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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ملخص الرسالة

اتساع الكوفيني وتضييقهم يف األصول واملسائل من خالل كتاب اإلنصاف أليب  العنوان:
 الربكات األنباري.

وعند  هتدف الرسالة إىل تناول مواقف الكوفيني من األصول واألدلة واملسائل عند اجلواز اتساعاً،
والتدقيق  يف موقفهم من أدلة البصريني من مساع وغريه للكشف عن مذهبهم يف  اإلجياب واملنع تضييقاً،

بأهنم اتسعوا كثريًا يف األصول وأحكام  واهتامهم ،حجاجهم وردودهم كما أثبتها صاحب اإلنصاف
وإن صحت ما  ،مدى صحة هذه املقولة عن ، وسيتم البحثاملسائل مما أدى إىل إفساد النحو العريب

 وما أدلتهم يف ذلك؟. ؟أسباب اتساعهم

 استنباط ومجع وحتليل منهج البحث:

 نتائج البحث:

*اتساع الكوفيني يف األصول مساعًا كان يف أربع وعشرين مسألة، وكذلك يف القياس يف أربع عشرة 
 مسألة، وضّيقوا يف األصول مساعاً يف مثان مسائل، وكذلك ضّيقوا يف القياس يف مخس مسائل. 

تضييق الكوفيني يف أحكام املسائل ، و سائل كان يف اثنتني وعشرين مسألةيف أحكام امل*اتساع الكوفيني 
 جاء يف منعهم يف عشر مسائل، وإجياهبم يف مثان مسائل.

 *تضييق الكوفيني يف إحدى وثالثني قاعدة توجيهية من أصل ست وثالثني قاعدة.

من أصول النحو عند صدور  أصالن *اعتماد الكوفيني يف اتساعهم على السماع والقياس على أهنما
وإمنا هي  أكثر املسائل املختلف فيها بني البصريني والكوفيني مل تكن من مسائل األصول،، و األحكام

 من مسائل الفروع.

                               املشرف                                                       إعداد الطالب   
 أ.د/ سعد بن محدان الغامدي                               عبد العزيز الزبيدي   بن حممد 
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In the Name of Allah 

Summary of the Thesis 

 

The Title: The expansion and the narrowness of Al Kufi scholars in the assets 

and the issues through the book of Equity by Aby Al Barakat Al Anbary. 

The objective of this thesis is to examine; extensively the attitudes of Al Kufi 

Scholars towards the assets, evidences and issues of the permissibility. In 

case of affirmative and interdiction narrowly, scholars’s attitudes including 

visual evidences such as hearing and others are scrutinized in order to reveal 

their ideology in the way they argue and response as it is proved by the owner 

of Equity. They are accused that they expanded a lot in the study of assets 

and in the rules of questions which cause the perversion of Arabic syntax. So, 

they will search for the validity of this statement, but if it is valid what are the 

reasons of their expansion? And what are their evidences? 

A Survey Approach: Deduction, collection and analysis 

Feedback on the study: 

 Al Kufi scholars expanded in the assets auditorily of twenty-four issues, 

also in the standard of fourteen issues. However, they narrowed in the 

assets auditorily of eight issues, and in the standard of five issues. 

 Al Kufi scholars narrowed in the rules of questions. It was twenty-two 

issues. 

 Al Kufi scholars narrowed in the rules of questions. It was in their 

prevention of ten issues, and their affirmative of eight issues. 

 Al Kufi scholars narrowed thirty-one directional bases out of thirty-six. 

 Al Kufi scholars depended in their expansion on hearing and on the 

standard since both of them are assets of syntax when the rules are 

released. 

 Most of the issues, for which Visual and Kufi scholars disagreed, are 

not about issues of assets, but they are branch issues. 
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 انف  ر  ع  و   ر  ك  ش  

ا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم على نبينا حممد نّ ذا وما ك  هل احلمد هلل الذي هدانا       
 :بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.  أما بعد

 (1)"ال يشكر الناس ال يشكر اهللن م  "قال الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 
الذين أفادوين يف دراسيت ر إىل أساتذة كلية اللغة العربية م أرق وأمجل عبارات الشكر والتقديفإنين أقدّ 
 يل وأخص منهم سعادة األستاذ الدكتور سعد بن محدان الغامدي الذي وجهين كثريًا وكان ،املنهجية

من اجلنة  سكنه الفردو سه اهلل رمحة واسعة وأسأل املوىل أن يوكما أشكر والدي رمح ،خري دليل بعد اهلل
ىل األم احلنونة اليت ترقب أتقدم بوافر الشكر إوكذلك  ،الذي كان عضداً يل أثناء دراسيت يف التعليم العام

أكتب  وأيضا  ،وعالنية رفع اهلل درجاهتا يف الدنيا واآلخرةيل سراً  ما ذهبت إىل اجلامعة وتدعوكلّ عوديت  
أم أوالدي اليت ساعدتين يف إىل مفردات الشكر مباء من ذهب إىل رفيقة دريب إىل األستاذة واملربية  كل  

يل يد العون أسأل املوىل اجلليل أن جيزيهم  ن قّدمم   وأخيت وكل   أشكر إخواينكذلك و  ،دراسيت وحبثي
 .ومنهم صاحل العمل إنّه جواد كرميل مّنا قبّ أن يتو  الثواب اجلزيل

 
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .حتقيق إبراهيم عطوة عوض 3/333حتقيق بشار عواد معروف  3/303سنن الرتمذي، الرتمذي  (1)
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 المقدمة
  لى رسولنا أمري الفصاحةوسالمه عصالة ريب  و ,احلمد هلل العزيز املنان, خلق اإلنسان علمه البيان  

  .   بإحسان هنج هنجهم اسنت  بسنتهم و من سار على درهبم و على آله وصحبه و التبيان، و و البالغة و
  :بعدأما 

ما مر  يب من إشكاالت عند قراءايت والطلب امللح من احلديث عن بعض  فنظراً ملا اقتضته احلاجة املاسة
بعد املدرسة البصرية من مثل أن تثار عن حنوهم  املدرسة النحوية الثانيةوهي  ،مدرسة الكوفة عن

علم اشتهروا بالقراءات وعلم احلديث و وتكال هلم التهم مع أن أعالم املدرسة الكوفية ممن  ،األقاويل
 وألنّ ، وهم الكسائي وعاصم ومحزة ،ومنهم ثالثة قر اء من أصحاب القراءات املتواترة ،الفقه والرواية

أن بداية علمهم كانت على أيدي  معالكوفيني كما يظهر بنوا مدرسة حنوية مستقلة عن املدرسة البصرية 
الدنيا مل جتذب  علماء البصرة مما ال شك فيه وال ريب، و قد كان هذا اجليل جيل األخيار حيث إنّ 

الكوفيون مدرستهم وذاع مث طرأ طارئ بعدما أسس ، أحدًا إليها، وكان الدين والتقى والورع مستهم
تقريب خلفاء بين العباس طرفًا وهم الكوفيون دون اآلخر وهم البصريون، فتشبث أنصار  صيتهم وهو

املدرستني بالدنيا وظهر التنافس بينهم، وبدأت اخلصومات وزادت فجوة اخلالفات اتساعاً، وهنا كيلت 
جاهداً عن مدى صحة ما قيل حاول الباحث سيهلذا كله ، االهتامات ملدرسة الكوفة يف أصوهلا النحوية

ومن هذه الشبهات اتساعهم يف السماع والقياس واعتمادهم على الشاذ  من شبهات يف هذه املدرسة
، وإجياد رابط بني هذه الشبهات وبني تضييق الكوفيني يف بعض مسائل وجمهول القائل يف بناء القواعد

ناول مواقف الكوفيني يتسائل اخلالف لألنباري، وسف يف موجدت من خالل كتاب اإلنصا الفروع إن  
وسأدقق أيضاً يف موقفهم من أدلة البصريني من  .واجلواز من األصول واألدلة واملسائل عند اإلجياب واملنع

لتقط هذه يوس، مساع وغريه للكشف عن مذهبهم  يف حجاجهم وردودهم كما أثبتها صاحب اإلنصاف
مدققني ما أمكن يف كل كلمة نرى فيها حكمًا على مساٍع أو حنوه من املواقف من األصول واملسائل 

، لعل ذلك يكشف لنا مواقفهم بدقة أو إجازة األصول أو توجيه يف مسألٍة من املسائل بإجياٍب أو منعٍ 
 أكثر فيستبني لنا مدى صحة الشبهات اليت تقال عنهم يف كتب النحو وتارخيه.
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الكويف بوابٍل من االهتامات يف مساعها وقياسها، وهكذا رغبت يف أن أ م ِطرت أصول النحو لقد و   
 .أحتدث عن هذه التهم بالتفصيل

تهم اليت واهلدف من هذه الدراسة التعرف على مدى صحة املذهب الكويف وكذلك معرفة حقيقة ال    
نحاة املتقدمني و مع آراء أكثر ااحمايدين من الجي أن هلذا حاول الباحثو  ،وّجهت إىل أصوله النحوية

ن  ا املتأخرو فألهنم أعملوا اجلانب العقلي وأمّ  ،ن خاصة من املدرسة البغداديةوأما املتقدمو  املتأخرين،
فألهنم كانوا بعيدين عن زمن التعصب، وكانوا يرجحون ما  كاملدرسة األندلسية ومدرسيت الشام ومصر؛

بداية اللغة وقد كانت حتدثت عن فيه و  :متهيد:يرونه احلق، وقد اقتضت طبيعة البحث أن أجعله يف 
خالية من اللحن  مث بعد ذلك بداية  ظهور اللحن  فبدأ تقعيد اللغة  مث نشوء املذهب البصري أواًل 

ن استقل الكوفيون امن الزم قرن قرابة ومن مث بعد ،لى أيدي البصرينيالنحو عيف فتتلمذ أهل الكوفة 
خرج تطور الصراع بني املذهبني حىت على مث ذكرت بعض العوامل اليت ساعدت  ،مبذهب خاص هبم

االهتامات اليت وجهت إىل مساع الكوفيني وبعد ذلك  تدائرة النحو العريب ومن مث ّ ذكر عن اخلالف 
 .وجهت إىل قياس الكوفينياالهتامات اليت  عرضت

، فهومي االتساع والتضييقم اً بني فيهيدهّ مت من البحث وضع الباحث وقبل الدخول يف الفصل األول   
وكان  ثالثة مباحث وكانت يف فصلني وكل فصل حيتوي علىع يف دراسة األصول واملسائل ومن مث شر 

 :الفصل األول: اتساع الكوفيني وتضيقهم يف األصول، وفيه ثالثة مباحث

 .املبحث األول: االتساع والتضييق يف السماع 

 .والتضييق يف القياساالتساع  :املبحث الثاين

 قواعد التوجيه.االتساع والتضييق يف املبحث الثالث: 

  :وفيه ثالثة مباحث املسائل أحكام فهو اتساع الكوفيني وتضييقهم يف ا الفصل الثاين:وأمّ 

  مسائل اجلواز املبحث األول: 

 مسائل املنع  املبحث الثاين:
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 مسائل الوجوب  املبحث الثالث:

 حبرف ميم ورقمت حبسب ترتيبها يف كتاب اإلنصاف.وقد رمز للمسائل 

 ؛كاملةليها وال أزعم أنين قمت بدراسة  تائج البحث اليت توصلت إخبامتة  تضّمنت أهم ن البحث مث خ ِتم
على أغلب مسائل االتساع والتضييق يف كتاب أظن أنين  أتيت  وعال ولكن ألن الكمال هلل جلّ 

الكرمي وأن جيزينا خري اجلزاء إنّه مسيع  أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه اإلنصاف، وأسأل اهلل تبارك وتعاىل
 جميب الدعاء.

      له وصحبه وسلم. م على حبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آوصّل الله                

 مقّدم البحث                                                                          

 حممد عبد العزيز حممد الزبيدي                                                              

                                                                       31388113   
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   التمهيد                                             

ـــــه الكـــــرمي حفـــــا اهلل اللغـــــة       ـــــز كمـــــا قـــــال اهلل جـــــّل وعـــــال يف كتاب ـــــه العزي ـــــة حبفظـــــه لكتاب ا ن ـــــإِ ﴿:العربي
ــــــ ــــــة مل ت ــــــدّون ومل ت ســــــتنب ط قواعــــــد ها يف (1)﴾ونظ  افِ ه حل ــــــا ل ــــــن ــــــوإِ  ر  ك  ا الــــــذ  ن ــــــل  ز  نـ   ن  حن   ــــــث إّن اللغــــــة العربي حي

العـــــرب مل خيتلطـــــوا  ألنّ  ؛واخلطـــــأ كانـــــت خاليـــــًة مـــــن اللحـــــنِ هـــــا ســـــليقة و أهل   وكـــــان ينطـــــق  ،هـــــابـــــادئ أمرِ 
ويـــــــذكر بعـــــــض املـــــــ رخني أّن ، ة مشـــــــافهة وروايـــــــة عـــــــن بعضــــــهموكـــــــانوا يتنـــــــاقلون اللغــــــ ،بعــــــد باألعـــــــاجم

ال ت ـــــذكر ذلـــــك أنّـــــه حلـــــن رجـــــل بصـــــورة ضـــــ يلة قـــــد بـــــدأ يف عهـــــد النـــــس صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلم اللحـــــن 
ــــــه وســــــلم ))أرشــــــدوا أخــــــاكم(( :حبضــــــرته فقــــــال ــــــاً بكلمــــــة والظــــــاهر ، (1)صــــــلى اهلل علي ّــــــه كــــــان معروف أن

ـــــه وســـــلم ـــــأّ   :اللحـــــن نفِســـــها لقول:الرســـــول صـــــلى اهلل علي ـــــين ســـــعد ف ـــــريد ونشـــــأت يف ب ـــــا مـــــن ق ))أن
أحـــــد الـــــوالة كتـــــب كاتبــــــه إىل  ويف عهـــــد عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب رضـــــي اهلل عنـــــه ر ِوي أنّ ، (3)يل اللحـــــن ((

ــــــاً بــــــه بعــــــض اللحــــــنعمــــــ ــــــن اخلطــــــاب كتاب ــــــب إليــــــه عمــــــر ،ر ب ــــــع كات :فكت ــــــك ســــــوطاً(()) أن قـ ّن  ، (3)ب
ــــإىل أن وصــــل إىل شــــي اً فشــــي اً  بــــدأ اللحــــن يفشــــو وبعــــد ذلــــك وهلــــذا  ،كتــــاب اهلل تعــــاىلن يقــــرأ  ألســــنة م 

حســــب بعـــــض الروايــــات وكــــان ذلـــــك علــــى يـــــد التــــابعي أيب األســـــود  الســــبب بــــدأ تقعيـــــد النحــــو العـــــريب
مــــن اخلليفــــة الراشــــد علــــي بــــن الــــدهيل وهوكــــان كــــويف املولــــد بصــــري النشــــأة والــــتـ ع ل م، وكــــان هــــذا بتوجيــــه 

أيب طالــــــب رضــــــي اهلل عنــــــه علــــــى أصــــــح األقــــــوال حيــــــث جعــــــل بعــــــض مــــــ رخي تــــــاري  النحــــــو الواضــــــع 
ـــــدهيل كمـــــا  ـــــو األســـــود ال ـــــب، ومـــــن مث هنـــــج هنجـــــه أب ـــــن أيب طال ـــــي ب ـــــم النحـــــو هـــــو اخلليفـــــة عل األول لعل

ــــــاء: )) ــــــل يف نزهــــــة األلب ــــــالتوفيق، وأرشــــــدك إىل ســــــواء الطقي ــــــدك اهلل تعــــــاىل ب ــــــق، أن أول مــــــن اعلــــــم أي ري
وضـــــع علــــــم العربيــــــة، وأســــــس قواعــــــده، وحــــــد حــــــدوده، أمــــــري املــــــ منني علــــــي بــــــن أيب طالــــــب رضــــــي اهلل 

أســــباب أخــــرى  وكانــــت هنــــاك (5)((.عنــــه، وأخــــذ عنــــه أبــــو األســــود ظــــامل بــــن عمــــرو بــــن ســــفيان الــــدهيل
األســــــود بيــــــت أيب يف وكتابتهــــــا، ومــــــن أهــــــم هــــــذه األســــــباب أنّــــــه دب  اللحــــــن دعــــــت إىل تقعيــــــد اللغــــــة 

ـــــه فقالـــــت: مـــــا أحســـــن   ـــــيت مل أســـــتفهم وإمنـــــا الســـــماءِ  عنـــــدما ســـــألته ابنت ؟ فقـــــال:  ومهـــــا فقالـــــت: يـــــا أب
روايـــــة أخـــــرى أنـــــه شـــــكا فســـــاد لســـــان ابنتـــــه لعلـــــي  أتعجـــــب فقـــــال هلـــــا: قـــــويل مـــــا أحســـــن  الســـــماء   ويف
 ،رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اهلل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيب طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (3سورة احلجر اآلية ) (1) 
 3433رقم حديث  1/344املستدرك على الصحيحني للحاكم  (1)
 8األفغاين  ،من تاري  النحو العريب (3)
 11شوقي ضيف  ،لنحوية( املدارس ا3)
 14األنباري  ،( نزهة األلباء5)
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باب وهناك رواية أخرى كانت سببًا من أس( 1)انح  هذا النحو.فوضع له بعض أبواب النحو وقال له: 
ذكرها القفطي يف إنباه الرواة وهي قصة زياد عندما مسع بشيء مما كان يعرفه تدوين قواعد النحو العريب و 

من علم يف العربية، وقد رأى اللحن قد فشا؛ فقال أليب األسود: أظهر ما (1)هـ(43)أبو األسود الدهيل 
عندك ؛ليكون للناس إماماً، فامتنع من ذلك، وسأله اإلعفاء، حىت مسع أبو األسود قارئاً يقرأ قوله تعاىل: 

فخاف أبو ( 3)بالكسر، فقال: ما ظننت أمر  الناِس آل  إىل هذا (3)﴾ولِهِ س  ر  و   ني  كِ ِر املش   ن  يٌء مِ رِ ب   اهلل   أن  ﴿
ما أثار رمبا يكون هذا  األسود عندما رأى اللحن قد دق  ناقوس اخلطر على القرآن، وعلى اللغة برمتها،

ومن األسباب ، اللحن يغزو أهل بيته فبدأ بوضع أبواب يف النحوا يظة أيب األسود الدهيل حينما بدأحف

 ،خالط العرب غريهم من األعاجماتسعت رقعة الدولة اإلسالمية  عندما أنّه أيضاً اليت تذكر  املهمة
 اليتحيدث يف املدن واحلاضرة  هذا كاناأللسنة عن مسارها و وحادت  ،ى بني الناساللحن يتفشّ  فأصبح

  مت فيها اختالط العرب باألعاجم.

فاســــــتمرت  ،ألهنــــــا بعيــــــدة عــــــن منــــــاطق االحتكــــــاك ؛ا الباديــــــة فكانــــــت ســــــاملًة وخاليــــــة مــــــن اللحــــــنأّمــــــو 
ــــــة حمافظــــــة علــــــى ســــــالمة لغتهــــــا مــــــن اخلطــــــأ واللحــــــن إىل  ــــــاطق منــــــاطق البادي أن أصــــــاهبا مــــــا أصــــــاب من

فكـــــان هـــــذا م شـــــراً علـــــى أّن (5)كلمـــــة عصـــــايتيـــــة  أول مـــــا ظهـــــر اللحـــــن يف الباد قيـــــل إنّ  حـــــىت ،احلاضـــــرة
ــــــو األســــــو شــــــاع وانتشــــــر،  اللحــــــن ــــــدهيل أن يضــــــبط وبعــــــد أن شــــــاع اللحــــــن حــــــاول أب األلســــــن مــــــن د ال

ــــاً  الوقــــوع يف اخلطــــأ ــــاد أعطــــين كاتب ــــو األســــود: إذا رأيتــــين فطنــــاً  فقــــال لألمــــري زي ــــه أب ــــه ، فقــــال ل ــــأتى ب ، ف
ــــــد فتحــــــت فمــــــي بــــــاحلرف فضــــــع نقطــــــة أعــــــاله  ــــــين قــــــد ضــــــممت فمــــــي فــــــانقط  -الفتحــــــة-ق وإذا رأيت

فـــــــإذا  ،-الكســـــــرة-احلـــــــرف  ،وإن كســـــــرت فـــــــانقط نقطـــــــة حتـــــــت -الضـــــــمة-احلـــــــرفنقطـــــــة بـــــــني يـــــــدي 
ـــــــــــــــــــك غ ن ـــــــــــــــــــة فاجعـــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــان النقطـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــني أتبعـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــي ا مـــــــــــــــــــن ذل  -التنـــــــــــــــــــوين-نقطت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15شوقي ضيف  ،( املدارس النحوية1)
  (14نزهة األلباء ،األنباري ) منسوب إىل الدئل بن بكر بن كنانة( أبو األسود ظامل بن عمرو بن سفيان الدهيل، وهو 1)
 3آية  ( سورة التوبة3)
 1/30القفطي  ،( إنباه الرواة3)
 1/151اجلاحا ،( البيان والتبيني5)
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اصطلح على تسميتها )نقاط تلك النقاط اليت  املصحف، ن أبو األسود هو أول من نقط حروففكا
نبيه الكرمي صلى اهلل  الشكل( أي التشكيل املوصل إىل ضبط نطق احلروف القرآنية كما أنزهلا اهلل على

 (1).وهي يف مقابل )نقاط اإلعجام( اليت حددت الفروق بني احلروف العربية املتشاهبة ،عليه وسلم

ان فكـ ،فوضع نقـط اإلعجـام ،يد أيب األسودتتلمذ على الذي (ه 83نصر بن عاصم) بعد ذلك جاءو    
ومل يكـــن هــــذا ف، يـــر والتحمزالـــق اخلطـــأ والتصــــحيف  إضـــافة قيمـــة مـــن أجــــل حفـــا اللغـــة وصــــيانتها مـــن

كــان ممــن فيهــا احليــاة العلميــة أهــا ازدهــار، ف وتزدهــر ،مرت البصــرة تزخــر بــالعلم والعلمــاءفحســب بــل اســت
هــ الء مجيعــاً عمــر وعنبســة الفيــل وميمــون األقــرن و بــن ي أخــذ عــن أيب األســود عبــد الــرمحن بــن هرمــز وحيــى

مـذ تتل هـ( الذي140يل بن أمحد الفراهيدي )اخللظهر شي  العربية بزمن وبعد ذلك  ،اللغة والنحوتعلموا 
مــا تفــّرق مــن النحــو وفّصــل قواعــده وهــّذب مســائله ومجــع  ،بــن عمــر و أيب عمــرو بــن العــالء عيســى علــى 

يف العربيــة  اً جمــمعصــّنف  وأول مــن(3).وضــبط اللغــة ،أول مــن اســتخرج العــروض وكــان (1).وأكمــل أبوابــه
واختلفـوا يف  ،ملقدمـة للخليـل بـن أمحـد الفراهيـديفكـرة املعجـم وا أنّ أمساه )العني(، إذ اتفق امل رخون علـى 

جمهــود وكلــل ))ات، اخلليــل يف علــم األصــو وأبــدع  ،بينــه وبــني تلميــذه ليــث بــن املظفــر إكمــال املعجــم فيمــا
، فـأبقى علـى نقـاط اإلعجـام  بني نقاط الشـكل ونقـاط اإلعجـام فاصالً  سابقيه مبجهود عبقري ليضع حداً 

السـكون( -الكسـرة–الضـمة -وغري نظـام نقـاط الشـكل واسـتبدل هبـا عالمـات الضـبط )الفتحـة ،كما هي
 صـغرية فـوق احلـرف، والضـمة واواً  احلـرف، فـوق صـغريةم الفتحـة أن تكـون أشـبه بـألف فجعل فلسفته لرس

وجعــل الســـكون يف  ،علـــى التنــوين تكــرار العالمــة دلــيالً والكســرة أشــبه بيــاء صـــغرية حتــت احلــرف، وجعـــل 
لـه  املصحف رأس خاء غري منقوطة)حـ( إشارة إىل خلو احلرف من احلركة، أما تضعيف احلرف فجعـل رمـزاً 

اهلمـزة فجعلهـا رأس عـني )عــ( برسـم  مث أضـاف جديـداً  ،منقوطة )سـ( إشارة إىل كلمـة شـدة رأس شني غري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع األلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف:ليمّي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أن  مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )ا( ومهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة  ز ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/30القفطيوإنباه الرواة،  4( ااحمكم يف نقط املصاحف، الداين1) 
  313الكنغراوي  ،املويف يف النحو الكويف (1)
 151األنباري  ،ءنزهة األلبا (3)
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وما زالت هذه العالمات هي املعتمدة  ،ألف املد)ا( ىف وسط الكلمةو  ،يف أول الكلمة القطع)أ(
ابق األئمة والساخلليل شي  الشيوخ وإمام ه حبق كان نّ م إع  نـ  (1)((واملستخدمة يف املصاحف حىت اآلن

وممن  ،وأعالم من املذهب الكويف ،على يديه أعالم من املذهب البصريفتتلمذ  ،لزمانه كما قيل عنه
 (الكتاب)صاحب  (1)بشر عمرو بن عثمان بن قنرب )سيبويه(من البصريني على يد اخلليل أبو تتلمذ 

ي قرآن النحو ، فخالف شيخه ني أهل العلمذاع صيته بيف اآلفاق و قد عال شأن سيبويه و  ،الذي مس 
اخلليل يف بعض املسائل النحوية وخالفه يف مسائل متعلقة ببنية الكلمة كما وضع ترتيبًا صوتيًا ملخارج 

، وأما ترتيب سيبويه يب اخلليل ترتيبًا كلياً للمخارجعّد العلماء ترتوف خمتلفاً عن ترتيب اخلليل حىت احلر 
 .عن مكان املخرج بصورته الصحيحة فكان ترتيباً جزئياً دقيقاً معرّباً 

فكان بصري املذهب ومع هذا كان يتفق  (3)ه سعيد بن مسعدة )األخفد األوسط(سيبويتتلمذ على  
 الكبري األخفد ذكرنا ما غري البصري املذهب أعالم أهم ومن لكوفيني يف بعض اآلراء واملسائل،مع ا

 عمر وأبو( قطرب) املستنري بن حممد كذلك وكانا قد سبقا سيبوبه، ومن أعالم البصرة حبيب بن ويونس
 هلم العلماء ه الء وأغلب والسريايف، السراج وابن والزجاج املربد العباس وأبو املازين عثمان وأبو اجلرمي
البصرة عبارة عن وأما ما خيص احلياة العلمية فكانت احلياة العلمية يف  البصري، املذهب خالفت آراء

وبعد انتهاء هذه احلقبة  ،قافة واملعرفةمياه تتدفق وأهنار جتري ونشاطات متعددة تتألأل ضياًء ونورًا بالث
 ،أصوله على أكمل وجه وأعظم منزلة الزمنية اخلاصة بعلماء البصرة ف ِهم  أكثر البصريني أن النحو انبنت

اليت مل يكن هلا أفواه القبائل العربية اخلالصة  رهوه منوانتهت قواعده بصورهتا النهائية حبسب ما استق
 ؛حسب وجهة نظر الكوفينيرهم ال من وجهة نظديد القبائل وقد مت حت، مباشر مع األعاجم اختالط

م هي فالقبائل اليت حددها البصريون واحتجوا بكالمه ،فيما بعد خالفوهم يف هذه املسألةالكوفيني  ألنّ 
 .على السواحل أو يف جوار األعاجم ورّدوا كالم القبائل اليت ،قلب جزيرة العرب القبائل اليت كانت  يف

 الفارايب على النحو التايل: صّورهكما والقبائل ااحمتج بكالمها  عند البصريني       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومقال كتبه صبري زمزم بعنوان لغتنا جميلة تشكيل حروف  7المحكم في نقط المصاحف، أبي عمرو الداني( 1) 
 هـ1341المصحف جريدة األهرام الخامس من رجب 

  66طبقات النحويين واللغويين، أبي بكر الزبيدي( 2)
 72طبقات النحويين واللغويين، أبي بكر الزبيدي( 4)
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 ( قريد أجود العرب انتقاء لألفصح . 1) 

 ( قيس ومتيم وأسد .1)

 ( هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني . 3)

خلم وجذام وقضاعة وغسان هي ومل ت خذ اللغة عنهم  ، حيتج البصريون بكالمهاوالقبائل اليت مل     
ان وال من أهل م  تغلب وال منر وال بكر وال من عبد قيس وال من أزد ع  ومل ت خذ اللغة أيضًا من ، إيادو 

ار لطتهم جتّ ملخاذلك مل ت خذ من ثقيف سكان الطائف وك ،اليمن وال من بين حنيفة سكان اليمامة
اري ممن ومل ت خذ اللغة عن حضري وال عن سكان الرب  ،وال من حاضرة احلجاز ،األمم املقيمني عندهم

 ( 1).يسكن أطراف جزيرة العرب

وقد بىن البصريون على ذلك القواعد واألصول ورأوا أّن تلك األصول قد نضجت وأصبحت يف      
ألن ما فعله  ؛هذا متاماً غري كما يبدو يل كان على واألمر  ،ة للنقض أو الزيادةصورهتا املكتملة غري قابل

: يف هذا الصدد " أنت ترى أن كرة وقد قال طه الراويالبصريون يكون وأدًا لعلم النحو يف مراحله املب
البصريني يف تشددهم وحتكيم قوانينهم ضّيقوا على العربية واسعاً يف كثري من املواطن اليت تتطلب السعة، 

عن أن يسع نفسه وهو يف ريعان شبابه، ونعومة إهابه، حىت لقد ضاق النحو الذي قّدروه مبقاييسهم 
  ( 1)فوقعوا يف تلحني خاصتهم وأئمتهم".

بينما أهل الكوفة كانوا منشغلني  ،وين اللغة وبناء القواعد واألصولوقد استمر أهل البصرة يف تد      
القراءات  وعلم واجتهوا أيضًا إىل علم احلديث ،ن مذهبهم مذهب أيب حنيفة النعمانكافقد بالفقه 

عاصم بن أيب  :املتواترة وهم اء من أهل القراءات السبعرّ فظهر منهم ثالثة قـ   ،القرآنية وعلم التفسري
 هـ( 183هـ( و علي بن محزة الكسائي )154هـ( ومحزة بن حبيب الكويف )114ود)ج  النّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ـ10األفغاين  ،من تاري  النحو العريب (1) 
 الكنغراوي مقدمة الكتاب ،املويف يف النحو الكويف (1)
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الرواية شأهنم يف احلياة ألن  ؛الرواية فرووا األشعار واألخبارب ت عناية الكوفينيومن مث استمر       
فالكوفيون أهل رأي ومعرفة ملا  ،مال العقل والفكروهذا ال يعين أهنم أمهلوا جانب الدراية وإع ،العلمية
 و ،الكوفيون بني الرواية والد رايةفبهذا مجع  ،وبناء للقواعد الفقهية ،الفقه من استنباٍط لألحكاميتطلبه 
وختصص الكوفيون يف القراءات والتفسري  ،ن ختصص البصريون يف اللغة والنحوقرن من الزماقرابة  بعد

و أول م ن أثبت  ،ني يف اللغة والنحو واضحًا جلياً وكان السبق والتقدم للبصري ،والرواية واحلديث و الفقه
"وكان ألهل البصرة يف العربية قدمة وبالنحو  :الم اجلمحي الذي قالسبق البصريني هو حممد بن س  
علم  مث بعد ذلك وجد الكوفيون أنفسهم يف أمس احلاجة إىل تعلم( 1)ولغات العرب والغريب عناية"

 ،أن يأخذوا النحو من مصادره األصليةمن فكان ال مناص هلم  ،فهم النص القرآين ليعينهم على ؛النحو
أبو  بصريني عبدالرمحن التميمي، ويف طليعة م ن  تتلمذوا على يِد الكان كان ذلك على أيدي البصريني فو 

ه الء هثلون و  ،قي لعلم التصريفه امل سس احلقينّ عمه معاذ اهلراء الذي قيل عنه  إ مع جعفر الرهاسي
 .ذرة األوىل لعلم النحو يف الكوفةالب

 ومن بعده الفراء (1)هـ(183) احلسن علي بن محزة الكسائي هر إمام املدرسة الكوفية حبق أبومث ظ 

قد ذكر الدكتور مهدي و  ،لكويف وأساساته بصورهتا احلقيقيةقامت دعائم النحو ا ماعلى يديه لذانال
املخزومي يف كتابه مدرسة الكوفة ذلك بقوله: ))إن الدراسة النحوية يف الكوفة تبدأ بالكسائي فهو عامل 

فهما رئيسا  منهجًا جديدًا تواله الفراء من بعده بالرعاية،أهل الكوفة وإمامهم وهو الذي هنج بالنحو 
  (3).((هذه املدرسة وإليهما يعزى تأسيسها وتنظيم منهجها وهبما يبدأ تارخيها

راء فأخـذ عـن معـاذ اهلـ ،ومل جيد عنده ما يريد ، جعفر الرهاسيعلى يد أيبالنحو م  الكسائي أول ما تعلّ و  
إال إذا اســـتمع إىل  مث عـــاد إىل الكوفـــة وكأنـــه رأى أنـــه لـــن حيســـن العربيـــة ،األوىللباديـــة رحلتـــه مث رحـــل إىل ا
فرحل إليهم وأخذ ينتقـل بـني حلقـات عيسـى بـن عمـر و أيب عمـرو بـن العـالء ويـونس بـن  ،معلمي البصرة

يومـاً  وراعتـه روايتـه ألشـعار العـرب وأقـواهلم فسـأله ،ى حلقـة اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـديحبيب وعكف علـ
ـــــــــــوادي احلجـــــــــــاز و ـــــــــــد وهتامـــــــــــةمـــــــــــ ـــــــــــه علـــــــــــى ب ل ـــــــــــك ؟ فد  ـــــــــــن علم   (3)فـــــــــــذهب وأخـــــــــــذ عـــــــــــنهم ن أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م الجمحي( طبقات فحول الشعراء1)   1/12 ، محمد بن سّلا
 1/09النديم ابن  ،( الفهرست2)
 70( مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي4)
 174( المدارس النحوية، شوقي ضيف3)



15 
 

إىل البصرة  ، مث عادلعربغري ما حفا عن ا، مخس عشرة قنينة حرب يف الكتابة ه أنفدنّ حىت قيل عنه إ
وجد مكانه يونس بن حبيب فجرت بينهما مسائل أقّر له يونس فوضعه فوجد اخلليل قد مات و 

  ( 1)مكانه.

الورع اّتصف ب ، وقدبعده من معلم الرشيد واألمني وبعد ذلك ازدادت شهرة الكسائي وأصبح     
دخلت "ه قال: عن الفراء أنّ  ي  كِ ح  قبل صدور األحكام وهذا ما  وكان يتحرى ،والتقى واألمانة العلمية

حيى بن خالد، يوجه إىل  على الكسائي يوماً، وكان يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا امللك
ليحضرين فيسألين عن شيء، فإن أبطأت يف اجلواب حلقين منه عيب، وإن بادرت مل آمن من الزلل، 
قال: فقلت: يا أبا احلسن، من يعرتض عليك؟ قل ما ش ت، فأنت الكسائي، فأخذ لسانه، وقال قطعه 

 ( 1)"اهلل إذن إذا قلت ما ال أعلم.

م دباً  حياته قضاها طالبًا للعلم ومن مثف ،ملثلا العامل  الفذ  د أهنا مضربهذا وعندما نقرأ سرية 
من ه الء هشام بن و  ،دنيا دينًا وعلمًا وأفادوا الناستتلمذ على يديه أعالم مل وا الومعلمًا مث عاملاً، 
)الفراء(  من أنبه تالميذ الكسائي وأخذ عنه أيضا أبو زكريا حيى بن زيادوهو  (ه104)معاوية الضرير

لوال الفراء ملا كانت )) :نه أبو العباس أمحد بن حيى ثعلبإمام من أئمة أهل الكوفة كان إماماً ثقة قال ع
 ،كانت تنازع ويّدعيها كل من أراد  ألهنا ؛العربية ولوال الفراء لسقطت ألنه خّلصها وضبطها ؛اللغة

ومن شيوخ الفراء أبو جعفر الرهاسي من ( 3)((ويتكلم الناس على مقادير عقوهلم وقرائحهم فتذهب
يرويه من  كان حيمل الفراء عن يونس بن حبيب كثرياً مما وقد ،وفيني ويونس بن حبيب من البصرينيالك

الفراء أمري امل منني يف  )): إنكتب الفلسفة والطب والنجوم ويقالوقرأ الفراء   ،لغات األعراب وأشعارهم
  (3).((النحو
وقد أخذ عن تالمذة الفراء يف  ،هـ(131العباس أمحد بن حيى ثعلب)ومن أعالم املدرسة الكوفية أبو    

 هلي على الطالب  وعكف على حلقته ،بن عاصم ال وحممد بن قادم وسلمةو  النحو أيب عبداهلل الطّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/10، األنباري  ( نزهة األلباء1) 
 64األنباري  ،( نزهة األلباء2)
   1/11نزهة األلباء ، األنباري 3/0القفطي  ،( إنباه الرواة4)
 07( نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي3)
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ومن أعالم ، هـ(305سليمان بن حممد احلامض )ومن أصحاب ثعلب أبو موسى  ،(1)كتب الفراء
هـ( مث جاء 133أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الّسكيت )و هـ( 314ي )بن األنبار ة أبو بكر الكوف

))مل يتعلم يف  وف بغالم ثعلب قال عنه ابن برهان:هـ(املعر 335أبو عمر الزاهد حممد بن عبد الواحد )
مث جاء أبوبكر ( 1)ثقونه.و وأما أهل احلديث فيصدقونه ويمنه((،  من األولني واآلخرين أعلم العربية أحد

كل ه الء العلماء محلوا فكر (3)هـ(355م )س  ق  مِ ئ النحوي العطّار املعروف بابن حممد بن احلسن املقر 
مع هذا فإهنم قد خيتلفون فيما بينهم يف بعض ومتّسكوا بأصوله وقواعده و  ،انيهاملذهب الكويف بكل مع

وقد يتفق بعض الكوفيني مع البصريني يف بعض  ،بصريون حينما اختلفوا فيما بينهمكما فعل الاملسائل  
 املسائل.        

ـــــــة يف الكوفـــــــة نشـــــــاطاً قـــــــد نشـــــــطت و     ـــــــاة العلمي ـــــــدأ حناهتـــــــا يقـــــــارعون  ،كبـــــــرياً  احلي احلجـــــــة باحلجـــــــة وب
فهـــــم يـــــرون  ،االنـــــدثاريف ضـــــبط اللغـــــة وحفظهـــــا مـــــن والـــــدليل بالـــــدليل إىل أن ظهـــــر مـــــنهج خـــــاص هبـــــم 
أهنــــــا صــــــدرت الــــــيت تســــــتحق العنايــــــة واالهتمــــــام مــــــع  أن البصــــــريني تركــــــوا كثــــــرياً مــــــن اللغــــــات الفصــــــيحة

حيرتمـــــون كـــــل مســــــموع  الكـــــوفيني أهـــــل روايـــــة وهـــــم أنّ  والســـــبب يف ذلـــــك ،ائـــــل عربيـــــة خالصـــــةعـــــن قب
اخلـــــالف ومـــــن أســـــباب  ،الف تتســـــع بـــــني البصـــــريني والكـــــوفينيعـــــن العـــــرب ومـــــن هنـــــا بـــــدأت هـــــوة اخلـــــ

وافــــــرة أصــــــبحت هلــــــم حظــــــو  لفــــــاء العباســــــيني لعلمــــــاء الكوفــــــة الــــــذين أيضــــــاً بــــــني املــــــذهبني تقريــــــب اخل
فبـــــــدأت نفـــــــوس علمـــــــاء البصـــــــرة يصـــــــيبها شـــــــيء مـــــــن خيبـــــــة  ،أبنـــــــاء اخللفـــــــاء والـــــــوالة والـــــــوزراء لتأديـــــــب

ــــةاألمــــل بســــبب عــــدم الســــ  طريوبســــبب ظهــــور منــــافس قــــوي قــــد يســــ ،يطرة املطلقــــة علــــى احليــــاة العلمي
الـــــذي كــــان بــــاألمس يتتلمـــــذ علــــى أيــــديهم واليـــــوم أصــــبحت لـــــه املنــــافس  علــــى الســــاحة العلميـــــة كل هــــا،

وقـــــد تصـــــل إىل مرحلــــــة  ،دائـــــرة املنافســـــة إىل دوائــــــر اخلـــــالفالســـــيادة والســـــ دد، فخرجـــــت األمــــــور مـــــن 
وممــــــا زاد هــــــذا اخلــــــالف بــــــني املــــــذهبني البصــــــري والكــــــويف هــــــو مــــــا  ،ال طائــــــل مــــــن ورائــــــهاجلــــــدل الــــــذي 

بيات واشــــــتد فعلـــــت حــــــدة العصـــــ ،ن عقــــــد منـــــاظرات بــــــني علمـــــاء البلــــــديناخللفـــــاء العباســــــيون مـــــ فعلـــــه
وذهبــــــت بــــــه  ،جملــــــال العلمــــــي وعــــــن الطــــــر  املوضــــــوعياللغــــــة والنحــــــو عــــــن اومــــــن مث أخرجــــــت  ،عودهــــــا

 تذكـــــــــــــر الـــــــــــــيت وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا أثبتتـــــــــــــه كتـــــــــــــب اجملـــــــــــــالس  ،ىل إثبـــــــــــــات الـــــــــــــذات والن صـــــــــــــرة للمـــــــــــــذهبإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  113شوقي ضيف  ،( املدارس النحوية1) 
 145،143السيوطي ،( بغية الوعاة1)
 1/83السيوطي ( بغية الوعاة،3)
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وال متت إىل الفائدة  ، تكن هلا أهداف علميةملإذاألس لة اليت يطرحها اخلصم خلصمه أثناء املناظرة 
، وبعد ذلك إعالن االنتصار ،صم وإفحامه وإظهاره بصورة مشينةوإمنا الغرض منها تعجيز اخل ؛بصلة

ا مبجالستهم إمّ  منهم وهبذا االنتصار يصل املنتصر إىل ما يريد من حصد العطايا من اخللفاء أو التقرب
 .   أو تأديب أبنائهم

 ،ات اخللفاء أو الوزراء أو الوالةومن املناظرات اليت دارت بني أنصار املذهبني البصري والكويف يف بالط
مث بعد ذلك  بني  ،والكسائي سيبويهوما كان أيضًا بني  ،والكسائي ما كان بني يونس بن حبيب

 انتصار اليزيدي أنّ حىت أن الرواية أكدت  ،اليزيديبني الكسائي و  وأيضاً ما كان ،والكسائي األصمعي
 .لسيبويه على الكسائي كان مبثابة انتقام

ناظرة الشهرية اليت وهذه املناظرة هي امل ،والكوفيني البصرينيبني مناظرات وسأذكر مثااًل ملناظرة من 
 .يف جملس الوزير حيى بن خالد بالكسائي سيبويهمجعت 

 ((ه جملس سيبويه مع الكسائي وأصحابِ ))                              
:حدثين أبو العباس أمحد بن حيى، وأبو العباس حممد بن يزيد وغريمها قال  حدثين أبو احلسن قال))

قدم سيبويه على الربامكة، فعزم حيى على اجلمع بينه وبني  أمحد: حدثين سلمة قال: قال الفراء:
واألمحر فدخلنا، فإذا مبثاٍل يف صدر اجمللس، فقعد  ت  م  ، فلما حضر تقدّ فجعل لذلك يوماً الكسائي، 

عليه حيى، وقعد إىل جانب املثال جعفٌر والفضل ومن حضر حبضورهم، وحضر سيبويه فأقبل عليه 
فقال نية فأجابه فيها، مث سأله عن ثا، جاب فيها سيبويه، فقال له: أخطأتاألمحر فسأله عن مسألٍة أ

 قال: فقال له سيبويه: هذا سوء أدب  ،الثة فأجابه فيها فقال له: أخطأتمث سأله عن ث ،له: أخطأت
ولكن ما تقول فيمن قال: ه الء أبون، ومررت  وعجلة، ةدإن يف هذا الرجل ح فأقبلت عليه فقلت:

ر فقد   ،فيه فقلت: أعد النظر ،ر فأخطأقال: فقد   أو أويت بأبني، كيف تقول مثال ذلك من وأيت
مكما ما كثر ذلك قال: لست أكلقال: فلّ  النظر، ثالث مرات، جييب وال يصيبفقلت: أعد  ،فأخطأ

 قال: فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال: تسألين أو أسألك؟ أو حيضر صاحبكما حىت أناظره
فأقبل عليه الكسائي فقال له: ما تقول أو كيف تقول: قد كنت أظن أن  ،بل سلين أنت ال، فقال:

وال جيوز  هي، أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو
، أو اهلل القائم   مث سأله عن مسائل من هذا النوع: خرجت فإذا عبد   ،حلنت فقال له الكسائي:، النصب
رب، العرب ترفع فقال الكسائي: ليس هذا كالم الع ،فع دون النصبقال سيبويه يف كل ذلك بالر ف القائم  

فدفع سيبويه قوله، فقال حيى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن  ،يف ذلك كله وتنصب
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كل   قد مجعتهم من كل أوب، ووفدت عليك من ؟ فقال الكسائي: هذه العرب ببابكذا حيكم بينكما
هل البصرة منهم، فيحضرون صقع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع هبم أهل املصرين، ومسع أهل الكوفة وأ

وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم أبو فقعٍس، وأبو زياد، وأبو  ،فقال حيى وجعفر: لقد أنصفت ،ويسألون
 ولهفتابعوا الكسائي وقالوا بقلوا عن املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه،  ِ اجلرا ، وأبو ثروان، فس  

قال: فأقبل حيى على سيبويه فقال له: قد تسمع أيها الرجل. قال: فاستكان سيبويه، وأقبل الكسائي 
فأمر له  ،على حيى فقال: أصلح اهلل الوزير، إنه قد وفد عليك من بلده م م ال، فإن رأيت أال ترده خائباً 

 فارس، فأقام هناك حىت مات ومل يعد إىل البصرة.  وجهه إىلبعشرة آالف درهم، فخرج وصرّي 
 ؛ورأيته فإذا(( مفاجأة، أي فوجدتهقال أبو العباس: وإمنا أدخل العماد يف قوله: فإذا هو إياها، ألن )) و

ومما يدل على أن املنافسة  ،(1(()،فلذلك نصبت العرب. ،ويكون معه خرب ووجدت ورأيت تنصب شي ني
: اها احلقيقي قول بعض أصحاب الرأيالردود املنطقية والعقلية وعن معن ابتعدت عن رو  العلم وعن

 .عبت دوراً هاماً ملصلحة الكوفينيبأن السياسة ل
ي األنباري يف إنصافه: بأن األعراب قد أعطوا جعاًل أ يت قيلت حول هذه املسألة  قولومن األقوال ال

ك يف ألنه لو ثبتت هذه التهمة فهذا تشكي ؛بالغ اخلطورة وهذا القول ،رشوة من أجل متابعة الكسائي
وإن مل يكن القول صحيحًا فنقف حائرين مذهولني مما حدث ولكن يف  ،نقل العلوم اليت وصلت إلينا

 ستور وتظهر احلقائق يف صورة جلية.ثنايا البحث ـ إن شاء اهلل ـ سي كشف عن امل

بل عادت من  ،املناظرات مل تقف عند ذاك احلدن ومن املعروف يف كتب اجملالس وكتب تاري  النحو أ 
العباس املربد و فمن أشهرها ما كان بني أيب  ،الطور الثالث بني أنصار املذهبنيجديد وازدادت قوة يف 

 (1).ن بني الرياشي وثعلب وغريها كثريوأيضاً ما كا ،أيب العباس ثعلب

 نصــــار يــــروي تلــــك املنــــاظرات هــــم مــــن أ؛ ألن مــــن عــــدت عــــن العــــدل واإلنصــــاف واحلياديــــةواملنــــاظرات ابت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10،3الزجاجي ،العلماء( جمالس 1) 
 51ـ  31الطنطاوي ( ينظر نشأة النحو وأشهر النحاة،1)
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الكويف جتد من روى  وإذا انتصر ،اً إذا انتصر البصري يكون الراوي لتلك القصة بصري أنّه فتجد ،املذهبني
لبة املناظرات واجتهت غ ،يشوبه شيء من الضبابية و الغموض ، وهكذا فأمر املناظراتاحلادثة كويف

 .     ملصلحة أهل البصرة

وكانت هذه  ،نحوية بعدة اهتاماتيف أدلتهم ال ِهم الكوفيونـ  بل اتّ  ،فحسبومل يكن هذا شأن املناظرات 
وبعد ذلك سأذكر امات اخلاصة بالسماع وسأورد بعض االهت ،االهتامات موجهة لسماعهم وقياسهم

 . اصة بالقياسبعض االهتامات اخل

 (1):على النحو التايل كانتاالهتامات الواردة عن مساع الكوفيني  أواًل: 

علي بن محزة)الكسائي(: بأنه كان يسمع الشاذ الذي ـ  قيل عن شي  الكوفيني وإمامهم أيب احلسن  1
أصاًل ويقيس عليه حىت فيجعل ذلك  ،وشعر غري أهل الفصاحة والضرورات ال جيوز من اخلطأ واللحن

  (  .1).أفسد النحو

سواد  وغريها من قرى (3)لب  ر  ط  حيث كانوا ينزلون ق   (3)ةي  مِ ط  ـ كان الكسائي يأخذ اللغة من أعراب احل   1
 ( 5).ا ناظر الكسائي سيبويه استشهد بكالمهم واحتج هبم وبلغتهم، فلمّ بغداد

 (4)فقال أبو حممد اليزيدي:

و  ِفي م ا م ض ى   ع ل ى ِلس اِن الع ر ب األوِل                 ك ن ا ن ِقي س  الن ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  44،45( من تاري  النحو العريب، سعيد األفغاين1) 
   3/1433ياقوت احلموي ،شاد األريبإر من  41األفغاين  ،تاري  النحو العريب (1)
 1/143بالضم مث الفتح وكسر امليم وياء مشددة قرية على فرس  من بغداد من اجلانب الشرقي معجم البلدان( احل ط ِمّية 3)
( ق ط ر ب ل بالضم مث سكون مث فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة والم وقد روي بفتح أوله وطائه، وأما الباء فمشددة يف الروايتني 3)

 3/341د وعكربا معجم البلدان وهي كلمة أعجمية السم قرية بني بغدا
 3/143حلمويياقوت ا ،إرشاد األريب من 43( 1ألفغاين هامد )تاري  النحو العريب، ا (5)
 41( نزهة األلباء، األنباري4)
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ي اٍخ ق ط ر ب لِ               ـاء ن ا  أ قـ و اٌم ي ِقيس ـون ه     ع ل ى ل غ ى أ ش   ف ج 

 ف ك ـل ه م يـ ع م ل  يف نـ ق ِض ما    ِبِه ي ص اب  احلـ ق  ال ي أت ِلي            

ِو إىل أ س ـ فلِ             ـي اع ه        يـ ر ق ون يف الن ح    إن  الِكس اِئي  وأش 

ّدم بأنّه ق   يه يف املسألة الزنبوريةـ ذكر األنباري يف اإلنصاف عند مناظرة الكسائي الشهرية مع سيبو  3
  ( 1).كسائي على سيبويهل االنتصار للج ع اًل أي )رشوة( لألعراب من أج

لعالء حيث ومكثوا هبا طوياًل كأمثال أيب عمرو بن ا ،ال إىل الباديةـ علماء البصرة كانوا دائمي الرتح 3
يل يف هذا الصدد قول ما قو ( 1). يقم يف البدو غري أربعني يوماً وأما الكسائي مل ،جاور البدو أربعني سنة

أخذوا اللغة من  (يقصد الكوفيني)وهم  ،ة من حرشة الضباب وأكلة الريابيع: ))حنن أخذنا اللغالرياشي
 (3).((السواد أكلة الكوامي  والشواريز أهل

سة( أرادوا أن حتاكي مربد البصرة، ولكن مل تكن هلا ـ كان للكوفة سوق كمربد البصرة تسمى )ك نا 5
وهي إىل أن تكون داعية إىل إفساد اللغة أقرب منها أن تكون عاماًل يف صيانتها؛ ألن  ،ذلك الشأن
  ( 3).الذين ي موهنا غري سليمي السليقةاألعراب 

 وأكثرهم من عرب اليمن وعرب ،ـ مساع الكوفة كان ي خذ عمن دخل العراق وخالط األعاجم 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/403األنباري ،اإلنصاف (1) 
 138األفغاين  ،يف أصول النحوكتاب و  45األفغاين  ،( من تاري  النحو العريب1)
 1/341إنباه الرواة، القفطي  (3)
 44األفغاين  ،من تاري  النحوكتاب ، و 133أصول النحو، األفغاين  ( يف3)
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  ( 1).بلغتهم ملخالطتهم األحباش والفرساليمن ال حيتج 

 ( 1).نحو ألهنم عنوا برواية الشعر فقطـ الكوفيون مل تكن هلم قدم راسخة يف ال 4

ولذا كث ر املصنوع واملوضوع يف أكثر رواياهتم قال أبو  ،ـ الكوفيون مل يعنوا بصدق الراوي وضبطه 8
مل يقله، لكن أكثره مصنوع ومنسوب إىل من  ،بالكوفة أكثر وأمجع منه بالبصرة ))الشعر :اللغوي بالطيّ 

  ( 3) .((وذلك بني  يف دواوينهم

الشعر فبخلوا : ))أتيت الكوفة ألكتب عنهم يني الكبري خلف األمحر عندما قالـ قصة راوية الكوف 3
هذا  ، أنا تائب إىل اهلل،، مث مرضت فقلت هلم ويلكمالصحيح علّي به، فكنت أعطيهم املنحول وآخذ

 ( 3)((.بلوا مين وبقي منسوباً إىل العربفلم يق يل،الشعر 

(( .كان راوية الكوفة األكرب محاد الراوية هو الشمس شهرة يف كذبه ووضعه))قال سعيد األفغاين: ـ  10
))قد سلط على الشعر من محاد الراوية ما أفسده فال يصلح أبداً ... فال واستشهد بكلمة املفّضل الضس

 ،وحيمل عنه ذلك يف اآلفاق ،ويدخله يف شعره ،يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل من األقدمني
وقول يونس بن ( 5(() فتختلط أشعار القدماء وال يتميز الصحيح منها إال عند عامل ناقد، وأين ذلك؟

 (4)ويكسر ويكذب ويصحف؟.(())كيف يأخذ الناس عن محاد وهو يلحن  :ادمحّ عن حبيب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 133األفغاين  ،كتاب يف أصول النحو  ، وكذلك45ين فغاألا ،( من تاري  النحو العريب1)
 44األفغاين  ،، من تاري  النحو 100، 133فغاين األ ،( يف أصول النحو1)
 43أيب الطيب اللغوي  األفغاين عن مراتب النحويني، ،( من تاري  النحو3)
 1/333األفغاين عن وفيات األعيان  ،( تاري  النحو العريب3)
    3/1103كلمة املفضل الضس يف إرشاد األريب،ياقوت احلموي101األفغاين   ،(   يف أصول النحو5)
  14أيب الطيب اللغوي ،( مراتب النحويني4)
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 ( 1).يسري من أهل البصرة أكثر ااحمد ثني تدليساً أهل الكوفة ونفرٌ  نّ ـ يقال إ 11

املختلفة أو حكيت عن  :))فإذا فسرت حروف القرآنـ كان أبو حامت السجستاين يقول عن البصريني11
العرب شي ًا فإمنا أحكيه عن الثقات عنهم مثل أيب زيد واألصمعي وأيب عبيدة ويونس وثقات من 

وأعوذ باهلل  ،واألمحر واألموي والفراء وحنوهم فصحاء األعراب ومحلة العلم؛ وال ألتفت إىل رواية الكسائي
 ( 1)من شرهم.((

اللغة  بأنّ إىل القول حىت وصل األمر  ،وقياسهالنحو الكويف الشكوك والظنون يف مساعه دارت حول وقد 
على أيدي أول ك العلماء الذين نذروا أنفسهم يف سبيل طلب العلم  الشرعي احنطت وفسدت بأكملها 

بعهم هذه الشكوك مل تصدر إال من أنصار املذهب البصري ومن تو  ،العلم اللغوي ثانياً  ومن مث ّ  أوالً 
ًا جليًا يف أشعار اليزيدي وكتاب حواض واألمر كان ،بعد ذلك على مر األزمنة والعصور هنجهم وهنج

ألهنم مل تكن يف أيديهم أدلة قاطعة  ؛يف أصول النحو ووكتايب األفغاين من تاري  النحو مراتب النحو 
وبعد قراءيت املستفيضة و املتأنية حول  ،وبراهني ساطعة تثبت ما ادعوه من شبهات حول هذا املذهب

: التعصب األهوج وعدم إعمال العقل واملنطق تب األولني واآلخرين خرجت باآليتاملذهب الكويف يف ك
بوا دور اخلصم فما وجدت يف م لفيها  إال أهنم لع ؛نصاف يف الكتب املشهورة  للخالفوعدم اإل

وحنن يف صدد التفصيل  ،لبصرية كانت واضحة للعيانزعتهم اوقد اتضح يل أن ن ،واحلكم يف آن واحد
         ولكن يف هناية الفصل األول. يف الردود على ما قيل عن مساع وقياس الكوفيني

 :ثانياً ـ الشبهات يف القياس الكويف

 (3):على النحو التايلهتامات االكانت هذه 

 ًا ما يقيسون على وأصحابه كثري ))هو ـ أي الفراء ـ  قول ابن السراج: القياس على الشاذ ـ 1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112 ، محمد الحاكم( معرفة علوم الحديث1)
 09أبي الطيب اللغوي  ،(  مراتب النحويين2)
 73 ـ 79سعيد األفغاني  ( من تاريخ النحو،4)
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 ( 1).((األشياء الشاذة

طأ واللحن وشعر غري أهل ه كان يسمع الشاذ الذي ال جيوز من اخلوقيل أيضًا عن الكسائي بأنّ 
 ( 1)والضرورات فيجعل ذلك أصاًل ويقيس عليه حىت أفسد النحو. ،الفصاحة

 .ن على أصول البصريني ومل حيسنوهاـ اعتمد الكوفيو  1 

 خطأ.كان حلناً أو منهجاً فقاسوا على كل مسموع ولو  عدم املنهجـ جعل  3

 ، وال مطرداً. ح املعامل وال منسجماً يف أجزائهـ القياس كان يف يد الكوفيني مشوشاً غري واض 3

وضاعت الغاية من وضع  ،دهلا ما هسكها من نظام أو منطقومل يع ،ـ انتشرت على الكوفيني قواعدهم 5
 . النحو

كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف للعالمة أيب   سأمشر عن ساعدي وهلذا اهلدف سأقرأبعد هذا كله و 
وسأتناوهلا  ، سأحمص مسائله اخلاصة باالتساع والتضييق عند الكوفينيومن مث ّ ، الربكات األنباري

ذلك وبعد م وسأعرض حججهم اليت احتجوا هبا، وأناقشها مبوضوعية مث أعرض رأي املخالفني هل
هو ما أراه  رجحمث سأ ،رةسأستنري برأي النحاة املتقّدمني واملتأخرين واملعاصرين يف املسائل املختا

 .الصواب

 ه نعم املوىل ونعم النصري    إنّ آمل من اهلل العلي القدير التوفيق والتيسر                    

        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/154، ابن السراج ( األصول يف النحو1)
  134السيوطي  ،بغية الوعاة 13/183ياقوت احلموي  ،إرشاد األريب( 1)
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 االتساع والتضييق 
 

 االتساع لغة:  
ء م ط اوع و سعه وامتد و ط ال   ء )يسع( س ع ة مل يضقو)ات سع( الش ي    (1))وسع( الش ي 

فيها أحكاٌم  وزبعض مسائل الن حو؛ حِبي ث جيتـ و س ٌع يف ال؛ وهو: يف النحوأو )التوسع( )االتساع(ويقال  
 يف غريها. جيوزال 

واجملرور ما ال يتسعون يف  يف ذكره للقواعد الكربى: "إهّنم يـ ت سعون يف الظروف ابن هشامقال و 
  .(1)غريمها"

كانوا "؛ لكنهم  " أو "االتساعملصطلح "التوسع اً دقيق اً ريفتع ناولوامون يف كتبهم النحوية، مل يتواألقد
 جتويزعلى  للداللة على التجاوز يف استعمال األلفا  واملعاين النحوية، وكذلك الداللة يستعملونه غالباً 

 حكم حنوي يف مسألة معّينة دون غريها.

التاري  النحوي وأما التحري والتمحيص  مر ومفهوم االتساع ارتبط ارتباطًا وثيقًا باملذهب الكويف على
 ييق فكان مرتبطاً باملذهب البصري.والتض

إصدار حكم اجلواز على أي مسألة من املسائل وهو ما يعين  ،فاالتساع يف املسائل النحوية يقصد به
ألن اجلواز  ؛ألدلة واحلجج والرباهني املنطقيةأن يكون مدعمًا با ألة، واجلواز يشرتط يف صحتهقبول املس

وأما اجلواز جملرد اجلواز خيرج اللغة عن  ،وهلجاهتا من االندثار الصحيح سيحفا للغة كثريًا من أساليبها
 النظام ويذهب هبا إىل الفوضى والتخبط وهذا األمر مرفوض متاماً.

 تعريف التضييق:
)  )ض اق 

  (3)ان ض م  بعضه ِإىل  بعض ف لم يـ ت ِسع ملا ِفيِه و قصر ع نه . قاً ي  وضِ  قاً ي  ض  
يعين رفض أي مسألة إما بعدم اجلواز أو املنع وكذلك هناك شكل آخر من التضييق يف املسائل النحوية و 

 أشكال التضييق وهو كل ما يدل على الوجوب فكل هذه الدالالت تدخل يف دائرة التضييق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/1031املعجم الوسيط (1)
  303ابن هشام  مغين اللبيب، (1)
  1/538عجم الوسيطامل (3)
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من  لصهااللغة من الشوائب وخي ينقيه ألنّ  ؛أدلة صحيحة فمرحباً به وهذا التضييق إن كان معتمداً على
ه سيفقد اللغة العديد ا إن كان التضييق غري صحيح وغري مستند على حجج منطقية فإنّ وأمّ ، السلبيات

 من أساليبها اللغوية وقواعدها النحوية. 
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األصولاتساع الكوفيني وتضييقهم يف  :الفصل األول  

 متهيد

(1).صل هو أساس الشيء الذي يقوم عليهواأل ،مجع أصل األصول: :تعريف األصول يف اللغة  

(1).حو اليت تفرعت عنها فروعه وفصولهأصول النحو: هي أدلة النو   

ية االستدالل وكيف ،النحو اإلمجالية من حيث هي أدلتهعلم يبحث فيه عن أدلة )) وعرّفه السيوطي بأنه
(3).املستدل((هبا وحال   

  (3).وإمجاعنقل وقياس واستصحاب حال اإلمجالية أدلة النحو و 

(5)وهي كما يلي: أربعة أنواع الكالم من حيث االطراد والشذوذو    

وضربت  ،قام زيد :وذلك حنو ،واملثابة املنوبة ،وهذا هو الغاية املطلوبة ،ـ مطرد يف القياس واالستعمال 1
وجر  ،ونصب املفعول كما يف املثال الثاين ،الفاعل كما يف املثال األولومررت بسعيد أي رفع  ،عمراً 
.سم اجملرور كما يف املثال الثالثاال  

يذر ويدع أي و ذ ر  و و د ع   : االستعمال.وذلك حنو املاضي منشاذ يف ،ـ مطرد يف القياس 1  

ا استحاذ واستناق ـ مطرد يف االستعمال، شاذ يف القياس مثل استحوذ واستنوق والقياس فيهم 3  

 ولكن السماع جاء خبالف القياس.

و وف ،ستعمال مجيعاً. حنو ثوب م ص و ونـ شاذ يف القياس واال 3     وفرس م ق و ود.       ،ومسك م د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29المعجم الوسيط  (1)
 19األنباري  الفصل األول  ،ع األدلةلم (2)
  27السيوطي  ،( االقتراح4)
  11األنباري الفصل الثاني  ،( لمع األدلة3)
                             2تحقيق محمد علي النجار ط 119، 190ابن جني  الخصائص، (1)
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االتساع والتضييق يف السماع :املبحث األول  

 متهيد   

ع : ِحس  األ ذن. و يف التـ ن زِيِل: : تعريف السماع يف اللغة      ع  و ه و  ش ِهيدٌ ﴿مسع: الس م   ﴾أ و  أ ل ق ى الس م 

اعِ ؛  اعًة ومس  اعاً ومس  ع ه مس  عاً ومِس عاً ومس  ِِه؛ و ق د  مسِ  ت ِغل  ِبغ ري   (3).يةً و ق ال  ثـ ع ل ٌب: م ع ن اه  خ ال ل ه  فـ ل م  ي ش 
والسماع كذلك من مسع يسمع مس عاً ومساعاً أي أصغى وأنصت والسماع الذكر املسموع وعند علماء 

                       (1).عرب فيستعمل ولكن ال يقاس عليهاليسمع عن  العربية خالف القياس وهو ما
فشمل   ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته،)) :يقول السيوطي يف االقرتا  تعريف السماع اصطالحاً:   

وبعده  ويف زمنه، قبل بعثته، وكالم العرب، وكالم نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وهو القرآن، كالم اهلل تعاىل،
ة أنواع ال بد فيها من فهذه ثالث عن مسلم أو كافر، نظماً ونثرا، فسدت األلسنة بكثرة املولدين،إىل أن 
  (3).((الثبوت

 (3).خلارج عن حد القلة إىل حد الكثرةا ،املنقول النقل الصحيح وتعريف النقل هوالكالم العريب الفصيح،
  

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8/141ابن منظور  ،لسان العرب (1)
        333املعجم الوسيط  (1)
38السيوطي  ،االقرتا  (3)  
 18، األنباري ملع األدلة (3)
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 السماعاالتساع يف 
: على النحو التايل ة مسائل يف كتاب اإلنصاف وهياحتج الكوفيون بالسماع يف عد       

(دون غريمها من األلوان ،جواز التعجب من البياض والسواد)ـ  1  

 يف التعجب من البياض والسواد خاصةز الكوفيون أن يستعمل "ما أفعله"جوّ يف املسألة السادسة عشرة و  
وكانت حجتهم يف هذا الثوب ما أبي ض ه  وهذا الش عر ما أسو د ه   :حنو أن تقول ،من بني سائر األلوان

  (1):طرفة بن العبد السماع حيث احتجوا  بقول اجلواز

ت د  أكل ه م       فأنت أبـ ي ض ه م ِسر ب ال  ط ب اِخ       تـ و ا واش  إذا الرجال ش   

:  ... أبيض من أخت بين أب اض العجاجواستدلوا بقول رهبة بن   

ما أفعله )) جاز يف التفضيل على وزن أفعل وإذا جاز ذلك يف أفعلووجه االحتجاج أّن أبيض جاء 
  (1).هنما مبنزلة واحدة يف هذا البابأل ؛ومها وزنان للتعجب ((وأفعل به

(.بالرفع قبل جميء اخلرب (إن)العطف على اسم )جواز  ـ 1  

ا واحتجو  ،بالرفع قبل جميء اخلرب (إن)جّوز الكوفيون العطف على اسم ن املسألة الثالثة والعشري يفو 
  (3)﴾ىار  ص  الن  و   ن  و   ـ  ابِ الص  وا و  اد  ه   ن  ي  ذِ ال  وا و  ن  آم   ن  ي  ذِ ال   ن  إِ  ﴿ :بالنقل وذلك يف قول اهلل تعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  834( روى صاحب اللسان "ب ي ض" هذا البيت كما رواه صاحب اإلنصاف، ومل يعزه لقائل معني، ورواه ابن يعيد "ص 1)

بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد" ونسب قوم هذا البيت إىل طرفة بن  81/ 1جممع األمثال " " كذلك من غري عزو ،ورواه يف1034
" أبياتًا يهجو فيها عمرو بن 15العبد البكري من أبيات يهجو فيها عمرو بن هند امللك، لكنين رجعت إىل ديوان طرفة فوجدت فيه "ص

 ا البيت على غري ما جاء يف اللسان ويف كالم امل لف، وهي هكذا.هند فيها كلمته اليت يستشهد هبا امل لف، لكن رواية هذ
 أنت ابن هند فأخرب من أبوك إذا ... ال يصلح امللك إال كل بذاخ    
 إن قلت نصر فنصر كان شر فىت ... قدًما، وأبيضهم سربال طباخ    
   1/150،133،138األنباري  ،( اإلنصاف1)
 43سورة املائدة آية  (3)
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)من آمن باهلل ووجه الدليل أنه عطف )الصاب ون(على موضع ))إّن(( قبل متام اخلرب وهو قوله تعاىل: 
(1)واليوم اآلخر( وقد جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات ))إّنك وزيٌد ذاهبان((.  

ة الم االبتداء يف خرب لكن(.زياد )جواز ـ 3  

                 خرب لكن، واستدلوايادة الم االبتداء يفجّوز الكوفيون ز يف املسألة اخلامسة والعشرين و 
(1)بقول الشاعر:  

  (3)ولكن ين من ح ب ها ل ك ِميد                          

.(تقدمي معمول اسم الفعل عليه)جواز  ـ 3  

وذلك يف حتجوا بالنقل ، وافيون تقدمي معمول اسم الفعل عليهجّوز الكو يف املسألة السابعة والعشرين و 
فنصب كتاب  ،أي ال ز م وا كتاب اهلل :والتقدير فيه عليكم كتاب اهلل (3))كتاب  اهللِ عليكم ( :قوله تعاىل

  (5)بقول الشاعر:واحتجوا  اهلل بعليكم، فدل على جواز تقدهه،

حي  مد ون كا  اس  الن   أيت   ر  كا       إينّ ون  ي د  لوِ د   ها املائح  يا أي         

(4).فدل  على جواز تقدهه ؛فدلوي يف موضع نصب بدونك ؛ك دلوي: دونفيهوالتقدير   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/184،185، األنباري( اإلنصاف1)
" 331/ 1" ورضي الدين يف شر  كافية ابن احلاجب "1135و  1111شر  املفصل "ص( قد استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف 1)

"وينص أكثر 33" وابن عقيل "رقم 145" واألمشوين "رقم 384" وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم 333/ 3وشرحه البغدادي يف اخلزانة "
وابق أو لواحق، إال ابن عقيل فإنه رواه بيًتا كاماًل من غري عزو، ه الء العلماء على أن هذا الشاهد ال يعلم قائله وال تعرف له تتمة وال س

 هكذا:
 يلومونين يف حب ليلى عواذيل ... ولكنين من حبها لعميد

  1/103،108األنباري  ،( اإلنصاف3)
  13( سورة النساء آية 3)
جلارية من مازن، والصواب ما تقّدم وأن اجلارية روته ( وهو من كالم راجز جاهلي من بين أسيد بن عمرو بن متيم، ونسبه الشي  خالد 5)

 وليس هلا .
 1/113،118األنباري  ،اإلنصاف (4)
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)جواز وقوع الفعل املاضي حااًل( ـ 5  

ما جّوز الكوفيون وقوع الفعل املاضي حااًل حيث احتجوا بالسماع وذلك يف املسألة الثانية والثالثني و    
وهو يف  ،فحصرت: فعل ماض (1)﴾مور ه  د  ص   ت  ر  صِ ح   م  ك  اه  ج   و  أ  ﴿ :وتعاىلجاء يف قول اهلل تبارك 

م اهك  ج   و  أ   ﴿:صحة هذا التقدير قراءة من قرأ والدليل على ،وتقديره ح ِصر ًة صدور هم ،موضع احلال
.ويعقوب احلضرمي واملفضل عن عاصم وهي قراءة احلسن البصري ﴾مور ه  ح ِصر ًة ص د    

(1):بقول أيب صخر اهلذيلتدلوا أيضاً واس     

ا انـ تـ ف ض  الع ص ف ور  بـ ل ل ه  الق ط ر     ر اِك نـ ف ض ٌة       ك م  وإين  ل تـ ع ر وين ِلذِك   

   (3).فدّل على جوازه ؛وهو يف موضع احلال ،فعل ماض :فبل ل ه  

)جواز جميء"إال"مبعىن الواو( ـ 4     

ه جاء كثرياً يف  إنّ  :مبعىن الواو واحتجوا بقوهلمإال( )الكوفيون أن  تأيتيف املسألة اخلامسة والثالثني جّوز و 
 اّل ة إِ ج  م ح  ك  ي  ل  ع   اسِ لن  لِ  ون  ك   ي  ال     لِ  ﴿بقول اهلل تعاىل:وكالم العرب واستدلوا على قوهلم  ،كتاب اهلل تعاىل

وي يد ذلك  ،ال يكون هلم أيضاً حجة ذين ظلموايعين وال ،أي وال الذين ظلموا (3)﴾م ه  نـ  وا مِ م  ل  ظ   ن  ي  ذِ ال  
ّففاً يعين مع الذين ظلموا : )إىل الذين ظلموا( خمبن جماهد عن بعض القراء أنه قرأ ما رورى أبو بكر

.منهم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  30( سورة النساء آية1)
" وشر  األمشوين "رقم 134" وابن يعيد "ص551/ 1( هذا البيت  من شواهد الرضي يف باب احلال، وقد شرحه البغدادي يف اخلزانة "1)

" وتعروين: تنزل يب وتعرض يل، تقول: عرا 110" وشر  شذور الذهب "رقم 104" وابن عقيل "رقم 153" وأوضح املسالك "رقم 313
عيد فالنًا، وعري فالنًا األمر؛ إذا أردت أنه نزل به، والذكرى: التذكر واخلطور بالبال، واهلزة: الرعدة واالنتفاضة، وروى امل لف وابن يفالن 

    يف مكاهنا "نفضة" بضم النون وسكون الفاء أو فتحها، وانتفض العصفور: ارتعد وارتعد، والقطر: املطر. 
   1/153،151األنباري  ،( اإلنصاف3)
150 آيةسورة البقرة  (3)  
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أي ومن ظ ِلم ال  (1) ﴾ن ظ ِلم   م  اّل وِل إِ ق  ن ال  مِ  ءِ الس و  ر  بِ ه  اهلل  اجل    ب   حي ِ ال   ﴿ :ا كذلك بقوله تعاىلواستدلو 
 حيب أيضاً اجلهر  بالسوء. 

  (1):عمرو بن معد يكرب واحتجوا  أيضاً بقول

ان       ر  أبيك إال الف ر ق د   وك ل  أٍخ م ف ارِق ه  أ خ وه       لع م 

  (3)والشواهد على هذا يف أشعارهم كثريٌة جّداً. ،أي و الفرقدان

مي حرف االستثناء يف أول الكالم(تقد )جوازـ  4   

واحتجوا بقول أيب  ،دمي حرف االستثناء يف أول الكالمجّوز الكوفيون تقيف املسألة السادسة والثالثني و 
(3) زبيد الطائي:  

 ط اي ا       ح ِسني  بِه فـ ه ن  إليه ش وس      
خ ال أن  الِعت اق  من امل  

  (5):وكذلك استدلوا بقول العجاج

ٍة ليس هبا ط وري         وال خ ال  اجِلن  هبا إنسي       وبـ ل د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  138سورة النساء آية (1)
" وقد نسبه إىل عمرو بن معد يكرب، وقال األعلم "ويروى لسوار بن املضرب" ا. هـ، 381/ 1هذا البيت من شواهد سيبويه " (1)

" ورضي الدين 108" ومغين اللبيب "رقم 353" منسوبا إىل عمرو، والبيت من شواهد األمشوين "رقم 188/ 1وأنشده اجلاحا يف البيان "
بوالق". وقال: إن هذا البيت يروى يف شعرين لشاعرين، أحدمها:  51/ 1ناء، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "يف شر  الكافية يف باب االستث

 " 183عمرو بن معد يكرب، والثاين: حضرمي بن عامر أحد بين أسد، واستشهد به أيًضا موفق الدين بين يعيد يف شر  املفصل "ص
  148ـ  1/144 ، األنبارياإلنصاف (3)
  1/143،143األنباري ،( اإلنصاف3)
ابن منظور "ط ور" ونسبه إىل  " وأنشد ه1/ 1ي يف اخلزانة "البغداد كافية أول باب االستثناء، وشرحهالرضي يف شر  ال وقد أنشده (5)

جل العجاج. والعرب تقول: ما بالدار طوري، وما بالدار طوراين، وما بالدار دوري، وما بالدار ديار، تريد ما بالدار أحد، وقالوا أيًضا: ر 
كالم، وأصل العبارة: وال هبا طوري، يريدون رجاًل غريًبا، وحمل االستشهاد قوله "وال خال اجلن هبا إنسي" حيث قدم االستثناء على مجلة ال

إنسي خال اجلن، فاجلار واجملرور خرب مقدم، وإنسي: مبتدأ م خر، وخال اجلن: استثناء، وهبذا وحنوه استدل الكوفيون على جواز تقدمي 
 االستثناء على مجلة الكالم .
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ور(  ـ )جواز جر االسم إذا فصل بينه وبني ))كم(( اخلربية بالظرف أو اجلار واجملر  8     

ويف املسألة احلادية واألربعني جّوز الكوفيون جر االسم إذا فصل بينه وبني ))كم(( اخلربية بالظرف أو 
 اجلار واجملرور، حنو: كم عندك رج ٍل ،وكم يف الدار غالٍم؟، واحتجوا بالنقل، وذلك حينما استدلوا

 
( 1):بقول أنس بن زنيم  

ِرٍف نال الع ال         وشريٍف خب  ل ه  قد و ض ع ه    كم جبوٍد م ق   

   (1):بقول اآلخرواستدلوا أيضاً  ،فخفض ))مقرٍف(( مع الفصل
ِم الد ِسيع ِة ماجٍد نّفاعِ  (3)كم يف بين بكٍر بِن سع ٍد سّيٍد      ض خ   

 (تعريف العدد املركب ومتييزه)جواز ـ  3    
الكوفيون أن يقال يف مخسة عشر درمها: "اخلمسة العشر درمهًا،  جّوزالثالثة واألربعني  سألةيف املو 

 واخلمس ة  الع ش ر  الدره م ". 
ه قد صح  عن العرب ما يوافق مذهبنا، وال خالف يف صحة ذلك عنهم، وقد حكى نّ بقوهلم إاحتجوا: و 

قد يه، و ذلك أبو عمرو عن أيب احلسن األخفد عن العرب، وإذا صح  ذلك النقل وجب املصري  إل
  (3).يف هذه املسألة على النقل دوااعتم

 (نداء االسم ااحمل ى بأل )جواز ـ 10   
 ،الكوفيون نداء ما فيه األلف والالم حنو "يا الرجل ويا الغالم" جّوزالسادسة واألربعني  سألةيف املو 
 (5)ل الشاعر:و قحيث استدلوا  ب ،بالسماعاحتجوا و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ورضي الدين يف شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف 581ابن يعيد يف شر  املفصل "ص و "134/ 1وهو من شواهد سيبويه " (1)

 " واملقرف: النذل الل يم األب .1138" واألمشوين "رقم 113/ 3اخلزانة "
 " ورضي الدين يف شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف581" وابن يعيد يف شر  املفصل "ص134/ 1(هذا البيت من شواهد سيبويه "1)

" ورواية سيبويه "كم يف بين سعد بن بكر" ورواية األعلم "كم يف بين بكر بن عمرو". والدسيعة: 1133" واألمشوين "رقم 111/ 3اخلزانة "
 العطية، ويقال: هي اجلفنة، واملعىن أنه واسع املعروف وأنه ماجد شريف.

  1/303،303 ، األنباري( اإلنصاف3)
 313، 1/311 ، األنباري( اإلنصاف3)
" ورضي الدين يف أثناء باب توابع املنادى من 141هذا بيت من الرجز املشطور، وقد استشهد به ابن يعيد يف شر  املفصل "ص (5)

  "303" وابن عقيل "رقم 843بوالق" واألمشوين "رقم  358/ 1" وشرحه البغدادي يف اخلزانة "131/ 1شر  الكافية "
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اِن فـ ر ا م ان الّلذ  ِسب اين ش رًّا فـ ي ا الغ ال  ا أن ت ك   ... إي اك م 
 فأدخل حرف النداء على ما فيه األلف والالم. ((الغالمان))فقال: يا 

 (1)ل اآلخر:و قاحتجوا أيضاً بو 
يل ٌة بِال و د  ع ين   ِت قـ ل ِس ... وأ ن ِت خبِ  يـ ت ك  يا ال يِت تـ ي م   ف د 

 فدّل على جوازه. فأدخل حرف النداء على ما فيه األلف والالم؛ ((يا اليت))فقال 
 (1).ا أهلل اغفر لنا"يف الدعاء "يما يقال  قوهلمعلى صحة  ستدلوا وا

 (خيم املضاف حبذف آخر املضاف إليهتر  )جوازـ  11
االسم املضاف ، وي وِقع ون الرتخيم يف آخر ترخيم املضافالكوفيون جّوز الثامنة واألربعني  سألةيف املو 

يف هذه  وكانت حجتهم، ،و يا آل ماِل يف يا آل مالك إليه، وذلك حنو قولك يا آل  عاِم يف يا آل عامرِ 
ل ز ه ري  بن أيب و قفاستدلوا ب، أي استعمال العرب كثريًا جاء يف استعماهلم هالسماع وقد قالوا بأنّ املسألة 
 (3):ىس ل م  

رِم   م  بالغ ي ِب ت ذ ك ر   خ ذ وا ح ظ ك م  يا آل ِعك  ف ظ وا ... أ و اِصر ن ا والر ح  واح   

رِم ة " إال أنه حذف التاء للرتخيم، وهو عكرمة بن خ ص ف ة بن قيس بن عيالن بن مضر،  أراد "يا آل ِعك 
 (3)اآلخر:احتجوا بقول وهو أبو قبائل كثرية من قيس. و 

ع وه  د اِعي ِميت  ... س ي   ع ر و  ال تـ بـ ع د  فكل  ابِن ح ر ةٍ  اأب  فـ ي ِجيب   ةٍ د 
 (5) :العجاج رهبة بنل و قكذلك استدلوا بأراد "أ ب ا ع روة". و 

 ِإم ا تـ ر ي يِن اليوم أ م  مح  ِز ... ق ار ب ت  بني ع ن ِقي و مج  زِي

وألن املضاف واملضاف إليه مبنزلة ؛ل على جوازه، فدّ اً أراد "أم محزة" والشواهد على هذا كثرية جدّ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن  تحقيق محي الدين عبد الحميد" 41" والزمخشري في المفصل "رقم 419/ 1هذا البيت من شواهد سيبويه " (1)
" وشرحه 142/ 1" ورضي الدين في شرح الكافية "04" وأسرار العربية للمؤلف "ص172في شرحه "ص يعيش

 "411/ 1البغدادي في الخزانة "
 447ـ 1/441 ، األنباري( اإلنصاف2)
" وابن يعيش في شرح المفصل 434/ 1هذا البيت من كّلم زهير بن أبي سلمى المزني، وقد استشهد به سيبويه " (4)

" كما استشهد به األشموني "رقم 474/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "146/ 1" والرضي في شرح الكافية "111"ص
م" هو هكذا في كتاب سيبويه وفي شرح الكافية " وقوله "خذوا حظك06" وكذلك األنباري في أسرار العربية "ص016

والخزانة، وورد في شرح المفصل وكتب المتأخرين "خذو حذركم" وقوله "يا آل عكرم" أراد بني عكرمة بن خصفة بن 
 قيس عيّلن .

" 477/ 1" وشرحه البغدادي في الخزانة "146/ 1" وشرح الكافية "111هذا البيت من شواهد شرح المفصل "ص (3)
بهامش الخزانة" وقوله "ال تبعد"  217/ 3" وشرحه العيني "311تشهد به أيًضا ابن هشام في أوضح المسالك "رقم واس

 أصل معناه ال تهلك، ولكنهم يريدون ال ينقطع ذكرك وال تنسى سوالفك .
 "444/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "1)
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(1)الشيء الواحد، فجاز ترخيمه كاملفرد.  

 (ن" البتداء الغاية يف الزمانع "مِ و ق)جواز و  – 11
 وا بقوهلم: احتجالرايعة واخلمسني جّوز الكوفيون وقوع "ِمن" البتداء الغاية يف الزمان، و  سألةويف امل

ِجٌد أ س س   ﴿ل اهلل تعاىل:و قواستدلوا على اجلواز بجاء ذلك يف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب،  هنّ إ ل م س 
زهري بن  :لو قب احتجوا و  ،}أ و ِل يـ و ٍم{ من الزمانو( 1) ﴾ التـ ق و ى ِمن  أ و ِل يـ و ٍم أ ح ق  أ ن  تـ ق وم  ِفيهِ ع ل ى 

 (3)أيب س ل م ى:
رِ  ِر ... أ قـ و ي ن  ِمن  ِحج ٍج وِمن  د ه  ي ار  بِق ن ِة احِلج  ِن الد   ِلم 

(3)ه جائز.على أنّ  هذه أدلةف  

 ( لفظًا ومعىًن نيتا" مثنيل  " و"كِ ال  كِ )جواز أن تكون   -13
"كال، وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كال "كل" جعل الكوفيونالثانية والستني  سألةيف املو 

فخّففت الالم، وزيدت األلف للتثنية، وزيدت التاء يف "كلتا" للتأنيث، واأللف فيهما كاأللف يف 
 التثنية منهما للزومهما اإلضافة."الزيدان"، والعمران" ولزم حذف نون 

 النقلبمثن يان لفظًا ومعىًن وأن األلف فيهما للتثنية  وكلتا" ،"كال على أنّ  وااحتجو 
 (5)الشاعر: استدلوا بقول فقد

ه  ... ِكل ت امه  ا م ق ر ون ٌة ِبز ائِد ه م ى و اِحد   يف ِكل ت  رجليها س ال 

" فدل  على أن   (4)"ِكل ت ا" تثنية.فأفرد قوله "ِكل ت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 333ـ  1/334األنباري ،نصافاإل (1)
 [108التوبة: سورة  ( ]1)
هذا البيت مطلع قصيدة لزهري بن أيب سلمى املزين هد  فيها هرم بن سنان املري، وقد استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر  املفصل  (3)

" وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم 544" واألمشوين "رقم 114/ 3" وشر  البغدادي يف اخلزانة "138/ 1" والرضي يف شر  الكافية "1045"ص
-هام يف قوله "ملن الديار" للتعجب من شدة خراب هذه الديار حىت كأهنا ال تعرف وال يعرف أصحاهبا، والقنة: أعلى اجلبل، واحلجر " واالستف300

وهي السنة، والدهر: األبد  -بكسر احلاء-منازل مثود عند وادي القرى من ناحية الشام، وأقوين: أقفرن وخلون، واحلجج: مجع حجة  -بكسر فسكون
 .املمدود 

 1/341،340 األنباري ،( اإلنصاف3)
هبامد  153/ 1بوالق" وشرحه العيين " 41/ 1" وشرحه البغدادي يف اخلزانة "18/ 1هذا البيت من شواهد رضي الدين يف شر  الكافية " ( 5)

 ، ويروى:" وقد أنشده ابن منظور "ك ل ا" ومل أعثر له على نسبة إىل قائل معني18اخلزانة" ومن شواهد األمشوين "رقم 
واحدة السالميات، وهي العظام اليت تكون بني كل مفصلني من  -بضم السني وختفيف الالم، بزنة احلبارى-ه. والسالمى كلتامها قد قرنت بزائد

 مفاصل األصابع يف اليد أو الرجل.
  1/330،333 ، األنباري( اإلنصاف4)
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 (توكيد النكرة توكيًدا معنويًا )جواز -13
جاء  هنّ قالوا إ فقدالنقل  بوا احتجو  ،ون توكيد النكرة توكيداً معنوياً جّوز الكوفيالثالثة والستني  سألةيف املو 

 (1):بن جندب اهلذيلعبد اهلل بن مسلم ل و قواستدلوا بذلك عن العرب، 
 لكن ه ش اق ه  أ ن  قيل ذا ر ج ٌب ... يا ليت ِعد ة  ح و ٍل كل ِه ر ج ب  

 بقوله "كله"؛ فدل على جوازه. فأ ك د "حول" وهو نكرة
  (1):لشاعرل او قب توكيد النكرة توكيداً معنوياً  جوازاحتجوا  كذلك على و 

ا ... يوًما جديًدا كّله  م ط ر دا  إذا الق ع ود  ك ر  ِفيه ا ح ف د 
 فأكد "يوًما" وهو نكرة بقوله "كّله".

 :شييم بن خويلدل و قكذلك احتجوا بو 
ف ِقيق ا ز ح ر ت   نـ  يًدا خ  ا ... فج ت  بِِه م    ل ًة كّله   بِِه ل يـ 

  (3)ل األخر:و قاستدلوا بو  نفقيًقا: امسان من أمساء الداهيةوم يًدا خ" كلها"فأكد "ليلًة" هي نكرة بقوله: 
ر ة  يوًما أ مج  ع ا  قد ص ر ِت الب ك 

 ( 3)فأ ك د  "يوًما "بأمجع؛ فدّل على جوازه.
 

  (العطف على الضمري املخفوضز اجو ) -15
العطف على الضمري املخفوض، وذلك حنو قولك "مررت  جّوز الكوفيوناخلامسة والستني  سألةيف املو 

 ه قد جاء نّ على جواز العطف على الضمري املخفوض بقوهلم إ ، وكانت حجتهم بك وزيد"
اِم"تعاىل: "و اتـ ق وا ه لو ق، فاحتجوا بذلك يف التنزيل وكالم العرب  (5)الل ه  ال ِذي ت س اء ل ون  بِِه و األ  ر ح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ويف 301 أوضح املسالك "رقم " وابن هشام يف443" واألمشوين "رقم 343( هذا البيت من شواهد ابن يعيد يف شر  املفصل "ص1)
 " .118شر  شذور الذهب "رقم 

بفتح -" وقد أنشده ابن منظور "ط ر د" ومل يعزه أحدمها. والقعود 343هذا البيت من شواهد ابن يعيد يف شر  املفصل "ص (1)
 البكر من اإلبل حني يركب، أي هكن ظهره من الركوب . -القاف

" ورضي الدين يف باب التوكيد من شر  343وهو جمهول النسبة، وهو من شواهد ابن يعيد "ص(هذا بيت من الرجز املشطور، 3)
 " وقبل البيت املذكور قوله:130" وابن عقيل "رقم 433" واألمشوين "رقم 354/ 1الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "

 إنا إذا خطافنا تقعقعا
انب البكرة، وتقعقع: حترك ومسع له صوت، وصرت: صوتت، والبكرة: ما يستقى عليه احلديدة املعوجة تكون يف ج -بوزن رمان-واخلطاف 

 املاء من الب ر، وهي هنا بفتح الباء وسكون الكاف، وأصلها بالتحريك.
 353ـ 351/ 1 ، األنبارياإلنصاف (3)
 1اآلية سورة النساء (5)
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وقراءة إبراهيم النخعي وقتادة وحيى بن  -وهو محزة الزيات -باخلفض وهي قراءة أحد القراء السبعة 
يف  استدلوا بكالم اهللوثاب وطلحة بن مصرف واألعمد، ورواية األصفهاين واحللس عن عبد الوارث، و 

ِتيك م  ِفيِهن  و م ا يـ تـ ل ى ع ل ي ك م  قوله تعاىل ت ون ك  يف الن س اِء ق ِل الل ه  يـ ف  تـ ف  فما: يف موضع ( 1)﴾  : ﴿و ي س 
ل ِكِن الر اِسخ ون  يف ال ِعل ِم  تعاىل: ﴿ هلو قكذلك يف ألنه عطف على الضمري املخفوض يف "فيهن" و  خفض

فاملقيمني: يف موضع ( 1)﴾ ِمنـ ه م  و ال م   ِمن ون  يـ   ِمن ون  مب ا أ ن زِل  إليك  و م ا أ ن زِل  ِمن  قـ ب ِلك  و ال م ِقيِمني  الص الة  
يف "إليك" والتقدير فيه: ي منون مبا أنزل إليك وإىل املقيمني الصالة يعين خفض بالعطف على الكاف 

من األنبياء عليهم السالم، وجيوز أيًضا أن يكون عطًفا على الكاف يف "قبلك" والتقدير فيه: ومن قبل 
ٌر بِِه و    املقيمني الصالة، يعين من أمتك، وقال تعاىل: ﴿ ِبيِل الل ِه و ك ف  ِجِد احل  ر اِم﴾و ص دٌّ ع ن  س  ( 3) ال م س 

﴿و ج ع ل ن ا ل ك م   تعاىل: اهلل لو قبأيضاً على اجلواز  استدلوافعطف "املسجد احلرام" على اهلاء من "به" و 
ت م  ل ه  ِبر ازِِقني   الضمري املخفوض يف  ن: يف موضع خفض بالعطف علىفم  ( 3)﴾ ِفيه ا م ع اِيد  و م ن  ل س 

  (5)ل الشاعر:و قواحتجوا كذلك ب ، و"لكم"
ِتم ن ا ... فاذهب فما بك واألياِم من ع ج بِ   فاليوم قـ ر ب ت  تـ ه ج ون ا وت ش 

  (4):لشاعرل او قاحتجوا بفاأليام: خفض بالعطف على الكاف يف "بك" والتقدير: بك وباأليام، و 
ا ت ِفي أم ِسو اه  ِتيب ِة ال أبايل ... أفيها كان ح   أ ك ر  على الك 

 "سواها" بأم على الضمري يف "فيها" والتقدير: أم يف سواها.فعطف 
  (4):استشهدوا على اجلواز بقول مسكني الّدارميو 

ن ها وال ك ع ِب غ وٌط نـ ف اِنف    تـ ع ل ق  يف ِمث ِل الس و ارِي س ي وفـ ن ا ... وم ا بـ يـ 
فالكعب: خمفوض بالعطف على الضمري املخفوض يف "بينها" والتقدير: وما بينها وبني الكعب غوط 
 نفانف، يعين أن قومه طوال، وأن السيف على الرجل منهم كأنه على سارية من طوله، وبني السيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [114النساء: سورة  ](1)
 [141النساء: سورة  ( ]1)
 [114البقرة: سورة  ( ]3)
 [10احلجر: سورة  ( ]3)
" 134/ 1" ورضي الدين يف باب العطف من شر  الكافية "333" وابن يعيد يف شر  املفصل "ص331/ 1(هذا البيت من شواهد سيبويه " 5)

 بـ ر د "138" وابن عقيل "رقم 833" واألمشوين "رقم 338/ 1البغدادي يف اخلزانة "وشرحه 
" ومل ينسبه واحد من ه الء إىل قائل 33/ 1" وكامل امل

 معني، بل قال البغدادي "والبيت من أبيات سيبويه اخلمسني اليت مل يعرف هلا قائل" .
 املوت واهلالك.  -بفتح احلاء وسكون التاء املثناة-تيبة: اجلماعة من اجليد، واحلتف ر: أي أرجع، يريد أنه يـ ق ِدم وال يفر، والكك  أ   (4)
/ 3" وابن النظام يف شر  ألفية والده ابن مالك، وشرحه العيين "851" واألمشوين "رقم 300( استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر  املفصل "ص4)

فسهم " هبامد اخلزانة" وقال: "وقال اجلاحا يف كتاب "احليوان": هو ملسكني الدارمي". والسواري: مجع سارية، وهي األسطوانة "العمود" شبه أن143
 بالسواري لطول أجسامهم .
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لسيف ونفانف: واسعة، أي بني ا -وهو املكان املطم ن من األرض -وكعب الرجل منهم غائط 
 .والكعب مسافة؛ فعطف "الكعب"على الضمري املخفوض يف "بينها"

  (1):شاعرل الو قاحتجوا أيضاً بو 
ه م  ... وأيب نـ ع ي ٍم ذي اِجِم ع نـ  رِق ه ال  سألت ِبِذي اجل م   ح 

 الل و اء امل
 (1)فأيب نعيم: خفض بالعطف على الضمري املخفوض يف "عنهم".

  (املتصل يف اختيار الكالم العطف على الضمري املرفوع )جواز -14
يار الكالم، العطف على الضمري املرفوع املتصل يف اختالكوفيون ز جوّ  السادسة والستني سألةيف املو  

 .حنو: "ق م ت  وزيٌد"
اهلل واستدلوا بقول ه قد جاء ذلك يف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب، نّ بقوهلم إ وذلك السماعب واحتجوا
تـ و ى، و ه و  بِاأل  ف ِق األ  ع ل ى﴾ تعاىل:﴿ فعطف "هو" على الضمري املرفوع املستكن يف: ( 3)ذ و ِمر ٍة ف اس 

تـ و ى{ واملعىن: فاستوى جربيل وحممد باألفق، هو مطلع  .الشمس؛ فدل على جوازه }اس 
  (3):عمر بن أيب ربيعةل و قبكذلك احتجوا  و  

 ال تـ ع س ف ن  ر م ال  
ِنع اِج امل ٌر تـ ه اد ى ... ك   قلت إذا أقبلت وز ه 

" و  ٌر" على الضمري املرفوع يف "أ قـ بـ ل ت    (5):جرير بن عطية بن اخلطفى لو قاحتجوا بفعطف "ز ه 
ي ِطل   ِة ر أ ِيِه ... ما مل يكن وأٌب له لِيـ ن اال   و ر ج ا األ خ   من س ف اه 

"  على جوازه، كالعطف على الضمري املنصوب فدل  ؛ فعطف "وأٌب" على الضمري املرفوع يف "ي ك ن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ذو مجاجم: أصله بضم أوله، وقد يقال بفتحه، قال ياقوت "مجاجم بالضم، وهو من أبنية التكثري واملبالغة، وذو مجاجم: من مياه 1)

يوم العمق، على مسرية يوم منه، وقد يقال فيه بالفتح أيًضا" ا. هـ. وقال ابن منظور "واجلماجم: موضع بني الدهناء ومتالع يف ديار متيم، و 
من وقائع العرب يف اإلسالم، معروف" وأقول: املعروف وقعة دير اجلماجم، وكانت بني احلجاج بن يوسف الثقفي وابن األشعث اجلماجم: 

بالعراق، قيل مسي بذلك ألنه بين من مجاجم القتلى لكثرة من قتل به، وقيل مسي بذلك ألن األقدا  اليت تصنع من اخلشب كانت تصنع 
 كان من خشب ومجعه مجاجم.به، والقد  يسمى مججمة إذا  

 344ـ  1/343 ، األنباري(اإلنصاف1)
 [4، 4النجم سورة  ( ]3)
" 134" وابن عقيل "رقم 838" واألمشوين "رقم 338" والزخمشري يف املفصل، وابن يعيد يف شرحه "ص330/ 1(من شواهد سيبويه "3)

 بـ ر د يف الكامل "384/ 1يف هامد اخلزانة" وابن جين يف اخلصائص " 141/ 3وشرحه العيين "
" وزهر 33/ 1و 183/ 1" وأيب العباس امل

مجع زهراء، وأراد النساء املشرقات اللون، وهتادى: أصله تتهادى، فحذف إحدى التاءين، والنعاج: مجع  -بضم الزاي وسكون اهلاء-
 رن سريا شديدا ليس فيه ت دة وال رفق .نعجة، والفال: مجع فالة، وهي الصحراء الواسعة، وأراد بنعاج الفال الظباء، وتعسفن: س

" هبامد اخلزانة" 140/ 3" وابن الناظم، وشرحه العيين "315" وأوضح املسالك "رقم 834( هذا البيت من شواهد األمشوين "رقم 5)
غياث بن الغوث واألخيطل: تصغري األخطل، وأصله الوصف من اخلطل، وهو الكالم اخلارج عن حد الصواب واالعتدال، وبذلك لقبوا 

 التغلس الذي يهجوه جرير، والسفاهة: ضعف الرأي.
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 ( 1)املتصل.
  ("أو" مبعىن الواو، ومبعىن "بل" )جواز جميء -14
ه نّ إ واحتجوا بقوهلم ،الكوفيون إىل أن "أو" تكون مبعىن الواو، ومبعىن بل رأىالسابعة والستني  سألةيف املو 

و أ ر س ل ن اه  إىل ِمائ ِة : ﴿عز وجل هلو قب واستشهدوا  تعاىل وكالم العرب،قد جاء ذلك كثريًا يف كتاب اهلل 
فقيل يف التفسري: إهنا مبعىن بل، أي: بل يزيدون، وقيل: إهنا مبعىن الواو، أي: ( 1)﴾أ ل ٍف أ و  ي زِيد ون

  (3)ل الشاعر:و قاستدلوا ب ويزيدون، مث
ن ِق الض ح ى  ل ح  ب د ت  مثل قـ ر ِن الشمس يف ر و  ِ أ م   ... وص ور هِت ا أو أ ن ِت يف الع ني 

 .أي: وكفورًا( 3)﴾و ال ت ِطع  ِمنـ ه م  آمثاً أ و  ك ف وراً تعاىل: ﴿ هلو قكذلك يف و  ،أراد "بل
  (5):الذبياين ل النابغةو قب واحتجوا أيضاً 

ا احل م ام  ل ن ا ... ِإىل  مح  ام ِتن ا، أو ِنص ف ه    فـ ق دِ قالت: أال ل ي ت م ا هذ 
 -18( 4)أي: وِنص ف ه، والشواهد على هذا النحو من كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب أكثر  من أن حت  ص ى.

 (ما ينصرف يف ضرورة الشعر )جواز ترك صرف
ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو احلسن  الكوفيون زجوّ السبعني  سألةامل يفو 

ترك صرف ما  جواز على واحتجوا، األخفد وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريني
  (4)ل األخطل:و قبوا واستدله قد جاء ذلك كثريًا يف أشعارهم، نّ إ :بقوهلم ينصرف يف ضرورة الشعر

ت    غ ائِل ِة الثـ غ وِر غ د ور   اِئِب إذ ه و ت  ... ِبش ِبيب  ط ل ب  األ ز ارِق  بِالك 
 .منصرف فرتك صرف "شبيب" وهو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 348ـ  1/343 ، األنباري( اإلنصاف1)
 [134الصافات: سورة  (]1)
أوهلا عند طلوعها، وقيل: هي أول شعاعها، وقيل: ناحيتها،  -بفتح القاف وسكون الراء املهملة-( بدت: أي ظهرت، وقرن الشمس 3)

 ورونق الضحى: أوله، يقال: "زرت فالنا رونق الضحى" أي يف أوله .
 [13اإلنسان: سورة  ( ]3)
 308و 184و 43" وأنشده فيه ثالث مرات "ص33وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم " 181/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "5)

" ورضي الدين يف باب احلروف املشبهة 141" واألمشوين "رقم 138" ويف شذور الذهب "رقم 138بتحقيقنا"، ويف أوضح املسالك "رقم 
 مد اخلزانة"هبا 153/ 1" كما شرحه العيين "134/ 3بالفعل، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "

  380ـ  1/348 ، األنبارياإلنصاف (4)
" وابن 333التغلس، من كلمة هد  فيها سفيان بن األبريد، وهو من شواهد األمشوين "رقم  -غياث بن الغوث-هذا البيت لألخطل  (4)

 هبامد اخلزانة". 341/ 3" " وابن الناظم يف باب ما ال ينصرف من شر  األلفية، وشرحه العيين384هشام يف أوضح املسالك "رقم 
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  (1):بن ثابت األنصاري ل ح س انو قاحتجوا كذلك بو  
 د و أ ز ر ه  ... حب نـ ني   يوم تـ و اك ِل األبطالِ ش  و   م  ه  يـ  بِ وا ن  ر  ص  ن  

ب ت ك م    ﴿اىل:ل اهلل تعو قب واحتجوا كذلك فرتك صرف "حنني" وهو منصرف، ٍ ِإذ  أ ع ج  و يـ و م  ح نـ ني 
ثـ ر ت ك م ﴾  (3) :ل الفرزدقو قستدلوا أيضاً باومل يـ ر و  عن أحد من القراء أنه مل يصرفه، و ( 1)ك 

بـ ر ا  إذا قال غ اٍو من تـ ن وخ  قصيدًة ... هبا ج ر ٌب ع د ت  على ِبز و 

ب رِِه،  " وهو منصرف، ومعناه ن ِسب ت  إيّل بكماهلا من قوهلم: أخذ الشيء بز و  بـ ر  إذا أخذه  فرتك صرف "ز و 
بـ ر ا" أي كذبًا وزورًا، و   :بشر بن أيب خزامل و قاحتجوا بكله، وقيل: "بز و 

 إىل اب ِن أ م  أ ن اس  أ ر ح ل  ن اق يِت ... عمرو فـ ت ب ِلغ  ح اج يِت أو تـ ز ِحف  

فرتك صرف "أناس" وهو منصرف، و"أم أناس" بنت ذهل من بين شيبيان، و"عمرو" يريد عمرو بن 
  (3 ):شاعرل الو قاستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه بو  حجر الكندي،

و ن  أ و  ج ب ارِ    أ ه م ل  أ ن  أ ِعيد  وأ ن  يـ و ِمي ... بأ و ل  أ و  ب أ ه 
؛ فإن أ فـ ت ه  ... ف م   ِنس  أو ع ر وبًة أو ِشي ارِ   أ ِو الت ايل د ب ار 

وما ذكره يف هذين البيتني أمساء األيام يف فرتك صرف "دبار" وهو منصرف، و"دبار" يوم األربعاء، 
اجلاهلية؛ فأول: يوم األحد، وأهون: يوم اإلثنني، وجبار: يوم الثالثاء، ودبار: يوم األربعاء، وم نس: يوم 

  (5 )ل اآلخر:و قاحتجوا أيضاً باخلميس، وعروبة: يوم اجلمعة، وشيار: يوم السبت، و 

 عنها وهي تـ ر ع و ح ش اش ًة ... ِبِذي نـ ف ِسه ا والس ي ف  ع ر ي ان  أ مح  ر   ف أ و ف ض ن  
 فرتك صرف "ع ر ي ان" وهو منصرف؛ ألن م نثه ع ر ي ان ة ال ع ر ي ا.

 :شاعرل الو قب استشهدوا أيضاً و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم واد بني مكة والطائف  -بالضم، على زنة التصغري-( هذا البيت قد أنشده ابن منظور "  ن ن" وعزاه إليه، وحنني 1)
 [15التوبة: سورة  (]1)
، وقد أنشده ابن منظور "ز ب ر" ونسبه إىل ابن أمحر، وأنشده ابن يعيد يف 1/335نسب األنباري يف إنصافه هذا البيت للفرزدق (3)

" كلمة االستشهاد من هذا البيت، من غري 183/ 15ليبزج" ونسبه إىل الطرما ، وأنشد ابن سيده يف املخصص " 33شر  املفصل "ص
 دق، فوجدت فيه أربعة أبيات يقوهلا لقومه يقع هذا البيت ثانيها، وقبله:عزو، وقد رجعت إىل ديوان الفرز 

 يا قوم إين مل أكن ألسبكم ... وذو الربء حمقوق بأن يتعذرا
هـ ون" ومل يعزمها إىل قال معني يف أحد هذه املواضع،  -أن س  -ش ى ر  -د ب ر  -(أنشد ابن منظور هذين البيتني "ج ب ر 3)

 على أيام األسبوع، على ما كان العرب يسموهنا يف اجلاهلية. وهذه األمساء أعالم
أ نـ ه م  إىل ن ص ٍب ي وِفض ون { ]املعارج: 5) -[ ووفضت اإلبل تفض 33(أوفضن عنها: أسرعن، واإليفاض: اإلسراع. ويف القرآن الكرمي: }ك 

 .استوفض إبله: طردها واستعجلهاواستوفضت تستوفض، إذا أسرعت، وأوفض الرجل واستوفض: أي أسرع، و  -مثل وعد يعد
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 ن ص لِ  قالت أميمة  
 ما لِث اِبت  شاخًصا ... ع ارِي األ ش اِجِع ن اِحاًل كامل

 .فرتك صرف "ثابت" وهو منصرف
  (1)ل العباس بن مرداس الس لِمي:و قب أيضاً  احتج اجملوزونو  

اِبٌس ... يفوقان مرداس يف جم  م عِ   ف م ا كان ِحص ٌن وال ح 
 صرف "مرادس" وهو منصرف.فرتك 

  (1)ل د و س ر بن دهبل القريعي:و قاحتجوا بو  

ا قـ ل ب ه  عن آِل ليلى وعن ِهن دِ  ن ا ... ص ح   وق ائِل ٍة ما ب ال  د و س ر  بـ ع د 
 فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف.

 :لشاعرل او قعلى صحة مذهبهم ب كذلك استشهد اجملّوزونو 
ـ   ... ـر أكثر ها وأطيب هاو م ص ع ب  ِحني  ج د  األ م 

  (3):ذي األصبع العدواينل و قاستدلوا على جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر بو  
 وممن ولدوا عامر  ... ذو الط وِل وذو الع ر ضِ 

فرتك صرف "عامر" وهو ينصرف، ومل جيعله قبيلة ألنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت 
يقول: ذات الطول وذات العرض، وال جيوز أن يقال "إمنا مل يصرفه ألنه ذهب به إىل قبيلة لوجب أن 

ألنه جعله ؛ أ  بن ب أ يقني" فرتك صرف س ب أالقبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العالء "وج تك من س ب  
  (3):لنابغة اجلعديل او قاستدلوا بامسًا للقبيلة محاًل على املعىن، و 

ي ِلِه الع رِم ا  من س ب أ  احل اِضرِين  مأِرب  إذ ... يبنون من دون س 
 . فلم يصرف "سبأ" ألنه جعله امسًا لقبيلة محاًل على املعىن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد أن وزع غنائم حنني فأعطى  -صلى اهلل عليه وسلم-هذا البيت من كالم العباس بن مرداس السلمي، يقوله لسيدنا رسول اهلل  (1)

عيينة بن حصن الفزاري واألقرع بن حابس وغريمها من امل لفة قلوهبم أكثر مما أعطى العباس بن مرادس، فغضب العباس فقال أبياتًا منها 
" 81" وشواهد ابن يعيد يف شر  املفصل "ص41/ 1شواهد الرضي يف شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "هذا البيت، وهو من 

 هبامد اخلزانة"   345/ 3" وابن الناظم يف باب االسم الذي ال ينصرف من شر  األلفية، وشرحه العيين "331واألمشوين "رقم 
هبامد اخلزانة" وما بال دوسر: أي ما شأنه وما حاله؟  344/ 3وشرحه العيين " " وابن الناظم،333استشهد به األمشوين "رقم  (1)

 وصحا قلبه: تريد أنه سال أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة .
بوالق" والبيت من  10و 3/ 3( ذو اإلصبع العدواين هو احلارث بن حمرث بن حرثان من كلمة رواها أبو الفرج األصفهاين يف األغاين "3)
/ 3" وابن الناظم يف باب ما ال ينصرف من شر  األلفية، وشرحه العيين "311" وابن عقيل "81واهد ابن يعيد يف شر  املفصل "صش

 هبامد اخلزانة" وأنشده ابن منظور "ع م ر" من غري عزو "وعامر" هو عامر بن الظرب العدواين 343
وأنشده مرة أخرى "ع ر م" وعزاه إىل اجلعدي من غري تعيني، وهو من شواهد أنشد ابن منظور هذا البيت "س ب أ "من غري عزو،  (3)

" وعزاه األعلم إىل النابغة اجلعدي، وسبأ: اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود،، وقيل: اسم رجل 18/ 1سيبويه "
 ء على مسرية ثالث ليال.جيمع عامة قبائل اليمن، وقال الّزّجاج: سبأ هي مدينة تعرف مبأرب، من صنعا

ب ٍل اجلمحي ل أيبو قأيضاً باحتجوا و     (1):د ه 
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ٌب ِلو ه ب  ... من مج  ٍح، والعز  فيهم واحل س ب    أنا أبو دهبل و ه 
  (1) ل اآلخر:و قاحتجوا أيضاً بفرتك صرف "دهبل" وهو منصرف، و 

 (3) ترى أخشى على د ي س م  من بـ ع ِد الثـ ر ى ... أىب قضاء  اهلِل إال ما

 (3)فرتك صرف "ديسم" وهو منصرف.

  (إظهار "أن" املصدرية بعد "لكي" )جواز -13
إظهار "أن" بعد "كي" حنو "ج ت لكي أن أكرمك" فتنصب  الكوفيون زجوّ  الثمانني سألةيف املو  

وذهب بعضهم إىل أن العامل يف قولك "ج ت لكي أن  ،ي، "وأن" توكيد هلا، وال عمل هلا"أكرمك" بك
 أكرمك" الالم، وكي وأن توكيدان هلا، وكذلك أيًضا جيوز إظهار "أن" بعد حىت.

  (5)ل الشاعر:و قوحيث استدّلوا ب النقل "كي" ز إظهار "أن" بعداجو يف   وكانت حجتهم

ا ي م  اء  بـ ل ق عِ  أردت ِلك   أن ت ِطري  بِِقر ب يِت ... فترتكها ش نًّا بِبـ ي د 
 (مبعىن إذ   "إِن" الشرطية جميء)جواز  -10
 . " الشرطية تقع مبعىن إذ  "إن   الكوفيون إىل أنّ  اجتهالثامنة والثمانني  سألةيف املو 
ه لــو ق ومــن ذلــك يف  مبعــىن إذ،" قــد جــاءت كثــريًا يف كتــاب اهلل تعــاىل وكــالم العــرب "إن   أنّ علــى  وااحتجــو  

" الشــرطية ألن "إن  أي: وإذ كنـتم يف ريـب؛ ( 4)و ِإن  ك ن ـت م  يف ر يـ ٍب ممـ ا نـ ز ل ن ـا ع ل ـى ع ب ـِدن ا﴾ : ﴿تبـارك وتعـاىل
؛ أال تــرى أنــه ال جيــوز أن تقــول: "إن قامــت القيامــة كــان كــذا" واســتدلوا بقــوهلم تفيــد الشــك، خبــالف "إذ"

من معىن الشك، ولـو قلـت "إذ قامـت القيامـة" أو "إذا قامـت القيامـة" كـان جـائزًا؛ ألن إذ وإذا  ملا يقتضيه
ال جيــوز أن وبعــد ذلـك قـالوا إنـه " الشـرطية فيهـا معـىن الشـك؛ لـيس فيهمـا معـىن الشـك، وإذا ثبــت أن "إن  

 تكـــــــــــون ههنـــــــــــا الشـــــــــــرطية؛ ألنـــــــــــه ال شـــــــــــك أهنـــــــــــم كـــــــــــانوا يف شـــــــــــك؛ فـــــــــــدل  علـــــــــــى أهنـــــــــــا مبعـــــــــــىن إذ، 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -بسكون امليم قبلها زاي مفتوحة-امسه وهب بن زمعة  -بفتح الدال والباء بينهما هاء ساكنة، ويضبط بكسر الدال والباء وهو خطأ -( أبو دهبل 1)

  مجح وكان رجاًل مجياًل.أحد بين
" وشواهد ابن يعيد يف شر  334/ 1هذا البيت من شواهد رضي الدين يف باب الضمري من شر  الكافية، وقد شرحه البغدادي يف اخلزانة " (1)

 "34/ 1" وابن جين يف اخلصائص "314و 81املفصل "
وكان اسم أيب الفتح -والديسم أيًضا: الظلمة، وس ل أبو الفتح صاحب قطرب  الديسم يف األصل: ولد الدب، ويقال: إنه ولد الذئب من الكلبة، (3)

 فقال: الديسم: الذرة، وقد مسي به. -هذا "ديسم"
 513ـ  1/333 ، األنباري( اإلنصاف3) 
" واألمشوين 331قم " ويف أوضح املسالك "ر 304" وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم 318هذا البيت من شواهد ابن يعيد يف شر  املفصل "ص (5)

هبامد اخلزانة"  303/ 3" كما شرحه العيين "585/ 3" ورضي الدين يف نواصب املضارع من شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "333"رقم 
 .سريا سريعا، ومعىن ترتكها ختليهاو"ما" يف قوله: "لكيما" زائدة باإلمجاع، وتطري: تسري 

 13البقرة: سورة ( ]4)
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ِمن  الر با ِإن  ك ن ت م   ي ا أ يـ ه ا الِذين  آم ن وا اتـ ق وا الل ه  و ذ ر وا م ا ب ِقي   تعاىل: ﴿ هلو قاحتجوا على ما قالوا بو 
ألنه ال شك يف كوهنم م منني؛ وهلذا خاطبهم يف  ؛وعللوا ذلك بقوهلمأي: إذ كنتم م منني؛ ( 1)م   ِمِنني ﴾

جاءوا بآية يرون أهنا ت يد أي: إذ كنتم م منني، و ( 1)﴾ الل ه  ِإن  ك ن ت م  م   ِمِنني   ﴿واتـ ق واان:صدر اآلية باإله
: ه عّز وجللو قكذلك يف أي: إذ و ( 3) ﴾ و أ نـ ت م  األ ع ل و ن  ِإن  ك ن ت م  م   ِمِنني   تعاىل: ﴿ هلو ققوهلم  وهي يف 

ِجد  احل ر ام  ِإن  ش اء  الل ه    ﴿  س 
خ ل ن  امل جاء يف احلديث احتجوا أيضاً مبا أي: إذ شاء اهلل، و ( 3)﴾ آِمِنني   ل ت د 

شاء اهلل  عن الرسول صلوات اهلل عليه حني دخل املقابر: "سالم عليكم أهل دار قوم م منني، وإن ا إن  
ِحق ون " أي: إذ ،  .ألنه ال جيوز الشك يف اللحوق هبم ؛وبّرروا على صحة كالمهم بقوهلم بكم ال 

" مبعىن إذ ما  و     (5)الشاعر: هقالاحتجوا على جواز جميء "إن 

ل ف تـ ه ا اليت ح ل ف ت  ... وإن  كان  مس  ع ك  غري ِذي و ق رِ   ومسعت  ح 
 ( 4).كما ذكر الكوفيون  أي: إذ ، والشواهد على هذا النحو أكثر من أن حت  ص ى

ع ًة  )جواز قول -11   (الز نـ ب وِر فإذا هو إياها"من "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 
ع ةً الكوفيون  زجوّ  التاسعة والتسعني سألةيف املو  من الز نـ ب وِر فإذا  أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 

 .هو إياها"
للوزير حيى بن خالد الربمكي يف املناظرة  الكسائيه قالوهو ما  ،وكانت حجتهم يف ذلك كالم العرب 

: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب؛ ووفدت بينه وبني سيبويه عندما قالدارت الشهرية اليت 
عليك من كل ص ق ع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع هبم أهل املِص رين، ومسع أهل الكوفة والبصرة منهم؛ 
فيحضرون ويسألون، فقال له حيى وجعفر: قد أنصفت، وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم أبو فـ ق ع س وأبو 

ياد وأبو اجلرا  وأبو ثـ ر و ان، فس لوا عن املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه، فوافقوا الكسائي، ز 
، ب أهل الكوفةفوجه الدليل من هذه احلكاية أن العرب وافقت الكسائي، وتكلمت مبذه، وقالوا بقوله

 و  ا ه  ذ  إِ ف   ورِ ب  نـ  ن الز  مِ ة ً ع  س  ل   د  ش  أ   ب  ر  ق  ع  ال   نّ أ   ن  ظ  أ   ت  ن  د ك  عن العرب "ق   يوقد حكى أبو زيد األنصار 
 ( 4)اها" مثل مذهبنا؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه.يّ إِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [148البقرة: سورة  ( ]1) 
 [54املائدة: سورة ( ]1)
 [133آل عمران: سورة  ( ]3)
 [14الفتح: سورة ( ]3)
بفتح فسكون أو -حلًفا  -من باب ضرب-واحدة احللف، وهو القسم؛ تقول حلف فالن حيلف  -بفتح احلاء وسكون الالم-احللفة  (5)

 مثل اجمللود واملعقول واملعسور وامليسور. بكسر فسكون أو بفتح فكسر ؛وحملوفًا أيًضا ؛وهذا أحد املصادر اليت جاءت على زنة املفعول
  1/433،431 ، األنبارياإلنصاف (4)
  403ـ  1/401األنباري ،( اإلنصاف4)
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 (ة مهزة الوصل إىل الساكن قبلهانقل حرك )جواز -11
وكانت حجتهم  ،نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلهاالكوفيون  ز جوّ  الثامنة بعد امل ة سألةيف املو 

، الل ه  ال إِل ه  ِإال  مل   ا   ل اهلل تعاىل: ﴿و قب استدلواالنقل ف نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلهاعلى جواز 
﴾  الكسائي ايةكاحتجوا على جواز ما ذهبوا إليه حبو  ،مزة: "الل ه " إىل امليم قبلهافنقل فتحة اهل( 1) ه و 
بفتح التنوين؛ ( 1)الذي" قال: قرأ علي  بعض العرب سورة }ق{ فقال: "م ن اٍع لِل خ ري ِ م ع ت ٍد م رِيب   عندما

ِم الل ِه  ي أيضاً كِ ح  استدلوا أيضاً ما ألنه نقل فتحة مهزة "ال ِذي" إىل التنوين قبلها، و  عن بعض العرب "ِبس 
د  لِل ِه" د " إىل امليم قبلها، وقرأ أبو جعفر ( 3)الر مح  ِن الر ِحيم ، احل  م  بفتح امليم؛ ألنه نقل فتحة مهزة: "احل  م 

و ِإذ  قـ ل ن ا  ﴿ قوله تعاىل: يزيد بن الق ع ق اع املدين وهو من سادات أئمة القراء وهو أحد الق ر أ ة العشرة:
 ( 5).فنقل ضمة مهزة "اس ج د وا" إىل التاء قبلها( 3)﴾اس ج د وا لِل م الِئك ة  

  (مد املقصور يف ضرورة الشعر )جواز -13
وإليه ذهب أبو احلسن  م د  املقصور يف ضرورة الشعر،الكوفيون  زجوّ  التاسعة بعد امل ة سألةيف املو 

 .األخفد من البصريني
ل و قواستدلوا ب ه قد جاء ذلك عن العرب يف أشعارهم،نّ بقوهلم إعلى جواز مد املقصور احتجوا و  

  (4)الشاعر:

 وع ِلم ت  ذ اك  مع اجل ر اءِ    ت  أم  أيب الس ع الء ..م  لِ قد ع  
 يا لك من متر ومن ش يش اءِ  ع م  م أك واًل على اخل واء ..أن  نِ 

ع ل والله اءِ   س 
 يـ ن ش ب  يف امل

 .والسعالء  واخلواء  واللهاء  كله مقصور يف األصل، ومده لضرورة الشعر
 ل اآلخر:و قاحتجوا أيضاً بو  
 وهذا حي  د   ي،طِ ع  فهذا يـ   ؛ن ... اهللِ مِ  اء  ن  والغِ  ر  ق  الف  ا إمنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1،1آل عمران سورة  ( ]1) 
 [15ق: سورة  ( ]1)
 [1-1الفاحتة: سور  (]3)
 [33البقرة: سورة  (]3)
 1/431،431األنباري  ،( اإلنصاف5)
" 801ابن منظور "ل هـ ا" وأنشد رابعها وخامسها ابن يعيد "ص -إال الثاين-(هذه مخسة أبيات من الرجز املشطور، وقد أنشدها 4)

ية، ومل يسمه، وقال أبو عبيد البكري: " وقد قال الفراء: إن هذا الرجز ألعرايب من أهل الباد353" وابن عقيل "رقم 1154واألمشوين "رقم 
أصله السعالة، قيل: هي الغول، وقيل: ساحرة اجلن، وجتمع على  -بكسر السني وسكون العني-هو أليب املقدام الراجز. والسعالء 

 .ه املرأة العجوز بالسعالةالسعايل، والعرب تشبّ 
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  .فمد  الغناء وهو مقصور
  (1)ل اآلخر:و قاحتجوا على جواز ما ذهبوا إليه بو 

  ء  ان   غِ ال  و   وم  د  ي   رٌ ق   فـ  ال  ين  ... ف  ع   اك  ن  غ  ي أ  ذِ يين ال  نِ غ  يـ  س  
  :قول اآلخركذلك احتجوا بو 

ال   ، ولكن ... مرحبا بالر ض اِء منك وأ ه   (1)مل نرح ب  بأن ش خ ص ت 
 ( 3).مد املقصور األبيات كلها تدل على جوازيرون أّن هذه  وهم
 (متصرفاً  تقدمي التمييز إذا كان العامل فعالً )جواز  -13
 فاً ر متص اختلف الكوفيون يف جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فيه فعالً ن بعد امل ة العشري سألةيف املو 

على ذلك أبو عثمان  إىل جوازه ووافقهم عضهم": فذهب بشحماً  ، وتفقأ الكبد  عرقاً  حنو "تصبب زيدٌ 
 املازين وأبو العباس املربد من البصريني. 

د جاء ذلك يف  الوا قققد النقل   ف التمييز إذا كان العامل فعاًل متصرفاً  على جواز تقدمي وكانت حجتهم  
  (3): رل الشاعو ق، واستدلوا بالعرب كالم

ِبيبـ ه ا ... و م ا ك ان   ًسا بِال ِفر اِق ت ِطيب  أ تـ ه ج ر  س ل م ى بِال ِفر اِق ح   ؟  نـ ف 
ه  الدليل أنه نصب و و    ألن التقدير فيه: ؛((تطيب))وقدمه على العامل فيه وهو  على التمييز، ((نفساً ))ج 

 ( 5).وما كان الشأن  واحلديث  تطيب سلمى نفساً 
 التضييق يف السماع 

 :على النحو التايل يف عدة مسائل يف كتاب اإلنصاف وهيق الكوفيون يف السماع ضيّ 
تقدمي اخلرب على املبتدأ )منع ـ 1  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هبا مد اخلزانة" وأنشده ابن  513/ 3" وشرحه العيين "534" وأوضح املسالك "قم 1154هذا البيت من شواهد األمشوين "رقم  (1) 

                                                                                                                       (1منظور "غ ن ي")
        1/438اإلنصافالسخط .والرضاء: ضد شخوًصا، إذا ذهب من بلد إىل بلد، -حت  ف  يـ   ح  ت  مثل فـ   -ص  خ  ش  الرجل ي   ص  خ  ش  ( 1)
 (3)                                                                                             438ـ  1/435( اإلنصاف ،األنباري 3)

خرون إىل أعشى مهدان، وامسه قد اختلف الرواة يف نسبة هذا البيت؛ فنسبه قوم إىل املخبل السعدي وامسه ربيع بن ربيعة بن مالك، ونسبه آ
فينا" ونسبه ابن سيده لقيس بن معاذ املعروف مبجنون ليلى. والبيت من شواهد  311عبد الرمحن بن عبد اهلل "انظر الصبح املنري ص

نة" وابن زاهبامد اخل 135/ 3" وابن الناظم يف باب التمييز من شر  األلفية، وشرحه العيين "133" وابن عقيل "رقم 513األمشوين "رقم 
813،818/ 1األنباري  ،اإلنصافو  383/ 1جين يف اخلصائص "  
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 ويف املسألة التاسعة رأى الكوفيون عدم جواز تقدمي خرب املبتدأ عليه، مفرداً كان أو مجلة؛ ]فاملفرد[حنو

على رغم أّن تقدمي اخلرب (1)وأخوه ذاهب عمرو((. ،))أبوه قائم زيدوذاهب عمرو((واجلملة ،))قائم زيد 
( 1)؛ ومن ذلك ما جاء يف املثل ))يف بيِته يـ   ت ى احل ك م ((ء كثرياً يف كالم العرب وأشعارهماملبتدأ قد جا

((وأيضاً يف قوهلم ))مشنوٌء م ن  يشن  ك((وحكى  وكذلك ما جاء يف قوهلم ))يف أكفانِه ل ف  امليت 
احل ك م  ي  ت ى  :ألن التقدير فيها ؛ها على الظاهر هذه املواضع كل  يميٌّ أنا((فقد تقّدم الضمري ويفسيبويه))مت
ما جاء يف أشعار العرب ما قيل وأما  ،يميٌّ وأنا مت ،وم ن يشن ك مشنوءٌ  ،وامليت لف يف أكفانه ،يف بيته

  (3):ام بن غالب)القرزدق(مّ هل إّن هذا البيت

الر ج اِل األب اِعدِ  وبـ ن اتـ ن ا       بـ ن وه ن  أ بـ ن اء ،و أ بـ ن ائِن ابـ ن ون ا بـ ن    

( 3).وتقديره بنو أبنائنا بنونا  

.تقدمي خرب ليس عليها( )منع ـ 1  

كانت حجة اجملوزين و  ،ال جيوز تقدمي خرب ))ليس(( عليهاه نّ اجته الكوفيون إىل أيف املسألة الثامنة عشر و 
 ال  أ   ﴿ :يف قوله تعاىل ذي جاء يف التنزيلتقدمي خرب ليس عليها السماع وليس أي مساع وإمنا السماع ال

فالبصريون يرون أن "يوم يأتيهم" معمول خرب ليس فقد قّدم على ( 5)﴾مه  نـ  اً ع  وف  ر  ص  م   س  ي  م ل  يهِ تِ أ  ي   م  و  يـ  
(  4)رب فيجوز تقدمي خرب ليس عليها.ليس وعندما جاز تقدمي معمول اخل  

(عمل ))إِن(( املخففة الن صب يف االسم )منع ـ 3  

رأى الكوفيون أّن ))أِن(( املخففة من الثقيلة ال تعمل الن صب يف االسم يف املسألة الرابعة والعشرين و   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/45األنباري ،اإلنصاف (1) 
 (1431رقم املثل) 1/41امليداين ،األمثال( جممع 1)
 41وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم 153" واألمشوين يف شر  األلفية "رقم 84/ 1وقد استشهد به الرضي يف شر  الكافية " (3)

 بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد" 401بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد" ويف مغين اللبيب "رقم 
   1/44،45األنباري  ،( اإلنصاف3)
 [8 سورة هود آية ](5)
 141ـ  1/140األنباري ،اإلنصاف (4)
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جاء يف كتاب اهلل  وهذا السماع هو ما ،ز عمل )أِن( املخففة من الثقيلةوقد ترك الكوفيون مساعاً  جيوّ  ،
وروى أبو بكر عن عاصم  ،وابن كثرية نافع يف قراء (1)م(اهل   م  ع  أ   ك  ب  يهم ر  ف  و  يـ  ا ل  )وإن  ك اًل ملّ  :يف قوله تعاىل

  ْ ( 1).ا(((( وتشديد))ملّ بتخفيف))إن   

        (تقدمي احلال على الفعل العامل فيها )منع ـ 3

الظاهر، حنو تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم  يف املسألة احلادية والثالثني منع الكوفيونو 
. ))راكباً جاء زيد ((  

السماع اجملوز لتقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر والسماع اجملّوز قد ترك الكوفيون و 
فعل العامل فيها مع حال مقّدمة على ال :فشىت( 3)للتقدمي هو ما جاء يف املثل ))ش ىت  تـ   وب احل ل ب ة ((

( 3).االسم الظاهر  

(الصفة الصاحلة للخربية إذا و ِجد معها ظرف مكرر )وجوب نصب ـ 5  

وهو خرب  اجّته الكوفيون إىل أن النصب واجب يف الصفة إذا كرر الظرف التاميف املسألة الثالثة والثالثني و 
اِر زيٌد قائماً فيها((: )وذلك حنو قولك ،املبتدأ واحتجوا  على أن نصب الصفة  الصاحلة  ،)يف الد 

ي فِ س ِعد وا ف   ن  ي  ذِ ا ال  مّ أ  و  ﴿ :ذلك يف قول اهلل تعاىلمعها ظرف مكرر واجب بالنقل وكان  للخربية إذا وجد
وال جيوز غريه. ،)خالدين( منصوب باحلال :فقوله تعاىل( 5)﴾اه  يـ  فِ  ن  ي  دِ الِ خ   ةِ نّ اجل     

ووجه االستدالل من  ﴾اه  يـ  ن فِ دي  الِ خ   ارِ  الن  ا يف م  ه  نّـ ا أ  م  ه  تـ  ب  اقِ ع   ان  ك  ف   ﴿وكذلك استدلوا بقول اهلل تعاىل: 
.ة منهما بالرفعدومل يـ ر و  عن أحٍد منهم أنه قرأ يف واح ،ى النصبهاتني اآليتني أّن القرّاء أمجعوا فيها عل  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [ 111(] سورة هود آية1) 
 1/134،135األنبارري ( اإلنصاف،1)
 1/358امليداين  ،( جممع امليدان3)
   1/151،150األنباري  اإلنصاف، (3)
 [108آية سورة هود ](5)
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 :ه على الكوفيني بقولهرد  وقد رّد عليهم صاحب اإلنصاف عند الرتجيح يف هذه املسألة فقال يف 
فإنه قد روي عن  ؛ نسلم به: البالرفع فوجب أنه ال جيوز ((قلنا أحد من القراء: ))مل يرو عن وقوهلم

( 1).دون فيها((بالرفعاألعمد أنه قرأ ))خال  

(إضافة العدد املركب إىل مثله )منع ـ 4  

)) ثالث عشر ثالثة عشر (( . :رأى الكوفيون أنه ال جيوز أن يقاليف املسألة الرابعة واألربعني و    

فإذا  ،ه جاء ذلك عن العربالبصريون على جواز أن يقال ))ثالث عشر ثالثة عشر (( بقوهلم إنّ واحتج 
( 1)ساعده النقل وجب أن يكون جائزاً.  

يف هذه املسألة. اً مساعتركوا وهذا يعين أن الكوفيني قد   

 (من حرف النداء اً ِعو ضمن أن تكون يف اللهّم  املشددة امليم ـ )منع4
عوًضا من يا اليت للتنبيه يف  بأن تكون الكوفيون امليم املشّددة يف اللهمالسابعة واألربعني منع  سألةيف املو 

 (3):رل الشاعو قواستدلوا ب جيمعون بينهما،بقوهلم إنّ العرب احتجوا و  ،النداء
ٌث أ ل م ا ... أقول  الله م ا ،يا : يا اللهم   إين إذا ما ح د 

 (3):لشاعرل او قاحتجوا  أيضاً بو 
ا ... ص ل يِت أو سّبحِت: يا اللهم  ما  وما عليِك أن تـ ق ويل ك ّلم 

ا  أ ر د د  علينا شيخنا م س ّلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/153،158األنباري  ،(اإلنصاف1) 
   1/313،311األنباري ،( اإلنصاف1)
" وشرحه 131/ 1(هذا بيت من الرجز املشطور، وقد أنشده ابن منظور يف لسان العرب "أل هـ" ورضي الدين يف شر  الكافية "3)

بن " وا333" وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم 310" وابن عقيل "رقم 880" وأنشده األمشوين "رقم 358/ 1البغدادي يف اخلزانة "
 ما حيدث من األمور . -بالتحريك-" واحلدث 181يعيد "ص

" و "ما" 353/ 1" وشرحها البغدادي يف اخلزانة "131/ 1وقد أنشدها ابن منظور يف اللسان "أل هـ" ورضي الدين يف شر  الكافية " (3)
وسبحت: أي نزهت ربك وعظمته وقدسته. أو يف قوله "وما عليك" استفهامية تقع مبتدأ خربه اجلار واجملرور، واملعىن: أي شيء عليك؟ 

 قلت: سبحان اهلل. وصليت: دعوت، وشيخنا: أراد أبانا، ونظري ذلك قول األعشى ميمون بن قيس:
 تقول بنيت وقد قربت مرحتاًل ... يا رب جنب أيب األوصاب والوجعا

 عليك مثل الذي صليت؛ فاغتمضي ... نوًما، فإن جلنب املرء مضطجعا
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 (1)ل اآلخر:و قاستشهدوا بكذلك و 
 غ ف ر ت  أ و  ع ذ ب ت  يا الله م ا

ملا جاز أن جيمع بينهما؛ ألن العوض واملعو ض   فجمع بني امليم و "يا" ولو كانت امليم  عوًضا من "يا"
 (1)ال جيتمعان.

يف غري الضرورة الشعرية( الفصل بني املضاف واملضاف إليه )منع ـ 8  

اجته الكوفيون إىل أنه جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف يف املسألة الستني و 
( 3).فقط اخلفض لضرورة الشعر  

على الضرورة الشعرية رغم أن هناك آيتني يف كتاب اهلل قد فصلتا بني املتضايفني بغري الظرف وا اقتصر و 
 مِ  ري ٍ ثِ ك  لِ  ز يّن   ك  لِ ذ  ك  و   ﴿ :ه تعاىلواجلار واجملر واآليتان يف قول

 
فهذه ( 3)﴾مائِهِ ك  ر  م ش  د ه  ال  و  ل  أ  ت  قـ   ني   كِ ِر ش  ن امل

ه  ع  ف  و  لِ خم    اهلل   ب   س   حت   ال  ف   ﴿: أخرى يف قوله تعاىلقراءة ابن عامر أحد القراء السبعة وهناك قراءة   د 
 ضرورة الشعر.فإذا جاز الفصل بغري الظرف يف سعة الكالم فمن باب أوىل جيوز يف ( 5)﴾هلِ سِ ر  
 ا الردود على الشبهات املتعلقة بالسماع الكويف فهي على النحو التايل: أمّ و 

ـ اإلمام علي بن محزة الكسائي إمام من أئمة اإلقراء، قراءته سبعية متواترة عن النس صلى اهلل عليه 1
إدريس الشافعي يقول: : مسعت حممد بن يسحرملة بن حيى التجوسلم تعّلم علوم العربية فأتقنها وقال 

 بن حممد بن حيى: مسعت عبدالوهابوقال  (4)من أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي.
( 4)بالقرآن.رأيت الكسائي يف النوم، فقلت له: ما فعل اهلل عز وجل بك؟ قال: غفر يل  حريد يقول:

 إال أنّه يدميكان الكسائي أعلم الناس، ضابطًا عاملًا بالعربية، قارئًا صدوقاً، )) وقال عنه ابن األعرايب:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واالستشهاد به يف قوله "يا اللهم" حيث مجع بني حرف النداء وامليم (هذا بيت من مشطور الرجز، ومل أقف له على سوابق أو لواحق، 1) 
 املشددة يف آخر لفا اجلاللة .

  333ـ 1/331 ، األنباري( اإلنصاف1)
 1/314األنباري  ،( اإلنصاف3)
 [134سورة األنعام آية] (3)
 [34سورة إبراهيم آية] (5)
 41األنباري  ،( نزهة األلباء4)
 43األنباري  ،نزهة األلباء (4)
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كيف امتد  ابن األعرايب علم الكسائي بالعربية وضبطه وصدق قراءته، مث (1)((شرب النبيذ ويأيت الغلمان
فكان هذا  ، شرب النبيذ ويأيت الغلمانذكر أمرًا تشيب له الرهوس وتذهل له العقول عندما يقول: يدمي
والطبقات مل أجد أحدًا ذكرها سوى ابن دافعّا لتتبعي هلذه القصة العجيبة الغربية يف كتب الرتاجم 

األعرايب ومعلوم أن كلمة يدمي تدل على الكثرة واالستمرار، وبالتايل تصبح هذه الصفة الذميمة فرصة 
ساحنة خلصوم الكسائي من البصريني  للتشهري به؛ ولكن مل أمسع م ن  قال هبذا ِمن   معاصريه، فالكسائي 

فالس ال الذي يطر  نفسه  ،مل يسلم من ابن األعرايب يف خلقهلمه و مل يسلم من البصريني بالطعن يف ع
هل يصل التنافس إىل حد البغض والكذب واحلسد ؟ اإلجابة نعم فإّن هناك حسدًا يكون بني األقران 

عندما   ))والعلماء وخري شاهد على هذا، ما حدث بني اإلمام السيوطي واإلمام السخاوي وكان السبب
ي ووفر علمه، حتامل بعض أقرانه ومعاصريه فرموه مبا هو براء منه، ومن ه الء امل رخ كثر تالميذ السيوط

مشس الدين السخاوي صاحب كتاب ))الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع(( فقد تناول يف ترمجته 
ا وقد دفع ذلك التجريح اإلمام السيوطي للرد عليه، فأّلف مقامة أمساه ،للسيوطي بالتجريح والتشهري

واألمر بعينه حصل مع اإلمام ( 1).((كما أن تالميذه قاموا بالدفاع عنه  ،))الكاوي على تاري  السخاوي((
م على يد اخلليل ويونس، وهذا السيوطي يبنّي فضل علماء  الفذ علي بن محزة الكسائي الذي تعلّ 

ثبتها يف كتاب فصريها علماً والذي نقل اللغة واللسان العريب وأ ((  البصرة والكوفة يف نقل اللغة فقال:
، ويقول عبده الراجحي: حول املدرسة ((وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بني أمصار العرب

ومهما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما أشتهر عن البصريني وحدهم، ))البصرية واملدرسة الكوفية 
ل تتبع ما قّدمه الكوفيون أن يعني على دحض  فيها شيء غري قليل من اجملافاة للمنهج العلمي، بل لع

 ( 3).(( كثري من الشبه اليت يثريها بعض الدارسني على النحو العريب

غري قابلة إلعادة النظر: لى متسك البصريني بأصول النحو وعلى أهّنا ويقول املختار ديره معرتضًا ع    
 أدري مِل  كان البصريون متمسكني بتلك األصول اليت عّدوا من خرج عنها أومن خالف مذهبهم ال))

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/143السيوطي  ،ية الوعاة( بغ1) 
   14السيوطي ،( مقدمة االقرتا 1)
 335دراسة يف النحو الكويف، املختار أمحد ديره (3)
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ل م من حتاملهم ونقدهم، ناهيك عن نعته بإهدار اللغة وإفسادها، يف حني  ال يعتد باجتهاده ؟ بل ال ي س 
وقال ( 1)((أنه مل يأِت بشيء خمالف للغة العرب وما أتى به كان مسموعًا عنده عن العرب أنفسهم.

وهذه ( 1).((أمجع العلماء على االحتجاج بلغة قوم فيما خيتلفون فيه أو يتفقون عليه))السيوطي يف املزهر: 
اآلراء تصب ملصلحة الكوفيني ألهنم مل يبتدعوا علماً جديداً وإمنا كانوا يستنبطون قواعدهم وأصوهلم من  

  كالم العرب.

املناظرات اشعلت فتيل العصبية حيث مل تكن أهدافها علمية ،وإمنا اهلدف منها أّن كل طرف ال  -1 
بد أن يعجز اآلخر ويربز عيوبه ومساوئ ه، وليس هذا فحسب بل يتبعها من البغضاء والشحناء ما اهلل به 

ولألمانة فإّنين مل أجد عليم؛ فنجد أنصار املذهبني يف حالة صراع مستمر  قليل الفائدة وكثري الضرر؛ 
شدة التعصب إال عند أنصار املذهب البصري فذاق الكسائي وأنصاره ما ذاقوا من اهلجاء والتنقيص يف 

 (3)علمهم وأخالقهم، فهذا اليزيدي يهجو الكسائي وخلف بقوله:

و  الِكس اِئي         وثىّن ابن  غ            زالـ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ف س د  الن ح 

ال ه   ــــــــــــــــــــــوأ ر ى األ مح  ر  تيس            اً       ف اع ِلف وا التـ ي س  الّنخ 

 (3)وكان اليزيدي يرى أن أهل الكوفة أفسدوا النحو فقال فيهم:

ه  قـ و ٌم و أ ز ر وا بِِه             (5)ادِ ـــــــــما بـ ني   أ غت اٍم وأ وغ    أ ف س د 

ادِ ـــــــاٍء وأ جــــــــــــــــــــــذ و ي ِمر اٍء و ذ وي لكنٍة    لِ  اِم آب           د 

ث وه  ه م      ِقي اس  س وٍء غ يـ ر  منق اِد          د   هل  م  ِقي اٌس أ ح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33خمتار ديره  ،( دراسة يف النحو الكويف1) 
 1/4السيوطي  ،( املزهر1)
 1/143السيوطي  ،( بغية الوعاة3)
   41األنباري ،( نزهة األلباء3)
م ة يف املنطق ورجل أ غ ت م وغ ت ِمي ال يفصح شي اً لسان العرب 5)   11/333( الغ ت م ة :ع ج 
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وقد صدرت هذه االهتامات املوجهة للنحو الكويف ولعلمائه عن بصريني متعصبني مل يـ ع ِملوا جانب 
اإلنصاف فنجد صاحب اإلنصاف جاء  العقل واملنطق، وهذا واضح يف حجاجهم وردودهم من خالل

مب ة وإحدى وعشرين مسألة خالفية وبعد مراجعيت لبعض املسائل وجدهتا من املسائل املتفق عليها عند 
إمامي الكوفة الكسائي والفراء، ومل يذكر األنباري أمساء املخالفني من الكوفيني، ومل خيرج الفراء من دائرة 

نباري من املسائل اخلالفية ؟وسأضرب مثااًل على مسألة عّدها األنباري اخلالف، وال أعلم مِل  جعلها األ
 خالفية، ويف حقيقة األمر أهنا ليست مسألة خالفية هي:

 املسألة الرابعة عشرة:] نعم وب س، أ فعالن مها أم امسان؟ [

ما إىل أهن قال األنباري يف إنصافه: ذهب الكوفيون إىل أن))نعم وب س((امسان مبتدآن. وذهب البصريون
ويذكر ( 1)هذا الرأي ذهب علي بن محزة الكسائي من الكوفيني. فعالن ماضيان ال يتصرفان، وإىل

األنباري يف إنصافه قصة على لسان الفراء تدل على امسية نعم وب س فقال: ))وحكى أبو بكر بن 
ّشر مبولودة، فقيل له: نعم األنباري عن أيب العباس أمحد بن حيى ثعلب عن سلمة عن الفراء أّن أعرابياً ب  

ا بكاء، وبّرها سرقة((فأدخلوا عليها حرف  املولودة مولودتك  فقال))واهلل ما هي بنعم املولودة: ن ص ر هت 
 رجوعيوعند (1)ودخول حرف اخلفض يدل على أهنما امسان؛ ألّن اجلر من خصائص األمساء. اخلفض،

))يف قوله تعاىل :)) ..فساء  : نعم وب س  ده يقولإىل معاين القرآن للفراء من أجل أن نعرف رأيه يف
  ( 3)قال: مبنزلة قولك: نعم رجاًل، وب س رجاًل، وكذلك )وساءت مصرياً(( 3) قريناً((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/34األنباري  ،اإلنصاف( 1) 
 1/33ألنباري  ،ا( اإلنصاف1)
 38( من سورة النساء آية 3)
  34( سورة النساء آية 3)
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وبناء نعم وب س وحنومها أن ينصبا ما وليهما من النكرات، وإن يرفعا ما يليهما من معرفة  (1)و)كرب مقتاً(
الكالم ، وما أضيف إىل النكرة كان فيه الرفع والنصب، فإذا مضى م قتة وما أضيف إىل تلك املعرفة غري

:)وساءت تعاىل مثل: الدار منزل صدق، قلت: نعمت منزاًل كما قالمبذكر قد جعل خربه م نثًا 
وساء مصرياً، وحسن مرتفقاً، لكان صواباً    ولو قيل( 3))حسنت مرتفقاً( :هلل جل وعزوقاال( 1)مصرياً(

زل النار، ونعم املنزل اجلنة، والتذكري والتأنيث على هذا وجيوز: نعمت املنزل دارك، كما تقول ب س  املن
فاً وت نث فعل املنزل ملا كان وصفاً للدار، وكذلك نقول: نعم الدار منزلك فنذكر فعل الدار إذ كانت وص

 للمنزل.

 وقال ذو الّرّمة: 

 ( 3)جم  ف رة      د عائم  الز وِر نِع م ت ز و ر ق الب لدِ  أوح رّة ع ي ط ل ثـ ب جاء           

 ( 5).وجيوز أن تذكر الرجلني فتقول ب سا رجلني، وب س رجلني، وللقوم: نعم قوماً ونعموا قوماً((

 وبعد أن عرضت قول الفراء يتضح لنا أنه يرى فعلية نعم وب س من قوله:

 دار(( والذي يذكر وي نث هو الفعل تبعاً لفاعله .أ ـ ))وي نث فعل املنزل((و))ويذكر فعل ال  

))نعم رجاًل و ب س رجاًل((وكذلك))ساءت مصريًا وكرب مقتاً((فهو يقيس الفعل نعم وب س  :ب ـ قوله
 على الفعل ساء وكرب .

 ج ـ جعل الفراء نعم وب س عاملني فيما بعدمها ولو كانا امسني مل يعمال .

 تاء التأنيث الساكنة وأن يكونا مبنيني على الفتح وهذان دليالن علىد ـ  يرى الفراء أن تلحق هبما 

 . .فعليتهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [3سورة الصف آية  ] (1) 
 [34سورة النساء آية  ]( 1)
 [31الكهف آية سورة ] (3)
 أوصاف للناقة (3)
  1/148،144الفراء  ،اين القرآن( مع5)
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هـ ـ جيوز أن تلحق بنعم وب س الضمائر مثل: ألف االثنني أو واو اجلماعة وهذا دليل على أهنما 
وهكذا يدل قول الفراء على أنّه يوافق البصريني، ولكن األنباري أىب موافقته تلك ،واملسائل (1)فعالن.

 املشاهبة هلذه املسألة عديدة يف اإلنصاف وسنتطرق إليها عند عرض املسائل بإذن اهلل تعاىل.

 وأما ما خيص عرض احلجج واألدلة يف اإلنصاف ففيه شيء من العنف جتاه الكوفيني فمثالً يف املسألة

 ابن األنباري رأيفبعد أن عرض  (1)العشرين بعد امل ة ))جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل متصرفاً((
املذهبني وذكر احلجج واألدلة رّجح قول البصريني بعدم اجلواز، واملقام ال يتسع لعرضها، ولكن لنعرض 
ما قاله عباس حسن عن هذه املسألة قال: ))فهل رأيت مثل هذه احلرب الكالمية العنيفة، وما فيها من  

مييز أو عدم إباحته مع وروده مقدمًا يف كّر وفّر، وعنف، وشدة ؟أ كل هذا من أجل إباحة تقدمي الت
املسموع؟مث إن العقل الراجح حيتكم يف هذا إىل الكالم العريب وحده غري ملتفت إىل علل النحاة 
املصنوعة، وتأويالهتم املتكلفة، ومنطقهم الكاد  املرهق يف املثال السابق وعشرات غريه تشاهبه، أو تفوقه 

 ( 3)رثرة والسفسطة.((عنفاً، وجلاجاً، وإفراطاً يف الث

وهناك أدلة تدل على أن اخلالف كان من أسبابه املنافسة الشريفة أحياناً وغري الشريفة يف أحايني كثرية،  
سيفاً قاطعًا وخارجاً عن مبدأ األدب واألخالق جتاه دي الذي كان باألمس جاعاًل لسانه فهذا هو اليزي

جه خاص، وبعد أن أفضت رو  اإلمام الكسائي إىل الكوفيني عامة وجتاه علي بن محزة الكسائي بو 
بارئها هو و اإلمام حممد بن احلسن الفقيه املعروف يف يوم واحد بالري وقد كانا يف صحبة الرشيد وقال 

 ( 3).((دفنت الفقه والنحو يف الري يف يوم واحد))الرشيد: كلمته املشهورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 314خمتار ديره ،( دراسة يف النحو الكويف1)
 1/818اإلنباري  ،( اإلنصاف1)
 44عباس حسن  ،( رأي يف بعض األصول3)
  1/148البغدادي  ،( خزانة األدب3)
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 (1)اليزيدي عندما وصله خرب موهتما رثامها بقصيدة قال فيها: د أّن 

ني ا ف ليس  خ لـ ود                        ج ٍة س ي ِبيد         ت ص ر م ِت الـد   و م ا ق د تـ ر ى ِمن  بـ ه 

ِني ك  م ا أ فـ ىن  الق ر ون  ال يِت م ض ت                    يـ ف  ت ِعّداً ف الف ن اء  ع ِتيـد      س   ف ك ن  م س 

 ف أ ذ ر ي ت  د م ِعي والف   اد  ع ِميد               أسيت  ع ل ى ق اِضي الق ض اِة حم  ّمٍد           

 بإيض اِحِه يـ و م اً و أ ن ت  ف ِقي ـد      و قـ ل ت  ِإذ ا م ا اخل ط ب  أ ش ك ل  م ن  ل ن ا                   

ِيد      و أ و ج ع يِن م و ت  الِكس اِئي بـ ع د ه                         و ك اد ت  يب األ ر ض  الف ض اء  مت 

 وأر ق  ع ي يِن و الع ي ون  ه جــود           و أ ذ ه ل يِن ع ن  ك ل  عيٍد ولذٍة                      

ا ع اِلم اِن أوديا وختّرما                       و م ا هل  م ا يف الع ال ِمني  ن ِديــد                مه 

وهذه القصيدة تدل على أن صراع الدنيا قد انتهى بني اليزيدي و الكسائي، ومل تبق إال احلقيقة ناصعة 
 ظاهرة جلية ال يشوهبا شائبة وال حيجبها حاجب، فاليزيدي يعرتف أخرياً بعلم الكسائي ومكانته العالية.

فــــــا للكــــــوفيني بوجــــــه عــــــام علمهــــــم وللكســــــائي بوجــــــه خــــــاص، وذلــــــك مــــــا جــــــاء يف  وهنــــــاك حادثــــــة حت
كتــــــاب املصــــــون يف األدب أليب أمحــــــد العســــــكري يف بــــــاب مــــــن أخبــــــار الّنحــــــاة والعلمــــــاء عنــــــدما قــــــال: 

أخربنــــا أبــــو حممــــد احلســــن بـــــن علــــي بــــن إســــحاق القاضــــي قـــــال: حــــّدثت عــــن أيب حــــامت قــــال: قـــــدم  ))
يف اخلــــــراج والّصــــــدقات، فصــــــرت  إليــــــه مســــــّلماً فقــــــال يل: مــــــن  علينــــــا حممــــــد بــــــن مســــــلم الكــــــويّف عــــــامالً 

الرياشــــــي  مــــــن أعلمهــــــم بالّلغــــــة، وهــــــالل   و علمــــــاهكم بالبصــــــرة؟ فقلــــــت: املــــــازيّن مــــــن أعلمهــــــم بــــــالّنحو،
الشـــــاذكويّن مـــــن أعلمهـــــم باحلـــــديث، وابـــــن الكلـــــّس مـــــن أعلمهـــــم بالّشـــــروط،  الـــــرأي مـــــن أفقههـــــم، وابـــــن
فلمـــــــا اجتمعنـــــــا قـــــــال: أي كـــــــم املـــــــازين؟  ،القرآن.فقـــــــال لكاتبـــــــه: امجعهـــــــم يف غـــــــدوأنـــــــا أنســـــــب إىل علـــــــم 

ــــه عتــــق غــــالم  ــــارة الّظهــــار؟ أجيــــوز في فقــــال أبــــو عثمــــان: هأنــــذاك أصــــلحك اهلل. فقــــال: مــــا تقــــول يف كّف
فالتفــــــت إىل هــــــالل الــــــرأي  ،ه هــــــالل الــــــرأينمــــــي هبــــــذا حيســــــأعــــــور؟ فقــــــال لــــــه: أصــــــلحك اهلل، ومــــــا عل  

ــــــت قــــــول اهلل ــــــوا علــــــيكم أنفســــــكم  )) عــــــّز وجــــــّل: فقــــــال: أرأي ــــــذين آمن ــــــا أيهــــــا ال مبــــــا انتصــــــب هــــــذا  ((ي
رياشــــّي، كــــم حـــــديث احلــــرف؟ فقــــال: أعــــّزك اهلل، أنــــا ال أحســــن هــــذا، إمنــــا حيســــنه الرياشــــّي. فقــــال يــــا 

 روى ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــوٍن عـــــــــــــــن احلســـــــــــــــن؟ فقـــــــــــــــال: أصـــــــــــــــلحك اهلل، هـــــــــــــــذا حيســـــــــــــــنه ابـــــــــــــــن الشـــــــــــــــاذكوين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/148القفطي  ،إنباه الرواة (1)
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فقال: كيف تكتب كتابًا بني رجٍل وامرأة أرادت خمالعته على إبرائه من  فالتفت إىل ابن الشاذكوينّ 
وين ن  تـ ثـ  م من قرأ: " أال إنـّه   ّس:لفقال البن الك ،ّس لصداقها؟ فقال: أعّزك اهلل، هذا حيسنه ابن الك

أمري هم " فقال له: أعّزك اهلل، هذا حيسنه أبو حامت. فقال أليب حامت: كيف تكتب كتابًا إىل ور  د  ص  
امل منني تصف فيه خصاصة أهل البصرة وما جرى عليهم العام يف مثارهم؟ فقلت له: أعّزك اهلل، لست 

فقال: انظر إليهم، قد أفىن كّل واحد منهم ستني سنة   ،وكتب، إمنا أنسب إىل علم القرآن صاحب بالغة
ملنا بالكوفة لو س ل عن هذا  يف فنٍّ واحد من العلم حىّت لو س ل عن غريه لساوى فيه اجلّهال، لكّن عا

                                ( 1)"يعين الكسائّي. كّله أصاب
وبعد أن انتهى التعصب بني املذهبني البصري والكويف بنهاية حياة أيب العباس املربد و أيب العباس  - 3

مث مذهب يف األندلس مث ثعلب، ظهرت املذاهب التالية ملذهس البصرة والكوفة بداية باملذهب البغدادي 
هدأت حدت العصبية وأ عِمل العقل  يف النظر للمسائل، وبرز لنا علماء توسطوا يف مصر،  الشام وبعدها

وأخذوا عن البصريني وعن الكوفيني، ومن ه الء ابن كيسان والزجاجي والزخمشري و ابن قتيبة الدينوري 
سري البحر ااحميط قال مقولته الشهرية عن  وابن هشام و ابن مالك، فأبو حيان األندلسي صاحب تف

كيفية أخذ العلم فقال: ))ولسنا متعبدين بقول حناة البصرة وال غريهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت 
بنقل كالم الكوفيني من كالم العرب مل ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريني مل ينقله 

املشتغلون بضروب من  يف علم العربية،ال أصحاب الكنانيدالكوفيون، وإمنا يعرف ذلك من له استبحار 
  ( 1)العلوم اآلخذون من الص ح ِف دون الشيوخ .((

وهناك أناس خلطوا املذهبني وقد ذكر لنا ابن الندمي يف الفهرست يف بداية الفن الثالث من املقالة الثانية 
  ممن خلطوا املذهبني ((حتت عنوان ))أمساء وأخبار مجاعة من علماء النحويني واللغويني

هـــ( 144ينوري)ومــن هــ الء الــذين خلطــوا املــذهبني ابــن قتيبــة: أبــو حممــد عبــد اهلل ابــن مســلم بــن قتيبــة الــد
ألنه كان قاضي الدينور وكـان ابـن قتيبـة يغلـو يف البصـريني إال أنـه خلـط املـذهبني وقـد  ؛وإمنا مسي الدينوري

 مـــــا يرويـــــه وكـــــان عاملـــــاً باللغـــــة والنحـــــو وغريـــــب القـــــرآنحكـــــى يف كتبـــــه عـــــن الكـــــوفيني، وكـــــان صـــــادقاً في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      115ـ113العسكري  ،املصون يف األدب (1)
  3/500أيب حيان  ،البحر ااحميط (1)
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وذكر ابن الندمي أيضًا أبا احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن  (1)ومعانيه والشعر والفقه. 
، ومن مجلة من ذكرهم (1)هـ(وكان ابن كيسان فاضاًل خلط املذهبني وأخذ عن الفريقني.133كيسان)

ابن الندمي األخفد الصغري، وابن جين وأبا عبداهلل حممد ابن عبد اهلل بن حممد بن موسى 
وعدد ( 3)هـ( قال عنه ياقوت: "مضطلع بعلم  اللغة والنحو مليح اخلط صحيح النقل".313الكرماين)

ابن الندمي جمموعة من ذوي العلم ممن أخذوا بالعقل ومل يتعصبوا ألي مذهب من املذهبني بل خلطوا بني 
 النحو البصري والنحو الكويف.

ية وعّمن تالها بعد ذلك من املدارس ممن هنلوا املدرسة البغدادحتدث شوقي ضيف عن ويف هذا الصدد 
من املنهجني البصري والكويف وهو ههد قبل اخلوض يف احلديث عن املدرسة  البغدادية حيث يقول: 
))وسنرى املدرسة البغدادية منذ أيب علي الفارسي متزج بني النحوين البصري والكويف م ثرة يف اجلملة آراء 

مدرسة األندلسيني ومدرسة املصريني وكذلك احتذاها يف هذا النهج كبار  البصريني، واحتذهتا يف ذلك
النحاة التالني يف الشام والعراق وإيران من أمثال الزخمشري وابن يعيد وهيأ ذلك ألن تظل آراء املدرسة 

 ( 3)((.الكوفية حية نابضة يف كتب النحاة املتأخرين 

تأثرت بالنحو الكويف ومن أهم هذه الكتب لوم القرآن مهمة يف التفسري وع وبعد هذا وجدت  كتباً     
 على النحو التايل:

هـ( 310أ ـ تفسري ))جامع البيان عن تأويل آي القرآن(( لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي)
فتفسري الطربي يغلب عليه النزعة الكوفية فكان يستخدم عشرات املصطلحات النحوية اخلاصة 

 (5)بالكوفيني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191ابن النديم  ،(الفهرست1)
  190ابن النديم  ،(الفهرست2)
 133وبغية الوعاة،السيوطي  197ابن النديم  ،( الفهرست4)
 232، 231شوقي ضيف  ،( المدارس النحوية3)
  اة جمال رمضان حميد حديجانر الطبري في تفسيره، رسالة دكتور(النزعة الكوفية عند ابن جري1)
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هـ( فإنه كان كثرياً ما ينتصر لآلراء 435ب ـ تفسري ))البحر ااحميط((أليب حيان الغرناطي األندلسي)
يستخدم كلمة أصحابنا يعين هبا البصريني، ومن الكوفية علماً أنه كان هيل إىل املذهب البصري وكان 

قراءة سبعية قرأها  ﴾واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحاِم  ﴿: موافقته للكوفيني عند قراءة قوله تعاىل
محزة الزيات بكسر امليم وقرأها الباقون بالنصب يقول أبوحيان: ))وتأويلها على غري العطف على 

الفصاحة، فال يلتفت إىل التأويل مث قال: ومن اّدعى اللحن فيها والغلط  الضمري، مما خيرج الكالم عن
ومل (1)على محزة فقد كذب، وقد ورد من ذلك يف أشعار العرب كثري خيرج عن أن جيعل ذلك ضرورة((.

يكن هذان التفسريان  قد تضمنا بعض اآلراء الكوفية فحسب بل غريها كثري ولكنهما كانا على على 
                                                                                              سبيل املثال.

 :ـ أّما ما خيص مساع الكوفيني من حيث إهّنم كانوا يسمعون الشاذ وشعر  جمهوِل القائل فنقول 3
ون عدم إغفال كل أواًل: كان الكوفيون حيرتمون كل مساع  يصدر عن عريب يثقون بعربيته فهم حياول

مسموع من كالم العرب؛ ألّن هدفهم اإلحاطة والشمول لكالم العرب ممن يثقون بفصاحتهم وهذا 
ديدن العلماء السابقني ومنهم اخلليل رمحه اهلل فعندما بىن معجمه )العني( بناه على نظام التقليبات ذاكراً 

ا تكّلمت به العرب، وقد عّد بعض تقليبات املادة املستعمل منها واملهمل بغرض اإلحاطة بكل م
الباحثني ااحمدثني املذهب الكويف مذهب مساع، على حني عدوا املذهب البصري مذهب قياس فذهب 

األستاذ أمحد أمني إىل أن الكوفيني))حيرتمون كل ما جاء عن العرب، وجييزون للناس أن يستعملوا 
ِكر  بأن سيبويه إمام البصريني استشهد بكالم ، واألمر مل يكن خاص بالكوفيني، فقد ذ  (1)استعماهلم((

  ( 3)بشار بن برد من املولدين.

واستشهد سيبويه أيضًا خبمسني بيتًا يف كتابه جمهولة القائل، وسيبويه مل يذكر يف كتابه أمساء القائلني، 
 حىت جاء من بعده أبو عمر اجلرمي الذي حاول نسبة األبيات إىل قائليها، ولكنه نسب ألف بيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/384أيب حّيان  ( البحر ااحميط،1)
 1/135عن ضحى اإلسالم  41األفغاين  ،( تاري  النحو1)
   40السيوطي ،واالقرتا   1/8البغدادي  ،( خزانة األدب3)
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و مخ  س ون  بـ ي تا ف أ ما ألف ف عرفت  نظرت يف كتاب ِسيبـ و ي ٍه ف ِإذا ِفيِه ألفٌ )) ومخسني مل يعرف قائليها، يقول:
ِمي ة الش ع ر اء أِل ن ه  كره  ،أ مس اء قائليها فأثبتها تنع ِسيبـ و ي ٍه من ت س  و أما مخ  س ون  ف لم أعرف أ مس اء قائليها و ِإمن  ا ام 

د بِهِ   ( 1((.)أ ن يذكر الش اِعر و ب عض الّشع ر يروي لشاعرين و ب عضه منحول ال  يعرف ق ائِله أِل ن ه  قدم ال ع ه 

سماع فنجد أّن البصريني  ذهبوا إىل األخذ بالسماع فاشرتطوا فيه أن وأما ما خيص القلة والكثرة يف ال
مل يذكروا أي البصريني حّد القلة :  ((يبلغ حد الكثرة ومل حيددوا مقدار هذه الكثرة ويقول عباس حسن

والكثرة، وال وصفوا واحدًا منهما وصفًا يزيل اإلهبام والغموض، ولست أعرف فيما وقع يل من املراجع 
ّدى هلذا التحديد، وكشف اإلهبام. فمىت نقول على النظائر إهنا كثرية يقاس عليها، أو قليلة ال من تص

يقاس عليها؟ ما الفيصل الذي حنتكم إليه يف أمر هذه الكثرة والقلة؟ أ تكون الكثرة بثالث، أم بأربع، أم 
ويقول أيضاً: ))إّن ((. ة وكفىبعشر، أم خبمسني، أم مب ة، أم بألف، أم مباذا؟ ال جواب إال الكثرة والقل

الكثرة املستفيضة اليت تبلغ عشرات النظائر وم اهتا هينة ميسورة يف حركات اإلعراب :)من رفع الفاعل، 
املفعول، وجزم املضارع...وسائر ضبط احلروف والكلمات(، ففي كالم العرب من هذا ما يفوق   ونصب 

ق تصادفه وتقهره حني حياول أن حيكم على مجع من احلصر، ومهمة من يطلبه سهلة قريبة. لكن املشا
مجوع التكسري، أو مصدر من مصادر الثالثي، أو صيغة من صيغ الصفة املشبهة، أو أمثال هذا ـ أنه 
قياسي أو مساعي .فأين جيد النظائر املستفيضة اليت تعينه على صحة احلكم؟ وما السبيل إىل معرفة 

ها؟ وكيف يقع اخلالف من أن لغة كل قبيلة وكل عريب حجة؛ ال عددها وقد اختلفت اآلراء يف تقدير 
دخل للقلة والكثرة، والقوة الضعف يف هذا؟ ومن  أجل هذا كان الكوفيون أقرب إىل احلق والواقع 
حني)أجازوا القياس على املثال الواحد املسموع (وحني)يعتربون اللفا الشاذ؛ فيقفون عليه، ويبنون على 

ري نظر إىل مقاصد العرب، وال اعتبار مبا كثر أو قل ( وهذا رأي اللغوي النحوي الشعر الكالم من غ
 . فقد كان جيعل الفصيح والشاذ سواءالكبري أبو زيد األنصاري شي  سيبويه ومعلمه؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41السيوطي  ،واالقرتا  1/343البغدادي  ،خزانة األدب1/3سيبويه ، ( الكتاب1)
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بعيدين عن اجلادة حني ارتضوا الكثرة، واعتصموا هبا، من غري تبيان  وكان البصريون ومن ماألهم
   حلدودها ومداها. 

ولقد منعوا مجع مفعول على مفاعيل مجعاً قياسياً؛ حبجة أن ما ورد منه قليل ال ي س وّغ القياس؛ وبعد أن  
العشرة ليست كثرية أحصى بعض النحاة القدامى ما ورد منه فإذا هو قرابة عشرة ألفا ، ومعىن هذا أن 

عند البصريني وأشياعهم؛ ومن مث ال تصلح للقياس عليها. وهذا حتكم مرفوض، وتزم ت ال سند له. 
وليست آراههم أحق باالتباع، وأوىل بالتقدمة من رأي الكوفيني، فكالمها ينتزع أحكامه من لغة العرب 

يون بأهون شأناً، وال أقل عدداً، وال اخلّلص الضاربني حول مدينيت )الكوفة أو البصرة(، وليس الكوف
  أضعف مصادر من البصريني.

د البصريون وضيقوا، واعتقدوا أن سالمة اللغة والدين يف هذا، وماألهتم عوامل خمتلفة؛ أضفت على تشدّ  
مذهبهم قوة، وأكسبته شهرة جعلت الناس أيامهم وبعدهم ينقادون هلم، بغري مفاضلة تامة نزيهة بني 

  اء غريهم من النحاة.آرائهم وآر 

وكان من جرّاء تشددهم )أي البصريني(أن  وجدوا أنفسهم أمام شواهد فصيحة كثرية، ختالف مذهبهم، 
وهتدم قواعدهم. فماذا يفعلون؟ جلأوا إىل التأويل املصنوع، والتكلف املفسد، والوصف بالقلة وحنوها، 

يتبعوهنا بأمثلة خارجة فقّل أن جتد قاعدة من قواعدهم ساملة من هذا البالء. تراهم يذكرون القاعدة، و 
عليها، خمالفة هلا؛ يتناولوهنا بالتأويل النافر، والتمحل البعيد؛ كي تساير قاعدهتم، وتساوق مذهبهم. 
وكأن القاعدة هي األصل، والكالم العريب هو الفرع. فإن أعوزهم التأويل والتمحل أسعفهم احلكم 

كهذه يرفعوهنا سيفًا مصلتاً على كل ما خيالف   بالقلة، أو الندرة، أو الشذوذ، أو ما شاءوا من أمساء
 ( 1)ضوابطهم وأحكامهم((.

 مل يكن الكوفيون معولني على السماع أي ًا كان كما يّدعي بعض الباحثني بل كانوا يتحرون  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34 ـ31عباس حسن  ،( رأي يف بعض األصول1)
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 ويدققون فيه عند بناء القواعد فهذا  هو الكسائي ـ كما أسلفنا ـ ذهب إىل البوادي فدّون وحفا 

عن األعراب فاستقى اللغة من مصادرها واعرتف بعلمه يونس بن حبيب، وأما أن الكسائي يسمع 
الشاذ من أعراب احل ط ِمية ويستشهد بلغتهم عند مناظرته سيبويه وأنه رشا ه الء األعراب من أجل 

رضنا االنتصار على سيبويه، فهذه قصة تناقضها املعطيات واألدلة؛ ألن الكسائي كما ذكرنا عند ع
لسريته سالفًا كان صدوقًا عاملًا ورعًا تقيًا قضى حياته بني القرآن وعلومه، ومثل هذه القصص املنحولة 
تدعو للتشكيك يف العلوم اليت وصلت إلينا وأهنا علوم غري صحيحة وأّن من نقلها إلينا أفّاكون يسعون 

      إىل مصاحل دنيوية وهذا األمر ال ي قبل مجلة وتفصياًل.         

ـ وأما رواية أهل الكوفة فدارت الشبهات حوهلا ونسجت فيها األساطري، فخلف األمحر بصري  5 
األصل وراوية أهل البصرة أوالً و معلم األصمعي ومعلم أهل البصرة كل هم فقال أبو عبيدة معمر بن 

درك أحدًا أعلم وقال األخفد: ))مل ن املثىن: ))خلف األمحر معلم األصمعي ومعلم أهل البصرة((،
بالشعر من خلف واألصمعي((، وقال ابن سالم: أمجع أصحابنا أن األمحر كان أفرس الناس ببيت شعر، 
وأصدق لساناً، وكنا ال نبايل إذا أخذنا عنه خربًا أو أنشدنا شعرًا أاّل نسمعه من صاحبه، وقال مشر: 

اد الراوية فسمع منه وكان ضنيناً خلف األمحر أول من أحدث السماع بالبصرة، وذلك أنه جاء إىل مح
 ( 1)بأدبه.

وأستخلص مما سبق أن خلف األمحر بصري  أخذ عن محاد الراوية الكويف، وبعد ذلك أصبح خلف 
معلم األصمعي البصري مث عل م  البصريني، وبعد ذلك جاءت رواية أخرى تقول إنّه عندما ترك البصرة 

ني الشعر فرفضوا أن يعطوه شعرهم فبدأ بإعطائهم شعرًا من وذهب إىل الكوفة أراد أن يأخذ من الكوفي
نظمه على أنه من شعر األقدمني، وعندما مرض أراد التوبة أخربهم بذلك فلم يصّدقوه .هذا التناقض 

 الكبري يف هذه الرواية هكن أن نفهم منه األيت:

 بعدما ذهب إىل الكوفة أ ـ عندما كان خلف األمحر يف البصرة كان صادقًا فأخذ منه البصريون، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/1155ياقوت احلموي  ،( معجم األدباء1)
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 كثرت حول األقاويل.

 بروايات محاد إىل البصريني.ب ـ تعّلم خلف على يد محاد الراوية الكويف، ومن مثّ ذهب 

ج ـ أخذ البصريون والكوفيون عن خلف األمحر إذا فهمنا هذا فِلم  وجهت التهم للكوفيني دون 
البصريني؟ وأما محاد بن ميسرة املشهور حبماد الراوية فقال عنه ابن األنباري: يف))نزهة األلباء(( "فإنه  

ألخبار، وهو الذي مجع السبع الطوال، هكذا ذكره أبو كان من أهل الكوفة، مشهوراً برواية األشعار و ا
 ومل يذكر األنباري محاداً الراوية بسوء.( 1)جعفر أمحد بن حممد النحاس".

وعند قراءيت لكتابني من كتب األستاذ سعيد األفغاين رمحه اهلل وهذان الكتابان مها: يف أصول النحو 
الذعاً على الكوفة وعلمائها الذين قد رحلوا إىل حياة واآلخر من تاري  النحو العريب وجدت فيه هجوماً 

الربزخ ويذّكرين أسلوب األفغاين بأيب الطّيب يف مراتب النحويني الذي كان يكثر من اهلجوم على حناة 
الكوفة بشكل غري منطقي ويتحّيز للبصريني يقول قادحًا يف الكسائي بقوله: ))وعلمه خمتلط بال حجج 

يف كل الكوفيني بقوله: ))مل يكن جلميع الكوفيني عامل بالقرآن وكالم بل لقد طعن (1)وعلل((
فكتاب مراتب النحويني مملوء  ،(3)وأما عن الرهاسي ))فهو مطرو  العلم ليس بشيء(( (3)العرب((

بالغمز واللمز للكوفيني وعلمهم والتشابه يف التوج ه بني أيب الطيب اللغوي واألستاذ سعيد األفغاين كان  
 وقد سار األفغاين على خطا أيب الطيب اللغوي فلم يثبت التهم  بأدلة من أي نوع.  كبرياً 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33 األنباري ،نزهة األلباء (1)
 111، 110أيب الطيب اللغوي  ،عن مراتب النحويني 310تار ديرة ( دراسة يف النحو الكويف، خم1)
 111، 110أيب الطيب اللغوي  ،عن مراتب النحويني 310تار ديرة ( دراسة يف النحو الكويف، خم3)
 1، 110 أيب الطيب اللغوي ،عن مراتب النحويني 310تار ديرة ( دراسة يف النحو الكويف، خم3) 
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 : االتساع والتضييق يف القياساملبحث الثاين
ء  ي قيس ه قـ ي سًا و ِقي اًسا واق تاسه وقـ ي سه ِإذا قد ره ع ل ى ِمث اِلهِ تعريف القياس لغة وقاس  ،(1).: قاس  الش ي 

على  ّدره: أي قوقاس الشيء قي سًا وقياساً (1).ريه )فانقاس( أي قّدره على مثالهالشيء بغريه وعلى غ
 ( 3).مثاله

محل غري املنقول ه اإلغراب يف جدل اإلعراب بأنه))عرّفه األنباري يف كتابف :وأما تعريف القياس اصطالحاً 
( 3) ((.على املنقول إذا كان يف معناه  

 أركان القياس 

 للقياس أربعة أركان وهي على النحو التايل:

( 5).جامعة ، وعلةأصل: وهو املقيس عليه، وفرع: وهو املقيس، وحكم  

 أقسام القياس 

  وهي كما يلي: القياس يف العربية أربعة أقسام

( 4).محل أصل على فرع، محل نظري على نظري، محل ضد على ضد محل فرع على أصل،  

 االتساع يف القياس
  (والسواد، دون غريمها من األلوان جواز التعجب من البياض) ـ 1
الكوفيون إىل أنه جيوز أن يستعمل "ما أفعله" يف التعجب من البياض  اجتهالسادسة عشرة  سألةيف املو 

و د ه     ،والسود خاصة، من بني سائر األلوان، حنو أن تقول: هذا الثوب ما أ بـ ي ض ه ، وهذا الشعر ما أ س 
  لقياس:لذلك بااحتجوا و 

 األلوان، ومنهما يرتكبفقالوا: إمنا جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر األلوان ألهنما أصال 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4/184ابن منظور ،( لسان العرب1)
 131الرازي ( خمتار الصحا  للشي  اإلمام حممد بن أيب بكر 1)
 440( معجم الوسيط 3)
 35األنباري ،عن اإلغراب يف جدل اإلعراب 33طي السيو  ،( االقرتا 3)
34السيوطي  ،( االقرتا 5)  
 104ـ  101، السيوطي ( االقرتا 4)
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ب ة إ ب ة والك ه  ب ة والش ه  ني ىل غري ذلك، فإذا كانا مها األصلسائرها من احلمرة والصفرة واخلضرة والص ه 

 ( 1)لأللوان كلها جاز أن يثبت هلما ما ال يثبت لسائر األلوان؛ إذ كانا أصلني هلا ومتقدمني عليها.

 ( معمول خرب"ما" النافية عليهاتقدمي )جواز ـ 1
حتجوا  على جواز التقدمي ولقد ا ،جيوز "ط ع ام ك  ما زيٌد آِكاًل"الكوفيون أنه  رأىالعشرين  سألةيف املو 

وهذه  ّن "ما" نافية ومل ولن وال حروف نفيمبنزلة مل ولن وال؛ أل " وجعلوها  ما قاسوا"حيث : بالقياس
رِج " فإذا  رِم، وبشرًا ال أ خ  األحرف جيوز تقدمي معمول ما بعدها عليها، حنو "زيًدا مل أضرب، وعمرا لن أ ك 

 ( 1)جاز التقدمي مع هذه األحرف فكذلك مع ما.
  ("إن " بالرفع قبل جميء اخلربسم العطف على ا )جواز ـ 3
الكوفيون إىل أنه جيوز العطف على موضع "إن" قبل متام اخلرب، واختلفوا  اجتهالثالثة والعشرين  سألةيف املو 

لك على كل حال، سواء كان يظهر بعد ذلك؛ فذهب أبو احلسن علي بن محزة الكسائي إىل أنه جيوز ذ
ك: "إن زيًدا وعمرو قائمان، وإنك وبكٌر منطلقان". وذهب عمل "إن" أو مل يظهر، وذلك حنو قول منه

 أبو زكريا حيى بن زياد الفراء إىل أنه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل إن. 
 العطف على اسم "إن " بالرفع قبل جميء اخلرب القياس: جواز على  ولقد كانت حجتهم

قبل متام اخلرب مع ال، حنو "ال رجل  وامرأٌة أفضل  منك" فقالوا: أمجعنا على أنه جيوز العطف على املوضع 
لإلثبات وال للنفي؛ ألهنم حيملون الشيء على ضده كما  فكذلك مع "إن " ألهنا مبنزلتها، وإن كانت إنّ 

متام  أن ا أمجعنا على أنه جيوز العطف على االسم بعد ى اجلوازيدل علوقالوا كذلك حيملونه على نظريه، 
"إن " ال تعمل يف  لك قبل متام اخلرب؛ ألنه ال فرق بينهما عندنا، وأنه قد عرف من مذهبنا أنّ اخلرب، فكذ

اخلرب لضعفها، وإمنا يرتفع مبا كان يرتفع به قبل دخوهلا، فإذا كان اخلرب يرتفع مبا كان يرتفع به قبل 
"إن" هي العاملة يف اخلرب فيجتمع دخوهلا؛ فال إحالة إذن؛ ألنه إمنا كانت املسألة تـ ف س د  أن  لو قلنا إن 

 ( 3)عامالن فيكون حمااًل.

  (زيادة الم االبتداء يف خرب لكن   )جواز ـ 4
وز يف خرب إن، الكوفيون أنه جيوز دخول الالم يف خرب "لكن" كما جي رأىاخلامسة والعشرين  سألةيف املو 

: و باحتجوا  على أنه جيوز دخول الالم يف خرب "لكن " و  ،ل ِكن  عمرًا لقائم" حنو "ما قام زيدٌ   :قالواالقياس 
 كما زيدت  حرفًا واحًدا، عليها ال والكاف؛ فصارتا مجيًعا األصل يف "لكن " إن ، زيدت نّ إ
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 151ـ  1/133ألنباري ا ،( اإلنصاف1)
 1/141األنباري ،( اإلنصاف1)
  1/184،185األنباري ،( اإلنصاف3)
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  (1)عليها الالم واهلاء يف قول الشاعر:

نـ و اِت كاذٍب من يـ ق وهل  ا ٌة ... على ه   هلِن ِك من ع ب سية لو ِسيم 
، فكذلك ههنا: زاد عليها ال والكاف؛ فإن احلرف قد ي وص ل  يف أوله وآخره، واهلاء على إنّ  فزاد الالم

" وما وصل يف آخره حنو قوله تعاىل: }ف ِإم ا تـ ر ين  ِمن  ال ب ش ِر أ ح ًدا{ ( 1)فما وصل يف أوله حنو "هذا وه ذاك 

" إهنا "ما"  : إنّ على حسب قوهلموكذلك  زيدت عليها الكاف، مث إن الكالم  قول العرب "كم م ال ك 
كثر هبا فحذفت األلف من آخرها وس ّكنت  ميم ها، كما زيدت الالم على "ما" مث ملا كثر الكالم هبا 

 سكنت ميمها فقالوا: "مِل  فعلت كذا"؟
  (3)قال الشاعر: 

ت يِن ... هلموم ط ارِق اٍت وذِك ر   ل م   يا أبا األسود مل أ س 
ت  يف حديثك"  -وقد قيل له: منذ كم قـ ع د  فالٌن؟ -كالمه وقال بعض العرب يف   فقال: "كمنذ أ خ ذ 

فزاد الكاف يف "منذ"؛ فدل على أن الكاف يف كم زائدة، وقيل لبعضهم: كيف تصنعون األ ِقط ؟ فقال:  
ل، فيزيدون الكاف، فكذلك ههنا: زيدت ال والكاف على إن  وحذفت اهلمزة  ٍ، أي: يسري س ه  ك ه ني 

كثرة االستعمال فصارت حرفًا واحًدا، كما قالوا "لن" وأصلها ال أن، فحذفوا األلف واهلمزة لكثرة ل
إذا جاز حذف األلف واهلمزة لكثرة  االستعمال، فصارتا حرفًا واحًدا، فكذلك ههنا، وبل أوىل، فإنه
 االستعمال فألن جيوز حذف اهلمزة كان ذلك من طرق األوىل.

؛ ملا جاز أن يقال: أما زيًدا فلن أضرب؛ ألن ما بعد وقالوا: وال جيوز أن  يقال "إنه لو كان أصلها ال أن 
أن  ال جيوز أن يعمل فيما قبلها"؛ ألنا نقول: إمنا جاز ذلك ألن احلروف إذا ركبت تغري حكمها بعد 

، وإذا الرتكيب عما كان عليه قبل الرتكيب، أال ترى أن "هل" ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها
ركبت مع "ال" ودخ ل ها معىن التحضيص تغري ذلك احلكم عما كان عليه قبل الرتكيب؛ فجاز أن يعمل 

 ما بعدها فيما قبلها، فيقال "زيًدا هال  ضربت"؟ فكذلك ههنا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسابق عليه قوله:( أنشد ابن منظور هذا البيت "ل هـ ن" ثاين بيتني، ونسب روايتهما إىل الكسائي، ومل يعزمها إىل قائل معني، والبيت ا1)
 ويب من تباريح الصبابة لوعة ... قتيله أشواقي، وشوقي قتيلها

 وأنشد بيًتا آخر يشرتك مع بيت الشاهد يف صدره، ومل يعزه إىل معني أيًضا، وهو بتمامه هكذا:
 هلنك من عبسية لوسيمة ... على كاذب من وعدها ضوء صادق

 [14( ]مرمي: من اآلية1)
" أثناء 538/ 1بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلمبد" ، وأنشده البغدادي يف خزانة األدب " 333 اللبيب "رقم (هذا البيت يف مغين3)

" وشرحه 514" وشر  الكافية للرضي "ش1184من شواهد الكافية، والبيت من شواهد ابن يعيد "ص 334شرحه للشاهد رقم 
بتحقيق حممد  113" وشرحه البغدادي بإجياز "ص110يف شر  الشافية "ش " وهو أيًضا من شواهد الرضي134/ 3للبغدادي يف اخلزانة "

 حمي الدين عبد احلميد"
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؛ نّ إ قوهلم:والذي يدل على أن أصلها إن   ه جيوز العطف على موضعها كما جيوز العطف على موضع إن 
إن ؛ فكذلك فدّل على أن األصل فيها إن  زيدت عليها ال والكاف؛ فكما جيوز دخول الالم يف خرب 

 ( 1)جيوز دخوهلا يف خرب لكن.
  (تقدمي معمول اسم الفعل عليه)جواز ـ  5
الكوفيون إىل أن "عليك، ودونك، وعندك" يف اإلغراء جيوز تقدمي  اجتهالسابعة والعشرين  سألةيف املو 

 على أنه جيوز تقدمي معمول وااحتجو  ،معموالهتا عليها، حنو "زيًدا عليك، عمرًا عندك، وبكرًا دونك"
"عليك ومثلوا بقوهلم  قالوا: أمجعنا على أن هذه األلفا  قامت مقام الفعل،و  ،القياسب اسم الفعل عليه

زيًدا" أي الزم زيًدا، وإذا قلت "عندك عمرا" أن تناول عمرا، وإذا قلت "دونك بكرا" أي خذ بكرًا، ولو 
 ( 1)خذ" فقدمت املفعول لكان جائزًا، فكذلك مع ما قام مقامه.قلت "زيًدا الزم، وعمرًا تناول، وبكرًا 

 كوهنا فعل(  تثناءحاشى يف االس)جواز ـ  4
"حاشى" يف االستثناء فعل ماٍض، وذهب بعضهم إىل  الكوفيون  أنّ  رأىالسابعة والثالثني  سألةيف املو 

الم اخلفض تتعلق به،   نّ :إ قوهلم فعل حاشى  على أنّ  استدلوا و ، أنه فعل استعمل استعمال األدوات
ا ب ش رًا﴾  ل اهلل تعاىل: ﴿و قكما جاء يف  حرف اجلر إمنا يتعلق بالفعل، ال قالوا إّن و ( 3)ح اش  لِل ِه م ا ه ذ 

 باحلرف؛ ألن احلرف ال يتعلق باحلرف، وإمنا حذفت الالم لكثرة استعماله يف الكالم.
ه يدخله احلذف، واحلذف إمنا يكون يف الفعل، ال نّ إ ية حاشى بقوهلمعلى فعلن الكوفيني من احتج وم

قالوا يف حاشى هلل: حاش هلل، وهلذا قرأ أكثر القراء }ح اش  لِل ِه{ بإسقاط األلف، وكذلك  حيثاحلرف، 
 ( 3).يتهعلى فعل ه دليلرأوا أنّ هو مكتوب يف املصاحف؛ ف

 أو اجلار واجملرور(بالظرف "ك م " اخلربية  ه وبنيإذا فصل بين)جواز جر االسم  ـ 4 
الكوفيون إىل أنه إذا فصل بني "كم" يف اخلرب وبني االسم بالظرف  اجتهاحلادية واألربعني  سألةيف املو 

على جواز جر التمييز احتجوا و  ،ندك ر ج ٍل، وكم يف الدار غالٍم؟وحرف اجلر كان خمفوًضا، حنو: كم ع
 نّ ؛ حيث قالوا إالقياسب واستدلواكذلك ه يكون خمفوًضا إنّ  :إذا فصل بني "كم" اخلربية ومتييزها بقوهلم

 "كم ر ج ٍل أكرمت، وكم امرأةٍ  ومثّلوا لذلك بقوهلم: ن" خفض االسم بعد "كم" يف اخلرب بتقدير "مِ 
" كان التقدير فيه: كم مِ   ن املعىن إ وقالواأهنت؛  ن امراةٍ أكرمت، وكم مِ  ن رجلٍ أ ه ن ت 
 قدير مع وجود الفصل بالظرف وحرف اجلر كما هو مع عدمه، فكمايقتضي هذا التقدير، وهذا الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 113ـ  1/108األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/113،118 األنباري ،( اإلنصاف1)
 [31يوسف: سورة  ( ]3)
 1/180،148األنباري ،( اإلنصاف3)
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 ( 1)ينبغي أن يكون االسم خمفوًضا مع عدم الفصل فكذلك مع وجوده.
 (ان لفظًا ومعىًن "كال" و"كلتا" مثني)جواز جميء ـ 8
"كال، وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كال "كل"  الكوفيون أنّ  رأىالثانية والستني  سألةيف املو 

فخّففت الالم، وزيدت األلف للتثنية، وزيدت التاء يف "كلتا" للتأنيث، واأللف فيهما كاأللف يف 
"كال"  أنّ  كانت حجتهمو  ،"الزيدان"، والعمران" ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما اإلضافة

القياس فقالوا: الدليل على أهنا ألف التثنية أهنا  األلف فيهما للتثنية معىًن وأنّ مثن يان لفظًا و  و"كلتا"
تنقلب إىل الياء يف النصب واجلر إذا أضيفتا إىل املضمر، وذلك حنو قولك: "رأيت الرجلني كليهما، 

يف آخرمها   ومررت بالرجلني كليهما، ورأيت املرأتني كلتيهما، ومررت باملرأتني كلتيهما" ولو كانت األلف
كاأللف يف آخر "عًصا، ورًحا" مل تنقلب كما مل تنقلب ألفهما حنو "رأيت عصامها ورحامها، ومررت 
بعصامها ورحامها" فلما انقلبت األلف فيهما انقالب ألف "الزيدان، والعمران" دل على أن تثنيتهما 

 ( 1)لفظية ومعنوية.
 (توكيد النكرة توكيًدا معنويًا )جواز ـ 9
الكوفيون إىل أن توكيد النكرة بغري لفظها جائز، إذا كانت م قتة حنو  اجتهالثالثة والستني  سألةيف املو 

؛ وقد قالوا القياس  بجائز  النكرة  على أن تأكيدوا احتجو  ،قولك: "قعدت يوًما كله، وقمت ليلة كلها"
  اليوم م قت جيوز أن يقعد يف بعضه، والليلة م قتة جيوز أن يقوم يف بعضها، فإذا قلت "قعدت يوماً  نّ إ

 ( 3)كل ه ، وقمت ليلة كل ه ا" صح معىن التوكيد.
 (" املصدرية بعد "لكي" وبعد حىتإظهار "أن )جوازـ  01
حنو "ج ت لكي أن أكرمك" أنه جيوز إظهار "أن" بعد "كي" الكوفيون  رأىالثمانني  سألةيف املو 

وذهب بعضهم إىل أن العامل يف قولك "ج ت  ،ي، "وأن" توكيد هلا، وال عمل هلافتنصب "أكرمك" بك
 لكي أن أكرمك" الالم، وكي وأن توكيدان هلا، وكذلك أيًضا جيوز إظهار "أن" بعد حىت.

ـــــه جيـــــوز إظهـــــار "أن" بعـــــد كانـــــت حجـــــتهم و  ـــــى أن ـــــك يف قـــــوهلم إ  القيـــــاسكـــــي   عل " جـــــاءت ؛ وذل ن  "أن 
 " توكيـــــــــــــــــــــــــــًدا هلـــــــــــــــــــــــــــا، للتوكيـــــــــــــــــــــــــــد، والتوكيـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــالم العـــــــــــــــــــــــــــرب؛ فـــــــــــــــــــــــــــدخلت "أن  

ـــــــــــــــــــــــا يف  ـــــــــــــــــــــــةل و قـــــــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــــــتدلوا  اللفـــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــاالتفاقهمـــــــــــــــــــــــا يف املعـــــــــــــــــــــــىن وإن اختلفت   :رهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 305ـ  1/303األنباري  ،( اإلنصاف1)
  1/330،333األنباري ،( اإلنصاف1)
 353ـ  1/351األنباري ،( اإلنصاف3)
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ان  اجلايف  ِسب  املال  اهِلد   (1)... بغري ال ع ص ِف وال اص ِطر افِ قد ي ك 

ال عمل هلا؛ ألهنا دخلت توكيدا  : إن العمل لكي، وأن  قالوافأكد "غري" بال؛ التفاقهما يف املعىن، وهلذا 
العمل لالم يف قولك "ج ت لكي أن أكرمك" ألن كي وأن تأكيدان لالم،  : إنّ الواهلا، وكذلك أيًضا ق

قد قالوا: ال إن ما رأيت  مثل زيد، فجمعوا بني ثالثة أحرف من وال يبعد يف كالمهم مثل ذلك؛ ف
 ( 1)كذلك ههنا.قالوا  حروف اجلحد للمبالغة يف التوكيد، ف

ع ًة من الز نـ ب وِر فإذا هو إياها )جواز قولـ 11  ""كنت أظن أن العقرب أشد ل س 
ع ًة من  رأىالتاسعة والتسعني  سألةيف املو  الكوفيون أنه جيوز أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 

القياس فقالوا: إمنا قلنا ذلك ألن "إذا" إذا  " بفإذا هو إياها وا على جواز "احتجو  ،الز نـ ب وِر فإذا هو إياها"
؛ ألهنا مب ت  عىن كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان، والظرف يرفع ما بعده، وتعمل يف اخلرب عمل و ج د 

 وجدت.
"هو" يف قوهلم "فإذا هو إياها" عماد،  إنّ  :من الكوفيني وقد قال أبو العباس أمحد بن حيى ثعلب

ت    ( 3).ونصبت "إذا ألهنا مبعىن و ج د 
  (كة مهزة الوصل إىل الساكن قبلهاز نقل حر اجو ) ـ 11
 واحتجوا ،مهزة الوصل إىل الساكن قبلهاالكوفيون إىل أنه جيوز نقل حركة اجته الثامنة بعد امل ة  سألةيف املو 
ألهنا مهزة متحركة؛ فجاز أن تنقل حركتها إىل الساكن على نقل مهزة الوصل إىل الساكن قبلها ؛القياس ب

" وما أشبه ذلك. ، وكم ابِل ك   قبلها كهمزة القطع يف قوهلم "من اب وك 
" استدلوا على صحة كالمهم ما قالته العرب يفو  وقالوا أيضاً فيكسرون الدال من "و اِحد"  "و اِحِد اثنان 

أمجعنا وإياكم على أن كسرة الدال إمنا كانت إللقاء حركة مهزة "اثناِن" عليها اللتقاء الساكنني، وال قد 
 ( 3)ما ذهبوا إليه. صحة علىيل دلفرأوا بأّن هذا خالف أن مهزة "اثناِن" مهزة وصل، 

  (ز مد املقصور يف ضرورة الشعراجو ) ـ 13
ه جيوز م د  املقصور يف ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الكوفيون أنّ  رأى التاسعة بعد امل ة  سألةيف املو 

إنه  قد قالواالقياس فاستدلوا على جواز مد املقصور يف ضرورة الشعر بو  ،احلسن األخفد من البصريني
 جيوز مد املقصور ألنا أمجعنا على أنه جيوز يف ضرورة الشعر إشباع احلركات اليت هي الضمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/581. اإلنصافمن مثال ضرب يضرب ضرباً -الطلب واحليلة، تقول: ع ص ف  فالن يعصف عصفاً ( العصف ومثله االعتصاف: 1)
 1/581،581،543األنباري ،( اإلنصاف1)
   403ـ  1/401األنباري  ،اإلنصاف (3)
  1/431،431األنباري  ،اإلنصاف( 3)
 
 

 



68 
 

  (1)قوله:بإشباع الضمة على  واحتجواالواو والياء واأللف؛  والكسرة والفتحة فينشأ عنها
  كأن يف أنياهبا الق ر نـ ف ول  

 أراد "الق ر نـ ف ل " وإشباع  الكسرة 
 (1) :الشاعر كقولو 

 أصبحت كالشن البال     ال عهد يل بِِنيض ال  
 أراد بِِنضاٍل، وإشباع الفتحة كقوله:

 أقول ِإذ  خر ت على الك ل ك ال
ًْ إذا كان هذا قالوا ف( 3).أراد الك ل ك ل   يف ضرورة الشعر باإلمجاع جاز أن يشبع الفتحة قبل األلف  جائزًا

 ( 3)املقصورة فتنشأ عنها األلف فيلتحق باملمدود.

 (متصرفاً  تقدمي التمييز إذا كان العامل فعالً جواز ) ـ 13
 فاً ر متص اختلف الكوفيون يف جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فيه فعالً العشرين بعد امل ة  سألةيف املو 

حنو "تصبب زيد عرقا، وتفقأ الكبد شحما": فذهب بضعهم إىل جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان 
القياس ب احتجوا على تقدمي التمييز إذا كان العامل فعاًل متصرفاً و  ،املازين وأبو العباس املربد من البصريني

الفعل  نّ إ وقالوا سائر األفعال املتصرفة، ألن هذا العامل فعل متصرف؛ فجاز تقدمي معموله عليه كقالوا ف
 ( 5)ضرب زيد". جاز تقدم معموله عليه حنو "عمراً  -"حنو : "ضرب زيد عمراً  ا كان متصرفاً ملّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع هذا بيت من الرجز املشطور، وقد أنشد ابن منظور يف اللسان "ق ر ن ف ل" رجزين كل واحد منهما يشتمل على هذا البيت م (1)

 مغايرة طفيفة، أما أول الرجزين فقول الراجز:
 وا، بأيب ثغرك ذاك املعسول ... كأن يف أنيابه القرنفول

 وأما الثاين فقول اآلخر:
 خود أناة كاملهاة عطبول ... كأن يف أنياهبا القرنفول

 و"القرنفول" هو القرنفل الذي ورد يف قول امرئ القيس:
 نسيم الصبا جاءت بريا القرنفلإذا التفت حنوي تضو ع رحيها ... 

ابن منظور "ن ض ل" غري معزو، والنيضال: مصدر "ناضله يناضله" إذا باراه يف الرمي، و"الشن" القربة  من الرجز، وقد أنشده (1)
 الصغرية، والبال: أي البايل.

 1/14األنباري ،اإلنصاف (3)
  1/433،435األنباري ،اإلنصاف (3)
  830ـ  1/818األنباري ،( اإلنصاف5)
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 التضييق يف القياس
 إعمال الفعل األول(أوىل العاملني بالعمل يف التنازع ـ  ) 1

ر م يِن وأكرمت  زيًدا، وأكرمت  وأكرميِن  الثالثة عشرة اجته سألةويف امل الكوفيون يف إعمال الفعلني، حنو "أ ك 
 نّ إ قالوا :القياس فب على أن إعمال الفعل األول أوىلاحتجوا  و  ،زيٌد" إىل أن إعمال الفعل األول أوىل

الفعل األول سابق الفعل الثاين، وهو صاحل للعمل كالفعل الثاين، إال أنه ملا كان مبدوًءا به كان إعماله 
ال جيوز إلغاء "ظننت" إذا وقعت مبتدأة، حنو "ظننت زيًدا قالوا إنّه أوىل؛ لقوة االبتداء والعناية به؛ وهلذا 

 ئًما" خبالف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة، حنو "زيد ظننت قائم، وزيد قائم قا
" خبالف ما إذا كانت ال جيوز إلغاء "كان" إذا وقعت مبتدأة حنو "كان زيد قائماً قالوا ظننت" وكذلك 

إعمال  والذي ي يد أنّ  متوسطة، حنو "زيد كان قائم" فدل على أن االبتداء له أثر يف تقوية عمل الفعل
إذا أعملت الثاين أد ي إىل اإلضمار قبل الذ كر، واإلضمار قبل الذ كر  قوهلم الفعل األول أوىل من الثاين 

 ( 1)ال جيوز يف كالمهم.
 .تقدمي خرب "ليس" عليها[ )منعـ  1

باس الكوفيون أنه ال جيوز تقدمي خرب "ليس" عليها، وإليه ذهب أبو الع رأىالثامنة عشرة  سألةويف امل
 .ال م بـ ر د من البصريني

"ليس" فعل غري متصرف؛  نّ إ :بقوهلموذلك  بالقياس تقدمي خرب ليس عليها جواز وا على عدماحتجو 
:  فمثلوا للفعل املتصرف بقوهلم  فال جيري جمرى الفعل املتصرف كما أجريت "كأن" جمراه ألهنا متصرفة،

ضارب ومضروب واضرب، وال يكون ذلك يف : ضرب يضرب فهو يفكان يكون فهو كائن وكن، كما 
ليس، وإذا كان كذلك فوجب أن ال جيري جمرى ما كان فعاًل متصرفًا، فوجب أن ال جيوز تقدمي خربه 
عليه كما كان ذلك يف الفعل املتصرف؛ ألن الفعل إمنا يتصرف عمله إذا كان متصرفًا يف نفسه. فأما إذا  

 .صرف علمه؛ فلهذا ال جيوز تقدمي خربه عليهكان غري متصرف يف نفسه فينبغي أن ال يت
؛ ألن ليس تنفي احلال كما أن ما تنفي احلال، وكما أن ما ال تتصرف "ما" على"ليس" كذلك قاسوا و  

عليها احلرفية، وحيتج مبا حكي  وال يتقدم معموهلا عليها فكذلك ليس، على أن من النحويني من يـ غ ل ب  
كي أن ح   كذلك" فرفع الطيب واملسك مجيًعا، و إال املسك   ط يب  عن بعض العرب أنه قال: "ليس ال

بعض العرب قيل له: فالن يتهد دك، فقال: "عليه رجاًل ليسي" فأتى بالياء وحدها من غري نون الوقاية، 
 هنا لو كانت فعاًل لكان ينبغي أنولو كان فعاًل لوجب أن يأيت هبا كسائر األفعال، وأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 84، 84/ 1األنباري  ،اإلنصاف (1)
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" أال ترى أنك تقول يف ص ِيد البعري  "ِصي د    يرد إىل األصل إذا اتصلت بالتاء فيقال يف لست "ل ِيس ت 

" فرددته إىل األصل وهو الكسر، فلما مل يرّد ههنا إىل  البعري " فلو أدخلت عليه التاء لقلت "ص ِيد ت 
دّل على أن املغل ب  عليه احلرفية، ال الفعلية، وقد حكى سيبويه يف كتابه أن  -وهو الكسر-األصل 

ون ليس يف شيء، وتكون  بعضهم جيعل ليس مبنزلة ما يف اللغة اليت ال يعملون فيها "ما"؛ فال يعمل
كحرف من حروف النفي؛ فيقولون: ليس زيد منطلق، وعلى كل حال فهذه األشياء وإن تكن كافية يف 
الداللة على أهنا حرف فهي كافية يف الداللة على إيغاهلا يف شبه احلرف، وهذا ما ال إشكال فيه، وإذا 

د  جيوز تقدمي خربها عليها، وألن اخلرب جمحو ثبت أهنا ال تتصرف وأهنا موغلة يف شبه احلرف فينبغي أن ال
 ( 1).فال يتقدم على الفعل الذي جحده

 (لخربية إذا و ِجد  معها ظرف مكررالصفة الصاحلة ل )وجوب نصبـ 3
وجد  ذاالصاحلة للخربية إالكوفيون إىل أن النصب واجب يف الصفة إ اجتهالثالثة والثالثني  سألةويف امل

على  كانت حجتهم و  ، املبتدأ، وذلك حنو قولك: "يف الد ار زيد قائًما فيها" وهو خرب معها ظرف مكرر
فقالوا: إمنا قلنا إنه ال   القياس يف الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر  أن النصب واجب

ا حتصل إذا جيوز إال النصب، وذلك ألن الفائدة يف الظرف الثاين يف قولك: "يف الدار زيد قائًما فيها" إمن
محلناه على النصب، ال إذا محلناه على الرفع، أال ترى أنه إذا محلناه على النصب يكون الظرف األول 
خربًا للمبتدأ، ويكون الثاين ظرفًا للحال، ويكون الصلة لقائم منقطًعا عما قبله؛ فيكون على هذا كالًما 

رفع فقلنا "يف الدار زيد قام فيها" فإنه تبطل مستقيًما مل يـ ل غ  منه شيء، خبالف ما إذا محلناه على ال
فائدة يف الثانية لنيابة األوىل عنها يف الفائدة، ومحل الكالم على ما فيه فائدة أشبه باحلكمة من محله 

 ( 1) على ما ليس فيه فائدة.
  (رف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعرص )منعـ  3

كانت و  ،"أفعل منك" ال جيوز ص ر ف ه يف ضرورة الشعر الكوفيون  أنّ  رأىالتاسعة والستني  سألةويف امل
" ملّ  نّ إقالوا:  القياس عندما  حجتهم يف عدم جواز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر ا اتصلت "ِمن 

صرفه لقوة اتصاهلا به، وهلذا كان يف املذكر وامل نث والتثنية واجلمع على لفا واحد،  "نمِ "منعت أفعل ب
مرين، والزيدون أفضل من ن عمرو، وهند أفضل من دعد، والزيدان أفضل من العحنو "زيد أفضل م

 : ال جيوز صرفه.قالوا؛ فدل على قوة اتصاهلا به؛ فلهذا العمرين"
ن" تقوم مقام اإلضافة وال "مِ  نّ احتجوا أيضاً بعدم جواز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر بقوهلم إو 

واإلضافة؛ فكذلك ال جيوز اجلمع بينه وبني ما يقوم مقام اإلضافة، وإمنا مل جيز جيوز اجلمع بني التنوين 
 (3).اجلمع بني التنوين واإلضافة ألهنما دليالن من دالئل األمساء، فاستغين بأحدمها عن اآلخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  141ـ 1/140األنباري ،( اإلنصاف1)
 383، 1/388( اإلنصاف، األنباري3)        1/153،158األنباري ،( اإلنصاف1)
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 (تأيت حرف جر أن  "كي" من  )منع ـ 5
الكوفيون إىل أن "كي" ال تكون إال حرف نصب، وال جيوز أن تكون  اجتهالثامنة والسبعني  سألةويف امل

"كي" من عوامل األفعال، وما   نّ إ بقوهلم  حرف خفض "كي" ز كوناو ج بعدم وااحتجو  ،حرف خفض
ه من عوامل األمساء، وعوامل األفعال ال كان من عوامل األفعال ال جيوز أن يكون حرف خفض؛ ألن

 جيوز أن تكون من عوامل األمساء.
على أهنا ال تكون حرف خفض دخول الالم عليها كقولك: "ج تك لكي تفعل هذا"  استدلوا أيضاً و 

ذكروا حرف خفض، وحرف اخلفض ال يدخل على حرف اخلفض، و  ل البصرينيالالم على أص نّ وقالوا إ
  (1):الوالسمسلم بن معبد قول 

 فال واهلل ما يـ ل ف ى ملا يب ... وال لِِلم ا هِبِم  أبًدا دواء
 من الشاذ الذي ال يـ ع ر ج عليه وال ي خذ به باإلمجاع.جعلوه ف
قالوا: ال جيوز أن يقال: "الدليل على أهنا حرف جر أهنا تدخل على ما االستفهامية كما يدخل كذلك و 

ي م ه، كما يقال: ِلم ه "  : م ه  من ك ي م ه  ليس لكي فيه عمل، مقوهلفربروا لذلك بعليها حرف اجلر؛ فيقال: ك 
يـ ف ه م؛ يقول القائل:  وليس يف موضع خفض، وإمنا هو يف موضع نصب؛ ألهنا تقال عند ذكر كالم مل

ي م ه ؟ يريد كي ماذا، والتقدير: كي ماذا  أقوم كي تقوم، فيسمعه املخاطب ومل يفهم "تقوم" فيقول: ك 
  (1)تفعل، مث حذف، ف م ه : يف موضع نصب، وليس لكي فيه عمل.

 

 التايل:  بالقياس الكويف فتكون على النحو ا ما خيص الردود على الشبهات املتعلقةوأمّ 

والدليل على ذلك ما قالوه يف املسألة الثامنة والسبعني بأن الكوفيني يقيسون على الشاذ  ـ ختط ة القول1 
 من مسائل اإلنصاف ]هل جيوز أن تأيت ))كي(( حرف جر ؟[

 فقد ذهب الكوفيون إىل أن ))كي(( ال تكون إال حرف نصب، وال جيوز أن تكون حرف خفض.

 أن تكون حرف جر. وذهب البصريون إىل أنّه جيوز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شواهد ابن هشام يف مغين اللبيب هذا البيت من كلمة ملسلم بن معبد الوالس يقوهلا يف ابن عمه عمارة بن عبيد الواىل، والبيت من  (1)
" ورضي الدين يف 183/ 1يف  115" وابن جين يف سر الصناعة "رقم 811" واألمشوين "رقم 304" ويف اوضح املسالك "رقم 301"رقم 

 "101/ 3بوالق" كما شرحه العيين " 343/ 1باب التوكيد من شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "
 541ـ  1/540ارياألنب ،( اإلنصاف1)
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وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إمنا قلنا إن ))كي(( ال جيوز أن تكون حرف خفض؛ ألن ))كي(( 
من عوامل األفعال، ال جيوز أن تكون حرف خفض؛ ألنه من عوامل األمساء، وعوامل األفعال ال جيوز 

 خول الالم عليها كقولكأن تكون من عوامل األمساء، والذي يدل على أهنا ال تكون حرف خفض د
وحرف اخلفض ال يدخل على  ،((؛ ألن الالم على أصلكم حرف خفض))ج تك لكي تفعل هذا:

 حرف خفض، وأما قول الشاعر:  

 فال واهلِل ما يـ ل ف ى ِلم ا يب          وال لِِلم ا هبم أبداً دواء                         

 (  1)ي خذ به باإلمجاع.فمن الشاذ الذي ال يـ ع ر ج عليه وال 

فهو قد خيط هم، وقد يرد )) وقال شوقي ضيف بعدما عرض موقف الفراء من كالم بعض العرب فقال:
بعض ما مسعه منهم م منًا بأنه شاذ ال يقاس عليه وال يصح طرده يف العربية، وإذن فما يرتدد يف بعض 

تقبل كل ما يروى عنهم، حىت لرمبا بنت  الكتابات من أن البصرة كانت ختطئ العرب بينما كانت الكوفة
 ( 1((.)على الشاهد الواحد قاعدة غري صحيحة

هذا هو الفراء ال يقيس على املسموع من كالم العرب أحيانًا وال جييزه وال يستحسنه، قال عن و  
جييز  ))عسى زيد قائماً(( إنه مل جييء إال يف )) عسى الغوير  أب ساً((و الفراء ال يقيس وال حيسن وال

 عسى إال مع أن  وأجازها يف عسى الغوير أب ساً ألهنا م ث ل.

 ويف قـ ر ى مجع قرية يقول الفراء: )) إنه جاء على غري قياس بضم القاف وكان ينبغي أن جتمع ِقراء((

 (3)رِكاء وِشكاءمعها وحجته يف ذلك ما مسع من كالم العرب فهو يقيس قرية على ر كوة وش كوة، فج

أ ـ موقف الكسائي والفراء من بعض القراءات كانا خيط ان بعض القراءات الشاذة، ويصفاهنا بالقبح، 
 على رغم أّن من كان قبلهم من البصريني يوجهون القراءات وي ولوهنا على ما يتناسب مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/541،540األنباري  ،( اإلنصاف1)
   118شوقي ضيف  ،لنحوية( املدارس ا1)
  18/105تفسري التحرير والتنوير، ابن عاشور (3)
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ه األخفد كيف كان يوجّ ))  :أقيستهم وهذا األمر كثري عند سيبويه و األخفد يقول شوقي ضيف
وليس يف كتاب سيبويه ختط ة واحدة لقراءة من القراءات  القراءات اليت ال جتري على مقاييس مدرسته،

إن  إذ قال: مع كثرة ما استشهد به منها, وقد صر  بقبوهلا مجيعا مهما كانت شاذة على مقاييسه،
ى الفراء يتوقف يف  إذ نر  ويظهر أن الكسائي هو الذي بدأ ختط ة القراء, ألهنا سنة القراءة ال ختالف؛

وأما الفراء  (1)((الكسائي كان ال جييز القراءة هبذا احلرف أو ذاك إنّ  ليقول: كتابه معاين القرآن مراراً 
الذي تساءلون به ))فكان موقفه واضحًا يف معانيه من خفض األرحام على الضمري يف قوله تعاىل: 

كقوله باهلل والرحم وفيه قبح ألن العرب ال ترد خمفوضاً ))بأن األمر قبيح قال الفراء يف معانيه:  ((واألرحامِ 
ونرى أن هذه القراءة قراءة محزة وقتادة واألعمد إال أهنا خالفت القياس ( 1(()على خمفوض وقد كين عنه

فرفضها وقبحها مع أنه جاء عطف الظاهر على املضمر كثرياً يف الشعر ولكن مل يقيسوا على ما جاء يف 
ء أهنا ال يقاس عليها، وكان يصر  بأنه ال يشتهي بعض القراءات ألهنا شاذة يقول عند الشعر ورأى الفرا

 (3)))ويقرأ)س ر ق( وال أشتهيها ألهنا شاذة((.(3)﴾ك س رقابن   إنّ  ﴿قوله تعاىل: 

و د أن الكوفيني مل يقيسوا على  قراءة نافع وابن كثري ورواية أيب بكر عن عاصم عمل )إِن( املخففة من 
الثقيلة حيث ذهب الكوفيون إىل أّن)أِن(املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف االسم. وذهب 

يف ( 5)م(البصريون إىل أهنا تعمل. وكان حجة البصريني قوله تعاىل: )وإن  ك اّلً ملّا ليوفيهم رب ك أعماهل  
 ( 4)ضمر على املظهروقال الكوفيون: ال جيوز تقدمي امل( 4)قراءة من قرأ بتخفيف)إن(وتشديد)ملا(.

 على الرغم من أنّه جاء يف كتاب اهلل تعاىل ويف كالم العرب وأشعارهم، وأما ما جاء يف كتاب اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  117شوقي ضيف  ،( المدارس النحوية1)
 1/212الفراء  ،( معاني القرآن2)
 [11سورة يوسف آية  ] (4)
 2/14الفراء ،( معاني القرآن3)
   40األنباري  ،نزهة األلباء (1)
 1/101،106األنباري ،( اإلنصاف6)
  1/211األنباري  ،( اإلنصاف7)
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 وأّما ما خيص كالم العرب فسنذكره يف موضعه.( 1)ى"وس  ًة م  ف  يـ  خِ  هِ سِ ف   نـ  يف  س  ج  و  أ  فقوله تعاىل: "ف  

و قد ترك الكوفيون مساع قراءة من القراءات يف املسألة الثالثة والثالثني من مسائل اإلنصاف ]ما جيوز 
 إذا و ِجد معها ظرف مكرر[من وجوه اإلعراب يف الصفة الصاحلة للخربية 

حيث ذهب الكوفيون بأنه جيب النصب، وذهب البصريون بأنه جيوز فيه الرفع كما جيوز فيه النصب، 
اِلد ون ِفيـ ه ا((1)واستدل البصريون بقراءة األعمد  (  3)يف قوله تعاىل: )ف ك ان  ع اِقبتهما أنـّه ما يف الن اِر خ 

 مسائل اإلنصاف يف ]الفصل بني املضاف واملضاف إليه[ وأما ما قيل يف املسألة الستني من

فذهب الكوفيون إىل أنه جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة 
وقد حدد الكوفيون جواز ( 3)الشعر. وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك بغري الظرف وحرف اجلر.

أّن هناك قراءة سبعية البن عامر جاءت بالفصل وذلك يف قوله الفصل يف الضرورة الشعرية فقط مع 
 مِ  ري ٍ ثِ ك  لِ  ن  ز يّ  ك  لِ ذ  ك  و   ﴿تعاىل: 

 
ويف قراءة أخرى يف قوله تعاىل: ( 5)﴾ مائِهِ ك  ر  م ش  د ه  ال  و  ل  أ  ت  قـ   ني   كِ ِر ش  ن امل

ْ  س   حت   ال  ف  ﴿ ْ   ب  واملضاف إليه بغري الظرف واجلار  حيث ف صل بني املضاف(4)﴾ِله س  ر   د ه  ع  ف  و  لِ خم    اهلل 
 واجملرور يف كتاب اهلل تعاىل.

 واستمر( 4)ب ـ موقف الكوفيني من احلديث الشريف فكانوا يف ذلك كالبصريني مل حيتجوا به  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [44سورة طه آية ]( 1)
 153، 1/158األنباري  ،( اإلنصاف1)
 [14احلشر آية ]سورة (3)
 1/314األنباري  ،( اإلنصاف3)
 [134سورة األنعام ]( 5)
 [34سورة إبراهيم ]( 4)
  141خمتار ديره  ،( دراسة يف النحو الكويف4)
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ذلك بعدهم حىت جاء ابن مالك وبعض معاصريه ممّن فتحوا باب االستشهاد باحلديث وقد أنكر 
قد أكثر هذا ))حّيان على ابن مالك وبنّي  موقف العلماء األوائل من االستشهاد باحلديث قائاًل: أبو 

املصنف من االستدالل مبا وقع يف األحاديث على إثبات القواعد الكلية يف لسان العرب، وما رأيت 
أحداً من املتقدمني واملتأخرين سلك هذه الطريقة غريه، على أن الواضعني األولني لعلم النحو املستقرئني 

يبويه من أئمة لألحكام من لسان العرب كأيب عمرو بن العالء، وعيسى بن عمرو، واخلليل، وس
البصريني، والكسائي، وعلي بن املبارك األمحر، وهشام الضرير، من أئمة الكوفيني مل يفعلوا ذلك، 
وتبعهم على هذا املسلك املتأخرون من الفريقني، وغريهم من حناة األقاليم كنحاة بغداد وأهل األندلس، 

ا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن وقد جرى الكالم يف ذلك مع بعض املتأخرين األذكياء فقال: إمن
ذلك لفا الرسول صلى اهلل عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك، جلرى جمرى القرآن يف إثبات القواعد الكلية، 

 وإمنا كان ألمرين: أحدمها: أن الرواة جّوزوا النقل باملعىن.

      (1(()ن العرب بصناعة النحو.واألمر الثاين: أن كثرياً من الرواة كانوا غري عرب بالطبع، وال يعلمون لسا
ج ـ موقف الكوفيني من كالم العرب ليس كما قيل عنهم أهنم يقيسون على الشاهد الواحد، فإهنم مل 
جيّوزوا إعمال صيغ املبالغة رغم أن الشواهد كثرية يف كالم العرب، وسأود أمثلة من كتاب سيبويه على 

 وتنصب مفعواًل ومن األمثلة ما يلي: إعمال صيغ املبالغة عمل فعلها فرتفع فاعالً 

 الر ّمة:ي فاِعٍل، قول ذ يفعلى حنو ما جاء  وم خ راً  ومما جاز فيه مقد ماً 
 عين يه بالش ب ِح يـ نـ ه ضِ  ه ج وٌم عليها ن فس ه غري  أ نّه ... مىت يـ ر م  يف

 :ذ هي ٍب اهلذيل ل أيبو قكذلك و 
وان  الع زاِء ه يوج  قـ ل ى ِدين ه وأهتاج  للش و ِق إهّنا ..  . ع ل ى الش وِق إخ 

 ل القال خ :و وق
ا ... وليس بواّلِج اخل والِف أ ع ق ال    أ خا احل ر ِب ل ّباساً إليها ِجالهل 

 وقال: (. أّما الع س ل  فأنا ش رّابٌ  )ومسعنا من يقول:
 بكيت  أخا الألواء حيمد يومه ... كرمي، رهوس الد ارِعني  ض روب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  53،51السيوطي ،االقرتا  (1)
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 أبو طالب بن عبد املطّلب: هقالأيضا ما و 
 مِساهِنا ... إذا ع ِدمو ا زاداً فإّنك  عاِقر  ض روٌب بن ص ِل الس ي ِف س وق  

 كث رة ذلك، قال، وهو عمرو بن أمحر:  ف ِعل وليس يف وقد جاء يف
 أو ِمس ح ٌل ش ِنٌج ِعض ادة  مس  ح ٍج ... بس ر اته ن د ٌب هلا وكلوم

 ل: " إنّه ل ِمنحاٌر بو ائك ها ".يوق
 (  1)وف ِعٌل أقل  من ف عيٍل بكثري.

بعض الكوفيني مل يقيسوا على كالم العرب وهذا يتضح يف املسألة التاسعة من مسائل  و د أنّ 
اإلنصاف))القول يف تقدمي اخلرب على املبتدأ((حيث إن الكوفيني مل جيوزوا تقدمي اخلرب على املبتدأ، وأما 

كالم العرب   البصريون فقد جّوزوا تقدمي اخلرب على املبتدأ، وحجتهم يف ذلك بأنه قد جاء كثريًا يف
ن  ك((وحكى  نوٌء م ن  ي ش  ((و))م ش  ف انِِه ل ّف امليت  وأشعارها، فأما ما جاء يف كالمهم قوهلم:))يف أ ك 

 (1):لفرزدقسيبويه))متيميٌّ أنا((وما قيل يف تقدمي اخلرب على املبتدأ من أشعار العرب ما قاال

 ء  الرجاِل األباعِد   بنونا بنو أبنائِنا، وبنات نا       بنوه ن  أبنا       

وقد عّول الكوفيون على قاعدة توجيهية حيث تقول ال جيوز تقدمي املضمر على املظهر رغم أنّه جاء  
 (3)كثرياً يف كالم العرب.

ـ لو أن الكوفيني ال هلكون قياساً وكانت أقيستهم مشوشة ومضطربة كما يزعم بعض البصريني، ملا  1  
تبعهم أحد من أنصار املذهب البصري ففي اإلنصاف سبع عشرة مسألة وافق بعض أئمة البصرة 

 املذهب الكويف، ومل يذهبوا إىل قول البصريني وهذه املسائل على النحو التايل:

احلسن األخفد وأبو العباس حممد بن يزيد املربد الكوفيني يف املسألة السادسة على أن الظرف  وافق أبو
 (  3)يرفع االسم إذا تقدم عليه حنو: "أمامك زيد، ويف الدار عمرو".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111ـ110/ 1سيبويه  ،( الكتاب1)
 1/45،44األنباري  ،( اإلنصاف1)
   1/151األنباري  ،( اإلنصاف3)
  1/51األنباري  ،اإلنصاف (3)
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ووافق علي بن عيسى الرماين من البصريني الكوفيني يف املسألة السابعة على أن خرب املبتدأ إذا كان امساً 
                              (1)حمضاً يتضمن ضمرياً يرجع إىل املبتدأ، حنو: "زيد أخوك، وعمرو غالمك.

وكذلك وافق أبو العباس املربد من البصريني الكوفيني يف املسألة الثامنة عشرة على أنه ال جيوز تقدمي خرب 
 (  1)"ليس" عليها.

الكوفيني يف املسألة الثانية والثالثني على أن الفعل املاضي  وأيضاً وافق أبو احلسن األخفد من البصريني
 ( 3)يقع حااًل.

ووافق أبو العباس املربد وأبو إسحاق الزجاج من البصريني الكوفيني يف املسألة الرابعة والثالثني على أن 
 ( 3)العامل يف نصب املستثىن هو"إال".

 يف املسألة السادسة والثالثني على جواز تقدمي وكذلك وافق أبو إسحاق الزجاج من البصريني الكوفيني
 ( 5)))إال طعامك ما أ ك ل  زيٌد ((. :حرف االستثناء يف أول الكالم، حنو قولك

أّن حاشا يف االستثناء فعل واملسألة السابعة والثالثون يف وافق أبو العباس املربد الكوفيني يف و 
 ( 4)اإلنصاف.

 ووافق يونس بن حبيب البصري، وأبو احلسن ابن كيسان الكوفيني يف املسألة الثانية واخلمسني على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/54األنباري  ،( اإلنصاف1)
 1/140األنباري  ،( اإلنصاف1)
 1/151األنباري  ،( اإلنصاف3)
 1/141األنباري ،( اإلنصاف3)
  1/143األنباري  ،( اإلنصاف5)
  180ـ 1/148اإلنصاف، األنباري  (4)
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 ( 1)أنّه جيوز أن ت لقى عالمة الندبة على الصفة ومثال ذلك))وازيد الظريفاه((.

البصريني يف املسألة اخلامسة واخلمسني يف اإلنصاف على أّن واو ووافق الكوفيني أبو العباس املربد من 
 ( 1)ر ّب تعمل يف النكرة اخلفض بنفسها.

ووافق الكوفيني أبو احلسن األخفد، وأبو العباس املربد وأبو القاسم بن برهان من البصريني يف املسألة 
 ( 3)الرابعة والستني على أن واو العطف جتيء زائدة.

 أبو احلسن األخفد وأبو علي الفارسي وأبو القاسم ابن برهان من البصريني يف املسألة ووافق الكوفيني
 (  3)السبعني على أنه جيوز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورةالشعر.

ووافق الكوفيني أبو العباس املربد من البصريني يف املسألة احلادية والثمانيني يف اإلنصاف على جواز جواز 
 ( 5)يما" وينصبون هبا ما بعدها.جميء"كما" مبعىن"ك

ووافق الكوفيني أبو احلسن األخفد من البصريني يف املسألة السابعة والتسعني يف اإلنصاف على أن الياء 
 ( 4)والكاف يف"لوالي، ولوالك"يف موضع رفع.

واهلاء ووافق أبو احلسن ابن كيسان الكوفيني يف املسألة الثامنة والتسعني يف اإلنصاف على أّن الكاف 
 ( 4)والياء من "إياك وإياه وإياي"هي الضمائر املنصوبة وأّن"إيا" عماد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/313اإلنصاف، األنباري (1)
   1/144اإلنصاف، األنباري (1)
 1/354اإلنصاف، األنباري (3)
  1/333األنباري اإلنصاف، (3)
 1/585األنباري اإلنصاف، (5)
 1/484األنباري اإلنصاف، (4)
 1/435األنباري اإلنصاف، (4)
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وكال املذهبني أخذ من  ،ـ ظهر أّن الكوفيني مل يقيسوا إال على كالم العرب مثل ما فعل البصريون 3
مصدر واحد وهو العرب الفصحاء والذي نزل القرآن بلغتهم فمصادرهم واحدة، وإن اختلفوا فيمن 
يأخذون منهم يف درجة الفصاحة والكثرة؛ ولكن ذلك االختالف ليس مما يضفي عليهم فروقًا متباينة، 

م اخلليل، واستشهد الفراء بأبيات ت دي إىل اخللل يف اللغة والنحو، فقد أخذ الكسائي ممن أخذ عنه
عربية فصيحة، كما استشهد قبله بأغلبها سيبويه، وتتلمذ الكوفيون على البصريني، كما تتلمذ بعض 

وقيل (1)((ه يف نوادره املفضل الضس الكويفالبصريني على الكوفيني، فهذا أبو زيد األنصاري مصدر روايت
وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيني ... وقد روى عنه أبو وكان عاملاً بالشعر، : ))عن املفضل الضس
  (3((.)كل ما كان لغة قبيلة يقاس عليها))وقال أبو حّيان يف شر  التسهيل:  ،(1)زيد األنصاري((

ـ أننـــــا  ـــــد أّن كثـــــرياً مـــــن الشـــــواهد القرآنيـــــة أو مـــــن كـــــالم العـــــرب تـــــأيت خمالفـــــة لقيـــــاس البصـــــريني،  3
 التقـــــــدير والتأويـــــــل ليجعلـــــــوا األمثلـــــــة تتناســـــــب مـــــــع أقيســـــــتهم ويبتعـــــــدون وكـــــــان البصـــــــريون يـــــــذهبون إىل

عــــــن  الظــــــاهر القريــــــب الــــــذي قــــــد فطــــــن إليــــــه الكوفيــــــون أحيانــــــاً، وهلــــــذا تــــــرى البصــــــريني يتقعــــــرون مــــــن 
أجــــــل إخضــــــاع األمثلــــــة ألصــــــوهلم وأقيســــــتهم، وهــــــذا فيــــــه تضــــــييق للفكــــــر اإلنســــــاين عــــــن اإلبــــــداع، ويف 

وافقــــــون الكــــــوفيني يف مســــــألة مــــــن املســــــائل فيتســــــع اجلــــــدال بصــــــورة بعــــــض املســــــائل  ــــــد البصــــــريني ال ي
غــــري منطقيــــة، وأنــــا ال أحتــــدث هنــــا عــــن حــــاالت فرديــــة ألننــــا  ــــد بصــــرياً يتبــــع الكــــوفيني يف مســــألة مــــن 

ولكــــــــن أقصــــــــد الفكــــــــر العــــــــام للمــــــــذهب البصــــــــري، وينكشــــــــف األمــــــــر بشــــــــكل شــــــــفاف يف  ؛املســــــــائل
وافـــــق الكـــــوفيني يف ســـــبع مســـــائل مـــــن أصـــــل إحـــــدى مســـــائل اإلنصـــــاف أليب الربكـــــات األنبـــــاري الـــــذي 

ـــــة ـــــرياً مـــــن املســـــائل يكـــــون  ،وعشـــــرين وامل  ـــــدل علـــــى عـــــدم العـــــدل مـــــع أّن كث ـــــارق شاســـــع ممـــــا ي وهـــــذا ف
احلـــــق فيهـــــا مــــــع الكـــــوفيني عنــــــد العقـــــالء مــــــن غـــــري املتعصــــــبني، والقضـــــية نفســــــها  يف التبيـــــني للعكــــــربي 

أّن  ونال يعلمـــــ وكـــــأهنمب ائـــــتالف النصـــــرة ، ومثـــــل ذلـــــك يف كتـــــافقـــــد وافـــــق الكـــــوفيني يف مســـــائل قليلـــــة
ـــــــــه أجـــــــــران؟اجملتهـــــــــد إذا اجتهـــــــــد وأخطـــــــــأ ف ـــــــــه أجـــــــــر واجملتهـــــــــد املصـــــــــيب ل ـــــــــن  ل  قـــــــــولالهـــــــــم مـــــــــن وأي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 192ونزهة األلباء ،األنباري  341مختار ديره  ،الكوفي( دراسة في النحو 1)
   116أبي الطيب اللغوي  ،مراتب النحويين (2)
  1/114السيوطي  ،المزهر (4)
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 رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب.    ؟عن الشافعيور املشه 

ام الكوفيني بأهنم ال يستخدمون املنطق والعقل يف املنهج اخلاص هبم، وهذه هتمة قد ال تصح  5  ـ  اهت 
وممن قال هبا األستاذ مصطفى السقا حني قارن بني مدرسيت البصرة والكوفة قائاًل: ))أول املنهجني منهج 

ياس العقلي ويفسرون الظواهر علماء البصرة، رأسهم اخلليل بن أمحد الفراهيدي وهم يعتمدون على الق
غالبًا تفسريًا عقليًا حمضًا بدون نظر إىل طبيعة اللغة، ويتكلفون احلدود والقضية املنطقية يف تعبريهم، 
وثاين املنهجني منهج علماء الكوفة ورأسهم علي بن محزة الكسائي النحوي، شي  القراء يف مدينة 

لماء البصرة، وأهنم يعولون على ما مسع من العرب وهو  السالم، وه الء ال يسرفون يف القياس إسراف ع
كثري عندهم دون إفراط يف القياس، كما أهنم يفسرون الظواهر اإلعرابية تفسريًا أد  إىل طبيعة اللغة ال 

( فاألمر ال حقيقة له ألن الكوفيني هلكون منطقًا يسريون عليه يف حجاجهم 1)إىل األقيسة املنطقية ((
يل للرد على الكالم السابق من قبل املختار ديره حينما قال: ))وقد يزعم البعض بأن وردودهم وقد ق

الكوفيني كانوا بعيدين عن املنطق يف حنوهم، وأن البصريني هم الذين كانوا أصحاب منطق وفلسفة، 
ولكن من يرجع إىل كتاب اإلنصاف، على الرغم من األقوال اليت نسبت للكوفيني أشك يف صحتها 

.))(1 ) 

يقول: " ومن يرجع  حيث ويعزز هذا القول قول شوقي ضيف عن منطق الكوفيني يف كتاب اإلنصاف
إىل كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني جيد فيه عتاداً غزيراً من احلجج 

 ( 3)ني". املنطقية العقلية اليت أدىل هبا الكوفيون يف حوارهم وجداهلم الواسع مع البصري

الالحق قد يضيف شي ًا جديداً من املعارف مما غفل عنها السابق، والتقليد ال يكون إال و د دائمًا أّن 
لكتاب اهلل تعاىل فإنه منز ه عن كل نقص وعن كل عيب، وأّما العمل البشري فيعرتيه النقص واالنتقاد 

ني رياضية نراها كل يوم يف جتدد مستمر، وتظهر عليه السلبيات ال حمالة، وما نشاهده ونقرهه من قوان
 وكذلك ما نلحظه يف اجملال الطس فإن الطبيب املاهر هو من يواكب كل جديد؛ ألن الطب يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 صيدا   7،6، د /مهدي المخزومي بقلم مصطفى السقا صمقدمة في كتاب النحو العربي (1)
 343مختار ديره  ،دراسة في النحو الكوفي (2)
  161شوقي ضيف ،( المدارس النحوية4)
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تسارع وسباق مع الزمن، وهكذا يف مجيع جماالت العلوم سواء كانت يف اجملاالت اللغوية أو العلمية أو 
و االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية ...إخل، وعلم العربية ينطبق عليه ما ينطبق على النفسية  أ

العلوم األخرى فإن الع امِل يف العربية ليس له احلق املطلق بإعطاء نفسه حق العصمة من اخلطأ، فاخلطأ 
البناء والتعديل  وارد من كل إنسان مهما كانت مكانته العلمية، واحلل لتاليف تلك األخطاء هو النقد

اهلادف والتصويب املتعقل، واألمر فيه سعة وهلل احلمد كل هذا رمحة وتيسري على األمة بأكملها. وهناك 
أمر آخر أال وهو أنّه قد خيطئ املنتقد يف انتقاده  يف مسألة ما، فاألمر ال ينتهي عند هذا احلد بل قيض 

سائل برو  العقل واملنطق والدليل بال حتي ز أو عصبية اهلل علماء لديهم القدرة على الرتجيح، يرجحون امل
 أو هوى.  

 :قواعد التوجيه  املبحث الثالث
و قواعد مجع ( 1).ة وقواعد البيت يف املختار أساسه: القواعد مجع قاعدتعريف قواعد التوجيه يف اللغة

 ( 1).قاعدة وهي األساس
ٍة ال  خي  ت ِلف   و اتـ ب ع  وو ج ه أ ي انـ ق اد  وّجه والتوجيه مصدر للفعل  ٍة و اِحد  وشيٌء م و ج ٌه ِإذ ا ج ِعل  ع ل ى ِجه 

  (3)،و يـ ق ال: و ج ه ِت الريح  احل  صى تـ و ِجيهاً ِإذ ا ساقـ ت ه.

 
"قواعد التوجيه تلك الضوابط املنهجية  ها الدكتور متام حسان بقوله:قواعد التوجيه يف االصطال / عرّف

اً( اليت اليت وضعها النحاة ليلتزموا هبا عند النظر يف املادة اللغوية )مساعاً كانت أم استصحاباً أم قياس
( 3)."تستعمل الستنباط احلكم   

: مواطن قواعد التوجيه  

  قواعد التوجيه أكثر ما ترد تردوقد ذكر الدكتور متام حسان مواطن قواعد التوجيه وقال عنها بأهّنا "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 154الشي  اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي  خمتار الصحا ،( 1)
 438جمعم الوسيط  (1)
 13/558منظورابن  لسان العرب، (3)
  111د/متام حسان   ،( األصول3)
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ها تسنح بدرجة أقل ولكن ،وكتب أصول النحو ،: كتب اخلالفوعني من أنواع كتب تراثنا النحوييف ن
( 1").يف كتب الشرو   

:وسأتناول قواعد التوجيه اخلاصة باتساع وتضييق الكوفيني حبسب ما جاء يف اإلنصاف لألنباري  

التوجيه:االتساع يف قواعد   

        ".عدم العوامل ال يكون عامالً " :حينما قالوا بالقاعدة التوجيهية اتسع الكوفيونـ 1

 (1).على أن االبتداء ليس عاماًل يف رفع املبتدأ يف املسألة اخلامسة هبذه القاعدةوا استدلو 

       ".االبتداء ال يكون موجباً للرفع" :عند قوهلم اتسع الكوفيون ـ 1

  (3).أعلى أن االبتداء ليس عاماًل يف رفع املبتديف املسألة اخلامسة هبذه القاعدة وا استدلو 

 ـ اتسع الكوفيون حينما قالوا: "حط الفروع على األصول".         3

  (3)واستدلوا  هبذه القاعدة يف املسألة الثانية والعشرين على أّن )إن ( وأخواهتا ال ترفع اخلرب.

ـ اتسع الكوفيون بقوهلم: "حيملون الشيء على ضده كما حيملون الشيءعلى نظريه".                             3
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والعشرين على جواز العطف على موضع )إّن( قبل متام اخلرب  

   (5)ال حيث إّن لإلثبات وال للنفي. كإمجاع البلدين يف جواز العطف على املوضع قبل متام اخلرب مع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111( األصول، د/متام جسان1)
 1/34اإلنصاف، األنباري (1)
 1/34األنباري اإلنصاف، (3)
 1/144األنباري اإلنصاف، (3)
  1/184األنباري اإلنصاف، (5)
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 التضييق يف قواعد التوجيه:

  ".ال جيمع بني العوض واملعوض" :حينما قالواق الكوفيون ضيّ ـ  1 

 . هي العاملة يف رفع االسم بعدهاهبذه القاعدة  يف املسألة العاشرة على أن لوال استدلواو 

ن السابعة واألربعني على أن امليم املشددة يف )اللهم ( ليست عوضًا مواستدل الكوفيون هبا يف املسألة 
  (1))يا( اليت للتنبيه يف النداء.

 ".ال جيوزالذكر اإلضمار قبل " :عند قوهلم ضّيق الكوفيونـ  1

الفعل  بأنّ  :بالعمل يف التنازع( قالوا أوىل العاملني )عن املسألة الثالثة عشرة يف وا هبذه القاعدةاستدلو  
  (1).ول أوىل بالعمل من الفعل الثايناأل

                       ".اخلفض من خصائص األمساءأّن " ق الكوفيون بقوهلم:ضيّ ـ  3

  (3).على امسية نعميف املسألة الرابعة عشرة  وا  هبذه القاعدةاستدلو 

  ".ص األمساءالنداء من خصائ" ق الكوفيون حينما قالوا:ضيّ ـ  3

  (3.)على امسية نعميف املسألة الرابعة عشرة هبذه القاعدة  وااستدلو 

  ".من خصائص األفعالالتصرف " الكوفيون عندما قالوا:ق ضيّ ـ  5

 واستدلوا  هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة عشرة على امسية نعم وب س وعدم كوهنما فعلني.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/333و1/41األنباري اإلنصاف، (1)
   1/84األنباري اإلنصاف، (1)
  1/33األنباري اإلنصاف، (3)
   1/33األنباري اإلنصاف، (3)
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  (1).استدل الكوفيون هبذه القاعدة على فعلية حاشى يف االستثناء والثالثنية ويف املسألة السابع

 ."األفعال  ف ِعيل ألبته ليس يف أمثلة أن" ق الكوفيون بقوهلم:ضيّ  ـ 4

                    ( 1)أن نعم وب س امسان وليسا بفعلني علىيف املسألة الرابعة عشرة  وا  هبذه القاعدةاستدلو 

 ". التصغري من خصائص األمساءالكوفيون عندما قالوا: "ضّيق ـ  4

 ( 3).التعجب امسية أفعل يفيف املسألة اخلامسة عشرة على هبذه القاعدة وا استدلو 

     ."احلرف يكون عاماًل إذا كان خمتصاً ضّيق الكوفيون حينما قالوا: "ـ  8

على أن  )ما( بلغة أهل احلجاز ال تعمل يف اخلرب بعدها  يف املسألة التاسعة عشرة وا  هبذه القاعدةاستدلو 
  (3).حرف اخلفض أي  منصوب بنزع اخلافضوإمنا منصوب حبذف 

   ".االسم ال يتقدم صلته عليه وال يفرق بينها وبينه"ضّيق الكوفيون بقوهلم: ـ  3

تقدمي معمول الفعل املقصور  على أنه ال جيوزيف املسألة احلادية والعشرين  وا هبذه القاعدةاستدلو 
  (5).عليه

 ـ ضّيق الكوفيون بقوهلم: "الفرع أبداً أضعف من األصل".         10

 ألن )إن ( ؛)إن ( وأخواهتا ال ترفع اخلرب واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثانية والعشرين على أنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/180و 1/103األنباري اإلنصاف، (1)
  1/103األنباري اإلنصاف، (1)
 1/114األنباري اإلنصاف، (3)
   1/145األنباري اإلنصاف، (3)
  1/143األنباري اإلنصاف، (5)
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  (1).خواهتا أشبهت الفعل فهي فرع عليهوأ

                   ".اجتماع عاملني حمالٌ  ضّيق الكوفيون عندما قالوا: "ـ  11

  (1).على أن )إّن( ليست العاملة يف اخلرب يف املسألة الثالثة والعشرين هبذه القاعدة استدلواو 

وعوامل األمساء ال تعمل يف  ،األفعال ال تعمل يف األمساءعوامل " :ضّيق الكوفيون عندما قالواـ  11
  ."األفعال

على )إِن( املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة والعشرين  واستدلوا
فينبغي ؛ و)إِن( املخففة من عوامل األفعالاالسم ومن الكوفيني قال :)إّن( املشددة من عوامل األمساء 

 ،وامل األفعال ال تعمل يف األمساءأال تعمل املخففة يف األمساء كما ال تعمل املشددة يف األفعال ؛ألن ع
    (3)امل األمساء ال تعمل يف األفعال.وعو 

       ."حروف احلروف كلها أصلية" :ضّيق الكوفيون حينما قالوا ـ 13

  (3)أن الالم األوىل يف )لعل( أصلية.على  يف املسألة السادسة والعشرين هبذه القاعدة استدلواو 

         ."رتبة العامل قبل رتبة املعمول" :ضّيق  الكوفيون بقوهلمـ  13

 (5).على أن  املصدر فرع على الفعل يف املسألة الثامنة والعشرين هبذه القاعدة استدلواو 

 ـ ضّيق الكوفيون عندما قالوا: "رتبة امل ك د قبل رتبة امل ك د".            15

 ألن املصدر ؛ن املصدر فرع على الفعلواستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والعشرين على أ

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1/144األنباري اإلنصاف، (1)
  1/184األنباري اإلنصاف، (1)
 1/134األنباري ،فاإلنصا (3)
       1/113األنباري اإلنصاف، (3)
      1/134األنباري اإلنصاف، (5)
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  (1.)تأكيداً للفعل

    ."تقدمي املضمر على املظهر ال جيوز" :ضّيق الكوفيون بقوهلمـ  14

العامل فيها على عدم جواز تقدمي احلال على الفعل يف املسألة احلادية والثالثني هبذه القاعدة وا استدلو 
  (1).: )راكباً جاء زيد(مع االسم الظاهر حنو

               يف املستثىن".                             الفعل الالزم ال جيوز أن يعمل الكوفيون حينما قالوا: " ضّيقـ  14

  (3)ال هي عاملة النصب يف املستثىن.على أن إ يف املسألة الرابعة والثالثني هبذه القاعدة استدلواو 

       ".احلروف ال يدخلها احلذفضّيق الكوفيون بقوهلم "ـ  18

  (3)يف املسألة السابعة والثالثني على أن حاشى فعل. هبذه القاعدة واستدلوا

                      ."وجب أن تبىنقامت مقام احلروف  األمساء إذا" بقوهلم ضّيق الكوفيون ـ 13

  (5).على جواز بناء غري على الفتح يف كل موضع يف املسألة الثامنة والثالثني هبذه القاعدة استدلواو 

   ".املضاف واملضاف إليه مبنزلة الشيء الواحدضّيق الكوفيون بقوهلم "ـ  10

 يقاع الرتخيم يف آخر على جواز ترخيم املضاف وإيف املسألة الثامنة واألربعني  هبذه القاعدة واستدلوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/134األنباري ( اإلنصاف،1)
  1/151اإلنصاف، األنباري (1)
 1/141األنباري اإلنصاف، (3)
  1/180األنباري اإلنصاف، (3)
  1/184األنباري، اإلنصاف (5)
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  (1).املضاف إليه

 .             وصوف مبنزلة املضاف مع املضاف إليه"الصفة مع املضّيق الكوفيون بقوهلم "ـ  11

على جواز إلقاء عالمة الندبة على الصفة كما أمجع  يف املسألة الثانية واخلمسني هبذه القاعدة استدلواو 
  (1.)البلدان على إلقاء عالمة الندبة على املضاف إليه

    ".حرف العطف ال جيوز االبتداء بهضّيق الكوفيون عندما قالوا:"ـ  11

ب  تعمل يف النكرة اخلفض على أن واو ر يف املسألة اخلامسة واخلمسني  هبذه القاعدة واستدلوا
  (3).بنفسها

    ".ال جيوز اجلمع بني التنوين واإلضافة" ضّيق الكوفيون حينما قالوا ـ 13

على عدم جواز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة هبذه القاعدة يف املسألة السادسة والستني  استدلواو 
فكذلك ال  ؛جيوز اجلمع بني التنوين واإلضافةالشعر ؛ألن )ِمن( يف )أفعل منك( تقوم مقام اإلضافة وال 

  (3).بينه وبني ما يقوم مقام اإلضافة جيوز اجلمع

 ".عوامل األمساءل األفعال ال جيوز أن تكون من عوامضّيق الكوفيون بقوهلم: "ـ  13

 وال جيوز  ،ف نصبعلى أن )كي( ال تكون إال حر  يف املسألة الثامنة والسبعني هبذه القاعدة استدلواو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/333األنباري اإلنصاف، (1)
  1/345األنباري اإلنصاف، (1)
 1/344األنباري اإلنصاف، (3)
 1/383األنباري اإلنصاف، (3)
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     (1).أن تكون حرف خفض

   ".حرف اخلفض ال يدخل على حرف اخلفض" :ضّيق الكوفيون حينما قالواـ  15

على أن )كي( ال تكون حرف خفض لدخول حرف  هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والسبعني واستدلوا
          (1).اخلفض الالم عليها

         ".ما كان يف صلة املصدر ال يتقدم عليهضّيق الكوفيون بقوهلم:"ـ  14

بنفسها من غري على أن الم اجلحود هي العاملة  يف املسألة الثانية والثمانني هبذه القاعدة استدلواو 
( ؛إذ لو    (3).ت مع الفعل مبنزلة املصدركانت أن  مقدرًة لكانتقدير)أن 

                               ".حذف الزائد أوىل من األصلضّيق الكوفيون حينما قالوا:"ـ   14
على أن ااحمذوف من التاءين املبدوء هبما املضارع هي  يف املسألة الثالثة والتسعني هبذه القاعدة استدلواو 

  (3).ضارعة الزائدة  ال التاء األصليةتاء امل

         ".واألصل أقوى من الزائد األصل الزائد أضعف منضّيق الكوفيون بقوهلم "ـ  18

على أن ااحمذوف من التاءين املبدوء هبما املضارع هي يف املسألة الثالثة والتسعني  واستدلوا هبذه القاعدة
  (5).ضارعة الزائدة  ال التاء األصليةتاء امل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1/540األنباري اإلنصاف، (1)
    1/541األنباري اإلنصاف، (1)
 1/533األنباري اإلنصاف، (3)
 1/438األنباري اإلنصاف، (3)
  1/438األنباري اإلنصاف، (5)
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         ".حذف األضعف أوىل من حذف األقوىضّيق الكوفيون عندما قالوا: "ـ  13

ملضارع هي على أن ااحمذوف من التاءين املبدوء هبما اوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والتسعني استدلو 
  (1).تاء املضارعة الزائدة ال التاء األصلية

                   ".الساكن ال يبتدأ بهضّيق الكوفيون بقوهلم: "ـ  30

  (1).يف املسألة اخلامسة وامل ة على أن مهزة بني بني ساكنة هبذه القاعدةوا استدلو 

      ".الفصل بني شي ني ال اشرتاك بينهما حبال حمالضّيق الكوفيون حينما قالوا: "ـ  31

مة التأنيث من حنو )طالق على أن حذف عال يف املسألة احلادية عشرة وم ة هبذه القاعدة واستدلوا
     (3)معها. الختصاص امل نث هبا وعدم اشرتاك املذكروحامل(  ،وحائض ،،وطامث

 ".التصغري يرد األشياء إىل أصوهلاضّيق الكوفيون بقوهلم: "ـ  31

  (3).لى أن)إنسان(مأخوذة من النسيانعيف املسألة السابعة عشرة وم ة  وا هبذه القاعدةاستدلو 
 

ضّيقوا فيها أكثر مما اتسعوا وهذا األمر جاء خالصة القول يف قواعد التوجيه  د أّن الكوفيني قد       
على  تساع هو الغالبيث كان االيف السماع أو القياس ح كان ذلك  معاكسًا لرأيهم يف األصول سواء

 أحكامهم.
اجلمع بني العوض  ق الكوفيون يف قواعد توجيهة عديدة قد استعمل العرب خالفها ومن ذلكوقد ضيّ 

  (5")أما كنت منطلقاً انطلقت"وقد جوزه املربد ومثاله واملعوض الجيوز

قال  واإلضمار قبل الذكر منافيًا ملا قالوا، وقد جاء يف التنزيل كر ال جيوزذ قوهلم اإلضمار قبل الكذلك و 
 هو زيد   : األول يف ضمري الشأن، مثل  وزاد ابن هشام موضعني : جائز يف مخسة مواضعإنه  العلماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/438األنباري ( اإلنصاف،1)
 1/414األنباري ( اإلنصاف،1)
   1/453األنباري ( اإلنصاف،3)
 1/811( اإلنصاف، األنباري3)
 1/40( شر  ابن عقيل5)
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نعم رجاًل زيد، والرابع يف تنازع   : ربة رجاًل، والثالث يف ضمري نعم، حنو  : يف ضمري رب، حنو قائم، والثاين
  (1). ضربته زيداً   : املضمر، حنو ضربين وأكرمين زيد، واخلامس يف بدل املظهر عن : حنو الفعلني، 

يف قوله تعاىل:"فأوجس يف وذلك تقدم املضمر قد ال جيوز ويف كتاب اهلل  ذلك قوهلم تقدمي املضمروك
ه من الشاذ و وقد جعل حرف اخلفضعلى  خلفضوقوهلم ال جيوز دخول حرف ا ،نفسه خيفة موسى"

 . جاء يف كالم العرب مع هذاو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 435مغين اللبيب، ابن هشام  (1)
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 اتساع الكوفيني وتضييقهم يف أحكام املسائل. :الفصل الثاين

  مسائل اجلواز :املبحث األول

       14م ع ل هفـ  البياض والسواد على ما أ  جواز التعجب من 

 مث عرض رأييهما فقال: ،ية بني املذهبني الكويف و البصريعّد األنباري هذه املسألة خالف 

من بني  ،د خاصةاذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يستعمل "ما أفعله" يف التعجب من البياض والسو 
و د ه    أ بـ ي ض ه  هذا الثوب ما  حنو أن تقول: سائر األلوان، وذهب البصريون إىل أن ذلك   وهذا الشعر ما أ س 

 (1)ال جيوز فيهما كغريمها من سائر األلوان.
 (3.)رأي البصريني مثّ رّجح  ،(1)وأتبعه بعرض حجاج البصريني بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 
 التمهيد :

واالستفهام والنداء والتمين والرتجي ... إخل وقد التعجب أسلوب من أساليب اللغة العربية  كاإلنشاء 
رات فالسماعي كل ما مسع عن العرب )من عبا ،ة التعجب إىل قسمني مساعي وقياسيقّسم النحا

لفعل وتصاغان من ا (به ل  عِ ف  ه وأ  ل  ع  فـ  ما أ  )وأما القياسي فهو صيغتان  ،التعجب( وليس له قاعدة تضبطه
مبين  غريو  معناه للتفاضل قابالً  ،اً تام ،اً متصرف ،اً ثالثي فعالً ن يكون أ :بشروط مثانية عند بعضهم وهي

وال مدلول على فاعله بـ"أفعل". وهذا كله معترب أيضا فيما ي بىن منه أفعل  وال منفي، للمفعول،
 .ا أ فـ ع ل ه  وأ ف ِعل به مباشرةوإذا توفرت هذه الشروط جاز التعجب على صيغيت التعجب م ،(3)التفضيل

وإذا اختل أحد الشروط  ،ت فال جيوز التعجب منهما مطلقاً فإذا كان الفعل جامداً أو غري  قابٍل للتفاو  
وجعل الفعل مصدراً  ،عد على وزن أفعل بعد ما التعجبيةاملتبقية وأ ريد التعجب جيب وضع فعل مسا

 .معاً على حسب ما تقتضيه القاعدة صرحياً أو م والً أو هبما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/133األنباري  ،اإلنصاف (1)
 151ـ 1/138األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/151األنباري  ،اإلنصاف( 3)
 1/1111ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية( 3)
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 :املناقشة
 : قول اجملّوزين القول األول

ومن  (1)وممن جّوز التعجب من فعلي السواد والبياض مباشرة بعض الكوفيني منهم  الكسائي وهشام 
 (1).املعاصرين عباس حسن واجملمع اللغوي يف مصر حيث جّوزوا التعجب من أفعال األلوان

 وكانت حجج اجملّوزين على النحو التايل:
يف   وصف ماء احلوض  عنيف احلديث كثرة ورود السماع يف الشعر والنثر ومن السماع ما جاء  :أوالً 

رٍ » :قوله صلى اهلل عليه وسلم ِ  ، ح و ِضي م ِسري ة  ش ه   ،و رحي ه  أ ط ي ب  ِمن  املِس كِ  م اه ه  أ بـ ي ض  ِمن  الل ب 
أ  أ ب ًدا،م ن  ش ِرب  ِمنـ ه   ،و ِكيز ان ه  ك ن ج وِم الس م اءِ   (3)«ا ف ال  ي ظ م 

 (3)وقيل يف رواية أخرى هو أسود من ح ن ك الغ راب. " ابر  ك الغ  ل  ح   ن  مِ  : "هو أسود   قوهلمو 
 (5) :طرفة بن العبدل و قوكذلك كما جاء يف 

ل ه م  ... فأنت أبيض ه م ِسر ب ال  ط ب اخِ  ت ّد أ ك  تـ و ا واش    إذا الرجال ش 
 (4) ل رهبة:و ق من ذلكو 

ا الف ض ف اض  ... تـ ق ط ع  احلديث باإِله اضِ   جارية يف ِدر ِعه 
 أبيض  من أخت بين أ ب اِض 

 (4) قول الشاعر: يف أيضاً و 
ا والّليل داٍج ع س اكر ه   وأبيض  ِمن  ماء احلديد كأنّه ... شهاٌب ب د 

ان وا يف ق ال  أ ب و د او د  نـ ق ل  أ مح  د  وقد جاء يف فتح الباري البن حجر  ِل الن س ِب أ نـ ه م  ك  ب ن  ص اِلٍح ع ن  أ ه 
و د  ش ِديد  الس و اِد و    (8)...ك ان  أ ب وه  ز ي ٌد أ بـ ي ض  ِمن  ال ق ط نِ  اجل  اِهِلي ِة يـ ق د ح ون  يف ن س ِب أ س ام ة  أِل ن ه  ك ان  أ س 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/318، مهع اهلوامع ،السيوطي 1/141ابن عقيل  ،املساعد( 1)
 (1هامد رقم) 338، 3/351عباس حسن  ،لنحو الوايفا( 1)
 (4543رقم احلديث ) 8/113صحيح البخاري ( 3)
 14/111،تاج العروس ،الزبيدي 1/1115ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية( 3)
 1/133األنباري  ،اإلنصاف( 5)
 150، 1/133األنباري  ،اإلنصاف  (4)
 1/153األنباري  ،اإلنصاف (4)
   11/54ابن حجر ،ريفتح البا( 8)
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 (1)وحنوه  قول اآلخر:
ه رِي  أ  اين ع  ا د  ملّ   ص قيلِ  يددِ احل    اءِ م   ن  مِ  ض  يِ ب  أ  بت ه  ... بِ ج   الس م 

ع عن  العرب  ثـ ن ا حم  م ٌد )) التعجب من السواد على ما أفعله  كما جاء يف معاين القرآن للفراءوقد مسِ  ح د 
ث يِن شي  من أهل ا ثـ ن ا ال ف ر اء  ق ال  ح د    وس ِ ل الفراء ما أسود  شعر ه :لبصرة أ ن ه  مسع العرب تـ ق ول  ق ال  ح د 

ا  :الشي  فقال ع ن  (1).(بشار الناقط(ه ذ 
)ال ترتا  النفس  :من أفعال األلوان يقول عباس حسن ما خيتص بتعليالت منع التعجب :انياً ث

 ،ليت ال ينطبق عليها الشرط الثامنللتعليالت اليت ذكروها ملنع الصياغة من هذا القسم بأنواعه املختلفة ،ا
، واألخرى يف الصفة تستعمل أحدامها يف التعجباليت  أ فـ ع ل   :ما التعليل خبوف اللبس بني صيغيتوالسي
ال يتحققاملشبه م ٌ ولكل منهما  ،حقق وإحدامها ِفع ل ،واألخرى اسمإذ كيف يت ؛ة فإن هذا اللبس و ه 

فيما يبدو لنا  -أحكام تغاير األخرى. فالقرائن قوية متنعه. وال علة إال علة االستعمال العريب اجملرد. وهو 
 (3).لتعجب من تلك األشياء(ال هنع من صياغة ا-
بسبب ما كشفه العلم احلديث من التفاوت  ؛إىل التعجب منها يف عصرنا احلاضرشدة احلاجة  :ثالثاً 

واالختالف البعيد بني أنواعه ودرجاته وليس من املمكن إغفال هذا التفاوت  ،هاالواسع يف معىن كل من
 (3).استعماالتنا الىت تساير احلياةواالختالف يف 
 : قول املانعنيالقول الثاين

ومن املانعني أيضًا أحد أئمة  (4)وابن السراج( 4)وأبو العباس املربد  (5)ممّن منعه من البصريني سيبويهو 
الكوفة صاحب معاين القرآن أبو زكريا حيى بن زياد الفراء وبعد رجوعي إىل معاين القرآن وجدت  الفراء 

  (8).قد عرض  تفصيالً هلذه املسألة ويف بداية العرض منع التعجب من أفعال األلوان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/153األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/118الفراء  ،معاين القرآن( 1)
 (1هامد رقم ) 3/351عباس حسن  ،يفالنحو الوا (3)
 (1هامد رقم ) 3/351عباس حسن  ،النحو الوايف (3)
 3/34سيبويه  الكتاب، (5)
 3/181املربد  ،املقتضب (4)
  1/101ابن السراج  األصول، (4)
    114،118/ 1الفراء  ،معاين القرآن (8)
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 ه من مجلة الكوفيني اجملوزين.ج  رِ خي   غري أن صاحب اإلنصاف مل 
والشي  خالد األزهري  (1)وابن عقيل (1)وبعد ذلك جاء من ي يد املدرسة البصرية ومن ه الء ابن مالك 

  (5)مث جاء الصبان فسلك نفس الرأي(3)ومن مث جاء السيوطي فتمسك بالرأي البصري (3)
 وكانت حجج املانعني على النحو التايل :

 ل  ع  فـ  حق صيغة التعجب أن تبىن من الثالثي ااحمض وأكثر أفعال األلوان واخللق إمنا جييء على اِ : أوالً 
ثالثيًا إجراء ّر فلم يب  فعال التعجب يف الغالب مما كان منها ض  خ  بتسكني الفاء وزيادة مثل الالم حنو اِ 

 (4).لألقل جمرى األكثر

ضارع  وذلك أنه ما كان من هذا لونًا أو عيبًا فقد ):ألمساء كما قال اخلليل رمحه اهللقد ضارعت ا :ثانياً 
مل تقل ما أيداه, وما  األمساء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس, وحنو ذلك, فال تقل فيه: ما أفعله كما

 (4).(هل  ج  رِ  د  ش  وما أ   ه,د  ي   د  ش  ما أ   إمنا تقول:و  ه,ل  ج  ر  أ  
 الرتجيح

 : يظهر يل من العرض السابق ما يلي
 :ي أفعال األلوان لألسباب التاليةجواز التعجب من فعلي البياض والسواد وباق

 ألنه خرج عن حكم الشذوذ والندرة. ؛عليه: كثرة السماع يف الضرورة والسعة مما يكفي للقياس أوالً 
 (8).أو أكثرست عشرة درجة  إىل للون الواحداالتفاوت الواضح يف درجة اللون الواحد وقد يصل  :ثانياً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/1115ابن مالك  ،  الكافية الشافيةشر ( 1)
  1/141ابن عقيل  ،املساعد (1)
 33، 1/31خالد األزهري  ،التصريح (3)
 3/314السيوطي  ،مهع اهلوامع (3)
 3/31حاشية الصبان على شر  األمشوين  (5)
 1/141،املساعد ،ابن عقيل  1/31خالد األزهري  ،التصريح (4)
 103، 1/101ابن السراج  ،األصول (4)
 تقنيات – colorsموقع األلوان (8)
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وي يد رأي القائلني باجلواز شواهد وردت يف فصيح الكالم، ومن ذلك قول الرسول صلى اهلل عليه  :ثالثاً 
..ِ ٍر م اه ه  أ بـ ي ض  من الل ب  ويف رواية أخرى:  (1)(.وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد:)ح و ِضي م ِسري ة  ش ه 

ٍر و ز و اي اه  س و اٌء، و م اه ه  أ بـ ي ض  من ال و رِِق..(  .(1))ح و ِضي م ِسري ة  ش ه 

ٌر يف اجل ن ِة، ح افـ ت اه  ِمن  ذ ه ٍب، و جم  ر اه  ع ل ى الد ر  »وقد ق ال  ر س ول  الل ِه ص ل ى الل ه  ع ل ي ِه و س ل م :  ثـ ر  نـ ه  الك و 
ل ى ِمن  الع س ِل، و أ بـ ي ض  ِمن  الثـ ل جِ و الي   ِك، و م اه ه  أ ح  ا ح ِديٌث ح س ٌن ه  « . اق وِت، تـ ر بـ ت ه  أ ط ي ب  ِمن  املِس  ذ 

 (3).ص ِحيحٌ 
  (3)زرق :ب استخدام فعل ثالثي لأللوان مثلمسع عن العر وكذلك قد  

    14م .تقدمي خرب ما زال وأخواهتا عليهنجواز 
وإليه ذهب  وما كان يف معناها من أخواهتا، ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي خرب "ما زال"عليها،   

وإليه ذهب أبو زكريا حيى بن زياد الفراء  وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك، أبو احلسن بن ك ي س ان،
 (5). من الكوفيني

   (4)رأي البصرينيالبصريني،مثّ رّجح  حججوأتبعه بعرض  وقد بدأ  األنباري بعرض حجج الكوفيني،

 التمهيد
ويسمى املرفوع هبا  ،رفع املبتدأ  ونصب اخلربملها هو وع ،ل"من أخوات كان الناسخة الناقصة"ما زا تـ ع د
  (4).باتفاق املذهبني البصري والكويف "ما"اليت تسبق زال هي ما نافيةو ،مساً هلا واملنصوب هبا خرباً هلاا

 املناقشة 
 القول األول :قول اجملوزين

  (8)الكوفيون ماعدا الفراء. تقدمي خرب ما زال وأخواهتا عليهنوممن جّوز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8/30صحيح البخاري  (1)
 3/1433صحيح مسلم (1)
 5/333سنن الرتمذي  (3)
  1/118الفراء  ،معاين القرآن (3)
 1/155اإلنصاف، األنباري (5)
  140ـ  155/ 1األنباري  ،اإلنصاف (4)
 1/143( شر  ابن عقيل 4)
 1/155، األنباري اإلنصاف( 8)
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 حجة اجملوزين
 على النحو التايل:  اجملوزين جوكانت حج

أن  ذكر اجملوزون للتقدمب و  ،وإمنا هو نفي ملفارقة الفعل ،بنفي للفعل تليس "مازال"يف  "ما"ـ أن  1
 بأّن فيها معىن النفي  "زال"، وقد دللوا على أنّه ليس بنفي قوهلم يف الفاعل حاله يف الفعل متطاولة

  (1).دخل النفي على النفي صار إجياباً فلّما  ،للنفي "ما"،و
  (1)" .كان"على "مازال"فقاسوا "كان"مبنزلة  "مازال" أنّ  ـ 1
يف  ،قياسًا على كان  "مازال زيد إاّل قائماً "حنو  "مازال"ه مل جيز استخدام أداة االستثناء مع مجلة أنّ ـ  3

  (3)كان زيد إال قائماً."حنو 
 القول الثاين :قول املانعني 

ومن الرافضني ( 3)الفراء من الكوفينيووافقهم  البصريون تقدمي خرب ما زال وأخواهتا عليهنفمّمن منع 
( 3)ووافقهم يف املنع السيوطي  (8) واألمشوين(4) والشي  خالد األزهري(4)وابن عقيل( 5) للتقدمي ابن مالك

 ( 10)عباس حسن من النحاة املعاصرين.كذلك و 
  حجة املانعني

 مبا يلي: نانعو املاحتج وقد 
  (11)للنفي وحرف النفي له الصدارة وال جيوز تقدمي اخلرب عليه. "ما"ـ أن  1
 ف ال يعمل ماو ر تلك احلألن  ؛والنداء االستفهاماجلزاء و ف و ه املانعون حرف النفي حبر ـ شبّ  1

 (11)حرف النفي. جعلوه معفكذلك ا، فيما قبله ابعده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/338ابن مالك  ،،شر  الكافية الشافية154، 155/ 1اإلنصاف ،األنباري  (1)
 1/154األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/154األنباري  ،اإلنصاف (3)
 1/155األنباري  ،اإلنصاف (3)
 1/351ابن مالك  ،وشر  التسهيل 333ـ  1/334ن مالك اب ،شر  الكافية الشافية (5)
 141، 1/141ابن عقيل ساعد، امل (4)
 1/183خالد األزهري ،( التصريح4)
 133، 1/131نور الدين األمشوين  ،ابن مالك شر  األمشوين على ألفية (8)
   330، 1/313السيوطي  ،مهع اهلوامع (3)
 543، 1/541عباس حسن  ،( النحو الوايف10)
 1/543عباس حسن  ،نحو الوايفوال 1/141ابن عقيل  ،،املساعد1/153األنباري  ،اإلنصاف (11)
 1/144العكربي ،واللباب يف علل البناء واإلعراب 1/153األنباري  ،اإلنصاف (11)
 



97 
 

 الرتجيح 

 :يبدو يل مما سبق ما يلي

 جواز تقدمي خرب مازال وأخواهتا عليهن وذلك لألسباب التالية:عدم 

 .عرب يثبت تقدمي خرب ما زال عليهاـ عدم وجود مساع عن ال 1

ومادام أّن "ما" حرف نفي فال بد  ،ولكن اخلالف يف معىن النفي ؛"ما" باتفاق النحاة حرف نفي ـ أنّ  1
 أن تتصدر الكالم وال جيوز تقدمي خرب"مازال" عليها.

ىل عدم عليها و"ما" يف مادام مصدرية ظرفية فمن باب أو ـ أمجع النحاة على عدم تقدمي خرب ما دام  3
 الصدارة. ا يف ما زال نافية وحرف النفي لهألن م ،تـ ق ّدم خرب ما زال عليها

      10م.النافية عليها" ما"جواز تقدمي معمول خرب 

 وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز. ،زيٌد آِكاًل"ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز "ط ع ام ك  ما 

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،البصرينيحجج بعرض  هوأتبع بعرض حجج الكوفيني،األنباري  وقد بدأ 
 التمهيد 

وصولة أو استفهامية أو تعجبية أو م وِمن هذه املعاين إّما أن تكون ،"يف اللغة العربية تتعدد معانيها"ما
"ما" النافية إّما أن تكون مهملة عند متيم وإّما أن وو"ما"النافية هي حمور حديثنا،  ،أو نافيةزائدة أو كافة 

" بإن  "أن ال يقرتن امسها  : أحدها ذا العمل ال يكون إال بشروط تعمل عمل ليس يف لغة احلجاز وه
أن ال  الرابع:و  على االسم، أن ال يتقدم اخلرب الثالث:و  ،الثاين:أن ال ينتقض نفي خربها بإاّل و  ،الزائدة

 ،أال تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها حنو ما ما زيد قائمواخلامس (1).يتقدم معمول خربها على امسها
 (3).أال يبدل من خربها موجب فإن أبدل بطل عملها حنو ما زيد بشيء إال شيءوالشرط السادس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 143، 1/141( اإلنصاف، األنباري1)
 141ـ  1/145اأوضح املسالك، ابن مالك (1)
 1/304( شر  ابن عقيل3)
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 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين 

 ( 1).الكوفيون ينّوز اجمل ومن

 حجة اجملوزين 

ألّن هذه احلروف  ،لى حروف النفي لن ومل وال وقالواع "ما"بالقياس حيث قاسوا ن وزو اجملوقد احتج 
زيداً "جيوز تقدمي معمول ما بعدها عليها حنو  "ال"و "مل"و "لن"حرف للنفي  ،فمع  "ما"نافية كما أن 
  (1)."ما"فقالوا كذلك جاز التقدمي مع  "وبشراً ال أخرج ،وعمراً لن أكرم مل أضرب،

 قول املانعني :القول الثاين

 (4)ان.حيّ وأبو (5)وابن مالك (3)ابن السراجو (3)البصريون النافية عليها" ما"تقدمي معمول خربن منع وممّ 

 حجة املانعني

يليها ، و معناها النفي "ما"أن بعدم جواز تقدمي معمول خرب "ما" النافية عليها  من قال  كانت حجةو 
فقالوا كذلك  ،تفهام ال يعمل ما بعده فيما قبلهوحرف االس ،أشبهت حرف االستفهامف ،السم والفعلا

 (4)النافية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها."ما"مع 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/141األنباري ،اإلنصاف (1)
   1/141األنباري ، ،( اإلنصاف1)
 1/141األنبارياإلنصاف،  (3)
 1/33ابن السراج  ،األصول يف النحو (3)
 1/343مالك ابن  ،شر  التسهيل (5)
 3/1101أيب حيان   ،ارتشاف الضرب (4)
  1/14األنباري  ،اإلنصاف (4)
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 الرتجيح 

 :ما يأيتيرتجح يل مما ذكر 

 عدم جواز تقدمي معمول خرب "ما" النافية عليها وذلك لألسباب اآلتية:

 .  واز تقدمي  معمول خرب "ما" عليهاـ ال وجود لسماع يعّضد ج 1

ولكن األمر  ؛"مل" و "لن" فقالوا كذلك مع "ما"بأّن معمول الفعل جيوز تقدهه على  ـ قاس اجملوزون1
هنا تدخل فـ"مل" و"لن" تدخل على اجلملة الفعلية فقط وأّما "ما" فإ ،خمتلف بني تلك احلروف و"ما"

 على اجلملة الفعلية فنجد أّن القياس يف هذه املسألة  غري مكتمل.  على اجلملة االمسية و 

وأما يف اجلملة  ،ة الفعلية ولكن بشرط تصرف العاملـ جيوز تقدمي املعمول على العامل يف اجلمل 3
  فهذا يدل على عدم اجلواز.   ،علة التقدمي الّتصّرف ال النفي فيتضح أنّ  ،ال وجود لعلة التصرفاالمسية 

      13مبالرفع قبل جميء اخلرب."إنّ "جواز العطف على اسم
 ،قائمان إّن زيدًا وعمرو مثل: أنه جيوز العطف على موضع "إن"قبل متام اخلرب ذهب الكوفيون إىل
سواء   ،؛فذهب أبو احلسن علي بن محزة الكسائي إىل أنه جيوز ذلك على كل حال واختلفوا بعد ذلك

ك وبكٌر وإنّ  وذلك حنو قولك:"إن زيًدا وعمرو قائمان، عمل "إن"أو مل يظهر، يهكان يظهر ف
. "إن". وذهب أبو زكريا حيى بن زياد الفراء إىل أنه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل "منطلقان

 وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز العطف على املوضع قبل متام اخلرب على كل حال.
 (1).مثّ رّجح رأي البصريني ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد

وما حنن  بصدده هو عطف النسق وقد عرّفه العلماء (1)ا عطف بيان أو عطف نسق العطف نوعان إمّ 
 ملة عطف النسق ثالثة قد حدد النحاة جلو ،(3.)التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف بأنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 184ـ  1/185اإلنصاف، األنباري  (1)
 3/118شر  ابن عقيل  (1)
 3/113شر  ابن عقيل  (3)
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وأّما من جهة  ،فاملعطوف وكل هذا من جهة األركان ،مث حرف العطف ،املعطوف عليه :أركان أوهلا
فله معىن وال حمل له  وأّما حرف العطف ،ه يعرب على حسب موقعه من اإلعراباإلعراب فاملعطوف علي

العطف إما عطف مفردات أو عطف ويكون  ،ملعطوف يعرب تابعًا للمعطوف عليهوأّما ا ،من اإلعراب
 .مجل

 املناقشة 

 وزين القول األول: قول اجمل

وجّوزه اخلليل بشرط إفراد  (1)الكسائي  والفراء  بالرفع قبل جميء اخلرب"إنّ "العطف على اسم ممّن جّوز 
رو ق ائِمزيدا ً  ِإنّ ]حن  و اخلرب  ولكن مل  ،بأن شواهد الكسائي حجة يعتد هبا وابن مالك رأى (1) [و ع م 

  (3.)املعاصريني عباس حسنن هنج طريق اجلواز من النحاة ممّ و (3)يأخذ هبذا الرأي 

 حجة اجملوزين

  .بالسماع والقياس قد احتج اجملوزونو 
 أواًل: السماع 

ِإن  ال ِذين  آم ن وا و ال ِذين  ه اد وا و الص ابِِ ون    : ﴿باآلية الكرهة يف قوله تعاىل قد استدل اجملوزونو 
 قبل متام اخلرب وهو قوله "إنّ "على موضع "الصاب ون" ه عطفأنّ ستدالل عندهم ووجه اال (5)والن ص ار ى﴾

 )م ن آمن باهلل واليوم اآلخر( :
فقد ذكره سيبويه يف  "إّنك وزيٌد ذاهبان"مبا جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات أيضاً  احتج اجملّوزونو 

  (4.)كتابه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،مهع اهلوامع 315، 1/313األلفية  وشر  األمشوين على 1/511وشر  الكافية الشافية ،ابن مالك  3/315أيب حيان ،البحرااحميط (1)

 3/133السيوطي 
 3/130اهلوامع ،السيوطي ( مهع 1)
 38، 1/34ابن مالك  ،وشر  التسهيل 1/511 ابن مالك ،افية الشافيةشر  الك (3)
 1/441عباس حسن  ،(النحو الوايف3)
 [43سورة املائدة آية  ](5)
 1/155سيبويه  ،(الكتاب4)
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  (1):مجيضابئ بن احلارث الرب  :احتج اجملّوزون كذلك بقول الشاعرو 

ل ه  ... ف ِإيّن و قـ ي اٌر هِب ا ل غ رِيب                      ِدين ِة ر ح 
 ف م ن  ي ك  أ م س ى بِامل

 القياس :ثانياً 
على املوضع قبل متام اخلرب مع بالقياس حيث قالوا حصل اإلمجاع على جواز العطف  احتج اجملوزونقد و 
 اجلوازعلى  احتجواو  ،ألهنا مبنزلتها ؛"إنّ "فقالوا كذلك جاز مع  [ال رجل  وامرأٌة أفضل منك]مثل  ،ال

  (1)ريه.ظكما حيمل على ن يء حيمل على ضدهللنفي فيقولون بأن الش "ال"لإلثبات و "إنّ بقوهلم "

 القول الثاين : قول املانعني

أيضاً و (4)و الشي  خالد األزهري( 5)ابن عقيل  و( 3)وكذلك ابن مالك  (3)سيبويه ومن املانعني
 (8).األلوسيوافقهم يف املنع و ( 4)السيوطي

 حجة املانعني

قبل متام اخلرب الجتماع عاملني وهذا ال  "إنّ "نه ال جيوز العطف على اسم بقوهلم إ احتج املانعونقد و 
مرفوعًا باالبتداء  "زيد"حيث قالوا بأنه وجب أن يكون  [إّنك وزيٌد ذاهبان]جيوز وقد مثلوا لذلك بـ

عاملة يف خرب الكاف،وقد اجتمعا يف لفا واحد "إنّ "وتكون  "زيد"،ووجب أن يكون عاماًل يف خرب 
 ،وقالوا لو قلنا أنه جيوز )العطف قبل متام اخلرب( ألدى ذلك إىل أن يعمل يف اسم واحد عامالن،وهذا 

ا ه  ل  آم ن وا و ال ِذين  ه اد وا و الص ابِِ ون  والن ص ار ى﴾ فقد مح   وأما ما خيص قوله تعاىل: ﴿ِإن  ال ِذين   (3).ال جيوز
 وكان التقدير عندهم إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باهلل ،املانعون على التقدمي والتأخري

 (10)والنصارى. والصاب ون واليوم اآلخر فال خوف عليهم وال هم حيزنون،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "143" واألمشوين "رقم 131" ويف أوضح املسالك "رقم 435" وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم 38/ 1( وقد استشهد هبذا البيت سيبويه "1)
 1/184األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/155سيبويه ،( الكتاب3)
 51ـ 1/34ابن مالك  ،وشر  التسهيل 1/333ابن مالك  ،أوضح املسالك (3)
 334، 1/335ابن عقيل  ،( املساعد5)
 113ـ  1/114خالد األزهري  ،شر  التصريح (4)
 130، 3/133السيوطي  ،(مهع اهلوامع4)
 348ـ  3/344األلوسي  ،( رو  املعاين8)
    1/184األنباري  ،نصافاإل (3)
 1/184األنباري ،واإلنصاف1/155سيبويه ،( الكتاب10)
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 الرتجيح

 يظهر يل من خالل العرض السابق ما يلي:
  :وذلك لألسباب التالية بالرفع قبل جميء اخلرب إنّ  على اسمجواز العطف 

ه يوكذلك ما قيل عن سيبو   أو من كالم العرب شعراً ونثراً ـ وجود السماع  سواء كان من كتاب اهلل 1
ورد ابن  (1)ناساً من العرب يغلطون فيقولون: إهنم أمجعون ذاهبون، وإنك وزيٌد ذاهبان" "واعلم أنّ : قوله

( 1)"وليس ذلك من سيبويه مبرضّي،بل األولىأن خير ج".مالك على سيبويه يف شر  الكافية الشافية بقوله:

 وهذا دليل علي وجود السماع.  
هل وهو الظاهر حيث وتركوا األس ،التقدير يف تعليلهماملانعون إىل األصعب وهو التأويل و ـ ذهب  1

انعون يكون تشديداً ال فائدة منه، واألوىل أال هنعوا العطف على على التقدمي والتأخري وما فعله املخّرجوا 
   اسم إن قبل متام اخلرب ما دام جاء يف فصيح الكالم.

ْ   نّ إِ  ﴿: " قبل إكمال اخلرب يف قوله تعاىلالعطف على اسم "إنّ ـ وجود قراءة جتّوز  3  ْ  ْ  ت ه  ك  ئِ ال  م  و   اهلل 
حيث عطفت كلمة مالئكته (3).﴾ًا م  ي  لِ س  وا ت  ّلم  س  و   هِ ي  ل  ّلوا ع  وا ص  ن  ام  ء   ن  ي  ذِ ا ال  ه  يـ  ا أ   ي  ِس ى الن  ل  ع   ّلون  ص  ي  

  لـ"إّن".بالرفع على لفا اجلاللة املنصوب على أنه اسم 

رِمني يقولون:" إن  اق حيث ما ذكره أبو عبيدة اجملوزين ـ  وي يد رأي 3  ح 
ل:" .. مسعت الفصحاء من امل

 لك  ال شريك لك"
  .(3)احلمد  والنعمة  لك، وامل

  15م."إنّ "يف خرب "الالم "على خرب لكن كما جيوز دخول "الم االبتداء"جواز دخول 

ما قام زيًدا ل ِكن  ))حنو  "كما جيوز يف خرب إن،دخول الالم يف خرب "لكنّ ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز 
 البصريون إىل أنه ال جيوز دخول الالم يف خرب لكن . وذهب ((عمرًا لقائم
 (5)رأي البصريني .البصريني،مثّ رّجح  جبعرض حج هوأتبع بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/184، اإلنصاف، األنباري1/155سيبويه ،الكتاب (1)
 1/515ابن مالك شر  الكافية الشافية، (1)
 14/100د/عبد اهلل الرتكي، تفسري الطربي جامع البيان حتقيق 54سورة األحزاب آية( 3)
 14/100تفسري الطربي جامع البيان حتقيق د/عبد اهلل الرتكي (3)
 113ـ  1/108األنباري  ( اإلنصاف،5)
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 التمهيد 

وأيضاً تأيت الالم  ،ومنها مايكون للتعليل ،يكون للجرمنها ما  :للغة العربية هلا مدلوالت متعددةالالم يف ا
 من فوائدهاالم ااِلب تداء وهلا معىن آخر وهو االبتداء و  ،ةت سب ق بكان املنفيللجحود وحين ذ البد من أن 

ا زحلق مل ة و هِل ذ  اء ال كالم مب كدين يف ب اب ِإنّ  تتوكيد مضمون اجل  مل ة ك ر اِهي ة ابتد  و تدخل  ،عن صدر اجل 
 (1).و الثاين بعد ِإنّ ، (1)﴾﴿أل  نـ ت م أ شد رهبةً  قوله تعاىل: باتف اق يف موِضعني أ حدمه ا ال مبت دأ حن  و

 املناقشة

 القول األول :قول اجملوزين 

بل  ،دد كتب النحو أحدًا من الكوفينيمل حتالكوفيون و   على خرب لكن"الم االبتداء"دخول وممّن جّوز 
 ( 3)أسندت الرأي للكوفيني عامة.

 اجملوزين حجج

 السماع والقياس احتج اجملوزون ب قدلو 

 السماع :أوالً 

 (3):قول الشاعروقد احتجوا ب

ِميد  ا ل ك    ولكن يِن من ح بـ ه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13( سورة احلشر آية1)
   301ـ  300ابن هشام  ،مغين اللبيب( 1)
وشر   1/313وحاشية الصّبان 1/304وشر  األمشوين 1/343وشر  ابن عقيل 304ومغين اللبيب  1/108( ينظر اإلنصاف 3)

 1/110التصريح على التوضيح
 "331/ 1" ورضي الدين يف شر  كافية ابن احلاجب "1135و  1111( لقد استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر  املفصل "ص3)

 "33" وابن عقيل "رقم 145" واألمشوين "رقم 384" وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم 333/ 3وشرحه البغدادي يف اخلزانة "
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  (1).زيدت عليها ال والكاف،فصارتا حرفاً واحداً  ،إنّ "لكنّ "ألن األصل يف :قال اجملوزونقد وأما القياس ف

 القول الثاين:قول املانعني

وابن  (3)وابن مالك(1)العكربيالبصريون وكذلك "لكن"  على خرب"الم االبتداء"دخول وممن منع 
 ( 5).ابن عقيلوافقهم يف املنع و (3)هشام

 حجة املانعني

ا أن تكون إمّ  " ال ختلوالالمهي أّن" "لكن" على خرب االبتداء" الم"دخول لحجة املانعني قد كانت و 
 ."لكن"يف خرب  اال يستقيم دخوهلقالوا إنه ويف كال احلالتني  "للقسم"أو  "للتأكيد"
ألن كل واحد منهما  ؛التفاقهما يف املعىن "إنّ "إمنا حسنت مع  "الم التأكيد" نّ إ أيضاً  احتجوا و 

 "إنّ "فإمنا حسنت مع  "الالم للقسم"لو كانت  أيضاً  وقالوا ،فمخالفة هلا يف املعىن "لكن"للتأكيد وأما 
فمخالفة هلا يف  "لكن"وأما  ،تقع يف جواب القسم "الالم"القسم،كما أّن تقع يف جواب  "إنّ "ألّن ؛

بأّن  أيضاً  واحتج املانعون(4).ينبغي أن ال تدخل الالم يف خربهاف ؛ألهنا ال تقع يف جواب القسم ؛ذلك
 : قول الشاعر

ِميد  ا ل ك   ولكن يِن من ح بـ ه 
يف كالم له قائل وليس له سوابق وال تتمة وليس له نظري اليعرف قالوا كذلك و  ،اس عليهيقال جيوزوال شاذٌ 

  (4)العرب.
منه شيء يف القرآن ويف اختيار كالمهم وِإن جاء يف شعر فهو شاّذ  وقد ذكر بعض املانعني بأنه مل ي أ تِ 

  (8).سوغته الضرورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1/103األنباري  ،اإلنصاف (1)
 114/ 1العكربي  اللباب، (1)
   1/13ابن مالك  ،شر  التسهيل (3)
 385ابن هشام  ،مغين اللبيب (3)
 1/343وابن عقيل يف شرحه  313، 1/311ابن عقيل  ،املساعد (5)
 1/113األنباري  ،اإلنصاف (4)
 313، 1/311ابن عقيل  ،املساعدو  385ابن هشام  ،مغين اللبيبو  1/113األنباري  ،اإلنصاف (4)
 1/114العكربي  ،للباب يف علل البناء واإلعراب( ا8)
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 الرتجيح 

 يظهر يل مما سبق ما يأيت:

 " وذلك لألسباب التالية:لكن"على خرب "االبتداءالم "دخول عدم جواز 

 اً من بيت جمهول وشاذ.ـ السماع ال هكن القياس عليه لقلته ويعترب الشاهد عجز  1

ـ مل تدخل "الم االبتداء" على خرب "لكن" ال يف كتاب اهلل وال يف حديث رسولِه ـ صّلى اهلل عليه  1
 .ه الضرورة الشعريةعرب وإمنا سوغتال وال يف سعة كالم   وسّلم ـ

 زيدت عليها ال والكاف،وقد عللوا بقوهلم إّن "لكن" أصلها إّن  ،تعليالت اجملوزين مل تكن منطقية ـ3
كل منهما معىن مستقالً عن ألّن كال احلرفني يفيد   ؛فهذا التعليل فيه شيء من اخلطأ فصارتا حرفاً واحداً 

 االستدراك. اآلخر فإّن "إّن" تفيد التوكيد وأّما لكن فتفيد

وكذلك مع الم  القسم  ،واالم يف املعىن جواز دخول "الم التأكيد" على خرب "إّن" التفاقإ نّ  سببـ 3
 ولكن األمر خمتلف مع "لكّن"أّن "إّن" قد تقع يف جواب القسم؛  ألهنا تقع يف جواب القسم  كما

"إّن"  على خرب دخول الالم از لذا جلالم ولكن ال يتفقان يف املعىن وال تقع لكن يف جواب القسم اف
 ."لكن" دخوهلا على خرب  ومنع

ـ  د أن البيت ااحمتج به على جواز دخول الالم على خرب "لكن" جمهول القائل و ليس له  سوابق وال  4
 .كلها م شرات دالة على عدم اجلوازلواحق  فهذه  

  14م.ل عليهجواز تقدمي معمول اسم الفع
حنو "زيًدا  عليها، وعندك"يف اإلغراء جيوز تقدمي معموالهتا ودونك، "عليك،ذهب الكوفيون إىل أن 

وإليه ذهب  وبكرًا دونك".وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز تقدمي معموالهتا عليها، عمرًا عندك، عليك،
 الفراء من الكوفيني.

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح األنباري  ،بعرض حجاج البصرينيه وأتبع وقد بدأ بعرض حجج الكوفيني،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 130ـ  1/118األنباري  ،اإلنصاف( 1)
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 التمهيد 

ومعناه وعمله لكنه ال يقبل تدل على فعل معني وحمدد بزمنه ))القد عّرف النحاة أمساء األفعال بأهنّ 
  (1).((العالمة اليت يقبلها الفعل

 :حبسب أصالتها يف الداللة على الفعل وعدم أصالتها إىل قسمنيأمساء األفعال وتنقسم 

 .شتان وهو: ما وضع من أول أمره اسم فعل ومل يستعمل يف غريه من قبل مثل: املرجتل؛ أوهلما:
 عليك، مثل: يف أول األمر ملعىن مث انتقل منه إىل اسم الفعلوهو الذي وضع  املنقول؛ ثانيهما:
 (1)دونك.

 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

  (3).لفراءوخالفهم االكسائي  عليه الكوفيون وعلى رأسهم تقدمي معمول اسم الفعلوممن جّوز   

 حجة اجملوزين

 بالسماع والقياس  اجملوزون قد احتجلو 

وكان التقدير فيه: عليكم كتاب  اهلل :أي  (3)احتجوا بقوله تعاىل: ﴿ِكت اب  الل ِه ع ل ي ك م ﴾أما السماع فقد 
 .تاب اهلل، فنصب كتاب اهلل بعليكمالزموا ك

 (4)واحتجوا بقول الشاعر:
 يا أيها املائح د ل ِوي د ون ك ا ... إين رأيت الناس حي  ِمد ون ك ا        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/130عباس حسن  ،النحو الوايف (1)
 3/134عباس حسن  ،النحو الوايف (1)
 ، عباس حسنالنحو الوايفو 101، 3/101األلفية وشر  األمشوين على  1/454ابن عقيل ،و املساعد1/133خالداألزهري ،التصريح (3)
 (1حاشية رقم ) 3/153
 [13سورة النساء آية ] (3)
" 133" وأنشده ابن يعيد "ص15/ 1( هذا الشاهد قد أنشده رضي الدين يف باب أمساء األفعال، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "5)

" وهو من كالم راجز جاهلي 338" وأنشده األمشوين "رقم 343ك "رقم " ويف أوضح املسال853وأنشده ابن هشام يف مغين اللبيب "رقم 
 من بين أسيد بن عمرو بن متيم، ونسبه الشي  خالد جلارية من مازن، والصواب أن اجلارية روته وليس هلا.
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 (1.)وقد قّدروا: دونك دلوي؛ فدلوي يف موضع نصب بدونك

لقد حصل اإلمجاع على أن أمساء األفعال قامت مقام األفعال  :القياس فقد قال اجملوزونما خيص وأما  
أي  ((دونك بكراً ))أي تناول عمرًا و ((عندك عمراً ))أي الزم زيدًا و ((عليك زيداً ))وقد عرضوا أمثلة حنو 

 خذ بكراً  فقد جاز تقدمي املفاعيل على األفعال فكما جاز التقدمي على األفعال جاز التقدمي على ما قام
  (1).األفعال وهي أمساء األفعالمقام 

 القول الثاين :قول املانعني 

والفراء من  (5)وكذلك ابن السراج  (3)واملربد(3)سيبويه تقدمي معمول اسم الفعل عليهوممّن منع  
وممن منع التقدمي أبو (3) وابن عطية(8)وأيضًا ابن عقيل(4)ومن املانعني للتقدمي العكربي( 4)الكوفيني
 (11)وخالد األزهري( 10)حّيان

 حجة املانعني

 :باألدلة التالية "تقدمي معمول اسم الفعل عليه "نعمل قد احتجواو 
ال جيوز التسوية بني  ذكروا كذلك بأنهو  ،درجة الفعل لكونه فرعه يف العمل ـ أن اسم الفعل قاصر عن 1

  (11)ألن الفروع أبداً تنحط عن درجة األصول.؛الفرع واألصل 
 
تقدمي احلال  واز جيوّ مل ـ قاس املانعون اسم الفعل على احلال اليت يكون العامل فيها غري الفعل فإهنم  1

  (13)على عاملها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/118األنباري ،اإلنصاف (1)
  1/113األنباري ،اإلنصاف (1)
   383ـ  1/380سيبويه  ،الكتاب (3)
 180، 131، 3/103املربد  ،املقتضب (3)
 1/131ابن السراج ،األصول يف النحو (5)
 1/140الفراء ،( معاين القرآن4)
 341، 1/341العكربي  ،اللباب يف علل البناء واإلعراب (4)
 (  1حاشية رقم )  14، 14/ 1وشر  ابن عقيل 458، 1/454ابن عقيل ،املساعد (8)
 34، 1/35ابن عطية  ،ااحمرر الوجيز (3)
 3/344أيب حيان  ،البحر ااحميط ( 10)
 100، 1/133األزهري ،التصريح (11)
 1/113األنباري  ،اإلنصاف (11)
 1/113األنباري  ،اإلنصاف (13)
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ملاضي حيوة ))كتب اهلل عليكم(( على الفعل ا يفع اليماين وأيبمسالبن  ـ احتج املانعون بقراءة حممد 3

 (1).املسند إىل اسم اهلل تعاىل
 ( 1.)على املصدر بفعل مقّدر تقديره كتب كتاباً اهلل عليكم اً منصوب "كتاب"ن و املانع قّدرـ  3 

 الرتجيح 

 :يرتجح من خالل ما سبق

 لألسباب التالية:ال جيوز تقدمي معمول اسم الفعل عليه وذلك 

يف كتاب هلذه اآلية نظري على أنه مفعول مقّدم السم الفعل و ـ نصب كتاب على املصدرية  للتوكيد ال  1
 ف  لِ  خي   ال   : ﴿و ع د  اهللِ يف قوله تعاىل  وكذلك ،(3)﴾ ءي  ل  ش  ك    ن  ق  تـ  ي أ  ذِ ال   ص ن ع  اهللِ  ﴿ :اهلل كقوله تعاىل

ة غ  بـ  صِ  اهللِ  ن  ن مِ س  ح  من أ  و   ة  اهللِ غ  بـ  صِ ﴿:ويف قوله تعاىل (3) ﴾ ون  م  ل  ع   يـ  ال   اسِ الن   ر  ثـ  ك  ن أ  كِ ل  و   ه  د  وع  ْ   اهلل  
 ( 5)﴾ وند  ابِ ع   ه  ل   ن  حن   و  

فكل املصادر يف اآليات الثالثة منصوبة بتقدير فعل قبلها فكذلك يف كتاب اهلل عليكم كلمة "كتاب" 
 منصوبة بفعل مّقدر قبلها .

الفعل " كتب   اهلل عليكم " تدل على أن عليكم ال تعين اسم  :يفع يف قوله تعاىلمسـ قراءة ابن ال 1
 ماضي.ألّن  كتب فعل  ؛األمر "الزموا"

 . وزي تقدمي معمول اسم الفعل عليهـ جواز تقدير فعل قبل املنصوب يضعف رأي جم 3

 "كتاب  اهلِل عليكم " :" يف قوله تعاىلأي أن كلمة "كتابـ أخذ كثري من النحاة و املفسرين بر  3
 بتقدير فعل حمذوف قبلها. مفعول مطلق ألهنا ؛منصوبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/35ابن عطية  ،ااحمرر الوجيز (1)
 1/130، األنباري اإلنصاف (1)
 [88سورة النمل آية] (3)
 [4سورة العنكبوت آية(] 3)
 [138سورة البقرة آية ](5)
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       34م.حرف االستثناء يف أول الكالم جواز تقدمي
: "إال ط ع ام ك  ما أكل  حنو قولك ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي حرف االستثناء يف أول الكالم،

وذهب البصريون إىل أنه ال سحاق الز ج اج يف بعض املواضع.وإليه ذهب أبو إ زيد"نص  عليه الكسائي،
 جيوز ذلك.
 (1)رأي البصريني .مثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 

 التمهيد

ه ،وله كالموهو أسلوب يستخدمه العريب يف   إخراج املستثىن من حكم ما قبل أداة االستثناء :االستثناء
 ثالثة أركان:

 ـ املستثىن بعد أداة االستثناء  3ـ أداة االستثناء          1ـ املستثىن منه قبل األداة        1  

من مذكور أو مرتوك بـ"إال" أو ما يف معناها بشرط  املخرج حتقيًقا أو تقديراً وقد ع ّرف املستثىن بأنه 
 (1).الفائدة

 ((مفّرغاً ))أوهلا ما يكون تاماً مثبتاً وثانيها تاماً منفياً وثالثها ناقصاً منفياً  :ولالستثناء ثالثة أنواع

 :االستثناء  فهي على النحو التايلوأما ما خيص أدوات 

 .واليكون(3)إاّل وحاشا وخال وعدا وغري وسوى وقيل ليس 

 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

كسائي وإىل هذا " الكوفيون وعلى وجه التحديد الحرف االستثناء يف أول الكالم"تقدمي ومن اجملّوزين 
 ( 3).من البصريني متذهباً  الرأي ذهب الزجاج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 212ـ  1/274األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/147خالد األزهري  ،شرح التصريح( 2)
 140ـ 1/147خالد األزهري  ،شرح التصريح( 4)
 (3حاشية رقم) 1/491ابن السراج  ،األصول في النحو( 3)
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 حجة اجملوزين

 بالسماع  اجملّوزون قد احتجو 
 ( 1):فاحتجوا بقول أيب زيد الطائي

 ط اي ا     ح  خال  أن ال                
ِه فـ ه ن  إليهِ  ني   سِ ِعت اق ِمن  امل ِْ  ش وس   ِب

                (1)واحتجوا أيضاً بقول العجاج :
ٍة ليس هبا ط ورِي         وال خ ال  اجلن  هبا ِإن ِسي                   وبـ ل د 

 القول الثاين :قول املانعني

 ( 5)والبغدادي( 3)وابن عقيل( 3)ابن السراج ومن املانعني

 حجة املانعني

 :باحلجج التايل قد احتج الذين منعوا تقدمي "حرف االستثاء يف أول الكالم"و 
وحرف  ،سم والفعل فأشبهت حرف االستفهاماالستثناء تفيد النفي ويليها االـ جعل املانعون أداة  1

دليل  املانعون يرون أن هذاف ،فقالوا كذلك يف االستثناء ،جيوز أن يعمل ما بعده فيما قبله االستفهام ال
  (4).لى عدم جواز تقدمي حرف االستثناءع
ما جاءين أحٌد إال زيٌد، وإال )) :ومثلوا بقوهلم ،البدلثناء يضارع االست نّ إبقوهلم  أيضاً  احتج املانعونو ـ  1

ملا جارى االستثناء البدل امتنع تقدهه كما هتنع تقدمي  أيضاً  وقالوا ،املعىن واحدفحجتهم أّن  ((زيدًا 
 (4)البدل على املبدل منه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسبه يف املرتني إىل أيب زيد الطائي، غري أنه رواه يف املرة األوىل مثل ما   13/148و 4/33( البيت  أنشده ابن منظور يف لسان العرب 1)

 ورواه يف املرة الثانية: أنشده األنباري،
 1/330وأنشده ابن جين يف اخلصائص1/135سوى أن العتاق.وذكره املربد يف املقتضب 

 15/3ونسبه إىل العجاج وذكره ابن منظور يف لسان العرب  338، 313، 3/311( أنشده البغدادي يف ثالثة مواضع يف اخلزانة 1)
 ال خال اجلن هبا إنسي" حيث قدم االستثناء على مجلة الكالم.ونسبه أيضاً إىل العجاج وحمل االستشهاد قوله"و 

 1/305ابن السراج  ،األصول (3)
 1/544ابن عقيل  ،(املساعد3)
 313ـ 3/311 ، البغداديخزانة األدب (5)
 1/144األنباري  اإلنصاف ، (4)
 1/144األنباري  ،اإلنصاف (4)
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  (1).بالشذوذ وجعلوه ضرورةتقدمي "حرف االستثناء يف أول الكالم" ـ رمى املانعون مساع اجملوزين  3 

 الرتجيح 

 :يرتجح يل ممّا ذكر اآليت

 :ل الكالم وذلك للتعليالت التاليةال جيوز تقدمي أداة االستثناء يف أو 

 .  يف سعة الكالم التقدمي والتأخري جيوزالجاء للضرورة الشعرية ؛ألنه ـ  أّن تقدمي "خال" 1

 والشاذ حيفا وال يقاس عليه.  ،البيتان ال يصالن إىل حد القياس عليهما، بل من باب النادر والشاذـ 3

  31م.أو اجلار واجملرور جر متييز كم اخلربية إذا فصل بينها وبني متييزها بالظرف جواز
 

 اخلرب وبني االسم بالظرف وحرف اجلر كان خمفوًضا، حنو: ذهب الكوفيون إىل أنه إذا فصل بني "كم"يف
وجيب أن يكون  ؟.وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز فيه اجلر، وكم يف الدار غالمٍ  كم عندك ر ج ٍل،

 منصوبًا.
رأي مّث رّجح  ،وأتبعه بعرض حجج البصريني بعرض حجج الكوفيني، صاحب اإلنصاف وقد بدأ
 (1).البصريني
 التمهيد 

"كم" اخلربية مع  شرتكتو  ،عددالاستفهامية مبعىن إما و  خربيةإما  على وجهنيكم يف العربية 
 :وهي على النحو التايليف مخسة أ م ور  "كم"االستفهامية 

 .الّتمِييز والبناء ولزوم التصديراالمسية واإلهبام واالفتقار ِإىل 
 :تلفان يف مخسة أمور وهي كما يليوخت

ا أ ن الكال  .م مع اخلربية حم  ت مل للتصديق والتكذيب خِبِالفه م ع  االستفهاميةأ حده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واملساعد، 3/311البغدادي  ،خزانة األدب(و 3هامد رقم) 1/305ابن السراج  ،األصول يف النحوو  1/144األنباري  ،اإلنصاف (1)

 1/544ابن عقيل 
 304ـ  1/303األنباري  ،اإلنصاف( 1)
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ِعي من خم  اطبو  ت د  أِل ن ه  خمرب واملتكلم باالستفهامية يستدعيه أِل ن ه   ج و اباً  هالث اين أ ن ال م ت ك ّلم باخلربية ال  ي س 
 .مستخرب

ف ال م بدل من االستفهامية يـ ق ال يف اخلربية  و  ز ِة خِبِال  ن بِاهل  م  م ال م بدل من اخلربية ال  يق رت  الث اِلث أ ن ااِلس 
ث ون    .كم عبيد يل مخ  س ون  بل ِست ون  و يف االستفهامية كم م الك أعشرون أم ث ال 

 :ت قول كم عبيد ملكت و كم عبد ملكت ق ال  الر اِبع أ ن مت  ِييز كم اخلربية م ف رد أ و جم  م وع 
ْ  م   باد   )كم م ل وكٍ    وا(باد   وقةٍ م ... ونعيم س  ه  ك  ل 

 :و ق ال  الفرزدق
 شاري(بت ع لّي عِ ل  قد ح   اء  ع  د  ... ف   و خ ال ةٍ  ل ك ي ا جرير   )كم عم ةٍ  

 خالفًا للكوفيني و ال يكون مت  ِييز االستفهامية ِإال  م فرداً 
فض ومتييز   اخلربية واجب   أ ن مت  ِييز   اخل  اِمس رّه م طلًقا خالفًا للفراء  االستفهامية منصوبٌ  اخل  وال جيوز ج 

ِييز و جهان النصب  ط أ ن جتر كم حِبرف جر فحين ِ ٍذ جيوز يف الت م  والزجاج و اب ن السراج و آخ رين بل يش رت 
 (1.)جوبا ال  بِاإل ِض اف ة خالفًا للزجاجو هو ال كثري واجلر خالفًا لب عضهم و هو مبن مضمرة و 

 املناقشة 

  القول األول :قول اجملوزين
وممّن  (3)وكذلك يونس أجازه يف االختيار (3)ًوسيبويه جّوز اجلر يف الضرورة (1)الكوفيون ومن اجملوزين

السيوطي ومن اجملوزين أيضا (5)جّوز اجلر أيضاً ابن السراج  ًْ.(4) 

 حجة اجملوزين 

  :قد احتج اجملوزون بالنقل والقياسو 
  (4):نقل فقد احتجوا بقول أنس بن زنيمأما ال

ِرٍف ن ال  الع ل ى ... وش رِيٍف خب  ل ه  قد و ض ع ه                  كم جِب وٍد م ق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 231ابن هشام  ،مغني اللبيب (1)
   1/494األنباري ،اإلنصاف (2)
 161، 167، 2/166سيبويه  ،( الكتاب4)
 6/361البغدادي  ،( خزانة األدب3)
 1/429، ابن السراج النحواألصول في  (1)
 2/413السيوطي  ،(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع6)
" ورضي الدين في شرح الكافية، 112", ابن يعيش في شرح المفصل "ص206/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "7)

 ." والمقرف: النذل اللئيم1141" واألشموني "رقم 110/ 4وشرحه البغدادي في الخزانة "
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ز اجلر واستشهدوا أيضًا على جوا(1)ل بينها وبني كم باجلار واجملرورصِ وقد ف   ((مقرتف))ودليلهم خفض 
  (1):بوجود الفاصل بقول الشاعر

 الد ِسيع ِة ماجٍد نـ ف اِع  س ي ٍد     ضخمِ  دٍ ع  س   بنِ  بين بكرٍ  ك م  يف              
  (3):قول الشاعرواحتجوا ب
  (3)دِ ل  ذو اجل   ر يت  هلا...  إذا تي م مها اخلِ  ال  ه  موماٍة يـ   مي ة   كم دون  

كم رجٍل " :بقوهلملوا لذلك فمثّ  ((نمِ ))يف اخلرب بتقدير ((كم))االسم بعد فألن  سلقيااوأما حجة 
على أن املعىن يقتضي هذا التقدير مع  استدلواو كم من رجٍل أكرمت عندهم  فكان التقدير  "أكرمت

كما ينبغي أن يكون االسم خمفوضاً مع عدم قالوا و  ،لظرف وحرف اجلر كما هو مع عدمهوجود الفصل با
  (5)الفصل فكذلك مع وجود الفصل.

 القول الثاين :قول املانعني :  

  (4).البصريون ومن املانعني

 حجة املانعني

مضاف إىل ما بعده وإذا مبنزلة عدد  ألهنا ؛ما بعدهافي عمل اجلرت  ((كم)) إنّ بقوهلم:  نانعو امل قد احتجو 
اجلر ال  ألن الفصل بني اجلار واجملرور بالظرف وحرف ؛نها بظرف أو حرف جر بطلت اإلضافةفصل بي

  (4).إىل النصب المتناع الفصل بينهما يتم العدل بلجيوز يف اختيار الكالم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 303، 1/303األنباري  ،اإلنصاف (1)
البغدادي " ورضي الدين يف شر  الكافية، وشرحه 581" وابن يعيد يف شر  املفصل "ص134/ 1( هذا البيت من شواهد سيبويه "1)

" ورواية سيبويه "كم يف بين سعد بن بكر" ورواية األعلم "كم يف بين بكر بن عمرو". 1133" واألمشوين "رقم 111/ 3يف اخلزانة "
 والدسيعة: العطية، ويقال: هي اجلفنة، واملعىن أنه واسع املعروف وأنه ماجد شريف.

 3/1338ادي يف توضيح املقاصد جبر موماة وذكره املر  1/111(  أنشده ابن عقيل يف املساعد باجلر 3)
 ( املوماة واحدة املوامي أي املفاوز ،وأصلها م و م وةعلى فعللة واخلريت الدليل احلذق .3)
 305، 1/303األنباري ،اإلنصاف (5)
  1/303األنباري ،( اإلنصاف4)
   1/305األنباري  ،اإلنصاف (4)
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  (1)وال يقاس عليها. حجة السماع عند اجملوزين تعترب من الضرورة اليت ال ي خذ هبا مث ذكر املانعون أنّ 

 : وهي على النحو اآليت(1)قد ذكر ابن عقيل ثالثة مذاهب يف هذه املسألةو 

 ويعزى ليونس. ،وهو قول الكوفيني ،اجلواز املطلق يف الكالم :أوهلا

 البصريني.وهو مذهب مجهور  ،ختصيصه بالشعر مطلقاً  :ثانيها

ٍذ أتاين، وكم اليوم جائٍع حنو كم بك مأخو  ،إذا كان الظرف أو اجملرور ناقصاً ختصيصه بالشعر  ثالثها:
 :ويرده قول  الشاعر ؛وهو مذهب يونس كان الكالم تاماً،  ومنعه إذا ؛جاءين

 ...موماٍة  مية   كم دون  

 وقول اآلخر :

  ...سلمى فلواٍت بيٍد  كم دون    

 الرتجيح 

 يبدو يل مما سبق ما يلي : 

 الشعر فقط وذلك جواز جر متييز كم اخلربية إذا فصل بينها وبني متييزها بالظرف أواجلار واجملرور يف
 :لألسباب اآلتية

ـ كثرة الشواهد الشعرية  الدالة على جواز جر متييز "كم" اخلربية مع وجود الفصل بينها وبني متييزها  1
 ر. بالظرف أو اجلار واجملرو 

ليكون حجة على  ؛وجود لشاهٍد واحٍد من النثر على عدم جواز اجلر يف السعة هو أنه الـ الدليل 1
 .و اجلار واجملرور يف سعة الكالمجواز جر متييز كم اخلربية إذا فصل بينها وبني متييزها بالظرف أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/274و 2/413السيوطي  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (1)
 2/112ابن عقيل  ،( المساعد2)
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جواز ـ كان قياس اجملوزين جلر التمييز يف سعة الكالم  بعد الفصل بينه وبني كم ضعيفاً ال دليل عليه. 3
     31م .إىل العشرة إضافة النيف

:مخ  س ة  ع ش ٍر. وذهب البصريون إىل أنه ال  حنو ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز إضافة النيف إىل العشرة،
 جيوز.

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد 

: دوقال أبو زي ،أصله الواو، من ناف ينوف إذا زاد، و كـ: هنّي ،ف" بفتح النون وتشديد الياء مكسورةالنيّ 
النيف من العدد: ما جاوز العقد ""وهو التسعة فما دوهنا"، وقال أبو جعفر النحاس يف شر  املعلقات: 

كل ما زاد على العقد فهو نيف حىت يبلغ "هذا قول أهل اللغة، ويف الصحا  والقاموس "إىل الثالثة
 (1). "العقد الثاين

ين حنو أاجلز  وتبىن على فتح ،كلها مبنية صدرها وعجزهامن أحد عشر إىل تسعة عشر   األعداد املركبةو   
 ."عشر   أحد  "

كما يعرب  وجراً  وبالياء نصباً  ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرمها يعرب باأللف رفعاً ويستثىن من 
 رأيت اثىن عشر  "و"رجالً جاء اثنا عشر  "فتقول  فال حمل له من اإلعراب املثىن وأما عجزها فيبين على الفتح

 اثنيتـ"ومررت ب "عشرة امرأة رأيت اثنيت"و "جاءت اثنتا عشرة امرأة"و اثىن عشر رجالً ـ"ومررت ب "رجالً 
 (3)."عشرة امرأة
 املناقشة

 القول األول: قول اجملوزين

وافق الفراء و (3)يف الشعر فقط  فجّوزه الفراءوأما  ،الكوفيون مطلقاً  إىل العشرة إضافة النيفوممن جّوز 
 ( 5.)السيوطياإلمام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 310، 1/303األنباري  ،اإلنصاف (1)
 1/358خالد األزهري  ،شر  التصريح (1)
 3/41( شر  ابن عقيل 3)
 154/ 3و املخصص  ،ابن سيدة 1/33الفراء  ،( معاين القرآن3)
  3/154السيوطي ،( مهع اهلوامع5)
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 وهناك من يرى يف إضافة العدد املركب ثالثة أوجه :

 .على فتح اجلزأيناألول: أن يبقى بناهه الوجه 
والثاين: أن يعرب عجزه مع بقاء الرتكيب كبعلبك، وحكاه سيبويه عن بعض العرب فتقول: "أحد عشرك 

واختاره ابن عصفور، وزعم أنه األفصح، ووجه ذلك بأن مع أحد عشر زيد" واستحسنه األخفد، 
اإلضافة ترد األمساء إىل أصلها من اإلعراب، ومنع يف التسهيل القياس عليه، وقال يف الشر : ال وجه 

ِمن  ل د ن  ح ِكيٍم  ﴿ :يف قوله تعاىلالستحسانه؛ ألن املبين قد يضاف حنو: "كم رجل عندك؟ " و 
ِبرٍي﴾   (1)خ 

حكى الفراء أنه مسع من أيب فقعس األسدي وأيب  و ،لثالث: أن يضاف صدره إىل عجزهاأما الوجه و 
  (1)ك".عشرِ اهليثم العقيلي: "ما فعلت مخسة   

 حجة اجملوزين
 (3):بقول الشاعر حتجوااحتج اجملوزون بالسماع وا قدو 

ر ٍة ِمن    ِحج ِته  ك ل ف  من ع ن ائِِه وِشق و تِه  ... بِن ت  مث  اين ع ش 
وأيب اهليثم  ،كقول أيب فقعس األسدي ،وزون مساعهم عمن يثقون بعربيتهومن السماع الذي احتج به اجمل

  (3).رواه عنهما الفراء مساعاً  ((ما فعلت مخسة  عشرِك)): العقيلي

فجاز  ،سم مظهركغريه من األمساء املظهرةف اإن النيّ :م هلقو  القياس ومن احلجج اليت احتج هبا اجملوزون
  (5). ما بعده كسائر األمساء املظهرةإضافته إىل

 القول الثاين :قول املانعني

  (4).البصريون وابن مالك إىل العشرة إضافة النيفوممّن منع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1سورة هود آية ](1)
 1330، 3/1313املرادي  ،( توضيح املقاصد1)
 -بفتح العني-" والعناء 388/ 3اخلزانة " ومجاعة من شرا  األلفية "انظر العيين هبامد 1131( استشهد هبذا البيت األمشوين "رقم 3)

بكسر احلاء وتشديد اجليم -ومثله الشقاء والشقاوة: ضد السعادة، واحلجة  -بكسر الشني وسكون القاف-النصب والتعب، والشقوة 
 مفتوحة أي السنة .

 3/1481ابن مالك  ،شر  الكافية الشافيةو  33، 1/33الفراء  ،معاين القرآن (3)
 1/310نبارياأل ،اإلنصاف (5)
  1481، 1481/ 3ابن مالك   ،شر  الشافية الكافية (4)
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 حجة املانعني

بأن قالوا: إمنا قلنا إنه ال جيوز ذلك ألنه قد جعل االمسان امسًا واحًدا، فكما ال جيوز قد احتج املانعون و 
 أن يضاف االسم  الواحد  بعض ه إىل بعٍض، فكذلك ههنا. وبيان هذا أن االمسني ملا رّكبا دال  على 

ش ر ة" من غري إضافة معىًن واحد، واإلضافة تـ ب ِطل ذلك املعىن، أال ترى أنك إذا قلت "قبضت  مخ  س ة  ع  
دل  على أنك قد قبضت مخسة وعشرة، وإذا أضفت فقلت "قبضت  مخ  س ة  ع ش ٍر" دل  على أنك قد 
قبضت اخلمسة دون العشرة، كما لو قلت "قبضت  مال زيٍد" فإن املال يدخل يف القبض دون زيد، 

انت اإلضافة تـ ب ِطل املعىن وكذلك "ضربت غالم  عمرٍو" فإن الضرب يكون للغالم دون عمرو، فلما ك
ت الذي استدل به يالب نّ إ :قوهلمأيضًا ومن حجج املانعني  (1)املقصود من الرتكيب وجب أن ال جتوز.
  (1).لضرورة الشعر جاءوإمنا  اجملوزون ال يعرف له قائل وال ي خذ به

 الرتجيح 

 :السابق ما يأيت يرتجح من العرض

 :لألسباب التاليةيف للعشرة وذلك جواز إضافة الن

حينما ـ وجود السماع ممن يوثق به يف سعة الكالم كما ذكر ابن مالك يف شر  الكافية الشافية  1
مساعهم عمن يثقون بعربيته، كقول أيب فقعس األسدي، وأيب اهليثم العقيلي: "ما  وحجة الكوفينيقال:"

  (3)."فعلت مخسة عشرك"، رواه عنهما الفراء مساعا

واعلم أن  العرب تدع  ))سيبويه بأن العرب كانت تتكلم هبا ولكنه جعلها لغة ردي ة حيث قال :ـ ذكر  1
 ))وقال أيضاً عن ما مسع عن العرب قوله : (3(()واحدة مخسة عشر يف اإلضافة واأللف والالم على حال

 .العربلى وجودها عند فهذا إثبات ع (5).((ك، وهي لغة ردي ةومن العرب من يقول: مخسة عشرِ 
 .وة للجوازـ رأى بعض العلماء جتويز إضافة النّيف للعشرة يف ضرورة الشعر يعطي ق 3
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/310األنباري  ،اإلنصاف (1)
  3/154ومهع اهلوامع ،السيوطي  1/310األنباري  ،اإلنصاف (1)
 3/1481، ابن مالكشر  الكافية الشافية (3)
 133، 3/138سيبويه ،الكتاب (3)
 3/133سيبويه ،الكتاب (5)
 
 



118 
 

 (1).ف القائل وقائله هو نفيع بن طارقـ البيت ليس كما اّدعى املانعون بأنه جمهول القائل بل معرو  3
      33م.ومتييزه جواز تعريف العدد املركب

،واخلمس ة  الع ش ر   :"اخلمسة العشر درمهًا ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يقال يف مخسة عشر درمها
 .وال يف الدرهم الدره م . وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز إدخال األلف والالم يف العشر،

رأي مّث رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف  وقد بدأ 
 (1).البصريني
 التمهيد 

: املضمر كأنا وهم، وهي على النحو التايلسبعة املعرفة هي عكس النكرة  وأقسام املعارف يف اللغة 
كالغالم واملرأة، واملضاف (3)لأوبكالذي واليت، وذو (3)والعلم كزيد وهند، واإلشارة كذا وذي، واملوصول

 (5)وغالمي، واملنادي حنو: "يا رجل" ملعني.لواحد منها كابين 

 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

  (4.)خصوصاً  الكسائيومن الكوفيني (4)الكوفيون تعريف العدد املركب ومتييزهوممّن جّوز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4/544 اجلاحا ،( احليوان1)
 315ـ  1/311األنباري  ،اإلنصاف( 1)
، أو غري ملفوظة بل يكون املوصول معىن ما ( قيل: إن تعريف املوصول بالعهد الذي يف الصلة، وقيل بأل، ملفوظة يف حنو: الذي واليت3)

 فيه "أل" كـ "من" و"ما".
 ا.( أي: الذي تدخل عليه أداة التعريف، وهي "أل" املعرفة، سواء كان مذكرًا أو م نثً 3)
 1/33ابن هشام  ،أوضح املسالك (5)
 1/31ابن عقيل ،( املساعد4)
 3/1444ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (4)
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 اجملوزينحجة 

قبضت : "عن العرب فيما حكاه األخفد قوهلمبالسماع  لتعريف العدد املركب ومتييزه قد احتج اجملوزونو 
  (1)".اخلمسة العشر درمهاً 

  (1).هم اخلمسة عشر يريدونهم  و ،هم اخلمسة العشر:وقالت العرب 
 قول املانعني  :القول الثاين

وكذلك من املانعني  (5)واألمشوين (3)وابن عقيل(3)"املربدومتييزهتعريف العدد املركب " ومن املانعني لـ
  (8).ومن سار على طريقهم من املعاصرين عباس حسن (4)وممّن منع أيضاً الصبان يف حاشيته(4)السيوطي

 حجة املانعني

؛ األول الم ال تدخل إال على االسماأللف وال إن   :وا "تعريف العدد ومتييزه" بقوهلمقد احتج الذين منعو 
أن ال ينبغي فألن االمسني ملا ر ك ب  أحدمها مع اآلخر نزال منزلة اسم واحد وإذا نزال منزلة اسم واحد  

زء الثاين يتنزل منزلة ألن اجل ؛يف اجلزء األوليكون التعريف  وبالتايل رأوا أنّ  جيمع فيه بني عالميت تعريف
 (3).بعض حروفه

على اجلزء "أل" املركب ال ي عر ف منه اجلزآن بل تدخل  بكالم العرب على أنّ  أيضاً واحتج املانعون  
  (10):عمرو بن أمحراألول وذلك كما جاء يف قول 

 تـ ف ق أ  فوقه الق ل ع  الس و ارِي    وج ن  اخل ازِب اِز به ج ن ون ا                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/143وحاشية الصبان على األلفية 1/31واملساعد ،ابن عقيل  1/313األنباري  ،( اإلنصاف1)
 1/311ابن السراج  ،(أصول يف النحو1)
 1/145املربد  ،( املقتضب3)
 1/31ابن عقيل ،( املساعد3)
 1/145( شر  األمشوين على األلفية 5)
 3/153السيوطي  ،( مهع اهلوامع4)
 1/143ان على شر  األمشوين على األلفية ( حاشية الصبّ 4)
 1/333عباس حسن  ،( النحو الوايف8)
 1/313األنباري  ،اإلنصاف (3)
خ وز" ونسبه لعمرو بن أمحر وأنشده موفق الدين بن يعيد يف  -ق ل ع  -أ ( هذا بيت من الوافر، وقد أنشده ابن منظور "ف ق 10)

 "103/ 3" وأنشده رضي الدين يف باب املركبات من شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "540شر  املفصل "ص
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ول وباز اجلزء ألفتعرف اخلاز وهو اجلزء ا((اخلازباز))والدليل على تعريف اجلزء األول يف املركب يف كلمة 
 (1).الثاين مل ي عر ف

 الرتجيح 

 :يظهر يل من العرض السابق ما يلي

 جواز تعريف العدد املركب صدره وعجزه وأما تعريف التمييز فال جيوز وذلك لألسباب اآلتية:

 .د املركب وبعضهم ضّعفه ومل هنعهولكن بعضهم جّوز تعريف العد ،ـ ذكر أكثر العلماء جوازه 1

وجود السماع الذي ذكره األخفد عن العرب بتعريف صدر وعجز العدد املركب وهو ما ذكرناه يف ـ  1
 (1)حجج اجملوزين.

 . صة إذا كان السماع يف سعة الكالموخا ،ـ السماع مقّدم على القياس 3

        34م.لى "بأل"جواز نداء االسم ااحم

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز نداء ما فيه األلف والالم حنو "يا الرجل ويا الغالم"وذهب البصريون إىل أنه 
 ال جيوز.
مّث رّجح األنباري رأي  ،وأتبعه بعرض حجج البصريني بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 (3).البصريني
 التمهيد

 :خصائص األمساء كما قال ابن مالك النداء من

 (3)باجلر والتنوين والندا وأل ... ومسند لالسم متييز حصل

 يف حمل نصب اً ومنه ما يكون مبني اً ولكن منه ما يكون منصوب ،وإعراب املنادى األصل فيه النصب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/1676ابن مالك ،شرح الكافية الشافية (1)
 216ابن السكيت  ،إصّلح المنطق (2)
 1/27مالك ( شرح األشموني أللفية ابن 3)       441ـ  1/441األنباري  ،( اإلنصاف4)
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 :مخسة أنواع وهي على النحو التايلوللمنادى 

 النوعان املضاف وأخرياً الشبيه باملضاف و  العلم والنكرة املقصودة والنكرة غري املقصودة وكذلك

وكان هذا  ،ءاألول والثاين مبنيان يف حمل نصب وأما األنواع الثالثة املتبقية فهي منصوبة على الندا
: أواًل ما يكون اء فلها ثالثة أقسام وهي كما يليوأما ما خيص حروف الند ،املنادىالتفصيل خيص 

 والقسم الثالث واألخري ما يكون مشرتكاً  ،وثانيًا ما يكون للبعيد وهي أيا وهيا ،للقريب وهي اهلمزة وأي
 .يصلح للقريب والبعيد وهي الياء

 املناقشة

 القول األول: قول اجملوزين

  (1).وأجازه يف الشعر دون النثر ابن هشام(1)"بأل" الكوفيون والبغداديونوممّن جّوز نداء االسم ااحملى

 حجة اجملوزين

 بالسماع والقياس  لـ نداء االسم ااحملى "بأل" قد احتج اجملوزونو 
 ( 3):قول الشاعرب فاستشهدوا أما السماع

اِن فـ ر ا ...  م ان الّلذ  ِسب اين ش رًّافـ ي ا الغ ال  ا أن ت ك   إي اك م 
  (3)."بأل"املعرف  غالمانأدخل الشاعر حرف النداء على اليف هذا البيت 

 ( 5):بقول اآلخرأيضاً واحتجوا 
  عباس يا امللك املتوج والذي ... عرفت له بيت العال عدنان

وأما من ناحية (4.)وهي كلمة امللك  "بأل"فة أدخل حرف النداء على الكلمة  املعرّ  قد الشاعرإّن ف
 (4(()يا أهلل)) يفالتعريف  "أل"قاسوا جواز دخول حرف النداء على قد القياس ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
   2/171المرادي ،(التصريح1)

 4/24ابن هشام ،( أوضح المسالك2)

" ورضي الدين في أثناء باب توابع 172( من الرجز المشطور، وقد استشهد بهما ابن يعيش في شرح المفصل "ص1)

" وابن عقيل 378بوالق" واألشموني "رقم  153/ 1" وشرحهما البغدادي في الخزانة "112/ 1المنادى من شرح الكافية "

 "108"رقم 

 1/113األنباري  ،اإلنصاف (4)

 "440" وأنشده ابن هشام في أوضح المسالك الشاهد رقم"373( استشهد به األشموني رقم"5)

 1/28( شرح األشموني على األلفية 3)

 1/117األنباري ،اإلنصاف (7)
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 القول الثاين :قول املانعني

ابن مالك منعه يف النثر غري لفا اجلاللة و (1)املربد البصريون ومنهموممّن منع نداء االسم ااحملى "بأل" 
ومن ( 3)وابن عقيل منع اجلمع بني حرف النداء وأل يف السعة وأجاز ذلك يف الشعر(1)وأجازه يف الشعر

  (5).والسيوطي(3)املانعني يف النثر واجملوزين يف الشعر خالد األزهري

 حجة املانعني

األلف والالم تفيد  أنّ   بأل"ببعض احلجج فمن هذه احلججلقد احتج املانعون لـ"نداء االسم ااحملى "و 
اجلواز من باب الضرورات إن وقالوا أيضاً (4).وتعريفان يف كلمة ال جيتمان ،تفيد التعريف ((يا))التعريف و
  (4).واحتجوا بأن األبيات جمهولة القائل ،الشعرية
 الرتجيح

 :ويرتجح يل من خالل ما ع رض اآليت

 وذلك لألسباب التالية: يف الشعر دون النثر جواز نداء املعرف بـ"أل" 

 .ـ استعملت العرب نداء املعرف بـ"أل" يف أشعارها 1

 أجازه يف الشعر ومنعه يف السعة كثري من النحاة. ـ 1

األلف  أنّ  األنباري على هذا اجلواز بثالثة ردود أوهلا: د  ر  ـ وأما ما قيل يف جواز نداء لفا اجلاللة فـ   3
والالم عوض عن مهزة "إله" فتنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة، وإذا تنز لت منزلة حرف من نفس 
الكلمة جاز أن يدخل حرف النداء عليه، والذي يدل على أهنا مبنزلة حرف من نفس الكلمة أنه جيوز 

 أن يقال يف النداء "ياأهلل "بقطع اهلمزة، قال الشاعر:
 يا أهلل   م  له  وم ن  مس  اه  ... على امِسك  ال   و  ارٌك ه  ب  م  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 133ـ 3/133املربد  ،( املقتضب1)
 1308،  1304/ 3ابن مالك ،( شر  الكافية الشافية1)
 345ـ  3/343و شر  ابن عقيل  503،  1/501ابن عقيل ،( املساعد3)
   1/143خالد األزهري ،التصريح (3)
 38ـ  1/34السيوطي  ،( مهع اهلوامع5)
 1/333األنباري  ،اإلنصاف (4)
  1308ـ  3/1304( شر  الكافية الشافية، ابن مالك 4)
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ولو كانت كاهلمزة اليت تدخل مع الم التعريف لوجب أن تكون موصولة، فلما جاز فيها ههنا القطع دل  
على أهنا نزلت منزلة حرٍف من نفس الكلمة، كما أن الفعل إذا مسي به فإنه تـ ق ط ع مهزة  الوصل منه حنو 

ءين أقتل، ورأيت أقتل، اض ِرب  واقـ ت ل ، تقول "جاءين إضرب، ورأيت إضرب، ومررت بإضرب" و "جا
ومررت بأقتل" بقطع اهلمزة ليدل على أهنا ليست كاهلمزة اليت كانت يف الفعل قبل التسمية، وأهنا مبنزلة 

 حرف من نفس الكلمة، فكذلك ههنا.
والذي يدل على ذلك أهنم لو أجروا هذا االسم جمرى غريه مما فيه ألف والم لكانوا يقولون "يا أيها اهلل"  

يقولون "يا أيها الرجل" إما على طريق الوجوب عندنا، أو على طريق اجلواز عندكم، فلما مل جيز أن كما 
 يقال ذلك على كل حاٍل دل  على صّحة ما ذهبنا إليه.

 والوجه الثاين: أن هذه الكلمة كثر استعماهلا يف كالمهم؛ فال يقاس عليها غريها.
ت ّق أيت به على هذا املثال من البناء من غري أصل يـ ر د  إليه؛ والوجه الثالث: أن هذا االسم ع ل م غري م   ش 

فينزل منزلة سائر األمساء األعالم، وكما جيوز دخول حرف النداء على سائر األمساء األعالم فكذلك 
 ههنا.

   (1)واملعتمد من هذه األوجه هو الوجه األول، واهلل أعلم.
        38م.م املضاف حبذف آخر املضاف إليهجواز ترخي

وذلك حنو  وي وِقع ون الرتخيم يف آخر االسم املضاف إليه، ذهب الكوفيون إىل أن ترخيم املضاف جائز،
وذهب البصريون إىل وما أشبه ذلك. ،و "يا آل ماِل"يف يا آل مالك قولك "يا آل  عاِم"يف يا آل عامِر،

 أن ترخيم املضاف غري جائز.

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد

 الرتخيم يف اللغة: ترقيق الصوت وتليينه، يقال: صوت رخيم؛ أي رقيق لني، وكالم رخيم: لني سهل، 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 330، 1/333اإلنصاف، األنباري (1)
 351ـ 1/334( اإلنصاف، األنباري 1)
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 ومنه قول الشاعر:
 زر  وال ن   اءٌ ر  احلواشي ال ه   ... رخيم  ومنطقٌ  احلريرِ  مثل   هلا بشرٌ 

ويف االصطال : حذف آخر الكلمة يف النداء بطريقة خمصوصة؛ للتخفيف غالبا، أو لداٍع آخر كالتمليح 
  واالستهزاء.

 (1).؛ وترخيمه للتصغريعريةللنداء، وترخيمه للضرورة الش وهو ثالثة أنواع: ترخيم اللفا
 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

ومن اجملوزين يف ضرورة الشعر ابن (1)حبذف آخر املضاف إليه الكوفيون وممّن جّوز ترخيم املضاف
  (3).مالك

 حجة اجملوزين
 العرب  عنبالسماع اـ"ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه"  قد احتج اجملوزون و 
 ( 3):ز ه ري  بن أيب س ل م ىحنو قول   

رِم   م   خ ذ وا ح ّظك م يا آل ِعك   بالغ ي ِب ت ذ كر   واحف ظ وا ... أ و اِصر ن ا والر ح 
رِم ة " إال أنه حذف التاء  بن قيس بن عيالن بن مضر،  للرتخيم، وهو عكرمة بن خ ص ف ة  أراد "يا آل ِعك 

 (5:)ل اآلخرو قاحتجوا كذلك بوهو أبو قبائل كثرية من قيس. و 

ع وه  د اِعي ِميت   ع ر و  ال تـ بـ ع د  فكل  ابِن ح ر ةِ  اأب     فـ ي ِجيب   ةٍ ... س ي د 
 أراد "أ ب ا ع روة". 

 :رهبة بن العجاج ولقبو 
 ىِإم ا تـ ر ي يِن اليوم أ م  مح  ِز ... ق ار ب ت  بني ع ن ِقي و مج  زِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " 1حاشية رقم" 3/51( أوضح املسالك، ابن هشام1)
 ،و مهع اهلوامع 3/43على األلفية و شر  األمشوين 3/1134املرادي ،و توضيح املقاصد واملسالك 1/543ابن عقيل ،املساعد (1)

 1/313البغدادي  ،وخزانة األدب 1/48السيوطي
 3/1341ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (3)
" والرضي 185" وابن يعيد يف شر  املفصل "ص333/ 1هذا البيت من كالم زهري بن أيب سلمى املزين، وقد استشهد به سيبويه "( 3)

" وامل لف يف أسرار العربية 314" كما استشهد به األمشوين "رقم 343/ 1ه البغدادي يف اخلزانة "" وشرح134/ 1يف شر  الكافية "
 "34"ص
" واستشهد به أيًضا 344/ 1" وشرحه البغدادي يف اخلزانة "134/ 1" وشر  الكافية "185هذا البيت من شواهد شر  املفصل "ص( 5)

 "351ابن هشام يف أوضح املسالك "رقم 
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وهناك من الشواهد اليت  (1)على جوازه. ، فدلّ الشواهد على هذا كثرية جداً وقالوا إّن أراد "أم محزة" و 

 :ف إليه بأسره وذلك يف قول الشاعرتدل على حذف املضا
 يا عبد هل تذكرين يف ساعة ...

  (1).يا عبد هند فحذف املضاف إليه هندويقصد الشاعر 
شيء الواحد فجاز ترخيمه  املضاف واملضاف إليه مبنزلة ال نّ : إقوهلم  أيضاً  ومن حجج اجملوزين

  (3).كاملفرد
 القول الثاين :قول املانعني

ومن سار  (3)سيبويهالبصريون وعلى رأسهم  وممّن منع ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه يف الّسعةِ 
  (4).األمشوينوكذلك من هنج هنجهم  (4)املراديمعهم و  (5)على طريق املنع ابن الضائع

 حجة املانعني

رون أّن هذه لـ"ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه" بعدد من احلجج حيث ي  نو املانع قد احتجو 
 ((ترخيم املضاف حبذف املضاف إليه))ـالشروط مل تتوفر ل نّ أ ومن هذه احلجج  ،احلجج مانعة للرتخيم

  (8).وإذا اختل شرط منع الرتخيمأحرف  على ثالثةمعرفة وأن يكون زائداً أن يكون منادى مفرداً  وهي
  (3).ضرورةال على أيضاً  أن سيبويه خرّج الرتحيم يف غري النداء هاومن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  333ـ  1/334األنباري  ( اإلنصاف،1)
  1/543ابن عقيل  ،املساعد( 1)
 1/333األنباري  ،اإلنصاف( 3)
 1/141سيبويه ،الكتاب( 3)
 1/48السيوطي ،( مهع اهلوامع5)
 3/1134املرادي  ،( توضيح املقاصد واملسالك4)
 3/43( شر  األمشوين على األلفية 4)
 1/333األنباري  ،اإلنصاف (8)
 1/333األنباري  ،اإلنصاف (3)
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 الرتجيح 

 :يظهر يل مما سبق ما يلي

 :وذلك للمربرات التالية جواز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه يف الشعر دون النثر

 .ـ وجود ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه يف جمموعة من األبيات الشعرية 1
 ـ عدم وجود مساع من النثر جيّوز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه.  1

        33م.ترخيم االسم الثالثي متحرك الوسطجواز 

وذلك حنو قولك يف ع ن ٍق "يا  ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز ترخيم االسم الثالثي إذا كان أوسطه متحرًكا، 
 ك ِتف"ياك ِت"وذهب بعضهم إىل أن الرتخيم جيوز يف األمساء على اإلطالق.ع ن "ويف ح ج ر "يا ح ج "ويف  

وإليه ذهب أبو احلسن علي بن  وذهب البصريون إىل أن ترخيم ما كان على ثالثة أحرف ال جيوز حبال،
  محزة الكسائي من الكوفيني.

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد

ثالثي, ورباعي, ))األصول ثالثة : :كما قال ابن جين يف اخلصائص  ثالثة الكلمة يف العربية  أصول
به وحرف حيشى به وحرف ومخاسي. فأكثرها استعماال, وأعدهلا تركيًبا الثالثي. وذلك ألنه حرف يبتدأ 

حسب لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه؛ ألنه أقل  وليس اعتدال الثالثي لقلة حروفه، يوقف عليه
حروفًا, وليس األمر كذلك؛ أال ترى أن مجيع ما جاء من ذوات احلرفني جزء ال قدر له فيما جاء من 

 (1)((..ن, وإذ, وصه, ومه.ن, ويف, وعن, وهل, وقد, وبل, وكم, وم  ذوات الثالثة؛ حنو مِ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 353ـ  1/354األنباري  ،اإلنصاف (1)
 1/54ابن جين  ،اخلصائص (1)
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 املناقشة

 القول األول: قول اجملوزين 

  (1)الوسط الكوفيون ومنهم على وجه اخلصوص الفراءوممّن جّوز ترخيم االسم الثالثي متحرك 

  (1).من البصريني ووافقهم يف اجلواز األخفد

 حجة اجملوزين

 ،وقالوا األصل يف يد  ي د ي ،ك الوسط على يد ودمقد قاسوا الثالثي حمرّ و ياس بالق قد احتج اجملوزونو 
 ( 3).إهنا من ذوات الياءدمّي ملن قال و  ،م ٌو ملن قال إهنا من ذوات الواوويف دٍم  د  

 (3)بقول الشاعر: واحتجوا

ٍر ذ حِب ن ا ... ج ر ى الد م ي اِن باخل رب ِ الي ِقنيِ   فـ ل و  أ ن ا ع ل ى ح ج 
من ذوا ت الواو، إال أهنم استثقلوا احلركة على حرف العلة فيهما؛ ألن احلركات  قالوا إّن دماً واألكثرون 

تستثقل على حرف العلة، فحذفوه طلًبا للتخفيف وفرارًا من االستثقال، فبقيت يٌد ودٌم، فكذلك يف حمل 
اخلالف: الرتخيم إمنا وضع للتخفيف باحلذف، واحلذف قد جاز يف مثله للتخفيف، فوجب أن يكون 

  (5)ئزًا.جا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/1354ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية (1)
هامد  3/55ابن هشام ،على ألفية ابن مالكوضح املسالك و أ3/1135املرادي  ،املسالك بشر  ألفية ابن مالك و توضيح املقاصد (1)

 1/551( و  املساعد ،ابن عقيل 3رقم )
 1/354األنباري ،اإلنصاف (3)
تبًعا البن هشام  -فيما نقله عنه البغدادي، ومل أعثر عليه بعد طويل البحث-( اختلف العلماء كثريًا يف نسبة هذا البيت؛ فنسبه العيين 3)

إىل املثقب العبدي، وينسبه قوم إىل الفرزدق، وقوم إىل األخطل، وقوم إىل املرادس بن عمرو، واستصوب تبًعا لصاحب احلماسة البصرية 
البغدادي أنه لعلي بن بدال بن سليم، وأسند رواية ذلك إىل ابن دريد يف كتاب اجملتىب عن عبد الرمحن عن عمه األصمعي، وقد أنشده ابن 

" والرضي يف باب 400ات، والبيت من شواهد الزخمشري يف املفصل، وابن يعيد يف شرحه "صمنظور "د م ى" هذا البيت ثالث ثالثة أبي
 "1141" واألمشوين "رقم 333/ 3املثين من شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "

 353ـ 1/354( اإلنصاف، األنباري 5)
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 القول الثاين:قول املانعني

ابن وكذلك من املانعني  (1)وابن جين(1)الرأي ابن السراجومن  املانعني البصريون ومن أخذ هبذا 
وكذلك الشي  خالد  (5)ابن عقيل ومن هنج هنجم أيضاً (3)املرادي وابن عصفور ووافقهم يف املنع(3)مالك

 ( 4).األزهري

 حجة املانعني

الرتخيم اهلدف منه طلب التخفيف  نّ بقوهلم إ احتج مانعو "ترخيم االسم الثالثي حمرك الوسط"وقد 
أنه من اإلجحاف احلذف من آخر  كذلك فرأوا، احلذف فيه االسم الثالثي يف غاية اخلفة فال حيتملو 

  (4)االسم الثالثي.
االسم بشرط زيادته عن ثالثة أن يرّخم  وجيوزّن أقل األصول ثالثة إ :قوهلم أيضاً  كانت حجتهم و 

  (8).أحرف

 الرتجيح

 مما سبق ما يأيت:يبدو يل 

 : تحرك الوسط وذلك لألسباب التاليةعدم جواز ترخيم االسم الثالثي م

 .رتخيمـ عدم وجود شاهد واحد من كالم العرب يثبت ال 1

 .كانت أقوى وأوجه من حجة اجملوزينـ حجة املانعني  1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/345ابن السراج ،األصول يف النحو( 1)
 114ابن جين  ،اللمع يف العربية( 1)
 1/131ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية ( 3)
 3/1135املرادي ،بشر  ألفية ابن مالك صدواملسالكتوضيح املقا( 3)
 1/551ابن عقيل  املساعد،( 5)
 1/155،154خالد األزهري  ،( شر  التصريح على التوضيح4)
 1/353األنباري ،اإلنصاف (4)
     1/185خالد األزهري  ،والتصريح 1/345ابن السراج   ،األصول يف النحو (8)
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ه إذا قيل إنّ " وقد قال ابن مالك يف شر  الكافية الشافية: يرده قول املانعني اً ـ قياس اجملوزين كان ضعيف 3
يف ترخيم "ياحك" يلزم منه عدم النظري، إذ ليس يف األمساء املتمكنة ما هو على حرفني ثانيهما حمرك  

 كـ"غد" و"يد".
  (1). عدم النظري"فلو كان الثالثي ساكن الثاين كـ"بكر" مل جيز ترخيمه بإمجاع؛ ألن ترخيمه موقع يف

            51م.ز ندبة النكرة واألمساء املوصولةجوا

وقد  . وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك ذهب الكوِفي ون إىل أنه جيوز ندبة النكرة واألمساء املوصولة،
رأي مّث رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف بدأ 

 (1).البصريني
 التمهيد

وأكثر من يتكلم هبا  هي بضم النون مصدر ندب امليت إذا نا  عليه وذكر خصاله احلميدةالندبة  
الندبة تكون بياء أو و  (3) املندوب مدعو ولكنه متفجع عليهو  (3.)النساء لضعفهن عن احتمال املصائب

ندبت بغري ألف واأللف بواو وال بد من أحدمها وتلحق األلف آخر االسم املندوب إن ش ت وإن ش ت 
ومن شأهنم أن يزيدوا حرفًا إذا (4(()ألن الندبة كأهنم يرتمنون فيها))قال سيبويه: و  (5)أكثر يف هذا الباب

نادوا بعيًدا وال أبعد من املندوب فإذا وقفوا قالوا: يا زيداه واعمراه فيقفون على هاء خلفاء األلف فإن 
زيد, ويا بكر, واأللف تفتح ما قبلها مل تلحق األلف قلت: وا هلاء وإذاوصلوا النداء بكالم أسقطوا ا

زيد فتضم, فإن أدخلت األلف قلت: وا زيداه, فإن أضفت إىل  تقول: واف كان أو مكسوراً   مضموماً 
اه وحذفت التنوين ألنه ال زيد فإن أدخلت األلف قلت وا غالم زيد   اسم ظاهر غري مكىن قلت: وا غالم  

 (4)يلتقي ساكنان.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/131ابن مالك ،شر  الكافية الشافية( 1)
 343، 1/341األنباري  ،صاف( اإلن1)
 3/138( حاشية الصبان على شر  األمشوين 3)
 1/110سيبويه  ،الكتاب( 3)
 1/355ابن السراج  ،األصول( 5)
 1/110سيبويه  ،الكتاب( 4)
 1/355ابن السراج  ،األصول( 4)
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 املناقشة

 القول األول:قول اجملوزين

 (1)لرياشي يف إجازته ندبة اسم اجلنس املفردوا(1)ومن اجملوزين لـ"ندبة النكرة واألمساء املوصولة" الكوفيون
  (3).زيل إهبامههرة تإذا اشتهرت صلته شابن مالك واشرتط  ومن اجلّوزين

 حجة اجملوزين
النكرة يقرب من املعرفة باإلشارة ومثلوا  نّ إبقوهلم لـ"ندبة النكرة واألمساء املوصولة" قد احتج اجملوزون و 
ا كما أن األمساء وأما االمساء املوصولة فقالوا إهنا معارف بصالهت ،اراكباه(( فجوزوا ندبته كاملعرفة))و ـب

وقد قالوا كما جيوز ندبة األمساء األعالم مثل زيد وعمرو فقالوا كذلك جيوز ندبة ما  ،األعالم معارف
ئ ر ))على صحة كالمهم ما حكى عنهم من قوهلم  ستدلوايشبهها ويقرب منها وا ِْ و ام ن  ح ف ر  ِب

اِن )) القائلون جبواز ندبة النكرة  بسماع ما جاء يف صحيح البخاري  وأيضاً احتج (3)((ز م ز م اه ع ِن النـ ع م 
ر ة  تـ ب   ت ه  ع م  : أ غ ِمي  ع ل ى ع ب ِد الل ِه ب ِن ر و اح ة ، ف ج ع ل ت  أ خ  ه م ا، ق ال  ِكي و اج ب ال ه ، ب ِن ب ِشرٍي ر ِضي  الل ه  ع نـ 

د  ع ل ي   ا، تـ ع د  ا و اك ذ    (5)ِه ...((و اك ذ 
إال ما كان موصواًل غري مبدوء بأل وصلته مشهورة  فالبصريون منعوا ذلكا ما خيص ندبة املوصول وأمّ 

الف البصريني حنو )وامن حفر ب ر زمزماه(وذلك شاذ عند البصريني ،واتفق خبفيندب عند الكوفيني 
  (4).لى منع ندبة املوصول املبدوء بألاجلميع ع

وام ن  حفر ب ر  جاز حنو:   فإن عينتم ن  ذهباه وا :موصول بصلة ال تعينه فال جيوزبة وال جيوز ند
 ( 4)م.ل  وكونه يف الشهرة كالع   ،وشرط املوصول اخللو من أل  زمزماه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/341األنباري اإلنصاف، (1)
 133/ 3وحاشية الصبان على شر  األمشوين  53، 3/58وشر  األمشوين  3/1111ياملراد ،توضيح املقاصد واملسالك( 1)
 1/535وابن عقيل املساعد ،ابن عقيل 3/1331ابن مالك  ،الكافية الشافيةشر  ( 3)
 343، 1/341األنباري ،( اإلنصاف3)
    5/133( صحيح البخاري  5)
 1/181خالد األزهري ،التصريح( 4)
 1/181خالد األزهري  و التصريح، 1/535ابن عقيل  ( املساعد،4)
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 القول الثاين :قول املانعني

 (1)وابن السراج  (1)سيبويه منع ندبة النكرة البصريون وخصوصاً  النكرة واألمساء املوصولة وممّن منع ندبة
وأيضًا ابن  (4)ومعهم املرادي (5)ن منع ندبة النكرة ابن مالكوممّ  (3)وكذلك الزخمشري (3)وابن جين

  (10).والسيوطي (3)ومن املانعني األمشوين (8)وابن عقيل (4)هشام

 حجة املانعني
إن املقصود بالندبة أيضًا وقد قالوا  ،لنكرة مبهمة ال ختص واحدًا بعينها إنّ  بقوهلم:ن و احتج املانعقد ول

ويرى املانعون بأنه ال حيصل  ،ليخفف مابه من مصيبة ؛لنادب عذره يف تفجعه على املندوبأن ي ظهر ا
  (11).ال بندبة النكرة ،بندبة املعرفة إال

 ( 11).فبذلك أشبهت النكرة بأهنا مبهمة،وأما ما خيص االمساء املوصولة فكان سبب منعهم هلا 

 الرتجيح

 :ما يلييظهر ىل من العرض السابق 

 . البخاري كماجاء يف حجة اجملّوزينجواز ندبة النكرة لوجود السماع  يف صحيح 

 بـ"أل" وذلك لوجود السماع  اً جواز ندبة املوصول بشرط أن ال يكون معرّفوكذلك 

قّدم على القياس يف مجيع والسماع  م ،وندبة املوصول إذا عنّي جاز جمليئ السماع الدال على جوازه
 .  األحوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 221، 2/227سيبويه الكتاب، (1)
 1/411ابن السراج ،األصول في النحو (2)
 121، 129ابن جني ،اللمع في العربية (4)
 61الزمخشري  ،المفصل في صنعة اإلعراب (3)
 4/1434ابن مالك ،( شرح الكافية1)
 1122/ 4المرادي ،توضيح المقاصد والمسالك (6)
 3/37،31ابن هشام  ،أوضح المسالك (7) 
    4/212،214ابن عقيل ،شرح ابن عقيل (1)
 10، 4/11شرح األشموني  (0)
 66، 2/61السيوطي ،همع الهوامع (19)
 1/464األنباري  ،واإلنصاف221، 2/227سيبويه  ،الكتاب (11)
 1/464األنباري  ،اإلنصاف (12)
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  40مجواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة الشعر.
ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة 

 الشعر. وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك بغري الظرف وحرف اجلر.
 (1).رأي البصريني،مثّ رّجح حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد 

بشرط إضافة اسم إىل آخر فاإلضافة عبارة عن  ،ومنها املعّرف باإلضافة يف اللغة العربية سبعاملعارف 
تنوين ال حيذف كذلكو   ،وهي نون التثنية أو نون اجلمع ،حذف ما يف املضاف من نون تلي اإلعراب

جلار واختلف يف ا ،وه الء بنوه وهذا صاحبه فتقول هذان غالما زيدٍ  ،ر املضاف إليهبعد ذلك جيو 
وقيل هو جمرور باملضاف وهو  "يف"أو  "نمِ "أو  "الالم"ر وهو للمضاف إليه فقيل هو جمرور حبرف مقدّ 

زعم كثري من النحويني: أنه ال يفصل بني املتضايفني إال يف الشعر؛ واحلق أن مسائل و  (1)الصحيح
 (3)واألربعة الباقية ختتص بالشعر. ،الفصل سبع؛ منها ثالث جائزة يف السعة

 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين 
 اخلفض لضرورة الشعر الكوفيون ومن وممّن جّوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف

 (4)أبو حّيان وافقهم يف اجلواز و  (4)وكذلك ابن عقيل  (5)وابن هشام  (3)الفصل ابن مالك  يّوز جم
 ( 3).يف حاشيتهان و أيضاً جّوزه الصبّ (8)وخالد األزهري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 135ـ  1/114األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 3/33( شر  ابن عقيل 1)
 154ـ  3/151ابن هشام  ،أوضح املسالك( 3)
 (3حاشية رقم ) 1/381،383ابن مالك ،الشافيةشر  الكافية ( 3)
 153ـ 3/151ابن هشام ،أوضح املسالك( 5)
 83، 3/81و شر  ابن عقيل  343، 1/341ابن عقيل ،املساعد (4)
 458، 3/454أيب حيان  ،( البحر ااحميط4)
 1/54خالد األزهري  ( التصريح،8)
 318، 1/314( حاشية الصبان على شر  األمشوين 3) 
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 اجملوزينحجة 
ل و قبواحتجوا  العرب قد استعملته كثريًا يف أشعارها نّ إقالوا  حيث ،السماع تهموقد كانت حج

  (1)الشاعر:
تـ ه ا مب ز ج ٍة ... ز ج  الق ل وص  أ يب م ز اد ه    فـ ز ج ج 

، ففصل بني املضاف واملضاف إليه بالقلوص، وهو مفعول،  وليس بظرف والتقدير: زج أيب م ز اد ة  الق ل وص 
 (1): ل اآلخرو قاستدلوا أيضاً بوال حرف خفض، و 

ا ِئل  عبد  الق ي ِس منها ص د ورِه  ، وقد ش ف ت  ... غ ال   متر  على ما تستمر 
 .والتقدير: شفت غالئل صدورها عبد القيس منها، ففصل بني املضاف واملضاف إليه

  (3):الطرما  بن حكيم احتجوا أيضاً بقولو  
ن اِئنِ ي ط ف ن    ر اِتِع مل   تـ ر ع  ... ِبو اِديِه ِمن  قـ ر ِع الِقِسي  الك 

 حِب وزِي  امل
ن اِئِن الِقِسي    .والتقدير: ِمن  قـ ر ِع الك 

 ( 3)ل اآلخر:و قكذلك استدلوا ب  و 

ا رًا ر س وم ه ا قـ ل م  ِته ا ... كأن  قـ ف  ج   ف أ ص ب ح ت  بـ ع د  خ ط  بـ ه 
هبجتها، ففصل بني املضاف الذي هو "بعد" واملضاف إليه الذي هو "هبجتها" بالفعل والتقدير: بعد 

الذي هو "خط" وتقدير البيت: فأصبحت قفرًا بعد هبجتها كأن قلما خط رسومها. وقد حكى 
، وحكى أبو عبيدة قال: مسعت بعض العرب يقول: إن الشاة زيدٍ  واهللِ  الكسائي عن العرب: هذا غالم  

تـ ر   ر بـ ه ا، ففصل بني املضاف واملضاف إليه بقوله "واهلل"، وإذا جاء هذا يف  واهللِ  فتسمع صوت   ل ت ج 
و ك ذ ِلك  ز ي ن   ﴿يف قوله تعاىل: ابن عامر أحد القراء السبعةاحتجوا بقراءة  الكالم ففي الشعر أوىل، وقد 

رِِكني  قـ ت ل  أ و الِدِهم   ِثرٍي ِمن  ال م ش   "شركائهم" دهم" وجربنصب "أوال (5)ش ر ك اه ه م ﴾ِلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 201/ 1جار هللا في المفصل "هذا البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها، وال يعرف له سوابق أو لواحق، حتى قال  (1)
 ": "وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله:تحقيق محي الدين عبد الحميدب

 فزججتها بمزجة.... البيت
فسيبويه بريء من عهدته" ا. هـ، وقد استشهد بهذا البيت رضي الدين في شرح الكافية في باب اإلضافة، وشرحه البغدادي 

/ 2" وابن جني في الخصائص "431ي المفصل، وابن يعيش في شرحه "ص" والزمخشري ف211/ 2في الخزانة "
 تحقيق محي الدين عبد الحميد." 616" واألشموني "رقم 396

هذا البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها، بل ذكر المؤلف أنه مصنوع، وقد استشهد به رضي الدين في باب (2)
 .األخفشن ع السيد أنشده في أبيات المعاني أن ابنوذكر"2/219لخزانة "حه البغدادي في ااإلضافة في شرح الكافية، وشر

" وقد أنشده ابن منظور "ح وز" وابن جني في الخصائص 160هذا البيت من كّلم الطرماح بن حكيم "انظر الديوان ( 4)
 خزانة"بهامش ال 362/ 4ط الدار" وابن الناظم في شرح ألفية والده ابن مالك، وشرحه العيني " 396/ 2"
أنشد ابن منظور هذا البيت "خ ط ط" ولم يعزه، وهذا البيت مهلهل النسج مضطرب التركيب، يصف الشاعر فيه ( 3)

الديار بالخّلء وارتحال األنيس وذهاب المعالم، وأصل نظام البيت هكذا: فأصبحت بعد بهجتها قفًرا كأن قلما خط رسومها؛ 
ضاف إليه، وبين الفعل ومفعوله، وبين كأن واسمها، وقدم خبر كأن عليها ففصل بين أصبح وخبرها، وبين المضاف والم

وعلى اسمها، فصار أحجية من األحاجي، واستشهاد المؤلف به في قوله "بعد خط بهجتها" حيث فصل بين المضاف الذي 
تتر فيه يعود إلى هو قوله "بعد" والمضاف إليه وهو وقوله "بهجتها" بأجنبي وهو قوله "خط" وهو فعل ماٍض فاعله مس

 القلم الذي في آخر البيت، ومفعول خط هو قوله "رسومها" وأصل هذه العبارة: كأن قلما خط "هو" رسومها.
 [147سورة األنعام آية (] 1)
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 ففصل بني املضاف واملضاف إليه بقوله "أوالدهم" والتقدير فيه: قتل  شركائِِهم أوالد هم، وهلذا كان
  (1)وإذا جاء يف القرآن ففي الشعر أوىل. منصوبًا يف هذه القراءة،

ه  ع  و   ف  لِ خم    اهلل   ب   س   حت   ال  ﴿ف  :أحد القراء يف قوله تعاىل قراءةاستدلوا أيضاً على اجلواز بو    (1).ِله﴾س  ر   د 
 القول الثاين:قول املانعني 

البصريون و   وممّن منع الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة الشعر
  (3).كذلك وافقهم الزخمشري

 حجة املانعني

نهما إال املضاف واملضاف إليه مبنزلة الشيء الواحد فال جيوز أن يفصل بي إنّ  :قوهلمبن انعو املقد احتج و 
وأما ما خيص  (3).يتسع فيهما ما ال يتسع يف غريمهاألن الظرف وحرف اجلر  ؛بالظرف واجلار واجملرور

 ( 5.)ألهنا من وهم القارئ ؛عون يشككون يف القراءة ويضعفوهنافاملانقراءة ابن عامر 
 الرتجيح

 :يبدو يل مما ع ِرض سابقاً ما يلي

جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة الشعر وسعة الكالم وذلك 
 لألسباب التالية :

 واملضاف إليه بغري الظرف أو اجلار واجملرور.ـ كثرة األشعار اليت جتيز الفصل بني املضاف  1

 ـ وجود قراءتني جتيز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف واجلار واجملرور .  1

ٌل و  ـ ابن عامر أحد القراء السبعة ال جيوز اهتامه بالضعف والوهم فهو ثقة 3  قراءته معتربة. ع د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331ـ  1/314األنباري  ،اإلنصاف (1)
 [34سورة إبراهيم آية  ](1)
 318، 1/314( حاشية الصبان على شر  األمشوين 3)
   335ـ  1/331األنباري ،اإلنصاف( 3)
 1/334األنباري ،( اإلنصاف5)
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              43م جواز توكيد النكرة توكيداً معنوياً.

 إذا كانت م قتة حنو قولك:"قعدت يوًما كله، ذهب الكوفيون إىل أن توكيد النكرة بغري لفظها جائز،
 .وقمت ليلة كلها. وذهب البصريون إىل أن تأكيد النكرة بغري لفظها غري جائز على اإلطالق

  (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجج البصريني بعرض هوأتبع الكوفيني،بعرض حجج األنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

 ، وهو نوعان: معنوي ولفظي.التوكيد: تابع يذكر يف الكالم لدفع ما قد يتومهه السامع مما ليس مقصوداً 
هي: النفس، والعني، وكل، ومجيع، وكال، وكلتا؛ وجيب أن يتصل   معروفة التوكيد املعنوي يكون بألفا ف

 كل منها بضمري يطابق امل كد.
 (1)، أو مجلة.، أو حرفاً أو فعالً كان  التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفا امساً وأما  

 املناقشة

 القول األول :قول اجملوزين

 (3)ووافقهم من البصريني األخفد اشرتطوا اإلفادةن وقد ز توكيد النكرة توكيدًا معنويًا الكوفيو وممّن جوّ  
وسلك  (4)واملرادي (4)وابن عقيل (5)ابن هشام  ومن اجملوزين أيضاً  (3) ذهب للجواز وكذلك ابن مالك

  (3).جّوز ذلك من املعاصرين عباس حسن وممّن (8)رأي اجلواز السيوطي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 355ـ  1/351األنباري  ،صاف( اإلن1)
 1/383علي اجلارم ومصطفى أمني  ،و الواضح يف قواعد اللغة العربيةالنح (1)
 1/113خالد األزهري ،التصريح (3)
 3/1144ابن مالك  ،الكافية الشافية(شر  3)
 3/138ابن هشام  ،أوضح املسالك على ألفية ابن مالك( 5)
 3/111و شر  ابن عقيل  1/331ابن عقيل ،(املساعد4)
 1/344املرادي  ،صد واملسالك بشر  ألفية ابن مالك( توضيح املقا4)
  3/140السيوطي  ،مهع اهلوامع بشر  مجع اجلوامع (8) 
 3/511عباس حسن  ،الوايف( النحو 3)
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 حجة اجملوزين

العرب وذكروا قول  يف كالمز توكيد النكرة توكيداً معنوياً وّ جي ما بالنقل وقالوا قد جاء نوزو اجملقد احتج و 
 (1)عبد اهلل بن مسلم اهلذيل:

 لكن ه ش اق ه  أ ن  قيل ذا ر ج ٌب ... يا ليت ِعد ة  ح و ٍل كل ِه ر ج ب   
 .وهو نكرة بقوله "كله" فأ ك د "حول"

 :لشاعرل او قباحتجوا كذلك و 
ا ... يوًما جديًدا كّله  م ط ر دا  إذا الق ع ود  ك ر  ِفيه ا ح ف د 

 فأكد "يوًما" وهو نكرة بقوله "كّله".
 ل شيم بن خويلد:و قاستدلوا أيضاً بو 

ف ِقيق ا نـ  يًدا خ  ا ... فج ت  بِِه م    ل ًة كّله   ز ح ر ت  بِِه ل يـ 
 كد "ليلًة" هي نكرة بقوله: "كلها" وم يًدا خنفقيًقا: امسان من أمساء الداهية. فأ
 ل األخر:و قذكروا ما يقوي مذهبهم و 

ر ة  يوًما أ مج  ع ا  قد ص ر ِت الب ك 
 فأ ك د  "يوًما "بأمجع؛ فدّل على جوازه.

والليلة م قتة جيوز  ،يف بعضهاليوم م قت جيوز أن يقعد القياس فقالوا يف يوم وليلة بأن ب واحتجوا كذلك
  (1).ت ليلة كل ه ا" صح معىن التوكيدأن يقوم يف بعضها ،فإذا قلت "قعدت يوما كل ه ، وقم

 قول املانعني :القول الثاين

  (3.)وممّن منع توكيد النكرة توكيداً معنوياً مجهور البصريني

 حجج املانعني

 النحو التايل:على  وهي ججاحل قد احتج املانعون بعدد منو 
ألن تأكيد ما ال يعرف  ؛فينبغي أن ال يفتقر إىل التأكيد ،ائعة ليس هلا عني ثابتة كاملعرفةـ أن النكرة ش 1

  (3)ال فائدة فيه.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وابن 443" واألمشوين "رقم 343( هذا البيت من كالم عبد اهلل بن مسلم بن جندب اهلذيل، وهو من شواهد ابن يعيد يف شر  املفصل "ص1)

 "118" ويف شر  شذور الذهب "رقم 301هشام يف أوضح املسالك "رقم 
 353ـ  1/351األنباري  ،اإلنصاف (1)
 1/113خالد األزهري ،التصريح (3)
  1/355األنباري  ،اإلنصاف (3)
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وكل واحد منهما ضد  ،لتوكيد يدل على التخصيص والتعينيوا ،ن النكرة تدل على الشياع والعمومـ أ 1
  (1).فال يصلح أن يكون م كداً له ؛حبهصا
عدة  حوٍل كل ه  ياليت))فقالوا يف   ،الروايات اليت جاء هبا اجملوزون ـ استند املانعون على روايات غري 3

  (1).((يا ليت عّدة حويل كل ه رجب))رواية غري صحيحة والرواية الصحيحة عندهم  ((رجب
  (3).والشاذ ال يقاس عليهجعل املانعون األبيات اليت استشهد هبا اجملوزون من قبل الشذوذ والقلة  ـ3

 الرتجيح

 :يرتجح يل مما سبق ما يلي

 :وذلك لألسباب التالية رط اإلفادةجواز توكيد النكرة بش

 ـ وجود السماع من كالم العرب الذي يدل على اجلواز.  1

 .ا جيعل ما ساروا إليه هو الصوابـ قياس اجملوزين عقلي ومنطقي مم 1

 .مثل يوم وليلة وأسبوع وشهر وسنة ـ اإلفادة تقرب النكرة إىل املعرفة وحتدد االسم 3

 خرين من أمثال ابن هشام وابن مالك وابن عقيل والسيوطي.ـ أخذ برأي اجلواز كبار النحاة املتأ 3

يهم وهذا ـ االعتماد على روايات أخرى غري الرواية الكوفية أسلوب استخدمه البصريون إلثبات رأ 5
 .األسلوب ال هنع اجلواز

      45م .جواز العطف على الضمري املخفوض

 وذلك حنو قولك "مررت بك وزيد" العطف على الضمري املخفوض، وزذهب الكوفيون إىل أنه جي
 وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز.

 (3).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/355األنباري اإلنصاف، (1)
 1/355األنباري  ،اإلنصاف (1)
 1/354األنباري  ،اإلنصاف (3)
 344ـ  1/343األنباري  ،اإلنصاف (3)
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 التمهيد 

اإلعراب  :ملعطوف عليه يف أربعة أمور أوهلاتعترب من التوابع حيث إن املعطوف يتبع امجلة العطف 
وعطف النسق  ،يف التعريف والتنكري :اإلفراد والتثنية واجلمع ورابعها :التعريف والتنكري وثالثها :انيهاوث

ع ةٌ ف ال ع ط فِ ا ما خيص ح ر وف  وأمّ  ،عليه واملعطوف يكون بتوسط حرف العطف بني املعطوف وهي  ِتس 
الواو  وهي ِلم ط ل ِق اجلمِع، والفاء  للرتتيب م ع  التـ ع ِقيِب، ومث   للرتتيب م ع  الرتاِخي، وأ و   :على النحو التايل

ر اِك، وحىت  للغ   ِتد  يري، وأ م  لطلِب الت عيني، وال للن في، وب ل لإلض ر اِب، ولِكن  لالس   (1)ايِة.للش ك  أ ِو الت خ 

 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

واجلرمي  (1)من البصرينيو األخفد وقطرب يونس الكوفيون و وممّن جّوز العطف على الضمري املخفوض 
 ( 4)والسيوطي. (4)ووافقهم ابن مالك (5)وكذلك أبوحيان (3)والشلوبني (3)والزيادي

 

 حجة اجملوزين

﴿و اتـ ق وا الل ه   :هلو قأما ماجاء يف كتاب اهلل فهو يف مبا جاء يف التنزيل وكالم العرب، وقد احتج اجملوزون
وقراءة  -وهو محزة الزيات -باخلفض وهي قراءة أحد القراء السبعة  (8)ال ِذي ت س اء ل ون  بِِه و األ  ر ح اِم﴾

اية األصفهاين واحللس عن عبد إبراهيم النخعي وقتادة وحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف واألعمد، ورو 
ِتيك م  ِفيِهن  و م ا يـ تـ ل ى  احتجوا كذلك بقولهالوارث، و  ت ون ك  يف الن س اِء ق ِل الل ه  يـ ف  تـ ف  تعاىل: ﴿ و ي س 
 ألنه عطف على الضمري املخفوض يف "فيهن"  ؛فما: يف موضع خفض (3)ع ل ي ك م ﴾

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/400علي الجارم ومصطفى أمين  ،و الواضح في قواعد اللغة العربية( النح1) 
 112، 2/111 خالد األزهري ،التصريح( 2) 
  371، 2/379ابن عقيل  ،( المساعد4) 
 2/1926المرادي ،( توضيح المقاصد3) 
 300/ 4أبي حيان ،( البحر المحيط1) 
 63، 1/64ابن مالك  ،( شرح الكافية الشافية6) 
 4/221السيوطي  ،( همع الهوامع7) 
 [127 آية النساءسورة  (]0)                     [1 النساء آيةسورة  ](1)
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الر اِسخ ون  يف ال ِعل ِم ِمنـ ه م  و ال م   ِمن ون  يـ   ِمن ون  مب ا أ ن زِل  إليك  و م ا  ل ِكنِ  تعاىل: ﴿ اهلل لو قواستدل اجملوزون بو 
فاملقيمني: يف موضع خفض بالعطف على الكاف يف "إليك"  (1)أ ن زِل  ِمن  قـ ب ِلك  و ال م ِقيِمني  الص الة ﴾

 من األنبياء عليهم السالم، وجيوز أيًضا أن والتقدير فيه: ي منون مبا أنزل إليك وإىل املقيمني الصالة يعين
أيضاً  يكون عطًفا على الكاف يف "قبلك" والتقدير فيه: ومن قبل املقيمني الصالة، يعين من أمتك، و 

ِجِد احل  ر اِم﴾ ﴿ تعاىل: هلو قكانت حجتهم يف اجلواز  ٌر بِِه و ال م س  ِبيِل الل ِه و ك ف  فعطف  (1)و ص دٌّ ع ن  س 
تعاىل: ﴿و ج ع ل ن ا ل ك م  ِفيه ا م ع اِيد  و م ن  ه تبارك و لو قاحتجوا كذلك برام" على اهلاء من "به" و "املسجد احل

ت م  ل ه  ِبر ازِِقني ﴾ الضمري املخفوض يف "لكم" فدل  على  فمن: يف موضع خفض بالعطف على (3)ل س 
 ل الشاعر:و قاحتجوا على اجلواز من الشعر بجوازه، و 
ِتم ن ا ... فاذهب فما بك واألياِم من ع ج بِ فاليوم قـ ر ب    ت  تـ ه ج ون ا وت ش 

 ل اآلخر:و قاستدلوا بفاأليام: خفض بالعطف على الكاف يف "بك" والتقدير: بك وباأليام، و 
ت ِفي أم ِسو اه ا ِتيب ِة ال أبايل ... أفيها كان ح   أ ك ر  على الك 

 والتقدير: أم يف سواها.فعطف "سواها" بأم على الضمري يف "فيها" 
 :مسكني الدارميل و قاستدلوا بو 

ن ها وال ك ع ِب غ وٌط نـ ف اِنف    تـ ع ل ق  يف ِمث ِل الس و ارِي س ي وفـ ن ا ... وم ا بـ يـ 
فالكعب: خمفوض بالعطف على الضمري املخفوض يف "بينها" والتقدير: وما بينها وبني الكعب غوط 

السيف على الرجل منهم كأنه على سارية من طوله، وبني السيف نفانف، يعين أن قومه طوال، وأن 
ونفانف: واسعة، أي بني السيف  -وهو املكان املطم ن من األرض -وكعب الرجل منهم غائط 

 :لشاعرل او قاحتج اجملوزون بوالكعب مسافة؛ فعطف "الكعب" على الضمري املخفوض يف "بينها" و 
ه   اِجِم ع نـ  رِقه ال  سألت ِبِذي اجل م   ح 

 م  ... وأيب نـ ع ي ٍم ذي الل و اء امل
فأيب نعيم: خفض بالعطف على الضمري املخفوض يف "عنهم"؛ فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على 

  (3) جوازه.
 القول الثاين :قول املانعني

  (4)ابن جينمن املانعني كذلك و (5)وممّن منع العطف على الضمري املخفوض البصريون ومنهم املربد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 162 آية النساءسورة  (1)
 217 آية البقرةسورة  (2)
 29 آية الحجر( سورة 4)
 366ـ 2/364األنباري  ،اإلنصاف (3)
 2/401األلوسي  ،و روح المعاني  4/49المبرد  ،الكامل( 1)
 1/216ابن جني  ،الخصائص( 6)
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  (1).والزخمشري ووافقهم ابن عطية 

 حجة املانعني

 :وهي كما يلي احلججمبجموعة من  نانعو املقد احتج و 
 إن عطفت على الضمري اجملرور فكأنك قد عطفت :فقالوا رور مبنزلة الشيء الواحد،اجلار واجمل ـ أنّ  1

  (1)االسم على احلرف ،وعطف االسم على احلرف ال جيوز.
،كما ال جيوز العطف على الضمري صار عوضًا عن التنوين فقالوا ينبغي أن ال جيوز العطف عليه ـ أنّ  1

  (3).التنوين
عطف املضمر اجملرور على املظهر اجملرور ال جيوز فال يقال ))مررت بزيٍد و ك(( وبناء على هذا  ـ أنّ  3

  (3).فإن عطف املظهر اجملرور على املضمر اجملرور ال جيوز
  (5)بعد واو العطف. جارة اءبروا  إىل التقدير حيث  قدّ نياملانع ذهابـ  3

 الرتجيح 

 :يظهر يل من العرض السابق ما يأيت

 :خفوض وذلك لألسباب التاليةجواز العطف على الضمري امل

خرجت عن حدود الندرة والقلة، إىل الكثرة يف االختيار ـ كثرة الشواهد اليت اعتمد عليها اجملوزون فقد 1
 والسعة، ووردت يف كالم اهلل عز وجل، وهو أفصح الكالم على اإلطالق.

  على القياس والقياس يبطله السماع. اد املانعنيـ  اعتم 1

  إىل التقدبر وهذا التقدير ليس من احلجج القوية بل من احلجج الضعيفة.اب املانعنيـ ذه 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/333أيب حيان  ،ااحميط( البحر 1)
 1/344األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/344األنباري ،اإلنصاف( 3)
 1/344األنباري ،اإلنصاف( 3)
 1/344األنباري  ،اإلنصاف( 5)
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            40م.ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعرجواز 

أبو احلسن األخفد ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر، وإليه ذهب 
 .وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريني، وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز

 (1)كوفيني.رأي المثّ رّجح  ،حجج البصريني حجج الكوفيني،وأتبعه بعرض بعرض األنباري وقد بدأ 
 التمهيد

التنوين إال بقواعد حددها وال ي رتك هذا  ،ويعترب من خصائص األمساء ،الصرف يقصد به "التنوين"     
وأما إذا كان االسم  ،اعد يصبح االسم ممنوعًا من الصرففإذا انطبقت قاعدة من هذه القو  ،النحاة

فإن كثر  ،ون إال لكالم العرب واستعماالهتمفال يك ،وين فرتكه لضرورة شعرية أو غريهايستحق التن
 .  االستعمال  م نع از ذلك وإن ق لّ استعمال  "ترك التنوين"ج

 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

وكذلك جّوزه (1)وممّن جّوز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر الكوفيون إال أبا موسى احلامض
وأبو حيان  (3)ابن مالك واملراديأيضًا من أخذ برأي اجلواز و (3)ووافقهم العكربي األخفد والفارسي

  (4).اجملّوزين أيضاً الصّبانومن ( 5)والسيوطي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 513ـ  1/333األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/118خالد األزهري ،التصريح (1)
 1/513العكربي  ،( اللباب يف علل البناء واإلعراب3)
 3/1114املرادي ،( توضيح املقاصد واملسالك3)
 131،133/ 1السيوطي ،( مهع اهلوامع5)
 3/303،303حاشية الصبان على شر  األمشوين أللفية ابن مالك  (4)
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 حجج اجملوزين

 بالسماع والقياس قد احتج اجملوزونو 
  األخطل: العرب واستشهدوا بقول أشعارقد جاء ذلك كثريًا يف ه السماع فقد قالوا إنّ  أما ما خيص 

ِبيِب غ ائِل ِة الثـ غ وِر غ د ور   ت اِئِب إذ ه و ت  ... ِبش   ط ل ب  األ ز ارِق  بِالك 
 .ترك صرف "شبيب" وهو منصرفحيث 

 :بن ثابت األنصاري ح س ان احتجوا كذلك بقولو  
 بطالِ نصروا نبيهم وشد و أ ز ر ه  ... حب نـ ني   يوم تـ و اك ِل األ

ب ت ك م   و قعلى الصرف  ،والدليل فرتك صرف "حنني" وهو منصرف ٍ ِإذ  أ ع ج  ل اهلل تعاىل: ﴿و يـ و م  ح نـ ني 
ثـ ر ت ك م    ل الفرزدق:و قاستدّلوا  أيضاً بومل يـ ر و  عن أحد من القراء أنه مل يصرفه، و  (1)﴾ ك 

بـ ر ا  ( 1) إذا قال غ اٍو من تـ ن وخ  قصيدًة ... هبا ج ر ٌب ع د ت  على ِبز و 
ب رِِه، إذا أخذه   " وهو منصرف، ومعناه ن ِسب ت  إيّل بكماهلا من قوهلم: أخذ الشيء بز و  بـ ر  فرتك صرف "ز و 

بـ ر ا" أي كذبًا وزورًا  .كله، وقيل: "بز و 
 :بشر بن أيب خازمل و قاحتجوا كذلك بو  
 ىل اب ِن أ م  أ ن اس  أ ر ح ل  ن اق يِت ... عمرو فـ ت ب ِلغ  ح اج يِت أو تـ ز ِحف  إ

فرتك صرف "أناس" وهو منصرف، و"أم أناس" بنت ذهل من بين شيبيان، و"عمرو" يريد عمرو بن 
  .حجر الكندي

 :لشاعرل او قرأوا ما يعضد قوهلم من كالم العرب و 
و ن  أ و  ج ب ارِ أ ه م ل  أ ن  أ ِعيد  وأ ن    يـ و ِمي ... بأ و ل  أ و  ب أ ه 

؛ فإن أ فـ ت ه  ... ف م   ِنس  أو ع ر وبًة أو ِشي ارِ    أ ِو الت ايل د ب ار 
 .فرتك صرف "دبار" وهو منصرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15( سورة التوبة آية 1) 
من العواء، وهو صوت الكلب، وهبا جرب: أي فيها عيب -( الغاوي: غري الرشيد، ويروى "إذا قال راٍو" ويروى "عاٍو" بالعني املهملة 1)

بزوبره، يريدون كله، جعل زوبر علًما من هجاء وحنوه، وقوله "عدت علّي بزوبرا" أي نسب إيّل بكماهلا، مأخوذ من قوهلم: أخذ الشيء 
على هذا املعىن. وقد نقل ابن جين عن أيب علي ما قد يفيد أن منع صرف زوبر يف هذا البيت جاٍر على القياس، قال "سألت أبا علي عن 

 .ترك صرف زوبر، فقال: علقه علًما على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث"
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 ر:ل اآلخو قاستشهدوا بو  
ا والس ي ف  ع ر ي ان  أ مح  ر     (1) ف أ و ف ض ن  عنها وهي تـ ر ع و ح ش اش ًة ...ِبِذي نـ ف ِسه 

 فرتك صرف "ع ر ي ان" وهو منصرف؛ ألن م نثه ع ر ي ان ة ال ع ر ي ا.
 ل اآلخر:و قاحتجوا كذلك بو 

 ن ص لِ قالت أميمة ما لِث اِبت  شاخًصا ... ع ارِي األ ش اِجِع ن اِحاًل  
 كامل

 .فرتك صرف "ثابت" وهو منصرف
 ل العباس بن مرداس الس لِمي:و قوجد اجملوزون من كالم العرب ما ي ييد مذهبهم وهو و  

اِبٌس ... يفوقان مرداس يف جم  م عِ   (1)ف م ا كان ِحص ٌن وال ح 
 حيث إّن الشاعر مل يصرف "مرداس" وهو منصرف

 :ل د و س ر بن دهبل القريعيو قاحتجوا بو 
ا قـ ل ب ه  عن آِل ليلى وعن ِهن دِ  ن ا ... ص ح   وق ائِل ٍة ما ب ال  د و س ر  بـ ع د 

 ل اآلخر:و قاستدلوا على جواز منع املصروف من الصرف بو ( 3)فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف.
ـ ... ـر أكثر ها وأطيب ها  و م ص ع ب  ِحني  ج د  األ م 

 ( 3)فلم يصرف "مصعب" وهو منصرف 
 :ذي اإلصبع العدواينل و قب احتجوا أيضاً و  

  (5)وممن ولدوا عامر  ... ذو الط وِل وذو الع ر ضِ 
فرتك صرف "عامر" وهو ينصرف، ومل جيعله قبيلة ألنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت 

ذهب به إىل قبيلة لوجب أن يقول: ذات الطول وذات العرض، وال جيوز أن يقال "إمنا مل يصرفه ألنه 
ب أالقبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العالء "وج تك من س ب   ألنه جعله  ؛أ  بن ب أ يقني" فرتك صرف س 

 .امسًا للقبيلة محاًل على املعىن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ نـ ه م  إىل ن ص ٍب ي وِفض ون { سورة املعارج آية 1)  33( أوفضن عنها: أسرعن، واإليفاض: اإلسراع. ويف القرآن الكرمي: }ك 
" 81" وشواهد ابن يعيد يف شر  املفصل "ص41/ 1( هذا البيت من شواهد الرضي يف شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "1)

 هبامد اخلزانة" 345/ 3" وابن الناظم يف باب االسم الذي ال ينصرف من شر  األلفية، وشرحه العيين "331"رقم واألمشوين 
 1/500األنباري ،( اإلنصاف3)
 1/501األنباري ،( اإلنصاف3)
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 :النابغة اجلعديل و قاستدل اجملوزون أيضاً بو  
ي ِلِه الع رِم ا   (1)من س ب أ  احل اِضرِين  مأِرب  إذ ... يبنون من دون س 

أ ال ِإن  مث  ود    ل اهلل تعاىل: ﴿و قيف "سبأ" ألنه جعله امسًا لقبيلة محاًل على املعىن، و  الشاعر فلم يصرف
  (1)﴾ ك ف ر وا ر بـ ه م  أ ال بـ ع داً لِث م ود  
 :زهري بن أيب سلمى هقال وأيضاً ماا للقبيلة محاًل على املعىن، امسً  تجعل افلم يصرف مث  ود  الثاين؛ ألهن

ِد ع اد  وتـ بّـع ا  مت  د  عليهم من هني وأ مش  ٍل ... حب  وٌر له من ع ه 
  د أن الشاعر منع عاد من الصرف.

 ل اآلخر:و قب كذلك احتجواو 
ا م ب ارِك   ب تز ه  د  عاد من زمان ع اِد ... ال  دِ لو ش ه   اجِلال 

 حيث مل يصرف الشاعر عاد األوىل بل منعها من الصرف  
 :شاعرال استدلوا بقولو 

 ع ِلم  القبائل من م ع د  وغريها ... أن اجل و اد  حممٌد بن  عطارِدِ 
 ولقد كان االستشهاد بالبيت يف قوله "معد" حيث منعه الشاعر من الصرف

 ل اآلخر:و قب أيضاً استشهدواو 
ٍْ ... وإن م ع ّد اليوم م وٍد ذ لِيل ه ا  ولسنا إذا ع ّد احلصى بِأِقل ٍة

 فنجد أّن االحتجاج يف هذا البيت عندما منع الشاعر "معد" من الصرف وهو يستحق الصرف
 :عدي بن الرقاع العامليل و قب كذلك احتجواو 

ًة ... وك ف ى قريد   س اِميح  الو لِيد  مس  اح 
ِت وس اد ه اغ ل ب  امل  ع ِضال 

 امل
  (3)فلم يصرف "قريد"

ب ٍل اجلمحي: ل أيبو قاستشهدوا على منع صرف املصرف ب و  د ه 
ٌب ِلو ه ب  ... من مج  ٍح، والعز  فيهم واحل س ب    أنا أبو دهبل و ه 

 .فرتك صرف "دهبل" وهو منصرف
 ل اآلخر:و قاحتجوا بو  

 أىب قضاء  اهلِل إال ما ترىأخشى على د ي س م  من بـ ع ِد الثـ ر ى ... 
 فرتك صرف "ديسم" وهو منصرف.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اج: ( سبأ: اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود، وقيل: اسم رجل يجمع 1) جا عامة قبائل اليمن، وقال الزا
سبأ هي مدينة تعرف بمأرب، من صنعاء على مسيرة ثّلث ليال، وفي القرآن الكريم: }َوِجْئُتَك ِمْن َسَبأٍ بَِنَبٍأ َيقِيٍن{ ]النمل: 

 .[ والقراء يقرأون }ِمْن َسَبٍأ{ بالجر والتنوين على أنه مصروف22
 [61آية هود سورة  ](2)
بن الرقاع العاملي، وقال: إنه يمدح فيهما الوليد بن عبد الملك بن  بن منظور "ق ر ش"  ونسبه إلى عديقد أنشده ا( 4)

 مروان.
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واو جاز حذف العندما  فقد قال اجملّوزون :وأما من جهة القياس ، فكل ما سبق كان من جهة السماع
 :العجري السلويل املتحركة للضرورة من حنو قول

رِي  ن اه  ي ش  يب  فـ بـ يـ  ِط  ِ  و  املال  ل ه  قال ق ائٌل: ... ملن مج  ٌل رِخ    (1) ر ح 
ف أل ن جيوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق األوىل، وهذا ألن الواو من "هو" متحركة، 
والتنوين ساكن، وال خالف أن حذف احلرف الساكن أسهل من حذف احلرف املتحرك، فإذا جاز 

هو الواو للضرورة فألن جيوز حذف احلرف الساكن كان ذلك من طريق حذف احلرف املتحرك الذي 
األوىل؛ وهلذا كان أبو بكر بن السراج من البصريني يقول: لو صحت الرواية يف ترك صرف ما ينصرف مل 

 يكن بأبعد من قوهلم:
 فبيناه يشري رحله قال قائل

 القاسم بن برهان من البصريني وملا صحت الرواية عند أيب احلسن األخفد وأيب علي الفارسي وأيب
واختاروا مذهب الكوفيني على مذهب  ،صاروا إىل جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر

  (1)البصريني، وهم من أكابر أئمة البصريني واملشار إليهم من ااحمققني.
 قول املانعني :القول الثاين

 ( 3)ومنهم املربد( 3)البصرينيوممّن منع ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر أكثر 

 حجة املانعني

األصل يف األمساء الصرف فلو جاز ترك صرف ما ينصرف ألدى إىل رده  قوهلم إنّ ب احتج املانعونقد و 
 اوقالوا أيضًا لو جاز ترك صرف ما ال ينصرف ألدى إىل أن يلتبس م ،عن األصل إىل غري األصل

  (4).الضرورة علىواحتج املانعون أيضاً بأن محلوا األبيات  ،(5)ينصرف مبا ال ينصرف
ية أخرى لبعض األبيات حيث أخرج ايني وجاءوا برو فوا رواية الكو أهنم ردّ  كذلك  ومن حجج املانعني

 ومثاله قول العباس بن مرداس الس لِمي: ،نعون تلك الشواهد عن موضوع الصرفاملا
اِبٌس ...   يفوقان مرداس يف جم  م عِ ف م ا كان ِحص ٌن وال ح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" 406/ 2هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية، وقد شرحه البغدادي في الخزانة "( 1)
 "06/ 1" وابن جني في الخصائص "316و 12وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل "

 114ـ  2/304األنباري  ،اإلنصاف (2)
 4/1227المرادي ،توضيح المقاصد والمسالك (4)
 1/124العكبري  ،( اللباب في علل البناء واإلعراب3)
 2/113األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/124 العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب (6)
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 فريى املانعون أن الرواية الصحيحة يف وق ان ش ي ِخي  يف جم  م عِ 
 وكذلك يف قول د و س ر بن دهبل القريعي:

ا قـ ل ب ه  عن آِل ليلى وعن ِهن دِ  ن ا ... ص ح   وق ائِل ٍة ما ب ال  د و س ر  بـ ع د 
ن افالرواية الصحيحة عن املانعني لرتك صرف املصروف هي ما   للق ر ي ِعي  بـ ع د 

 وأيضاً يف قول اآلخر
ـ ... ـر أكثر ها وأطيب ها  و م ص ع ب  ِحني  ج د  األ م 

 (1)"وأنتم حني ج د  األمر ..."هي لرواية الكوفية غري ااملانعني  دفالرواية الصحيحة عن
 الرتجيح 

 :يبدو يل مما سبق اآليت

 لألسباب التالية : جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر وذلك

 .والشذوذ والندرة ـ كثرة السماع الدال على اجلواز خيرجه من حد القلة 1

ي القاسم ابن برهان لرأ رسي وأبوعلي الفا ـ اتبع أكابر البصريني وهم أبو احلسن األخفد وأبو 1
 .الكوفيني فهذا يعطي قوة للجواز

 .إىل ترجيح اجلواز ل والثشابه أدىـ قوة قياس اجملوزين وإيضا  التماث 3

 ـ أهل الكوفة كانوا مشهورين بالرواية  فعلينا أن حنرتم ما نقلوه. 3

 .كوفيني يقّوي رأي اجملوزينـ موافقة صاحب اإلنصاف لل 5

( املصدرية بعد )لكي( وبعد جواز إظها             80م.حىتر )أن 

 "أكرمك" بكي "ج ت لكي أن أكرمك"فتنصب "أن"بعد "كي"حنو ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز إظهار
 وال عمل هلا. وذهب بعضهم إىل أن العامل يف قولك "ج ت لكي أن أكرمك"الالم، ،"وأن"توكيد هلا،

 ،وكذلك أيًضا جيوز إظهار "أن"بعد حىت. وكي وأن توكيدان هلا
 وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز إظهار "أن"بعد شيء من ذلك حبال.

 رأي مّث رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف وقد بدأ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 501ـ  1/333األنباري ،( اإلنصاف1)
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 (1).البصريني
 

 التمهيد 

 :على النحو التايل نواصب  املضارع أربعة  أحرٍف، وهي
فف  عنكم1) ، وهي حرف  م صدرِيٍة ونصٍب واستقبال، حنو  }ي ريد  اهلل  أ ن خي  وخلق اإلنسان  ( أن 

 (1){ضعيفاً 
، وهي حرف  نفٍي ونصٍب واستقبال1)  . ( لن 
، وهي حرف  جواٍب وجزاٍء ونصٍب واستقباٍل، تقول  "ِإذ ن  ( 3)  ت فِلح "، جواباً ملن قال "سأجتهد ". إذ ن 
"، جتعل ما بعدها يف تأويل مصدر. فإذا 3) ( كي، وهي حرف م صدري ٍة ونصٍب واستقبال. فهي مثل "أن 

أن  والغالب  ،م  و ل مبصدٍر جمروٍر بالاّلمِ  أتعل م "، فالتأويل  "ج ت  للتعل م" وما بعدها يقلت  "ج ت  لك
 فيدة  للتعليل، حنو

فإن مل  ،(3)﴾ ﴿لكيال تأس و ا على ما فاتكمما جاء يف قوله تعاىل: تسبقها الم  اجلّر امل
تسبقها، فهي م قد رٌة، حنو "استِقم كي  ت فلح " ويكون املصدر  امل و ل  حين ذ يف موضع اجلّر بالالم املقد رة، 

 (3)أ يكون  منصوباً على نزع اخلافض.
 . ضارع مضمرة وجوباً يف مواضع أخرىأن الفعل املضارع  مضمرة جوازاً يف مواضع وتنصب امل وتنصب

 املناقشة 

 قول اجملوزين :القول األول

ابن كذلك من اجملّوزين و  (3) من البصرينياألخفد ووافقهم  ،الكوفيون كيوممّن جّوز إظهار أن بعد  
  (4).ومن النحاة املعاصرين عباس حسن (4)مالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112ـ 2/170( اإلنصاف، األنباري 1)
 21( سورة النساء آية 2)
 24( سورة الحديد4)
 174ـ  2/161( جامع الدروس العربية، الغّلييني 3)
 232 ، ابن هشاماللبيب( مغني 1)
 1/644( شرح التصريح، خالد األزهري6)
  3/491( النحو الوافي، عباس حسن 7)
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 حجة اجملوزين

  :بالنقل والقياس قد احتج اجملوزونو 
  (1):قول الشاعربأما النقل فاحتجوا 

اء  بـ ل ق ِع  ا أن ت ِطري  بِِقر ب يِت ... فترتكها ش نًّا بِبـ ي د  ي م   أردت ِلك 
جاءت توكيدًا لكي التفاقهما يف املعىن رغم أهنما  ((أن)) نّ إ :القياس فقد قال اجملوزون حجة وأما 

 :رهبةقول بقول العجاج وقيل  حتجواخمتلفان يف اللفا وا
ان  اجلايف ... بغري ال ع ص ِف وال اص ِطر افِ  ِسب  املال  اهِلد   قد ي ك 

، وهلذا كان قوهلم  إن العمل لكي، وأن ال عمل هلا؛ ألهنا كدت "غري" بال؛ التفاقهما يف املعىنفقد أ   
 كي وأنّ   دخلت توكيدًا هلا، وكذلك أيًضا قالوا: إن العمل لالم يف قوهلم "ج ت لكي أن أكرمك" ألنّ 

تأكيدان لالم، وال يبعد يف كالمهم مثل ذلك؛ فقد قالوا: "ال إن ما رأيت  مثل زيد" فجمعوا بني ثالثة 
  (1)اجلحد للمبالغة يف التوكيد، فكذلك ههنا.أحرف من حروف 

 القول الثاين :قول املانعني

ومن أخذ (5)وابن مالك(3)العكربيكذلك و (3)ابن جين البصريون ووافقهم وممّن منع إظهار أن بعد "كي"
  (8).وابن عقيل (4)وابن هشام (4)املراديباملنع 

 حجة املانعني

ت مقّدرة ال خيلو :إما أن تكون  ألهنا قد كان ((لكي))بعد ((ْ  أن))عند إظهار  بقوهلم قد احتج املانعونو 
، وإما أن تكون مزيدة ابتداء من غري أن تكون قد كانت مقدرة، بطل أن فجاز إظهارها بعد إضمار

يقال "إهنا قد كانت مقدرة" ألن "لكي" تعمل بنفسها، وال تعمل بتقدير "أن" ولو كانت تعمل بتقدير 
إذا ظهرت "أن" أن يكون العمل ألن دوهنا، فلما أضيف العمل إليها دل  على أهنا "أن" لكان ينبغي 

 العامل بنفسها، ال بتقدير أن، وبطل أن يقال أهنا تكون مزيدة ابتداء؛ ألن ذلك ليس مبقيس فيفتقر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وفي أوضح 496" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم 021هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل "ص( 1)
" ورضي الدين في نواصب المضارع من شرح الكافية، وشرحه البغدادي في 000" واألشموني "رقم 302المسالك "رقم 

 زائدة . ي قوله: "لكيما"بهامش الخزانة" و"ما" ف 393/ 3" كما شرحه العيني "111/ 4الخزانة "
 112، 2/111األنباري  ،اإلنصاف (2)
 141ابن جني  ،اللمع في العربية 4) 
 2/36العكبري  ،(اللباب في علل البناء واإلعراب3)
 1132/ 4ابن مالك  ،( شرح الكافية الشافية1)
 2/247المرادي ،لتصريح( ا6)
 1/474هشام  ، ابنشذور الذهب شرحو 232ابن هشام  ،( مغني اللبيب7)
 3/19( شرح ابن عقيل 1)
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متسك  ومنهم من (1)إىل توقيف عن العرب، ومل يثبت عنهم يف ذلك شيء، فوجب أن ال جيوز ذلك.
أن، كما صارت ن كي وحىت صارتا بداًل من اللفا بأن قال: إمنا مل جيز إظهار "أن" بعد كي وحىت؛ أل

انطلقت  انطلقت معك، والتقدير فيه: أن كنت منطلقاً  "ما" بداًل عن الفعل يف قوهلم: أما أنت منطلقاً 
ل ال جيمع وذلك عنه، وكما ال جيوز أن يظهر الفعل بعد "ما"  معك، فحذف الفعل وجعلت "ما" عوضاً 

  (1)بني البدل واملبدل.
  (3).شعرية إظهار أن ضرورة حيث إهتم جعلوا املانعوناحتج هبا  أخرى هناك حجةو 

 الرتجيح

 :د كي و حىت وذلك لألسباب التاليةأن بع ال جيوز إظهار

 .عد كي وحىت بل وصل إىل حد الندرةـ قلة االستشهاد بإظهار أن ب 1 

 ـ شبه إمجاع من النحاة املتأخرين على املنع. 1

 . العرب ـ مل تظهر أن بعد حىت ال يف كتاب اهلل وال يف السنة املطهرة وال يف سعة الكالم عند 3

 ( بعد كي و حىت.  توجد به حجة قوية تدل على جواز إظهار )أن  ـ قياس اجملوزين ال 3

          81م .يهاجواز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عل

حنو "ما كان زيد دارك  د عليها،و تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلح جيوزإىل أنه  ذهب الكوفيون
جيوز تقدمي مفعول الفعل على أنه ال  البصريونوذهب  ،وما كان عمرو طعامك ليأكل" ليدخل،

 د عليها.و املنصوب بالم اجلح
 (3).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

وقد أفرد هلا بعضهم  ،حرف كثري املعاين واألقسام)) الالم يف العربية قال عنها املرادي يف اجلىن الداين:
 تصنيفاً، وذكر هلا حنوًا من أربعني معىن. وأقول: إن مجيع أقسام الالم، اليت هي حرف من حروف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/581األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/581األنباري ،( اإلنصاف1)
 1/340السيوطي  ،مهع اهلوامع(3)
 535ـ 1/533األنباري  ،اإلنصاف( 3)
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 املعاين، ترجع عند التحقيق إىل قسمني: عاملة، وغري عاملة. فالعاملة قسمان: جارة وجازمة. وزاد 
ابتداء، والم فارقة، والم اجلواب، الكوفيون ثالثاً، وهي الناصبة للفعل. وغري العاملة مخسة أقسام: الم 

 (1).((والم موط ة، والم التعريف، عند من جعل حرف التعريف أحادياً. فهذه مثانية أقسام
مث ذكر القسم األول منها فكانت الالم اجلارة وذكر هلا ثالثني قسمًا وبعد ذلك شرع إىل السبعة أقسام 

 املتنوعة.     األخرى فهذا دليل على معانبها املتعددة وأقسامها

الالم الواقعة بعد كان الناقصة املنفية املاضية لفظاً، أو معىن. حنو: ما كان زيد  تعترب الم اجلحودف
ليذهب، ومل يكن زيد ليذهب. ومسيت الم اجلحود، الختصاصها بالنفي. قيل: وال يكون قبلها من 

 (1)حروف النفي إال ما وال دون غريمها.

 املناقشة 

 ول اجملوزينالقول األول:ق

  (3).نصوب بالم اجلحود عليها الكوفيونوممّن جّوز تقدمي مفعول الفعل امل
 حجة اجملوزين

  (3):الشاعرحيث احتجوا بقول  السماع  نوزياجملقد كانت حجة و 
ل ت يِن أ م  عمرو، ومل أكن ... م ق ال تـ ه ا ما كنت  حّياً   أل مس  ع ا لقد ع ذ 

م منصوب  ألمسع عليه، وفيه الم اجلحود، فقالوا هذا دليل على ها" وقدّ أراد "ومل أكن ألمسع مقالت  
الم اجلحود هي  دليل على أنّ  فيه تقدمي املفعول على الم اجلحودبقوهلم إّن واحتجوا أيضًا  (5)جوازه.

 وما كان يف ،رة لكانت مع الفعل مبنزلة املصدرإذ لو كانت مقدّ  ؛((ْ  أن))من غري تقدير العاملة بنفسها 
  (4)صلة املصدر ال يتقّدم عليه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 133ـ  35املرادي  ،اجلىن الداين يف حروف املعاين (1)
 114املرادي  ،اجلىن الداين يف حروف املعاين (1)
 1/533األنباري ،اإلنصاف (3) 
" وروى صدره "لقد وعدتين أم عمرو" ورضي الدين يف نواصب املضارع 334هذا البيت من شواهد شر  ابن يعيد على املفصل "ص (3)

 " وقال "ومل أقف على تتمته وال على قائله"411/ 3من شر  الكافية، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "
 533، 1/533األنباري  ،إلنصاف (5)ا
 1/533األنباري ،اإلنصاف (4)
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 قول املانعني  القول الثاين:

  (1).وممّن منع تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها البصريون 

 حجة املانعني 

 :من وجهني ز إظهار أن بعد الم اجلحود وذلكو جي ال :قوهلمب قد احتج املانعونو 
أن يف قول "ما كان زيد ليدخل، وما كان عمرو ليأكل" جواب فعل ليس تقديره تقدير  هو :الوجه األول

فقال اسم، وال لفظه لفا اسم؛ ألنه جواب لقول قائل "زيد سوف يدخل، وعمرو سوف يأكل" 
لو قلنا "ما كان زيد ألن يدخل، وما كان عمرو ألن يأكل" بإظهار أن لكنا جعلنا مقابل سوف املانعون 

ف يأكل امسًا؛ ألن أن  مع الفعل مبنزلة املصدر وهو اسم؛ فلذلك مل جيز إظهارها كما ال يدخل وسو 
 .وزيًدا"  جيوز إظهار الفعل يف قولك "إياك

ًرا ألن يدخل أو حنو ذلك من التقدير الذي يوجب  والوجه الثاين: أن التقدير عندهم: ما كان زيد م ق د 
" توجب االستق بال، فاستغىن مبا تضمن الكالم من تقدير االستقبال عن ذكر املستقبل من الفعل، و"أن 

."  "أن 
ومنهم من قال: إمنا مل جيز إظهار "أن" بعدها ألهنا صارت بدال من اللفا هبا؛ ألنك إذا قلت "ما كان 
زيد ليدخل" كان نفًيا لسيدخل، كما لو أظهرت "أن" فقلت "ما كان زيد ألن يدخل" فلما صارت بدال 

ألف االستفهام بدل من واو القسم يف قوهلم: "أهلِل ألقومن " مل جيز إظهارها؛ إذا كانت  منها كما أن
  (1)الالم بدال منها فكأهنا مظهرة.

 الرتجيح 

 يبدو يل مما سبق جواز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها يف الشعر وذلك للعلل التالية :

 على اجلواز .ـ وجود السماع من الشعر الذي يدل  1

ـ مل أجد حجة واحدة احتج هبا املانعون على عدم جواز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود  1
 عليها يف كتاب اإلنصاف .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/533األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/535األنباري  ،اإلنصاف( 1)
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 د املانعون حبجة منطقية عقلية بل ذهبوا إىل التقدير وهذا األسلوب يضعف االحتجاج .ر  ـ  مل يـ   3

        33مجواز دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة .
ن  ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز إدخال نون  التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني ومجاعة النسوة، حنو "افـ ع ال 

"بالنون اخلفيفة، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري. إدخاهلا  وذهب البصريون إىل انه ال جيوزوافـ ع ل ن ان 
 يف هذين املوضعني.

 (1).البصرينيرأي مثّ رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،األنباري  وقد بدأ 
 التمهيد 

وليكونن ". ومها  : ثقيلة، وخفيفة. وقد مجعها قوله تعاىل " ليسجننّ إىل قسمني قسمتن نون التوكيد
وألن التوكيد بالثقيلة أشد، قاله اخلليل. ومذهب  ؛د البصريني، لتخالف بعض أحكامهماأصالن، عن

 (1).وكالمها خمتص بالفعل ،الكوفيني أن اخلفيفة فرع الثقيلة
 املناقشة 

 القول األول :قول اجملوزين

الكوفيون ومنهم الفراء  وممّن جّوز دخول" نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة"
ووافقهم يف اجلواز ابن مالك (3)ومن اجملّوزين كذلك الشاطس  (3) من البصريني يونس بن حبيبووافقهم 

 (4).املراديكذلك ومن سلك طريق اجلواز   (4)وأبو حّيان (5)

 حجة اجملوزين

( بنون التوكيد اخلفيفة. ،وقد احتج اجملوزون بالسماع  (8)وكان مساعهم قراءة ابن عامر )ال تـ ت ِبع ان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 453ـ 1/450األنباري  ،( اإلنصاف1)
 131املرادي  ،( اجلىن الداين يف حروف املعاين1)
 4/141أيب العباس احللس ،والدر املصون4/101أيب حيان ،( البحر ااحميط3)
  1/311خالد األزهري  ،( شر  التصريح على التوضيح3)
 1/104ابن مالك ،( التسهيل5)
 3/118( شر  األمشوين4)
 1/138املرادي  ( توضيح املقاصد واملسالك،4)
  1/451األنباري  ،اإلنصاف( 8)
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وكما جيوز  ،الثقيلةلتوكيد اخلفيفة خمففة من وأما ما احتج به اجملوزون بغري السماع فقد قالوا إن نون ا
 (1).وة جاز دخول نون التوكيد اخلفيفةدخول نون التوكيد الثقيلة على فعل االثنني وفعل مجاعة النس

 القول الثاين : قول املانعني
 (1)سيبويهفعل مجاعة النسوة البصريون ومنهم وممّن منع دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني و 

وأيضاً  (3)املربداملربد  سالعبا ومن ذهب إىل املنع أبو  (3)من الكوفيني الكسائيأخذ برأي البصريني  ومن
 (4).وكذلك وافقهم يف املنع السيوطي (5)خالد األزهري

 حجة املانعني 

نون االثنني اليت لإلعراب تسقط؛ ألن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل  نّ إ :بقوهلم ولقد احتج املانعون
املعرب أكدت فيه الفعلية فرد ته إىل أصله وهو البناء، فإذا سقطت النون بقيت األلف؛ فلو أدخل عليها 

 بطل أن حتذففنون التوكيد اخلفيفة مل خي  ل: إما أن حتذف األلف أو تكسر النون، أو تـ ق ر  ساكنة، 
األلف؛ ألنه حبذفها يلتبس فعل االثنني بالواحد، وبطل أن تكسر النون؛ ألنه ال يعلم هل هي نون 

وبطل أن تـ ق ر  ساكنة؛ ألنه ي دي إىل أن جيمع بني ساكنني مظهرين يف  ؟اإلعراب أو نون التوكيد
، حنو "دابّة، ماً اإلدراج، وذلك ال جيوز؛ ألنه إمنا يكون ذلك يف كالمهم إذا كان الثاين منهما مدغ

ي ّق، وأ  وضالّة، ومت      (4)ّم" وما أشبه ذلك؛ فبطل إدخال هذه النون يف فعل االثنني.ي  ص  وّد الثوب، وم د 

أو تـدغم  ،مل خيـل أن تبـني النـونني مظهـرتني إذا دخلت النـون اخلفيفـة :بقوهلم احتج  املانعون كذلكولقد 
بقوهلم ))يفعلنان(( مث قالوا تبطل أن تبني مظهـرتني وبـرروا  أو قد تلحق األلف فمثلوا ،إحدامها يف األخرى

ألخـرى مث عللـوا وقالوا تبطل أن تـدغم إحـدامها يف ا ،اجتماع املثلني وهذا مل جيو زوهبأن قالوا إمنا ي دي إىل 
مــن مث يلتقــي ســاكنان وهــذا ال ألن الم الفعــل ســاكنة واحلــرف املــدغم  يكــون ســاكناً و  ؛ســبب املنــع بقــوهلم

ـــــــــــــــــــالم، وزجيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــ دي إىل حتري ـــــــــــــــــــ دي  ،وقـــــــــــــــــــالوا هـــــــــــــــــــذا ي ـــــــــــــــــــالم ي ـــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــد حتري  وعن
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/297،خالد األزهري وشرح التصريح على التوضيح 2/619 األنباري ،اإلنصاف( 1)
 4/111سيبويه  ،( الكتاب2)
 6/191أبي حيان ،البحر المحيط( 4)
 23، 4/24أبي العباس المبرد  ،المقتضب( 3)
 2/419خالد األزهري ( شرح التصريح على التوضيح،1)
 2/617السيوطي ،همع الهوامع( 6) 
 2/612األنباري  ،( اإلنصاف7)

 مث قالو إن  ،أو الكسر ،أو الضم ،بالفتح إما أن حتركحيث قالوا ال خيلو حتريك الالم  ،إىل اللبس
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ت "تضربن  يا رجل" وإن حرك  حركت بالفتح التبس بفعل الواحد إذا حلقته النون الشديدة فمثلوا بقوهلم 
كت بالكسر التبس بفعل املرأة املخاطبة، حنو "تضرب ن  يا رجال" وإّن حر   وقالوا بالضم التبس بفعل اجلمع،

تلحق األلف؛ ألنه ال خيلو: إما أن تكسر  وقالوا  بطل أنأة" فبطل حتريك الالم، حنو "تضربن  يا امر 
بطل أن تكسر اللتقاء الساكنني؛ ألهنا جتري  وقالوا النون اللتقاء الساكنني، أو ترتك ساكنة مع األلف،

جمرى نون اإلعراب، وذلك ال جيوز، وبطل أن ترتك ساكنة مع األلف؛ ألنه جيتمع ساكنان على غري 
 ألنه مل ينقل ذلك عن أحد من العرب، وال نظري له يف كالمهم، وذلك ال جيوز؛ ؛وقال املانعونح د ه 

عرب وخترج مبضطرين إىل إدخاهلا على صورة مل تنقل عن أحد من الثبت هذا فلسنا  إنف واستمروا قائلني
    (1).هبا عن منهاج كالمهم

 الرتجيح

 يظهر يل من خالل ما ذكر ما يلي:

 :اعة النسوة وذلك لألسباب التاليةجواز دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مج

 . عامر كما ذ ِكر  يف حجة اجملّوزينابن ـ أيّد اجملوزون "كتاب  اهلِل "يف قراءة  1

 . كان من كتاب اهلل فاالتباع أوىل  ـ السماع مقّدم على كل احلجج وكيف وإن 1

ـ من حجج املانعني التقاء الساكنني يرون أنّه هنع دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل  3
 .مع وجود قراءة حمياي  تبطل قوهلممجاعة النسوة ف

 . املانعون فيها من التكّلف الواضحاحلجج اليت ذهب إليها  ـ  3 

  33مجواز أن يقال )كنت أظن أّن العقرب أشد لسعًة من الزنبور فإذا هو إيّاها(.
ع ًة من الز نـ ب وِر فإذا هو إياها ".  ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد ل س 

 ". :"فإذا هو هي : "فإذا هو إياها. وجيب أن يقال جيوز أن يقالوذهب البصريون إىل أنه ال 
 (1).،مثّ رّجح رأي البصرينيينيبعرض حجج الكوفيني،وأتبعه بعرض حجج البصر األنباري وقد بدأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  453،  1/451اإلنباري  ،اإلنصاف (1)
 403ـ  1/401ألنباري  ،ااإلنصاف (1)
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 التمهيد

ك ان  من خربمها أ ن ِسيبـ و ي ٍه قدم وقد ، ئل اليت اختلف سيبويه مع الكسائياملسألة الزنبورية مسألة من املسا
ا ف جعل لذ ِلك يـ و ًما فـ ل م ا حضر ِسيبـ و ي ٍه تقدم إِل ي ِه  مع ب ينهم  على الربامكة فعزم حيى بن خ اِلد على اجل 

أ ل ة ف أج اب ِفيه ا ،ال فراء و خلف ف س أ ل ه   ط أت ،خلف ع ن م س  ة وثالثة و ه و  جِييبه مث  س أ ل ه  ث انِي   ،فـ ق ال  ل ه  أ خ 
ط أت ا الرجل ِحدة  افـ ق ال  ل ه  ِسيبـ و ي ٍه ه ذ ،و يـ ق ول ل ه  أ خ  سوء أدب ف أقبل ع ل ي ِه ال فراء فـ ق ال  ل ه  ِإن يف ه ذ 

ِء أبون ومررت بأبني ك يف  ت قول على ِمث ال ذ ِلك من وأيت أ و  وعجلة و ل ِكن م ا ت قول ِفيم ن ق ال  ه   ال 
اب ه  فـ ق ال  أعد الّنظر فـ ق ال  لست أكلمكما ح ىت  حيضر صاحبكما أويت ف ح ض ر  ال كس ائي فـ ق ال  ل ه   ،ف أ ج 

أ ليِن أ و أ سأ لك ا ال مِ  ،ال كس ائي ت س  ه و  ِهي   إذاث ال فـ ق ال  ِسيبـ و ي ٍه ففـ ق ال  ل ه  ِسيبـ و ي ٍه سل أ ن ت ف س أ ل ه  ع ن ه ذ 
ث ال ذ ِلك حن  و خرجت ف ِإذا عبد اهلل ال ق اِئم أ و ال ق ائِم ،و ال  جيوز النصب فـ ق ال  ل ه  كل ذ ِلك  ،و س أ ل ه  ع ن أ م 

فـ ق ال  حيى قد اختلفتما وأنتما ر ئِيسا بلديكما  ،فـ ق ال  ال كس ائي ال ع ر ب ترفع كل ذ ِلك وتنصب ،بِالر ف ع
ِذه ال ع ر ب ببابك قد مسع ِمنـ ه م أهل البلدين فيحضرون فـ ق ال  ل ه  ال كس ائ ،ف من حيكم بـ ي نك م ا ي ه 

ر ة  ،فـ ق ال  حيى وجعفر أنصفت ،ويسألون فأحضروا فـ و افـ ق وا ال كس ائي فاستكان ِسيبـ و ي ٍه ف أمر ل ه  حيى ِبعش 
ف ِدر ه م ف خرج ِإىل  ف ارس ف أ ق ام  هبا حىت  مات ومل يعد إىل البصرة  (1).آال 

 املناقشة 

 القول األول: قول اجملوزين

وممّن جّوز قول: "كنت أظن أّن العقرب أشد لسعًة من الزنبور فإذا هو إيّاها" الكوفيون ومنهم الكسائي 
  (3).جّوز ابن هشام النصب على احلاليةوقد  (1)والفراء

 حجة اجملوزين

وكان ممن دخل أبو فـ ق ع س وأبو زياد وأبو  ،بكالم العرب عندما دخلوا ليحتكموا إليهم واقد استدلو 
 ، فوافقوا الكسائي، وقالوا اجلرا  وأبو ثـ ر و ان، فس لوا عن املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111ابن هشام  ،مغين اللبيب (1)
 1/401األنباري ،اإلنصاف (1)
   111ابن هشام  ،( مغين اللبيب3)
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قد كنت أظن أن العقرب " حكاه أبو زيد األنصاري عن العرب ما أيضاً  ومن حجج اجملوزين، (1)بقوله.
  (1)أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها.

اجملوزون: إمنا قلنا ذلك ألن "إذا" إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان، وأما ما خيص القياس فقد قال 
؛ ألهنا مبعىن وجدت فبهذا جيء بضمري  والظرف يرفع ما بعده، وتعمل يف اخلرب عمل و ج د ت 

وقد قال أبو العباس أمحد بن حيى ثعلب: إن "هو" يف قوهلم "فإذا هو إياها" عماد، ونصبت  (3)النصب.
 ( 3).وجدت   عىن"إذا ألهنا مب

 القول الثاين:قول املانعني

وممّن منع قول "كنت أظن أّن العقرب أشد لسعًة من الزنبور فإذا هو إيّاها" البصريون وعلى رأسهم 
  (4.)العكربيومن املانعني كذلك  (5)سيبويه

 حجة املانعني

به كاجلزم كان من قبيل الشاذ الذي ال يعبأ   إّن السماع الذي أخذ به اجملوزون :بقوهلم احتج املانعون قدو 
 (4).بـ"لن"  والنصب بـ"مل"

"هو" مرفوع باالبتداء، وال بد للمبتدأ من خرب، وليس ههنا ما يصلح أن  أيضًا بأنّ وا احتج وكذلك 
بوجه ما؛  ، وال جيوز أن يكون منصوباً عنه، إال ما وقع اخلالف فيه، فوجب أن يكون مرفوعاً  يكون خرباً 

فوجب أن يقال "فإذا هو هي" فهو: راجع إىل الزنبور ألنه مذكر، وهي: راجع إىل العقرب ألنه 
 ( 8)م نث.
 الرتجيح

 : وذلك لألسباب التاليةهي إياها" يظهر يل مما سبق جواز قول "فإذا

 .جاء عن الثقات الذي حيتج بقوهلمـ وجود السماع وقد  1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  793، 2/794األنباري  ،اإلنصاف (1)
  2/793األنباري ،اإلنصاف (2)
  2/793األنباري ،اإلنصاف (4)
 2/793األنباري  ،( اإلنصاف3)
 2/792األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/301العكبري  اللباب في علل البناء واإلعراب، (6)
 791، 2/793األنباري ،اإلنصاف (7)
 2/793األنباري  ،( اإلنصاف1)
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وأبو أيوب من علماء أهل البصرة  ،ن العرب رواية ))فإذا هو إياها((ـ  ذكر أبو أيوب األنصاري ع 1
 وهذا دليل على اجلواز من داخل املذهب البصري نفسه.  ااموثوق بعلمهم،

ليس كما قال املانعون من قبيل الشاذ كاجلزم بـ)لن( والنصب بـ)مل( ؛ألن أدوات  أّن مساع اجملّوزين ـ 3
وأما ما جاء يف مجلة )أظن أّن العقرب أشد لسعًة من الزنبور  ،زم قواعد ثابتة ال تقبل التغيريالنصب واجل
 .قدير والتأويل والتقدمي والتأخرياها( فإهنا ليست قاعدة مطردة بل جيوز فيها التفإذا هو إيّ 

 .صاريـ  اهتام املتابعني للكسائي بأخذهم ج عاًل أي)رشوة( يرده رواية أيب زيد األن 3

 ؛ وصلت إلينا فينبغي أال نسلم بهـ  االهتام بالرشوة أمرخطري؛ ألنه تشكيك يف مصادر العلوم اليت 5
 نا يف علمائنا األولني.  لثقت

 ألّن هناك قواعد قعدت ومل ت ذكر ؛طـ ليس شرطًا أن ت عتمد قواعد اللغة العربية على القرآن الكرمي فق 4
 ؛ما" التميمية مل ينطق هبا القرآنو مثلها " ،مذ" مل يذكرا يف كتاب اهلل البتهيف القرآن مثل "منذ" و"

 . علمدة أشهر من ناٍر على ولكنها تعترب قاع

 مسائل املنعاملبحث الثاين : 

          5م.منع عامل االبتداء من أن يكون رافع املبتدأ واخلرب 

ذهب الكوفيون إىل أن املبتدأ يرفع اخلرب، واخلرب يرفع املبتدأ؛ فهما يرتافعان، وذلك حنو "زيد أخوك، 
اخلرب فاختلفوا فيه: فذهب قوم إىل  وعمرو غالمك". وذهب البصريون إىل أن املبتدأ يرتفع باالبتداء، وأما

أنه يرتفع باالبتداء وحده، وذهب آخرون إىل أنه يرتفع باالبتداء واملبتدأ مًعا، وذهب آخرون إىل أنه 
 يرتفع باملبتدأ واملبتدأ يرتفع باالبتداء.

رأي مّث رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف وقد بدأ 
 (1).البصريني
 التمهيد 

 العامل هو: ما يدخل على الكلمة في ثر يف آخرها، بالرفع، أو النصب أو اجلر، أو اجلزم، كالفعل فإنه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 38ـ  1/33األنباري  ،اإلنصاف( 1)
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فإنه ي ثر يف آخر  ي ثر يف آخر الفاعل، فيجعله نوًعا مرفوًعا، ويف آخر املفعول فيجعله منصوبًا وكاجلازم
 املضارع، فيجعله جمزوًما، وكحرف اجلر، فإنه ي ثر يف آخر االسم، فيجعله جمرورًا وهكذا.

 والعامل ثالثة أنواع:
وإال فسد املعىن املقصود من اجلملة، ومن أمثلته: أدوات النصب، أصل ال هكن االستغناء عنه،  -أ

 واجلزم، وبعض حروف اجلر ...
على حذفه فساد املعىن  -يف األغلب -زائد، وهو الذي هكن االستغناء عنه من غري أن يرتتب  -ب

 .دة، يف اجلر، مثل "الباء" و "من"املقصود، كبعض احلروف الزائ

 ،ال هكن االستغناء عنه خاصاً  يف بعض حروف اجلر" وي دي معىن جديداً  شبيه بالزائد، وينحصر -ج
نها ال بد ولكنه مع ذلك ال حيتاج مع جمروره إىل متعلق، خبالف حروف اجلر األصلية، فإن كل حرف م

وهي  و "لعل" ،ب" وهي تفيد التقليل أو التكثرير  "ومن أمثلة الشبيه بالزائد: " ،له مع جمروره من متعلق
 وهي تفيد االمتناع". -د الرتجي، "ولوال" يف رأي تفي

ومن العوامل ما هو لفظي"، أي: يظهر يف النطق ويف الكتابة، كأدوات النصب واجلزم واجلر  ومنها ما 
وكالتجرد من الناصب واجلازم يف الفعل املضارع  هو "معنوي" يدرك بالعقل ال باحلس، كاالبتداء

 (1).املرفوع

 املناقشة 

 األول :قول املانعنيالقول 
أبو حيان كذلك ابن جين و  ووافقهم ،الكوفيون عامل االبتداء من أن يكون رافع املبتدأ واخلربوممّن منع 

  (1).رأي املانعني السيوطياختار و 

 حجة املانعني

املبتدأ يرتفع باخلرب واخلرب يرتفع باملبتدأ ألّن املبتدأ ال بّد له من خرب، واخلرب  إنّ  :قوهلمب قداحتج املانعونو 
 "زيد بـ  ومثّلواال بّد له من مبتدأ، وال ينفك أحدمها من صاحبه، وال يتم الكالم إال هبما، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1هامد رقم) 1/331عباس حسن  ،النحو الوايف (1)
 1/343السيوطي  ،مهع اهلوامع (1)
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ال يكون أحدمها كالًما إال بانضمام اآلخر إليه؟ فلما كان كل واحد منهما ال ينفك عن وقالوا أخوك" 
منهما يف صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه؛ فلهذا اآلخر ويقتضي صاحبه اقتضاًء واحًدا عمل كل واحد 

ال هتنع أن يكون كل واحد منهما قالوا أيضًا : إهنما يرتافعان، كل واحد منهما يرفع صاحبه. و الواق
ع وا فـ ل ه   اهلل تعاىل: ﴿ منها قول نظائر كثرية استدلوا على ذلك بوجود  عاماًل ومعمواًل، وقد أ يًّا م ا ت د 

ع وا"، وجزم "تدعوا" بـ "أيّا ما"، فكان كل واحد منهما  (1)احل  س ىن  ﴾األ  مس  اء   فنصب "أي ا ما" بـ "ت د 
ك م  ال م و ت   رِك  ا ت ك ون وا ي د  فأينما منصوب بتكونوا وتكونوا جمزوم  (1)﴾ عاماًل ومعمواًل، وقال تعاىل: ﴿أ يـ ن م 

  (3).بأينما
االبتداء ال خيلو: إما أن يكون شيً ا من كالم العرب عند إظهاره، أو  إن :بقوهلمج املانعون أيضًا احتو 

غري شيء؛ فإن كان شيً ا فال خيلو من أن يكون امسًا أو فعاًل أو أداة من حروف املعاين؛ فإن كان امًسا 
غي فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه، وكذلك ما قبله إىل ما ال غاية له، وذلك حمال، وإن كان فعاًل فينب

 أن يقال زيد قائًما كما يقال "حضر زيد قائًما" وإن كان أداة فاألدوات ال ترفع األمساء على هذا احلد
وإن كان غري شيء فاالسم ال يرفعه إال رافع موجود غري معدوم، ومىت كان غري هذه األقسام الثالثة اليت ،
  (3)فهو غري معروف. ّدمتق  

 ؛ التـ ع ر ي من العوامل اللفظيةهو  االبتداء ال جيوز أن يكون معىن  هقالوا إنّ  حبجة أخرى حينما واحتجوا
مل، وعدم العوامل إذا كان معىن االبتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إًذا عبارة عن عدم العوا نهأل

باملنصوبات  بأن جيوز االبتداءعلى أن االبتداء ال يوجب الرفع  استدل املانعونو  ،ال يكون عاماًل 
ملا مل جيب قال املانعون واملسكنات واحلروف، ولو كان ذلك م وجًبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة، ف

  (5)ذلك دّل على أن االبتداء ال يكون موجًبا للرفع.
 القول الثاين :قول اجملوزين

  (4).ومنهم ابن السراج (4)مجهورالبصريني عامل االبتداء من أن يكون رافع املبتدأ واخلربوممّن جّوز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [110سورة اإلسراء آية  ](1)
  [ 48سورة النساء آية  ](1)
  35، 1/33األنباري ،( اإلنصاف3)
 1/35األنباري ،( اإلنصاف3)
 34، 1/35األنباري  ،(  اإلنصاف5)
 1/115العكربي  (اللباب يف علل البناء واإلعراب،4)
 1/40ابن السراج ،األصول يف النحو (4)
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  (3).وابن عقيل (1)ابن مالك  يف املنع ووافقهم (1) العكربيمن املانعني وكذلك 

 حجة اجملوزين

وذكروا  ؛االبتداء هو التعري من العوامل اللفظية وجعلواالعامل هو االبتداء  إنّ  بقوهلم:اجملوزون احتج  قدو 
العوامل يف هذه الصناعة ليست م ثرة حسية كاإلحراق للنار واإلغراق للماء والقطع للسيف، وإمنا  بأن

 إذا كانت العوامل يف حمّل اإلمجاع إمنا هي أمارات ودالالت فاألمارة وقالوا هي أمارات ودالالت،
لو كان معك ثوبان وأردت أن وضربوا مثااًل بقوهلم والداللة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء، 

متيز أحدمها من اآلخر فصبغ ت  أحدمها وتركت صبغ اآلخر لكان تـ ر ك  صبغ أحدمها يف التمييز مبنزله 
 ثبت أن أيضاً يف اخلرب بقوهلم إذامث برروا بأن االبتداء هو العامل  ،وقالوا كذلك يف االبتداءصبغ اآلخر؟ 

عامل يف املبتدأ وجب أن يعمل يف خربه، قياًسا على غريه من العوامل، حنو "كان" وأخواهتا  االبتداء
االبتداء وقالوا كذلك إن  ،ا عملت يف املبتدأ عملت يف خربهو"إن وأخواهتا" و "ظننت" وأخواهتا فإهنا مل

  (3).يعمل يف املبتدأ واخلرب

 يح الرتج

 :هر يل مما مت عرضه سابقاً ما يلييظ

 :رات اآلتيةمنع االبتداء من أن يكون عامالً لرفع املبتدأ وذلك للمرب 

 ـ  البد أن يكون العامل حمسوساً وملموساً لكي يكون م ثراً يف املعمول . 1

دليل قطعي على  ألنه ال ؛حبجة تقوي رأيهمتداء بأن يكون عامل رفع للمبتدأ ـ مل حيتج اجملوزون لالب 1
 قوهلم.

 ـ احتج من منع االبتداء من أن يكون عاماًل لرفع املبتدأ حبجة عقلية مثل قوهلم إن املنصوب  3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 114ـ  1/115العكربي  ،البناء واإلعراب( اللباب يف علل 1)
 1/333ابن مالك  ،( شر  الكافية الشافية1)
 105، 1/103ابن عقيل  ،( املساعد3)
  1/34األنباري ،( اإلنصاف3)
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واجلار واجملرور والظرف أي األخبار املقدمة جيوز االبتداء هبا واملفعول واحلال جيوز االبتداء هبما وقد يقول 
ولكن مادام االبتداء عامل رفع فمن  ،ملفاعيل واحلال التأخري نقول نعمل يف األخبار واالقائل بأن األص

 .     عامل االبتداء مع العوامل األخرىبس تاملفرتض أال جيوز تقدهها لكيال يل

    3مزيد أو مجلة. منع تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً مثل :قائم
ال جيوز تقدمي خرب املبتدأ عليه، مفرًدا كان أو مجلة؛ "فاملفرد" حنو "قائم زيد، ذهب الكوفيون إىل أنه 

وذاهب عمرو" واجلملة حنو "أبوه قائم زيد، وأخوه ذاهب عمرو". وذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي 
 خرب املبتدأ عليه املفرد واجلملة.

 (1).رأي البصريني،مثّ رّجح رينيحجج البص بعرض حجج الكوفيني،وأتبعه بعرض األنباري وقد بدأ
 التمهيد 

مع املبتدأ الذى ليس  ل للجملة االمسيةمكم   وهو ؛االمسية ىف اجلملة يّ جزء أساس هو اسم مرفوع و اخلرب
واملقصود بشبه اجلملة هنا الظرف  وشبه مجلة ا. وهو ثالثة أقسام: مفرد، ومجلةويتمم معناه (1)بوصف

 اخلرب التأخري.واألصل يف (3)واجلارواجملرور

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني

 ( 3).اخلرب مفرداً أو مجلة" الكوفيون ومن املانعني لـ"تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان
 حجة املانعني

ألنه ي ّدي إىل أن  ؛املبتدأ عليه مفرًدا كان أو مجلةه ال جيوز تقدمي خرب إنّ  :ن بقوهلمانعو املقد احتج و 
 كذلك إذا قلت قالوا  و  ،"قائم زيد" كان يف قائم ضمري زيد: حنو ضمري  االسم على ظاهره، م  تـ ق د  ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  48ـ  1/45األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 ( الوصف الذي مع املبتدأ ال يسمى خرباً،وإمنا يسمى "مرفوع الوصف"،سواء كان املرفوع فاعالً أو نائب فاعل،ويقول ابن مالك:1)

 كاهلل بر واأليادي شاهده   واخلرب اجلزء املتمم الفائدة  
 1/341عباس حسن  ،النحو الوايف (3)
   1/45األنباري ،اإلنصاف( 3)
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اهلاء يف أبوه ضمري زيد؛ فقد تقدم ضمري االسم على ظاهره، وال خالف أن رتبة "أبوه قائم زيد" كانت 

 ( 1)وجب أن ال جيوز تقده ه  عليه.فقالوا ضمري االسم بعد ظاهره؛ ف
 القول الثاين: قول اجملوزين

اجملّوزن كذلك من و  (1)وممّن جّوز تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً  البصريون ومنهم سيبويه
وابن عقيل ( 4)املرادي كذلك و  (4)ابن مالك تبعهم يف اجلواز و  (5)والعكربي (3)والزخمشري (3)ابن جين

  (10).والشي  خالد (3) األمشوينوافقهم يف اجلواز و  (8)

 حجة اجملوزين

إنّه قد جاء كثريًا يف كالم العرب وأشعارهم؛ فأما ما جاء من ذلك يف   ن بقوهلم:وزو اجملقد احتج و 
" و "م شن وٌء من ه ل ّف امليت  انِ ف  ك  وقوهلم "يف أ   (11)"يـ   ت ى احلكم   هِ تِ ي  كالمهم فقوهلم يف املثل "يف بـ  

" وحكى سيبويه "مت ِ  نـ   ك  ظاهر؛ ألن التقدير ا" فقد تقدم الضمري يف هذه املواضع كلها على اليٌّ أن  يمِ ي ش 
ن وء، وأنا متيميٌّ  ن  ك  م ش    (11).فيها: احل ك م  يـ   ت ى يف بيته، وامليت ل ّف يف أكفانه، وم ن ي ش 

  (13):الفرزدق لو فنحو ق ما يدل على جواز التقدمي  وأما ما جاء من ذلك يف أشعارهم
 أ بـ ن اء  الر ج اِل األ ب اِعدِ بـ ن ون ا بـ ن و أ بـ ن ائِن ا وبـ ن اتـ ن ا ... بـ ن وه ن  

 :مالك بن خالد اهلذيلل و قكذلك استدلوا بويروى "األكارم" وتقديره: بنو أبنائنا بنونا. و 
ر ي  ق م ا  ن ا ... وحب  الز اد يف ش ه  تـ و   فىًت ما ابن  األغ ر  إذا ش 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/45األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/141سيبويه ،(الكتاب1)
 30واللمع يف العربية  1/388ابن جين  ،(اخلصائص3)
 33الزخمشري ،( املفصل3)
 1/131العكربي ،اللباب (5)
 103ـ  1/104وأوضح املسالك 348ـ 1/345( شر  الكافية الشافية4)
 113، 1/113توضيح املقاصد،املرادي (4)
 133، 1/133وشر  ابن عقيل  111، 1/110املساعد،ابن عقيل  (8)
  100، 1/133شر  األمشوين على ألفية ابن مالك  (3)
 144ـ  1/143خالد األزهري  ،شر  التصريح (10)
 ( 1431رقم املثل) 1/41امليداين ،( جممع األمثال11) 
 1/45،44األنباري ،صاف( اإلن13)
( ينسب قول هذا البيت للفرزدق مهام بن غالب، واألكثرون على أنه ال يعرف قائله مع كثرة استشهاد العلماء به يف كتب النحو والبالغة 13)

 "153" واألمشوين يف شر  األلفية "رقم 84/ 1هد به الرضي يف شر  الكافية "وقد استش والفرائض، وألفاظه ومعناه يف غاية الوضو .
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ن ا. تـ و   ( 1)وتقديره: ابن  األغر فىًت ما إذا ش 

 الرتجيح 

 :يرتجح يل مما سبق ما يلي

 :اً أو مجلة وذلك لألسباب التاليةجواز تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرد

 ه خرج عن الشذوذ والقلة.  ألنّ  ؛عر والنثر  مما جيّوز لنا القياسـ كثرة السماع يف الش 1

مدحوضة  تـ ق د ِم ضمري االسم على ظاهره ي دي إىل نعني عندما قالوا جواز تقّدم اخلربـ حجة املا 1
شعر العريب كما ذ ِكر يف ما جاء يف الكذلك و  تعاىل "فأوجس يف نفسه خيفة موسى"بالسماع يف قوله 
 .حجة اجملّوزين 

ِكنٌي اجملوزين  د مذهبومن الشواهد اليت ت يّ    ـ 3 ِكنٌي ِمس  قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:) ِمس 
 (1)( ...ر ج ٌل لي س ت  ل ه  ام ر أةٌ مسكنٌي 

 كان اخلرب مفرداً أو مجلة.أ سواء  ـ أن أكثر النحاة من متقّدمني ومتأخرين أجازوا تقدمي اخلرب على املبتد 3

        18ممنع تقدمي خرب ليس عليها 

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي خرب "ليس" عليها، وإليه ذهب أبو العباس ال م بـ ر د من البصريني، 
وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه، وليس بصحيح، والصحيح أنه ليس له يف ذلك نص. وذهب 

 تقدمي خرب "ليس" عليها كما جيوز تقدمي خرب كان عليها.البصريون إىل أنه جيوز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 44ـ1/45األنباري اإلنصاف، (1)
، وشعب اإلهان، 1315بن عوض اهلل، وعبد ااحمسن احلسيين، دار احلرمني ، القاهرة،  حتقيق طارق  4/338( ينظر املعجم األوسط، للطرباين 1)

دار الريان للرتاث،  3/151، وجممع الزوائد، لعلي اهليثمي 1310حتقيق السعيد بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 3/381للبيهقي 
 .دار القاهرة، بريوت
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رأي مّث رّجح  ،حجج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، صاحب اإلنصاف وقد بدأ
 (1).كوفينيال

 التمهيد 

 ـوأبو بكر بن شقري  ـ يف أحد قوليهـ ذهب اجلمهور إىل أهنا فعل وذهب الفارسي  من أخوات كان ليس
 (1)إىل أهنا حرف. ـ يف أحد قوليه 

مسًا هلا واملنصوب اخلرب ويسمى املرفوع هبا اوتعمل ليس عمل كان بال شرط حيث ترفع املبتدأ وتنصب 
 وتعطي ليس معىن النفي . (3)،هبا خرباً هلا

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني

ن والزجاج واب (3)العباس املربد من البصريني  وأبوافقهم و  ،ومن املانعني لـ تقدمي خرب ليس عليها الكوفيون
ابن مالك يف شر   من املتأخرينو  (5)والسبيلي وأكثر املتأخرينوابن عبد الوارث واجلرجاين السراج 
 (4)أخذ برأي املانعني. التسهيل

 حجة املانعني

 ؛ "ما""ليس" يف معىن  ملانعني أيضاً قوهلم :إنّ اومن حجج  (4)،"ليس"بعدم تصرف "نانعو املقد احتج و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 143ـ 1/140األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 (1هامد رقم ) 1/141( شر  ابن عقيل 1)
 143، 1/141( شر  ابن عقيل 3)
 1/140األنباري ،اإلنصاف( 3)
 (5هامد رقم )1/183جين ابن  ،اخلصائص( 5)
 1/351ابن مالك ( شر  التسهيل،4)
 1/141األنباري  ،اإلنصاف( 4) 
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ال تتصرف وال يتقدم معموهلا عليها  "ما" تنفي احلال كما أن ما تنفي احلال، وكما أنّ  "ليس"ألن و 
  (1)".ليس"فكذلك 

 القول الثاين :قول اجملوزين 

ومع سيبويه  قدماء  (1)ووافقه السريايف ،سيبويهوعلى رأسهم  البصريون ن جّوز تقدمي خرب ليس عليهاو ممّ 
أبو علي يف املشهور وابن برهان والزخمشري واألستاذ من اجملوزين و من الكوفيني  الفراءكذلك البصريني و 
 ( 3).وقال هبذا الرأي السيوطي (3)جواز ذلك، واختاره ابن عصفور كلهم ذهبوا إىلأبو علي  

 اجملوزينحجة 

السماع وكان مساعهم من كتاب اهلل العظيم يف قوله تعاىل: ﴿ أ ال يـ و م  ي أ تِيِهم  ل ي س   اجملّوزينكانت حجة و 
ه  او  (5)﴾ م ص ر وفًا ع نـ ه م    هقولِ  يف على ليس، فإنّ  "ليس"ه قد م معمول خرب هذه اآلية أنّ  الستدالل يفو ج 

  (4).مبصروف، وقد قدمه على ليس ﴾يتعلق﴿يـ و م  ي أ تِيِهم   تعاىل:

 الرتجيح 

 ض اآليت:رِ يبدو يل من خالل ما ع  

 :ليس عليها وذلك لألسباب التالية منع تقدمي خرب

 .ناسباً وال منضبطاً هلذه املسألةـ السماع الذي احتج به اجملّوزون مل يكن م1

 .ه اجملوزون ضّعفه كثري من النحاةـ التأويل والتقدير الذي ذهب إلي 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/141األنباري ،اإلنصاف( 1)
 1/351ابن مالك ،( شر  التسهيل1)
 (5هامد رقم )1/183ابن جين  ،اخلصائص (3)
 330، 1/313السيوطي  مهع اهلوامع، (3)
 [8سورة هود آية  ](5)
 1/141األنباري  ،( اإلنصاف4)
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 ـ الشعر العريب مليء بالضرورات حيث إنين مل أجد مرة أن خرب ليس تقدم عليها اضطراراً. 3

إال يف سبع مسائل من أصل م ة  ألنه مل يوافقهم ؛للمانعني يعطي قوة لرأي املانعنيـ موافقة األنباري  3
 وإحدى وعشرين مسألة وهذه املسألة من السبع املسائل .

 . ألن عدم التصرف هنع التقّدم ؛اـ حجة املانعني كانت فيها من القوة ما يكفي لالحتجاج هب 5

  13م. منع "ما" يف لغة احلجاز من العمل يف اخلرب ؛فاخلرب منصوب بنزع اخلافض
 أن "ما" يف لغة أهل احلجاز ال تعمل يف اخلرب، وهو منصوب حبذف حرف اخلفض. ذهب الكوفيون إىل

 وذهب البصريون إىل أهنا تعمل يف اخلرب، وهو منصوب هبا.
رأي مّث رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، صاحب اإلنصاف وقد بدأ
 (1).البصريني
 التمهيد 

احلرفية فلها ثالثة  "ما"فأما  ،عىنمرة أخرى حبسب ما ي ديه امل وامساً  مرة لفا مشرتك؛ يكون حرفاً "ما" 
 أقسام: نافية، ومصدرية، وزائدة، فالنافية قسمان: عاملة، وغري عاملة.

،وهي تعمل عمل (1)وهي ترفع االسم، وتنصب اخلرب، عند أهل احلجاز ،فالعاملة: هي ما احلجازية

تفي هنا ونك(3)،عمرو ما قام زيد، وما يقوم ة على الفعل.حنو:العاملة فهي الداخل وأما غري ،ليس

 . األهنا هي اليت ختص جمال حبثن ؛باحلديث عن "ما" النافية

 املناقشة

 القول األول :قول املانعني

 الفراء حيث  ومنهم على وجه خاص (3)وممّن منع "ما" يف لغة احلجاز من العمل يف اخلرب الكوفيون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 166، 1/161األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 422المرادي  ،جنى الداني في حروف المعانيال (2)
   420المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني( 4)
 1/161األنبارياإلنصاف،  (3)
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  (1.)وكذلك من املانعني الشاطس (1)جعله منصوب بسقوط حرف اخلفض الباء

 حجة املانعني

بالقياس حيث قالوا إّن"ما"حرف واحلرف ال يكون عاماًل إال إذا كان خمتصًا ومثّلوا  قد احتج املانعونو 
آخر اختص بالفعل فكان  وكذلك مثّلوا مبثال ،ر فهو خمتص يف األمساء فعمل فيهامبثال كحرف اجل

ص "ما" فهم يرون أهّنا وأما ما خي ،ّن حرف اجلزم عمل يف الفعل اجلزممثاهلم حرف اجلزم حيث قالوا إ
فرأوا أن ال  ،دخل على االسمألهّنا حرف مشرتك تارة يدخل على الفعل وتارة أخرى ي ؛غري خمتصة

  (3).يعمل

 القول الثاين :قول اجملوزين 

ومن أخذ هبذا القول ابن (5)ومنهم املربد (3)يف لغة احلجاز من العمل يف اخلرب البصريونوممّن جّوز "ما" 
  (3).يف كتابه شر  التصريح ووافقهم الشي  خالد (8)واملرادي (4)وكذلك ابن عقيل (4)مالك وابن هشام

 حجة اجملوزين

أشبهت ليس؛ فوجب أن تعمل عمل ليس، وعمل ليس الرفع  "ما" نّ إ :وزون بقوهلمقد احتج اجملو 
والنصب ووجه الشبه بينها وبني ليس من وجهني؛ أحدمها: أهنا تدخل على املبتدأ واخلرب، كما أن ليس 

 يف احلال، "ما"يف احلال، كما أن ليس تنفي  "ما"تدخل على املبتدأ واخلرب، والثاين: أهنا تنفي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/133الفراء ،معاين القرآن( 1)
 1/141 ، خالد األزهري( شر  التصريح على التوضيح1)
 1/145األنباري ،اإلنصاف( 3)
 1/145األنباري ،اإلنصاف( 3)
 3/183املربد  ،املقتضب( 5)
 1/330ابن مالك  ،شر  الكافية الشافية( 4)
            1/180ابن عقيل  ،املساعد( 4)
 1/504املرادي ( توضيح املقاصد،8)
 1/141خالد األزهري ،شر  التصريح على التوضيح( 3)
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ويـ ق و ي الشبه بينهما من هذين الوجهني دخول الباء يف خربها كما تدخل يف خرب ليس؛ فإذا ثبت أهنا  
  (1)ى ليس.وجب أن جتري جمر قالوا شبهت ليس من هذين الوجهني فأقد 

 الرتجيح 

 :يظهر يل من العرض السابق اآليت

 جواز عمل ما يف اخلرب وذلك للمربرات التالية :

 اجملوزين فيه قوة وقريب للصحة .ـ قياس  1

 .يف اخلرب يةاحلجاز  النحاة على جواز عمل "ما"  ـ أكثر 1

ومادام عملت  ،ى خربهاـ  "ما" تعمل عمل "ليس" ترفع املبتدأ ويسمى امسها  وتنصب اخلرب ويسم 3
 عملها وأخذت معناها فهي الناصبة للخرب.

 يف التنزيل وال يف كالم العرب سواء كان شعراً أونثراً.ـ مل أجد مثاالً أثبت املتكلم فيه اخلافض ال  3

 "ما" عند املانعني تعمل يف االسم ؟ وإذا عملت يف االسم ال بد أن تعمل يف اخلرب. ـ  5

ـ   أما القول بانتصاب اخلرب بنزع اخلافض، فإنه يدخله االعرتاض، ألن حرف اجلر يف هذا املوضع  4
كما أن حذف حرف اجلر الزائد ال ي دي بالضرورة إىل انتصاب ، نفيليس بأصل، بل هو زائد لتأكيد ال

االسم، وقد و ِجدت مواضع حذف فيها حرف اجلر ومل ينصب االسم بعدها، وذلك يف قوله تعاىل:﴿  
 ، بالرفع ال النصب.: كفى اهلل  يقال، فلو حذف حرف اجلر (1)ك ف ى بِالل ِه ش ِهيًدا ﴾

     11م.ليهع منع تقدمي معمول الفعل املقصور
ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز "ما طعامك أكل إال زيٌد".وذهب البصريون إىل أنه جيوز، وإليه ذهب 

 أبو العباس أمحد بن حيى ثـ ع ل ب من الكوفيني.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/144األنباري ،اإلنصاف (1)
 [33 سورة الرعد آية ](1)
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 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،عرض حجج البصرينيوأتبعه ب بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد 

أي  (1) ﴾ ﴿ح و ٌر م ق ص و ر ا ٌت يف  اخلِي امِ تعاىل:اهلل تبارك و ل و ق وقد جاء يفالقصر يف اللغة احلبس،
 (3)حمبوسات. ويف األساس :قصرته حبسته وقصرت نفسي على هذا إذا مل تطمح إىل غريه.

"ما وإال  ويف االصطال  ختصيص شيء "صفة أو موصوف" بشيء "موصوف أو صفة" بطريق خمصوص
وما شابه ذلك مثل إمنا والعطف والتقدمي وتوسط ضمري الفصل وتعريف املسند أو املسند إليه بالم 

 اجلنس" والباء داخلة على املقصور عليه على األرجح.
كتخصيص حممد بالشعر يف قولك: ما حممد إال شا عر، وختصيص الشعر مبحمد يف قولك ما شاعر إال 

 لى الشعر يف األول. وقصر الشعر على حممد يف املثال الثاين.حممد، أو قل قصر حممد ع
 (3)ومعىن التخصيص ثبوت الشيء الثاين دون غريه للشيء األول.

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني

 (5.)وممّن منع تقدمي معمول الفعل املقصور عليه الكوفيون

 حجة املانعني 

بأّن الفاعل ليس بعد أداة االستثناء وإمّنا الفاعل  (())ما طعام ك أكل  إال زيدٌ  :بقوهلم  عوناناملقد احتج و 
ما أكل أحد طعامك إال زيٌد وكذلك  :تثناء وقد قّدروا ااحمذوف بقوهلمحمذوف ومكانه قبل أداة االس

ال ما خرج إال هند وما ذهب إ)) وكان مثاهلم ،جاءوا مبثال آخر يرون أنه حجة هلم على حذف الفاعل
 ،ألن الفاعل م نث حقيقي ؛قيقة ألثبتوا فيه عالمة التأنيثوقالوا لو أّن الفعل هلند و دعد يف احل ،((دعد

وكذلك (4)ورأوا عندما مل تثبت عالمة التأنيث كانت حجة هلم بأّن الفاعل حمذوف ومقّدر بأحد.
 ب أن يكون واالستثناء جي إال باهبا االستثناء، : إنّ حبجة أخرى حينما قالوا احتجوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [72الرحمن آية  سورة]( 2)                     173، 1/174األنباري  ، اإلنصاف( 1)
 1/174( اإلنصاف، األنباري 1)                 4/1القزويني ،ة( اإليضاح في علوم البّلغ4)

 1/173( اإلنصاف، األنباري 6)                                                                   
 4/1( اإليضاح في علوم البّلغة، القزويني3) 



171 
 

          

أن يكون  فأوجبوا بعدها مستثىن منهر قبلها ما يصّح أن يكون الذي ال ب ّد أن يقدّ وقالوا من اجلملة،
التقدير: ما أكل أحد طعامك إال زيد، إال أنه اكتفى بالفعل من "أحد" فصار مبنزلته، واالسم ال يتقدم 

  (1).صلته عليه
 القول الثاين :قول اجملوزين

هذا ب ذهب إىل وكذلك أبو العباس ثعل ،مول الفعل املقصور عليه البصريونومن اجملوزين لتقدمي مع
  (1).القول من الكوفيني

 حجة اجملوزين

جاز تقدمي معموله عليه  اً تصرف الفعل وقالوا مادام الفعل متصرفين  للتقدمي وزو اجمل قد كانت حجةو 
  (3).((عمراً ضرب زيدٌ ))وقالوا حنو 
 الرتجيح 

 يرتجح يل من خالل ما سبق اآليت:

 التالية :جواز تقدمي معمول الفعل املقصور عليه لألسباب 

ـ ضعف حجة املانعني بقوهلم إن الفاعل قبل األداة ومثاله" ما طعام ك أكل  إال زيٌد"وأيضًا ما قّدره  1
 ك إال زيٌد". طعام   أحدٌ  املانعون يعترب تقديراً متكّلفاً عندما قالوا "ما أكل  

 ـ حجة التصرف تعطي األولوية للتقدمي والتأخري . 1

 .تقدمي معمول الفعل املقصور عليه يوجب عدمـ ال يوجد مانع قوي  3

 .جيوز األخذ بهو ـ قياس اجملوزين معترب وقوي  3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/143األنباري  ( اإلنصاف،1)
 1/143األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/143األنباري  ،اإلنصاف( 3)
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     11ممنع عمل إّن وأخواهتا يف اخلرب. 

ذهب الكوفيون إىل أن "إن " وأخواهتا ال ترفع اخلرب، حنو "إن  زيًدا قائم" وما أشبه ذلك. وذهب 
 البصريون إىل أهنا ترفع اخلرب.

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجاج البصرينيوأتبعه بعرض  بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد 

 ،تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى امسها ،إّن وأخواهتا حروف ناسخة مشبهة بالفعل
 وهذه احلروف على النحو التايل: ،ويكون اخلرب بعدها مرفوعاً 

"إّن"  خاص يغلب فيه؛ فالغالب يف ولكل واحد من تلك احلروف معىن إّن وأّن وكأّن ولكّن وليت ولعل؛
"كأن"  ويف ،"لكّن" االستدراك وال بد أن يسبقها كالم له صلة معنوية مبعموليها وأّن" التوكيد، ويف

 (1).ع وقد تكون لإلشفاقوالتوقّ  ي"لعل" الرتج ويف ،"ليت" التمين ويف ،التشبيه

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني
  (3).يونإّن وأخواهتا يف اخلرب الكوفومن املانعني لـ عمل 

 حجة املانعني

إّن األصل يف احلروف الناسخة أهنا ال تنصب االسم ؛ولكنها عندما أشبهت  بقوهلم:قد احتج املانعون و 
وهبذه احلجة يرى  ،إّن الفرع أضعف من األصل :االسم فأصبحت فرعًا عليه وقالوا الفعل  نصبت

وهم يرون أن هذا ال جيوز  ،ن عملها ي دي إىل التسوية بينهماأل ؛اخلرب نعون بأن "إّن" ال تعمل يفاملا
  (3). باقياً على رفعه قبل دخول "إنّ وبالتايل أوجبوا أن يكون اخلرب

 حيث قالوا إنّه يدخل على اخلرب ما يدخل على الفعل  نعني حجة ثانية احتجوا هباوكانت للما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171ـ 1/176األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 641ـ  1/641عباس حسن  ،النحو الوافي( 2)
 1/176األنباري  ،اإلنصاف( 4)
 1/176األنباري  ،اإلنصاف( 3)
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  (1)واستدلوا بقول الشاعر:
ِلك  أو أ ِطري اال تـ تـ ر ك ين    فيهم ش ِطريًا ... إين إذن أ ه 

  (1)ومجلة إذن مل تقع يف صدر الكالم بل وقعت يف حمل خرب "إّن". "إذن" بعد الشاعر أهلك  ب  ص  ن  فـ  
إذا اعرتض عليها بأد  شيء بطل عملها واكتفى به، كقوهلم حبجة أخرى أال وهي أنه استدل املانعون و 

ف ل  زيٌد" ك "إنّ  مأخوٌذ" فلم  بك زيدٌ  قالوا: "إنّ  ناسٍ أ رووا عنأهنا رضيت بالصفة لضعفها، وقد بك ي ك 
  (3)فقالوا هذا دليل على أهنا ال تعمل يف اخلرب. ن" لضعفهاإتعمل "

 قول اجملوزين :القول الثاين

وكذلك (4)ووافقهم ابن مالك  (5)العكربي كذلك و  (3)إّن وأخواهتا يف اخلرب البصريون وممّن جّوز عمل
       (3).برأي اجلواز الشي  خالد األزهري من أخذو  (8)واملرادي  (4)ابن هشام

 حجة اجملوزين

وذكروا  مخسة أوجه تشابه  ،بسبب مشاهبتا للفعل لفظاً ومعىن ّن "إّن" قويتن بقوهلم: إوزو اجملقد احتج و 
 وهذه األوجه على النحو التايل: ،بينهما
أهنا على وزن الفعل والثاين: أهنا مبنية على الفتح كما أن الفعل مبيّن على الفتح، والثالث: أهنا  األول:

تقضي االسم كما أن الفعل يقتضي االسم، والرابع: أهنا تدخلها نون الوقاية حنو "إنين، وكأنين" كما 
، ، وأنّ معىن "إنّ تدخل على الفعل حنو "أعطاين، وأكرمين" . واخلامس: أن فيها معىن الفعل؛ ف " ح ق ق ت 

ومعىن "كأن" شبهت، ومعىن "لكن" استدركت، ومعىن "ليت" متنيت، ومعىن "لعل" ترجيت، فلما 
 أشبهت الفعل من هذه األوجه وجب أن تعمل عمل الفعل، والفعل يكون له مرفوع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مل يعثر هلذا الشاهد على  قائل معني، وقد أنشده ابن منظور "ش ط ر" ومل يعزه، وأنشده الرضي يف شر  الكافية يف نواصب املضارع، 1)

"". 334" ويف أوضح املسالك "رقم 11"وابن هشام يف املغين "رقم 1013" واألمشوين "رقم 543/ 3وشرحه البغدادي يف اخلزانة "
مثل الغريب والبعيد يف الوزن ويف املعىن، وأهلك: معناه أموت، وأطري: معناه األصلي أذهب بعيًدا، أو أحّلق يف  -بفتح الشني-والشطري 

 اجلو.
 1/144،144األنباري  ،اإلنصاف (1)
 1/144األنباري  ،صاف( اإلن3)
 1/144األنباري  ،اإلنصاف( 3)
   111، 1/110العكربي  ،اللباب يف علل البناء واإلعراب( 5)
  341، 1/340، ابن مالك( شر  الكافية الشافية 4)
  1/313ابن هشام  ،أوضح املسالك( 4)
 1/513املرادي  ،( توضيح املقاصد8) 
 111، 1/110خالد األزهري  ،شر  التصريح على التوضيح( 3)
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أن يكون هلا مرفوع ومنصوب؛ من األحرف  لعمل إّن يف اخلرب وقالوا البد هلذه فقاس اجملوزون ،ومنصوب
 يف"إّن وأخواهتا"إال أن املنصوب  وقالوا أيضاً  ليكون املرفوع مشبًها بالفاعل واملنصوب مشبًها باملفعول،

  (1).ع الفرعق د م على املرفوع ألن عمل "إن " فرٌع، وتقدمي املنصوب على املرفوع فرع؛ فألزموا الفر 
 الرتجيح 

 :يبدو يل من خالل ما سبق ما يلي

 :التاليةوأخواهتا يف الفعل وذلك للمربرات  جواز عمل إنّ 

 .إىل أهنا تعمل عمله ـ شدة شبه "إّن" بالفعل مما أّدى 1

 .  انعني ملا فيها من املنطق والعقلـ حجة اجملوزين أقوى من حجة امل 1

 يف االسم فال بد أن تعمل يف اخلرب.ـ ما دام عملت إّن وأخواهتا 3

 . لوا "إن" وأخواهتا تعمل يف اخلربـ أكثر النحاة من متقدمني ومتأخرين جع 3

 

       13م.ِن( املخففة من الثقيلة يف االسممنع عمل )إ 
وذهب البصريون إىل أهنا  .ذهب الكوفيون إىل أن "إِن" املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف االسم

 تعمل.
رأي مّث رّجح  ،حجج البصرينيوأتبعه بعرض  حجج الكوفيني، بعرض صاحب اإلنصافوقد بدأ 
 (1).البصريني
 التمهيد

وقد قرىء  ،إلمهال، واإلعمال. واإلمهال أشهراملخففة من الثقيلة. وفيها مبد التخفيف لغتان: ا إن  
ْ  م  ل   الً ك    ﴿وإن   : قوله تعاىل يف بالوجهني  وهذه  (3)﴾ريبِ خ   ون  ل  م  ع  ا يـ  مب  ه   ن  م إِ اهل   م  ع  أ   ك  ب  ر   مه  نـ  يـ  فـ  و  ا يِل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 148، 1/144األنباري  ( اإلنصاف،1)
  108ـ 1/135األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 [111سورة هود آية  ](3)
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وإذا ألغيت جاز أن يليها  ،. فإذا أعملت فحكمها حكم الثقيلةحجة على من أنكر اإلعمال القراءة 
ى د  ه   ين  ذِ ى ال  ل   ع  اّل إِ  ةً ري  بِ ك  ل   ت  ان  ك    ن  إِ وال يليها، من األفعال، إال النواس ، حنو " و   األمساء واألفعال

 :عاتكة بنت زيدوندر قول  (1)"اهلل
لّ لماً ... ملس ت  ل  تـ  قـ   ن  ك، إِ ين  ت ه ِ ل  ش    (1) دِ مِ ت  ع  م  ال   ة  وب  ق  ع   يك  ل  ت ع  ح 

الالم الفارقة تلزم بعد إن هذه، إن خيف  و وأجاز األخفد القياس على هذا البيت، وتبعه ابن مالك
التباسها بالنافية. وذهب الكوفيون إىل أن إن هذه نافية، ال خمففة، والالم بعدها مبعىن إال، وأجازوا 

 (3)دخوهلا على سائر األفعال.

 املناقشة

 القول األول :قول املانعني

 (3).فة من الثقيلة يف االسم الكوفيونوممّن منع عمل )إِن( املخف

 حجة املانعني 

وألهنا على  ،هنا أشبهت الفعل املاضي يف اللفاأل ؛إمّنا عملت "إّن"املشددة :بقوهلمعون اناملقد احتج و 
وإهنا مبنّية على الفتح كما أنه مبيّن على الفتح، أن الفعل املاضي على ثالثة أحرف،  ثالثة أحرف كما

بـ ه ها  "إّن" املشددة من  قد رأى املانعون أيضًا أنّ ، و عملهاومن مث بطل ؛ بالفعلفإذا خففت فقد زال ش 
ينبغي أال تعمل املخففة يف األمساء كما ال تعمل و"إِن"املخففة من عوامل األفعال ،فقالوا  ،عوامل األمساء

  (5)ألن عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء، وعوامل األمساء ال تعمل يف األفعال. املشددة يف األفعال؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [133سورة البقرة آية  ](1)
اجملاشعي  "خزانة ( البيت من قصيدة رثاء قالتها عاتكة بنت زيديف زوجها الزبري بن العوام عندما قتل غدرًا على يد عمرو بن جرموز 1)

 "10/348األدب ،البغدادي 
 108املرادي  ،اجلىن الداين( 3)
 1/135األنباري ،اإلنصاف( 3)
  134، 1/135األنباري ،اإلنصاف( 5)
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 القول الثاين :قول اجملوزين
 (1)والعكربي(1)سيبويه البصريون وعلى رأسهم وممّن جّوز عمل "إِن" املخففة من الثقيلة يف االسم

واملرادي  (4)وسلك نفس الرأي أبو حيان( 5) وابن عطية (3)وكذلك ابن عقيل (3)ووافقهم ابن مالك
ومن اجملوزين أيضًا خالد  (8)ومن رأى اجلوازكذلك أبو العباس احللس يف تفسريه الدر املصون (4)

  (3.)األزهري
 حجة اجملوزين

وإن   ﴿: ءة نافع وابن كثري يف قوله تعاىلوكان أهم مساع احتجوا به قرا ،السماع وزيناجملقد كانت حجة و 
(املخففة( 10)﴾ماهل   م  ع  أ   ك  ب  م ر  ه  يـ  فـ  و  يـ  ا لِ م  ك اًل ل   عمال واستدلوا أيضًا على اإل (11).فنصبت كاًل بـ)إن 

  (11):فكان دليلهم من الشعر قول الشاعربكالم العرب شعراً ونثراً، 
ٍر  ِر ... كأن  وص د  رِِق الن ح  يـ ي ِه ح ق انِ  م ش   ث د 
 .الثقيلة، وأصلها أن أضيف إليها الكاف   ن"ثدييه" بكأن املخففة م الشاعر فنصب

 بقول اآلخر :أيضاً واستدلوا 
ي ِه رشاءا خ ل بِ   كأن  و رِيد 

 ."وريديه" بكأن املخففة من الثقيلة الشاعر فنصب
 األعشى:ل و قاستدل اجملوزون ب كما 

ي ٍة كسيوف اهلند قد علموا ... أ ن  هالٌك كل  م ن  حي  ف ى ويـ ن ت ِعل    يف فتـ 
 .((أنه هالك))يكون  والتقدير يف البيت

 واحتجوا كذلك بقول اآلخر:
ن ا ... على ما ساء صاحب ه  حريص    أ ك اِشر ه  وأعلم أ ن  ِكال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/139سيبويه  ،الكتاب (1)
 221، 1/229، العكبري( اللباب في علل البناء واإلعراب2)
 196، 1/191ابن مالك  ،شرح الكافية الشافية (4)
 1/471و شرح ابن عقيل  1/426عقيلبن 1،المساعد  (3)
 219/ 4ابن عطية  ،حررالوجيز الم (1)
 6/216أبي حيان  ،البحر المحيط (6)
 219المرادي ،و الجنى الداني في حروف المعاني 1/146المرادي ،توضيح المقاصد (7)
 1/341( الدر المصون، أبي العباس الحلبي1)
 241، 1/249خالد األزهري ،التصريح (0) 
 [111سورة هود آية ](19)
 1/106األنباري ،(اإلنصاف11)
 باب في الدين رضي وأنشده يعزواه، ولم" 1141ص" يعيش ابن وأنشده" 211/ 1" البيت هذا سيبويه ( أنشد12)

 ال التي الخمسين سيبويه أبيات أحد هو: "عنه وقال" 411/ 3" الخزانة في البغدادي وشرحه بالفعل، المشبهة الحروف
 "191 رقم" عقيل وابن" 112 رقم" المسالك وأوضح 216 رقم" األشموني شواهد من وهو. هـ. ا" قائل لها يعرف



176 
 

أنه قد صح  عن وأما ما احتجوا به من النثر هو قوهلم ( 1).املخففة امسها ضمري الشأن حمذوف وأنِ 
  (1).أخاك ذاهب" مبعىن أن  املشددة العرب أهنم يقولون "إال أن  

 الرتجيح 

 يل مما سبق ما يأيت :يظهر 

 : من الثقيلة وذلك لألسباب التاليةجواز عمل إن املخففة 

 .وكذلك وجوده يف كالم العرب شعراً ونثراً  ،السماع من التنزيل وهو خري حجةـ وجود 1

وإمنا تكون من عوامل األمساء وتعمل عمل  ،ـ إن  ليست من عوامل األفعال فقط كما ذكر املانعون 1
هذان  "إن   :يدلل دخول إن  على االسم وهو ما جاء يف قوله تعاىلمن كتاب اهلل  مثاالً ذكر ، وسأليس

 (  3)لساحران"

 .  ثر النحاة من متقّدمني ومتأخرينـ هذا الرأي اجته إليه أك3

       31م.االسم الظاهرمنع تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع 
احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر، حنو: "راكًبا جاء ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي 

". وذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي احلال على العامل فيها  زيد" وجيوز مع املضمر، حنو "راكًبا ج ت 
 مع االسم الظاهر واملضمر.

 (3).رأي البصريني مثّ رّجح ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

 .ة ما قبله وقت حدوث الفعلأاسم نكرة، منصوب، فضلة، يبني هي :اتعريفه احلال
 (5)."جار وجمرورو" "ظرفوشبه مجلة  " مجلة امسية و مجلة فعلية و أنواع احلال مفردة و 

 بغري تاء التأنيث يف آخرها صاحلة، ألن تكون مذكرة أو م نثة، حنو: احلال طيب، أو: طيبة، واحلال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 101ـ  1/134األنباري ،( اإلنصاف1)
 1/134األنباري ،( اإلنصاف1)
 [43سورة طه آية ](3)
 151، 1/150األنباري  ،( اإلنصاف3)
 1/335علي اجلارم ومصطفى أمني  ،( النحو الواضح5)
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احلالة  إن هذا احلال حسن، وهذه احلال حسنة، أما إذ ختمت بتاء التأنيث فهي م نثة فقط، حنو: 
والكثري يف اللفا التذكري؛ خبلو آخره من التاء، والكثري يف املعىن  ،طيبة، إن هذه احلال حسنة

 (1)التأنيث.

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني
من البصريني ومعهم (1)ومن املانعني لتقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر الكوفيون

  (3.)اجلرمي

 حجة املانعني

ه ي دي إىل تقدمي املضمر على املظهر وهم يرون أن تقدمي املضمر نّ املانعني قوهلم: إ قد كانت حجةو 
 ( 3)على املظهر ال جيوز.

 القول الثاين :قول اجملوزين

 (5)أبو العباس املربد  البصريني ومنهم ومن اجملوزين لتقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر
 كذلكو  (3)وابن هشام  (8) ومن اجملوزين أيضًا أبو العباس احللس (4)و أبو حيان (4)ابن مالك ووافقهم

 (11)ووافقهم على اجلواز األلوسي يف تفسريه رو  املعاين. (11)وكذلك السيوطي (10)خالد األزهري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/464عباس حسن  ،( النحو الوافي1)
 1/219األنباري ،( اإلنصاف2)
 (1)هامش رقم 2/271ابن هشام ،وأوضح المسالك121، 19/127الحلبي أبي العباس  ،( الدر المصون4)
 1/211األنباري ،اإلنصاف( 3)
 160، 3/161المبرد  ،( المقتضب1)
 1/133ابن مالك ،( شرح الكافية الشافية6)
 19/46أبي حيان  ،( البحر المحيط7) 
 121، 19/127أبي العباس الحلبي  ،( الدر المصون1)
 2/271ابن هشام  ،( أوضح المسالك0)
 1/103و 1/412األزهري خالد  ،( شرح التصريح على التوضيح19)
 419، 2/490السيوطي  ،( همع الهوامع11)
  13/70األلوسي ( روح المعاني، 12)
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 حجة اجملوزين

فشىت: حال م ق د م ة على الفعل  (1)"ش ىت  تـ   وب  احل ل ب ة "بالسماع حيث قيل يف األمثال تج اجملّوزون قد احو 
  (1).العامل فيها مع االسم الظاهر

 وإذا كان العامل ،الوا  إّن العامل يف احلال متصرفالقياس حيث قحججهم أيضًا احتجوا بومن 
كذلك قياس احلال على املفعول عندما ومن حجج اجملوزين   (3).متصرف وجب أن يكون عمله متصرفاً 

على  قالوا إن احلال يشبه املفعول فقالوا كما جيوز تقدمي املفعول على الفعل كذلك جيوز تقدمي احلال
  (3)الفعل.

 الرتجيح 

 ر سابقاً اآليت :كِ يرتجح يل من خالل ما ذ  

 :سم الظاهر وذلك لألسباب التاليةجواز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع اال

  .اجلوازي يد  "ش ىت  تـ   وب  احل ل ب ة "ـ ما جاء يف السعة عن العرب كما قيل يف األمثال  1

 . فعل العامل فيها مع االسم الظاهرقوة جلواز تقدمي احلال على الـ قياس اجملوزين أعطى  1

ألن تقدمي املضمر على املظهر يعضده السماع بكثرة يف كتاب اهلل ويف كالم  ؛ـ ضعف حجة اجملوزين 3
 .لة جواز تقدمي اخلرب على املبتدأالعرب كما ذكرنا يف مسأ

 .ـ العامل املتصّرف حجة قوية جتّوز تّقدم املعمول 3

 . فيها "كبار أئمة النحول العامل ذ برأي جواز تقدمي "احلال على الفعخ  ـ أ   5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/358أيب الفضل امليداين ،( جممع األمثال1)
 1/151األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/151األنباري ،اإلنصاف (3)
 1/151األنباري ،اإلنصاف (3)
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      31م.ع تقّدم املضمر على مفسره الظاهرمن
املضمر على مفسره الظاهر .وذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي  ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي

 املضمر على مفسره الظاهر. 

 (1).مث رد هذه احلجة بشيء من السماع ومن الكوفيني، ةبعرض حجصاحب اإلنصاف  وقد بدأ 
 التمهيد 

وينقسم الضمري إىل  ملا وضع ملتكلم كأنا، أو ملخاطب كأنت، أو لغائب كهواملضمر و الضمري امسان 
وجوباً  اً وأما ما خيص املسترت فيكون مسترت  ،قسمني بارز ومسترت وينقسم البارز إىل متصل ومنفصل

 (1).جوازاً  اً ومسترت 

 .وتعرب على حسب موقعها من اإلعرابوالضمائر نوع من أنواع املعارف فهي مبنية دائماً 

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني

 المهمعلماً بأّن املانعني مل يذكروا حجة على ك(3)وممّن منع تقّدم "املضمر على مفسره الظاهر" الكوفيون
 يف كتاب اإلنصاف.

 :قول اجملوزينالقول الثاين 

  (5)األنباري.كذلك و  (3)ابن السراجالبصريون و ومن اجملوزين لتقّدم "املضمر على مفسره الظاهر" 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/151األنباري  ،نصاف( اإل1)
 118ـ 1/33ابن هشام  ،( أوضح املسالك1)
 1/151األنباري ،اإلنصاف( 3)
 1/138ابن السراج  ،( األصول يف النحو3)
 1/151األنباري ،اإلنصاف( 5)
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 حجة اجملوزين

حيث اهلاء يف نفسه (1)﴾ىوس  م   ةً ف  يـ  ه خِ سِ ف   نـ  يف  س  ج  و  أ  ف   ﴿ بالسماع يف قوله تعاىل: اجملوزون قد احتجو 
 موسى عليه السالم وهو متأخر لفظاً. عائدة على

  (1)واستدلوا ما جاء يف الشعر العريب كما جاء يف قول زهري بن أيب سلمى:
ة  منه والن د ى خ ل ًقا تِه ه رًِما ... يلق  الس م اح   من يـ ل ق  يوما على ِعال 

يلق يوما هرما على عالته،  فاهلاء يف "عالته" تعود إىل "هرم" ألنه يف تقدير التقدمي؛ ألن التقدير: من
م العرب فلما كان "هرًما" يف تقدير التقدمي والضمري يف تقدير التأخري وجب أن يكون جائزًا، ومن كال

" ومن أمثاهلم "يف بيته يـ   ت ى احل ك م " أيضاً  لى كل يرى اجملوزون أهنا أدلة دامغة ع  "يف أكفانه ل ف  املي ت 
 ( 3).جواز تقدمي املضمر على املظهر

 الرتجيح 

 يظهر يل مما سبق عرضه اآليت :

 :       ما جاء به التنزيل يف قوله تعاىلجواز تقدمي املضمر على املظهر لكثرة ما جاء عن العرب وك
فاهلاء ضمري متصل  عائدة على موسى عليه السالم وهو اسم ظاهر  ((فأوجس يف نفسه خيفة موسى))

 (3):ما جاء يف قول الشاعرواز وكذلك فهذا أكرب دليل على اجل

 جزى بنوه أ ب ا الغيالن ع ن كرب ... و حسن فعل ك م ا جيزى سنمار
جبواز جاء وكالم العرب شعرًا ونثرًا  ،وه على االسم الظاهر أبا الغيالنحيث قّدم الشاعر الضمري يف بن

 تقدمي الضمري على االسم الظاهر.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   [44سورة طه  آية  ](1)
 ( هذا البيت  من قصيدة هد  فيها زهري بن أيب سلمى هرم بن سنان املري. وقوله "على عالته" املراد منه على كل حال .1)
 151، 1/151األنباري  ،اإلنصاف( 3)
 1/180البغدادي ،( خزانة األدب3)
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        33م .منع إضافة العدد املركب إىل مثله 
" ث ة  ع ش ر   ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز أن يقال "ث اِلث  ع ش ر  ث ال 
" ث ة  ع ش ر   وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز أن يقال "ث اِلث  ع ش ر  ث ال 

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

األصل هو إضافة العدد للمعدود حنو "اشرتيت  أربعة  أثواٍب" و"حضر م ة  رجٍل" وكذلك "قاتل املشركني 
و أّما م ة فموقعها من ، جمرورألف  جماهٍد" فأربعة مفعول به منصوب وهو مضاف وأثواب مضاف إليه 

اإلعراب فاعل وهي مضاف ورجل مضاف إليه جمرور وكذلك احلال يف املثال األخري حيث  د ألف 
 .ف إليه جمرورفاعل وهو مضاف وجماهد مضا

 .  ناقشة ملعرفة حقيقة هذه اإلضافةا ما خيص إضافة العدد إىل مثله فسنرتكه ملا بعد املوأمّ 

 املناقشة 

 قول املانعني األول:القول 
 (1).العدد املركب إىل مثله الكوفيون وممّن منع إضافة

 حجة املانعني 

بالقياس حيث قاسوا ذلك على صياغة وزن فاعل للعدد املركب فقالوا صياغة وزن  عوناناملقد احتج و 
وز فاعل للعدد املركب يكون يف اجلزء األول وال هكن أن يكون يف اجلزأين من هنا احتجوا بأنه ال جي

  (3).إضافة العدد املركب إىل مثله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/311األنباري  ،( اإلنصاف1)
 1/311األنباري  ،( اإلنصاف1)
 1/311األنباري  ،( اإلنصاف3)
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 القول الثاين :قول اجملوزين

ووافقهم ابن  (1)وابن السراج (1)سيبويه البصريون وعلى رأسهم وممّن جّوز  إضافة العدد املركب إىل مثله
ومن املعاصرين عباس  (4)وممن هنج طريق اجملوزين السيوطي (5)واملرادي  (3)وابن عقيل  (3)مالك
  (4).حسن

 حجة اجملوزين 

من  بالسماع والقياس كما جاء يف اإلنصاف ولكن مل يذكر صاحب اإلنصاف شيي اً وزون اجملقد احتج و 
  (8)السماع وكذلك مل يذكر قياساً جمّوزاً هلذه املسألة.

 الرتجيح 

 :اآليت ضيتضح يل مما ع رِ 

وابن السراج و ابن  ل سيبويهجواز إضافة العدد املركب إىل مثله وذلك ملا جّوزه كبار النحاة من أمثا
 .والسيوطي ومن املعاصرين عباس حسنمالك وابن عقيل  واملرادي 

       43م.منع صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر 
وذهب البصريون إىل أنه جيوز صرفه  ذهب الكوفيون إىل أن "أفعل منك" ال جيوز ص ر ف ه يف ضرورة الشعر.

 يف ضرورة الشعر.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3/540سيبويه  ،الكتاب (1)
 1/314ابن السراج  ،( يف أصول النحو1)
 1484، 3/1484، ابن مالك شر  الكافية الشافية  (3)
 1/34ابن عقيل  املساعد، (3)
 1/343املرادي ،توضيح املقاصد( 5)
 141، 3/141السيوطي ،مهع اهلوامع (4)
 540، 3/553عباس حسن  ،النحو الوايف (4)
    1/311األنباري  ،اإلنصاف (8)
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 (1).مثّ رّجح رأي البصريني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني بعرض حجج الكوفيني،األنباري وقد بدأ 
 التمهيد 

  ((الولد أفضل من أخيه))فأول هذه املعاين ما تكون للتفضيل مثل :معان متعددةلعربية هلا أفعل يف ا

وثالث املعاين ما تدل على  ((لون الوردة أمحر))وثاين هذه املعاين ما تكون دالة على الصفة املشبهة حنو 
 ((الرجل  الضيف  أكرم  ))واملعىن الرابع ما تكون فعاًل ماضياً حنو  ((ما أمجل  السماء  ))التعجب ومثاله: 

 .   لثالث والرابع تكون فعاًل ماضياً فأفعل يف املثالني األول والثاين تكون امساً ويف املثال ا

 املناقشة 

 القول األول :قول املانعني
 ( 1).ة الشعر الكوفيونومن املانعني لصرف أفعل التفضيل يف ضرور 

 حجة املانعني

 ،ن تقوم مقام اإلضافةمن الصرف حيث قالوا إّن مِ  افمنعته بأفعل اتصلت "ِمن" أنّ ب قد احتج املانعونو 
 التنوين وما يقوم مقام وقالوا كذلك ال جيوز اجلمع بني ،ني اإلضافة والتنوين أمر ال جيوزواجلمع ب
  (3).اإلضافة

 القول الثاين :قول اجملوزين 

أجاز صرف أفعل  ربيوكذلك العك (3)وممّن جّوز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر البصريون. 
  (5.)التفضيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331ـ  1/388األنباري  ،اإلنصاف( 1)
 1/388األنباري ،اإلنصاف( 1)
 1/383األنباري  ،اإلنصاف( 3)
 1/388األنباري ،اإلنصاف( 3)
 1/511العكربي ،( اللباب يف علل البناء واإلعراب5)
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 حجة اجملوزين

وإمنا ه  ن ع بعضها من الصرف ألسباب عارضة  ،وهلم إّن األصل يف االمساء الصرفبق قد احتج اجملوزونو 
  (1).تدخلها على خالف األصل؛ فإذا اضطر الشاعر رد ها إىل األصل

 ( 1).فجاز للشاعر صرفه كبقية األمساء أيضاً قوهلم إّن أفعل اسم نكرةومن حجج اجملوزين 
بالسماع حيث جاء كثري يف كالم العرب صرف املمنوع من الصرف يف ضرورة الشعر وكان  ولقد استدل

  (3): كبري اهلذيل  أيبمما استشهدوا به قول 
 م ه ب لممن محلن به وهن ع و اِقٌد ... ح ب ك  الن ط اق ف ش ب  غري 

 فصرف "عواقد" وهي ال تنصرف؛ ألنه ردها إىل األصل، وقال النابغة:
 فـ ل ت أ تِيـ ن ك  ق ص ائِدٌ 

  (3)وقالوا الشواهد ال حتصى لكثرهتا.فصرف "قصائد" وهي ال تنصرف؛ ألنه ردها إىل األصل، 
 الرتجيح

 يبدو يل مما مّت عرضه اآليت :

 :التاليةعل التفضيل وذلك لألسباب جواز صرف أف

كيف تقول مررت بأفيعل منك، من ألنه يرده ما جاء عن اخلليل عندما قيل له :)) ـ قياس املانعني واهٍ  1
قوله مررت بأعيمي منك؟ فقال: مررت بأعيٍم منك، ألن  ذا موضع تنوين. أال ترى بأنك تقول: مررت 

فنجد أن العرب تكلمت بالتنوين مع وجود حرف اجلر من  فهذا دليل على بطالن  (5)((. خبرٍي منك
 تلك احلجة .

) أ فـ ع ل منك( من الصرف الوصفية ليست وجود )ِمن( وبالتايل إذا اضطر الشاعر لصرفها  ـ حجة منع 1
 جاز له.

األصل يف األمساء ألن  ؛شعرـ كثرة السماع يف صرف املمنوع من الصرف بشكل عام  يف الضرورة ال 3
 .الصرف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/383األنباري ،اإلنصاف( 1)
 1/511العكربي ،(اللباب يف علل البناء واإلعراب1)
( هذا البيت من كالم أيب كبري اهلذيل، وامسه عامر بن احلليس، ويقال: عوهر بن احلليس، أحد بين سعد بن هذيل .اإلنصاف ،األنباري 3)
 308حاشية رقم البيت 1/383
 330، 1/383األنباري ،األنصاف( 3)
 3/311سيبويه( الكتاب، 5)
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 مسائل اإلجياب :املبحث الثالث

        4م.اجلامد ضمرياً يعود على املبتدأ وجوب حتمل اخلرب 
يتضّمن ضمريًا يرجع إىل املبتدأ، حنو "زيد أخوك،  ذهب الكوفيون إىل أن خرب املبتدأ إذا كان امسًا حمًضا

" وإليه ذهب علي بن عيسى الر م اينّ من البصريني. وذهب البصريون إىل أنه ال يتضّمن  م ك  وعمرو غ ال 
 ضمريًا.

رأي  مّث رّجح ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف وقد بدأ 
 (1).البصريني
 التمهيد 

فاخلرب  وشبه مجلة مفرد ومجلة له ثالثة أقسامو  ،وهو اسم مرفوع اخلرب الركن الثاين من ركين اجلملة االمسية
املتجهد حمموٌد، واجملتهدان حمموداِن، واجملتهدون ، وإن كان م ثىن  أو جمموعاً، حنو "املفرد ما كان غري مجلة 

 حممودون".
باجلامِد ما ليس فيه معىن الوصِف، حنو وللخرب قسمان آخران ومها خرب جامد وخرب مشتق واملقصود 

وأما املشتق ماكان مشتقًا من الفعل مثل اسم الفاعل أو اسم املفعول أو صيغة املبالغة أو  ،"هذا حجٌر"
 (1)، حنو "عليٌّ أسٌد"....وهناك أيضاً ما يكون م والً باملشتق  الصفة املشبهة

 املناقشة 

 القول األول :قول املوجبني

كذلك و  ،الكسائي الكوفيون وعلى رأسهموممّن أوجب حتمل اخلرب اجلامد ضمريًا يعود على املبتدأ   
  (3).من البصريني اينالرمّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 54، 1/55األنباري  ،اإلنصاف (1)
 143، 1/141( جامع الدروس العربية، الغالييين 1)
 140، 1/153التصريح، خالد األزهري (3)
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 حجة املوجبني  

يف  ((زيٌد أخوك))وفّسروا كالمهم هبذا املثال  ،االسم حيتمل معىن الصفةإّن  :بقوهلم املوجبونقد احتج و 
ادمك يتضمن كل واحد وقريبك وخ ،يف معىن عمرو خادمك ((عمرو غالمك))معىن زيد قريبك ،و

  (1)ومن مث أوجبوا الضمري الراجع إىل املبتدأ. ،منهما الضمري
 القول الثاين :قول املانعني

 (3)وابن عقيل (1)ابن مالكووافقهم  ،البصريونن منع حتمل اخلرب اجلامد ضمريًا يعود على املبتدأ وممّ 
ومن املعاصرين من منع حتمل اخلرب اجلامد  (5)ان يف حاشيتهوكذلك من املانعني الصبّ  (3)خالد األزهريو 

  (4).ييينالغال للضمري

 حجة املانعني

ومادام االسم عاريًا عن الوصفية ينبغي أن  ،اخلرب اسم حمض غري صفة إنّ  :بقوهلمقد احتج املانعون و 
وأما األمساء تتحمل الضمري ما  ،صل يف تضمن الضمري أن يكون للفعلألن األ ؛ن خالياً من الضمرييكو 

 (4).لفعل كاسم الفاعل والصفة املشبهةمشابه منها ل
 الرتجيح 

 :يظهر يل مما سبق ما يلي

 :لى املبتدأ وذلك لألسباب التاليةاجلامد ضمرياً يعود عمنع حتمل اخلرب 

     .مة معىن الفعل أو مشاهبته حلروفهـ الضمري ال يكون إال للصفة املتض1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/54األنباري  ،اإلنصاف (1)
  333، 1/338ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (1)
 104، 1/105( شر  ابن عقيل 3)
 1/153خالد األزهري ،( التصريح3)
  130، 1/183(حاشية الصبان على شر  األمشوين5)
 1/143الغالييين ،وس العربية( جامع الدر 4)
 1/54األنباري ،( اإلنصاف4)
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فالس ال الذي يطر  نفسه ما الفائدة  ،ال تأثري له على القاعدة النحويةـ وجود الضمري من عدمه 1
 املرجوة من وجوده؟.

 . فعل كاسم الفاعل أوالصفة املشبهةـ تضمن الضمري ال يكون إال للفعل أو ما يشبه ال 3

 . جة املانعني أدت إىل ترجيح رأيهمـ قوة ح 3

 .اجلامد ضمرياً يعود على املبتدأ أخرين قالوا بعدم حتمل اخلربـ كثري من النحاة املت 3

                           15م.وجوب امسية أفعل التعجب
س ن  زيًدا" اسٌم. وذهب البصريون إىل أنه فعل  ذهب الكوفيون إىل أن أفعل يف التعجب حنو "ما أ ح 

 الكوفيني.ماٍض، وإليه ذهب أبو احلسن علي بن محزة الكسائي من 
 (1).مثّ رّجح رأي البصريني ،حجج البصريني وأتبعه بعرض وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني،

 التمهيد 

غة فسأذكر مثااًل للصي ،  وهلاتني الصيغتني موقع إعرايبوأفعل به التعجب له صيغتان قياسيتان ما أفعله 
 .الثانية مع إعراهباثااًل للصيغة ومن مث سأذكر م ،األوىل مع إعراب املثال

 ـ  ما أ و س ع  األمل   1 
 نكرة تامة مبعىن شيء, مبتدأ مبنية على السكون يف حمل رفع. :ما

 فعل ماٍض, والفاعل مسترت وجوباً تقديره هو يعود على ما. :أوسع
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة من الفعل والفاعل خرب ما. :األمل
 ق ِبح  بالبخل ـ  أ   1

 فعل ماٍض على صورة األمر مبين على فتح مقدر جملي ه على هذه الصورة. :أقبح
الباء حرف جر زائد, والبخل فاعل مرفوع بضمة مقدرة منعت ظهورها كسرة حرف اجلر  :بالبخل
 (1)الزائد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 138ـ  1/114األنباري  ،اإلنصاف (1)
  1/85علي اجلارم ومصطفى أمني  ،( النحو الواضح1)
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 نيالقول األول :قول املوجب

  (1).حبسب ما ذكر صاحب اإلنصاف الكوفيونجب امسية أفعل التعجب و وممّن أ 

 حجة املوجبني

 مبجموعة من احلجج فّندها صاحب اإلنصاف على النحو التايل: املوجبوند احتج قو 
أوال: على أّن "أفعل" التعجب جامد ال يتصّرف، ولو كان فعاًل لوجب أن يتصّرف؛ ألن التصّرف من 

  (1)وجب أن يلحق باألمساء.خصائص األفعال، فلّما مل يتصّرف وكان جامد 
  (3):كاهل الثقفي واستدلوا بقول ثانياً:  أّن أفعل يدخله التصغري، والتصغري من خصائص األمساء،
نًا ش د ن  لن ا ... ِمن  ه اه لي ائك ن  الض اِل والس م ر  ي ام ا أ م ي ِلح  ِغز ال 

 وس ع ِة الكالم.فأميلح: تصغري أملح، وقد جاء ذلك كثريًا يف الشعر 
ه اسم أنه ت ِصّح عينه حنو "ما أ قـ و م ه ، وال أ بـ يـ ع ه " كما تصح العني يف االسم يف حنو ثالثاً: الدليل على أنّ 

"هذا أقوم منك، وأبيع منك" ولو أنه فعل كما زعمتم لوجب أن تـ ع ّل عينه بقلبها ألًفا، كما قلبت من 
رِي جمرى الفعل يف حنو: قام وباع وأقام وأباع يف  قوهلم "أ بـ ع ت  الشيء" إذا عّرضته للبيع، وإذا كان قد أ ج 

 األمساء يف التصحيح.
س ن  زيًدا قوهلم "ما أ ع ظ م  اهلل" ولو  رابعاً: والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه: شيء أ ح 

ع ِل جاعل ، وقال  عظيم ال جِب  كان فيه التقدير لوجب أن يكون التقدير: شيء أعظم اهلل، واهلل تعاىل
 (3):حندج بن حندج املري

ين على ش ح ٍط ... م ن  د ار ه  احل ز ن  مم ن د ار ه  ص ول   ر  اهلل  أن  ي د   ما أ ق د 
ر  اهلل ، واهلل تعاىل قادر ال جِب ع ِل جاعل.   (5)ولو كان فيه التقدير لوجب أن يكون التقدير فيه: شيٌء أ ق د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/114األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/114األنباري ،( اإلنصاف1)
" وابن 435" واألمشوين "رقم 1031( استشهد هبذا البيت كثري من النحاة وأهل اللغة منهم ابن منظور "م ل  " وابن يعيد "ص3)

"، وهذا البيت  ثاين ثالثة أبيات يف دمية القصر 35/ 3و  35/ 1" والرضي، وشرحه البغدادي يف اخلزانة "334هشام يف املغين "رقم 
 نسبها إىل بدوي امسه كاهل الثقفي.ط حلب" وقد  13للباخرزي "ص

( هذا البيت من كلمة حلندج بن حندج املري يصف فيها طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه، وهي من شعر احلماسة أيب متام" انظر 3)
 هو البعد . -بفتح الشني واحلاء مجيًعا-" والشحط 31"، والبيت من شواهد األمشوين "رقم 1818شر  املرزوقي ص

 113ـ  1/114األنباري ،اإلنصاف (5)
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 قول املانعني :القول الثاين

 والكسائي وهشام من(1)سيبويه البصريون وعلى وجه اخلصوص ومن مانعي امسية أفعل التعجب 

 وكذلك (4) عصفور وابن (5) ابن جينوافقهم و  (3)وابن السراج (3)ومن البصريني أيضًا املربد (1)الكوفيني
 ( 10).والسيوطي (3)ومن املانعني كذلك املرادي (8)عقيلابن و  (4)ابن مالك

 حجة املانعني

س ن يِن عندك،  :بقوهلم انعونتج املولقد اح إنّه إذا و ِصل  بياء الضمري دخلت عليه نون الوقاية، حنو "ما أ ح 
يف عينك، وما أعلمين يف ظنك" ونون الوقاية إمنا تدخل على الفعل ال على االسم، فاستمروا  وما أظرفين

قائلني أال ترى أنك تقول يف الفعل "أ ر ش د ين، وأسعدين، وأبعدين" وال تقول يف االسم "مرشدين" وال 
ِعدين" وقد عللوا ما يف قول الشاعر:  "م س 

 لِ و ل ي س  ح اِمل ين إال  ابن مح  ا
 فجعلوه من الّشاذ الذي ال يـ ل تـ ف ت  إليه وال يـ ق اس  عليه. 

ينصب املعارف والنكرات، وأ فـ ع ل  إذا كان امسًا ال ينصب إال النكرات خاصة  أفعل بأنّ واحتجوا أيضًا 
بـ ر  منك سنًّا، وأكثر منك علًما" ولو قلت "زيد أكرب منك السّن، أو  على التمييز، حنو قولك "زيد أ ك 

 كثر منك العلم" مل جيز، وملا جاز أن يقال "ما أكرب السن له، وما أكثر العلم له" دّل على أنه فعل.أ
 ه فعل ماٍض مفتو  اآلخر، ولوال أنه فعل ماٍض إّن الدليل على أنّ  بقوهلم: ملانعون كذلكتج اواح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/41سيبويه  ،الكتاب (1)
 88، 1/84خالد األزهري ،التصريح (1)
 1/130املربد  ،املقتضب (3)
 1/38ابن السراج  األصول يف النحو، (3)
 130بن جين ا اللمع يف العربية، (5)
 1/134ابن عقيل  ،املساعد (4)
 3/133ابن هشام  ،وأوضح املسالك1/1100ابن مالك ،شر  الكافية الشافية (4)
 3/138( شر  ابن عقيل8)
   1/301املرادي ،توضيح املقاصد (3)
 3/13السيوطي ،(مهع اهلوامع10)
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لكونه خربًا لـ "ما" على كال املذهبني، فلما لزم مل يكن لبنائه على الفتح وجه؛ ألنه لو كان امسًا الرتفع 
  (1)الفتح آخر ه  دّل على أنه فعل ماٍض.

 الرتجيح 

 :يظهر يل من العرض السابق ما يلي

 :وذلك للتعليالت التالية وجوب فعلية أفعل التعجب

 جيعلها أقرب للفعلية.ـ بناء أفعل على الفتح  1

 وجب أن تكون فعاًل.  فـ ليست أفعل من األمساء املبنية 1

 ـ كثري من العلماء قالوا بفعلية أفعل التعجب.3 

          18م.وجوب كون املصدر فرعاً من الفعل 
ذهب الكوفيون إىل أن املصدر مشتقٌّ من الفعل وفرع عليه، حنو "ضرب ضربًا، وقام قياًما" وذهب 

 البصريون إىل أن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه.
رأي مّث رّجح  ،حجج البصريني بعرض وأتبعه بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف وقد بدأ 
 (1).البصريني
 التمهيد 

 وينقسم إىل قسمني مساعي وقياسي  ،الذي يدل على حدث جمرد من الزمانهو االسم  :املصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 134ـ  1/113األنباري  ،اإلنصاف (1)
 133ـ 1/135األنباري  ،اإلنصاف (1)
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ية هلا وقد يأيت قياس ،عن العرب فمصادر األفعال الثالثية قد تأيت مساعية ليس هلا قاعدة وإمنا مسعت
وأما مصادر األفعال الرباعية واخلماسية والسداسية كلها قياسية بال  ،قاعدة حتكمها وتسري عليها

 استثناء.

األول: املصدر الصريح وهو ما ينطق به صراحة ومثاله "علماًوقياماً" وأّما وهناك قسمان آخران للمصادر 
+الفعل املضارع[ أو ]أّن + امسها +خربها[  القسم الثاين هو املصدر امل ول وهو ما يكون بواسطة ]أن 

لثاين "أعجبين أّن الطالب جمتهد"، وتأويله سرين حضور األمري والنوع ا ،ومثاله:"سرين أن  حيضر األمري"
ا ما خيص الفعل فهو احلدث املرتبط وأمّ  ،فهذا ما خص املصدر ،وتأويل املصدر أعجبين اجتهاد الطالب

 ثة أنواع من حيث الزمن ماض ومضارع و أمر.بالزمان وله ثال

 املناقشة 

 القول األول :قول املوجبني

  (1).املصدر فرٌع من الفعل الكوفيون وممّن أوجب  أنّ  

 حجة املوجبني

 : التايل على النحو قد احتج املوجبون بعدة حجج وهيو 
"ق او م  ِقو اًما" فمثلوا يقوهلميصح لصحة الفعل ويعتّل العتالله،  هن  املصدر مشتق من الفعل؛ ألنـ أ 1

فيصح املصدر؛ لصحة الفعل، وتقول: "ق ام  قياًما" فيعتّل؛ العتالله؛ فلما صح لصحته واعتل العتالله 
  (1)دّل على أنه فرع عليه.

   ك د؛ أن املصدر فرع على الفعل أن املصدر ي ذ ك ر تأكيًدا للفعل، وال شك أن ـ  1
   ك ِد قبل رتبة امل

رتبة امل
أفعااًل وال مصادر هلا، وهي نعم وب س  وجودوالذي ي يد ذلك  ،على أن الفعل أصل، واملصدر فرع فدل  

ا، فلو مل يكن املصدر فرًعا ال أصاًل ملا خال عن هذه األفعال؛  ب ذ  وعسى وليس وفعل التعجب ح 
  (3)الستحالة وجود الفرع من غري أصل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/135األنباري ،اف( اإلنص1)
 1/135،134األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/134األنباري ،اإلنصاف( 3)
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املصدر ال يتصور معناه ما مل يكن فعل فاعل، والفاعل وضع له  ن  أل ؛أن املصدر فرع على الفعلـ  3

  (1)فـ ع ل  ويـ ف عل ؛ فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به املصدر أصاًل للمصدر.
 القول الثاين :قول املانعني

كذلك العكربي و  (3)وابن السراج  (1)سيبويه ومنهم البصريون و مّمن منع كون املصدر فرعًا من الفعل 
  خالد األزهري يفالشي  و (4)أبو حيان انعنياملومن  (5)ووافقهم ابن مالك  (3)جعل األصالة للمصدر

  (4).شر  التصريح كتابه

 حجة املانعني 

 باحلجج التالية : قد احتج املانعونو 
أن املصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معني، فكما أن املطلق أصل للمقيد، ـ  1

  (8).املصدر أصل للفعلفكذلك 
املصدر اسم، واالسم يقوم بنفسه ويستغين عن الفعل، وأما الفعل فإنه ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل  أنّ ـ  1

االسم، وما يستغين بنفسه وال يفتقر إىل غريه أوىل بأن يكون أصاًل مما ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل 
  (3)غريه.
الفعل بصيغته يدل على شي ني: احلدث، والزمان ااحمصل، واملصدر يدل بصيغته على شيء واحد  نّ ـ أ 3

  (10)وهو احلدث، وكما أن الواحد أصل االثنني فكذلك املصدر أصل الفعل.
املصدر له مثال واحد حنو الض ر ب  والق ت ل ، والفعل له أمثلة خمتلفة، كما أن الذهب نوع واحد،  أنّ ـ  3

 (11).وجد منه أنواع وص و ر خمتلفةوما ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/246األنباري ،اإلنصاف (1)
  1/12سيبويه الكتاب، (2)
 147، 1/122ابن السراج  ،األصول في النحو (4)
 74ومسائل خّلفية في النحو ،العكبري 2/411العكبري ،واإلعراباللباب في البناء  (3)
 2/171وشرح التسهيل ،ابن مالك  1/127ابن مالك  ،شرح الكافية الشافية (1)
 4/1414أبي حيان  ارتشاف الضرب ، (6)
 1/302خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح (7)
 1/247األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/247األنباري ،اإلنصاف (0)
 1/247األنباري ،اإلنصاف (19)
 1/247األنباري ،اإلنصاف (11)
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وذكروا الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه املصدر، واملصدر ال يدل على ما يدل عليه الفعل،  أنّ ـ  5
، والضرب ال يدل على ما يد وقالوا ضرب "ضرب"كـ  مثااًل  ل عليه يدل على ما يدل على الض ر ب 

الفرع ال ب ّد أن يكون فيه األصل،  "ضرب" وإذا كان كذلك دّل على أن املصدر أصل والفعل فرع؛ ألن
وصار هذا كما تقول يف اآلنية املصوغة من الفضة فإهنا تدل على الفضة ال تدل على اآلنية، وكما أن 

رع على املصدر ومأخوذ اآلنية املصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك ههنا: الفعل ف
 ( 1)منه.
كان مشتقًّا منه لكان جيب أن جيري على س ن ٍن يف   أنه لوو  املصدر ليس مشتقًّا من الفعل أنّ  ـ  4

القياس، ومل خيتلف كما مل خيتلف أمساء الفاعلني واملفعولني؛ فلما اختلف املصدر اختالف األجناس  
  (1)كالرجل والثوب والرتاب واملاء والزيت وسائر األجناس دّل على أنه غري مشتق من الفعل.

ر اًما" بإثبات اهلمزة، ولو كان مشتقًّا من الفعل  يف لفعلاملصدر ليس مشتقًّا من ا أنّ  ـ  4 ر م  ِإك  قوهلم "أ ك 
ر م" ل م ا كانا مشتقني  رِم، وم ك  لوجب أن حتذف منه اهلمزة كما حذفت من اسم الفاعل واملفعول حنو "م ك 

  (3)منه؛ فلما مل حتذف ههنا كما حذفت مما هو مشتق منه دّل على أنه ليس مبشتق منه.
ن املصدر هو املوضع الذي ي ص د ر  عنه، وهلذا قيل إلتسميته مصدرًا؛ بسبب املصدر هو األصل  أنّ  ـ  8

ر  عن   (3)املصدر. للموضع الذي تصدر عنه اإلبل "م ص د ر" فلما مس  ي  م ص د رًا دّل على أن الفعل قد ص د 
 الرتجيح 

 :يبدو يل مما عرض سابقاً ما يلي

 :لألسباب التاليةل فرع عن املصدر الفع

دد فأرى أن فاألمر املطلق أوسع من األمر ااحم ،وأما املصدر غري مرتبط بزمن ،ـ الفعل مرتبط بزمن حمدد 1
 . الفعل فرع من املصدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 138، 1/134األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/138األنباري ،اإلنصاف (1)
 1/138األنباري ،( اإلنصاف3)
 1/138األنباري ،( اإلنصاف3)
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 ـ حجج القائلني بأصالة املصدر وفرعية الفعل فيها من القوة ما جيعلها صحيحة.   1

 ومتأخرين أخذوا بالرأي الفعل فرع عن املصدر.   ـ أكثر النحاة منمتقدمني 3

         33م.كرروجوب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف م
ذهب الكوفيون إىل أن النصب واجب يف الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خرب املبتدأ، وذلك حنو 

النصب ال جيب إذا كرر الظرف وهو خرب قولك: "يف الد ار زيد قائًما فيها". وذهب البصريون إىل أن 
 املبتدأ، بل جيوز فيه الرفع كما جيوز فيه النصب.

 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني، األنباري وقد بدأ
 التمهيد 

والصفة هلا نوعان صفة حقيقية وأخرى سببية  ،وهي ما تسمى " ،الصفة تابع من التوابع  تتبع ما قبلها
وإمنا تكون يف املعىن أي مبعىن ال يقصد هبا الصفة اإلعرابية  وأما ما خيص مسألتنا ،هة اإلعرابهذا من ج
على احلال أو الرفع  وقد تقع خرباً للمبتدأ  وقد ت سبق بظرف أوجار وجمرور فيكون النصب هلا  ،الوصف

 .   على اخلربية

 ة املناقش

 القول األول :قول املوجبني

من  اخلليلكذلك و  (1)وممّن  أوجب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر الكوفيون
  (3).البصريني

 حجة املوجبني

اِلِدين  ِفيه ا﴾بالسماع وذلك يف قوله تعاىل: قد احتج املوجبونو   (3)﴿و أ م ا ال ِذين  س ِعد وا ف ِفي اجل  ن ِة خ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 153، 1/158األنباري  ،اإلنصاف (1)
  158/ 1األنباري ،اإلنصاف (1)
  [108(] سورة هود آية 3)                   131اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ،اجلمل يف النحو (3)
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اِلِدين { منصوب باحلال، وال جيوز غريه. و  ا  تعاىل: ﴿ هلو قيف فقوله تعاىل: }خ   ف ك ان  ع اِقب تـ ه م 

ي ِن ِفيه ا﴾ أن الق ر اء أمجعوا فيهما على النصب،  على اتني اآليتنيهب وقد احتجوا (1)أ نـ ه م ا يف الن اِر خ اِلد 
  (1)ه قرأ يف واحدة منهما بالرفع.ومل يـ ر و  عن أحد منهم أنّ 

الفائدة يف الظرف الثاين يف قولك: "يف الدار  نّ إ :بالقياس حيث قالوا استدل املوجبون للنصب كذلكو 
نه إذا محل على إ ويقولونالرفع،على النصب، ال إذا محل على  زيد قائًما فيها" إمنا حتصل إذا محل

النصب يكون الظرف األول خربًا للمبتدأ، ويكون الثاين ظرفًا للحال، ويكون الصلة لقائم منقطًعا عما 
 قبله؛ فيكون على هذا كالًما مستقيًما مل يـ ل غ  منه شيء، خبالف ما إذا محل على الرفع  "يف الدار زيدٌ 

الثانية لنيابة األوىل عنها يف الفائدة، ومحل الكالم على ما فيه فائدة فائدة يف الفيها" فإنه تبطل  مٌ ئقا
  (3)أشبه باحلكمة من محله على ما ليس فيه فائدة.

 قول املانعني :ول الثاينالق

 وممّن منع وجوب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر بل جّوزوا النصب والرفع   
  (4.)السيوطيوافقهم و (5)املربدو (3)سيبويهالبصريون وخصوصاً 

 حجة املانعني

أنه إذا مل يكرر الظرف أنه  على ألنه أمجع ،الرفع جائز نّ إ :بقوهلم استدل املانعون للنصب فقط قدو 
جيوز فيه الرفع والنصب، فكذلك إذا كرر؛ ألن ق ص ارى ما نقدر أن يكون مانًعا ت ك ر ر  الظرف؛ ألن "يف" 

تفيده الثانية، وهذا ال يصلح أن يكون مانًعا، ألن األوىل وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية األوىل تفيد ما 
 (4).إال أن الثانية تذكر على سبيل التوكيد

  (8).وي عن األعمد أنه قرأ }خالدون فيها{ بالرفعإنه قد ر  بالنقل حيث قالوا  واحتج املانعون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [14سورة احلشر آية  ](1)
 1/158األنباري ،اإلنصاف (1)
 153، 1/158األنباري ،اإلنصاف (3)
 1/114سيبويهالكتاب،  (3)
 3/314املربد  ،املقتضب (5)
  313، 1/313السيوطي  ،اهلوامعمهع  (4)
 1/153األنباري ،اإلنصاف (4)
 1/153األنباري ،اإلنصاف (8)
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 الرتجيح

، وهو جواز الرفع والنصب يف الصفة الصاحلة للخربية، إذا ومن تبعهم الراجح ما ذهب إليه البصريون    
لوروده يف قراءة الرفع يف" رران بضمرييهما، وال هنع رفعه، وجد معها ظرف أو جار وجمرور تامان مك

اِن" ولكن النصب أجود، ألنه ورد يف قراءة اجلمهور.  خ اِلد 

وقول الكوفيني إن محل االسم على الرفع ي دي إىل إبطال فائدة الظرف الثاين لنيابة الظرف األول      
يره، فيكون كد اللفا بتكر   ألن من مذاهب العرب ت ؛عنه، فريد عليه بأن ذلك ال يبطل فائدة الثاين

 ((لقيت  زيدًا زيدًا ، مسعت عمرًا عمراً ))   ومثال ذلك لألول، وإن وقعت الفائدة باألول املكرر توكيداً 
 ( 1)." الثانية تكرير للتوكيدفهم"(1)وكقوله تعاىل:) الذين ال ي تون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون(

         45م.ملضارع بعد واو املعية على الصرفوجوب نصب الفعل ا
ر ب  اللب" منصوب على  ذهب الكوفيون إىل أن الفعل املضارع يف حنو قولك: "ال تأكل السمك وت ش 
الصرف. وذهب البصريون إىل أنه منصوب بتقدير أن، وذهب أبو ع م ر  اجل ر ِمي  من البصريني إىل أن الواو 

 هي الناصبة بنفسها؛ ألهنا خرجت عن باب العطف.
رأي مّث رّجح  ،حجاج البصرينيبعرض  وأتبعه بعرض حجج الكوفيني، صاحب اإلنصاف وقد بدأ
 (3).البصريني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [4سورة فصلت آية] (1)
 1/140األنباري ،اإلنصاف (1)
 554، 1/555األنباري  ،اإلنصاف (3) 
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 التمهيد 

ن للعطف وتفيد وقد تكو ، فقد تكون للجر مثل واو القسم ،عديدة الواو يف اللغة هلا وظائف ومعان
 .كون بعدها الفعل املضارع منصوباً وقد تكون للمعية وي ،املشاركة املطلقة

 .السامل واألمساء اخلمسةع املذكر عالمة رفع جلموالواو تكون  

 املناقشة 

 قول املوجبني :القول األول

وكذلك اخلليل جعل النصب (1)وممّن أوجب نصب الفعل املضارع بعد واو املعية على الصرف الكوفيون
  (3)والفراء يف معانيه ذكر أّن الصرف هو العامل يف نصب املضارع بعد واو املعية. (1)على الصرف

 حجة املوجبني

أنه ال حيسن تكرير العامل فيه، فال يقال: ال تأكل و الثاين خمالف لألول،  إنّ  :بقوهلم قد احتج املوجبونو 
املراد بقوهلم: "ال تأكل السمك وتشرب اللب" جبزم األول وبنصب الثاين  السمك وال تشرب اللب، وأنّ 

ملا كان  كل واحد منهما منفرداً   النهي عن أكل السمك وشرب اللب جمتمعني، ال منفردين، فلو ط ِعم  هو 
للنهي، ولو كان يف نية تكرير العامل لوجب اجلزم يف الفعلني مجيًعا، فكان يقال: "ال تأكل  مرتكباً 

السمك وتشرِب اللب" فيكون املراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللب منفردين وجمتمعني، فلو 
ألن الثاين موافق لألول يف النهي،  للنهي؛ لكان مرتكباً  عن اآلخر أو معه ط ِعم  كل واحد منهما منفرداً 

ال خمالف له، خبالف ما وقع اخلالف فيه؛ فإن الثاين خمالف لألول، فلما كان الثاين خمالًفا لألول 
 ( 3).عنه صارت خمالفته لألول وصرفه عنه ناصًبا له ومصروفاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/555اإلنصاف، األنباري( 1)
 34ـ 35اجلمل يف النحو، اخلليل (1)
 1/308، 1/115، 1/33معاين القرآن، الفراء (3)
 1/554( اإلنصاف، األنباري3)
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إن اخلالف موجب للنصب "زيٌد عندك"بالقياس حيث قاسوا على الظروف فقالوا يف احتجوا أيضًا و 
إن األسد مفعول معه منصوب  "لو ت رِك  زيٌد واألسد ألكل ه "،وقاسوا أيضًا على  املفعول معه فقالوا يف 

عية فقالوا بنصبه امل على اخلالف ومن مث قاسوا على الظروف وعلى املفعول معه نصب املضارع بعد واو
  (1).على اخلالف
 : قول املانعنيالقول الثاين

وكذلك ابن  (1)سيبويه البصريون وعلى رأسهم وممّن منع نصب الفعل املضارع بعد واو املعية على الصرف
 ( 4).ومن املعاصرين عباس حسن (5)ومن املانعني أيضاً خالداألزهري  (3)والبغدادي  (3)السراج

 حجة املانعني

ألن األصل يف الواو أن تكون حرف عطف، ه منصوب بتقدير "أن" إنّ  :بقوهلم قد احتج املانعونو 
واألصل يف حروف العطف أن ال تعمل؛ ألهنا ال ختتص؛ ألهنا تدخل تارة على االسم وتارة على 

  (4).الفعل
 الرتجيح 

 :يبدو يل مما سبق اآليت

" هو الصواب   نصب الفعل املضارع بـ"أن 

 وحجتهم قي ذلك بأنه عامل معنوي ـ الكوفيون منعوا عامل االبتداء من أن يكون رافعًا للمبتدأ 1 
 .؟وكالمها عامالن معنويانفكيف جييزون الصرف أو اخلالف بأن يكون عاماًل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/554اإلنصاف، األنباري (1)
 3/31الكتاب، سيبويه (1)
 1/153األصول يف النحو، ابن السراج (3)
 5/348خزانة األدب، البغدادي (3)
 1/138التصريح على التوضيح، خالد األزهري (5)
 3/344النحو الوايف، عباس حسن (4)
 1/554اإلنصاف، األنباري (4)
 
 



199 
 

 .  ا ي دي إىل ترجيح ما ذهبوا إليهقياس املانعني فيه من القوة ممـ  1

 ـ أن تعمل النصب يف املضارع ظاهرة ومقّدرة يف كثري من املواضع فال يوجد ما هنع أن تعمل مّقدرة . 3

ـ كثري من النحاة املتقدمني واملتأخرين وااحمدثني يرون بأن الفعل املضارع بعد واو املعية منصوب بأن  3
 املقدرة .    

         44م.ضارع بعد فاء السببية على اخلالفوجوب نصب الفعل امل
األمر والنهي اليت هي -ذهب الكوفيون إىل أن الفعل املضارع الواقع بعد الفاء يف جواب الستة األشياء 

ينتصب باخلالف، وذهب البصريون إىل أنه ينتصب بإضمار أن،  -والنفي واالستفهام والتمين والعرض
وذهب أبو عمر اجلرمي إىل أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ ألهنا خرجت عن باب العطف، وإليه ذهب 

 .بعض الكوفيني
 (1).رأي البصرينيمثّ رّجح  ،ينيالبصر وأتبعه بعرض حجج  بعرض حجج الكوفيني،األنباري  وقد بدأ 
 التمهيد 

حرف مهمل، خالفًا ملن زعم أهنا جتر إذا نابت عن رب، وملن ذهب إىل أهنا تنصب املضارع يف  الفاء
 األجوبة. وسيأيت الكالم على ذلك. وأصول أقسام الفاء ثالثة: عاطفة، وجوابية، وزائدة.

 اإلعراب واحلكم، ومعناها التعقيب.أما العاطفة فهي من احلروف اليت تشرك يف 
كر يف العاطفة. وأما الفاء اجلوابية: فمعناها الربط، وتالزمها السببية. قال بعضهم: والرتتيب أيضاً، كما ذ  

 وأخوهتا. والثاين ما فيه معىن الشرط حنو أما. إنّ ـ"مث إن هذه الفاء تكون جواباً ألمرين: أحدمها الشرط ب
ي ضربان: أحدمها الفاء الداخلة على خري املبتدأ، إذا تضمن معىن الشرط. حنو: وأما الفاء الزائدة فه

 اليت دخوهلا يف وأّما الضرب الثاين  ،. فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط"الذي يأيت فله درهم"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 553ـ  1/544األنباري  ،(اإلنصاف1)
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الكالم كخروجها. وهذا القسم ال يقول به سيبويه، وقال به األخفد، وزعم أهنم يقولون: أخوك 
  (1)فوجد.

 املناقشة 

 القول األول :قول املوجبني

الفراء حيث قال الفاء كالواو ما  الكوفيونملضارع بعد فاء السببية على اخلالف وممّن نصب الفعل ا
  (1.)بعدها منصوب على الصرف ليس اخلالف

 حجة املوجبني

؛ألن ما قبله أمر أو هني أو استفهام أو نفي أو  اجلواب خمالف ملا قبله نّ قد احتج املوجبون بقوهلم: إو 
اجلواب أمرًا، فإذا قلت "ال تنقطع ك" مل يكن أال ترى أنك إذا قلت: "إيتنا فنكرم   وقالوا  متٍن أو عرض،

" مل يكن اجلواب هنًيا، وإذا قلت "ما تأتينا فتحدثنا" مل يكن اجلواب نفيا، وإذا قلت: "أين  ف وك  عنا فـ ن ج 
، فأحج عليه" مل يكن اجلواب متنياً  ، وإذا قلت: "ليت يل بعرياً بيتك فأزورك" مل يكن اجلواب استفهاماً 

من هذه األشياء   ا مل يكن اجلواب شي اً ، فلمّ " مل يكن اجلواب عرضاً ب خرياً  تنزل فتصيوإذا قلت: "أاّل 
 ( 3)ملا قبله وجب أن يكون منصوبًا على اخلالف. ملا قبله وإذا كان خمالفاً  كان خمالفاً 

 القول الثاين :قول املانعني

 (3)سيبويه البصريون ومنهم وممّن منع نصب الفعل املضارع بعد فاء السببية على اخلالف أو الصرف
 ( 4.)املنع األمشوين ومن سلك طريق (4)ومن املانعني أيضًاخالد األزهري  (5)ابن هشام  ووافقهم

 حجة املانعني

 كون حرف عطف، واألصل يف حروف العطف تاألصل يف الفاء أن إّن  م:بقوهل د احتج املانعونقو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 79ـ  61المرادي  ،( الجنى الداني1)
 2/111( اإلنصاف، األنباري2)
 2/111األنباري  ،اإلنصاف (4)
 4/21سيبويه (الكتاب، 3)
هامش 4/423و 263، 2/23و1/279( و3هامش رقم )196، 1/191ابن هشام  ،الكأوضح المسالك على ألفيةابن م (1)

 (1رقم )
 2/241خالد األزهري  ،التصريح (6)
 1/433، 1/216شرح األشموني أللفية ابن مالك  (7)
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  (1).؛ألهنا تدخل تارة على األمساء وتارة على األفعال أن ال تعمل
الثاين يف غري حكم األول وحو ل املعىن حو ل إىل االسم، د أن يكون صِ فلما ق  بقوهلم  واحتجوا أيضاً 

مبنزلة االسم، وهي األصل يف  فاستحال أن يضم الفعل إىل االسم، فوجب تقدير "أن" ألهنا مع الفعل
 ( 1).عوامل النصب يف الفعل

 الرتجيح 

 سابقاً ما يلي : يظهر يل مما ذ كر

 :أن  وذلك لألسباب التالية بتقديرالفعل املضارع بعد فاء السببية منصوب  

مل نصب للمضارع بل ـ اخلالف أو الصرف عامل غري حمسوس معنوي والعامل املعنوي ال يكون عا 1
 . يكون عامل رفع

 . ل مّقدرةـ أّن أن  يف اللغة تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة فال مانع هنا جيعلها أن تعم 1

" مضمرةاـ كثري من النحاة رأوا أن الفعل املضارع بعد ف 3  . ء السببية منصوب بـ"أن 

             48م.وجوب عمل كي النصب
 ذهب الكوفيون إىل أن "كي" ال تكون إال حرف نصب، وال جيوز أن تكون حرف خفض.

 وذهب البصريون إىل أهنا جيوز أن تكون حرف جر.
رأي مّث رّجح  ،حجج البصريني وأتبعه بعرض بعرض حجج الكوفيني،صاحب اإلنصاف  وقد بدأ 
 (3).البصريني
 التمهيد 

حرفاً  الثاين: أن تكون ،ثالثة أقسام: األول: أن تكون حرف جر، مبعىن الم التعليليف اللغة  هلا  كي
 يرتفع الفعل بعدها كما يرتفع بعد  وهذه اسم الثالث: أن تكون مبعىن كيفو  مصدرياً، مبعىن أن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/558األنباري  ،اإلنصاف (1)
 1/558األنباري  ،اإلنصاف (1)
 543ـ 1/553األنباري  ،اإلنصاف (3)
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 كيف، ألهنا حمذوفة منها. كقول الشاعر:

 ؟سلم، وما ث رت ... قتالكم، ولظى اهليجاء تضطرم  كي جتنحون إىل 
 (1)أراد: كيف جتنحون.

 املناقشة 

 قول املوجبني :القول األول
وابن آجروم حممد  (3)الزخمشريكذلك و  (1)ابن جين الكوفيون ووافقهم عمل كي النصبوممّن أوجب 
  (3)الصنهاجي.

 حجة املوجبني

"كي" من عوامل األفعال، وما كان من عوامل األفعال ال جيوز أن يكون  إنّ  :بقوهلم ملوجبونقد احتج او 
من عوامل األمساء، وعوامل األفعال ال جيوز أن تكون من عوامل  اجلر ألن حرف حرف خفض؛

  (5)األمساء.
عل دخول حرف الالم على كي حنو"ج تك لكي تف إنّ  :قوهلم هبا املوجبوناحلجج اليت احتج ومن 

حرف اخلفض ال يدخل على حرف ألن الالم حرف خفض، و  ،من أن تكون حرف جر هذا"هنعها
  (4).اخلفض

 قول املانعني :القول الثاين

ووافقهم ابن (8)املربدوكذلك (4)سيبويهوعلى رأسهم البصريون  النصب"كي"عملوممّن منع 
  (10).واملرادي(3)مالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 261ـ  261 المرادي ،( الجنى الداني1)
 127ابن جني  ،اللمع في العربية (2)
 421الزمخشري ،المفصل في صنعة اإلعراب (4)
 19( متن اآلجرومية 3)
 2/179األنباري ،اإلنصاف (1)
 2/171األنباري ،( اإلنصاف6)
 7، 4/6سيبويه ،الكتاب (7)
 2/0المبرد ،المقتضب (1)
 263المرادي الجنى الداني في حروف المعاني، (19) 3/16ابن مالك  ،شرح التسهيل (0)
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 حجة املانعني 

واحتجوا  (1).اجلراملانعون حبجة دخول"كي" على ما االستفهامية قياسًا على بقية حروف قد احتج و 
  ((كيمه))ذفت ألف ما االستفهامية حنو حبأيضاً 

  (1).ِمّم ؟ ومِب  ؟ ومِل  ؟ وِفيم ؟ قياساً على بعض حروف اجلر مثل
 الرتجيح 

 :يظهر يل من العرض السابق اآليت

 .كي جيوز أن تكون حرف نصب وجيوز أن تكون حرف جرأّن  

أن مه ليست عندما قالوا يف قوهلم كيمه، أن تكون حرف جر   ا حجة من قال أن "كي الجيوزوأمّ 
وأما ( 3).د بأنه دعوى ال دليل عليهاخمفوضة، وإمنا هي منصوبة على املصدر. أي: كي تفعل ماذا؟ ور  

ألّن كي هنا  ؛أن تكون حرف جر فهذا القول باطل قوهلم يف "لكي" أن الدليل على أنه كي ال جيوز
 ( 3.)كي حرفاً مصدرياً مبعىن أن ناصبة للفعل املضارع بنفسها  ليست حرف جر ولكن تكون

ما االستفهامية، كقوهلم، يف الس ال عن علة الشيء: كيمه؟ وأما كي اجلارة تأيت مبعىن الم التعليل يف 
 ( 5).مبعىن: مله. واهلاء للسكت

 

           84م. االسم املرفوعوجوب رفع جواب الشرط إذا تقّدم عليه  
الكوفيون إىل أنه إذا تقدم االسم املرفوع بعد "إن" الشرطية حنو قولك "إن  زيٌد أتاين آتِِه" فإنه ذهب 

 يرتفع مبا عاد إليه من الفعل من غري تقدير فعل.
وذهب البصريون إىل أنه يرتفع بتقدير فعل، والتقدير فيه: إن أتاين زيد، والفعل املظهر تفسر لذلك الفعل 

 املقدر.
 (4).مثّ رّجح رأي البصريني ،حجج البصريني وأتبعه بعرض نباري بعرض حجج الكوفيني،وقد بدأ األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/172األنباري ،( اإلنصاف1)
 2/172األنباري ( اإلنصاف،2)
 262المرادي ،( الجنى الداني4)
 262المرادي ،ني( الجنى الدا3)
 261المرادي ،الجنى الداني (1)
 621، 2/629األنباري  ،اإلنصاف (6)
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 التمهيد 

أوهلا أداة الشرط وثانيها فعل الشرط  :وجلملة الشرط أركان ثالثة ،الشرط أسلوب من أساليب العربية
أدوات شرط جازم جتزم فعل الشرط  :وأدوات الشرط تنقسم إىل قسمني ،وثالثها جواب الشرط وجزاهه

 .غري جازمة شرط وأدوات ،وجوابه

 املناقشة 

 القول األول :قول املوجبني

و  الكسائي الكوفيون وعلى رأسهم وممن أوجب رفع جواب الشرط إذا تقّدم عليه االسم املرفوع  
  (1).الفراء

 املوجبني حجة

جزم جواب  اجلزم ممتنع يف جواب وعللوا سببب املنع عندما قالوا إنّ  إنّ  :بقوهلم ملوجبونقد احتج او 
الشرط إمنا كان جملاورته فعل الشرط، فإذا فارقه بتقدمي االسم بطلت اجملاورة املوجبة للجزم، فبطل اجلزم، 

  (1)وإذا بطل اجلزم وجب فيه الرفع.
 القول الثاين :قول املانعني

 ( 3).سيبويه البصريون ومنهم ن جّوز اجلزموممّ  

 حجة املانعني

الشرط ر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقدمي االسم على فعل جيب أن يقدّ  :بقوهلم ملانعونقد احتج او 
 وبعد ذلك قاسوا على وجوب التقدير مع تقدمي االسم  ،؛ألن حرف الشرط يعمل فيهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/13ابن مالك  ،و شرح التسهيل 1/322الفراء  ،( معاني القرآن1)
 2/621األنباري  ،اإلنصاف (2)
  3/13ابن مالك ،وشرح لتسهيل4/113سيبويه ،( الكتاب4)
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  (1).مي االسم املرفوع على جواب الشرطاملرفوع على فعل الشرط جواز اجلزم مع تقد
 الرتجيح 

 :من حجج املانعني واجملوزين مايلييظهر يل 

 :رفوعه عليه وذلك لألسباب التاليةجواز جزم جواب الشرط إذا تقّدم م

 .د مساع ي يّد قول املوجبني للرفعـ عدم وجو  1

 ـ   تقدمي مرفوع جواب الشرط ال ي ثر يف معىن اجلملة   فالشرط مازال قائماً . 1

أداة الشرط تعمل ألن  ؛اجلزم فكذلك الوضع مع اجلوابـ  عندما يتقّدم مرفوع فعل الشرط جيوز  3
 .فيهما نفس العمل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/411اإلنصاف ،األنباري  (1)
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 اخلامتة 
، وكان الكويف هو املذهب الثاين نشأ بعد قرابة قرن من الزمان من نشوء املذهب البصريذهب امل     

ما اهتم به الكوفيون يف أصوهلم  أّمااالندثار، و د اللغة العربية من للمذهبني الفضل بعد اهلل يف صون قواع
لم تكن عن دراسة متقصية، ولكن دخلها شيء من التعصب الذي يكون عامل هدم من هتم فالنحوية 

 للغة وقواعدها. ال معول بناء

نفسهم خلدمة الدين أواًل ومن مث ووجدت أثناء حبثي أن النحو الكويف محله علماء أفذاذ نذروا أ    
حبثي تدل على أن تلك االهتامات اليت وجهت للكوفيني  أثناء مثة أمورًا التقطها  اللغة ثانيًا وأنّ خدمة 

ه  د أن املذهب الكويف مل يصل كانت جمرد كالم عام ينقصها الكثري من األدلة واحلجج، ومع هذا كلّ 
رياً ال يوصل إىل إفساد ما كان يساخلطأ بإىل حد الكمال، بل يعرتيه اخلطأ كسائر املذاهب، وأقصد هنا 

 .حبثاً عن احلقبقة، وقد اجتهد الكوفيون يف كثري من املسائل النحوية النحو واللغة

أن تكون مقاربة للصواب  متخضت عنه بعض النتائج آمل من اهلل العلي القدير هناية البحثويف     
 وهي على النحو التايل:

يف أربع عشرة  وعشرين مسألة، وكذلك اتسعوا يف القياس يف أربع اً مساعيف األصول  اتسع الكوفيون*
 مسألة.

 *تضييق الكوفيني يف األصول 

 السماع يف مثان مسائل، وكذلك ضّيقوا يف القياس يف مخس مسائل.  األصول يف ضّيق الكوفيون يف

 .وعشرين مسألةكان يف اثنتني   *اتساع الكوفيني يف أحكام املسائل

 مثان مسائل. هم يف عشر مسائل، وإجياهبم يفمنعجاء يف  أحكام املسائل*تضييق الكوفيني يف 

*تضييق الكوفيني يف إحدى وثالثني قاعدة توجيهية من أصل ست وثالثني قاعدة وهذا ينايف ما قيل 
عنهم بأهنم جيّوزون القياس على الشاذ والنادر رغم أن بعض القواعد اليت ضّيقوا فيها قد ورد مساع يسوغ 

 مل يتسعوا فيها. مع هذا و التوسع
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من أصول النحو عند صدور  اعهم على السماع والقياس على أهنما أصالن س يف اتاد الكوفينياعتم*
 األحكام.

* أكثر املسائل املختلف فيها بني البصريني والكوفيني مل تكن من مسائل األصول، وإمنا هي من مسائل 
الفروع اليت ال ت ثر يف القواعد الكلية للغة، واألمر نفسه حدث مع الفهقاء فقد اختلفوا كثرياً يف مسائل 

ة؛ وأّما االختالف يف مسائل الفروع الفروع، وهذا االختالف رمحة بالنسبة للفقه؛ ألنه جيلب التيسري لألم
يف اللغة والنحو فيبعد اللغة عن دائرة اجلمود ويكسب اللغة أساليب جديدة ومتعددة، قد ختدم أهل 

 اللغة يف جماالت شىت.

  عن التأويل والتقدير يف كثري من املسائل.اد الكوفيني*ابتع

 أخذ عن األعراب.فكالمها  ريباً تق رواية البصريني مصادر رواية الكوفيني هي نفسهامصادر *

 إغفال شيء من كالم العرب. اإلحاطة والشمول لقواعد اللغة وعدم *حماولة الكوفيني

 (1.)بشهادة صاحب اإلنصافمما ال يعول عليه وهذا *عدم إهان الكوفيني بالشاذ وجعلوه 

 .ب اإلنصافيف كتا *وجود قياس منضبط عند الكوفيني كما جاء

ائل ضمنها حجج الكوفيني وبعد التحري عنها وجدهتا جمهول القاد صاحب اإلنصاف بأبيات استشه*
 .منسوبة

 بعض اآلراء الكوفية.لالنحاة املتأخرين واملعاصرين بعض  *إنصاف

 يسعون وراء احلقيقة. أصحاب منهج و على أهنم يف بعض املسائل دليل فيما بينهم ف الكوفيني*اختال

 *موافقة بعض البصريني للكوفيني، وكذلك موافقة بعض الكوفيني للبصريني أكرب دليل يناقض القول 

 بأن الكوفيني هدموا اللغة وأفسدوها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/541اإلنصاف، األنباري (1)
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*زعم األنباري خمالفة الكوفيني للبصريني يف مسألة نعم وب س ومل يكن حمقاً؛ ألنين بعد حبثي للمسألة 
 وجدت أن الكوفيني مل خيالفوا البصريني يف تلك املسألة بل يرون فعلية نعم وب س.

يوضح لنا باحلديث الشريف يف بناء القواعد  *ختط ة الكوفيني بعض القراءات وكذلك عدم االستشهاد
 للسماع يسريون عليه وال يبتعدون كثرياً عن منهج البصريني. اً أّن لديهم منهج

تنايف كالم من قال بأهنم ي يد رأي البصريني لبصريني يف بعض املسائل مع وجود مساع ة الكوفيني لالفخم*
 يبنون القواعد على الشاهد الواحد.
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 الفهارس الفنية

 فهرس اآليات القرآنية

 اآلية                                              رقمها               الصفحة            

 "الفاحتة"
د  لِل ِه"  ِم الل ِه الر مح  ِن الر ِحيم ، احل  م     31            1-1                                   "ِبس 

 "البقرة"
ِجِد احل  ر امِ " ٌر بِِه و ال م س  ِبيِل الل ِه و ك ف   134 ،33                 114                     "  و ص دٌّ ع ن  س 

 31                 33                                              "اس ج د وا و ِإذ  قـ ل ن ا لِل م الِئك ة  "
 18              150                  "م ه  نـ  وا مِ م  ل  ظ   ن  ي   الذِ ال  ة إِ ج  م ح  ك  ي  ل  ع   اسِ لن  لِ  ون  ك  ل ال ي  "
 33                      13                                    "و ِإن  ك ن ت م  يف ر ي ٍب مم ا نـ ز ل ن ا ع ل ى ع ب ِدن ا"

ا الِذين  آم ن وا "  33،30        148        "اتـ ق وا الل ه  و ذ ر وا م ا ب ِقي  ِمن  الر با ِإن  ك ن ت م  م   ِمِنني  ي ا أ يـ ه 
 104                 138                  "  وند  ابِ ع   ه  ل   ن  حن   ة و  غ  بـ  صِ  اهللِ  ن  مِ  ن  س  ح  ن أ  م  و   ة  اهللِ غ  بـ  صِ "

 "آل عمران"
 31              1،1                                              "...الل ه  ال إِل ه  ِإال  ه و   (1)مل   ا  "
 30                   133                                           "و أ نـ ت م  األ ع ل و ن  ِإن  ك ن ت م  م   ِمِنني  "
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 اآلية                                                رقمها        الصفحة       

 "النساء"
 134، 33        1                                "و اتـ ق وا الل ه  ال ِذي ت س اء ل ون  بِِه و األ  ر ح اِم"

  103،104، 14      13                          م "                               ك  ي  ل  اب  اهللِ ع  ت  "كِ 

فف  ع   اهلل  أ ن  يـ ر يد    135                18و خ ِلق  اإلن س ان  ض ِعيف اً"                             منك  خي 
 33             38                                                                           "يناً رِ ق   اء  س  ...ف  "
ك م  ال م و ت  " رِك   154                 48"                                              أ يـ ن م ا ت ك ون وا ي د 

 18                     30"أ و  ج اهك م ح ِصر ت ص د ور هم"                                            

   33                    34                        "                                    اً ري  صِ ت م  اء  س  و  "

ِتيك م  ِفيِهن  و م ا يـ تـ ل ى ع ل ي ك م  " تـ ف ت ون ك  يف الن س اِء ق ِل الل ه  يـ ف   134، 33     114"               و ي س 
 13             138                         "ن ظ ِلم   م  ِل إال  و  الق   ن  مِ  لس وءِ هر  باِ اهلل  اجل    ب  ال حي ِ "

ه م  و ال م   ِمن ون  يـ   ِمن ون  مب ا أ ن زِل  إليك  و م ا أ ن زِل  ِمن  قـ ب ِلك  و  "                           "                                              ال م ِقيِمني  الص الة  ل ِكِن الر اِسخ ون  يف ال ِعل ِم ِمنـ 
33 ،134 ،141      

 "املائدة"
 30              54              "                                   واتـ ق وا الل ه  ِإن  ك ن ت م  م   ِمِنني  "

 38،33، 14      43                         "ىار  الّنص  و   ون  اب ِ الص  وا و  اد  ه   ين  الذِ وا و  ن  آم   الذين   إن  "

 "األنعام"

   ن  م   ثريٍ ك  لِ  ز يّن   ك  لِ ذ  ك  و  "
 34،41،131    134                   "ائِهمك  ر  م ش  د ه  ال  و  تل  أ  ق   ني  كِ ِر ش  امل
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 اآلية                                     رقمها             الصفحة         

 "التوبة"
ثـ ر ت ك م  " ب ت ك م  ك  ٍ ِإذ  أ ع ج   34،130           15                                 "و يـ و م  ح نـ ني 

ِجٌد أ س س  ع ل ى التـ ق و ى ِمن  أ و ِل يـ و ٍم أ ح ق  أ ن  "  31              108       " تـ ق وم  ِفيهِ ل م س 

 "هود"
 113                         1                                             "ريٍ بِ خ  يم ٍ كِ ن ح  د  ل   ن  مِ "

 143، 33                      8     "أال  ي وم  ي أ تِيهم ليس م ص ر وف اً ع ن هم"                          

 131                        48             "           أ ال ِإن  مث  ود  ك ف ر وا ر بـ ه م  أ ال بـ ع داً لِث م ود  "
اِلِدين فيها"                    131، 33                    108    "وأماّ الذين س ِعد وا ففي اجلّنِة خ 

ْ    ن  وإِ "  41،143 ،33         111                             "ماهل  م  ع  أ   ك  رب  م   يه  وفِ ي  ا لِ ك الً مل 

   "يوسف"
ا ب ش رًا"  43                   31                                          "ح اش  لِل ِه م ا ه ذ 
 41                  81                                                  "ق  س ر   ك  ن  ابـ   ن  إِ "

 "الرعد"
 144                         33                                               "اً يد  هِ ش   اهللِ ى بِ ف  ك  "

 "إبراهيم"
 131 ،34،41                   34                            "هلِ س  ر   ه  د  ع  ف  و  لِ خم    اهلل   ب   س   حت   ال  ف  "
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 اآلية                                         رقمها             الصفحة                        

 "احلجر"
 4               3                               ون" ظ  افِ حل    ه  ا ل  ن  وإِ  ر  ك  ا الذ  ن  ل  زّ نـ   ن  ا حن   إنّ "
ت م  ل ه  ِبر ازِِقني  "  134 ،33            10                    "و ج ع ل ن ا ل ك م  ِفيه ا م ع اِيد  و م ن  ل س 

 "اإلسراء"
ع وا فـ ل ه  األ  مس  اء  احل  س ىن  "  154                             10                              "أ يًّا م ا ت د 

 "الكهف"
 50                               31                                               "اً ق  ف  تـ  ر  ت م  ن  س  ح  "

 "طه"

  148،133 ،41          44                                 ى" وس  ًة م  ف  يـ  خِ  هِ سِ ف   نـ  يف  س  ج  و  أ  ف  "

 "النمل"
 104                            88                      "             يءٍ ش   ل  ك    ن  ق  تـ  ي أ  ذِ ال   ع  اهللِ ن  ص  "

  "العنكبوت"
 104                        4         "  ونم  ل  ع   يـ  ال   اسِ الن   ر  ثـ  ك  أ   ن  كِ ل  و   ه  د  ع  و  ْ   اهلل   ف  لِ  خي   ال   د  اهللِ ع  و  "

 "األحزاب"
 100                      54                                     "ى الّنِس  ل  ون  ع  ل  ص  ه ي  ت  ك   ِ ل  م  و  "إّن اهلل    
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 اآلية                                              رقمها              الصفحة       

 "سبأ"
                    38              11                                         "ني  قِ ي   س ب أ  بن ب أٍ  ن  مِ  ك   ت  وجِ "  

 "الصافات"
 34               134                                     "و أ ر س ل ن اه  إىل ِمائ ِة أ ل ٍف أ و  ي زِيد ون"

 "ق"
 31               15                                        "...الذي ،"م ن اٍع لِل خ ري ِ م ع ت ٍد م رِيب

 "الفتح"
ِجد  احل ر ام  ِإن  ش اء  الل ه  آِمِنني  "  س 

خ ل ن  امل  30                14                           "   ل ت د 

 "النجم"
تـ و ى، و ه و  بِاأل  ف ِق األ  ع ل ى"  35               4، 4                            "      ذ و ِمر ٍة ف اس 

 "الرمحن"
 144                      41                                            " ح و ٌر م ق ص و ر ا ٌت يف  اخلِي امِ "
 
 

 "احلديد"
 135                      13                                            " مك  ات  ا ف  ى م  ل  س و ا ع  أ   ت  ال  ي  ك  لِ "
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 اآلية                                              رقمها               الصفحة  
 "احلشر"

 101                         13                       "                            ةب  ه  ر   د  ش  م أ  ت  نـ  أل   "

 133 ،33                     14                     " ايه  ون فِ د  الِ خ   ارِ  الن  ا يف م  ه  نـ  ا أ  م  ه  تـ  ب  اقِ ع   ان  ك  ف  "

 "الصف"
 50                  3                                                              "اً ت  ق  م   ر  بـ  ك  "

 "اإلنسان"
 34                13                                      "   و ال ت ِطع  ِمنـ ه م  آمثاً أ و  ك ف وراً "
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 فهرس احلديث
 احلديث                                                               الصفحة     
 

 4                     "أرشدوا أخاكم"                                                                 
 4                       "أنا من قريد ونشأت يف بين سعد فأّ  يل اللحن"                            

رٍ " ِ  ، ح و ِضي م ِسري ة  ش ه  اءِ  ،و رحي ه  أ ط ي ب  ِمن  املِس كِ  م اه ه  أ بـ ي ض  ِمن  الل ب  ،م ن   ،و ِكيز ان ه  ك ن ج وِم الس م 
أ  أ ب ًدا  30                                                                           "ش ِرب  ِمنـ ه ا ف ال  ي ظ م 

 
..ِ ٍر م اه ه  أ بـ ي ض  من الل ب  ٍر و ز و اي اه  س و اٌء، و م اه ه  .ح و ِضي م ِسري ة  ش ه  (ويف رواية أخرى: )ح و ِضي م ِسري ة  ش ه 

 33                                                                           من ال و رِِق..( أ بـ ي ض  
افـ ت اه  ِمن  ذ ه ٍب، و جم  ر اه  ع ل ى الد ر  و الي اق وِت، تـ ر بـ ت ه  أ ط ي ب  ِمن  ا" ٌر يف اجل ن ِة، ح  ثـ ر  نـ ه  ِك، و م اه ه  الك و  ملِس 

ل ى ِمن  الع    33                                                                " س ِل، و أ بـ ي ض  ِمن  الثـ ل جِ أ ح 
ِكنٌي ر ج ٌل لي س ت  ل ه  ام ر أٌة (  ِكنٌي ِمس   141                                                        ) ِمس 
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 فهرس األقوال
 القول                                                            الصفحة     

 30اب"                                                                 ر  غ  ال   كِ ل  ن ح  مِ  ود  س  "أ  
 143، 33احللبة"                                                                       وب  ىًت ت  "ش  
ف انِِه ل ّف ال  "  140،148، 33،43                                         "               ت  يّ م  يف أ ك 

 148، 140، 33                       م"                                       ك  ى احل   ت  ه يـ    تِ ي   بـ  "يف 
ن  ك" نوٌء م ن  ي ش   43،140، 33                                                                "م ش 
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 فهرس األشعار

 القائل            الصفحة                         الشاهد           

 "األلف"
 31                   جمهول          الس ع الء ... وع ِلم ت  ذ اك  مع اجل ر اءقد علمت  أم  أيب 

 31جمهول                                 أن  نِع م  م أك واًل على اخل واء ... يا لك من متر ومن ش يش اءِ 
 131  ،33                 جمهول     أخشى على د ي س م  من بـ ع ِد الثـ ر ى ... أىب قضاء  اهلِل إال ما ترى

 31ء             جمهول                          وال غنا وم  د  ي   رٌ ق  اك عين  ... فال فـ  ن  غ  يين الذي أ  نِ غ  يـ  س  
ت ِفي أم ِسو اه ا ِتيب ِة ال أبايل ... أفيها كان ح   134 ، 33 جمهول                            أ ك ر  على الك 

ـ ... ـر أكثر ها وأطيب ها  133، 131، 38                   جمهول               و م ص ع ب  ِحني  ج د  األ م 
ع ل والله اءِ   س 

 31 جمهول                                                                   يـ ن ش ب  يف امل
 40، 43          مسلم الوابلي                   هِبِم  أبًدا دواء فال واهلل ما يـ ل ف ى ملا يب ... وال لِِلم ا

 

 "الباء"

 لكن ه ش اق ه  أ ن  قيل ذا ر ج ٌب ... يا ليت ِعد ة  ح و ٍل كل ِه ر ج ب  

 133، 33عبداهلل بن مسلم اهلذيل                                                                      
ِتم ن ا ... فاذهب فما بك واألياِم من ع ج بِ فاليوم   134، 33جمهول              قـ ر ب ت  تـ ه ج ون ا وت ش 

ٌب ِلو ه ب  ... من مج  ٍح، والعز  فيهم واحل س ب                        131 ،  33    دهبل اجلمحي      أنا أبو دهبل و ه 
 43               جمهول         حيمد يومه ... كرمي، رهوس الد ارِعني  ض روب   بكيت  أخا الألواء

يب      ِط  ِ  و  املال  ل ه  قال ق ائٌل: ... ملن مج  ٌل رِخ  رِي ر ح  ن اه  ي ش      133 العجري السلويل            فـ بـ يـ 
ع وه  د اِعي ِميت   ع ر و  ال تـ بـ ع د  فكل  ابِن ح ر ةٍ  اأب  111 ،31          جمهول             فـ ي ِجيب   ةٍ ... س ي د 

ل ه  ... ف ِإيّن و قـ ي اٌر هِب ا ل غ رِيب    ِدين ِة ر ح 
    33         ضابئ بن احلارث الربمجي   ف م ن  ي ك  أ م س ى بِامل

ِبيبـ ه ا ... و م ا ك ان   ًسا بِال ِفر اِق ت ِطيب   أ تـ ه ج ر  س ل م ى بِال ِفر اِق ح   31         السعد املخبل       ؟  نـ ف 
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 الشاهد                                         القائل           الصفحة              
 "الجيم"

وان  الع زاِء ه يوج   ين ه وأهتاج  للش و ِق إهّنا ..قـ ل ى دِ         43            أيب ذهيب اهلذيل    ع ل ى الش وِق إخ 
 

 
 "الحاء""

ر ي  ق م ا فىت  ن ا ... وحب  الز اد يف ش ه  تـ و            140مالك بن خالد اهلذيل                ما ابن  األغ ر  إذا ش 
 ِ ن ِق الض ح ى ... وص ور هِت ا أو أ ن ِت يف الع ني  ل ح  ب د ت  مثل قـ ر ِن الشمس يف ر و   34        جمهول     أ م 

 
 

 "الخاء"

ت د  أكل ه م       فأنت أبـ ي ض ه م ِسر ب ال  ط ب اِخ      ال  ج  ا الر  ذ  إِ  تـ و ا واش   30، 14  طرفة بن العبد    ش 
 "الدال"

 181 النابغة                                                                          فـ ل ت أ تِيـ ن ك  ق ص ائِدٌ 
 110جمهول                                                 وااد  يم سوقة ب  عِ ن  م ... و  ه  ك  ل  م   اد  م م ل وك ب  ك  

اِد                            د  ن ٍة      لِ اِم آب اٍء و أ ج   38                 اليزيدي    ذ ِوي ِمر اٍء و ذ ِوي لك 

 140، 43، 33     الفرزدق               بـ ن ون ا بـ ن و أ بـ ن ائِن ا، و بـ ن ات نا          بـ ن وه ن  أ ب نا ء  الر ج اِل األ ب اِعدِ 

ث وه  ه م    ِقي اس  س وٍء غ ري  م نـ ق اِد                          هل  م  د              3اليزيدي                      ِقي اٌس أ ح 

 38                    اليزيدي                               ادِ غ  و  أ  و   امٍ ت  غ  أ   ني   ا بـ  م      هِ روا بِ ز  أ  و   ومٌ ق   ه  د  س  ف  أ  

دِ لو  ا م ب ارِك  اجِلال  ب تز ه  د  عاد من زمان ع اِد ... ال   131 جمهول                                  ش ه 
 31جمهول                                        ذا حي  د  ،وه   يطِ ع  ذا يـ  ه  ؛فـ   من ... اهللِ  والغناء   ا الفقر  إمنّ 

 131جمهول                                أن اجل و اد  حممٌد بن  عطارِدِ ع ِلم  القبائل من م ع د  وغريها ... 
ا ... يوًما جديًدا كّله  م ط ر دا  133، 33جمهول                                   إذا الق ع ود  ك ر  ِفيه ا ح ف د 
ا احل م ام  ل ن ا ... ِإىل  مح  ام ِتن ا، أو نِ   34              النابغة        ص ف ه  فـ ق دِ قالت: أال ل ي ت م ا هذ 

   50 أوح رّة ع ي ط ل ثـ ب جاء جم  ف رة      د عائم  الز وِر نِع م ت ز و ر ق الب لِد       )ذو الرّمة(                 
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 الصفحة               القائل                                                   الشاهد        

 111جمهول                             دِ ل  و اجل  ا...  إذا تي م مها اخلر يت ذ  هل   ال  ه  موماٍة يـ   مي ة   ون  م د  ك  

 141عاتكة بنت زيد                 شلت هينك، إن قتلت ملسلماً ... وجبت عليك عقوبة املعتمد
 51         و أ ذ ه ل يِن ع ن  ك ل  عيٍد ولذٍة           وأر ق  ع ي يِن و الع ي ون  ه جــود    اليزيدي             

ا قـ ل ب ه  عن آِل ليلى وعن ِهن دِ  ن ا ... ص ح   133، 131، 38 سر بن دهبل دو    وق ائِل ٍة ما ب ال  د و س ر  بـ ع د 
ٍة س ي ِبيد       اليزيدي        ج  ني ا ف ليس  خ لـ ود         و م ا ق د تـ ر ى ِمن  بـ ه            51          ت ص ر م ِت الـد 

ت ِعّداً ف الف ن اء  ع ِتيـد       اليزيدي                  ِني ك  م ا أ فـ ىن  الق ر ون  ال يِت م ض ت     ف ك ن  م س  يـ ف   51س 

اِن أوديا وختّرما               و م ا هل  م ا يف الع ال ِمني  ن ِديــد       اليزيدي         مه       51       ا ع اِلم 

 51و قـ ل ت  ِإذ ا م ا اخل ط ب  أ ش ك ل  م ن  ل ن ا       بإيض اِحِه يـ و م اً و أ ن ت  ف ِقي ـد       اليزيدي                

ِيد    اليزيدي                  ه         و ك اد ت  يب األ ر ض  الف ض اء  مت   51و أ و ج ع يِن م و ت  الِكس اِئي بـ ع د 

ِعي والف   اد  ع ِميد      اليزيدي                  51أسيت  ع ل ى ق اِضي الق ض اِة حم  ّمٍد         ف أ ذ ر ي ت  د م 

 101 ،  101،  14هول    جم                    ولكن ين من ح ب ها ل ك ِميد        ...                   
  

 "الراء"
 148جمهول                        ار  م  نِ ى سِ ز  ك م ا جي     لٍ ع  ن فِ س  ... و ح   رب ِ ع ن كِ  النِ ي  غ  أ ب ا ال   وه  ن  ى بـ  ز  ج  

و ن  أ و  ج ب ارِ أ ه م ل  أ ن  أ ِعيد  وأ ن  يـ و ِمي ...   130، 34جمهول                               بأ و ل  أ و  ب أ ه 
بـ ر ا  130، 34الفرزدق                   إذا قال غ اٍو من تـ ن وخ  قصيدًة ... هبا ج ر ٌب ع د ت  على ِبز و 

 111جمهول                             زر  وال ن   اءٌ ر  احلواشي ال ه   ... رخيم  ومنطقٌ  احلريرِ  مثل   هلا بشرٌ 
ِسب اين ش رًّا ا أن ت ك  اِن فـ ر ا ... إي اك م  م ان الّلذ   113 ،31 جمهول                          فـ ي ا الغ ال 

 43 طالب بن عبد املطلب أيب     ض روٌب بن ص ِل الس ي ِف س وق  مِساهِنا ... إذا ع ِدمو ا زاداً فإّنك  عاِقر  
ل ف تـ ه ا اليت ح ل ف ت  ... وإن  كان  مس  ع ك  غري ِذي و ق رِ   30جمهول                              ومسعت  ح 

م  بالغ ي ِب ت ذ ك ر   ف ظ وا ... أ و اِصر ن ا والر ح  رِم  واح   خ ذ وا ح ظ ك م  يا آل ِعك 
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 الشاهد                                                  القائل        الصفحة     
 111 ،31 ز ه ري  بن أيب س ل م ى                                                                          

ت يِن ... هلموم ط ارِق اٍت وذِك ر   ل م   41 جمهول                                  يا أبا األسود مل أ س 
 

 131 ،34     جمهول     ف أ و ف ض ن  عنها وهي تـ ر ع و ح ش اش ًة ... ِبِذي نـ ف ِسه ا والس ي ف  ع ر ي ان  أ مح  ر  
نًا ش د ن  لن ا ... ِمن  ه اه لي ائك ن  الض اِل والس م ر  184جمهول                               ي ام ا أ م ي ِلح  ِغز ال 

 
رِ      ِر ... أ قـ و ي ن  ِمن  ِحج ٍج وِمن  د ه  ي ار  بِق ن ِة احِلج  ِن الد  ِلم   

 31زهري بن أيب س ل م ى                                                                                
ِبيِب غ ائِل ِة الثـ غ وِر غ د ور   ط ل ب  األ ز ارِق   ت اِئِب إذ ه و ت  ... ِبش   130 ،34    األخطل          بِالك 

؛ فإن أ فـ ت ه  ... ف م   ِنس  أو ع ر وبًة أو ِشي ارِ   130 ،34جمهول                                أ ِو الت ايل د ب ار 
ِلك  أو أ ِطري اال تـ تـ ر ك ين  فيهم ش ِطريًا ... إين إذن   140        جمهول                        أ ه 

 
 "السين"

ٍة ليس هبا ط وري         وال خ ال  اجِلن  هبا إنسي    108، 13      العجاج                     وبـ ل د 
 ط اي ا    ح ِسني  بِه فـ ه ن  إليه ش وس        خ ال أن  الِعت اق  من   

108، 13   أيب زبيد الطائي          امل  

 
 "الصاد"

ن ا ... ع    143 جمهول                                  ص  ي  رِ ب ه  ح  احِ ص   اء  ا س  ى م  ل  أ ك اِشر ه  وأعلم أ ن  ِكال 
 "الضاد"

ِت ب يِن أب اِض                                     رهبة بن العجاج     30، 14       ... أ بـ ي ض ِمن أ خ 
 131 ، 38     ذي األصبع العدواين               وممن ولدوا عامر  ... ذو الط وِل وذو الع ر ضِ 

 43رّمة                 ذي ال           ه ج وٌم عليها ن فس ه غري  أ نّه ... مىت يـ ر م  ىف عين يه بالش ب ِح يـ نـ ه ضِ 
 "العين"

ِم الد ِسيع ِة ماجٍد نّفاِع                  جمهول     كم يف بين بكٍر بِن سع ٍد   111،  30سّيٍد      ض خ 
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 فحةالص   القائل                    الشاهد                                        
ِد ع اد  وتـ بّـع ا  131زهري بن أيب سلمى                 مت  د  عليهم من هني وأ مش  ٍل ... حب  وٌر له من ع ه 
اء  بـ ل ق عِ  ا أن ت ِطري  بِِقر ب يِت ... فترتكها ش نًّا بِبـ ي د  ي م   134 ،33     جمهول                 أردت ِلك 

ر ة  يوًما أ مج  ع ا  133جمهول                                                                قد ص ر ِت الب ك 
 

اِبٌس ... يفوقان مرداس يف جم  م عِ   133 ،131 ،38   بن مرداس العباس    ف م ا كان ِحص ٌن وال ح 
ل ت يِن أ م  عمرو، ومل أكن ... م ق ال تـ ه ا ما كنت  حّياً   138    جمهول                أل مس  ع ا لقد ع ذ 
 "الفاء"

ان  اجلايف ... بغري ال ع ص ِف وال اص ِطر افِ  ِسب  املال  اهِلد   43،134العجاج                   قد ي ك 
 إىل اب ِن أ م  أ ن اس  أ ر ح ل  ن اق يِت ... عمرو فـ ت ب ِلغ  ح اج يِت أو تـ ز ِحف  

 130، 34يشر بن خازم                                                                                
ن ها وال ك ع ِب غ وٌط نـ ف اِنف    134 ،33مسكني الدارمي         تـ ع ل ق  يف ِمث ِل الس و ارِي س ي وفـ ن ا ... وم ا بـ يـ 

 
 "القاف"

اِجِم  رِقه ال  سألت ِبِذي اجل م   ح 
ه م  ... وأيب نـ ع ي ٍم ذي الل و اء امل  134 ،35 جمهول                    ع نـ 

ة  منه والن د ى خ ل ًقا تِه ه رًِما ... يلق  الس م اح   148زهري بن أيب سلمى             من يـ ل ق  يوما على ِعال 
يًدا  ا ... فج ت  بِِه م    ل ًة كّله  ف ِقيق از ح ر ت  بِِه ل يـ  نـ   133 ،33خويلد  شييم بن                   خ 

 
 "الكاف"

 ه  يـ  ا أ  ي  
 
  103 ، 14حي  مد ون كا راجز جاهلي من بين أسيد  اس  النّ  ت  ي  أ   ر  ين  إ   كا      ون  ي د  وِ ل  د   ح  ائِ ا امل

 
 "الالم"

ْ  وا ن  ر  ص  ن    34 حسان بن ثابت األنصاري           الِ بط  تـ و اك ِل األ   د و أ ز ر ه  ... حِب نـ ني   يوم  هم وش  س 
ي اٍخ ق ط ر ب ِل                    اليزيدي              ـاء ن ا  أ قـ و اٌم ي ِقيس ـون ه     ع ل ى ل غ ى أ ش   18ف ج 

 181أيب كبري اهلذيل                ع و اِقٌد ... ح ب ك  الن ط اق ف ش ب  غري م ه ب ل ن  ه  و   هِ بِ  ن  ل  ن مح   مم  
  18ف ك ـل ه م يـ ع م ل  يف نـ ق ِض ما    بِِه ي ص اب  احلـ ق  ال ي أت ِلي                   اليزيدي            
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 الشاهد                                           القائل      الصفحة             

 ن ص لِ قالت أميمة ما لِث اِبت  شاخًصا ... ع ارِ 
 131، 38جمهول                 ي األ ش اِجِع ن اِحاًل كامل

ي ٍة كسيوف اهلند قد علموا ... أ ن  هالٌك كل  م ن  حي  ف ى ويـ ن ت ِعل    143األعشى                    يف فتـ 
ِو إىل أ س ـ فلِ    ـي اع ه        يـ ر ق ون يف الن ح     18اليزيدي                           إن  الِكس اِئي  وأش 

ا ... وليس بواّلِج اخل والِف أ ع ق ال    43القالخ                             خا احل ر ِب ل ّباساً إليها ِجالهل 
 ال تـ ع س ف ن  ر م ال  

ِنع اِج امل ٌر تـ ه اد ى ... ك      35ن أيب ربيعة       عمر ب             قلت إذا أقبلت وز ه 
ِة ر أ ِيِه ... ما مل يكن وأٌب له لِيـ ن اال   ي ِطل  من س ف اه     35طية اخلطفى     جرير بن ع        و ر ج ا األ خ 

و  ِفي م ا م ض ى   ع ل ى ِلس اِن الع ر ب األوِل                     اليزيدي               18ك ن ا ن ِقي س  الن ح 

ر  اهلل  أن   ين على ش ح ٍط ... م ن  د ار ه  احل ز ن  مم ن د ار ه  ص ول  ما أ ق د   184حندج املري                ي د 
ال   ، ولكن ... مرحبا بالر ض اِء منك وأ ه   31  جمهول                            مل نرح ب  بأن ش خ ص ت 

ه رِي  أجبت ه  ... بأبيض من ماء احلديد   31   جمهول                        ص قيلِ ملا دعاين الس م 
 "الميم"

 100جمهول                  ؟م  ضطرِ ت  اء ِ ى اهليج  ظ  ل  م، و  الك  ت  ت ... قِ  ر  ا ث  م  ، و  لمٍ  سِ ىل  إِ  ون  ح  ن  ي جت   ك  
ي ِلِه الع رِم ا  131، 38النابغة اجلعدي                  من س ب أ  احل اِضرِين  مأِرب  إذ ... يبنون من دون س 

 35جمهول                                                                      أ ر د د  علينا شيخنا م س ّلم ا
رًا ر س وم ه ا قـ ل م ا ِته ا ... كأن  قـ ف  ج   131جمهول                                    ف أ ص ب ح ت  بـ ع د  خ ط  بـ ه 

 43 لبيد                                  أو ِمس ح ٌل ش ِنٌج ِعض ادة  مس  ح ٍج ... بس ر اته ن د ٌب هلا وكلوم
ٌث أ ل م ا ... أقول  35          جمهول                      الله م ا ،يا : يا اللهم   إين إذا ما ح د 

 
ا ... ص ل يِت أو سّبحِت: يا اللهم  ما  35 جمهول                             وما عليِك أن تـ ق ويل ك ّلم 

 34   جمهول                                                    غ ف ر ت  أ و  ع ذ ب ت  يا الله م ا
 

 "النون"
 ر اِتِع مل   تـ ر ع  

ن اِئنِ  ي ط ف ن  حِب وزِي  امل  131الطرما  بن حكيم             ... ِبو اِديِه ِمن  قـ ر ِع الِقِسي  الك 
ان        ر  أبيك إال الف ر ق د    13       عمرو بن معد يكرب            وك ل  أٍخ م ف ارِق ه  أ خ وه       لع م 

ِر ... كأن   رِِق الن ح  ٍر م ش  يـ ي ِه ح ق انِ  وص د   143جمهول                                                 ث د 
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 ي   اس  بّ ع  

 
   ك  لِ ا امل

 113              جمهول            انن  د   ع  ال  ع  ت ال  بي   ه  ت ل  ف  رِ وج والذي ... ع  ت  امل

114         عمرو بن أمحر                     تـ ف ق أ  فوقه الق ل ع  الس و ارِي    وج ن  اخل ازِب اِز به ج ن ون ا    

ٍر ذ حِب ن ا ... ج ر ى الد م ي اِن باخل رب ِ الي ِقنيِ   115نسب إىل شعراء عدة                    فـ ل و  أ ن ا ع ل ى ح ج 
 

 "الهاء"
ه  ... ِكل ت امه  ا م ق ر ون ٌة ِبز ائِد ه                         م ى و اِحد                           يف ِكل ت  رجليها س ال 

     31      جمهول                                                                                

تـ ه ا مب ز ج ٍة ... ز ج     ز ج ج   131جمهول                                             الق ل وص  أ يب م ز اد ه  ْ 
 

ر ٍة ِمن  ِحج ِته    113جمهول                                  ك ل ف  من ع ن ائِِه وِشق و تِه  ... بِن ت  مث  اين ع ش 
ًة ... وك ف ى قريد    س اِميح  الو لِيد  مس  اح 

ِت وس اد ه اغ ل ب  امل  ع ِضال 
 131عدي بن الرقاع العاملي      امل

ا والّليل داٍج ع س اكر ه       30 جمهول                           وأبيض  ِمن  ماء احلديد كأنّه ... شهاٌب ب د 
ا ِئل  عبد  الق ي ِس منها ص د ورِه  ، وقد ش ف ت  ... غ ال        131        جمهول             متر  على ما تستمر 

ِرٍف نال الع ال          وش ريٍف خب  ل ه  قد و ض ع ه       ك م جبوٍد م ق   

          110، 30أنس بن زنيم الكناين                                                                       

و  الِكس اِئي             وثىّن ابن  غزالـ ه                          اليزيدي                38أ ف س د  الن ح 

ال ه                         اليزيدي                38وأ ر ى األ مح  ر  تيساً             ف اع ِلف وا التـ ي س  الّنخ 

   110       جمهول                            يا أهلل   م  له  ... على امِسك  ال   وم ن  مس  اه   و  ارٌك ه  ب  م  
نـ و اِت كاذٍب من يـ ق وهل  ا ٌة ... على ه   4              جمهول                هلِن ِك من ع ب سية لو ِسيم 
ٍْ ... وإن م ع ّد اليوم م وٍد ذ لِيل ه ا  131        جمهول                  ولسنا إذا ع ّد احلصى بِأِقل ٍة

 
 "الياء"

ال ة ... فدعاء قد حلبت ع لّي عشاري  110الفرزدق                         كم عم ة ل ك ي ا جرير و خ 
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 111، 31رهبة بن العجاج                    مح  ِز ... ق ار ب ت  بني ع ن ِقي و مج  زِيِإم ا تـ ر ي يِن اليوم أ م  

يل ٌة بِال و د  ع ين   ِت قـ ل ِس ... وأ ن ِت خبِ  يـ ت ك  يا ال يِت تـ ي م   31      جمهول                               ف د 
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 املصادر واملراجعقائمة 
 م1383هـ ـ 1303، 1مصطفى أمحد النماس، ط األندلسي، حتقيق، *ارتشاف الضرب، أبو حّيان

* إصال  املنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، حتقيق حممد مرعب، دار إحياء الرتاث 
 م 1001هـ ,  1313العريب، الطبعة: األوىل 

 .، دار الثقافةد/متام حسان ،ألصول الفكر اللغوي العريب دراسة إيبستمولوجية *األصول
* األصول يف النحو، أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن السراج،حتقيق، عبد 

 .بريوت –احلسني الفتلي، م سسة الرسالة، لبنان 
ق د/أمحد حممد قاسم، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق وتعلي، يف علم أصول النحو *االقرتا 

 م1344هـ ـ 1334، القاهرة،1ط
 *اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، كمال الدين أبو الربكات األنباري

  م1338هـ/ 1313ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف، حممد حمي الدين عبد احلميد مكتبة صيدا 

: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين * البحر ااحميط يف التفسريامل لف
 هـ 1310بريوت  -األندلسي،حتقيق، صدقي حممد مجيل، دار الفكر 

 هـ1313* البيان والتبيني، عمرو بن حبر اجلاحا، دار ومكتبة اهلالل، بريوت 
ننه وأيامه = صحيح *اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وس

البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق 
  هـ1311النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد ف اد عبد الباقي الطبعة: األوىل، 

* اجلمل يف النحو، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، حتقيق د. فخر 
 م1335هـ 1314الدين قباوة، الطبعة: اخلامسة، 

* اجلىن الداين يف حروف املعاين، أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي املرادي 
 –األستاذ حممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت -الدين قباوة  املصري املالكي، حتقيق د فخر

 م1331 -هـ 1313لبنان، الطبعة: األوىل، 
* احليوان، أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، ، الشهري باجلاحا، دار الكتب 

 هـ 1313بريوت، الطبعة: الثانية،  –العلمية 
 م1010هـ ـ1/1331الفتح عثمان بن جين، حتقيق حممد علي النجار، عامل الكتب ط*اخلصائص، أبو 
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* الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم 
 .املعروف بالسمني احللس، حتقيق الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق

د بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف بابن الندمي ، *الفهرست، أبو الفرج حمم
  م 1334 -هـ  1314/ 1لبنان، ط  –حتقيق إبراهيم رمضان، دار املعرفة بريوت 

* الكامل يف اللغة واألدب، حممد بن يزيد املربد، أبو العباس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 
 م 1334 -هـ  1314القاهرة، الطبعة: الثالثة  –العريب 

* الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه، حتقيق عبد السالم حممد 
 م 1388 -هـ  1308هارون، مكتبة اخلا ي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

ن احلسني بن عبد اهلل العكربي البغدادي حمب * اللباب يف علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد اهلل ب
 م1335هـ 1314دمشق، الطبعة: األوىل،  –الدين، حتقيق د. عبد اإلله النبهان، دار الفكر 

 –الكتب الثقافية  *اللمع يف العربية، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي، حتقيق فائز فارس، دار
 .الكويت

زيز، امل لف: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام * ااحمرر الوجيز يف تفسري الكتاب الع
بريوت، الطبعة:  –بن عطية األندلسي ااحماريب، عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية 

 هـ 1311 -األوىل 
خليل إبراهم جفال، دار إحياء  * املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، حتفيق

 م1334هـ 1314بريوت الطبعة: األوىل،  –الرتاث العريب 
* ااحمكم يف نقط املصاحف، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين، حتقيق عزة حسن، 

 هـ1304، 1 ط دمشق، -دار الفكر 
 .دار املعارف* املدارس النحوية، أمحد شوقي عبد السالم املشهور بشوقي ضيف، 

* املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،حتقيق ف اد علي 
 م1338هـ 1318، 1بريوت،ط –منصور، دار الكتب العلمية 

* املعجم األوسط، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، حتقيق 
 .القاهرة –طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد ااحمسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني 

بد القادر، *املعجم الوسيط، جم  م ع اللغة العربية، القاهرة، إبراهيم مصطفى، أمحدحسن الزيات، حامد ع
 .حممد علي النجار، دار الدعوة

 ، حتقيق وتعليق د/حممد كامل بركاتبن عقيلهباء الدين ، على تسهيل الفوائد*املساعد
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ر الكتب العلمية ـ * املستدرك على الصحيحني، احلاكم النسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،دا
 م1330هـ /1311 ،1 بريوت ط

* املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مسلم بن 
 –احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق حممد ف اد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

 .بريوت
، حتقيق عبد السالم * املصون يف األدب، أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سعيد بن إمساعيل العسكري

 م1383حممد هارون، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة: الثانية، 
* املفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل، حتقيق  د. علي 

 1333بريوت، الطبعة: األوىل،  –بو ملحم، مكتبة اهلالل 
* املقتضب، أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي، ،املعروف باملربد، حتقيق  حممد 

 بريوت -عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب. 
   .*املويف يف النحو الكويف، صدر الدين الكنغراوي االستانبويل، بعليق حممد هبجة البيطار

على اجلارم ومصطفى أمني، الدار املصرية السعودية للطباعة  * النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية،
 .والنشر والتوزيع

 .*النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف الطبعة: اخلامسة عشرة

 * النزعة الكوفية عند ابن جرير الطربي يف تفسريه، رسالة دكتوراة مجال رمضان محيد حدجيان 
* إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي، املكتبة العنصرية، 

 هـ 1313، 1بريوت  ط
* أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو حممد، 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعمجال الدين، ابن هشام، حتقيق يوسف الشي  حممد البقاعي، 
* بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد 

 .لبنان / صيدا -أبو الفضل إبراهيم،  املكتبة العصرية 
الفيض، امللّقب * تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو 

 .مبرتضى، الز بيدي، دار اهلداية
، حممد «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»*تفسري التحرير والتنوير 

 م 1383تونس  -الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر 
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تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب  * تفسري الطربي = جامع البيان عن
اآلملي، أبو جعفر الطربي، حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد ااحمسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن هامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م1001 -هـ  1311األوىل، واإلعالن، الطبعة: 
* توضيح املقاصد واملسالك بشر  ألفية ابن مالك، أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن 
علّي املرادي املصري املالكي، شر  وحتقيق : عبد الرمحن علي سليمان ، أستاذ اللغويات يف جامعة 

 م1008 -هـ 1318األزهر، دار الفكر العريب، الطبعة : األوىل 
 بريوت -* جامع الدروس العربية، مصطفى بن حممد سليم الغالييىن، املكتبة العصرية، صيدا 

 م1333 -هـ  1313الطبعة: الثامنة والعشرون، 
أللفية ابن مالك، أبو العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي، دار  * حاشية الصبان على شر  األمشو 

 م1334-هـ  1314لبنان، الطبعة: األوىل -الكتب العلمية بريوت
* خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،حتقيق وشر : عبد السالم حممد 

 م 1334 -هـ 1318 هارون، مكتبة اخلا ي، القاهرة، الطبعة: الرابعة،
، 1، رسالة ماجستري، دار قتيبة، طاملختار ديره ،من خالل معاين القرآن للفراء *دراسة يف النحو الكويف

 م1331هـ ـ1311
  م1351هـ ـ 1341، القاهرة، ، عباس حسناللغوية والنحوية *رأي يف بعض األصول

الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي،  * رو  املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب
 هـ 1315بريوت الطبعة: األوىل، –حتقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

* سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى،حتقيق 
( و إبراهيم عطوة عوض املدرس 3( و حممد ف اد عبد الباقي )جـ 1، 1حممد شاكر )جـ  وتعليق:أمحد

مصر الطبعة: الثانية،  –(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللس 5، 3يف األزهر الشريف )جـ 
 م1345 -هـ  1335

، مذي، أبو عيسىحممد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الرت ، اجلامع الكبري*سنن الرتمذي، 
  م1338 سنة النشر:، بريوت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، بشار عواد معروفحتقيق 

* شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري، 
، سعيد جودة السحار عةصر للطباالقاهرة، دار م -حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث 

 م 1380 -هـ  1300وشركاه، الطبعة : العشرون 
* شر  األمشوين على ألفية ابن مالك، أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى، ، األ مش  وين 

 مـ1338 -هـ1313لبنان، الطبعة: األوىل  -الشافعي، دار الكتب العلمية بريوت
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 .، مكتبة اإل لو املصرية1، حتقيق عبد الرمحن السيد، ط*شر  التسهيل، ابن مالك
* شر  التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر 

 –بريوت  –بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف بالوقاد، دار الكتب العلمية 
 م1000 -هـ1311 لبنان، الطبعة: األوىل

*شر  الكافية الشافية، حممد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهلل، مجال الدين، حتقيق 
عبد املنعم أمحد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة 

 .والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة، الطبعة: األوىل
* شر  شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو 

 .سوريا –حممد، مجال الدين، ابن هشام، عبد الغين الدقر،  الشركة املتحدة للتوزيع 
 .جدة –* طبقات فحول الشعراء، حممد بن ساّلم اجلمحي، حتقيق حممود حممد شاكر، دار املدين 

ات النحويني واللغويني، أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار *طبق
 .املعارف، مصر

*فتح الباري شر  صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  دار املعرفة 
 هـ1343بريوت،  -

  م1384هـ ـ1304بريوت، ، املكتب اإلسالمي،*يف أصول النحو، سعيد األفغاين
 3هـ ط1315*لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ـ بريوت 

 .، حتقيق عطية عامر، بريوت*ملع األدلة، أبو الربكات كمال الدين األنباري
 * منت اآلجرومية، ابن آج ر وم، حممد بن حممد بن داود الصنهاجي، أبو عبد اهلل، دار الصميعي،

 م1338-هـ1313الطبعة: 
* جمالس العلماء، عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم، حتقيق عبد 

 -هـ  1303القاهرة، دار الرفاعي بالرياض، الطبعة:الثانية  -السالم حممد هارون، مكتبة اخلا ي 
 م1383

النيسابوري،حتقيق حممد حمى الدين عبد * جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين 
 .بريوت، لبنان -احلميد، دار املعرفة 

*خمتار الصحا  ،حممد بن أيب بكر الرازي إخراج دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان مكتبة لبنان بريوت 
 م 1384
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م، مكتبة 1358هـ ـ 1/1344*مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مهدي املخزومي، ط
 .ومطبعة مصطفى احللس وأوالده ـ مصر
،حتقيق وتعليق حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة هنضة مصر *مراتب النحويني، أبو الطيب اللغوي

 .ومطبعتها، الفجالة ـ القاهرة
* معاين القرآن، أبو زكريا حيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء،حتقيق أمحد يوسف النجايت 

 1مصر، ط –علي النجار و عبد الفتا  إمساعيل الشلس، دار املصرية للتأليف والرتمجة و حممد 
* معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 

 م 1333 -هـ  1313، 1الرومي احلموي، حتقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ط
معرفة علوم احلديث، احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، حتقيق السيد معظم حسني، دار الكتب * 

 م1344 -هـ 1334، 1بريوت، ط  –العلمية 
* مغين اللبيب عن كتب األعاريب، أبو حممد، مجال الدين، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل 

 1385، 4ط دمشق –/ حممد علي محد اهلل، دار الفكر ابن يوسف ابن هشام، حتقيق د. مازن املبارك 
 م

 .* من تاري  النحو العريب، سعيد األفغاين، مكتبة الفال 

* نزهة األلباء يف طبقات األدباء، أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن األنصاري األنباري، حتقيق 
 م1385ـ هـ 3،1305إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء ـ األردن ط 

* نشأة النحو وتاري  أشهر النحاة، الشي  حممد الطنطاوي رمحه اهلل ،حتقيق أيب حممد عبد الرمحن بن 
 هـ1314-م1005حممد بن إمساعيل، مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي،الطبعة: األوىل 

عبد احلميد  * مهع اهلوامع يف شر  مجع اجلوامع، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، حتقيق
 .رمص –هنداوي، املكتبة التوفيقية 
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