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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ملخص الرسالة
العنوان :اتساع الكوفيني وتضييقهم يف األصول واملسائل من خالل كتاب اإلنصاف أليب
الربكات األنباري.
هتدف الرسالة إىل تناول مواقف الكوفيني من األصول واألدلة واملسائل عند اجلواز اتساعاً ،وعند
اإلجياب واملنع تضييقاً ،والتدقيق يف موقفهم من أدلة البصريني من مساع وغريه للكشف عن مذهبهم يف
حجاجهم وردودهم كما أثبتها صاحب اإلنصاف ،واهتامهم بأهنم اتسعوا كثرياً يف األصول وأحكام
املسائل مما أدى إىل إفساد النحو العريب ،وسيتم البحث عن مدى صحة هذه املقولة ،وإن صحت ما
أسباب اتساعهم؟ وما أدلتهم يف ذلك؟.
منهج البحث :استنباط ومجع وحتليل
نتائج البحث:
*اتساع الكوفيني يف األصول مساعاً كان يف أربع وعشرين مسألة ،وكذلك يف القياس يف أربع عشرة
مسألة ،وضيّقوا يف األصول مساعاً يف مثان مسائل ،وكذلك ضيّقوا يف القياس يف مخس مسائل.
*اتساع الكوفيني يف أحكام املسائل كان يف اثنتني وعشرين مسألة ،وتضييق الكوفيني يف أحكام املسائل
جاء يف منعهم يف عشر مسائل ،وإجياهبم يف مثان مسائل.
*تضييق الكوفيني يف إحدى وثالثني قاعدة توجيهية من أصل ست وثالثني قاعدة.
*اعتماد الكوفيني يف اتساعهم على السماع والقياس على أهنما أصالن من أصول النحو عند صدور
األحكام ،وأكثر املسائل املختلف فيها بني البصريني والكوفيني مل تكن من مسائل األصول ،وإمنا هي
من مسائل الفروع.
إعداد الطالب

حممد بن عبد العزيز الزبيدي
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املشرف

أ.د /سعد بن محدان الغامدي

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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شكر وعرفان
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد
بن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
اهلل"()1

قال الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ "من ال يشكر الناس ال يشكر
فإنين أق ّدم أرق وأمجل عبارات الشكر والتقدير إىل أساتذة كلية اللغة العربية الذين أفادوين يف دراسيت
املنهجية ،وأخص منهم سعادة األستاذ الدكتور سعد بن محدان الغامدي الذي وجهين كثرياً وكان يل
خري دليل بعد اهلل ،وكما أشكر والدي رمحه اهلل رمحة واسعة وأسأل املوىل أن يسكنه الفردوس من اجلنة
الذي كان عضداً يل أثناء دراسيت يف التعليم العام ،وكذلك أتقدم بوافر الشكر إىل األم احلنونة اليت ترقب
عوديت كلّما ذهبت إىل اجلامعة وتدعو يل سراً وعالنية رفع اهلل درجاهتا يف الدنيا واآلخرة ،وأيضا أكتب
كل مفردات الشكر مباء من ذهب إىل رفيقة دريب إىل األستاذة واملربية إىل أم أوالدي اليت ساعدتين يف
دراسيت وحبثي ،وكذلك أشكر إخواين وأخيت وكل من ق ّدم يل يد العون أسأل املوىل اجلليل أن جيزيهم
الثواب اجلزيل وأن يتقبّل منّا ومنهم صاحل العمل إنّه جواد كرمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سنن الرتمذي ،الرتمذي  303/3حتقيق بشار عواد معروف  333/3حتقيق إبراهيم عطوة عوض.

5

المقدمة
احلمد هلل العزيز املنان ,خلق اإلنسان علمه البيان ,و صالة ريب وسالمه على رسولنا أمري الفصاحة
و البالغة و التبيان ،و على آله وصحبه و من سار على درهبم و اسنت بسنتهم و هنج هنجهم بإحسان.
أما بعد:
فنظراً ملا اقتضته احلاجة املاسة والطلب امللح من احلديث عن بعض ما مر يب من إشكاالت عند قراءايت
عن مدرسة الكوفة ،وهي املدرسة النحوية الثانية بعد املدرسة البصرية من مثل أن تثار عن حنوهم
األقاويل ،وتكال هلم التهم مع أن أعالم املدرسة الكوفية ممن اشتهروا بالقراءات وعلم احلديث وعلم
الفقه والرواية ،ومنهم ثالثة قراء من أصحاب القراءات املتواترة ،وهم الكسائي وعاصم ومحزة ،وأل ّن
الكوفيني كما يظهر بنوا مدرسة حنوية مستقلة عن املدرسة البصرية مع أن بداية علمهم كانت على أيدي
علماء البصرة مما ال شك فيه وال ريب ،و قد كان هذا اجليل جيل األخيار حيث إ ّن الدنيا مل جتذب
أحداً إليها ،وكان الدين والتقى والورع مستهم ،مث طرأ طارئ بعدما أسس الكوفيون مدرستهم وذاع
صيتهم وهو تقريب خلفاء بين العباس طرفاً وهم الكوفيون دون اآلخر وهم البصريون ،فتشبث أنصار
املدرستني بالدنيا وظهر التنافس بينهم ،وبدأت اخلصومات وزادت فجوة اخلالفات اتساعاً ،وهنا كيلت
االهتامات ملدرسة الكوفة يف أصوهلا النحوية ،هلذا كله سيحاول الباحث جاهداً عن مدى صحة ما قيل
من شبهات يف هذه املدرسة ومن هذه الشبهات اتساعهم يف السماع والقياس واعتمادهم على الشاذ
وجمهول القائل يف بناء القواعد ،وإجياد رابط بني هذه الشبهات وبني تضييق الكوفيني يف بعض مسائل
الفروع إن وجدت من خالل كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري ،وسيتناول مواقف الكوفيني
من األصول واألدلة واملسائل عند اإلجياب واملنع واجلواز .وسأدقق أيضاً يف موقفهم من أدلة البصريني من
مساع وغريه للكشف عن مذهبهم يف حجاجهم وردودهم كما أثبتها صاحب اإلنصاف ،وسيلتقط هذه
مساع أو حنوه من
املواقف من األصول واملسائل مدققني ما أمكن يف كل كلمة نرى فيها حكماً على ٍ
ٍ
ٍ
بإجياب أو من ٍع أو إجازة ،لعل ذلك يكشف لنا مواقفهم بدقة
مسألة من املسائل
األصول أو توجيه يف
أكثر فيستبني لنا مدى صحة الشبهات اليت تقال عنهم يف كتب النحو وتارخيه.
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ولقد أم ِطرت أصول النحو الكويف بو ٍ
ابل من االهتامات يف مساعها وقياسها ،وهكذا رغبت يف أن
أحتدث عن هذه التهم بالتفصيل.
واهلدف من هذه الدراسة التعرف على مدى صحة املذهب الكويف وكذلك معرفة حقيقة التهم اليت
وجهت إىل أصوله النحوية ،وهلذا حاول الباحث أن جيمع آراء أكثر ااحمايدين من النحاة املتقدمني و
ّ
املتأخرين ،وأما املتقدمون خاصة من املدرسة البغدادية ،فألهنم أعملوا اجلانب العقلي و ّأما املتأخرون
كاملدرسة األندلسية ومدرسيت الشام ومصر؛ فألهنم كانوا بعيدين عن زمن التعصب ،وكانوا يرجحون ما
يرونه احلق ،وقد اقتضت طبيعة البحث أن أجعله يف :متهيد :وفيه حتدثت عن بداية اللغة وقد كانت
خالية من اللحن مث بعد ذلك بداية ظهور اللحن فبدأ تقعيد اللغة مث نشوء املذهب البصري أوالً
فتتلمذ أهل الكوفة يف النحو على أيدي البصريني ،ومن مث بعد قرابة قرن من الزمان استقل الكوفيون
مبذهب خاص هبم ،مث ذكرت بعض العوامل اليت ساعدت على تطور الصراع بني املذهبني حىت خرج
اخلالف عن دائرة النحو العريب ومن مثّ ذكرت االهتامات اليت وجهت إىل مساع الكوفيني وبعد ذلك
عرضت االهتامات اليت وجهت إىل قياس الكوفيني.
وقبل الدخول يف الفصل األول من البحث وضع الباحث مت ّهيداً بني فيه مفهومي االتساع والتضييق،

ومن مث شرع يف دراسة األصول واملسائل وكانت يف فصلني وكل فصل حيتوي على ثالثة مباحث وكان
الفصل األول :اتساع الكوفيني وتضيقهم يف األصول ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :االتساع والتضييق يف السماع.
املبحث الثاين :االتساع والتضييق يف القياس.
املبحث الثالث :االتساع والتضييق يف قواعد التوجيه.
و ّأما الفصل الثاين :فهو اتساع الكوفيني وتضييقهم يف أحكام املسائل وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :مسائل اجلواز
املبحث الثاين :مسائل املنع
7

املبحث الثالث :مسائل الوجوب
وقد رمز للمسائل حبرف ميم ورقمت حبسب ترتيبها يف كتاب اإلنصاف.
ِ
تضمنت أهم نتائج البحث اليت توصلت إليها وال أزعم أنين قمت بدراسة كاملة؛
مث ختم البحث خبامتة ّ

جل وعال ولكن أظن أنين أتيت على أغلب مسائل االتساع والتضييق يف كتاب
ألن الكمال هلل ّ
اإلنصاف ،وأسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي وأن جيزينا خري اجلزاء إنّه مسيع
جميب الدعاء.
وصل اللهم على حبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ّ

مق ّدم البحث
حممد عبد العزيز حممد الزبيدي
31388113
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التمهيد
حف ـ ــا اهلل اللغ ـ ــة العربي ـ ــة حبفظ ـ ــه لكتاب ـ ــه العزي ـ ــز كم ـ ــا ق ـ ــال اهلل ج ـ ـ ّـل وع ـ ــال يف كتاب ـ ــه الك ـ ــرمي﴿:إِن ـ ـا
ِ
ِ
ـدون ومل تس ـ ــتنبط قواع ـ ــدها يف
حنـ ـ ـن نـزلن ـ ـ ـا ال ـ ــذكر وإن ـ ـ ـا لـ ـ ـه حل ـ ـ ـافظون﴾()1حي ـ ــث إ ّن اللغ ـ ــة العربي ـ ــة مل ت ـ ـ ّ
بـ ــادئ أم ِرهـ ــا ،وكـ ــان ينطـ ــق أهلهـ ــا سـ ــليقة وكانـ ــت خالي ـ ـةً مـ ــن اللح ـ ـ ِن واخلطـ ــأ؛ أل ّن العـ ــرب مل خيتلط ـ ـوا
بعـ ـ ــد باألعـ ـ ــاجم ،وكـ ـ ــانوا يتنـ ـ ــاقلون اللغ ـ ـ ـة مشـ ـ ــافهة وروايـ ـ ــة عـ ـ ــن بعضـ ـ ــهم ،ويـ ـ ــذكر بعـ ـ ــض امل ـ ـ ـ رخني أ ّن
اللحـ ــن بـ ــدأ يف عهـ ــد النـ ــس صـ ــلى اهلل عليـ ــه وسـ ــلم بص ـ ــورة ض ـ ـ يلة ق ـ ــد ال تـ ــذكر ذلـ ــك أنّـ ــه حلـ ــن رج ـ ــل

حبض ـ ـ ـرته فق ـ ــال :ص ـ ــلى اهلل علي ـ ــه وس ـ ــلم ((أرش ـ ــدوا أخ ـ ــاكم))( ،)1والظ ـ ــاهر أنّـ ــه ك ـ ــان معروف ـ ـ ـاً بكلم ـ ــة
ِ
اللح ـ ــن نفس ـ ــها لقول:الرس ـ ــول ص ـ ــلى اهلل علي ـ ــه وس ـ ــلم(( :أن ـ ــا م ـ ــن ق ـ ـريد ونش ـ ــأت يف ب ـ ــين س ـ ــعد ف ـ ــأ ّ
يل اللح ـ ــن ))( ،)3ويف عه ـ ــد عم ـ ــر ب ـ ــن اخلط ـ ــاب رض ـ ــي اهلل عن ـ ــه رِوي أ ّن أح ـ ــد ال ـ ــوالة كت ـ ــب كاتب ـ ــه إىل
عم ـ ـ ـر ب ـ ــن اخلط ـ ــاب كتاب ـ ـ ـاً بـ ـ ــه بع ـ ــض اللح ـ ــن ،فكت ـ ــب إليـ ـ ــه عم ـ ــر (( :أن قـنّ ـ ــع كاتب ـ ــك سـ ـ ــوطاً))(،)3
وبع ــد ذل ــك ب ــدأ اللح ــن يفش ــو ش ــي اً فش ــي اً إىل أن وص ــل إىل ألس ــنة م ـ ـن يق ـ ـرأ كت ــاب اهلل تع ــاىل ،وهل ــذا
السـ ــبب بـ ــدأ تقعيـ ــد النحـ ــو العـ ــريب حسـ ــب بعـ ــض الروايـ ــات وكـ ــان ذلـ ــك علـ ــى يـ ــد التـ ــابعي أيب األسـ ــود
ال ــدهيل وهوك ــان ك ــويف املول ــد بص ــري النش ــأة والـ ـتـعلم ،وك ــان ه ــذا بتوجي ــه م ــن اخلليف ــة الراش ــد عل ــي ب ــن

أيب طال ـ ــب رض ـ ــي اهلل عن ـ ــه عل ـ ــى أص ـ ــح األقـ ـ ـوال حي ـ ــث جع ـ ــل بع ـ ــض مـ ـ ـ رخي ت ـ ــاري النح ـ ــو الواض ـ ــع
األول لعل ـ ــم النح ـ ــو ه ـ ــو اخلليف ـ ــة عل ـ ــي ب ـ ــن أيب طال ـ ــب ،وم ـ ــن مث هن ـ ــج هنج ـ ــه أب ـ ــو األس ـ ــود ال ـ ــدهيل كم ـ ــا
قي ـ ــل يف نزه ـ ــة األلب ـ ــاء(( :اعل ـ ــم أي ـ ــدك اهلل تع ـ ــاىل ب ـ ــالتوفيق ،وأرش ـ ــدك إىل س ـ ـ ـواء الطري ـ ــق ،أن أول م ـ ــن
وض ـ ــع عل ـ ــم العربي ـ ــة ،وأس ـ ــس قواع ـ ــده ،وح ـ ــد ح ـ ــدوده ،أم ـ ــري املـ ـ ـ منني عل ـ ــي ب ـ ــن أيب طال ـ ــب رض ـ ــي اهلل
عن ــه ،وأخ ــذ عن ــه أب ــو األس ــود ظ ــامل ب ــن عم ــرو ب ــن س ــفيان ال ــدهيل )5()).وكان ــت هن ــاك أس ــباب أخ ــرى
دع ـ ــت إىل تقعي ـ ــد اللغ ـ ــة وكتابته ـ ــا ،وم ـ ــن أه ـ ــم ه ـ ــذه األس ـ ــباب أنّـ ــه دب اللح ـ ــن يف بي ـ ــت أيب األس ـ ــود
عنـ ــدما سـ ــألته ابنت ـ ــه فقالـ ــت :مـ ــا أحس ـ ــن السـ ـ ِ
ـماء؟ فقـ ــال :ومه ـ ــا فقال ـ ــت :يـ ــا أب ـ ــيت مل أسـ ــتفهم وإمن ـ ــا
أتعجـ ــب فقـ ــال هلـ ــا :قـ ــويل مـ ــا أحسـ ــن السـ ــماء ويف روايـ ــة أخـ ــرى أنـ ــه شـ ــكا فس ـ ــاد لسـ ــان ابنت ـ ــه لعلـ ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أيب طال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اهلل عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة احلجر اآلية ()3
( )1املستدرك على الصحيحني للحاكم  344/1رقم حديث 3433
( )3من تاري النحو العريب ،األفغاين 8
( )3املدارس النحوية ،شوقي ضيف 11
( )5نزهة األلباء ،األنباري 14
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فوضع له بعض أبواب النحو وقال له :انح هذا النحو )1(.وهناك رواية أخرى كانت سبباً من أسباب
تدوين قواعد النحو العريب وذكرها القفطي يف إنباه الرواة وهي قصة زياد عندما مسع بشيء مما كان يعرفه
أبو األسود الدهيل (43هـ)()1من علم يف العربية ،وقد رأى اللحن قد فشا؛ فقال أليب األسود :أظهر ما
عندك ؛ليكون للناس إماماً ،فامتنع من ذلك ،وسأله اإلعفاء ،حىت مسع أبو األسود قارئاً يقرأ قوله تعاىل:
﴿أن اهلل ب ِريءٌ ِمن املش ِركِني ورسولِِه﴾( )3بالكسر ،فقال :ما ظننت أمر ِ
الناس آل إىل هذا( )3فخاف أبو
األسود عندما رأى اللحن قد دق ناقوس اخلطر على القرآن ،وعلى اللغة برمتها ،رمبا يكون هذا ما أثار
حفيظة أيب األسود الدهيل حينما بدأ االلحن يغزو أهل بيته فبدأ بوضع أبواب يف النحو ،ومن األسباب

املهمة اليت تذكر أيضاً أنّه عندما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية خالط العرب غريهم من األعاجم،
يتفشى بني الناس ،وحادت األلسنة عن مسارها وكان هذا حيدث يف املدن واحلاضرة اليت
فأصبح اللحن ّ
مت فيها اختالط العرب باألعاجم.
و ّأمـ ـ ـا البادي ـ ــة فكان ـ ــت س ـ ــاملةً وخالي ـ ــة م ـ ــن اللح ـ ــن؛ ألهن ـ ــا بعي ـ ــدة ع ـ ــن من ـ ــاطق االحتك ـ ــاك ،فاس ـ ــتمرت

من ـ ــاطق البادي ـ ــة حمافظ ـ ــة عل ـ ــى س ـ ــالمة لغته ـ ــا م ـ ــن اخلط ـ ــأ واللح ـ ــن إىل أن أص ـ ــاهبا م ـ ــا أص ـ ــاب من ـ ــاطق
احلاضـ ــرة ،حـ ــىت قيـ ــل إ ّن أول مـ ــا ظهـ ــر اللحـ ــن يف الباديـ ــة كلمـ ــة عصـ ــايت()5فكـ ــان هـ ــذا م ش ـ ـراً علـ ــى أ ّن
اللح ـ ــن ش ـ ــاع وانتش ـ ــر ،وبع ـ ــد أن ش ـ ــاع اللح ـ ــن ح ـ ــاول أب ـ ــو األس ـ ــود ال ـ ــدهيل أن يض ـ ــبط األلس ـ ــن م ـ ــن
الوق ــوع يف اخلط ــأ فق ــال لألم ــري زي ــاد أعط ــين كاتب ـ ـاً فطن ـ ـاً ،ف ــأتى ب ــه  ،فق ــال ل ــه أب ــو األس ــود :إذا رأيتـ ــين
ق ـ ــد فتحـ ـ ــت فم ـ ــي بـ ـ ــاحلرف فض ـ ــع نقطـ ـ ــة أع ـ ــاله -الفتحـ ـ ــة -وإذا رأيت ـ ــين قـ ـ ــد ض ـ ــممت فمـ ـ ــي فـ ـ ــانقط
نقطـ ـ ــة بـ ـ ــني يـ ـ ــدي احلـ ـ ــرف-الضـ ـ ــمة، -وإن كسـ ـ ــرت فـ ـ ــانقط نقطـ ـ ــة حتـ ـ ــت احلـ ـ ــرف -الكسـ ـ ــرة ،-فـ ـ ــإذا
أتبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك غن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فاجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان النقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نقطت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني-التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين-
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املدارس النحوية ،شوقي ضيف 15
( )1أبو األسود ظامل بن عمرو بن سفيان الدهيل ،وهو منسوب إىل الدئل بن بكر بن كنانة (نزهة األلباء ،األنباري )14
( )3سورة التوبة آية 3
( )3إنباه الرواة ،القفطي 30/1
( )5البيان والتبيني ،اجلاحا151/1
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فكان أبو األسود هو أول من نقط حروف املصحف ،تلك النقاط اليت اصطلح على تسميتها (نقاط
الشكل) أي التشكيل املوصل إىل ضبط نطق احلروف القرآنية كما أنزهلا اهلل على نبيه الكرمي صلى اهلل
عليه وسلم ،وهي يف مقابل (نقاط اإلعجام) اليت حددت الفروق بني احلروف العربية

املتشاهبة)1(.

وجاء بعد ذلك نصر بن عاصم()83ه الذي تتلمذ على يد أيب األسود ،فوضع نقـط اإلعجـام ،فكـان
إض ــافة قيم ــة م ــن أج ــل حف ــا اللغ ــة وص ــيانتها م ــن مزال ــق اخلط ــأ والتص ــحيف والتحريـ ـف ،ومل يك ــن ه ــذا
فحســب بــل اســتمرت البصــرة تزخــر بــالعلم والعلمــاء ،وتزدهــر فيهــا احليــاة العلميــة أهــا ازدهــار ،فكــان ممــن
أخــذ عــن أيب األســود عبــد الــرمحن بــن هرمــز وحيــى بــن يعمــر وعنبســة الفيــل وميمــون األقــرن وهـ الء مجيع ـاً
تعلموا اللغة والنحو ،وبعد ذلك بزمن ظهر شي العربية اخلليل بن أمحد الفراهيدي (140هـ) الذي تتلمـذ
وفصــل قواعــده وهـ ّذب مســائله
علــى عيســى بــن عمــر و أيب عمــرو بــن العــالء ،ومجــع مــا تفـ ّـرق مــن النحــو ّ
وأكمــل أبوابــه )1(.وكــان أول مــن اســتخرج العــروض ،وضــبط اللغــة)3(.وأول مــن ص ـنّف معجم ـاً يف العربيــة
أمساه (العني) ،إذ اتفق امل رخون علـى أ ّن فكـرة املعجـم واملقدمـة للخليـل بـن أمحـد الفراهيـدي ،واختلفـوا يف
إكمــال املعجــم فيمــا بينــه وبــني تلميــذه ليــث بــن املظفــر ،وأبــدع اخلليــل يف علــم األصــوات(( ،وكلــل جمهــود
سابقيه مبجهود عبقري ليضع حداً فاصالً بني نقاط الشـكل ونقـاط اإلعجـام ،فـأبقى علـى نقـاط اإلعجـام
كما هي ،وغري نظـام نقـاط الشـكل واسـتبدل هبـا عالمـات الضـبط (الفتحـة-الضـمة –الكسـرة-السـكون)
فجعل فلسفته لرسم الفتحـة أن تكـون أشـبه بـألف صـغرية فـوق احلـرف ،والضـمة واواً صـغرية فـوق احلـرف،
والكســرة أشــبه بيــاء صــغرية حتــت احلــرف ،وجعــل تك ـرار العالمــة دلــيالً علــى التنــوين ،وجعــل الســكون يف
املصحف رأس خاء غري منقوطة(حـ) إشارة إىل خلو احلرف من احلركة ،أما تضعيف احلرف فجعـل رمـزاً لـه
رأس شني غري منقوطة (سـ) إشارة إىل كلمـة شـدة ،مث أضـاف جديـداً برسـم اهلمـزة فجعلهـا رأس عـني (عــ)
ليميّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف :مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة الوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل (ا) ومه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ااحمكم يف نقط املصاحف ،الداين 4وإنباه الرواة ،القفطي30/1
( )1املويف يف النحو الكويف ،الكنغراوي 313
( )3نزهة األلباء ،األنباري 151
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القطع(أ) يف أول الكلمة ،وألف املد(ا) ىف وسط الكلمة ،وما زالت هذه العالمات هي املعتمدة
واملستخدمة يف املصاحف حىت اآلن))()1نـعم إنّه حبق كان اخلليل شي الشيوخ وإمام األئمة والسابق
لزمانه كما قيل عنه ،فتتلمذ على يديه أعالم من املذهب البصري ،وأعالم من املذهب الكويف ،وممن
تتلمذ من البصريني على يد اخلليل أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب

(سيبويه)()1

صاحب

(الكتاب)

الذي مسي قرآن النحو ،وقد عال شأن سيبويه يف اآلفاق و ذاع صيته بني أهل العلم ،فخالف شيخه
اخلليل يف بعض املسائل النحوية وخالفه يف مسائل متعلقة ببنية الكلمة كما وضع ترتيباً صوتياً ملخارج
احلروف خمتلفاً عن ترتيب اخلليل حىت ع ّد العلماء ترتيب اخلليل ترتيباً كلياً للمخارج ،وأما ترتيب سيبويه
معرباً عن مكان املخرج بصورته الصحيحة.
فكان ترتيباً جزئياً دقيقاً ّ
تتلمذ على سيبويه سعيد بن مسعدة (األخفد األوسط)( )3فكان بصري املذهب ومع هذا كان يتفق
مع الكوفيني يف بعض اآلراء واملسائل ،ومن أهم أعالم املذهب البصري غري ما ذكرنا األخفد الكبري
ويونس بن حبيب وكانا قد سبقا سيبوبه ،ومن أعالم البصرة كذلك حممد بن املستنري (قطرب) وأبو عمر
اجلرمي وأبو عثمان املازين وأبو العباس املربد والزجاج وابن السراج والسريايف ،وأغلب ه الء العلماء هلم
آراء خالفت املذهب البصري ،وأما ما خيص احلياة العلمية فكانت احلياة العلمية يف البصرة عبارة عن
مياه تتدفق وأهنار جتري ونشاطات متعددة تتألأل ضياءً ونوراً بالثقافة واملعرفة ،وبعد انتهاء هذه احلقبة
الزمنية اخلاصة بعلماء البصرة ف ِهم أكثر البصريني أن النحو انبنت أصوله على أكمل وجه وأعظم منزلة،
وانتهت قواعده بصورهتا النهائية حبسب ما استقرهوه من أفواه القبائل العربية اخلالصة اليت مل يكن هلا
اختالط مباشر مع األعاجم ،وقد مت حتديد القبائل من وجهة نظرهم ال حسب وجهة نظر الكوفيني؛
أل ّن الكوفيني فيما بعد خالفوهم يف هذه املسألة ،فالقبائل اليت حددها البصريون واحتجوا بكالمهم هي
وردوا كالم القبائل اليت على السواحل أو يف جوار األعاجم.
القبائل اليت كانت يف قلب جزيرة العربّ ،
صوره الفارايب على النحو التايل:
والقبائل ااحمتج بكالمها عند البصريني كما ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1المحكم في نقط المصاحف ،أبي عمرو الداني 7ومقال كتبه صبري زمزم بعنوان لغتنا جميلة تشكيل حروف
المصحف جريدة األهرام الخامس من رجب 1341هـ
( )2طبقات النحويين واللغويين ،أبي بكر الزبيدي66
( )4طبقات النحويين واللغويين ،أبي بكر الزبيدي72
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( )1قريد أجود العرب انتقاء لألفصح .
( )1قيس ومتيم وأسد .
( )3هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني .
والقبائل اليت مل حيتج البصريون بكالمها ،ومل ت خذ اللغة عنهم هي خلم وجذام وقضاعة وغسان
وإياد ،ومل ت خذ اللغة أيضاً من تغلب وال منر وال بكر وال من عبد قيس وال من أزد عمان وال من أهل
اليمن وال من بين حنيفة سكان اليمامة ،وكذلك مل ت خذ من ثقيف سكان الطائف ملخالطتهم جتّار
األمم املقيمني عندهم ،وال من حاضرة احلجاز ،ومل ت خذ اللغة عن حضري وال عن سكان الرباري ممن
يسكن أطراف جزيرة

العرب)1(.

وقد بىن البصريون على ذلك القواعد واألصول ورأوا أ ّن تلك األصول قد نضجت وأصبحت يف
صورهتا املكتملة غري قابلة للنقض أو الزيادة ،واألمركما يبدو يل كان على غري هذا متاماً؛ ألن ما فعله
البصريون يكون وأداً لعلم النحو يف مراحله املبكرة وقد قال طه الراوي :يف هذا الصدد " أنت ترى أن
البصريني يف تشددهم وحتكيم قوانينهم ضيّقوا على العربية واسعاً يف كثري من املواطن اليت تتطلب السعة،

حىت لقد ضاق النحو الذي ق ّدروه مبقاييسهم عن أن يسع نفسه وهو يف ريعان شبابه ،ونعومة إهابه،
فوقعوا يف تلحني خاصتهم

وأئمتهم")1(.

وقد استمر أهل البصرة يف تدوين اللغة وبناء القواعد واألصول ،بينما أهل الكوفة كانوا منشغلني
بالفقه فقدكان مذهبهم مذهب أيب حنيفة النعمان ،واجتهوا أيضاً إىل علم احلديث وعلم القراءات
القرآنية وعلم التفسري ،فظهر منهم ثالثة قـّراء من أهل القراءات السبع املتواترة وهم :عاصم بن أيب
النّجود(114هـ) ومحزة بن حبيب الكويف (154هـ) و علي بن محزة الكسائي (183هـ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من تاري النحو العريب ،األفغاين 10ـ11
( )1املويف يف النحو الكويف ،الكنغراوي مقدمة الكتاب
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ومن مث استمرت عناية الكوفيني بالرواية فرووا األشعار واألخبار؛ ألن الرواية شأهنم يف احلياة
العلمية ،وهذا ال يعين أهنم أمهلوا جانب الدراية وإعمال العقل والفكر ،فالكوفيون أهل رأي ومعرفة ملا
ٍ
استنباط لألحكام ،وبناء للقواعد الفقهية ،فبهذا مجع الكوفيون بني الرواية والدراية ،و
يتطلبه الفقه من
بعد قرابة قرن من الزمان ختصص البصريون يف اللغة والنحو ،وختصص الكوفيون يف القراءات والتفسري
واحلديث و الفقه والرواية ،وكان السبق والتقدم للبصريني يف اللغة والنحو واضحاً جلياً ،و أول من أثبت
سبق البصريني هو حممد بن سالم اجلمحي الذي قال" :وكان ألهل البصرة يف العربية قدمة وبالنحو
ولغات العرب والغريب عناية"( )1مث بعد ذلك وجد الكوفيون أنفسهم يف أمس احلاجة إىل تعلم علم
النحو؛ ليعينهم على فهم النص القرآين ،فكان ال مناص هلم من أن يأخذوا النحو من مصادره األصلية،
وكان ذلك على أيدي البصريني فكان يف طليعة من تتلمذوا على ِ
يد البصريني عبدالرمحن التميمي ،و أبو
جعفر الرهاسي مع عمه معاذ اهلراء الذي قيل عنه إنّه امل سس احلقيقي لعلم التصريف ،وه الء هثلون
البذرة األوىل لعلم النحو يف الكوفة.
مث ظهر إمام املدرسة الكوفية حبق أبو احلسن علي بن محزة الكسائي( 183هـ)( )1ومن بعده الفراء
اللذان على يديهما قامت دعائم النحو الكويف وأساساته بصورهتا احلقيقية ،وقد ذكر الدكتور مهدي
املخزومي يف كتابه مدرسة الكوفة ذلك بقوله(( :إن الدراسة النحوية يف الكوفة تبدأ بالكسائي فهو عامل
أهل الكوفة وإمامهم وهو الذي هنج بالنحو منهجاً جديداً تواله الفراء من بعده بالرعاية ،فهما رئيسا
هذه املدرسة وإليهما يعزى تأسيسها وتنظيم منهجها وهبما يبدأ

تارخيها)))3(.

وأول ما تعلّم الكسائي النحو على يد أيب جعفر الرهاسي ،ومل جيد عنده ما يريد ،فأخـذ عـن معـاذ اهلـراء
مث رحــل إىل الباديــة رحلتــه األوىل ،مث عــاد إىل الكوفــة وكأنــه رأى أنــه لــن حيســن العربيــة إال إذا اســتمع إىل
معلمي البصرة ،فرحل إليهم وأخذ ينتقـل بـني حلقـات عيسـى بـن عمـر و أيب عمـرو بـن العـالء ويـونس بـن
حبيب وعكف علـى حلقـة اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي ،وراعتـه روايتـه ألشـعار العـرب وأقـواهلم فسـأله يومـاً
م ـ ـ ـ ـ ـن أي ـ ـ ـ ـ ــن علم ـ ـ ـ ـ ــك ؟ فدل ـ ـ ـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـوادي احلج ـ ـ ـ ـ ــاز و ـ ـ ـ ـ ــد وهتام ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــذهب وأخ ـ ـ ـ ـ ــذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1طبقات فحول الشعراء ،محمد بن ا
سّلم الجمحي 12/1
( )2الفهرست ،ابن النديم 09/1
( )4مدرسة الكوفة ،مهدي المخزومي70
( )3المدارس النحوية ،شوقي ضيف174
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ع ـ ـ ـ ـ ــنهم()3

حىت قيل عنه إنّه أنفد مخس عشرة قنينة حرب يف الكتابة ،غري ما حفا عن العرب ،مث عاد إىل البصرة
أقر له يونس فوضعه
فوجد اخلليل قد مات ووجد مكانه يونس بن حبيب فجرت بينهما مسائل ّ
مكانه)1(.
وبعد ذلك ازدادت شهرة الكسائي وأصبح معلم الرشيد واألمني من بعده ،وقد اتّصف بالورع
والتقى واألمانة العلمية ،وكان يتحرى قبل صدور األحكام وهذا ما ح ِكي عن الفراء أنّه قال" :دخلت
على الكسائي يوماً ،وكان يبكي ،فقلت له :ما يبكيك؟ فقال :هذا امللك حيى بن خالد ،يوجه إىل
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
اهلل إذن إذا قلت ما ال

أعلم)1(".

وعندما نقرأ سرية هذا العامل الفذ د أهنا مضرب املثل ،فحياته قضاها طالباً للعلم ومن مث م دباً
ومعلماً مث عاملاً ،تتلمذ على يديه أعالم مل وا الدنيا ديناً وعلماً وأفادوا الناس ،ومن ه الء هشام بن
معاوية الضرير()104ه وهو من أنبه تالميذ الكسائي وأخذ عنه أيضا أبو زكريا حيى بن زياد (الفراء)
إمام من أئمة أهل الكوفة كان إماماً ثقة قال عنه أبو العباس أمحد بن حيى ثعلب(( :لوال الفراء ملا كانت
اللغة؛ ألنه خلّصها وضبطها ولوال الفراء لسقطت العربية؛ ألهنا كانت تنازع وي ّدعيها كل من أراد،
ويتكلم الناس على مقادير عقوهلم وقرائحهم فتذهب))( )3ومن شيوخ الفراء أبو جعفر الرهاسي من
الكوفيني ويونس بن حبيب من البصريني ،وقد كان حيمل الفراء عن يونس بن حبيب كثرياً مما يرويه من
لغات األعراب وأشعارهم ،وقرأ الفراء كتب الفلسفة والطب والنجوم ويقال :إن(( الفراء أمري امل منني يف
النحو)))3(.

ومن أعالم املدرسة الكوفية أبو العباس أمحد بن حيى ثعلب(131هـ) ،وقد أخذ عن تالمذة الفراء يف
النحو أيب عبداهلل الطّوال وحممد بن قادم وسلمة بن عاصم ،وعكف على حلقته هلي على الطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
( )1نزهة األلباء ،األنباري 10/1
( )2نزهة األلباء ،األنباري 64
( )4إنباه الرواة ،القفطي  0/3نزهة األلباء  ،األنباري11/1
( )3نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،الطنطاوي07
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كتب الفراء( ،)1ومن أصحاب ثعلب أبو موسى سليمان بن حممد احلامض (305هـ) ،ومن أعالم
السكيت (133هـ) مث جاء
الكوفة أبو بكر بن األنباري (314هـ) وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن ّ
أبو عمر الزاهد حممد بن عبد الواحد (335هـ)املعروف بغالم ثعلب قال عنه ابن برهان(( :مل يتعلم يف
العربية أحد من األولني واآلخرين أعلم منه)) ،وأما أهل احلديث فيصدقونه ويوثقونه )1(.مث جاء أبوبكر
حممد بن احلسن املقرئ النحوي العطّار املعروف بابن ِمقسم (355هـ)()3كل ه الء العلماء محلوا فكر
متسكوا بأصوله وقواعده ومع هذا فإهنم قد خيتلفون فيما بينهم يف بعض
املذهب الكويف بكل معانيه ،و ّ

املسائل كما فعل البصريون حينما اختلفوا فيما بينهم ،وقد يتفق بعض الكوفيني مع البصريني يف بعض
املسائل.
وقـ ـ ــد نش ـ ـ ــطت احلي ـ ـ ــاة العلمي ـ ـ ــة يف الكوف ـ ـ ــة نش ـ ـ ــاطاً كب ـ ـ ـرياً ،وب ـ ـ ــدأ حناهت ـ ـ ــا يق ـ ـ ــارعون احلج ـ ـ ــة باحلج ـ ـ ــة
والـ ــدليل بالـ ــدليل إىل أن ظهـ ــر مـ ــنهج خـ ــاص هبـ ــم يف ضـ ــبط اللغـ ــة وحفظهـ ــا مـ ــن االنـ ــدثار ،فهـ ــم يـ ــرون
أن البصـ ـ ـريني تركـ ـ ـوا كثـ ـ ـرياً م ـ ــن اللغ ـ ــات الفص ـ ــيحة ال ـ ــيت تس ـ ــتحق العناي ـ ــة واالهتم ـ ــام م ـ ــع أهن ـ ــا ص ـ ــدرت
ع ـ ــن قبائ ـ ــل عربي ـ ــة خالص ـ ــة ،والس ـ ــبب يف ذل ـ ــك أ ّن الك ـ ــوفيني أه ـ ــل رواي ـ ــة وه ـ ــم حيرتم ـ ــون ك ـ ــل مس ـ ــموع
عـ ــن العـ ــرب ومـ ــن هنـ ــا بـ ــدأت هـ ــوة اخل ـ ـالف تتسـ ــع بـ ــني البص ـ ـريني والكـ ــوفيني ،ومـ ــن أسـ ــباب اخلـ ــالف
أيضـ ـ ـاً ب ـ ــني امل ـ ــذهبني تقري ـ ــب اخللف ـ ــاء العباس ـ ــيني لعلم ـ ــاء الكوف ـ ــة ال ـ ــذين أص ـ ــبحت هل ـ ــم حظ ـ ــو واف ـ ــرة
لتأديـ ـ ــب أبنـ ـ ــاء اخللفـ ـ ــاء والـ ـ ــوالة والـ ـ ــوزراء ،فبـ ـ ــدأت نفـ ـ ــوس علمـ ـ ــاء البصـ ـ ــرة يصـ ـ ــيبها شـ ـ ــيء مـ ـ ــن خيبـ ـ ــة
األم ــل بسـ ــبب ع ــدم الس ـ ـيطرة املطلق ــة علـ ــى احليـ ــاة العلمي ــة ،وبسـ ــبب ظه ــور منـ ــافس ق ــوي قـ ــد يس ـ ـيطر
علـ ــى السـ ــاحة العلميـ ــة كلهـ ــا ،املنـ ــافس الـ ــذي كـ ــان بـ ــاألمس يتتلمـ ــذ علـ ــى أيـ ــديهم واليـ ــوم أصـ ــبحت لـ ــه
الس ـ ــيادة والسـ ـ ـ دد ،فخرج ـ ــت األم ـ ــور م ـ ــن دائ ـ ــرة املنافس ـ ــة إىل دوائ ـ ــر اخل ـ ــالف ،وق ـ ــد تص ـ ــل إىل مرحل ـ ــة
اجل ـ ــدل ال ـ ــذي ال طائ ـ ــل م ـ ــن ورائ ـ ــه ،ومم ـ ــا زاد ه ـ ــذا اخل ـ ــالف ب ـ ــني امل ـ ــذهبني البص ـ ــري والك ـ ــويف ه ـ ــو م ـ ــا
فعل ـ ــه اخللف ـ ــاء العباس ـ ــيون مـ ـ ـن عق ـ ــد من ـ ــاظرات ب ـ ــني علم ـ ــاء البل ـ ــدين ،فعل ـ ــت ح ـ ــدة العصـ ـ ـبيات واش ـ ــتد
عوده ـ ــا ،وم ـ ــن مث أخرج ـ ــت اللغ ـ ــة والنح ـ ــو ع ـ ــن اجمل ـ ــال العلم ـ ــي وع ـ ــن الط ـ ــر املوض ـ ــوعي ،وذهب ـ ــت ب ـ ــه
إىل إثبـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــذات والنصـ ـ ـ ـ ـ ــرة للمـ ـ ـ ـ ـ ــذهب ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ـ ـ ــا أثبتتـ ـ ـ ـ ـ ــه كتـ ـ ـ ـ ـ ــب اجملـ ـ ـ ـ ـ ــالس الـ ـ ـ ـ ـ ــيت ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املدارس النحوية ،شوقي ضيف 113
( )1بغية الوعاة ،السيوطي145،143
( )3بغية الوعاة ،السيوطي83/1
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األس لة اليت يطرحها اخلصم خلصمه أثناء املناظرة إذمل تكن هلا أهداف علمية ،وال متت إىل الفائدة
بصلة؛ وإمنا الغرض منها تعجيز اخلصم وإفحامه وإظهاره بصورة مشينة ،وبعد ذلك إعالن االنتصار،
وهبذا االنتصار يصل املنتصر إىل ما يريد من حصد العطايا من اخللفاء أو التقرب منهم ّإما مبجالستهم

أو تأديب أبنائهم.

ومن املناظرات اليت دارت بني أنصار املذهبني البصري والكويف يف بالطات اخللفاء أو الوزراء أو الوالة،
ما كان بني يونس بن حبيب والكسائي ،وما كان أيضاً بني سيبويه والكسائي ،مث بعد ذلك بني
األصمعي والكسائي ،وأيضاً ما كان بني الكسائي و اليزيدي ،حىت أن الرواية أكدت أ ّن انتصار اليزيدي
على الكسائي كان مبثابة انتقام لسيبويه.
وسأذكر مثاالً ملناظرة من بني مناظرات البصريني والكوفيني ،وهذه املناظرة هي املناظرة الشهرية اليت
مجعت سيبويه بالكسائي يف جملس الوزير حيى بن خالد.
((جملس سيبويه مع الكسائي وأصحابِه ))
((حدثين أبو احلسن قال :حدثين أبو العباس أمحد بن حيى ،وأبو العباس حممد بن يزيد وغريمها قال
أمحد :حدثين سلمة قال :قال الفراء :قدم سيبويه على الربامكة ،فعزم حيى على اجلمع بينه وبني
الكسائي ،فجعل لذلك يوماً ،فلما حضر تق ّدمت واألمحر فدخلنا ،فإذا ٍ
مبثال يف صدر اجمللس ،فقعد

جعفر والفضل ومن حضر حبضورهم ،وحضر سيبويه فأقبل عليه
عليه حيى ،وقعد إىل جانب املثال ٌ
ٍ
مسألة أجاب فيها سيبويه ،فقال له :أخطأت ،مث سأله عن ثانية فأجابه فيها ،فقال
األمحر فسأله عن
له :أخطأت ،مث سأله عن ثالثة فأجابه فيها فقال له :أخطأت ،فقال له سيبويه :هذا سوء أدب قال:
فأقبلت عليه فقلت :إن يف هذا الرجل حدة وعجلة ،ولكن ما تقول فيمن قال :ه الء أبون ،ومررت
بأبني ،كيف تقول مثال ذلك من وأيت أو أويت قال :فقدر فأخطأ ،فقلت :أعد النظر فيه ،فقدر
فأخطأ ،فقلت :أعد النظر ،ثالث مرات ،جييب وال يصيب قال :فلّما كثر ذلك قال :لست أكلمكما
أو حيضر صاحبكما حىت أناظره قال :فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال :تسألين أو أسألك؟
فقال :ال ،بل سلين أنت ،فأقبل عليه الكسائي فقال له :ما تقول أو كيف تقول :قد كنت أظن أن
العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي ،أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه :فإذا هو هي وال جيوز
النصب ،فقال له الكسائي :حلنت ،مث سأله عن مسائل من هذا النوع :خرجت فإذا عبد اهلل القائم ،أو

القائم فقال سيبويه يف كل ذلك بالرفع دون النصب ،فقال الكسائي :ليس هذا كالم العرب ،العرب ترفع
يف ذلك كله وتنصب ،فدفع سيبويه قوله ،فقال حيى بن خالد :قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن
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ذا حيكم بينكما؟ فقال الكسائي :هذه العرب ببابك قد مجعتهم من كل أوب ،ووفدت عليك من كل
صقع ،وهم فصحاء الناس ،وقد قنع هبم أهل املصرين ،ومسع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم ،فيحضرون
ويسألون ،فقال حيى وجعفر :لقد أنصفت ،وأمر بإحضارهم ،فدخلوا وفيهم أبو ٍ
فقعس ،وأبو زياد ،وأبو
اجلرا  ،وأبو ثروان ،فسِلوا عن املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه ،فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله
قال :فأقبل حيى على سيبويه فقال له :قد تسمع أيها الرجل .قال :فاستكان سيبويه ،وأقبل الكسائي
على حيى فقال :أصلح اهلل الوزير ،إنه قد وفد عليك من بلده م مال ،فإن رأيت أال ترده خائباً ،فأمر له

وصري وجهه إىل فارس ،فأقام هناك حىت مات ومل يعد إىل البصرة.
بعشرة آالف درهم ،فخرج ّ
و قال أبو العباس :وإمنا أدخل العماد يف قوله :فإذا هو إياها ،ألن ((فإذا)) مفاجأة ،أي فوجدته ورأيته؛
ووجدت ورأيت تنصب شي ني ،ويكون معه خرب ،فلذلك نصبت العرب ،)1()).ومما يدل على أن املنافسة
ابتعدت عن رو العلم وعن الردود املنطقية والعقلية وعن معناها احلقيقي قول بعض أصحاب الرأي:
بأن السياسة لعبت دوراً هاماً ملصلحة الكوفيني.
ومن األقوال اليت قيلت حول هذه املسألة قول األنباري يف إنصافه :بأن األعراب قد أعطوا جعالً أي
رشوة من أجل متابعة الكسائي ،وهذا القول بالغ اخلطورة؛ ألنه لو ثبتت هذه التهمة فهذا تشكيك يف
نقل العلوم اليت وصلت إلينا ،وإن مل يكن القول صحيحاً فنقف حائرين مذهولني مما حدث ولكن يف
ثنايا البحث ـ إن شاء اهلل ـ سيكشف عن املستور وتظهر احلقائق يف صورة جلية.
ومن املعروف يف كتب اجملالس وكتب تاري النحو أن املناظرات مل تقف عند ذاك احلد ،بل عادت من
جديد وازدادت قوة يف الطور الثالث بني أنصار املذهبني ،فمن أشهرها ما كان بني أيب العباس املربد و
أيب العباس ثعلب ،وأيضاً ما كان بني الرياشي وثعلب

وغريها كثري)1(.

واملن ــاظرات ابتع ــدت ع ــن الع ــدل واإلنص ــاف واحليادي ــة؛ ألن م ــن ي ــروي تل ــك املن ــاظرات ه ــم م ــن أنص ــار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جمالس العلماء ،الزجاجي10،3
( )1ينظر نشأة النحو وأشهر النحاة ،الطنطاوي 31ـ 51
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املذهبني ،فتجد أنّه إذا انتصر البصري يكون الراوي لتلك القصة بصرياً ،وإذا انتصر الكويف جتد من روى
احلادثة كويف ،وهكذا فأمر املناظرات يشوبه شيء من الضبابية و الغموض ،واجتهت غلبة املناظرات
ملصلحة أهل البصرة.
ومل يكن هذا شأن املناظرات فحسب ،بل اتّـ ِهم الكوفيون يف أدلتهم النحوية بعدة اهتامات ،وكانت هذه
االهتامات موجهة لسماعهم وقياسهم ،وسأورد بعض االهتامات اخلاصة بالسماع وبعد ذلك سأذكر
بعض االهتامات اخلاصة بالقياس.
أوالً :االهتامات الواردة عن مساع الكوفيني كانت على النحو

التايل)1(:

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

النحو. )1(.

 1ـ كان الكسائي يأخذ اللغة من أعراب احلط ِمية( )3حيث كانوا ينزلون قطربل( )3وغريها من قرى سواد
فلما ناظر الكسائي سيبويه استشهد بكالمهم واحتج هبم
بغدادّ ،
فقال أبو حممد

وبلغتهم)5(.

اليزيدي)4(:

كنا ن ِقيس النحو فِيما مضى على لِس ِ
ان العرب ِ
األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من تاري النحو العريب ،سعيد األفغاين44،45
( )1تاري النحو العريب ،األفغاين  41من إرشاد األريب ،ياقوت احلموي1433/3
( )3احلط ِميّة بالضم مث الفتح وكسر امليم وياء مشددة قرية على فرس من بغداد من اجلانب الشرقي معجم البلدان143/1
( )3قطربل بالضم مث سكون مث فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة والم وقد روي بفتح أوله وطائه ،وأما الباء فمشددة يف الروايتني
وهي كلمة أعجمية السم قرية بني بغداد وعكربا معجم البلدان 341/3
( )5تاري النحو العريب ،األفغاين هامد ( 43 )1من إرشاد األريب ،ياقوت احلموي143/3
( )4نزهة األلباء ،األنباري41
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فجـاءنا أقـو ٌام ي ِقيسـونه

اخ قطرب ِل
على لغى أشي ٍ

فكـلهم يـعمل يف نـق ِ
ض ما بِِه يصاب احلـق ال يأتلِي
إن ِ
الكسائِي وأشـياعه

يـرقون ِيف النح ِو إىل أسـ ِ
فل

 3ـ ذكر األنباري يف اإلنصاف عند مناظرة الكسائي الشهرية مع سيبويه يف املسألة الزنبورية بأنّه ق ّدم
جعالً أي (رشوة) لألعراب من أجل االنتصار للكسائي على

سيبويه)1(.

 3ـ علماء البصرة كانوا دائمي الرتحال إىل البادية ،ومكثوا هبا طويالً كأمثال أيب عمرو بن العالء حيث
جاور البدو أربعني سنة ،وأما الكسائي مل يقم يف البدو غري أربعني يوماً )1(.وما قيل يف هذا الصدد قول
الرياشي(( :حنن أخذنا اللغة من حرشة الضباب وأكلة الريابيع ،وهم (يقصد الكوفيني) أخذوا اللغة من
أهل السواد أكلة الكوامي

والشواريز)3()).

 5ـ كان للكوفة سوق كمربد البصرة تسمى (كناسة) أرادوا أن حتاكي مربد البصرة ،ولكن مل تكن هلا
ذلك الشأن ،وهي إىل أن تكون داعية إىل إفساد اللغة أقرب منها أن تكون عامالً يف صيانتها؛ ألن
األعراب الذين ي موهنا غري سليمي

السليقة)3(.

 4ـ مساع الكوفة كان ي خذ عمن دخل العراق وخالط األعاجم ،وأكثرهم من عرب اليمن وعرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري403/1
( )1من تاري النحو العريب ،األفغاين  45وكتاب يف أصول النحو ،األفغاين 138
( )3إنباه الرواة ،القفطي 341/1
( )3يف أصول النحو ،األفغاين  ،133وكتاب من تاري النحو ،األفغاين 44
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اليمن ال حيتج بلغتهم ملخالطتهم األحباش

والفرس)1(.

 4ـ الكوفيون مل تكن هلم قدم راسخة يف النحو ألهنم عنوا برواية الشعر

فقط)1(.

 8ـ الكوفيون مل يعنوا بصدق الراوي وضبطه ،ولذا كثر املصنوع واملوضوع يف أكثر رواياهتم قال أبو
الطيّب اللغوي(( :الشعر بالكوفة أكثر وأمجع منه بالبصرة ،لكن أكثره مصنوع ومنسوب إىل من مل يقله،
وذلك بني يف

دواوينهم)3( )).

 3ـ قصة راوية الكوفيني الكبري خلف األمحر عندما قال(( :أتيت الكوفة ألكتب عنهم الشعر فبخلوا
علي به ،فكنت أعطيهم املنحول وآخذ الصحيح ،مث مرضت فقلت هلم ويلكم ،أنا تائب إىل اهلل ،هذا
ّ
الشعر يل ،فلم يقبلوا مين وبقي منسوباً إىل

العرب)3()).

 10ـ قال سعيد األفغاين(( :كان راوية الكوفة األكرب محاد الراوية هو الشمس شهرة يف كذبه ووضعه)).
املفضل الضس((قد سلط على الشعر من محاد الراوية ما أفسده فال يصلح أبداً  ...فال
واستشهد بكلمة ّ
يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل من األقدمني ،ويدخله يف شعره ،وحيمل عنه ذلك يف اآلفاق،
فتختلط أشعار القدماء وال يتميز الصحيح منها إال عند عامل ناقد ،وأين ذلك؟ ))( )5وقول يونس بن
حبيب عن محّاد(( :كيف يأخذ الناس عن محاد وهو يلحن ويكسر ويكذب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من تاري النحو العريب ،األفغاين  ،45وكذلك كتاب يف أصول النحو ،األفغاين 133
( )1يف أصول النحو ،األفغاين  ، 100، 133من تاري النحو ،األفغاين 44
( )3من تاري النحو ،األفغاين عن مراتب النحويني ،أيب الطيب اللغوي 43
( )3تاري النحو العريب ،األفغاين عن وفيات األعيان 333/1
( )5يف أصول النحو ،األفغاين 101كلمة املفضل الضس يف إرشاد األريب،ياقوت احلموي1103/3
( )4مراتب النحويني ،أيب الطيب اللغوي14
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ويصحف؟)4()).

ونفر يسري من أهل
 11ـ يقال إ ّن أكثر ااحمدثني تدليساً أهل الكوفة ٌ

البصرة)1(.

11ـ كان أبو حامت السجستاين يقول عن البصريني((:فإذا فسرت حروف القرآن املختلفة أو حكيت عن
العرب شي اً فإمنا أحكيه عن الثقات عنهم مثل أيب زيد واألصمعي وأيب عبيدة ويونس وثقات من
فصحاء األعراب ومحلة العلم؛ وال ألتفت إىل رواية الكسائي واألمحر واألموي والفراء وحنوهم ،وأعوذ باهلل
من

شرهم)1()).

وقد دارت حول النحو الكويف الشكوك والظنون يف مساعه وقياسه ،حىت وصل األمر إىل القول بأ ّن اللغة
احنطت وفسدت بأكملها على أيدي أول ك العلماء الذين نذروا أنفسهم يف سبيل طلب العلم الشرعي
أوالً ومن مثّ العلم اللغوي ثانياً ،وهذه الشكوك مل تصدر إال من أنصار املذهب البصري ومن تبعهم
وهنج هنجهم بعد ذلك على مر األزمنة والعصور ،واألمر كان واضحاً جلياً يف أشعار اليزيدي وكتاب
مراتب النحو وكتايب األفغاين من تاري النحو و يف أصول النحو؛ ألهنم مل تكن يف أيديهم أدلة قاطعة
وبراهني ساطعة تثبت ما ادعوه من شبهات حول هذا املذهب ،وبعد قراءيت املستفيضة و املتأنية حول
املذهب الكويف يف كتب األولني واآلخرين خرجت باآليت :التعصب األهوج وعدم إعمال العقل واملنطق
وعدم اإلنصاف يف الكتب املشهورة للخالف؛ فما وجدت يف م لفيها إال أهنم لعبوا دور اخلصم
واحلكم يف آن واحد ،وقد اتضح يل أن نزعتهم البصرية كانت واضحة للعيان ،وحنن يف صدد التفصيل
يف الردود على ما قيل عن مساع وقياس الكوفيني ولكن يف هناية الفصل األول.

ثانياً ـ الشبهات يف القياس الكويف:
كانت هذه االهتامات على النحو

التايل)3(:

 1ـ القياس على الشاذ قول ابن السراج(( :هو ـ أي الفراء ـ وأصحابه كثرياً ما يقيسون على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معرفة علوم الحديث ،محمد الحاكم 112
( )2مراتب النحويين ،أبي الطيب اللغوي 09
( )4من تاريخ النحو ،سعيد األفغاني 79ـ 73

22

األشياء

الشاذة)))1(.

وقيل أيضاً عن الكسائي بأنّه كان يسمع الشاذ الذي ال جيوز من اخلطأ واللحن وشعر غري أهل
الفصاحة ،والضرورات فيجعل ذلك أصالً ويقيس عليه حىت أفسد

النحو)1(.

 1ـ اعتمد الكوفيون على أصول البصريني ومل حيسنوها.
 3ـ جعل عدم املنهج منهجاً فقاسوا على كل مسموع ولوكان حلناً أوخطأ.
 3ـ القياس كان يف يد الكوفيني مشوشاً غري واضح املعامل وال منسجماً يف أجزائه ،وال مطرداً.
 5ـ انتشرت على الكوفيني قواعدهم ،ومل يعدهلا ما هسكها من نظام أو منطق ،وضاعت الغاية من وضع
النحو.
وبعد هذا كله سأمشر عن ساعدي وهلذا اهلدف سأقرأ كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف للعالمة أيب
الربكات األنباري ،ومن مثّ سأحمص مسائله اخلاصة باالتساع والتضييق عند الكوفيني ،وسأتناوهلا
وأناقشها مبوضوعية مث أعرض رأي املخالفني هلم وسأعرض حججهم اليت احتجوا هبا ،وبعد ذلك
سأستنري برأي النحاة املتق ّدمني واملتأخرين واملعاصرين يف املسائل املختارة ،مث سأرجح ما أراه هو
الصواب.
آمل من اهلل العلي القدير التوفيق والتيسر إنّه نعم املوىل ونعم النصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األصول يف النحو ،ابن السراج 154/1
( )1إرشاد األريب ،ياقوت احلموي  183/13بغية الوعاة ،السيوطي 134
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االتساع والتضييق
االتساع لغة:

(وسع) الشيء (يسع) سعة مل يضقو(اتسع) الشيء مطاوع وسعه وامتد

وطال()1

أحكام
ويقال (االتساع) أو (التوسع)يف النحو؛ وهو :التـوس ٌع يف بعض مسائل النحو؛ ِحبيث جيوز فيها
ٌ
ال جيوز يف غريها.
وقال ابن هشام يف ذكره للقواعد الكربى" :إ ّهنم يـتسعون يف الظروف واجملرور ما ال يتسعون يف
غريمها"(.)1
واألقدمون يف كتبهم النحوية ،مل يتناولوا تعريفاً دقيقاً ملصطلح "التوسع" أو "االتساع"؛ لكنهم كانوا
يستعملونه غالباً للداللة على التجاوز يف استعمال األلفا واملعاين النحوية ،وكذلك الداللة على جتويز
حكم حنوي يف مسألة معيّنة دون غريها.
ومفهوم االتساع ارتبط ارتباطاً وثيقاً باملذهب الكويف على مر التاري النحوي وأما التحري والتمحيص
والتضييق فكان مرتبطاً باملذهب البصري.
فاالتساع يف املسائل النحوية يقصد به ،إصدار حكم اجلواز على أي مسألة من املسائل وهو ما يعين
قبول املسألة ،واجلواز يشرتط يف صحته أن يكون مدعماً باألدلة واحلجج والرباهني املنطقية؛ ألن اجلواز
الصحيح سيحفا للغة كثرياً من أساليبها وهلجاهتا من االندثار ،وأما اجلواز جملرد اجلواز خيرج اللغة عن
النظام ويذهب هبا إىل الفوضى والتخبط وهذا األمر مرفوض متاماً.

تعريف التضييق:

(ضاق)
وضيقاً انضم بعضه إِىل بعض فلم يـت ِسع ملا فِ ِ
ضيقاً ِ
يه وقصر عنه)3(.
والتضييق يف املسائل النحوية يعين رفض أي مسألة إما بعدم اجلواز أو املنع وكذلك هناك شكل آخر من
أشكال التضييق وهو كل ما يدل على الوجوب فكل هذه الدالالت تدخل يف دائرة التضييق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املعجم الوسيط1031/3
( )1مغين اللبيب ،ابن هشام 303
( )3املعجم الوسيط538/1
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وهذا التضييق إن كان معتمداً على أدلة صحيحة فمرحباً به؛ ألنّه ينقي اللغة من الشوائب وخيلصها من
السلبيات ،و ّأما إن كان التضييق غري صحيح وغري مستند على حجج منطقية فإنّه سيفقد اللغة العديد
من أساليبها اللغوية وقواعدها النحوية.
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الفصل األول :اتساع الكوفيني وتضييقهم يف األصول
متهيد
تعريف األصول يف اللغة :األصول :مجع أصل ،واألصل هو أساس الشيء الذي يقوم
وأصول النحو :هي أدلة النحو اليت تفرعت عنها فروعه

عليه)1(.

وفصوله)1(.

وعرفه السيوطي بأنه ((علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث هي أدلته ،وكيفية االستدالل
ّ

هبا وحال

املستدل)))3(.

وأدلة النحو اإلمجالية نقل وقياس واستصحاب حال

وإمجاع)3(.

والكالم من حيث االطراد والشذوذ أربعة أنواع وهي كما

يلي)5(:

 1ـ مطرد يف القياس واالستعمال ،وهذا هو الغاية املطلوبة ،واملثابة املنوبة ،وذلك حنو :قام زيد ،وضربت
عمراً ،ومررت بسعيد أي رفع الفاعل كما يف املثال األول ،ونصب املفعول كما يف املثال الثاين ،وجر
االسم اجملرور كما يف املثال الثالث.
 1ـ مطرد يف القياس ،شاذ يف االستعمال.وذلك حنو املاضي من :يذر ويدع أي وذر و ودع
 3ـ مطرد يف االستعمال ،شاذ يف القياس مثل استحوذ واستنوق والقياس فيهما استحاذ واستناق
ولكن السماع جاء خبالف القياس.
 3ـ شاذ يف القياس واالستعمال مجيعاً .حنو ثوب مصوون ،ومسك مدووف ،وفرس مقوود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1المعجم الوسيط 29
( )2لمع األدلة ،األنباري الفصل األول 19
( )4االقتراح ،السيوطي 27
( )3لمع األدلة ،األنباري الفصل الثاني 11
( )1الخصائص ،ابن جني  119، 190تحقيق محمد علي النجار ط2
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املبحث األول :االتساع والتضييق يف السماع
متهيد
تعريف السماع يف اللغة :مسع :السمعِ :حس األذن .وِيف التـن ِز ِيل﴿ :أو ألقى السمع وهو ش ِهي ٌد﴾

؛ وقال ثـعل ٌب :معناه خال له فـلم يشتغِل بِغ ِريهِ؛ وقد ِمسعه مسعاً ِومسعاً ومساعاً ومساع ًة ومس ِاعي ًة.

() 3

والسماع كذلك من مسع يسمع مسعاً ومساعاً أي أصغى وأنصت والسماع الذكر املسموع وعند علماء
العربية خالف القياس وهو ما يسمع عن العرب فيستعمل ولكن ال يقاس

عليه)1(.

تعريف السماع اصطالحاً :يقول السيوطي يف االقرتا (( :ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته ،فشمل
كالم اهلل تعاىل ،وهو القرآن ،وكالم نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،وكالم العرب ،قبل بعثته ،ويف زمنه ،وبعده
إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين ،نظماً ونثرا ،عن مسلم أو كافر ،فهذه ثالثة أنواع ال بد فيها من
الثبوت)))3(.

وتعريف النقل هوالكالم العريب الفصيح ،املنقول النقل الصحيح ،اخلارج عن حد القلة إىل حد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لسان العرب ،ابن منظور 141/8
( )1املعجم الوسيط 333
( )3االقرتا  ،السيوطي 38
( )3ملع األدلة ،األنباري 18
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الكثرة)3(.

االتساع يف السماع

احتج الكوفيون بالسماع يف عدة مسائل يف كتاب اإلنصاف وهي على النحو التايل:

 1ـ (جواز التعجب من البياض والسواد ،دون غريمها من األلوان)
جوز الكوفيون أن يستعمل "ما أفعله"يف التعجب من البياض والسواد خاصة
ويف املسألة السادسة عشرة ّ

من بني سائر األلوان ،حنو أن تقول :هذا الثوب ما أبيضه وهذا الشعر ما أسوده وكانت حجتهم يف
اجلواز السماع حيث احتجوا بقول طرفة بن
إذا الرجال شتـوا واشتد أكلهم

العبد)1(:

اخ
فأنت أبـيضهم ِسربال طب ِ

واستدلوا بقول رهبة بن العجاج ... :أبيض من أخت بين أباض
ووجه االحتجاج أ ّن أبيض جاء على وزن أفعل وإذا جاز ذلك يف أفعل التفضيل جاز يف ((ما أفعله
وأفعل به)) ومها وزنان للتعجب؛ ألهنما مبنزلة واحدة يف هذا

الباب)1(.

 1ـ (جواز العطف على اسم (إن) بالرفع قبل جميء اخلرب).
جوز الكوفيون العطف على اسم (إن) بالرفع قبل جميء اخلرب ،واحتجوا
ويف املسألة الثالثة والعشرين ّ
بالنقل وذلك يف قول اهلل تعاىل ﴿ :إِن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا والصابِ ـون والنصارى﴾()3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1روى صاحب اللسان "ب ي ض" هذا البيت كما رواه صاحب اإلنصاف ،ومل يعزه لقائل معني ،ورواه ابن يعيد "ص  834و
 "1034كذلك من غري عزو ،ورواه يف جممع األمثال " 81 /1بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد" ونسب قوم هذا البيت إىل طرفة بن
العبد البكري من أبيات يهجو فيها عمرو بن هند امللك ،لكنين رجعت إىل ديوان طرفة فوجدت فيه "ص "15أبياتًا يهجو فيها عمرو بن
هند فيها كلمته اليت يستشهد هبا امل لف ،لكن رواية هذا البيت على غري ما جاء يف اللسان ويف كالم امل لف ،وهي هكذا.
أنت ابن هند فأخرب من أبوك إذا  ...ال يصلح امللك إال كل بذاخ
قدما ،وأبيضهم سربال طباخ
إن قلت نصر فنصر كان شر فىت ً ...
( )1اإلنصاف ،األنباري 150،133،138/1
( )3سورة املائدة آية 43
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ووجه الدليل أنه عطف (الصاب ون)على موضع ((إ ّن)) قبل متام اخلرب وهو قوله تعاىل( :من آمن باهلل
واليوم اآلخر) وقد جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات ((إنّك وزي ٌد

ذاهبان)))1(.

 3ـ (جواز زيادة الم االبتداء يف خرب لكن).
جوز الكوفيون زيادة الم االبتداء يف خرب لكن ،واستدلوا
ويف املسألة اخلامسة والعشرين ّ
بقول

الشاعر)1(:

ولكنين من حبها

لك ِميد()3

 3ـ (جواز تقدمي معمول اسم الفعل عليه).
جوز الكوفيون تقدمي معمول اسم الفعل عليه ،واحتجوا بالنقل وذلك يف
ويف املسألة السابعة والعشرين ّ

قوله تعاىل( :كتاب اهللِ عليكم )( )3والتقدير فيه عليكم كتاب اهلل :أي الزموا كتاب اهلل ،فنصب كتاب
اهلل بعليكم ،فدل على جواز تقدهه ،واحتجوا بقول

يا أيها املائح دل ِوي دونكا

الشاعر)5(:

إين رأيت الناس حيمدونكا
ّ

والتقدير فيه :دونك دلوي؛ فدلوي يف موضع نصب بدونك؛ فدل على جواز

تقدهه)4(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري184،185/1
( )1قد استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر املفصل "ص 1111و  "1135ورضي الدين يف شر كافية ابن احلاجب ""331 /1
وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "333 /3وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم  "384واألمشوين "رقم  "145وابن عقيل "رقم "33وينص أكثر
كامال من غري عزو،
ه الء العلماء على أن هذا الشاهد ال يعلم قائله وال تعرف له تتمة وال سوابق أو لواحق ،إال ابن عقيل فإنه رواه بيتًا ً
هكذا:
يلومونين يف حب ليلى عواذيل  ...ولكنين من حبها لعميد
( )3اإلنصاف ،األنباري 103،108/1
( )3سورة النساء آية 13
( )5وهو من كالم راجز جاهلي من بين أسيد بن عمرو بن متيم ،ونسبه الشي خالد جلارية من مازن ،والصواب ما تق ّدم وأن اجلارية روته
وليس هلا .
( )4اإلنصاف ،األنباري 113،118/1
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 5ـ (جواز وقوع الفعل املاضي حاالً)
جوز الكوفيون وقوع الفعل املاضي حاالً حيث احتجوا بالسماع وذلك ما
ويف املسألة الثانية والثالثني ّ
جاء يف قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :أو جاهكم ح ِ
صرت صدورهم﴾( )1فحصرت :فعل ماض ،وهو يف

موضع احلال ،وتقديره ح ِ
صرًة صدورهم ،والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ ﴿:أو جاهكم
حِ
صرًة صدورهم﴾ وهي قراءة احلسن البصري ويعقوب احلضرمي واملفضل عن عاصم.
واستدلوا أيضاً بقول أيب صخر
وإين لتـعر ِوين لِ ِذكر ِ
اك نـفضةٌ

اهلذيل)1(:

كما انـتـفض العصفور بـلله القطر

فدل على
فبلله :فعل ماض ،وهو يف موضع احلال؛ ّ

جوازه)3(.

 4ـ (جواز جميء"إال"مبعىن الواو)
جوز الكوفيون أن تأيت(إال) مبعىن الواو واحتجوا بقوهلم :إنّه جاء كثرياً يف
ويف املسألة اخلامسة والثالثني ّ
كتاب اهلل تعاىل ،وكالم العرب واستدلوا على قوهلم بقول اهلل تعاىل ﴿:لِ ال يكون لِلن ِ
اس عليكم حجة إِّال
ال ِذين ظلموا ِمنـهم ﴾( )3أي وال الذين ظلموا ،يعين والذين ظلموا ال يكون هلم أيضاً حجة ،وي يد ذلك

ما رورى أبو بكر بن جماهد عن بعض القراء أنه قرأ( :إىل الذين ظلموا) خم ّففاً يعين مع الذين ظلموا
منهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة النساء آية30
( )1هذا البيت من شواهد الرضي يف باب احلال ،وقد شرحه البغدادي يف اخلزانة " "551 /1وابن يعيد "ص "134وشر األمشوين "رقم
 "313وأوضح املسالك "رقم  "153وابن عقيل "رقم  "104وشر شذور الذهب "رقم  "110وتعروين :تنزل يب وتعرض يل ،تقول :عرا
فالن فالنًا ،وعري فالنًا األمر؛ إذا أردت أنه نزل به ،والذكرى :التذكر واخلطور بالبال ،واهلزة :الرعدة واالنتفاضة ،وروى امل لف وابن يعيد
يف مكاهنا "نفضة" بضم النون وسكون الفاء أو فتحها ،وانتفض العصفور :ارتعد وارتعد ،والقطر :املطر.
( )3اإلنصاف ،األنباري 153،151/1
( )3سورة البقرة آية 150
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واستدلوا كذلك بقوله تعاىل ﴿ :ال ِحيب اهلل اجلهر بِالسوِء ِمن الق ِ
ول إِّال من ظلِم﴾ ( )1أي ومن ظلِم ال
حيب أيضاً اجلهر بالسوء.
واحتجوا أيضاً بقول عمرو بن معد
أخ مفا ِرقه أخوه
وكل ٍ

يكرب)1(:

لعمر أبيك إال الفرقدان

أي و الفرقدان ،والشواهد على هذا يف أشعارهم كثريةٌ

ج ّداً)3(.

 4ـ (جواز تقدمي حرف االستثناء يف أول الكالم)
جوز الكوفيون تقدمي حرف االستثناء يف أول الكالم ،واحتجوا بقول أيب
ويف املسألة السادسة والثالثني ّ

زبيد

الطائي)3( :

خال أن العِتاق من املطايا
وكذلك استدلوا بقول

ح ِسني ِبه فـهن إليه شوس

العجاج)5(:

وبـلدةٍ ليس هبا طوري

وال خال اجلِن هبا إنسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة النساء آية138
( )1هذا البيت من شواهد سيبويه " "381 /1وقد نسبه إىل عمرو بن معد يكرب ،وقال األعلم "ويروى لسوار بن املضرب" ا .هـ،
وأنشده اجلاحا يف البيان " "188 /1منسوبا إىل عمرو ،والبيت من شواهد األمشوين "رقم  "353ومغين اللبيب "رقم  "108ورضي الدين
يف شر الكافية يف باب االستثناء ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " 51 /1بوالق" .وقال :إن هذا البيت يروى يف شعرين لشاعرين ،أحدمها:
أيضا موفق الدين بين يعيد يف شر املفصل "ص"183
عمرو بن معد يكرب ،والثاين :حضرمي بن عامر أحد بين أسد ،واستشهد به ً
( )3اإلنصاف ،األنباري  144/1ـ 148
( )3اإلنصاف ،األنباري143،143/1
( )5وقد أنشده الرضي يف شر الكافية أول باب االستثناء ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "1 /1وأنشد ه ابن منظور "ط ور" ونسبه إىل
أيضا :رجل
العجاج .والعرب تقول :ما بالدار طوري ،وما بالدار طوراين ،وما بالدار دوري ،وما بالدار ديار ،تريد ما بالدار أحد ،وقالوا ً
رجال غريبًا ،وحمل االستشهاد قوله "وال خال اجلن هبا إنسي" حيث قدم االستثناء على مجلة الكالم ،وأصل العبارة :وال هبا
طوري ،يريدون ً
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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 8ـ (جواز جر االسم إذا فصل بينه وبني ((كم)) اخلربية بالظرف أو اجلار واجملرور)
جوز الكوفيون جر االسم إذا فصل بينه وبني ((كم)) اخلربية بالظرف أو
ويف املسألة احلادية واألربعني ّ
اجلار واجملرور ،حنو :كم عندك رج ٍل ،وكم يف الدار ٍ
غالم؟ ،واحتجوا بالنقل ،وذلك حينما استدلوا
بقول أنس بن

زنيم)1(:

كم ٍ
جبود مق ِر ٍ
ف نال العال

وشر ٍ
يف خبله قد وضعه

ٍ
((مقرف)) مع الفصل ،واستدلوا أيضاً بقول
فخفض
كم يف بين بك ٍر ب ِن سع ٍد سي ٍد ضخ ِم الد ِسيع ِة ٍ
اع()3
ماجد ن ّف ِ
ّ
اآلخر)1(:

 3ـ (جواز تعريف العدد املركب ومتييزه)
جوز الكوفيون أن يقال يف مخسة عشر درمها" :اخلمسة العشر درمهًا،
ويف املسألة الثالثة واألربعني ّ
واخلمسة العشر الدرهم".
واحتجوا :بقوهلم إنّه قد صح عن العرب ما يوافق مذهبنا ،وال خالف يف صحة ذلك عنهم ،وقد حكى
ذلك أبو عمرو عن أيب احلسن األخفد عن العرب ،وإذا صح ذلك النقل وجب املصري إليه ،وقد
اعتمدوا يف هذه املسألة على

النقل)3(.

 10ـ (جواز نداء االسم ااحملى بأل)
جوز الكوفيون نداء ما فيه األلف والالم حنو "يا الرجل ويا الغالم"،
ويف املسألة السادسة واألربعني ّ
واحتجوا بالسماع ،حيث استدلوا بقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشاعر)5(:

( )1وهو من شواهد سيبويه " "134 /1و ابن يعيد يف شر املفصل "ص "581ورضي الدين يف شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف
اخلزانة " "113 /3واألمشوين "رقم  "1138واملقرف :النذل الل يم األب .
()1هذا البيت من شواهد سيبويه " "134 /1وابن يعيد يف شر املفصل "ص "581ورضي الدين يف شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف
اخلزانة " "111 /3واألمشوين "رقم  "1133ورواية سيبويه "كم يف بين سعد بن بكر" ورواية األعلم "كم يف بين بكر بن عمرو" .والدسيعة:
العطية ،ويقال :هي اجلفنة ،واملعىن أنه واسع املعروف وأنه ماجد شريف.
( )3اإلنصاف ،األنباري 303،303/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 313، 311/1
( )5هذا بيت من الرجز املشطور ،وقد استشهد به ابن يعيد يف شر املفصل "ص "141ورضي الدين يف أثناء باب توابع املنادى من
شر الكافية " "131 /1وشرحه البغدادي يف اخلزانة " 358 /1بوالق" واألمشوين "رقم  "843وابن عقيل "رقم "303
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فـيا الغالمان اللّذ ِان فـرا  ...إياكما أن تك ِسب ِاين شًّرا
فقال :يا ((الغالمان)) فأدخل حرف النداء على ما فيه األلف والالم.
اآلخر)1(:

واحتجوا أيضاً بقول
ت قـلِس  ...وأن ِ
فديـتك يا ال ِيت تـيم ِ
ت ِخبيلةٌ بِالود عين
فدل على جوازه.
فقال ((يا اليت)) فأدخل حرف النداء على ما فيه األلف والالم؛ ّ
واستدلوا على صحة قوهلم ما يقال يف الدعاء "يا أهلل اغفر لنا")1(.
 11ـ (جواز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه)
جوز الكوفيون ترخيم املضاف ،ويوقِعون الرتخيم يف آخر االسم املضاف
ويف املسألة الثامنة واألربعني ّ
عام يف يا آل عام ِر ،و يا آل ِ
إليه ،وذلك حنو قولك يا آل ِ
مال يف يا آل مالك ،وكانت حجتهم يف هذه
كثريا أي استعمال العرب ،فاستدلوا بقول زهري بن أيب
املسألة السماع وقد قالوا بأنّه جاء يف استعماهلم ً
سلمى)3(:
خذوا حظكم يا آل ِعك ِرم واحفظوا  ...أو ِ
اصرنا والرحم بالغي ِ
ب تذكر
أراد "يا آل ِعك ِرمة" إال أنه حذف التاء للرتخيم ،وهو عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر،
وهو أبو قبائل كثرية من قيس .واحتجوا بقول اآلخر)3(:
أبا عرو ال تـبـعد فكل اب ِن حرٍة  ...سيدعوه د ِ
اعي ِميت ٍة فـي ِجيب
أراد "أبا عروة" .وكذلك استدلوا بقول رهبة بن العجاج)5( :
إِما تـري ِين اليوم أم مح ِز  ...قاربت بني عن ِقي ومج ِزي
أراد "أم محزة" والشواهد على هذا كثرية ج ّداً ،ف ّدل على جوازه؛ وألن املضاف واملضاف إليه مبنزلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من شواهد سيبويه " "419 /1والزمخشري في المفصل "رقم " 41تحقيق محي الدين عبد الحميد وابن
يعيش في شرحه "ص "172وأسرار العربية للمؤلف "ص "04ورضي الدين في شرح الكافية " "142 /1وشرحه
البغدادي في الخزانة ""411 /1
( )2اإلنصاف ،األنباري  441/1ـ447
( )4هذا البيت من كّلم زهير بن أبي سلمى المزني ،وقد استشهد به سيبويه " "434 /1وابن يعيش في شرح المفصل
"ص "111والرضي في شرح الكافية " "146 /1وشرحه البغدادي في الخزانة " "474 /1كما استشهد به األشموني "رقم
 "016وكذلك األنباري في أسرار العربية "ص "06وقوله "خذوا حظكم" هو هكذا في كتاب سيبويه وفي شرح الكافية
والخزانة ،وورد في شرح المفصل وكتب المتأخرين "خذو حذركم" وقوله "يا آل عكرم" أراد بني عكرمة بن خصفة بن
قيس عيّلن .
( )3هذا البيت من شواهد شرح المفصل "ص "111وشرح الكافية " "146 /1وشرحه البغدادي في الخزانة ""477 /1
واستشهد به أيضًا ابن هشام في أوضح المسالك "رقم  "311وشرحه العيني " 217 /3بهامش الخزانة" وقوله "ال تبعد"
أصل معناه ال تهلك ،ولكنهم يريدون ال ينقطع ذكرك وال تنسى سوالفك .
( )1هذا البيت من شواهد سيبويه ""444 /1
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الشيء الواحد ،فجاز

ترخيمه كاملفرد)1(.

( – 11جواز وقوع ِ
"من" البتداء الغاية يف الزمان)
ويف املسألة الرايعة واخلمسني جوز الكوفيون وقوع ِ
"من" البتداء الغاية يف الزمان ،واحتجوا بقوهلم:
ّ
إنّه جاء ذلك يف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب ،واستدلوا على اجلواز بقول اهلل تعاىل ﴿:لمس ِج ٌد أسس
على التـقوى ِمن أوِل يـوٍم أحق أن تـقوم فِ ِيه ﴾ ( )1و{أوِل يـوٍم} من الزمان ،واحتجوا بقول :زهري بن
سلمى)3(:

أيب
لِم ِن الديار بِقن ِة احلِج ِر  ...أقـوين ِمن ِحج ٍج ِ
ومن ده ِر
فهذه أدلة على أنّه

جائز)3(.

ِ
ِ
ومعىن)
( -13جواز أن تكون كال" و"كلتا" مثنيني لفظًا ً
ويف املسألة الثانية والستني جعل الكوفيون"كال ،وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية ،وأصل كال "كل"
فخ ّففت الالم ،وزيدت األلف للتثنية ،وزيدت التاء يف "كلتا" للتأنيث ،واأللف فيهما كاأللف يف
"الزيدان" ،والعمران" ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما اإلضافة.
ومعىن وأن األلف فيهما للتثنية بالنقل
واحتجوا على أ ّن "كال ،وكلتا" مثنيان لفظًا ً
فقد استدلوا بقول الشاعر)5(:
يف كِلت رجليها سالمى و ِ
احده  ...كِلتامها مقرونةٌ بِزائِده
فأفرد قوله "كِلت" فدل على أن "كِلتا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تثنية)4(.

( )1اإلنصاف ،األنباري 334/1ـ 333
( [ )1سورة التوبة]108 :
( )3هذا البيت مطلع قصيدة لزهري بن أيب سلمى املزين هد فيها هرم بن سنان املري ،وقد استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر املفصل
"ص "1045والرضي يف شر الكافية " "138 /1وشر البغدادي يف اخلزانة " "114 /3واألمشوين "رقم  "544وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم
 "300واالستفهام يف قوله "ملن الديار" للتعجب من شدة خراب هذه الديار حىت كأهنا ال تعرف وال يعرف أصحاهبا ،والقنة :أعلى اجلبل ،واحلجر -
بكسر فسكون -منازل مثود عند وادي القرى من ناحية الشام ،وأقوين :أقفرن وخلون ،واحلجج :مجع حجة -بكسر احلاء -وهي السنة ،والدهر :األبد
املمدود .
( )3اإلنصاف ،األنباري 341،340/1
( ) 5هذا البيت من شواهد رضي الدين يف شر الكافية " "18 /1وشرحه البغدادي يف اخلزانة " 41 /1بوالق" وشرحه العيين " 153 /1هبامد
اخلزانة" ومن شواهد األمشوين "رقم  "18وقد أنشده ابن منظور "ك ل ا" ومل أعثر له على نسبة إىل قائل معني ،ويروى:
كلتامها قد قرنت بزائده .والسالمى -بضم السني وختفيف الالم ،بزنة احلبارى -واحدة السالميات ،وهي العظام اليت تكون بني كل مفصلني من
مفاصل األصابع يف اليد أو الرجل.
( )4اإلنصاف ،األنباري 330،333/1
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كيدا معنويًا)
( -13جواز توكيد النكرة تو ً

جوز الكوفيون توكيد النكرة توكيداً معنوياً ،واحتجوا بالنقل فقد قالوا إنّه جاء
ويف املسألة الثالثة والستني ّ
ذلك عن العرب ،واستدلوا بقول عبد اهلل بن مسلم بن جندب اهلذيل)1(:
ب  ...يا ليت ِعدة حوٍل كل ِه رجب
لكنه شاقه أن قيل ذا رج ٌ
فأكد "حول" وهو نكرة بقوله "كله"؛ فدل على جوازه.
واحتجوا كذلك على جواز توكيد النكرة توكيداً معنوياً بقول الشاعر)1(:
ِ
جديدا كلّه مطردا
يوما ً
إذا القعود كر فيها حفدا ً ...

"يوما" وهو نكرة بقوله "كلّه".
فأكد ً
وكذلك احتجوا بقول شييم بن خويلد:
يدا خنـف ِقيقا
زحرت بِِه ليـلةً كلّها  ...فج ت بِِه م ً
يدا خنفقي ًقا :امسان من أمساء الداهية واستدلوا بقول األخر)3(:
فأكد "ليلةً" هي نكرة بقوله" :كلها" وم ً
ِ
يوما أمجعا
قد صرت البكرة ً
فدل على جوازه)3(.
"يوما "بأمجع؛ ّ
فأكد ً
( -15جواز العطف على الضمري املخفوض)
جوز الكوفيون العطف على الضمري املخفوض ،وذلك حنو قولك "مررت
ويف املسألة اخلامسة والستني ّ
بك وزيد" ،وكانت حجتهم على جواز العطف على الضمري املخفوض بقوهلم إنّه قد جاء
ذلك يف التنزيل وكالم العرب ،فاحتجوا بقوله تعاىل" :واتـقوا الله ال ِذي تساءلون بِِه واألرح ِ
ام"()5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من شواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص "343واألمشوين "رقم  "443وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم  "301ويف
شر شذور الذهب "رقم . "118
( )1هذا البيت من شواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص "343وقد أنشده ابن منظور "ط ر د" ومل يعزه أحدمها .والقعود -بفتح
القاف -البكر من اإلبل حني يركب ،أي هكن ظهره من الركوب .
()3هذا بيت من الرجز املشطور ،وهو جمهول النسبة ،وهو من شواهد ابن يعيد "ص "343ورضي الدين يف باب التوكيد من شر
الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "354 /1واألمشوين "رقم  "433وابن عقيل "رقم  "130وقبل البيت املذكور قوله:
إنا إذا خطافنا تقعقعا
واخلطاف -بوزن رمان -احلديدة املعوجة تكون يف جانب البكرة ،وتقعقع :حترك ومسع له صوت ،وصرت :صوتت ،والبكرة :ما يستقى عليه
املاء من الب ر ،وهي هنا بفتح الباء وسكون الكاف ،وأصلها بالتحريك.
( )3اإلنصاف ،األنباري 351 /1ـ 353
( )5سورة النساء اآلية1
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باخلفض وهي قراءة أحد القراء السبعة  -وهو محزة الزيات -وقراءة إبراهيم النخعي وقتادة وحيى بن
وثاب وطلحة بن مصرف واألعمد ،ورواية األصفهاين واحللس عن عبد الوارث ،واستدلوا بكالم اهلل يف
قوله تعاىل﴿ :ويستـفتونك ِيف النس ِاء ق ِل الله يـفتِيكم فِي ِهن وما يـتـلى عليكم ﴾( )1فما :يف موضع
خفض ألنه عطف على الضمري املخفوض يف "فيهن" وكذلك يف قوله تعاىل ﴿ :ل ِك ِن الر ِاسخون ِيف العِل ِم
ِمنـهم والم ِمنون يـ ِمنون ِمبا أن ِزل إليك وما أن ِزل ِمن قـبلِك والم ِق ِ
يمني الصالة ﴾( )1فاملقيمني :يف موضع
خفض بالعطف على الكاف يف "إليك" والتقدير فيه :ي منون مبا أنزل إليك وإىل املقيمني الصالة يعين
أيضا أن يكون عط ًفا على الكاف يف "قبلك" والتقدير فيه :ومن قبل
من األنبياء عليهم السالم ،وجيوز ً
املقيمني الصالة ،يعين من أمتك ،وقال تعاىل ﴿ :وص ٌّد عن سبِ ِيل الل ِه وكفر بِِه والمس ِ
ج ِد احلرِام﴾ ()3
ٌ
فعطف "املسجد احلرام" على اهلاء من "به" واستدلوا أيضاً على اجلواز بقول اهلل تعاىل﴿ :وجعلنا لكم
فِيها معايِد ومن لستم له بِرا ِزقِني ﴾( )3فمن :يف موضع خفض بالعطف على الضمري املخفوض يف
الشاعر)5(:

"لكم" ،و واحتجوا كذلك بقول
فاليوم قـربت تـهجونا وتشتِمنا  ...فاذهب فما بك و ِ
األيام من عج ِ
ب
فاأليام :خفض بالعطف على الكاف يف "بك" والتقدير :بك وباأليام ،واحتجوا بقول الشاعر)4(:
أكر على الكتِيب ِة ال أبايل  ...أفيها كان حت ِفي أم ِسواها
فعطف "سواها" بأم على الضمري يف "فيها" والتقدير :أم يف سواها.
واستشهدوا على اجلواز بقول مسكني ال ّدارمي)4(:
تـعلق يف ِمث ِل السوا ِري سيوفـنا  ...وما بـيـنها والكع ِ
ط نـفانِف
ب غو ٌ

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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( [)1سورة النساء]114 :
( [ )1سورة النساء]141 :
( [ )3سورة البقرة]114 :
( [ )3سورة احلجر]10 :
() 5هذا البيت من شواهد سيبويه " "331 /1وابن يعيد يف شر املفصل "ص "333ورضي الدين يف باب العطف من شر الكافية ""134 /1
وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "338 /1واألمشوين "رقم  "833وابن عقيل "رقم  "138وكامل املبـرد " "33 /1ومل ينسبه واحد من ه الء إىل قائل
معني ،بل قال البغدادي "والبيت من أبيات سيبويه اخلمسني اليت مل يعرف هلا قائل" .
( )4أكر :أي أرجع ،يريد أنه يـق ِدم وال يفر ،والكتيبة :اجلماعة من اجليد ،واحلتف -بفتح احلاء وسكون التاء املثناة -املوت واهلالك.
( )4استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر املفصل "ص "300واألمشوين "رقم  "851وابن النظام يف شر ألفية والده ابن مالك ،وشرحه العيين "/3
 " 143هبامد اخلزانة" وقال" :وقال اجلاحا يف كتاب "احليوان" :هو ملسكني الدارمي" .والسواري :مجع سارية ،وهي األسطوانة "العمود" شبه أنفسهم
بالسواري لطول أجسامهم .
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وكعب الرجل منهم غائط  -وهو املكان املطم ن من األرض -ونفانف :واسعة ،أي بني السيف
والكعب مسافة؛ فعطف "الكعب"على الضمري املخفوض يف "بينها".
الشاعر)1(:

واحتجوا أيضاً بقول
هال سألت بِ ِذي اجلم ِ
اج ِم عنـهم  ...وأيب نـعي ٍم ذي اللواء املح ِرق
فأيب نعيم :خفض بالعطف على الضمري املخفوض يف "عنهم")1(.
( -14جواز العطف على الضمري املرفوع املتصل يف اختيار الكالم)
جوز الكوفيون العطف على الضمري املرفوع املتصل يف اختيار الكالم،
ويف املسألة السادسة والستني ّ
حنو" :قمت وزي ٌد".
واحتجوا بالسماع وذلك بقوهلم إنّه قد جاء ذلك يف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب ،واستدلوا بقول اهلل
تعاىل ﴿:ذو ِمرٍة فاستـوى ،وهو بِاألف ِق األعلى﴾( )3فعطف "هو" على الضمري املرفوع املستكن يف:
{استـوى} واملعىن :فاستوى جربيل وحممد باألفق ،هو مطلع الشمس؛ فدل على جوازه.
واحتجوا كذلك بقول عمر بن أيب ربيعة)3(:
اج املال تـعسفن رمال
قلت إذا أقبلت وزهٌر تـهادى  ...كنِع ِ
اخلطفى)5(:

فعطف "زهٌر" على الضمري املرفوع يف "أقـبـلت" واحتجوا بقول جرير بن عطية بن
ِ ِ
ِ
أب له لِيـناال
ورجا األخيطل من سفاهة رأيِه  ...ما مل يكن و ٌ
أب" على الضمري املرفوع يف "يكن"؛ فدل على جوازه ،كالعطف على الضمري املنصوب
فعطف "و ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 1ذو مجاجم :أصله بضم أوله ،وقد يقال بفتحه ،قال ياقوت "مجاجم بالضم ،وهو من أبنية التكثري واملبالغة ،وذو مجاجم :من مياه
أيضا" ا .هـ .وقال ابن منظور "واجلماجم :موضع بني الدهناء ومتالع يف ديار متيم ،ويوم
العمق ،على مسرية يوم منه ،وقد يقال فيه بالفتح ً
اجلماجم :من وقائع العرب يف اإلسالم ،معروف" وأقول :املعروف وقعة دير اجلماجم ،وكانت بني احلجاج بن يوسف الثقفي وابن األشعث
بالعراق ،قيل مسي بذلك ألنه بين من مجاجم القتلى لكثرة من قتل به ،وقيل مسي بذلك ألن األقدا اليت تصنع من اخلشب كانت تصنع
به ،والقد يسمى مججمة إذا كان من خشب ومجعه مجاجم.
()1اإلنصاف ،األنباري  343/1ـ 344
( [ )3سورة النجم ]4 ،4
()3من شواهد سيبويه " "330 /1والزخمشري يف املفصل ،وابن يعيد يف شرحه "ص "338واألمشوين "رقم  "838وابن عقيل "رقم "134
وشرحه العيين " 141 /3يف هامد اخلزانة" وابن جين يف اخلصائص " "384 /1وأيب العباس املبـرد يف الكامل " 183 /1و "33 /1وزهر
بضم الزاي وسكون اهلاء -مجع زهراء ،وأراد النساء املشرقات اللون ،وهتادى :أصله تتهادى ،فحذف إحدى التاءين ،والنعاج :مجعنعجة ،والفال :مجع فالة ،وهي الصحراء الواسعة ،وأراد بنعاج الفال الظباء ،وتعسفن :سرن سريا شديدا ليس فيه ت دة وال رفق .
( )5هذا البيت من شواهد األمشوين "رقم  "834وأوضح املسالك "رقم  "315وابن الناظم ،وشرحه العيين " "140 /3هبامد اخلزانة"
واألخيطل :تصغري األخطل ،وأصله الوصف من اخلطل ،وهو الكالم اخلارج عن حد الصواب واالعتدال ،وبذلك لقبوا غياث بن الغوث
التغلس الذي يهجوه جرير ،والسفاهة :ضعف الرأي.
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املتصل)1(.

( -14جواز جميء "أو" مبعىن الواو ،ومبعىن "بل")
ويف املسألة السابعة والستني رأى الكوفيون إىل أن "أو" تكون مبعىن الواو ،ومبعىن بل ،واحتجوا بقوهلم إنّه
كثريا يف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب ،واستشهدوا بقوله عز وجل﴿ :وأرسلناه إىل ِمائ ِة
قد جاء ذلك ً
أل ٍ
ف أو ي ِزيدون﴾( )1فقيل يف التفسري :إهنا مبعىن بل ،أي :بل يزيدون ،وقيل :إهنا مبعىن الواو ،أي:
ويزيدون ،مث استدلوا بقول الشاعر)3(:
بدت مثل قـرِن الشمس يف رون ِق الضحى  ...وصورِهتا أو أن ِ
ت يف الع ِ
ني أملح
ِ ِ ِ
كفورا.
أراد "بل ،وكذلك يف قوله تعاىل﴿ :وال تطع منـهم آمثاً أو كفوراً﴾( )3أي :و ً
واحتجوا أيضاً بقول النابغة الذبياين)5(:
قالت :أال ليتما هذا احلمام لنا  ...إِىل محامتِنا ،أو نِصفه فـق ِد
أي :ونِصفه ،والشواهد على هذا النحو من كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب أكثر من أن حتصى-18 )4(.
(جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر)
جوز الكوفيون ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر ،وإليه ذهب أبو احلسن
ويف املسألة السبعني ّ
األخفد وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريني ،واحتجوا على جواز ترك صرف ما
ينصرف يف ضرورة الشعر بقوهلم :إنّه قد جاء ذلك كثريا يف أشعارهم ،واستدلوا بقول األخطل)4(:
ً
طلب األزا ِرق بِالكتائِ ِ
ب إذ هوت  ...بِشبِيب غائِل ِة الثـغوِر غدور
فرتك صرف "شبيب" وهو منصرف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  343/1ـ 348
( [)1سورة الصافات]134 :
( )3بدت :أي ظهرت ،وقرن الشمس -بفتح القاف وسكون الراء املهملة -أوهلا عند طلوعها ،وقيل :هي أول شعاعها ،وقيل :ناحيتها،
ورونق الضحى :أوله ،يقال" :زرت فالنا رونق الضحى" أي يف أوله .
( [ )3سورة اإلنسان]13 :
( )5هذا البيت من شواهد سيبويه " "181 /1وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم  "33وأنشده فيه ثالث مرات "ص 43و 184و308
بتحقيقنا" ،ويف أوضح املسالك "رقم  "138ويف شذور الذهب "رقم  "138واألمشوين "رقم  "141ورضي الدين يف باب احلروف املشبهة
بالفعل ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "134 /3كما شرحه العيين " 153 /1هبامد اخلزانة"
( )4اإلنصاف ،األنباري  348/1ـ 380
( )4هذا البيت لألخطل -غياث بن الغوث -التغلس ،من كلمة هد فيها سفيان بن األبريد ،وهو من شواهد األمشوين "رقم  "333وابن
هشام يف أوضح املسالك "رقم  "384وابن الناظم يف باب ما ال ينصرف من شر األلفية ،وشرحه العيين " 341 /3هبامد اخلزانة".
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األنصاري)1(:

واحتجوا كذلك بقول حسان بن ثابت
ِ
األبطال
نصروا نبِيـهم وشدو أزره ِ ...حبنـني يوم تـواك ِل

فرتك صرف "حنني" وهو منصرف ،واحتجوا كذلك بقول اهلل تعاىل ﴿:ويـوم حنـ ٍ
ني إِذ أعجبتكم
كثـرتكم﴾( )1ومل يـرو عن أحد من القراء أنه مل يصرفه ،واستدلوا أيضاً بقول الفرزدق)3( :
ب عدت على بِزوبـرا
إذا قال غا ٍو من تـنوخ قصيد ًة  ...هبا جر ٌ
ِ
إيل بكماهلا من قوهلم :أخذ الشيء بزوب ِرهِ ،إذا أخذه
فرتك صرف "زوبـر" وهو منصرف ،ومعناه نسبت ّ
وزورا ،واحتجوا بقول بشر بن أيب خزام:
كله ،وقيل" :بزوبـرا" أي كذبًا ً
إىل اب ِن أم أناس أرحل ناق ِيت  ...عمرو فـتبلِغ حاج ِيت أو تـزِحف
فرتك صرف "أناس" وهو منصرف ،و"أم أناس" بنت ذهل من بين شيبيان ،و"عمرو" يريد عمرو بن
حجر الكندي ،واستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه بقو ل الشاعر)3 (:
أهمل أن أ ِعيد وأن يـوِمي  ...بأول أو بأهون أو جبا ِر
أ ِو التايل دبار؛ فإن أفـته  ...فم نِس أو عروبةً أو ِشيا ِر
فرتك صرف "دبار" وهو منصرف ،و"دبار" يوم األربعاء ،وما ذكره يف هذين البيتني أمساء األيام يف
اجلاهلية؛ فأول :يوم األحد ،وأهون :يوم اإلثنني ،وجبار :يوم الثالثاء ،ودبار :يوم األربعاء ،وم نس :يوم
اخلميس ،وعروبة :يوم اجلمعة ،وشيار :يوم السبت ،واحتجوا أيضاً بقول اآلخر)5 (:
فأوفضن عنها وهي تـرعو حشاشةً  ...بِ ِذي نـف ِسها والسيف عريان أمحر

فرتك صرف "عريان" وهو منصرف؛ ألن م نثه عريانة ال عريا.
واستشهدوا أيضاً بقول الشاعر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا البيت قد أنشده ابن منظور " ن ن" وعزاه إليه ،وحنني -بالضم ،على زنة التصغري -اسم واد بني مكة والطائف
( [)1سورة التوبة]15 :
( )3نسب األنباري يف إنصافه هذا البيت للفرزدق ، 335/1وقد أنشده ابن منظور "ز ب ر" ونسبه إىل ابن أمحر ،وأنشده ابن يعيد يف
شر املفصل "ص 33ليبزج" ونسبه إىل الطرما  ،وأنشد ابن سيده يف املخصص " "183 /15كلمة االستشهاد من هذا البيت ،من غري
عزو ،وقد رجعت إىل ديوان الفرزدق ،فوجدت فيه أربعة أبيات يقوهلا لقومه يقع هذا البيت ثانيها ،وقبله:
يا قوم إين مل أكن ألسبكم  ...وذو الربء حمقوق بأن يتعذرا
()3أنشد ابن منظور هذين البيتني "ج ب ر  -د ب ر  -ش ى ر  -أن س  -هـ ون" ومل يعزمها إىل قال معني يف أحد هذه املواضع،
وهذه األمساء أعالم على أيام األسبوع ،على ما كان العرب يسموهنا يف اجلاهلية.
()5أوفضن عنها :أسرعن ،واإليفاض :اإلسراع .ويف القرآن الكرمي{ :كأنـهم إىل نص ٍ
ب يوفِضون} [املعارج ]33 :ووفضت اإلبل تفض -
مثل وعد يعد -واستوفضت تستوفض ،إذا أسرعت ،وأوفض الرجل واستوفض :أي أسرع ،واستوفض إبله :طردها واستعجلها.
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قالت أميمة ما لِثابِت شاخصا  ...عا ِري األش ِ
اج ِع ن ِ
اح ًال كاملنص ِل
ً
فرتك صرف "ثابت" وهو منصرف.
واحتج اجملوزون أيضاً بقول العباس بن مرداس الس ِ
لمي)1(:
ِ
ِ
س  ...يفوقان مرداس يف جمم ِع
فما كان حص ٌن وال حاب ٌ
فرتك صرف "مرادس" وهو منصرف.
واحتجوا بقول دوسر بن دهبل القريعي)1(:
وقائِل ٍة ما بال دوسر بـعدنا  ...صحا قـلبه عن ِآل ليلى وعن ِهن ِد
فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف.
اجملوزون على صحة مذهبهم بقول الشاعر:
وكذلك استشهد ّ
ومصعب ِحني جد األمـ  ...ـر أكثرها وأطيبها
العدواين)3(:

واستدلوا على جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر بقول ذي األصبع
وممن ولدوا عامر  ...ذو الط ِ
ول وذو العر ِ
ض
فرتك صرف "عامر" وهو ينصرف ،ومل جيعله قبيلة ألنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت
قبيلة لوجب أن يقول :ذات الطول وذات العرض ،وال جيوز أن يقال "إمنا مل يصرفه ألنه ذهب به إىل
القبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العالء "وج تك من سبأ بنبأ يقني" فرتك صرف سبأ؛ ألنه جعله
محال على املعىن ،واستدلوا بقول النابغة اجلعدي)3(:
امسًا للقبيلة ً
من سبأ احل ِ
اض ِرين مأ ِرب إذ  ...يبنون من دون سيلِ ِه الع ِرما
محال على املعىن .
فلم يصرف "سبأ" ألنه جعله امسًا لقبيلة ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من كالم العباس بن مرداس السلمي ،يقوله لسيدنا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -بعد أن وزع غنائم حنني فأعطى
عيينة بن حصن الفزاري واألقرع بن حابس وغريمها من امل لفة قلوهبم أكثر مما أعطى العباس بن مرادس ،فغضب العباس فقال أبياتًا منها
هذا البيت ،وهو من شواهد الرضي يف شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "41 /1وشواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص"81
واألمشوين "رقم  "331وابن الناظم يف باب االسم الذي ال ينصرف من شر األلفية ،وشرحه العيين " 345 /3هبامد اخلزانة"
( )1استشهد به األمشوين "رقم  "333وابن الناظم ،وشرحه العيين " 344 /3هبامد اخلزانة" وما بال دوسر :أي ما شأنه وما حاله؟
وصحا قلبه :تريد أنه سال أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة .
( ) 3ذو اإلصبع العدواين هو احلارث بن حمرث بن حرثان من كلمة رواها أبو الفرج األصفهاين يف األغاين " 3 /3و 10بوالق" والبيت من
شواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص "81وابن عقيل " "311وابن الناظم يف باب ما ال ينصرف من شر األلفية ،وشرحه العيين "/3
 343هبامد اخلزانة" وأنشده ابن منظور "ع م ر" من غري عزو "وعامر" هو عامر بن الظرب العدواين
( )3أنشد ابن منظور هذا البيت "س ب أ "من غري عزو ،وأنشده مرة أخرى "ع ر م" وعزاه إىل اجلعدي من غري تعيني ،وهو من شواهد
سيبويه " " 18 /1وعزاه األعلم إىل النابغة اجلعدي ،وسبأ :اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود ،،وقيل :اسم رجل
الز ّجاج :سبأ هي مدينة تعرف مبأرب ،من صنعاء على مسرية ثالث ليال.
جيمع عامة قبائل اليمن ،وقال ّ

واحتجوا أيضاً بقول أيب دهب ٍل
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اجلمحي)1(:

ب لِوهب  ...من مج ٍح ،والعز فيهم واحلسب
أنا أبو دهبل وه ٌ
فرتك صرف "دهبل" وهو منصرف ،واحتجوا أيضاً بقول اآلخر)1( :
أخشى على ديسم من بـع ِد الثـرى  ...أىب قضاء ِ
اهلل إال ما ترى ()3
منصرف)3(.

فرتك صرف "ديسم" وهو
( -13جواز إظهار "أن" املصدرية بعد "لكي")
جوز الكوفيون إظهار "أن" بعد "كي" حنو "ج ت لكي أن أكرمك" فتنصب
ويف املسألة الثمانني ّ

"أكرمك" بكي" ،وأن" توكيد هلا ،وال عمل هلا ،وذهب بعضهم إىل أن العامل يف قولك "ج ت لكي أن
أيضا جيوز إظهار "أن" بعد حىت.
أكرمك" الالم ،وكي وأن توكيدان هلا ،وكذلك ً
وكانت حجتهم يف جواز إظهار "أن" بعد "كي" النقل وحيث استدلّوا بقول الشاعر)5(:
أردت لِكيما أن ت ِطري بِِقرب ِيت  ...فترتكها شنًّا بِبـيداء بـلق ِع
( -10جواز جميء ِ
"إن" الشرطية مبعىن إذ)
ويف املسألة الثامنة والثمانني اجته الكوفيون إىل أ ّن "إن" الشرطية تقع مبعىن إذ .
ـريا يف كتــاب اهلل تعــاىل وكــالم العــرب مبعــىن إذ ،ومــن ذلــك يف قولـه
واحتجـوا علــى أ ّن "إن" قــد جــاءت كثـ ً
تبـارك وتعـاىل ﴿ :وإِن كنـتم ِيف ري ٍ
ـب ِممـا نـزلنـا علـى عب ِـدنا﴾( )4أي :وإذ كنـتم يف ريـب؛ ألن "إن" الشــرطية
تفيــد الشــك ،خبــالف "إذ" واســتدلوا بقــوهلم؛ أال تــرى أنــه ال جيــوز أن تقــول" :إن قامــت القيامــة كــان كــذا"
ـائزا؛ ألن إذ وإذا
ملا يقتضيه من معىن الشك ،ولـو قلـت "إذ قامـت القيامـة" أو "إذا قامـت القيامـة" كـان ج ً
لـيس فيهمـا معـىن الشـك ،وإذا ثبــت أن "إن" الشـرطية فيهـا معـىن الشـك؛ وبعــد ذلـك قـالوا إنـه ال جيــوز أن
تكـ ـ ـ ـ ــون ههنـ ـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ــرطية؛ ألنـ ـ ـ ـ ــه ال شـ ـ ـ ـ ــك أهنـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـ ــانوا يف شـ ـ ـ ـ ــك؛ فـ ـ ـ ـ ــدل علـ ـ ـ ـ ــى أهنـ ـ ـ ـ ــا مبعـ ـ ـ ـ ــىن إذ،

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أبو دهبل  -بفتح الدال والباء بينهما هاء ساكنة ،ويضبط بكسر الدال والباء وهو خطأ -امسه وهب بن زمعة -بسكون امليم قبلها زاي مفتوحة-
مجيال.
رجال ً
أحد بين مجح وكان ً
( )1هذا البيت من شواهد رضي الدين يف باب الضمري من شر الكافية ،وقد شرحه البغدادي يف اخلزانة " "334 /1وشواهد ابن يعيد يف شر
املفصل " 81و "314وابن جين يف اخلصائص ""34 /1
أيضا :الظلمة ،وس ل أبو الفتح صاحب قطرب -وكان اسم أيب الفتح
( )3الديسم يف األصل :ولد الدب ،ويقال :إنه ولد الذئب من الكلبة ،والديسم ً
هذا "ديسم" -فقال :الديسم :الذرة ،وقد مسي به.
( )3اإلنصاف ،األنباري  333/1ـ 513
( )5هذا البيت من شواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص "318وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم  "304ويف أوضح املسالك "رقم  "331واألمشوين
"رقم  "333ورضي الدين يف نواصب املضارع من شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "585 /3كما شرحه العيين " 303 /3هبامد اخلزانة"
و"ما" يف قوله" :لكيما" زائدة باإلمجاع ،وتطري :تسري سريا سريعا ،ومعىن ترتكها ختليها.
( [ )4سورةالبقرة13 :
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واحتجوا على ما قالوا بقوله تعاىل ﴿ :يا أيـها ِ
الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا ما ب ِقي ِمن الربا إِن كنتم
م ِمنِني﴾( )1أي :إذ كنتم م منني؛ وعللوا ذلك بقوهلم؛ ألنه ال شك يف كوهنم م منني؛ وهلذا خاطبهم يف
صدر اآلية باإلهان﴿:واتـقوا الله إِن كنتم م ِمنِني ﴾( )1أي :إذ كنتم م منني ،وجاءوا بآية يرون أهنا ت يد
ِِ
عز وجل:
قوهلم وهي يف قوله تعاىل ﴿ :وأنـتم األعلون إِن كنتم م منني ﴾ ( )3أي :إذ وكذلك يف قوله ّ
﴿ لتدخلن املس ِجد احلرام إِن شاء الله ِآمنِني ﴾( )3أي :إذ شاء اهلل ،واحتجوا أيضاً مبا جاء يف احلديث
عن الرسول صلوات اهلل عليه حني دخل املقابر" :سالم عليكم أهل دار قوم م منني ،وإنا إن شاء اهلل
ِ
وبرروا على صحة كالمهم بقوهلم؛ ألنه ال جيوز الشك يف اللحوق هبم.
بكم الحقون" أي :إذّ ،
واحتجوا على جواز جميء "إن" مبعىن إذ ما قاله الشاعر)5(:
ومسعت حلفتـها اليت حلفت  ...وإن كان مسعك غري ِذي وق ِر
الكوفيون)4(.

أي :إذ ،والشواهد على هذا النحو أكثر من أن حتصى كما ذكر
( -11جواز قول "كنت أظن أن العقرب أشد لسعةً من الزنـبوِر فإذا هو إياها")
جوز الكوفيون أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد لسع ًة من الزنـبوِر فإذا
ويف املسألة التاسعة والتسعني ّ
هو إياها".
وكانت حجتهم يف ذلك كالم العرب ،وهو ما قاله الكسائي للوزير حيى بن خالد الربمكي يف املناظرة
الشهرية اليت دارت بينه وبني سيبويه عندما قال :هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب؛ ووفدت
عليك من كل صقع ،وهم فصحاء الناس ،وقد قنع هبم أهل املِصرين ،ومسع أهل الكوفة والبصرة منهم؛
فيحضرون ويسألون ،فقال له حيى وجعفر :قد أنصفت ،وأمر بإحضارهم ،فدخلوا وفيهم أبو فـقعس وأبو
زياد وأبو اجلرا وأبو ثـروان ،فس لوا عن املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه ،فوافقوا الكسائي،
وقالوا بقوله ،فوجه الدليل من هذه احلكاية أن العرب وافقت الكسائي ،وتكلمت مبذهب أهل الكوفة،
وقد حكى أبو زيد األنصاري عن العرب "قد كنت أظن أ ّن العقرب أشد لسعةً ِمن الزنـبوِر فِإذا هو
إِيّاها" مثل مذهبنا؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه)4(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( [ )1سورة البقرة]148 :
([ )1سورة املائدة]54 :
( [ )3سورة آل عمران]133 :
([ )3سورة الفتح]14 :
( )5احللفة -بفتح احلاء وسكون الالم -واحدة احللف ،وهو القسم؛ تقول حلف فالن حيلف -من باب ضرب -حل ًفا -بفتح فسكون أو
أيضا ؛وهذا أحد املصادر اليت جاءت على زنة املفعول مثل اجمللود واملعقول واملعسور وامليسور.
بكسر فسكون أو بفتح فكسر ؛وحملوفًا ً
( )4اإلنصاف ،األنباري 433،431/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 401/1ـ 403
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( -11جواز نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها)
جوز الكوفيون نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها ،وكانت حجتهم
ويف املسألة الثامنة بعد امل ة ّ
على جواز نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها النقل فاستدلوا بقول اهلل تعاىل ﴿ :امل ،الله ال إِله إِال
هو﴾ ( )1فنقل فتحة اهلمزة" :الله" إىل امليم قبلها ،واحتجوا على جواز ما ذهبوا إليه حبكاية الكسائي
عندما قال :قرأ علي بعض العرب سورة {ق} فقال" :من ٍاع لِلخ ِري معت ٍد م ِريب الذي"( )1بفتح التنوين؛
ألنه نقل فتحة مهزة "ال ِذي" إىل التنوين قبلها ،واستدلوا أيضاً ما ح ِكي أيضاً عن بعض العرب "بِس ِم الل ِه
الرمح ِن الرِحيم ،احلمد لِل ِه"( )3بفتح امليم؛ ألنه نقل فتحة مهزة" :احلمد" إىل امليم قبلها ،وقرأ أبو جعفر
يزيد بن القعقاع املدين وهو من سادات أئمة القراء وهو أحد القرأة العشرة :قوله تعاىل ﴿ :وإِذ قـلنا
لِلمالئِكة اسجدوا﴾( )3فنقل ضمة مهزة "اسجدوا" إىل التاء قبلها)5(.
( -13جواز مد املقصور يف ضرورة الشعر)
جوز الكوفيون مد املقصور يف ضرورة الشعر ،وإليه ذهب أبو احلسن
ويف املسألة التاسعة بعد امل ة ّ
األخفد من البصريني.
واحتجوا على جواز مد املقصور بقوهلم إنّه قد جاء ذلك عن العرب يف أشعارهم ،واستدلوا بقول
الشاعر)4(:

قد علِمت أم أيب السعالء  ..وعلِمت ذاك مع اجلر ِاء
أن نِعم مأك ًوال على اخلواء  ..يا لك من متر ومن شيش ِاء
يـنشب يف املسعل والله ِاء
والسعالء واخلواء واللهاء كله مقصور يف األصل ،ومده لضرورة الشعر.
واحتجوا أيضاً بقول اآلخر:
إّمنا الفقر والغِناء ِمن  ...اهللِ؛ فهذا يـع ِطي ،وهذا حيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( [ )1سورة آل عمران ]1،1
( [ )1سورة ق]15 :
( [)3سور الفاحتة]1-1 :
( [)3سورة البقرة]33 :
( )5اإلنصاف ،األنباري 431،431/1
()4هذه مخسة أبيات من الرجز املشطور ،وقد أنشدها -إال الثاين -ابن منظور "ل هـ ا" وأنشد رابعها وخامسها ابن يعيد "ص"801
واألمشوين "رقم  "1154وابن عقيل "رقم  "353وقد قال الفراء :إن هذا الرجز ألعرايب من أهل البادية ،ومل يسمه ،وقال أبو عبيد البكري:
هو أليب املقدام الراجز .والسعالء -بكسر السني وسكون العني -أصله السعالة ،قيل :هي الغول ،وقيل :ساحرة اجلن ،وجتمع على
السعايل ،والعرب تشبّه املرأة العجوز بالسعالة.
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فمد الغناء وهو مقصور.
واحتجوا على جواز ما ذهبوا إليه بقول اآلخر)1(:
سيـغنِيين ال ِذي أغناك عين  ...فال فـقٌر يدوم وال ِغناء
وكذلك احتجوا بقول اآلخر:
مل نرحب بأن شخصت ،ولكن  ...مرحبا بالرض ِ
اء منك وأهال()1
وهم يرون أ ّن هذه األبيات كلها تدل على جواز مد

املقصور)3(.

( -13جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فعالً متصرفاً)
ويف املسألة العشرين بعد امل ة اختلف الكوفيون يف جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فيه فعالً متصرفاً
حنو "تصبب زي ٌد عرقاً ،وتفقأ الكبد شحماً" :فذهب بعضهم إىل جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان

املازين وأبو العباس املربد من البصريني.
وكانت حجتهم على جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فعالً متصرفاً النقل فقد قالوا قد جاء ذلك يف
كالم العرب ،واستدلوا بقول الشاعر)3( :
أتـهجر سلمى بِال ِفر ِاق حبِيبـها  ...وما كان نـف ًسا بِال ِفر ِاق ت ِطيب ؟
ووجه الدليل أنه نصب ((نفساً)) على التمييز ،وقدمه على العامل فيه وهو ((تطيب))؛ ألن التقدير فيه:
وما كان الشأن واحلديث تطيب سلمى نفساً)5(.

التضييق يف السماع
ضيّق الكوفيون يف السماع يف عدة مسائل يف كتاب اإلنصاف وهي على النحو التايل:
 1ـ (منع تقدمي اخلرب على املبتدأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا البيت من شواهد األمشوين "رقم  "1154وأوضح املسالك "قم  "534وشرحه العيين " 513 /3هبا مد اخلزانة" وأنشده ابن
منظور "غ ن ي"()1
شخوصا ،إذا ذهب من بلد إىل بلد،والرضاء :ضد السخط .اإلنصاف438/1
() 1شخص الرجل يشخص -مثل فـتح يـفتح-
ً
( )3اإلنصاف ،األنباري  435/1ـ 438

()3

قد اختلف الرواة يف نسبة هذا البيت؛ فنسبه قوم إىل املخبل السعدي وامسه ربيع بن ربيعة بن مالك ،ونسبه آخرون إىل أعشى مهدان ،وامسه
عبد الرمحن بن عبد اهلل "انظر الصبح املنري ص 311فينا" ونسبه ابن سيده لقيس بن معاذ املعروف مبجنون ليلى .والبيت من شواهد
األمشوين "رقم  "513وابن عقيل "رقم  "133وابن الناظم يف باب التمييز من شر األلفية ،وشرحه العيين " 135 /3هبامد اخلزانة" وابن
جين يف اخلصائص " 383 /1واإلنصاف ،األنباري 813،818 /1
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ويف املسألة التاسعة رأى الكوفيون عدم جواز تقدمي خرب املبتدأ عليه ،مفرداً كان أو مجلة؛ [فاملفرد]حنو
((قائم زيد ،وذاهب عمرو))واجلملة((أبوه قائم زيد ،وأخوه ذاهب عمرو)))1(.رغم أ ّن تقدمي اخلرب على
املبتدأ قد جاء كثرياً يف كالم العرب وأشعارهم؛ ومن ذلك ما جاء يف املثل ((يف بيتِه يـ تى احلكم))()1
وكذلك ما جاء يف قوهلم ((يف أكفانِه لف امليت))وأيضاً يف قوهلم ((مشنوءٌ من يشن ك))وحكى

يمي أنا))فقد تق ّدم الضمري ويف هذه املواضع كلها على الظاهر؛ ألن التقدير فيها :احلكم ي تى
سيبويه((مت ٌّ

يمي ،وأما ما جاء يف أشعار العرب ما قيل
يف بيته ،وامليت لف يف أكفانه ،ومن يشن ك مشنوءٌ ،وأنا مت ٌّ

إ ّن هذا البيت هل ّمام بن

غالب(القرزدق))3(:

بـنونا بـنو أبـنائِنا ،وبـناتـنا
وتقديره بنو أبنائنا

بـنوهن أبـناء الرج ِال األب ِ
اع ِد

بنونا)3(.

 1ـ (منع تقدمي خرب ليس عليها).
ويف املسألة الثامنة عشر اجته الكوفيون إىل أنّه ال جيوز تقدمي خرب ((ليس)) عليها ،وكانت حجة اجملوزين
تقدمي خرب ليس عليها السماع وليس أي مساع وإمنا السماع الذي جاء يف التنزيل يف قوله تعاىل ﴿ :أال
يـوم يأتِي ِهم ليس مصروفاً عنـهم﴾( )5فالبصريون يرون أن "يوم يأتيهم" معمول خرب ليس فقد ق ّدم على
ليس وعندما جاز تقدمي معمول اخلرب فيجوز تقدمي خرب ليس

عليها)4(.

 3ـ (منع عمل ِ
((إن)) املخففة النصب يف االسم)
ويف املسألة الرابعة والعشرين رأى الكوفيون أ ّن ِ
((أن)) املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف االسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري45/1
( )1جممع األمثال ،امليداين 41/1رقم املثل()1431
( )3وقد استشهد به الرضي يف شر الكافية " "84 /1واألمشوين يف شر األلفية "رقم 153وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم 41
بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد" ويف مغين اللبيب "رقم  401بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد"
( )3اإلنصاف ،األنباري 44،45/1
( [)5سورة هود آية ]8
( )4اإلنصاف ،األنباري 140/1ـ 141
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 ،وقد ترك الكوفيون مساعاً جيوز عمل ِ
(أن) املخففة من الثقيلة ،وهذا السماع هو ما جاء يف كتاب اهلل
ّ

يف قوله تعاىل( :وإن كالً ملا ليـوفيهم ربك أعماهلم)( )1يف قراءة نافع وابن كثري ،وروى أبو بكر عن عاصم
ّ
بتخفيف((إنْ)) وتشديد((ملا)))1(.
ّ
 3ـ (منع تقدمي احلال على الفعل العامل فيها)
ويف املسألة احلادية والثالثني منع الكوفيون تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر ،حنو
((راكباً جاء زيد )).
اجملوز
وقد ترك الكوفيون السماع اجملوز لتقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر والسماع ّ
للتقدمي هو ما جاء يف املثل ((شىت تـ وب احللبة))( )3فشىت :حال مق ّدمة على الفعل العامل فيها مع
االسم

الظاهر)3(.

 5ـ (وجوب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وِجد معها ظرف مكرر)
ويف املسألة الثالثة والثالثني ّاجته الكوفيون إىل أن النصب واجب يف الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خرب
املبتدأ ،وذلك حنو قولك(( :يف الدا ِر زي ٌد قائماً فيها)) ،واحتجوا على أن نصب الصفة الصاحلة
للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر واجب بالنقل وكان ذلك يف قول اهلل تعاىل﴿ :وأ ّما ال ِذين سعِدوا ف ِفي
اجلنّ ِة خالِ ِدين فِيـها﴾( )5فقوله تعاىل( :خالدين) منصوب باحلال ،وال جيوز غريه.
وكذلك استدلوا بقول اهلل تعاىل ﴿ :فكان عاقِبتـهما أنـّهما ِيف النا ِر خالِدين فِيـها﴾ ووجه االستدالل من
هاتني اآليتني أ ّن القراء أمجعوا فيها على النصب ،ومل يـرو عن ٍ
أحد منهم أنه قرأ يف واحدة منهما بالرفع.
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة هود آية] 111
( )1اإلنصاف ،األنبارري134،135/1
( )3جممع امليدان ،امليداين 358/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 151،150/1
([)5سورة هود آية ]108
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رد عليهم صاحب اإلنصاف عند الرتجيح يف هذه املسألة فقال يف رده على الكوفيني بقوله:
وقد ّ

وقوهلم(( :مل يرو عن أحد من القراء بالرفع فوجب أنه ال جيوز ))قلنا :ال نسلم به؛ فإنه قد روي عن
األعمد أنه قرأ ((خالدون

فيها))بالرفع)1(.

 4ـ (منع إضافة العدد املركب إىل مثله)
ويف املسألة الرابعة واألربعني رأى الكوفيون أنه ال جيوز أن يقال (( :ثالث عشر ثالثة عشر )) .
واحتج البصريون على جواز أن يقال ((ثالث عشر ثالثة عشر )) بقوهلم إنّه جاء ذلك عن العرب ،فإذا
ساعده النقل وجب أن يكون

جائزاً)1(.

وهذا يعين أن الكوفيني قد تركوا مساعاً يف هذه املسألة.
اللهم من أن تكون ِعوضاً من حرف النداء)
4ـ (منع امليم املشددة يف ّ
عوضا من يا اليت للتنبيه يف
ويف املسألة السابعة واألربعني منع الكوفيون امليم املش ّددة يف اللهم بأن تكون ً
النداء ،واحتجوا بقوهلم إنّ العرب جيمعون بينهما ،واستدلوا بقول
ث ألما  ...أقول  :يا اللهم ،يا اللهما
إين إذا ما حد ٌ
واحتجوا أيضاً بقول الشاعر)3(:
يت أو سب ِ
عليك أن تـق ِويل كلّما  ...صل ِ
وما ِ
حت :يا اللهم ما
ّ
أردد علينا شيخنا مسلّما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشاعر)3(:

()1اإلنصاف ،األنباري 153،158/1
( )1اإلنصاف ،األنباري313،311/1
() 3هذا بيت من الرجز املشطور ،وقد أنشده ابن منظور يف لسان العرب "أل هـ" ورضي الدين يف شر الكافية " "131 /1وشرحه
البغدادي يف اخلزانة " "358 /1وأنشده األمشوين "رقم  "880وابن عقيل "رقم  "310وابن هشام يف أوضح املسالك "رقم  "333وابن
يعيد "ص "181واحلدث -بالتحريك -ما حيدث من األمور .
( )3وقد أنشدها ابن منظور يف اللسان "أل هـ" ورضي الدين يف شر الكافية " "131 /1وشرحها البغدادي يف اخلزانة " "353 /1و "ما"
يف قوله "وما عليك" استفهامية تقع مبتدأ خربه اجلار واجملرور ،واملعىن :أي شيء عليك؟ وسبحت :أي نزهت ربك وعظمته وقدسته .أو
قلت :سبحان اهلل .وصليت :دعوت ،وشيخنا :أراد أبانا ،ونظري ذلك قول األعشى ميمون بن قيس:
مرحتال  ...يا رب جنب أيب األوصاب والوجعا
تقول بنيت وقد قربت ً
نوما ،فإن جلنب املرء مضطجعا
عليك مثل الذي صليت؛ فاغتمضي ً ...
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اآلخر)1(:

وكذلك استشهدوا بقول
غفرت أو عذبت يا اللهما

عوضا من "يا" ملا جاز أن جيمع بينهما؛ ألن العوض واملعوض
فجمع بني امليم و "يا" ولو كانت امليم ً
ال جيتمعان)1(.
 8ـ (منع الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف غري الضرورة الشعرية)
ويف املسألة الستني اجته الكوفيون إىل أنه جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف
اخلفض لضرورة الشعر

فقط)3(.

واقتصروا على الضرورة الشعرية رغم أن هناك آيتني يف كتاب اهلل قد فصلتا بني املتضايفني بغري الظرف
واجلار واجملر واآليتان يف قوله تعاىل ﴿ :وكذلِك زيّن لِكثِ ٍري ِمن املش ِركِني قـتل أوالدهم شركائِِهم﴾( )3فهذه
قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة وهناك قراءة أخرى يف قوله تعاىل ﴿ :فال حتسب اهلل خملِف وعده
رِسلِه﴾( )5فإذا جاز الفصل بغري الظرف يف سعة الكالم فمن باب أوىل جيوز يف ضرورة الشعر.

و ّأما الردود على الشبهات املتعلقة بالسماع الكويف فهي على النحو التايل:
 1ـ اإلمام علي بن محزة الكسائي إمام من أئمة اإلقراء ،قراءته سبعية متواترة عن النس صلى اهلل عليه
وسلم تعلّم علوم العربية فأتقنها وقال حرملة بن حيى التجيس :مسعت حممد بن إدريس الشافعي يقول:
من أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على

الكسائي)4(.

وقال حممد بن حيى :مسعت عبدالوهاب بن

حريد يقول :رأيت الكسائي يف النوم ،فقلت له :ما فعل اهلل عز وجل بك؟ قال :غفر يل

بالقرآن)4(.

وقال عنه ابن األعرايب(( :كان الكسائي أعلم الناس ،ضابطاً عاملاً بالعربية ،قارئاً صدوقاً ،إال أنّه يدمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1هذا بيت من مشطور الرجز ،ومل أقف له على سوابق أو لواحق ،واالستشهاد به يف قوله "يا اللهم" حيث مجع بني حرف النداء وامليم
املشددة يف آخر لفا اجلاللة .
( )1اإلنصاف ،األنباري  331/1ـ333
( )3اإلنصاف ،األنباري 314/1
([ )3سورة األنعام آية]134
([ )5سورة إبراهيم آية]34
( )4نزهة األلباء ،األنباري 41
( )4نزهة األلباء ،األنباري 43

48

شرب النبيذ ويأيت الغلمان))()1كيف امتد ابن األعرايب علم الكسائي بالعربية وضبطه وصدق قراءته ،مث
ذكر أمراً تشيب له الرهوس وتذهل له العقول عندما يقول :يدمي شرب النبيذ ويأيت الغلمان ،فكان هذا
دافعاّ لتتبعي هلذه القصة العجيبة الغربية يف كتب الرتاجم والطبقات مل أجد أحداً ذكرها سوى ابن
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 من قال هبذا ِمن معاصريه ،فالكسائي
مل يسلم من البصريني بالطعن يف علمه ومل يسلم من ابن األعرايب يف خلقه ،فالس ال الذي يطر نفسه
هل يصل التنافس إىل حد البغض والكذب واحلسد ؟ اإلجابة نعم فإ ّن هناك حسداً يكون بني األقران
والعلماء وخري شاهد على هذا ،ما حدث بني اإلمام السيوطي واإلمام السخاوي وكان السبب(( عندما
كثر تالميذ السيوط ي ووفر علمه ،حتامل بعض أقرانه ومعاصريه فرموه مبا هو براء منه ،ومن ه الء امل رخ
مشس الدين السخاوي صاحب كتاب ((الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع)) فقد تناول يف ترمجته
للسيوطي بالتجريح والتشهري ،وقد دفع ذلك التجريح اإلمام السيوطي للرد عليه ،فألّف مقامة أمساها
((الكاوي على تاري السخاوي)) ،كما أن تالميذه قاموا بالدفاع عنه )1()).واألمر بعينه حصل مع اإلمام
يبني فضل علماء
الفذ علي بن محزة الكسائي الذي تعلّم على يد اخلليل ويونس ،وهذا السيوطي ّ
البصرة والكوفة يف نقل اللغة فقال )) :والذي نقل اللغة واللسان العريب وأثبتها يف كتاب فصريها علماً
وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بني أمصار العرب)) ،ويقول عبده الراجحي :حول املدرسة
البصرية واملدرسة الكوفية (( ومهما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما أشتهر عن البصريني وحدهم،
فيها شيء غري قليل من اجملافاة للمنهج العلمي ،بل لعل تتبع ما ق ّدمه الكوفيون أن يعني على دحض
كثري من الشبه اليت يثريها بعض الدارسني على النحو

العريب )))3(.

ويقول املختار ديره معرتضاً على متسك البصريني بأصول النحو وعلى أ ّهنا غري قابلة إلعادة النظر:
((ال أدري ِمل كان البصريون متمسكني بتلك األصول اليت ع ّدوا من خرج عنها أومن خالف مذهبهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1بغية الوعاة ،السيوطي 143/1
( )1مقدمة االقرتا  ،السيوطي14
( )3دراسة يف النحو الكويف ،املختار أمحد ديره335
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ال يعتد باجتهاده ؟ بل ال يسلم من حتاملهم ونقدهم ،ناهيك عن نعته بإهدار اللغة وإفسادها ،يف حني
أنه مل ِ
يأت بشيء خمالف للغة العرب وما أتى به كان مسموعاً عنده عن العرب أنفسهم )1()).وقال
السيوطي يف املزهر(( :أمجع العلماء على االحتجاج بلغة قوم فيما خيتلفون فيه أو يتفقون عليه )1()).وهذه
اآلراء تصب ملصلحة الكوفيني ألهنم مل يبتدعوا علماً جديداً وإمنا كانوا يستنبطون قواعدهم وأصوهلم من
كالم العرب.
 -1املناظرات اشعلت فتيل العصبية حيث مل تكن أهدافها علمية ،وإمنا اهلدف منها أ ّن كل طرف ال
بد أن يعجز اآلخر ويربز عيوبه ومساوئه ،وليس هذا فحسب بل يتبعها من البغضاء والشحناء ما اهلل به
عليم؛ فنجد أنصار املذهبني يف حالة صراع مستمر قليل الفائدة وكثري الضرر؛ ولألمانة فإنّين مل أجد
شدة التعصب إال عند أنصار املذهب البصري فذاق الكسائي وأنصاره ما ذاقوا من اهلجاء والتنقيص يف
علمهم وأخالقهم ،فهذا اليزيدي يهجو الكسائي وخلف

بقوله)3(:

أفسد النحو ِ
الكسائِي

وثىن ابن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزالـه
ّ

وأرى األمحر تيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

فاعلِفوا التـيس النّخاله

وكان اليزيدي يرى أن أهل الكوفة أفسدوا النحو فقال
أفسده قـوٌم وأزروا بِِه

ما بـني أغت ٍام

فيهم)3(:

وأوغـ ـ ـ ـ ـ ِ
اد()5

ذوي ِمر ٍاء وذوي ٍ
لكنة لِ ِام آبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍاء وأج ـ ـ ـ ـد ِاد
ِ
اس أحدثوه هم
هلم قي ٌ

قِياس س ٍ
وء غيـر منق ِاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دراسة يف النحو الكويف ،خمتار ديره 33
( )1املزهر ،السيوطي 4/1
( )3بغية الوعاة ،السيوطي 143/1
( )3نزهة األلباء ،األنباري41

( )5الغتمة :عجمة يف املنطق ورجل أغتم وغت ِمي ال يفصح شي اً لسان العرب 333/11
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وقد صدرت هذه االهتامات املوجهة للنحو الكويف ولعلمائه عن بصريني متعصبني مل يـع ِملوا جانب
العقل واملنطق ،وهذا واضح يف حجاجهم وردودهم من خالل اإلنصاف فنجد صاحب اإلنصاف جاء
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
اخلالف ،وال أعلم ِمل جعلها األنباري من املسائل اخلالفية ؟وسأضرب مثاالً على مسألة ع ّدها األنباري
خالفية ،ويف حقيقة األمر أهنا ليست مسألة خالفية هي:
املسألة الرابعة عشرة [:نعم وب س ،أ فعالن مها أم امسان؟ ]
قال األنباري يف إنصافه :ذهب الكوفيون إىل أن((نعم وب س))امسان مبتدآن .وذهب البصريون إىل أهنما
فعالن ماضيان ال يتصرفان ،وإىل هذا الرأي ذهب علي بن محزة الكسائي من الكوفيني )1(.ويذكر
األنباري يف إنصافه قصة على لسان الفراء تدل على امسية نعم وب س فقال(( :وحكى أبو بكر بن
األنباري عن أيب العباس أمحد بن حيى ثعلب عن سلمة عن الفراء أ ّن أعرابياً ب ّشر مبولودة ،فقيل له :نعم
وبرها سرقة))فأدخلوا عليها حرف
املولودة مولودتك فقال((واهلل ما هي بنعم املولودة :نصرهتا بكاءّ ،
اخلفض ،ودخول حرف اخلفض يدل على أهنما امسان؛ أل ّن اجلر من خصائص األمساء)1(.وعند رجوعي
إىل معاين القرآن للفراء من أجل أن نعرف رأيه يف نعم وب س ده يقول(( :يف قوله تعاىل .. ((:فساء
قريناً)) ( )3قال :مبنزلة قولك :نعم رجالً ،وب س رجالً ،وكذلك (وساءت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 34/1
( )1اإلنصاف،ا ألنباري 33/1
( )3من سورة النساء آية 38
( )3سورة النساء آية 34

51

مصرياً)()3

و(كرب مقتاً)( )1وبناء نعم وب س وحنومها أن ينصبا ما وليهما من النكرات ،وإن يرفعا ما يليهما من معرفة
غري م قتة وما أضيف إىل تلك املعرفة  ،وما أضيف إىل النكرة كان فيه الرفع والنصب ،فإذا مضى الكالم
مبذكر قد جعل خربه م نثاً مثل :الدار منزل صدق ،قلت :نعمت منزالً كما قال تعاىل(:وساءت
مصرياً)( )1وقاالهلل جل وعز( :حسنت مرتفقاً)( )3ولو قيل وساء مصرياً ،وحسن مرتفقاً ،لكان صواباً
كما تقول ب س املنزل النار ،ونعم املنزل اجلنة ،والتذكري والتأنيث على هذا وجيوز :نعمت املنزل دارك،
وت نث فعل املنزل ملا كان وصفاً للدار ،وكذلك نقول :نعم الدار منزلك فنذكر فعل الدار إذ كانت وصفاً
للمنزل.
الرّمة:
وقال ذو ّ
أوحّرة عيطل ثـبجاء جمفرة

دعائم الزوِر نِعمت زورق

الب ِ
لد()3

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

قوماً)))5(.

وبعد أن عرضت قول الفراء يتضح لنا أنه يرى فعلية نعم وب س من قوله:
أ ـ ((وي نث فعل املنزل))و((ويذكر فعل الدار)) والذي يذكر وي نث هو الفعل تبعاً لفاعله .
ب ـ قوله(( :نعم رجالً و ب س رجالً))وكذلك((ساءت مصرياً وكرب مقتاً))فهو يقيس الفعل نعم وب س
على الفعل ساء وكرب .
ج ـ جعل الفراء نعم وب س عاملني فيما بعدمها ولو كانا امسني مل يعمال .
د ـ يرى الفراء أن تلحق هبما تاء التأنيث الساكنة وأن يكونا مبنيني على الفتح وهذان دليالن على
فعليتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [ )1سورة الصف آية ]3
( [ )1سورة النساء آية ]34
([ )3سورة الكهف آية ]31
( )3أوصاف للناقة
( )5معاين القرآن ،الفراء 148،144/1
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هـ ـ جيوز أن تلحق بنعم وب س الضمائر مثل :ألف االثنني أو واو اجلماعة وهذا دليل على أهنما
فعالن)1(.وهكذا يدل قول الفراء على أنّه يوافق البصريني ،ولكن األنباري أىب موافقته تلك ،واملسائل
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
العشرين بعد امل ة ((جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل متصرفاً))( )1فبعد أن عرض ابن األنباري رأي
رجح قول البصريني بعدم اجلواز ،واملقام ال يتسع لعرضها ،ولكن لنعرض
املذهبني وذكر احلجج واألدلة ّ

ما قاله عباس حسن عن هذه املسألة قال(( :فهل رأيت مثل هذه احلرب الكالمية العنيفة ،وما فيها من

وفر ،وعنف ،وشدة ؟أ كل هذا من أجل إباحة تقدمي التمييز أو عدم إباحته مع وروده مقدماً يف
كر ّ
ّ

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
عنفاً ،وجلاجاً ،وإفراطاً يف الثرثرة

والسفسطة)3()).

وهناك أدلة تدل على أن اخلالف كان من أسبابه املنافسة الشريفة أحياناً وغري الشريفة يف أحايني كثرية،
فهذا هو اليزيدي الذي كان باألمس جاعالً لسانه سيفاً قاطعاً وخارجاً عن مبدأ األدب واألخالق جتاه
الكوفيني عامة وجتاه علي بن محزة الكسائي بوجه خاص ،وبعد أن أفضت رو اإلمام الكسائي إىل
بارئها هو و اإلمام حممد بن احلسن الفقيه املعروف يف يوم واحد بالري وقد كانا يف صحبة الرشيد وقال
الرشيد :كلمته املشهورة((دفنت الفقه والنحو يف الري يف يوم
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دراسة يف النحو الكويف ،خمتار ديره314
( )1اإلنصاف ،اإلنباري 818/1
( )3رأي يف بعض األصول ،عباس حسن 44
( )3خزانة األدب ،البغدادي 148/1
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واحد)))3(.

د أ ّن اليزيدي عندما وصله خرب موهتما رثامها بقصيدة قال
تصرم ِ
ت الـدنيا فليس خلـود
سيـفنِيك ما أفـىن القرون ال ِيت مضت

فيها)1(:

وما قد تـرى ِمن بـهج ٍة سيبِيد
فكن مستعِ ّداً فالفناء عتِيـد

أسيت على ق ِ
اضي القضاةِ حم ّم ٍد

فأذريت دمعِي والف اد ع ِميد

وقـلت إِذا ما اخلطب أشكل من لنا

بإيض ِ
اح ِه يـوماً وأنت ف ِقيـد

وأوجع ِين موت ِ
الكسائِي بـعده

وكادت ِيب األرض الفضاء متِيد

عيد ولذةٍ
وأذهل ِين عن كل ٍ

وأرق عي ِين والعيون هجــود

ِ ِ
وخترما
مها عالمان أوديا ّ

وما هلما يف العال ِمني ن ِديــد

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.

وهن ـ ــاك حادث ـ ــة حتف ـ ــا للك ـ ــوفيني بوج ـ ــه ع ـ ــام علمه ـ ــم وللكس ـ ــائي بوج ـ ــه خ ـ ــاص ،وذل ـ ــك م ـ ــا ج ـ ــاء يف
كت ـ ــاب املص ـ ــون يف األدب أليب أمح ـ ــد العس ـ ــكري يف ب ـ ــاب م ـ ــن أخب ـ ــار النّح ـ ــاة والعلم ـ ــاء عن ـ ــدما ق ـ ــال:
(( أخربنـ ــا أبـ ــو حممـ ــد احلسـ ــن بـ ــن علـ ــي بـ ــن إسـ ــحاق القاضـ ــي قـ ــال :ح ـ ـ ّدثت عـ ــن أيب حـ ــامت قـ ــال :قـ ــدم
الص ـ ــدقات ،فص ـ ــرت إلي ـ ــه مسـ ـ ـلّماً فق ـ ــال يل :م ـ ــن
ـويف ع ـ ــامالً يف اخلـ ـ ـراج و ّ
علين ـ ــا حمم ـ ــد ب ـ ــن مس ـ ــلم الك ـ ـ ّ
علم ـ ــاهكم بالبص ـ ــرة؟ فقل ـ ــت :امل ـ ــازينّ م ـ ــن أعلمه ـ ــم ب ـ ــالنّحو ،و الرياش ـ ــي م ـ ــن أعلمه ـ ــم باللّغ ـ ــة ،وه ـ ــالل
بالشـ ــروط،
ـس مـ ــن أعلمهـ ــم ّ
ال ـ ـرأي مـ ــن أفقههـ ــم ،وابـ ــن الشـ ــاذكوينّ مـ ــن أعلمهـ ــم باحلـ ــديث ،وابـ ــن الكلـ ـ ّ
وأنـ ـ ــا أنسـ ـ ــب إىل علـ ـ ــم القرآن.فقـ ـ ــال لكاتبـ ـ ــه :امجعهـ ـ ــم يف غـ ـ ــد ،فلمـ ـ ــا اجتمعنـ ـ ــا قـ ـ ــال :أيكـ ـ ــم املـ ـ ــازين؟

فق ــال أب ــو عثم ــان :هأن ــذاك أص ــلحك اهلل .فق ــال :م ــا تق ــول يف ك ّف ــارة الظّه ــار؟ أجي ــوز في ــه عت ــق غ ــالم
أع ـ ــور؟ فق ـ ــال ل ـ ــه :أص ـ ــلحك اهلل ،وم ـ ــا علم ـ ــي هب ـ ــذا حيسـ ـ ـنه ه ـ ــالل الـ ـ ـرأي ،فالتف ـ ــت إىل ه ـ ــالل الـ ـ ـرأي
فق ـ ــال :أرأي ـ ــت ق ـ ــول اهلل ع ـ ـ ّـز وج ـ ـ ّـل (( :ي ـ ــا أيه ـ ــا ال ـ ــذين آمن ـ ـ ـوا عل ـ ــيكم أنفس ـ ــكم )) مب ـ ــا انتص ـ ــب ه ـ ــذا
احلـ ــرف؟ فقـ ــال :أعـ ـ ّـزك اهلل ،أنـ ــا ال أحسـ ــن هـ ــذا ،إمنـ ــا حيسـ ــنه الرياشـ ـ ّـي .فقـ ــال يـ ــا رياشـ ـ ّـي ،كـ ــم حـ ــديث
روى ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـون عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن؟ فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحك اهلل ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا حيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنه ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذكوين
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1إنباه الرواة ،القفطي 148/1
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فالتفت إىل ابن الشاذكوينّ فقال :كيف تكتب كتاباً بني ٍ
رجل وامرأة أرادت خمالعته على إبرائه من
س :من قرأ " :أال إنـّهم تـثـنوين
صداقها؟ فقالّ :
أعزك اهلل ،هذا حيسنه ابن الكل ّس ،فقال البن الكل ّ
أعزك اهلل ،هذا حيسنه أبو حامت .فقال أليب حامت :كيف تكتب كتاباً إىل أمري
صدورهم " فقال لهّ :
أعزك اهلل ،لست
امل منني تصف فيه خصاصة أهل البصرة وما جرى عليهم العام يف مثارهم؟ فقلت لهّ :
كل واحد منهم ستني سنة
صاحب بالغة وكتب ،إمنا أنسب إىل علم القرآن ،فقال :انظر إليهم ،قد أفىن ّ
لكن عاملنا بالكوفة لو س ل عن هذا
يف ٍّ
فن واحد من العلم ّ
حىت لو س ل عن غريه لساوى فيه ّ
اجلهالّ ،
الكسائي)1(".

كلّه أصاب يعين
ّ
 - 3وبعد أن انتهى التعصب بني املذهبني البصري والكويف بنهاية حياة أيب العباس املربد و أيب العباس
ثعلب ،ظهرت املذاهب التالية ملذهس البصرة والكوفة بداية باملذهب البغدادي مث مذهب يف األندلس مث
الشام وبعدها يف مصر ،هدأت حدت العصبية وأ ِ
عمل العقل يف النظر للمسائل ،وبرز لنا علماء توسطوا
وأخذوا عن البصريني وعن الكوفيني ،ومن ه الء ابن كيسان والزجاجي والزخمشري و ابن قتيبة الدينوري
وابن هشام و ابن مالك ،فأبو حيان األندلسي صاحب تفسري البحر ااحميط قال مقولته الشهرية عن
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
الكوفيون ،وإمنا يعرف ذلك من له استبحار يف علم العربية،ال أصحاب الكنانيد املشتغلون بضروب من
العلوم اآلخذون من الصح ِ
ف دون الشيوخ )1()).
وهناك أناس خلطوا املذهبني وقد ذكر لنا ابن الندمي يف الفهرست يف بداية الفن الثالث من املقالة الثانية
حتت عنوان ((أمساء وأخبار مجاعة من علماء النحويني واللغويني ممن خلطوا املذهبني ))
ومــن هـ الء الــذين خلطـوا املــذهبني ابــن قتيبــة :أبــو حممــد عبــد اهلل ابــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري(144هــ)
وإمنا مسي الدينوري؛ ألنه كان قاضي الدينور وكـان ابـن قتيبـة يغلـو يف البصـريني إال أنـه خلـط املـذهبني وقـد
حكـ ــى يف كتبـ ــه عـ ــن الكـ ــوفيني ،وكـ ــان صـ ــادقاً فيمـ ــا يرويـ ــه وكـ ــان عامل ـ ـاً باللغـ ــة والنحـ ــو وغريـ ــب القـ ــرآن
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املصون يف األدب ،العسكري 113ـ115
( )1البحر ااحميط ،أيب حيان 500/3
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ومعانيه والشعر والفقه)1(.وذكر ابن الندمي أيضاً أبا احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن
كيسان(133هـ)وكان ابن كيسان فاضالً خلط املذهبني وأخذ عن الفريقني ،)1(.ومن مجلة من ذكرهم
ابن الندمي األخفد الصغري ،وابن جين وأبا عبداهلل حممد ابن عبد اهلل بن حممد بن موسى
الكرماين(313هـ) قال عنه ياقوت" :مضطلع بعلم اللغة والنحو مليح اخلط صحيح النقل" )3(.وعدد
ابن الندمي جمموعة من ذوي العلم ممن أخذوا بالعقل ومل يتعصبوا ألي مذهب من املذهبني بل خلطوا بني
النحو البصري والنحو الكويف.
وعمن تالها بعد ذلك من املدارس ممن هنلوا
ويف هذا الصدد حتدث شوقي ضيف عن املدرسة البغدادية ّ

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

)3()).

وبعد هذا وجدت كتباً مهمة يف التفسري وعلوم القرآن تأثرت بالنحو الكويف ومن أهم هذه الكتب
على النحو التايل:
أ ـ تفسري ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)) لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي(310هـ)
فتفسري الطربي يغلب عليه النزعة الكوفية فكان يستخدم عشرات املصطلحات النحوية اخلاصة
بالكوفيني)5(.

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1الفهرست ،ابن النديم 191
()2الفهرست ،ابن النديم 190
( )4الفهرست ،ابن النديم  197وبغية الوعاة،السيوطي 133
( )3المدارس النحوية ،شوقي ضيف 232، 231
()1النزعة الكوفية عند ابن جرير الطبري في تفسيره ،رسالة دكتوراة جمال رمضان حميد حديجان
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ب ـ تفسري ((البحر ااحميط))أليب حيان الغرناطي األندلسي(435هـ) فإنه كان كثرياً ما ينتصر لآلراء
الكوفية علماً أنه كان هيل إىل املذهب البصري وكان يستخدم كلمة أصحابنا يعين هبا البصريني ،ومن
موافقته للكوفيني عند قراءة قوله تعاىل ﴿ :واتقوا اهلل الذي تساءلون به و ِ
األرحام ﴾ قراءة سبعية قرأها
محزة الزيات بكسر امليم وقرأها الباقون بالنصب يقول أبوحيان(( :وتأويلها على غري العطف على
الضمري ،مما خيرج الكالم عن الفصاحة ،فال يلتفت إىل التأويل مث قال :ومن ّادعى اللحن فيها والغلط

على محزة فقد كذب ،وقد ورد من ذلك يف أشعار العرب كثري خيرج عن أن جيعل ذلك ضرورة)))1(.ومل
يكن هذان التفسريان قد تضمنا بعض اآلراء الكوفية فحسب بل غريها كثري ولكنهما كانا على على

سبيل املثال.
 3ـ أما ما خيص مساع الكوفيني من حيث ّإهنم كانوا يسمعون الشاذ وشعر ِ
جمهول القائل فنقول:
ّ

أوالً :كان الكوفيون حيرتمون كل مساع يصدر عن عريب يثقون بعربيته فهم حياولون عدم إغفال كل
مسموع من كالم العرب؛ أل ّن 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
تقليبات املادة املستعمل منها واملهمل بغرض اإلحاطة بكل ما تكلّمت به العرب ،وقد ع ّد بعض
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
استعماهلم))( ،)1واألمر مل يكن خاص بالكوفيني ،فقد ذكِر بأن سيبويه إمام البصريني استشهد بكالم
بشار بن برد من

املولدين)3(.

واستشهد سيبويه أيضاً خبمسني بيتاً 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
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البحر ااحميط ،أيب حيّان 384/1
( )1تاري النحو ،األفغاين  41عن ضحى اإلسالم 135/1
( )3خزانة األدب ،البغدادي  8/1واالقرتا  ،السيوطي40
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ِ
ألف ومخسون بـيتا فأما ألف فعرفت
ومخسني مل يعرف قائليها ،يقول(( :نظرت ِيف كتاب ِسيبـوي ٍه فِإذا ف ِيه ٌ
أمساء قائليها فأثبتها ،وأما مخسون فلم أعرف أمساء قائليها وإِمنا امتنع ِسيبـوي ٍه من تس ِمية الشعراء ِألنه كره
أن يذكر الش ِ
الشعر يروي لشاعرين وبعضه منحول ال يعرف قائِله ِألنه قدم العهد
اعر وبعض ّ

بِِه)))1(.

وأما ما خيص القلة والكثرة يف السماع فنجد أ ّن البصريني ذهبوا إىل األخذ بالسماع فاشرتطوا فيه أن
يبلغ حد الكثرة ومل حيددوا مقدار هذه الكثرة ويقول عباس حسن)) :مل يذكروا أي البصريني ح ّد القلة
والكثرة ،وال وصفوا واحداً منهما وصفاً يزيل اإلهبام والغموض ،ولست أعرف فيما وقع يل من املراجع
من تص ّدى هلذا التحديد ،وكشف اإلهبام .فمىت نقول على النظائر إهنا كثرية يقاس عليها ،أو قليلة ال
يقاس عليها؟ ما الفيصل الذي حنتكم إليه يف أمر هذه الكثرة والقلة؟ أ تكون الكثرة بثالث ،أم بأربع ،أم
بعشر ،أم خبمسني ،أم مب ة ،أم بألف ،أم مباذا؟ ال جواب إال الكثرة والقلة وكفى)) .ويقول أيضاً(( :إ ّن
الكثرة املستفيضة اليت تبلغ عشرات النظائر وم اهتا هينة ميسورة يف حركات اإلعراب (:من رفع الفاعل،
ونصب املفعول ،وجزم املضارع...وسائر ضبط احلروف والكلمات) ،ففي كالم العرب من هذا ما يفوق
احلصر ،ومهمة من يطلبه سهلة قريبة .لكن املشاق تصادفه وتقهره حني حياول أن حيكم على مجع من
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
عددها وقد اختلفت اآلراء يف تقديرها؟ وكيف يقع اخلالف من أن لغة كل قبيلة وكل عريب حجة؛ ال
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
الشعر الكالم من غ ري نظر إىل مقاصد العرب ،وال اعتبار مبا كثر أو قل ) وهذا رأي اللغوي النحوي
الكبري أبو زيد األنصاري شي سيبويه ومعلمه؛ فقد كان جيعل الفصيح والشاذ سواء.
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه 3/1خزانة األدب ،البغدادي  343/1واالقرتا  ،السيوطي 41
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وكان البصريون ومن ماألهم بعيدين عن اجلادة حني ارتضوا الكثرة ،واعتصموا هبا ،من غري تبيان
حلدودها ومداها.
ولقد منعوا مجع مفعول على مفاعيل مجعاً قياسياً؛ حبجة أن ما ورد منه قليل ال يس ّوغ القياس؛ وبعد أن

أحصى بعض النحاة القدامى ما ورد منه فإذا هو قرابة عشرة ألفا  ،ومعىن هذا أن العشرة ليست كثرية
عند البصريني وأشياعهم؛ ومن مث ال تصلح للقياس عليها .وهذا حتكم مرفوض ،وتزمت ال سند له.
وليست آراههم أحق باالتباع ،وأوىل بالتقدمة من رأي الكوفيني ،فكالمها ينتزع أحكامه من لغة العرب
اخللّص الضاربني حول مدينيت (الكوفة أو البصرة) ،وليس الكوفيون بأهون شأناً ،وال أقل عدداً ،وال
أضعف مصادر من البصريني.
تش ّد د البصريون وضيقوا ،واعتقدوا أن سالمة اللغة والدين يف هذا ،وماألهتم عوامل خمتلفة؛ أضفت على
مذهبهم قوة ،وأكسبته شهرة جعلت الناس أيامهم وبعدهم ينقادون هلم ،بغري مفاضلة تامة نزيهة بني
آرائهم وآراء غريهم من النحاة.
جراء تشددهم (أي البصريني)أن وجدوا أنفسهم أمام شواهد فصيحة كثرية ،ختالف مذهبهم،
وكان من ّ

وهتدم قواعدهم .فماذا يفعلون؟ جلأوا إىل التأويل املصنوع ،والتكلف املفسد ،والوصف بالقلة وحنوها،

فقل أن جتد قاعدة من قواعدهم ساملة من هذا البالء .تراهم يذكرون القاعدة ،ويتبعوهنا بأمثلة خارجة
ّ
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
بالقلة ،أو الندرة ،أو الشذوذ ،أو ما شاءوا من أمساء كهذه يرفعوهنا سيفاً مصلتاً على كل ما خيالف
ضوابطهم

وأحكامهم)))1(.

مل يكن الكوفيون معولني على السماع أياً كان كما ي ّدعي بعض الباحثني بل كانوا يتحرون
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رأي يف بعض األصول ،عباس حسن 31ـ 34
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فدون وحفا
ويدققون فيه عند بناء القواعد فهذا هو الكسائي ـ كما أسلفنا ـ ذهب إىل البوادي ّ
عن األعراب فاستقى اللغة من مصادرها واعرتف بعلمه يونس بن حبيب ،وأما أن الكسائي يسمع
الشاذ من أعراب احلط ِمية ويستشهد بلغتهم عند مناظرته سيبويه وأنه رشا ه الء األعراب من أجل
االنتصار على سيبويه ،فهذه قصة تناقضها املعطيات واألدلة؛ ألن الكسائي كما ذكرنا عند عرضنا
لسريته سالفاً كان صدوقاً عاملاً ورعاً تقياً قضى حياته بني القرآن وعلومه ،ومثل هذه القصص املنحولة
تدعو للتشكيك يف العلوم اليت وصلت إلينا وأهنا علوم غري صحيحة وأ ّن من نقلها إلينا أفّاكون يسعون
إىل مصاحل دنيوية وهذا األمر ال يقبل مجلة وتفصيالً.
 5ـ وأما رواية أهل الكوفة فدارت الشبهات حوهلا ونسجت فيها األساطري ،فخلف األمحر بصري
األصل وراوية أهل البصرة أوالً و معلم األصمعي ومعلم أهل البصرة كلهم فقال أبو عبيدة معمر بن
املثىن(( :خلف األمحر معلم األصمعي ومعلم أهل البصرة)) ،وقال األخفد(( :مل ندرك أحداً أعلم
بالشعر من خلف واألصمعي)) ،وقال ابن سالم :أمجع أصحابنا أن األمحر كان أفرس الناس ببيت شعر،
وأصدق لساناً ،وكنا ال نبايل إذا أخذنا عنه خرباً أو أنشدنا شعراً ّأال نسمعه من صاحبه ،وقال مشر:
خلف األمحر أول من أحدث السماع بالبصرة ،وذلك أنه جاء إىل محاد الراوية فسمع منه وكان ضنيناً
بأدبه)1(.

وأستخلص مما سبق أن خلف األمحر بصري أخذ عن محاد الراوية الكويف ،وبعد ذلك أصبح خلف
معلم األصمعي البصري مث علم البصريني ،وبعد ذلك جاءت رواية أخرى تقول إنّه عندما ترك البصرة
وذهب إىل الكوفة أراد أن يأخذ من الكوفيني الشعر فرفضوا أن يعطوه شعرهم فبدأ بإعطائهم شعراً من
نظمه على أنه من شعر األقدمني ،وعندما مرض أراد التوبة أخربهم بذلك فلم يص ّدقوه .هذا التناقض
الكبري يف هذه الرواية هكن أن نفهم منه األيت:
أ ـ عندما كان خلف األمحر يف البصرة كان صادقاً فأخذ منه البصريون ،وبعدما ذهب إىل الكوفة
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معجم األدباء ،ياقوت احلموي 1155/3
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كثرت حول األقاويل.
ب ـ تعلّم خلف على يد محاد الراوية الكويف ،ومن مثّ ذهب بروايات محاد إىل البصريني.
ج ـ أخذ البصريون والكوفيون عن خلف األمحر إذا فهمنا هذا فلِم وجهت التهم للكوفيني دون
البصريني؟ وأما محاد بن ميسرة املشهور حبماد الراوية فقال عنه ابن األنباري :يف((نزهة األلباء)) "فإنه
كان من أهل الكوفة ،مشهوراً برواية األشعار و األخبار ،وهو الذي مجع السبع الطوال ،هكذا ذكره أبو
جعفر أمحد بن حممد النحاس" )1(.ومل يذكر األنباري محاداً الراوية بسوء.
وعند قراءيت لكتابني من كتب األستاذ سعيد األفغاين رمحه اهلل وهذان الكتابان مها :يف أصول النحو
واآلخر من تاري النحو العريب وجدت فيه هجوماً الذعاً على الكوفة وعلمائها الذين قد رحلوا إىل حياة
الربزخ ويذ ّكرين أسلوب األفغاين بأيب الطيّب يف مراتب النحويني الذي كان يكثر من اهلجوم على حناة
الكوفة بشكل غري منطقي ويتحيّز للبصريني يقول قادحاً يف الكسائي بقوله(( :وعلمه خمتلط بال حجج

وعلل))()1بل لقد طعن يف كل الكوفيني بقوله(( :مل يكن جلميع الكوفيني عامل بالقرآن وكالم
العرب))()3

وأما عن الرهاسي ((فهو مطرو العلم ليس بشيء))( ،)3فكتاب مراتب النحويني مملوء

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

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1نزهة األلباء ،األنباري 33
( )1دراسة يف النحو الكويف ،خمتار ديرة  310عن مراتب النحويني ،أيب الطيب اللغوي 111 ،110
( )3دراسة يف النحو الكويف ،خمتار ديرة  310عن مراتب النحويني ،أيب الطيب اللغوي 111 ،110
( )3دراسة يف النحو الكويف ،خمتار ديرة  310عن مراتب النحويني ،أيب الطيب اللغوي 1 ،110
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املبحث الثاين :االتساع والتضييق يف القياس

ِ
اسا واقتاسه وقـيسه إِذا قدره على ِمثالِِه ،)1(.وقاس
تعريف القياس لغة :قاس الشيء يقيسه قـيساً وقي ً
الشيء بغريه وعلى غريه (فانقاس) أي ق ّدره على مثاله)1(.وقاس الشيء قيساً وقياساً :أي ق ّدره على

مثاله)3(.

عرفه األنباري يف كتابه اإلغراب يف جدل اإلعراب بأنه((محل غري املنقول
وأما تعريف القياس اصطالحاً :ف ّ
على املنقول إذا كان يف

معناه)3( )).

أركان القياس
للقياس أربعة أركان وهي على النحو التايل:
أصل :وهو املقيس عليه ،وفرع :وهو املقيس ،وحكم ،وعلة

جامعة)5(.

أقسام القياس
القياس يف العربية أربعة أقسام وهي كما يلي:
محل فرع على أصل ،محل أصل على فرع ،محل نظري على نظري ،محل ضد على

ضد)4(.

االتساع يف القياس

 1ـ (جواز التعجب من البياض والسواد ،دون غريمها من األلوان)
ويف املسألة السادسة عشرة اجته الكوفيون إىل أنه جيوز أن يستعمل "ما أفعله" يف التعجب من البياض
والسود خاصة ،من بني سائر األلوان ،حنو أن تقول :هذا الثوب ما أبـيضه ،وهذا الشعر ما أسوده،
واحتجوا لذلك بالقياس:
فقالوا :إمنا جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر األلوان ألهنما أصال األلوان ،ومنهما يرتكب
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لسان العرب ،ابن منظور184/4
( )1خمتار الصحا للشي اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي 131
( )3معجم الوسيط 440
( )3االقرتا  ،السيوطي  33عن اإلغراب يف جدل اإلعراب ،األنباري35
( )5االقرتا  ،السيوطي 34
( )4االقرتا  ،السيوطي  101ـ 104
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سائرها من احلمرة والصفرة واخلضرة والصهبة والشهبة والكهبة إىل غري ذلك ،فإذا كانا مها األصلني
عليها)1(.

لأللوان كلها جاز أن يثبت هلما ما ال يثبت لسائر األلوان؛ إذ كانا أصلني هلا ومتقدمني
 1ـ (جواز تقدمي معمول خرب"ما" النافية عليها)
ويف املسألة العشرين رأى الكوفيون أنه جيوز "طعامك ما زي ٌد آكِ ًال" ،ولقد احتجوا على جواز التقدمي
بالقياس :حيث قاسوا" ما " وجعلوها مبنزلة مل ولن وال؛ أل ّن "ما" نافية ومل ولن وال حروف نفي وهذه
ِ
وبشرا ال أخرِج" فإذا
األحرف جيوز تقدمي معمول ما بعدها عليها ،حنو "ز ً
يدا مل أضرب ،وعمرا لن أكرمً ،
جاز التقدمي مع هذه األحرف فكذلك مع ما)1(.
 3ـ (جواز العطف على اسم "إن" بالرفع قبل جميء اخلرب)
ويف املسألة الثالثة والعشرين اجته الكوفيون إىل أنه جيوز العطف على موضع "إن" قبل متام اخلرب ،واختلفوا
بعد ذلك؛ فذهب أبو احلسن علي بن محزة الكسائي إىل أنه جيوز ذلك على كل حال ،سواء كان يظهر
وبكر منطلقان" .وذهب
منه عمل "إن" أو مل يظهر ،وذلك حنو قولك" :إن ز ً
يدا وعمرو قائمان ،وإنك ٌ
أبو زكريا حيى بن زياد الفراء إىل أنه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل إن.
ولقد كانت حجتهم على جواز العطف على اسم "إن" بالرفع قبل جميء اخلرب القياس:
فقالوا :أمجعنا على أنه جيوز العطف على املوضع قبل متام اخلرب مع ال ،حنو "ال رجل وامرأةٌ أفضل منك"
فكذلك مع "إن" ألهنا مبنزلتها ،وإن كانت إ ّن لإلثبات وال للنفي؛ ألهنم حيملون الشيء على ضده كما

حيملونه على نظريه ،وقالوا كذلك يدل على اجلواز أنا أمجعنا على أنه جيوز العطف على االسم بعد متام
اخلرب ،فكذلك قبل متام اخلرب؛ ألنه ال فرق بينهما عندنا ،وأنه قد عرف من مذهبنا أ ّن "إن" ال تعمل يف
اخلرب لضعفها ،وإمنا يرتفع مبا كان يرتفع به قبل دخوهلا ،فإذا كان اخلرب يرتفع مبا كان يرتفع به قبل
دخوهلا؛ فال إحالة إذن؛ ألنه إمنا كانت املسألة تـفسد أن لو قلنا إن "إن" هي العاملة يف اخلرب فيجتمع
حماال)3(.
عامالن فيكون ً

 4ـ (جواز زيادة الم االبتداء يف خرب لكن)
ويف املسألة اخلامسة والعشرين رأى الكوفيون أنه جيوز دخول الالم يف خرب "لكن" كما جيوز يف خرب إن،
ِ
عمرا لقائم" ،واحتجوا على أنه جيوز دخول الالم يف خرب "لكن" بالقياس :وقالوا:
حنو "ما قام زي ٌد لكن ً

احدا ،كما زيدت
مجيعا حرفًا و ً
إ ّن األصل يف "لكن" إن ،زيدت عليها ال والكاف؛ فصارتا ً
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،ا ألنباري 133/1ـ 151
( )1اإلنصاف ،األنباري141/1
( )3اإلنصاف ،األنباري184،185/1
63

الشاعر)1(:

عليها الالم واهلاء يف قول
ك من عبسية لو ِسيمةٌ  ...على هنـو ِ
هلِن ِ
ات ٍ
كاذب من يـقوهلا
فزاد الالم واهلاء على إ ّن ،فكذلك ههنا :زاد عليها ال والكاف؛ فإن احلرف قد يوصل يف أوله وآخره،
فما وصل يف أوله حنو "هذا وهذاك" وما وصل يف آخره حنو قوله تعاىل{ :فِإما تـرين ِمن البش ِر أح ًدا}()1

وكذلك على حسب قوهلم :إ ّن قول العرب "كم مالك" إهنا "ما" زيدت عليها الكاف ،مث إن الكالم
كثر هبا فحذفت األلف من آخرها وس ّكنت ميمها ،كما زيدت الالم على "ما" مث ملا كثر الكالم هبا
سكنت ميمها فقالواِ :
"مل فعلت كذا"؟
قال الشاعر)3(:
ات ِ
يا أبا األسود مل أسلمت ِين  ...هلموم طا ِرق ٍ
وذكر
وقال بعض العرب يف كالمه -وقد قيل له :منذ كم قـعد فال ٌن؟  -فقال" :كمنذ أخذت يف حديثك"
فزاد الكاف يف "منذ"؛ فدل على أن الكاف يف كم زائدة ،وقيل لبعضهم :كيف تصنعون األقِط؟ فقال:
كه ٍ
ني ،أي :يسري سهل ،فيزيدون الكاف ،فكذلك ههنا :زيدت ال والكاف على إن وحذفت اهلمزة
احدا ،كما قالوا "لن" وأصلها ال أن ،فحذفوا األلف واهلمزة لكثرة
لكثرة االستعمال فصارت حرفًا و ً
احدا ،فكذلك ههنا ،وبل أوىل ،فإنه إذا جاز حذف األلف واهلمزة لكثرة
االستعمال ،فصارتا حرفًا و ً
االستعمال فألن جيوز حذف اهلمزة كان ذلك من طرق األوىل.
يدا فلن أضرب؛ ألن ما بعد
وقالوا :وال جيوز أن يقال "إنه لو كان أصلها ال أن؛ ملا جاز أن يقال :أما ز ً
أن ال جيوز أن يعمل فيما قبلها"؛ ألنا نقول :إمنا جاز ذلك ألن احلروف إذا ركبت تغري حكمها بعد
الرتكيب عما كان عليه قبل الرتكيب ،أال ترى أن "هل" ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها ،وإذا
ركبت مع "ال" ودخلها معىن التحضيص تغري ذلك احلكم عما كان عليه قبل الرتكيب؛ فجاز أن يعمل
يدا هال ضربت"؟ فكذلك ههنا.
ما بعدها فيما قبلها ،فيقال "ز ً

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1أنشد ابن منظور هذا البيت "ل هـ ن" ثاين بيتني ،ونسب روايتهما إىل الكسائي ،ومل يعزمها إىل قائل معني ،والبيت السابق عليه قوله:
ويب من تباريح الصبابة لوعة  ...قتيله أشواقي ،وشوقي قتيلها
أيضا ،وهو بتمامه هكذا:
وأنشد بيتًا آخر يشرتك مع بيت الشاهد يف صدره ،ومل يعزه إىل معني ً
هلنك من عبسية لوسيمة  ...على كاذب من وعدها ضوء صادق
([ )1مرمي :من اآلية]14
()3هذا البيت يف مغين اللبيب "رقم  333بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلمبد"  ،وأنشده البغدادي يف خزانة األدب " "538 /1أثناء
شرحه للشاهد رقم  334من شواهد الكافية ،والبيت من شواهد ابن يعيد "ص "1184وشر الكافية للرضي "ش "514وشرحه
أيضا من شواهد الرضي يف شر الشافية "ش "110وشرحه البغدادي بإجياز "ص 113بتحقيق حممد
للبغدادي يف اخلزانة " "134 /3وهو ً
حمي الدين عبد احلميد"
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والذي يدل على أن أصلها إن قوهلم :إنّه جيوز العطف على موضعها كما جيوز العطف على موضع إن؛
فدل على أن األصل فيها إن زيدت عليها ال والكاف؛ فكما جيوز دخول الالم يف خرب إن؛ فكذلك
ّ
لكن)1(.

جيوز دخوهلا يف خرب
 5ـ (جواز تقدمي معمول اسم الفعل عليه)
ويف املسألة السابعة والعشرين اجته الكوفيون إىل أن "عليك ،ودونك ،وعندك" يف اإلغراء جيوز تقدمي
وبكرا دونك" ،واحتجوا على أنه جيوز تقدمي معمول
معموالهتا عليها ،حنو "ز ً
عمرا عندكً ،
يدا عليكً ،
اسم الفعل عليه بالقياس ،وقالوا :أمجعنا على أن هذه األلفا قامت مقام الفعل ،ومثلوا بقوهلم "عليك
بكرا ،ولو
يدا" أي الزم ز ً
زً
يدا ،وإذا قلت "عندك عمرا" أن تناول عمرا ،وإذا قلت "دونك بكرا" أي خذ ً
جائزا ،فكذلك مع ما قام مقامه)1(.
قلت "ز ً
وبكرا خذ" فقدمت املفعول لكان ً
وعمرا تناولً ،
يدا الزمً ،

 4ـ (جواز حاشى يف االستثناء كوهنا فعل)
ويف املسألة السابعة والثالثني رأى الكوفيون أ ّن "حاشى" يف االستثناء فعل ٍ
ماض ،وذهب بعضهم إىل
أنه فعل استعمل استعمال األدوات ،واستدلوا على أ ّن حاشى فعل قوهلم :إ ّن الم اخلفض تتعلق به،
كما جاء يف قول اهلل تعاىل ﴿ :حاش لِل ِه ما هذا بشًرا﴾( )3وقالوا إ ّن حرف اجلر إمنا يتعلق بالفعل ،ال
باحلرف؛ ألن احلرف ال يتعلق باحلرف ،وإمنا حذفت الالم لكثرة استعماله يف الكالم.
ومن الكوفيني من احتج على فعلية حاشى بقوهلم إنّه يدخله احلذف ،واحلذف إمنا يكون يف الفعل ،ال
احلرف ،حيث قالوا يف حاشى هلل :حاش هلل ،وهلذا قرأ أكثر القراء {حاش لِل ِه} بإسقاط األلف ،وكذلك
فعليته)3(.

هو مكتوب يف املصاحف؛ فرأوا أنّه دليل على
 4ـ (جواز جر االسم إذا فصل بينه وبني "كم" اخلربية بالظرف أو اجلار واجملرور)
ويف املسألة احلادية واألربعني اجته الكوفيون إىل أنه إذا فصل بني "كم" يف اخلرب وبني االسم بالظرف
خمفوضا ،حنو :كم عندك رج ٍل ،وكم يف الدار ٍ
غالم؟ ،واحتجوا على جواز جر التمييز
وحرف اجلر كان
ً

خمفوضا واستدلواكذلك بالقياس؛ حيث قالوا إ ّن
إذا فصل بني "كم" اخلربية ومتييزها بقوهلم :إنّه يكون
ً
"من" ومثّلوا لذلك بقوهلم" :كم رج ٍل أكرمت ،وكم امرأةٍ
خفض االسم بعد "كم" يف اخلرب بتقدير ِ
أهنت" كان التقدير فيه :كم ِمن ٍ
رجل أكرمت ،وكم ِمن امراةٍ أهنت؛ وقالوا إن املعىن
يقتضي هذا التقدير ،وهذا التقدير مع وجود الفصل بالظرف وحرف اجلر كما هو مع عدمه ،فكما
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 108/1ـ 113
( )1اإلنصاف ،األنباري 113،118/1
( [ )3سورة يوسف]31 :
( )3اإلنصاف ،األنباري180،148/1
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خمفوضا مع عدم الفصل فكذلك مع
ينبغي أن يكون االسم
ً

وجوده)1(.

ومعىن)
 8ـ (جواز جميء"كال" و"كلتا" مثنيان لفظًا ً
ويف املسألة الثانية والستني رأى الكوفيون أ ّن "كال ،وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية ،وأصل كال "كل"
فخ ّففت الالم ،وزيدت األلف للتثنية ،وزيدت التاء يف "كلتا" للتأنيث ،واأللف فيهما كاأللف يف
"الزيدان" ،والعمران" ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما اإلضافة ،وكانت حجتهم أ ّن "كال"
معىن وأ ّن األلف فيهما للتثنية القياس فقالوا :الدليل على أهنا ألف التثنية أهنا
و"كلتا" مثنيان لفظًا و ً
تنقلب إىل الياء يف النصب واجلر إذا أضيفتا إىل املضمر ،وذلك حنو قولك" :رأيت الرجلني كليهما،
ومررت بالرجلني كليهما ،ورأيت املرأتني كلتيهما ،ومررت باملرأتني كلتيهما" ولو كانت األلف يف آخرمها
ورحا" مل تنقلب كما مل تنقلب ألفهما حنو "رأيت عصامها ورحامها ،ومررت
كاأللف يف آخر ً
"عصاً ،
بعصامها ورحامها" فلما انقلبت األلف فيهما انقالب ألف "الزيدان ،والعمران" دل على أن تثنيتهما
لفظية

ومعنوية)1(.

كيدا معنويًا)
 9ـ (جواز توكيد النكرة تو ً
ويف املسألة الثالثة والستني اجته الكوفيون إىل أن توكيد النكرة بغري لفظها جائز ،إذا كانت م قتة حنو
يوما كله ،وقمت ليلة كلها" ،واحتجوا على أن تأكيد النكرة جائز بالقياس؛ وقد قالوا
قولك" :قعدت ً
إ ّن اليوم م قت جيوز أن يقعد يف بعضه ،والليلة م قتة جيوز أن يقوم يف بعضها ،فإذا قلت "قعدت يوماً
كله ،وقمت ليلة كلها" صح معىن

التوكيد)3(.

 01ـ (جواز إظهار "أن" املصدرية بعد "لكي" وبعد حىت)
ويف املسألة الثمانني رأى الكوفيون أنه جيوز إظهار "أن" بعد "كي" حنو "ج ت لكي أن أكرمك"
فتنصب "أكرمك" بكي" ،وأن" توكيد هلا ،وال عمل هلا ،وذهب بعضهم إىل أن العامل يف قولك "ج ت
أيضا جيوز إظهار "أن" بعد حىت.
لكي أن أكرمك" الالم ،وكي وأن توكيدان هلا ،وكذلك ً
وكان ـ ــت حج ـ ــتهم عل ـ ــى أن ـ ــه جي ـ ــوز إظه ـ ــار "أن" بع ـ ــد ك ـ ــي القي ـ ــاس؛ وذل ـ ــك يف ق ـ ــوهلم إن "أن" ج ـ ــاءت
للتوكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،والتوكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب؛ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخلت "أن" توكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا هل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
التفاقهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن وإن اختلفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف اللف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدلوا بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول رهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  303/1ـ 305
( )1اإلنصاف ،األنباري330،333/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 351/1ـ 353
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قد يك ِسب املال اهلِدان اجلايف  ...بغري ال عص ِ
ف وال
فأكد "غري" بال؛ التفاقهما يف املعىن ،وهلذا قالوا :إن العمل لكي ،وأن ال عمل هلا؛ ألهنا دخلت توكيدا
اص ِطر ِ
اف()1

أيضا قالوا :إ ّن العمل لالم يف قولك "ج ت لكي أن أكرمك" ألن كي وأن تأكيدان لالم،
هلا ،وكذلك ً
وال يبعد يف كالمهم مثل ذلك؛ فقد قالوا :ال إن ما رأيت مثل زيد ،فجمعوا بني ثالثة أحرف من
حروف اجلحد للمبالغة يف التوكيد ،فقالوا كذلك ههنا)1(.
11ـ (جواز قول "كنت أظن أن العقرب أشد لسعةً من الزنـبوِر فإذا هو إياها"
ويف املسألة التاسعة والتسعني رأى الكوفيون أنه جيوز أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد لسع ًة من
الزنـبوِر فإذا هو إياها" ،واحتجوا على جواز " فإذا هو إياها" بالقياس فقالوا :إمنا قلنا ذلك ألن "إذا" إذا
كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان ،والظرف يرفع ما بعده ،وتعمل يف اخلرب عمل وجدت؛ ألهنا مبعىن
وجدت.
وقد قال أبو العباس أمحد بن حيى ثعلب من الكوفيني :إ ّن "هو" يف قوهلم "فإذا هو إياها" عماد،
ونصبت "إذا ألهنا مبعىن وجدت)3(.
 11ـ (جواز نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها)
ويف املسألة الثامنة بعد امل ة اجته الكوفيون إىل أنه جيوز نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها ،واحتجوا
بالقياس على نقل مهزة الوصل إىل الساكن قبلها ؛ألهنا مهزة متحركة؛ فجاز أن تنقل حركتها إىل الساكن
قبلها كهمزة القطع يف قوهلم "من ابوك ،وكم ابِلك" وما أشبه ذلك.
اح ِد اثنان" فيكسرون الدال من "و ِ
واستدلوا على صحة كالمهم ما قالته العرب يف "و ِ
احد" وقالوا أيضاً
قد أمجعنا وإياكم على أن كسرة الدال إمنا كانت إللقاء حركة مهزة ِ
"اثنان" عليها اللتقاء الساكنني ،وال
خالف أن مهزة ِ
"اثنان" مهزة وصل ،فرأوا بأ ّن هذا دليل على صحة ما ذهبوا إليه)3(.

 13ـ (جواز مد املقصور يف ضرورة الشعر)
ويف املسألة التاسعة بعد امل ة رأى الكوفيون أنّه جيوز مد املقصور يف ضرورة الشعر ،وإليه ذهب أبو
احلسن األخفد من البصريني ،واستدلوا على جواز مد املقصور يف ضرورة الشعر بالقياس فقد قالوا إنه
جيوز مد املقصور ألنا أمجعنا على أنه جيوز يف ضرورة الشعر إشباع احلركات اليت هي الضمة
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1العصف ومثله االعتصاف :الطلب واحليلة ،تقول :عصف فالن يعصف عصفاً -من مثال ضرب يضرب ضرباً .اإلنصاف581/1
( )1اإلنصاف ،األنباري581،581،543/1
( )3اإلنصاف ،األنباري  401/1ـ 403
( )3اإلنصاف ،األنباري 431،431/1
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والكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والياء واأللف؛ واحتجوا على إشباع الضمة
كأن يف أنياهبا القرنـفول

بقوله)1(:

أراد "القرنـفل" وإشباع الكسرة
وكقول الشاعر)1( :
ال عهد يل بِنِيضال أصبحت كالشن البال
أراد بِنِ ٍ
ضال ،وإشباع الفتحة كقوله:
أقول إِذ خرت على الكلكال
أراد الكلكل )3(.فقالوا إذا كان هذا جائزاً ًْ يف ضرورة الشعر باإلمجاع جاز أن يشبع الفتحة قبل األلف
املقصورة فتنشأ عنها األلف فيلتحق باملمدود)3(.
 13ـ (جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فعالً متصرفاً)
ويف املسألة العشرين بعد امل ة اختلف الكوفيون يف جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فيه فعالً متصرفاً
حنو "تصبب زيد عرقا ،وتفقأ الكبد شحما" :فذهب بضعهم إىل جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان
املازين وأبو العباس املربد من البصريني ،واحتجوا على تقدمي التمييز إذا كان العامل فعالً متصرفاً بالقياس

فقالوا ألن هذا العامل فعل متصرف؛ فجاز تقدمي معموله عليه كسائر األفعال املتصرفة ،وقالوا إ ّن الفعل
ملا كان متصرفاً حنو " :ضرب زيد عمراً" -جاز تقدم معموله عليه حنو "عمراً ضرب زيد")5(.
ّ
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا بيت من الرجز املشطور ،وقد أنشد ابن منظور يف اللسان "ق ر ن ف ل" رجزين كل واحد منهما يشتمل على هذا البيت مع
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:
إذا التفت حنوي تضوع رحيها  ...نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل
( )1من الرجز ،وقد أنشده ابن منظور "ن ض ل" غري معزو ،والنيضال :مصدر "ناضله يناضله" إذا باراه يف الرمي ،و"الشن" القربة
الصغرية ،والبال :أي البايل.
( )3اإلنصاف ،األنباري14/1
( )3اإلنصاف ،األنباري433،435/1
( )5اإلنصاف ،األنباري 818/1ـ 830
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التضييق يف القياس

 1ـ (أوىل العاملني بالعمل يف التنازع إعمال الفعل األول)
يدا ،وأكرمت و ِ
أكرمين
ويف املسألة الثالثة عشرة اجته الكوفيون يف إعمال الفعلني ،حنو "أكرم ِين وأكرمت ز ً
زي ٌد" إىل أن إعمال الفعل األول أوىل ،واحتجوا على أن إعمال الفعل األول أوىل بالقياس فقالوا  :إ ّن
الفعل األول سابق الفعل الثاين ،وهو صاحل للعمل كالفعل الثاين ،إال أنه ملا كان مبدوءًا به كان إعماله
يدا
أوىل؛ لقوة االبتداء والعناية به؛ وهلذا قالوا إنّه ال جيوز إلغاء "ظننت" إذا وقعت مبتدأة ،حنو "ظننت ز ً

ئما" خبالف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة ،حنو "زيد ظننت قائم ،وزيد قائم
قا ً
ظننت" وكذلك قالوا ال جيوز إلغاء "كان" إذا وقعت مبتدأة حنو "كان زيد قائماً" خبالف ما إذا كانت
متوسطة ،حنو "زيد كان قائم" فدل على أن االبتداء له أثر يف تقوية عمل الفعل والذي ي يد أ ّن إعمال
الفعل األول أوىل من الثاين قوهلم إذا أعملت الثاين أدي إىل اإلضمار قبل الذكر ،واإلضمار قبل الذكر
يف كالمهم)1(.

ال جيوز
 1ـ (منع تقدمي خرب "ليس" عليها].
ويف املسألة الثامنة عشرة رأى الكوفيون أنه ال جيوز تقدمي خرب "ليس" عليها ،وإليه ذهب أبو العباس
المبـرد من البصريني.
واحتجوا على عدم جواز تقدمي خرب ليس عليها بالقياس وذلك بقوهلم :إ ّن "ليس" فعل غري متصرف؛
فال جيري جمرى الفعل املتصرف كما أجريت "كأن" جمراه ألهنا متصرفة ،فمثلوا للفعل املتصرف بقوهلم :
كان يكون فهو كائن وكن ،كما يف :ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب واضرب ،وال يكون ذلك يف
فعال متصرفًا ،فوجب أن ال جيوز تقدمي خربه
ليس ،وإذا كان كذلك فوجب أن ال جيري جمرى ما كان ً
عليه كما كان ذلك يف الفعل املتصرف؛ ألن الفعل إمنا يتصرف عمله إذا كان متصرفًا يف نفسه .فأما إذا
كان غري متصرف يف نفسه فينبغي أن ال يتصرف علمه؛ فلهذا ال جيوز تقدمي خربه عليه.
وكذلك قاسوا "ليس" على "ما"؛ ألن ليس تنفي احلال كما أن ما تنفي احلال ،وكما أن ما ال تتصرف
وال يتقدم معموهلا عليها فكذلك ليس ،على أن من النحويني من يـغلب عليها احلرفية ،وحيتج مبا حكي
مجيعا ،وكذلك حكي أن
عن بعض العرب أنه قال" :ليس الطيب إال املسك" فرفع الطيب واملسك ً
رجال ليسي" فأتى بالياء وحدها من غري نون الوقاية،
بعض العرب قيل له :فالن يتهددك ،فقال" :عليه ً

فعال لكان ينبغي أن
فعال لوجب أن يأيت هبا كسائر األفعال ،وألهنا لو كانت ً
ولو كان ً
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 84، 84 /1
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يرد إىل األصل إذا اتصلت بالتاء فيقال يف لست "ليِست" أال ترى أنك تقول يف صيِد البعري ِ
"صيد
يرد ههنا إىل
البعري" فلو أدخلت عليه التاء لقلت "صيِدت" فرددته إىل األصل وهو الكسر ،فلما مل ّ

دل على أن املغلب عليه احلرفية ،ال الفعلية ،وقد حكى سيبويه يف كتابه أن
األصل -وهو الكسرّ -
بعضهم جيعل ليس مبنزلة ما يف اللغة اليت ال يعملون فيها "ما"؛ فال يعملون ليس يف شيء ،وتكون
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
ثبت أهنا ال تتصرف وأهنا موغلة يف شبه احلرف فينبغي أن ال جيوز تقدمي خربها عليها ،وألن اخلرب جمحود
فال يتقدم على الفعل الذي جحده)1(.
 3ـ(وجوب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وِجد معها ظرف مكرر)
ويف املسألة الثالثة والثالثني اجته الكوفيون إىل أن النصب واجب يف الصفة إالصاحلة للخربية إذا وجد
قائما فيها"  ،وكانت حجتهم على
معها ظرف مكرر وهو خرب املبتدأ ،وذلك حنو قولك" :يف الدار زيد ً
أن النصب واجب يف الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر القياس فقالوا :إمنا قلنا إنه ال
قائما فيها" إمنا حتصل إذا
جيوز إال النصب ،وذلك ألن الفائدة يف الظرف الثاين يف قولك" :يف الدار زيد ً

محلناه على النصب ،ال إذا محلناه على الرفع ،أال ترى أنه إذا محلناه على النصب يكون الظرف األول
كالما
خربا للمبتدأ ،ويكون الثاين ظرفًا للحال ،ويكون الصلة لقائم
ً
منقطعا عما قبله؛ فيكون على هذا ً
ً
مستقيما مل يـلغ منه شيء ،خبالف ما إذا محلناه على الرفع فقلنا "يف الدار زيد قام فيها" فإنه تبطل
ً

فائدة يف الثانية لنيابة األوىل عنها يف الفائدة ،ومحل الكالم على ما فيه فائدة أشبه باحلكمة من محله
على ما ليس فيه فائدة)1( .
 3ـ (منع صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر)
ويف املسألة التاسعة والستني رأى الكوفيون أ ّن "أفعل منك" ال جيوز صرفه يف ضرورة الشعر ،وكانت
حجتهم يف عدم جواز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر القياس عندما قالوا :إ ّن ِ
"من" ملا اتصلت
ّ
بأفعل منعت " ِمن" صرفه لقوة اتصاهلا به ،وهلذا كان يف املذكر وامل نث والتثنية واجلمع على لفا واحد،
حنو "زيد أفضل من عمرو ،وهند أفضل من دعد ،والزيدان أفضل من العمرين ،والزيدون أفضل من
العمرين"؛ فدل على قوة اتصاهلا به؛ فلهذا قالوا :ال جيوز صرفه.
واحتجوا أيضاً بعدم جواز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر بقوهلم إ ّن ِ
"من" تقوم مقام اإلضافة وال
جيوز اجلمع بني التنوين واإلضافة؛ فكذلك ال جيوز اجلمع بينه وبني ما يقوم مقام اإلضافة ،وإمنا مل جيز
اجلمع بني التنوين واإلضافة ألهنما دليالن من دالئل األمساء ،فاستغين بأحدمها عن اآلخر)3(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري140/1ـ 141
( )1اإلنصاف ،األنباري153،158/1
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( )3اإلنصاف ،األنباري383، 388/1

 5ـ (منع "كي" من أن تأيت حرف جر)
ويف املسألة الثامنة والسبعني اجته الكوفيون إىل أن "كي" ال تكون إال حرف نصب ،وال جيوز أن تكون
حرف خفض ،واحتجوا بعدم جواز كون "كي" حرف خفض بقوهلم إ ّن "كي" من عوامل األفعال ،وما
كان من عوامل األفعال ال جيوز أن يكون حرف خفض؛ ألنه من عوامل األمساء ،وعوامل األفعال ال
جيوز أن تكون من عوامل األمساء.
واستدلوا أيضاً على أهنا ال تكون حرف خفض دخول الالم عليها كقولك" :ج تك لكي تفعل هذا"
وقالوا إ ّن الالم على أصل البصريني حرف خفض ،وحرف اخلفض ال يدخل على حرف اخلفض ،وذكروا
قول مسلم بن معبد الوالس)1(:
ِِ
أبدا دواء
فال واهلل ما يـلفى ملا يب  ...وال للما هبِِم ً

فجعلوه من الشاذ الذي ال يـعرج عليه وال ي خذ به باإلمجاع.
وكذلك قالوا :ال جيوز أن يقال" :الدليل على أهنا حرف جر أهنا تدخل على ما االستفهامية كما يدخل
عليها حرف اجلر؛ فيقال :كيمه ،كما يقال :لِمه" فربروا لذلك بقوهلم :مه من كيمه ليس لكي فيه عمل،
وليس يف موضع خفض ،وإمنا هو يف موضع نصب؛ ألهنا تقال عند ذكر كالم مل يـفهم؛ يقول القائل:
أقوم كي تقوم ،فيسمعه املخاطب ومل يفهم "تقوم" فيقول :كيمه؟ يريد كي ماذا ،والتقدير :كي ماذا
تفعل ،مث حذف ،فمه :يف موضع نصب ،وليس لكي فيه عمل)1(.

و ّأما ما خيص الردود على الشبهات املتعلقة بالقياس الكويف فتكون على النحو التايل:
1ـ ختط ة القول بأن الكوفيني يقيسون على الشاذ والدليل على ذلك ما قالوه يف املسألة الثامنة والسبعني
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.
وذهب البصريون إىل أنّه جيوز أن تكون حرف جر.
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من كلمة ملسلم بن معبد الوالس يقوهلا يف ابن عمه عمارة بن عبيد الواىل ،والبيت من شواهد ابن هشام يف مغين اللبيب
"رقم  "301ويف اوضح املسالك "رقم  "304واألمشوين "رقم  "811وابن جين يف سر الصناعة "رقم  115يف  "183 /1ورضي الدين يف
باب التوكيد من شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " 343 /1بوالق" كما شرحه العيين ""101 /3
( )1اإلنصاف ،األنباري 540/1ـ 541
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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
أن تكون من عوامل األمساء ،والذي يدل على أهنا ال تكون حرف خفض دخول الالم عليها كقولك
((:ج تك لكي تفعل هذا))؛ ألن الالم على أصلكم حرف خفض ،وحرف اخلفض ال يدخل على
حرف خفض ،وأما قول الشاعر:
فال و ِ
اهلل ما يـلفى لِما يب
فمن الشاذ الذي ال يـعرج عليه وال ي خذ به

وال لِلِما هبم أبداً دواء

باإلمجاع)1(.

وقال شوقي ضيف بعدما عرض موقف الفراء من كالم بعض العرب فقال(( :فهو قد خيط هم ،وقد يرد
بعض ما مسعه منهم م مناً بأنه شاذ ال يقاس عليه وال يصح طرده يف العربية ،وإذن فما يرتدد يف بعض
الكتابات من أن البصرة كانت ختطئ العرب بينما كانت الكوفة تقبل كل ما يروى عنهم ،حىت لرمبا بنت
على الشاهد الواحد قاعدة غري

صحيحة)))1(.

وهذا هو الفراء ال يقيس على املسموع من كالم العرب أحياناً وال جييزه وال يستحسنه ،قال عن
((عسى زيد قائماً)) إنه مل جييء إال يف (( عسى الغوير أب ساً))و الفراء ال يقيس وال حيسن وال جييز
عسى إال مع أن وأجازها يف عسى الغوير أب ساً ألهنا مثل.
ويف قـرى مجع قرية يقول الفراء (( :إنه جاء على غري قياس بضم القاف وكان ينبغي أن جتمع قِراء))
وحجته يف ذلك ما مسع من كالم العرب فهو يقيس قرية على ركوة وشكوة ،فجمعها ِركاء

ِ
وشكاء()3

أ ـ موقف الكسائي والفراء من بعض القراءات كانا خيط ان بعض القراءات الشاذة ،ويصفاهنا بالقبح،
على رغم أ ّن من كان قبلهم من البصريني يوجهون القراءات وي ولوهنا على ما يتناسب مع
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 541،540/1
( )1املدارس النحوية ،شوقي ضيف 118
( )3تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور105/18
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يوجه
أقيستهم وهذا األمر كثري عند سيبويه و األخفد يقول شوقي ضيف (( :األخفد كيف كان ّ
القراءات اليت ال جتري على مقاييس مدرسته ،وليس يف كتاب سيبويه ختط ة واحدة لقراءة من القراءات
مع كثرة ما استشهد به منها ,وقد صر بقبوهلا مجيعا مهما كانت شاذة على مقاييسه ،إذ قال :إن
القراءة ال ختالف؛ ألهنا سنة ويظهر أن الكسائي هو الذي بدأ ختط ة القراء ,إذ نرى الفراء يتوقف يف
كتابه معاين القرآن مراراً ليقول :إ ّن الكسائي كان ال جييز القراءة هبذا احلرف أو ذاك))( )1وأما الفراء
فكان موقفه واضحاً يف معانيه من خفض األرحام على الضمري يف قوله تعاىل(( :الذي تساءلون به
و ِ
األرحام)) بأن األمر قبيح قال الفراء يف معانيه(( :كقوله باهلل والرحم وفيه قبح ألن العرب ال ترد خمفوضاً
على خمفوض وقد كين عنه))( )1ونرى أن هذه القراءة قراءة محزة وقتادة واألعمد إال أهنا خالفت القياس
فرفضها وقبحها مع أنه جاء عطف الظاهر على املضمر كثرياً يف الشعر ولكن مل يقيسوا على ما جاء يف

الشعر ورأى الفرا ء أهنا ال يقاس عليها ،وكان يصر بأنه ال يشتهي بعض القراءات ألهنا شاذة يقول عند
قوله تعاىل ﴿ :إ ّن ابنك سرق﴾((()3ويقرأ(سرق) وال أشتهيها ألهنا شاذة)))3(.
و د أن الكوفيني مل يقيسوا على قراءة نافع وابن كثري ورواية أيب بكر عن عاصم عمل ِ
(إن) املخففة من
الثقيلة حيث ذهب الكوفيون إىل أ ّن ِ
(أن)املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف االسم .وذهب
البصريون إىل أهنا تعمل .وكان حجة البصريني قوله تعاىل( :وإن ك ّالً ملا ليوفيهم ربك أعماهلم)( )5يف
ّ
قراءة من قرأ بتخفيف(إن)وتشديد(ملا) )4(.وقال الكوفيون :ال جيوز تقدمي املضمر على املظهر()4
على الرغم من أنّه جاء يف كتاب اهلل تعاىل ويف كالم العرب وأشعارهم ،وأما ما جاء يف كتاب اهلل
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ
( )1المدارس النحوية ،شوقي ضيف 117
( )2معاني القرآن ،الفراء 212/1
( [ )4سورة يوسف آية ]11
( )3معاني القرآن ،الفراء14/2
( )1نزهة األلباء ،األنباري 40
( )6اإلنصاف ،األنباري101،106/1
( )7اإلنصاف ،األنباري 211/1
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فقوله تعاىل" :فأوجس ِيف نـف ِس ِه ِخيـف ًة موسى"( )1و ّأما ما خيص كالم العرب فسنذكره يف موضعه.
و قد ترك الكوفيون مساع قراءة من القراءات يف املسألة الثالثة والثالثني من مسائل اإلنصاف [ما جيوز
من وجوه اإلعراب يف الصفة الصاحلة للخربية إذا وِجد معها ظرف مكرر]
حيث ذهب الكوفيون بأنه جيب النصب ،وذهب البصريون بأنه جيوز فيه الرفع كما جيوز فيه النصب،
واستدل البصريون بقراءة األعمد()1يف قوله تعاىل( :فكان عاقِبتهما أنـّهما ِيف النا ِر خالِدون فِيـها)()3
وأما ما قيل يف املسألة الستني من مسائل اإلنصاف يف [الفصل بني املضاف واملضاف إليه]
فذهب 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 )3(.وقد حدد الكوفيون جواز
الفصل يف الضرورة الشعرية فقط مع أ ّن هناك قراءة سبعية البن عامر جاءت بالفصل وذلك يف قوله
تعاىل ﴿ :وكذلِك زيّن لِكثِ ٍري ِمن املش ِركِني قـتل أوالدهم شركائِ ِهم ﴾( )5ويف قراءة أخرى يف قوله تعاىل:
﴿فال حتسبْ اهللْ خملِف وعده رسلِه ﴾()4حيث فصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف واجلار
واجملرور يف كتاب اهلل تعاىل.
ب ـ موقف الكوفيني من احلديث الشريف فكانوا يف ذلك كالبصريني مل حيتجوا به ( )4واستمر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([ )1سورة طه آية ]44
( )1اإلنصاف ،األنباري 153، 158/1
([ )3سورةاحلشر آية ]14
( )3اإلنصاف ،األنباري 314/1
([ )5سورة األنعام ]134
([ )4سورة إبراهيم ]34
( )4دراسة يف النحو الكويف ،خمتار ديره 141
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ذلك بعدهم حىت جاء ابن مالك وبعض معاصريه ممّن فتحوا باب االستشهاد باحلديث وقد أنكر
وبني موقف العلماء األوائل من االستشهاد باحلديث قائالً(( :قد أكثر هذا
أبوحيّان على ابن مالك ّ
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
لألحكام من لسان العرب كأيب عمرو بن العالء ،وعيسى بن عمرو ،واخلليل ،وسيبويه من أئمة
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،
وقد جرى الكالم يف ذلك مع بعض املتأخرين األذكياء فقال :إمنا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن
ذلك لفا الرسول صلى اهلل عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك ،جلرى جمرى القرآن يف إثبات القواعد الكلية،
جوزوا النقل باملعىن.
وإمنا كان ألمرين :أحدمها :أن الرواة ّ
واألمر الثاين :أن كثرياً من الرواة كانوا غري عرب بالطبع ،وال يعلمون لسان العرب بصناعة

النحو)1()).

ج ـ موقف الكوفيني من كالم العرب ليس كما قيل عنهم أهنم يقيسون على الشاهد الواحد ،فإهنم مل
جيوزوا إعمال صيغ املبالغة رغم أن الشواهد كثرية يف كالم العرب ،وسأود أمثلة من كتاب سيبويه على
ّ

إعمال صيغ املبالغة عمل فعلها فرتفع فاعالً وتنصب مفعوالً ومن األمثلة ما يلي:
ومما جاز فيه مقدماً وم خراً على حنو ما جاء يف ِ
فاع ٍل ،قول ذي الرّمة:
وم عليها نفسه غري أنّه  ...مىت يـرم يف عينيه بالشب ِح يـنـه ِ
ض
هج ٌ
وكذلك قول أيب ذهي ٍ
ب اهلذيل:
قـلى ِدينه وأهتاج للشو ِق ّإهنا  ...على الش ِ
وق إخوان العز ِاء هيوج

وقول القالخ:
ب لباساً إليها ِجالهلا  ...وليس بوالّ ِج اخلو ِ
ِ
الف أعقال
أخا احلر ّ
اب  ).وقال:
ومسعنا من يقولّ (:أما العسل فأنا شّر ٌ
بكيت أخا الألواء حيمد يومه  ...كرمي ،رهوس الدا ِرعني ضروب
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1االقرتا  ،السيوطي53،51
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وأيضا ما قاله أبو طالب بن عبد املطّلب:
روب بنص ِل السي ِ
ف سوق ِمس ِاهنا  ...إذا ع ِدموا زاداً فإنّك عاقِر
ض ٌ
وقد جاء يف فعِل وليس يف كثرة ذلك ،قال ،وهو عمرو بن أمحر:
ِ ِ
ِ
ب هلا وكلوم
أو مسح ٌل شن ٌج عضادة مسح ٍج  ...بسراته ند ٌ
ِ
نحار بوائكها ".
وقيل " :إنّه لم ٌ
وفعِ ٌل أقل من ف ٍ
عيل بكثري)1(.

و د أ ّن بعض الكوفيني مل يقيسوا على كالم العرب وهذا يتضح يف املسألة التاسعة من مسائل
اإلنصاف((القول يف تقدمي اخلرب على املبتدأ))حيث إن الكوفيني مل جيوزوا تقدمي اخلرب على املبتدأ ،وأما
جوزوا تقدمي اخلرب على املبتدأ ،وحجتهم يف ذلك بأنه قد جاء كثرياً يف كالم العرب
البصريون فقد ّ
ِِ
ف امليت))و((مشنوءٌ من يشن ك))وحكى
وأشعارها ،فأما ما جاء يف كالمهم قوهلم((:يف أكفانه ل ّ
سيبويه((متيمي أنا))وما قيل يف تقدمي اخلرب على املبتدأ من أشعار العرب ما قااللفرزدق)1(:
ٌّ
بنونا بنو أبنائِنا ،وبناتنا

ِ
بنوهن أبناء ِ
األباعد
الرجال

عول الكوفيون على قاعدة توجيهية حيث تقول ال جيوز تقدمي املضمر على املظهر رغم أنّه جاء
وقد ّ
كثرياً يف كالم العرب)3(.
 1ـ لو أن الكوفيني ال هلكون قياساً وكانت أقيستهم مشوشة ومضطربة كما يزعم بعض البصريني ،ملا
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:
وافق أبو احلسن األخفد وأبو العباس حممد بن يزيد املربد الكوفيني يف املسألة السادسة على أن الظرف
يرفع االسم إذا تقدم عليه حنو" :أمامك زيد ،ويف الدار
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه 110 /1ـ111
( )1اإلنصاف ،األنباري 45،44/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 151/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 51/1
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عمرو")3(.

ووافق علي بن عيسى الرماين من البصريني الكوفيني يف املسألة السابعة على أن خرب املبتدأ إذا كان امساً
حمضاً يتضمن ضمرياً يرجع إىل املبتدأ ،حنو" :زيد أخوك ،وعمرو

غالمك)1(.

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

عليها)1(.

وأيضاً وافق أبو احلسن األخفد من البصريني الكوفيني يف املسألة الثانية والثالثني على أن الفعل املاضي
يقع

حاالً)3(.

ووافق أبو العباس املربد وأبو إسحاق الزجاج من البصريني الكوفيني يف املسألة الرابعة والثالثني على أن
العامل يف نصب املستثىن

هو"إال")3(.

وكذلك وافق أبو إسحاق الزجاج من البصريني الكوفيني يف املسألة السادسة والثالثني على جواز تقدمي
حرف االستثناء يف أول الكالم ،حنو قولك(( :إال طعامك ما أكل زي ٌد

)))5(.

ووافق أبو العباس املربد الكوفيني يف أ ّن حاشا يف االستثناء فعل واملسألة السابعة والثالثون يف
اإلنصاف)4(.

ووافق يونس بن حبيب البصري ،وأبو احلسن ابن كيسان الكوفيني يف املسألة الثانية واخلمسني على
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 54/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 140/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 151/1
( )3اإلنصاف ،األنباري141/1
( )5اإلنصاف ،األنباري 143/1
( )4اإلنصاف ،األنباري  148/1ـ180

77

أنّه جيوز أن تلقى عالمة الندبة على الصفة ومثال ذلك((وازيد

الظريفاه)))1(.

ووافق الكوفيني أبو العباس املربد من البصريني يف املسألة اخلامسة واخلمسني يف اإلنصاف على أ ّن واو
ب تعمل يف النكرة اخلفض
رّ

بنفسها)1(.

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

زائدة)3(.

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

ضرورةالشعر)3(.

ووافق الكوفيني أبو العباس املربد من البصريني يف املسألة احلادية والثمانيني يف اإلنصاف على جواز جواز
جميء"كما" مبعىن"كيما" وينصبون هبا ما

بعدها)5(.

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

رفع)4(.

ووافق أبو احلسن ابن كيسان الكوفيني يف املسألة الثامنة والتسعني يف اإلنصاف على أ ّن الكاف واهلاء
والياء من "إياك وإياه وإياي"هي الضمائر املنصوبة وأ ّن"إيا"
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري313/1
( )1اإلنصاف ،األنباري144/1
( )3اإلنصاف ،األنباري354/1
( )3اإلنصاف ،األنباري333/1
( )5اإلنصاف ،األنباري585/1
( )4اإلنصاف ،األنباري484/1
( )4اإلنصاف ،األنباري435/1
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عماد)4(.

 3ـ ظهر أ ّن الكوفيني مل يقيسوا إال على كالم العرب مثل ما فعل البصريون ،وكال املذهبني أخذ من
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 فروقاً متباينة،
ت دي إىل اخللل يف اللغة والنحو ،فقد أخذ الكسائي ممن أخذ عنهم اخلليل ،واستشهد الفراء بأبيات
عربية فصيحة ،كما استشهد قبله بأغلبها سيبويه ،وتتلمذ الكوفيون على البصريني ،كما تتلمذ بعض
البصريني على الكوفيني ،فهذا أبو زيد األنصاري مصدر روايته يف نوادره املفضل الضس الكويف))()1وقيل
عن املفضل الضس(( :وكان عاملاً بالشعر ،وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيني  ...وقد روى عنه أبو
زيد األنصاري))( ،)1وقال أبو حيّان يف شر التسهيل(( :كل ما كان لغة قبيلة يقاس
3

عليها)))3(.

ـ أننـ ــا ـ ــد أ ّن كث ـ ـرياً مـ ــن الش ـ ـواهد القرآنيـ ــة أو مـ ــن كـ ــالم العـ ــرب تـ ــأيت خمالفـ ــة لقيـ ــاس البص ـ ـريني،

وكـ ـ ــان البص ـ ـ ـريون يـ ـ ــذهبون إىل التقـ ـ ــدير والتأويـ ـ ــل ليجعل ـ ـ ـوا األمثلـ ـ ــة تتناسـ ـ ــب مـ ـ ــع أقيسـ ـ ــتهم ويبتعـ ـ ــدون
ع ـ ــن الظ ـ ــاهر القري ـ ــب ال ـ ــذي ق ـ ــد فط ـ ــن إلي ـ ــه الكوفي ـ ــون أحيانـ ـ ـاً ،وهل ـ ــذا ت ـ ــرى البصـ ـ ـريني يتقع ـ ــرون م ـ ــن
أج ـ ــل إخض ـ ــاع األمثل ـ ــة ألص ـ ــوهلم وأقيس ـ ــتهم ،وه ـ ــذا في ـ ــه تض ـ ــييق للفك ـ ــر اإلنس ـ ــاين ع ـ ــن اإلب ـ ــداع ،ويف
بع ـ ــض املس ـ ــائل ـ ــد البصـ ـ ـريني ال يوافق ـ ــون الك ـ ــوفيني يف مس ـ ــألة م ـ ــن املس ـ ــائل فيتس ـ ــع اجل ـ ــدال بص ـ ــورة
غ ــري منطقي ــة ،وأن ــا ال أحت ــدث هن ــا ع ــن ح ــاالت فردي ــة ألنن ــا ــد بصـ ـرياً يتب ــع الك ــوفيني يف مس ــألة م ــن
املس ـ ـ ــائل؛ ولك ـ ـ ــن أقص ـ ـ ــد الفك ـ ـ ــر الع ـ ـ ــام للم ـ ـ ــذهب البص ـ ـ ــري ،وينكش ـ ـ ــف األم ـ ـ ــر بش ـ ـ ــكل ش ـ ـ ــفاف يف
مسـ ــائل اإلنصـ ــاف أليب الربكـ ــات األنبـ ــاري الـ ــذي وافـ ــق الكـ ــوفيني يف سـ ــبع مسـ ــائل م ـ ــن أص ـ ــل إح ـ ــدى
وعش ـ ـرين وامل ـ ــة ،وه ـ ــذا ف ـ ــارق شاس ـ ــع مم ـ ــا ي ـ ــدل عل ـ ــى ع ـ ــدم الع ـ ــدل م ـ ــع أ ّن كث ـ ـرياً م ـ ــن املس ـ ــائل يك ـ ــون
احل ـ ــق فيه ـ ــا م ـ ــع الك ـ ــوفيني عن ـ ــد العق ـ ــالء م ـ ــن غ ـ ــري املتعص ـ ــبني ،والقض ـ ــية نفس ـ ــها يف التبي ـ ــني للعك ـ ــربي
فقـ ــد وافـ ــق الكـ ــوفيني يف مسـ ــائل قليلـ ــة ،ومثـ ــل ذلـ ــك يف كتـ ــاب ائـ ــتالف النصـ ــرة وكـ ــأهنم ال يعلم ـ ـون أ ّن
اجملته ـ ـ ـ ــد إذا اجته ـ ـ ـ ــد وأخط ـ ـ ـ ــأ فل ـ ـ ـ ــه أج ـ ـ ـ ــر واجملته ـ ـ ـ ــد املص ـ ـ ـ ــيب ل ـ ـ ـ ــه أجـ ـ ـ ـ ـران؟ وأي ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ــول
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دراسة في النحو الكوفي ،مختار ديره  341ونزهة األلباء ،األنباري 192
( )2مراتب النحويين ،أبي الطيب اللغوي 116
( )4المزهر ،السيوطي 114/1
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املشهور عن الشافعي؟ رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب.
 5ـ اهتام الكوفيني بأهنم ال يستخدمون املنطق والعقل يف املنهج اخلاص هبم ،وهذه هتمة قد ال تصح
وممن قال هبا األستاذ مصطفى السقا حني قارن بني مدرسيت البصرة والكوفة قائالً(( :أول املنهجني منهج
علماء البصرة ،رأسهم اخلليل بن أمحد الفراهيدي وهم يعتمدون على القياس العقلي ويفسرون الظواهر
غالباً تفسرياً عقلياً حمضاً 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
السالم ،وه الء ال يسرفون يف القياس إسراف ع لماء البصرة ،وأهنم يعولون على ما مسع من العرب وهو
كثري عندهم دون إفراط يف القياس ،كما أهنم يفسرون الظواهر اإلعرابية تفسرياً أد إىل طبيعة اللغة ال
إىل األقيسة املنطقية ))( )1فاألمر ال حقيقة له ألن الكوفيني هلكون منطقاً يسريون عليه يف حجاجهم
وردودهم وقد ق يل للرد على الكالم السابق من قبل املختار ديره حينما قال(( :وقد يزعم البعض بأن
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(.

ويعزز هذا القول قول شوقي ضيف عن منطق الكوفيني يف كتاب اإلنصاف حيث يقول " :ومن يرجع
إىل كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني جيد فيه عتاداً غزيراً من احلجج
املنطقية العقلية اليت أدىل هبا الكوفيون يف حوارهم وجداهلم الواسع مع البصريني".

()3

و د دائماً أ ّن الالحق قد يضيف شي اً جديداً من املعارف مما غفل عنها السابق ،والتقليد ال يكون إال
لكتاب اهلل تعاىل فإنه منزه عن كل نقص وعن كل عيب ،و ّأما العمل البشري فيعرتيه النقص واالنتقاد

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

( )1مقدمة في كتاب النحو العربي ،د /مهدي المخزومي بقلم مصطفى السقا ص 7،6صيدا
( )2دراسة في النحو الكوفي ،مختار ديره 343
( )4المدارس النحوية ،شوقي ضيف161
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تسارع وسباق مع الزمن ،وهكذا يف مجيع جماالت العلوم سواء كانت يف اجملاالت اللغوية أو العلمية أو
النفسية أ و االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية ...إخل ،وعلم العربية ينطبق عليه ما ينطبق على
العلوم األخرى فإن الع ِ
امل يف العربية ليس له احلق املطلق بإعطاء نفسه حق العصمة من اخلطأ ،فاخلطأ
وارد من كل إنسان مهما كانت مكانته العلمية ،واحلل لتاليف تلك األخطاء هو النقد البناء والتعديل
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
اهلل علماء لديهم القدرة على الرتجيح ،يرجحون املسائل برو العقل واملنطق والدليل بال حتيز أو عصبية
أو هوى.

املبحث الثالث :قواعد التوجيه
تعريف قواعد التوجيه يف اللغة :القواعد مجع قاعدة وقواعد البيت يف املختار أساسه )1(.و قواعد مجع
قاعدة وهي األساس)1(.
والتوجيه مصدر للفعل وجه ووجه أي انـقاد واتـبع وشيء موجه إِذا جعِل على ِجه ٍة و ِ
احد ٍة ال خيتلِف
ٌ ٌ
ّ
ِ
،ويـقال :وجه ِ
ت الريح احلصى تـوجيهاً إِذا ساقـته)3(.
عرفها الدكتور متام حسان بقوله" :قواعد التوجيه تلك الضوابط املنهجية
قواعد التوجيه يف االصطال ّ /
اليت وضعها النحاة ليلتزموا هبا عند النظر يف املادة اللغوية (مساعاً كانت أم استصحاباً أم قياساً) اليت
تستعمل الستنباط احلكم

") 3 ( .

مواطن قواعد التوجيه:
وقد ذكر الدكتور متام حسان مواطن قواعد التوجيه وقال عنها بأ ّهنا "ترد قواعد التوجيه أكثر ما ترد
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1خمتار الصحا  ،الشي اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي 154
( )1جمعم الوسيط 438
( )3لسان العرب ،ابن منظور558/13
( )3األصول ،د/متام حسان 111
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يف نوعني من أنواع كتب تراثنا النحوي :كتب اخلالف ،وكتب أصول النحو ،ولكنها تسنح بدرجة أقل
يف كتب الشرو

)1(".

وسأتناول قواعد التوجيه اخلاصة باتساع وتضييق الكوفيني حبسب ما جاء يف اإلنصاف لألنباري:
االتساع يف قواعد التوجيه:
1ـ اتسع الكوفيون بالقاعدة التوجيهية حينما قالوا" :عدم العوامل ال يكون عامالً".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة اخلامسة على أن االبتداء ليس عامالً يف رفع

املبتدأ)1(.

 1ـ اتسع الكوفيون عند قوهلم" :االبتداء ال يكون موجباً للرفع".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة اخلامسة على أن االبتداء ليس عامالً يف رفع

املبتدأ)3(.

 3ـ اتسع الكوفيون حينما قالوا" :حط الفروع على األصول".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثانية والعشرين على أ ّن (إن) وأخواهتا ال ترفع

اخلرب)3(.

 3ـ اتسع الكوفيون بقوهلم" :حيملون الشيء على ضده كما حيملون الشيءعلى نظريه".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والعشرين على جواز العطف على موضع (إ ّن) قبل متام اخلرب
كإمجاع البلدين يف جواز العطف على املوضع قبل متام اخلرب مع ال حيث إ ّن لإلثبات وال
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األصول ،د/متام جسان111
( )1اإلنصاف ،األنباري34/1
( )3اإلنصاف ،األنباري34/1
( )3اإلنصاف ،األنباري144/1
( )5اإلنصاف ،األنباري184/1
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للنفي)5(.

التضييق يف قواعد التوجيه:
 1ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :ال جيمع بني العوض واملعوض".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة العاشرة على أن لوال هي العاملة يف رفع االسم بعدها.
واستدل الكوفيون هبا يف املسألة السابعة واألربعني على أن امليم املشددة يف (اللهم) ليست عوضاً من
(يا) اليت للتنبيه يف

النداء)1(.

 1ـ ضيّق الكوفيون عند قوهلم" :اإلضمار قبل الذكرال جيوز".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة عشرة عن( أوىل العاملني بالعمل يف التنازع) قالوا :بأ ّن الفعل
األول أوىل بالعمل من الفعل

الثاين)1(.

 3ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :أ ّن اخلفض من خصائص األمساء".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة عشرة على امسية

نعم)3(.

 3ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :النداء من خصائص األمساء".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة عشرة على امسية

نعم)3(.

 5ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا" :التصرف من خصائص األفعال".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة عشرة على امسية نعم وب س وعدم كوهنما فعلني.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري41/1و333/1
( )1اإلنصاف ،األنباري84/1
( )3اإلنصاف ،األنباري33/1
( )3اإلنصاف ،األنباري33/1
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ويف املسألة السابعة والثالثني استدل الكوفيون هبذه القاعدة على فعلية حاشى يف

االستثناء)1(.

 4ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :أن ليس يف أمثلة األفعال فعِيل ألبته".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة عشرة على أن نعم وب س امسان وليسا

بفعلني()1

 4ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا" :التصغري من خصائص األمساء".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة اخلامسة عشرة على امسية أفعل يف

التعجب)3(.

 8ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :احلرف يكون عامالً إذا كان خمتصاً".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة التاسعة عشرة على أن (ما) بلغة أهل احلجاز ال تعمل يف اخلرب بعدها
وإمنا منصوب حبذف حرف اخلفض أي منصوب بنزع

اخلافض)3(.

 3ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :االسم ال يتقدم صلته عليه وال يفرق بينها وبينه".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة احلادية والعشرين على أنه ال جيوز تقدمي معمول الفعل املقصور
عليه)5(.

 10ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :الفرع أبداً أضعف من األصل".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثانية والعشرين على أ ّن (إن) وأخواهتا ال ترفع اخلرب؛ ألن (إن)
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 103/1و180/1
( )1اإلنصاف ،األنباري103/1
( )3اإلنصاف ،األنباري114/1
( )3اإلنصاف ،األنباري145/1
( )5اإلنصاف ،األنباري143/1
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وأخواهتا أشبهت الفعل فهي فرع

عليه)1(.

حمال".
 11ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا " :اجتماع عاملني ٌ
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والعشرين على أن (إ ّن) ليست العاملة يف

اخلرب)1(.

 11ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا" :عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء ،وعوامل األمساء ال تعمل يف
األفعال".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة والعشرين على ِ
(إن) املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف
االسم ومن الكوفيني قال (:إ ّن) املشددة من عوامل األمساء ِ
و(إن) املخففة من عوامل األفعال؛ فينبغي
أال تعمل املخففة يف األمساء كما ال تعمل املشددة يف األفعال ؛ألن عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء،
وعوامل األمساء ال تعمل يف

األفعال)3(.

 13ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :حروف احلروف كلها أصلية".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة السادسة والعشرين على أن الالم األوىل يف (لعل)

أصلية)3(.

 13ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :رتبة العامل قبل رتبة املعمول".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والعشرين على أن املصدر فرع على

الفعل)5(.

 15ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا" :رتبة امل كد قبل رتبة امل كد".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والعشرين على أن املصدر فرع على الفعل؛ ألن املصدر

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري144/1
( )1اإلنصاف ،األنباري184/1
( )3اإلنصاف ،األنباري134/1
( )3اإلنصاف ،األنباري113/1
( )5اإلنصاف ،األنباري134/1
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تأكيداً للفعل)1(.

 14ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :تقدمي املضمر على املظهر ال جيوز".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة احلادية والثالثني على عدم جواز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها
مع االسم الظاهر حنو( :راكباً جاء

زيد))1(.

 14ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :الفعل الالزم ال جيوز أن يعمل يف املستثىن".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الرابعة والثالثني على أن إال هي عاملة النصب يف

املستثىن)3(.

 18ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم "احلروف ال يدخلها احلذف".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة السابعة والثالثني على أن حاشى

فعل)3(.

 13ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم "األمساء إذا قامت مقام احلروف وجب أن تبىن".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والثالثني على جواز بناء غري على الفتح يف كل

موضع)5(.

 10ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم "املضاف واملضاف إليه مبنزلة الشيء الواحد".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة واألربعني على جواز ترخيم املضاف وإيقاع الرتخيم يف آخر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري134/1
( )1اإلنصاف ،األنباري151/1
( )3اإلنصاف ،األنباري141/1
( )3اإلنصاف ،األنباري180/1
( )5اإلنصاف ،األنباري184/1
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املضاف

إليه)1(.

 11ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم "الصفة مع املوصوف مبنزلة املضاف مع املضاف إليه".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثانية واخلمسني على جواز إلقاء عالمة الندبة على الصفة كما أمجع
البلدان على إلقاء عالمة الندبة على املضاف

إليه)1(.

 11ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا":حرف العطف ال جيوز االبتداء به".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة اخلامسة واخلمسني على أن واو رب تعمل يف النكرة اخلفض
بنفسها)3(.

 13ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا "ال جيوز اجلمع بني التنوين واإلضافة".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة السادسة والستني على عدم جواز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة
الشعر ؛ألن ِ
(من) يف (أفعل منك) تقوم مقام اإلضافة وال جيوز اجلمع بني التنوين واإلضافة؛ فكذلك ال
جيوز اجلمع بينه وبني ما يقوم مقام

اإلضافة)3(.

 13ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :عوامل األفعال ال جيوز أن تكون من عوامل األمساء".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والسبعني على أن (كي) ال تكون إال حرف نصب ،وال جيوز
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري333/1
( )1اإلنصاف ،األنباري345/1
( )3اإلنصاف ،األنباري344/1
( )3اإلنصاف ،األنباري383/1
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أن تكون حرف

خفض)1(.

 15ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :حرف اخلفض ال يدخل على حرف اخلفض".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثامنة والسبعني على أن (كي) ال تكون حرف خفض لدخول حرف
اخلفض الالم

عليها)1(.

 14ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم":ما كان يف صلة املصدر ال يتقدم عليه".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثانية والثمانني على أن الم اجلحود هي العاملة بنفسها من غري
تقدير(أن) ؛إذ لوكانت أن مقدرًة لكانت مع الفعل مبنزلة

املصدر)3(.

 14ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا":حذف الزائد أوىل من األصل".

واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والتسعني على أن ااحمذوف من التاءين املبدوء هبما املضارع هي
تاء املضارعة الزائدة ال التاء

األصلية)3(.

 18ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم "الزائد أضعف من األصل واألصل أقوى من الزائد".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والتسعني على أن ااحمذوف من التاءين املبدوء هبما املضارع هي
تاء املضارعة الزائدة ال التاء
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري540/1
( )1اإلنصاف ،األنباري541/1
( )3اإلنصاف ،األنباري533/1
( )3اإلنصاف ،األنباري438/1
( )5اإلنصاف ،األنباري438/1
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األصلية)5(.

 13ـ ضيّق الكوفيون عندما قالوا" :حذف األضعف أوىل من حذف األقوى".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة الثالثة والتسعني على أن ااحمذوف من التاءين املبدوء هبما املضارع هي
تاء املضارعة الزائدة ال التاء

األصلية)1(.

 30ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :الساكن ال يبتدأ به".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة اخلامسة وامل ة على أن مهزة بني بني

ساكنة)1(.

 31ـ ضيّق الكوفيون حينما قالوا" :الفصل بني شي ني ال اشرتاك بينهما حبال حمال".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة احلادية عشرة وم ة على أن حذف عالمة التأنيث من حنو (طالق
،وطامث ،وحائض ،وحامل) الختصاص امل نث هبا وعدم اشرتاك املذكر

معها)3(.

 31ـ ضيّق الكوفيون بقوهلم" :التصغري يرد األشياء إىل أصوهلا".
واستدلوا هبذه القاعدة يف املسألة السابعة عشرة وم ة على أن(إنسان)مأخوذة من

النسيان)3(.

خالصة القول يف قواعد التوجيه د أ ّن الكوفيني قد ضيّقوا فيها أكثر مما اتسعوا وهذا األمر جاء

معاكساً لرأيهم يف األصول سواء كان ذلك يف السماع أو القياس حيث كان االتساع هو الغالب على
أحكامهم.
وقد ضيّق الكوفيون يف قواعد توجيهة عديدة قد استعمل العرب خالفها ومن ذلك اجلمع بني العوض
واملعوض الجيوز وقد جوزه املربد ومثاله"أما كنت

منطلقاً انطلقت"()5

وكذلك قوهلم اإلضمار قبل الذكر ال جيوز وقد جاء يف التنزيل منافياً ملا قالوا ،واإلضمار قبل الذكر قال

العلماء إنه جائز يف مخسة مواضع :وزاد ابن هشام موضعني األول يف ضمري الشأن ،مثل :هو زيد
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري438/1
( )1اإلنصاف ،األنباري414/1
( )3اإلنصاف ،األنباري453/1
( )3اإلنصاف ،األنباري811/1
( )5شر ابن عقيل40/1
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قائم ،والثاين يف ضمري رب ،حنو :ربة رجالً ،والثالث يف ضمري نعم ،حنو :نعم رجالً زيد ،والرابع يف تنازع
الفعلني ،حنو:ضربين وأكرمين زيد ،واخلامس يف بدل املظهر عن املضمر ،حنو :ضربته زيداً)1(.
وكذلك قوهلم تقدمي املضمر ال جيوز ويف كتاب اهلل قد تقدم املضمر وذلك يف قوله تعاىل":فأوجس يف
نفسه خيفة موسى" ،وقوهلم ال جيوز دخول حرف اخلفض على حرف اخلفض وقد جعلوه من الشاذ
ومع هذا جاء يف كالم العرب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مغين اللبيب ،ابن هشام 435
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الفصل الثاين :اتساع الكوفيني وتضييقهم يف أحكام املسائل.
املبحث األول :مسائل اجلواز
جواز التعجب من البياض والسواد على ما أفـعله

م14

ع ّد األنباري هذه املسألة خالفية بني املذهبني الكويف و البصري ،مث عرض رأييهما فقال:
ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يستعمل "ما أفعله" يف التعجب من البياض والسواد خاصة ،من بني
سائر األلوان ،حنو أن تقول :هذا الثوب ما أبـيضه وهذا الشعر ما أسوده وذهب البصريون إىل أن ذلك
ال جيوز فيهما كغريمها من سائر األلوان)1(.
رجح رأي البصريني )3(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني( ،)1مثّ ّ

التمهيد :

التعجب أسلوب من أساليب اللغة العربية كاإلنشاء واالستفهام والنداء والتمين والرتجي  ...إخل وقد
قسم النحاة التعجب إىل قسمني مساعي وقياسي ،فالسماعي كل ما مسع عن العرب (من عبارات
ّ
ِ
التعجب) وليس له قاعدة تضبطه ،وأما القياسي فهو صيغتان (ما أفـعله وأفعل به) وتصاغان من الفعل

بشروط مثانية عند بعضهم وهي :أن يكون فعالً ثالثياً ،متصرفاً ،تاماً ،قابالً معناه للتفاضل وغري مبين
للمفعول ،وال منفي ،وال مدلول على فاعله بـ"أفعل" .وهذا كله معترب أيضا فيما يبىن منه أفعل
التفضيل( ،)3وإذا توفرت هذه الشروط جاز التعجب على صيغيت التعجب ما أفـعله وأفعِل به مباشرة.
فإذا كان الفعل جامداً أو غري ٍ
قابل للتفاوت فال جيوز التعجب منهما مطلقاً ،وإذا اختل أحد الشروط

املتبقية وأريد التعجب جيب وضع فعل مساعد على وزن أفعل بعد ما التعجبية ،وجعل الفعل مصدراً
صرحياً أو م والً أو هبما معاً على حسب ما تقتضيه القاعدة.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري 133/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 138/1ـ 151
( )3اإلنصاف ،األنباري 151/1
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك 1111/1
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املناقشة:
اجملوزين
القول األول :قول ّ

جوز التعجب من فعلي السواد والبياض مباشرة بعض الكوفيني منهم الكسائي وهشام ( )1ومن
وممن ّ
األلوان)1(.

جوزوا التعجب من أفعال
املعاصرين عباس حسن واجملمع اللغوي يف مصر حيث ّ
اجملوزين على النحو التايل:
وكانت حجج ّ
أوالً :كثرة ورود السماع يف الشعر والنثر ومن السماع ما جاء يف احلديث عن وصف ماء احلوض يف
ب ،وِرحيه أطيب ِمن املِس ِ
قوله صلى اهلل عليه وسلم« :حو ِضي م ِسرية شه ٍر  ،ماهه أبـيض ِمن الل ِ
ك
،وكِيزانه كنج ِوم السم ِ
اء ،من ش ِرب ِمنـها فال يظمأ أب ًدا»()3
وقوهلم " :هو أسود ِمن حلك الغراب " وقيل يف رواية أخرى هو أسود من حنك الغراب)3(.
وكذلك كما جاء يف قول طرفة بن العبد:

()5

اخ
إذا الرجال شتـوا واشت ّد أكلهم  ...فأنت أبيضهم ِسربال طب ِ
ومن ذلك قول رهبة)4( :
جارية يف ِدر ِعها الفضفاض  ...تـقطع احلديث با ِإله ِ
اض
أبيض من أخت بين أب ِ
اض
الشاعر)4( :

وأيضاً يف قول
داج عساكره
وأبيض ِمن ماء احلديد كأنّه ...
شهاب بدا واللّيل ٍ
ٌ
وقد جاء يف فتح الباري البن حجر قال أبو داود نـقل أمحد بن صالِ ٍح عن أه ِل النس ِ
ب أنـهم كانوا ِيف
اجل ِ
اهلِي ِة يـقدحون ِيف نس ِ
ب أسامة ِألنه كان أسود ش ِديد السو ِاد و كان أبوه زي ٌد أبـيض ِمن القط ِ
ن)8(...
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املساعد ،ابن عقيل  ،141/1مهع اهلوامع ،السيوطي 318/3
( )1النحو الوايف ،عباس حسن  338، 351/3هامد رقم()1
( )3صحيح البخاري  113/8رقم احلديث ()4543
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك ،1115/1تاج العروس ،الزبيدي 111/14
( )5اإلنصاف ،األنباري 133/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 150، 133/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 153/1
( )8فتح الباري ،ابن حجر54/11
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اآلخر)1(:

وحنوه قول
ملا دع ِاين السمه ِري أجبته  ...بِأبيِض ِمن م ِاء احل ِديد ص ِ
قيل
ّ
وقد ِمسع عن العرب التعجب من السواد على ما أفعله كما جاء يف معاين القرآن للفراء ((حدثـنا حمم ٌد
قال حدثـنا الفراء قال حدث ِين شي من أهل البصرة أنه مسع العرب تـقول :ما أسود شعره وسِل الفراء
الناقط)))1(.

عن الشي فقال :هذا بشار
ثانياً :ما خيتص بتعليالت منع التعجب من أفعال األلوان يقول عباس حسن( :ال ترتا النفس
للتعليالت اليت ذكروها ملنع الصياغة من هذا القسم بأنواعه املختلفة ،اليت ال ينطبق عليها الشرط الثامن،
والسيما التعليل خبوف اللبس بني صيغيت :أفـعل اليت تستعمل أحدامها يف التعجب ،واألخرى يف الصفة
املشبهة فإن هذا اللبس وهمٌ ال يتحقق؛ إذ كيف يتحقق وإحدامها فِعل ،واألخرى اسم ،ولكل منهما
أحكام تغاير األخرى .فالقرائن قوية متنعه .وال علة إال علة االستعمال العريب اجملرد .وهو  -فيما يبدو لنا
ال هنع من صياغة التعجب من تلك األشياء))3(.ثالثاً :شدة احلاجة إىل التعجب منها يف عصرنا احلاضر؛ بسبب ما كشفه العلم احلديث من التفاوت
الواسع يف معىن كل منها ،واالختالف البعيد بني أنواعه ودرجاته وليس من املمكن إغفال هذا التفاوت
واالختالف يف استعماالتنا الىت تساير

احلياة)3(.

القول الثاين :قول املانعني

وممّن منعه من البصريني سيبويه( )5وأبو العباس املربد ( )4وابن السراج( )4ومن املانعني أيضاً أحد أئمة
الكوفة صاحب معاين القرآن أبو زكريا حيى بن زياد الفراء وبعد رجوعي إىل معاين القرآن وجدت الفراء

قد عرض تفصيالً هلذه املسألة ويف بداية العرض منع التعجب من أفعال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 153/1
( )1معاين القرآن ،الفراء 118/1
( )3النحو الوايف ،عباس حسن  351/3هامد رقم ()1
( )3النحو الوايف ،عباس حسن  351/3هامد رقم ()1
( )5الكتاب ،سيبويه 34/3
( )4املقتضب ،املربد 181/3
( )4األصول ،ابن السراج 101/1
( )8معاين القرآن ،الفراء 114،118 /1
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األلوان)8(.

غري أن صاحب اإلنصاف مل خي ِرجه من مجلة الكوفيني اجملوزين.
وبعد ذلك جاء من ي يد املدرسة البصرية ومن ه الء ابن مالك ( )1وابن عقيل( )1والشي خالد األزهري
الرأي()5

( )3ومن مث جاء السيوطي فتمسك بالرأي البصري()3مث جاء الصبان فسلك نفس
وكانت حجج املانعني على النحو التايل :
أوالً :حق صيغة التعجب أن تبىن من الثالثي ااحمض وأكثر أفعال األلوان واخللق إمنا جييء على اِفـعل
بتسكني الفاء وزيادة مثل الالم حنو اِخض ّر فلم يب فعال التعجب يف الغالب مما كان منها ثالثياً إجراء
لألقل جمرى األكثر)4(.
ثانياً :قد ضارعت األمساء كما قال اخلليل رمحه اهلل (:وذلك أنه ما كان من هذا لونًا أو عيبًا فقد ضارع
األمساء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس ,وحنو ذلك ,فال تقل فيه :ما أفعله كما مل تقل ما أيداه ,وما
أرجله ,وإمنا تقول :ما أشد يده ,وما أشد ِرجله))4(.

الرتجيح

يظهر يل من العرض السابق ما يلي:
جواز التعجب من فعلي البياض والسواد وباقي أفعال األلوان لألسباب التالية:

أوالً :كثرة السماع يف الضرورة والسعة مما يكفي للقياس عليه؛ ألنه خرج عن حكم الشذوذ والندرة.
ثانياً :التفاوت الواضح يف درجة اللون الواحد وقد يصل اللون الواحد إىل ست عشرة درجة أو أكثر)8(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك 1115/1
( )1املساعد ،ابن عقيل 141/1
( )3التصريح ،خالد األزهري 33، 31/1
( )3مهع اهلوامع ،السيوطي 314/3
( )5حاشية الصبان على شر األمشوين 31/3
( )4التصريح ،خالد األزهري ، 31/1املساعد ،ابن عقيل 141/1
( )4األصول ،ابن السراج 103، 101/1
( )8موقع األلوان  –colorsتقنيات
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ثالثاً :وي يد رأي القائلني باجلواز شواهد وردت يف فصيح الكالم ،ومن ذلك قول الرسول صلى اهلل عليه
وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد(:حو ِضي م ِسرية شه ٍر ماهه أبـيض من الل ِ
ب )1()...ويف رواية أخرى:
(حو ِضي م ِسرية شه ٍر وزواياه سواءٌ ،وماهه أبـيض من الوِرِق.)1()..

وقد قال رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم« :الكوثـر نـهر ِيف اجلن ِة ،حافـتاه ِمن ذه ٍ
ب ،وجمراه على الدر
ٌ
ِ
والياق ِ
وت ،تـربـته أطيب ِمن املِس ِ
يث حس ٌن
ك ،وماهه أحلى ِمن العس ِل ،وأبـيض ِمن الثـل ِج»  .هذا حد ٌ
ِ
يح)3(.
صح ٌ
زرق()3

وكذلك قد مسع عن العرب استخدام فعل ثالثي لأللوان مثل:
جواز تقدمي خرب ما زال وأخواهتا عليهن.م 14
ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي خرب "ما زال"عليها ،وما كان يف معناها من أخواهتا ،وإليه ذهب
أبو احلسن بن كيسان ،وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك ،وإليه ذهب أبو زكريا حيى بن زياد الفراء
من الكوفيني)5( .
رجح رأي البصريني()4
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني،مثّ ّ

التمهيد

تـعد "ما زال"من أخوات كان الناسخة الناقصة ،وعملها هورفع املبتدأ ونصب اخلرب ،ويسمى املرفوع هبا
امساً هلا واملنصوب هبا خرباً هلا ،و"ما"اليت تسبق زال هي ما نافية باتفاق املذهبني البصري والكويف)4(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين

جوز تقدمي خرب ما زال وأخواهتا عليهن الكوفيون ماعدا
وممن ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح البخاري 30/8
( )1صحيح مسلم1433/3
( )3سنن الرتمذي 333/5
( )3معاين القرآن ،الفراء 118/1
( )5اإلنصاف ،األنباري155/1
( )4اإلنصاف ،األنباري  155 /1ـ 140
( )4شر ابن عقيل 143/1
( )8اإلنصاف ،األنباري 155/1
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الفراء)8(.

حجة اجملوزين

وكانت حجج اجملوزين على النحو التايل:
 1ـ أن "ما" يف "مازال" ليست بنفي للفعل ،وإمنا هو نفي ملفارقة الفعل ،وذكر اجملوزون للتقدمب أن
الفاعل حاله يف الفعل متطاولة ،وقد دللوا على أنّه ليس بنفي قوهلم يف "زال" بأ ّن فيها معىن النفي
فلما دخل النفي على النفي صار إجياباً)1(.
،و"ما" للنفيّ ،
 1ـ أ ّن "مازال" مبنزلة "كان"فقاسوا "مازال" على"كان" )1(.

 3ـ أنّه مل جيز استخدام أداة االستثناء مع مجلة "مازال" حنو "مازال زيد ّإال قائماً" قياساً على كان ،يف
حنو "كان زيد إال قائماً)3(.

القول الثاين :قول املانعني

فممن منع تقدمي خرب ما زال وأخواهتا عليهن البصريون ووافقهم الفراء من الكوفيني( )3ومن الرافضني
ّ
للتقدمي ابن مالك ( )5وابن عقيل()4والشي خالد األزهري ()4واألمشوين ( )8ووافقهم يف املنع السيوطي ()3
وكذلك عباس حسن من النحاة املعاصرين)10(.

حجة املانعني

وقد احتج املانعون مبا يلي:
عليه)11(.

 1ـ أن "ما" للنفي وحرف النفي له الصدارة وال جيوز تقدمي اخلرب
 1ـ شبّه املانعون حرف النفي حبروف اجلزاء واالستفهام والنداء؛ ألن تلك احلروف ال يعمل ما
بعدها فيما قبلها ،فكذلك جعلوه مع حرف النفي)11(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري ،154، 155 /1شر الكافية الشافية ،ابن مالك 338/1
( )1اإلنصاف ،األنباري154/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 154/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 155/1
( )5شر الكافية الشافية ،ابن مالك  334/1ـ  333وشر التسهيل ،ابن مالك 351/1
( )4املساعد ،ابن عقيل 141، 141/1
( )4التصريح ،خالد األزهري183/1
( )8شر األمشوين على ألفية ابن مالك ،نور الدين األمشوين 133، 131/1
( )3مهع اهلوامع ،السيوطي 330، 313/1
( )10النحو الوايف ،عباس حسن 543، 541/1
( )11اإلنصاف ،األنباري ،153/1املساعد ،ابن عقيل  141/1والنحو الوايف ،عباس حسن 543/1
( )11اإلنصاف ،األنباري  153/1واللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي144/1

96

الرتجيح
يبدو يل مما سبق ما يلي:
عدم جواز تقدمي خرب مازال وأخواهتا عليهن وذلك لألسباب التالية:
 1ـ عدم وجود مساع عن العرب يثبت تقدمي خرب ما زال عليها.
 1ـ أ ّن "ما" باتفاق النحاة حرف نفي؛ ولكن اخلالف يف معىن النفي ،ومادام أ ّن "ما" حرف نفي فال بد
أن تتصدر الكالم وال جيوز تقدمي خرب"مازال" عليها.
 3ـ أمجع النحاة على عدم تقدمي خرب ما دام عليها و"ما" يف مادام مصدرية ظرفية فمن باب أوىل عدم
تـق ّدم خرب ما زال عليها ،ألن ما يف ما زال نافية وحرف النفي له الصدارة.

جواز تقدمي معمول خرب "ما "النافية

عليها.م10

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز "طعامك ما زي ٌد آكِ ًال" ،وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد

"ما"يف اللغة العربية تتعدد معانيهاِ ،
ومن هذه املعاين ّإما أن تكون استفهامية أو تعجبية أو موصولة أو
وإما أن
زائدة أو كافة أو نافية ،و"ما"النافية هي حمور حديثنا ،و"ما" النافية ّإما أن تكون مهملة عند متيم ّ

تعمل عمل ليس يف لغة احلجاز وهذا العمل ال يكون إال بشروط أحدها  :أن ال يقرتن امسها "بإن"
بإال ،والثالث :أن ال يتقدم اخلرب على االسم ،و الرابع :أن ال
الزائدة ،والثاين:أن ال ينتقض نفي خربها ّ
يتقدم معمول خربها على امسها)1(.واخلامس أال تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها حنو ما ما زيد قائم،

والشرط السادس أال يبدل من خربها موجب فإن أبدل بطل عملها حنو ما زيد بشيء إال
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري143، 141/1
( )1اأوضح املسالك ،ابن مالك 145/1ـ 141
( )3شر ابن عقيل304/1
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شيء)3(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
ومن اجمل ّوزين

الكوفيون)1(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالقياس حيث قاسوا "ما" على حروف النفي لن ومل وال وقالوا ،أل ّن هذه احلروف
نافية كما أن "ما" حرف للنفي ،فمع "لن" و"مل" و"ال" جيوز تقدمي معمول ما بعدها عليها حنو "زيداً

مل أضرب ،وعمراً لن أكرم ،وبشراً ال أخرج" فقالوا كذلك جاز التقدمي مع

"ما")1(.

القول الثاين :قول املانعني

وممّن منع تقدمي معمول خرب"ما "النافية عليها البصريون()3وابن السراج()3وابن مالك

()5وأبوحيّان)4(.

حجة املانعني
وكانت حجة من قال بعدم جواز تقدمي معمول خرب "ما" النافية عليها أن "ما" معناها النفي ،ويليها
االسم والفعل ،فأشبهت حرف االستفهام ،وحرف االستفهام ال يعمل ما بعده فيما قبله ،فقالوا كذلك
مع "ما"النافية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري141/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 141/1،
( )3اإلنصاف ،األنباري141/1
( )3األصول يف النحو ،ابن السراج 33/1
( )5شر التسهيل ،ابن مالك 343/1
( )4ارتشاف الضرب ،أيب حيان 1101/3
( )4اإلنصاف ،األنباري 14/1
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الرتجيح
يرتجح يل مما ذكر ما يأيت:
عدم جواز تقدمي معمول خرب "ما" النافية عليها وذلك لألسباب اآلتية:
يعضد جواز تقدمي معمول خرب "ما" عليها.
 1ـ ال وجود لسماع ّ
1ـ قاس اجملوزون بأ ّن معمول الفعل جيوز تقدهه على "مل" و "لن" فقالوا كذلك مع "ما"؛ ولكن األمر
خمتلف بني تلك احلروف و"ما" ،فـ"مل" و"لن" تدخل على اجلملة الفعلية فقط و ّأما "ما" فإهنا تدخل
على اجلملة االمسية و على اجلملة الفعلية فنجد أ ّن القياس يف هذه املسألة غري مكتمل.
 3ـ جيوز تقدمي املعمول على العامل يف اجلملة الفعلية ولكن بشرط تصرف العامل ،وأما يف اجلملة
صرف ال النفي ،فهذا يدل على عدم اجلواز.
االمسية ال وجود لعلة التصرف ،فيتضح أ ّن علة التقدمي التّ ّ

جواز العطف على اسم"إ ّن"بالرفع قبل جميء

اخلرب.م13

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز العطف على موضع "إن"قبل متام اخلرب مثل :إ ّن زيداً وعمرو قائمان،
واختلفوا بعد ذلك ؛فذهب أبو احلسن علي بن محزة الكسائي إىل أنه جيوز ذلك على كل حال ،سواء
وبكر
كان يظهر فيه عمل "إن"أو مل يظهر ،وذلك حنو قولك":إن ز ً
يدا وعمرو قائمان ،وإنّك ٌ
منطلقان"  .وذهب أبو زكريا حيى بن زياد الفراء إىل أنه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل "إن".
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز العطف على املوضع قبل متام اخلرب على كل حال.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد

عرفه العلماء
العطف نوعان ّإما عطف بيان أو عطف نسق ()1وما حنن بصدده هو عطف النسق وقد ّ

بأنه التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف،)3(.وقد حدد النحاة جلملة عطف النسق ثالثة
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  185/1ـ 184
( )1شر ابن عقيل 118/3
( )3شر ابن عقيل 113/3
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أركان أوهلا :املعطوف عليه ،مث حرف العطف ،فاملعطوف وكل هذا من جهة األركان ،و ّأما من جهة
اإلعراب فاملعطوف عليه يعرب على حسب موقعه من اإلعراب ،و ّأما حرف العطف فله معىن وال حمل له

من اإلعراب ،و ّأما املعطوف يعرب تابعاً للمعطوف عليه ،ويكون العطف إما عطف مفردات أو عطف
مجل.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
وجوزه اخلليل بشرط إفراد
جوز العطف على اسم"إ ّن"بالرفع قبل جميء اخلرب الكسائي والفراء(ّ )1
ممّن ّ
اخلرب حنو [إِ ّن زيداً وعمرو قائِم] ( )1وابن مالك رأى بأن شواهد الكسائي حجة يعتد هبا ،ولكن مل
يأخذ هبذا الرأي ()3وممّن هنج طريق اجلواز من النحاة املعاصريني عباس

حسن)3(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالسماع والقياس.
أوالً :السماع
وقد استدل اجملوزون باآلية الكرهة يف قوله تعاىل ﴿ :إِن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا والصابِِون
والنصارى﴾( )5ووجه االستدالل عندهم أنّه عطف "الصاب ون"على موضع "إ ّن" قبل متام اخلرب وهو قوله
(:من آمن باهلل واليوم اآلخر)
اجملوزون أيضاً مبا جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات "إنّك وزي ٌد ذاهبان"فقد ذكره سيبويه يف
واحتج ّ
كتابه)4(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البحرااحميط ،أيب حيان 315/3وشر الكافية الشافية ،ابن مالك  511/1وشر األمشوين على األلفية  315، 313/1مهع اهلوامع،
السيوطي 133/3
( )1مهع اهلوامع ،السيوطي 130/3
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك  511/1وشر التسهيل ،ابن مالك 38، 34/1
()3النحو الوايف ،عباس حسن 441/1
( [)5سورة املائدة آية ]43
()4الكتاب ،سيبويه 155/1
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الربمجي)1(:

اجملوزون كذلك بقول الشاعر :ضابئ بن احلارث
واحتج ّ
فمن يك أمسى بِامل ِدين ِة رحله  ...فِإ ّين وقـي ٌار ِهبا لغ ِريب
ثانياً :القياس
وقد احتج اجملوزون بالقياس حيث قالوا حصل اإلمجاع على جواز العطف على املوضع قبل متام اخلرب مع
ال ،مثل [ال رجل وامرأةٌ أفضل منك] فقالوا كذلك جاز مع "إ ّن"؛ ألهنا مبنزلتها ،واحتجوا على اجلواز
بقوهلم "إ ّن" لإلثبات و"ال" للنفي فيقولون بأن الشيء حيمل على ضده كما حيمل على

نظريه)1(.

القول الثاين  :قول املانعني

ومن املانعني

سيبويه()3

وكذلك ابن مالك

السيوطي( )4ووافقهم يف املنع

()3

و ابن عقيل

()5

و الشي خالد األزهري()4وأيضاً

األلوسي)8(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم إنه ال جيوز العطف على اسم "إ ّن" قبل متام اخلرب الجتماع عاملني وهذا ال
جيوز وقد مثلوا لذلك بـ[إنّك وزي ٌد ذاهبان] حيث قالوا بأنه وجب أن يكون "زيد" مرفوعاً باالبتداء

،ووجب أن يكون عامالً يف خرب "زيد" وتكون "إ ّن"عاملة يف خرب الكاف،وقد اجتمعا يف لفا واحد
،وقالوا لو قلنا أنه جيوز (العطف قبل متام اخلرب) ألدى ذلك إىل أن يعمل يف اسم واحد عامالن،وهذا
ال جيوز )3(.وأما ما خيص قوله تعاىل﴿ :إِن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا والصابِِون والنصارى﴾ فقد محلها
املانعون على التقدمي والتأخري ،وكان التقدير عندهم إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باهلل
واليوم اآلخر فال خوف عليهم وال هم حيزنون ،والصاب ون
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنصارى)10(.

( )1وقد استشهد هبذا البيت سيبويه " "38 /1وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم  "435ويف أوضح املسالك "رقم  "131واألمشوين "رقم "143
( )1اإلنصاف ،األنباري184/1
( )3الكتاب ،سيبويه155/1
( )3أوضح املسالك ،ابن مالك  333/1وشر التسهيل ،ابن مالك  34/1ـ51
( )5املساعد ،ابن عقيل 334، 335/1
( )4شر التصريح ،خالد األزهري  114/1ـ 113
()4مهع اهلوامع ،السيوطي 130، 133/3
( )8رو املعاين ،األلوسي  344/3ـ 348
( )3اإلنصاف ،األنباري 184/1
( )10الكتاب ،سيبويه155/1واإلنصاف ،األنباري184/1
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الرتجيح
يظهر يل من خالل العرض السابق ما يلي:
جواز العطف على اسم إ ّن بالرفع قبل جميء اخلرب وذلك لألسباب التالية:

 1ـ وجود السماع سواء كان من كتاب اهلل أو من كالم العرب شعراً ونثراً وكذلك ما قيل عن سيبويه
قوله" :واعلم أ ّن ناساً من العرب يغلطون فيقولون :إهنم أمجعون ذاهبون ،وإنك وزي ٌد ذاهبان"( )1ورد ابن
مالك على سيبويه يف شر الكافية الشافية بقوله":وليس ذلك من سيبويه مبرضي،بل األولىأن خيرج")1(.
ّ
وهذا دليل علي وجود السماع.
 1ـ ذهب املانعون إىل األصعب وهو التأويل والتقدير يف تعليلهم ،وتركوا األسهل وهو الظاهر حيث
خرجوا على التقدمي والتأخري وما فعله املانعون يكون تشديداً ال فائدة منه ،واألوىل أال هنعوا العطف على
ّ
اسم إن قبل متام اخلرب ما دام جاء يف فصيح الكالم.

جتوز العطف على اسم "إ ّن" قبل إكمال اخلرب يف قوله تعاىل ﴿ :إِ ّن اهللْْْ ومالئِكته
 3ـ وجود قراءة ّ
يصلّون على النِس يا أيـها ال ِذين ءامنوا صلّوا علي ِه وسلّموا تسلِيماً ﴾)3(.حيث عطفت كلمة مالئكته
بالرفع على لفا اجلاللة املنصوب على أنه اسم لـ"إ ّن".
 3ـ وي يد رأي اجملوزين ما ذكره أبو عبيدة حيث قال .. ":مسعت الفصحاء من املح ِرمني يقولون ":إن
احلمد والنعمة لك ،وامللك ال شريك لك"(.)3

جواز دخول "الم االبتداء"على خرب لكن كما جيوز دخول "الالم "يف خرب

ن".م15
"إ ّ

يدا ل ِكن
"لكن"كما جيوز يف خرب إن ،حنو ((ما قام ز ً
ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز دخول الالم يف خرب ّ

عمرا لقائم)) وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز دخول الالم يف خرب لكن.
ً
رجح رأي البصريني )5(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني،مثّ ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه ،155/1اإلنصاف ،األنباري184/1
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك515/1
( )3سورة األحزاب آية ،54تفسري الطربي جامع البيان حتقيق د/عبد اهلل الرتكي100/14
( )3تفسري الطربي جامع البيان حتقيق د/عبد اهلل الرتكي100/14
( )5اإلنصاف ،األنباري  108/1ـ 113
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التمهيد
الالم يف اللغة العربية هلا مدلوالت متعددة :منها ما يكون للجر ،ومنها مايكون للتعليل ،وأيضاً تأيت الالم
للجحود وحين ذ البد من أن تسبق بكان املنفية ،وهلا معىن آخر وهو االبتداء والم ِاالبتداء من فوائدها
توكيد مضمون اجلملة وِهلذا زحلقت ِيف باب إِ ّن عن صدر اجلملة كر ِاهية ابتداء الكالم مب كدين ،وتدخل
باتفاق ِيف ِ
موضعني أحدمها المبتدأ حنو قوله تعاىل﴿ :ألنـتم أشد رهبةً﴾( ،)1والثاين بعد إِ ّن)1(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز دخول "الم االبتداء"على خرب لكن الكوفيون ومل حتدد كتب النحو أحداً من الكوفيني ،بل
وممّن ّ
أسندت الرأي للكوفيني

عامة)3(.

حجج اجملوزين
ولقد احتج اجملوزون بالسماع والقياس
أوالً :السماع
وقد احتجوا بقول

الشاعر)3(:

ولكن ِين من حبـها لك ِميد
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة احلشر آية13
( )1مغين اللبيب ،ابن هشام  300ـ 301
( )3ينظر اإلنصاف  108/1ومغين اللبيب 304وشر ابن عقيل  343/1وشر األمشوين 304/1وحاشية الصبّان 313/1وشر
التصريح على التوضيح110/1
( )3لقد استشهد هبذا البيت ابن يعيد يف شر املفصل "ص 1111و  "1135ورضي الدين يف شر كافية ابن احلاجب ""331 /1
وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "333 /3وابن هشام يف مغين اللبيب "رقم  "384واألمشوين "رقم  "145وابن عقيل "رقم "33
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لكن"إ ّن ،زيدت عليها ال والكاف،فصارتا
وأما القياس فقد قال اجملوزون :ألن األصل يف" ّ

حرفاً واحداً)1(.

وممن منع دخول "الم االبتداء"على خرب "لكن" البصريون وكذلك العكربي()1وابن

وابن

القول الثاين:قول املانعني

هشام()3ووافقهم يف املنع ابن

مالك()3

عقيل)5(.

حجة املانعني
وقد كانت حجة املانعني لدخول "الم االبتداء" على خرب "لكن" هي أ ّن"الالم" ال ختلو ّإما أن تكون

"للتأكيد" أو "للقسم" ويف كال احلالتني قالوا إنه ال يستقيم دخوهلا يف خرب "لكن".
و احتجوا أيضاً إ ّن "الم التأكيد" إمنا حسنت مع "إ ّن" التفاقهما يف املعىن؛ ألن كل واحد منهما
للتأكيد وأما "لكن" فمخالفة هلا يف املعىن ،وقالوا أيضاً لو كانت "الالم للقسم" فإمنا حسنت مع "إ ّن"
؛أل ّن "إ ّن" تقع يف جواب القسم،كما أ ّن "الالم" تقع يف جواب القسم ،وأما "لكن" فمخالفة هلا يف
ذلك؛ ألهنا ال تقع يف جواب القسم؛ فينبغي أن ال تدخل الالم يف خربها)4(.واحتج املانعون أيضاً بأ ّن
قول الشاعر:
ولكن ِين من حبـها لك ِميد

شاذٌ والجيوز القياس عليه ،وقالوا كذلك اليعرف له قائل وليس له سوابق وال تتمة وليس له نظرييف كالم
العرب)4(.
وقد ذكر بعض املانعني بأنه مل يأ ِت منه شيء ِيف القرآن ويف اختيار كالمهم وإِن جاء ِيف شعر فهو شاذّ
سوغته الضرورة)8(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 103/1
( )1اللباب ،العكربي 114 /1
( )3شر التسهيل ،ابن مالك 13/1
( )3مغين اللبيب ،ابن هشام 385
( )5املساعد ،ابن عقيل  313، 311/1وابن عقيل يف شرحه 343/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 113/1
( )4اإلنصاف ،األنباري  113/1ومغين اللبيب ،ابن هشام  385واملساعد ،ابن عقيل 313، 311/1
( )8اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي 114/1
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الرتجيح
يظهر يل مما سبق ما يأيت:
عدم جواز دخول "الم االبتداء"على خرب "لكن" وذلك لألسباب التالية:
 1ـ السماع ال هكن القياس عليه لقلته ويعترب الشاهد عجزاً من بيت جمهول وشاذ.
 1ـ مل تدخل "الم االبتداء" على خرب "لكن" ال يف كتاب اهلل وال يف حديث رسولِه ـ صلّى اهلل عليه
وسلّم ـ وال يف سعة كالم العرب وإمنا سوغته الضرورة الشعرية.
3ـ تعليالت اجملوزين مل تكن منطقية ،وقد عللوا بقوهلم إ ّن "لكن" أصلها إ ّن زيدت عليها ال والكاف،
فصارتا حرفاً واحداً فهذا التعليل فيه شيء من اخلطأ؛ أل ّن كال احلرفني يفيد كل منهما معىن مستقالً عن
اآلخر فإ ّن "إ ّن" تفيد التوكيد و ّأما لكن فتفيد االستدراك.
3ـ سبب جواز دخول "الم التأكيد" على خرب "إ ّن" التفاقإ ّن واالم يف املعىن ،وكذلك مع الم القسم
"لكن"
ألهنا تقع يف جواب القسم كما أ ّن "إ ّن" قد تقع يف جواب القسم؛ ولكن األمر خمتلف مع ّ

فالالم ولكن ال يتفقان يف املعىن وال تقع لكن يف جواب القسم لذا جاز دخول الالم على خرب "إ ّن"
ومنع دخوهلا على خرب "لكن" .
 4ـ د أن البيت ااحمتج به على جواز دخول الالم على خرب "لكن" جمهول القائل و ليس له سوابق وال
لواحق فهذه كلها م شرات دالة على عدم اجلواز.

جواز تقدمي معمول اسم الفعل

عليه.م14

يدا
ذهب الكوفيون إىل أن "عليك ،ودونك ،وعندك"يف اإلغراء جيوز تقدمي معموالهتا عليها ،حنو "ز ً
وبكرا دونك".وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز تقدمي معموالهتا عليها ،وإليه ذهب
عمرا عندكً ،
عليكً ،
الفراء من الكوفيني.

رجح األنباري رأي
وقد بدأ بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  118/1ـ 130
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البصريني)1(.

التمهيد
عرف النحاة أمساء األفعال بأهنّا((تدل على فعل معني وحمدد بزمنه ومعناه وعمله لكنه ال يقبل
لقد ّ
العالمة اليت يقبلها الفعل)))1(.
وتنقسم أمساء األفعال حبسب أصالتها يف الداللة على الفعل وعدم أصالتها إىل قسمني:
أوهلما :املرجتل؛ وهو :ما وضع من أول أمره اسم فعل ومل يستعمل يف غريه من قبل مثل :شتان.
ثانيهما :املنقول؛ وهو الذي وضع يف أول األمر ملعىن مث انتقل منه إىل اسم الفعل مثل :عليك،
دونك)1(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز تقدمي معمول اسم الفعل عليه الكوفيون وعلى رأسهم الكسائي وخالفهم
وممن ّ

الفراء)3(.

حجة اجملوزين
ولقد احتج اجملوزون بالسماع والقياس
أما السماع فقد احتجوا بقوله تعاىل﴿ :كِتاب الل ِه عليكم﴾( )3وكان التقدير فيه :عليكم كتاب اهلل :أي
الزموا كتاب اهلل ،فنصب كتاب اهلل بعليكم.
واحتجوا بقول الشاعر)4(:
يا أيها املائح دل ِوي دونكا  ...إين رأيت الناس حي ِمدونكا
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1النحو الوايف ،عباس حسن 130/3
( )1النحو الوايف ،عباس حسن 134/3
( )3التصريح ،خالداألزهري133/1و املساعد ،ابن عقيل 454/1وشر األمشوين على األلفية 101، 101/3والنحو الوايف ،عباس حسن
 153/3حاشية رقم ()1
( [)3سورة النساء آية ]13
( ) 5هذا الشاهد قد أنشده رضي الدين يف باب أمساء األفعال ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "15 /1وأنشده ابن يعيد "ص"133
وأنشده ابن هشام يف مغين اللبيب "رقم  "853ويف أوضح املسالك "رقم  "343وأنشده األمشوين "رقم  "338وهو من كالم راجز جاهلي
من بين أسيد بن عمرو بن متيم ،ونسبه الشي خالد جلارية من مازن ،والصواب أن اجلارية روته وليس هلا.
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بدونك)1(.

وقد ق ّدروا :دونك دلوي؛ فدلوي يف موضع نصب
وأما ما خيص القياس فقد قال اجملوزون :لقد حصل اإلمجاع على أن أمساء األفعال قامت مقام األفعال
وقد عرضوا أمثلة حنو ((عليك زيداً)) أي الزم زيداً و((عندك عمراً)) أي تناول عمراً و((دونك بكراً)) أي
خذ بكراً فقد جاز تقدمي املفاعيل على األفعال فكما جاز التقدمي على األفعال جاز التقدمي على ما قام
مقام األفعال وهي أمساء األفعال)1(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع تقدمي معمول اسم الفعل عليه
الكوفيني()4

سيبويه()3واملربد()3

وكذلك ابن السراج

( )5

والفراء من

ومن املانعني للتقدمي العكربي()4وأيضاً ابن عقيل()8وابن عطية ()3وممن منع التقدمي أبو

حيّان( )10وخالد

األزهري()11

حجة املانعني
وقد احتجوا ملنع" تقدمي معمول اسم الفعل عليه" باألدلة التالية:
 1ـ أن اسم الفعل قاصر عن درجة الفعل لكونه فرعه يف العمل ،وذكروا كذلك بأنه ال جيوز التسوية بني
الفرع واألصل ؛ألن الفروع أبداً تنحط عن درجة األصول)11(.
جيوزوا تقدمي احلال
 1ـ قاس املانعون اسم الفعل على احلال اليت يكون العامل فيها غري الفعل فإهنم مل ّ
على عاملها)13(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري118/1
( )1اإلنصاف ،األنباري113/1
( )3الكتاب ،سيبويه  380/1ـ 383
( )3املقتضب ،املربد 180، 131، 103/3
( )5األصول يف النحو ،ابن السراج131/1
( )4معاين القرآن ،الفراء140/1
( )4اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي 341، 341/1
( )8املساعد ،ابن عقيل458، 454/1وشر ابن عقيل  14، 14 /1حاشية رقم ()1
( )3ااحمرر الوجيز ،ابن عطية 34، 35/1
( )10البحر ااحميط  ،أيب حيان 344/3
( )11التصريح ،األزهري100، 133/1
( )11اإلنصاف ،األنباري 113/1
( )13اإلنصاف ،األنباري 113/1
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 3ـ احتج املانعون بقراءة حممد بن السميفع اليماين وأيب حيوة ((كتب اهلل عليكم)) على الفعل املاضي
تعاىل)1(.

املسند إىل اسم اهلل
 3ـ ق ّدر املانعون "كتاب" منصوباً على املصدر بفعل مق ّدر تقديره كتب كتاباً اهلل عليكم)1(.

الرتجيح

يرتجح من خالل ما سبق:
ال جيوز تقدمي معمول اسم الفعل عليه وذلك لألسباب التالية:
 1ـ نصب كتاب على املصدرية للتوكيد ال على أنه مفعول مق ّدم السم الفعل وهلذه اآلية نظري يف كتاب
اهلل كقوله تعاىل ﴿ :صنع ِ
اهلل ال ِذي أتـقن كل شيء ﴾( ،)3وكذلك يف قوله تعاىل﴿ :وعد اهللِ ال خيلِف
اهلل ْوعده ول ِكن أكثـر الن ِ
اس ال يـعلمون ﴾ ( )3ويف قوله تعاىلِ ﴿:صبـغة اهللِ ومن أحسن ِمن اهللِ ِصبـغة

وحنن له

عابِدون ﴾()5

فكل املصادر يف اآليات الثالثة منصوبة بتقدير فعل قبلها فكذلك يف كتاب اهلل عليكم كلمة "كتاب"
منصوبة بفعل م ّقدر قبلها .
 1ـ قراءة ابن السميفع يف قوله تعاىل " :كتب اهلل عليكم " تدل على أن عليكم ال تعين اسم الفعل
األمر "الزموا"؛ أل ّن كتب فعل ماضي.
 3ـ جواز تقدير فعل قبل املنصوب يضعف رأي جموزي تقدمي معمول اسم الفعل عليه.
 3ـ أخذ كثري من النحاة و املفسرين برأي أن كلمة "كتاب" يف قوله تعاىل" :كتاب اهللِ عليكم "
منصوبة؛ ألهنا مفعول مطلق بتقدير فعل حمذوف قبلها.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ااحمرر الوجيز ،ابن عطية 35/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 130/1
( [)3سورة النمل آية]88
( [)3سورة العنكبوت آية]4
( [)5سورة البقرة آية]138
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جواز تقدمي حرف االستثناء يف أول

الكالم.م34

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي حرف االستثناء يف أول الكالم ،حنو قولك " :إال طعامك ما أكل
زيد"نص عليه الكسائي ،وإليه ذهب أبو إسحاق الزجاج يف بعض املواضع.وذهب البصريون إىل أنه ال
جيوز ذلك.
رجح رأي البصريني )1(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

التمهيد

االستثناء :إخراج املستثىن من حكم ما قبل أداة االستثناء وهو أسلوب يستخدمه العريب يف كالمه ،وله
ثالثة أركان:
 1ـ املستثىن منه قبل األداة

 1ـ أداة االستثناء

 3ـ املستثىن بعد أداة االستثناء

وقد عّرف املستثىن بأنه املخرج حتقي ًقا أو تقديراً من مذكور أو مرتوك بـ"إال" أو ما يف معناها بشرط
الفائدة)1(.
ولالستثناء ثالثة أنواع :أوهلا ما يكون تاماً مثبتاً وثانيها تاماً منفياً وثالثها

مفرغاً))
ناقصاً منفياً(( ّ

وأما ما خيص أدوات االستثناء فهي على النحو التايل:
ّإال وحاشا وخال وعدا وغري وسوى وقيل ليس()3واليكون.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
اجملوزين تقدمي "حرف االستثناء يف أول الكالم" الكوفيون وعلى وجه التحديد الكسائي وإىل هذا
ومن ّ
الرأي ذهب الزجاج من البصريني

متذهباً)3(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  274/1ـ 212
( )2شرح التصريح ،خالد األزهري 147/1
( )4شرح التصريح ،خالد األزهري  147/1ـ140
( )3األصول في النحو ،ابن السراج  491/1حاشية رقم()3
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حجة اجملوزين
اجملوزون بالسماع
وقد احتج ّ
فاحتجوا بقول أيب زيد الطائي)1(:
ب ِْ ِه فـهن ِ
خال أن العِتاق ِمن املطايا ح ِسني ِ
إليه شوس
واحتجوا أيضاً بقول العجاج )1(:
وال خال اجلن هبا إِن ِسي
وبـلدةٍ ليس هبا طوِري

القول الثاين :قول املانعني
ومن املانعني ابن السراج( )3وابن

عقيل( )3والبغدادي()5

حجة املانعني
وقد احتج الذين منعوا تقدمي "حرف االستثاء يف أول الكالم" باحلجج التايل:
 1ـ جعل املانعون أداة االستثناء تفيد النفي ويليها االسم والفعل فأشبهت حرف االستفهام ،وحرف
االستفهام ال جيوز أن يعمل ما بعده فيما قبله ،فقالوا كذلك يف االستثناء ،فاملانعون يرون أن هذا دليل
على عدم جواز تقدمي حرف االستثناء)4(.
 1ـ واحتج املانعون أيضاً بقوهلم إ ّن االستثناء يضارع البدل ،ومثلوا بقوهلم(( :ما جاءين أح ٌد إال زي ٌد ،وإال
زيداً )) فحجتهم أ ّن املعىن واحد ،وقالوا أيضاً ملا جارى االستثناء البدل امتنع تقدهه كما هتنع تقدمي
البدل على املبدل منه)4(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البيت أنشده ابن منظور يف لسان العرب  33/4و 148/13ونسبه يف املرتني إىل أيب زيد الطائي ،غري أنه رواه يف املرة األوىل مثل ما
أنشده األنباري ،ورواه يف املرة الثانية:
سوى أن العتاق.وذكره املربد يف املقتضب 135/1وأنشده ابن جين يف اخلصائص330/1
( )1أنشده البغدادي يف ثالثة مواضع يف اخلزانة  338، 313، 311/3ونسبه إىل العجاج وذكره ابن منظور يف لسان العرب 3/15
ونسبه أيضاً إىل العجاج وحمل االستشهاد قوله"وال خال اجلن هبا إنسي" حيث قدم االستثناء على مجلة الكالم.
( )3األصول ،ابن السراج 305/1
()3املساعد ،ابن عقيل 544/1
( )5خزانة األدب ،البغدادي  311/3ـ313
( )4اإلنصاف  ،األنباري 144/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 144/1
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 3ـ رمى املانعون مساع اجملوزين تقدمي "حرف االستثناء يف أول الكالم" بالشذوذ وجعلوه

ضرورة)1(.

الرتجيح
يرتجح يل ممّا ذكر اآليت:
ال جيوز تقدمي أداة االستثناء يف أول الكالم وذلك للتعليالت التالية:
1ـ أ ّن تقدمي "خال" جاء للضرورة الشعرية ؛ألنه الجيوز يف سعة الكالم التقدمي والتأخري.
3ـ البيتان ال يصالن إىل حد القياس عليهما ،بل من باب النادر والشاذ ،والشاذ حيفا وال يقاس عليه.

جواز جر متييز كم اخلربية إذا فصل بينها وبني متييزها بالظرف أو اجلار

واجملرور.م31

خمفوضا ،حنو:
ذهب الكوفيون إىل أنه إذا فصل بني "كم"يف اخلرب وبني االسم بالظرف وحرف اجلر كان
ً
كم عندك رج ٍل ،وكم يف الدار ٍ
غالم ؟.وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز فيه اجلر ،وجيب أن يكون
منصوبًا.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
كم يف العربية على وجهني إما خربية وإما استفهامية مبعىن العدد ،وتشرتك "كم" اخلربية مع
"كم"االستفهامية ِيف مخسة أمور وهي على النحو التايل:
االمسية واإلهبام واالفتقار إِىل التّميِيز والبناء ولزوم التصدير.

وختتلفان يف مخسة أمور وهي كما يلي:
أحدها أن الكالم مع اخلربية حمتمل للتصديق والتكذيب ِِخبالفه مع االستفهامية.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري  144/1واألصول يف النحو ،ابن السراج  305/1هامد رقم()3وخزانة األدب ،البغدادي  311/3واملساعد،
ابن عقيل 544/1
( )1اإلنصاف ،األنباري  303/1ـ 304
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والث ِاين أن المتكلّم باخلربية ال يستد ِعي من خماطبه جواباً ِألنه خمرب واملتكلم باالستفهامية يستدعيه ِألنه
مستخرب.
والثالِث أن ِاالسم المبدل من اخلربية ال يقرتن بِاهلمزِة ِِخبالف المبدل من االستفهامية يـقال ِيف اخلربية
كم عبيد يل مخسون بل ِستون وِيف االستفهامية كم مالك أعشرون أم ثالثون.
الرابِع أن متيِيز كم اخلربية مفرد أو جمموع تقول كم عبيد ملكت وكم عبد ملكت قال:
وك باد ملْكهم  ...ونعيم س ٍ
(كم مل ٍ
وقة بادوا)

وقال الفرزدق:
ٍ
ٍ
لي ِعشاري)
(كم عمة لك يا جرير وخالة  ...فدعاء قد حلبت ع ّ
وال يكون متيِيز االستفهامية إِال مفرداً خالفًا للكوفيني
منصوب وال جيوز جّره مطل ًقا خالفًا للفراء
اخل ِامس أن متيِيز اخلربية واجب اخلفض ومتييز االستفهامية
ٌ
والزجاج وابن السراج وآخرين بل يشرتط أن جتر كم ِحبرف جر فحينِ ٍذ جيوز يف التميِيز وجهان النصب
وهو الكثري واجلر خالفًا لبعضهم وهو ِمبن مضمرة وجوبا ال بِ ِ
اإلضافة خالفًا للزجاج)1(.

املناقشة

القول األول :قول اجملوزين
الضرورة()3

وكذلك يونس أجازه يف

جوز اجلر يف
ومن اجملوزين الكوفيون(ً )1وسيبويه ّ
جوز اجلر أيضاً ابن السراج ( )5ومن اجملوزين أيضا ًْالسيوطي)4(.
ّ

االختيار()3

وممّن

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالنقل والقياس:
أما النقل فقد احتجوا بقول أنس بن زنيم)4(:
كم ِجب ٍ
ود مق ِر ٍ
ف نال العلى  ...وش ِر ٍ
يف خبله قد وضعه
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مغني اللبيب ،ابن هشام 231
( )2اإلنصاف ،األنباري494/1
( )4الكتاب ،سيبويه 161، 167، 166/2
( )3خزانة األدب ،البغدادي 361/6
( )1األصول في النحو ،ابن السراج 429/1
()6همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السيوطي 413/2
( )7هذا البيت من شواهد سيبويه " ,"206 /1ابن يعيش في شرح المفصل "ص "112ورضي الدين في شرح الكافية،
وشرحه البغدادي في الخزانة " "110 /4واألشموني "رقم  "1141والمقرف :النذل اللئيم.
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ودليلهم خفض ((مقرتف)) وقد ف ِ
صل بينها وبني كم باجلار واجملرور()1واستشهدوا أيضاً على جواز اجلر
بوجود الفاصل بقول الشاعر)1(:
كم يف بين بك ٍر ب ِن سع ٍد سي ٍد ضخ ِم الد ِسيع ِة ٍ
ماجد نـف ِاع
الشاعر)3(:

واحتجوا بقول
كم دون مية ٍ
موماة يـهال هلا ...إذا تيممها اخلِريت ذو اجلل ِد()3

وأما حجة القياس فألن االسم بعد ((كم))يف اخلرب بتقدير (( ِمن)) فمثّلوا لذلك بقوهلم" :كم ٍ
رجل
أكرمت" فكان التقدير عندهم كم من ٍ
رجل أكرمت واستدلوا على أن املعىن يقتضي هذا التقدير مع
وجود الفصل بالظرف وحرف اجلر كما هو مع عدمه ،وقالواكما ينبغي أن يكون االسم خمفوضاً مع عدم
الفصل فكذلك مع وجود

الفصل)5(.

القول الثاين :قول املانعني :
ومن املانعني

البصريون)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن ((كم)) تعمل اجلر فيما بعدها؛ ألهنا مبنزلة عدد مضاف إىل ما بعده وإذا
فصل بينها بظرف أو حرف جر بطلت اإلضافة؛ ألن الفصل بني اجلار واجملرور بالظرف وحرف اجلر ال
جيوز يف اختيار الكالم بل يتم العدل إىل النصب المتناع الفصل

بينهما)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 303، 303/1
( )1هذا البيت من شواهد سيبويه " "134 /1وابن يعيد يف شر املفصل "ص "581ورضي الدين يف شر الكافية ،وشرحه البغدادي
يف اخلزانة " "111 /3واألمشوين "رقم  " 1133ورواية سيبويه "كم يف بين سعد بن بكر" ورواية األعلم "كم يف بين بكر بن عمرو".
والدسيعة :العطية ،ويقال :هي اجلفنة ،واملعىن أنه واسع املعروف وأنه ماجد شريف.
( )3أنشده ابن عقيل يف املساعد باجلر  111/1وذكره املرادي يف توضيح املقاصد جبر موماة 1338/3
( )3املوماة واحدة املوامي أي املفاوز ،وأصلها موموةعلى فعللة واخلريت الدليل احلذق .
( )5اإلنصاف ،األنباري305، 303/1
( )4اإلنصاف ،األنباري303/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 305/1
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مث ذكر املانعون أ ّن حجة السماع عند اجملوزين تعترب من الضرورة اليت ال ي خذ هبا وال يقاس

عليها)1(.

وقد ذكر ابن عقيل ثالثة مذاهب يف هذه املسألة()1وهي على النحو اآليت:
أوهلا :اجلواز املطلق يف الكالم ،وهو قول الكوفيني ،ويعزى ليونس.
ثانيها :ختصيصه بالشعر مطلقاً ،وهو مذهب مجهور البصريني.
ثالثها :ختصيصه بالشعر إذا كان الظرف أو اجملرور ناقصاً ،حنو كم بك مأخوٍذ أتاين ،وكم اليوم جائ ٍع
جاءين؛ ومنعه إذا كان الكالم تاماً ،وهو مذهب يونس؛ ويرده قول الشاعر:
كم دون مية ٍ
موماة ...
وقول اآلخر :
ات ٍ
كم دون سلمى فلو ٍ
بيد ...

الرتجيح
يبدو يل مما سبق ما يلي :
جواز جر متييز كم اخلربية إذا فصل بينها وبني متييزها بالظرف أواجلار واجملرور يف الشعر فقط وذلك
لألسباب اآلتية:
 1ـ كثرة الشواهد الشعرية الدالة على جواز جر متييز "كم" اخلربية مع وجود الفصل بينها وبني متييزها
بالظرف أو اجلار واجملرور.
لشاهد و ٍ
ٍ
احد من النثر؛ ليكون حجة على
1ـ الدليل على عدم جواز اجلر يف السعة هو أنه ال وجود
جواز جر متييز كم اخلربية إذا فصل بينها وبني متييزها بالظرف أو اجلار واجملرور يف سعة الكالم.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السيوطي  413/2و274/4
( )2المساعد ،ابن عقيل 112/2

114

3ـ كان قياس اجملوزين جلر التمييز يف سعة الكالم بعد الفصل بينه وبني كم ضعيفاً ال دليل عليه .جواز
إضافة النيف إىل

العشرة.م 31

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز إضافة النيف إىل العشرة ،حنو :مخسة عش ٍر .وذهب البصريون إىل أنه ال
جيوز.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد

هني ،وأصله الواو ،من ناف ينوف إذا زاد ،وقال أبو زيد:
النيّف" بفتح النون وتشديد الياء مكسورة،كـّ :
"وهو التسعة فما دوهنا" ،وقال أبو جعفر النحاس يف شر املعلقات" :النيف من العدد :ما جاوز العقد
إىل الثالثة"هذا قول أهل اللغة ،ويف الصحا والقاموس "كل ما زاد على العقد فهو نيف حىت يبلغ
العقد الثاين")1( .
واألعداد املركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر كلها مبنية صدرها وعجزها ،وتبىن على فتح اجلزأين حنو
"أحد عشر".
ويستثىن من ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرمها يعرب باأللف رفعاً وبالياء نصباً وجراً كما يعرب
املثىن وأما عجزها فيبين على الفتح فال حمل له من اإلعراب فتقول "جاء اثنا عشررجالً"و"رأيت اثىن عشر
رجالً" ومررت بـ"اثىن عشر رجالً و"جاءت اثنتا عشرة امرأة" و"رأيت اثنيت عشرة امرأة" ومررت بـ"اثنيت
عشرة

امرأة")3(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
فجوزه يف الشعر فقط ()3ووافق الفراء
جوز إضافة النيف إىل العشرة الكوفيون مطلقاً ،وأما الفراء ّ
وممن ّ
اإلمام السيوطي)5(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 310، 303/1
( )1شر التصريح ،خالد األزهري 358/1
( )3شر ابن عقيل 41/3
( )3معاين القرآن ،الفراء  33/1و املخصص ،ابن سيدة154/ 3
( )5مهع اهلوامع ،السيوطي154/3
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وهناك من يرى يف إضافة العدد املركب ثالثة أوجه :
الوجه األول :أن يبقى بناهه على فتح اجلزأين.
والثاين :أن يعرب عجزه مع بقاء الرتكيب كبعلبك ،وحكاه سيبويه عن بعض العرب فتقول" :أحد عشرك
مع أحد عشر زيد" واستحسنه األخفد ،واختاره ابن عصفور ،وزعم أنه األفصح ،ووجه ذلك بأن
اإلضافة ترد األمساء إىل أصلها من اإلعراب ،ومنع يف التسهيل القياس عليه ،وقال يف الشر  :ال وجه
الستحسانه؛ ألن املبين قد يضاف حنو" :كم رجل عندك؟ " ويف قوله تعاىلِ ﴿ :من لدن ح ِكي ٍم

خبِ ٍ
ري﴾()1

وأما الوجه الثالث :أن يضاف صدره إىل عجزه ،و حكى الفراء أنه مسع من أيب فقعس األسدي وأيب
اهليثم العقيلي" :ما فعلت مخسة عش ِرك")1(.

حجة اجملوزين

الشاعر)3(:

وقد احتج اجملوزون بالسماع واحتجوا بقول
كلف من عنائِِه ِ
وشقوتِه  ...بِنت مث ِاين عشرٍة ِمن ِحجتِه
ومن السماع الذي احتج به اجملوزون مساعهم عمن يثقون بعربيته ،كقول أيب فقعس األسدي ،وأيب اهليثم
العقيلي(( :ما فعلت مخسة عش ِرك)) رواه عنهما الفراء

مساعاً)3(.

ومن احلجج اليت احتج هبا اجملوزون القياس قوهلم :إن النيّف اسم مظهركغريه من األمساء املظهرة ،فجاز

إضافته إىل ما بعده كسائر األمساء

املظهرة)5(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع إضافة النيف إىل العشرة البصريون وابن

مالك)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة هود آية]1
( )1توضيح املقاصد ،املرادي 1330، 1313/3
( )3استشهد هبذا البيت األمشوين "رقم  " 1131ومجاعة من شرا األلفية "انظر العيين هبامد اخلزانة  "388 /3والعناء -بفتح العني-
النصب والتعب ،والشقوة -بكسر الشني وسكون القاف -ومثله الشقاء والشقاوة :ضد السعادة ،واحلجة -بكسر احلاء وتشديد اجليم
مفتوحة أي السنة .
( )3معاين القرآن ،الفراء  33، 33/1وشر الكافية الشافية ،ابن مالك 1481/3
( )5اإلنصاف ،األنباري310/1
( )4شر الشافية الكافية ،ابن مالك 1481، 1481 /3
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حجة املانعني
احدا ،فكما ال جيوز
وقد احتج املانعون بأن قالوا :إمنا قلنا إنه ال جيوز ذلك ألنه قد جعل االمسان امسًا و ً
أن يضاف االسم الواحد بعضه إىل ٍ
بعض ،فكذلك ههنا .وبيان هذا أن االمسني ملا رّكبا دال على
معىن واحد ،واإلضافة تـب ِطل ذلك املعىن ،أال ترى أنك إذا قلت "قبضت مخسة عشرة" من غري إضافة
ً
دل على أنك قد قبضت مخسة وعشرة ،وإذا أضفت فقلت "قبضت مخسة عش ٍر" دل على أنك قد
قبضت اخلمسة دون العشرة ،كما لو قلت "قبضت مال ز ٍ
يد" فإن املال يدخل يف القبض دون زيد،
وكذلك "ضربت غالم عمرٍو" فإن الضرب يكون للغالم دون عمرو ،فلما كانت اإلضافة تـب ِطل املعىن
املقصود من الرتكيب وجب أن ال جتوز )1(.ومن حجج املانعني أيضاً قوهلم :إ ّن البيت الذي استدل به
اجملوزون ال يعرف له قائل وال ي خذ به وإمنا جاء لضرورة الشعر)1(.

الرتجيح
يرتجح من العرض السابق ما يأيت:
جواز إضافة النيف للعشرة وذلك لألسباب التالية:
 1ـ وجود السماع ممن يوثق به يف سعة الكالم كما ذكر ابن مالك يف شر الكافية الشافية حينما
قال":وحجة الكوفيني مساعهم عمن يثقون بعربيته ،كقول أيب فقعس األسدي ،وأيب اهليثم العقيلي" :ما
فعلت مخسة عشرك" ،رواه عنهما الفراء

مساعا")3(.

 1ـ ذكر سيبويه بأن العرب كانت تتكلم هبا ولكنه جعلها لغة ردي ة حيث قال  ((:واعلم أن العرب تدع
مخسة عشر يف اإلضافة واأللف والالم على حال واحدة))( )3وقال أيضاً عن ما مسع عن العرب قوله
ومن العرب من يقول :مخسة عش ِرك ،وهي لغة ردي ة)) )5(.فهذا إثبات على وجودها عند العرب.
 3ـ رأى بعض العلماء جتويز إضافة النيّف للعشرة يف ضرورة الشعر يعطي قوة للجواز.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري 310/1
( )1اإلنصاف ،األنباري  310/1ومهع اهلوامع ،السيوطي 154/3
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك1481/3
( )3الكتاب ،سيبويه133، 138/3
( )5الكتاب ،سيبويه133/3
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((:

 3ـ البيت ليس كما ّادعى املانعون بأنه جمهول القائل بل معروف القائل وقائله هو نفيع بن

جواز تعريف العدد املركب

طارق)1(.

ومتييزه.م33

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يقال يف مخسة عشر درمها ":اخلمسة العشر درمهًا ،واخلمسة العشر
الدرهم .وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز إدخال األلف والالم يف العشر ،وال يف الدرهم.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
املعرفة هي عكس النكرة وأقسام املعارف يف اللغة سبعة وهي على النحو التايل :املضمر كأنا وهم،
والعلم كزيد وهند ،واإلشارة كذا وذي ،واملوصول()3كالذي واليت ،وذو وبأل()3كالغالم واملرأة ،واملضاف
لواحد منها كابين وغالمي ،واملنادي حنو" :يا رجل"

ملعني)5(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز تعريف العدد املركب ومتييزه الكوفيون()4ومن الكوفيني الكسائي
وممّن ّ

خصوصاً)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1احليوان ،اجلاحا 544/4
( )1اإلنصاف ،األنباري  311/1ـ 315
( ) 3قيل :إن تعريف املوصول بالعهد الذي يف الصلة ،وقيل بأل ،ملفوظة يف حنو :الذي واليت ،أو غري ملفوظة بل يكون املوصول معىن ما
فيه "أل" كـ "من" و"ما".
مذكرا أو م نثًا.
( )3أي :الذي تدخل عليه أداة التعريف ،وهي "أل" املعرفة ،سواء كان ً
( )5أوضح املسالك ،ابن هشام 33/1
( )4املساعد ،ابن عقيل31/1
( )4شر الكافية الشافية ،ابن مالك1444/3
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حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون لتعريف العدد املركب ومتييزه بالسماع عن العرب فيما حكاه األخفد قوهلم" :قبضت
اخلمسة العشر درمهاً")1(.
وقالت العرب :هم اخلمسة العشر ،و هم يريدون هم اخلمسة

عشر)1(.

القول الثاين :قول املانعني
ومن املانعني لـ "تعريف العدد املركب ومتييزه"املربد()3وابن

عقيل( )3واألمشوين()5

وكذلك من املانعني

السيوطي()4وممّن منع أيضاً الصبان يف حاشيته( )4ومن سار على طريقهم من املعاصرين عباس

حسن)8(.

حجة املانعني
وقد احتج الذين منعوا "تعريف العدد ومتييزه" بقوهلم :إن األلف والالم ال تدخل إال على االسم األول؛
ألن االمسني ملا ركب أحدمها مع اآلخر نزال منزلة اسم واحد وإذا نزال منزلة اسم واحد فينبغي أن ال
جيمع فيه بني عالميت تعريف وبالتايل رأوا أ ّن التعريف يكون يف اجلزء األول؛ ألن اجلزء الثاين يتنزل منزلة
بعض حروفه)3(.
واحتج املانعون أيضاً بكالم العرب على أ ّن املركب ال يعرف منه اجلزآن بل تدخل "أل" على اجلزء
األول وذلك كما جاء يف قول عمرو بن أمحر)10(:
تـفقأ فوقه القلع السوا ِري وجن اخلا ِزبا ِز به جنونا
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  313/1واملساعد ،ابن عقيل 31/1وحاشية الصبان على األلفية 143/1
()1أصول يف النحو ،ابن السراج 311/1
( )3املقتضب ،املربد 145/1
( )3املساعد ،ابن عقيل31/1
( )5شر األمشوين على األلفية 145/1
( )4مهع اهلوامع ،السيوطي 153/3
( )4حاشية الصبّان على شر األمشوين على األلفية 143/1
( )8النحو الوايف ،عباس حسن 333/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 313/1
( ) 10هذا بيت من الوافر ،وقد أنشده ابن منظور "ف ق أ  -ق ل ع  -خ وز" ونسبه لعمرو بن أمحر وأنشده موفق الدين بن يعيد يف
شر املفصل "ص " 540وأنشده رضي الدين يف باب املركبات من شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة ""103 /3
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والدليل على تعريف اجلزء األول يف املركب يف كلمة ((اخلازباز))فتعرف اخلاز وهو اجلزء األول وباز اجلزء
الثاين مل يعرف)1(.

الرتجيح
يظهر يل من العرض السابق ما يلي:
جواز تعريف العدد املركب صدره وعجزه وأما تعريف التمييز فال جيوز وذلك لألسباب اآلتية:
ضعفه ومل هنعه.
جوز تعريف العدد املركب وبعضهم ّ
 1ـ ذكر أكثر العلماء جوازه ،ولكن بعضهم ّ
 1ـ وجود السماع الذي ذكره األخفد عن العرب بتعريف صدر وعجز العدد املركب وهو ما ذكرناه يف
حجج

اجملوزين)1(.

 3ـ السماع مق ّدم على القياس ،وخاصة إذا كان السماع يف سعة الكالم.

جواز نداء االسم ااحملى

"بأل".م34

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز نداء ما فيه األلف والالم حنو "يا الرجل ويا الغالم"وذهب البصريون إىل أنه
ال جيوز.
رجح األنباري رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)3(.

التمهيد
النداء من خصائص األمساء كما قال ابن مالك:
باجلر والتنوين والندا وأل  ...ومسند لالسم متييز

حصل()3

وإعراب املنادى األصل فيه النصب ،ولكن منه ما يكون منصوباً ومنه ما يكون مبنياً يف حمل نصب
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شرح الكافية الشافية ،ابن مالك1676/4
( )2إصّلح المنطق ،ابن السكيت 216
( )3شرح األشموني أللفية ابن مالك 27/1
( )4اإلنصاف ،األنباري  441/1ـ 441
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وللمنادى مخسة أنواع وهي على النحو التايل:
العلم والنكرة املقصودة والنكرة غري املقصودة وكذلك املضاف وأخرياً الشبيه باملضاف والنوعان
األول والثاين مبنيان يف حمل نصب وأما األنواع الثالثة املتبقية فهي منصوبة على النداء ،وكان هذا
التفصيل خيص املنادى ،وأما ما خيص حروف النداء فلها ثالثة أقسام وهي كما يلي :أوالً ما يكون
للقريب وهي اهلمزة وأي ،وثانياً ما يكون للبعيد وهي أيا وهيا ،والقسم الثالث واألخري ما يكون مشرتكاً
يصلح للقريب والبعيد وهي الياء.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز نداء االسم ااحملى"بأل" الكوفيون والبغداديون()1وأجازه يف الشعر دون النثر ابن
وممّن ّ

هشام)1(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون لـ نداء االسم ااحملى "بأل" بالسماع والقياس
أما السماع فاستشهدوا بقول الشاعر)3(:
فـيا الغالمان اللّذ ِان فـرا  ...إياكما أن تك ِسب ِاين شًّرا

يف هذا البيت أدخل الشاعر حرف النداء على الغالمان املعرف
واحتجوا أيضاً بقول اآلخر)5(:
عباس يا امللك املتوج والذي  ...عرفت له بيت العال عدنان

"بأل")3(.

املعرفة "بأل" وهي كلمة امللك )4(.وأما من ناحية
فإ ّن الشاعر قد أدخل حرف النداء على الكلمة ّ
القياس فقد قاسوا جواز دخول حرف النداء على "أل" التعريف يف ((يا أهلل))()4
ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1التصريح ،المرادي171/2
( )2أوضح المسالك ،ابن هشام24/4
( )1من الرجز المشطور ،وقد استشهد بهما ابن يعيش في شرح المفصل "ص "172ورضي الدين في أثناء باب توابع
المنادى من شرح الكافية " "112 /1وشرحهما البغدادي في الخزانة " 153 /1بوالق" واألشموني "رقم  "378وابن عقيل
"رقم "108
( )4اإلنصاف ،األنباري 113/1
( )5استشهد به األشموني رقم" "373وأنشده ابن هشام في أوضح المسالك الشاهد رقم""440
( )3شرح األشموني على األلفية 28/1
( )7اإلنصاف ،األنباري117/1
121

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع نداء االسم ااحملى "بأل"البصريون ومنهم املربد()1وابن مالك منعه يف النثر غري لفا اجلاللة
وأجازه يف الشعر( )1وابن عقيل منع اجلمع بني حرف النداء وأل يف السعة وأجاز ذلك يف الشعر( )3ومن
املانعني يف النثر واجملوزين يف الشعر خالد األزهري()3والسيوطي)5(.

حجة املانعني
ولقد احتج املانعون لـ"نداء االسم ااحملى "بأل"ببعض احلجج فمن هذه احلجج أ ّن األلف والالم تفيد
التعريف و((يا)) تفيد التعريف ،وتعريفان يف كلمة ال جيتمان)4(.وقالوا أيضاً إن اجلواز من باب الضرورات
الشعرية ،واحتجوا بأن األبيات جمهولة

القائل)4(.

الرتجيح
ويرتجح يل من خالل ما عرض اآليت:
جواز نداء املعرف بـ"أل" يف الشعر دون النثر وذلك لألسباب التالية:
 1ـ استعملت العرب نداء املعرف بـ"أل" يف أشعارها.
 1ـ أجازه يف الشعر ومنعه يف السعة كثري من النحاة.
 3ـ وأما ما قيل يف جواز نداء لفا اجلاللة فـرد األنباري على هذا اجلواز بثالثة ردود أوهلا :أ ّن األلف
والالم عوض عن مهزة "إله" فتنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة ،وإذا تنزلت 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:
ارك هو ومن مساه  ...على ِ
امسك اللهم يا أهلل
مب ٌ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1املقتضب ،املربد 133/3ـ 133
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك1308 ، 1304 /3
( )3املساعد ،ابن عقيل 503 ، 501/1و شر ابن عقيل  343/3ـ 345
( )3التصريح ،خالد األزهري143/1
( )5مهع اهلوامع ،السيوطي  34/1ـ 38
( )4اإلنصاف ،األنباري 333/1
( )4شر الكافية الشافية ،ابن مالك  1304/3ـ 1308
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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 ٍ
حرف من نفس الكلمة ،كما أن الفعل إذا مسي به فإنه تـقطع مهزة الوصل منه حنو

اض ِرب واقـتل ،تقول "جاءين إضرب ،ورأيت إضرب ،ومررت بإضرب" و "جاءين أقتل ،ورأيت أقتل،
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"
كما يقولون "يا أيها الرجل" إما على طريق الوجوب عندنا ،أو على طريق اجلواز عندكم ،فلما مل جيز أن
ٍ
صحة ما ذهبنا إليه.
يقال ذلك على كل حال دل على ّ
والوجه الثاين :أن هذه الكلمة كثر استعماهلا يف كالمهم؛ فال يقاس عليها غريها.
والوجه الثالث :أن هذا االسم علم غري مشت ّق أيت به على هذا املثال من البناء من غري أصل يـرد إليه؛
فينزل منزلة سائر األمساء األعالم ،وكما جيوز دخول حرف النداء على سائر األمساء األعالم فكذلك
ههنا.
واملعتمد من هذه األوجه هو الوجه األول ،واهلل

أعلم)1(.

جواز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف

إليه.م38

ذهب الكوفيون إىل أن ترخيم املضاف جائز ،ويوقِعون الرتخيم يف آخر االسم املضاف إليه ،وذلك حنو
عام"يف يا آل عام ِر ،و "يا آل ِ
قولك "يا آل ِ
مال"يف يا آل مالك ،وما أشبه ذلك.وذهب البصريون إىل
أن ترخيم املضاف غري جائز.
رجح رأي البصريني)1(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

التمهيد

الرتخيم يف اللغة :ترقيق الصوت وتليينه ،يقال :صوت رخيم؛ أي رقيق لني ،وكالم رخيم :لني سهل،
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري330، 333/1
( )1اإلنصاف ،األنباري  334/1ـ351
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ومنه قول الشاعر:
ومنطق ...رخيم احلواشي ال هراءٌ وال نزر
بشر مثل احلري ِر
ٌ
هلا ٌ

ويف االصطال  :حذف آخر الكلمة يف النداء بطريقة خمصوصة؛ للتخفيف غالبا ،أو لدا ٍع آخر كالتمليح
واالستهزاء.
وهو ثالثة أنواع :ترخيم اللفا للنداء ،وترخيمه للضرورة الشعرية؛ وترخيمه للتصغري)1(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه الكوفيون()1ومن اجملوزين يف ضرورة الشعر ابن
وممّن ّ
مالك)3(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون اـ"ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه" بالسماع عن العرب
حنو قول زهري بن أيب سلمى)3(:
خذوا حظّكم يا آل ِعك ِرم واحفظوا  ...أو ِ
اصرنا والرحم بالغي ِ
ب تذكر
أراد "يا آل ِعك ِرمة" إال أنه حذف التاء للرتخيم ،وهو عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر،
اآلخر)5(:

وهو أبو قبائل كثرية من قيس .واحتجوا كذلك بقول
أبا عرو ال تـبـعد فكل اب ِن حرِة  ...سيدعوه د ِ
اعي ِميت ٍة فـي ِجيب
أراد "أبا عروة".
وبقول رهبة بن العجاج:
إِما تـري ِين اليوم أم مح ِز  ...قاربت بني عن ِقي ومج ِزى
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أوضح املسالك ،ابن هشام 51/3حاشية رقم""1
( )1املساعد ،ابن عقيل 543/1و توضيح املقاصد واملسالك ،املرادي1134/3و شر األمشوين على األلفية  43/3و مهع اهلوامع،
السيوطي 48/1وخزانة األدب ،البغدادي 313/1
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك1341/3
( )3هذا البيت من كالم زهري بن أيب سلمى املزين ،وقد استشهد به سيبويه " "333 /1وابن يعيد يف شر املفصل "ص "185والرضي
يف شر الكافية " "134 /1وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "343 /1كما استشهد به األمشوين "رقم  "314وامل لف يف أسرار العربية
"ص"34
أيضا
( )5هذا البيت من شواهد شر املفصل "ص "185وشر الكافية " "134 /1وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "344 /1واستشهد به ً
ابن هشام يف أوضح املسالك "رقم "351
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فدل على جوازه )1(.وهناك من الشواهد اليت
و أراد "أم محزة" وقالوا إ ّن الشواهد على هذا كثرية جداًّ ،
تدل على حذف املضاف إليه بأسره وذلك يف قول الشاعر:
يا عبد هل تذكرين يف ساعة ...
ويقصد الشاعر يا عبد هند فحذف املضاف إليه هند)1(.

ومن حجج اجملوزين أيضاً قوهلم  :إ ّن املضاف واملضاف إليه مبنزلة الشيء الواحد فجاز ترخيمه
كاملفرد)3(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه يف الس ِ
عة البصريون وعلى رأسهم سيبويه( )3ومن سار
ّ
على طريق املنع ابن الضائع( )5ومعهم املرادي( )4وكذلك من هنج هنجهم

األمشوين)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون لـ"ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه" بعدد من احلجج حيث يرون أ ّن هذه
احلجج مانعة للرتخيم ،ومن هذه احلجج أ ّن الشروط مل تتوفر لـ((ترخيم املضاف حبذف املضاف إليه))
وهي أن يكون منادى مفرداً معرفة وأن يكون زائداً على ثالثة أحرف وإذا اختل شرط منع الرتخيم)8(.
خرج الرتحيم يف غري النداء على الضرورة)3(.
ومنها أيضاً أن سيبويه ّ

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري  334/1ـ 333
( )1املساعد ،ابن عقيل 543/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 333/1
( )3الكتاب ،سيبويه141/1
( )5مهع اهلوامع ،السيوطي48/1
( )4توضيح املقاصد واملسالك ،املرادي 1134/3
( )4شر األمشوين على األلفية 43/3
( )8اإلنصاف ،األنباري 333/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 333/1
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الرتجيح
يظهر يل مما سبق ما يلي:
جواز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه يف الشعر دون النثر وذلك للمربرات التالية:
 1ـ وجود ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه يف جمموعة من األبيات الشعرية.
جيوز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه.
 1ـ عدم وجود مساع من النثر ّ

جواز ترخيم االسم الثالثي متحرك

الوسط.م33

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز ترخيم االسم الثالثي إذا كان أوسطه متحرًكا ،وذلك حنو قولك يف عن ٍق "يا
عن"ويف حجر "يا حج"ويف كتِف"ياك ِ
ت"وذهب بعضهم إىل أن الرتخيم جيوز يف األمساء على اإلطالق.
وذهب البصريون إىل أن ترخيم ما كان على ثالثة أحرف ال جيوز حبال ،وإليه ذهب أبو احلسن علي بن
محزة الكسائي من الكوفيني.
رجح رأي البصريني)1(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

التمهيد

أصول الكلمة يف العربية ثالثة كما قال ابن جين يف اخلصائص(( :األصول ثالثة :ثالثي ,ورباعي,
ومخاسي .فأكثرها استعماال ,وأعدهلا تركيبًا الثالثي .وذلك ألنه حرف يبتدأ به وحرف حيشى به وحرف
يوقف عليه ،وليس اعتدال الثالثي لقلة حروفه حسب لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه؛ ألنه أقل
حروفًا ,وليس األمر كذلك؛ أال ترى أن مجيع ما جاء من ذوات احلرفني جزء ال قدر له فيما جاء من
ذوات الثالثة؛ حنو ِمن ,ويف ,وعن ,وهل ,وقد ,وبل ,وكم ,ومن ,وإذ ,وصه ,ومه)1())...
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  354/1ـ 353
( )1اخلصائص ،ابن جين 54/1
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املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز ترخيم االسم الثالثي متحرك الوسط الكوفيون ومنهم على وجه اخلصوص
وممّن ّ
ووافقهم يف اجلواز األخفد من

الفراء()1

البصريني)1(.

حجة اجملوزين
حمرك الوسط على يد ودم ،وقالوا األصل يف يد يدي،
وقد احتج اجملوزون بالقياس وقد قاسوا الثالثي ّ
ويف ٍ
دم دم ٌو ملن قال إهنا من ذوات الواو ،ودمي ملن قال إهنا من ذوات الياء)3(.
ّ
واحتجوا بقول

الشاعر)3(:

فـلو أنا على حج ٍر ذِحبنا  ...جرى الدمي ِ
ان باخل ِرب الي ِق ِ
ني
واألكثرون قالوا إ ّن دماً من ذوا ت الواو ،إال أهنم استثقلوا احلركة على حرف العلة فيهما؛ ألن احلركات
ودم ،فكذلك يف حمل
تستثقل على حرف العلة ،فحذفوه طلبًا للتخفيف وفر ًارا من االستثقال ،فبقيت ي ٌد ٌ

اخلالف :الرتخيم إمنا وضع للتخفيف باحلذف ،واحلذف قد جاز يف مثله للتخفيف ،فوجب أن يكون
ئزا)5(.
جا ً
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك 1354/3
( )1توضيح املقاصد و املسالك بشر ألفية ابن مالك ،املرادي 1135/3و أوضح املسالك على ألفية ابن مالك ،ابن هشام 55/3هامد
رقم ( )3و املساعد ،ابن عقيل 551/1
( )3اإلنصاف ،األنباري354/1
تبعا البن هشام
كثريا يف نسبة هذا البيت؛ فنسبه العيين -فيما نقله عنه البغدادي ،ومل أعثر عليه بعد طويل البحثً -
( )3اختلف العلماء ً
تبعا لصاحب احلماسة البصرية إىل املثقب العبدي ،وينسبه قوم إىل الفرزدق ،وقوم إىل األخطل ،وقوم إىل املرادس بن عمرو ،واستصوب
ً
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
منظور "د م ى" هذا البيت ثالث ثالثة أبي ات ،والبيت من شواهد الزخمشري يف املفصل ،وابن يعيد يف شرحه "ص "400والرضي يف باب
املثين من شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "333 /3واألمشوين "رقم "1141
( )5اإلنصاف ،األنباري  354/1ـ353
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القول الثاين:قول املانعني
ومن املانعني البصريون ومن أخذ هبذا الرأي ابن السراج()1وابن

جين()1

وكذلك من املانعني ابن

مالك()3وابن عصفور ووافقهم يف املنع املرادي()3ومن هنج هنجم أيضاً ابن عقيل( )5وكذلك الشي خالد
األزهري)4(.

حجة املانعني
وقد احتج مانعو "ترخيم االسم الثالثي حمرك الوسط" بقوهلم إ ّن الرتخيم اهلدف منه طلب التخفيف
واالسم الثالثي يف غاية اخلفة فال حيتمل فيه احلذف ،فرأوا كذلك أنه من اإلجحاف احلذف من آخر
الثالثي)4(.

االسم
يرخم االسم بشرط زيادته عن ثالثة
وكانت حجتهم أيضاً قوهلم :إ ّن أقل األصول ثالثة وجيوز أن ّ
أحرف)8(.

الرتجيح
يبدو يل مما سبق ما يأيت:
عدم جواز ترخيم االسم الثالثي متحرك الوسط وذلك لألسباب التالية:
 1ـ عدم وجود شاهد واحد من كالم العرب يثبت الرتخيم.
1ـ حجة املانعني كانت أقوى وأوجه من حجة اجملوزين.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األصول يف النحو ،ابن السراج345/1
( )1اللمع يف العربية ،ابن جين 114
( )3شر الكافية الشافية  ،ابن مالك 131/1
( )3توضيح املقاصدواملسالك بشر ألفية ابن مالك ،املرادي1135/3
( )5املساعد ،ابن عقيل 551/1
( )4شر التصريح على التوضيح ،خالد األزهري 155،154/1
( )4اإلنصاف ،األنباري353/1
( )8األصول يف النحو ،ابن السراج  345/1والتصريح ،خالد األزهري 185/1
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 3ـ قياس اجملوزين كان ضعيفاً يرده قول املانعني وقد قال ابن مالك يف شر الكافية الشافية" :إنّه إذا قيل
يف ترخيم "ياحك" يلزم منه عدم النظري ،إذ ليس يف األمساء املتمكنة ما هو على حرفني ثانيهما حمرك
كـ"غد" و"يد".
فلو كان الثالثي ساكن الثاين كـ"بكر" مل جيز ترخيمه بإمجاع؛ ألن ترخيمه موقع يف عدم النظري")1(.

جواز ندبة النكرة واألمساء

املوصولة.م51

ذهب الكوفِيون إىل أنه جيوز ندبة النكرة واألمساء املوصولة ،وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك  .وقد

رجح رأي
بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
الندبة هي بضم النون مصدر ندب امليت إذا نا عليه وذكر خصاله احلميدة وأكثر من يتكلم هبا
النساء لضعفهن عن احتمال املصائب )3(.واملندوب مدعو ولكنه متفجع عليه ( )3والندبة تكون بياء أو
بواو وال بد من أحدمها وتلحق األلف آخر االسم املندوب إن ش ت وإن ش ت ندبت بغري ألف واأللف
أكثر يف هذا الباب( )5وقال سيبويه(( :ألن الندبة كأهنم يرتمنون فيها))()4ومن شأهنم أن يزيدوا حرفًا إذا
بعيدا وال أبعد من املندوب فإذا وقفوا قالوا :يا زيداه واعمراه فيقفون على هاء خلفاء األلف فإن
نادوا ً
وصلوا النداء بكالم أسقطوا اهلاء وإذا مل تلحق األلف قلت :وازيد ,ويا بكر ,واأللف تفتح ما قبلها
مضموماً كان أو مكسوراً فتقول :وا زيد فتضم ,فإن أدخلت األلف قلت :وا زيداه ,فإن أضفت إىل
اسم ظاهر غري مكىن قلت :وا غالم زيد فإن أدخلت األلف قلت وا غالم زيداه وحذفت التنوين ألنه ال
يلتقي

ساكنان)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك131/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 343، 341/1
( )3حاشية الصبان على شر األمشوين 138/3
( )3الكتاب ،سيبويه 110/1
( )5األصول ،ابن السراج 355/1
( )4الكتاب ،سيبويه 110/1
( )4األصول ،ابن السراج 355/1
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املناقشة
القول األول:قول اجملوزين
ومن اجملوزين لـ"ندبة النكرة واألمساء املوصولة" الكوفيون()1والرياشي يف إجازته ندبة اسم اجلنس
اجلوزين ابن مالك واشرتط إذا اشتهرت صلته شهرة تزيل
ومن ّ

املفرد()1

إهبامه)3(.

حجة اجملوزين

وقد احتج اجملوزون لـ"ندبة النكرة واألمساء املوصولة" بقوهلم إ ّن النكرة يقرب من املعرفة باإلشارة ومثلوا
بـ((واراكباه)) فجوزوا ندبته كاملعرفة ،وأما االمساء املوصولة فقالوا إهنا معارف بصالهتا كما أن األمساء
األعالم معارف ،وقد قالوا كما جيوز ندبة األمساء األعالم مثل زيد وعمرو فقالوا كذلك جيوز ندبة ما
يشبهها ويقرب منها واستدلوا على صحة كالمهم ما حكى عنهم من قوهلم ((وامن حفر ِ
ب ِْئر
زمزماه))( )3وأيضاً احتج القائلون جبواز ندبة النكرة بسماع ما جاء يف صحيح البخاري ((ع ِن النـعم ِ
ان
ب ِن ب ِش ٍري ر ِضي الله عنـهما ،قال :أغ ِمي على عب ِد الل ِه ب ِن رواحة ،فجعلت أخته عمرة تـب ِكي واجباله،
واكذا واكذا ،تـعدد علي ِه )5())...
و ّأما ما خيص ندبة املوصول فالبصريون منعوا ذلك إال ما كان موصوالً غري مبدوء بأل وصلته مشهورة
فيندب عند الكوفيني خبالف البصريني حنو (وامن حفر ب ر زمزماه)وذلك شاذ عند البصريني ،واتفق
اجلميع على منع ندبة املوصول املبدوء

بأل)4(.

وال جيوز ندبة موصول بصلة ال تعينه فال جيوز :وا من ذهباه فإن عينت جاز حنو :وامن حفر ب ر
زمزماه وشرط املوصول اخللو من أل ،وكونه يف

الشهرة كالعلم)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري341/1
( )1توضيح املقاصد واملسالك ،املرادي 1111/3وشر األمشوين  53، 58/3وحاشية الصبان على شر األمشوين 133 /3
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك 1331/3وابن عقيل املساعد ،ابن عقيل 535/1
( )3اإلنصاف ،األنباري343، 341/1
( )5صحيح البخاري 133/5
( )4التصريح ،خالد األزهري181/1
( )4املساعد ،ابن عقيل  535/1و التصريح ،خالد األزهري 181/1
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القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع ندبة النكرة واألمساء املوصولة البصريون وخصوصاً سيبويه منع ندبة النكرة( )1وابن السراج
الزخمشري()3

وممّن منع ندبة النكرة ابن

وابن

جين()3

وكذلك

هشام( )4وابن عقيل( )8ومن املانعني

األمشوين( )3والسيوطي)10(.

مالك()5

ومعهم

املرادي()4

()1

وأيضاً ابن

حجة املانعني
ولقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن النكرة مبهمة ال ختص واحداً بعينه ،وقد قالوا أيضاً إن املقصود بالندبة
أن يظهر النادب عذره يف تفجعه على املندوب؛ ليخفف مابه من مصيبة ،ويرى املانعون بأنه ال حيصل
النكرة)11(.

إال بندبة املعرفة ،ال بندبة
وأما ما خيص االمساء املوصولة فكان سبب منعهم هلا بأهنا مبهمة ،فبذلك أشبهت النكرة)11(.

الرتجيح
يظهر ىل من العرض السابق ما يلي:
اجملوزين.
جواز ندبة النكرة لوجود السماع يف صحيح البخاري كماجاء يف حجة ّ
معرفاً بـ"أل" وذلك لوجود السماع
وكذلك جواز ندبة املوصول بشرط أن ال يكون ّ
عني جاز جمليئ السماع الدال على جوازه ،والسماع مق ّدم على القياس يف مجيع
وندبة املوصول إذا ّ
األحوال.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه221، 227/2
( )2األصول في النحو ،ابن السراج411/1
( )4اللمع في العربية ،ابن جني121، 129
( )3المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري 61
( )1شرح الكافية ،ابن مالك1434/4
( )6توضيح المقاصد والمسالك ،المرادي1122 /4
( )7أوضح المسالك ،ابن هشام 37،31/3
( )1شرح ابن عقيل ،ابن عقيل212،214/4
( )0شرح األشموني 10، 11/4
( )19همع الهوامع ،السيوطي66، 61/2
( )11الكتاب ،سيبويه 221، 227/2واإلنصاف ،األنباري 464/1
( )12اإلنصاف ،األنباري 464/1
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جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة

الشعر.م40

رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني،مثّ ّ

البصريني)1(.

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.

التمهيد

املعرف باإلضافة ،فاإلضافة عبارة عن إضافة اسم إىل آخر بشرط
املعارف يف اللغة العربية سبع ومنها ّ
حذف ما يف املضاف من نون تلي اإلعراب ،وهي نون التثنية أو نون اجلمع ،وحيذف كذلك التنوين
وبعد ذلك جير املضاف إليه ،فتقول هذان غالما ز ٍ
يد وه الء بنوه وهذا صاحبه ،واختلف يف اجلار

للمضاف إليه فقيل هو جمرور حبرف مق ّدر وهو "الالم" أو " ِمن" أو "يف" وقيل هو جمرور باملضاف وهو
الصحيح()1

وزعم كثري من النحويني :أنه ال يفصل بني املتضايفني إال يف الشعر؛ واحلق أن مسائل

الفصل سبع؛ منها ثالث جائزة يف السعة ،واألربعة الباقية ختتص

بالشعر)3(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين

جوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة الشعر الكوفيون ومن
وممّن ّ
جم ّوزي الفصل ابن مالك ( )3وابن هشام ( )5وكذلك ابن عقيل( )4ووافقهم يف اجلواز أبو حيّان ()4
جوزه الصبّان يف
وخالد األزهري ()8و أيضاً ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشيته)3(.

( )1اإلنصاف ،األنباري  114/1ـ 135
( )1شر ابن عقيل 33/3
( )3أوضح املسالك ،ابن هشام  151/3ـ 154
( )3شر الكافية الشافية ،ابن مالك 381،383/1حاشية رقم ()3
( )5أوضح املسالك ،ابن هشام151/3ـ 153
( )4املساعد ،ابن عقيل 343، 341/1و شر ابن عقيل 83، 81/3
( )4البحر ااحميط ،أيب حيان 458، 454/3
( )8التصريح ،خالد األزهري 54/1
( )3حاشية الصبان على شر األمشوين 318، 314/1
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حجة اجملوزين

كثريا يف أشعارها واحتجوا بقول
وقد كانت حجتهم السماع ،حيث قالوا إ ّن العرب قد استعملته ً
الشاعر)1(:
فـزججتـها ِمبزج ٍة  ...زج القلوص أِيب مزاده
والتقدير :زج أيب مزادة القلوص ،ففصل بني املضاف واملضاف إليه بالقلوص ،وهو مفعول ،وليس بظرف
وال حرف خفض ،واستدلوا أيضاً بقول اآلخر)1( :
متر على ما تستمر ،وقد شفت  ...غالئِل عبد القي ِ
س منها صدوِرها

والتقدير :شفت غالئل صدورها عبد القيس منها ،ففصل بني املضاف واملضاف إليه.
واحتجوا أيضاً بقول الطرما بن حكيم)3(:
يطفن ِحبوِزي املراتِ ِع مل تـرع  ...بِو ِاد ِيه ِمن قـرِع ِ
الق ِسي الكنائِ ِن
والتقديرِ :من قـرِع الكنائِ ِن ِ
الق ِسي.
اآلخر)3(:

و كذلك استدلوا بقول
فأصبحت بـعد خط بـهجتِها  ...كأن قـفًرا رسومها قـلما

والتقدير :بعد هبجتها ،ففصل بني املضاف الذي هو "بعد" واملضاف إليه الذي هو "هبجتها" بالفعل
قفرا بعد هبجتها كأن قلما خط رسومها .وقد حكى
الذي هو "خط" وتقدير البيت :فأصبحت ً
الكسائي عن العرب :هذا غالم واهللِ ز ٍ
يد ،وحكى أبو عبيدة قال :مسعت بعض العرب يقول :إن الشاة
لتجتـر فتسمع صوت واهللِ ربـها ،ففصل بني املضاف واملضاف إليه بقوله "واهلل" ،وإذا جاء هذا يف
الكالم ففي الشعر أوىل ،وقد احتجوا بقراءة ابن عامر أحد القراء السبعة يف قوله تعاىل ﴿:وكذلِك زين
لِكثِ ٍري ِمن المش ِركِني قـتل أو ِ
الد ِهم شركاههم﴾( )5بنصب "أوالدهم" وجر"شركائهم"
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها ،وال يعرف له سوابق أو لواحق ،حتى قال جار هللا في المفصل "201 /1
بتحقيق محي الدين عبد الحميد"" :وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله:
فزججتها بمزجة ....البيت
فسيبويه بريء من عهدته" ا .هـ ،وقد استشهد بهذا البيت رضي الدين في شرح الكافية في باب اإلضافة ،وشرحه البغدادي
في الخزانة " "211 /2والزمخشري في المفصل ،وابن يعيش في شرحه "ص "431وابن جني في الخصائص "/2
 "396واألشموني "رقم " 616تحقيق محي الدين عبد الحميد.
()2هذا البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها ،بل ذكر المؤلف أنه مصنوع ،وقد استشهد به رضي الدين في باب
اإلضافة في شرح الكافية ،وشرحه البغدادي في الخزانة ""219/2وذكرأن ابن السيد أنشده في أبيات المعاني عن األخفش.
( )4هذا البيت من كّلم الطرماح بن حكيم "انظر الديوان  "160وقد أنشده ابن منظور "ح وز" وابن جني في الخصائص
" 396 /2ط الدار" وابن الناظم في شرح ألفية والده ابن مالك ،وشرحه العيني " 362 /4بهامش الخزانة"
( )3أنشد ابن منظور هذا البيت "خ ط ط" ولم يعزه ،وهذا البيت مهلهل النسج مضطرب التركيب ،يصف الشاعر فيه
الديار بالخّلء وارتحال األنيس وذهاب المعالم ،وأصل نظام البيت هكذا :فأصبحت بعد بهجتها قفرً ا كأن قلما خط رسومها؛
ففصل بين أصبح وخبرها ،وبين المضاف والمضاف إليه ،وبين الفعل ومفعوله ،وبين كأن واسمها ،وقدم خبر كأن عليها
وعلى اسمها ،فصار أحجية من األحاجي ،واستشهاد المؤلف به في قوله "بعد خط بهجتها" حيث فصل بين المضاف الذي
ماض فاعله مستتر فيه يعود إلى
هو قوله "بعد" والمضاف إليه وهو وقوله "بهجتها" بأجنبي وهو قوله "خط" وهو فعل
ٍ
القلم الذي في آخر البيت ،ومفعول خط هو قوله "رسومها" وأصل هذه العبارة :كأن قلما خط "هو" رسومها.
( [)1سورة األنعام آية ]147
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ففصل بني املضاف واملضاف إليه بقوله "أوالدهم" والتقدير فيه :قتل شركائِ ِهم أوالدهم ،وهلذا كان
منصوبًا يف هذه القراءة ،وإذا جاء يف القرآن ففي الشعر أوىل)1(.
واستدلوا أيضاً على اجلواز بقراءة أحد القراء يف قوله تعاىل﴿:فال حتسب اهلل خملِف وعده رسلِه﴾)1(.

القول الثاين:قول املانعني

وممّن منع الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف وحرف اخلفض لضرورة الشعر البصريون و
كذلك وافقهم

الزخمشري)3(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن املضاف واملضاف إليه مبنزلة الشيء الواحد فال جيوز أن يفصل بينهما إال
بالظرف واجلار واجملرور؛ ألن الظرف وحرف اجلر يتسع فيهما ما ال يتسع يف غريمها )3(.وأما ما خيص
قراءة ابن عامر فاملانعون يشككون يف القراءة ويضعفوهنا؛ ألهنا من وهم القارئ)5(.

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 :
 1ـ كثرة األشعار اليت جتيز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف أو اجلار واجملرور.
 1ـ وجود قراءتني جتيز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف واجلار واجملرور .
 3ـ ابن عامر أحد القراء السبعة ال جيوز اهتامه بالضعف والوهم فهو ثقة عد ٌل وقراءته معتربة.
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  314/1ـ 331
( [)1سورة إبراهيم آية ]34
( )3حاشية الصبان على شر األمشوين 318، 314/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 331/1ـ 335
( )5اإلنصاف ،األنباري334/1
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جواز توكيد النكرة

توكيداً معنوياً.م 43

يوما كله،
ذهب الكوفيون إىل أن توكيد النكرة بغري لفظها جائز ،إذا كانت م قتة حنو قولك":قعدت ً
وقمت ليلة كلها .وذهب البصريون إىل أن تأكيد النكرة بغري لفظها غري جائز على اإلطالق.

رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد

التوكيد :تابع يذكر يف الكالم لدفع ما قد يتومهه السامع مما ليس مقصوداً ،وهو نوعان :معنوي ولفظي.

فالتوكيد املعنوي يكون بألفا معروفة هي :النفس ،والعني ،وكل ،ومجيع ،وكال ،وكلتا؛ وجيب أن يتصل
كل منها بضمري يطابق امل كد.
وأما التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفا امساً كان أو فعالً ،أو حرفاً ،أو مجلة)1(.

املناقشة

القول األول :قول اجملوزين
جوز توكيد النكرة توكيداً معنوياً الكوفيون وقد اشرتطوا اإلفادة ووافقهم من البصريني
وممّن ّ

األخفد()3

وكذلك ابن مالك ذهب للجواز ( )3ومن اجملوزين أيضاً ابن هشام ( )5وابن عقيل( )4واملرادي( )4وسلك
جوز ذلك من املعاصرين عباس
رأي اجلواز السيوطي ( )8وممّن ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  351/1ـ 355
( )1النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية ،علي اجلارم ومصطفى أمني 383/1
( )3التصريح ،خالد األزهري113/1
()3شر الكافية الشافية ،ابن مالك 1144/3
( )5أوضح املسالك على ألفية ابن مالك ،ابن هشام 138/3
()4املساعد ،ابن عقيل 331/1و شر ابن عقيل 111/3
( )4توضيح املقاصد واملسالك بشر ألفية ابن مالك ،املرادي 344/1
( )8مهع اهلوامع بشر مجع اجلوامع ،السيوطي 140/3
( )3النحو الوايف ،عباس حسن 511/3
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حسن)3(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالنقل وقالوا قد جاء ما جي ّوز توكيد النكرة توكيداً معنوياً يف كالم العرب وذكروا قول
عبد اهلل بن مسلم اهلذيل)1(:
ب  ...يا ليت ِعدة حوٍل كل ِه رجب
لكنه شاقه أن قيل ذا رج ٌ
فأكد "حول" وهو نكرة بقوله "كله".
واحتجوا كذلك بقول الشاعر:
ِ
جديدا كلّه مطردا
يوما ً
إذا القعود كر فيها حفدا ً ...
"يوما" وهو نكرة بقوله "كلّه".
فأكد ً
واستدلوا أيضاً بقول شيم بن خويلد:
يدا خنـف ِقيقا
زحرت بِِه ليـلةً كلّها  ...فج ت بِِه م ً
يدا خنفقي ًقا :امسان من أمساء الداهية.
فأكد "ليلةً" هي نكرة بقوله" :كلها" وم ً
وذكروا ما يقوي مذهبهم قول األخر:
ِ
يوما أمجعا
قد صرت البكرة ً

فدل على جوازه.
"يوما "بأمجع؛ ّ
فأكد ً
واحتجوا كذلك بالقياس فقالوا يف يوم وليلة بأن اليوم م قت جيوز أن يقعد يف بعضه ،والليلة م قتة جيوز
أن يقوم يف بعضها ،فإذا قلت "قعدت يوما كله ،وقمت ليلة كلها" صح معىن التوكيد)1(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع توكيد النكرة توكيداً معنوياً مجهور

البصريني)3(.

حجج املانعني
وقد احتج املانعون بعدد من احلجج وهي على النحو التايل:
 1ـ أن النكرة شائعة ليس هلا عني ثابتة كاملعرفة ،فينبغي أن ال يفتقر إىل التأكيد؛ ألن تأكيد ما ال يعرف
ال فائدة فيه)3(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1هذا البيت من كالم عبد اهلل بن مسلم بن جندب اهلذيل ،وهو من شواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص "343واألمشوين "رقم  "443وابن
هشام يف أوضح املسالك "رقم  "301ويف شر شذور الذهب "رقم "118
( )1اإلنصاف ،األنباري  351/1ـ 353
( )3التصريح ،خالد األزهري113/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 355/1
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 1ـ أن النكرة تدل على الشياع والعموم ،والتوكيد يدل على التخصيص والتعيني ،وكل واحد منهما ضد
م كداً له)1(.

صاحبه؛ فال يصلح أن يكون
 3ـ استند املانعون على روايات غري الروايات اليت جاء هبا اجملوزون ،فقالوا يف ((ياليت عدة ٍ
حول كله
رجب)) رواية غري صحيحة والرواية الصحيحة عندهم ((يا ليت ع ّدة حويل كله رجب)))1(.
3ـ جعل املانعون األبيات اليت استشهد هبا اجملوزون من قبل الشذوذ والقلة والشاذ ال يقاس

عليه)3(.

الرتجيح
يرتجح يل مما سبق ما يلي:
جواز توكيد النكرة بشرط اإلفادة وذلك لألسباب التالية:
 1ـ وجود السماع من كالم العرب الذي يدل على اجلواز.
 1ـ قياس اجملوزين عقلي ومنطقي مما جيعل ما ساروا إليه هو الصواب.
 3ـ اإلفادة تقرب النكرة إىل املعرفة وحتدد االسم مثل يوم وليلة وأسبوع وشهر وسنة.
 3ـ أخذ برأي اجلواز كبار النحاة املتأخرين من أمثال ابن هشام وابن مالك وابن عقيل والسيوطي.
 5ـ االعتماد على روايات أخرى غري الرواية الكوفية أسلوب استخدمه البصريون إلثبات رأيهم وهذا
األسلوب ال هنع اجلواز.

جواز العطف على الضمري

املخفوض.م 45

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز العطف على الضمري املخفوض ،وذلك حنو قولك "مررت بك وزيد"
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز.
رجح رأي البصريني)3(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري355/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 355/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 354/1
( )3اإلنصاف ،األنباري  343/1ـ 344
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التمهيد
مجلة العطف تعترب من التوابع حيث إن املعطوف يتبع املعطوف عليه يف أربعة أمور أوهلا :اإلعراب
وثانيها :التعريف والتنكري وثالثها :اإلفراد والتثنية واجلمع ورابعها :يف التعريف والتنكري ،وعطف النسق
يكون بتوسط حرف العطف بني املعطوف عليه واملعطوف ،وأما ما خيص حروف العط ِ
ف فتِسعةٌ وهي
ّ
يب ،ومث للرتتيب مع الرت ِ
على النحو التايل :الواو وهي لِمطل ِق اجلم ِع ،والفاء للرتتيب مع التـع ِق ِ
اخي ،وأو
اك ،وحىت للغ ِ
اب ،و ِ
لكن لالستِدر ِ
لطلب التعيني ،وال للنفي ،وبل لإلضر ِ
للشك أ ِو التخيري ،وأم ِ
اية)1(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز العطف على الضمري املخفوض الكوفيون ويونس وقطرب و األخفد من البصريني( )1واجلرمي
وممّن ّ

والزيادي( )3والشلوبني( )3وكذلك أبوحيان( )5ووافقهم ابن

مالك( )4والسيوطي)4(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون مبا جاء يف التنزيل وكالم العرب،أما ماجاء يف كتاب اهلل فهو يف قوله﴿ :واتـقوا الله
ال ِذي تساءلون بِِه واألرح ِام﴾( )8باخلفض وهي قراءة أحد القراء السبعة  -وهو محزة الزيات -وقراءة
إبراهيم النخعي وقتادة وحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف واألعمد ،ورواية األصفهاين واحللس عن عبد
الوارث ،واحتجوا كذلك بقوله تعاىل ﴿ :ويستـفتونك ِيف النس ِاء ق ِل الله يـفتِيكم فِي ِهن وما يـتـلى
عليكم﴾( )3فما :يف موضع خفض؛ ألنه عطف على الضمري املخفوض يف "فيهن"
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ،علي الجارم ومصطفى أمين 400/1
( )2التصريح ،خالد األزهري 112، 111/2
( )4المساعد ،ابن عقيل 371، 379/2
( )3توضيح المقاصد ،المرادي1926/2
( )1البحر المحيط ،أبي حيان300 /4
( )6شرح الكافية الشافية ،ابن مالك 63 ،64/1
( )7همع الهوامع ،السيوطي 221/4
( [)0سورة النساء آية ]127
( [)1سورة النساء آية ]1
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وواستدل اجملوزون بقول اهلل تعاىل ﴿ :ل ِك ِن الر ِاسخون ِيف العِل ِم ِمنـهم والم ِمنون يـ ِمنون ِمبا أن ِزل إليك وما
أن ِزل ِمن قـبلِك والم ِق ِ
يمني الصالة﴾( )1فاملقيمني :يف موضع خفض بالعطف على الكاف يف "إليك"
أيضا أن
والتقدير فيه :ي منون مبا أنزل إليك وإىل املقيمني الصالة يعين من األنبياء عليهم السالم ،وجيوز ً
يكون عط ًفا على الكاف يف "قبلك" والتقدير فيه :ومن قبل املقيمني الصالة ،يعين من أمتك ،وأيضاً
كانت حجتهم يف اجلواز قوله تعاىل ﴿ :وص ٌّد عن سبِ ِيل الل ِه وكفٌر بِِه والمس ِج ِد احلرِام﴾( )1فعطف
"املسجد احلرام" على اهلاء من "به" واحتجوا كذلك بقوله تبارك وتعاىل﴿ :وجعلنا لكم فِيها معايِد ومن
لستم له بِرا ِزقِني﴾( )3فمن :يف موضع خفض بالعطف على الضمري املخفوض يف "لكم" فدل على
جوازه ،واحتجوا على اجلواز من الشعر بقول الشاعر:
فاليوم قـربت تـهجونا وتشتِمنا  ...فاذهب فما بك و ِ
األيام من عج ِ
ب
فاأليام :خفض بالعطف على الكاف يف "بك" والتقدير :بك وباأليام ،واستدلوا بقول اآلخر:
أكر على الكتِيب ِة ال أبايل  ...أفيها كان حت ِفي أم ِسواها
فعطف "سواها" بأم على الضمري يف "فيها" والتقدير :أم يف سواها.
واستدلوا بقول مسكني الدارمي:
تـعلق يف ِمث ِل السوا ِري سيوفـنا  ...وما بـيـنها والكع ِ
ط نـفانِف
ب غو ٌ

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

وكعب الرجل منهم غائط  -وهو املكان املطم ن من األرض -ونفانف :واسعة ،أي بني السيف
والكعب مسافة؛ فعطف "الكعب" على الضمري املخفوض يف "بينها" واحتج اجملوزون بقول الشاعر:
هال سألت بِ ِذي اجلم ِ
اج ِم عنـهم  ...وأيب نـعي ٍم ذي اللواء املح ِرق
فأيب نعيم :خفض بالعطف على الضمري املخفوض يف "عنهم"؛ فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على
جوازه)3 (.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع العطف على الضمري املخفوض البصريون ومنهم املربد()5ومن املانعني كذلك ابن
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة النساء آية 162
( )2سورة البقرة آية 217
( )4سورة الحجر آية 29
( )3اإلنصاف ،األنباري  364/2ـ366
( )1الكامل ،المبرد  49/4و روح المعاني ،األلوسي 401/2
( )6الخصائص ،ابن جني 216/1
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جين()4

والزخمشري ووافقهم ابن

عطية)1(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون مبجموعة من احلجج وهي كما يلي:
 1ـ أ ّن اجلار واجملرور مبنزلة الشيء الواحد ،فقالوا :إن عطفت على الضمري اجملرور فكأنك قد عطفت
االسم على احلرف ،وعطف االسم على احلرف ال جيوز)1(.
 1ـ أ ّن الضمري صار عوضاً عن التنوين فقالوا ينبغي أن ال جيوز العطف عليه،كما ال جيوز العطف على
التنوين)3(.
 3ـ أ ّن عطف املضمر اجملرور على املظهر اجملرور ال جيوز فال يقال ((مررت بز ٍ
يد و ك)) وبناء على هذا
فإن عطف املظهر اجملرور على املضمر اجملرور ال جيوز)3(.
 3ـ ذهاب املانعني إىل التقدير حيث ق ّدروا باء جارة بعد واو

العطف)5(.

الرتجيح

يظهر يل من العرض السابق ما يأيت:
جواز العطف على الضمري املخفوض وذلك لألسباب التالية:
 1ـ كثرة الشواهد اليت اعتمد عليها اجملوزون فقدخرجت عن حدود الندرة والقلة ،إىل الكثرة يف االختيار
والسعة ،ووردت يف كالم اهلل عز وجل ،وهو أفصح الكالم على اإلطالق.
 1ـ اعتماد املانعني على القياس والقياس يبطله السماع.
 3ـ ذهاب املانعني إىل التقدبر وهذا التقدير ليس من احلجج القوية بل من احلجج الضعيفة.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البحر ااحميط ،أيب حيان 333/3
( )1اإلنصاف ،األنباري 344/1
( )3اإلنصاف ،األنباري344/1
( )3اإلنصاف ،األنباري344/1
( )5اإلنصاف ،األنباري 344/1
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جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة

الشعر.م40

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر ،وإليه ذهب أبو احلسن األخفد

وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريني ،وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

الكوفيني)1(.

التمهيد
الصرف يقصد به "التنوين" ،ويعترب من خصائص األمساء ،وال يرتك هذا التنوين إال بقواعد حددها
النحاة ،فإذا انطبقت قاعدة من هذه القواعد يصبح االسم ممنوعاً من الصرف ،وأما إذا كان االسم
يستحق التنوين فرتكه لضرورة شعرية أو غريها ،فال يكون إال لكالم العرب واستعماالهتم ،فإن كثر
استعمال "ترك التنوين"جاز ذلك وإن ق ّل االستعمال منع.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوزه
جوز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر الكوفيون إال أبا موسى احلامض()1وكذلك ّ
وممّن ّ
األخفد والفارسي ووافقهم العكربي()3وأيضاً من أخذ برأي اجلواز ابن مالك واملرادي( )3وأبو حيان
اجملوزين
والسيوطي( )5ومن ّ

أيضاً الصبّان)4(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  333/1ـ 513
( )1التصريح ،خالد األزهري118/1
( )3اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي 513/1
( )3توضيح املقاصد واملسالك ،املرادي1114/3
( )5مهع اهلوامع ،السيوطي131،133 /1
( )4حاشية الصبان على شر األمشوين أللفية ابن مالك 303،303/3
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حجج اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالسماع والقياس
كثريا يف أشعار العرب واستشهدوا بقول األخطل:
أما ما خيص السماع فقد قالوا إنّه قد جاء ذلك ً
ب إذ هوت  ...بِشبِ ِ
طلب األزا ِرق بِالكتائِ ِ
يب غائِل ِة الثـغوِر غدور
حيث ترك صرف "شبيب" وهو منصرف.
واحتجوا كذلك بقول حسان بن ثابت األنصاري:
نصروا نبيهم وشدو أزره ِ ...حبنـني يوم تـواك ِل األ ِ
بطال

فرتك صرف "حنني" وهو منصرف ،والدليل على الصرف قول اهلل تعاىل﴿ :ويـوم حنـ ٍ
ني إِذ أعجبتكم
كثـرتكم ﴾( )1ومل يـرو عن أحد من القراء أنه مل يصرفه ،واستدلّوا أيضاً بقول الفرزدق:
ب عدت على بِزوبـرا ()1
إذا قال غا ٍو من تـنوخ قصيدةً  ...هبا جر ٌ
ِ
إيل بكماهلا من قوهلم :أخذ الشيء بزوب ِرهِ ،إذا أخذه
فرتك صرف "زوبـر" وهو منصرف ،ومعناه نسبت ّ
وزورا.
كله ،وقيل" :بزوبـرا" أي كذبًا ً
واحتجوا كذلك بقول بشر بن أيب خازم:
إىل اب ِن أم أناس أرحل ناق ِيت  ...عمرو فـتبلِغ حاج ِيت أو تـزِحف
فرتك صرف "أناس" وهو منصرف ،و"أم أناس" بنت ذهل من بين شيبيان ،و"عمرو" يريد عمرو بن
حجر الكندي.
ورأوا ما يعضد قوهلم من كالم العرب قول الشاعر:
أهمل أن أ ِعيد وأن يـوِمي  ...بأول أو بأهون أو جبا ِر
أ ِو التايل دبار؛ فإن أفـته  ...فم نِس أو عروبةً أو ِشيا ِر
فرتك صرف "دبار" وهو منصرف .

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة التوبة آية 15
( )1الغاوي :غري الرشيد ،ويروى "إذا قال را ٍو" ويروى "عا ٍو" بالعني املهملة -من العواء ،وهو صوت الكلب ،وهبا جرب :أي فيها عيب
علما
إيل بكماهلا ،مأخوذ من قوهلم :أخذ الشيء بزوبره ،يريدون كله ،جعل زوبر ً
علي بزوبرا" أي نسب ّ
من هجاء وحنوه ،وقوله "عدت ّ
على هذا املعىن .وقد نقل ابن جين عن أيب علي ما قد يفيد أن منع صرف زوبر يف هذا البيت جا ٍر على القياس ،قال "سألت أبا علي عن
علما على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث".
ترك صرف زوبر ،فقال :علقه ً
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واستشهدوا بقول اآلخر:

فأوفضن عنها وهي تـرعو حشاشةً ...بِ ِذي نـف ِسها والسيف عريان أمحر
فرتك صرف "عريان" وهو منصرف؛ ألن م نثه عريانة ال عريا.
واحتجوا كذلك بقول اآلخر:
قالت أميمة ما لِثابِت شاخصا  ...عا ِري األش ِ
اج ِع ن ِ
اح ًال كاملنص ِل
ً
فرتك صرف "ثابت" وهو منصرف.
ووجد اجملوزون من كالم العرب ما ي ييد مذهبهم وهوقول العباس بن مرداس الس ِ
لمي:
ِ
ن وال حابِس  ...يفوقان مرداس يف جمم ِع()1
فما كان حص ٌ
ٌ
()1

حيث إ ّن الشاعر مل يصرف "مرداس" وهو منصرف
واحتجوا بقول دوسر بن دهبل القريعي:
وقائِل ٍة ما بال دوسر بـعدنا  ...صحا قـلبه عن ِآل ليلى وعن ِهن ِد

فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف )3(.واستدلوا على جواز منع املصروف من الصرف بقول اآلخر:
ومصعب ِحني جد األمـ  ...ـر أكثرها وأطيبها
فلم يصرف "مصعب" وهو منصرف ()3
واحتجوا أيضاً بقول ذي اإلصبع العدواين:
وممن ولدوا عامر  ...ذو الط ِ
ول وذو العر ِ
ض()5
فرتك صرف "عامر" وهو ينصرف ،ومل جيعله قبيلة ألنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت
قبيلة لوجب أن يقول :ذات الطول وذات العرض ،وال جيوز أن يقال "إمنا مل يصرفه ألنه ذهب به إىل
القبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العالء "وج تك من سبأ بنبأ يقني" فرتك صرف سبأ؛ ألنه جعله
محال على املعىن.
امسًا للقبيلة ً
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أوفضن عنها :أسرعن ،واإليفاض :اإلسراع .ويف القرآن الكرمي{ :كأنـهم إىل نص ٍ
ب يوفِضون} سورة املعارج آية 33
( ) 1هذا البيت من شواهد الرضي يف شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "41 /1وشواهد ابن يعيد يف شر املفصل "ص"81
واألمشوين "رقم  "331وابن الناظم يف باب االسم الذي ال ينصرف من شر األلفية ،وشرحه العيين " 345 /3هبامد اخلزانة"
( )3اإلنصاف ،األنباري500/1
( )3اإلنصاف ،األنباري501/1
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واستدل اجملوزون أيضاً بقول النابغة اجلعدي:
من سبأ احل ِ
اض ِرين مأ ِرب إذ  ...يبنون من دون سيلِ ِه الع ِرما()1

محال على املعىن ،ويف قول اهلل تعاىل ﴿ :أال إِن مثود
فلم يصرف الشاعر "سبأ" ألنه جعله امسًا لقبيلة ً
كفروا ربـهم أال بـعداً لِثمود ﴾()1
محال على املعىن ،وأيضاً ما قاله زهري بن أيب سلمى:
فلم يصرف مثود الثاين؛ ألهنا جعلت امسًا للقبيلة ً
ور له من عه ِد عاد وتـبّـعا
متد عليهم من هني وأمش ٍل  ...حب ٌ
د أن الشاعر منع عاد من الصرف.
وكذلك احتجوا بقول اآلخر:
لو شهد عاد من زمان ع ِاد  ...البتزها مبا ِرك اجلِال ِد

حيث مل يصرف الشاعر عاد األوىل بل منعها من الصرف
واستدلوا بقول الشاعر:
علِم القبائل من معد وغريها  ...أن اجلواد حمم ٌد بن عطا ِرِد

ولقد كان االستشهاد بالبيت يف قوله "معد" حيث منعه الشاعر من الصرف

وأيضاً استشهدوا بقول اآلخر:
ولسنا إذا ع ّد احلصى بِأقِل ٍة ٍْ  ...وإن مع ّد اليوم م ٍ
ود ذلِيلها
فنجد أ ّن االحتجاج يف هذا البيت عندما منع الشاعر "معد" من الصرف وهو يستحق الصرف

وكذلك احتجوا بقول عدي بن الرقاع العاملي:
ضال ِ
غلب املس ِاميح الولِيد مساحةً  ...وكفى قريد املع ِ
ت وسادها
فلم يصرف "قريد"()3
و استشهدوا على منع صرف املصرف بقول أيب دهب ٍل اجلمحي:
ب لِوهب  ...من مج ٍح ،والعز فيهم واحلسب
أنا أبو دهبل وه ٌ
فرتك صرف "دهبل" وهو منصرف.
واحتجوا بقول اآلخر:
أخشى على ديسم من بـع ِد الثـرى  ...أىب قضاء ِ
اهلل إال ما ترى
فرتك صرف "ديسم" وهو منصرف.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سبأ :اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود ،وقيل :اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن ،وقال ال ازجااج:
ِين} [النمل:
ج ْئ ُت َ
سبأ هي مدينة تعرف بمأرب ،من صنعاء على مسيرة ثّلث ليال ،وفي القرآن الكريمَ :
{و ِ
ك مِنْ َس َبأٍ ِب َن َب ٍأ َيق ٍ
 ]22والقراء يقرأون {مِنْ َس َبأٍ} بالجر والتنوين على أنه مصروف.
( [)2سورة هود آية ]61
( )4قد أنشده ابن منظور "ق ر ش" ونسبه إلى عدي بن الرقاع العاملي ،وقال :إنه يمدح فيهما الوليد بن عبد الملك بن
مروان.
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اجملوزون  :عندما جاز حذف الواو
فكل ما سبق كان من جهة السماع ،وأما من جهة القياس فقد قال ّ
املتحركة للضرورة من حنو قول العجري السلويل:
فـبـيـناه يش ِري رحله قال قائل ... :ملن مجل ِرخو املِال ِ
ط ِ يب ()1
ٌ
ٌ
فألن 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
حذف احلرف املتحرك الذي هو الواو للضرورة فألن جيوز حذف احلرف الساكن كان ذلك من طريق
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
وملا صحت الرواية عند أيب احلسن األخفد وأيب علي الفارسي وأيب القاسم بن برهان من البصريني
صاروا إىل جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر ،واختاروا مذهب الكوفيني على مذهب
البصريني ،وهم من أكابر أئمة البصريني واملشار إليهم من ااحمققني)1(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر أكثر البصريني( )3ومنهم

املربد()3

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم إ ّن األصل يف األمساء الصرف فلو جاز ترك صرف ما ينصرف ألدى إىل رده
عن األصل إىل غري األصل ،وقالوا أيضاً لو جاز ترك صرف ما ال ينصرف ألدى إىل أن يلتبس ما
ينصرف مبا ال ينصرف( ،)5واحتج املانعون أيضاً بأن محلوا األبيات على الضرورة)4(.
ردوا رواية الكوفيني وجاءوا برواية أخرى لبعض األبيات حيث أخرج
ومن حجج املانعني كذلك أهنم ّ
املانعون تلك الشواهد عن موضوع الصرف ،ومثاله قول العباس بن مرداس الس ِ
لمي:
ِ
ِ
س  ...يفوقان مرداس يف جمم ِع
فما كان حص ٌن وال حاب ٌ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية ،وقد شرحه البغدادي في الخزانة ""406 /2
وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل " 12و "316وابن جني في الخصائص ""06 /1
( )2اإلنصاف ،األنباري  304/2ـ 114
( )4توضيح المقاصد والمسالك ،المرادي1227/4
( )3اللباب في علل البناء واإلعراب ،العكبري 124/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 113/2
( )6اللباب في علل البناء واإلعراب ،العكبري 124/1
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فريى املانعون أن الرواية الصحيحة يفوقان شي ِخي يف جمم ِع
وكذلك يف قول دوسر بن دهبل القريعي:
وقائِل ٍة ما بال دوسر بـعدنا  ...صحا قـلبه عن ِآل ليلى وعن ِهن ِد

فالرواية الصحيحة عن املانعني لرتك صرف املصروف هي ما للقريعِي بـعدنا
وأيضاً يف قول اآلخر
ومصعب ِحني جد األمـ  ...ـر أكثرها وأطيبها
فالرواية الصحيحة عند املانعني غري الرواية الكوفية هي "وأنتم حني جد األمر

)1("...

الرتجيح
يبدو يل مما سبق اآليت:
جواز ترك صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر وذلك لألسباب التالية :
 1ـ كثرة السماع الدال على اجلواز خيرجه من حد القلة والندرة والشذوذ.
 1ـ اتبع أكابر البصريني وهم أبو احلسن األخفد وأبو علي الفارسي وأبو القاسم ابن برهان لرأي
الكوفيني فهذا يعطي قوة للجواز.
 3ـ قوة قياس اجملوزين وإيضا التماثل والثشابه أدى إىل ترجيح اجلواز.
 3ـ أهل الكوفة كانوا مشهورين بالرواية فعلينا أن حنرتم ما نقلوه.
يقوي رأي اجملوزين.
 5ـ موافقة صاحب اإلنصاف للكوفيني ّ

جواز إظهار (أن) املصدرية بعد (لكي) وبعد

حىت.م80

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز إظهار "أن"بعد "كي"حنو "ج ت لكي أن أكرمك"فتنصب "أكرمك" بكي
"،وأن"توكيد هلا ،وال عمل هلا .وذهب بعضهم إىل أن العامل يف قولك "ج ت لكي أن أكرمك"الالم،

أيضا جيوز إظهار "أن"بعد حىت.
وكي وأن توكيدان هلا ،وكذلك ً
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز إظهار "أن"بعد شيء من ذلك حبال.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 333/1ـ 501
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البصريني)1(.

التمهيد
نواصب املضارع أربعة ٍ
أحرف ،وهي على النحو التايل:
ٍ
ونصب واستقبال ،حنو {يريد اهلل أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان
( )1أن ،وهي حرف مصد ِر ٍية
ضعيفاً}()1
ٍ
ونصب واستقبال .
( )1لن ،وهي حرف نف ٍي
ونصب و ٍ
( )3إذن ،وهي حرف جو ٍ
ٍ
استقبال ،تقول "إِذن تفلِح" ،جواباً ملن قال "سأجتهد".
اب وجز ٍاء
ٍ
ونصب واستقبال .فهي مثل "أن" ،جتعل ما بعدها يف تأويل مصدر .فإذا
( )3كي ،وهي حرف مصدري ٍة

قلت "ج ت لكي أتعلم" ،فالتأويل "ج ت للتعلم" وما بعدها م ول مبصد ٍر جمروٍر بالالِّم،والغالب أن
اجلر املفيدة للتعليل ،حنو ما جاء يف قوله تعاىل﴿:لكيال تأسوا على ما فاتكم ﴾( ،)3فإن مل
تسبقها الم ّ
ِ
اجلر بالالم املقدرة،
تسبقها ،فهي مقدرةٌ ،حنو "استقم كي تفلح" ويكون املصدر امل ول حين ذ يف موضع ّ
أيكون منصوباً على نزع اخلافض)3(.
وتنصب أن الفعل املضارع مضمرة جوازاً يف مواضع وتنصب املضارع مضمرة وجوباً يف مواضع أخرى.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز إظهار أن بعد كي الكوفيون ،ووافقهم األخفد من
وممّن ّ
مالك( )4ومن النحاة املعاصرين عباس حسن)4(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  170/2ـ112
( )2سورة النساء آية 21
( )4سورة الحديد24
( )3جامع الدروس العربية ،الغّلييني  161/2ـ 174
( )1مغني اللبيب ،ابن هشام 232
( )6شرح التصريح ،خالد األزهري644/1
( )7النحو الوافي ،عباس حسن 491/3
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البصريني( )3

اجملوزين ابن
وكذلك من ّ

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالنقل والقياس:
أما النقل فاحتجوا بقول الشاعر)1(:
أردت لِكيما أن ت ِطري بِِقرب ِيت  ...فترتكها شنًّا بِبـيداء بـلق ِع
وأما حجة القياس فقد قال اجملوزون :إ ّن ((أن)) جاءت توكيداً لكي التفاقهما يف املعىن رغم أهنما
خمتلفان يف اللفا واحتجوا بقول العجاج وقيل قول رهبة:
ف وال اص ِطر ِ
قد يك ِسب املال اهلِدان اجلايف  ...بغري ال عص ِ
اف
فقد أكدت "غري" بال؛ التفاقهما يف املعىن  ،وهلذا كان قوهلم إن العمل لكي ،وأن ال عمل هلا؛ ألهنا
أيضا قالوا :إن العمل لالم يف قوهلم "ج ت لكي أن أكرمك" أل ّن كي وأ ّن
دخلت توكيداً هلا ،وكذلك ً
تأكيدان لالم ،وال يبعد يف كالمهم مثل ذلك؛ فقد قالوا" :ال إن ما رأيت مثل زيد" فجمعوا بني ثالثة
أحرف من حروف اجلحد للمبالغة يف التوكيد ،فكذلك

ههنا)1(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع إظهار أن بعد "كي" البصريون ووافقهم ابن جين()3وكذلك العكربي()3وابن مالك()5ومن أخذ
باملنع املرادي( )4وابن هشام( )4وابن

عقيل)8(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم عند إظهار ((أنْ)) بعد((لكي)) ال خيلو :إما أن تكون ألهنا قد كانت مق ّدرة
فجاز إظهارها بعد إضمار  ،وإما أن تكون مزيدة ابتداء من غري أن تكون قد كانت مقدرة ،بطل أن
يقال "إهنا قد كانت مقدرة" ألن "لكي" تعمل بنفسها ،وال تعمل بتقدير "أن" ولو كانت تعمل بتقدير
"أن" لكان ينبغي إذا ظهرت "أن" أن يكون العمل ألن دوهنا ،فلما أضيف العمل إليها دل على أهنا
العامل بنفسها ،ال بتقدير أن ،وبطل أن يقال أهنا تكون مزيدة ابتداء؛ ألن ذلك ليس مبقيس فيفتقر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل "ص "021وابن هشام في مغني اللبيب "رقم  "496وفي أوضح
المسالك "رقم  "302واألشموني "رقم  "000ورضي الدين في نواصب المضارع من شرح الكافية ،وشرحه البغدادي في
الخزانة " "111 /4كما شرحه العيني " 393 /3بهامش الخزانة" و"ما" في قوله" :لكيما" زائدة .
( )2اإلنصاف ،األنباري 112، 111/2
( 4اللمع في العربية ،ابن جني 141
()3اللباب في علل البناء واإلعراب ،العكبري 36/2
( )1شرح الكافية الشافية ،ابن مالك 1132 /4
( )6التصريح ،المرادي247/2
( )7مغني اللبيب ،ابن هشام  232وشرح شذور الذهب ،ابن هشام 474/1
( )1شرح ابن عقيل 19/3
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إىل توقيف عن العرب ،ومل يثبت عنهم يف ذلك شيء ،فوجب أن ال جيوز ذلك )1(.ومنهم من متسك
بدال من اللفا أن ،كما صارت
بأن قال :إمنا مل جيز إظهار "أن" بعد كي وحىت؛ ألن كي وحىت صارتا ً

بدال عن الفعل يف قوهلم :أما أنت منطلقاً انطلقت معك ،والتقدير فيه :أن كنت منطلقاً انطلقت
"ما" ً
معك ،فحذف الفعل وجعلت "ما" عوضاً عنه ،وكما ال جيوز أن يظهر الفعل بعد "ما" وذلك ل ال جيمع
بني البدل واملبدل)1(.
وهناك حجة أخرى احتج هبا املانعون حيث إهتم جعلوا إظهار أن ضرورة شعرية)3(.

الرتجيح
ال جيوز إظهار أن بعد كي و حىت وذلك لألسباب التالية:
 1ـ قلة االستشهاد بإظهار أن بعد كي وحىت بل وصل إىل حد الندرة.
 1ـ شبه إمجاع من النحاة املتأخرين على املنع.
 3ـ مل تظهر أن بعد حىت ال يف كتاب اهلل وال يف السنة املطهرة وال يف سعة الكالم عند العرب.
 3ـ قياس اجملوزين ال توجد به حجة قوية تدل على جواز إظهار (أن) بعد كي و حىت.

جواز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها.

م81

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها ،حنو "ما كان زيد دارك
ليدخل ،وما كان عمرو طعامك ليأكل" ،وذهب البصريون على أنه ال جيوز تقدمي مفعول الفعل
املنصوب بالم اجلحود عليها.
رجح رأي البصريني)3(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

التمهيد

الالم يف العربية قال عنها املرادي يف اجلىن الداين(( :حرف كثري املعاين واألقسام ،وقد أفرد هلا بعضهم
تصنيفاً ،وذكر هلا حنواً من أربعني معىن .وأقول :إن مجيع أقسام الالم ،اليت هي حرف من حروف
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 581/1
( )1اإلنصاف ،األنباري581/1
()3مهع اهلوامع ،السيوطي 340/1
( )3اإلنصاف ،األنباري  533/1ـ535
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املعاين ،ترجع عند التحقيق إىل قسمني :عاملة ،وغري عاملة .فالعاملة قسمان :جارة وجازمة .وزاد
الكوفيون ثالثاً ،وهي الناصبة للفعل .وغري العاملة مخسة أقسام :الم ابتداء ،والم فارقة ،والم اجلواب،
أقسام)))1(.

والم موط ة ،والم التعريف ،عند من جعل حرف التعريف أحادياً .فهذه مثانية
مث ذكر القسم األول منها فكانت الالم اجلارة وذكر هلا ثالثني قسماً وبعد ذلك شرع إىل السبعة أقسام
األخرى فهذا دليل على معانبها املتعددة وأقسامها املتنوعة.
فالم اجلحود تعترب الالم الواقعة بعد كان الناقصة املنفية املاضية لفظاً ،أو معىن .حنو :ما كان زيد

ليذهب ،ومل يكن زيد ليذهب .ومسيت الم اجلحود ،الختصاصها بالنفي .قيل :وال يكون قبلها من
حروف النفي إال ما وال دون

غريمها)1(.

املناقشة
القول األول:قول اجملوزين
جوز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها
وممّن ّ

الكوفيون)3(.

حجة اجملوزين
الشاعر)3(:

وقد كانت حجة اجملوزين السماع حيث احتجوا بقول
لقد عذلت ِين أم عمرو ،ومل أكن  ...مقالتـها ما كنت حيّاً ألمسعا
أراد "ومل أكن ألمسع مقالتها" وق ّدم منصوب ألمسع عليه ،وفيه الم اجلحود ،فقالوا هذا دليل على
جوازه )5(.واحتجوا أيضاً بقوهلم إ ّن تقدمي املفعول على الم اجلحود فيه دليل على أ ّن الم اجلحود هي

العاملة بنفسها من غري تقدير ((أنْ))؛ إذ لو كانت مق ّدرة لكانت مع الفعل مبنزلة املصدر ،وما كان يف
صلة املصدر ال يتق ّدم عليه)4(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اجلىن الداين يف حروف املعاين ،املرادي  35ـ 133
( )1اجلىن الداين يف حروف املعاين ،املرادي 114
( )3اإلنصاف ،األنباري533/1
( )3هذا البيت من شواهد شر ابن يعيد على املفصل "ص "334وروى صدره "لقد وعدتين أم عمرو" ورضي الدين يف نواصب املضارع
من شر الكافية ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "411 /3وقال "ومل أقف على تتمته وال على قائله"
ا( )5إلنصاف ،األنباري 533، 533/1
( )4اإلنصاف ،األنباري533/1
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القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها

البصريون)1(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :ال جيوز إظهار أن بعد الم اجلحود وذلك من وجهني:
الوجه األول :هو أن يف قول "ما كان زيد ليدخل ،وما كان عمرو ليأكل" جواب فعل ليس تقديره تقدير
اسم ،وال لفظه لفا اسم؛ ألنه جواب لقول قائل "زيد سوف يدخل ،وعمرو سوف يأكل" فقال
املانعون لو قلنا "ما كان زيد ألن يدخل ،وما كان عمرو ألن يأكل" بإظهار أن لكنا جعلنا مقابل سوف
يدخل وسوف يأكل امسًا؛ ألن أن مع الفعل مبنزلة املصدر وهو اسم؛ فلذلك مل جيز إظهارها كما ال
يدا" .
جيوز إظهار الفعل يف قولك "إياك وز ً

والوجه الثاين :أن التقدير عندهم :ما كان زيد مقد ًرا ألن يدخل أو حنو ذلك من التقدير الذي يوجب
املستقبل من الفعل ،و"أن" توجب االستقبال ،فاستغىن مبا تضمن الكالم من تقدير االستقبال عن ذكر
"أن".
ومنهم من قال :إمنا مل جيز إظهار "أن" بعدها ألهنا صارت بدال من اللفا هبا؛ ألنك إذا قلت "ما كان
زيد ليدخل" كان نفيًا لسيدخل ،كما لو أظهرت "أن" فقلت "ما كان زيد ألن يدخل" فلما صارت بدال
منها كما أن ألف االستفهام بدل من واو القسم يف قوهلمِ :
"أهلل ألقومن" مل جيز إظهارها؛ إذا كانت
الالم بدال منها فكأهنا مظهرة)1(.

الرتجيح
يبدو يل مما سبق جواز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود عليها يف الشعر وذلك للعلل التالية :
 1ـ وجود السماع من الشعر الذي يدل على اجلواز .
 1ـ مل أجد حجة واحدة احتج هبا املانعون على عدم جواز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلحود
عليها يف كتاب اإلنصاف .
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري533/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 535/1
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 3ـ مل يـرد املانعون حبجة منطقية عقلية بل ذهبوا إىل التقدير وهذا األسلوب يضعف االحتجاج .

جواز دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة

.م33

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز إدخال نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني ومجاعة النسوة ،حنو "افـعالن
وافـعلنان"بالنون اخلفيفة ،وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري.وذهب البصريون إىل انه ال جيوز إدخاهلا
يف هذين املوضعني.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد

ليسجنن وليكونن " .ومها
نون التوكيد تنقسم إىل قسمني :ثقيلة ،وخفيفة .وقد مجعها قوله تعاىل "
ّ
أصالن ،عند البصريني ،لتخالف بعض أحكامهما؛ وألن التوكيد بالثقيلة أشد ،قاله اخلليل .ومذهب
الكوفيني أن اخلفيفة فرع الثقيلة ،وكالمها خمتص

بالفعل)1(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز دخول" نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة" الكوفيون ومنهم الفراء
وممّن ّ
اجملوزين كذلك الشاطس ()3ووافقهم يف اجلواز ابن مالك
ووافقهم يونس بن حبيب من البصريني ( )3ومن ّ

( )5وأبو حيّان( )4ومن سلك طريق اجلواز كذلك

املرادي)4(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالسماع ،وكان مساعهم قراءة ابن عامر (ال تـتبِعان) بنون التوكيد
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  450/1ـ453
( )1اجلىن الداين يف حروف املعاين ،املرادي 131
( )3البحر ااحميط ،أيب حيان101/4والدر املصون ،أيب العباس احللس141/4
( )3شر التصريح على التوضيح ،خالد األزهري 311/1
( )5التسهيل ،ابن مالك104/1
( )4شر األمشوين118/3
( )4توضيح املقاصد واملسالك ،املرادي 138/1
( )8اإلنصاف ،األنباري 451/1
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اخلفيفة)8(.

وأما ما احتج به اجملوزون بغري السماع فقد قالوا إن نون التوكيد اخلفيفة خمففة من الثقيلة ،وكما جيوز
دخول نون التوكيد الثقيلة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة جاز دخول نون التوكيد اخلفيفة)1(.

القول الثاين  :قول املانعني

وممّن منع دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة البصريون ومنهم

سيبويه()1

ومن أخذ برأي البصريني الكسائي من الكوفيني( )3ومن ذهب إىل املنع أبو العباس املربد املربد( )3وأيضاً
خالد األزهري( )5وكذلك وافقهم يف املنع

السيوطي)4(.

حجة املانعني
ولقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن نون االثنني اليت لإلعراب تسقط؛ ألن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل
املعرب أكدت فيه الفعلية فردته إىل أصله وهو البناء ،فإذا سقطت النون بقيت األلف؛ فلو أدخل عليها
نون التوكيد اخلفيفة مل خيل :إما أن حتذف األلف أو تكسر النون ،أو تـقر ساكنة ،فبطل أن حتذف
األلف؛ ألنه حبذفها يلتبس فعل االثنني بالواحد ،وبطل أن تكسر النون؛ ألنه ال يعلم هل هي نون
اإلعراب أو نون التوكيد؟ وبطل أن تـقر ساكنة؛ ألنه ي دي إىل أن جيمع بني ساكنني مظهرين يف
اإلدراج ،وذلك ال جيوز؛ ألنه إمنا يكون ذلك يف كالمهم إذا كان الثاين منهما مدغماً ،حنو "دابّة،
ود الثوب ،ومدي ّق ،وأصي ّم" وما أشبه ذلك؛ فبطل إدخال هذه النون يف فعل االثنني)4(.
وضالّة ،ومت ّ
ولقد احتج املانعون كذلك بقوهلم :إذا دخلت النـون اخلفيفـة مل خيـل أن تبـني النـونني مظهـرتني ،أو تـدغم
إحدامها يف األخرى ،أو قد تلحق األلف فمثلوا بقوهلم ((يفعلنان)) مث قالوا تبطل أن تبني مظهـرتني وبـرروا
بأن قالوا إمنا ي دي إىل اجتماع املثلني وهذا مل جيوزوه ،وقالوا تبطل أن تـدغم إحـدامها يف األخـرى مث عللـوا
ســبب املنــع بقــوهلم؛ ألن الم الفعــل ســاكنة واحلــرف املــدغم يكــون ســاكناً ومــن مث يلتقــي ســاكنان وهــذا ال
جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دي إىل حتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،وعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دي
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  619/2وشرح التصريح على التوضيح،خالد األزهري 297/2
( )2الكتاب ،سيبويه 111/4
( )4البحر المحيط ،أبي حيان191/6
( )3المقتضب ،أبي العباس المبرد 23، 24/4
( )1شرح التصريح على التوضيح ،خالد األزهري419/2
( )6همع الهوامع ،السيوطي617/2
( )7اإلنصاف ،األنباري 612/2

إىل اللبس ،حيث قالوا ال خيلو حتريك الالم إما أن حترك بالفتح ،أو الضم ،أو الكسر ،مث قالو إن
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حركت بالفتح التبس بفعل الواحد إذا حلقته النون الشديدة فمثلوا بقوهلم "تضربن يا رجل" وإن حركت
بالضم التبس بفعل اجلمع ،وقالوا حنو "تضربن يا رجال" وإ ّن حركت بالكسر التبس بفعل املرأة املخاطبة،

حنو "تضربن يا امرأة" فبطل حتريك الالم ،وقالوا بطل أن تلحق األلف؛ ألنه ال خيلو :إما أن تكسر
النون اللتقاء الساكنني ،أو ترتك ساكنة مع األلف ،وقالوا بطل أن تكسر اللتقاء الساكنني؛ ألهنا جتري
جمرى نون اإلعراب ،وذلك ال جيوز ،وبطل أن ترتك ساكنة مع األلف؛ ألنه جيتمع ساكنان على غري
حده وقال املانعون؛ ألنه مل ينقل ذلك عن أحد من العرب ،وال نظري له يف كالمهم ،وذلك ال جيوز؛
واستمروا قائلني فإن ثبت هذا فلسنا مبضطرين إىل إدخاهلا على صورة مل تنقل عن أحد من العرب وخترج
هبا عن منهاج كالمهم)1(.

الرتجيح
يظهر يل من خالل ما ذكر ما يلي:
جواز دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النسوة وذلك لألسباب التالية:
ِ
ِ
اجملوزين.
 1ـ أيّد اجملوزون "كتاب اهلل "يف قراءة ابن عامر كما ذكر يف حجة ّ
 1ـ السماع مق ّدم على كل احلجج وكيف وإن كان من كتاب اهلل فاالتباع أوىل.
 3ـ من حجج املانعني التقاء الساكنني يرون أنّه هنع دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل
مجاعة النسوة فمع وجود قراءة حمياي تبطل قوهلم.
 3ـ احلجج اليت ذهب إليها املانعون فيها من التكلّف الواضح.

جواز أن يقال (كنت أظن أ ّن العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو

إيّاها).م33

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يقال "كنت أظن أن العقرب أشد لسعةً من الزنـبوِر فإذا هو إياها ".
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز أن يقال " :فإذا هو إياها .وجيب أن يقال ":فإذا هو هي ".
رجح رأي البصريني)1(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني،وأتبعه بعرض حجج البصريني،مثّ ّ

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،اإلنباري 453 ، 451/1
( )1اإلنصاف،ا ألنباري  401/1ـ 403
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التمهيد
املسألة الزنبورية مسألة من املسائل اليت اختلف سيبويه مع الكسائي ،وقدكان من خربمها أن ِسيبـوي ٍه قدم
على الربامكة فعزم حيى بن خالِد على اجلمع بينهما فجعل لذلِك يـوًما فـلما حضر ِسيبـوي ٍه تقدم إِلي ِه
الفراء وخلف فسأله ،خلف عن مسألة فأجاب فِيها ،فـقال له أخطأت ،مث سأله ثانِية وثالثة وهو ِجييبه
ويـقول له أخطأت ،فـقال له ِسيبـوي ٍه هذا سوء أدب فأقبل علي ِه الفراء فـقال له إِن ِيف هذا الرجل ِحدة
وعجلة ول ِكن ما تقول فِيمن قال ه ال ِء أبون ومررت بأبني كيف تقول على ِمثال ذلِك من وأيت أو

أويت فأجابه فـقال أعد النّظر فـقال لست أكلمكما حىت حيضر صاحبكما ،فحضر الكسائي فـقال له
الكسائي تسأ ِلين أو أسألك ،فـقال له ِسيبـوي ٍه سل أنت فسأله عن هذا ال ِمثال فـقال ِسيبـوي ٍه فإذا هو ِهي
وال جيوز النصب ،وسأله عن أمثال ذلِك حنو خرجت فِإذا عبد اهلل القائِم أو القائِم ،فـقال له كل ذلِك
بِالرفع ،فـقال الكسائي العرب ترفع كل ذلِك وتنصب ،فـقال حيى قد اختلفتما وأنتما رئِيسا بلديكما

فمن حيكم بـينكما ،فـقال له الكسائي ه ِذه العرب ببابك قد مسع ِمنـهم أهل البلدين فيحضرون
ويسألون ،فـقال حيى وجعفر أنصفت ،فأحضروا فـوافـقوا الكسائي فاستكان ِسيبـوي ٍه فأمر له حيى بِعشرة

آالف ِدرهم فخرج إِىل فارس فأقام هبا حىت مات ومل يعد إىل

البصرة)1(.

املناقشة
القول األول :قول اجملوزين
جوز قول" :كنت أظن أ ّن العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو إيّاها" الكوفيون ومنهم الكسائي
وممّن ّ

جوز ابن هشام النصب على
والفراء( )1وقد ّ

احلالية)3(.

حجة اجملوزين
وقد استدلوا بكالم العرب عندما دخلوا ليحتكموا إليهم ،وكان ممن دخل أبو فـقعس وأبو زياد وأبو
اجلرا وأبو ثـروان ،فس لوا عن املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه ،فوافقوا الكسائي ،وقالوا
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مغين اللبيب ،ابن هشام 111
( )1اإلنصاف ،األنباري401/1
( )3مغين اللبيب ،ابن هشام 111
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بقوله ،)1(.ومن حجج اجملوزين أيضاً ما حكاه أبو زيد األنصاري عن العرب "قد كنت أظن أن العقرب
أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها)1(.
وأما ما خيص القياس فقد قال اجملوزون :إمنا قلنا ذلك ألن "إذا" إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان،
والظرف يرفع ما بعده ،وتعمل يف اخلرب عمل وجدت؛ ألهنا مبعىن وجدت فبهذا جيء بضمري
النصب )3(.وقد قال أبو العباس أمحد بن حيى ثعلب :إن "هو" يف قوهلم "فإذا هو إياها" عماد ،ونصبت
"إذا ألهنا مبعىن وجدت)3(.

القول الثاين:قول املانعني
وممّن منع قول "كنت أظن أ ّن العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو إيّاها" البصريون وعلى رأسهم
سيبويه( )5ومن املانعني كذلك العكربي)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن السماع الذي أخذ به اجملوزون كان من قبيل الشاذ الذي ال يعبأ به كاجلزم
بـ"لن" والنصب بـ"مل")4(.
وكذلك احتجوا أيضاً بأ ّن "هو" مرفوع باالبتداء ،وال بد للمبتدأ من خرب ،وليس ههنا ما يصلح أن

يكون خرباً عنه ،إال ما وقع اخلالف فيه ،فوجب أن يكون مرفوعاً ،وال جيوز أن يكون منصوباً بوجه ما؛
فوجب أن يقال "فإذا هو هي" فهو :راجع إىل الزنبور ألنه مذكر ،وهي :راجع إىل العقرب ألنه
م نث)8(.

الرتجيح
يظهر يل مما سبق جواز قول "فإذا هي إياها"وذلك لألسباب التالية:
 1ـ وجود السماع وقد جاء عن الثقات الذي حيتج بقوهلم.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 793، 794/2
( )2اإلنصاف ،األنباري793/2
( )4اإلنصاف ،األنباري793/2
( )3اإلنصاف ،األنباري 793/2
( )1اإلنصاف ،األنباري792/2
( )6اللباب في علل البناء واإلعراب ،العكبري 301/1
( )7اإلنصاف ،األنباري791، 793/2
( )1اإلنصاف ،األنباري 793/2
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 1ـ ذكر أبو أيوب األنصاري عن العرب رواية ((فإذا هو إياها)) ،وأبو أيوب من علماء أهل البصرة
ااموثوق بعلمهم ،وهذا دليل على اجلواز من داخل املذهب البصري نفسه.
اجملوزين ليس كما قال املانعون من قبيل الشاذ كاجلزم بـ(لن) والنصب بـ(مل) ؛ألن أدوات
 3ـ أ ّن مساع ّ
النصب واجلزم قواعد ثابتة ال تقبل التغيري ،وأما ما جاء يف مجلة (أظن أ ّن العقرب أشد لسعةً من الزنبور
فإذا هو إيّاها) فإهنا ليست قاعدة مطردة بل جيوز فيها التقدير والتأويل والتقدمي والتأخري.
 3ـ اهتام املتابعني للكسائي بأخذهم جعالً أي(رشوة) يرده رواية أيب زيد األنصاري.
 5ـ االهتام بالرشوة أمرخطري؛ ألنه تشكيك يف مصادر العلوم اليت وصلت إلينا فينبغي أال نسلم به؛
لثقتنا يف علمائنا األولني.
 4ـ ليس شرطاً أن تعتمد قواعد اللغة العربية على القرآن الكرمي فقط؛ أل ّن هناك قواعد قعدت ومل تذكر
يف القرآن مثل "منذ" و"مذ" مل يذكرا يف كتاب اهلل البته ،و مثلها "ما" التميمية مل ينطق هبا القرآن؛
ولكنها تعترب قاعدة أشهر من نا ٍر على علم.

املبحث الثاين  :مسائل املنع
منع عامل االبتداء من أن يكون رافع املبتدأ

واخلرب.م5

ذهب الكوفيون إىل أن املبتدأ يرفع اخلرب ،واخلرب يرفع املبتدأ؛ فهما يرتافعان ،وذلك حنو "زيد أخوك،
وعمرو غالمك" .وذهب البصريون إىل أن املبتدأ يرتفع باالبتداء ،وأما اخلرب فاختلفوا فيه :فذهب قوم إىل
معا ،وذهب آخرون إىل أنه
أنه يرتفع باالبتداء وحده ،وذهب آخرون إىل أنه يرتفع باالبتداء واملبتدأ ً
يرتفع باملبتدأ واملبتدأ يرتفع باالبتداء.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
العامل هو :ما يدخل على الكلمة في ثر يف آخرها ،بالرفع ،أو النصب أو اجلر ،أو اجلزم ،كالفعل فإنه
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  33/1ـ 38
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مرفوعا ،ويف آخر املفعول فيجعله منصوبًا وكاجلازم فإنه ي ثر يف آخر
نوعا ً
ي ثر يف آخر الفاعل ،فيجعله ً
جمرورا وهكذا.
املضارع ،فيجعله ً
جمزوما ،وكحرف اجلر ،فإنه ي ثر يف آخر االسم ،فيجعله ً

والعامل ثالثة أنواع:
أ -أصل ال هكن االستغناء عنه ،وإال فسد املعىن املقصود من اجلملة ،ومن أمثلته :أدوات النصب،
واجلزم ،وبعض حروف اجلر ...
ب -زائد ،وهو الذي هكن االستغناء عنه من غري أن يرتتب  -يف األغلب -على حذفه فساد املعىن
املقصود ،كبعض احلروف الزائدة ،يف اجلر ،مثل "الباء" و "من".
ج -شبيه بالزائد ،وينحصر يف بعض حروف اجلر" وي دي معىن جديداً خاصاً ال هكن االستغناء عنه،
ولكنه مع ذلك ال حيتاج مع جمروره إىل متعلق ،خبالف حروف اجلر األصلية ،فإن كل حرف منها ال بد
له مع جمروره من متعلق" ،ومن أمثلة الشبيه بالزائد" :رب" وهي تفيد التقليل أو التكثري ،و "لعل" وهي
تفيد الرتجي" ،ولوال" يف رأي  -وهي تفيد االمتناع".
ومن العوامل ما هو لفظي" ،أي :يظهر يف النطق ويف الكتابة ،كأدوات النصب واجلزم واجلر ومنها ما
هو "معنوي" يدرك بالعقل ال باحلس ،كاالبتداء وكالتجرد من الناصب واجلازم يف الفعل املضارع
املرفوع)1(.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
وممّن منع عامل االبتداء من أن يكون رافع املبتدأ واخلرب الكوفيون ،ووافقهم ابن جين وكذلك أبو حيان
واختار السيوطي رأي

املانعني)1(.

حجة املانعني
وقداحتج املانعون بقوهلم :إ ّن املبتدأ يرتفع باخلرب واخلرب يرتفع باملبتدأ أل ّن املبتدأ ال ب ّد له من خرب ،واخلرب
ال ب ّد له من مبتدأ ،وال ينفك أحدمها من صاحبه ،وال يتم الكالم إال هبما ،ومثّلوا بـ"زيد

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1النحو الوايف ،عباس حسن  331/1هامد رقم()1
( )1مهع اهلوامع ،السيوطي 343/1
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كالما إال بانضمام اآلخر إليه؟ فلما كان كل واحد منهما ال ينفك عن
أخوك" وقالوا ال يكون أحدمها ً
احدا عمل كل واحد منهما يف صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه؛ فلهذا
اآلخر ويقتضي صاحبه اقتضاءً و ً
قالوا :إهنما يرتافعان ،كل واحد منهما يرفع صاحبه .وقالوا أيضاً ال هتنع أن يكون كل واحد منهما
ومعموال ،وقد استدلوا على ذلك بوجود نظائر كثرية منها قول اهلل تعاىل ﴿ :أيًّا ما تدعوا فـله
عامال
ً
ً
األمساء احلسىن ﴾( )1فنصب "أيا ما" بـ "تدعوا" ،وجزم "تدعوا" بـ "أيّا ما" ،فكان كل واحد منهما
ومعموال ،وقال تعاىل﴿ :أيـنما تكونوا يد ِرككم الموت ﴾( )1فأينما منصوب بتكونوا وتكونوا جمزوم
عامال
ً
ً
بأينما)3(.

واحتج املانعون أيضاً بقوهلم :إن االبتداء ال خيلو :إما أن يكون شيًا من كالم العرب عند إظهاره ،أو
فعال أو أداة من حروف املعاين؛ فإن كان امسًا
غري شيء؛ فإن كان شيًا فال خيلو من أن يكون امسًا أو ً

فعال فينبغي
فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه ،وكذلك ما قبله إىل ما ال غاية له ،وذلك حمال ،وإن كان ً
قائما" وإن كان أداة فاألدوات ال ترفع األمساء على هذا احلد
قائما كما يقال "حضر زيد ً
أن يقال زيد ً
،وإن كان غري شيء فاالسم ال يرفعه إال رافع موجود غري معدوم ،ومىت كان غري هذه األقسام الثالثة اليت
ق ّدمت فهو غري معروف)3(.

واحتجوا حبجة أخرى حينما قالوا إنّه ال جيوز أن يكون معىن االبتداء هو التـعري من العوامل اللفظية ؛
ألنه إذا كان معىن االبتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إ ًذا عبارة عن عدم العوامل ،وعدم العوامل
عامال ،واستدل املانعون على أن االبتداء ال يوجب الرفع بأن جيوز االبتداء باملنصوبات
ال يكون ً
واملسكنات واحلروف ،ولو كان ذلك موجبًا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة ،فقال املانعون ملا مل جيب
دل على أن االبتداء ال يكون موجبًا للرفع)5(.
ذلك ّ

القول الثاين :قول اجملوزين

جوز عامل االبتداء من أن يكون رافع املبتدأ واخلرب مجهورالبصريني( )4ومنهم ابن
وممّن ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة اإلسراء آية ]110
( [)1سورة النساء آية ] 48
( )3اإلنصاف ،األنباري35، 33/1
( )3اإلنصاف ،األنباري35/1
( )5اإلنصاف ،األنباري 34، 35/1
()4اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي 115/1
( )4األصول يف النحو ،ابن السراج40/1
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السراج)4(.

وكذلك من املانعني العكربي ( )1ووافقهم يف املنع ابن مالك ( )1وابن

عقيل)3(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بقوهلم :إ ّن العامل هو االبتداء وجعلوا االبتداء هو التعري من العوامل اللفظية؛ وذكروا
بأن العوامل يف هذه الصناعة ليست م ثرة حسية كاإلحراق للنار واإلغراق للماء والقطع للسيف ،وإمنا
حمل اإلمجاع إمنا هي أمارات ودالالت فاألمارة
هي أمارات ودالالت ،وقالوا إذا كانت العوامل يف ّ
والداللة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء ،وضربوا مثاالً بقوهلم لو كان معك ثوبان وأردت أن
متيز أحدمها من اآلخر فصبغت أحدمها وتركت صبغ اآلخر لكان تـرك صبغ أحدمها يف التمييز مبنزله
صبغ اآلخر؟ وقالوا كذلك يف االبتداء ،مث برروا بأن االبتداء هو العامل أيضاً يف اخلرب بقوهلم إذا ثبت أن
قياسا على غريه من العوامل ،حنو "كان" وأخواهتا
االبتداء عامل يف املبتدأ وجب أن يعمل يف خربهً ،
و"إن وأخواهتا" و "ظننت" وأخواهتا فإهنا ملا عملت يف املبتدأ عملت يف خربه ،وقالوا كذلك إن االبتداء
يعمل يف املبتدأ

واخلرب)3(.

الرتجيح
يظهر يل مما مت عرضه سابقاً ما يلي:
منع االبتداء من أن يكون عامالً لرفع املبتدأ وذلك للمربرات اآلتية:
 1ـ البد أن يكون العامل حمسوساً وملموساً لكي يكون م ثراً يف املعمول .
 1ـ مل حيتج اجملوزون لالبتداء بأن يكون عامل رفع للمبتدأ حبجة تقوي رأيهم؛ ألنه ال دليل قطعي على
قوهلم.
 3ـ احتج من منع االبتداء من أن يكون عامالً لرفع املبتدأ حبجة عقلية مثل قوهلم إن املنصوب
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي  115/1ـ 114
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك 333/1
( )3املساعد ،ابن عقيل 105، 103/1
( )3اإلنصاف ،األنباري34/1
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واجلار واجملرور والظرف أي األخبار املقدمة جيوز االبتداء هبا واملفعول واحلال جيوز االبتداء هبما وقد يقول
القائل بأن األصل يف األخبار واملفاعيل واحلال التأخري نقول نعم ،ولكن مادام االبتداء عامل رفع فمن
املفرتض أال جيوز تقدهها لكيال يلتبس عامل االبتداء مع العوامل األخرى.

منع تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً مثل :قائم زيد أو

مجلة.م3

مفردا كان أو مجلة؛ "فاملفرد" حنو "قائم زيد،
ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي خرب املبتدأ عليهً ،
وذاهب عمرو" واجلملة حنو "أبوه قائم زيد ،وأخوه ذاهب عمرو" .وذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي

خرب املبتدأ عليه املفرد واجلملة.
رجح رأي البصريني)1(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني،وأتبعه بعرض حجج البصريني،مثّ ّ

التمهيد
اخلرب هو اسم مرفوع و جزء أساس ّي ىف اجلملة االمسية؛ وهو مكمل للجملة االمسية مع املبتدأ الذى ليس
بوصف( )1ويتمم معناها .وهو ثالثة أقسام :مفرد ،ومجلة وشبه مجلة واملقصود بشبه اجلملة هنا الظرف

واجلارواجملرور()3واألصل يف اخلرب التأخري.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
ومن املانعني لـ"تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً أو مجلة"

الكوفيون)3(.

حجة املانعني
مفردا كان أو مجلة؛ ألنه ي ّدي إىل أن
وقد احتج املانعون بقوهلم :إنّه ال جيوز تقدمي خرب املبتدأ عليه ً
يتـقدم ضمري االسم على ظاهره ،حنو" :قائم زيد" كان يف قائم ضمري زيد ،وقالوا كذلك إذا قلت
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  45/1ـ 48
( )1الوصف الذي مع املبتدأ ال يسمى خرباً،وإمنا يسمى "مرفوع الوصف"،سواء كان املرفوع فاعالً أو نائب فاعل،ويقول ابن مالك:
واخلرب اجلزء املتمم الفائدة كاهلل بر واأليادي شاهده
( )3النحو الوايف ،عباس حسن 341/1
( )3اإلنصاف ،األنباري45/1
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"أبوه قائم زيد" كانت اهلاء يف أبوه ضمري زيد؛ فقد تقدم ضمري االسم على ظاهره ،وال خالف أن رتبة
ضمري االسم بعد ظاهره؛ ففقالوا وجب أن ال جيوز تقدهه

عليه)1(.

القول الثاين :قول اجملوزين
اجملوزن كذلك
جوز تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً البصريون ومنهم سيبويه( )1ومن ّ
وممّن ّ

ابن

جين( )3والزخمشري( )3والعكربي()5

( )8ووافقهم يف اجلواز األمشوين ( )3والشي

وتبعهم يف اجلواز ابن مالك

()4

وكذلك املرادي ( )4وابن عقيل

خالد)10(.

حجة اجملوزين
كثريا يف كالم العرب وأشعارهم؛ فأما ما جاء من ذلك يف
وقد احتج اجملوزون بقوهلم :إنّه قد جاء ً
ِ
ِِ
ف امليت" و "مشنوءٌ من
كالمهم فقوهلم يف املثل "يف بـيته يـ تى احلكم"( )11وقوهلم "يف أكفانه ل ّ
يشنـ ك" وحكى سيبويه "متِ ِ
يم ٌّي أنا" فقد تقدم الضمري يف هذه املواضع كلها على الظاهر؛ ألن التقدير
متيمي)11(.
فيها :احلكم يـ تى يف بيته ،وامليت ل ّ
ف يف أكفانه ،ومن يشن ك مشنوء ،وأنا ٌّ
وأما ما جاء من ذلك يف أشعارهم ما يدل على جواز التقدمي فنحو قول الفرزدق)13(:
بـنونا بـنو أبـنائِنا وبـناتـنا  ...بـنوهن أبـناء الرج ِال األب ِ
اع ِد
ويروى "األكارم" وتقديره :بنو أبنائنا بنونا .وكذلك استدلوا بقول مالك بن خالد اهلذيل:
فىت ما ابن األغر إذا شتـونا  ...وحب الزاد يف شهري قما
ً
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 45/1
()1الكتاب ،سيبويه141/1
()3اخلصائص ،ابن جين  388/1واللمع يف العربية 30
( )3املفصل ،الزخمشري33
( )5اللباب ،العكربي131/1
( )4شر الكافية الشافية 345/1ـ348وأوضح املسالك  104/1ـ 103
( )4توضيح املقاصد،املرادي113، 113/1
( )8املساعد،ابن عقيل  111، 110/1وشر ابن عقيل 133، 133/1
( )3شر األمشوين على ألفية ابن مالك 100، 133/1
( )10شر التصريح ،خالد األزهري  143/1ـ 144
( )11جممع األمثال ،امليداين 41/1رقم املثل()1431
( )13اإلنصاف ،األنباري45،44/1
( ) 13ينسب قول هذا البيت للفرزدق مهام بن غالب ،واألكثرون على أنه ال يعرف قائله مع كثرة استشهاد العلماء به يف كتب النحو والبالغة
والفرائض ،وألفاظه ومعناه يف غاية الوضو  .وقد استشهد به الرضي يف شر الكافية " "84 /1واألمشوين يف شر األلفية "رقم "153
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فىت ما إذا
وتقديره :ابن األغر ً

شتـونا)1(.

الرتجيح

يرتجح يل مما سبق ما يلي:
جواز تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً أو مجلة وذلك لألسباب التالية:
جيوز لنا القياس؛ ألنّه خرج عن الشذوذ والقلة.
 1ـ كثرة السماع يف الشعر والنثر مما ّ
 1ـ حجة املانعني عندما قالوا جواز تق ّدم اخلرب ي دي إىل تـقدِم ضمري االسم على ظاهره مدحوضة
بالسماع يف قوله تعاىل "فأوجس يف نفسه خيفة موسى" وكذلك ما جاء يف الشعر العريب كما ذكِر يف
اجملوزين .
حجة ّ
 3ـ ومن الشواهد اليت ت يد مذهب اجملوزين قول الرسول صلى اهلل عليه وسلمِ (:مس ِك ِ ِ
ني
ني مسك ٌ
ٌ
ّ
( )
مسكني رجل ليست له امرأةٌ1 ) ...
ٌ ٌ
 3ـ أن أكثر النحاة من متق ّدمني ومتأخرين أجازوا تقدمي اخلرب على املبتدأ سواء كان اخلرب مفرداً أو مجلة.

منع تقدمي خرب ليس عليها

م18

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي خرب "ليس" عليها ،وإليه ذهب أبو العباس المبـرد من البصريني،
وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه ،وليس بصحيح ،والصحيح أنه ليس له يف ذلك نص .وذهب
البصريون إىل أنه جيوز تقدمي خرب "ليس" عليها كما جيوز تقدمي خرب كان عليها.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري45/1ـ44
( )1ينظر املعجم األوسط ،للطرباين  338/4حتقيق طارق بن عوض اهلل ،وعبد ااحمسن احلسيين ،دار احلرمني  ،القاهرة ،1315 ،وشعب اإلهان،
للبيهقي  381/3حتقيق السعيد بسيوين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،1310،وجممع الزوائد ،لعلي اهليثمي  151/3دار الريان للرتاث،
دار القاهرة ،بريوت.
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رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
الكوفيني)1(.

التمهيد
ليس من أخوات كان ذهب اجلمهور إىل أهنا فعل وذهب الفارسي ـ يف أحد قوليه ـ وأبو بكر بن شقري ـ
يف أحد قوليه ـ إىل أهنا حرف)1(.
وتعمل ليس عمل كان بال شرط حيث ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب ويسمى املرفوع هبا امساً هلا واملنصوب
هبا خرباً هلا )3(،وتعطي ليس معىن النفي .

املناقشة
القول األول :قول املانعني
ومن املانعني لـ تقدمي خرب ليس عليها الكوفيون ،ووافقهم أبو العباس املربد من البصريني ( )3والزجاج وابن
السراج وابن عبد الوارث واجلرجاين والسبيلي وأكثر
التسهيل أخذ برأي

املتأخرين()5

ومن املتأخرين ابن مالك يف شر

املانعني)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون" بعدم تصرف"ليس" )4(،ومن حجج املانعني أيضاً قوهلم :إ ّن "ليس" يف معىن "ما"؛
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  140/1ـ143
( )1شر ابن عقيل  141/1هامد رقم ()1
( )3شر ابن عقيل 143، 141/1
( )3اإلنصاف ،األنباري140/1
( )5اخلصائص ،ابن جين 183/1هامد رقم ()5
( )4شر التسهيل ،ابن مالك351/1
( )4اإلنصاف ،األنباري 141/1
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وألن "ليس" تنفي احلال كما أن ما تنفي احلال ،وكما أ ّن "ما" ال تتصرف وال يتقدم معموهلا عليها
فكذلك

"ليس")1(.

القول الثاين :قول اجملوزين
جوز تقدمي خرب ليس عليها البصريون وعلى رأسهم سيبويه ،ووافقه السريايف( )1ومع سيبويه قدماء
و ممّن ّ
البصريني وكذلك الفراء من الكوفيني ومن اجملوزين أبو علي يف املشهور وابن برهان والزخمشري واألستاذ

أبو علي كلهم ذهبوا إىل جواز ذلك ،واختاره ابن عصفور( )3وقال هبذا الرأي

السيوطي)3(.

حجة اجملوزين
اجملوزين السماع وكان مساعهم من كتاب اهلل العظيم يف قوله تعاىل ﴿ :أال يـوم يأتِي ِهم ليس
وكانت حجة ّ
مصروفًا عنـهم ﴾( )5ووجه االستدالل يف هذه اآلية أنّه قدم معمول خرب "ليس" على ليس ،فإ ّن يف قولِه
تعاىل﴿ :يـوم يأتِي ِهم﴾يتعلق مبصروف ،وقد قدمه على

ليس)4(.

الرتجيح
يبدو يل من خالل ما ع ِرض اآليت:
منع تقدمي خرب ليس عليها وذلك لألسباب التالية:
اجملوزون مل يكن مناسباً وال منضبطاً هلذه املسألة.
1ـ السماع الذي احتج به ّ
ضعفه كثري من النحاة.
 1ـ التأويل والتقدير الذي ذهب إليه اجملوزون ّ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري141/1
( )1شر التسهيل ،ابن مالك351/1
( )3اخلصائص ،ابن جين 183/1هامد رقم ()5
( )3مهع اهلوامع ،السيوطي 330، 313/1
( [)5سورة هود آية ]8
( )4اإلنصاف ،األنباري 141/1
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 3ـ الشعر العريب مليء بالضرورات حيث إنين مل أجد مرة أن خرب ليس تقدم عليها اضطراراً.
 3ـ موافقة األنباري للمانعني يعطي قوة لرأي املانعني؛ ألنه مل يوافقهم إال يف سبع مسائل من أصل م ة
وإحدى وعشرين مسألة وهذه املسألة من السبع املسائل .
 5ـ حجة املانعني كانت فيها من القوة ما يكفي لالحتجاج هبا؛ ألن عدم التصرف هنع التق ّدم.

منع "ما" يف لغة احلجاز من العمل يف اخلرب ؛فاخلرب منصوب بنزع اخلافض

.م13

ذهب الكوفيون إىل أن "ما" يف لغة أهل احلجاز ال تعمل يف اخلرب ،وهو منصوب حبذف حرف اخلفض.
وذهب البصريون إىل أهنا تعمل يف اخلرب ،وهو منصوب هبا.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
"ما" لفا مشرتك؛ يكون حرفاً مرة وامساً مرة أخرى حبسب ما ي ديه املعىن ،فأما "ما" احلرفية فلها ثالثة
أقسام :نافية ،ومصدرية ،وزائدة ،فالنافية قسمان :عاملة ،وغري عاملة.
فالعاملة :هي ما احلجازية ،وهي ترفع االسم ،وتنصب اخلرب ،عند أهل احلجاز(،)1وهي تعمل عمل

ليس ،وأما غري العاملة فهي الداخلة على الفعل.حنو :ما قام زيد ،وما يقوم عمرو)3(،ونكتفي هنا
باحلديث عن "ما" النافية؛ ألهنا هي اليت ختص جمال

حبثنا.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
وممّن منع "ما" يف لغة احلجاز من العمل يف اخلرب
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 166، 161/1
( )2الجنى الداني في حروف المعاني ،المرادي 422
( )4الجنى الداني في حروف المعاني ،المرادي 420
( )3اإلنصاف ،األنباري161/1
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الكوفيون()3

ومنهم على وجه خاص الفراء حيث

جعله منصوب بسقوط حرف اخلفض الباء( )1وكذلك من املانعني

الشاطس)1(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بالقياس حيث قالوا إ ّن"ما"حرف واحلرف ال يكون عامالً إال إذا كان خمتصاً ومثّلوا
مبثال كحرف اجلر فهو خمتص يف األمساء فعمل فيها ،وكذلك مثّلوا مبثال آخر اختص بالفعل فكان
مثاهلم حرف اجلزم حيث قالوا إ ّن حرف اجلزم عمل يف الفعل اجلزم ،وأما ما خيص "ما" فهم يرون ّأهنا
غري خمتصة؛ أل ّهنا حرف مشرتك تارة يدخل على الفعل وتارة أخرى يدخل على االسم ،فرأوا أن ال
يعمل)3(.

القول الثاين :قول اجملوزين
جوز "ما" يف لغة احلجاز من العمل يف اخلرب البصريون( )3ومنهم املربد()5ومن أخذ هبذا القول ابن
وممّن ّ
مالك وابن هشام( )4وكذلك ابن عقيل( )4واملرادي( )8ووافقهم الشي خالد يف كتابه شر التصريح)3(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بقوهلم :إ ّن "ما" أشبهت ليس؛ فوجب أن تعمل عمل ليس ،وعمل ليس الرفع
والنصب ووجه الشبه بينها وبني ليس من وجهني؛ أحدمها :أهنا تدخل على املبتدأ واخلرب ،كما أن ليس
تدخل على املبتدأ واخلرب ،والثاين :أهنا تنفي "ما" يف احلال ،كما أن ليس تنفي "ما" يف احلال،
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معاين القرآن ،الفراء133/3
( )1شر التصريح على التوضيح ،خالد األزهري 141/1
( )3اإلنصاف ،األنباري145/1
( )3اإلنصاف ،األنباري145/1
( )5املقتضب ،املربد 183/3
( )4شر الكافية الشافية ،ابن مالك 330/1
( )4املساعد ،ابن عقيل 180/1
( )8توضيح املقاصد ،املرادي504/1
( )3شر التصريح على التوضيح ،خالد األزهري141/1
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ويـقوي الشبه بينهما من هذين الوجهني دخول الباء يف خربها كما تدخل يف خرب ليس؛ فإذا ثبت أهنا
قد أشبهت ليس من هذين الوجهني فقالوا وجب أن جتري جمرى

ليس)1(.

الرتجيح
يظهر يل من العرض السابق اآليت:
جواز عمل ما يف اخلرب وذلك للمربرات التالية :
 1ـ قياس اجملوزين فيه قوة وقريب للصحة .
 1ـ أكثر النحاة على جواز عمل "ما" احلجازية يف اخلرب.
 3ـ "ما" تعمل عمل "ليس" ترفع املبتدأ ويسمى امسها وتنصب اخلرب ويسمى خربها ،ومادام عملت
عملها وأخذت معناها فهي الناصبة للخرب.
 3ـ مل أجد مثاالً أثبت املتكلم فيه اخلافض ال يف التنزيل وال يف كالم العرب سواء كان شعراً أونثراً.
 5ـ "ما" عند املانعني تعمل يف االسم ؟ وإذا عملت يف االسم ال بد أن تعمل يف اخلرب.
 4ـ أما القول بانتصاب اخلرب بنزع اخلافض ،فإنه يدخله االعرتاض ،ألن حرف اجلر يف هذا املوضع
ليس بأصل ،بل هو زائد لتأكيد النفي  ،كما أن حذف حرف اجلر الزائد ال ي دي بالضرورة إىل انتصاب
االسم ،وقد وِجدت مواضع حذف فيها حرف اجلر ومل ينصب االسم بعدها ،وذلك يف قوله تعاىل﴿:

يدا ﴾( ،)1فلو حذف حرف اجلر يقال :كفى اهلل ،بالرفع ال النصب.
كفى بِالل ِه ش ِه ً

منع تقدمي معمول الفعل املقصور

عليه.م11

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز "ما طعامك أكل إال زي ٌد".وذهب البصريون إىل أنه جيوز ،وإليه ذهب
أبو العباس أمحد بن حيى ثـعلب من الكوفيني.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري144/1
( [)1سورة الرعد آية ]33
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رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
ت ِيف اخلِي ِام ﴾
القصر يف اللغة احلبس،وقد جاء يف قول اهلل تبارك وتعاىل﴿:حوٌر مقصورا ٌ
حمبوسات .ويف األساس :قصرته حبسته وقصرت نفسي على هذا إذا مل تطمح إىل غريه)3(.

()1

أي

ويف االصطال ختصيص شيء "صفة أو موصوف" بشيء "موصوف أو صفة" بطريق خمصوص "ما وإال
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
حممد ،أو قل قصر حممد على الشعر يف األول .وقصر الشعر على حممد يف املثال الثاين.
ومعىن التخصيص ثبوت الشيء الثاين دون غريه للشيء األول)3(.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
وممّن منع تقدمي معمول الفعل املقصور عليه

الكوفيون)5(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم (( :ما طعامك أكل إال زي ٌد)) بأ ّن الفاعل ليس بعد أداة االستثناء وإّمنا الفاعل

حمذوف ومكانه قبل أداة االستثناء وقد ق ّدروا ااحمذوف بقوهلم :ما أكل أحد طعامك إال زي ٌد وكذلك
جاءوا مبثال آخر يرون أنه حجة هلم على حذف الفاعل ،وكان مثاهلم ((ما خرج إال هند وما ذهب إال
دعد)) ،وقالوا لو أ ّن الفعل هلند و دعد يف احلقيقة ألثبتوا فيه عالمة التأنيث؛ ألن الفاعل م نث حقيقي،
ورأوا عندما مل تثبت عالمة التأنيث كانت حجة هلم بأ ّن الفاعل حمذوف ومق ّدر بأحد)4(.وكذلك

احتجوا حبجة أخرى حينما قالوا :إ ّن إال باهبا االستثناء ،واالستثناء جيب أن يكون
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 173، 174/1
( )4اإليضاح في علوم البّلغة ،القزويني1/4
( )3اإليضاح في علوم البّلغة ،القزويني1/4
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([ )2سورة الرحمن آية ]72
( )1اإلنصاف ،األنباري 174/1
( )6اإلنصاف ،األنباري 173/1

يصح أن يكون الذي بعدها مستثىن منه فأوجبوا أن يكون
من اجلملة،وقالوا ال ب ّد أن يق ّدر قبلها ما ّ
التقدير :ما أكل أحد طعامك إال زيد ،إال أنه اكتفى بالفعل من "أحد" فصار مبنزلته ،واالسم ال يتقدم
صلته

عليه)1(.

القول الثاين :قول اجملوزين
ومن اجملوزين لتقدمي معمول الفعل املقصور عليه البصريون ،وكذلك أبو العباس ثعلب ذهب إىل هذا
القول من

الكوفيني)1(.

حجة اجملوزين
وقد كانت حجة اجملوزوين للتقدمي تصرف الفعل وقالوا مادام الفعل متصرفاً جاز تقدمي معموله عليه
وقالوا حنو ((عمراً ضرب زي ٌد)))3(.

الرتجيح

يرتجح يل من خالل ما سبق اآليت:
جواز تقدمي معمول الفعل املقصور عليه لألسباب التالية :
 1ـ ضعف حجة املانعني بقوهلم إن الفاعل قبل األداة ومثاله" ما طعامك أكل إال زي ٌد"وأيضاً ما ق ّدره
املانعون يعترب تقديراً متكلّفاً عندما قالوا "ما أكل أح ٌد طعامك إال زي ٌد".
 1ـ حجة التصرف تعطي األولوية للتقدمي والتأخري .
 3ـ ال يوجد مانع قوي يوجب عدم تقدمي معمول الفعل املقصور عليه.
 3ـ قياس اجملوزين معترب وقوي وجيوز األخذ به.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 143/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 143/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 143/1
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منع عمل إ ّن وأخواهتا يف

اخلرب.م11

يدا قائم" وما أشبه ذلك .وذهب
ذهب الكوفيون إىل أن "إن" وأخواهتا ال ترفع اخلرب ،حنو "إن ز ً
البصريون إىل أهنا ترفع اخلرب.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
إ ّن وأخواهتا حروف ناسخة مشبهة بالفعل ،تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى امسها،
ويكون اخلرب بعدها مرفوعاً ،وهذه احلروف على النحو التايل:
لكن وليت ولعل؛ ولكل واحد من تلك احلروف معىن خاص يغلب فيه؛ فالغالب يف "إ ّن"
إ ّن وأ ّن وكأ ّن و ّ

"لكن" االستدراك وال بد أن يسبقها كالم له صلة معنوية مبعموليها ،ويف "كأن"
وأ ّن" التوكيد ،ويف ّ
التشبيه ،ويف "ليت" التمين ،ويف "لعل" الرتجي والتوقّع وقد تكون لإلشفاق)1(.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
ومن املانعني لـ عمل إ ّن وأخواهتا يف اخلرب

الكوفيون)3(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن األصل يف احلروف الناسخة أهنا ال تنصب االسم ؛ولكنها عندما أشبهت
الفعل نصبت االسم فأصبحت فرعاً عليه وقالوا :إ ّن الفرع أضعف من األصل ،وهبذه احلجة يرى
املانعون بأن "إ ّن" ال تعمل يف اخلرب؛ ألن عملها ي دي إىل التسوية بينهما ،وهم يرون أن هذا ال جيوز
"إ ّن)3(.

وبالتايل أوجبوا أن يكون اخلرب باقياً على رفعه قبل دخول
وكانت للمانعني حجة ثانية احتجوا هبا حيث قالوا إنّه يدخل على اخلرب ما يدخل على الفعل
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  176/1ـ171
( )2النحو الوافي ،عباس حسن  641/1ـ 641
( )4اإلنصاف ،األنباري 176/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 176/1
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الشاعر)1(:

واستدلوا بقول
ال تـتـركين فيهم ش ِط ًريا  ...إين إذن أهلِك أو أ ِطريا

"إ ّن")1(.

فـنصب الشاعر أهلك بعد "إذن" ومجلة إذن مل تقع يف صدر الكالم بل وقعت يف حمل خرب
واستدل املانعون حبجة أخرى أال وهي أنه إذا اعرتض عليها بأد شيء بطل عملها واكتفى به ،كقوهلم
"إ ّن بك يكفل زي ٌد" كأهنا رضيت بالصفة لضعفها ،وقد رووا عن أ ٍ
ناس قالوا" :إ ّن بك زي ٌد مأخوذٌ" فلم
تعمل "إن" لضعفها فقالوا هذا دليل على أهنا ال تعمل يف اخلرب)3(.

القول الثاين :قول اجملوزين
البصريون()3

وكذلك العكربي

جوز عمل إ ّن وأخواهتا يف اخلرب
وممّن ّ
ابن هشام( )4واملرادي ( )8ومن أخذ برأي اجلواز الشي خالد األزهري)3(.
()5

ووافقهم ابن مالك ()4وكذلك

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بقوهلم :إ ّن "إ ّن" قويت بسبب مشاهبتا للفعل لفظاً ومعىن ،وذكروا مخسة أوجه تشابه
بينهما ،وهذه األوجه على النحو التايل:
مبين على الفتح ،والثالث :أهنا
األول :أهنا على وزن الفعل والثاين :أهنا مبنية على الفتح كما أن الفعل ّ
تقضي االسم كما أن الفعل يقتضي االسم ،والرابع :أهنا تدخلها نون الوقاية حنو "إنين ،وكأنين" كما
تدخل على الفعل حنو "أعطاين ،وأكرمين"  .واخلامس :أن فيها معىن الفعل؛ فمعىن "إ ّن ،وأ ّن" حققت،
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

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1مل يعثر هلذا الشاهد على قائل معني ،وقد أنشده ابن منظور "ش ط ر" ومل يعزه ،وأنشده الرضي يف شر الكافية يف نواصب املضارع،
وشرحه البغدادي يف اخلزانة " "543 /3واألمشوين "رقم "1013وابن هشام يف املغين "رقم  "11ويف أوضح املسالك "رقم .""334
بعيدا ،أو أحلّق يف
والشطري -بفتح الشني -مثل الغريب والبعيد يف الوزن ويف املعىن ،وأهلك :معناه أموت ،وأطري :معناه األصلي أذهب ً
اجلو.
( )1اإلنصاف ،األنباري 144،144/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 144/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 144/1
( )5اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي 111، 110/1
( )4شر الكافية الشافية  ،ابن مالك341، 340/1
( )4أوضح املسالك ،ابن هشام 313/1
( )8توضيح املقاصد ،املرادي 513/1
( )3شر التصريح على التوضيح ،خالد األزهري 111، 110/1
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ومنصوب ،فقاس اجملوزون لعمل إ ّن يف اخلرب وقالوا البد هلذه األحرف من أن يكون هلا مرفوع ومنصوب؛
مشبها باملفعول ،وقالوا أيضاً إال أن املنصوب يف"إ ّن وأخواهتا"
مشبها بالفاعل واملنصوب ً
ليكون املرفوع ً
قدم على املرفوع ألن عمل "إن" فرعٌ ،وتقدمي املنصوب على املرفوع فرع؛ فألزموا الفرع

الفرع)1(.

الرتجيح

يبدو يل من خالل ما سبق ما يلي:
جواز عمل إ ّن وأخواهتا يف الفعل وذلك للمربرات التالية:
 1ـ شدة شبه "إ ّن" بالفعل مما ّأدى إىل أهنا تعمل عمله.
 1ـ حجة اجملوزين أقوى من حجة املانعني ملا فيها من املنطق والعقل.
3ـ ما دام عملت إ ّن وأخواهتا يف االسم فال بد أن تعمل يف اخلرب.
 3ـ أكثر النحاة من متقدمني ومتأخرين جعلوا "إن" وأخواهتا تعمل يف اخلرب.

منع عمل (إ ِن) املخففة من الثقيلة يف

االسم.م13

ذهب الكوفيون إىل أن ِ
"إن" املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف االسم .وذهب البصريون إىل أهنا
تعمل.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
إن املخففة من الثقيلة .وفيها مبد التخفيف لغتان :اإلمهال ،واإلعمال .واإلمهال أشهر ،وقد قرىء
بالوجهني يف قوله تعاىل ﴿ :وإن كالً لما ِيلْوفـيـنـهم ربك أعماهلم إِنه ِمبا يـعملون خبِري﴾( )3وهذه
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري 148، 144/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 135/1ـ 108
( [)3سورة هود آية ]111
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القراءة حجة على من أنكر اإلعمال .فإذا أعملت فحكمها حكم الثقيلة ،وإذا ألغيت جاز أن يليها
األمساء واألفعال وال يليها ،من األفعال ،إال النواس  ،حنو " وإِن كانت لكبِريًة إِّال على ال ِذين هدى

اهلل"( )1وندر قول عاتكة بنت زيد:
شلت هِينك ،إِن قـتـلت ملسلماً  ...حلّت عليك عقوبة المعت ِم ِد ()1
وأجاز األخفد القياس على هذا البيت ،وتبعه ابن مالك و الالم الفارقة تلزم بعد إن هذه ،إن خيف
التباسها بالنافية .وذهب الكوفيون إىل أن إن هذه نافية ،ال خمففة ،والالم بعدها مبعىن إال ،وأجازوا
دخوهلا على سائر

األفعال)3(.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
وممّن منع عمل ِ
(إن) املخففة من الثقيلة يف االسم

الكوفيون)3(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إّمنا عملت "إ ّن"املشددة؛ ألهنا أشبهت الفعل املاضي يف اللفا ،وألهنا على
مبين على الفتح،
ثالثة أحرف كما أن الفعل املاضي على ثالثة أحرف ،وإهنا مبنيّة على الفتح كما أنه ّ

فإذا خففت فقد زال شبـهها بالفعل؛ ومن مث بطل عملها ،وقد رأى املانعون أيضاً أ ّن "إ ّن" املشددة من
عوامل األمساءِ ،
و"إن"املخففة من عوامل األفعال ،فقالوا ينبغي أال تعمل املخففة يف األمساء كما ال تعمل
املشددة يف األفعال؛ ألن عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء ،وعوامل األمساء ال تعمل يف األفعال)5(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة البقرة آية ]133
( )1البيت من قصيدة رثاء قالتها عاتكة بنت زيديف زوجها الزبري بن العوام عندما قتل غدراً على يد عمرو بن جرموز اجملاشعي "خزانة
األدب ،البغدادي "348/10
( )3اجلىن الداين ،املرادي 108
( )3اإلنصاف ،األنباري135/1
( )5اإلنصاف ،األنباري134، 135/1
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القول الثاين :قول اجملوزين

وممّن جوز عمل ِ
"إن" املخففة من الثقيلة يف االسم البصريون وعلى رأسهم
ّ
ووافقهم ابن مالك( )3وكذلك ابن عقيل( )3وابن عطية ( )5وسلك نفس الرأي أبو حيان( )4واملرادي
سيبويه()1والعكربي()1

( )4ومن رأى اجلوازكذلك أبو العباس احللس يف تفسريه الدر املصون
األزهري)3(.

()8

ومن اجملوزين أيضاً خالد

حجة اجملوزين
وقد كانت حجة اجملوزين السماع ،وكان أهم مساع احتجوا به قراءة نافع وابن كثري يف قوله تعاىل﴿ :وإن
كالً لما لِيـوفـيـهم ربك أعماهلم﴾( )10فنصبت كالً بـ(إن)املخففة )11(.واستدلوا أيضاً على اإلعمال
بكالم العرب شعراً ونثراً ،فكان دليلهم من الشعر قول
وصد ٍر مش ِرِق النح ِر  ...كأن ثديـي ِه حق ِ
ان

الشاعر)11(:

فنصب الشاعر "ثدييه" بكأن املخففة من الثقيلة ،وأصلها أن أضيف إليها الكاف.
واستدلوا أيضاً بقول اآلخر :
كأن وِريدي ِه رشاءا خل ِ
ب
فنصب الشاعر "وريديه" بكأن املخففة من الثقيلة.
كما استدل اجملوزون بقول األعشى:
هالك كل من حيفى ويـنتعِل
يف فتـي ٍة كسيوف اهلند قد علموا  ...أن ٌ
والتقدير يف البيت يكون ((أنه هالك)).
واحتجوا كذلك بقول اآلخر:
أك ِ
اشره وأعلم أن كِالنا  ...على ما ساء صاحبه حريص

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه 139/2
( )2اللباب في علل البناء واإلعراب ،العكبري221، 229/1
( )4شرح الكافية الشافية ،ابن مالك 196، 191/1
( )3المساعد 1،بن عقيل 426/1و شرح ابن عقيل 471/1
( )1المحررالوجيز  ،ابن عطية 219 /4
( )6البحر المحيط ،أبي حيان 216/6
( )7توضيح المقاصد ،المرادي 146/1و الجنى الداني في حروف المعاني ،المرادي219
( )1الدر المصون ،أبي العباس الحلبي341/1
( )0التصريح ،خالد األزهري241، 249/1
( [)19سورة هود آية]111
()11اإلنصاف ،األنباري106/1
( )12أنشد سيبويه هذا البيت " "211 /1وأنشده ابن يعيش "ص "1141ولم يعزواه ،وأنشده رضي الدين في باب
الحروف المشبهة بالفعل ،وشرحه البغدادي في الخزانة " "411 /3وقال عنه" :هو أحد أبيات سيبويه الخمسين التي ال
يعرف لها قائل" ا .هـ .وهو من شواهد األشموني "رقم  216وأوضح المسالك "رقم  "112وابن عقيل "رقم "191
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و ِأن املخففة امسها ضمري الشأن حمذوف )1(.وأما ما احتجوا به من النثر هو قوهلم أنه قد صح عن
العرب أهنم يقولون "إال أن أخاك ذاهب" مبعىن أن املشددة)1(.

الرتجيح
يظهر يل مما سبق ما يأيت :
جواز عمل إن املخففة من الثقيلة وذلك لألسباب التالية:
1ـ وجود السماع من التنزيل وهو خري حجة ،وكذلك وجوده يف كالم العرب شعراً ونثراً.
 1ـ إن ليست من عوامل األفعال فقط كما ذكر املانعون ،وإمنا تكون من عوامل األمساء وتعمل عمل
ليس ،وسأذكر مثاالً من كتاب اهلل يدلل دخول إن على االسم وهو ما جاء يف قوله تعاىل" :إن هذان
لساحران"()3

3ـ هذا الرأي اجته إليه أكثر النحاة من متق ّدمني ومتأخرين.

منع تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم

الظاهر.م31

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر ،حنو" :راكبًا جاء
زيد" وجيوز مع املضمر ،حنو "راكبًا ج ت" .وذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي احلال على العامل فيها
مع االسم الظاهر واملضمر.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)3(.

التمهيد
احلال تعريفها :اسم نكرة ،منصوب ،فضلة ،يبني هيأة ما قبله وقت حدوث الفعل.
وجمرور")5(.

و أنواع احلال مفردة ومجلة فعلية ومجلة امسية وشبه مجلة "ظرف" و"جار
واحلال بغري تاء التأنيث يف آخرها صاحلة ،ألن تكون مذكرة أو م نثة ،حنو :احلال طيب ،أو :طيبة،
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 134/1ـ 101
( )1اإلنصاف ،األنباري134/1
( [)3سورة طه آية]43
( )3اإلنصاف ،األنباري 151، 150/1
( )5النحو الواضح ،علي اجلارم ومصطفى أمني 335/1
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إن هذا احلال حسن ،وهذه احلال حسنة ،أما إذ ختمت بتاء التأنيث فهي م نثة فقط ،حنو :احلالة
طيبة ،إن هذه احلال حسنة ،والكثري يف اللفا التذكري؛ خبلو آخره من التاء ،والكثري يف املعىن
التأنيث)1(.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
ومن املانعني لتقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر الكوفيون()1ومعهم من البصريني
اجلرمي)3(.

حجة املانعني
وقد كانت حجة املانعني قوهلم :إنّه ي دي إىل تقدمي املضمر على املظهر وهم يرون أن تقدمي املضمر
على املظهر ال جيوز)3(.

القول الثاين :قول اجملوزين
ومن اجملوزين لتقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر البصريني ومنهم أبو العباس املربد

()5

ووافقهم ابن مالك( )4و أبو حيان( )4ومن اجملوزين أيضاً أبو العباس احللس ( )8وابن هشام ( )3وكذلك
خالد األزهري( )10وكذلك السيوطي( )11ووافقهم على اجلواز األلوسي يف تفسريه رو

املعاين)11(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1النحو الوافي ،عباس حسن 464/2
( )2اإلنصاف ،األنباري219/1
( )4الدر المصون ،أبي العباس الحلبي 121، 127/19وأوضح المسالك ،ابن هشام 271/2هامش رقم()1
( )3اإلنصاف ،األنباري211/1
( )1المقتضب ،المبرد 160، 161/3
( )6شرح الكافية الشافية ،ابن مالك133/1
( )7البحر المحيط ،أبي حيان 46/19
( )1الدر المصون ،أبي العباس الحلبي 121، 127/19
( )0أوضح المسالك ،ابن هشام 271/2
( )19شرح التصريح على التوضيح ،خالد األزهري  412/1و103/1
( )11همع الهوامع ،السيوطي 419، 490/2
( )12روح المعاني ،األلوسي 70/13
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حجة اجملوزين
اجملوزون بالسماع حيث قيل يف األمثال "شىت تـ وب احللبة"( )1فشىت :حال مقدمة على الفعل
وقد احتج ّ
العامل فيها مع االسم الظاهر)1(.
ومن حججهم أيضاً احتجوا بالقياس حيث قالوا إ ّن العامل يف احلال متصرف ،وإذا كان العامل
متصرف وجب أن يكون عمله متصرفاً )3(.ومن حجج اجملوزين كذلك قياس احلال على املفعول عندما
قالوا إن احلال يشبه املفعول فقالوا كما جيوز تقدمي املفعول على الفعل كذلك جيوز تقدمي احلال على
الفعل)3(.

الرتجيح
يرتجح يل من خالل ما ذكِر سابقاً اآليت :
جواز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر وذلك لألسباب التالية:
 1ـ ما جاء يف السعة عن العرب كما قيل يف األمثال "شىت تـ وب احللبة" ي يد اجلواز.
 1ـ قياس اجملوزين أعطى قوة جلواز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر.
 3ـ ضعف حجة اجملوزين؛ ألن تقدمي املضمر على املظهر يعضده السماع بكثرة يف كتاب اهلل ويف كالم
العرب كما ذكرنا يف مسألة جواز تقدمي اخلرب على املبتدأ.
جتوز ت ّقدم املعمول.
املتصرف حجة قوية ّ
 3ـ العامل ّ
 5ـ أخذ برأي جواز تقدمي "احلال على الفعل العامل فيها "كبار أئمة النحو.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جممع األمثال ،أيب الفضل امليداين358/1
( )1اإلنصاف ،األنباري151/1
( )3اإلنصاف ،األنباري151/1
( )3اإلنصاف ،األنباري151/1
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منع تق ّدم املضمر على مفسره

الظاهر.م31

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي املضمر على مفسره الظاهر .وذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي

املضمر على مفسره الظاهر.
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجة الكوفيني ،ومن مث رد هذه احلجة بشيء من

السماع)1(.

التمهيد
املضمر و الضمري امسان ملا وضع ملتكلم كأنا ،أو ملخاطب كأنت ،أو لغائب كهو وينقسم الضمري إىل
قسمني بارز ومسترت وينقسم البارز إىل متصل ومنفصل ،وأما ما خيص املسترت فيكون مسترتاً وجوباً
ومسترتاً جوازاً)1(.

والضمائر نوع من أنواع املعارف فهي مبنية دائماً وتعرب على حسب موقعها من اإلعراب.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
وممّن منع تق ّدم "املضمر على مفسره الظاهر" الكوفيون()3علماً بأ ّن املانعني مل يذكروا حجة على كالمهم
يف كتاب اإلنصاف.

القول الثاين :قول اجملوزين
ومن اجملوزين لتق ّدم "املضمر على مفسره الظاهر" البصريون وابن السراج( )3وكذلك
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 151/1
( )1أوضح املسالك ،ابن هشام  33/1ـ118
( )3اإلنصاف ،األنباري151/1
( )3األصول يف النحو ،ابن السراج 138/1
( )5اإلنصاف ،األنباري151/1
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األنباري)5(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالسماع يف قوله تعاىل ﴿ :فأوجس ِيف نـف ِسه ِخيـفةً موسى﴾()1حيث اهلاء يف نفسه
عائدة على موسى عليه السالم وهو متأخر لفظاً.
سلمى)1(:

واستدلوا ما جاء يف الشعر العريب كما جاء يف قول زهري بن أيب
من يـلق يوما على ِعالتِه ه ِرًما  ...يلق السماحة منه والندى خل ًقا
فاهلاء يف "عالته" تعود إىل "هرم" ألنه يف تقدير التقدمي؛ ألن التقدير :من يلق يوما هرما على عالته،
جائزا ،ومن كالم العرب
"هرما" يف تقدير التقدمي والضمري يف تقدير التأخري وجب أن يكون ً
فلما كان ً
أيضاً "يف أكفانه لف امليت" ومن أمثاهلم "يف بيته يـ تى احلكم" كل يرى اجملوزون أهنا أدلة دامغة على
جواز تقدمي املضمر على املظهر)3(.

الرتجيح
يظهر يل مما سبق عرضه اآليت :
جواز تقدمي املضمر على املظهر لكثرة ما جاء عن العرب وكما جاء به التنزيل يف قوله تعاىل:
((فأوجس يف نفسه خيفة موسى)) فاهلاء ضمري متصل عائدة على موسى عليه السالم وهو اسم ظاهر
فهذا أكرب دليل على اجلواز وكذلك ما جاء يف قول

الشاعر)3(:

جزى بنوه أبا الغيالن عن كرب  ...وحسن فعل كما جيزى سنمار
حيث ق ّدم الشاعر الضمري يف بنوه على االسم الظاهر أبا الغيالن ،وكالم العرب شعراً ونثراً جاء جبواز
تقدمي الضمري على االسم الظاهر.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة طه آية ]44
( ) 1هذا البيت من قصيدة هد فيها زهري بن أيب سلمى هرم بن سنان املري .وقوله "على عالته" املراد منه على كل حال .
( )3اإلنصاف ،األنباري 151، 151/1
( )3خزانة األدب ،البغدادي180/1
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منع إضافة العدد املركب إىل

مثله .م33

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز أن يقال "ثالِث عشر ثالثة عشر"
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز أن يقال "ثالِث عشر ثالثة عشر"
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
األصل هو إضافة العدد للمعدود حنو "اشرتيت أربعة أثو ٍ
اب" و"حضر م ة ٍ
رجل" وكذلك "قاتل املشركني
ألف ٍ
جماهد" فأربعة مفعول به منصوب وهو مضاف وأثواب مضاف إليه جمرور ،و ّأما م ة فموقعها من
اإلعراب فاعل وهي مضاف ورجل مضاف إليه جمرور وكذلك احلال يف املثال األخري حيث د ألف
فاعل وهو مضاف وجماهد مضاف إليه جمرور.
و ّأما ما خيص إضافة العدد إىل مثله فسنرتكه ملا بعد املناقشة ملعرفة حقيقة هذه اإلضافة.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
وممّن منع إضافة العدد املركب إىل مثله

الكوفيون)1(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بالقياس حيث قاسوا ذلك على صياغة وزن فاعل للعدد املركب فقالوا صياغة وزن
فاعل للعدد املركب يكون يف اجلزء األول وال هكن أن يكون يف اجلزأين من هنا احتجوا بأنه ال جيوز
مثله)3(.

إضافة العدد املركب إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 311/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 311/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 311/1
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القول الثاين :قول اجملوزين
جوز إضافة العدد املركب إىل مثله البصريون وعلى رأسهم سيبويه( )1وابن السراج( )1ووافقهم ابن
وممّن ّ
مالك( )3وابن عقيل ( )3واملرادي ( )5وممن هنج طريق اجملوزين السيوطي( )4ومن املعاصرين عباس
حسن)4(.

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بالسماع والقياس كما جاء يف اإلنصاف ولكن مل يذكر صاحب اإلنصاف شيي اً من
جموزاً هلذه املسألة)8(.
السماع وكذلك مل يذكر قياساً ّ

الرتجيح

يتضح يل مما ع ِرض اآليت:
جوزه كبار النحاة من أمثال سيبويه وابن السراج و ابن
جواز إضافة العدد املركب إىل مثله وذلك ملا ّ
مالك وابن عقيل واملرادي والسيوطي ومن املعاصرين عباس حسن.

منع صرف أفعل التفضيل يف ضرورة

الشعر.م43

ذهب الكوفيون إىل أن "أفعل منك" ال جيوز صرفه يف ضرورة الشعر .وذهب البصريون إىل أنه جيوز صرفه
يف ضرورة الشعر.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه 540/3
( )1يف أصول النحو ،ابن السراج 314/1
( )3شر الكافية الشافية  ،ابن مالك 1484، 1484/3
( )3املساعد ،ابن عقيل 34/1
( )5توضيح املقاصد ،املرادي343/1
( )4مهع اهلوامع ،السيوطي141، 141/3
( )4النحو الوايف ،عباس حسن 540، 553/3
( )8اإلنصاف ،األنباري 311/1
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رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
أفعل يف العربية هلا معان متعددة :فأول هذه املعاين ما تكون للتفضيل مثل((الولد أفضل من

أخيه))

وثاين هذه املعاين ما تكون دالة على الصفة املشبهة حنو ((لون الوردة أمحر)) وثالث املعاين ما تدل على
التعجب ومثاله(( :ما أمجل السماء )) واملعىن الرابع ما تكون فعالً ماضياً حنو ((أكرم الرجل

الضيف))

فأفعل يف املثالني األول والثاين تكون امساً ويف املثال الثالث والرابع تكون فعالً ماضياً.

املناقشة
القول األول :قول املانعني
ومن املانعني لصرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر

الكوفيون)1(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بأ ّن ِ
"من" اتصلت بأفعل فمنعتها من الصرف حيث قالوا إ ّن ِمن تقوم مقام اإلضافة،

واجلمع بني اإلضافة والتنوين أمر ال جيوز ،وقالوا كذلك ال جيوز اجلمع بني التنوين وما يقوم مقام
اإلضافة)3(.

القول الثاين :قول اجملوزين
جوز صرف أفعل التفضيل يف ضرورة الشعر
وممّن ّ
التفضيل)5(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  388/1ـ 331
( )1اإلنصاف ،األنباري388/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 383/1
( )3اإلنصاف ،األنباري388/1
( )5اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي511/1
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البصريون)3(.

وكذلك العكربي أجاز صرف أفعل

حجة اجملوزين
وقد احتج اجملوزون بقوهلم إ ّن األصل يف االمساء الصرف ،وإمنا هنع بعضها من الصرف ألسباب عارضة
تدخلها على خالف األصل؛ فإذا اضطر الشاعر ردها إىل األصل)1(.
األمساء)1(.

ومن حجج اجملوزين أيضاً قوهلم إ ّن أفعل اسم نكرة فجاز للشاعر صرفه كبقية
ولقد استدل بالسماع حيث جاء كثري يف كالم العرب صرف املمنوع من الصرف يف ضرورة الشعر وكان
مما استشهدوا به قول أيب كبري اهلذيل)3( :
ممن محلن به وهن عواقِ ٌد  ...حبك النطاق فشب غري مهبل
فصرف "عواقد" وهي ال تنصرف؛ ألنه ردها إىل األصل ،وقال النابغة:
فـلتأتِيـنك قصائِ ٌد
فصرف "قصائد" وهي ال تنصرف؛ ألنه ردها إىل األصل ،وقالوا الشواهد ال حتصى لكثرهتا)3(.

الرتجيح
يبدو يل مما متّ عرضه اآليت :
جواز صرف أفعل التفضيل وذلك لألسباب التالية:
 1ـ قياس املانعني واهٍ ألنه يرده ما جاء عن اخلليل عندما قيل له ((:كيف تقول مررت بأفيعل منك ،من
قوله مررت بأعيمي منك؟ فقال :مررت بأعي ٍم منك ،ألن ذا موضع تنوين .أال ترى بأنك تقول :مررت
خب ٍري منك )) )5(.فنجد أن العرب تكلمت بالتنوين مع وجود حرف اجلر من فهذا دليل على بطالن
تلك احلجة .
 1ـ حجة منع ( أفـعل منك) من الصرف الوصفية ليست وجود ِ
(من) وبالتايل إذا اضطر الشاعر لصرفها
جاز له.
 3ـ كثرة السماع يف صرف املمنوع من الصرف بشكل عام يف الضرورة الشعر؛ ألن األصل يف األمساء
الصرف.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري383/1
()1اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي511/1
( ) 3هذا البيت من كالم أيب كبري اهلذيل ،وامسه عامر بن احلليس ،ويقال :عوهر بن احلليس ،أحد بين سعد بن هذيل .اإلنصاف ،األنباري
 383/1حاشية رقم البيت308
( )3األنصاف ،األنباري330، 383/1
( )5الكتاب ،سيبويه311/3
184

املبحث الثالث :مسائل اإلجياب
وجوب حتمل اخلرب اجلامد ضمرياً يعود على

املبتدأ.م4

ضمريا يرجع إىل املبتدأ ،حنو "زيد أخوك،
ذهب الكوفيون إىل أن خرب املبتدأ إذا كان امسًا ً
حمضا ّ
يتضمن ً
يتضمن
وعمرو غالمك" وإليه ذهب علي بن عيسى الرم ِاينّ من البصريني .وذهب البصريون إىل أنه ال ّ

ضمريا.
ً
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)1(.

التمهيد
اخلرب الركن الثاين من ركين اجلملة االمسية وهو اسم مرفوع ،وله ثالثة أقسام مفرد ومجلة وشبه مجلة فاخلرب
ِ
حممودان ،واجملتهدون
حممود ،واجملتهدان
املفرد ما كان غري مجلة  ،وإن كان مثىن أو جمموعاً ،حنو "املتجهد ٌ
حممودون".
ِ
ِ
الوصف ،حنو
باجلامد ما ليس فيه معىن
وللخرب قسمان آخران ومها خرب جامد وخرب مشتق واملقصود
حجر" ،وأما املشتق ماكان مشتقاً من الفعل مثل اسم الفاعل أو اسم املفعول أو صيغة املبالغة أو
"هذا ٌ
"علي أس ٌد")1(.
الصفة املشبهة ...وهناك أيضاً ما يكون م والً باملشتق  ،حنو ٌّ

املناقشة

القول األول :قول املوجبني
وممّن أوجب حتمل اخلرب اجلامد ضمرياً يعود على املبتدأ الكوفيون وعلى رأسهم الكسائي ،وكذلك
الرماين من
ّ

البصريني)3(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 54، 55/1
( )1جامع الدروس العربية ،الغالييين 143، 141/1
( )3التصريح ،خالد األزهري140، 153/1
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حجة املوجبني
وفسروا كالمهم هبذا املثال ((زي ٌد أخوك)) يف
وقد احتج املوجبون بقوهلم :إ ّن االسم حيتمل معىن الصفةّ ،
معىن زيد قريبك ،و((عمرو غالمك)) يف معىن عمرو خادمك ،وقريبك وخادمك يتضمن كل واحد
منهما الضمري ،ومن مث أوجبوا الضمري الراجع إىل

املبتدأ)1(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع حتمل اخلرب اجلامد ضمرياً يعود على املبتدأ البصريون ،ووافقهم ابن

مالك()1

وابن

عقيل()3

وخالد األزهري( )3وكذلك من املانعني الصبّان يف حاشيته( )5ومن املعاصرين من منع حتمل اخلرب اجلامد

للضمري

الغالييين)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن اخلرب اسم حمض غري صفة ،ومادام االسم عارياً عن الوصفية ينبغي أن
يكون خالياً من الضمري؛ ألن األصل يف تضمن الضمري أن يكون للفعل ،وأما األمساء تتحمل الضمري ما

مشابه منها للفعل كاسم الفاعل والصفة

املشبهة)4(.

الرتجيح
يظهر يل مما سبق ما يلي:
منع حتمل اخلرب اجلامد ضمرياً يعود على املبتدأ وذلك لألسباب التالية:
1ـ الضمري ال يكون إال للصفة املتضمة معىن الفعل أو مشاهبته حلروفه.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 54/1
( )1شر الكافية الشافية ،ابن مالك333، 338/1
( )3شر ابن عقيل 104، 105/1
( )3التصريح ،خالد األزهري153/1
()5حاشية الصبان على شر األمشوين130، 183/1
( )4جامع الدروس العربية ،الغالييين143/1
( )4اإلنصاف ،األنباري54/1
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1ـ وجود الضمري من عدمه ال تأثري له على القاعدة النحوية ،فالس ال الذي يطر نفسه ما الفائدة
املرجوة من وجوده؟.
 3ـ تضمن الضمري ال يكون إال للفعل أو ما يشبه الفعل كاسم الفاعل أوالصفة املشبهة.
 3ـ قوة حجة املانعني أدت إىل ترجيح رأيهم.
 3ـ كثري من النحاة املتأخرين قالوا بعدم حتمل اخلرب اجلامد ضمرياً يعود على املبتدأ.

وجوب امسية أفعل

التعجب.م15

اسم .وذهب البصريون إىل أنه فعل
ذهب الكوفيون إىل أن أفعل يف التعجب حنو "ما أحسن ز ً
يدا" ٌ
ٍ
ماض ،وإليه ذهب أبو احلسن علي بن محزة الكسائي من الكوفيني.
رجح رأي البصريني)1(.
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

التمهيد
التعجب له صيغتان قياسيتان ما أفعله وأفعل به وهلاتني الصيغتني موقع إعرايب ،فسأذكر مثاالً للصيغة
األوىل مع إعراب املثال ،ومن مث سأذكر مثاالً للصيغة الثانية مع إعراهبا.
 1ـ ما أوسع األمل
ما :نكرة تامة مبعىن شيء ,مبتدأ مبنية على السكون يف حمل رفع.
أوسع :فعل ٍ
ماض ,والفاعل مسترت وجوباً تقديره هو يعود على ما.

األمل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،واجلملة من الفعل والفاعل خرب ما.
 1ـ أقبِح بالبخل
أقبح :فعل ٍ
ماض على صورة األمر مبين على فتح مقدر جملي ه على هذه الصورة.

بالبخل :الباء حرف جر زائد ,والبخل فاعل مرفوع بضمة مقدرة منعت ظهورها كسرة حرف اجلر
الزائد)1(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  114/1ـ 138
( )1النحو الواضح ،علي اجلارم ومصطفى أمني 85/1
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القول األول :قول املوجبني
وممّن أوجب امسية أفعل التعجب الكوفيون حبسب ما ذكر صاحب

اإلنصاف)1(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون مبجموعة من احلجج فنّدها صاحب اإلنصاف على النحو التايل:
التصرف من
يتصرف ،ولو كان ً
يتصرف؛ ألن ّ
فعال لوجب أن ّ
أوال :على أ ّن "أفعل" التعجب جامد ال ّ
يتصرف وكان جامد وجب أن يلحق باألمساء)1(.
خصائص األفعالّ ،
فلما مل ّ
الثقفي)3(:

ثانياً :أ ّن أفعل يدخله التصغري ،والتصغري من خصائص األمساء ،واستدلوا بقول كاهل
ياما أميلِح ِغزالنًا شدن لنا ِ ...من هاهليائكن الض ِال والسمر
كثريا يف الشعر وسع ِة الكالم.
فأميلح :تصغري أملح ،وقد جاء ذلك ً
ثالثاً :الدليل على أنّه اسم أنه ت ِ
ص ّح عينه حنو "ما أقـومه ،وال أبـيـعه" كما تصح العني يف االسم يف حنو
"هذا أقوم منك ،وأبيع منك" ولو أنه فعل كما زعمتم لوجب أن تـع ّل عينه بقلبها أل ًفا ،كما قلبت من
عرضته للبيع ،وإذا كان قد أج ِري جمرى
الفعل يف حنو :قام وباع وأقام وأباع يف قوهلم "أبـعت الشيء" إذا ّ
األمساء يف التصحيح.

يدا قوهلم "ما أعظم اهلل" ولو
رابعاً :والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه :شيء أحسن ز ً
كان فيه التقدير لوجب أن يكون التقدير :شيء أعظم اهلل ،واهلل تعاىل عظيم ال ِجبع ِل جاعل  ،وقال
حندج بن حندج املري)3(:
ما أقدر اهلل أن يدِين على شح ٍط  ...من داره احلزن ِممن داره صول
ولو كان فيه التقدير لوجب أن يكون التقدير فيه :شيءٌ أقدر اهلل ،واهلل تعاىل قادر ال ِجبع ِل جاعل)5(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري114/1
( )1اإلنصاف ،األنباري114/1
( ) 3استشهد هبذا البيت كثري من النحاة وأهل اللغة منهم ابن منظور "م ل " وابن يعيد "ص "1031واألمشوين "رقم  "435وابن
هشام يف املغين "رقم  "334والرضي ،وشرحه البغدادي يف اخلزانة " 35 /1و  ،" 35 /3وهذا البيت ثاين ثالثة أبيات يف دمية القصر
للباخرزي "ص 13ط حلب" وقد نسبها إىل بدوي امسه كاهل الثقفي.
( ) 3هذا البيت من كلمة حلندج بن حندج املري يصف فيها طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه ،وهي من شعر احلماسة أيب متام" انظر
مجيعا -هو البعد .
شر املرزوقي ص ،"1818والبيت من شواهد األمشوين "رقم  "31والشحط -بفتح الشني واحلاء ً
( )5اإلنصاف ،األنباري 114/1ـ 113
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القول الثاين :قول املانعني
ومن مانعي امسية أفعل التعجب البصريون وعلى وجه اخلصوص سيبويه()1والكسائي وهشام من
الكوفيني( )1ومن البصريني أيضاً املربد( )3وابن السراج( )3ووافقهم ابن جين ( )5وابن عصفور ( )4وكذلك
ابن مالك( )4وابن عقيل( )8ومن املانعني كذلك

املرادي( )3والسيوطي)10(.

حجة املانعني
ولقد احتج املانعون بقوهلم :إنّه إذا و ِصل بياء الضمري دخلت عليه نون الوقاية ،حنو "ما أحسن ِين عندك،
وما أظرفين يف عينك ،وما أعلمين يف ظنك" ونون الوقاية إمنا تدخل على الفعل ال على االسم ،فاستمروا
قائلني أال ترى أنك تقول يف الفعل "أرشدِين ،وأسعدين ،وأبعدين" وال تقول يف االسم "مرشدين" وال
"مسعِدين" وقد عللوا ما يف قول الشاعر:
وليس ح ِاملين إال ابن محا ِل
الشاذ الذي ال يـلتـفت إليه وال يـقاس عليه.
فجعلوه من ّ
واحتجوا أيضاً بأ ّن أفعل ينصب املعارف والنكرات ،وأفـعل إذا كان امسًا ال ينصب إال النكرات خاصة
السن ،أو
علما" ولو قلت "زيد أكرب منك ّ
على التمييز ،حنو قولك "زيد أكبـر منك سنًّا ،وأكثر منك ً

دل على أنه فعل.
أكثر منك العلم" مل جيز ،وملا جاز أن يقال "ما أكرب السن له ،وما أكثر العلم له" ّ
ماض مفتو اآلخر ،ولوال أنه فعل ٍ
واحتج املانعون كذلك بقوهلم :إ ّن الدليل على أنّه فعل ٍ
ماض
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ،سيبويه 41/1
( )1التصريح ،خالد األزهري88، 84/1
( )3املقتضب ،املربد 130/1
( )3األصول يف النحو ،ابن السراج 38/1
( )5اللمع يف العربية ،ابن جين 130
( )4املساعد ،ابن عقيل 134/1
( )4شر الكافية الشافية ،ابن مالك1100/1وأوضح املسالك ،ابن هشام 133/3
( )8شر ابن عقيل138/3
( )3توضيح املقاصد ،املرادي301/1
()10مهع اهلوامع ،السيوطي13/3
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خربا لـ "ما" على كال املذهبني ،فلما لزم
مل يكن لبنائه على الفتح وجه؛ ألنه لو كان امسًا الرتفع لكونه ً
دل على أنه فعل ٍ
ماض)1(.
الفتح آخره ّ

الرتجيح

يظهر يل من العرض السابق ما يلي:
وجوب فعلية أفعل التعجب وذلك للتعليالت التالية:
 1ـ بناء أفعل على الفتح جيعلها أقرب للفعلية.
1ـ ليست أفعل من األمساء املبنية فوجب أن تكون فعالً.
3ـ كثري من العلماء قالوا بفعلية أفعل التعجب.

وجوب كون املصدر فرعاً من

الفعل.م18

قياما" وذهب
ذهب الكوفيون إىل أن املصدر
ٌّ
مشتق من الفعل وفرع عليه ،حنو "ضرب ضربًا ،وقام ً
البصريون إىل أن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
املصدر :هو االسم الذي يدل على حدث جمرد من الزمان ،وينقسم إىل قسمني مساعي وقياسي
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري  113/1ـ 134
( )1اإلنصاف ،األنباري  135/1ـ133
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فمصادر األفعال الثالثية قد تأيت مساعية ليس هلا قاعدة وإمنا مسعت عن العرب ،وقد يأيت قياسية هلا
قاعدة حتكمها وتسري عليها ،وأما مصادر األفعال الرباعية واخلماسية والسداسية كلها قياسية بال
استثناء.
وهناك قسمان آخران للمصادر األول :املصدر الصريح وهو ما ينطق به صراحة ومثاله "علماًوقياماً" و ّأما
القسم الثاين هو املصدر امل ول وهو ما يكون بواسطة [أن+الفعل املضارع] أو [أ ّن  +امسها +خربها]

ومثاله":سرين أن حيضر األمري" ،وتأويله سرين حضور األمري والنوع الثاين "أعجبين أ ّن الطالب جمتهد"،
وتأويل املصدر أعجبين اجتهاد الطالب ،فهذا ما خص املصدر ،و ّأما ما خيص الفعل فهو احلدث املرتبط

بالزمان وله ثالثة أنواع من حيث الزمن ماض ومضارع و أمر.

املناقشة
القول األول :قول املوجبني
وممّن أوجب أ ّن املصدر فرعٌ من الفعل

الكوفيون)1(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون بعدة حجج وهي على النحو التايل:
ويعتل العتالله ،فمثلوا يقوهلم"قاوم قِو ًاما"
 1ـ أن املصدر مشتق من الفعل؛ ألنه يصح لصحة الفعل
ّ
فيعتل؛ العتالله؛ فلما صح لصحته واعتل العتالله
فيصح املصدر؛ لصحة الفعل ،وتقول" :قام ً
قياما" ّ
دل على أنه فرع عليه)1(.
ّ
تأكيدا للفعل ،وال شك أن رتبة امل ك ِد قبل رتبة امل كد؛
 1ـ أن املصدر فرع على الفعل أن املصدر يذكر ً
أفعاال وال مصادر هلا ،وهي نعم وب س
فدل على أن الفعل أصل ،واملصدر فرع ،والذي ي يد ذلك وجود ً
أصال ملا خال عن هذه األفعال؛
فرعا ال ً
وعسى وليس وفعل التعجب حبذا ،فلو مل يكن املصدر ً
الستحالة وجود الفرع من غري أصل)3(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري135/1
( )1اإلنصاف ،األنباري135،134/1
( )3اإلنصاف ،األنباري134/1
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 3ـ أن املصدر فرع على الفعل؛ ألن املصدر ال يتصور معناه ما مل يكن فعل فاعل ،والفاعل وضع له
أصال
فـعل ويـفعل؛ فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به املصدر ً

للمصدر)1(.

القول الثاين :قول املانعني

و ممّن منع كون املصدر فرعاً من الفعل البصريون ومنهم
جعل األصالة
كتابه شر

للمصدر()3

ووافقهم ابن مالك

()5

سيبويه()1

وابن السراج ( )3وكذلك العكربي

ومن املانعني أبو حيان()4والشي خالد األزهري يف

التصريح)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون باحلجج التالية :
 1ـ أن املصدر يدل على زمان مطلق ،والفعل يدل على زمان معني ،فكما أن املطلق أصل للمقيد،
للفعل)8(.

فكذلك املصدر أصل
 1ـ أ ّن املصدر اسم ،واالسم يقوم بنفسه ويستغين عن الفعل ،وأما الفعل فإنه ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل
أصال مما ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل
االسم ،وما يستغين بنفسه وال يفتقر إىل غريه أوىل بأن يكون ً
غريه)3(.
 3ـ أ ّن الفعل بصيغته يدل على شي ني :احلدث ،والزمان ااحمصل ،واملصدر يدل بصيغته على شيء واحد
وهو احلدث ،وكما أن الواحد أصل االثنني فكذلك املصدر أصل الفعل)10(.
 3ـ أ ّن املصدر له مثال واحد حنو الضرب والقتل ،والفعل له أمثلة خمتلفة ،كما أن الذهب نوع واحد،
وما يوجد منه أنواع وصور
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمتلفة)11(.

( )1اإلنصاف ،األنباري246/1
( )2الكتاب ،سيبويه12/1
( )4األصول في النحو ،ابن السراج 147، 122/1
( )3اللباب في البناء واإلعراب ،العكبري 411/2ومسائل خّلفية في النحو ،العكبري74
( )1شرح الكافية الشافية ،ابن مالك  127/1وشرح التسهيل ،ابن مالك 171/2
( )6ارتشاف الضرب  ،أبي حيان 1414/4
( )7شرح التصريح على التوضيح ،خالد األزهري302/1
( )1اإلنصاف ،األنباري247/1
( )0اإلنصاف ،األنباري247/1
( )19اإلنصاف ،األنباري247/1
( )11اإلنصاف ،األنباري247/1
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 5ـ أ ّن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه املصدر ،واملصدر ال يدل على ما يدل عليه الفعل ،وذكروا
مثاالً كـ"ضرب" وقالوا ضرب يدل على ما يدل على الضرب ،والضرب ال يدل على ما يدل عليه
دل على أن املصدر أصل والفعل فرع؛ ألن الفرع ال ب ّد أن يكون فيه األصل،
"ضرب" وإذا كان كذلك ّ
وصار هذا كما تقول يف اآلنية املصوغة من الفضة فإهنا تدل على الفضة ال تدل على اآلنية ،وكما أن
اآلنية املصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك ههنا :الفعل فرع على املصدر ومأخوذ
منه)1(.
 4ـ أ ّن املصدر ليس مشتقًّا من الفعل ولو أنه كان مشتقًّا منه لكان جيب أن جيري على سن ٍن يف

القياس ،ومل خيتلف كما مل خيتلف أمساء الفاعلني واملفعولني؛ فلما اختلف املصدر اختالف األجناس
دل على أنه غري مشتق من الفعل)1(.
كالرجل والثوب والرتاب واملاء والزيت وسائر األجناس ّ
 4ـ أ ّن املصدر ليس مشتقًّا من الفعل يف قوهلم "أكرم إِكر ًاما" بإثبات اهلمزة ،ولو كان مشتقًّا من الفعل
لوجب أن حتذف منه اهلمزة كما حذفت من اسم الفاعل واملفعول حنو "مك ِرم ،ومكرم" لما كانا مشتقني
دل على أنه ليس مبشتق منه)3(.
منه؛ فلما مل حتذف ههنا كما حذفت مما هو مشتق منه ّ
مصدرا؛ إلن املصدر هو املوضع الذي يصدر عنه ،وهلذا قيل
 8ـ أ ّن املصدر هو األصل بسبب تسميته
ً
دل على أن الفعل قد صدر عن
للموضع الذي تصدر عنه اإلبل "مصدر" فلما مسي مصد ًرا ّ

املصدر)3(.

الرتجيح

يبدو يل مما عرض سابقاً ما يلي:
الفعل فرع عن املصدر لألسباب التالية:
 1ـ الفعل مرتبط بزمن حمدد ،وأما املصدر غري مرتبط بزمن ،فاألمر املطلق أوسع من األمر ااحمدد فأرى أن
الفعل فرع من املصدر.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري138، 134/1
( )1اإلنصاف ،األنباري138/1
( )3اإلنصاف ،األنباري138/1
( )3اإلنصاف ،األنباري138/1
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 1ـ حجج القائلني بأصالة املصدر وفرعية الفعل فيها من القوة ما جيعلها صحيحة.
 3ـ أكثر النحاة منمتقدمني ومتأخرين أخذوا بالرأي الفعل فرع عن املصدر.

وجوب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف

مكرر.م33

ذهب الكوفيون إىل أن النصب واجب يف الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خرب املبتدأ ،وذلك حنو

قائما فيها" .وذهب البصريون إىل أن النصب ال جيب إذا كرر الظرف وهو خرب
قولك" :يف الدار زيد ً
املبتدأ ،بل جيوز فيه الرفع كما جيوز فيه النصب.

رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
الصفة تابع من التوابع تتبع ما قبلها ،وهي ما تسمى " ،والصفة هلا نوعان صفة حقيقية وأخرى سببية
هذا من جهة اإلعراب ،وأما ما خيص مسألتنا ال يقصد هبا الصفة اإلعرابية وإمنا تكون يف املعىن أي مبعىن
الوصف ،وقد تقع خرباً للمبتدأ وقد تسبق بظرف أوجار وجمرور فيكون النصب هلا على احلال أو الرفع
على اخلربية.

املناقشة
القول األول :قول املوجبني
وممّن أوجب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر الكوفيون( )1وكذلك اخلليل من
البصريني)3(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون بالسماع وذلك يف قوله تعاىل﴿:وأما ال ِذين سعِدوا ف ِفي اجلن ِة خالِ ِدين
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 153، 158/1
( )1اإلنصاف ،األنباري158 /1
( )3اجلمل يف النحو ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي 131
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( [)3سورة هود آية ]108

فِيها﴾()3

فقوله تعاىل{ :خالِ ِدين} منصوب باحلال ،وال جيوز غريه .ويف قوله تعاىل ﴿ :فكان عاقِبتـهما
أنـهما ِيف النا ِر خالِدي ِن فِيها﴾( )1وقد احتجوا هباتني اآليتني على أن القراء أمجعوا فيهما على النصب،
بالرفع)1(.

ومل يـرو عن أحد منهم أنّه قرأ يف واحدة منهما
واستدل املوجبون للنصب كذلك بالقياس حيث قالوا :إ ّن الفائدة يف الظرف الثاين يف قولك" :يف الدار

قائما فيها" إمنا حتصل إذا محل على النصب ،ال إذا محل على الرفع،ويقولون إنه إذا محل على
زيد ً
منقطعا عما
خربا للمبتدأ ،ويكون الثاين ظرفًا للحال ،ويكون الصلة لقائم
ً
النصب يكون الظرف األول ً
مستقيما مل يـلغ منه شيء ،خبالف ما إذا محل على الرفع "يف الدار زي ٌد
كالما
قبله؛ فيكون على هذا ً
ً
قائ ٌم فيها" فإنه تبطل الفائدة يف الثانية لنيابة األوىل عنها يف الفائدة ،ومحل الكالم على ما فيه فائدة
أشبه باحلكمة من محله على ما ليس فيه

فائدة)3(.

القول الثاين :قول املانعني
جوزوا النصب والرفع
وممّن منع وجوب نصب الصفة الصاحلة للخربية إذا وجد معها ظرف مكرر بل ّ
البصريون وخصوصاً سيبويه()3واملربد()5ووافقهم السيوطي)4(.

حجة املانعني
وقد استدل املانعون للنصب فقط بقوهلم :إ ّن الرفع جائز ،ألنه أمجع على أنه إذا مل يكرر الظرف أنه
مانعا تكرر الظرف؛ ألن "يف"
جيوز فيه الرفع والنصب ،فكذلك إذا كرر؛ ألن قصارى ما نقدر أن يكون ً

مانعا ،ألن األوىل وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية
األوىل تفيد ما تفيده الثانية ،وهذا ال يصلح أن يكون ً
إال أن الثانية تذكر على سبيل التوكيد)4(.
واحتج املانعون بالنقل حيث قالوا إنه قد روي عن األعمد أنه قرأ {خالدون فيها} بالرفع)8(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة احلشر آية ]14
( )1اإلنصاف ،األنباري158/1
( )3اإلنصاف ،األنباري153، 158/1
( )3الكتاب ،سيبويه114/1
( )5املقتضب ،املربد 314/3
( )4مهع اهلوامع ،السيوطي 313، 313/1
( )4اإلنصاف ،األنباري153/1
( )8اإلنصاف ،األنباري153/1
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الرتجيح
الراجح ما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم ،وهو جواز الرفع والنصب يف الصفة الصاحلة للخربية ،إذا
وجد معها ظرف أو جار وجمرور تامان مكرران بضمرييهما ،وال هنع رفعه ،لوروده يف قراءة الرفع يف"
خالِد ِان" ولكن النصب أجود ،ألنه ورد يف قراءة اجلمهور.
وقول الكوفيني إن محل االسم على الرفع ي دي إىل إبطال فائدة الظرف الثاين لنيابة الظرف األول
عنه ،فريد عليه بأن ذلك ال يبطل فائدة الثاين؛ ألن من مذاهب العرب ت كد اللفا بتكريره ،فيكون
((
املكرر توكيداً لألول ،وإن وقعت الفائدة باألول ومثال ذلك لقيت زيداً زيداً  ،مسعت عمراً

وكقوله تعاىل (:الذين ال ي تون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون)(")1فهم" الثانية تكرير

وجوب نصب الفعل املضارع بعد واو املعية على

عمراً))

للتوكيد)1(.

الصرف.م45

ذهب الكوفيون إىل أن الفعل املضارع يف حنو قولك" :ال تأكل السمك وتشرب اللب" منصوب على
الصرف .وذهب البصريون إىل أنه منصوب بتقدير أن ،وذهب أبو عمر اجلرِمي من البصريني إىل أن الواو
هي الناصبة بنفسها؛ ألهنا خرجت عن باب العطف.
رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجاج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)3(.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( [)1سورة فصلت آية]4
( )1اإلنصاف ،األنباري140/1
( )3اإلنصاف ،األنباري 554، 555/1
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التمهيد
الواو يف اللغة هلا وظائف ومعان عديدة ،فقد تكون للجر مثل واو القسم ،وقد تكون للعطف وتفيد
املشاركة املطلقة ،وقد تكون للمعية ويكون بعدها الفعل املضارع منصوباً.
والواو تكون عالمة رفع جلمع املذكر السامل واألمساء اخلمسة.

املناقشة
القول األول :قول املوجبني
وممّن أوجب نصب الفعل املضارع بعد واو املعية على الصرف الكوفيون()1وكذلك اخلليل جعل النصب
على الصرف( )1والفراء يف معانيه ذكر أ ّن الصرف هو العامل يف نصب املضارع بعد واو

املعية)3(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون بقوهلم :إ ّن الثاين خمالف لألول ،وأنه ال حيسن تكرير العامل فيه ،فال يقال :ال تأكل
السمك وال تشرب اللب ،وأ ّن املراد بقوهلم" :ال تأكل السمك وتشرب اللب" جبزم األول وبنصب الثاين
هو النهي عن أكل السمك وشرب اللب جمتمعني ،ال منفردين ،فلو طعِم كل واحد منهما منفرداً ملا كان
مجيعا ،فكان يقال" :ال تأكل
مرتكباً للنهي ،ولو كان يف نية تكرير العامل لوجب اجلزم يف الفعلني ً
ِ
وتشرب اللب" فيكون املراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللب منفردين وجمتمعني ،فلو
السمك
طعِم كل واحد منهما منفرداً عن اآلخر أو معه لكان مرتكباً للنهي؛ ألن الثاين موافق لألول يف النهي،
ال خمالف له ،خبالف ما وقع اخلالف فيه؛ فإن الثاين خمالف لألول ،فلما كان الثاين خمال ًفا لألول
ومصروفاً عنه صارت خمالفته لألول وصرفه عنه ناصبًا له)3(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلنصاف ،األنباري555/1
( )1اجلمل يف النحو ،اخلليل 35ـ34
( )3معاين القرآن ،الفراء308/1، 115/1، 33/1
( )3اإلنصاف ،األنباري554/1
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واحتجوا أيضاً بالقياس حيث قاسوا على الظروف فقالوا يف "زي ٌد عندك"إن اخلالف موجب للنصب
،وقاسوا أيضاً على املفعول معه فقالوا يف "لو ت ِرك زي ٌد واألسد ألكله" إن األسد مفعول معه منصوب

على اخلالف ومن مث قاسوا على الظروف وعلى املفعول معه نصب املضارع بعد واو املعية فقالوا بنصبه
على اخلالف)1(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع نصب الفعل املضارع بعد واو املعية على الصرف البصريون وعلى رأسهم سيبويه( )1وكذلك ابن
السراج( )3والبغدادي ( )3ومن املانعني أيضاً خالداألزهري ( )5ومن املعاصرين عباس

حسن)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إنّه منصوب بتقدير "أن" ألن األصل يف الواو أن تكون حرف عطف،
واألصل يف حروف العطف أن ال تعمل؛ ألهنا ال ختتص؛ ألهنا تدخل تارة على االسم وتارة على
الفعل)4(.

الرتجيح
يبدو يل مما سبق اآليت:
نصب الفعل املضارع بـ"أن" هو الصواب
 1ـ الكوفيون منعوا عامل االبتداء من أن يكون رافعاً للمبتدأ وحجتهم قي ذلك بأنه عامل معنوي
فكيف جييزون الصرف أو اخلالف بأن يكون عامالً وكالمها عامالن معنويان؟.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري554/1
( )1الكتاب ،سيبويه31/3
( )3األصول يف النحو ،ابن السراج153/1
( )3خزانة األدب ،البغدادي348/5
( )5التصريح على التوضيح ،خالد األزهري138/1
( )4النحو الوايف ،عباس حسن344/3
( )4اإلنصاف ،األنباري554/1
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 1ـ قياس املانعني فيه من القوة مما ي دي إىل ترجيح ما ذهبوا إليه.
 3ـ أن تعمل النصب يف املضارع ظاهرة ومق ّدرة يف كثري من املواضع فال يوجد ما هنع أن تعمل م ّقدرة .
 3ـ كثري من النحاة املتقدمني واملتأخرين وااحمدثني يرون بأن الفعل املضارع بعد واو املعية منصوب بأن
املقدرة .

وجوب نصب الفعل املضارع بعد فاء السببية على

اخلالف.م44

ذهب الكوفيون إىل أن الفعل املضارع الواقع بعد الفاء يف جواب الستة األشياء -اليت هي األمر والنهي

والنفي واالستفهام والتمين والعرض -ينتصب باخلالف ،وذهب البصريون إىل أنه ينتصب بإضمار أن،
وذهب أبو عمر اجلرمي إىل أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ ألهنا خرجت عن باب العطف ،وإليه ذهب

بعض الكوفيني.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ

البصريني)1(.

التمهيد
الفاء حرف مهمل ،خالفاً ملن زعم أهنا جتر إذا نابت عن رب ،وملن ذهب إىل أهنا تنصب املضارع يف
األجوبة .وسيأيت الكالم على ذلك .وأصول أقسام الفاء ثالثة :عاطفة ،وجوابية ،وزائدة.
أما العاطفة فهي من احلروف اليت تشرك يف اإلعراب واحلكم ،ومعناها التعقيب.
وأما الفاء اجلوابية :فمعناها الربط ،وتالزمها السببية .قال بعضهم :والرتتيب أيضاً ،كما ذكر يف العاطفة.
مث إن هذه الفاء تكون جواباً ألمرين :أحدمها الشرط بـ"إ ّن وأخوهتا .والثاين ما فيه معىن الشرط حنو أما.
وأما الفاء الزائدة فه ي ضربان :أحدمها الفاء الداخلة على خري املبتدأ ،إذا تضمن معىن الشرط .حنو:

"الذي يأيت فله درهم" .فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط ،و ّأما الضرب الثاين اليت دخوهلا يف
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1اإلنصاف ،األنباري  544/1ـ 553
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الكالم كخروجها .وهذا القسم ال يقول به سيبويه ،وقال به األخفد ،وزعم أهنم يقولون :أخوك
فوجد)1(.

املناقشة
القول األول :قول املوجبني
وممّن نصب الفعل املضارع بعد فاء السببية على اخلالف الكوفيون الفراء حيث قال الفاء كالواو ما
بعدها منصوب على الصرف ليس

اخلالف)1(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون بقوهلم :إ ّن اجلواب خمالف ملا قبله ؛ألن ما قبله أمر أو هني أو استفهام أو نفي أو
أمرا ،فإذا قلت "ال تنقطع
مت ٍن أو عرض ،وقالوا أال ترى أنك إذا قلت" :إيتنا فنكرمك" مل يكن اجلواب ً
عنا فـنجفوك" مل يكن اجلواب هنيًا ،وإذا قلت "ما تأتينا فتحدثنا" مل يكن اجلواب نفيا ،وإذا قلت" :أين

بيتك فأزورك" مل يكن اجلواب استفهاماً ،وإذا قلت" :ليت يل بعرياً فأحج عليه" مل يكن اجلواب متنياً،
فلما مل يكن اجلواب شي اً من هذه األشياء
وإذا قلتّ :
"أال تنزل فتصيب خرياً" مل يكن اجلواب عرضاًّ ،
كان خمالفاً ملا قبله وإذا كان خمالفاً ملا قبله وجب أن يكون منصوبًا على اخلالف)3(.

القول الثاين :قول املانعني

وممّن منع نصب الفعل املضارع بعد فاء السببية على اخلالف أو الصرف البصريون ومنهم
ووافقهم ابن هشام ( )5ومن املانعني أيضاًخالد األزهري ( )4ومن سلك طريق املنع

سيبويه()3

األمشوين)4(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :إ ّن األصل يف الفاء أن تكون حرف عطف ،واألصل يف حروف العطف
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الجنى الداني ،المرادي  61ـ 79
( )2اإلنصاف ،األنباري111/2
( )4اإلنصاف ،األنباري 111/2
()3الكتاب ،سيبويه 21/4
( )1أوضح المسالك على ألفيةابن مالك ،ابن هشام 196، 191/1هامش رقم ( )3و279/1و 263، 23/2و423/4هامش
رقم ()1
( )6التصريح ،خالد األزهري 241/2
( )7شرح األشموني أللفية ابن مالك 433/1، 216/1
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األفعال)1(.

أن ال تعمل ؛ألهنا تدخل تارة على األمساء وتارة على
واحتجوا أيضاً بقوهلم فلما ق ِ
صد أن يكون الثاين يف غري حكم األول وحول املعىن حول إىل االسم،

فاستحال أن يضم الفعل إىل االسم ،فوجب تقدير "أن" ألهنا مع الفعل مبنزلة االسم ،وهي األصل يف
عوامل النصب يف الفعل)1(.

الرتجيح
يظهر يل مما ذكر سابقاً ما يلي :
الفعل املضارع بعد فاء السببية منصوب بتقدير أن وذلك لألسباب التالية:
 1ـ اخلالف أو الصرف عامل غري حمسوس معنوي والعامل املعنوي ال يكون عامل نصب للمضارع بل
يكون عامل رفع.
 1ـ أ ّن أن يف اللغة تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة فال مانع هنا جيعلها أن تعمل م ّقدرة.
 3ـ كثري من النحاة رأوا أن الفعل املضارع بعد فاء السببية منصوب بـ"أن" مضمرة.

وجوب عمل كي

النصب.م48

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.

رجح رأي
وقد بدأ صاحب اإلنصاف بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
البصريني)3(.

التمهيد
كي هلا يف اللغة ثالثة أقسام :األول :أن تكون حرف جر ،مبعىن الم التعليل ،الثاين :أن تكون حرفاً
مصدرياً ،مبعىن أن والثالث :أن تكون مبعىن كيف وهذه اسم يرتفع الفعل بعدها كما يرتفع بعد
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 558/1
( )1اإلنصاف ،األنباري 558/1
( )3اإلنصاف ،األنباري  553/1ـ543
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كيف ،ألهنا حمذوفة منها .كقول الشاعر:
كي جتنحون إىل سلم ،وما ث رت  ...قتالكم ،ولظى اهليجاء تضطرم؟
أراد :كيف جتنحون)1(.

املناقشة
القول األول :قول املوجبني
وممّن أوجب عمل كي النصب الكوفيون ووافقهم ابن

جين()1

وكذلك

الزخمشري()3

وابن آجروم حممد

الصنهاجي)3(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون بقوهلم :إ ّن "كي" من عوامل األفعال ،وما كان من عوامل األفعال ال جيوز أن يكون
حرف خفض؛ ألن حرف اجلر من عوامل األمساء ،وعوامل األفعال ال جيوز أن تكون من عوامل
األمساء)5(.
ومن احلجج اليت احتج هبا املوجبون قوهلم :إ ّن دخول حرف الالم على كي حنو"ج تك لكي تفعل

هذا"هنعها من أن تكون حرف جر ،ألن الالم حرف خفض ،وحرف اخلفض ال يدخل على حرف
اخلفض)4(.

القول الثاين :قول املانعني
وممّن منع عمل"كي"النصب البصريون وعلى رأسهم سيبويه()4وكذلك املربد()8ووافقهم ابن
مالك()3واملرادي)10(.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الجنى الداني ،المرادي  261ـ 261
( )2اللمع في العربية ،ابن جني 127
( )4المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري421
( )3متن اآلجرومية 19
( )1اإلنصاف ،األنباري179/2
( )6اإلنصاف ،األنباري171/2
( )7الكتاب ،سيبويه7، 6/4
( )1المقتضب ،المبرد0/2
( )0شرح التسهيل ،ابن مالك  )19( 16/3الجنى الداني في حروف المعاني ،المرادي263
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حجة املانعني

وقد احتج املانعون حبجة دخول"كي" على ما االستفهامية قياساً على بقية حروف
أيضاً حبذفت ألف ما االستفهامية حنو ((كيمه))
قياساً على بعض حروف اجلر مثل ِمم ؟ ِ
ومب ؟ وِمل ؟ وفِيم؟)1(.
ّ

اجلر)1(.

واحتجوا

الرتجيح

يظهر يل من العرض السابق اآليت:
أ ّن كي جيوز أن تكون حرف نصب وجيوز أن تكون حرف جر.
و ّأما حجة من قال أن "كي الجيوز أن تكون حرف جر يف قوهلم كيمه ،عندما قالوا أن مه ليست
خمفوضة ،وإمنا هي منصوبة على املصدر .أي :كي تفعل ماذا؟ ورد بأنه دعوى ال دليل عليها )3(.وأما
قوهلم يف "لكي" أن الدليل على أنه كي ال جيوز أن تكون حرف جر فهذا القول باطل؛ أل ّن كي هنا
ليست حرف جر ولكن تكون كي حرفاً مصدرياً مبعىن أن ناصبة للفعل املضارع

بنفسها)3(.

وأما كي اجلارة تأيت مبعىن الم التعليل يف ما االستفهامية ،كقوهلم ،يف الس ال عن علة الشيء :كيمه؟
مبعىن :مله .واهلاء

للسكت)5(.

وجوب رفع جواب الشرط إذا تق ّدم عليه االسم املرفوع.

م84

ذهب الكوفيون إىل أنه إذا تقدم االسم املرفوع بعد "إن" الشرطية حنو قولك "إن زي ٌد أتاين آتِِه" فإنه
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.
رجح رأي
وقد بدأ األنباري بعرض حجج الكوفيني ،وأتبعه بعرض حجج البصريني ،مثّ ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري172/2
( )2اإلنصاف ،األنباري172/2
( )4الجنى الداني ،المرادي262
( )3الجنى الداني ،المرادي262
( )1الجنى الداني ،المرادي261
( )6اإلنصاف ،األنباري 621، 629/2
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البصريني)4(.

التمهيد
الشرط أسلوب من أساليب العربية ،وجلملة الشرط أركان ثالثة :أوهلا أداة الشرط وثانيها فعل الشرط
وثالثها جواب الشرط وجزاهه ،وأدوات الشرط تنقسم إىل قسمني :أدوات شرط جازم جتزم فعل الشرط
وجوابه ،وأدوات شرط غري جازمة.

املناقشة
القول األول :قول املوجبني
وممن أوجب رفع جواب الشرط إذا تق ّدم عليه االسم املرفوع الكوفيون وعلى رأسهم الكسائي و
الفراء)1(.

حجة املوجبني
وقد احتج املوجبون بقوهلم :إ ّن اجلزم ممتنع يف جواب وعللوا سببب املنع عندما قالوا إ ّن جزم جواب
الشرط إمنا كان جملاورته فعل الشرط ،فإذا فارقه بتقدمي االسم بطلت اجملاورة املوجبة للجزم ،فبطل اجلزم،
وإذا بطل اجلزم وجب فيه

الرفع)1(.

القول الثاين :قول املانعني
جوز اجلزم البصريون ومنهم
وممّن ّ

سيبويه)3(.

حجة املانعني
وقد احتج املانعون بقوهلم :جيب أن يق ّدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقدمي االسم على فعل الشرط
؛ألن حرف الشرط يعمل فيهما ،وبعد ذلك قاسوا على وجوب التقدير مع تقدمي االسم
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معاني القرآن ،الفراء  322/1و شرح التسهيل ،ابن مالك 13/3
( )2اإلنصاف ،األنباري 621/2
( )4الكتاب ،سيبويه113/4وشرح لتسهيل ،ابن مالك13/3
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املرفوع على فعل الشرط جواز اجلزم مع تقدمي االسم املرفوع على جواب

الشرط)1(.

الرتجيح
يظهر يل من حجج املانعني واجملوزين مايلي:
جواز جزم جواب الشرط إذا تق ّدم مرفوعه عليه وذلك لألسباب التالية:
 1ـ عدم وجود مساع ي يّد قول املوجبني للرفع.
 1ـ تقدمي مرفوع جواب الشرط ال ي ثر يف معىن اجلملة فالشرط مازال قائماً .
 3ـ عندما يتق ّدم مرفوع فعل الشرط جيوز اجلزم فكذلك الوضع مع اجلواب؛ ألن أداة الشرط تعمل
فيهما نفس العمل.

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري 411/1
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اخلامتة
املذهب الكويف هو املذهب الثاين نشأ بعد قرابة قرن من الزمان من نشوء املذهب البصري ،وكان
للمذهبني الفضل بعد اهلل يف صون قواعد اللغة العربية من االندثار ،و ّأما ما اهتم به الكوفيون يف أصوهلم

النحوية من هتم فلم تكن عن دراسة متقصية ،ولكن دخلها شيء من التعصب الذي يكون عامل هدم
ال معول بناء للغة وقواعدها.
ووجدت أثناء حبثي أن النحو الكويف محله علماء أفذاذ نذروا أنفسهم خلدمة الدين أوالً ومن مث
خدمة اللغة ثانياً وأ ّن مثة أموراً التقطها أثناء حبثي تدل على أن تلك االهتامات اليت وجهت للكوفيني
كانت جمرد كالم عام ينقصها الكثري من األدلة واحلجج ،ومع هذا كلّه د أن املذهب الكويف مل يصل
إىل حد الكمال ،بل يعرتيه اخلطأ كسائر املذاهب ،وأقصد هنا باخلطأ ما كان يسرياً ال يوصل إىل إفساد
النحو واللغة ،وقد اجتهد الكوفيون يف كثري من املسائل النحوية حبثاً عن احلقبقة.
ويف هناية البحث متخضت عنه بعض النتائج آمل من اهلل العلي القدير أن تكون مقاربة للصواب
وهي على النحو التايل:
*اتسع الكوفيون يف األصول مساعاً يف أربع وعشرين مسألة ،وكذلك اتسعوا يف القياس يف أربع عشرة
مسألة.
*تضييق الكوفيني يف األصول
ضيّق الكوفيون يف األصول يف السماع يف مثان مسائل ،وكذلك ضيّقوا يف القياس يف مخس مسائل.
*اتساع الكوفيني يف أحكام املسائل كان يف اثنتني وعشرين مسألة.
*تضييق الكوفيني يف أحكام املسائل جاء يف منعهم يف عشر مسائل ،وإجياهبم يف مثان مسائل.
*تضييق الكوفيني يف إحدى وثالثني قاعدة توجيهية من أصل ست وثالثني قاعدة وهذا ينايف ما قيل
جيوزون القياس على الشاذ والنادر رغم أن بعض القواعد اليت ضيّقوا فيها قد ورد مساع يسوغ
عنهم بأهنم ّ

التوسع و مع هذا مل يتسعوا فيها.
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*اعتماد الكوفيني يف اتساعهم على السماع والقياس على أهنما أصالن من أصول النحو عند صدور
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
الفروع ،وهذا االختالف رمحة بالنسبة للفقه؛ ألنه جيلب التيسري لألمة؛ و ّأما االختالف يف مسائل الفروع

يف اللغة والنحو فيبعد اللغة عن دائرة اجلمود ويكسب اللغة أساليب جديدة ومتعددة ،قد ختدم أهل

اللغة يف جماالت شىت.
*ابتعاد الكوفيني عن التأويل والتقدير يف كثري من املسائل.
*مصادر رواية الكوفيني هي نفسها مصادر رواية البصريني تقريباً فكالمها أخذ عن األعراب.
*حماولة الكوفيني اإلحاطة والشمول لقواعد اللغة وعدم إغفال شيء من كالم العرب.
*عدم إهان الكوفيني بالشاذ وجعلوه مما ال يعول عليه وهذا بشهادة صاحب

اإلنصاف)1(.

*وجود قياس منضبط عند الكوفيني كما جاء يف كتاب اإلنصاف.
*استشهاد صاحب اإلنصاف بأبيات جمهول القائل ضمنها حجج الكوفيني وبعد التحري عنها وجدهتا
منسوبة.
*إنصاف بعض النحاة املتأخرين واملعاصرين لبعض اآلراء الكوفية.
*اختالف الكوفيني فيما بينهم يف بعض املسائل دليل على أهنم أصحاب منهج و يسعون وراء احلقيقة.
*موافقة بعض البصريني للكوفيني ،وكذلك موافقة بعض الكوفيني للبصريني أكرب دليل يناقض القول
بأن الكوفيني هدموا اللغة وأفسدوها.
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اإلنصاف ،األنباري541/1
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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.
*ختط ة الكوفيني بعض القراءات وكذلك عدم االستشهاد باحلديث الشريف يف بناء القواعد يوضح لنا
أ ّن لديهم منهجاً للسماع يسريون عليه وال يبتعدون كثرياً عن منهج البصريني.
*خمالفة الكوفيني للبصريني يف بعض املسائل مع وجود مساع ي يد رأي البصريني تنايف كالم من قال بأهنم
يبنون القواعد على الشاهد الواحد.
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الفهارس الفنية
فهرس اآليات القرآنية
اآلية

الصفحة

رقمها

"الفاحتة"
"بِس ِم الل ِه الرمح ِن الرِحيم ،احلمد لِل ِه"

1-1

31

"البقرة"
"وص ٌّد عن سبِ ِيل الل ِه وكفٌر بِِه والمس ِج ِد احلرِام"

134 ،33

114

"وإِذ قـلنا لِلمالئِكة اسجدوا"

33

31

اس عليكم حجة إِال ِ
"ل ال يكون لِلن ِ
الذين ظلموا ِمنـهم "

150

18

"وإِن كنتم ِيف ري ٍ
ب ِمما نـزلنا على عب ِدنا"

13

33

"يا أيـها ِ
الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا ما ب ِقي ِمن الربا إِن كنتم م ِمنِني"
اهلل ومن أحسن ِمن ِ
" ِصبـغة ِ
اهلل ِصبـغة وحنن له عابِدون"

148
138

30،33
104

"آل عمران"
"امل( )1الله ال إِله إِال هو"...

1،1

"وأنـتم األعلون إِن كنتم م ِمنِني"

133

219

31
30

رقمها

اآلية

الصفحة

"النساء"
"واتـقوا الله ال ِذي تساءلون بِِه واألرح ِام"

1

134، 33

"كِتاب اهللِ عليكم "

13

104،103 ،14

يـريد اهلل أن خيفف عنكم وخلِق اإلنسان ضعِيفاً"
"...فساء ق ِريناً"

18
38

"أيـنما تكونوا يد ِرككم الموت "
"أو جاهكم ح ِ
صرت صدورهم"
"وساءت م ِ
صرياً"
"ويستـفتونك ِيف النس ِاء ق ِل الله يـفتِيكم فِي ِهن وما يـتـلى عليكم"
"ال ِحيب اهلل اجلهر باِلس ِ
وء ِمن القوِل إال من ظلِم"

135
33

48
30

154
18

34

33

114

134، 33
13

138

"ل ِك ِن الر ِاسخون ِيف العِل ِم ِمنـهم والم ِمنون يـ ِمنون ِمبا أن ِزل إليك وما أن ِزل ِمن قـبلِك والم ِق ِ
يمني الصالة "
141 ،134 ،33

"املائدة"
"واتـقوا الله إِن كنتم م ِمنِني"

54

"إن الذين آمنوا و ِ
الذين هادوا والصابِون والنّصارى"

43

30
33،38، 14

"األنعام"
"وكذلِك زيّن لِكث ٍري من املش ِركِني قتل أوالدهم شركائِهم"
211

131،41،34 134

رقمها

اآلية

الصفحة

"التوبة"
"ويـوم حنـ ٍ
ني إِذ أعجبتكم كثـرتكم"

15

"لمس ِج ٌد أسس على التـقوى ِمن أوِل يـوٍم أحق أن تـقوم فِ ِيه"

108

130،34
31

"هود"
" ِمن لدن ح ِكيمٍ خبِ ٍري"

1

113

"أال يوم يأتِيهم ليس مصروفاً عنهم"

8

143 ،33

48
108

131
131، 33

111

143،41 ،33

"أال إِن مثود كفروا ربـهم أال بـعداً لِثمود"
"وأماّ الذين سعِدوا ففي اجلّ ِنة خالِ ِدين فيها"
"وإِن كالً ملْا لِيوفِيهم ربك أعماهلم"

"يوسف"
"حاش لِل ِه ما هذا بشًرا"

31

43

"إِن ابـنك سرق"

81

41

"الرعد"
"كفى بِ ِ
اهلل ش ِهيداً"

"فال حتسب اهلل خملِف وعده رسلِه"
211

33

144

"إبراهيم"
34

131 ،41،34

اآلية

الصفحة

رقمها

"احلجر"
"إنّا حنن نـّزلنا الذكر وإِنا له حلافِظون"

3

4

"وجعلنا لكم فِيها معايِد ومن لستم له بِرا ِزقِني"

10

134 ،33

"اإلسراء"
"أيًّا ما تدعوا فـله األمساء احلسىن "

154

10

"الكهف"

"حسنت مرتـفقاً"

50

31

"طه"
"فأوجس ِيف نـف ِس ِه ِخيـف ًة موسى"

133،148 ،41

44

"النمل"
اهلل ال ِذي أتـقن كل ش ٍ
"صنع ِ
يء"

104

88

"العنكبوت"
"وعد اهللِ ال خيلِف اهلل ْوعده ول ِكن أكثـر الن ِ
اس ال يـعلمون"

4

104

"األحزاب"
"إ ّن اهلل وملِكته يصلون على النِّس"
212

54

100

رقمها

اآلية

الصفحة

"سبأ"
"ِ
وج تك ِمن سبأ بنبٍأ ي ِقني"

11

38

"الصافات"
"وأرسلناه إىل ِمائ ِة أل ٍ
ف أو ي ِزيدون"

134

34

"ق"
"من ٍاع لِلخ ِري معت ٍد م ِريب ،الذي"...

15

31

"الفتح"
"لتدخلن املس ِجد احلرام إِن شاء الله ِآمنِني"

14

30

"النجم"
"ذو ِمرٍة فاستـوى ،وهو بِاألف ِق األعلى"

4 ،4

35

"الرمحن"
ت ِيف اخلِي ِام "
"حوٌر مقصورا ٌ

41

144

"احلديد"
"لِكيال تأسوا على ما فاتكم "
213

13

135

اآلية

الصفحة

رقمها

"احلشر"
"ألنـتم أشد رهبة"

13

"فكان عاقِبتـهما أنـهما ِيف النا ِر خالِدون فِيها"

14

101
133 ،33

"الصف"
3

"كبـر مقتاً"

50

"اإلنسان"
"وال ت ِطع ِمنـهم ِآمثاً أو كفوراً"

214

13

34

فهرس احلديث
احلديث

الصفحة
4
4

"أرشدوا أخاكم"
"أنا من قريد ونشأت يف بين سعد فأ ّ يل اللحن"
ب ،وِرحيه أطيب ِمن املِس ِ
"حو ِضي م ِسرية شه ٍر  ،ماهه أبـيض ِمن الل ِ
ك ،وكِيزانه كنج ِوم السم ِاء ،من
30
ش ِرب ِمنـها فال يظمأ أب ًدا"
حو ِضي م ِسرية شه ٍر ماهه أبـيض من الل ِ
ب)...ويف رواية أخرى( :حو ِضي م ِسرية شه ٍر وزواياه سواءٌ ،وماهه
33
أبـيض من الوِرِق)..
ب ،وجمراه على الدر والياق ِ
وت ،تـربـته أطيب ِمن املِس ِ
"الكوثـر نـهر ِيف اجلن ِة ،حافـتاه ِمن ذه ٍ
ك ،وماهه
ٌ
ِ
33
أحلى ِمن العس ِل ،وأبـيض من الثـل ِج"
( ِمس ِك ِ ِ
141
ني رج ٌل ليست له امرأةٌ )
ني مسك ٌ
ٌ

215

فهرس األقوال
القول

"أسود ِمن حل ِ
ك الغراب"
ىت ت وب احللبة"
"ش ً
ِِ
ف الميّت"
"يف أكفانه ل ّ
ِ"يف بـيتِه يـ تى احلكم"
"مشنوءٌ من يشن ك"

216

الصفحة
30
143، 33
148،140، 33،43
148 ،140 ،33
140،43، 33

فهرس األشعار
القائل

الشاهد

الصفحة

"األلف"
قد علمت أم أيب السعالء  ...وعلِمت ذاك مع اجلراء
جمهول
أن نِعم مأك ًوال على اخلواء  ...يا لك من متر ومن شيش ِاء
أخشى على ديسم من بـع ِد الثـرى  ...أىب قضاء ِ
اهلل إال ما ترى جمهول
جمهول
سيـغنِيين الذي أغناك عين  ...فال فـقٌر يدوم وال غناء
جمهول
أكر على الكتِيب ِة ال أبايل  ...أفيها كان حت ِفي أم ِسواها
جمهول

ومصعب ِحني جد األمـ  ...ـر أكثرها وأطيبها
يـنشب يف املسعل والله ِاء
ِِ
أبدا دواء
فال واهلل ما يـلفى ملا يب  ...وال للما هبِِم ً

جمهول
جمهول
مسلم الوابلي

31
31
131 ،33
31
134 ، 33
133، 131، 38
31
40، 43

"الباء"
ب  ...يا ليت ِعدة حوٍل كل ِه رجب
لكنه شاقه أن قيل ذا رج ٌ
عبداهلل بن مسلم اهلذيل133، 33

فاليوم قـربت تـهجونا وتشتِمنا  ...فاذهب فما بك و ِ
األيام من عج ِ
134، 33
جمهول
ب
دهبل اجلمحي 131 ، 33
ب لِوهب  ...من مج ٍح ،والعز فيهم واحلسب
أنا أبو دهبل وه ٌ
43
بكيت أخا الألواء حيمد يومه  ...كرمي ،رهوس الدا ِرعني ضروب جمهول
ِ
133
العجري السلويل
ائل ... :ملن مج ٌل ِرخو املِال ِط ِ يب
فـبـيـناه يشري رحله قال ق ٌ
أبا عرو ال تـبـعد فكل اب ِن حرٍة  ...سيدعوه د ِ
111 ،31
جمهول
اعي ِميت ٍة فـي ِجيب
33
فمن يك أمسى بِامل ِدين ِة رحله  ...فِإ ّين وقـي ٌار ِهبا لغ ِريب ضابئ بن احلارث الربمجي
31
املخبل السعد
أتـهجر سلمى بِال ِفر ِاق حبِيبـها  ...وما كان نـف ًسا بِال ِفر ِاق ت ِطيب ؟
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القائل

الشاهد

"الجيم"
قـلى ِدينه وأهتاج للشو ِق ّإهنا  ..على الش ِ
وق إخوان العز ِاء هيوج أيب ذهيب اهلذيل

الصفحة
43

""الحاء"
مالك بن خالد اهلذيل140
فىت ما ابن األغر إذا شتـونا  ...وحب الزاد يف شهري قما
بدت مثل قـرِن الشمس يف رون ِق الضحى  ...وصورِهتا أو أن ِ
ت يف الع ِ
34
ني أملح جمهول

إِذا الرجال شتـوا واشتد أكلهم

"الخاء"
اخ
فأنت أبـيضهم ِسربال طب ِ

فـلتأتِيـنك قصائِ ٌد
كم ملوك باد ملكهم  ...ونعِيم سوقة بادوا
ذ ِوي ِمر ٍاء وذ ِوي لكن ٍة لِ ِام آب ٍاء وأجد ِاد
بـنونا بـنو أبـنائِنا ،وبـناتنا

طرفة بن العبد

30، 14

"الدال"

بـنوهن أبناء الرج ِال األب ِ
اع ِد

النابغة
جمهول
اليزيدي
الفرزدق

181
110
38
140، 43، 33

هلم قِياس أحدثوه هم قِياس س ٍ
وء غري منـق ِاد
ٌ

اليزيدي

3

وم وأزروا بِِه ما بـني أغت ٍام وأوغ ِاد
أفسده ق ٌ

اليزيدي

38

لو شهد عاد من زمان ع ِاد  ...البتزها مبا ِرك اجلِال ِد
إّمنا الفقر والغناء من  ...اهللِ ؛فـهذا يـع ِطي ،وهذا حيد
علِم القبائل من معد وغريها  ...أن اجلواد حمم ٌد بن عطا ِرِد
ِ
جديدا كلّه مطردا
يوما ً
إذا القعود كر فيها حفدا ً ...
قالت :أال ليتما هذا احلمام لنا  ...إِىل محامتِنا ،أو نِصفه فـق ِد
أوحرة عيطل ثـبجاء جمفرة دعائم الزوِر نِعمت زورق الب ِ
لد
ّ

جمهول

131

جمهول
جمهول
جمهول
النابغة

31
131
133، 33
34
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الرمة)
(ذو ّ

50

الشاهد

القائل

الصفحة

جمهول

111

عاتكة بنت زيد

141

كم دون مية ٍ
موماة يـهال هلا ...إذا تيممها اخلريت ذو اجلل ِد

شلت هينك ،إن قتلت ملسلماً  ...وجبت عليك عقوبة املعتمد
عيد ٍ
وأذهل ِين عن كل ٍ
وأرق عي ِين والعيون هجــود اليزيدي
ولذة

51

وقائِل ٍة ما بال دوسر بـعدنا  ...صحا قـلبه عن ِآل ليلى وعن ِهن ِد دوسر بن دهبل 133، 131 ،38
تصرم ِ
51
وما قد تـرى ِمن بـهج ٍة سيبِيد اليزيدي
ت الـدنيا فليس خلـود
سيـفنِيك ما أفـىن القرون ال ِيت مضت
ِ ِ
وخترما
مها عالمان أوديا ّ
وقـلت إِذا ما اخلطب أشكل من لنا
وأوجع ِين موت ِ
الكسائِي بـعده
أسيت على ق ِ
اضي القضاةِ حم ّم ٍد
...

فكن مستعِ ّداً فالفناء عتِيـد

اليزيدي

51

وما هلما يف العال ِمني ن ِديــد

اليزيدي

51

بإيض ِ
اح ِه يـوماً وأنت ف ِقيـد

اليزيدي

51

وكادت ِيب األرض الفضاء متِيد اليزيدي
فأذريت دمعِي والف اد ع ِميد

ولكنين من حبها لك ِميد

"الراء"
جزى بـنوه أبا الغي ِ
الن عن كِ ِرب  ...وحسن فِع ٍل كما جيزى ِسنِمار
أهمل أن أ ِعيد وأن يـوِمي  ...بأول أو بأهون أو جبا ِر
ب عدت على بِزوبـرا
إذا قال غا ٍو من تـنوخ قصيدةً  ...هبا جر ٌ
ومنطق ...رخيم احلواشي ال هراءٌ وال نزر
بشر مثل احلري ِر
ٌ
هلا ٌ
فـيا الغالمان اللّذ ِان فـرا  ...إياكما أن تك ِسب ِاين شًّرا
روب بنص ِل السي ِ
ف سوق ِمس ِاهنا  ...إذا ع ِدموا زاداً فإنّك عاقِر
ض ٌ
ومسعت حلفتـها اليت حلفت  ...وإن كان مسعك غري ِذي وق ِر
خذوا حظكم يا آل ِعك ِرم واحفظوا  ...أو ِ
اصرنا والرحم بالغي ِ
ب تذكر
219

اليزيدي

51
51

جمهول 101 ، 101 ، 14

148
جمهول
جمهول 130 ،34
الفرزدق 130 ،34
111
جمهول
جمهول 113 ،31
أيب طالب بن عبد املطلب 43
30
جمهول

القائل

الشاهد

الصفحة

زهري بن أيب سلمى 111 ،31
41
جمهول

ات ِ
يا أبا األسود مل أسلمت ِين  ...هلموم طا ِرق ٍ
وذكر
فأوفضن عنها وهي تـرعو حشاشةً  ...بِ ِذي نـف ِسها والسيف عريان أمحر
ياما أميلِح ِغزالنًا شدن لنا ِ ...من هاهليائكن الض ِال والسمر

جمهول 131 ،34
184
جمهول

لِم ِن الديار بِقن ِة احلِج ِر  ...أقـوين ِمن ِحج ٍج ِ
ومن ده ِر

ب إذ هوت  ...بِشبِ ِ
طلب األزا ِرق بِالكتائِ ِ
يب غائِل ِة الثـغوِر غدور
أ ِو التايل دبار؛ فإن أفـته  ...فم نِس أو عروبةً أو ِشيا ِر
ال تـتـركين فيهم ش ِط ًريا  ...إين إذن أهلِك أو أ ِطريا

وبـلدةٍ ليس هبا طوري

"السين"
وال خال اجلِن هبا إنسي

زهري بن أيب سلمى 31
األخطل
جمهول
جمهول

العجاج

130 ،34
130 ،34
140

108 ،13

خال أن العِتاق من املطايا ح ِسني ِبه فـهن إليه شوس

أيب زبيد الطائي 108، 13

"الصاد"
اشره وأعلم أن كِالنا  ...على ما ساء ص ِ
أك ِ
احبه ح ِريص

143

 ...أبـيض ِمن أخ ِ
ت ب ِين أب ِ
اض
وممن ولدوا عامر  ...ذو الط ِ
ول وذو العر ِ
ض

جمهول

"الضاد"
رهبة بن العجاج

ذي األصبع العدواين
وم عليها نفسه غري أنّه  ...مىت يـرم ىف عينيه بالشب ِح يـنـه ِ
ذي ال ّرمة
ض
هج ٌ
كم يف بين بك ٍر ب ِن سع ٍد سيّ ٍد
221

"العين"
ضخ ِم الد ِسيع ِة ٍ
ماجد ن ّف ِاع

جمهول

30 ،14
131 ، 38
43
111، 30

الشاهد

ور له من عه ِد عاد وتـبّـعا
متد عليهم من هني وأمش ٍل  ...حب ٌ
أردت لِكيما أن ت ِطري بِِقرب ِيت  ...فترتكها شنًّا بِبـيداء بـلق ِع
ِ
يوما أمجعا
قد صرت البكرة ً

القائل

الصفحة

زهري بن أيب سلمى 131
134 ،33
جمهول
جمهول

133

ِ
ِ
س  ...يفوقان مرداس يف جمم ِع العباس بن مرداس 133 ،131 ،38
فما كان حص ٌن وال حاب ٌ
138
جمهول
لقد عذلت ِين أم عمرو ،ومل أكن  ...مقالتـها ما كنت حيّاً ألمسعا
"الفاء"
ف وال اص ِطر ِ
قد يك ِسب املال اهلِدان اجلايف  ...بغري ال عص ِ
134،43
العجاج
اف
إىل اب ِن أم أناس أرحل ناق ِيت  ...عمرو فـتبلِغ حاج ِيت أو تـزِحف
تـعلق يف ِمث ِل السوا ِري سيوفـنا  ...وما بـيـنها والكع ِ
ط نـفانِف
ب غو ٌ

يشر بن خازم

130 ،34

مسكني الدارمي 134 ،33

"القاف"

هال سألت بِ ِذي اجلم ِ
اج ِم عنـهم  ...وأيب نـعي ٍم ذي اللواء املح ِرق
من يـلق يوما على ِعالتِه ه ِرًما  ...يلق السماحة منه والندى خل ًقا
يدا خنـف ِقيقا
زحرت بِِه ليـلةً كلّها  ...فج ت بِِه م ً

يا أيـها املائِح دل ِوي دونكا

"الكاف"
إين رأيت النّاس حيمدونكا راجز جاهلي من بين أسيد 103 ، 14

"الالم"
نصروا نسْهم وشدو أزره ِ ...حبنـني يوم تـواك ِل األبط ِال
اخ قطرب ِل
فجـاءنا أقـو ٌام ي ِقيسـونه على لغى أشي ٍ
ِممن محلن بِِه وهن عواقِ ٌد  ...حبك النطاق فشب غري مهبل
فكـلهم يـعمل يف نـق ِ
ض ما بِِه يصاب احلـق ال يأتلِي
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134 ،35
جمهول
148
زهري بن أيب سلمى
شييم بن خويلد 133 ،33

حسان بن ثابت األنصاري 34
18
اليزيدي
أيب كبري اهلذيل 181
18
اليزيدي

الشاهد
قالت أميمة ما لِثابِت شاخصا  ...عا ِري األش ِ
اج ِع ن ِ
اح ًال كاملنص ِل
ً
ِ
هالك كل من حيفى ويـنتعل
يف فتـي ٍة كسيوف اهلند قد علموا  ...أن ٌ
إن ِ
يـرقون ِيف النح ِو إىل أسـ ِ
فل
الكسائِي وأشـياعه
خا احلر ِب لباساً إليها ِجالهلا  ...وليس بوالّ ِج اخلو ِ
الف أعقال
ّ
اج املال تـعسفن رمال
قلت إذا أقبلت وزهٌر تـهادى  ...كنِع ِ
ِ ِ
ِ
أب له لِيـناال
ورجا األخيطل من سفاهة رأيِه  ...ما مل يكن و ٌ
كنا ن ِقيس النحو فِيما مضى على لِس ِ
ان العرب ِ
األول
ما أقدر اهلل أن يدِين على شح ٍط  ...من داره احلزن ِممن داره صول
مل نرحب بأن شخصت ،ولكن  ...مرحبا بالرض ِاء منك وأهال

القائل

جمهول 131 ،38
143
األعشى
18
اليزيدي
43
القالخ
35
عمر بن أيب ربيعة
جرير بن عطية اخلطفى 35
اليزيدي

18

حندج املري

184

جمهول
جمهول

ملا دعاين السمه ِري أجبته  ...بأبيض من ماء احلديد ص ِ
قيل

"الميم"
كي جتنحون إِىل ِسل ٍم ،وما ث رت  ...قِتالكم ،ولظى اهليجاءِ تضط ِرم؟
من سبأ احل ِ
اض ِرين مأ ِرب إذ  ...يبنون من دون سيلِ ِه الع ِرما
أردد علينا شيخنا مسلّما
فأصبحت بـعد خط بـهجتِها  ...كأن قـفًرا رسومها قـلما
ِ ِ
ِ
ب هلا وكلوم
أو مسح ٌل شن ٌج عضادة مسح ٍج  ...بسراته ند ٌ
ث ألما  ...أقول  :يا اللهم ،يا اللهما
إين إذا ما حد ٌ

يت أو سب ِ
عليك أن تـق ِويل كلّما  ...صل ِ
وما ِ
حت :يا اللهم ما
ّ
غفرت أو عذبت يا اللهما

الصفحة

31
31

100
جمهول
النابغة اجلعدي 131 ،38
جمهول
جمهول
لبيد

35
131
43

جمهول

35

جمهول
جمهول

35
34

"النون"
يطفن ِحبوِزي املراتِ ِع مل تـرع  ...بِو ِاد ِيه ِمن قـرِع ِ
131
الق ِسي الكنائِ ِن الطرما بن حكيم
13
عمرو بن معد يكرب
أخ مفا ِرقه أخوه لعمر أبيك إال الفرقدان
وكل ٍ
وصد ٍر مش ِرِق النح ِر  ...كأن ثديـي ِه حق ِ
ان
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جمهول

143

الشاهد

القائل

الصفحة

عبّاس يا امللِك املتوج والذي  ...ع ِرفت له بيت العال عدنان
تـفقأ فوقه القلع السوا ِري وجن اخلا ِزبا ِز به جنونا

جمهول
عمرو بن أمحر

113
114

فـلو أنا على حج ٍر ذِحبنا  ...جرى الدمي ِ
ان باخل ِرب الي ِق ِ
ني

نسب إىل شعراء عدة

115

"الهاء"
يف كِلت رجليها سالمى و ِ
احده  ...كِلتامها مقرونةٌ بِزائِده
جمهول
ْزججتـها ِمبزج ٍة  ...زج القلوص أِيب مزاده
كلف من عنائِِه ِ
وشقوتِه  ...بِنت مث ِاين عشرٍة ِمن ِحجتِه
ضال ِ
غلب املس ِاميح الولِيد مساح ًة  ...وكفى قريد املع ِ
ت وسادها
داج عساكره
وأبيض ِمن ماء احلديد كأنّه ...
شهاب بدا واللّيل ٍ
ٌ
متر على ما تستمر ،وقد شفت  ...غالئِل عبد القي ِ
س منها صدوِرها
كم ٍ
جبود مق ِر ٍ
وشر ٍ
يف خبله قد وضعه
ف نال العال

31

جمهول

131

113
جمهول
عدي بن الرقاع العاملي 131
30
جمهول
جمهول

131

أنس بن زنيم الكناين110، 30
أفسد النحو ِ
الكسائِي
وأرى األمحر تيساً

وثىن ابن غزالـه
ّ
فاعلِفوا التـيس النّخاله

ارك هو ومن مساه  ...على ِ
امسك اللهم يا أهلل
مب ٌ
ك من عبسية لو ِسيمةٌ  ...على هنـو ِ
هلِن ِ
ات ٍ
كاذب من يـقوهلا
ولسنا إذا ع ّد احلصى بِأقِل ٍة ٍْ  ...وإن مع ّد اليوم م ٍ
ود ذلِيلها
"الياء"
لي عشاري
كم عمة لك يا جرير وخالة  ...فدعاء قد حلبت ع ّ
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اليزيدي

38

اليزيدي

38

جمهول
جمهول
جمهول

110
4
131

الفرزدق

110

الشاهد

إِما تـري ِين اليوم أم مح ِز  ...قاربت بني عن ِقي ومج ِزي
ت قـلِس  ...وأن ِ
فديـتك يا ال ِيت تـيم ِ
ت ِخبيلةٌ بِالود عين
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القائل
رهبة بن العجاج
جمهول

الصفحة
111 ،31
31

قائمة املصادر واملراجع
*ارتشاف الضرب ،أبو حيّان األندلسي ،حتقيق ،مصطفى أمحد النماس ،ط1303 ،1هـ ـ 1383م
* إصال املنطق ،ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ،حتقيق حممد مرعب ،دار إحياء الرتاث
العريب ،الطبعة :األوىل  1313هـ  1001 ,م
*األصول دراسة إيبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العريب ،د/متام حسان ،دار الثقافة.
* األصول يف النحو ،أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن السراج،حتقيق ،عبد
احلسني الفتلي ،م سسة الرسالة ،لبنان – بريوت.
*االقرتا يف علم أصول النحو ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،حتقيق وتعليق د/أمحد حممد قاسم،
ط ،1القاهرة1334،هـ ـ 1344م
*اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ،كمال الدين أبو الربكات األنباري
ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف ،حممد حمي الدين عبد احلميد مكتبة صيدا 1313هـ1338 /م
* البحر ااحميط يف التفسريامل لف :أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين
األندلسي،حتقيق ،صدقي حممد مجيل ،دار الفكر  -بريوت  1310هـ
* البيان والتبيني ،عمرو بن حبر اجلاحا ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت 1313هـ
*اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد ف اد عبد الباقي الطبعة :األوىل1311 ،هـ
* اجلمل يف النحو ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ،حتقيق د .فخر
الدين قباوة ،الطبعة :اخلامسة1314 ،هـ 1335م
علي املرادي
* اجلىن الداين يف حروف املعاين ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن ّ
املصري املالكي ،حتقيق د فخر الدين قباوة -األستاذ حممد ندمي فاضل ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة :األوىل1313 ،هـ 1331 -م
* احليوان ،أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء ،الليثي ، ،الشهري باجلاحا ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة :الثانية 1313 ،هـ
*اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين ،حتقيق حممد علي النجار ،عامل الكتب ط1331/1هـ ـ1010م
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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.
*الفهرست ،أبو الفرج حمم د بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف بابن الندمي ،
حتقيق إبراهيم رمضان ،دار املعرفة بريوت – لبنان ،ط  1314/ 1هـ  1334 -م
* الكامل يف اللغة واألدب ،حممد بن يزيد املربد ،أبو العباس ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
العريب – القاهرة ،الطبعة :الثالثة  1314هـ  1334 -م
* الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء ،أبو بشر ،امللقب سيبويه ،حتقيق عبد السالم حممد
هارون ،مكتبة اخلا ي ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة 1308 ،هـ  1388 -م
* اللباب يف علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء عبد اهلل ب ن احلسني بن عبد اهلل العكربي البغدادي حمب
الدين ،حتقيق د .عبد اإلله النبهان ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة :األوىل1314 ،هـ 1335م
*اللمع يف العربية ،أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ،حتقيق فائز فارس ،دار الكتب الثقافية –
الكويت.
* ااحمرر الوجيز يف تفسري الكتاب الع زيز ،امل لف :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام
بن عطية األندلسي ااحماريب ،عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة:
األوىل  1311 -هـ
* املخصص ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،حتفيق خليل إبراهم جفال ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل1314 ،هـ 1334م
* ااحمكم يف نقط املصاحف ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين ،حتقيق عزة حسن،
دار الفكر  -دمشق ،ط 1304 ،1هـ
* املدارس النحوية ،أمحد شوقي عبد السالم املشهور بشوقي ضيف ،دار املعارف.
* املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي،حتقيق ف اد علي
منصور ،دار الكتب العلمية – بريوت،ط1318 ،1هـ 1338م
* املعجم األوسط ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين ،حتقيق
طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد ااحمسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني – القاهرة.
*املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،إبراهيم مصطفى ،أمحدحسن الزيات ،حامد عبد القادر،
حممد علي النجار ،دار الدعوة.
*املساعدعلى تسهيل الفوائد ،هباء الدين بن عقيل ،حتقيق وتعليق د/حممد كامل بركات
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* املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية ـ
بريوت ط 1311 ،1هـ 1330/م
* 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.
* املصون يف األدب ،أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سعيد بن إمساعيل العسكري ،حتقيق عبد السالم
حممد هارون ،مطبعة حكومة الكويت ،الطبعة :الثانية1383 ،م
* املفصل يف صنعة اإلعراب ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار اهلل ،حتقيق د .علي
بو ملحم ،مكتبة اهلالل – بريوت ،الطبعة :األوىل1333 ،
* املقتضب ،أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي، ،املعروف باملربد ،حتقيق حممد
عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب - .بريوت
*املويف يف النحو الكويف ،صدر الدين الكنغراوي االستانبويل ،بعليق حممد هبجة البيطار.
* النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية ،على اجلارم ومصطفى أمني ،الدار املصرية السعودية للطباعة
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،
بريوت ط 1313 ،1هـ
* أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف ،أبو حممد،
مجال الدين ،ابن هشام ،حتقيق يوسف الشي حممد البقاعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
* بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق حممد
أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية  -لبنان  /صيدا.
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
* تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
مبرتضى ،الزبيدي ،دار اهلداية.
*تفسري التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» ،حممد
الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،الدار التونسية للنشر  -تونس 1383م
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* تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
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
واإلعالن ،الطبعة :األوىل 1311 ،هـ 1001 -م
* توضيح املقاصد واملسالك بشر ألفية ابن مالك ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن
علي املرادي املصري املالكي ،شر وحتقيق  :عبد الرمحن علي سليمان  ،أستاذ اللغويات يف جامعة
ّ
األزهر ،دار الفكر العريب ،الطبعة  :األوىل 1318هـ 1008 -م
* جامع الدروس العربية ،مصطفى بن حممد سليم الغالييىن ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بريوت
الطبعة :الثامنة والعشرون 1313 ،هـ 1333 -م

* حاشية الصبان على شر األمشو أللفية ابن مالك ،أبو العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي ،دار
الكتب العلمية بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل  1314هـ 1334-م
* خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي،حتقيق وشر  :عبد السالم حممد
هارون ،مكتبة اخلا ي ،القاهرة ،الطبعة :الرابعة1318 ،هـ 1334 -م
*دراسة يف النحو الكويف من خالل معاين القرآن للفراء ،املختار ديره ،رسالة ماجستري ،دار قتيبة ،ط،1
1311هـ ـ1331م
*رأي يف بعض األصول اللغوية والنحوية ،عباس حسن ،القاهرة1341 ،هـ ـ 1351م
* رو املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي،
حتقيق علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :األوىل 1315،هـ
* سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى،حتقيق
وتعليق:أمحد حممد شاكر (جـ  )1 ،1و حممد ف اد عبد الباقي (جـ  )3و إبراهيم عطوة عوض املدرس
يف األزهر الشريف (جـ  ،)5 ،3شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللس – مصر الطبعة :الثانية،
 1335هـ 1345 -م
*سنن الرتمذي ،اجلامع الكبري ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى،
حتقيق بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،سنة النشر1338 :م
* شر ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري،
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث  -القاهرة ،دار مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار
وشركاه ،الطبعة  :العشرون  1300هـ  1380 -م
* شر األمشوين على ألفية ابن مالك ،أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى ، ،األمشوين
الشافعي ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان ،الطبعة :األوىل 1313هـ1338 -مـ
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*شر التسهيل ،ابن مالك ،حتقيق عبد الرمحن السيد ،ط ،1مكتبة اإل لو املصرية.
* شر التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر
اجلرجاوي األزهري ،زين الدين املصري ،وكان يعرف بالوقاد ،دار الكتب العلمية – بريوت –
بن حممد
ّ
لبنان ،الطبعة :األوىل 1311هـ1000 -م
*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
حممد ،مجال الدين ،ابن هشام ،عبد الغين الدقر ،الشركة املتحدة للتوزيع – سوريا.
سالم اجلمحي ،حتقيق حممود حممد شاكر ،دار املدين – جدة.
* طبقات فحول الشعراء ،حممد بن ّ
*طبق ات النحويني واللغويني ،أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
املعارف ،مصر.
*فتح الباري شر صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة
 بريوت1343 ،هـ*يف أصول النحو ،سعيد األفغاين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1304،هـ ـ1384م
*لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ـ بريوت 1315هـ ط3
*ملع األدلة ،أبو الربكات كمال الدين األنباري ،حتقيق عطية عامر ،بريوت.
* منت اآلجرومية ،ابن آجروم ،حممد بن حممد بن داود الصنهاجي ،أبو عبد اهلل ،دار الصميعي،
الطبعة1313 :هـ1338-م
* جمالس العلماء ،عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ،أبو القاسم ،حتقيق عبد
السالم حممد هارون ،مكتبة اخلا ي  -القاهرة ،دار الرفاعي بالرياض ،الطبعة:الثانية  1303هـ -
1383م
* جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري،حتقيق حممد حمى الدين عبد
احلميد ،دار املعرفة  -بريوت ،لبنان.
*خمتار الصحا ،حممد بن أيب بكر الرازي إخراج دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان مكتبة لبنان بريوت
1384م
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*مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ،مهدي املخزومي ،ط1344/1هـ ـ 1358م ،مكتبة
ومطبعة مصطفى احللس وأوالده ـ مصر.
*مراتب النحويني ،أبو الطيب اللغوي،حتقيق وتعليق حممد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة هنضة مصر
ومطبعتها ،الفجالة ـ القاهرة.
* معاين القرآن ،أبو زكريا حيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء،حتقيق أمحد يوسف النجايت
و حممد علي النجار و عبد الفتا إمساعيل الشلس ،دار املصرية للتأليف والرتمجة – مصر ،ط1
* معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
الرومي احلموي ،حتقيق إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ط 1313 ،1هـ 1333 -م
* معرفة علوم احلديث ،احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،حتقيق السيد معظم حسني ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط 1334 ،1هـ 1344 -م
* مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،أبو حممد ،مجال الدين ،عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل
ابن يوسف ابن هشام ،حتقيق د .مازن املبارك  /حممد علي محد اهلل ،دار الفكر – دمشق ط1385 ،4
م
* من تاري النحو العريب ،سعيد األفغاين ،مكتبة الفال .
* نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن األنصاري األنباري ،حتقيق
إبراهيم السامرائي ،مكتبة املنار ،الزرقاء ـ األردن ط 3،1305هـ ـ 1385م
* نشأة النحو وتاري أشهر النحاة ،الشي حممد الطنطاوي رمحه اهلل ،حتقيق أيب حممد عبد الرمحن بن
حممد بن إمساعيل ،مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي،الطبعة :األوىل 1005م1314-هـ
* مهع اهلوامع يف شر مجع اجلوامع ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق عبد احلميد
هنداوي ،املكتبة التوفيقية – مصر.
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