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اعتراضات النحاس عمى الكوفيين في كتابو إعراب القرآن
محمد فرج عمي ابوستو

عضوىيئة التدريس بكمية االداب/جامعة سبيا

المستخمص
يتناول ىذا البحث اعتراضات ابن النحاس عمى نحاة الكوفيين من خالل كتابو إعراب القرآن ،فأبو جعفر النحاس بصري المذىب،
جمياً من استشياده بآراء أئمة ىذا المذىب كالخميل وسيبويو والمبرد واألخفش وغيرىم ،وقد جاءت اعتراضات النحاس في كتابو
ويظير ذلك ّ

ٍ
إعراب القرآن عمى ٍ
أن حصرىا ال يسعو المكان ىنا
كثير من المسائل النحوية والمغوية قد اعترض عمييم في ما يزيد عن مئتي
مسألة وبما ّ

اكتفينا بتقديم نماذ ٍج لذلك ،فقد تناول الباحث في ىذا المقال :تعريف ُمصطمح االعتراض لغة واصطالحاً ،ثم تناول مراحل ظيور االعتراض،
المعتَرض عمييا ،ثم ذكرنا بعض المسائل التي اعترض فييا عمى النحاة ُمكتفين بذكر
وأسبابو ،ثم بينا طريقة النحاس في تناولو لممسألة ُ

ٍ
مسألة لكل ٍ
عالم ،ثم جاءت الخاتمة.
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تعريف ُمصطمح االعتراض:
يتعدد مدلكؿ مصطمح االعتراض باختالؼ مجاالت
استعمالو ،فعند المغكييف يككف بمعني م و
ختمؼ عف مدلكلو عند
ي
األصكلييف أك البالغييف أك النحكييف عمى النحك التالي:

مراحؿ ظيكر االعتراض في النحك العربي كأسبابو:
كثيروة

أىميا:
(ٌ )1أنو يرجع إلى العرض الذم ييخالؼ الطكؿ(.)1

أف الطريؽ
أف االعتراض ىك المنع؛ إذ إ ٌف األصؿ فيو ٌ
(ٌ )2

بناء أك غيره كالجذع أك الجبؿ أك
المسمكؾ إذا اعترض فيو ه
مياه السيؿ منع الناس مف سمككو فكضع لفظ االعتراض ليذا

المعنى

()4
أيضا بأنو رد الحكـ النحكم أك منعو ،أك
كعٌرؼ
الصكاب"
ن
ي
كصفو بعدـ االستقامة و
لعمة ما )5(،أك ىك حجة أك دليؿ يراد بو

و
أم ما.
بياف خطأ أك قصكر
مذىب أك ر و

االعتراض في المغة:
و
بمعاف
لقد كرد لفظ االعتراض في المعاجـ المُّغكية

يمقابمة األدلة كالحجج ،كال ييدؼ إلى التتبع المقصكد لألخطاء،
كاليىىنات ،بؿ ييدؼ إلى بياف المعنى كالحقيقة عمى كجو

(.)2

(ٌ )3أنو يأتي بمعنى حاؿ ،ك يأتي بمعنى عدـ االستقامة ،يفيقاؿ:

العمماء ،فنجد -أحيانان -يعمماء
نشأ االعتراض مف اختالؼ ي

المدرسة الكاحدة يختمفكف مع بعضيـ بعضان ،مف ذلؾ تناظر أبي
عمرك بف ا ٍل ىع ىالء

()6

كعبد اهلل بف أبي إً ٍس ىحاؽ  ،كمنو أيض نا
()7

()8

المبرد عمى سيبكيو ،أك ما ييعرؼ بػالمسائؿ الغمط
اعتراضات ي
أف سيبكيو غمط فييا ،فجمعيا ابف كالٌد في كتابو
المبرد ٌ
التي رأل ي
"فالمبرد تتبع كتاب
المبرد،
ي
المكسكـ بػاالنتصار لسيبكيو عمى ي
سجالن المسائؿ التي غمط فييا
سيبكيو مف أكلو إلى آخره يم ٌ
()9

سيبكيو"  ،ثـ قاـ ابف كالٌد باإلنصاؼ بينيما.

"اعترض الشيء دكف الشيء ،أم :حاؿ دكنو ،كاعترض الفرس

المختمفة في و
كثير مف المسائؿ ،كمف ذلؾ
كيختمؼ يعمماء المدارس ي

كاعترضت الشير إذا ابتدأتو مف غير أكلو ،كاعترض فالف فالنان

المسألة الشييرة بالزنبكرية(.)10

صعب ...
في ىر ىسنًو لـ يستقـ لقائده ،كاعترضت البعير ركبتو كىك
ه
()3

أم :كقع فيو"

يشتمو كيؤذيو7.غ

يتبيف مما ذكره أصحاب معاجـ المغة أف معاني مادة (عرض)
تدكر حكؿ المنع كالحيمكلة كعدـ االستقامة.
االعتراض اصطالحاً:
المصطمح أك تكمٌـ عف المقصكد بو عند
لـ أجد مف ٌ
عرؼ ىذا ي
أف كثي انر مف
النحاة القدامى -فيما اطمعت عميو مف يكتبيـ  -مع ٌ
العمماء السابقيف ،كاعترضكا عمييـ في و
كثير مف
ي
النحاة تعقبكا ي

المسائؿ النحكية ،كصنفكا في ىذا االعتراض يكتبا تيبيف ما كقعكا
و
بالجممة
فيو مف خطأ ،أك ما خالؼ مذىبيـ ،غير أنيـ اىتمكا ي
االعتراضية  ،ككضعكا ليا حدان ،بكصفيا صيغةه يجكز الفصؿ بيا

كلكننا نجد بعض التعريفات الحديثة لو،
الجممةٌ ،
بيف يمتالزمات ي
رصيف يقكـ عمى
عممي
فعِّرفو ناصر آؿ قميشاف بأنو" :عم هؿ
ه
ي
ه

المناظرة التي دارت بينيما في
ما كقع بيف سيبكيو ،كالكسائي في ي

اضات كالدر ً
أف االعتر ً
اسات النقدية بدأت
كيد ٌؿ ىذا عمى ٌ
و
بشكؿ و
كبير -عند يعمماء الطبقة الثانية مف
تظير مالمحيا –
نشر عمـ النحك
ألف الطبقة األكلى كاف ُّ
المدرسة البصرية؛ ٌ
ىميا ى

أف النحك في ىذه الطبقة
كاذاعتو بيف عامة الناس ،إضافة إلى ٌ

خاص لمركاية بالمسمكع فمـ تنتشر بينيـ فكرة القياس ،كلـ
"كاف
ه
و
أخطاء إلى إحداث ثغرة خالؼ
ينيض ما حدث في عيدىـ مف
بينيـ ،لقرب عيد القكـ بسالمة السميقة"( )11فضالن عف قمتو كاىتماـ
العمماء بالعمكـ الشرعية كالقراءات كغيرىا مف العمكـ ذات الصمة
ي

بالقرآف الكريـ.

الخمفاء كاألمراء كالكزراء لعب دك انر كبي انر
أف تشجيع ي
كيالحظ ٌ
ي

في إقامة المناظرات العممية كازدىارىا ،ككانت مجالسيـ حاضنة

JOHS Vol.15 No 1. 2016

237

محمد عمي سميمان ادىيكيل

مما أسيـ في نضج الصناعة النحكية ،كتماسؾ قكاعدىا
لياٌ ،
كأصكليا.

أسباب ظيكراالعتراض
قمَّما نجد ًع ٍم نما خال مف االعتراضات كالردكد النقدية ،كعمـ

الخالؼ بيف النحكييف
بدعا عف ىذه العمكـ ،فكاف
ي
النحك ليس ن
()1

سمةن بارزةن فيو ،كلع ٌؿ مف أسباب ىذه االعتراضات:

ِّناعة كىال ير ً
ً ً
ً
اعي
أىف يي ىراعي ىما ىي ٍقتىضيو ظىاىر الصى ى ى ي ى
ا ٍل ىم ٍعنى.

َّع ىي } [سكرة
كما في قكلو تعالى { :ىفمى َّما ىبمى ىغ ىم ىعوي الس ٍ
لكف األمر غير
الصافات ]102:فىًإف ا ٍل يمتىىبادر تعمؽ ىم ىع ببمغٌ ،

ذلؾ ،قىا ىؿ َّ
يس ىعى ىم ىع أىبًيو ًفي أشغالو
م :أىم ىفمى َّما بمغ أىف ٍ
الزىم ٍخ ىش ًر ٌ
َّ
ً
ضائو أَّىنيي ىما بمغا ىم نعا حد
كحكائجو قىا ىؿ ىكىال يتى ىعمؽ ىم ىع ببمغ ال ٍقت ى
ألف صمة المصدر ال تتقدـ عميو ،فبقى أف
َّعي ،كال بالسعي ٌ
الس ٍ

يككف بيانا.12

عرب معنى ص ًحيحا كىال ينظر ًفي ً
ً
الم ً
صحَّتو ًفي
( )2أىف يي ىراعي ي
ى ن ى
اعة
الصى
ِّن ى
كد فى ىما أ ٍىبقىى} [سكرة النجـ:
ىىمى ى
ادا ٍاأليكلىى ،ىكثى يم ى
ؾ ىع ن
{ ىكأَّىنوي أ ٍ
العمماء :أم :فمـ يبقيـ عمى
 ]51.50فال يجكز قكؿ بعض ي

شروط النشر في مجلة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية

14
ض ًعيفنا ًفي
اف ى
ا ٍل ىكاؼ حرؼ قسـ قاؿ أبكحياف :قىالىوي أيىبك يعىب ٍي ىدةى ىك ىك ى
ًع ٍمًـ َّ
الن ٍح ًك ،ىكقىا ىؿ ا ٍل ًك ٍرىمانً ُّي ىى ىذا ىس ٍي هك ،ىكقىا ىؿ ٍاب يف ٍاأل ٍىنىب ً
اؼ
ار ِّ
م ا ٍل ىك ي
15
ً
لىٍيس ٍ ً
يد.16
بالب ًع ه
ت م ٍف يح يركؼ ا ٍلقى ىسًـ  .ككصفو العكبرم ى
ى

يدة ىك ٍاأل ٍىكجو الضعيفة ىكيتٍر ي
يمكر ا ٍلىب ًع ى
ؾ ا ٍل ىك ٍجوي
( )4أىف ييخرى
َّج عمى ٍاأل ي
يب ىكا ٍلقى ًكم.
ا ٍلقى ًر ي

مف ىى ىذا قىكؿ بعض ا ٍل يككًفٌييف كالزجاج ًفي قى ٍكلو تى ىعالىى{ :ص ىكا ٍلقي ٍر ً
آف
17
ًذم ِّ
ؾ لى ىح ٌّ
ؽ
الذ ٍك ًر} [سكرة ص ]1:قاؿ الزجاج  :إًف ىج ىكابو{ًإ َّف ىذلً ى
ىى ًؿ َّ
الن ً
ار}
اص يـ أ ٍ
تى ىخ ي
اب:
[سكرة ص ]64:كقيؿ :الجك ي

18

{كـ أىمكنا قبمىيـ ًم ٍف قى ٍروف}

[سكرة ص ]3:كقيؿ الجكاب محذكؼ كاختمفكا في تقديره فقدره
ً
ً
كف
الطبرم :ىما ٍاأل ٍىم ير ىك ىما ىيقيك يؿ ىى يؤىالء ا ٍل ىكاف ير ى
ىك محذكؼ تقديرهٌ :إنو لمعجز .20كقاؿ أبك حيافَّ :إن ىؾ لى ًم ىف
19

كقاؿ الزمخشرم:

ً 21
كؼ تقديره :لىقى ٍد
اب ا ٍلقى ىسًـ ىم ٍح يذ ه
يف  ،كيرل العكبرم ٌ
جك ي
الم ٍر ىسم ى
ي
أف ى
22
ً
ً
ؾ لى ىحؽٌّ
ُّ
أف جكاب القسـ {إ َّف ىذل ى
اء يك يـ ا ٍل ىحؽ  .كالبعد في تكجييو ٌ
ىج ى
ىى ًؿ َّ
الن ً
ار} فالجكاب كقع في اآلية )64( :بينما القسـ في
اص يـ أ ٍ
تى ىخ ي
اآلية (.)1

ؾ بعض ىما
( )5أىف يتٍر ى
مف نحك{ :
ت
إًَّن ى
ؾ أ ٍىن ى

الضمير (أنت) ثى ىالثىة

يحتىممو المَّ ٍفظ مف ٍاألىكجو الظَّ ً
اى ىرة.
ٍ ي
ٍ
ً
ً
يـ} [سكرة البقرة ]127:ففي
السَّميعي ا ٍل ىعم ي

صؿ ىك يى ىك أرجحيا كاالبتداء ىك يى ىك
أكجو ،ا ٍلفى ٍ
تى ًميـ كالتككيد.23

كفرىـ كعصيانيـ حتٌى أفناىـ كأىمكيـ؛ فإعراب ثمكد مفعكالن مقدـ

بمغة
أضعفيا ىك ٍ
يختىص ى
()6االنتصار لمذىب ما ،أك لعالـ ما ،فالصراع بيف حممة النحك

دىا
ىف (لما) النافية الص ٍ
ثمكد بأبقى ،كأيضا ًأل ٌ
بع ى
يعمؿ ىما ٍ
َّدر فى ىال ٍ
ً
أىمؾ
يما قبميىا ىكًاَّن ىما يى ىك ىم ٍعطيكؼ عمى (عادان) أىك يى ىك بًتى ٍق ًدير ىك ٍ
فى
13
ثمكد.

البصرم ذم األصالة ،كالككفييف الذيف أسسكا نحكىـ عمى أصكؿ
تصر لعالـ ما ،كما
العديد مف الكتب ،لإلنصاؼ بينيما ،أك يلي ٍن ى

ؾ إًَّن ىما ىيقع ىعف
َّج عمى ىما لـ ىيثٍيبت ًفي ا ٍل ىع ىربيَّة ىكىذلً ى
( )3أىف يي ىخرى
جيؿ أىك ىغفمىة.

المبرد ،كمف
انتصا انر لسيبكيو ،في كتابو االنتصار لسيبكيو عمى ي
أيضا تأليؼ ناظر الجيش( )25لكتابو تمييد القكاعد كتسييؿ
ذلؾ ن

خطأ؛ ألف الفاء ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا ،فال يجكز أف تنصب

ؾ ًم ٍف ىب ٍيتً ىؾ
ؾ ىرُّب ى
ىخ ىر ىج ى
منو قىكؿ أبي يعىب ٍي ىدة ًفي قكلو تعالى { :ىك ىما أ ٍ
ً
ً
بًا ٍل ىح ِّ
يف لى ىك ً
كف} [سكرة األنفاؿ ]5:إًف
اريى ى
ؽ ىكًا َّف فى ًريقنا م ىف ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى

الدرس النحكم البصرم قائـ عمى سكقو ،كىذا ٌأدل إلى تأليؼ
()24

فعؿ ابف كالٌد الذم تناكؿ كتاب مسائؿ الغمط

الفكائد الذم ىك شرح لكتاب التسييؿ البف مالؾ ليرد اعتراضات
أبي حياف األندلسي في كتابو التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ ؛
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و
مسائؿ كثيروة ،فأراد ناظر
أف أبا حياف قد عارض ابف مالؾ في
إذ ٌ

كلك كاف الذيف ينقدىـ أساطيف يعمماء النحك ،كالكسائي ،كالفراء،

()7التنافس الشديد بيف النحاة كاف عامالن مف عكامؿ نشكء ىذا

ذلؾ نعرض بعض اعتراضاتو عمييـ.

الجيش أف ينصؼ ابف مالؾ مف أبي حياف؛ ألنو "تحامؿ في الرد.

و
متنافس التنقيب
الفف كازدىاره بيف األكساط العممية ،فأخذ كؿ
عف حججو؛ إظيا انر لقدرتو العممية.
()8االختالؼ في فيـ النصكص العممية كتحميميا ،فعندما يشرع
باحث ما في شرح كالـ عالـ ما ،فيظير لو في النص ما ىك
مخالؼ لمرأم المشيكر ،فيقكـ باالعتراض عمى ىذا العالـ،
ه
كيكضح ما يراه صكابان يمستخدمان الحجج كالشكاىد.

( )9القياس .فتح القياس كاالجتياد باب االعتراض عمى
مصرعيو؛ فكاف التكجيو اإلعرابي سببان و
لعدد ال بأس بو مف
العمماء اختمفكا في تقدير
االعتراضات؛ إذ إ ٌف بعض ي

المحذكؼ ،كاختالفيـ في تقدير المحذكؼ الذم يتعمؽ بو الباء
في إعراب البسممة ،فذىب البصريكف إلى أف المحذكؼ تقديره
()26

ابتدائي بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ،بينما يرل الفراء أف الباء

و
قدره ابتدأت بسـ اهلل أك أبدأ
يتعمؽ بفعؿ
محذكؼ ٌ

()27

 ،كذكر

الكسائي ك ابف خالكيو أف الباء زائدةه ال متعمؽ ليا(.)28
اعتراضات ابف النحاس.
لـ يضع ابف النحاس اعتراضاتو في مباحث م و
ستقمة
ي

يمتتبعان معربي القرآف الكريـ كقاصدان االعتراض عمييـ ،بؿ

جاءت اعتراضاتو يمبعثرةن في كتابو أثناء تكجيو آيات الذكر

الحكيـ كاعرابيا.

أسمكبو كطريقتو في العرض:
()1
()2
()3

مكضع االعتراض.
يذكر اآليةى
ى
يذكر أكجوى اإلعراب فييا.

يذكر الرأم المعترض عميو كينسبو لصاحبو غالبان.

كحجتىو.
()4
يذكر كجوى االعتراض ٌ
اعتراضاتو عمى الككفييف

كانت البف النحاس آراؤه العممية كانتقاداتو الجريئة مما ييشير إلى

إمامتو كجاللة قدره كسعة باعو في عمكـ العربية حتى أنو ينقد آراء

كيخطئ قكؿ اآلخر ،حتى
يعمماء النحك كالمغة ،فيصكب قكؿ ىذا ي

العمماء االفذاذ ،كلمتدليؿ عمى
كأبي عبيد كابف قتيبة كغيرىـ مف ي
اعتراضو عمى الكسائي في :حذؼ العائد المجركر.

{كاتَّقيكا ىي ٍك نما ىال
اعترض ابف النحاس عمى الكسائي في قكلو تعالى :ى
تى ٍج ًزم ىن ٍف هس ىع ٍف ىن ٍف و
س ىش ٍينئا} [سكرة البقرة ]48:فجممة« :ال تجزم

نفس» في مح ٌؿ نصب نعت لػ ػ (يكما)  ،كالرابط محذكؼ تقديره،
يحتمؿ كجياف.
إف المحذكؼ في اآلية الجار كالمجركر فيو كتقدير الكالـ:
األكؿٌ :
نفس ،كالى ىذا ذىب النحاس.29
كاتقكا يكمان ال تجزم فيو ه

الثانيٌ :إنو ال يجكز حذؼ الجار كالمجركر إذا لـ يتعيف ،فال

تقكؿ :رأيت رجالن أرغب ،كأنت تريد أرغب فيو ،كمذىبيـ في ىذا
التدريج ،كىك أف يحذؼ حرؼ الجر أكال حتى يتصؿ الضمير
فإف المحذكؼ ىك الضمير
بالفعؿ ثـ يحذؼ الضمير ،كعميو ٌ

المتصؿ في كممة تجزيو كاليو ذىب الكسائي ،كأجاز الطبرم
ي

الفراء كالزجاج الكجييف.30
ك ٌ

رأم النحاس

قاؿ النحاس " :يكـ ال تجزم .في الكالـ حذؼ بيف النحكييف فيو
نفس عف و
نفس
اختالؼ قاؿ البصريكف :التقدير يكما ال تجزم فيو ه

شيئان ،ثـ حذؼ فيو قاؿ الكسائي :ىذا خطأه ال يجكز فيو كلك جاز
ىذا لجاز :الذم تكممت زيد ،بمعنى تكممت فيو ،قاؿ :كلكف

التقدير كاتقكا يكمان ال تجزيو نفس ،ثـ حذؼ الياء ،كقاؿ الفراء:
يجكز أف تحذؼ فيو كأف تحذؼ الياء ،قاؿ أبك جعفر :الذم قالو
الكسائي ال يمزـ ألف الظركؼ يحذؼ منيا كال يحذؼ مف غيرىا.
تقكؿ :تكمٌمت في اليكـ ،ككممت ،كتكمٌمت اليكـ .ىذا احتجاج
البصرييف".31
قاؿ الفراء " :قد يعكد عمى اليكـ كالميمة ًذ ٍك يرىما مرة بالياء كحدىا
نفس عف و
نفس شيئان
كمرة بالصفة فيجكز ذلؾ كقكلؾ :ال تجزل ه

ًً
نفس عف و
نفس
كتضمر الصفة ،ثـ تظيرىا فتقكؿ :ال تجزل فيو ه
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شيئان .ككاف الكسائي ال ييجيز إضمار الصفة ًفي الصالت كيقكؿ:

تكممت كأنا أريد
لك أجزت إضمار الصفة ىاىنا ألجزت :أنت الًَّذم
ي
تكممت ًف ً
يو .كقاؿ غيره مف أىؿ البصرة :ال نجيز الياء كال
الًَّذم
ي

تككف ،كانما يضمر ًفي مثؿ ىذا المكضع الصفة .كقد أنشدني
بعض العرب:
ب ىي ٍكـ لك تىىنٌزاهي حكؿ  ...أىٍلفىٍيتىني ذا و
يا ير َّ
عنز كذا طكؿ
كأنشدني آخر:

ً ًو
ناـ
صبَّحت صبَّحيا
قد ى
السالـ  ...ب ىكبد خالىطيا ىس ي
ي
و
ب فييا .كليس يدخؿ عمى
ساعة يي ىحبُّيا
ًفي
الطعاـ كلـ يقؿ يي ىح ٌ
ي

الكسائي ما أدخؿ عمى نفسو ألف الصفة ًفي ىذا المكضع كالياء

شروط النشر في مجلة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية

يحتىاج إًلىى الرابط فى ىال يقدر أىف ىذلًؾ حذؼ د ٍفعة ك ً
اح ىدة بؿ عمى
ٍ
ى ى

التدريج

فى ٍاألكؿ ىن ٍحك { ىكالَّذم يغشى ىعمىٍي ًو} أىم كدكراف عيف الًَّذم
ىكالثَّانًي ىكقى ٍكًلو
ً
اءت بريا
(إًذا قامتا تضكع ا ٍلمسؾ م ٍنيي ىما  ...نسيـ الصى
ِّبا ىج ى
ِّبا
القرنفؿ) أىم تضكعا مثؿ تضكع نسيـ الصى

َّ ً
ً
{كاتَّقكا ىي ٍك نما ىال تجزم نفس ىعف نفس ىش ٍيئا} أىم
ىكالثالث ىكقى ٍكلو تى ىعالىى ى
ثـ حذؼ الض ً
ً
ىال تجزم ًف ً
َّمير
ص ىار ىال تجزيو َّ
يو َّ
ثـ حذفت في فى ى
ىخفىش ىك ىعف ًس ىيب ىكٍي وو أَّىنيي ىما حذفا
كبا ىال مخفكضا ىى ىذا قىكؿ ٍاأل ٍ
صن
ىم ٍن ي
اختى ىارهي قىا ىؿ
كسائي ىك ٍ
د ٍف ىعة ىكنقؿ ٍابف الشجرم القى ٍكؿ األكؿ ىعف ا ٍل ى

فيؾ ،فمما اختمؼ المعنى لـ يجز إضمار الياء مكاف ً
(في) كال

ىكالثَّانًي قىكؿ نحكم آخر ىكقىا ىؿ أىكثر أىؿ ا ٍل ىع ىربيَّة ًم ٍنييـ ًس ىيب ىكٍي وو
اف اه كىك نقؿ غ ًريب34.
ى
كاألخفش يجكز ٍاأل ٍىم ىر ً ى ي ى
الدراسة

إضمار ً
(في) مكاف الياء".32

يرل الباحث ٌأنو يجكز حذؼ الجار كالمجركر إذا د ٌؿ عميو دليؿ

يمتفؽ معناىما ،أال ترل أنؾ تقكؿ :آتيؾ يكـ الخميس ،كفي يكـ
مت
الخميس ،فترل المعنى كاحدا ،كاذا قمت :كممتيؾ كاف غير كمٌ ي

قاؿ الطبرم :كتىأ ًٍكي يؿ قى ٍكلً ًو{ :كاتَّقيكا ىي ٍك نما ىال تى ٍج ًزم ىن ٍف هس ىع ٍف ىن ٍف و
س
ى
ى
ىش ٍينئا} [البقرة ]48 :كاتَّقيكا يكما ىال تى ٍج ًزم ًف ً
يو ىن ٍف هس ىع ٍف ىن ٍف و
س ىش ٍيئان.
ىٍ ن
ى
ً
كف تىأ ًٍكيميوي :كاتَّقيكا ىي ٍكمان ىال تى ٍج ًزيوي ىن ٍف هس ىع ٍف ىن ٍفسو
ضا أ ٍ
ىك ىجائهز أ ٍىي ن
ىف ىي يك ى
ى
الر ًج يز:
ىش ٍيئان ،ىك ىما قىا ىؿ َّا
ً ًو
اـ
َّحيىا الس ى
صىب ىح ٍ
صب ى
ت ى
قى ٍد ى
َّال يـ  ...ب ىكبد ىخالىطىيىا ىسىن ي
ًفػي سػ و
اـ ...
ػاعة يي ػ ى
ى ى
ػحٌبػييىا الطٌ ػػى ىع ي

َّ
ً ً
كىك يعنًي :يح ُّ ً
الر ًج ىعةي ىعمىى ا ٍلىي ٍكًـ،
اء َّا
يى
ى يى ى ٍ
اـ ،فى يحذفىت ا ٍليى ي
ب فييىا الط ىع ي
إً ٍذ ًف ً
ًً
ً
يو ا ٍجتًىز ه ً
{كاتَّقيكا ىي ٍك نما ىال تى ٍج ًزم ىن ٍف هس}
اء ب ىما ظىيىىر م ٍف قى ٍكلو :ى

اؿ عمىى ا ٍلم ٍح يذ ً
[البقرةَّ ]48 :
كما
كؼ ًم ٍنوي ىع َّما يح ًذ ى
الد ُّ ى
ؼً ،إ ٍذ ىك ى
اف ىم ٍعمي ن
ى
ىى ًؿ ا ٍلعربًي ً
كف
َّة أَّىنوي ىال ىي يج ي
ىم ٍعىناهي .ىكقى ٍد ىزىع ىـ قى ٍكهـ ًم ٍف أ ٍ
كز أ ٍ
ىف ىي يك ى
ىى
ا ٍلم ٍح يذ ي ً
ً َّ
ىف
كف :ىال ىي يج ي
اء .ىكقىا ىؿ ى
كز أ ٍ
آخ ير ى
كؼ في ىى ىذا ا ٍل ىم ٍكض ًع إًال ا ٍليى ى
ى
يو .كقى ٍد ىدلٍَّمىنا ًفيما مضى عمىى جك ًاز ح ٍذؼً
كؼ إً َّال ًف ً
كف ا ٍل ىم ٍح يذ ي
ىى ى
ى ى ى ى
ىي يك ى
ى

يك ِّؿ ما ىد َّؿ الظَّ ً
اى ير ىعمىٍي ًو.33
ى
ً
ىسماء متضايفة أىك
كيرل ابف ىشاـٌ :أنو إذا استدعى ا ٍل ىك ىالـ تى ٍقدير أ ى
ضمر ىعائًد عمى ىما
ضافىة أىك ىجار كمجركر يم ٍ
صكؼ ىكصفىة يم ى
ىم ٍك ي

لألسباب التالية:

قكؿ كثير مف النحاة بحذفو ككرد بعض اآليات التي ِّأكلت عمى
ذلؾ .مثؿ:
{كاتَّقيكا ىي ٍك نما ىال تى ٍج ًزم ىن ٍف هس ىع ٍف ىن ٍف و
س ىش ٍينئا} [سكرة البقرة}]48:
ى
[سكرة البقرة ]48:قاؿ ابف الشجرم :أراد :ال تجزل فيو ،فحذؼ
كف
{كاتَّقيكا ىي ٍكمان تيٍر ىج يع ى
ٌ
الجار كالمجركر المكجكديف في قكلو تعالى :ى
ًف ً
خاؼ ىد ىركان
يو إًلىى المَّ ًو} [سكرة البقرة ]281:كفي قكلو تعالى{ :ال تى ي

اؼ فيو ىد ىركان
ىكال تى ٍخشى} [سكرة طو ]77:قاؿ األخفش :الَّ تى ىخ ي
كحذؼ فيو35.
إذا كاف ابف ىشاـ يقصد األخفش األكسط ،فالقكؿ غير ذلؾ،
المقدـ عنده ىك حذؼ الجار كالمجركر دفعة كاحدة .قاؿ
فالكجو ي
األخفش{ :كاتَّقيكٍا ىي ٍكمان الَّ تى ٍج ًزم ىن ٍف هس ىعف َّن ٍف و
س ىش ٍيئان} "فىين ًك ىف اليكـ
ى
ألنو جعؿ فيو يمضم انر ،كجعمو مف صفة اليكـ كأنو قاؿ "يكمان ال
ٌ

نفس عف و
نفس فيو شيئان" .كانما جاز إضمار فيو كما جاز
تى ٍج ًزل ه
يكـ يفعؿ زيد" .كليس مف األسماء
إضافتو إلى الفعؿ تقكؿ" :ىذا ي
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شيء يضاؼ إلى الفعؿ غير أسماء الزماف ،كذلؾ جاز إضمار
يو"36
"إنما أضمر الياء أراد "ال تى ٍج ًز ً
"فيو" .كقاؿ قكـَّ :

اعتراضو عمى الفراء

اسـ اإلشارة .ىؿ تأتي ذلؾ بمعنى ىذا؟
معركؼ،
بي
إف اإلشارة إلى القريب إشارة البعيد
ه
ه
ٌ
أسمكب عر ه
كقد ذكره البخارم عف أبي عبيدة يمعمر بف المثنى عند قكلو {ذلؾ

ً
اب} [سكرة البقرة :آية  ]2قاؿ :أم ىذا القرآف؛ ألف الكتاب
ا ٍلكتى ي

قريب ،كلذا تكثر اإلشارة إليو بإشارة القريب37
ه
ؾ فى ٍادعي كاستىًقـ ىكما أ ً
ت)) [سكرة الشكرل]15:
المسألة (( :ىفًم ىذًل ى
يم ٍر ى
ى ٍ ٍ ى
أف ذلؾ بمعنى ىذا ،فإلى ىذا فادع إلى أف تقيمكا.
يرل الفراء ٌ
كثير في القرآف".38
قاؿ ":أم فميذا القرآف كمثمو ه

رأم النحاس

كعز (( :بًأ َّ
ىف
أف الالـ بمعنى إلى مثؿ قكلو ج ٌؿ ٌ
يرل النحاسٌ :

ؾ أ ٍىكحى لىيا)) [سكرة الزلزلة .... ]5:قاؿ أبك جعفر :كىك
ىرَّب ى
مجاز ،كقد خكلؼ الفراء فيو ،كقيؿ :الالـ عمى بابيا ،كالمعنى:
ه
التفرؽ فيو مف أجؿ ذلؾ
لمذم أكحى إليؾ مف إقامة ٌ
الديف كترؾ ٌ
فادع ،فأما أف يككف ذلؾ بمعنى ىذا فال يجكز عند النحكييف

الح ٌذاؽ" 39.قاؿ همحمد بف يزيد :ىذا لمف كاف بالحضرة كذلؾ

شروط النشر في مجلة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية

يمكضكعا لإلشارة إلى غائب ،كما قاؿ تعالى في اإلخبار عف نفسو
ً
الشي ى ً
جؿ كعز (( :ىذلً ى ً
َّ
ً
يـ )) [السجدة
ؾ ىعال يـ ا ٍل ىغ ٍيب ىك ى
ادة ا ٍل ىع ًز ييز الرَّح ي

 ،]6 :كمنو قكؿ يخفاؼ بف يندبة:

أقكؿ لو كالرمح يأطر متنو  ...تأمؿ خفافا إنني أنا ذلكا
أم أنا ىذا .فػ "ذلؾ" إشارة إلى القرآف ،مكضكع مكضع ىذا،
تمخيصو :الـ ىذا الكتاب

ال ريب فيو .كىذا قكؿ أبي عبيدة

ؾ حجَّتيىنا آتىٍيىن ى ً ً
يـ}
{كتًٍم ى ي
اىا إ ٍب ىراى ى
كعكرمة كغيريىما ،كمنو قكلو تعالى :ى
ؾ آي ي َّ
ً
ؾ بًا ٍل ىح ِّ
ؽ} [البقرة :
كىا ىعمىٍي ى
ات الم ًو ىن ٍتمي ى
[األنعاـ { ]83 :ت ٍم ى ى

 ]252أم ىذه ،لكنيا لما انقضت صارت كأنيا بعدت فقيؿ تمؾ.
كفي البخارم "كقاؿ معمر ذلؾ الكتاب ىذا القرآف ..."42كقكلو
تعالى { :ىذلً يك ٍـ يح ٍك يـ المَّ ًو ىي ٍح يك يـ ىب ٍيىن يك ٍـ} [الممتحنة  ]10 :ىذا حكـ
اهلل.43
قاؿ الزجاج :فالمعنى ىذا ذلؾ الكتاب ،أم جعؿ ىذا مبتدأ خبره
ؾ
ذلؾ ،كيجكز عنده أف يككف ذلؾ بمعنى ىذا ،قاؿ( " :الـ ىذلى ى

ً
ً
شئت قمت
اب) فيقاؿ " ذلؾ "
لمشيء الذم قد جرل ذكره ،فإف ى
ا ٍلكتى ي
ئت قمت فيو " ذلؾ " ،كقكلؾ أنفقت ثالثة كثالثة
فيو " ىذا "كا ٍف ًش ى
فذلؾ ستة كاف شئت قمت ىذا ستة.44
قاؿ القرطبي :في تفسير لقكلو تعالى (( :ىذلى ى ً
اب )) قيؿ
ؾ ا ٍلكتى ي

أحدىما عمى اآلخر بطالف البياف كذلؾ
لمف تراخى ففي دخكؿ
ي

المعنى :ىذا الكتاب 45،كفي قكلو تعالى :ذلؾ بما قدمت يداؾ

عمى بابو أم فإلى ذلؾ الذم تقدـ فادع40.
ٌ

قاؿ :كذلؾ بمعنى ىذا كما تقدـ في أكؿ البقرة.46

الدراســـــة
يرل ابف جرير أف ذلؾ تأتي بمعنى ىذا ففي تفسيره لقكلو تعالى:
ت فى ىذلً يك َّف الًَّذم لي ٍمتيَّننًي ًفيو)) [سكرة يكسؼ .]32:قاؿ" :فىيى ىذا
((قىالى ٍ
ًَّ
ظ ٍرتي َّف إًلىٍي ًو ىما
ىص ىاب يك َّف ًفي يرٍؤىيتً يك َّف إًيَّاهي ،ىكًفي ىن ٍ
ظ ىروة ًم ٍن يك َّف ىن ى
الذم أ ى
اب ا ٍل ىع ٍق ًؿ ك يغر ً
ىص ىاب يك َّف ًم ٍف ىذ ىى ً
كب ا ٍلفى ٍيًـ ،ىكلىينا إًلىٍي ًو ىحتَّى قىطَّ ٍعتي َّف
أ ى
ى ي
أ ٍىي ًدىي يك َّف" ،"41أم :ىذا الذم لمتنني في حبي ٌإياه ،أم :جعؿ ذلؾ

بمعنى ىذا.

ً
ً
اب)) قيؿ :المعنى ىذا
قاؿ القرطبي :قكلو تعالى (( :ىذل ىؾ ا ٍلكتى ي

قاؿ أبك عبيدة(( :ذلً ى ً
تاب)) معناه :ىذا القرآف كقد تخاطب
ؾ ا ٍلك ي
العرب الشاىد فتظير لو مخاطبة الغائب....47قاؿ خفاؼ بف
السممى:
ندبة
ٌ

فاف تؾ خيمى قد أصيب صميميا  ...فعمدا عمى عيف تي ٌممت

مالكا

تأمػػؿ خفافػ ػ ػػا ٌإنػني أنػ ػ ػ ػػا
أقػ ػ ػ ػ ػػكؿ لو كال ػ ػ ػ ػ ػ ٌػرمح يأطر متن ػ ػ ػ ػػو ٌ ...
ذلػ ػ ػ ػػكا

والخالصة

الكتاب .ك"ذلؾ" قد تستعمؿ في اإلشارة إلى حاضر ،كاف كاف
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معركؼ ،كقد
بي
أف اإلشارة إلى القريب إشارة البعيد
ه
ه
ٌ
أسمكب عر ه
ؾ
المثنى كمنو قكلو (( ىذلى ى
ذكره البخارم عف أبي عبيدة همعمر بف ه

ً
يب،
اب )) [سكرة البقرة ]2:أم ىذا القرآف؛ ألف الكتاب قر ه
ا ٍلكتى ي
آف
كلذا تكثر اإلشارة إليو بإشارة القريب كقكلوً (( :إ َّف ىى ىذا ا ٍلقي ٍر ى

اب
ىي ٍي ًدم لًمَّتًي ًى ىي أى ٍق ىكيـ )) [سكرة اإلسراء ]9:كقكلو (( :ىك ىى ىذا ًكتى ه
ؾ) [سكرة األنعاـ ]92:كأمثاؿ ذلؾ كثيرة في القرآف،
أ ٍىن ىزٍلىناهي يمىب ىار ه
كمف إطالؽ إشارة البعد عمى القريب في الشعر ،قكؿ خفاؼ:

تأمؿ خفافان إنني أنا ىذلًكا
أقكؿ لو كالرُّمح يأطر ىمتٍينو َّ ... ... ...

أف ىذا ال يجكز
إف ما ذىب إليو النحاس مف ٌ
كليذا يرل الباحثٌ :

عند النحكييف الح ٌذاؽ ،فيو تحامؿ ،كفيو ما يخالفو مف األقكاؿ.

إف صيغة البعيد كالقريب قد يتعاقباف كقكلو تعالى
قاؿ األلكسيٌ :
في قصة عيسى عميو السالـً (( :
ؾ )) [سكرة آؿ
ؾ ىن ٍتميكهي ىعمىٍي ى
ذل ى
ص ا ٍل ىح ُّ
ؽ))
ص ي
عمراف ]58:ثـ قاؿ تعالىً (( :إ َّف ىذا لىيي ىك ا ٍلقى ى
[سكرة آؿ عمراف ]62:كلو نظائر في الكتاب الكريـ.48
فإف ىذا األسمكب ىك أسمكب بالغي أكثر منو نحكم ،فميذا
كأخي انر ٌ
الحداؽ مبالغه فيو.
النحاس ال يجكز عند النحكييف ٌ
قكؿ ٌ

مجيء اسـ اإلشارة بمعنى اسـ المكصكؿ.
ذا كشرط مكصكليتيا:
اشترط النحاة ثالثة أمكر لمكصكلية (ما):

أحدىا :أف ال تككف لإلشارة ،نحك" :مف ذا الذاىب"؟ ك"ماذا
التَّكاني"؟ .
كالثاني :أال تككف ممغاة ،كذلؾ بتقديرىا مركبة مع "ما" في نحك:
عماذا تسأؿ" فأثبت
"ماذا صنعت" ،كما قدرىا كذلؾ مف "قاؿ َّ
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األكليف َّأنو اسـ تاـ ً
بنفسو ىي ٍح يسف ا ٍل ىكٍقؼ ىعمىٍي ًو ىفمـ يكف
كحجَّة َّ
ي
ه ٌ
مكصكال ىكسائًر ٍاألىسماء الظَّ ً
يجمع ىبينو ىكىبيف
أف
اى ىرة ىكل ىذلًؾ ىي ٍح يس يف ٍ
ى
ىٍ ي
ى
ٍى
َّ
ً
الًَّذم فىييقىاؿ َّ
يـ
إف ىى ىذا الذم ى
عندنا كر ه
ك َّ
{ىا
{ثـ أ ٍىنتيـ ىى يؤىال ًء تقتمكف أىنفس يكـ} ك ى
خر ى
كف بقكلو تى ىعالىى ٌ
احتج ٍاآل ي
اعر مف [الطَّ ًكيؿ]50
الش ً
أ ٍىنتيـ أيك ً
الء تحبُّكنيـ} كبقكؿ َّ
ى
ً
ً
ع ىدس ما ٌ و
ميف طميؽ.51
لعباد ىعمىٍيؾ إمارةه  ...ىن ىج ٍكت ىكىذا تى ٍحم ى
ى ه ى
الشاىد فيو قكلو" :كىذا تحمميف طميؽ" ،حيث ذىب الككفيكف إلى
أف "ذا" اسـ مكصكؿ كقع مبتدأ ،كلـ يمنعيـ اتصاؿ حرؼ التنبيو
تقدـ (ما) أك
بو مف أف يمتزمكا مكصكليتو ،كما لـ يمنعيـ عدـ ٌ
أف التقدير:
(مف) االستفياميتيف مف التزاـ مكصكليَّتو ،كعندىـ ٌ
كالذم تحممينو طميؽ.

ؾ يا يمكسى )) [سكرة
ؾ بًىي ًمينً ى
المسألة قاؿ تعالى (( :ىكما تًٍم ى
ؾ ابتداء كخبر ،كفيو معنى التنبيو .كزعـ الفراء أف
طو ]17:ىكما تًٍم ى

تمؾ ىاىنا اسـ ناقص كصمتو :بيمينؾ .أم :اسـ مكصكؿ.
رأي النحاس

قاؿ أبك جعفر :كرأيت أبا إسحاؽ يميؿ إلى ىذا القكؿ كيقكؿ بو،
كالمعنى عندىما :كما التي بيمينؾ .كسمعت عمي بف سميماف
يقكؿ :سمعت أبا العباس ينكر ىذا القكؿ ،كيقكؿ :ال يجكز أف
تكصؿ األسماء المبيمة.
الدراسة
قاؿ العكبرم :كما تمؾ ما مبتدأ كتمؾ خبره كىك بمعنى ىذه
كبيمينؾ حاؿ يعمؿ فييا معنى اإلشارة كقيؿ ىك بمعنى الذم
فيككف بيمينؾ صفة ليا

52

قاؿ الزمخشرم :كيجكز أف تككف تًٍم ىؾ

األلؼ .لتكسطيا ،كيجكز اإللغاء عند الككفييف كابف مالؾ عمى

كالثالث :أف يتقدميا استفياـ بما باتفاؽ ،أك بمف عمى األصح.49

53
ؾ مف
اسما مكصكال صمتو بًىي ًمينً ىؾ كقاؿ ابف عطية :كقكلو بًىي ًمينً ى
54
ؾ متعمؽ بمحذكؼ
ؾ اسـ مكصكؿ كبًىي ًمينً ى
صمة تمؾ ’ أم :تًٍم ى

صمتو أم كما التي استقرت بيمينؾ .كىك عمى مذىب الككفييف

اسـ ًٍ
صكؿ عند البصرييف ىكقىا ىؿ
قاؿ العكبرمٍ :
غير ىم ٍك ي
اإل ىش ىارة ي
ُّكف يى ىك مكصك هؿ
ا ٍل يككًفي ى

الذيف يقكلكف إف كؿ اسـ إشارة يجكز أف يككف اسما مكصكال.

كجو آخر ،كىك تقديرىا زائدة.

كمذىب البصرييف عدـ جكاز ذلؾ إال في ذا بشرطو.

55

قاؿ

ؾ إنما
ؾ اسما مكصكال صمتو بًىي ًمينً ى
الزمخشرم :كيجكز أف تككف تًٍم ى
سألو ليريو عظـ ما يخترعو عز كعال في الخشبة اليابسة مف قمبيا
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حية ...

كليقرر في نفسو المباينة البعيدة بيف المقمكب عنو

الزراد
كالمقمكب إليو ،كينبيو عمى قيدرتو الباىرة .كنظيره أف يريؾ ٌ
زبرة مف حديد كيقكؿ لؾ :ما ىي؟ فتقكؿ :زبرة حديد ،ثـ يريؾ بعد
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كضع ا ٍلحاؿ كا ٍلع ً
يو ًألَّىنو يمكف أىف يككف بيمينؾ ًفي م ً
ًف ً
امؿ ًفي
ي ي
ى ى ى
ى
ً
ً
ً
يعا ىما ًفي ًاال ٍسـ ا ٍل يم ٍبيـ مف معنى
ا ٍل ىحاؿ في ا ٍل ىم ٍكض ىع ٍي ًف ىجم ن
ا ٍل ًف ٍعؿ.58

أياـ لبكسا مسردا فيقكؿ لؾ :ىي تمؾ الزبرة صيرتيا إلى ما ترل

اعتراضو عمى أبي عبيد

إف الفراء المعنى عنده (ما التي بيمينؾ) فالفراء ىي
قكؿ النحاس ٌ

ًَّ
يف
َّسك يؿ ىكالذ ى
في إعرابو لقكلو تعالى (( :ىكيزلٍ ًزليكا ىحتَّى ىيقيك ىؿ الر ي
ص ير المَّ ًو)) [سكرة البقرة]214:
آمينكا ىم ىعوي ىمتى ىن ٍ
ى
القراء في قراءة "حتى يقك يؿ" فقرأىا مجاىد كنافع بالرفع،
اختمؼ ٌ

مف عجيب الصنعة كأنيؽ السرد.
عنده بمعنى ىذه غير ٌأنو يجرم أسماء اإلشارة مجرل األسماء
ؾ) ىى ًذه .كقكلو:
المكصكلة بافتقادىا لمصمة .قاؿ الفراء :كمعنى (تًٍم ى
ؾ كىذه تكصالف كما تكصؿ
ؾ) ًفي مذىب صمة لتمؾ ألف تًٍم ى
(بًىي ًمينً ى
الذم ،قاؿ الشاعر:

نت كىذا تحمميف طميؽ56
أم ً
عميؾ إمارة ً ...
لعباد ً
عدس ما و
ي
ً
صكؿ بً ىم ٍعنى
قاؿ البغدادم :عمى أىف ىى ىذا ع ٍند ا ٍل يككًفٌييف ٍ
اسـ ىم ٍك ي
الًَّذم أىم :الًَّذم تحممينو طميؽ .قىا ىؿ ا ٍلفراء ًفي تى ٍف ًسيره ًع ٍند قى ٍكلو

كف :ا ٍل ىع ىرب قد ت ٍذىب بًيى ىذا ىكىذا إًلىى معنى
تى ىعالىى :كيسألكنؾ ىما ىذا يي ٍنفقي ى
ًَّ
كف :ىكمف ىذا ىيقيكؿ ىذاؾ ًفي معنى مف الًَّذم ىيقيكؿ
الذم فىىيقيكلي ى
كأنشدكا:
و
ىمارة ...
عدس ىما لعباد ىعمىٍيؾ أ ى
ا ٍلىب ٍيت ىكأَّىنوي قىا ىؿ :ىكالًَّذم تحمميف طميؽ.57
قىا ىؿ أيىبك عمى ا ٍلفى ً
ارًسي :ىى ىذا ا ٍلىب ٍيت ينشده البغداديكف كيستدلكف بً ًو

عمى أىف ىذا بً ىم ٍن ًزلىة الًَّذم ىكأىنو ييكصؿ ىك ىما ييكصؿ الًَّذم فيجعمكف
يحتىمؿ قى ٍكلو
دنا ٍ
تحمميف صمىة لػ ( ىذا) ىك ىما يجعمكنو صمىة لمَّذم .ىك ًع ٍن ى
ىحدىما :أىف يككف صفة لمكصكؼ ىم ٍح يذكؼ
تحمميف ىك ٍجيىٍيف :أ ى

تى ٍق ًديره :ىك ىى ىذا رجؿ تحمميف
الصفة ىك ىما حذفت ًفي قى ٍكلؾَّ :
رجال ًف:
الناس ى
فتحذؼ ا ٍليىاء مف ٌ
شيء حميت بمستباح أىم:
رج هؿ أكرمت كرج هؿ أىنت .ىك ىكقى ٍكلًو :ىك ىما
ه
حميتو .ك ٍاآلخر :أىف يككف صفة لطميؽ فىقدمت فىصار ًفي م ً
كضع
ىى
ى
ى
الصمىة لـ يكف
احتمؿ غير ىما تأكلكه مف ِّ
نصب عمى ا ٍل ىحاؿ :فىًإذا ٍ

كقرأىا الباقكف بالنصب ،59كاختار أبك عبيد قراءة النصب ،كلو في

ذلؾ حجتاف:
و
ماض ك" يقكؿ " فعؿ يمستقبؿ فمما اختمفا
أحدىما :زلزلكا " فعؿ

كاف الكجو النصب.

ثانييما :قاؿ  :إذا تطاكؿ الفعؿ الماضي صار بمنزلة
المستقبؿ.
ي

قاؿ النحاس" :حتى يقك يؿ" الرفع قراءة أىؿ الحرميف ،كق أر أىؿ
()60

الككفة كالحسف كابف أبي إسحاؽ كأبك عمركا

بالنصب ،كىك اختيار أبي عبيد كلو حجتاف :إحداىما عف أبي
و
ماض ك"يقكؿ" فعؿ يمستقبؿ فمما اختمفا
عمرك؛ قاؿ" :زلزلكا" فعؿ
كاف الكجو النصب كالحجة األخرل حكاىا عف الكسائي ،قاؿ :إذا
أما
المستقبؿ ،قاؿ أبك جعفرَّ :
تطاكؿ الفعؿ الماضي صار بمنزلة ي
الحجة األكلى َّ
بأف "زلزلكا" ماضي ك"يقكؿ" يمستقبؿ فشيء ليس فيو
عمة الرفع كال النصبَّ ،
حتى ليست مف حركؼ العطؼ في
ألف َّ
األفعاؿ كال ىي البتَّة مف عكامؿ األفعاؿ ،ككذلؾ قاؿ الخميؿ
كسيبكيو ( )61كفي نصبيـ ما بعدىا عمى إضمار "أف" إنما حذفكا"
أف ألنيـ قد عممكا َّ
أف حتى مف عكامؿ األسماء ىذا معنى قكليما،
َّ
ككأف ىذه الحجة غمط كانما تتكمـ بيما في باب الفاء ،كحجة
الكسائيَّ :
المستقبؿ كال
بأف الفعؿ إذا تطاكؿ صار بمنزلة ي
(.)62
َّ
حجة

عمى الحكـ بًأىف ىذلًؾ كاألسماء المبيمة تكصؿ ىك ىما ييكصؿ الًَّذم
ؾ بيمينؾ ىيا
يدكا بً ًو مف قى ٍكلو تى ىعالىى :ىك ىما تًٍم ى
دلي هؿ .ىك ىك ىذلً ى
است ٍش ي
ؾ ىما ٍ
داللىة
كسى كقالكه كتأكلكه عمى أىف ا ٍل ىم ٍعنى :ىك ىما الَّتًي بيمينؾ ىكىال ى
يم ى
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الدراسة
ً
َّ
ثـ
اف يم ٍستى ٍقبال َّ
قاؿ ابف ىشاـ :ىكىال ٍينتىصب ا ٍلف ٍعؿ بعد ىحتَّى ًإال إًذا ىك ى
الن ً
ظر إًلىى زمف التَّ ىكمُّـ فالنصب ىكا ًجب ىن ٍحك قكلو
اف استقبالو بً ٌ
إًف ىك ى
ً
اف
كسى)) ىكًاف ىك ى
تعالى(( :لف ىن ٍب ىرح ىعمىٍيو عاكفيف ىحتَّى يرجع إًلىٍيىنا يم ى

اصة فالكجياف ىن ٍحك(( :كزلزلكا ىحتَّى ىيقيكؿ
ِّسىب ًة إًلىى ىما قبميىا ىخ َّ
بًالن ٍ
الن ً
ظر إًلىى الزلزاؿ ىال
َّسكؿ)) ٍاآلىية فىًإف قى ٍكليـ إًَّن ىما يى ىك يم ٍستى ٍقبؿ بً ٌ
الر ي
الن ً
قص ىذلًؾ عمينا 63.كىذا يد ٌؿ أف كالـ ابف
بً ٌ
ظر إًلىى زمف ٌ

النحاس عف ىذه المسألة فيو تحامؿ عمى أبي عبيد ،فالكجو الذم

ذكره أبي عبيد لو ما يبرره ،يقكؿ األزىرم :كمف العرب مف يرفع
المستقبؿ بعد (حتى) إذا تضمف معنييف:
الفعؿ ي
(ي ٍف يعؿ)  ،كقكلو تعالى:
حسف (فى ىعؿ) في مكضع ى
أحدىما :أف ىي ي

((حتَّى ىيقيك ىؿ
ى

َّسك يؿ)) معناه :حتى قاؿ الرسك يؿ ،كالمعنى الثاني :تطاكؿ الفعؿ
الر ي

شروط النشر في مجلة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية

سرت فدخمتييا ،فصارت (حتى) غير عاممة في الفعؿ ،كعمى ىذا
ي

يؤيد قراءة ىم ٍف قىىأىر (يقك يؿ). 64
ي
الخالصة

لك أردنا أف نستقصي ما انتقده النحاس كخطأ بو آراء مف سبقو
مف يعمماء المغة كأىؿ التفسير لطاؿ بنا الحديث كلكف ضربنا

بعض األمثمة كنمكذ وج عمى إمامتو في المغة كمعرفتو بالغث
كالسميف مف أقكاؿ المعربيف فيك يصكب كيخطئ كيدلؿ كيعمؿ لما
يراه األرجح ،كنراه قد أصاب في بعض المكاطف ك جانبو الصكاب
في بعضيا كىذا ال ييقمؿ مف إمامة أبي جعفر النحاس فيك ذك
و
و
كبحاثة و
كناقد هم و
قدير جمع بيف
تمكف
باع طكيؿ في عمكـ العربية

عمكـ المغة كعمكـ الديف كاماـ مف أئمة التفسير كاألدب كما قاؿ

عنو الحافظ ابف كثير.65

سرت ىنيى ً
أدخميىا ،بمنزلة:
ارم
الذم قبؿ (حتى) كقكلؾ:
أجمع حتىى ي
ي
ى

اليوامش
) -)1معجـ مقاييس المغة .أبك الحسيف أحمد بف فارس مف زكريا (395ىػ) تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف ،دار الجبؿ بيركت 1999 ،ـ
) - )2ينظر :القامكس المحيط  .محمد بف يعقكب الفيركزال آبادم (817ىػ)  ،مؤسسة الرسالة بيركت. 833/1:

) - (3الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم (393ىػ) تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار .دار العمـ لممالييف

بيركت ط.الرابعة1084/3 :

( )4ينظر :اجتيادات ابف مالؾ كاعتراضاتو عمى العمماء العرب ،ناصر محمد آؿ قميشاف ،دار الكتب الكطنية ،أبكظبي ،ط .األكلى:
ص9

حساف محمد عمي تايو ،الجامعة اإلسالمية غزة،
) (5ينظر :اعتراضات الرضي عمى النحاة في شرح الكافية (رسالة ماجستير)ٌ .
نكقشت 2011ـ ،ص.11

) )6ىك أبك عمرك ىزبَّاف بف العالء المازني البصرم  ،مف أئمة المغة كاألدب ،كأحد القراء السبعة  ،تكفى سنة ( 154ىػ)  ،انظر:
معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي (748ىػ) ،دار الكتب
العممية  ،ط :األكلى :ص.62
) )7ينظر :بغية الكعاة عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،لبناف ،صيدا ،ج2ص.42
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) -(8ىذا الكتاب لـ يصؿ إلينا  ،كلكف أشار إليو ابف جني في الخصائص .288/1 ،

) -(9االنتصار لسيبكيو عمى المبرد  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف كالد التميمي (332ىػ)  ،تحقيؽ زىير عبدالمحسف

سمطاف  ،مؤسسة الرسالة  ،ط األكلى 1996 ،ـ  ،ص.21

-)10ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف :البصرييف كالككفييف .أبك البركات ،كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد بف

عبيد اهلل األنبارم (577ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيى الديف عبد الحميد ،المكتبة التجارية القاىرة ،ط الرابعة1961ـ ،المسألة ، 99
.702/2
) ) 11نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة ،محمد الطنطاكم ،تحقيؽ :أبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إسماعيؿ  ،مكتبة إحياء التراث
اإلسالمي الطبعة :األكلى 2005ـ ،ص.20

 12ينظر :تفسير الكشاؼ ،جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم ( 538ىػ ) دار الكتاب العربي بيركت،
الطبعة :الثالثة  1407 -ىػ .53/4 ،
 13ينظر إعراب القرآف ،أحمد بف محمد بف إسماعيؿ أبك جعر َّ
النحَّاس (المتكفى338 :ىػ) تحقيؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ منشكرات
محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ.198/4 ،
 14ينظر :المصدر نفسو90/2 :

 15ينظر البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف محمد بف يكسؼ أثير الديف األندلسي ( ،المتكفى745 :ىػ)  ،تحقيؽ:

صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر بيركت.272/5 ،

 16ينظر :التبياف في إعراب القرآف ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم (المتكفى 616 :ىػ)  ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم
الناشر :عيسى البابي الحمبي كشركاه.1096/2 ،
 17ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،إبراىيـ بف السرم أبك إسحاؽ الزجاج (311ق) تحقيؽ :عبد الجميؿ عبده ،عالـ الكتب

بيركت ،الطبعة األكلى1988 :ـ319/4 ،

 18ينظر التبياف في إعراب القرآف لمعكبرم1096/2 :

11/20

 19ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،محمد بف جرير الطبرم ،تحقيؽ :أحمد شاكر ،ـ}سسة الرسالة ،الطبعة األكلى،
 20ينظر الكشاؼ لمزمخشرم70/4 :

 21ينظر البحر المحيط ألبي حياف133/9 :
 22ينظر :التبياف لمعكبرم1096/2 :

 23ينظر :البحر المحيط ألبي حياف620/1 :

) -(24لـ يصؿ إلينا ىذا الكتاب  ،كلكف أشار إليو ابف جني في الخصائص .228/1 ،

) ) 25ىك محب الديف محمد بف يكسؼ بف أحمد محب الديف الحمبي ثـ المصرم ،المعركؼ بناظر الجيش(778ىػ)  :عالـ

بالعربية ،مف تالميذ أبي حياف778( ،ىػ) ألؼ (تمييد القكاعد) ،ينظر :بغية الكعاة .276/1.كاالعالـ لمزركمي153/7 :
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) -)26ينظر :إعراب القرآف .أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس (338ق) ،تحقيؽ زىير غازم ،عالـ الكتب–

مكتبة النيضة العربية ،ط الثانية 1985ـ.166/1 ،

)-)27ينظر :معاني القرآف .أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس (338ق) ،تحقيؽ محمد عمي الصابكني،

مركز إحياء التراث اإلسالمي جامعة أـ القرل مكة المكرمة ،ط األكلى 1988ـ .51/1،

) -)28ينظر :إعراب القرآف ، 166/1.كاعراب ثالثيف سكرة مف القرآف ،أبكعبداهلل الحسيف بف أحمد المعركؼ بابف خالكيو

(370ق)  ،دار كمكتبة اليالؿ بيركت  ،ط األكلى 1985ـ ص.9
 29ينظر إعراب القرآف لمنحاس.51/ 1 :

 30ينظر تفسير الطبرم :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،محمد بف جرير الطبرم ،تح :عبد اهلل التركي ،دار ىجر لمطباعة،

األكلى 2001 ،ـ ،ج 1ص 631كمعاني القرآف كاعرابو :ج1ص 128كتفسير القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ،أبك عبد اهلل محمد
بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ،تح :ىشاـ سمير البخارم ،دار عالـ الكتب ،الرياض ،السعكدية177/1 :
 31إعراب القرآف لمنحاس.51/ 1 :
 32معاني القرآف لمفراء.31/ 1 :
 33تفسير الطبرم631/ 1 :
 34مغني المبيب.803/ 1 :

 35معاني القرآف لألخفش (األكسط) ،أبك الحسف األخفش (215ق) ،تحقيؽ :ىدل قراعة ،مكتبة الخانجي ،القاىرة،

الطبعة األكلى.444/2 :

 36المصدر نفسو.19/2 :

 37ينظر صحيح البخارم :ج 1ص.154
 38ينظر معاني الفراء 3ج ص.22
 39إعراب القرآف لمنحاس.52/ 4 :
 40المصدر نفسو.52/4:

 41تفسير الطبرم.141/ 13 :

 42انظر صحيح البخارم.154/ 1 :

 43انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ،محمد بف أحمد شمس الديف القرطبي ،تحقيؽ :ىشاـ سمير ،دار عالـ الكتب

الرياض ،طبعة.157/ 1 :2003 :

 44انظر معاني القرآف كاعرابو لمزجاج :ج 1ص.67

 45تفسير القرطبي :ج 1ص.157
 46المصدر نفسو.16/ 12 :

 47مجاز القرآف ،أبكعبيدة معمر بف المثنى (209ق) ،تحقيؽ :محمد فؤاد سزكيف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طبعة

1381ق :ص.29

 48تفسير األلكسي :ج 1ص.108

.167/
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 50ىك يزيد بف مفرغ الحميرل .في ديكانو ص 170؛ كخزانة األدب ،41 /6

 51انظر :خزانة االدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر البغدادم ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة الرابعة 6:ص،41

كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب.55/4 :

 52التبياف في اعراب القراف لمعكبرم120/2 :
 53تفسير الكشاؼ57/3 :

 54المحرر الكجيز البف عطية ،أبك محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي )542(،تحقيؽ :عبد السالـ عبد الشافي ،دار

الكتب العممية ،يركت ،الطبعة األكلى.41/4 :
.523/8

 55ركح المعاني ،محمكد ببف عبد اهلل األلكسي ،تحقيؽ :عمي عبد البارم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى:
 56معاني القرآف لمفراء :ج 1ص.177

 57خزانة األدب لمبغدادم :ج 6ص.46

 58ايضاح الشعر ،أبك عمي الفارسي ،تحقيؽ :حسف ىنداكم ،دار القمـ دمشؽ :ص.146

 59انظر معاني القراءات لألزىرم ،محمد بف أحمد األزىرم ،جامعة الممؾ سعكد ،السعكدية ،الطبعة األكلى200/1 :

( -)60ترجمة اإلعالـ.215/3:

( -)61ينظر كتاب سيبكيو  16 / 3 :كاإلنصاؼ لألنبارم  :ص.83

( )62إعراب القرآف لمنحاس :ج 1ص325
 63مغني المبيب170/1 :

 64معاني القراءات لألزىرم:

247

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

