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  .يتفي كلية اIداب والعلوم اGنسانية في جامعة آل الب –تخصص نحو وصرف 
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ب 

  الشكر والتقدير

 

.علينا، ونحن ب� حول و� قوةالحمد والشكر � على نعمه التي أنعمھا   

من كان له الفضل في إنجاز  أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، ووافر الحب والتقدير لكلطيب لي أْن ي

:وھم -بعد 1 عّز وجلّ –ھذه الدراسة   

فقد كان مشرفا ً ومربيا ً وأبا ًرحيما ً، أشكره أو�ً  -حفظه 1–ا2ستاذ الدكتور علي حسين البواب 

، المتكرر طاعيوسعة صدره، رغم انقف على ھذه الرسالة، ثم على صبره 5شرااعلى قبوله 

.ه شكرهيالكلمات أن توف 2ثر علّي، فتعجزوز�تي الكثيرة، فقد كانت لتوجيھاته أبلغ ا  

كما أتقدم بالشكر الجزيل 2عضاء لجنة المناقشة الدكتور إبراھيم السيد والدكتور محمود الديكي 

وا2ستاذ الدكتور عبد الكريم مجاھد على تفضلھم بقبول قراءة ھذه الرسالة وتصويب ما فيھا من 

.أخطاء وعثرات  

ذي لم يبخْل علّي بوقته ونصحه لي، والذي أمدني بكل والشكر كّل الشكر للدكتور عليان الجالودي ال

فله كل الشكر والتقدير وا�حترام، موضوع بحثي،  ما احتجته من مصادر ومراجع ُعمانية تمسّ 

.وجزاه 1 عني كل خير  

لدكتور سعيد أبو خضير الذي كنت كلما رأيته يرفع من ھمتي ويشعل نفسي حماسة لوالشكر الجزيل 

.وجدا  

.لجزيل لCستاذ الشاعر سمير حمزة، الذي ما بخل علّي بوقته وعلمه، فكل الشكر لهوالشكر ا  

وإلى جامعة آل والشكر موصول لكل من كان له فضل علّي بتعليم أو دعم أو سؤال أو متابعة، 

منارة  بقيھاالبيت التي أتاحت لي الفرصة 5كمال دراستي في رحابھا، أسأل 1 العلي القدير أْن ي

.، ومقصدا للعلماءللعلم  



ج 

 ا�ھداء

:أھدي ثمرة عملي ھذا، بكل المحبة والصدق  

.هوأسكنه فسيح جنات - رحمه 1–إلى روح أبي   

في نظرھا،  بيراأمي التي سھرت علّي الليالي الطوال، حتى تراني ك، إلى رمز التضحية والعطاء

.كل خيرعني  1 ھا، وجزا1 بعمرھا أمدَ   

الليالي من أجل إتمام ھذا  ربي، التي ضحت بوقتھا وراحتھا، وسھرت معيإلى صديقتي ورفيقة د

.زوجتي الغالية، جزاھا 1 خيرا البحث،  

.، جعلھما 1 من ا2تقياء ا2نقياء)إياس وسديل(عيني، إلى ولدّي  وقرتي كبدي إلى فلذتي  

على رّد معروفھم،  ني 1ُ قدرَ أوإلى أخوتي وأخواتي الذين أرى في عيونھم المحبة والصدق، 

.وجزاھم 1 عني كل خير  

    . وأسأل 1 العلي القدير أن ينفعني به، وينتفع به غيري، إليھم جميعا ًأھدي ھذا العمل المتواضع
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ملخصال  

    

Yبحث في تمھيده تعريفا تناول ال    Vالعوتبي الصYيوخه ( حاريبYه وشYده وحياتYبه ومولYرته ونسYأس

  . منھجه فيه �محم رزا5بانة وأب هوكتاب، ...)وا2وضاع السياسية في عصره

حيYث  )السYماع والتعليYل(وتطرق بعد ذلك في الفصل ا2ول إلى موقفه من ا2صYول النحويYة   

ثYYم الحYYديث الشYYريف  ،ثلYYة فYYي القYYرآن الكYYريم وقراءاتYYهالمتمّ وبYYين مصYYادر العYYوتبي  ،ف السYYماععYYرّ 

  .ث البحث عن العلة النحوية عندهثم تحدّ ، ثم ك�م العرب شعراً ونثراً  ،حابةوأقوال الص

حويYYة التYYي عرضYYھا العYYوتبي فYYي فYYي الفصYYل الثYYاني إلYYى دراسYYة المسYYائل الن البحYYث تطYYرقو  

م مناقشYة ثY ة،وذلك بعرض ما جاء من مسائل نحوي ،فةب النحو المعرواا5بانة مرتبًة حسب أبو هكتاب

كYYل رأي ومناقشYYة تلYYك اUراء  ةبYYذكر اUراء التYYي وردت فيھYYا وأدلYYفيھYYا  يالمسYYائل التYYي كYYان لYYه رأ

  .والترجيح بينھا

فكYYان علYYى ث�ثYYة مباحYYث، تنYYاول ا2ول دقYYة نقلYYه عYYن العلمYYاء السYYابقين  الفصYYل الثالYYث وأّمYYا  

وطرق نقله المباشYر وغيYر المباشYر، وتنYاول المبحYث الثYاني مYنھج العYوتبي وعزوه الك�م 2صحابه، 

في عرض المادة النحوية في كتابه ا5بانة، با5ضافة إلى استخدامه للمصطلح النحوي، والذي تYراوح 

  . بين المصطلحات البصرية والمصطلحات الكوفية

  .وعرض البحث في الخاتمة 2ھم النتائج التي تم التوصل إليھا  
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  :مقدمة

م الع��وتبي س��لِ مة ب��ن مُ ـَ ل��تتن��اول ھ��ذه الدراس��ة الجھ��ود النحوي��ة ب��ي المن��ذر سَ   

�� نحوي��ة كثي��رة  س��ائلَ م تض��منَ  فالكت��ابُ  .ف��ي اللغ��ةِ  ا)بان��ةِ  كت��ابِ  حاري م��ن خ��#لِ الص!

  .تميز بھا نحويةٍ  جھودٍ  نْ مِ العوتبي ه ُمَ ھا ما قدَ من خ#لِ  تبيّنامومتنوعة، 

  ، حي�ثُ ◌ً  تام�ا اس�تقراءً  ا)بان�ةِ  النحوي�ة ف�ي كت�ابِ  مباح�ثَ الالدراسة ُ  استقرأتِ و  

 ، كاش�فاالمعروف�ةِ النح�و ِ عل�ى أب�وابِ  المس�تقرأةِ  النحوي�ةِ ◌ِ  مسائلال◌ِ  بتوزيع الباحثُ  قامَ 

  .ا)بانة كتابَ  العوتبي في تأليفهِ  هُ الذي اتبعَ  المنھجَ  ◌ً 

ف��ي مج��ال  ةالعم��انيين عام��ة والع��وتبي خاص�� دورَ  وت��أتي ھ��ذه الدراس��ة لتب��رزَ   

  .فيه ھمالدرس النحوي وتبين إسھاماِت 

ع�ن غي�ره ف�ي  اھتماماته العلمي�ة ك�ان متمي�زاوتنوع ِ  هِ موسوعيِت  والعوتبي رغمَ       

ه ل�م ، فم�ن جھ�ة الش�كل تمي�ز بأّن�◌ً  ومض�مونا◌ً  أبحاثه اللغوية في كت�اب ا)بان�ة ش�ك#

 ھا بش��كلٍ مُ ق��دِ م��ا ك��ان يُ نّ غوي��ة للمتلق��ي بش��كل ع��ادي ي��ؤدي إل��ى المل��ل، وإمادت��ه الل!  يق��دمْ 

ه ـَ أبحاث� على القص�ص والحكاي�ات واخب�ار، وم�ن جھ�ة المض�مون ف�إنّ معتمدا ً جذاب 

  .والتحليل النقلُ  على مقومات البحث العلمي من حيثُ  تتوافرُ  والنحوية غويةالل! 

 ھ�ا الفائ�دةلقارِئ  الت�ي تق�دمُ  اللغوي�ةِ  الكت�بِ  ه أح�دُ ا)بانة في اللغة أنّ  ميز كتابَ وما يُ        

، فقد أش�ار وادِب واخبار والب#غة وغيرھا من العلوم والنحو اللغةِ علم ِ في مجال ِ ◌َ 

ّ وق���د أل���: " الع���وتبي إل���ى س���بب تأليف���ه لكت���اب ا)بان���ة إذ يق���ول ف���ي  ھ���ذا الكت���ابَ  فتُ ـ

المس�تويات الت�ي يق�وم عليھ�ا ال�درس : ، فقد قصد بعب�ارة أص�ول اللغ�ة..." اللغةِ أصول ِ 

  .ن نحو وصرف وصوت وب#غة وغير ذلكاللغوي، م

 عديدةٍ  من مصادرَ مستقاة ً◌ً  ه مادةكتابَ  العوتبي قد استودعَ  أنّ  بالذكرِ  وجديرٌ   

القراءات والشعر العربي اصيل  وكتبِ  الشريفِ  والحديثِ الكريم ِ بين القرآن ِ تتراوحُ 

 ن قبله لخدمةِ غويون العرب معليھا الل!  التي اعتمدَ  ، وھي المصادرُ وأقوال العربِ 

 غويةه الل! مادِت  سابقيه في إثراءِ  الفصيحة، كما استفاد العوتبي من كتبِ  العربيةِ  اللغةِ 

موضوع الدراسة،  ّنھاالنحوية التي ُعنيت بالمسائل والنحوية، وأخص! ھنا الكتَب 

) آنمعاني القر(لسيبويه، و) كتابال(للخليل بن أحمد، و )كتاب العين( :فِمْن ھذه الكتبِ 

Pبن ) الزاھر في معاني كلمات الناس( بي عبيدة،) ومجاز القرآن(للفراء، 

 وصرفيةٍ  نحويةٍ  ينطوي على فوائدَ  ا)بانةِ  كتابَ  مما جعلَ  غيرھا،نباري، وا

والقراءات والغريب وادب والعروض والقافية في التفسير ِ وفوائدَ  وصوتيةٍ  وإم#ئيةٍ 
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 رُ كثِ به، إذ كان يُ  ستھانُ P يُ النحوية ُفي الكتاِب حيزاً  المباحثُ  وغير ذلك، وقد احتلتْ 

.ذلكل أو دعت الضرورة له الفرصة النحوي كلما سنحتْ  الشاھدِ  ذكرِ  منْ   

الدراسةُ على المنھجِ اPستقرائي، حيث قاَم الباحُث باPستقراِء الت�ام ف�ي  وقامتِ   

ام��ْت أيض��ا ًعل��ى الم��نھج ، كم��ا قتناول��ِه المس��ائَل النحوي��ة الت��ي تض��مَنھا كت��اُب ا)بان��ةِ 

ال��ذي م��ن خ#ل��ِه ق��اَم الباح��ُث بع��رض اSراِء واPختي��ارات النحوي��ة للع��وتبي التحليل��ي 

  .ومناقشِتھا وعرض آراِء العلماء حولھا ثم الترجيح بين ھذه اSراء

وم��ا دفعن��ي للتص��دي لمث��ل ھ��ذه الدراس��ة ھ��و ع��دم وج��ود دراس��ة نحوي��ة ح��ول 

، حي��ث ل��م ت��نھض دراس��ات منف��ردة لبح��ث الجھ��ود النحوي��ة الع��وتبي أو كتاب��ه ا)بان��ة

 Pللعوتبي في كتاب ا)بانة، ب�ل وتك�اد تك�ون معدوم�ة ف�ي ھ�ذا ا)ط�ار، فل�يس ھن�اك إ

  . إشارات مبثوثة ترد في ثنايا بعض ابحاث

  :ومن ابحاث التي نجد فيھا إشارات لموضوع البحث 

فات عل��ى بع�ض م��ن دخ��ول بع�ض الص�"بح�ث لل�دكتورة س��كينة موع�د بعن�وان 

المق��دم لمجل��ة الت��راث " خ��#ل كت��اب ا)بان��ة ف��ي اللغ��ة العربي��ة للع��وتبي الص��حاري

وين��اقش ھ��ذا البح��ث مس��ألة دخ��ول ح��روف الخف��ض بعض��ھا مك��ان بع��ض،  العرب��ي،

وذلك من خ#ل كتاب ا)بانة في اللغة العربية، موازنة آراء العوتبي ب�آراء غي�ره م�ن 

  .العلماء

المباحث النحوي�ة ف�ي كت�اب ا)بان�ة "لطالب عبد الرازق جرار بعنوان بحث ا و

ح��اول في��ه الطال��ب أن ) ن��دوة الع��وتبي الص��حاري الدولي��ة(ال��ذي قدم��ه ف��ي " للع��وتبي

يستقص�ي م�نھج الع�وتبي ف�ي تقديم�ه للمباح��ث النحوي�ة م�ن خ�#ل عين�ات متفرق�ة م��ن 

  .أجزاء الكتاب

ف�ي كت�اب ا)بان�ة، أم�ا فيم�ا يتن�اول ھذا فيما يخ�ص ا)ش�ارة للمباح�ث النحوي�ة  

  كتاب ا)بانة في اللغة فھناك رسالتان علميتان

للباح�ث ) الع�وتبي ومنھج�ه ف�ي الص�ياغة المعجمي�ة( ف�ي ُعم�ان بعن�وان : إحداھما  -

محم��ود ب��ن س��ليمان الري��امي، وتن��اول فيھ��ا م��نھج الع��وتبي ف��ي ص��ياغته لمعجم��ه 

  .المعجميةا)بانة والطريق الذي سلكه في إبراز مادته 

التصريف في كت�اب ا)بان�ة للع�وتبي م�ن علم�اء ( في السعودية بعنوان : واخرى -

للباحث��ة ھلّ��ة بن��ت حمي��د الزم��اي، حي��ث ) الق��رن الراب��ع الھج��ري دراس��ة وتقويم��ا 

ض الع�وتبي تناولت ھذه الدراسة كتاب ا)بانة من الن�واحي الص�رفية وطريق�ة ع�ر
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بعيدتان عن ص�لب دراس�تنا الجھ�ود النحوي�ة  وھما دراستانللمادة اللغوية صرفياً، 

  .للعوتبي في كتاب ا)بانة

  :وھي أسبقيتھاوقد قامت حول العوتبي ومؤلفاته ندوات عدة نذكرھا حسب 

ن��دوة أقامھ��ا المنت��دى ادب��ي ف��ي جامع��ة ) ق��راءات ف��ي فك��ر الع��وتبي الص��حاري( -

بح��اث م، وتض��منت ا1995الس��لطان ق��ابوس ف��ي ش��ھر ك��انون اول م��ن الع��ام 

  : التالية

الع�وتبي ب�ين الفق�ه "للدكتور إبراھيم الدسوقي، و بح�ث " معجم ا)بانة للعوتبي"

حم��د ب��ن " الع��وتبي نس��ابة"لس��ماحة مفت��ي ع��ام س��لطنة عم��ان، وبح��ث " واص��ول

لل�دكتور ج�اد محم�ود ط�ه، وبح�ث الم�نھج " الع�وتبي مؤرخ�ا"سعود الس�يابي، وبح�ث 

" الضياء منھجا وأس�لوبا ولغ�ة"مد قرقش، وبحث للدكتور مح" التاريخي عند العوتبي

  .للدكتور عبد الحفيظ محمد حسن

المنعقد في نيس�ان ) الملتقى العلمي اول حول تراث سلطنة عمان قديما وحديثا(  -

م، في جامعة آل البيت، وقد تضمن ھ�ذا الملتق�ى بحث�ا واح�دا ع�ن 2001من العام 

دراس��ات اللغوي��ة ف��ي عم��ان ف��ي ال"الع��وتبي قدم��ه ال��دكتور حس��ن المل��خ بعن��وان 

  ).-العوتبي نموذجا–القرنين الرابع والخامس الھجريين 

أقامتھ�ا وح�دة الدراس�ات العماني�ة ف�ي جامع�ة ) ندوة العوتبي الصحاري الدولي�ة(    -

 :م، وتضمنت البحوث التالية2008آل البيت في شھر آذار من العام 

سلطان ب�ن مب�ارك ب�ن حم�د  للباحث" دراسة توثيقية لتراث العوتبي المخطوط"  

ص�ورة "لل�دكتور س�عيد الزبي�دي، وبح�ث " نظرات في تحقيق ا)بانة"الشيباني، وبحث 

لل��دكتور ف��اروق " الع��وتبي ف��ي دراس��ات الع��رب والمستش��رقين مش��ادة ح��ول الع��وتبي 

لل��دكتور زي��د " المص��طلح الص��وتي عن��د الع��وتبي ف��ي كتاب��ه ا)بان��ة"ف��وزي، وبح��ث 

" دراس��ة مص��طلحية ف��ي كت��اب ا)بان��ة: ة اللغوي��ة ومعوقاتھ��االط#ق��"القرال��ة، وبح��ث 

لل�دكتور س�يد " أثر الفكاھة في كتاب ا)بان�ة للع�وتبي"للدكتور سعيد أبو خضر، وبحث 

لل��دكتور محم��د " الجھ��ود اللغوي��ة للع��وتبي وقيمتھ��ا العلمي��ة"عل��ي إس��ماعيل، وبح��ث 

لل��دكتور محم��د " الع#م��ة الع��وتبي الص��حاري وفص��ول فق��ه اللغ��ة"البوق��اعي، وبح��ث 

ص�يغة "للدكتور سامي أبو داوود، وبحث " إضاءة على سيرة العوتبي"ب#سي، وبحث 

ا)بان�ة ع�ن م�نھج "لل�دكتور ص�#ح ج�رار، وبح�ث " التعجب في كتاب ا)بانة للع�وتبي

إس�ھامات "لل�دكتورة ليل�ى العم�ري، وبح�ث " العوتبي في كتابه ا)بانة في اللغة العربية

جھ�ود الع�وتبي ف�ي "لل�دكتور قاس�م بالح�اج، وبح�ث " عل�وم الق�رآنالعوتبي في مباحث 
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أس��اليب " لل��دكتور ص��الح ب��ن أحم��د ب��ن س��يف البوس��عيدي، وبح��ث " الفك��ر ا)س��#مي

ق��راءة ال��نص الش��عري عن��د الع��وتبي الص��حاري العم��اني ف��ي كتاب��ه ا)بان��ة ف��ي اللغ��ة 

ي ف��ي كت��اب ا)بان��ة الب#غ��ة عن��د الع��وتب" لل��دكتورة بثين��ة القض��اة ، وبح��ث " العربي��ة 

منھج العوتبي في التأليف ف�ي كت�اب ا)بان�ة ف�ي "للدكتور إبراھيم أبو علوش ، وبحث "

كت��اب  –المث��ل عن��د الع��وتبي "لل��دكتور عب��د الباس��ط مراش��دة ، وبح��ث " اللغ��ة العربي��ة 

لل���دكتور محم���د ال���دروبي، وبح���ث لل���دكتور محم���د العبس���ي بعن���وان " ا)بان���ة ش���اھداً 

امث��ال ف��ي كت��اب ا)بان��ة "  :، وك��ذلك بح��ث بعن��وان"يلش��عر الج��اھلالع��وتبي وتلق��ي ا"

الش��واھد الش��عرية ف��ي "لل��دكتورة منتھ��ى الحراحش��ة، وبح��ث " للع��وتبي دراس��ة نقدي��ة 

  .للدكتور محمود الرضواني" كتاب ا)بانة للعوتبي 

تن��اول الع��وتبي وكتاب��ه ا)بان��ة ف��ي اللغ��ة ،  ول��م ن��ذكر م��ن أبح��اث الن��دوة إP م��ا  

ابحاث لم ن�ذكرھا نھ�ا تتعل�ق بجوان�ب أخ�رى م�ن مؤلف�ات الع�وتبي كالض�ياء  وباقي

  ...... في الفقه وانساب في التاريخ 

ومم��ا س��بق نلح��ظ أن جمي��ع م��ا ذكرن��اه م��ن دراس��ات وأبح��اث س��ابقة ل��م تتن��اول   

موض��وع جھ��ود الع��وتبي النحوي��ة، ل��ذلك س��تكون ھ��ذه الدراس��ة لتتص��دى لمث��ل ھ��ذا 

  .الموضوع

متِ وقد قـُ      :الدراسة إلى تمھيٍد وث#ثِة فصوٍل وخاتمة س\

اسمه ونس�به ومول�ده ووفات�ه : تناوَل حياة العوتبي: فتضمَن مبحثين، اول: التمھيدأّما 

عنوان��ه ): ا)بان��ة(تن��اول كت��اب : وثقافت��ه ومص��نفاته وش��يوخه وت#مي��ذه، وف��ي الث��اني

  .وأھميته، ومصادره، ومنھج العوتبي فيه

ھ�ذا  وعل�ٍة، تن�اول فتناوَل اصوَل النحوية عند العوتبي من سماع ٍ: ولالفصل ا
 وأّما

ومص��ادُر الس��ماع عن��د الع��وتبي  .عارض��ا ًلمفھوم��ه لغ��ة ًواص��ط#حا ً الفص��ل الس��ماعَ 

الص�����حابِة، ِ◌  ءاتِ�����ِه، والح�����ديث ِ الش�����ريف ِ وأق�����والتتمث�����ُل ب�����القرآن الك�����ريم وقرا

دراس��ة ًمفص��لة ًلك��ل\ مص��در ٍم��ن تل��َك وك��#م ِالع��رِب م��ن ش��عر ٍونث��ر ٍ، حي��ُث ق��ّدْمُت 

المص��ادر ِمبين��ا ًم��دى ُحجيتھ��ا عن��َد العلم��اِء عام��ة وعن��َد الع��وتبي خاص��ة، وذل��ك م��ن 

خ��#ل ِط��رح ِامثل��ِة والش��واھِد عل��ى ك��ل\ أص��ل ٍم��ن تل��ك اص��ول، م��ن خ��#ل كت��اب 

  .ا)بانة

ة ف��ي كتابِ��ه وتناول�ُت ف��ي التعلي�ل النح��وي م�ا عرَض��ُه الع�وتبي م��ن أن�واع للعل��ل النحوي�

  .ا)بانة، مع التمثيل لكل\ نوع ٍمن ھذه العلل
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تبي ف�ي كتاب�ه ا)بان�ة، المس�ائَل النحوي�ة َالت�ي أوَرَدھ�ا الع�و فتن�اول: الفص�ل الث�انيوأّما 

مبني�ات ومعرب�ات، ث�م (إل�ى  أبوابِ النحو المعروفِة، فبدأ باسماء وقّسم َحْسبَ  وُرتبت

لمس�ائَل  ، ث�م انتق�ل إل�ى افع�ال، فع�رض)وبات ومج�رورات وتواب�عمرفوعات ومنص�

إلى ذك�ر المف�ردات وق�د  وبعدھا انتقل. فعال في ا)بانةمتفرقٍة عرَضھا العوتبي عن ا

َي�ه فيھ�ا أحيان�ا أخ�رى، حي�ُث ق�ام جاء العوتبي بكثير منھا عارضا ًلھا أحيانا ًومب�ديا ً رأ

رأَي��ه ورأي  ع��رضألة إذا ك��ان ل��ه رأٌي ف��ي مس��ف��بع��رض ِم��ا ذك��َرهُ الع��وتبي،  الباح��ث

مبحث��ا ًخاص��ا ًل��بعض ا)عراب��ات ث��م أف��رد . Sراءب��ين ھ��ذه ا رج��حالعلم��اء اSخ��رين ث��م 

مبحثا ًللمس�ائل  العلماء اSخرين فيھا، ثم ُخصص[  المتفرقة عارضاً رأَي العوتبي وآراءَ 

 لرأي م�ن اSراء فيھا رأيه ورأي العلماء مرجحاً  غوية التي ذكرھا في كتابه، وناقشالل

  .في نھاية كّل مسألة

فق��د قم��ُت بتق��ويم عم��ل الع��وتبي ف��ي كتاب��ه ا)بان��ة وف��ي المس��ائل : الفص��ل الثال��ثوأّم��ا 

تناول�ُت في�ه : النحوية التي عرَضھا أو كان له رأٌي فيھا، وقد ج�اء عل�ى قس�مين، اول

عن�د الع�وتبي م�ن حي�ث ع�زوه لم�ن نق�ل ع�نھم وع�دم ع�زوه، وكيفي�ة النق�ل ) دقة النقل(

تح����دثُت ع����ن م����نھج الع����وتبي ف����ي : وف����ي القس����م الث����اني). وغي����ر مباش����ر مباش����ر(

ع���رض ِالم���ادة ِالنحوي���ة ِف���ي كتاب���ِه ا)بان���ة، وتح���دثُت ع���ن اختيارات���ه النحوي���ة وميل���ه 

للمدرسة الكوفية، كما عرض�ت للمص�طلح النح�وي عن�ده، مبين�ا ًذل�ك م�ع امثل�ة عل�ى 

  .كل\ مصطلح ٍكان يأتي به

  .لنتائج التي توصل إليھا البحثا وفي الخاتمة عرضُت أھمَ 
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 :تمھيدال

  حاريالعوتبي الص� : المبحث ا
ول  

نظ���راً لقل���ة المص���ادر الُعماني���ة، وص���عوبة الوص���ول إليھ���ا، فق���د اعتم���دت ف���ي   

مقدم�ة تحقي�ق كت�اب ا)بان�ة، ون�دوة الع�وتبي (دراستي ھن�ا عل�ى م�رجعين أساس�ين ھم�ا 

إّن ال��ذين : ى المت��وفرة، ويمك��ن الق��ولواPس��تعانة ب��بعض المراج��ع اخ��ر) الص��حاري

تحدثوا عن العوتبي ف�ي التحقي�ق وغي�ره ق�د اس�تعانوا بمص�ادر ُعماني�ة قليل�ة، وP يھمن�ا 

في ھذه الدراسة الوقوف على الخ#ف الذي نشب حول شخصية ھذا الرج�ل، واق�وال 

  .يةحوله، وإّنما يھمنا ما أجمع عليه أغلب الباحثين حول ھذه الشخص حيكتْ التي 

P تخل���و شخص���ية ھ���ذا الرج���ل واس���مه م���ن تن���اقض وغم���وض يلفھم���ا، يق���ول : اس���مه

) باثيرس�ت(إّن أول من ش�كك ف�ي شخص�ية الع�وتبي ك�ان المستش�رق : "فاروق فوزي.د

: أّن للع�وتبي شخص�يتين ھم�ا) باثيرس�ت(، حي�ث ذك�ر )1("، ولكنه ل�م يق�دم الب�ديل1966

، وأب�و إب�راھيم س�لمة ب�ن مس�لم ب�ن )انس�اب(أبو المنذر سلمة بن مس�لم ص�احب كت�اب 

، ھذا التشكيك انعكس على بعض الباحثين الُعم�انيين مث�ل عب�د )الضياء(عيسى صاحب 

  .)2()تعددية العوتبي وترجمته(الرحمن الّسالِمي من خ#ل بحثه 

ا)جم�اع ب�أّن الع�وتبي ھ�و ش�خص واح�د  ع�نلكّن ھذا امر ل�م ي�ثنِ الدارس�ين   

أب��و المن��ذر س��لمة ب��ن مس��لم ب��ن إب��راھيم الط��احي الع��وتبي ( : واPتف��اق عل��ى أّن اس��مه

وقد تـُوِصَل إلى ھذا اPسم بعد استنتاجات كثي�رة يكف�ي الرج�وع لمقدم�ة . )3()الُصحاري

، يق��ول ف��ي )س��امي ص��قر.د(التحقي��ق ف��ي كت��اب ا)بان��ة لمعرفتھ��ا، كم��ا وص��ل إليھ��ا 

ة ب�ن مس�لم، وھ�و عين�ه أب�و إّن إب�راھيم ھ�و ج�د! أب�ي المن�ذر س�لم: "أطروحت�ه لل�دكتوراه

اسحاق إبراھيم بن مسلم الطاحي العوتبي، الذي ذكره أبو المنذر في كتابه انساب ھ�ذا 

من جھة، ومن جھة أخرى يك�ون مس�لم ب�ن عيس�ى ب�ن س�لمة ال�ذي كاتب�ه وج�وه الَيْحُم�د 

حسن الملخ مجموعة م�ن المعطي�ات ث�م يتوص�ل .، ويذكر د)4("أباً  بي اسحق إبراھيم 

نمي��ل إل��ى رب��ط ھ��ذه المعطي��ات : "شخص��ية الع��وتبي بن��اًء عل��ى م��ا اس��تنتج، يق��ول إل��ى

فترض أّن العوتبي ھو أبو المنذر َسَلمة بن ُمْسلِم بن إبراھيم ب�ن ُمْس�لِم ب�ن عيس�ى ب�ن أو

                                                

، ندوة العوتبي الصحاري الدولية، جامعة مشادة حول العوتبي نظرة استعراضيةفاروق فوزي،   )1(
 .12، صـ2009آل البيت، ا�ردن، 

 .، بتصرف12نفسه، صـ  )2(

قراءات في فكر أحمد بن سعود السيابي، : ، ويُنظر8، صـ)مقدمة التحقيق(ا�بانة العوتبي،   )3(
 .78م، صـ1998، وزارة التراث، سلطنة ُعمان، 1، طالعوتبي الصحاري

، 2002، رسالة دكتوراه، الجامعة ا�ردنية، دراسة وتحقيق) 1ج(كتاب ا)نساب سامي صقر،   )4(
 10صـ
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ل��م يخ�رج عّم��ا ذھ��ب إلي��ه محقق��و ا)بان��ة ) حس��ن المل��خ.د(، فاس��تنتاج )1("َس�َلمة الع��وتبي

) ف���اروق ف���وزي.د(ويس���تأنس ). س���امي ص���قر.د(نس���اب ومحق���ق الج���زء اول م���ن ا

في���ذكر أّن���ه خص���ص الفص���لين اول والث���اني م���ن  (*))محم���ود الري���امي(بأطروح���ة 

أطروحت���ه للح���ديث ع���ن الع���وتبي وحيات���ه ومؤلفات���ه، حي���ث ي���رفض الري���امي نظري���ة 

أب�و المن�ذر (ومن تبعه عليھ�ا، ويتوص�ل ف�ي النھاي�ة إل�ى أّن اس�مه الكام�ل  (**)لكنسونيو

َلَمة ب���ن ُمْس����لِم ب���ن إب����راھيم ب���ن ُمْس����لِم ب���ن عيس����ى ب���ن َس����َلَمة الط���احي الع����وتبي َس���

حاري )الص!
)2(.  

��: نس��به وأس��رته وت��ب وھ��ي بل��د م��ن أعم��ال حاري نس��بة إل��ى عَ الع��وتبي الص!

حار مرك��ز عمران���ي رق منھ��ا وربم���ا كان��ت محل��ة فيھ���ا، وُص��حار إل��ى جھ���ة الش��ُص��

ود ب�ن الحج�ر ب�ن عم�ران ب�ن ي�ة ب�ن ُس�أما الط�احي فنس�بة إل�ى طاح، )3(وحضاري مھم

ب�ن يع�رب ....بن ام�رئ الق�يس ب�نعمرو بن مزيقـيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة 

��و، )4(ب��ن قحط��ان ب��ن افھ��و م��ن طاحي��ة ب��ن س��ود ب��ن الحج��ر "ه م��ن طاحي��ة م��ن ازد أن[

عمران بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء الس�ماء، فھ�م وأزد العتي�ك بن�و ع�م حي�ث إن أزد 

  .)5("عتيك ھم بنو العتيك بن اسد بن عمرو مزيقياال

ھ�ا م�ن قب�ل وك�ل ل�بعض أبناِئ ا أسرة العوتبي فقد كان لھا مكانة سياسية ھامة بحي�ث يُ أم[ "

يستميلوا إليھم قبائل العتي�ك الموج�ودة ف�ي الباطن�ة، لحلفھ�م المع�ارض  د بأنْ مُ حْ وجوه اليَ 

  .)6("لت بن مالكالص[ ظر الذي خرج على إمامة )مامة راشد بن الن! 

نوف ـَ وھذا ما ذكره العوتبي نفسه في معرض حديثه ع�ن وقع�ة الروض�ة ف�ي ت�  

الص��لت ب��ن (واخ��ت#ف أھ��ل ُعم��ان ح��ول إمام��ة راش��د ب��ن النظ��ر وتقدم��ه عل��ى إمام��ة 

ة مَ َل ماً وأحم�د ب�ن عيس�ى ب�ن َس�لِ ْس�تاق وكاتبوا مُ سْ د اجتمعوا بالر! مُ حْ وجوه اليَ  أنّ ...)مالك

  .)1(يبايعا لھما في الباطنة في العتيك من بني عمران وسألوھما أنْ العوتبيين 

                                                

، العوتبي أنموذجاً : الھجريين)5- 4(الدراسات اللغوية في ُعمان في القرنين حسن الملخ،   )1(
 411، صـ2002الملتقى العلمي ا�ول حول تراث سلطنة ُعمان، جامعة آل البيت، ا�ردن، 

 .ذكرنا ھذه ا�طروحة في المقدمة (*) 

  ,Martin Hinds .: ن، يُنظرخصيتيللعوتبي شّن أذكر  أوروبيمستشرق جون ويلكنسون   (**)

Al- Awtabi's Account of studies the Muhallabids, journal of Semitic, 

monograph no.17, University Manchester, 1981. 

 13صـ بتصرف، ، مرجع سابق،مشادة حول العوتبي فاروق فوزي،  )2(

 9اHبانة، مقدمة التحقيق، صـ  )3(

  9مرجع سابق،صــــ دراسة وتحقيق،) 1ج(اب ا)نساب كتسامي صقر،   )4(

 82السيابي، مرجع سابق، صـــ  )5(

 11مرجع سابق، صـــ دراسة وتحقيق،) 1ج(كتاب ا)نساب سامي صقر،   )6(

 9صـــــ مرجع سابق، ،سامي صقر  )1(
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فالعوتبي كان من أسرة لھا مكانتھ�ا ف�ي ُعم�ان، وكان�ت م�ن اس�ر الم�ؤثرة ف�ي   

  . الحراك السياسي في ذلك الوقت

  :مذھبه

جلي��ة ف��ي العن��وان الموس��وم ب��ه كت��اب ا)بان��ة  ه فتظھ��رُ ا ع��ن مذھب��ه وعقيدتِ��أّم��  

 ل من كتاب ا)بانة في اللغة العربية الشريفة و إبانة الك#م، ألف�ه وحي�دُ السفر او" وھو

�لِ ْس�ة ب�ن مُ مَ َل ره َس�صْ مِ  وفقيهُ  دھرهِ  عصره وقريعُ  بي م�اني ال�وھْ حاري العُ م الع�وتبي الص!

  .)2("ا)باضي المحبوبي

فم�ن العن�وان نس��تطيع تحدي�د م��ذھب الع�وتبي م�ن خ��#ل م�ا ثبت��ه ت#مي�ذه ال��ذين   

كتفي بم��ا توص��ل إلي�ه محقق��و كت��اب أالمص�نف ونس��خوه، وف��ي ھ�ذا الس��ياق س� تلق�وا ھ��ذا

وأن��ه إباض��ي وھب��ي فإن��ه يقص��د ) بي��ةھْ الوَ (وأم��ا نس��بة الع��وتبي إل��ى"ا)بان��ة ع��ن مذھب��ه 

وتختل�ف المص�ادر ح�ول أص�ل ھ�ذه التس�مية .........بية الفرق�ة ا)باض�ية الرئيس�يةبالوھْ 

إفريقية سموا بھ�ذا اPس�م نس�بة إل�ى ا)م�ام  وسببھا فبعضھا يذكر أن ا)باضية في شمال

ستميةسعبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رُ  الكت�ب  وتذكر بعضُ ...تم ثاني أئمة الدولة الر!

ھ��م س�موا بالوھبي�ة نس��بة إل�ى عب�د _ ب��ن وھ�ب الراس�بي أول إم��ام ا)باض�ية المحدث�ة أنّ 

مة الذي قتل في معركة النھروانللمُ     )3("......حك\

محقق���و ا)بان���ة نس���بة الع���وتبي إل���ى الوھبي���ة إل���ى عب���د _ ب���ن وھ���ب  وي���رجح  

وھ�ذا يعن�ي بالنس�بة للع�وتبي ص�فاء عقيدت�ه ا)باض�ية وأص�التھا ف�ي منابعھ��ا "، الراس�بي

   .)4("اولى

تحدي���د م���ذھب الع���وتبي وأص���الة " م���ا يقص���د بھ���ا إنّ ) المحب���وبي (وأم���ا نس���بة   

الع���وتبي محب���وبي الم���نھج " ى أن حي���ث خ���رج محقق���و كت���اب ا)بان���ة إل���)5("إباض���يته

والم��ذھب، نس��بة إل��ى محم��د ب��ن محب��وب ال��ذي كان��ت ل��ه مكان��ة كبي��رة ف��ي القض��اء ف��ي 

  . )6("صحار إبان الدولة ا)باضية في حوالي منتصف القرن الثالث الھجري

  :مولده وحياته

ل�م تع�رف بالتحدي��د س�نة مول��د الع�وتبي أو س��نة وفات�ه ن المص��ادر القديم�ة ل��م   

ا عن ھذا العالم أو عن أي شيء من  حياته،ولكن من خ#ل م�ا تح�دثت ب�ه بع�ض تزودن

                                                

  8،صــــالتحقيق ، مقدمةاHبانة )2(

 15نفسه، صـــــ  )3(

 15نفسه،صـــــ  )4(

 15نفسه، صــــ  )5(

 15نفسه صـــــ  )6(
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المص��ادر العماني��ة ع��ن ش��يوخه المع��روفين يمك��ن تحدي��د الفت��رة الزمني��ة الت��ي عاش��ھا 

ه م�ن علم�اء الق�رن ّن�إالعوتبي، حتى أنه اختلف في القرن الذي عاش فيه فمنھم من قال 

ماء الق�رن الخ�امس الھج�ري وم�نھم م�ن ذھ�ب ه من علنّ إالرابع الھجري ومنھم من قال 

إلى أنه من علماء القرن السادس الھج�ري، ولك�ن ال�راجح أن�ه م�ن علم�اء الق�رن الراب�ع 

  .)1(الھجري ويبدو أنه عمر طوي#ً حتى أدرك شطراً من القرن الخامس

الع��وتبي ھ��و أب��و المن��ذر س��لمة ب��ن مس��لم ب��ن  نّ إ:" حس��ن المل��خ . حي��ث يق��ول د  

م#حظة تك�رار اس�م مس�لم و س�لمة، م�ع لسلم بن عيسى بن سلمة العوتبي، إبراھيم بن م

اPشتراك في النسب، وباس�تعمال نظري�ة اجي�ال الت�ي تفت�رض أن ب�ين اPب�ن وأبي�ه م�ا 

ھ��ـ تاريخ��اً مقارب��اً ل��وPدة ج��د الع��وتبي 265يق��ارب م��ن ث#ث��ين س��نة يمك��ن اتخ��اذ س��نة 

الث الھجري ونفت�رض أن مس�لم ب�ن إب�راھيم إبراھيم، ن أباه مسلماً توفي في القرن الث

ھ�ـ تاريخ��اً مقارب�اً ل�وPدة الع��وتبي 325ھ��ـ وعلي�ه يمك�ن اتخ��اذ س�نة 295ول�د ف�ي ح�دود 

  .)2("تزيد قلي#ًً◌ أو تنقص قلي#ً  ا)بانة، مؤلف

ث��م يس��وق مجموع��ة م��ن ادل��ة يثب��ت بھ��ا نظريت��ه م��ن أھمھ��ا أن الع��وتبي ل��م يش��ر إل��ى 

د النص��ف اول م��ن الق��رن الراب��ع الھج��ري ، وأن��ه ينق��ل مص��ادر أو م��ؤلفين عاش��وا بع��

بعض معلوماته عن مص�ادر ع�اش مؤلفوھ�ا ف�ي الق�رن الراب�ع الھج�ري ك�أبي بك�ر اب�ن 

، فيم�ا )3(انباري وابن دريد وھما في النصف اول من القرن الرابع الھجري وغيرھا

، )4(الھج�ري فاروق عمر ف�وزي أن يك�ون الع�وتبي م�ن علم�اء الق�رن الخ�امس. رجح د

وق��د ع��اش الع#م��ة الع��وتبي ف��ي :" وھ��ذا م��ا ذھ��ب إلي��ه أحم��د ب��ن س��عود الس��يابي فيق��ول

النصف الثاني من القرن الخامس الھج�ري وذل�ك ن م�ن مص�ادره ف�ي كت�اب انس�اب 

س�ب فق�د نق�ل عن�ه ن   ،ھ�ـP456بن ح�زم اندلس�ي المت�وفى كتاب جمھرة نسب العرب 

تاب��ه وص��ل إل��ى الع��وتبي بع��د ذل��ك الوق��ت نظ��راً لبع��د وP ش��ك أن ك...لق�يط ب��ن الح��ارث

  )1("لمسافة بين ُعمان واندلس

ع�اش ف�ي الق��رن الراب�ع الھج��ري وأن�ه م��ن "ه وي�رجح محقق�و كت��اب ا)بان�ة أّن��   

علم�اء النص��ف اول م��ن الق��رن الخ��امس الھج��ري، وق��د يعن��ي ھ��ذا أن مول��ده ك��ان ف��ي 

                                                

، دراسة وتحقيق) 1ج(كتاب ا)نساب  وسامي صقر، 12- 11صـ ،التحقيق اHبانة، مقدمة :نظريُ  )1(
 .411صــــ الدرسات اللغوية في ُعمان، مرجع سابق، ، وحسن الملخ، 19-18صـــــ مرجع سابق،

 411مرجع سابق، صـــ ،الھجريين)5-4( الدراسات اللغوية في ُعمان في القرنينحسن الملخ،  )2(

 412-411المرجع نفسه،صـــ )3(

  41 -40، صــــدراسات في تاريخ ُعمانفاروق عمر فوزي،  )4(

 78، مرجع سابق ،صـــقراءات في فكر العوتبي الصحاريالسيابي،  أحمد بن سعود )1(
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ة إل��ى أواخ��ر النص��ف اول م��ن الق��رن نھاي��ة الق��رن الراب��ع الھج��ري وامت��دت ب��ه الحي��ا

  .)2("الخامس الھجري

فيمكن بعد عرض آراء الدراسين لتراث العوتبي أْن نستنتج أّن�ه ُولِ�د ف�ي الق�رن   

الرابع الھجري وامتد ب�ه الُعم�ر إل�ى النص�ف الث�اني م�ن الق�رن الخ�امس الھج�ري، دون 

  . تحديد سنة وPدته أو سنة وفاته

  :ها
وضاع السياسية في عصر

تذكر المصادر التي بين أيدينا أن اوض�اع السياس�ية ل�م تك�ن مس�تقرة ف�ي تل�ك   

تمث�ل ف�ي معظمھ�ا ص�راعاً ب�ين "الحقبة وإنما اتسمت بصراع  على الس�لطة ف�ي ُعم�ان 

، )3("عق�ود لھ�م ف�ي ُعم�انمعمال الخ#فة العباسية ث�م القرامط�ة وب�ين أئم�ة ا)باض�يين ال

ة، وواجھت فتنة داخلية أعقبتھ�ا ت�دخ#ت خارجي�ة، فقد شھدت صراعات سياسية متتابع

ا الفتن�ة اھلي�ة الداخلي�ة فك�ان س�ببھا ع�زل ا)م�ام الص�لت ب�ن مال�ك الخروص�ي س�نة أمّ 

وق�د ق�ادت  ھـ ومبايعة الفقيه موسى بن موسى إماماً جديداً ھ�و راش�د ب�ن النظ�ر،)273(

ثاني����ة س����نة إل����ى ح����روب م����دمرة انتھ����ت ب����زوال ا)مام����ة ا)باض����ية ال الفتن����ة ھ����ذه

وق��اد ھ�ذا الخ��#ف إل��ى انقس�ام سياس��ي ب�ين أھ��ل ُعم��ان، مم�ا أت��اح المج��ال ....ھ�ـ)280(

ف��ي خض��م ھ��ذه اح��داث السياس��ية و .للق��وى القبلي��ة أن تظھ��ر عل��ى المس��رح السياس��ي

لم تثن أصحاب العلم من الظھور والتأثير على من ح�ولھم بمؤلف�اتھم  ، فإّنھاوالتناحرات

  . ومواقفھم

  :علميةمكانته ال

فق��د تع��ددت "تظھ��ر مكان��ة الع��وتبي العلمي��ة م��ن خ��#ل م��ا ترك��ه م��ن مؤلف��ات   

اھتمام��ات الع��وتبي وبحوث��ه ف��ي مي��ادين مختلف��ة حي��ث ش��ملت الفق��ه وانس��اب واللغ��ة 

   )4("وادب، وھذا مؤشر على موسوعيته وتمكنه في أكثر من علم

رس�الة (ره الُب�رادي ف�ي ومما يشھد للعوتبي بھذه المكانة العلمية الرفيعة ما ذك"  

ه وص��ل وكت��اب الض��ياء، ي��ذكرون أّن��: (ع��ن كت��اب الض��ياء فيق��ول) ف��ي كت��ب ا)باض��ية

��ٌف وأربع��ون ج��زءا ًالمغ��رب م��ن النس��خة ا ، ورأي��ت من��ه ث#ث��ة أس��فار لكبي��رة التام��ة، ني\

التوحي�د والص�#ة والط�#ق والح�يض والبي�وع :ضخام كل سفر يشتمل عل�ى أج�زاء ھ�ي

، ف��الُبرادي المت��وفى )ك وھ��و أش��رف تص��نيف رأيت��ه ھ��ل ال��دعوةواحك��ام وغي��ر ذل��

                                                

  12اHبانة، مقدمة التحقيق، صــــ  )2(

 12نفسه، صــــ  )3(

 21مرجع سابق، صــــ ،دراسة وتحقيق) 1ج(كتاب ا)نساب  ي صقر،سام  )4(
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ع�ن ني�ف وأربع�ين ج�زءاً م�ن كت�اب الض�ياء وص�لت إل�ى يح�دثنا  )ھـ810(حوالي سنة 

دPل�ة كت�اب الض�ياء  نّ ومع أن الُبرادي P يذكر اسم المؤلف، فمن الواض�ح أ...المغرب

  .)1(" ومكانة صاحبه العلمية تدل على مؤلفه، وتغني عن ذكر اسمه

  :آثاره ومؤلفاته

يذكر محققو كتاب ا)بان�ة أن للع�وتبي الص�حاري كتب�اً كثي�رة بمواض�يع وعل�وم   

لق��د أس��ھم س��لمة ب��ن مس��لم الع��وتبي الص��حاري العم��اني ف��ي إث��راء الخزان��ة "مختلف��ة ،

التراثي��ة العربي��ة وا)س��#مية، بمؤلف��ات متع��ددة اغ��راض والجوان��ب فق��د رأى بعض��ھا 

ا مخطوطاً، وبعض�ھا م�ازال ف�ي ط�ي الكتم�ان أو تائھ�اً ف�ي اقبي�ة أو النور وبقي أكثرھ

  .)2("على الرفوف

  )3(:ومن أھم مؤلفات العوتبي وآثاره العلمية   

 . وھو موسوعة فقھية تقع في أربعة وعشرين جزءاً، وھو كتاب مطبوع: كتاب الضياء

ا فق�د كم�ا فق�د مختصر من كتاب الضياء، ولم يعثر على ش�يء من�ه وربم�: كتاب النورو

 . الكثير من تراثنا أو مازال تائھاً بين المخطوطات

حقيق�ه توھو مصنف ضخم ف�ي اللغ�ة العربي�ة وعلومھ�ا وق�د ت�م : كتاب ا)بانة في اللغةو

عب�د الك�ريم خليف�ة،  نص�رت عب�د (على يد مجموع�ة م�ن أس�اتذة الجامع�ة اردني�ة وھ�م

، وق�د ُطب�ع ف�ي أربع��ة )فيةال�رحمن، ص�#ح ج�رار، محم�د حس��ن ع�واد، جاس�ر أب�و ص��

 .أجزاء كبيرة

تن�اول أنس�اب الع�رب ف�ي ش�تى منازلھ�ا، ف سابقيهاقتفى به العوتبي أثر : كتاب انسابو

 .بالذكر النسب الشريف لرسول _ صلى _ عليه وسلم وخص[ 

 . ذكره العوتبي في كتاب انساب): في الحكم وامثال(كتاب و

 . وقد ذكره أيضاً في كتاب انساب): طب والرسائلمحكم الخطابة في الخ( كتابو

 .وذكره العوتبي في كتاب انساب: )ممتع الب#غة في الوفود والوافدات(كتاب و

ف��ي  هوق��د ذك��ر )أن��س الغرائ��ب ف��ي الن��وادر واخب��ار والفكاھ��ات واس��ماء(كت��اب و

 .انساب أيضاً 

 .)1(داوودسامي صقر أبو . قام بتحقيقه د): موضح انساب( كتابو

                                                

 20، صــــالتحقيق اHبانة، مقدمة  )1(

 22، صـــــالتحقيق اHبانة، مقدمة  )2(

 ،دراسة وتحقيق) 1ج(كتاب ا)نساب ، وسامي صقر. 23، مقدمة التحقيق، صــــاHبانة :ينظر  )3(
 23- 21صــــ

  23صــــ مرجع سابق، سامي صقر،  )1(
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وجمي��ع الكت��ب الت��ي ذك��ر الع��وتبي أن��ه ألفھ��ا ف��ي كتاب��ه انس��اب ل��م ي��تم العث��ور 

   .المخطوطات المكتبات ككثير من ھا مفقودة أو تائھة بين رفوفا نّ عليھا إمّ 
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  كتاب ا*بانة :المبحث الثاني

إّن العوتبي عندما صّنف ھذا الكت�اب ك�ان يح�اول رْس�َم م�نھج ٍ  :اسمه وأھميته  

وق��د ألف��ُت ھ��ذا الكت��اب ف��ي أص��ول اللغ��ة وذك��رت أحرف��ا ًم��ن دخي��ل : "دد ل��ه، يق��ولمح��

ورتـ[ْبت�ـُه عل��ى ُح��روف ...غيرھ�ا فيھ��ا، وفّس��رُت ش�يئا ًم��ن الك��#م الج�اري عل��ى ألس��نتھم

ف�العوتبي يب�ّين . )1("المعجم، ليكون أسھل معِرفة ً، وأقل ك#م�ا ً، وس�ميته بكت�اب ا)بان�ة

والم�نھج ال�ذي س�ار علي�ه وھ�و ترتيب�ه عل�ى ح�روف المعج�م سبب وضعه لھذا الكتاب، 

بم�ا أّن ) ا)بان�ة(وإْن لم يلتزم بھذا الترتيب في أحيان ٍكثي�رة، إذا Pً خ�#ف عل�ى تس�مية 

  .المؤلف سّماه

  : وتكمن أھمية كتاب ا)بانة في نقاط عدة، نذكر منھا

أوP ً، إذ يص��در أّن�ه يمث�ل إض�افة كبي�رة تاريخي�ة وعلمي�ة إل�ى الت�راث الُعم�اني   

  .)2(عن عالٍم شھد حقبة مضطربة من تاريخ ُعمان، فض# ًعن كونه أثرا ًلغويا ً ضخماً 

أّنه حفظ لنا مادة لغوية غزيرة، جمعھا عن علماء منھم م�ا وص�ل إلين�ا علمھ�م    

ومنھم ما لم يصْل إلينا، كما أّن المس�ائل النحوي�ة الت�ي نح�ن بص�دد الح�ديث عنھ�ا مثل�ت 

  .فيا ًلعلم النحو العربي، سواًء البصري أم الكوفيرافدا ًإضا

وا)بان�ة رغ�م أّن معظ�م مادت�ه منقول��ة ع�ن علم�اء س�ابقين إP أّن ق�درة ص��احبه   

فائق�ة عل�ى الت�أليف وإْن كان�ت أق�ّل م�ن  وتصنيفه بھذا الشكل يدل على قدرةعلى تبويبه 

  .المزدھرة علما ًمثي#تھا التي ظھرت في البصرة والكوفة وبغداد في تلك الحقبة 

لقد تنوعت مصادر كتاب ا)بانة بتنوع موض�وعاته، يمك�ن الق�ول إّن  :مصادره   

مصادره ھي كّل ما يتعلق بعلوم العربية، من كتب تفس�ير وح�ديث وب#غ�ة ولغ�ة ونح�و 

وصرف وأخبار ونوادر وغيرھا من المص�ادر الت�ي تم�ت للعربي�ة بص�لة، ّن الع�وتبي 

ا ً، وم�ا يھمن�ا ھن�ا ھ�ي المص�ادر النحوي�ة أو الت�ي تتعل�ق بالم�ادة أراد منه كتابا ًموس�وعي

  .بھا دون غيرھا النحوية، حتى يكون امر محصورا ً

    

    

  

                                                

 1/5اHبانة،   )1(

، ندوة العوتبي الصحاري الدولية، نظرات في تحقيق كتاب ا�بانة للعوتبيسعيد الزبيدي، : يُنظر  )2(
 .61، صـ2009جامعة آل البيت، ا�ردن، 
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ذكر أھ�م المص�ادر الت��ي اعتم�د عليھ�ا الع�وتبي ف��ي مادت�ه النحوي�ة ف�ي كتاب��ه س�أ  

ثي�ل ا)بانة، وقد رتْبناھا حسب ت�اريخ الوف�اة، وس�نكتفي بع�رض ھ�ذه المص�ادر دون التم

، وھ��ذه )ا)بان��ة(نن��ا ذكرن��ا امثل��ة ف��ي الفص��ل الثال��ث عن��د تق��ويم عم��ل الع��وتبي ف��ي 

  :المصادر ھي

ُيع��د الخلي��ل أح��د : )1()ھ��ـ175ت(للخلي��ل ب��ن أحم��د الفراھي��دي ) معج��م الع��ين(  

علماء النحو الكبار الذين كان لھم أثر كبير في تطور النحو العربي ونشوئه، فك�ان Pب�د 

ف��ي ھ��ذا المج��ال أْن يع��ود لمؤلفات��ه وأقوال��ه، وأب��رز مؤلف��ات الخلي��ل ي ع��الم يخ��وض 

على ا)ط#ق ھو معجم العين، ونستطيع القول أّن العوتبي استقى كثيرا ًم�ن م�ادة كتاب�ه 

  .من معجم العين) ا)بانة(

ُيع�د الكت�اب م�ن أھ��م : )2()ھ�ـ180ت(لس�يبويه ) الكت�اب(وم�ن مص�ادره أيض�ا ً،   

ر\ العصور، فما من عالم ِنحو ٍإP وج�َب علي�ه اPط�#ع عل�ى مصادر كتب النحو على م

ف��ي ) ا)بان��ة(ص��نعة س��يبويه، ل��ذلك ك��ان P ب��د للع��وتبي أْن يجعل��ه أح��د مص��ادر كتاب��ه 

  .المسائل النحوية والصرفية

: )3()ھ�ـ207ت(بي زكريا يحي�ى ب�ن زي�اد الف�ّراء ) معاني القرآن(ومنھا، كت�اب   

ف�ي ش�رح وإع�راب كثي�ر م�ن اSي�ات ) مع�اني الق�رآن(ت�اب اعتمد العوتبي كثيراً عل�ى ك

  .القرآنية، وغالبا ًما كان العوتبي يستأنس برأي الفراء ويأخذ به

: )4()ھ���ـ209(ب���ي عبي���دة معم���ر ب���ن المثن���ى ) مج���از الق���رآن(ومنھ���ا، كت���اب   

  .كثيرا ًما اعتمد العوتبي على ھذا الكتاب في تفسير اSيات وإعرابھا

الحس��ن س��عيد ب��ن مس��عدة  ب��ي) مع��اني الق��رآن(، كت��اب  ًوم��ن مص��ادره أيض��ا  

كان��ت أساس��ا عن��د  الت��ي، وھ��و كغي��ره م��ن كت��ب مع��اني الق��رآن )5()ھ��ـ215ت(اخف��ش 

  .العوتبي في تفسير مادة ا)بانة، وأخص منھا المادة النحوية

، )ھ��ـ276ت( )1(وم��ن المص��ادر الت��ي اعتم��د عليھ��ا الع��وتبي كت��ب اب��ن قتيب��ة  

، فق�د ش�كل الكتاب�ان م�ادة مھم�ة ف�ي تك�وين )ش�كل الق�رآن وأدب الكات�بتأويل م: (ومنھا

  .مادة ا)بانة النحوية

                                                

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي، : يُنظر )1(
، نزھة ا)لباء في طبقات ا)دباءأبو البركات ا�نباري، : ويُنظر. 1/557، 1979كر، ، دار الف2ط

 .45، صـ1985، مكتبة المنار، الزرقاء، 3تحقيق إبراھيم السامرائي، ط

 .54ونزھة ا�لباء، صـ. 2/229البغية، : يُنظر )2(

 .81، نزھة ا�باء، صـ2/333البغية، : يُنظر )3(

 2/294البغية،  )4(

 185صـ، ونزھة ا�لباء، 1/590البغية،   )5(
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بي العب�اس أحم�د ) الفصيح(وكتاب ) مجالس ثعلب(ومن ھذه المصادر كتاب   

، فقد اعتمد الع�وتبي عل�ى ثعل�ب ف�ي كثي�ر م�ن )2()ھـ291ت(بن يحيى المعروف بثعلب 

  .مادته النحوية

ب�ي إس�حاق إب�راھيم ب�ن ) مع�اني الق�رآن وإعراب�ه(كت�اب ومن مصادره أيضا ً   

، كما ذكرنا أّن العوتبي قد اعتمد كثيرا ًعلى كت�ب مع�اني )3()ھـ311ت(السري الزّجاج 

  .القرآن، ومنھا كتاب الزجاج ھذا

ب�ي بك�ر محم�د ب�ن ) الزاھر ف�ي مع�اني كلم�ات الن�اس واض�داد(ومنھا كتابا   

م���ن أھ���م ) الزاھ���ر(ّن كت���اب إ، حي���ث يمكنن���ا الق���ول )4()ھ���ـ328ت (القاس���م انب���اري 

بجمي��ع مس��توياتھا اللغوي��ة ) ا)بان��ة(المص��ادر الت��ي اعتم��دھا الع��وتبي ف��ي م��ادة كتاب��ه 

  .والنحوية وغيرھا، فھو أحد الركائز التي اعتمدھا العوتبي في تصنيف ا)بانة

) ب الق��رآنغري��(م��ن خ��#ل كتاب��ه  )5()ھ��ـ250ت(أب��ي ح��اتم السجس��تاني  إل��ىبا)ض��افة 

إع�راب ث#ث�ين س�ورة م�ن الق�رآن ومختص�ر (متمثلة بـ )6()ھـ370ت(وكتب ابن خالويه 

، وغيرھ�ا م�ن المص�ادر اللغوي�ة والب#غي�ة والتاريخي�ة وكت�ب التفس�ير )في شواذ القرآن

وكت��ب انس��اب وادب، الت��ي P مج��ال ل��ذكرھا ف��ي ھ��ذه الدراس��ة، ّن م��ا يھمن��ا ھن��ا 

اعتمدھا العوتبي في ذكر المسائل النحوية ف�ي ا)بان�ة، الت�ي ھ�ي المصادر النحوية التي 

  .موضوع الدراسة

                                                                                                                         

 159، ونزھة ا�لباء، صـ2/63البغية،   )1(

 173، ونزھة ا�لباء، صـ1/396البغية،   )2(

 183، ونزھة ا�لباء، صـ1/411البغية،   )3(

 197، ونزھة ا�لباء، صـ1/212البغية،   )4(

 1/606البغية،   )5(

 1/529البغية،   )6(
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  :منھج الكتاب 

ھ�ذا ب�اب تفس�ير ش�يء : "لخَص العوتبي منھَجُه في صناعِة كتابِه ا)بانة، بقول�ه  

من الك#م الجاري بين الناس، على توالي حروف المعجم إلى آخرھا، ث�م نخت�تم الكت�اب 

، فھ��و يش��رح لن��ا )1("العربي��ة والمع��اني اللغوي��ة، وابي��ات المعنوي��ةبش��يء م��ن الف��اظ 

  :ما سيقوم بفعله في ھذا الكتاب، فھوومنھجه بإيجاز 

يفس�ر ش�يئا ًم��ن الك�#م، وھ��ذا يعن�ي أّن��ه ل�ن يجم�ع ك��ل مف�ردات اللغ��ة، كم�ا ف��ي   

 المع��اجم اخ��رى، ب��ل يكتف��ي بج��زء قلي��ل منھ��ا، وي��رى أّن��ه Pب��د م��ْن أْن يق��وم بش��رحھا

  .وتوضيحھا للناس

وق��د اخ��تط الع��وتبي مس��ارا ًواض��حا ًف��ي وض��عه للكت��اب، فجع��ل ھ��ذه المف��ردات   

الت��ي يري��د أْن يش��رحھا ويوض��حھا م��ن الك��#م الج��اري عل��ى ألس��نة الن��اس، بمعن��ى أّنھ��ا 

كلمات شائعة دارجة في اPستعمال اللغوي العام، ولكن ھن�اك م�ن الن�اس م�ن P يع�رف 

ضعت على النحو الت�ي ھ�ي علي�ه، ف�أراد الع�وتبي أْن يق�وم بس�د معناھا، وP يعرف لَِم وُ 

وق�د ألف�ت : "ھذا النقص ، فھو يذكر في بداية كتابه عن سبب وضعه لھذا الكتاب، يقول

وفسرت شيئاً من الك#م الجاري عل�ى ألس�نتھم P َيع�رف ....ھذا الكتاب في أصول اللغة

، فالك#م المراد تفسيره جار ٍ ب�ين الن�اس )2(.."إP ُمتفيھق....معناه، وP يقف على فحواه

مع��روف ولك��ن P يفھ��م معن��اه إP متخص��ص وع��الم، ف��أراد الع��وتبي أْن يوص��ل المعن��ى 

  .لجميع الناس

عل�ى  -كم�ا ذك�ر–وقد رتب ھ�ذه الكلم�ات والمف�ردات الت�ي وق�ع اختي�اره عليھ�ا   

، ث�م ينطل�ق حروف المعجم، فھو يعتمد على جذر الكلمة، ويرتبھا بحسب الحرف اول

  .لباقي الحروف

فقد حشد العوتبي مجموعة كبيرة من المفردات التي تنتم�ي لح�رف واح�د، فب�دأ    

بالمفردات التي تبدأ بحرف الف فالباء فالتاء وھكذا إلى آخر حرف، ويمك�ن الق�ول إّن 

ھ��ذا الحش��َد م��ن المف��ردات ج��اء عل��ى ح��رف واح��د ولكّن��ه غي��َر مرت��ٍب داخلي��ا ً ترتيب��اً 

...) ذو، ذلك، ِذك�ر، َذرى، ذِرب، ذك�ي(بدأه على النحو ) الذال(فمث#ً  حرف  صحيحا،

إلى آخر الحرف، فھو وإْن جمع المفردات التي تبدأ بحرف ال�ذال إP أّن�ه ل�م يرت�ب ھ�ذه 

  . المفردات ترتيبا ًداخليا، وھكذا في بقية الحروف

                                                

 2/69اHبانة،   )1(

 1/5نفسه،   )2(
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ة أولي��ة لحش��د إب��راھيم الدس��وقي ب��أّن ھ��ذا الترتي��ب للج��ذور ك��ان محاول��.ي��ذكر د  

الج��ذور والكلم��ات الت��ي س��ُتعالج تح��ت ھ��ذا الح��رف، وكان��ت ھ��ذه المحاول��ة ف��ي انتظ��ار 

  .)1(محاولة ثانية للنظر في ترتيب المفردات ترتيبا ً داخليا ً، ولكن ھذا لم يتم

وقد اختلف دارسو كتاب ا)بانة فيما بينھم ح�ول وص�ف ھ�ذا الكت�اب فف�ي ح�ين   

ومعج�م ا)بان�ة ي�دخل ف�ي إط�ار اتج�اه المع�اجم : "يث يقولالدسوقي معجماً، ح.اعتبره د

العربية وھو الجانب الوصفي ويق�دم الم�ادة، ويع�رض لض�بطھا، واPش�تقاقات الص�رفية 

منھا كالمصدر واPسم والجمع بأشكاله المختلف�ة، ث�م يع�رض للمش�ك#ت الص�رفية الت�ي 

الدس�وقي عل�ى ذل�ك .اس�تدل د، وق�د )2("تقتضيھا معالجة ھذه المادة مستعينا ً باPستش�ھاد

، وھناك أمثلة كثي�رة ت�دل عل�ى م�ا ذھ�ب إلي�ه، فم�ن ذل�ك م�ث#ً حديث�ه ع�ن )زرع(بمثال 

د تھوي�دا ً، ومن�ه : الصلح والسكون، يق�ال: الھوادة: "يقول) الَھوادة( د الرج�ُل ُيَھ�و\ ق�د َھ�و[

دوا ب�ي كم�ا إذا ِم�ت! ف�أخرجتموني فأس�رعوا المش�ي، وP ُتَھ�و\ : قول عمران ب�ن ُحَص�ْين

د اليھود والنصارى، وقال الشاعر   :ُتَھو\

ياِطَرِة الُحْمرِ   وُتْرَكُب خيٌل P َھواَدَة بينھا   ماُح بالض\   وتشقى الر\

  .)3(..."أي P ُصْلح بينھما

د، واPس�م اليھ�ود والمص�در  د وُيھ�و\ فالصيغ الصرفية المشتقة من الج�ذر ھ�ي الفع�ل ھ�و[

  .بقول حد العرب وببيت من الشعر مستشھداً ... تھويدا وھوادة

والمث���ال ال���ذي أوردن���اه وأمث���ال ھ���ذه ) زرع(الدس���وقي .فالمث���ال ال���ذي ذك���ره د  

امثل��ة َح��َدْت ب��ه أْن يعتب��ره معجم��ا ً كغي��ره م��ن المعجم��ات العربي��ة، إP أّن��ه ينقص��ه 

  .الترتيب الداخلي للحروف

نص�رت عب�د ال�رحمن .عب�د الك�ريم خليف�ة ود.د(وأّما محقق�و كت�اب ا)بان�ة وھ�م   

آث�روا ع�دم وص�ف كت�اب ) جاسر أبو صفية. محمد حسن عّواد ود.ص#ح جّرار ود.ود

ورتبت��ه عل��ى (ونح��ن ن��رى م��ن خ��#ل ھ��ذا الع��رض أن ُيفھ��م قول��ه "ا)بان��ة بأّن��ه معج��م، 

ف��ي إط��ار التص��نيف الموس��وعي، ) ح�روف المعج��م، ليك��وَن أس��ھل معرف��ة وأق��َل ك#م��ا ً

فالكتاب ليس معجما ً ب�المعنى المع�روف ف�ي المع�اجم . وليس على أساس منھج معجمي

: وق��ولھم. )1("العربي��ة، ولكّن��ه جمل��ة م��ن القض��ايا اللغوي��ة مرتب��ة عل��ى ح��روف المعج��م

وربما كان أقرب إلى الحقيقة أْن نصف ھ�ذا المص�نف الض�خم، بأّن�ه موس�وعة لغوي�ة، "

                                                

 17، مرجع سابق، صـقراءات في فكر العوتبيإبراھيم الدسوقي،   )1(

 22المرجع نفسه، صـ  )2(

 4/584اHبانة،   )3(

 28اHبانة، مقدمة التحقيق، صـ  )1(
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فالوص��ف ال��ذي . )2("أقامھ�ا الع��وتبي اللغ�وي الب��ارع عل�ى أس��اس مس�ائل وقض��ايا لغوي�ة

ّن  ق�ديماً  أطلقه محققو ا)بانة علي�ه بأّن�ه موس�وعة، فھ�ذا م�ن س�مات الت�أليف المعجم�ي

المعجم P يكون معجما إP إذا كان موسوعيا ش�ام# لقض�ايا علمي�ة وأدبي�ة كثي�رة تش�مل 

عل��وم الق��رآن والتفس��ير واللغ��ة والش��عر وأق��وال الع��رب، فعن��د تص��فح أي معج��م يمك��ن 

  .على قضايا لغوية ونحوية وصرفية وصوتية وغيرھا العثور فيه

م�ن أّن كت�اب ا)بان�ة  محقق�و ا)بان�ةوعليه فإّن الباحث ھنا يؤي�د م�ا ذھ�ب إلي�ه    

ينقص��ه الترتي��ب  الدس��وقي م��ن أّن��ه معج��م .موس��وعة لغوي��ة، ول��يس كم��ا وص��فه دھ��و 

  .الداخلي لكلماته حتى يكون معجما لغويا يضاھي المعاجم اللغوية اخرى

وأّما عن طريقة عرض�ه لم�واد كتاب�ه، فكم�ا ذكرن�ا أّن كت�اب ا)بان�ة ھ�و عب�ارة   

ص��فحة تقريب��ا، ب��دأھا بمقدم��ة طويل��ة ) 2400(ع��ن أربع��ة مجل��دات كبي��رة، بم��ا يع��ادل 

، )اللح��ن(، ث��م أق��ام باب��ا للفص��احة، وأق��ام فص��# ف��ي )ا)بان��ة(ع��رض فيھ��ا لمعن��ى كلم��ة 

ن عمل النحو وأطال في ذلك، ثم تحدث ع�ن وتحدث عن أول من تكلم العربية، وأول م

، وتحدث بعدھا عن فصاحة أھل ُعمان ض�اربا أمثل�ة عل�ى ذل�ك م�ن ρفصاحة الرسول 

كالتمتم���ة والفأف���أة (أخب���ار ل���بعض الفص���حاء، ث���م عق���د فص���# لعي���وب النط���ق والك���#م 

كالتس���اوي واعت���دال (، وبع��دھا ع���رض لوج���وه الك��#م ....)والغمغم��ة واللكن���ة واللثغ���ة

، وعق���د فص���# ن���واع المنظ���وم .....)واش���تقاق اللف���ظ وص���حة القس���م والس���جع ال���وزن

، وصنع فص�# تح�دث في�ه .....)الخبر واPستخبار واPستفھام(والمنثور ومعاني الك#م 

الثن�ائي والث#ث�ي والرب�اعي (عن الحروف ف�ي العربي�ة، وفص�# ع�ن بن�اء ك�#م الع�رب 

، )ما جاء ف�ي ك�#م الع�رب(، وفص# )ربليس في ك#م الع(، وفص# سّماه )والخماسي

الحلقي��ة (ث��م عق��د باب��ا للتص��ريف تح��دث في��ه ع��ن مخ��ارج الح��روف وأس��مائھا وص��فاتھا 

، ث���م ص���نع فص���# ف���ي اللح���ن، وفص���# آخ���ر ف���ي ال���دخيل ........)واللھوي���ة واس���لية

كالمش��كاة والِكف��ل والتأوي��ب والس��راويل والن��اطور (والمع��ّرب وج��اء في��ه بأمثل��ة كثي��رة 

الحقيق�ة والمج�از (، ثم عقد باب�ا ف�ي وج�وه اللغ�ة )وغيرھا كثير................طجن ووال

، وناقش مس�ألة الح�روف المقّطع�ة ف�ي الق�رآن، وعق�د فص�# )غيرھا.والتكرير والكناية 

في دخول حروف الصفات على بعض، وفص# في إدخال الصفات وإخراجھا، وفص�# 

في شيء م�ن أقاوي�ل الع�رب (م عقد بابا سّماه في درجات الواصفين عند ابن الرومي، ث

، ثم صنع فص# ف�ي كس�ر أوائ�ل الكلم�ات، ون�اقش مس�ألة تثني�ة م�ا )وتسميتھم ومذاھبھم

في البدن منه شيئان مخالف للجميع، وھنا ينتھي الجزء اول من كتاب ا)بانة، بحس�ب 
                                                

 27نفسه، صـ  )2(
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كمس�ألة توحي�د (ائل تقسيم المحققين، ثم يأتي الجزء الثاني ليعالج ف�ي بدايت�ه بع�ض المس�

، وغيرھ�ا 79الكھ�ف]ف�أردُت أْن أعيبھ�ا: [السمع في جميع القرآن، ومسألة ف�ي قول�ه تع�الى

، ث��م يعق��د فص��# ف��ي الك��ـَُنى، وين��اقش بع��دھا مس��ألة ال��وان، لتنتھ��ي ھن��ا )م��ن المس��ائل

  .المقدمة الطويلة

مف�ردات ب�الف وال ه كما ذكر على حروف المعجم مبت�دئاً ثم يبدأ بترتيب معجم  

الت��ي ج��اءت تحتھ��ا، من��تق# إل��ى الب��اء فالت��اء وھك��ذا إل��ى أن ينتھ��ي بح��رف الي��اء، وبع��د 

حديثه عن كّل حرف يأتي بامثال التي جاءت على ھذا الحرف عارض�ا لھ�ا ف�ي نھاي�ة 

  .حديثه عن ھذا الحرف

ف��ي ش��يء م��ن الف��اظ (وبع��د أن خل��ص م��ن الح��روف عق��د باب��ا كبي��را س��ّماه   

) ب�اب ف�ي الم#ح�ن(، ث�م ص�نع باب�ا س�ّماه )ي اللغوي�ة وابي�ات المعنوي�ةالغريبة والمع�ان

وبابا آخر في أسماء الصّناع، وبابا في معرفة أسماء ايام لعاد وثمود، وبابا في أس�ماء 

  .الشھور واشتقاقاتھا، ثم بابا مما ُيذكر ويؤنث وھو آخر ما ذكر في الكتاب
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  الفصل ا
ول

  ة عند العوتبيا
صول النحوي

  

  الســــماع: المبحث ا
ول

  

ْكُر الَمْس�ُموُع الحَس�ن : "ةللغالسماع في ا ْعَت ب�ه فش�اع وُتُكل\�َم ب�هو، الجمي�لُ  ال�ذ\ . م�ا َس�م[

  .)1("◌ٌ  من َصْوٍت َحَسٍن سماع اُذنُ  لتذتهاوكل! ما 

الفص��يح  النق��ل ھ��و الك��#م العرب��ي: "اب��ن انب��اري ھ��و الّنق��ُل، يق��ول: ص��ط1حوف��ي ا/

  .)2("المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة

وأعن��ي ب��ه م��ا ثب��ت ف��ي ك��#م م��ن يوث��ق بفص��احته : "وأم��ا الس��يوطي فيق��ول ف��ي الس��ماع

وك��#م  -ص��لى _ علي��ه وآل��ه وس��لم –فش��مل ك��#َم _ تع��الى وھ��و الق��رآن، وك��#م نبي��ه 

فس��دت الس��نة بكث�رة المول��دين، نظم��ا  الع�رب قب��ل بعثت�ه وف��ي زمن��ه وبع�ده، إل��ى زم�ن

  .)3("ونثرا عن ُمسلم أو كافر

السيوطي أّن السماع أو النق�ل ھ�و الك�#م الفص�يح ك#م ويتضح من ك#م ابن انباري و

وھذا يقتضي أن نعرض صناف ھذا الك#م الفص�يح زمان�اً ومكان�اً . الموثوق بفصاحته

 ًPوأحوا.  

تجاج بأقوال عرب الجاھلية وفصحاء ا)س#م حتى منتص�ف فأّما الّزمان فقد قبلوا اPح"

وأما المكان أو بعب�ارة أخ�رى القبائ�ل "، )4("القرن الّثاني سواء أسكنوا الحضر أم البادية

فقد اختلف�ت درجتھ�ا ف�ي اPحتج�اج عل�ى اخ�ت#ف قربھ�ا أو بع�دھا م�ن اPخ�ت#ط ب�امم 

عرب، وردوا ك#م القبائل الت�ي عل�ى المجاورة، فاعتمدوا ك#م القبائل في قلب جزيرة ال

  .)5("السواحل أو في جوار اعاجم

                                                

 سمع: م، مادة1994، 3، دار صادر، طلسان العربابن منظور،   )1(

ا�غراب في جدل (بن محمد بن ا�نباري، رسالتان Sبن ا�نباري  أبو البركات عبد الرحمن  )2(
م، 1957، تحقيق سعيد ا�فغاني، مطبعة الجامعة السورية، )ا�عراب ولمع ا)دلة في أصول النحو

 81صـ

، دار الكتب 1، تحقيق حسن محمد حسن الشافعي، طاEقتراح في علم أصول النحوالسيوطي،   )3(
 24م،   صـــ1998العليمة، بيروت، 

 19م، صـ1987، المكتب اHسUمي، بيروت، في أصول النحوسعيد ا�فغاني،   )4(

 20نفسه، صـ  )5(
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ب سبيل إل�ى وھو أقر" ، )1("ھذا ويعد السماع اساس اول الذي دونت بموجبه اللغة"

خف�ى م�ا يمك�ن أن يك�ون عل�ة جامع�ة وق�د ع�ده اللغوي�ون الطري�ق ضبط العربية حينما ي

  .)2("الحقيقي لدرس العربية على وجٍه صحيح

: وق��د أورد الس��يوطي م��ن خ��#ل تعريف��ه للّس��ماع الك��#َم ال��ذي يح��تج! ب��ه وھ��و  

، وك#م نبي\ه محمد عليه الص#ة والس#م، وك#م الع�رب بم�ا في�ه وقراءاتهالقرآن الكريم 

  ).نظم ونثر(من 

�حاري ف�ي كتاب�ه    فالّسماع م�ن اص�ول النحوي[�ة الت�ي تمّثل�ت عن�د الع�وتبي الص!

الق���رآن الك���ريم والق���راءات القرآني���ة، ( عناص���ر الس���ماع كاف���ةن���اول ، حي���ث ت)ا)بان���ة(

  ).والحديث النبوي الشريف، وك#م العرب من نظم ونثر وحكم وأمثال

وسُنفّصُل الحديَث عن كّل عنصٍر مع بيان موقف النحويين منه في اPحتجاج ثم موق�ف 

  .العوتبي من ذلك 

 :وقراءاته القرآن الكريم .1

  :القرآن الكريم. أ

ك�#م _ المعج�ز، المن�زل عل�ى النب�ّي ص�لى : " القرآن كما أجم�ع عل�ى تعريف�ه  

 "._ عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بت#وته 

ھو الّنص! الّص�حيُح الُمْجَم�ُع عل�ى اPحتج�اج ب�ه ف�ي اللغ�ة والنح�و والص�رف "و  

  ".ينا بالسند الصحيح حجة P تضاھيھا حجةوعلوم الب#غة، وقراءاته جميعا الواصلة إل

أما القرآن فكل ما ورد أن�ه ق�ـُرئ ب�ه ج�از اPحتج�اج ب�ه ف�ي العربي�ة : "ويقول السيوطي

  .)3(..."كان متواترا أم آحادا أم شاذاأسواء 

فالقرآن الكريم ھو المصدر الوحيد الذي P خ#ف عل�ى اPحتج�اج ب�ه ف�ي جمي�ع ف�روع 

، ل��ذلك نج��د العلم��اء كاف��ة عل��ى اخ��ت#ف ...)غ��ة وص��وتنح��و وص��رف وب#(اللغ��ة م��ن 

وP ُيع��رف أح��د م��ن اللّغ��ويين ق��د "مش��اربھم وم��ذاھبھم ق��د اجمع��وا عل��ى اPحتج��اج ب��ه 

  .)4("تعرض لشيء مما أثبت في المصحف بالّنقد والّتخطئة

# خ�#ف ب�ين مدرس�تي البص�رة والكوف�ة ف�ي اعتم�اد الق�رآن دل�ي#ً، ولك�ن ف"وعلى ھذا 

�ا . كانوا ُيَعّولون على اللفظ أو الظاھرة، تأتي في القرآن فيبنون عليھا قاع�دة الكوفيين أم[

                                                

 79، صـ1969، مكتبة لبنان، بيروت، في أصول اللغة والنحوفؤاد ترزي،   )1(

 196ت،  صـ.، المطبعة العصرية، القاھرة، دمقدمة لدرس لغة العربعبد هللا العUيلي،   )2(

 24مصدر سابق، صـ، اEقتراحالسيوطي،   )3(

 3،  صـ1971، دار المعارف، القاھرة، البحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،   )4(
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البص����ري!ون فك����انوا يكث����رون م����ن تأوي����ل م����ا ي����أتي م����ن اSي����ات مخالف����ا لقواع����دھم 

  .)1("وأصولھم

وعند الحديث عن اPستشھاد بالقرآن الكريم عند العوتبي في كتابه ا)بانة نج�ده   

فه م��ن النح��ويين واللغ��ويين ف��ي اعتب��ار اPستش��ھاد ب��القرآن P يخ��رج ع��ن م��ذھب أس��#

ٌم عل�ى جمي�ع أدلّ�ة النق�ل  الكريم ھو المصدر اول ل#ستشھاد، فالدليل القرآني! عنده مق�د[

اخرى، وكتاُب ا)بانة يدل! على ذلك، فالشواھد القرآني�ة في�ه P تك�اد تحص�ى، وتج�دھا 

  .على رأس كل مسألة يطرحھا

ساليب العوتبي الصحاري باPستدPل بالشاھد القرآني، ومن ھ�ذه اس�اليب وقد تعددت أ

رب[م�ا ك�ان ي�أتي بالش�اھد القرآن�ي منف�ردا ل#س�تدPل عل�ى القاع�دة النحوي�ة، وأمثل�ة :  أنه

ذل�ك كثي�رة ومتن��اثرة ف�ي كت�اب ا)بان��ة، ولكنن�ا نكتف��ي ب�بعض امثل�ة، منھ��ا حديث�ه ع��ن 

 )ل�ئ#(وPب�د . )ِئن[ لَ�ـ(، فأدغمت ال#م في الن�ون، وف�ي لغ�ة ْن P: معناھا: "يقول" لئ#"

لِ�ئ# يعل�َم أھ�ُل الكت�اِب أP[ يق�درون عل�ى : [وقي�ل ف�ي قول�ه تع�الى. من غـُنـّـة في اللغت�ين

ول��ئ# تنص��ب م��ا . 29الحدي��د]بي��ِد _ِ [أي ن الفض��ل ] ش��يء م��ن فض��ل _ وأّن الفض��لَ 

  .)2("بعدھا

إذا . للح�ينوأي[ان مشاِكـلة  لمتى إP[ أن[ھا كناي�ة : "يقول) أي[ان( ومنه أيضا عند حديثه عن

يس�ألونك ع�ن الس�اعة : [ق�ال _. ؟في أي\ ح�يٍن تخ�رج :فمعناه أيان تخرج؟: قلت للرجل

 .)3("، والمعنى أي! حين مرساھا187اعراف]أّياَن ُمرساھا

: َ◌وج�لّ  وق�ال _ ع�زّ . ن�ـََعممعن�اه  -ُمخف�ف  –إْي : "يق�ول) إيْ (وكذلك في حديثه ع�ن 

ُل ل�ه . معناه نـََعم وربي: ، قيل53يونس]قـُْل إْي وربي[ ول�يس ف�ي الق�رآن كل�ه ح�رف يتح�و[

  .)4("عضو عند الّنطق به إP[ ھذا الحرف

أّن الع��وتبي أورد الّش��اھَد القرآن��ي[ وح��ده دون غي��ره م��ن  الس��ابقةون#ح��ظ م��ن امثل��ة 

  .التأكيد على القضية النحوية التي يطرحھاالشواھد النقلية اخرى في 

وربما يأتي بالشاھد القرآني ثم يتبعه بشاھد شعري، وھو عنده كثير، ن�ذكر م�ن   

ل��م أق�ْل، فتج��زم وع#م��ة : ح�رف ج��زم، تق�ول: ل��ْم خفيف��ة: " يق�ول) لَ��مْ (ذل�ك حديث��ه ع�ن 

م يك�ن ِ ال�ذين ل�: [ق�ال _ تع�الى. Pلتق�اء الس�اكنين) ال�واو(الجزم سكون ال#م، وس�قطت 

  :قال. ، ُكِسرت النون Pلتقاء الساكنين أيضا1البينة]كفروا

                                                

 30، صـ1996، 1، المكتبة اSكاديمية، القاھرة، طفي أدلة النحوعفاف حسانين،   )1(

 4/182، ا�بانة في اللغةالعوتبي الصحاري،   )2(

 2/103المصدر نفسه،   )3(

 2/150نفسه،   )4(
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  اليصَ  ھا اليومَ ــُه ولكْن لَِحر\ ـ        اللـّ  مَ لِ ھا عَ اِت ـَ ِمْن ُجن لْم أكنْ 

  .)1("لم يخُرْج زيد، ولم يقم عمرو: من حروف الجحد، تقول) لم(و

والع�رب تس�تأنف بالف�اء " :يق�ول) الف�اء(منه ما يذكره في معرض حديثه عن و   

من ام�م، وت�م[ : ، أي3العنكب�وت]ولَقْد فَتن[ا الذيَن ِمْن قبلِِھم: [عند تمام الك#م، قال _ تعالى

 ]فـَلـََيْعل��ـَمن[ _ُ ال���ذين َص��دقوا ولـََيْعل���ـَمن[ الك���اذبين: [الك��#ُم، ث���م اس��تأنَف بقول���ه تع���الى

  :، ومن ذلك قول عنترة3العنكبوت

  َوِعمي صباحا ًداَر َعْبلـَة َواسلمي  داَر َعْبلـَة َبالِجواِء تكلـ[مييا    

م ِ  فوقْفـُت فيھا ناقـتي فكـأن[ھا       .)2("فَدٌن قِضـَي حاَجة الُمتـَلـَو\

ز ھ�ذا الش�اھد بش�اھٍد م�ن  حاري[ استدل بالشاھد القرآن�ي ث�م ع�ز[ فن#حظ أن العوتبي[ الص!

ةُ    .أقوى الشعر، حتى تكون الِحج[

Pً ث��م ُيْتِبع��ه بالش��اھد القرآن��ي  كثي��رة أحي��انوف��ي    ك��ان ي��أتي بالش��اھد الش��عري أو[

رفع��وا ول��م ) ج��اء(بمعن��ى ) ك��ان(وإذا جعل��وا ): "..ك��ان( حديث��ه ع��نثاني��اً، وم��ن ذل��ك 

  :يحتاجوا إلى الخبر، قال لبيد

ـتاُء فأدفِئوني   ـتاءُ     إذا كاَن الش\   فإّن الشيَخ ُيھرُمُه الش\

فب�دأ الع�وتبي  .)3("، أي ج�اء280البق�رة]وإْن ك�اَن ذو ُعس�َرة ً: [إذا جاء، وقال تع�الى: يقول

  .بذكر الشاھد الشعري، ثم أتى بالشاھد القرآني

والك�اف ق�د تك�ون ص�لة : ".... ومن ذلك أيضا في بداية حديثه عن الكاف يقول  

  :للك#م قبلھا، قال امرؤ القيس

باِب بمِ بلھا        وجارِت كدأبَك من أُم\ الُحَوْيِرِث ق     أسل ِھا أُم! الر[

، والمعن���ى كف���رْت اليھ���ود ككف���ر آل 54انف���ال]ك���دأب آل فرع���ون: [ومن���ه قول���ه تع���الى

  .وقد جاء بالشاھد الشعري ثم أتبعه الشاھَد القرآني .)4("فرعون

زه بش�اھد م�ن الق�راءات القرآني�ة، أو ر   بم�ا ورب[ما يأتي بالش[�اھد القرآن�ّي ث�م[ يع�ز\

يأتي بالشاھد القرآني ويذكر الق�راءات الت�ي ج�اءت علي�ه اSي�ة، ومث�ال ذل�ك حديث�ه ع�ن 

والظ�المين أع�د[ لُھ�م : [والعرب تكّرر في الص�فات، ق�ال _ ع�ّز وج�لّ : "يقول )التكرير(

                                                

 161-4/160اHبانة،   )1(

 3/618نفسه،   )2(

 482- 4/481نفسه،   )3(

  4/83نفسه،   )4(
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ر الك#م ف�ي الظ�المين ]وللظالمين أعّد لھم: [، وقرأ ابن مسعود31ا)نسان]عذاباً أليماً  ، فكر[

  . )1("ولھم

وق��د ج��اء ف��ي بع��ض : "...المخفف��ة، يق��ول) وإنْ  أنْ (م��ا ذك��ره ع��ن ومن��ه أيض��ا   

، إل�ى آخ�ر اSي�ة، وھ�ي حج�ة لم�ن 45المائ�دة]أن[ الن[فَس بالنفسِ  والع�يَن ب�العينِ : [القراءات

إْن زي�داً ق�ائٌم مخفف�ة ف�ي معن�ى : إّن زيداً فيھا وعمرو، وفي لغة تم�يم وباھل�ة تق�ول: قال

، ي�أتي بھ�ا مخفف�ة 111ھ�ود]وإْن ك#ّ ً لما لَُي�َوفِين[ھم: [نا أّن ابن مسعود كان يقرأمثقلة، وبلغ

  .)2("في معنى مثقلة 

م���ن المث���الين الس���ابقين نج���د أن الع���وتبي ج���اء بالش���اھد القرآن���ي ث���م ع���زز بق���راءة م���ن 

  .القراءات حد الشواھد القرآنية

ن الرس��ول ص��لى _ وربم��ا ي��أتي بالش��اھد القرآن��ي ث��م يتبع��ه بح��ديث ش��ريف ع��  

والتكري�ر م�ن : " حد التابعين، ومنه ما ذكره في باب التكرير يقول قول عليه وسلم أو

ك# س�وف تعلم�ون، ث�م : [قال _ تعالى. مذاھب العرب، كما أن من مذاھبھم اPختصار

، و 6-5الش�رح]فإّن م�ع العس�ر يس�را، إّن م�ع العس�ر يس�را[، و 4-3التكاثر]ك# سوف تعلمون

  .35-34القيامة]أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى[

وعن ابن عباس أن النب�ي ص�لى _ علي�ه، أخ�ذ بي�د أب�ي جھ�ل ب�ن ھش�ام، فھ�زه م�رة أو 

فأوَع��ـَده، ص��لى _ : ، ق��ال)أول��ى ل��ك ف��أولى، ث��م أول��ى ل��ك ف��أولى(: م��رتين، ث��م ق��ال ل��ه

ي ص�لى _ علي�ه أب�ا عليه، مرة بعد مرة، ث�م نزل�ت اSي�ة بع�د ذل�ك عل�ى م�ا أوع�ده النب�

  .)3("جھل، وھو وعيد بعد وعيد 

ھنا يأتي بشواھد من القرآن ثم يعززھا بح�ديث ش�ريف رواه اب�ن عب�اس ع�ن النب�ي فھو 

  .صلى _ عليه وسلم

وق�د ي�أتي بالش�اھد القرآن�ي ث�م يع�ززه بش��يء م�ن ك�#م الع�رب، كم�ا ف�ي مس��ألة   

أيطم��ع ك��ل ّ ام��رئ ٍ : [_ تع��الى ردع وزج��ر، ق��ال): " ك��#(يق��ول الع��وتبي ف��ي ) ك��# (

وف�ي : " إل�ى  قول�ه )4(....."، ومثل�ه كثي�ر39و38المع�ارج]ك�#. منھم أن ُيـْدخـََل جن�ة َ نع�يم ٍ

                                                

 1/137اHبانة،   )1(

 2/117نفسه،   )2(

،  1966، دار الكتب، القاھرة، الجامع )حكام القرآنالقرطبي، : ، وانظر1/137اHبانة،   )3(
 .مع خUف يسير في الرواية. 19/114

 4/91 اHبانة،  )4(
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فما ج�اءت م�ن ك�# بمعن�ى أP، ق�ول : مواضع على معنى أP، التي للتنبيه واPفتتاح قال

  .)1("وھو مثل العرب )ك#ّ زعمَت أّن العيَر P تقاتلُ (: العرب

فھ�و يس�وق مجموع�ة م�ن الش�واھد القرآني�ة وأق�وال النح�ويين حولھ�ا ث�م يع�زز م�ا يق��ول 

  .على أنھا جاءت  ل#ستفتاح والتنبه) ك#(بمثل عربي ليعزز ك#مه عن 

أو ) ق�ال _ تع�الى(وأما عن كيفية تقديم العوتبي للشاھد القرآن�ي، فق�د ك�ان يقدم�ه بقول�ه 

دون ذك��ر لف��ظ الج#ل��ة، ) نح��و قول��ه(أو ) قول��ه تع��الى(أو ) ق��ال _(أو ) ق��ال تع��الى(

ھ�ذا م�ع ا)ش�ارة إل�ى أن س�تخدمھا ف�ي تق�ديم الش�اھد القرآن�ي، وغيرھا من الصيغ التي ا

الع��وتبي ك��ان ف��ي أكث��ر احي��ان يستش��ھد باSي��ات القرآني��ة ذاك��را ً منھ��ا موض��ع الش��اھد 

ش�اھد، ويتع�داه ف�ي أح�ايين فقط، ونادراً  ما كان يذكر اSي�ة كامل�ة بحس�ب م�ا يقتض�يه ال

ً أخر إلى اPستشھاد بآيتين إذا كان الشاھد مرتبط بقول�ه "نح�و استش�ھاده . ب�اSيتين مع�ا ً ا

، فاحت�اج )2("39و 38المع�ارج]ك�#.أيطم�ع ك�لّ  ام�رئٍ  م�نھم أن ُيـْدخ�ـََل جن�ة َ نع�يمٍ : [تعالى

ث�ل ذل�ك كثي�ر ف�ي وم. إلى ج�زء م�ن اSي�ة التالي�ة حت�ى ي�تم الش�اھد النح�وي ال�ذي يري�ده

  .كتاب ا)بانة

. ف�ي ثناي�ا كتاب�ه ا)بان�ة لقد كان اعتداد العوتبي بالقرآن غزيرا: وخ#صة القول

وتنوع��ت أس��اليبه ف��ي ع��رض ك��ان يقدم��ه عل��ى بقي��ة ادل��ة النقلي��ة اخ��رى، م��ا وغالب��ا 

ب�ه بشواھد نقلية أخرى ثم ي�أتي بالش�اھد القرآن�ي، وك�ان ي�أتي  يأتيالشاھد القرآني فكان 

مف��رداً ليس��تدل عل��ى ال��رأي النح��وي، وربم��ا أت��ى ب��ه م��ع ش��واھد نقلي��ة أخ��رى كالح��ديث 

  .الشريف والشعر وك#م العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

 :القراءات القرآنية   . ب

                                                

 4/91، اHبانة  )1(

  4/91نفسه،   )2(
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الق��راءات عل�ٌم بكيفي��ة أداء كلم�ات الق��رآن : "ع�ّرف اب��ن الج�زري الق��راءة بقول�ه  

ُيبح�ث في�ه ع�ن  عل�مٌ ": بقول�هط�اش كب�رى زاده  اعّرفھ�، كم�ا )1("واخت#فھا بعزو الناقلة

  .)2("صور نظم ك#م _ تعالى من حيث وجوه اPخت#فات المتواترة

إذن فعل��م الق��راءات يھ��دف إل��ى تعل��يم اللس��ان النط��ق بك��#م _ عل��ى الطريق��ة   

الصحيحة، ويھدف كذلك إلى صون اللسان ع�ن الخط�أ، وص�ون كت�اب _ ع�ن س�ريان 

  .)3(تغيير في صورة الرسم أو كتابة الخط أو نطق اللفظالتحريف إليه أو التبديل أو ال

أم�ا : "العلماء القراءات القرآنية جميعھ�ا ُحج�ة يق�ول الس�يوطي ف�ي ذل�ك عدّ وقد   

القرآن فكل ما ورد أن�ه ق�ـُرئ ب�ه ج�از اPحتج�اج ب�ه ف�ي العربي�ة س�واء ك�ان مت�واترا أم 

لش��اذة ف��ي العربي��ة إذا ل��م آح��ادا أم ش��اذا، وق��د أطب��ق الن��اس عل��ى اPحتج��اج ب��القراءات ا

تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته ُيحتج بھا في مثل ذل�ك الح�رف بعين�ه وإن ل�م يج�ز 

أّن توجيه القراءة الشاذة أقوى ف�ي الص�ناعة م�ن "بل ويذكر الزركشي . )4("القياُس عليه

  .)5(" توجيه المشھورة

راءة وافق��ت ك��ل ق��: "ويلخ��ص اب��ن الج��زري مق��اييس الق��راءة الص��حيحة فيق��ول  

العربية ولو بوجه، ووافقت أح�د المص�احف العثماني�ة ول�و احتم�اP، وص�ح س�ندھا فھ�ي 

أما القراءة الشاذة عن�دھم "، )6("القراءة الصحيحة التي P يجوز ردھا، وP يحل إنكارھا

فم��ا ت��وفر فيھ��ا ص��حة الس��ند وموافق��ة العربي��ة وتخل��ف الش��رط الث��اني، أو الت��واتر م��ن 

ف��ي وق�د ظھ��ر ل�ك إذاً أن الق��راءة الش�اذة P يق��دح ف�ي اPحتج��اج بھ�ا .. ...الش�رط  اول

  .)7("عربية قادح

، فلم يكن ھن�اك خ�#ف )1("ن القراءة سنة متبعة يلزم قبولھا والمصير إليھا"و  

على حجيتھا ف�ي إقام�ة القواع�د العام�ة، إP أن النح�اة اختلف�وا ف�ي اPستش�ھاد ب�القراءات 

                                                

، دار 1، تحقيق محمد الشنقيطي وأحمد شاكر، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبينابن الجزري،   )1(
 2، صـ1980الكتب العلمية، مصر، 

، دار الكتب 1، طمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطاش كبري زاده،  )2(
 6، صـ1985لمية، بيروت، الع

 6صــالمصدر نفسه،   )3(

  24مصدر سابق، صـ ،اEقتراح السيوطي،  )4(

تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، المكتبة العصرية،  البرھان في علوم القرآن،الزركشي،   )5(
 239صـ/1، ج 2005بيروت، 

غ، دار الكتب العلمية، ، تصحيح علي محمد الصباالنشر في القراءات العشرابن الجزري،   )6(
 9صـ/ 1ج .ت.د بيروت،

 30مرجع سابق، صـ ،أصول النحوفي  سعيد ا�فغاني،  )7(

 1/10، مصدر سابق،  النشر ابن الجزري،  )1(
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يون البص�ريون والكوفي�ون عل�ى اPستش�ھاد ب�القراءات المت�واترة الشاذة، فقد سار النحو

  .غير المخالفة للقياس

أنھ��م : "وي��تلخص موق��ف المدرس��ة البص��رية م��ن اPحتج��اج ب��القراءات الش��اذة  

كانوا يقبلونھا غالبا إذا لم تعارض قاعدة وضعوھا أو أرادوا أن يخّرجوا بھا ش�اھدا م�ن 

إما التأوي�ل : بما وضعوه من قواعد فإحدى ث#ث الشعر أو ك#م العرب، فإذا اصطدمت

  .)2("والتخريج، وإما تضعيفھا والطعن عليھا، وإما إغفالھا وا)غضاء عنھا

فأصحاب المدرسة البصرية كانوا يعتدون بالقراءات عل�ى جمي�ع أش�كالھا إP م�ا خالف�ت 

الق��راءات قياس�ا فك��انوا يج��دون لھ��ا تخريج��ا معين��ا، وم��ن ھن��ا اتھم��وا ب��أنھم ردوا بع��ض 

ول�م يص�در : "...، وق�د ردت ال�دكتورة خديج�ة الح�ديثي عل�ى ھ�ذا اPتھ�امقالوا بخطئھاو

عنھم طعن في قراءة أو تخطئة لقارئ شاذة كانت قراءت�ه أم غي�ر ش�اذة كم�ا قس�مھا أب�و 

بك��ر ب��ن مجاھ��د، ول��م يختل��ف ف��ي ذل��ك أح��د م��نھم فل��يس ف��ي كت��اب س��يبويه م��ا نس��به 

 الق��راء، وق��د ك�ان ھ��ذا اتھام��اً  أن م�ن أنھ��م أول م��ن خّط�المت�أخرون المتعص��بون للك��وفيي

لھ��ؤPء النح��اة الق��ائمين عل��ى لغ��ة الق��رآن، وك��ل م��ا ھنال��ك أنھ��م ك��انوا يخرج��ون  ب��اط#ً 

بعض القراءات الشاذة عن أقيستھم إما بتفسير وتقدير يتطلب�ه المعن�ى وي�وحي ب�ه، وإم�ا 

ھا واردة على لغات العرب التي لم يبن ِ البصري ون عليھا أقيس�تھم لض�عفھا وقلتھ�ا، بـِعد\

ومع ذلك فھي لغة عربية يؤخذ بما جاء فيھ�ا م�ن ظ�واھر نحوي�ة وص�رفية ولغوي�ة وإن 

  )3("كان P يقاس عليھا

فك����انوا يأخ���ذون ب����القراءات الس����بع وغيرھ���ا م����ن الق����راءات "أم���ا الكوفي����ون   

ال�وارد ع�ن ويحتجون بھا فيما له نظير ف�ي العربي�ة ويجي�زون م�ا ورد فيھ�ا مم�ا خ�الف 

الع���رب ويقيس���ون عليھ���ا فيجعلونھ���ا أص���# م���ن أص���ولھم الت���ي يبن���ون عليھ���ا القواع���د 

 Pيرفض�ون غيرھ�ا و P حكام، وھم إذا رجحوا القراءات الت�ي يجتم�ع عليھ�ا الق�راءوا

  .)4("يغلطونھا

أن��ه Pب��د أن   -المع��روف توس��عھم ف��ي الرواي��ة -وك��ان م��ن م��ذھب الك��وفيين   

بالقراءات القرآنية مطلقا متواترھا وشاذھا، ن ذلك من م�نھجھم اPحتجاج ب" يتوسعوا 

  .)1("المبني على التوسع في الرواية واخذ بمعظم ما ورد في اللغة

                                                

 43،  صـ2002، دار المعرفة الجامعية، اSسكندرية، أصول النحو العربيمحمود أحمد نحلة،   )2(

 77، صــ2003، دار ا�مل، إربد، ا�ردن، 3، طالمدارس النحويةخديجة الحديثي،   )3(

،  1974، جامعة الكويت، الكويت، الشاھد وأصول النحو في كتاب سيبويهخديجة الحديثي،   )4(
  47صـ

 139، صـسابقمرجع  ،الشاھد وأصول النحو في كتاب سيبويهخديجة الحديثي،   )1(
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احتلت القراءات القرآنية عند العوتبي المرتبة الثالثة م�ن حي�ث الك�م باPحتج�اج   

اءات عن�ده كمص�در م�ن بھا بعد القرآن الكريم والشعر، وإنما يدل ذلك على أھمي�ة الق�ر

  .مصادر النقل التي يحتج بھا لتعزيز مسألة نحوية يذكرھا

فق��د عن��ي الع��وتبي ب��القراءات القرآني��ة،  ،وش��أنه ب��ذلك ش��أن اPستش��ھاد ب��القرآن  

  .ھاد بھا من أولوياته إْن وجدتوجعل اPستش

 ف�ي وقد تنوعت أساليبه في اPحتجاج بھا، فكان ي�أتي بھ�ا بع�د الش�اھد القرآن�ي   

وم��ا ح��رف تك��ون جح��دا : "يق��ول) م��ا(كثي��ر م��ن احي��ان، ومث��ال ذل��ك ف��ي حديث��ه ع��ن 

وھ��ي ترف��ع اPس��م وتنص��ب الخب��ر ف��ي ق��ول أھ��ل . واس��ما ً غي��ر آدم��ي◌ً  وص��لة وج��زاءً 

وف�ي . م�ا زي�ٌد بأخين�ا: ما زيٌد أخانا، نك تق�ول: الحجاز إذا حسَن في الخبر الباء، تقول

وتم�يم ترف�ع . م�ا ھ�ذا ببش�رٍ : الب�اء تحس�ُن في�ه، تق�ول ، ن31يوس�ف]شراً بما ھذا : [القرآن

م�ا (: وعل�ى ھ�ذا ق�راءتھم. ما زيٌد أخون�ا، جعلوھ�ا حرف�اً مث�ل إنم�ا وھ�ل: خبر ما، تقول

ول�م  ،)م�ا(باعتب�ار إھم�ال عم�ل  فھو ھن�ا يب�ين س�بب ق�راءة تم�يم ب�الرفع .)2(") ھذا بشرٌ 

  .يكتف بعرضھا

والب��دل ف��ي الك��#م عل��ى : "يق��ول ومن��ه أيض��ا م��ا أورده ف��ي حديث��ه ع��ن الب��دل  

م��ررُت : م��ررُت برج��ل ٍ حم��ار ٍ، كأن��ه أرد أن يق��ول: وج��ه عل��ى الغل��ط، نح��و: وجھ��ين

  .بحمار ٍ: برجل ٍ، ثم أدرك ك#مه بعُد فقال: بحمار فغلط، فقال

م�ررُت : مررت بعبد _ عاقل لبيب ٍ كأنك قل�ت: يكون على البيان، نحو: والوجه الثاني

، 16-15العل�ق]لنس�فعا ً بالناص�ية، ناص�ية ٍ كاذب�ة ٍ خاطئ�ة: [قال _ عز وجل .بعاقلٍ  لبيب ٍ

 ،)3("نع�ت لھ��ا: م�ن اول، كاذب��ةٍ  ب��دل ناص�يةٍ : وق�د ق��رئ ب�الرفع والنص��بعل�ى الب��دل، 

بھ�ا ولك�ن دون أن ي�ذكر اس�م  ق�راءاتالقرآني�ة ث�م م�ا ورد م�ن  يورد اSي�ة فالعوتبي ھنا

  .القارئ

عل��ى ھ��ي ناص��ية، وناص��ية ً بالنص��ب وك#ھم��ا  )ناص��ية ٌ(وق��رئ : "يق��ول الزمخش��ري 

وق�رأ أب�و حي�وة واب�ن أب�ي عبل�ة وزي�د  : "، ويقول صاحب البحر المح�يط)1("على الشتم

                                                

، تحقيق يوسف الكشافالزمخشري، : ، القراءة بالرفع Sبن مسعود، انظر4/255اHبانة،   )2(
 464صـ/ 2ت، ج.د الحمادي، مكتبة مصر، القاھرة،

 1/240اHبانة،   )3(

  614صـ/ 4ج مصدر سابق،، الكشافالزمخشري،   )1(
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، أي ھ�ي ناص�بة برفعھ�ا: تم ؛ والكس�ائي ف�ي رواي�ة بنص�ب الث#ث�ة عل�ى الش�: بن علي 

   .)2("كاذبة خاطئة ، وصفھا بالكذب والخطأ مجازاً ، والحقيقة صاحبھا

وم��ن أس��لوبه أن ي��أتي بالش��اھد الش��عري ث��م يتبع��ه بق��راءة م��ن الق��راءات تع��زز   

" :يق�ول) الت�رخيم(ما أورده في ب�اب الشاھد، ثم يتبعھما بقول حد الصحابة، ومن ذلك 

ق�ال . يا حاِر أقبل، ويا عاِم أقبل، وي�ا م�اِل أقب�ل: وتقول في ترخيم حارث وعامر ومالك

  :الشاعر

  رميْن منكم بداھيٍة           لم يلقھا سوقة ٌ قبلي وP ملكُ يا حاِر، P أ  

، وف�ي ح�ديث عم�ر رض�ي _ 77الزخ�رف ]ل�يقضِ  علين�ا رب�ك ◌ِ  ون�ادوا ي�ا م�ال: [وقرئ

يا مال ِ، إنه قد َدفـّْت علينا من قومك دافة، وقد أمرنا لھ�م : عنه، أنه قال لمالك بن أوس

  .)3("برضخ، فاقسمه بينھم 

بيتا من الشعر لزھير بن أب�ي ُس�لمى ث�م ع�ززه بق�راءة وھ�ي ت�رخيم كلم�ة فھو ھنا أورد 

  .، ويتبعھما بحديث عن عمر رضي _ عنه)مالك(

ثم يتبعھا بآية من القرآن الكريم، ومن ذلك م�ا ذك�ره الشاذة وربما يأتي بالقراءة   

. اوالعرب ربما ج�اؤوا ب�الحرف ال�ذي P يس�تعملونه توكي�د: " عن توكيد الحروف يقول

]عـمـّـا قليلٌ : [وقد قرئ
)4(

فرفع�وه باس�م  )ما(، رفعا، ولم ُيـعملوا عن، وأعملوا 40الم�ؤمنين

 .ع�ن قلي��ل: ب��الجر ل�م ُي��ـعملوا م�ا، وأعمل��وا ع�ن، يري��دون] عـّم��ـا قلي�ل ٍ: [وم��ن ق�رأ. م�ا

ُوع��دنا : ، فل�و ق�ال تع�الى68النم��ل ]لق��د ُوِعـ�ـدنا ھ�ذا، نح�ن وآباؤن�ا: [ومن�ه قول�ه ع�ز وج�ل

  .ا بآيات من القرآن الكريمعززھثم  فھو ھنا أتى بقراءة. )5("ؤنا، أجزىوآبا

وبلغن�ا أن : " يق�ول) ھ�ذا(ت�أتي بمعن�ى ) ذلك(ومن ذلك أيضا، ما ذكره من أّن    

 ]ذلك�م ف�ذوقوه[وف�ي قراءتن�ا ، ] ھ�ذا ف�ذوقوه وأن للك�افرين ع�ذاب الن�ار[ابن مسعود قرأ 

وذل�ك مبني�ة P يب�ين . ، معن�اه ھ�ذا الكت�اب2البق�رة] ذل�ك الكت�اب: [، وقال أبو عبيدة14انفال

 .)2(والك#م في قراءة ابن مسعود ھو للفراء .)1("فيه إعراب رفع و P سواه 

وربما جاء ب�القراءة القرآني�ة وعززھ�ا بش�اھد م�ن الش�عر، وف�ي مع�رض حديث�ه         

ل�ى العط�ف عل�ى إّن زيدا قائٌم وعم�را، نص�ب عم�را ع: ومن قال: "يقول) إّن وأنّ (عن 

                                                

، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار تفسير البحر المحيطأبو حيان ا�ندلسي،   )2(
  491صـ/ 8م، ج2001، 1الكتب العلمية، لبنان، ط

  168صـ/ 4، جالكشاف :انظر) علي وابن مسعود(، والقراءة لـ1/209اHبانة،   )3(

 .لم ترد القراءة بالرفعو  )4(

 1/220اHبانة،   )5(

   3/100اHبانة،   )1(

 11صـ/ 1ت، ج.، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ، الدار المصرية، مصر، دمعاني القرآنالفراء،   )2(
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نص�ب  ،)3(]هّن _َ ب�ريء م�ن المش�ركين ورسول�ـَ أ: [زيد، وقد كان اب�ن مس�عود يقرؤھ�ا

:وقال الشاعر. وقد جاء بعد الخبر على العطف )رسوله(  

 فما كنت ممن يبعث الحرب بينھم              ولكّن مسعودا حباھا وجندبا

  .)4("ففنصب جندبا على العطف، وقد جاء بعد الخبر على العط

  .)5(وھي قراءة الحسن وغيره 

 ]لما ليوفينھم ◌ً  #ّ وإْن كُ : [وبلغنا أن ابن مسعود كان يقرأ : "ومنه أيضا قوله        

:وقال الشاعر. ، يأتي بھا مخففة في معنى مثقل111ھود  

   إْن الحّي  َ والقوم الذي أنا منھم           ھُل مقامات ٍ وشاء وجامل

:وقال اعشى. ي معنى مثقلةفأتى بھا مخففة ف  

 في فتية ٍ كسيوف الھند قد علموا              أْن ھالٌك كّل ُ من يحفى وينتعلُ 

:وقال آخر. أراد أنه ھالك  

  .)6("ه            وإْن أبان لمن أع#ج سورائيأمسى أباٌن ذلي# بعد عزِت   

 ،)ُك�#ً ( رف�عبج�اءت  ه الع�وتبي وإنم�اردلم ترد ق�راءة اب�ن مس�عود عل�ى الش�كل ال�ذي أو

ھن�ا عل�ى إعم�ال ) لم�ا(وم�يم ) إن(فنافع وابن كثير بتخفيف نون "وقد اختلف القّراء بھا 

وق�رأ أب�و عم�رو والكس�ائي ويعق�وب وخل�ف ع�ن نفس�ه ... المخففة، وھي لغة ثابتة) أن(

، وق�د ذك�ر اب�ن جن�ي أّن ق�راءة اب�ن مس�عود واعم�ش )7() "لم�ا(وتخفي�ف ) إن(بتشديد 

 )إْن ك�#ّ ً(وق�رئ و: "الزمخشري ف�ي كش�افهفيما ذكر  )8(]كلc إP لُيوف\ين[ُھم َرب!ك إنْ [ھي 

صلھا الذي ھ�و التثقي�ل، وق�رأ أب�يc  عمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارابالتخفيف على إ :

بمعنى إP، وقراءة عبد _ مفس�رة لھ�ا،  )لما(نافية، و )إنْ (على أّن  )إْن كّلٌ  ليوفينھم(و

  .)1(..."]إْن كّل ٌ إP ليوفينھم[و

ن#ح�ظ أن الع�وتبي ق�د ج�اء ب�القراءة القرآني�ة ث�م عززھ�ا  ھذه امثل�ةمن خ#ل   

  .بأبيات من الشعر )ثبات ما ذھب إليه في توجيه ھذه القراءة

                                                

  278صـ/ 2، جلكشافا: انظر  )3(

 2/114اHبانة،   )4(

 69صـ/ 8ج مصدر سابق، ،البحر المحيطأبو حيان ا�ندلسي،   )5(

  2/117اHبانة،   )6(

، تحقيق شعبان إسماعيل، إتحاف فضQء البشر بالقراءات ا)ربعة عشرأحمد بن محمد البنَّا،   )7(
 .135صـ/2، ج1987، عالم الكتب، بيروت، 1ط

، تحقيق علي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وا�يضاح عنھاح ابن جني، أبو الفت  )8(
 328صـ/1م ج1994ناصف، وزارة ا�وقاف المصرية، القاھرة، 

 434، صـ2مصدر سابق، ج ،الكشاف الزمخشري،  )1(
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وربما يأتي بالقراءة القرآنية وحدھا دون تعزيز من أص�ول نقلي�ة أخ�رى، يق�ول   

ح��اَش لف��#ن ٍ، فيس��قط ال��ف الت��ي بع��د : لع��رب م��ن يق��ولوم��ن ا): "حاش��ا(ف��ي مس��ألة 

  .)2("ومعناھما واحد. ، وحاشى51يوسف]قـُلَن حاَش d: [الشين، وقد قـُرئ

وف�ى ق�راءة  عب�د ّ_  : "بالف ھي Pبن مس�عود، يق�ول) حاشا(ويذكر الفراء أّن قراءة 

) ّd لف ، وھو في معنى معاذ _ّ ) حاشا  .)3(" با

س��وف تأكي�د ل#س��تقبال، وك��ذلك : " يق��ول) س�وف(ك أيض�ا حديث��ه ع��ن وم�ن ذل��  

س��وف يعطي���ك،  -: وف���ي س��وف أرب��ع لغ��ات. س��أفعل، ومعناھم��ا تأكي��د لفع��ل مس��تقبل

ولس��يعطيك : [)4(ي ح��رف اب��ن مس��عودوف��. وس��يعطيك، وس��و يعطي��ك، وس��ف يعطي��ك

ھ�ل ويعطيك حرف مستقبل، والكاف اسم محمد ص�لى _ علي�ه وس�لم، وأ ،5الض�حى]ربك

س��ترون، : وال��ذين ق��الوا. س��و ت��رى، وس��و تعمل��ون، يطرح��ون الف��اء: الحج��از يقول��ون

  .)5("وستعلمون، يطرحون الفاء والواو جميعا

وم��نھم م��ن ُيثن��ي : "وم��ن ذل��ك أيض��ا ًم��ا ذك��ره عن��د حديث��ه ع��ن عس��ى، يق��ول  

 وھي ف�ي ق�راءة عب�د _، فيم�ا: ، ويجمعھا كما ُيثني افعال ويجمع، قال الفراء)عسى(

  .)6(" 11الحجرات]َعِسيوا أْن يكونوا خيرا ًمنھم: [أعلم

فيما ذھ�ب إلي�ه م�ن رأي ف�ي  اوحيد انقلي أورد القراءة القرآنية دلي# بامثلة السابقةفھو 

القراءات الع��وتبي ف��ي اPستش��ھاد ب��وامثل��ة كثي��رة عل��ى أس��اليب  .المس��ألتين الس��ابقتين

  .ه ا)بانةالقرآنية في كتاب

ي يعت��د ب��القراءات القرآني��ة ويوليھ��ا اھتمام��ا كبي��را، فھ��و يستش��ھد الع��وتبوك��ان   

بالقراءات القرآنية جميعھا المتواترة منھ�ا والش�اذة، غي�ر أن�ه ل�م يك�ن معني�ا بش�كل كبي�ر 

بنسبة القراءات القرآني�ة ص�حابھا وخصوص�ا المت�واترة منھ�ا، ول�م يك�ن ي�ذكر أن ھ�ذه 

عرض ھن�ا موقف�ه م�ن الق�راءات المت�واترة ث�م القراءة متواترة أم غير متواترة، ل�ذلك س�ن

  .غير المتواترة

القراءات القرآنية كانت جزءاً مھماً من ادلة النقلية على القضايا  رغم أنّ و        

ھذه النحوية التي أوردھا العوتبي في كتابه ا)بانة، إP أنه لم يعتن ِ كثيرا بنسبة 

العوتبي لم ينسب أغلب  ة، حيث إنّ إلى أصحابھا وأخص منھا المتواتر اتالقراء

                                                

  3/6اHبانة،   )2(

 2/42مصدر سابق، ج، معاني القرآنالفراء،   )3(

  3/274مصدر سابق، ج ،معاني القرآن ء،الفرا: انظر القراءة  )4(

 3/262اHبانة،   )5(

  3/72للفراء،  معاني القرآن، ويُنظر القراءة، 3/490اHبانة،   )6(
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منھا، ونذكر مما نسبه من القراءات  القراءات المتواترة إلى أصحابھا ونسب قلي#

 اوفي إعرابھ: "يقول) أْن تفعل كذا وكذا ما كان نولك(المتواترة ما ذكره عن إعراب 

: ، والثاني)كان(ـأجودھما النصب، نصب نولك، على خبر كان، ورفع أْن ب:  وجھان

ما كان حجـّتـَُھم إP : [رفع نولك بجعل النول اسم كان، وأن خبر كان، قال _ تعالى

ما كان حّجـتـُُھم إP أْن : [وقرأ الحسن. ، فالحجة خبر كان، وأن اPسم25الجاثية ]أْن قالوا

.)1("وأن الخبر. على قراءته –فالحجة اسم كان ] قالوا  

بھذه القراءة وھو واحد من عدد من القراء لم أشار العوتبي ھنا إلى أن الحسن قرأ 

النشر (يذكر غيره، وھي إحدى القراءات العشر حيث أوردھا ابن الجزري في كتابه 

.)2()في القراءات العشر  

المتواترة إلى قارئھا في حاPت نادرة ولكنه كان  صحيح أنه كان ينسب القراءة        

.على تواترھابعدد من ا)شارات التي تدل يشير إليھا   

وعام��ة الق���راء : "... يق���ول) ي��وم(وم��ن تل��ك ا)ش���ارات م��ا ذك���ره ف��ي قض���ية   

ق��ال ف��ي . يق��رؤون بالنص��ب َم��ن خف��ض وم��ن نص��ب جميع��ا، يرجع��ون إل��ى النص��ب

اتف�اق الق�ّراء، أّم�ا الكس�ر فق�د ھ�و ) ي�وم(، نصب )3("6المطففين]يوَم يقوُم الناس: [المطففين

، وقرئ ب�الجر ب�دP م�ن ي�وٍم )مبعوثون(ـب] وَم يقومي[ونـُصب : "الزمخشري بقولهذكره 

ويوم ظ�رف، العام�ل : "البحر المحيط ھذه القراءة أيضا بقوله صاحب ، وذكر)4("عظيم

) ويجوز أن يعم�ل في�ه مبعوث�ون، ويك�ون معن�ى . فيه مقدر، أي يبعثون يوم يقوم الناس

َي�ْوَم ( لكن�ه بن�ي وق�رئ  ھ�و ب�دل م�ن ي�وم عظ�يم،: وقال الفراء  ،لحساب يوم :أي(لَِيْوِم 

ي��وم : وق��رأ زي��د ب��ن عل��ّي . ، حك��اه أب��و مع��اذ ) لَِي��ْوم ِ( ب��الجر، وھ��و ب��دل م��ن )  َيقُ��ومُ 

  .)1("بالرفع، أي ذلك يوم 

وعام�ة الق�راء (وا)شارة التي أوردھا العوتبي والتي تدل على أنھا قراءة مت�واترة قول�ه 

  ). يقرؤون

لق��راءة وت��دل عل��ى أنھ��ا ق��راءة مت��واترة وم��ن ا)ش��ارات الت��ي ض��منھا الع��وتبي ل  

: وتق�ول: "كم�ا ف�ي قول�ه) وحكى ھذه القراءة عن النبي صلى _ علي�ه وس�لم(قوله مث# 

  .راً جعله عْطفاً على زيدإّن زيداً في الدار وعمراً وعمرٌو، فمن نصب عم

                                                

  4/390اHبانة،   )1(

، Sبن الجزري، النشر في القراءات العشر: انظر/ Sبن عامر وعاصم وغيرھم : والقراءة أيضا  )2(
2/342 

  2/40اHبانة،   )3(

 560صـ/4مصدر سابق، ج ،الكشاف الزمخشري،  )4(

  432صـ/8مصدر سابق،  ج ،البحر المحيط أبو حيان ا�ندلسي،  )1(
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وحك��ى . ، بالنص�ب إل�ى آخ�ر اSي�ة45المائ�دة] أّن ال�نفَس ب�النفس ِ والع�يَن : [وج�لق�ال عز 

  .)3("عن النبي صلى _ عليه وسلم فجعله عطفا )2(ھذه القراءة

وق��د : "وعملھ��ا فيق��ول) أنْ (وم�ن ذل��ك أيض��ا م��ا ذك��ره ف��ي مع��رض حديث��ه ع��ن   

  .)4("، وتكونُ 71المائدة]وحسبوا أن P تكوَن فـِتنة ٌ[قـُرئ ھذا الحرف رفعا ونصبا 

 ھي قراءة متف�ق عليھ�ا،و) النصب(ما بحرفين أحدھ شير إلى أّن القراءة قِرئتْ فھو ھنا ي

ق��راءة مت��واترة منقول��ة ع��ن بع��ض الق��ّراء الس��بعة المش��ھورين وھ��م ) الرف��ع(واSخ��ر 

برف�ع  )أP تك�ونُ (أبو عمرو وحمزة والكس�ائي ) "الكسائي وأبو عمرو وحمزة وغيرھم(

  .)5(النون والباقون بنصبھا

و اس�م القبيل�ة الت�ي ق�رأت ومن ذلك أيضا أنه كان ينسب القراءة إلى اس�م البل�د أ  

وق��د تج��يء ف��ي الك��#م : "يق��ول) ھ��و(بھ��ا، وم��ن أمثل��ة ذل��ك، م��ا ذك��ره ف��ي حديث��ه ع��ن 

، وف��ي 6، الممتحن��ة24الحدي��د]الحمي��د ف��إّن _ ھ��و الغن��ي! : [وف��ي قراءتن��ا: إل��ى قول��ه... توكي��داً 

  .)7("بغير ھو ،)6(]فإن[ _ َ الغني! : [مصاحف أھل المدينة

ِھْي�َت : [وق�رأه أھ�ل المدين�ة: "... يق�ول) َھـي�ـَْت ل�ك(حديثه ع�ن ومن ذلك أيضا   

23يوسف]لكَ 
  .)2("َھيَت، أي تعال: وھو بمعنى -بكسر الھاء وفتح التاء غير مھموز )1(

ھ�ل البل�د ال�ذين    Pبھ�ا  ق�رأواومن القراءات المتواترة التي لم ينس�بھا لقائلھ�ا و

-: ُرّبم��ا رج��ل ظري��ف، في��ه وجھ��ان: لوتق��و: " ن��ذكر م��ث# ف��ي حديث��ه ع��ن ُرّب يق��ول

والرف�ع عل�ى أن تجع�ل  –.  ُرّب رج�ٍل ظري�ف: صلة، كأنك قل�ت )ما(الخفض على أن 

، 2الحج��ر] ُرَبم��ا ي��ود! ال��ذين كف��روا ل��و ك��انوا مس��لمين: [ حرف��ا واح��دا، كقول��ه تع��الى )م��ا(

) م��ارب(، فق��راءة )4("، وربم��ا مج��زوم الب��اء)3(ُرّبم��ا ي��ود، مثق��ل، وربم��ا مخف��ف: ق��رئ

بالتخفيف والتشديد ھي قراءة مت�واترة ل�م ينس�بھا الع�وتبي ص�حابھا، أّم�ا ق�راءة الج�زم 
                                                

   ما أثبت في المصحفالنصب ھو   )2(

 2/116اHبانة،   )3(

 2/112اHبانة،   )4(

، 1985، دار الكتاب العربي، بيروت، 3، طالتيسير في القراءات القرآنيةابن سعيد الداني،   )5(
  100صـ

، تيسير القراءات: انظر"/ ھو"، والباقون بزيادة "ھو"بغير ] فإّن هللا الغني[نافع وابن عامر   )6(
   208صــ

  4/562اHبانة،   )7(

وقرأ نافع وابن عامر ، 128، صــالتيسير في القراءات: وھي قراءة نافع وابن ذكوان، انظر  )1(
، Sبن مجاھد، السبعة في القراءاتكتاب : انظر لتاءھيت لك بكسر الھاء وتسكين الياء ونصب ا

  347صـ

 4/570اHبانة،   )2(

، التيسير في القراءاتالداني، : انظر/ بتخفيف الباء والباقون بتشديدھا " ربما"قرأ نافع وعاصم   )3(
  135صـ

 3/124اHبانة،  )4(
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التي ذكرھا العوتبي فلم نقف عليھا في كتب القراءات المتواترة منھا والش�اذة، فق�د ذك�ر 

  . )6(، فيما ذكر ابن خالويه أّن فيھا ثماني لغات)5(العكبري لھا ست لغات

ك��ان ينس��ب الق��راءة : ن الق��راءات المت��واترة أن��هوخ#ص��ة موق��ف الع��وتبي م��  

حي�ث وج�دنا أّنھ�ا  )الحس�ن ف�ي المث�ال اول(لصاحبھا في حاPت نادرة كم�ا ف�ي ق�راءة 

، وك�ان يش�ير لكّن العوتبي نسبھا للحسن فقط) ابن عامر وعاصم أيضاً (قراءة متواترة لـ

ة س��ابقا، وف��ي بع��ض بإش��ارات معين��ة إل��ى الق��راءة بأنھ��ا مت��واترة كم��ا أوردن��ا م��ن أمثل��

وف�ي (بھا كم�ا ف�ي بع�ض عبارات�ه  قرأوااحيان كان ينسب القراءة إلى أھل البلد الذين 

ق�ـُرئ، وق�د ق�ـُرئ، (،  وفي كثير من احي�ان ك�ان يكتف�ي بعب�ارة )مصحف أھل المدينة

  ...).القراءة بالنصب والخفض

كنن�ا نج�ده مقص�را الق�راءات القرآني�ة ولعل�م الع�وتبي بمعرفة إنما يدل ھذا على   

  .في نسبة بعض القراءات المعروفة صحابھا

ه خطـّـأ قراءة م�ن الق�راءات عند العوتبي أنّ  دْ لم يرِ أّما بالنسبة للقراءات الشاذة ف  

على اقل القراءات التي استشھد بھ�ا ف�ي القض�ايا النحوي�ة الت�ي نح�ن بص�دد الح�ديث  -

د يرجح قراءة أو يستحسن ق�راءة عل�ى س�بيل لكنه ق -المتواترة أو غير المتواترة  -عنھا

  .الترجيح

العوتبي كان يستشھد بالقراءة غير المت�واترة أكث�ر م�ن المت�واترة، ولدي�ه  بل إنّ   

ق��درة أكب��ر عل��ى نس��بة غي��ر المت��واترة منھ��ا عل��ى المت��واترة، وتوس��ع ف��ي اPستش��ھاد 

م�ن أراء نحوي�ة،  بالقراءات غير المتواترة، واستخدمھا كثي�را ف�ي إثب�ات م�ا ي�ذھب إلي�ه

متواترة منث�ورة ف�ي الغير ير من القراءات لذلك نجد الكث .أو في تفضيل رأي على آخر

  :ثنايا كتابه ا)بانة، وكان منھجه في التعامل معھا على النحو التالي

ي�ذكر ن�وع الق�راءة  الع�وتبي ، ل�م يك�ننس�بة الق�راءة 
ص�حابھامن حي�ث : أو/ً   

ق�ـُرئ، وق�د ق�رئ، (ويكتفي كما قلنا سابقا ب�ذكر عب�ارات  م غير متواترة،ھي أ متواترةأ

  .وغيرھا من العبارات....) وعن بعض القراء

ون���ادى ن���وٌح : [وق���ـُرئ: "لذك���ر ف���ي موض���ع أّن الق���راءة ش���اذة، يق���وربم���ا و  

وق��رأ . ابنھ�ا، فح��ذف ال�ف، وھ��ي لغ�ة ٌ للع��رب: ، بف��تح الن�ون والھ��اء، أراد42ھ�ود]ابن�ـَهَ 

                                                

، عالم الكتب، بيروت، 1زوز، ط، تحقيق محمد السيد عإعراب القراءات الشواذالعكبري، : يُنظر  )5(
 742صـ/1، ج1996

. ت.، مكتبة المتنبي، القاھرة، دمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه، : يُنظر  )6(

 74صـ
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: ، ذك�ر اب�ن خالوي�ه ھ�ذه الق�راءة يق�ول)1("الف، وھي قراءة ش�اذةبعضھم ابنھا بإثبات 

. بالض��م واPخ��ت#س م��ن غي��ر إش��باع أب��و جعف��ر محم��د ب��ن عل��ي] ون��ادى ن��وح ابُن��ه[

بج��زم الي��اء زائ��دة ع��ن ] يُبَن��ْي ارَك��بْ [اب��ن أب��ي ليل��ى والس��دي، ] ون��ادى ن��وح ابن��اه[و

ون�ادى ن�وح . [ن اب�ن امرأت�هعلي رض�ي _ عن�ه، ق�ال ك�ا] ونادى نوح ابنھا[اعمش، 

  . )2("بفتح الھاء من غير ألف ھشام بن عروة ] ابَنهَ 

كان غالب�ا م�ا ينس�ب الق�راءة غي�ر المت�واترة إل�ى ص�احبھا وب�اخص إذا كان�ت   

يق�ول م�ث# ف�ي مع�رض حديث�ه ع�ن  ،لعبد _ بن مسعود، فكثيرا ما اعتمد على قراءات�ه

ال#ت�ي آل�وا م�ن نس�ائھم تَرب�ـ!َص أربع�ة ِ : [د _وف�ي ق�راءة عب�): "...التي(اسم ا)شارة 

)3(]أشھرٍ 
  .)4("226البقرة

وذك��ر اب��ن خالوي��ه ق��راءة فھ��و ينس��ب الق��راءة إل��ى ص��احبھا وھ��و عب��د _ ب��ن مس��عود، 

  .)1("ال#ئِي أُلُوا من نسائھم ابن مسعود: " قريبة منھا في مختصره، يقول

ّن�ه ذك�ر ف�ي حديث�ه ع�ن )ال#ئ�ي(ا إنم�) ال#ت�ي(ويبدو أّن العوتبي لم يقص�د     ،

وم�نھم م�ن يجعلھ�ا بالي�اء ف�ي الرف�ع والنص�ب والخف�ض، ق�ال ع�ّز : "يق�ول) الذي(جمع 

وھ�ذه اللغ�ة س�واٌء ف�ي الرج�ال : ، ق�ال الف�راء4الط#ق]وال#ئي َيِئسَن من المحيض ِ: [وجلّ 

  . )2("وفي الّنساء 

إْن : غ�ة تم�يم وباھل�ة تق�ولوف�ي ل: "ومن ذلك أيضا حديثه عن إْن المخففة يق�ول  

وإْن كل��ـّا لم��ا : [وبلغن��ا أّن اب��ن مس��عود ك��ان يق��رأ. زي��داً ق��ائٌم مخفف��ة ف��ي معن��ى مثقل��ة

)3(]ليوفينھم
فھ�و ھن�ا ي�ورد الق�راءة لت�دعيم  .)4("، يأتي بھا مخفف�ة ف�ي معن�ى مثقل�ة111ھود

  .لغة أھل تميم وباھلة وينسبھا إلى ابن مسعود

والعرب ت�أتي ب�الواو ): " الواو(ثه عن حرف ومن ذلك أيضا، في معرض حدي  

حت��ى إذا جاءوھ��ا وفتح��ت : [ف��ي ج��واب حت��ى وفلم��ـّا وبغي��ر ال��واو، ومن��ه قول��ه تع��الى

ـَْن : [وقال تعالى. فجاءت بجواب حتى....  73الزمر]أبوابھا حتى إذا كنتم في الفـُلك وجري�

رن��ا وف��ار التن��وُر حت��ى إذا ج��اء أم[، و 22ي��ونس]بھ��م ب��ريح ٍ طيب��ٍة وفرح��وا بھ��ا جاءتھ��ا

                                                

 1/158اHبانة،   )1(

 65-64، مصدر سابق، صـمختصر القراءات الشاذةابن خالويه،   )2(

تفسير البحر : وانظر/  244صـ/1مصدر سابق، ج ،الكشاف: انظر)/ للذين آلوا (قراءة عبد هللا   )3(
  .191، صـ2ج ، مصدر سابق،المحيط

 182، صـ2اHبانة، م  )4(

 21صـ مصدر سابق، ،المختصرابن خالويه،   )1(

 2/181اHبانة،   )2(

                                            434، صـ2، جالكشاف: انظر/ وھي قراءة أبي، وا�عمش ..) وإْن كّل ٌ إS(قراءة ابن مسعود   )3(

  2/117اHبانة،   )4(



 

 

36

36

، 104و103الص�افات]ونادين�اه. ا أس�لما وتل�ـُّه للجب�ينِ فلّم�: [وق�ال تع�الى. ، بغي�ر واو40ھود]قلنا

، 70يوس�ف]فلم�ا جّھ�زھم بجھ�ازھم جع�ل الس�قاية: [فجاء بج�واب فلم�ا ب�الواو، وق�ال تع�الى

  .بالواو )5(" وجعَل السقاوة: بغير واو، وقرأ ابن مسعود

لص�احبھا  )مت�واترةالغي�ر (لعوتبي على نسبة القراءة وعلى الرغم من حرص ا  

ه ف��ي مواض��ع أخ��رى ل��م ينس��ب الق��راءة ص��حابھا وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره ف��ي ب��اب إP أّن��

  .وقد مرت القراءة سابقا) مالك(الترخيم، عند ترخيم كلمة 

، دون أن ينس��ب )6(" 4المس��د]وامرأت��ـُُه حاِمل��ة ُ الحط��ب: [وق��رئ: "وم��ن ذل��ك أيض��ا قول��ه

  .)7(ءة حد، وقد ذكر صاحب البحر المحيط أنھا بي ق#بةالقرا

 كان في بعض المواضع يذكر قراءة على أنھا من ق�راءة أھ�ل بل�د مع�ين، يق�ول  

بھ��و [، و  ]فخس��فنا بھ��ي وب��دارھي ارض: [وق��د ق��ـُرئ): : "ب��ه(ف��ي إش��باع الھ��اء ف��ي 

ذه الق�راءة س�يبويه ، وق�د ذك�ر ھ�)1(" ، من قراءة أھل المدين�ة81القص�ص]وبدارھو ارض

، حي�ث ذك�ر أّنھ�ا م�ن ق�راءة أھ�ل )باب ما تكسر فيه الھاء التي ھ�ي عل�ى ا)ض�مار(في 

  .)2(الحجاز

وف��ي كثي��ر م��ن المواض��ع ك��ان ي��ذكر ص��حة الق��راءة عل��ى لغ��ة معين��ة باعتب��ار   

ول�و أّن : "عندما ق�ال) ھو(القياس P باعتبارھا قراءة، فمن ذلك ما ذكره في حديثه عن 

فھ�و ھن�ا ين�وه إل�ى أّن ھ�ذه . )3("، لم يكن Pحن�ا ً لھ�ذه اللغ�ة34ھود]ُھـْو َربـ!كم: [قرأقارئاً  

  .لغة ومن قرأ بھا يجوز على القياس وليس باعتبارھا قراءة

، الق��راءة 14اع��راف]إل��ى ي��وم ِ يبعث��ون: [ق��ال ع��ّز وج��لّ : "وم�ن ذل��ك أيض��ا قول��ه  

ذك��ر ل��ى أن��ه ق��راءة ولك��ن ، ول��م ي��رد النص��ب ع)4("ب��الخفض ول��و نص��ب لك��ان ص��وابا

  .لغة P قراءة جواز النصب العوتبي

فقد كان P يكتفي بعرض الق�راءة ب�ل يش�رح ، من حيث عرض القراءات: ثانيا  

، فم�ث# ف�ي قض�ية ح�ذف لتقوي�ة م�ا ذھ�ب إلي�هويحل�ل وين�اقش وي�ورد أدل�ة نقلي�ة أخ�رى 

  :فنصب، قال طرفة) أنْ (ومما نوي فيه : " يقول) أنْ (

  زاجري أحضَر الوغى       وأن أشھد اللذات ھل أنت مخلديأP أيھذا ال
                                                

، 2/211للفراء،  معاني القرآن: انظر): وجعل السقاية(، وقراءة ابن مسعود 4/472اHبانة،   )5(
  .السقاوة: ، ولم يرد بما توفر لدي من المصادر أن أحدا قرأ2/484 الكشاف: وانظر

 1/424اHبانة،   )6(

  526صـ/ 8، جالبحر المحيطدلسي، ا�ن  )7(

  4/476اHبانة،   )1(

 4/195، 1982، مكتبة الخانجي، القاھرة، 2، تحقيق عبد السUم ھارون، طالكتابسيبويه،   )2(

 4/561اHبانة،   )3(

 2/40نفسه،   )4(
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  :قال أبو اسود). أنْ (أحضُر، لفقدان : وروي

  فإني وجدت الحّب في القلب واذى      إذا اجتمعا لم يلبْث الحب! يذھبُ 

، ول��و ق���رأ 64الزم��ر] أعب���دُ [، وھ���و حج��ٌة لم��ن ق��رأ )أنْ (أن ي��ذھَب، فرف��ع لفق��دان : أراد

  :آخر. كان مصيبا) أنْ (ية بن )5(]أعبدَ [

  للبس عباءة وتقَر عيني       أحُب إلي من لبس الشفوف

، وكلت�ا اللغت�ين )أنْ (وأن تق�َر عين�ي، ورفع�ه بعض�ھم لفق�دان : وتقَر عيني، بمعن�ى: فقال

 )أنْ (وذل��ك عل��ى ع��دم تق��دير  ب��الرفع) أعب��دُ ( فھ��و ھن��ا ي��ورد حج��ة م��ن ق��رأ. )6("جي��دة

ثم يدعم اختياره بشاھد شعري، فھو يش�رح وين�اقش  ،)أنْ (على تقدير  )أعبدَ (وبالنصب 

  .ويبين سبب مجيء القراءة على ھذا الوجه

وفي : "يقول) لك أْن تفعل كذا وكذاما كان نو(ما ذكره في إعراب  أيضاً ومن ذلك      

 .)كان(ـأجودھما النصب، نصب نولك، على خبر كان، ورفع أْن ب: إعرابھا وجھان

ما كان : [ك بجعل النول اسم كان، وأن خبر كان، قال _ تعالىرفع نول: والثاني

ما كان : [وقرأ الحسن. ، فالحجة خبر كان، وأن اPسم25الجاثية ]حجتـَُھم إP أْن قالوا

للحسن (القراءة . )1("وأن الخبر. على قراءته –فالحجة اسم كان ] حجتـُُھم إP أْن قالوا

يكتفي ھنا بذكر القراءة وإنما يبين حجة من قرأ  ، فالعوتبي P)2()وابن عامر وعاصم

.مصدر من أْن وما بعدھا ھو الخبربالرفع على أن الحجة اسم كان وال  

وما حرف تكون جحدا ً وجزاء وصلة واسماً غير ): "ما(ومثال ذلك عنده قوله في 

فيه،  ، ن الباء تحُسنُ 31يوسف]ما ھذا بشرا ً: [وفي القرآن: "إلى قوله........ آدمي

ما زيٌد أخونا، جعلوھا حرفا ً مثل إنما : وتميم ترفع خبر ما، تقول. ما ھذا ببشر ٍ: تقول

، إP من عرف كيف اSية مكتوبة في )3()ما ھذا بشٌر : (وعلى ھذا قراءتھم. وھل

.، فھو ھنا يعلل سبب قراءة تميم بالرفع ولم يكتِف بعرضھا)4("المصحف  

حيان يذكر عدة قراءات Sية واحدة في مواضع متفرقة وكان العوتبي في كثير من ا

ومن أمثلة ذلك  من كتابه ا)بانة محاوP جمع كافة القراءات التي قرئت بھا آية معينة،

لكْن أنا، : ، أصله38الكھف]لكّنـا ھو _ ربي: [وقوله): "لكنّ (ما أورده في حديثه عن 

وأثبتوا الف الثانية عوضا لeلف فطرحوا الف اولى، وأدغموا النون في النون، 
                                                

  7/420ج، البحر المحيط، و 64صـ/ 4، جالكشاف: انظر قراءة النصب  )5(

 3/492اHبانة،   )6(

 4/390اHبانة،   )1(

 192صـ/4ج ،الكشاف: ، وانظر 342صـ/ 2ج  ،النشر في القراءات العشرابن الجزري،   )2(

  464، صـ2ج الكشاف،: وھي قراءة ابن مسعود أيضا، انظر  )3(

 4/255 اHبانة،  )4(
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...  لكْنه ھو _، على ھذا المعنى، إP أنھم حذفوا الف الثانية: وقرئ. المحذوفة

، وقد ذكر ابن خالويه )5("إّنه، فيجوز أن يكون لكّنه : ومنھم من يقف على الھاء فيقول

عمرو رواية،  أبويقف بالھاء ] كْنه ھو _ ربيل: " [ھذه القراءة في مختصره، يقول

، )6("ابن مسعود] لكن ھو _ ربي P إله إP ھو[أبّي والحسن، ] لكن أنا ھو _ ربي[

بتخفيف النون اولى وزيادة أنا بعدھا، ) لكن أنا(يقرأ : "ويقول العكبري في ذلك أيضاً 

 وُيقرأ بسكون...بنون مشددة بعدھا ألف) لكّنا(وُيقرأ ...وھو اصل للقراءات كلھا

ويقرأ بتشديد النون من غير ... وما بعده جملة) ھو(وجعل ) أنا(النون، على أنه حذف 

.)1(.."ألٍف في الوصل  

حيث نجدھا متفرقة في عدة مواضع من ) ھيت لك(حديثه عن  ومن ذلك أيضا  

أن تقع إلى العرب الكلمة من غير لسانھم ، فيستخفونھا حتى تكثر "... : الكتاب يقول

وتجري مجرى ك#مھم، وتصير مما يتخاطبون به ويفھمه بعضھم عن على ألسنتھم، 

ذكر الفراء أنھا لغة ھل حوران ) َھْيَت لك: (بعض، وP ينكرونه منھم، فمن ذلك

سقطت إلى مكة فتكلموا بھا حتى اختلطت بك#مھم، فخاطبھم _ عز وجل بھا في 

  :، ومعناه ھلم لك، وأنشد الفراء23يوسف]َھْيَت لك[: قوله

  أبلغ أمير المؤمنيـــــ

  أّن العراق وأھلـــــه

  ــن ابن الزبير إذا أتيتا

  سْلـٌم إليك فھيت ھيتـــا

: ولما لم تكن ھذه الكلمة من خالص ك#مھم اختلفوا في اSية، فقرأھا عل�ي واب�ن عب�اس

) ِھْي�َت ل�ك: (بض�م الھ�اء وض�م الت�اء، بمعن�ى تھي�أُت ل�ك، وق�رأ أھ�ل المدين�ة) ُھْئُت ل�ك(

، ونج��ده ف��ي موض��ع آخ��ر )2("بكس��ر الھ��اء وت��رك الھم��ز وف��تح الت��اء ول��م يفس��ر معناھ��ا

.)3("بالكسر وكله صواب] َھْيَت لك[وقرأ ابن أبي اسحاق : "يقول  

ك���ان الع���وتبي مّي���اP إل���ى التوس���ع ف���ي اPستش���ھاد ب���القراءات : خ#ص���ة الق���ول  

غي�ر المت�واترة ف�ي كثي�ر القرآنية، ولكن من غير تفريق بين الق�راءات المت�واترة منھ�ا و

ك��ان يق��ف م��ن الق��راءات موقف��ا معت��دP، فق��د استش��ھد بھ��ا لت��دعيم آرائ��ه م��ن احي��ان، و

واختيارات��ه النحوي��ة وقاس��ھا عل��ى ك��#م الع��رب، ول��م يك��ن يري��د ب��ذلك التقعي��د وإنم��ا 

  .اPستئناس بھا

                                                

  4/200، نفسه  )5(

 83صـ مصدر سابق، ،المختصر ابن خالويه،  )6(

 18-17صـ/2، مصدر سابق، جاءات الشاذةإعراب القرالعكبري،   )1(

  102/ 1 اHبانة،  )2(

 1/95المصدر نفسه،   )3(
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كان متفاوت الحرص في نسبة القراءات صحابھا، فف�ي الوق�ت ال�ذي نش�ھده و  

ص على نسبتھا صحابھا في الشاذة، نجده يتجاھل كثيرا نس�بتھا ف�ي المت�واترة يحر

  .ا)شارات، دون أن يحدد نوع القراءة أمتواترة ھي أم شاذةسوى بعض 

ئ ق�راءة أو يرفض�ھا ي س�بب م�ن اس�باب ب�ل كان�ت لم يكن يـُلحن أو يخطّ و  

ق��ـُل إْن ك��اَن : [د ق��ـُرئ وق��: "ف��ي قول��هإP الق��راءة الش��اذة عن��ده س��نة يل��زم إتباعھ��ا، 

، ف��الرفع وھ��ي ق��راءة يحي��ى ب��ن 24التوب��ة]أح��ّب ُ إل��يكم: [إل��ى قول��ه] آباؤك��ـُم وأبن��اُؤكم

: وق�رئ. اس�ماء وط�ال الوص�ف تيعمر، فيما زعموا على طريق الغلط، لّم�ا كث�ر

فقد أصاب العوتبي في تخطئ�ة ق�راءة ، )1("على الجمع، وھي قراءة أبيّ ] اتكمعشير[

راءة ب�الرفع وأنھ�ا منس�وبة إل�ى يحي�ى ب�ن يعم�ر، حي�ث ل�م نج�د ق�) أح�بّ ( الرفع في 

بم��ا –فل��م نق��ف  ب��ّي،الت��ي عزاھ��ا ُ  ]عش��يراتكم[ وإنم��ا جميعھ��ا بالنص��ب، أّم��ا ق��راءة

وة إل�ى ّن ھ�ذه الق�راءة مع�زّ  على أّن أحدا نسبھا إل�ى أب�يّ  -يتوافر لدينا من مصادر

وتبي اعتم�د عل�ى مص�ادر ل�م تص�ل فربم�ا يك�ون الع� ،)2(عاصم عن طريق أبي بك�ر

  .)3("وقرأ الحسن وعشائركم: "وذكر الزمخشري في الكشاف إلينا بعد،

اعتمد اعتمادا كبيرا على قراءات عبد _ ب�ن مس�عود والحس�ن، وھ�ي تع�د وقد   

عند العلماء من القراءات الشاذة، فك�ان ينس�ب كثي�را إل�ى عب�د _ ب�ن مس�عود وم�ن 

وفي قراءة عبد _، وبلغنا أن ابن مسعود قرأ، وف�ي (دمھا العبارات التي كان يستخ

وع�ن اب�ن مس�عود حرف ابن مسعود، وقد كان ابن مسعود يقرؤھ�ا، وق�رأ الحس�ن، 

 .، وغيرھا من العبارات)وابن عباس والحسن، وھي قراءة ابن مسعود والعامة

ة أھ��ل عل��ى لغ��(وك��ان أحيان��ا ينس��ب الق��راءة ھ��ل البل��د أو القبيل��ة فيق��ول م��ث#   

وعب�ارات ...) تميم، من قراءة أھل الحجاز، وف�ي قراءتن�ا، وف�ي مص�احف أھ�ل المدين�ة

 .كثيرة تدل على أھل البلد أو القبيلة التي قرأت بھذه القراءة وغيرھا

وإنما كان يشرح ويحلل سبب راءات القرآنية موقف العارض لھا وكان P يقف من الق

.عرضه للقضايا النحوية مجيئھا على ھذا النحو مستأنسا بھا في  

  

  

  

                                                

 1/425اHبانة،   )1(

عن (، وفيھا أنھا قراءة عاصم وحده 313، مصدر سابق، صـالسبعة في القراءاتابن مجاھد،   )2(
 )طريق شعبة

 288صـ/ 2الكشاف، مصدر سابق، جالزمخشري،  )3(
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  :الحديث الشريف  .2

 مص���در التش���ريع الث���اني بع���د الق���رآن الك���ريم الح���ديث النب���وي الش���ريف يع���د  

وق��د . ، وھ��و اص��ل الث��اني م��ن أص��ول اPستش��ھاد بع��د ك��#م _ ع��ز وج��لّ وقراءات�ه

روي أقوال النب�ي ص�لى _ علي�ه وس�لم وأق�وال الص�حابة الت�ي ت�: "عّرفه العلماء بأنه

  .)1(..."له أو ما وقع في زمنهاأفعاله وأحو

ص���حة اPحتج��اج بالح��ديث الش���ريف ف��ي المس���ائل بوق��د اختل��ف العلم���اء من��ذ الق��دم 

فق�د . النحوية، وP يعنينا ھنا التوغل في ھ�ذا اPخ�ت#ف ولك�ن P ب�د م�ن ا)ش�ارة إلي�ه

#ث�ة م�ذاھبتباينت مواقف النحاة من حيث اPستش�ھاد بالح�ديث النب�وي ف�ذھبوا في�ه ث

، وھ�ؤPء منع��وا )2( يمثل�ه اب�ن الض�ائع، وأب�و حي�ان اندلس�ي: م�ذھب الم�انعين  

: ، وعب��ر أب��و حي��ان اندلس��ي ع��ن موق��ف ھ��ؤPء بقول��ه)3(اPحتج��اج بالح��ديث مطلق��ا

إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقھم أن ذلك لفظ الرسول صلى _ عليه وس�لم، إذ ل�و "

  .ن في إثبات القواعد الكليةوثقوا بذلك لجرى مجرى القرآ

فحج��ة الم��انعين ت��تلخص ب��أن احادي��ث إنم��ا روي��ت ب��المعنى ول��يس ب��اللفظ،   

وكذلك أكثر رواتھا من اعاجم الذين P علم لھم بصنعة النحو لذلك دخل اللحن إل�ى 

  .تلك احاديث المروية بالمعنى

اميني، واب�ن وزعيم�ه اب�ن مال�ك اندلس�ي، وتبع�ه ال�دم: "أما مذھب المج�وزين  

فقد أكثر ابن مال�ك م�ن "، وھؤPء أجازوا اPستشھاد بالحديث كله، )3("التونسيسعيد 

اPستشھاد بالحديث كما أكث�ر اب�ن ھش�ام م�ن اPستش�ھاد ب�ه كث�رة فاق�ت استش�ھاد اب�ن 

  :، ويمكن تلخيص أدلة المجوزين بما يلي)4("مالك به

احاديث  نّ ، وأصح العرب لھجةه صلى _ عليه وسلم أفا)جماع على أنّ إّن "    

أّن اصل رواية الح�ديث الش�ريف عل�ى نح�و ، ومما ُينقل من أشعار العربأصّح سندا ً 

ما ُس�مع وأن أھ�ل العل�م ق�د تش�ددوا ف�ي ض�بط ألفاظ�ه والتح�ري ف�ي نقل�ه ولھ�ذا اص�ل 

                                                

 46مرجع سابق، صـ، في أصول النحو ،سعيد ا�فغاني  )1(

)2(
  

 45، صــ1980،وزارة الثقافة والشباب، عّمان، النحاة والحديث النبوي حسن الشاعر، 

 62صـ مرجع سابق،، الشاھد وأصول النحو ،خديجة الحديثي  )3(

 45مرجع سابق، صــ ،النحاة والحديث حسن الشاعر،  )3(

،  1981، دار الرشيد، ا�ردن، اEحتجاج بالحديث الشريفموقف النحاة من  خديجة الحديثي،  )4(
 22صــ
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غلب��ة الظ��ن ب��أن الح��ديث م��روي بلفظ��ه، وھ��ذا الظ��ن ك��اف ٍ ف��ي إثب��ات الف��اظ اللغوي��ة 

 .)1("رير احكام النحويةوتق

فقد توسط مذھبھم بين المنع والج�واز ف�# يرفض�ون :  "وأما مذھب المتحفظين  

، وك��ان عل��ى رأس ھ��ذا الم��ذھب ا)م��ام أب��و )2("الح��ديث جمل��ة وP يأخ��ذون ب��ه جمل��ة 

: وأم�ا الح�ديث فعل�ى قس�مين: "الحسن الشاطبي الذي يقسم الحديث إلى قسمين ف�ي قول�ه

بمعناه دون لفظه، فھ�ذا ل�م يق�ع ب�ه استش�ھاد أھ�ل اللس�ان، وقس�م ُع�رف  قسم يعتني ناقله

اعتناء ناقله بلفظه بمقص�ود خ�اص كاحادي�ث الت�ي قص�د بھ�ا بي�ان فص�احته ص�لى _ 

علي���ه وس���لم ككتاب���ه لھم���ذان وكتاب���ه لوائ���ل ب���ن حج���ر وامث���ال النبوي���ة فھ���ذا يص���ّح ُ 

  .)3("اPستشھاد به في العربية

له أنس بعلم الحديث فلم يكن يرفضه مطلقا، وف�ي الوق�ت  د كانفق ا العوتبيوأمّ   

نفسه لم يجزه مطلقا أيضا، بل وقف من�ه موق�ف المتحفظ�ين ال�ذين ل�م يرفض�وا الح�ديث 

  .جملة كما لم يجيزوه جملة

كان العوتبي ي�أتي بالح�ديث النب�وي م�ن قبي�ل التمث�ل واPس�تئناس ب�ه عل�ى رأي   

: عل��ى س��بيل التقعي��د النح��وي، وم��ن ذل��ك قول��هنح��وي ذھ��ب إلي��ه، ول��م يك��ن ي��أتي ب��ه 

ك��# : [ق��ال _ تع��الى. والتكري��ر م��ن م��ذاھب الع��رب، كم��ا أن م��ن م��ذاھبھم اPختص��ار"

فإّن م�ع العس�ر يس�را، إّن م�ع العس�ر [، و 4-3التكاثر]سوف تعلمون، ثم ك# سوف تعلمون

  .35-34القيامة]أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى[، و 6-5الشرح]يسرا

وعن ابن عباس أن النب�ي ص�لى _ علي�ه، أخ�ذ بي�د أب�ي جھ�ل ب�ن ھش�ام، فھ�زه م�رة أو 

فأوع�ده، ص�لى _ علي�ه، : فأولى، ثم أول�ى ل�ك ف�أولى، ق�ال لك أولى: مرتين، ثم قال له

ص�لى _ علي�ه، أب�ا جھ�ل،  النب�ي!  نزلت اSي�ة بع�د ذل�ك عل�ى م�ا أوع�د مرة بعد مرة، ثم

التكري�ر م�ن م�ذاھب  أنّ ھنا يأتي بالح�ديث ليس�تأنس ب�ه عل�ى ف. )4("وھو وعيد بعد وعيد

  .العرب

َھـل�ـُم[ ي�ا رج�ُل، و َھـل�ـُم[ ي�ا رج�#ن، وك�ذلك ف�ي : ويقال: " ومن ذلك أيضا قوله  

ف الفعل، فشبه بادوات كقولھم د نه ُمزاٌل عن تصر! صه وم�ه : الجمع والتأنيث، فُوح\

والق�ائليَن : [ق�ال _ تع�الى. وP ُيجمع وP يؤن�ث وإيه وإيھاً، وكل حرف من ھذا P يثنى
                                                

، المطبعة ، اEستشھاد بالحديث في اللغة3محمد الخضر، مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، ج  )1(
 201 -200م، صــ1936ا�ميرية، بوSق، 

 55مرجع سابق، صـ ،النحاة والحديث حسن الشاعر،  )2(

 1/6مصدر سابق،  ،الخزانة البغدادي،  )3(

، مع خUف 19/114مصدر سابق،، الجامع )حكام القرآن، انظر القرطبي، 1/137اHبانة،   )4(
 .يسير في الرواية
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ل�ـَُيذاَدّن رج�اٌل ع�ن : " وس�لم ، وق�ال النب�ي ص�لى _ علي�ه18اح�زاب])خوانھم َھـلـُم[ إلينا

، فأن��اديكمح فس��حقاً : إنھ��م ب��دلوا، ف��أقول: َھـل��ـُم[، فيق��ال: وض��ي كم��ا ي��ذاد البعي��ر الض��ال!

س بالح��ديث عل��ى أن ھل��م بمعن��ى تع��ال، وأنھ��ا تش��به ، فھ��و ھن��ا يس��تأن)1("فس��حقاً فس��حقاً 

  ..).صه ومه وإيه(ادوات 

كلم�ة ُي�راد بھ�ا اPس�تفھام، : مھ�يم: " يق�ول) مھ�يم(منه ما ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن   

دخ�ل عب�د ال�رحمن : (وقي�ل،  م�ا وراءك؟: مھيم، إذا أنكرَت من�ه ح�اPً، أي: تقول Sخر

: مھ�يم؟ ق�ال: ِضرا ً من وَض�ر َم�َرق ٍ، فق�البن عوف على النبي صلى _ عليه وسلم وَ 

ب�ل ثي�ب ي�ا : أبك�ٌر أم ثي�ٌب؟ فق�ال: تزوجُت امرأة من انصار على نواة من ذھ�ب، فق�ال

: ث�م ق�ال. ھ�#ّ تزوجتھ�ا بك�راً ت�داعبك وت�داعبھا: رسول _ ص�لى _ علي�ه وس�لم، فق�ال

ُ ل��م��ن خَ  عوعلي��ه َردْ : ((وف��ي خب��ر أب��يّ . )2()أول��ْم ول��و بش��اة مھ��يم، كأنھ��ا : وقول��ه)). قوـ

  . )3("ما أمُرك؟ وما ھذا الذي بك؟ ونحو ھذا من الك#م: يمانية معناھا

: وروى قتادة عن رجل من خ�ثعم ق�ال): " نـََعم ونـَِعم(ومن ذلك أيضا قوله في   

أن�ت ال�ذي ت�زعم أن�ك نب�ي؟ : دفعت إلى النبي صلى _ علي�ه وس�لم وھ�و بمن�ى فقل�ت ل�ه

  .والحديث شاھد على ورود نـَعم بكسر العين عند بعض العرب ،)4("نـــَِعــم: فقال

ق�ال النب�ي (و ) ُروي أّن النب�ي ص�لى _ علي�ه وس�لم: (بقوله لحديثوكان يقدم ل  

وك��ان ) ..أّن النب��ي قي��ل(و  )ع��ن النب��ي ص��لى _ علي��ه وس��لم(و  )ص��لى _ علي��ه وس��لم

وعن ابن عباس أّن النب�ي ص�لى _ : (فيقول بالرواية عن الصحابي،أيضا يقدم للحديث 

  ..).وروي عن قتادة عن رجل من خثعم(و) عليه وسلم

P يكتفي بأقوال الرسول صلى _ عليه وسلم بل يستشھد ب�أقوال  العوتبي كانو  

ي�ا : ولم�ا طع�ن الِعل�ج ُعم�ر رحم�ه _ ق�ال: "الصحابة ويذكر أح�اديثھم، فم�ن ذل�ك قول�ه

) ي�ا(فھ�و ھن�ا ين�وه إل�ى أّن ھ�ذه ال�ـ .)5("ةال�#م، وھ�ذه اPس�تغاث بف�تح! ي�ا ل�ـَلمسلمين! لـَلهِ 

  .ل#ستغاثة، يوردھا من باب التمثل لمعنى اPستغاثة

م�ا رواه الخطي�ب البغ�دادي ف�ي ت�اريخ بغ�داد ع�ن طري�ق الص�حابة  ق�والومن أ  

إّن رج�#ً : وقي�ل: " مع خ#ف يسير في رواي�ة الع�وتبي ال�ذي يق�ول ،)1(قسامة بن زھير

                                                

، تحقيق محمد اللحام، دار شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي: وانظر. 4/571اHبانة،   )1(
  )50(م، حديث رقم 1994الفكر، بيروت، 

  .118صـ/2، ج1997، دار الكتب العلمية، بيروت، ھاية في غريب الحديث وا)ثرالنابن ا�ثير،   )2(

 4/264اHبانة،   )3(

  ).50(، رقم الحديث 1988، قراءة النبي للدوريالدوري، : ، وانظر4/373نفسه،   )4(

 .   4/175اHبانة،   )5(

 312صـ/ 4ج .ت.د ، دار الكتب العلمية، بيروت،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،   )1(
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ج��ـُزيت : ي��ا عم��ر الخي��رفق��ال  -رحم��ه _–اع��راب ج��اء إل��ى عم��ر ب��ن الخط��اب م��ن 

  الجنة

  واجعل جوابي إّن إّن إّنـه    اكُس بـُنّياتي وأمُھّنـه  

  فإذا مضيت فماذا يكون؟: فقال عمر. أولى فإني سوف أمضيّنه

  :فقال

  ّنهيوَم يكون اعطيات ُجـ    أكن على حالي لتسألنـّـــه

  ّنهإّما إلى ناٍر وإّما إلى َجـ    ـّنهــبينھُ  والواقف المسؤول

: بكاًء شديداً وخلع جبته فكساه وأم�ر ل�ه بش�يء م�ن ال�زاد وق�ال -رحمه _–فبكى عمر 

  ).نعم(بمعنى ) إنّ (، والشاھد على مجيء )P")2 لشعِرك ولكن لھول ذلك اليوم 

) عب��اس ق��ال اب��ن: (الص��حابة ويق��دم ل��ذلك فيق��ول قوالكم��ا أن��ه ك��ان يستش��ھد ب��أ  

وذك�رت عائش�ة (و) وفي حديث عم�ر رض�ي _ عن�ه(و ) كقول عمر رضي _ عنه(و

  ) .......يوما عليا

لقد اعتّد العوتبي بالحديث الشريف مصدرا ًمن مصادر : وخ#صة القول  

اPحتجاج، رغم عدم اھتمامه باسانيد، وعدم الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف 

تداده بالحديث من قبيل المعنى الدPلي و التمثيل واPستئناس، أو غير ذلك، فقد كان اع

  .P من قبيل التقعيد النحوي

                                                

 2/120اHبانة،   )2(
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  :ك1م العرب  .3

اصل الثالث من اص�ول النقلي�ة ص�ول ) الشعر والنثر (يعتبر ك#م العرب   

بم���ا ثب��ت ع���ن الفص��حاء الموث���وق "النح��و العرب��ي، واPحتج���اج بك��#م الع���رب يك��ون 

ما أثر عنھم من شعر ونث�ر قب�ل ا)س�#م إل�ى أن فس�دت الس�نة بكث�رة "و ،)1("بعربيتھم

  .)2("المولدين وشيوع اللحن

فك#م العرب فيه الشعر وفيه النثر لذلك سأفّصل الحديث في ھذا مبين�ا ً حّجي�ة ك�ل ن�وع 

من ك#م الع�رب ف�ي النح�و العرب�ي عل�ى م�ّر عص�ور التقعي�د النح�وي، ث�م أب�ّين موق�ف 

  .Pحتجاج بك#م العربالعوتبي من ا

  الشعر: أو/

 س��ألتم إذا: ق�ال ، م�ـن طري�ق عكرم��ة ع�ن اب�ن عب��اس  انب��ارياخ�ـرج اب�ـن "  

، فھ�ذه )3("ف�ان الش�عر دي�وان الع�رب ،فالتمسوه في الشعر ،القرآن غريب شيء من عن

شھادة اب�ن عب�اس ت�دل عل�ى أھمي�ة الش�عر، وق�د وردت ش�ھادات كثي�رة للس�لف الص�الح 

: الش�عر عن�د الع�رب، ف�انظر إل�ى ق�ول اب�ن رش�يق القيروان�ي ع�ن الش�عرتوضح أھمي�ة 

أكبر علوم العرب وأوفر حظوظ ادب وأحرى أن تـُقبل ش�ھادته وتتمث�ل إرادت�ه لق�ول "

نع�م م�ا : (ولقول عم�ر ب�ن الخط�اب ،)لحكمة(وروي  )ماإّن من الشعر لحك: (رسول _

م ص��احبه فيس��تنزُل بھ��ا الك��ريم فعلت��ه الع��رب ابي��ات م��ن الش��عر يق��دمھا الرج��ل أم��ا

ويستعطف بھا اللئيم مع ما للشعر من عظيم المزية وشرف ابية وعز انف�ة وس�لطان 

  .)4("القدرة

م�ن فض�ل ال�نظم أن الش�واھد P توج�د إP في�ه : "ومن ذلك أيضا قول اب�ن نبات�ة  

واللغ�ويين  والحجج P تؤخذ إP منه أعني أن العلماء، والحكم�اء، والفقھ�اء، والنح�ويين،

فعل�ى ھ�ذا الش�اعر ) الشعر قد أتى به(و ) ھذا كثير في الشعر(و ) قال الشاعر: (يقولون

  .)5("ھو صاحب الُحجة والشعر ھو الحجة

عل��ى أھمي��ة الش��عر عن��د النح��اة إP أنھ��م وقف��وا من��ه موق��ف الم��دقق والف��احص و  

ل الش�عر أو لصحة ھذا الشعر، ل�ذلك فق�د عم�دوا إل�ى وض�ع ح�دود زمني�ة ومكاني�ة لقب�و
                                                

 33مرجع سابق، صـ، اEقتراحالسيوطي،   )1(

 57،  صــمرجع سابق، أصول النحو العربيمحمود أحمد نحلة،   )2(

، شرح وتعليق محمد أبو الفضل عباس وآخرون، المكتبة المزھر في علوم اللغةالسيوطي،   )3(
  470، صـ2ج. ت. العصرية، صيدا، بيروت، د

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر وآدابهبن رشيق القيرواني، ا  )4(
 16، صــ1، ج1981، 5دار الجيل، ط

د الزبن، دار الحياة، بيروت، ، صححه أحمد أمين وأحما�متاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   )5(
 136صـ /2ج .ت.د
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وتب��ين ف��ي الكت��ب النحوي��ة والص��رفية الت��ي وص��لت إلين��ا أنھ��م ك��انوا يحتج��ون "رفض�ه، 

بك��#م الع��رب الفص��حاء، وق��د اھتم��وا ب��ه ووض��عوا ح��دوداً وش��روطاً لناق��ل ھ��ذه اللغ��ة، 

وشروطا أخرى للغة المنقولة، وللقبائل التي تنقل عنھا وحددوا ذلك بزمان معين ينتھ�ي 

ثور منھا ھو نھاي�ة الق�رن الث�اني للھج�رة ف�ي الم�دن، ونھاي�ة الق�رن عنده اPحتجاج بالمن

ف�ي  المتوفىھا ينتھي بابن ھرمة نالرابع للھجرة في البادية، كما حددوا زمانا للمنظوم م

وح��ددوا ام��اكن الت��ي يح��تج بلغ��ة الس��اكنين فيھ��ا P تتجاوزھ��ا إل��ى ) ھ��ـ150(ح��دود 

  .)1("غيرھا، والقبائل التي يؤخذ عنھا فيھا

تقسيم الشعراء إلى طبق�ات، وك�ان أول م�ن فع�ل ذل�ك اب�ن  إلىوقد عمد العلماء   

وطبق�ات ا)س�#ميين إل�ى  ،الجاھليين إلى عشر طبقات م الشعراءَ س#ّم الجمحي، فقد قسّ 

، وج�اء اب�ن )2(عل�ى المخض�رمين أو المول�دين أو المح�دثين م�نھم عشر أيضا ولم ي�نصْ 

ج��اھلي ق��ديم : طبق��ات الش��عراء أرب��ع: "ق��ولرش��يق ليك��ون تقس��يمه أكث��ر دق��ة حي��ث ي

ومخضرم، وھو ال�ذي أدرك الجاھلي�ة وا)س�#م، وإس�#مي مح�دث ث�م ص�ار المح�دثون 

  .)3("طبقات أولى وثانية على التدريج وھكذا في الھبوط إلى وقتنا ھذا

وقد تبع المؤلفون تقسيم ابن س�#ّم واب�ن رش�يق، فھ�ا ھ�و البغ�دادي يفص�ل ھ�ذه الطبق�ات 

  :نھا أربع طبقات ھيإ: "تصر فيقولبشكل مخ

  .الشعراء الجاھليون كامرئ القيس واعشى: الطبقة اولى

  .المخضرمون وھم الذين أدركوا الجاھلية وا)س#م كلبيد وحسان: الطبقة الثانية

المتقدمون ويقال لھم ا)س#ميون، وھم ال�ذين ك�انوا ف�ي الق�رن اول م�ن : الطبقة الثالثة

  .والفرزدق واخطلا)س#م كجرير 

المولدون ويقال لھم المحدثون، وھم م�ن بع�دھم إل�ى زمانن�ا، كبش�ار ب�ن : الطبقة الرابعة

  .)4("برد وأبي نواس

وقد وقف النحاة من اPستشھاد بشعر شعراء ھذه الطبقات مواق�ف متع�ددة، أم�ا   

ا عن��د ع�ن م�وقفھم م�ن اPستش�ھاد ب�الطبقتين اول��ى والثاني�ة فيستش�ھد بش�عرھما إجماع�

  .)1(نحاة البصريين

                                                

 14، مرجع سابق، صــحتجاج بالحديثموقف النحاة من اEخديجة الحديثي،   )1(

 64صـ.  ت.، د1، جطبقات فحول الشعراءمحمد بن سUّم الجمحي،   )2(

 113، صـ1، مصدر سابق، جالعمدة ،ابن رشيق  )3(

 1/3مصدر سابق،  ،الخزانة البغدادي،  )4(

سابق، مرجع ، الشاھد وأصول النحوخديجة الحديثي، : ويُنظر. 1/3 البغدادي، مصدر سابق،  )1(
 159صـ
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ف���إّن أكث���ر النح���اة البص���ريين ل���م يحتج���وا بش���عر ش���عراء ھ���ذه : "وأم���ا الطبق���ة الثالث���ة

أّن الص��حيح ص��حة اPستش��ھاد بك#مھ��ا، وإن ك��ان أب��و : "وي��رى البغ��دادي. )2("الطبق��ة

عم��رو ب��ن الع��#ء وعب��د _ ب��ن أب��ي إس��حاق والحس��ن البص��ري وعب��د _ ب��ن ش��برمة 

والكمي�ت وذا الرم�ة وأض�رابھم، وك�انوا يع�دونھم م�ن المول�دين نھ�م  يلحنون الف�رزدق

ك��ل ق��ديم م��ن الش��عراء فھ��و : ك��انوا ف��ي عص��رھم والمعاص��رة حج��اب، ق��ال اب��ن رش��يق

لق�د : محدث في زمان�ه با)ض�افة إل�ى م�ن ك�ان قبل�ه، وك�ان أب�و عم�رو ب�ن الع�#ء يق�ول

ي ب���ذلك ش���عر جري���ر حُس��ن ھ���ذا المول���د حت���ى ھمم��ت أن آم���ر ص���بياننا بروايت���ه، يعن��

والفرزدق فجعله مولدا با)ضافة إلى شعر الجاھلية والمخضرمين وك�ان P يع�د الش�عر 

جلس�ت إلي�ه عش�ر حج�ج فم�ا س�معته يح�تج ببي�ت : إP ما كان للمتقدمين، قال اص�معي

  .)3("إس#مي

إّن البغ�دادي : "ولھذا الك#م مغالط�ات كثي�رة رّد عليھ�ا عل�ي أب�و المك�ارم بقول�ه  

ھم حين تصور أّن في مجموع�ة الش�عراء ا)س�#ميين الت�ي تب�دأ ب�الفرزدق وجري�ر قد و

خ#فا حول حجية شعرھا مرتك�زاً ف�ي ذل�ك عل�ى م�ا فھم�ه مم�ا روي م�ن أّن أب�ا عم�رو 

وتفس�ير البغ�دادي لموق�ف ھ�ؤPء : ث�م ق�ال.. وعبد _ بن أبي إسحاق والحسن البص�ري

اصة تفسير خ�اطئ ف�إن ھ�ذه المجموع�ة م�ن العلماء ولموقف عبد _ بن أبي إسحاق بخ

العلماء، ما ع�دا اب�ن أب�ي إس�حاق ق�د ص�رفت جھودھ�ا إل�ى ش�عر المتق�دمين والج�اھليين 

وأما موق�ف اب�ن أب�ي إس�حاق فل�م يفھ�م من�ه م�ا فھم�ه البغ�دادي م�ن ... منھم بنوع خاص

 عدم حجية شعر الفرزدق، وقد بنى البغدادي ھ�ذا التفس�ير لموق�ف اب�ن أب�ي إس�حاق م�ن

الفرزدق على فھمه حجية النصوص، ھذا الفھ�م ال�ذي يلتق�ي في�ه المت�أخرون م�ن النح�اة 

جميعا P يكاد يشذ م�نھم أح�د إذ يتص�ورون أّن معن�ى حجي�ة النص�وص ض�رورة اخ�ذ 

بھا كلھا في مجال التقصير اللغوي، وأنه ل�ذلك أن ت�ـُغير القواع�د تبع�ا لتغي�ر النص�وص 

  .)1(.."المحتج بھا

الرابع��ة وم��ا ت#ھ��ا وھ��م المول��دون والمح��دثون والمت��أخرون وم��ن  وأم��ا الطبق��ة  

وأم��ا الطبق��ة : "ج��اء بع��دھم فق��د من��ع النح��اة اPستش��ھاد بش��عرھم مطلق��ا، يق��ول البغ��دادي

                                                

  106، مرجع سابق، صـالشاھد وأصول النحوخديجة الحديثي،   )2(

 4-1/3مصدر سابق،  ،الخزانة البغدادي،  )3(

، منشورات الجامعة الليبية، كلية التربية، طرابلس، أصول التفكير النحويعلي أبو المكارم،   )1(
 45 - 44، صــ1973
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: ، وف�ي ذل�ك يق�ول الس�يوطي أيض�ا)2("الرابعة فالصحيح أنه P يستشھد بك#مھما مطلق�ا

  .)3("دثين في اللغة والعربيةأجمعوا على أنه P ُيحتج بك#م المولدين والمح"

ھ��ذا الك��#م بالنس��بة لش��عر مع��روف القائ��ل ال��ذي اح��تج ب��ه البص��ريون بش��عراء   

ولم يستشھد أكثرھم بشعر شعراء الطبق�ة . "الطبقتين اولى والثانية إجماعا دون تفريق

، دون اس�تثناء. )5(، في حين نجد أّن الكوفيين يحتجون بأشعار الطبقات اربع)4("الثالثة

ّن الك��وفيين اعت��دوا ب��أقوال وأش��عار المتحض��رين م��ن الع��رب كم��ا اعت��دوا إ: "حت��ى قي��ل

باش���عار الش���اذة الت���ي س���معوھا عل���ى ألس���نة الفص���حاء، فقي���ل ل���و س���مع الكوفي���ون 

في�ه ج��واز ش�يء مخ�الف لeص��ول جعل�وه أص�# ً وبوب��وا علي�ه وق�الوا ع��ادة يت�ا ًواح�دا ًب

  .)6("و نادر ك#م جعلوه بابا ً أو فص# ًالكوفيين إذا سمعوا لفظا ً في شعر ٍ أ

وك#م السيوطي ھذا إنما يدل على توسع الكوفيين باPستشھاد والنقل عن الع�رب دونم�ا 

  .شروط أو قيود أو ضوابط يسيرون عليھا

P يج��وز اPحتج��اج بش��عر أو نث��ر P "ن��ه إأم��ا الش��عر المجھ��ول القائ��ل فق��د قي��ل   

ُف أن يك�ون لمول�ـ[د أو م�ن P يوث�ق بفص�احته، وم�ن وكأّن علة ذل�ك خ�و... ُيعرف قائله

  .)7("ھذا ُيعلم أنه ُيحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتھم

غيره من اللغويين والنحويين والعلماء يعتد بالشاھد الش�عري كأّما العوتبي فكان   

زاً، ويولي��ه ج��ّل اھتمام��ه، فكت��اب ا)بان��ة مل��يء بالش��واھد س��واء أكان��ت ش��عراً أم رج��

مستشھدا به على القضايا النحوية والصرفية، ومن حيث الترتيب فالشاھد الشعري عن�د 

العوتبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث نسبة اPستشھاد به، وإنما ي�دل 

المس�موعة الت��ي النق�ل م��ن أدل�ة  ھ�ذا عل�ى م�دى اعت�داد الع��وتبي بالش�اھد الش�عري دل�ي#

  .لتقعيد النحوييعول عليھا في ا

ستشھد بشعر ش�عراء وأبرز ما يمثل موقف العوتبي من اPستشھاد بالشعر أنه ا  

طبق����ة الش����عراء (، فم����ن استش����ھاده بأش����عار الطبق����ة اول����ى الطبق����ات الث#ث����ة اول

فم�ن ذل�ك ف�ي ) وغي�رھم...امرئ القيس والنابغة واعش�ى (استشھد بشعر  ،)الجاھليين

رف اس��تفھام عل��ى أول��ه فيص��ير ف��ي المعن��ى كل��ه ح��رف أم ح��: "يق��ول) أم(حديث��ه ع��ن 

                                                

 4صـ، 1مصدر سابق، ج ،الخزانة البغدادي،  )2(

 42، مصدر سابق، صــاEقتراحالسيوطي،   )3(

 106، مرجع سابق، صــالشاھد وأصول النحوخديجة الحديثي،   )4(

 109المرجع نفسه، صــ  )5(

 1/45 .ت.دار المعارف، القاھرة، د ،المكتبة التوفيقية، ھمع الھوامعالسيوطي،   )6(

 42مصدر سابق، صــ اEقتراح،السيوطي،   )7(



 

 

48

48

أم عن���دك غ���داء : اس���تفھام ويك���ون أم بمعن���ى ب���ل، ويك���ون أم اPس���تفھام بعينھ���ا كقول���ك

  :قال اعشى. حاضر، أي أعندك؟ وھي لغة قيسية

Pل ِ فإن[ الفتاة         يحق! على الشيخ ِ إدPلـُھا       أأم للد[

  . )1("فھذا استفھام بحرفين 

ف�ي عرض�ه لھم�زة اPس�تفھام ) ام�رئ الق�يس(ن ذلك أيض�ا استش�ھاده بش�عر وم  

وربما أسقطت ألف اPستفھام استغناء عنھا ّن أم دPلتھ�ا نح�و ق�ول ام�رئ : "... فيقول

  :القيس

  تروح مع الحي\ أم تبتكر         وماذا يضيرك لو تنتظرْ   

  .)2("معنىأتروح فحذفھا استغناء عنھا وبمعرفة موضعھا في ال: أراد

وقد استشھد بأش�عار كثي�رة للنابغ�ة ال�ذبياني، م�ن ذل�ك م�ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن   

والعرب تضيف الحين إلى الفع�ل الماض�ي والمس�تقبل فتك�ون إض�افته : "...يقول) حين(

  :وقال النابغة... غير محضة فينصبونه

  .)3("ازُع  على حيَن عاتبُت المشيَب على الّصبا       وقلُت ألّما تصُح والشيُب و

: ، يق�ول)ال�واو(بمعن�ى ) أو(ومن استشھاده بش�عر النابغ�ة م�ا ذك�ره م�ن مج�يء   

ُر أو [، و 6المرس�#ت]ُعذراً  أو ُن�ذرا ً: [ورب[ما كانت بمعنى واو النسق، كقوله تعالى" َيَت�ذك[

  :ومنه قول النابغة....... 44طه]َيخشى

  نِْصفـَه فـَقـَدِ  إلى حماَمتِنا أو  قالت يا ليتما ھذا الحماَم لنا  

  .)4("ونصفه: أي

والع��رب ق��د تس��تفھم بح��رٍف وح��رفين : "وم��ن ش��عر اعش��ى، يق��ول الع��وتبي  

  :وتثبت الَف وتحذفھا، قال اعشى

ته   ُر من أْدلَى ِبُحج[   ُب أمثالي إذا َنَطقواّ◌◌َ  وھل ُيَكذ  أھْل تـَذك[

  .)1("حدوھل، فأثبت الف ولم يثبتھا في بيت وا: أھل، ثم قال: فقال

واستش�ھاده بش�عر ش�عراء ھ�ذه الطبق�ة كثي�ر، يمك�ن م#حظ�ة ذل�ك بس�ھولة عن�د   

  . تصفح كتاب ا)بانة

                                                

 .2/82انة، اHب  )1(

 .2/75، نفسه  )2(

 .2/396 نفسه،  )3(

 85- 2/84نفسه،   )4(

 77-2/76، اHبانة  )1(
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فق�د استش�ھد الع�وتبي بأش��عار ) طبق�ة الش��عراء المخض�رمين(أّم�ا الطبق�ة الثاني�ة   

بع�ض : "إذ ق�ال) كان(ھذه الطبقة، حيث استشھد بشعر حسان بن ثابت أثناء حديثه عن 

ك��ان الرج��ُل ُمنطل��ٌق، وك��ان الرج��ُل ق��ائٌم عل��ى : م والخب��ر، يقول��ونالع��رب يرف��ع اPس��

  :قال حسان......إضمار الحديث والقصة والشأن

  )2("كأّن سبيئة ً من بيِت رأس ٍ           يكوُن ِمزاُجھا عسٌل وماُء    

  .وخبرھا جاءا مرفوعين) كان(جاء ھنا بشعر لحسان ليثبت أّن اسم 

بشعر للحطيئة في بعض المواض�ع، م�ن ذل�ك م�ا ذك�ره أثن�اء وقد استشھد العوتبي أيضا 

 وھي أيضا حرف جزاء مثل مھما ومھمن وأخواتھا: "إذ قال) متى(حديثه عن 

  :وأما قول الحطيئة

  متى تأتِه تعشو إلى ضوِء نارِه          تجْد خيَر ناٍر عندھا خيُر َمْوِقدِ   

  .)3("متى تأته عاشيا، فصرف من منصوب إلى مرفوع : مجازه

  .اسم شرط جازم) متى(أتى بالشاھد ليدل على مجيء 

وك��ذلك استش��ھد بش��عر للبي��د ب��ن ربيع��ة وھ��و م��ن المخض��رمين ال��ذين أدرك��وا   

فأما Pم ك�ي فمكس�ورة : ".... ا)س#م وحُسن إس#مه، حيث يقول العوتبي في باب ال#م

ك�ي تكرمن�ي وك�ي : ىزرتـُك لتكرَمـني، وأتيتك لتبَرني، المعن: تنصب ما بعدھا، كقولك

ليقول�وا [، و 2الف�تح]لـِ�ـيغفَر ل�ك _ ُ م�ا تق�دم م�ن ذنب�ك وم�ا ت�أخر: [تبرني، ق�ال _ تع�الى

  ):من معلقته(، قال لبيد 105انعام]َدَرْستَ 

  رَجاُمھاـَذ ُوَدُھـّن وأيقـَنـَْت إْن لم تذ ُْد         أْن قْد أُِحم[ مَع الُحـتـُـوف ِلِت

  .)4("ُذودُھّن لكي تَ : على معنى

  .مكسورة )كي(بمعنى  )كي(فجاء ببيت لبيد ليدلل على مجيء Pم 

كع��ب ب��ن زھي��ر، (مث��ل  م��ن ش��عراء ھ��ذه الطبق��ةكم��ا استش��ھد بش��عر آخ��رين   

  .وغيره) والخنساء

فق��د استش��ھد الع��وتبي بش��عر ) طبق��ة الش��عراء ا)س��#ميين(ّم��ا الطبق��ة الثالث��ة أو  

الفرزدق في كثير من المواضع من ذل�ك م�ا ذك�ره  شعراء ھذه الطبقة، إذ استشھد بشعر

ق��ال . وتج��يء زي��ادة P تعم��ل ف��ي اPس��م، فھ��ي ملغ��اة: "ع��ن مج��يء ك��ان زائ��دة، يق��ول

  :الفرزدق

                                                

 .4/159اHبانة،   )2(

  .4/268، نفسه  )3(

 4/172نفسه،   )4(
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  فكيف إذا مررُت بداِر قوم ٍ         وإخوان ٍ لنا كانوا ِكرام ِ  

  )1(" كانوا كراما ً: المعنى دار الجيران، وكانوا أفضل ملغاة ولو استعملھا لقال

  .فھو ھنا يعتبر كان ملغاة في العمل وھي زائدة مستشھدا ببيت الفرزدق

استشھد أيضا بشعر جرير ف�ي ع�دة مواض�ع، فم�ن ذل�ك، م�ا ذك�ره ف�ي مس�ألة و  

بش�تان عل�ى أنھ�ا بمعن�ى ) م�ا(ومن ق�ال ش�تان م�ا ب�ين أخي�ك وأبي�ك رف�ع : "شتان، يقول

: شت�ـّان م�ا بينھم�ا، نھ�م ق�الوا: ق�الP يُ : قال اصمعي)........ ما(صلة ) بين(الذي، و

  :قال جرير . شتـّان ما بينھما: شتـّان ما ھما، ولم يقولوا

  وَمْن سكَن السليمة َوالجنابا  الُمجاوُر دار أروى لشتـّانَ   

  .)2("ما بين: ولم يقل

ب���اب الص���فات ودخولھ���ا عل���ى (بش���عر الراع���ي النمي���ري، وذل���ك ف���ي  وك���ذلك  

  )ال#م(مكان ) على: (يقول) بعضھا

  :قال الراعي

  فيھا واستعارا ي! النّ  ارَ ـَ طـَ ھا           فيْ ـَ ل# عَ وخَ  راً أشھُ  هُ ـْ رعت  

  .)3("خ#لھا : أي

  ).ال#م(بمعنى ) على(فاستشھد بقول الراعي النميري ليدلل على مجيء حرف الجر 

اخط�ل وعم�ر ب�ن (ھ�ذه الطبق�ة أمث�ال  ش�عراء كما استشھد بش�عر غي�رھم م�ن  

  .وغيرھم) يعة أبي رب

ولم يستشھد العوتبي بأش�عار ش�عراء طبق�ة المح�دثين، ولك�ن وردت إش�ارة إل�ى   

ار ب��ن ب��رد وھ��و م��ن طبق��ة بع��ض ابي��ات استش��ھد بھ��ا الع��وتبي وھ��ي منس��وبة لبش��

يطم�ُع أْن : [وف�ي الم�دثر: "والوق�وف عليھ�ا يق�ول) ك�#(عن  هفي حديثالمحدثين، وذلك 

،  4و3الھم��زة]يحس��ُب أّن مال��ه أخل��ده ك��#: [ال _ تع��الىوق��. ، مخي��ر فيھ��ا16و15]أزي��َد ك��#

  :قال الشاعر. ردعا وردا لمقالته، ولذلك حسن الوقف عليه

  رب الجليلُ ـكـ#ّ                وھل يبكي من الط: لقد بكـيَت فقلت: يقلنَ 

  ولكني أصــاَب سواد عيني               عويُد قذًى له طــرٌف حديــدُ 

ـَْن فما   )1("ــــاَب عوُد أكلتا مقلتيَك أصـ             ـواء   لدمعھما سـ فقل

                                                

 . 4/162اHبانة،   )1(

 . 3/304، نفسه  )2(

 . 375-1/374،نفسه  )3(
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إP أّن ھذه ابيات كما ذكر محققو ا)بانة متنازع عليھا لعدد من الشعراء وم�ن طبق�ات 

وعليه فإنه P يمكننا التعويل على ھذه المجموعة م�ن ابي�ات حت�ى نس�تدل أن�ه  مختلفة،

  ).طبقة المحدثين( راءتشھد بشعر ھذه الطبقة من الشعاس

ف��ي ع��دم اPستش��ھاد بش��عر  س��ابقيه وعلي��ه ف��إّن الع��وتبي الص��حاري ق��د تب��ع   

  .المحدثين من الشعراء

أورد ف�ي  فق�د. فقد أكثر الع�وتبي م�ن اPستش�ھاد بش�عر الرج�ز  ا عن الرجزوأمّ   

ق��ال ( أو) ق��ال الراج��ز: (يق��دم لھ��ا ب��القولوك��ان  رج��ازكتاب��ه ا)بان��ة كثي��را م��ن ھ��ذه ا

  .وھم من أبرز ُرجاز ا)س#م) أبو النجم(أو قال ) قال رؤبة(أو ) لعّجاجا

اPستش��ھاد بش��عر الرج��ز، فكثي��را م��ا ك��ان يستش��ھد ف��ي وق��د تنوع��ت أس��اليب الع��وتبي 

  .بأنصاف ابيات وأحيانا يستشھد بأبيات كاملة

وفيھ��ا : "، يق��ول)لع��ل(ث��ه ع��ن يفم��ن استش��ھاده بأنص��اف ابي��ات قول��ه ف��ي حد  

ّ علي، ولعلني، وعلني، وَعل\ي، و رغـَنل: لغات ُ ـ غني بض�م ال�#م، ورغن�ي ب�الراء ني ، ولـ

ك�ل ھ�ذه اس�ماء تنص�ب بھ�ا اس�ماء وترف�ع اخب�ار، . والغين، ولوني، ون�ي وعن�ي

  .)2(" *عّل ا)له َ الباعَث اثقاP*    :قال العجاج

  .يأتي بنصف بيت للعجاج ل#ستشھاد على لعل

): ع�ن(مك�ان ) عل�ى(يق�ول ف�ي حل�ول ) فات بعض�ھا عل�ى بع�ضدخ�ول الص�(وفي باب 

  :قال.............. يقال رضيت عليك، بمعنى عنك"

  )3(" *أرمي عليھا وھي فْرٌع أجمُع *     

فھ��و يستش��ھد بج��زء م��ن بي��ت رج��ز لحمي��د ارق��ط دون أن ينس��به لص��احبه، وم��ن ذل��ك 

  .كثير في كتاب ا)بانة

دخ�ول الص��فات (ت الكامل�ة قول�ه ف��ي ب�اب وم�ن استش�ھاد الع�وتبي برج��ز ابي�ا  

  )من أجل(بمعنى ) ال#م): (من أجل(بمعنى ) ال#م(عن مجيء ) بعضھا على بعض

  .من أجل عيونھم: فعلُت ذاك لعيون الناس، أي: تقول

  :قال العجاج

  تسمُع للجرع إذا استحيرا           للماء في أجوافھا خريرا  

                                                                                                                         

المؤتلف "أبو جنة ا�سدي : عدد من الشعراءيتنازع ا�بيات : (في حاشيةو. 93-4/92اHبانة،   )1(
وعروة بن أذينة " 103ديوانه صـ"، ومجنون ليلى "122، وشرح أدب الكاتب صـ104والمختلف صـ

 ) 2/20ديوانه"وبشار بن برد " 415و414شعره "

 . 4/195اHبانة،   )2(

  . 1/371، نفسه  )3(
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فعل�ت ذل�ك ل�ك، أي م�ن : ويق�ال. ا م�ن أج�ل الج�رعتسمُع للماء خريرا في أجوافھ�: أراد

  .)1("أجلك 

  .فھو ھنا يستشھد بقول العجاج لمجيء ال#م بمعنى من أجل

ق�ِدي وقِط�ي، وم�ن : وإذا أضاف الحرفين إلى نفسه قال: " يقول) قـَط ْ (وفي حديثه عن 

  :قْدني وقْطني، قال أبو النجم: نصب وأضاف إلى نفسه قال

  .)2("س# رويدا قد مeُت بطنـي  قْطني     :امتe الحوُض وقال

  .يستشھد برجز أبي النجم ليدلل على دخول ياء المتكلم على قط

وPبد من ا)شارة إلى أن العوتبي قد استش�ھد ف�ي كتاب�ه ا)بان�ة بش�عر مع�روف   

قائله ولكنه لم ينسبه إلى صاحبه، ويستشھد بأشعار غير معروف�ة القائ�ل، إذ أورد كثي�را 

ق��ال (ت الت��ي ل��م يش��ر إل��ى قائلھ��ا وھ��ي معروف��ة، حي��ث ك��ان يق��دم لھ��ا بقول��ه م��ن ابي��ا

وغيرھ�ا م�ن الص�يغ الت�ي ك�ان يب�دأ بھ�ا ) قال غيره(أو ) قال آخر(أو ) قال(أو ) الشاعر

كم�ا ق�ال : " يق�ول) التوكي�د(الشعر غير المنسوب، فم�ن أمثل�ة ذل�ك عن�ده قول�ه ف�ي ب�اب 

  :الشاعر

  وسادسة ٌ تميُل إلى السھام ِ     ث#ٌث واثنتان، فھّن خمٌس     

  .)3("ومعلوم أّن ث#ثة واثنتين ھّن خمٌس 

  :قال الشاعر: "إذ قال) التكرير(ومنه أيضا ما ذكره في باب 

  أP حبذا ھنٌد وأرٌض بھا ھنٌد       وھنٌد أتى من دونھا النأُي والبعدُ 

  .)4("والنأُي ھو البعُد 

كّن الثقيلة تنص�ب اPس�م والنع�ت وترف�ع الخب�ر، ول: "يقول) لكن(ومنه أيضا حديثه عن 

  :، قال2الحج]ولكّن عذاَب _ شديدٌ : [لكّن أخاك منطلٌق، ومنه قوله تعالى: تقول

  )1("ولكّن إخوان الوفاء قليل      ر ا)خوان حين تعدھم          وما أكث      

ي ب��اب وم��ن اش��عار الت��ي استش��ھد بھ��ا وھ��ي غي��ر معروف��ة القائ��ل م��ا ذك��ره ف��  

َم�ـن زي�ٌد؟ يس�تفھم : رأي�ُت زي�دا ً، يق�ول: وبع�ض الع�رب، إذا قي�ل ل�ه: " يقول) الحكاية(

 .عنه، وP يحكيه، ك#م معلوم

                                                

 . H1/377بانة، ا  )1(

 4/26، نفسه  )2(

  . 1/219، نفسه  )3(

  .1/142، نفسه  )4(

 . 4/199اHبانة ،   )1(
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_ ُ أكبُر كلمة ُ صدق ٍ، وس�معت : أبو جادٍ ، ووجدت: الحمد d، وكتبت: قرأت: وتقول

  .الناس يقولون ذاك، تحكي ما تخبر عنه

  :وقال آخر

   وحطي مرامر             وخرقُت سرباP ولسُت بكاتب ِ ٍأبو جاد: كتبتُ 

  :وقال آخر

  وجدنا في كتاب بني تميم ٍ           أحّق ُ الخيل ِ بالجري المعارُ 

  .أحّق ُ، فرفع على الحكاية: فقال

  :وقال آخر

  كيف أنَت؟ بصالح ٍ           حتى مللُت وملني عوادي: فأجبُت قائلَ 

  .)2(" أنا صالحٌ : نك تقولح ٍ، فحكى، بصال: فقال

فھ��و يستش��ھد ب��أقوال ش��عراء دون أن ي��ذكر أس��ماءھم أو ينس��ب ھ��ذه اش��عار   

  .لقائليھا، ومن ذلك كثير في كتاب ا)بانة، لم نذكره اختصارا

وخ#ص�ة الق�ول ف�ي موق�ف الع��وتبي م�ن اPستش�ھاد بالش�اھد الش�عري نس��تطيع   

ي اعت�داداً واض�حا وم�ال إلي�ه ف�ي إثب�ات م�ا إّن الع�وتبي ق�د اعت�د بالش�اھد الش�عر: القول

حظ�ّي اPستش�ھاد بالش�عر راء واختيارات نحوي�ة م�دعماً آراءه بھ�ا، فق�د آيذھب إليه من 

الح��ّظ اوف��ر عن��ده كم��ا ھ��ي الع��ادة عن��د جمي��ع النح��اة، وك��ان عل��ى وع��ي بم��ا يج��وز 

ي�ة والثالث�ة اول�ى والثان وما P يج�وز، ف�احتج بأش�عار الطبق�اتاPحتجاج به من الشعر 

التي اعتمدھا النحاة ف�ي اPحتج�اج بأش�عار الع�رب، ف�ي ح�ين ل�م يستش�ھد بش�عر ش�عراء 

  ).المولدين(الطبقة الرابعة 

  

  :الك1م المنثور:  ثانيا

، )1("وأما ك#م العرب فيحتج من�ه بم�ا ثب�َت ع�ن الفص�حاء الموث�وق بع�ربيتھم "  

ي��د النح��وي Pب��د أن يك��ون موث��وق ھ��ذا يعن��ي أّن الك��#م العرب��ي المستش��ھد ب��ه ف��ي التقع

الت��ي س��معت ع��ن ) امث��ال، والحك��م، والعب��ارات ( العربي��ة، ويش��مل الك��#م المنث��ور 

فق��د اقتص�ر العلم��اء عل��ى ت�دوين ك��#م القبائ��ل الض�اربين ف��ي وس��ط "الع�رب الفص��حاء، 

  ...)2("لبعض أفراد منھم ان منه ك#مكأسد وقيس وتميم وھذيل، والذي دوّ : الجزيرة

                                                

 1/177نفسه،   )2(

 33، مصدر سابق، صـاEقتراحالسيوطي،   )1(

 59مرجع سابق، صــ ،في أصول النحو سعيد ا�فغاني،  )2(
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العوتبي يستخدم أساليب عدة في اPستشھاد بك#م العرب فمن ھذه اس�اليب قول�ه  وكان

س�معُت (أو ) قول الع�رب(أو ) لغة تميم(أو ) رواية سفلى مضر(أو ) ُحكي عن العرب(

  .وغيرھا من الفاظ التي استعان بھا ليستشھد بك#م العرب) العرب

 وتبي ب�النثر قلي�ٌل ج�داً، متف�رقلع�الش�واھد الش�عرية ف�إّن استش�ھاد اعل�ى وقياساً   

: إذ ق�ال) ك�#(في ثنايا كتاب�ه ا)بان�ة، فم�ن استش�ھاده بامث�ال م�ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن 

P يك��ون : ك��#ّ ف��ي الك��#م عل��ى وجھ��ين، وھ��ي ف��ي مواض��ع بمعن��ى: وق��ال السجس��تاني"

ن م� فم�ا ج�اء: ق�ال. للتنبي�ه واPفتت�احوفي مواضع على معن�ى أP، الت�ي . ذلك، وھو رد

، )3("وھ�و مث�ل الع�رب )#ّ زعم�َت أّن العي�َر P تقات�لُ كَ (: قول العرب )أP(بمعنى  )#ّ كَ (

  .استفتاح) #ّ كَ (فجاء بالمثل العربي ليدلل على مجيء 

ھ��ل : فيق��ول أح��دھم: "....وم��ن ذل��ك استش��ھاده بك��#م م��ن يوث��ق بعربيت��ه، يق��ول  

وك�ان الحس�ن البص�ري يق�وُل . لك�#مأP P، فتكون أP زائ�دة مفت�اح ا: رأيت ف#ناً فيقول

فھ�و يس�تدل بك�#م الحس�ن البص�ري   .)4("في ِخطبة النكاح، أP إّن ف#ناً قد خطب إل�يكم 

   .في مجيء أP زائدة ومفتاحاً للك#م –وھو ممن يوثق بفصاحته  -

وبلغن�ا : "، يقول الع�وتبي)أجل(بمعنى ) إنّ (ومن ذلك أيضا ما ذكره عن ورود   

. لع�ن _ ناق�ة ً حملتن�ي إلي�ك: أت�ى عب�د _ ب�ن الزبي�ر فس�أله، فحرم�ه، فق�الأّن أعرابي�ا 

  .)5("إّن وراكبھا، أي أجل : فقال ابن الزبير

  ).أجل(بمعنى ) إنّ (يستشھد ھنا بقصة ابن الزبير مع اعرابي ليدل على مجيء 

ى ِنع�م والعرب تـُدخل الباء عل�: "إذ قال) ْعمَ نِ (ومن ذلك ما ذكره في حديثه عن   

  :ما زيٌد بنعَم الرجُل، قال: وبئس، تقول

  ألسَت بِِنْعَم الجاُر ُيؤلُف بيُته         كذي العرِف ذا ماٍل كثيٍر وُمعدما

و_ِ م��ا ھ��ي ب��ِنعَم الول��ُد، : ِنع��م الول��ُد ھ��ي، فق��ال: وبش��ر بع��ض الع��رب بابن��ة، فقي��ل ل��ه

ھا َسِرقة  ليدل على دخول حرف الج�ر الب�اء فھو يستدل بالشعر  .)1("نصرھا َركـّة وبـِر!

  .، ثم يعزز ذلك بقول حد العرب)ِنْعمَ (على 

َب��َرك عل��ى ك��ان جنب��ـِه، أي عل��ى : وُحك��ي ع��ن الع��رب: "وم��ن ذل��ك أيض��ا قول��ه  

  .)2("جنبه كان ھو

                                                

 4/91اHبانة،   )3(

 2/96 نفسه،  )4(

 2/120 نفسه،  )5(

  4/379اHبانة،   )1(

 4/163 نفسه،  )2(
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  :قال ذو الرمة: " يقول) البدل(ومن ذلك ما ذكره في معرض حديثه عن   

  ونصفاً نـَقاً يرتـَّج ُ أو يتمرمرُ         ترى خـَلفھا نِصفاً قناة ً قويمة ً    

نِص��فا ً : ض��رورواي��ة علي��ا مُ . نص��ٌف قن��اة ٌ، عل��ى المبت��دأ والمبن��ي: رواي��ة ُس��فلى مض��ر

  .)3("قويمًة، على البدل

  .فيستشھد بقول سفلى مضر وعليا مضر ليخرج الرواية الصحيحة للبيت

ص�ا لeمث�ال العربي�ة، ول�يس ذكر أّن العوتبي كان يصنع عند نھاية كل ح�رف قس�ماً خايُ 

  .لھا ع#قة باPستشھاد بالقضايا النحوية التي نحن بصدد دراستھا

أورد الع���وتبي العدي���د م���ن الم���أثورات النثري���ة عل���ى س���بيل : خ#ص���ة الق���ول  

استش�ھد بمجموع��ة م�ن لغ��ات كم��ا  اPستش�ھاد وعل�ى س��بيل التوجي�ه واPس��تئناس أيض�اً،

، كما استشھد ب�أقوال بع�ض الع�رب ....)تميم ومضرأھل الحجاز و(القبائل العربية مثل 

المش��ھود لھ��م بالفص��احة، وإّن استش��ھاده بھ��ا م��ن قبي��ل دع��م رأي نح��وي ذھ��ب إلي��ه أو 

  .اختاره

وبع�ض : "وكان في بعض احيان يصنف القبائل بحسب فصاحتھا، يقول م�ث#  

ھ�و ھن�ا ف .)4(..."العرب من علياء مضر، وھم دون ُسفلى مض�ر ف�ي الفص�احة، يقول�ون

  .يصرح بأّن ُسفلى مضر ھم أفصح من علياھا

                                                

 1/241 نفسه،  )3(

 3/121 ،نفسه  )4(
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  :التعليل النحوي عند العوتبي الصحاري:  المبحث الثاني  

  

الش��ربة الثاني��ة، وقي��ل الش��رب بع��د الش��رب ": الع��ـُّل والعل��لُ : غ��ةّل ف��ي ال العل��ة  

الح��دث يش��غل ص�احبه ع��ن وجھ�ه، ك��أّن تل��ك : الم�رض، وقي��ل العل�ة: ، والعل��ة)1("تباع�اً 

وقي�ل ھ�ي م�ا يتوق�ف علي�ه وج�ود "، )2(رت شغ#ً  ثانيا ً منعه م�ن ش�غله اولالعلة صا

  .)3("الشيء ويكون خارجا ً مؤثرا ً فيه

ھ��و بي��ان عل��ة الش��يء وتقري��ر ثب��وت الم��ؤثر )ثب��ات اث��ر، : "ص��ط1ح/اوف��ي   

ھ�و تغي�ر المعل�ول بم�ا ك�ان "، أو )4("ويطلق على ما يستدل فيه من العل�ة عل�ى المعل�ول

ھ��و تفس��ير اقتران��ي ب��ين عل��ة ا)ع��راب والبن��اء عل��ى ا)ط��#ق وعل��ى "، أو )5("علي��ه

  .)6("المنصوص وفق أصوله العامة

ال��ذي  )∗(وي��رتبط نش��وؤھا ب��النحوي اول عب��د _ ب��ن أب��ي إس��حاق الحض��رمي  

ّن أب�ا إ، وق�د قي�ل أيض�ا )7("أول من بعج النحو ومّد القياس وشرح العل�ل: "قيل عنه بأنه

، ث��م ج��اء بع��د ھ��ذين )8("أول م��ن نق��ل اس��تعمال التعلي��ل ع��ن الع��رب"ء عم��رو ب��ن الع��#

مين الخلي��ل ب��ن أحم��د الفراھي��دي وت#مي��ذه م��ن بع��ده، فعلل��وا وتوس��عوا ف��ي العل��ل، ـَ ل��العَ 

استنبط من علل النحو م�ا ل�م يس�تنبطه أح�د و م�ا ل�م : "نهإوفيما يقال عن الخليل في ھذا 

  . )9("يسبقه إلى مثله سابق

حاة بالعلة، ف�ألفوا فيھ�ا الكت�ب مظھ�رين مفھومھ�ا وأنواعھ�ا وش�روطھا اھتم النو  

  :إلى أقسام مختلفة وفق اعتبارات مختلفة وھاقّسم .ومسالكھا، وغير ذلك

  :)1(فأبو القاسم الزجاجي يقسم العلل النحوية إلى ث#ثة أقسام، ھي

                                                

 علل: ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(

، مؤسسة الحلبي القاموس المحيطالفيروز آبادي، : علل، وانظر: الجوھري، الصحاح، مادة  )2(
  علل: مادة.  ت.وشركاه، القاھرة، د

 201صــ  ،1904، تحقيق مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، التعريفاتالجرجاني،  علي بن محمد )3(

، دار معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكلياتالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى   )4(
 439، صـ1837الطباعة، القاھرة، 

تحقيق إبراھيم السامرائي، دار الفكر، عّمان،  ،)رسالتان في اللغة(الحدود ضمن كتاب الُرماني،   )5(
 67م، صـ1984

، دار الشروق، عّمان، ليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثيننظرية التعحسن الملخ،   )6(
  29م، صـ2000

طبقات النحويين : يُنظر. ھـ117ھو عبد هللا بن أبي اسحق مولى آل الحضرمي، توفي   )∗(
 31صـ ، دار المعارف،2تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، ط ا�ندلسي، الزبيدي ، �بي بكرواللغويين

 48،  صـ1968، دار المعارف، القاھرة، المدارس النحويةف، شوقي ضي  )7(

  265مرجع سابق،  صـ ،أصول التفكير النحوي علي أبو المكارم،:وانظر. 48نفسه، صـ المرجع  )8(

 265، صـ أصول التفكير النحويو. 48مرجع سابق، صـ ،المدارس النحوية شوقي ضيف،  )9(

  65 - 64، صـ1959تبة دار العروبة، القاھرة، ، مكا�يضاح في علل النحوالزجاجي،   )1(



 

 

57

57

نسمع نح�ن وھي التي يتوصل بھا إلى تعلم ك#م العرب نا لم  :العلة التعليمية  

فم�ن ھ��ذا ... وP غيرن�ا ك�ل ك#مھ��ا منھ�ا لفظ��ا ً وإنم�ا س��معنا بعض�ا ً فقس��نا علي�ه نظي��ره

اPس�م  نھا تنص�ب: إن قيل لَم نصبتم زيدا ً؟ قلنا) إّن زيداً  قائم(النوع من العلل قولنا  

: لن�اإن قي�ل ل�َم رفع�تم زي�داً؟ ق) قام زي�دٌ (وترفع الخبر نا كذلك علمناه ونتعلمه، وكذلك 

ن�ه فاع�ل اش�تغل فعل�ه ب�ه فرفع�ه، فھ�ذا وم�ا ش�ابھه م�ن ن�وع التعل�يم، وب�ه ض�بط ك�#م 

  .العرب

) إّن زي�داً ق�ائم: (كأن يقال لم�ن ق�ال نص�بت زي�داً ب�أن ف�ي قول�ه: العلة القياسية  

ولَم وج�ب أن تنص�ب إن اPس�م؟ ف�الجواب ف�ي ذل�ك أن يق�ول نھ�ا وأخواتھ�ا ض�ارعت 

، فحملت عليه، فأعملت إعماله لما ضارعته، فالمنصوب بھ�ا الفعل المتعدي إلى مفعول

مشبه بالمفعول لفظاً  والمرفوع بھا مشّبه بالفاعل لفظا ً، فھي تشبه م�ن افع�ال م�ا ق�دم 

  .وأشبه ذلك) ضرب أخاك محمد: (مفعوله على فاعله نحو

: فك�ل م��ا يعت�ل ب��ه ف�ي ب��اب إّن بع�د ھ��ذا مث�ل أن يق��ول :العل�ة الجدلي�ة النظري��ة  

فمن أي جھ�ة ش�ابھت ھ�ذه الح�روف افع�ال؟ وب�أي افع�ال ش�بھتموھا؟ أبالماض�ية أم "

المستقبلة أم الحادثة في الحال أم المتراخي�ة، أم المنفص�لة ب�# مھمل�ة؟ وح�ين ش�بھتموھا 

) ضرب زي�داً عم�رو: (بافعال ي شيء عدلتم بھا إلى ما قّدم مفعوله على فاعله نحو

فاعله عل�ى مفعول�ه، ن�ه ھ�و اص�ل، وذل�ك ف�رع ث�ان ٍ؟ ف�أي  وھ# شبھتموھا بما قـُدم

علة دعتكم إل�ى إلحاقھ�ا ب�الفروع دون اص�ول وأي قي�اس أط�رد لك�م ف�ي ذل�ك؟ وح�ين 

شبھتموھا بما قـُدم مفعوله على فاعله ھ# أجزتم تقديم فاعلھا عل�ى مفعولھ�ا كم�ا أج�زتم 

؟ وھ�# ح�ين )محمد أخاك ضرب(و) ضرب أخاك محمد: (ذلك في المشّبه به في قولكم

: امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه ولم ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض المواضع في ق�ولكم

وك��ل ش��يء اعت��ل ب��ه : ق��ال..... وم��ا ش��ابه ذل��ك؟ ) إّن أمام��ك بك��را ً(و) إّن خلف��ك زي��داً (

  .)2("المسؤول عن ھذه المسائل، فھو داخل الجدل والنظر

نوري العل��ل النحوي��ة إل�ى قس��مين، وذل��ك م��ن وق�د قس��م عب��د _ ب��ن موس�ى ال��دي  

عل��ة تط�رد عل��ى ك�#م الع��رب وتنس�اق إل��ى : اع�ت#Pت النح��ويين ص�نفان: "خ�#ل قول��ه

وعل���ة ت���ـُظھر حكم���تھم ف���ي أص���وله وتكش���ف ع���ن ص���حة أغراض���ھم . ق���انون لغ���تھم

  .ومقاصدھم في موضوعاته

إP أّن . Pفتن�انوھم لeولى أكث�ر اس�تعماP وأش�د ت�داوP، وھ�ي واس�عة الش�عب، كثي�رة ا

م�دار المش��ھورة منھ�ا ف��ي الجمل�ة عن��د م�ن عن��ي بجمعھ�ا وص��رف اPھتم�ام إل��ى تتبعھ��ا 
                                                

 65 - 64، صـالمصدر نفسه  )2(
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ماع وعل�ة تش�بيه وعل�ة اس�تغناء عل�ة س�: وھي .... وحصرھا على ث#ثة وعشرين نوعا

قال وعلة ف�رق وعل�ة توكي�د وعل�ة تع�ويض وعل�ة نظي�ر وعل�ة نق�يض وعل�ة ـثتاس وعلة

ة وعلة معادلة وعلة قرب ومجاورة وعل�ة وج�وب وعل�ة حمل على المعنى وعلة مشاكل

تغلي��ب وعل��ة اختص��ار وعل��ى دPل ح��ال وعل��ة أص��ل وعل��ة تحلي��ل وعل��ة إش��عار وعل��ة 

 .)1() "تضاد وعلة أولى

ومع أّن النحاة قد اھتموا بالعلة النحوية وأفردوا لھا أبوابا ً خاصة ف�ي مؤلف�اتھم   

Pأن ھن�اك م�ن النح�اة م�ن ح�اول إس�قاط فتحدثوا عن مفاھيمھ�ا وأقس�امھا وغي�ر ذل�ك، إ 

بعض العلل، وعدم اPعتراف بھا، وأھم من جاء بمثل ھذا اب�ن مض�اء القرطب�ي عن�دما 

ال الس�ائل ومما يجب أن يسقط من النح�و العل�ل الث�واني والثوال�ث وذل�ك مث�ل س�ؤ: "قال

م رف�ع ول�: نه فاع�ل وك�ل فاع�ل مرف�وع، فيق�ول: رفع؟ فيقال له لم) قام زيد(عن قولنا 

ك��ذا نطق��ت ب��ه الع��رب ثب��ت ذل��ك باس��تقراء م��ن الك��#م : الفاع��ل؟ فالص��واب أن يق��ال ل��ه

أّما ھذه العلل الثواني والثوالث فينبغي نفيھ�ا م�ن : "، ويقول في موضع آخر)3("المتواتر

النحو نھا P تكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب وإنما تكسبنا حكمتھم وصنع عب�اراتھم 

  .)4("يد الناطقين بالعربية شيئا في نطقھموھي حكمة P تف

الش�يخ محم�د الخض�ر : وھناك من العلماء المحدثين من رفض فكرة العلة م�نھم  

  .)5(حسين، وشوقي ضيف، وعبد الرحمن أيوب، وعباس حسن، ومازن المبارك

ل��م يخ�رج عّم�ا س��ار  ي الص�حاري م�ن التعلي��ل النح�وي، فإّن�هالع��وتب موق�ف أم�ا  

ابقون في تعلي#تھم، إذ إّنه اھتم بالتعليل النح�وي وأوPه اھتمام�اً كبي�را، عليه العلماء الس

  .فكتابه ا)بانة يعّج بالعلل النحوية

وق���د تنوع���ت عل���ل الع���وتبي فظھ���رت عن���ده العل���ل التعليمي���ة، والعل���ل الجدلي���ة   

  .النظرية

 ق��ال _: "، يق�ول)أّم��ا وإّم�ا(عن�ده، قول��ه ف�ي ب�اب ) العل��ل التعليمي�ة(فم�ن أمثل�ة   

فأّم��ا م��ن أعط��ى واتق��ى وص��ّدق بالحس��نى فسنيس��ره لليس��رى، وأّم��ا م��ن َبِخ��َل : [تع��الى

. ، فج��اء بالف��اء لتعل��ق الك��#م بھ��ا10-5اللي��ل]واس��تغنى وك��ذب بالحس��نى فسنيس��ره للعس��رى

  :وقال الشاعر

                                                

، تحقيق محمد بن خالد الفاضل، جامعة ثمار الصناعة في علم العربيةالدينوري، أبو عبد هللا   )1(
 13صـ - 11، صـ1990اHمام محمد بن سعود، 

م،  1979اSعتصام، القاھرة، ، تحقيق شوقي ضيف، دار الرد على النحاةابن مضاء القرطبي،   )3(
 36صـ

 37صـالمصدر نفسه،   )4(

 127مرجع سابق، صــ ،أصول النحو العربي محمود أحمد نحلة،  )5(
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  ا وفى بـِق#ص النجم ِ حاديھاوق فقد أوفى بـِذمته          كمأّما لبن ط  

إّم�ا  :وP يج�وز أن ت�ولي إّم�ا الف�اء، فخط�أ أْن تق�ول. خر الك�#م بھ�اآـلّق فجاء بالفاء لُيـعَ 

  .)1("وإّما فقائم عمرو ،فقائم زيد

ُرب[ َم�ْن ق�ائٌم س�ريع ِال�ذھاب، : وتق�ول: "، يق�ول)ُرب[ (ومن ذلك أيضاً قوله ف�ي   

، وترفع قائم�اً بإض�مار ھ�و، وتخف�ض س�ريعاً عل�ى النع�ت ل�ـ) َمنْ (فتخفض  ، )َم�نْ (بُرب[

  )2("ت، ومعرفة إذا ِشئت نھا تكون نكرة إذا شئ) َمنْ (وإنما جاز لُرب[ أن تقع على 

إن : "قوله ف�ي ف�تح الض�مير الك�اف، إذ ق�ال) العلل الجدلية النظرية(ومن أمثلة   

: ضرَب�ـَك ففتح�وا؟ فق�ل: ضَرَب�ـُك زي�ٌد، فيض�موا الك�اف، وق�الوا: لِ�َم ل�م يقول�وا: قال قائل

ض�رْبُت زي�دا ً، : ضرْبَت زيداً ، نھم يخاطبونه، ولو ق�الوا: تاء الغير نھم يقولون في

فلم�ا ل�م يج�ز ض�ّم الت�اء ل�م يج�ز ض�م . في معنى ض�رْبُت Pلت�بس بن�ا المخب�ر ع�ن نفس�ه

غلْب��ـَت، للواح��د بف��تح : والعل��ة ف��ي الك��اف كالعل��ة ف��ي الت��اء، أP ت��رى أنھ��م ق��الوا. الك��اف

عليك�ـُم كم�ا : التاء وقد كانت مفتوحة في الواحد، ثم قالوا غلْبـتـُما، بضم: ول#ثنين ،التاء

عليك�ـُما وعليك�ـُّن مث�ل غلبت�ـُما وغلبت�ـُّن، فق�س الك�اف : وكذلك في المؤنث. قالوا غلْبــُتم

  .بالتاء فإّن شأنھما واحد

 م�ررَت ب�ـِعبد _، فكس�روا: أن�َت ك�ـَعبد _، ففتح�وا الك�اف، وق�الوا: لِ�َم ق�الوا: فإْن ق�ال 

 كّوف�تُ : ك�ـَعبد _ ففتح�وا ّن ا)مال�ة P تدخ�ـُلُھا، ن�ك تق�ول: إنم�ا ق�الوا: الباء؟ قيل ل�ه

وك��ـُسرت الب��اء ن��ك . فلم��ا ك��ان أص��ل فعلھ��ا ال��واو، وا)مال��ة P ت��دخلھا ف��ـُتحت. كاف��ا ً

الب�اء والكس�رة بم��ا : أت ب��اًء ّن ا)مال�ة ت�دخلھا، تق��ولبّي�: تردھ�ا إل�ى الي�اء، ن��ك تق�ول

  .)1("كان من الياء، وبما حسنت فيه ا)مالة أولى

إْن : "، يق�ول)أن�تن[ وُض�ِربُتنًّ (ومن أمثلتھا أيض�اً م�ا ذك�ره ف�ي تثقي�ل الن�ون ف�ي   

أنتم�و، فبع�د : ّن�ك تق�ول ف�ي الم�ذكر: ؟ قل�ت)أن�تن[ وُض�ِربُتنًّ (لَِم ثـُقـ\لت الن�ون ف�ي : قيل

ّن الح��رف )أن�تن[ (لن�ون بع��د الت�اء ف��ي الت�اء ع�ن الم��يم وال�واو وھم��ا حرف�ان، فنقل��وا ا ،

الثقيل ُيعد! حرفين ليصير بعد التاء في المؤن�ث ح�رفين، كم�ا ك�ان بع�د الت�اء ف�ي الم�ذكر 

، فل��م P يج��وز ح��ذف ن��وني أن��تن[ حت��ى )أنتم��و(ق��د يج��وز ح��ذف واو : ف��إن قي��ل. حرف��ان

س علي�ه، أP ح�ذٌف ع�ارٌض والح�ذف P ُيق�ا) أنتم�و(إّن ح�ذف ال�واو م�ن : تخففھا؟ قل�ت

                                                

  2/91اHبانة،   )1(

 3/124نفسه،    )2(

 86 -4/85، اHبانة  )1(



 

 

60

60

إل�ى آخ�ر المس�ألة، حي�ث . )2(....."فح�ذف الن�ون -يري�دون ل�م نك�ن–لم َن�ُك : ترى قولھم

  .يطول فيھا الجدل حول ھذه القضية

  :ومن أنواع العلل النحوية التي ظھرت عند العوتبي في كتابه ا)بانة ما يلي   

 وك�ل! : "يقول، )كل (ومن أمثلتھا عند العوتبي قوله في  :علة الحمل على اللفظ  

وھ��و ح��رف وض��ع لي��دل عل��ى . واح��د، ومعن��اه الجماع��ة وك��ل!  ،P يق��ع إP عل��ى نك��رة

كل! الرجال ِ ي�ذھُب، عل�ى اللف�ظ، وإن : ولفظه واحد، وP يدخله التأنيث، تقول. الجماعة

ي�ذھبون، عل�ى : وكل النساء يذھب، على اللفظ، وإن شئت. يذھبون، على المعنى: شئت

وُحك�ي ع�ن بع�ض أھ�ل . ء ي�ذھب عل�ى اللف�ظ، وي�ذھبَن عل�ى المعن�ىالمعنى، وكل النسا

ُتھن قـُلن ذلك: العلم أن بعض العرب يقول   .)3("كـُلــ[

أي أّن لفظ الك�ل واح�د ولكن�ه ي�دل عل�ى الجماع�ة وP يؤن�ث، ويخاط�ب ب�ه للنس�اء بلف�ظ 

  .المذكر حم# ً على اللفظ

): ي��ا(ه ف��ي ح��ذف أل��ف وم��ن أمثلتھ��ا عن��د الع��وتبي قول��: عل��ة كث��رة ا/س��تعمال  

ي���ا ق���وم ِ، اعب���دوا : [يكتب���ون: م���ن الكت���اب، م���ن ذل���ك) ي���ا(والع���رب تح���ذف أل���ف "

ُيدعى بھ�ا ) يا(ّن ) يا(وإنما جاز حذف الف من . ، يقومِ ، بحذف الف59اعراف]_

  .)4("اشياء، وP ُيدعى بھا افعال، فحذفوا الف لكثرة اPستعمال

ھ�ي Pم ُض�ّمت إل�ى : "، يق�ول)لِ�مَ (ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن ومن أمثلتھا أيضا، م  

أْي�َم ونح�و ذل�ك، غي�ر أّنھ�ا لم�ا كان�ت كثي�رة الج�ري : ، ث�م ح�ذفت ال�ف، كم�ا ق�الوا)ما(

، ويقص�د ب�الجري عل�ى )1(.."وق�د أس�كنت ف�ي بِ�َم لغ�ة رديئ�ة. على اللسان أُس�كنت الم�يم

  ).كثرة اPستعمال(اللسان 

وھ��م يفتتح��ون الك��#م بي��ا وب��أP، : "افتت��اح الك��#موم��ن ذل��ك أيض��اً، قول��ه ف��ي   

) ي�ا ھ�ذا(للن�داء واPس�تفتاح ك�#م ك�أّنھم ق�الوا ) يا(وبأPيا، وقد زعم بعض النحويين أّن 

عاء والتعج�ب والتلھ�ف )أP يا ھذا ويا ھؤPء(و ، وأكثر ما يتكلمون بذلك في امر وال�د!

  .)2("لكثرة ذلك في ك#مھم 

                                                

 4/373، نفسه  )2(

 4/89، نفسه  )3(

 161- 1/160، نفسه  )4(

 4/183، اHبانة  )1(

 2/95، هنفس  )2(
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والع�رب تكتف�ي بكي�ف ع�ن ذك�ر : "يق�ول) كي�ف(ديث�ه ع�ن ومنه ما ذكره ف�ي ح  

، أي 27محم��د]فكي��ف إذا توف��ـ[ْتُھُم الم#ئك��ة ُ: [الفع��ل معھ��ا لكث��رة دورھ��ا، من��ه قول��ه تع��الى

  .)3("كيف يفعلون عند ذلك، فلم يبح الفعل 

وال��#م ف�ي أم��ر المخاط�ب الحاض��ر : "يق�ول) Pم ام��ر(وم�ن ذل�ك حديث��ه ع�ن   

     )4(.."لتقلْ : قْل، وP يقولون: ا في ك#مھم، يقولونمطروحة عندھم لكثرتھ

: إذ ق�ال) ا)ضمار(ومن أمثلتھا عند العوتبي ما ذكره في باب  :علة ا/ستحالة  

  :وُيضمُر جواب لمـّا، كما قال امرؤ القيس"

  بنا بطُن واٍد ذي نعاٍف عقنقل    فلمـّا أجزنا ساحة الحّي وانتحى

ول��وP ھ��ذا . ـّا أجزن��ا س�احة الح��ّي وانتح�ى بن��ا، خلون�االبي�ت جواب��ه ُمض�مر، معن��اه، فلم�

ً Pا)ض��مار، لك��ان ھ��ذا الك��#م  .)5("ا)ض��مار لك��ان الك��#م مح��ا Pھ��ذا يعن��ي أن��ه ل��و

  .مستحي#

لك��ْن كلم��ة عط��ف : " ، يق��ول)لك��نْ (وم��ن ذل��ك أيض��ا م��ا ذك��ره ف��ي حديث��ه ع��ن   

م�ا رأي�ُت : اول، تق�ولتعطف ما بعدھا على ما قبلھا، لكنھا تثبت لgخ�ر م�ا تنفي�ه ع�ن 

رأي�ُت زي�داً لك�ْن عم�راً، : ول�و قل�ت. زيداً لكْن عمراً، ق�د أثب�ت الرؤي�ة لعم�رو دون زي�د

نك لم تنف ولكن تثبت  ًP6("كان محا(.  

، حي�ث )إذن(ومن أمثلتھا عند العوتبي ما ذكره في حديث�ه ع�ن  :علة المشابھة  

وتكت�ب إذا ً . ص�ال وتـُسك�ـُّن ف�ي الوق�فوإذن جواب تأكيد الشرط تـُنّون ف�ي اPت: "يقول

بالف وP تكتب بالنون، ّن الوقف عليھا بالف وھي تشبه النون الخفيف�ة، مث�ل قول�ه 

، إذا أنت وقفَت عل�ى 32يوسف]وليكوناً  من الصاغرين[، 15العلق]لنسفعاً  بالناصية: [تعالى

  .)1("الف

  .عند الوقف ى لكتابتھا بالففالشبه الواقع بين التنوين والنون الخفيفة أد

أفh خفض�ه عل�ى : وم�ن ق�ال: "، يق�ول)أفّ (ومن ذلك ما ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن   

  .)2(..."َصٍه وَمهٍ : التشبيه باصوات كما تقول

                                                

 4/94نفسه،   )3(

 4/173نفسه،   )4(

 1/151،  نفسه  )5(

 4/200، نفسه  )6(

 2/128، اHبانة  )1(

 2/132، نفسه  )2(
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رأيته أمٍس فينون�ون : وبعضھم يقول): "..أمس(ومنھا أيضا، يقول العوتبي في   

ف����ي حكاي����ة ص����وت الغ����راب  ّن����ه بن����ي عل����ى الكس����ر ُش����ب\ه باص����وات نح����و غ����اقٍ 

  .تشبيھا لeصوات) أفh وأمسٍ (، ففي المثالين السابقين نون )3(..."فينونون

والع�رب ُت�دخل الف��اء ف�ي خب�ر ك��ل\ اس�م ٍ ُيوص�ل مث��ل : "وم�ن ذل�ك أيض�اً، قول��ه  

  .)4("الذي وَمْن وما ّنھم يشبھونھا بالجزاء وإلقاؤھا صواب 

ك�ان أشعر مم�ا P يق�ع ف�ي النث�ر س�واء ما وقعت في ال :لة الضرورة الشعريةع  

  .لشاعر عنه مندوحة أم Pل

وPم ام�ر مكس�ورة تج�زم م�ا بع�دھا، ): "Pم ام�ر(ومن أمثلتھا عند العوتبي قوله في 

واPختي�ار عن�د . 77الزخ�رف]لِيقضِ  علين�ا َربـّ�ـُك: [ومنه قوله تعالى. ليذھب عمروٌ : تقول

وربم��ا . اض��را ً، وإثباتھ��ا إذا أم��رت غائب��ا ًجمي��ع النح��ويين ح��ذف ال��#م إذا أم��رت ح

  :اضطر الشاعر فحذف في الغائب، قال

  .لِتفد ِ: أراد

  :آخر

  لك ِ الويُل ُحّر َ الوجِه أو يبِك من بكى  على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي

  .)5("أو ليبِك، فحذف ال#م : يريد

ق ب�ين : "ومن أمثلتھا أيض�اً ، قول�ه ف�ي ا)ض�افة   وP يس�تقيم ف�ي الك�#م أْن ت�ـُفر\

ھ�ذا عب�ُد : المضاف والمضاف إليه، نھما شيٌء واحد، أP ت�رى أّن�ه P يج�وز أن تق�ول

  : اليوم _، إP أْن يأتي في شعر اضطرارا ً، كقول ذي الرمة

  خِر الميس ِأصواُت الفراريجأوا  كأن[ أصواَت ِمن إيغالِِھن[ بنا  

كأّن أصواَت أواخرِ الميس ِ ِمن إيغالھّن بنا، ففص�ل ب�ين المض�اف والمض�اف : والمعنى

  .)1(.."إليه، وھذا ضرورة، وP ُيعمُل على ضرورة الشعر

: وم��ن أمثلتھ��ا عن��د الع��وتبي كس��ر Pم ا)ض��افة، يق��ول الع��وتبي :عل��ة الفص��ل  

: لِعب�د _، فكس�روا ال�#م، ن أص�له الف�تح ف�ي ق�ولھم :إنم�ا ق�الوا: (*)وقال ابن المسيب"

ل��ـََعبد _ أفض��ل م��ن زي��د، ف��أرادوا الفص��ل ب��ين Pم ا)ض��افة وPم الخب��ر، فكس��روا Pم 
                                                

 2/161، نفسه  )3(

 2/37، نفسه  )4(

 173- 4/172، نفسه  )5(

  1/54، اHبانة  )1(

ابن : ، يُنظر ترجمته)ھـ91ت(سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وھب المخزومي القرشي،  (*) 
 2/375م، 1994، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، وفيات ا)عيانخلكان، 

ـِْد نفسَك كّل ُ نفس ٍ   إذا ما ِخفَت من أمر ٍ وباP  محّمـُد تفـ



 

 

63

63

أي أّن س���بب كس���ر Pم  .)2("ل���ـِعبد _ م���ال: ا)ض���افة ل���ئ# يك���ون ك���#م الخب���ر، فق���الوا

  .ا)ضافة الفصل بينھا وبين Pم الخبر

وأّم�ا ب�الفتح P ُب�د[ لھ�ا : "...، يق�ول)إّم�ا وأّم�ا(ذكره في حديثه ع�ن  ومن ذلك ما  

من لزوم الفاء في خبرھا لتعلّق الك�#م اSخ�ر بھ�ا، وفتح�ت ال�ف ليف�ّرق ب�ين إّم�ا وأّم�ا 

الت��ي يؤك��د بھ��ا ) أّم��ا(ّن إّم��ا المكس��ورة ُتع��رف ف��ي المج��ازاة ف��أرادوا أن ُيفرق��وا ب��ين 

  .)3() "أو(التي في معنى المجازاة وفي معنى ) إّما(الك#م وفتحت وبين 

والعرب تستغني بالش�يء ع�ن : "ومن أمثلتھا عند العوتبي قوله :علة ا/ستغناء  

، 51و انف�ال182آل عم�ران]ذلك بم�ا ق�ّدمت أيديك�ـُم : [قال _ تعالى. الشيء إذا كان من سببه

: يري��د. 142اع��راف]ة ًوواع��دنا موس��ى ث#ث��ين ليل��: [وق��ال تع��الى. وإنم��ا ق��دمت انف��س

فلما كان الليالي من س�بب اي�ام اس�تغنى ب�ذكرھا، ّن اي�ام P تك�ون إP . ث#ثين يوما ً 

  .)4("وكذلك ايدي من انفس. بالليالي

ع�ن ذك�ر يوم�ا لدPل�ة  دPلة ايدي عليھا، وكذلك اس�تغنىعن ذكر انفس ل أي استغنى

  .الليلة عليه

: ومثل��ه: "...، يق��ول)الض��مير وا)ض��مار(ه ف��ي ب��اب وم��ن ذل��ك أيض��ا، م��ا ذك��ر  

إPّ إّنھ��م : [ومثل��ه. إP َم��ْن ل��ه مق��ام معل��وم: ، أي164الص��افات]َوَم��ا ِمّن��ا إPّ ل��ه َمق��اٌم َمْعلُ��وم[

) َم�نْ (وإنم�ا ج�از ذل�ك، ّن ) َم�نْ (إP إّنھ�م َم�ْن، فأض�مر : ، أي20الفرق�ان]ليأكلوَن الّطع�ام

  .  )5("لذلك ) من(ن بعٌض للشيء ھي منه فاستغنى ع

والع���رب إذا ح���ذفوا : "م���ن أمثل���ة الع���وض عن���د الع���وتبي قول���ه:عل���ة الع���وض  

: ق�ال _ ع�ز وج�لّ . مرفوعاً ، رفعوا ما بعده عوضا ً منه، وإْن حذفوا منصوبا ً نصبوا

فلم����ا ُح�����ذف المل�����ُك ارتف�����ع . مل�����ُك الم�����وت: ، أي15النس����اء]حت����ـّى يتوف�����اھّن الم�����وتُ [

  .)1(......"الموتُ 

  .عّوض اPسم المرفوع المحذوف باPسم الذي بعده فرفعوهأي 

                                                

 4/178، اHبانة  )2(

 2/90، نفسه  )3(

 1/433، نفسه  )4(

 1/149نفسه،   )5(

 1/155، اHبانة  )1(
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عن�د الع�وتبي قول�ه ف�ي ف�تح ال�#م ف�ي  فمن أمثلة الخف�ة :علة الثقلو علة الخفة  

وإنما اختاروا الفتح في القسم نه أخّف على اللس�ان م�ن الض�م، وَعْم�ُرك ): " لـَعمري(

  .)2("موضُعُه رفٌع بجواب اليمين

الل[ُھْم�َم، ميم�ان : وأص�ل اللُھ�م[ : " ، يق�ول)اللھ�م(حديثه عن وقد جمع بينھما عند   

فاستثقلوا إظھار الميم اولى، فأدغموھا ف�ي الثاني�ة، وثّقلوھ�ا لiدغ�ام، وفتحوھ�ا، ّنھ�ا 

شبيھة بنون الجمع، ولم َيقدروا لھا على حركة إP بالنصب، ّنه ق�ُبَح الرف�ُع والخف�ض، 

  .)3("عليھم  وحسن النصب ّنه أخّف الحركات

    

والع�رب : " ومن أمثلته عن الع�وتبي قول�ه ف�ي ح�ذف ن�ون جم�ع الم�ذكر الس�الم  

إنھ������م ُم#ق������وا : [ق������ال _ تع������الى. تح������ذف الن������ون المض������افة، نھ������م يس������تثقلونھا

إّن�����ا كاش�����فوا : [ومثل�����ه. م#ق�����ون، فح�����ذف الن�����ون: ، واص�����ل29،ھ�����ود46البق�����رة]ربھ�����م

، واص�ل 109ھود]إّنا لموفـّوھم نصيبھم[، و 27القمر]اقةإّنا ُمرسلوا النّ [، و 15الدخان]العذاب

ف��ي ك��ّل ھ��ذا الن��ون، ن��ه جم��ٌع، إP أنھ��م يس��تثقلون الن��ون فيح��ذفونھا، فيص��ير الك��#ُم 

  .)4("ُمضافا ً 

  .أي أّن حذف النون من الجموع كلھا استثقاP لھا مع المضاف إليه

: ل يوس��ف النح��ويق��ا"...: وم�ن ذل��ك أيض��اً، يق��ول عل��ى لس��ان يوس��ف النح��وي  

، P ينون��ون، Pس��تثقاِل : س��معُت فص��حاء الع��رب يقول��ون اللھ��ّم ص��ل\ عل��ى محم��ِد النب��ي\

  .التعريف) الـ(P ينون لثقل . )5(..."الف وال#م

                                                

 3/532، نفسه  )2(

 1/250، نفسه  )3(

 1/157، نفسه  )4(

 1/454، نفسه  )5(
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: ، يق�ول)ح�ذف الف�اء م�ن الج�واب(ومن أمثلتھا عند الع�وتبي  :علة ا/ستحسان  

ق�ال فم�ا خطُبـك�ـُم أيھ�ا المرس�لون؟ : [ق�ال _ تع�الى. والعرب تحذف الفاء من الج�واب"

فقالوا، فحذف الف�اء اس�تغناًء، ف�اكتفى ب�المعنى، ن�ه : ، والجواب31والذاريات 57الحجر]قالوا

أي  .)1("ك�ذا وك�ذا : ماذا قال لك؟ فتق�ول: يحسن الوقف على ما قبله، أP ترى أنك تقول

  .ھالجواب ھو استحسان الوقف على ما قبأّن السبب في حذف فاء ال

وق��د يج��وز ف��ي ھ��ذا كلّ��ه : "...يق��ول) وي��ل(وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره ف��ي حديث��ه ع��ن   

  :، قال جرير)الرفع والنصب(بالف وال#م 

  فوي#ً لتيم ٍمن سرابيلھا الُخضر ِ  كسا الل!ْؤُم َتْيماً ُخضرة ًفي جلوِدھا  

  :قال الشاعر. فويٌل، وھو أجود: ويروى

  َفُترٌب فواِه الُوشاِة وَجندلُ   لقد ألَّب الواشون إلبا ًلَِبينھم  

  .)2("فرفع، والنصب فيه أجود، ّنه P تحسن ا)ضافة بغير Pم 

) رب(الخبري�ة بمنزل��ة )ك��م (وم��ن أمثلتھ�ا عن��د الع�وتبي وق�وع  :عل�ة المناس�بة  

ك�م رج�ل ً ق�ام، وك�م رج�# ً ض�ربت، وتجعلھ�ا ف��ي : وتق�ول ف�ي الخب�ر: "يق�ول ف�ي ذل�ك

  :ويجوز أن تجعلھا في الخبر بمنزلة ُرّب، قال الفرزدق. تفھامالخبر بمنزلتھا في اPس

  )3("فجعل كم بمنزلة ُرّب فجّر بھا 

  .الخبرية ھو مناسبتھا لھا) كم(مجرى ) رب(أي أّن السبب في جري 

بھ��ا عن��د الع��وتبي، لق��د ن��ال التعلي��ل النح��وي حظ��وة P ب��أس   :خ#صة القول  

وخاصة التعليل الذي يق�وم عل�ى العل�ة التعليمي�ة، وق�د بيّن�ا أّن�ه ج�اء بمجوع�ة كبي�رة م�ن 

  .العلل النحوية على سبيل التمثيل من خ#ل أمثلة انتقيناھا

                                                

 1/157، اHبانة  )1(

 4/489، نفسه  )2(

 4/87، نفسه  )3(

  فدعاء قد حلبْت علّي عشاري  كم عمٍة لَك يا جريُر وخالةٍ 
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   آراؤه النحوية واختياراته: الفصل الثاني              
  

  ا
سماء: المبحث ا
ول

  المبنيCات) أ   

اPس�م أْن يك�ون ُمعرب�ا ً، تتغي�ر حرك�ة آخ�ره حس�ب في نحاة أّن اصل يذكر ال  

، ولك��ْن ثم��ة أس��ماء خرج��ت ع��ن تمكنھ��ا م��ن ب��اب اPس��مية ف��ـُبنِيْت، وق��د أط��ال العوام��ل

م�تمكن أمك�ن، وم�تمكن غي�ر أمك�ن، (النحاة في الحديث عن اPسم المتمكن فقسموه إلى 

تعري���ف ھ����ذه  (*)الض���رير ، وق���د ذك���ر أب���و نص���ر القاس���م الواس���طي)وغي���ر م���تمكن

وھ��و م��ا : أمك��ن: اس��ماء عل��ى ث#ث��ة أض��ُربٍ : "المص��طلحات ال��ث#ث باختص��ار، فق��ال

وھ�و م�ا دخلَ�ُه الرف�ُع والّنص�ُب ول�م يدخْل�ُه : دخلْتُه الحرك�ات ال�ث#ث والتن�وين، وم�تمكن

ْن أن وھو المبني[ات، وP يخل�و ِم�: َجرc وP تنويٌن وھو الذي P ينصرف، وغير المتمكـ\ن

َن معنى الحرف، نحو نا معنى حرف اPس�تفھام، أو يق�ع موق�ع ) أيَن وكيف: (يتضم[ تضم[

  .)1() "اترك واحذر(تراِك وحذاِر، وقع موقع (المبنّي، نحو 

ل�م يف��رد الع��وتبي مبحث��ا ًخاص��ا ً للمبنّي��ات ف��ي كتاب��ه ا)بان��ة، ولكّن��ه تح��دث ع��ن   

رتيبھ��ا الھج��ائي ف��ي أغل��ب احي��ان، وم��ن اس��ماء المبني��ة ف��ي ثناي��ا كتاب��ه، مراعي��ا ً ت

  : اسماء المبنّية التي تحدث عنھا

بعن��وان واح��د، ث��م ع��رض ) ال��ذي والت��ي(، فتح��دث ع��ن ا
س��ماء الموص��ولة  

وف�ي ال�ذي أرب�ُع : "، وذك�ر أّن بھ�ا لغ�ات، يق�ول)ال�ذي(لمختلف اSراء التي قيلت ح�ول 

ـِّذ بخفض الذال وحذف الي�اء، والل�ـّذ ْ لغاتٍ وخامسة طائية، فمنھا الذي بإثبات الياء، وال

  : بجزم الذال، واللـّذّي بتشديد الياء، قال الشاعر في اللـّذ

ا ً     " أو َجَب# ً أَشم[ ُمْشَمِخّرا ً     واللـّذ ْ لو شاَءْت لكانْت َبر[

ھذا ذو قال كذا، ورأي�ُت ذو ق�ال ذاك وم�ررت ب�ذو : والطائية، يقولون للذكر: "إلى قوله

  .)2("ك بالواو في كل\ حال قال ذا

الل�ذان : وف�ي تثني�ة ال�ذي ث�#ث لغ�ات: "، يق�ول)ال�ذي(ثم يذكر اللغات في تثنية   

  .)1("بتخفيف النون، واللذان\ بتشديدھا، واللـّذا بحذف النون 

                                                

بغية الوعاة، : القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي، المعروف بأبي نصر النحوي الضرير، يُنظر (*) 
2/262 

، 1985، عالم الكتب، بيروت، 2د المؤمن، ط، تحقيق حاماللمع في العربيةأبو الفتح ابن جني،   )1(
 48صـ اللمع، حاشية

 181-2/180اHبانة،   )2(
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بالي��اء ف��ي الرف��ع : ال��ذي: ، وھ��ي)2()ال��ذي(كم��ا ذك��ر ثم��اني لغ��ات ف��ي جم��ع   

رف�ع ب�الواو، وبالي�اء ف�ي النص�ب والخف�ض، وھ�ي ف�ي ال: والنصب والخف�ض، والل�ـّذون

بالواو في الرفع، وبالياء ف�ي النص�ب : وال#ّؤ. لبني ِكنانة وبعض بني أسد وبعض ھذيل

) ال��#ّ (و. بالي��اء ف��ي الرف��ع والنص��ب والخف��ض) ال#ّئ��ي(و. والخف��ض م��ع ح��ذف الن��ون

فق��د ذك��ر أّن  ،)الت��ي(وك��ذلك فع��ل ب��ـ  ).... .الى(و. بحذف الياء في الرجال والنساء

اللت�ان واللت�ان\ (، وف�ي التثني�ة ث�#ث لغ�ات أيض�ا ً )التي والل�ـِّت والل�ـّتْ (فيھا ث#ث لغات 

ال#ت�ي وال�#ِت والل�واتي واللّ�واِت والل�وا وال�#ّ (، وفي الجمع اثنتا عشرة لغة ھي)واللّـتا

الي��اء  وال��#ء وال#ئ��ي وال��eات عل��ى وزن اللغ��ات وال��eات عل��ى وزن اغ��اني بإثب��ات

  .)3()وحذفھا والتي على وزن لفظ الواحدة

  .ناق# ً ك#م السجستاني في ھذه المسألة )4()ھو ذا(وتحدث عن 

ال��ذي (ح��اول الع��وتبي أن يجم��ع جمي��ع اللغ��ات الت��ي تح��دثت بھ��ا الع��رب ع��ن    

ق�راءات أو وال، وكان يذكر لكل\ لغة من ھذه اللغات شاھدا ً نقليا ً إّم�ا م�ن الق�رآن )والتي

  .ن الشعرم

ع��رض الع��وتبي س��ماء ا)ش��ارة ف��ي كتاب��ه ا)بان��ة فتح��دث ، أس��ماء ا*ش��ارة   

  ، )5()ھذا(عن

ك��ان ھ��ذو، وكث���ر : "فح��ذفوا ال��واو لكث��رة اPس��تعمال، يق��ول) ھ��ذو(وذك��ر أّن أص��لھا 

، )6("استعمال ھذه الكلمة فحذفوا الضم وجعل�وا رفع�ه ونص�به وج�ّره مت�روك ا)ع�راب 

ھ�ذِه وھ�ذي وِذِه (خم�س لغ�ات ) ھ�ذا(أّنه مبني، وذكر أّن لـ) ابمتروك ا)عر(ويقصد بـ

  ).وِذي وتا

ھ���ؤPء بالم���د، وھ���ؤP (، ف���ذكر أّنھ���ا بھ���ا لغت���ان )7()ھ���ؤPء(كم���ا تح���دث ع���ن   

  ).بالقصر

وأّن اص�ل ) ھ�ذا(، وذك�ر أّنھ�ا بمعن�ى )ذل�ك(وقد فصل العوتبي أيضاً في الحديث عن 

مبنية P يبيُن فيھا إعراُب رف�ع ٍ وP ) ذلك(و: " لثم يقو... ثم وصلوھا بالكاف) ذا(فيھا 

  .)1("سواه 

                                                                                                                         

 2/181، اHبانة  )1(

 182- 2/181، نفسه  )2(

 184- 2/183نفسه،   )3(

 4/568نفسه،   )4(

 4/563نفسه،   )5(

 4/563نفسه،   )6(

 4/567نفسه،   )7(
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  :أسماء ا
فعال  

اسم الفعل ھو كلمة تدل! على ما يدل! عليه الفعل، غير أّنه P يقبل ع#مَت�ُه، وق�د   

إّم��ا أْن يك��ون بمعن��ى الفع��ل الماض��ي نح��و : ، أّن��ه عل��ى ث#ث��ة أقس��ام)2(ذك��ر اب��ن ھش��ام

بمعن��ى اس��كت، أو بمعن��ى ) ص��هْ (و بمعن��ى الفع��ل ام��ر، نح��و بمعن��ى َبُع��َد، أ) ھيھ��ات(

  .بمعنى أعَجبُ ) َوىْ (الفعل المضارع، نحو 

للواح��د ) ص��ه(م��ن أحك��ام اس��م الفع��ل أّن��ه يل��زم ص��يغة ًواح��دة ًللجمي��ع، فنق��ول   

والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ومن أحكام�ه أيض�ا ًأّن�ه P يت�أخر ع�ن معمول�ه، ف�# 

زيداً عليك، ومن أحكامه أّنه إذا كان داP ًعلى الطل�ب : أْن ُيقال) دا ً عليَك زي(يجوز في 

ْثكَ (جاز جزُم المضارع في جوابه، نحو  ْثكَ : (بالجزم كم�ا نق�ول) َنَزال ِنحد\ ، )ان�زْل ُنح�د\

َمكان�ِك فُتحم�دي، وص�ْه (وم�ن أحكام�ه أّن�ه P ُينص�ُب الفع�ُل بع�د الف�اء ف�ي جواب�ه، نح�و 

َثكَ    ).فُنحد\

ُيف���رد الع��وتبي باب���ا ًخاص��ا ًتح���دث ب���ه ع��ن أس���ماء افع��ال، إP أّن���ه ذك���ر ل��م    

، وس�نذكرھا ھن�ا اوقد أوردھ�ا بحس�ب س�ياقھا ال�ذي س�اقه بھ�) ا)بانة(مجموعة منھا في 

  : ل التي أوردھا العوتبي نذكرافعمرتبة على أحرف الھجاء، فمن أسماء ا

، 34القيام�ة]أول�ى ل�ك ف�أولى: [أول�ى تھ�دد ووعي�د، ق�ال _ تع�الى: "، يقول)أولى(  

، وق�ال 21محم�د]طاعة ٌوق�وٌل مع�روف: [، ثم ابتدأ فقال20محم�د]فأولى لُھم: [وقال عز[ وجل[ 

  :الشاعر

  أولى فأولى لك ذا واقيه    أ ُلفَِيَتا عيناك عْند القفا  

اس�م لفع�ل قارب�ك ) ف�أولى. ()3(.."ومعنى أولى لك وأول�ى لھ�م، أي ق�د ولي�ك ش�رc فاح�ذر

  ..الشر

ـْه ث#ثة أقوال: "، يقول العوتبي)لـْهب(   معن�ى : قال جماعة من أھل العلم: وفي بل

، والع��رب تنص��ب ببل��ه وتخف��ض، فم��ن )كي��ف(، وقي��ل )دعْ (معناھ��ا : ، وقي��ل)عل��ى(بل��ه 

وق�د ذك�ر ھ�ذه . )1("وم�ا أش�بھھا م�ن ح�روف الخف�ض ) عل�ى(خفض بھا جعلھ�ا بمنزل�ة 

  .  )2(المعاني ابن ھشام في المغني

                                                                                                                         

 3/101، اHبانة  )1(

، 2001، تحقيق بركات ھّبود، بيروت، دار الفكر، ندى وبل الصدىشرح قطر الابن ھشام،   )2(
 4/74 .ت.، تحقيق مشيخة ا�زھر، الطباعة المنيرية، دشرح المفصلابن يعيش، : ويُنظر. 346صـ

 2/102اHبانة،   )3(

 2/218اHبانة،   )1(

يد، المكتبة ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحممغني اللبيب عن كتب ا)عاريبابن ھشام،   )2(
 1/133، 2001العصرية، بيروت،
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، ذك��ر الع��وتبي أّنھ��ا كلم��ة زج��ر، ث��م ذك��ر ح��ديثا ًع��ن الس��يدة عائش��ة، )3()هص��(  

  ).من لغا ف# جمعة له، ومن قال صْه فقد لغا: (ومنه

)مه(  
، ذكر العوتبي أّنھا كلمة تقال عند كف\ المتكلم عما يق�ول، وھ�ي بمنزل�ة )4(

  ).صه(

)ھاتِ (  
ذكر ق�ول الف�راء أعطني، مكسورة التاء، و: ، ذكر العوتبي أّنھا بمعنى)5(

، كم�ا )ھ�اتي وھ�اتينَ (وإنما تق�ال للواح�د وللجمي�ع وللم�رأة ) ھاتيا(بأنھا لم ُتسمع ل#ثنين 

، )ھ�اتي وھاتِي�ا وھ�اتينَ (ذكر أّنه P ُيتمنى بھا، وذكر قول ابن السكيت بأّنھا تقال للمرأة 

  ).ھاَت وھاتيا ل#ثنين، وللجميع ھاتوا(وللرجل 

P تك��ون ل#ثن��ين، ) ھ��ات(ما للف��راء عن�دما ذك��ر أّن ف�العوتبي ذك��ر رأي��ين أح��دھ  

 أح��دللمثن��ى والجم��ع، دون أْن ُي��رجح  اب��ن الس��كيت ال��ذي ق��ال بأّنھ��ا ت��أتي وذك��ر رأي

  .الرأيين

  ) Cھلـُم(
، ذك�ر أّنھ�ا بمعن�ى تع�اَل، وتق�ال للواح�د واPثن�ين والجم�ع ف�ي الت�ذكير )6(

الخلي�ل (ھلّم�وا، ث�م ذك�ر آراء العلم�اء ھل�ّم وھلّم�ا و: والتأنيث، إP لغة بني سعد، يقولون

  .ھذه اSراء أحدفي أصلھا دون أْن ُيرجح ) وابن قتيبةوالفراء 

)َھْي��َت ل��كَ (  
، ث��م ذك��ر آراء العلم��اء ف��ي )ھل��ـُمّ (، ذك��ر الع��وتبي أّنھ��ا بمنزل��ة )7(

  .أصلھا، كما ذكر كثيرا ًمن القراءات التي جاءت عليھا ھذه القراءة

)ھيھات(  
د، واستشھد بقوله تعالى، ذكر أّن م)8( ھيھ�اَت ھيھ�اَت لِم�ا : [عناھا الت[بع!

الخف���ض (وأورد ق���ول الكس���ائي ب���أّن بھ���ا لغت���ان . ، أي بعي���د ذل���ك36المؤمن���ون]ت���ـُوعدون

ھيھ�ات بف�تح (ب�# تن�وين، كم�ا أورد ق�ول اب�ن انب�اري ب�أّن فيھ�ا س�بع لغ�ات ) والنصب

، كما ذكر أّن الضبّي ذك�ر )أيھات التاء وخفضھا، وبالرفع والنصب والتنوين، والسابعة

  .بالخفض) أھاتٍ (أّن بھا لغة ھي 

)وي��ح ووي��س ووي��بْ (  
اب��ن الض��بّي والف��راء و(، ذك��ر الع��وتبي آراء العلم��اء )1(

وي�س ووي�ح : وُيق�ال: "، ثّم لخص القول بھما، يق�ول)انباري والسجستاني وابن خالويه

وي�س أخ�ف م�ن الوي�ل، : وي�هوويه وويد ووي�ك ووي�ب، وأس�وأھّن وي�س، وق�ال اب�ن خال

                                                

 3/361اHبانة،   )3(

 4/263، نفسه  )4(

 4/568، نفسه  )5(

 4/570، نفسه  )6(

 4/569، نفسه  )7(

 575- 4/574، نفسه  )8(

 492-4/490، اHبانة  )1(
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: وي�س كلم�ة رحم�ة، تق�ول: وويح أخف من ويس، وويب أخف من وي�ح، وق�ال الحس�ن

ويل لزيد وويحه وويسه وويبه، فمتى انفرد جاز فيه الرف�ع والنص�ب، ومت�ى أض�فت ل�م 

يك��ن إP منص��وبا ًّن��ه يبق��ى ب��# خب��ر، ومت��ى انفص��ل جعل��ت ال��#م خب��راً، ول��م يص��رف 

  .)2("العرب منھا فع# ً 

)وي��ل(  
وي��ل للش��يطان بف��تح ال��#م (، ذك��ر الع��وتبي أّن فيھ��ا س��تة أوج��ه، ھ��ي )3(

ثم يبين سبب ك�ّل حال�ة، مستش�ھدا ًبالش�عر ) وكسره وضمه، ووي# ًللشيطان وويل ٍوويلٌ 

وق�د يج�وز ف�ي ھ�ذا كلّ�ه ب�الف وال�#م والرف�ع : "على ذلك، وقد أبدى رأي�ه عن�دما ق�ال

  :والنصب، قال جرير

  فوي# ًلَتْيم ٍمن سرابيلِھا الُخضر ِ  ْؤُم َتْيما ًُخضرة ًفي ُجلودھاكسا الل  

  .)4("فويٌل، وھو أجود : ويروى

بالنص�ب أيض�اً،  )5(كم�ا رواه س�يبويه) وي�#(روى العوتبي بي�ت جري�ر بنص�ب   

  .فالعوتبي تبع أكثر النحاة بتجويد رواية الرفع. ولكّن أكثر النحاة رووه بالرفع

س�بب اPبت�داء بكلم�ة وي�ل (وھ�ي ) وي�ل(ي آخ�ر حديث�ه ع�ن ثم عرض لمسألة ف  

  .، إن شاء _)إعراب اSيات(، وسيأتي ذكرھا مفصلة في مبحث )وھي نكرة

    

  

  

  

  

  المعربات)ب  

��ُر آخ��ُرهُ بس��بب : "اب��ن ھش��ام ف��ي تعري��ف اPس��م المع��ربيق��ول    وھ��و م��ا يتغي[

اء ھ��و اص��ل والبن��اء ھ��و ، وا)ع��راب ف��ي اس��م)1("العوام��ل ِ الداخل��ِة علي��ه، كزي��ٍد 

، وع#م��ات )والس��كون الفتح��ة والض��مة والكس��رة(الف��رع، ولiع��راب ع#م��ات أص��لية 

  : فرعية تأتي في أبواب ھي

                                                

 4/492نفسه،   )2(

 490- 4/487نفسه،   )3(

 4/489، نفسه  )4(

 1/333ق، ، مصدر سابالكتابسيبويه،   )5(

 24، مصدر سابق، صـشرح قطر الندى وبل الصدىابن ھشام،  )1(
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، ُينص�ب بالكس�رة عوض�ا ً )جم�ع المؤن�ث الس�الم(ما جمع ب�ألف وت�اء مزي�دتين   

لممن�وع ا(واس�ماء الت�ي P تنص�رف ). خل�ق _ُ الس�ماواِت وارضَ (عن الفتحة نح�و 

، ف��إْن )م��ررُت بأحم��َد وفاطم��ةَ (ُتج��ر بالفتح��ة نياب��ة ع��ن الكس��رة نح��و ): م��ن الص��رف

وص��فت البط��ل بأحس��ن ِ (ص��رفت وج��رت بالكس��رة نح��و ) ال��ـ(أض��يفت أو اتص��لت بھ��ا 

، إْن كان��ت مض��افة )أٌب، أٌخ، ح��ٌم، ذو م�اٍل، ف��و، ھ�نٌ (واس��ماء الس�تة وھ��ي ). ص�فاِتِه 

والمثن��ى وم��ا . ب��الواو وتنص��ب ب��الف وتج��ر بالي��اء إل��ى غي��ر ي��اء الم��تكلم، وھ��ي ترف��ع

وجم�ع الم�ذكر الس�الم وم�ا يلح�ق ب�ه . يلحق به وھو ُيرف�ع ب�الف وُينص�ب ويج�ر بالي�اء

وھي المضارع الذي اتص�لت ب�ه : وافعال الخمسة. وُيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء

ف���ع بثب���وت الن���ون أل���ف اPثن���ين أو واو الجماع���ة أو ي���اء المؤنث���ة المخاطب���ة، وھ���ي تر

يج��زم بح��ذف ح��رف العل��ة م��ن : وتنص��ب وتج��زم بح��ذفھا، والمض��ارع المعت��ل اSخ��ر

  .آخره

: تح�دث الع�وتبي عن��ه ف�ي موض�عين، يق��ول ف�ي أح��دھما الممن�وع م�ن الص��رف  

ون: والعرب تقول" وP ت�ـُب[ع  ع�اد P أدري من أي\ عاد ھ�و؟ وم�ن أْي ت�ـُب[ع ھ�و؟ P يُج�ر!

  .مصروفة كما وردت في القرآن) عاد(والصواب أّن ، )2("يجعلونھما أمتين

وتق��ول : "، يق��ول)الل��ـ!َكع(وف��ي الث��اني م��ا ذك��ره ف��ي حديث��ه ع��ن تفس��ير كلم��ة   

ي�ا : يا َذَوْي َلكيَعة أق�ب#، P ت�ـُصرف لكيع�ة للتعري�ف والتأني�ث، وإْن ش�ئت قل�ت: للرجل

  .)3("شجاعة ذَوْي َلكاعٍة أقب#، تصرفھا ّنھا مصدر على مثل السماحة وال

    

                                                

 2/39اHبانة،   )2(

 4/207، نفسه  )3(
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وق�د تح��دث عنھ�ا الع��وتبي ف��ي موض�ع واح��د، عن�د حديث��ه ع��ن  ا
س�ماء الس��تة  

وليس في ك#م العرب اسٌم يكون إعراُب�ُه : " ثم قال) ذو(حيث فصل الحديث عن . )ذو(

. )1("ذو وف��و وأخ��و وأب��و وحم��و وام��رؤ وأول��و: عل��ى ح��رفين غي��ر س��بِع كلم��ات، وھ��ي

  .كتابه العينوھي عبارة منقولة عن الخليل من 

  

    المرفوعات) ج 

  :المبتدأ والخبر

. ك��ل! اس��م ابُت��ِدئ لُيبن��ى علي��ه ك��#م، والمبت��دأ والمبن��ي! علي��ه رف��عٌ " :المبت��دأ أّم��ا  

ھ�و ك�ل! اس�م ٍ ابتدأَت�ُه وعّريَت�ُه ِم�َن العوام�ل "و. )2(..."فاPبتداء P يك�ون إP بمبن�يh علي�ه

 ًPضَتُه لھا وجعلَته أو   . )3("، يكون الثاني خبرا ً عِن اول وُمسَندا ً اللفظي[ة، وعر[

ع�ن المبت��دأ بش��كل مباش��ر أو أف��رد ل��ه ) ا)بان��ة(ول�م يتح��دث الع��وتبي ف��ي كتاب��ه   

  مسائل خاصة، وإنما كان يتحين الفرص للحديث عنه كلما دعت حاجة إعرابية لذلك، 

كpرة، والنكpرة ويpٌل ن: إْن قيpل: " يقpول )اEبتداء بنكرة(ومن ذلك في حديثه عن   

: النكرة إذا قربت من المعرفة صلح اSبتداء بھا، نحو: S يـُبتدأ بھا، فما وجه الرفع؟ فقل

: خيٌر من زيٍد رجٌل من تمpيم، ورجpٌل فpي الpدار قpائم، وكpذلك ألpف اSسpتفھام نحpو قولpك

 ويٌل معرفة، �نpه اسpم واٍد فpي جھpنم، نعpوذ بpاt: وقال آخرون. أمنطلٌق أبوك، ھذا قول

"تعالى منه 
)4(

.  

اص��ل ف��ي المبت��دأ أن يك��ون معرف��ة، ولك��ن النح��اة وض��عوا ش��روطاً ل#بت��داء   

عن�دي (أن يتقدم الخبر عل�ى المبت�دأ وھ�و ظ�رف أو ج�ار ومج�رور نح�و : بالنكرة، منھا

: ، وأن يتق�دم عل�ى النك�رة اس�تفھام أو نف�ي، نح�و قول�ه تع�الى)في الصف ط#بٌ (و) مالٌ 

  . 61-60النمل]أإله مع _[

  . وغيرھا من الشروط التي وضعھا النحويون وP مجال للتفصيل فيھا ھنا

  : إنما ذكر سببين ھما) ويل(فالعوتبي عندما أجاز اPبتداء بنكرة في كلمة 

  .أّنھا نكرة قربت من المعرفة فصلح اPبتداء بھا -

 .معرفة أص# نھا اسم واٍد في جھنم) ويل(أّن لفظة : وقول آخر -

  : ففيه آراء ھي) ويل(ذكره النحاة والمفسرون في كلمة أّما ما 
                                                

 3/99اHبانة،   )1(

 2/126، مصدر سابق، الكتابسيبويه،   )2(

  71صـ مصدر سابق، ،اللمع في العربيةأبو الفتح ابن جني،   )3(

  2/132، المصدر نفسه: ، ويُنظر4/490اHبانة،   )4(
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واد ف��ي جھ��نم، ) وي��لٌ (ذك��ر أّن : " م��ا ذك��ره الف��راء حي��ث يق��ول: ال��رأي ا
ول  

، ف��الفراء ي��ذكر أّن الوي��ل ھ��و واد ف��ي )1("والوي��ل ال��ذي نع��رف، أي الع��ذاب والھ��#ك 

بع�ه عل�ى ذل�ك اب�ن جھنم، وعلى ھذا تكون كلمة الويل معرفة يصلح اPبتداء بھ�ا، وق�د ت

  .  )2(خالويه

وي�ٌل لزي�د، ووي�ح لزي�د، وت�ٌب : ق�ولھم: " م�ا ذك�ره المب�رد، يق�ول: الرأي الثاني  

لزيد، وويٌس له، فإْن أضفت لم يكن إP النصب، فقلت ويَحه وويَله، فإنما ذل�ك ّن ھ�ذه 

وي��ٌل لزي��د : مص��ادر، ف��إْن أف��ردت ول��م تض��ف فأن��ت مخي��ر ب��ين النص��ب والرف��ع، تق��ول

ثبت ويٌل ل�ه، ن�ه ش�يء : ي#ً لزيد، فأما النصب فعلى الدعاء، وأما الرفع فعلى قولكوو

  .)3("مستقر، فويٌل مبتدأ وله خبره

  .مصدراً بمعنى الثبوت واPستقرار لذا جاز اPبتداء به) الويل(وعلى ھذا يكون 

في��ه معن��ى ال��دعاء، ) الوي��ل(م��ا ذك��ره بع��ض المفس��رين م��ن أّن : ثال��ثال��رأي ال  

، قي�ل الوي�ل ش�دة الش�ر، وقي�ل 1المطفف�ين]وي�ٌل للمطفف�ين: " [ول أب�و الس�عود ف�ي تفس�يرهيق

م��ا ك��ان فھ��و مبت��دأ وإن ك��ان ً◌  اوقي��ل وأّي��..... الع��ذاب ال��يم، وقي��ل ھ��و واٍد ف��ي جھ��نم

  .)5(وذكر مثل ھذا ابن خالويه )4("نكرة لوقوعه في موقع الدعاء

أّن أسلم ھ�ذه اق�وال  لي ، يتبينالنحاة في ھذه المسألة بعض وبعد عرض آراء  

ھااس��م واٍد ف��ي جھ��نم، وعلي��ه P خ��#ف ف��ي ابت��دائھا عل��ى ) وي��لٌ (م��ا ذك��ر أّن  اس��م  ع��د\

واختـُلِف فيھا على اعتبارھا نكرة ابتـُِدئ بھا كونھ�ا بمعن�ى المص�در كم�ا  .معرفة لمكان

، أو أّن ...ذك��ر المب��رد، أو كونھ��ا دع��اء كم��ا ذك��ر اب��ن خالوي��ه وأب��و الس��عود وغي��رھم

  .العامل في رفعھا اقترابھا من المعرفة في المعنى كما ذكر العوتبي

فأّم�ا قول�ه ع�ّز : " للدعاء، يق�ول) ويل(ولكّن المبرد لديه اعتراض على اعتبار   

، فإنه P يكون فيه إP الرفع إذ ك�ان ]ويٌل يومئٍذ للمكذبين: [وقوله] ويٌل للمطف\فين: [وجلّ 

  .)1(....."ولكنه إخباٌر بأّن ھذا قد ثبت لھم دعاء عليھم،: P يقال

                                                

 245،  مصدر سابق، صـمعاني القرآنالفراء،   )1(

 2/450، مصدر سابق، إعراب القراءات السبع وعللھاابن خالويه،   )2(

ھـ، 1415، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة ا�وقاف، القاھرة، المقتضبالمبرد،   )3(
  221-3/220م، 1994

عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة،  ، تحقيقتفسير أبي السعودأبو السعود،   )4(
  .5/495. ت.الرياض،د

  .2/450، مصدر سابق، إعراب القراءات السبع وعللھا ابن خالويه،  )5(

 3/221، مصدر سابق، المقتضبالمبرد،   )1(
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وعليه فإّن الراجح ل�دى الباح�ث بع�د ع�رض ھ�ذه اSراء، م�ا ذھ�ب إلي�ه المب�رد   

للثبات واPستقرار لھ�م ول�يس لل�دعاء، ّن ال�دعاء غي�ر ج�ائز ) الويل(من اعتبار معنى 

  .م به، و_ أعلمعليھ في ھذا الموضع أّن _ عّز وجّل قد أثبت لھم العذاب ولم يدعُ 

  

: ھو كل! ما أسندَتُه إلى المبتدأ، وحدثَت عنُه، وذل�ك عل�ى ض�ربين: "وأّما الخبر  

، وكما فعل العوتبي بالمبت�دأ فع�َل ب�الخبر، فل�م ُيف�رد ل�ه باب�اً خاص�ا ً أو )2("مفرٌد وُجملة 

 فص#ً  منفص# ً وإنما كان يتحدث عن الخبر في مواض�ع معين�ة إذا اقتض�ت الض�رورة

فم�ن ذل�ك، م�ا ذك�ره ع�ن )ا)بان�ة(لذلك تناثر حديثه عن الخب�ر ف�ي مواض�ع مختلف�ة م�ن 

والع�رب ت�ـُدخل الف�اء ف�ي خب�ر اPبت�داء، إذا ك�ان الخب�ُر : "دخول الفاء في الخب�ر، يق�ول

��اِرَقة ُف��اقطعوا أْي��ِدَيھما: [م��ن س��بب اPس��م، ق��ال _ تع��الى ��ارُق والس[ : ، و38المائ��دة]والس[

اني��ة ُ[ : ، ويق��ول ف��ي موض��ع آخ��ر)3("، فأدخ��ل الف��اء فيھم��ا 2الن��ور]والّزان��ي فاجل��دواوالز[

ّنھ�م يش�بھونھا ) ال�ذي وَم�ْن وم�ا(والعرب تـُدِخل الفاء في خب�ر ك�ل\ اس�م ُيوَص�ل مث�ل "

فم�ن أدخ�ل الف��اء ذھ�َب بال�ذي وأخواتھ�ا إل�ى الج�زاء، وم��ن . ب�الجزاء، وإلقاؤھ�ا ص�واب

إّن أخ�اك فق�ائم، ق�ال _ ع�ّز : إّن أخاك قائٌم، وP ُيق�ال: قالألقاھا فھو على القياس ّنه يُ 

�ُه ُم#قِيك�ـُم: [وجلّ  ق�ل إن[ : [، وق�رأ اب�ن عم�ر8الجمع�ة]قل إن[ الم�وَت ال�ذي تف�رون ِمن�ه فإن[

  .، فھو P يتحدث عن ماھية الخبر أو أحواله)4(] "الموَت الذي تفرون ِمنه ُم#قِيكـُم

وكذلك يجعلون الِفعَل خبرا ً ل#سم إذا ك�اَن : "بر، يقولومن حديثه عن بعض صور الخ

  :في َمَحل\ المصدر، وأنشد الفراء

  ولكن[ما الفِتياُن كـُل! فتًى َنْدبِ     لـََعْمُرك ما الفتياُن أن تـَْنُبَت الل\حى

  .)5("ما الفتيان بنبات لحاھم : خبراً للفتيان، ّن المعنى) أْن تْنُبتَ (جعل 

    

الع�وتبي ل��م يتح�دث كثي�را ع��ن المبت�دأ والخب�ر وذل��ك لطبيع�ة الم��ادة  ص�حيح أنّ   

التي يقوم عليھا ا)بانة، إP أّنه تح�دث بإس�ھاب ع�ن نواس�خ المبت�دأ والخب�ر، وك�ان يعق�د 

لك�ل ناس�خ منھ�ا باب��اً خاص�اً، يتح�دث عن��ه ف�ي موض�عه وحس��ب ترتيب�ه الھج�ائي، وھ��ذه 

  : النواسخ ھي

  كان وأخواتھا

                                                

 72، مصدر سابق، صـاللمع في العربيةابن جني،   )2(

 1/470اHبانة،   )3(

  )وھي في قراءة عبد هللا: (3/156للفراء،  معاني القرآني ، وف2/37اHبانة،   )4(

  2/15اHبانة،   )5(
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، وق�د أس�ھب )ك�ان ول�يس(ي في نواسخ المبتدأ والخبر إP عن لم يتحدث العوتب  

، فتح��دث ع��ن مواض��عھا وأّنھ��ا تك��ون للماض��ي وللمس��تقبل، )1()ك��ان(ف��ي الح��ديث ع��ن 

، كم�ا تح�دث ع�ن ج�واز تق�دم الخب�ر عل�ى المبت�دأ أو )زي�ادة P تعم�ل(وذكر أّنھ�ا تج�يء 

بش�واھد نقلي�ة متنوع��ة  العك�س إذا ك�ان اس�مھا وخبرھ��ا مع�رفتين، وھ�و ب�ذلك كل��ـ\ه ي�أتي

الع��رب ترف��ع (ليس��تدل بھ��ا عل��ى م��ا ذھ��ب إلي��ه، ولكّن��ه ن��اقش قض��ية أّن ) ق��رآن وش��عر(

  :، وقد فصلنا القول في ھذه المسألة)اPسم والخبر بھا

) ك�ان(ومن العرب َم�ن يرف�ع بع�د : "يقول العوتبي: )كان(رفع ا/سم والخبر بـ  

  :الك#م أجمع، قال

ـْ  ـُْك واحٍد    وما كاَن قـَْيٌس ُھل مـا  كـُُه ُھل ـُه ُبنـْياُن قـوم ٍتھد[   ولكن[

، وأخ�وه منطل�ق  ف�ي موض�ع )ك�ان(كان عمرو وأخ�وه منطل�ق، ترف�ع عم�را ً ب�ـ: وتقول

  .الجملة وليس المفرد) كان(، فھنا يتحدث عن خبر )2("نصب إP أّنه جملة 

ك�ان : ل�ونبعض العرب يرف�ع بھ�ا اPس�م والخب�ر، يقو: "ويقول في موضع آخر   

ك�ان : الرجُل منطلٌق وكان الرجُل قائٌم، على إضمار الحديث والقصة والشأن، كأنه ق�ال

   :من القصة أو من الحديث أو من الشأن الرجُل منطلٌق، قال

ُ بالذي ك ثن ٍشامٌت          وآخُر مُ  ◌ِ  نصفان إذا مّت كان الناسُ      أفعلُ  تُ نْ ـ

  :سانقال ح. م والخبر على ما فسرنافرفع اPس

  ھا عسٌل وماءُ اجُ زَ مِ  يكونُ           رأس ٍ من بيتِ  ◌ً  كأن سبيئة  

  :وقال الفرزدق

  بجوف الشام أم متساكرُ  إذ ھجا         تميماً  أسكراُن كان ابُن المراغةِ   

  :آخر

ـ     فإنك P تبالي بعد حوٍل              ك أم حمارُ أظبٌي كان أم!

  :آخر

    نونُ ك أم جُ ـب! كان طِ  أسحرٌ          ◌ٍ  فإنك P تبالي بعد حول         

داخلة عل�ى اPبت�داء والخب�ر لتجع�ل جمل�ة الك�#م فيم�ا مض�ى، ) كان(وھذا كله على أّن 

مض�ى الزم�ان، وا)بان�ة ع�ن الح�دث، وھ�ي : ويكون بمعنى حدث، فيك�ون فيھ�ا فائ�دتان

                                                

  162-161- 160-4/159، اHبانة  )1(

 4/161نفسه،   )2(
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: ، تق�ول)1(فھذه يقتصر فيھا على اPس�م دون الخب�ر. ا)يمان بمنزلة قام وضرب وجلس

  .)2("كان أمٌر، أي حدث أمر: خلق زيٌد، مثل قولك: كان زيٌد، تريد

فق���د أورده س���يبويه بنص���ب ) ھ���ا عس���ٌل وم���اءُ اجُ زَ مِ  يك���ونُ (أّم���ا بي���ت حّس���ان    

، وأم�ا رواي�ة ال�ديوان تواف�ق م�ا )ھ�ا عس�ٌل وم�اءُ اجَ زَ مِ  يك�ونُ (فيكون البيت  )3()مزاجھا(

) مزاجھ��ا(، وق��د اختل��ف النح��اة ف��ي رف��ع )4(لرفعب��ا) مزاُجھ��ا عس��لٌ (ذك��ره الع��وتبي ب��أن 

ز : "ذكره البغدادي بقوله: الوجه ا
ول: وخرجوه بأكثر من وجه عل�ى أّن أب�ا البق�اء ج�و[

عل�ى ) مزاُجھ�ا(بلفظ المضارع، واّدعى أّنھا ھن�ا زائ�دة عل�ى رواي�ة رف�ع ) يكون(زيادة 

�يد ، )5(..." اس�م لھ�ا وP خب�رتك�ون زائ�دة P: المبتدأ وعسل خبرھا، وك�ذلك ق�ال اب�ن الس\

  . )6(كما ذكر رضي الدين اPستراباذي أّن أبا البقاء جّوز ذلك

وھ�ذا التخ�ريج مش�ھور، : "على إضمار الشأن، ذكر البغدادي ذل�ك بقول�ه: الوجه الثاني

) مزاجھا عسل(وغيره، فيكون اسمھا ضمير الشأن وامر، وجملة  (*)وذكره ابن خلف

  . )7("ھا من المبتدأ والخبر خبر

اس�م : ق�ال: " وذكره البغدادي أيض�ا نق�# ع�ن اب�ن ھش�ام اللّخم�ي، إذ ق�ال: الوجه الثالث

ف��ي موض��ع خب��ر، أو إّن خبَرھ��ا مق��دم ) مزاجھ��ا عس��ل(يك��ون ض��مير س��بيئة، وجمل��ة 

عليھ��ا، وھ��و قول��ه م��ن بي��ت رأس، وجمل��ة تك��ون م��ن بي��ت رأس ص��فة لس��بيئة، وجمل��ة 

  . )8("مزاجھا عسل صفة ثانية لھا

خب�ر ) مزاجھ�ا(كم�ا ذكرھ�ا س�يبويه فعل�ى اعتب�ار ) مزاجھ�ا(وأّما رواية نص�ب   

نكرة وخبرھ�ا معرف�ة ) يكون(على أنه اسمھا، والشاھد ھنا مجيء اسم ) العسل(يكون و
)1(.  

وعل��ى رواي��ة النص��ب ف��# خ��#ف عل��ى اس��م ك��ان وخبرھ��ا س��وى أّن اس��مھا ج��اء نك��رة 

  . وخبرھا معرفة

                                                

 ).التامة(، وأراد بھا 1/46 مصدر سابق،، الكتابسيبويه، : يُنظر  )1(

  160-4/159اHبانة،   )2(

 1/49، مصدر سابق، الكتابسيبويه،   )3(

، تحقيق وشرح عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ا)نصارين بن ثابت، حسا  )4(
 3م، صـ1929المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

 9/224. ت.، تحقيق عبد السUم ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، دخزانة ا)دبالبغدادي،   )5(

، جامعة 2طحقيق يوسف حسن عمر، ، تشرح الرضي على الكافيةرضي الدين اSستراباذي،   )6(
 4/193 م،1996يونس، بنغازي، ليبيا،  قار

 2/142ة الوعاة، يبغ: ، يُنظر)ھـ528ت(علي بن أحمد بن خلف بن محمد ا�نصاري الغرناطي  (*) 

 9/225مصدر سابق،  خزانة ا)دب،البغدادي،   )7(

  9/225، المصدر نفسه  )8(

، تحقيق شرح التسھيلوابن مالك، . 94- 7/93 مصدر سابق،، شرح المفصلابن يعيش، : يُنظر  )1(
 1/356، 1990، دار ھجر، مصر، 1عبد الرحمن السيد، ط
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وھ�و م�ا ص�رح  الش�أنية) ك�ان(عوتبي استش�ھد بھ�ا عل�ى اعتب�ار وأّما رواية الرفع فإّن ال

به، فھو بذلك يواف�ق م�ا ذھ�ب إلي�ه أص�حاب الوج�ه الث�اني، وھ�و اق�رب إل�ى الص�واب 

  .لدى الباحث، و_ أعلم

) الكت��اب(، ف��ورد ف�ي )إذ ھج�ا أس�كراُن ك�ان اب��ُن المراغ�ةِ (وأم�ا بي�ت الف��رزدق   

وأكث��رھم . فھ��ذا إنش��اد بعض��ھم: "ويق��ول س��يبويه) إذ ھج��ا المراغ��ةِ  أس��كراُن ك��ان اب��نَ (

، وق�د استش�ھد ب�ه س�يبويه لiخب�ار )2("ينصُب السكراَن ويرفع اSخر على قطٍع وابتداء 

ففيھ�ا ) اب�ن(، أّم�ا عل�ى رواي�ة رف�ع )اب�ن(عن النكرة بالمعرفة، ھ�ذا عل�ى رواي�ة نص�ب 

  :قوPن

ائ�دة، ذك�ره البغ�دادي ف�ي أّن يكون الُمعّرف مبتدأ والمنّكر خب�راً وك�ان ز: أحدھما

وج�ّوز اب�ن : "ذكره البغدادي أيضا ًونس�به Pب�ن خل�ف، يق�ول: والثاني. )3(الخزانة

خلف أن يضمر في كان ضميُر الشأن، فيكون المع�ّرف عل�ى ھ�ذا مبت�دأ والمّنك�ر 

 .)4("خبراً وكان زائدة

) ك��ان(ھن��ا ش��أنية، وجع��ل الص��واب أْن تك��ون ) ك��ان(ّن إوق��د خّط��أ اب��ن ھش��ام م��ن ق��ال 

  .)5(زائدة 

  ك P تبالي بعد حوٍل              أظبٌي كان أُمك أم حمارُ فإنّ : وأّما البيت

ول�يس ) أّم�ـك(ولك�ْن بنص�ب  )6(فقد أورده سيبويه في كتابه ونسبه إلى ِخداش ب�ن زھي�ر

  .بالرفع كما أوردھا العوتبي

فق��د أورده ) ن��ونُ ك أم جُ ـب!�ك��ان طِ  أس�حرٌ (وك�ذلك الق��ول ف�ي البي��ت ال�ذي عج��زه   

 )1()طّب�ك(سيبويه في كتاب�ه منس�وبا ً ب�ي ق�يس ب�ن اس�لت انص�اري، ولك�ْن بنص�ب 

  .وليس بالرفع كما أوردھا العوتبي

���ك(وأوردھ���ا س���يبويه جميعھ���ا لiخب���ار ع���ن النك���رة بمعرف���ة، فأوردھ���ا بالنص���ب  ) أم[

  .لماضيالتامة بمعنى الفعل ا) كان(، فيما جاء بھا العوتبي على اعتبار )طب[ك(و

) ك�ان(فقد أورده العوتبي عل�ى أّن ) إذا مت! كان الناُس نصفان(أّما قول الشاعر  

ھ�ي الخب�ر، وھ�و ) الن�اس نص�فان(، واس�مھا ض�مير الش�أن المح�ذوف وجمل�ة )2(الشأنية

  .قول جمھور النحاة

                                                

  1/49مصدر سابق، ، الكتابسيبويه،   )2(

 9/290، مصدر سابق، خزانة ا)دبالبغدادي،   )3(

  9/290المصدر نفسه،   )4(

 9/291مصدر سابق،  خزانة ا)دب،البغدادي، : يُنظر  )5(

 1/48، مصدر سابق، الكتابسيبويه،   )6(

  1/49، سابقمصدر  سيبويه، )1(
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فق�د ) طب!�ك(و) أم!�ك(و) اب�نُ (وأّما م�ا ذك�ره ف�ي ابي�ات اخ�رى برواي�ة الرف�ع   

تام��ة بمعن��ى الفع��ل الماض��ي، إP أّن رأي الع��وتبي في��ه ) ك��ان(ع��وتبي باعتب��ار رواھ��ا ال

ح�دث (و) ح�دث مزاجھ�ا(ضعيف فعل�ى م�ا أراده يخت�ل معن�ى ابي�ات، فيص�بح التق�دير 

م�ا ذك�ره اب�ن  -لدى الباحث–وھو تقدير بعيد، أّما الصواب ) حدث أمك(و) ابن المراغة

  .و_ أعلمفي ھذا كله زائدة، ) كان(ھشام في اعتبار 

، وناقشنا ھنا قضية طرحھا العوتبي في حديثه ع�ن )ليس(تحدث العوتبي عن و  

P أي�س، : كلمة جحود، ومعناھ�ا: ليس: " فيقول: عليھا) ليس(تقديم خبر  :وھي) ليس(

آتين�ي ب�ه م�ن أي�س : والدليل ق�ول الع�رب. ال#م بالياء أي P وجد بطرح الھمزة وألزقتْ 

  .P ھوو ليس، أي من حيث ھو و

لس��نا : تق��ول. فع��ل م��اض م��ن أخ��وات ك��ان، يرف��ع اPس��م وينص��ب الخب��ر: ول��يس     

قائم�ا : ل�يس زي�ٌد قائم�ا ً، وP يج�وز: وتق�ول. وليسوا، مثل قمنا وقاموا، ولست مثل قمت

ليس زيٌد قائما إذا أري�د بھ�ا الح�ال ن ل�يس : وP يجوز. ليس زيُد ن ليس P تتصرف

 P فإذا قلتتطلب الحال والماضي ،Pليس زيٌد قائما، قدمت قائم�ا عل�ى زي�د، : يكون حا

  . )3(" ليس قائما زيٌد، وP تقدم قائما على ليس: فقلت

) ل�يس(ذھب العوتبي في ھذه المسألة أّنه P يجوز تق�ديم خب�ر ل�يس عليھ�ا، ّن   

وف�ي ھ�ذا خ�#ف ب�ين علم�اء البص�رة ... غير متصرفة ف# يأتي منھ�ا المض�ارع وغي�ره

عليھ�ا، وإلي�ه ) ل�يس(لماء الكوف�ة، فق�د ذھ�ب الكوفي�ون إل�ى أن�ه P يج�وز تق�ديم خب�ر وع

ذھب أب�و العب�اس المب�رد م�ن البص�ريين، وذھ�ب البص�ريون إل�ى أّن�ه يج�وز تق�ديم خب�ر 

  .)1("عليھا كما تقديم خبر كان عليھا ) ليس(

وازه ولن�ا ف�ي ج�: "وقد أورد ابن برھان العكبري أدلة البصريين في ھذا، يق�ول  

، وتق��دم 8ھ��ود]أPَ ي��وَم يأتِيھ��ـِْم ل��يَس َمْص�ُروفاً َع��نُھمْ : [رواي�ة ودراي��ة، فأّم��ا الرواي��ة فقول�ه

معم�ول الخب��ر كتق��دم عامل��ه، وأّم��ا الدراي��ة فأن��ه إذا ك��ان خبرھ��ا غي��ر ظ��رف، ل��م يص��ح 

يص��ح تق��دم خبرھ��ا عل��ى اس��مھا وعليھ��ا، فلم��ا ) ك��ان(تقدم��ه P عل��ى اس��مھا وP عليھ��ا و

بمثابتھا في أح�د ال�وجھين، كان�ت ك�ذلك ف�ي الوج�ه اSخ�ر ھ�ذه عل�ة تط�رد  )ليس(كانت 

  .)2("وتنعكس 

                                                                                                                         

أبو البركات عبد الرحمن ا�نباري، : ويُنظر. 88، صـ، مصدر سابقاللمع في العربيةابن جني،   )2(
 114، صـ1999، دار ا�رقم، بيروت، 1، تحقيق بركات يوسف ھبود، طأسرار العربية

 4/193اHبانة،   )3(

 )18(، مسألة 1/147مصدر سابق،  ،ا�نصاف في مسائل الخQفباري، ا�ن )1(

 59- 1/58، شرح اللمعابن برھان العكبري،   )2(
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، وق�د لخ�ص )ك�ان(عليھا قياساً على ) ليس(فابن برھان اختار جواز تقدم خبر   

فجمھ�ور الك�وفيين والمب�رد ) ل�يس(وأّم�ا : "...السيوطي القول في ھذه المسألة عند قول�ه

والفارسي وابن أخته والجرج�اني، وأكث�ر المت�أخرين والزجاج وابن السراج والسيرافي 

وقدماء البص�ريين، ونس�به .....على المنع فيھا قياساً على فعل التعجب) ابن مالك(منھم 

ابن جني إلى الجمھ�ور، واخت�اره اب�ن برھ�ان والزمخش�ري والش�لوبين واب�ن عص�فور، 

 8ھ�ود]ـِْم ليَس َمْص�ُروفاً َع�نُھمْ أPَ يوَم يأتِيھ:  [على الجواز لتقديم معموله على قوله تعالى

")3(.  

وعليه فإّن قول الكوفيين ھو الصحيح ف�ي ھ�ذه المس�ألة عل�ى م�ا بين�ه الس�يوطي   

، وھ��و م��ا ذھ��ب إلي��ه الع��وتبي وھ��و )4(وم��ن قبل��ه أب��و البرك��ات انب��اري ف��ي ا)نص��اف

  .الرأي الصواب، على ما ذكرنا من آراء العلماء، و_ أعلم

                                                

 373/ 1 ،مصدر سابق، ھمع الھوامعالسيوطي،   )3(

 1/149، مصدر سابق، ا�نصاف: يُنظر  )4(
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  إّن وأخواتھا

، فب�دأ )ا)بان�ة(في مواضع متفرقة في كتابه ) إّن وأخواتھا(دث العوتبي عن تح  

، ولم يكن له منھج مح�دد ف�ي الح�ديث عنھم�ا، فت�ارة يتح�دث ع�ن )إّن وأنّ (الحديث عن 

ت���ـُخفف وتثق���ل، ومعن���ى التخفي���ف بھ���ا ) أنّ (اعل���ْم أّن : "، يق���ول)أنّ (وت���ارة ع���ن ) إنّ (

عن��د اPبت��داء وعن��د Pم : ع��ة مواض��ع مكس��ورة ال��فف��ي أرب) إنّ (التثقي��ل، ث��م اعل��ْم أّن 

، ث��م ي��أتي بأمثل��ة عل��ى ك��ل\ موض��ع، إP بع��د الق��ول، )1("الخب��ر وبع��د الق��ول وبع��د القس��م 

  . بعد القول) إنّ (وذلك أّنه يعود إليه في موضع آخر ليتحدث عن مواضع كسر ھمزة 

، يقول )مالنصب على الحال بعد تمام الك#(وقد عالج العوتبي ھنا قضية   

والخبر في الصفة  )نّ إ(ـما نصب زيدا بإّن في الدار زيدا قائما فإنّ : ومن قال: "العوتبي

وفيھا مستقر، ونصب قائما على القطع في قول الكوفيين، وعلى الحال في قول 

، وقال _ 17،18الطور]فاكھين .إّن المتقين في جناٍت ونعيم: [البصريين، قال جّل وجھه

،  فنصب فاكھين 16الذاريات]آخذين ما آتاھم ربھم. المتقين في جناٍت ونعيمإّن : [تعالى

إّن : وتقول.  وآخذين على القطع والحال واPستغناء وتمام الك#م وجعل فيھا مستقرا

: قال جّل وعزّ . زيدا في الدار وعمرا وعمرو، فمن نصب عمرا جعله عطفا على زيد

ھذه القراءة عن  ىوحك، )2(، بالنصب إلى آخر اSية45المائدة]أّن النفَس بالنفسِ  والعين[

فيھم               ◌َ  والنبوة◌َ  إّن الخ#فة      :وقال الشاعر. ه وسلم فجعله عطفاالنبي صلى _ علي

Pوالمكرمات وسادة أبطا  

وعم�رو رفعھ�ا عل�ى الث#ث�ة اوج�ه الت�ي : وم�ن ق�ال. فنصب سادة أبطاP على العط�ف

وفيھ��ا عم��رو، : ھ��ي الموض��ع، وعل��ى أن��ه ج��اء بع��د الص��فة كأن��ه ق��الذكرناھ��ا مق��دما، و

  :وقال الفرزدق ،)ھو وعمرو(أي  )ھو(وعلى ضمير 

  تنحوا عن البطحاء إّن قديمھا              لنا والجباُل الباذخات الفوارعُ           

  .)3(" رفع الجبال لما جاء بعد الصفة على اوجه الث#ثة

ْن ُنص���بت مجازھ���ا مج���از ] : "ف���اكھين: [ول���ه تع���الىيق���ول أب���و عبي���دة ف���ي ق  

اPس���تغناء، ف���إذا اس���تغنيت أن تخب���ر ث���م ج���اء خب���ر بع���د ف���إن ش���ئت رفع���ت وإن ش���ئت 

  )4("نصبت

                                                

 113-112اHبانة،   )1(

 ]نِف وا�ذَن با�ذِن والسنَّ بالسنِّ والجروُح قصاصٌ والعيَن بالعيِن وا�نَف با�: [وتكملة اzية  )2(

  116-2/115اHبانة،   )3(

 2/231، مصدر سابق، مجاز القرآنأبو عبيدة،   )4(
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انتص�ب ن الك�#م ق�د ت�م خب�ره : "، يق�ول أب�و عبي�دة]آخ�ذين: [وفي قوله تعالى  

  .)1("فإن شئت رفعته وإن شئت أخرجته إلى النصب 

ت�ار ف�ي ھ�ذه اSي�ات النص�ب، واعتب�ره ال�راجح ن�ه ل�م ي�ذكر إن العوتبي قد اخ  

وج��ه الرف��ع أو ج��واز الرف��ع ف��ي ھ��ذه اSي��ات كم��ا ن��وه إل��ى ذل��ك أب��و عبي��دة م��ن ج��واز 

، )ف�اكھين و آخ�ذين(فذھب مذھب الجمھور في توجيه النصب  لكلمتي . النصب والرفع

  .ونقل ك#م البصريين والكوفيين، دون أْن يرجح بين القولين

وھ�ي ) الث#ث�ة اوج�ه(P أّن المسألة تحتوي قضية أخرى وھي ق�ول الع�وتبي إ  

إدخ���ال ال���ف وال���#م عل���ى اول والث���اني، وھ���و ق���ول الك���وفيين، وھ���و م���ا رفض���ه 

، وق��د ذھ��ب الع��وتبي ھن��ا إل��ى م��ا ذھ��ب إلي��ه الكوفي��ون، ف��ي ح��ين رج��ح )2(البص��ريون

  .انباري في ھذه المسألة ما ذھب إليه البصريون

لي�ذكر مواض�ع كس��ر ھمزتھ�ا، معتم��دا ً  )إنّ (ود الع�وتبي لُي��تّم الح�ديث ع��ن ويع�  

، في�ذكر أّنھ�ا ت�أتي بمعن�ى )إنّ (على قول اخفش، ثم يأتي بالمعاني التي قد ت�أتي عليھ�ا 

وبلغنا أّن أعرابي�اً أت�ى عب�د : "، ويذكر قصة أعرابيh مع عبد _ بن الزبير، يقول)أجل(

إن[ : لَع��َن _ ناق�ة ًَحَملتن��ي إلي��ك، فق�ال اب��ن الزبي��ر: حرم�ه، فق��ال_ ب�ن الزبي��ر فس��أله، ف

ق�ال : "وينق�ل ھن�ا ك#م�ا ًللف�راء، يق�ول) نع�م(وأّنھ�ا ت�أتي بمعن�ى . )3("وراكَبھا، أي أجل 

إّن�ه، أي : أفعلت ك�ذا؟ فيق�ول: في لغة ھذيل وذبيان وغطفان يقول الرجُل للرجل: الفراء

  . )4("نعم وأجل 

   Sالتخفي��ف : وللع��رب ف�يھن لغت��ان: "مخفف�ة، يق��ول) إنّ (راء ف��ي عم��ل وي�ذكر ا

أي (فمن خف[َف رفع بھا إP أّن ناسا ًمن أھ�ل الحج�از يخفف�ون وينص�بون عل�ى . والتثقيل

، يخفف��ون وينص��بون 111ھ��ود]وإْن ك��ـُ#ّ ل��ـََما: [ت��وھم الثقيل��ة، وقي��ل إّنھ��م يق��رؤون) نع��م

) إنْ (ويجع�ل ) إP(م�ن يجع�ل ال�#م ف�ي موض�ع ، وم�نھم 63ط�ه]إْن ھذاِن لساحران[ك#ّ،و

  .)5() "ما ھذان إP ساحران(جحدا ً على تفسير 

فالعوتبي يحاول أْن ُيلَم بالمسألة من جميع جوانبھا، وعرض جميع اSراء الت�ي   

  .، ولكْن دون ترجيح)إّن وأنّ (تحدثت حول 

                                                

 2/226، ، مصدر سابقمجاز القرآنأبو عبيدة،   )1(

 )43(، المسألة رقم 1/268، مصدر سابق، ا�نصاف :يُنظر  )2(

 2/120اHبانة،   )3(

 2/120نفسه،   )4(

 2/122، نفسه  )5(
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ت وترف�ع ح�رف تش�بيه، تنص�ب اPس�م والنع�: ك�أنّ : "يقول، )كأنC (وتحدث عن   

ك���أّنُھم أعج���اُز نخ���ل ٍ [، و50الم���دثر]ك���أّنُھْم ُحُم���ٌر ُمْس���تْنفِرة ٌ: [الخب���ر، ومن���ه قول���ه تع���الى

  :     ، قال عمرو بن كلثوم7الحاقة]خاوية

  )1("كأن[ ُسُيوفَنا ِمّنا وِمْنُھم         َمخاريٌق بأيدي Pعبينا     

أّنھ��ا تنص��ب اPس��م ل��م ي��ذكر الع��وتبي عنھ��ا س��وى أّنھ��ا ح��رف يفي��د التش��بيه، و  

  ).إنّ (وترفع الخبر، دون أْن يشير إلى أّنھا من أخوات 

ولك�ّن الثقيل�ة تنص�ب اPس�م والنع�ت وترف�ع : "، يق�ول)لك�نّ (وتحدث أيض�اً ع�ن   

. )2(" 2الح�ج]ولك�ن[ ع�ذاَب _ِ ش�ديدٌ : [لكّن أخاك منطل�ٌق، ومن�ه قول�ه تع�الى: الخبر، تقول

  .P تعمل، فترفع اسماء واخبار كما يشير أيضاً إلى أّنھا لو خففت

)لي��ت(وتح��دث أيض��اً ع��ن   
ف��ذكر الع��وتبي أّنھ��ا ت��أتي للتمن��ي، وأّنھ��ا تنص��ب ، )3(

النص�ب (اسماء، وقد طرح قضية معروفة عند النحاة وأعطى رأيه فيھا، وھي مس�ألة 

  :وآخر: "....، يقول العوتبي)بعد تمام الخبر

لوا َنَزلوا بِنا    لوا    ليَت الذيَن تحم[   والنازليَن ھُم الذين تحم[

ليت عند النحاة ح�رف تم�ّن ٍ   .)4("نصب النازلين ّنه جاء بعد خبر ليت، وھو الوجه 

أج�از " وحكمھا أن تنص�ب اPس�م وترف�ع الخب�ر، وق�د .  )5(تكون في الممكن والمستحيل

لع��ل (ونق��ل بعض��ھم عن��ه أن��ه أج��از ذل��ك ف��ي ... ين دون أخواتھ��ا أالف��راء نص��ب الج��ز

  . )6("أيضاً ) كأنّ و

على الموضع P يج�وز ) إنّ (العطف في : "ذكر ذلك مكي بن أبي طالب، بقوله  

وم��ذھب النح��اة أّن��ه P يج��وز . )7("وخبرھ��ا ) إنّ (إP بع��د تم��ام الك��#م، وانقض��اء اس��م 

إP بعد مجيء الخبر وتمام الك#م، وقد اخت�ار الع�وتبي ) إّن وأخواتھا(العطف على اسم 

نه جاء بعد خبر ليت وھو الوجهنصب النازلين (قوله  عندھذا الرأي، .(  

                                                

 4/163، اHبانة  )1(

 4/200نفسه،   )2(

  192- 4/191نفسه،   )3(

 4/191، نفسه  )4(

، دار 1، تحقيق فخر الدين قباوة، طالجنى الداني في حروف المعاني المرادي،الحسن بن قاسم   )5(
 1/314مصدر سابق،  مغني اللبيب،، وابن ھشام، 491، صـ1992الكتب العلمية، بيروت، 

 492، مصدر سابق، صـالجنى الدانيالمرادي،  )6(

، 3، تحقيق ياسين محمد السواس، طُمشكل إعراب القرآنأبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي،   )7(
 212، صـ2002دار اليمامة، بيروت، 
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)لعل(وتحدث العوتبي عن   
، وفّصل الحديث فيھ�ا، وح�اول أْن يح�يط بك�ل م�ا )1(

قي��ل عنھ��ا، وتح��دث ع��ن المع��اني الت��ي ت��أتي عليھ��ا، ف��ذكر أّنھ��ا ت��أتي بمعن��ى اPس��تفھام، 

لجزاء، وتك�ون بمعن�ى على ا) كي(وتأتي بمعنى الظن، وبمعنى الخوف، وتكون بمعنى 

، ذاكراً لكّل معنى شاھدا ً يناسبه إّما من القرآن أو من الشعر، ثم انتق�ل للح�ديث )عسى(

لعلّ��ي، ولعلّن��ي، ولَعّن��ي، وعلّن��ي، : وفيھ��ا لغ��ات: "ع��ن اللغ��ات الت��ي ت��أتي عليھ��ا، يق��ول

ك�ّل . ّي وَعن\�يوعلّي، ورَغن[ني، ولُغّني بضم ال#م، وَرَغّني بالراء والغين، ولََوّني، ون�

  .)2("ھذه اسماء تـُْنصب بھا اسماء وتـُرفع اخبار

م�ن ) لع�ل(الق�ول ف�ي : اول�ى: مس�ألتين) لعل(وقد أثار العوتبي في حديثه عن   

ه م�ا أدري أّن�: سمعت رج# يقول: قال الكسائي : "يقول العوتبي في ذلك، )أنّ (معانيھا 

 ھ�ا إذا ج�اءتْ وم�ا ُيـ�ـشُعِ◌ركم أن[ :[ ل�ه تع�الىلعل�ه ص�احبھا، وقي�ل ف�ي قو: صاحبھا يري�د

  .)3("وھو وجه حسن، وبه نقول: قال الفراء. ، أي لعلھا109انعام]

نج�د ف��ي ھ��ذه المس��ألة أّن الع��وتبي اخت�ار رأي الف��راء وص��رح ب��ذلك م��ن خ��#ل   

وھ��ي ف�ي ق��راءة : "...، وق�د ب�ث الف��راء رأي�ه ھ�ذا ف��ي معاني�ه بقول�ه)وب�ه نق��ول(عبارت�ه 

م�ا أدري أن�ك : لغ�ة ب�أن يقول�وا) لع�ل(وللع�رب ف�ي ] لعلھ�ا إذا ج�اءتھم P يؤمن�ون[: أُبيّ 

ما أدري لو أنك ص�احبھا، وھ�و وج�ه جي�د : لعلك صاحبھا، ويقولون: صاحبھا، يريدون

، فق�د اخت�ار )5(، وورد مث�ل ھ�ذا ال�رأي عن�د اخف�ش)4("في موضع لع�ل) أنّ (أن تجعل 

، ولكّن سيبويه ل�ه رأي )لعل(على معنى ) أّنھا(ة الفراء واخفش وتبعھما العوتبي قراء

P يحس�ن ذا : م�ا ي�دريك أن�ه P يفع�ُل؟ فق�ال: ما منعھ�ا أن تك�ون كقول�ك: "آخر حين قال

إّنھ��ا إذا ج��اءت P : وم��ا يش��عركم، ث��م ابت��دأ فأوج��ب فق��ال: ف��ي ذا الموض��ع، وإنم��ا ق��ال

. )6("ك�ان ذل�ك ُع�ذراً لھ�م وم�ا ُيش�عُركم أّنھ�ا إذا ج�اءت P يؤمن�ون، : ول�و ق�ال. يؤمنون

وق��د لخ��ص ال��دمياطي . )لع��ل(بمعن��ى  )أّنھ��ا(وعل�ى ھ��ذا ف��إّن س��يبويه P يواف��ق م��ن ق��رأ 

  .)7(اخت#ف القراء بھذه القراءة

                                                

 198-4/193اHبانة،   )1(

 4/195نفسه،   )2(

  4/197نفسه،   )3(

 1/350ر سابق، ،مصدمعاني القرآنالفراء،   )4(

، مكتبة الخانجي، مصر، 1، تحقيق ھدى محمود قراعة، طمعاني القرآنا�خفش ا�وسط،   )5(
 1/310م،1990

 123صـ/ 3مصدر سابق، ج الكتاب، سيبويه،  )6(

، تحقيق شعبان إتحاف فضQء البشر في القراءات ا)ربعة عشرأحمد بن محمد البنّا،  الدمياطي، )7(
 2/26م، 1987مكتبة الكليات ا�زھرية،  ،1محمد إسماعيل، ط
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وعن��د ع��رض ھ��ذه اSراء والخ#ف��ات ف��إّن ال��راجح ل��دى الباح��ث م��ا ذھ��ب إلي��ه   

اSي��ة باقي��ة عل��ى  واص��ح أنّ : "....مح��ي ال��دين دروي��ش ف��ي تفس��يره لھ��ذه اSي��ة بقول��ه

واSي���ة إّنم���ا ورد فيھ���ا الك���#م إقام���ة ع���ذر ......ظاھرھ���ا، وأّن ھ���ذا كلّ���ه مج���رد تكل���ف

للمؤمنين في عدم علمھم بالمغيب في عل�م _ تع�الى، وھ�و ع�دم إيم�ان ھ�ؤPء، فاس�تقام 

التب��اس ا)نك��ار بإقام��ة اع��ذار، وھ��ذا م��ن : وتب��ين أّن س��بب اPض��طراب) P(دخ��ول 

  .)1(")عجازأسمى دPئل ا

وأفص��ح لغ��ات الع��رب أن : "يق��ول الع��وتبي: )مع��ا لع��ل تنص��ب ا/س��م والخب��ر( :الثاني��ة

  .)2(" لعلك أخانا: ُيـنصب بھا اPسم والخبر، وھي في بني سعد بن تميم يقولون

وقد نصبھما، وزع�م : قال بعض أصحاب الفراء: " وقد رد ھذا ابن ھشام بقوله  

وتأويله عن�دنا عل�ى إض�مار ) لعل أباك منطلقاً (كى يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وح

  .)3("ُيوَجُد، وعند الكسائي على إضمار يكون 

ولك�ن اعتب�ار الع��وتبي أن ھ�ذه اللغ��ة ھ�ي افص��ح ل�يس دقيق��اً، عل�ى اعتب��ار أّن   

غالبي�ة النح��ويين ل��م يق��روا ب��أّن لع��ل تنص��ب اPس��م والخب��ر مع��ا عل��ى ھ��ذه اللغ��ة، ولك��ّن 

  .، و_ أعلم)ُيوجدُ (ابن ھشام وھو على إضمار الراجح ما ذھب إليه 

                                                

 2/432، مرجع سابق، مجلدإعراب القرآن وبيانهمحي الدين درويش،   )1(

 198-4/197اHبانة،   )2(

  315صـ/1، مصدر سابق، جمغني اللبيبابن ھشام،   )3(
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  المنصوبات) د

مفع���ول ومش���ب[ه (ذك��ر اب���ن جن���ي أّن اس��ماء المنص���وبة ت���أتي عل��ى ض���ربين   

مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول في�ه، (، فذكر أّن المفعول خمسةُ أضُرٍب )بالمفعول

ح��ال، (مس��ة أض��رب أيض��ا ً ، وأّن المش��ب[ه ب��المفعول خ)1( )ومفع��ول ل��ه، ومفع��ول َمَع��ه ُ

وقد تح�دثنا ع�ن  )2()وأخواتھا -كان–وأخواتھا، وأخبار  -إنّ -وتمييز، واستثناء، وأسماء 

  .وأخواتھا في باب نواسخ المبتدأ والخبر) كان(وأخواتھا و) إنّ (

  المفاعيل

ل�م : ب�المفعول المطل�ق، فنب�دأ )ابن جني(وسنقوم بعرضھا بالترتيب الذي ذكره   

المفع���ول (ع���ن المفع���ول المطل���ق ص���راحة، ول���م يس���تخدم مص���طلح  يتح���دث الع���وتبي

، وقد وردت ف�ي كت�اب ا)بان�ة إش�ارتان، يتح�دث فيھم�ا ع�ن المفع�ول المطل�ق، )المطلق

، نص�ب َمّن�ا ًوف�داًء عل�ى 4محم�د]فإّم�ا َمّن�ا ًَبْع�ُد وإّم�ا فِ�داءً : [ق�ال تع�الى: "يقول ف�ي اول�ى

�ا فأّم�ا أْن من�: المصدر، وفيه مضمر، المعن�ى ، فھن�ا يش�ير إل�ى إع�راب كلمت�ي )3("وا َمن[

  .بأنھما منصوبتان على المصدر ويقصد المفعول المطلق) مّنا وفداء(

والع�رب تكتف�ي بالمص�در ع�ن الفع�ل ّن�ه يتول�د، : "وأّما ا)شارة الثاني�ة، يق�ول  

فطفِ����ق : [أقب����ل عب����ُد _ ض����ربا ً، أي يض����رُب َض����ربا ً، ق����ال _ تع����الى: فيقول����ون

ً َمْس�ح ھن��ا ) مس��حا ً(، ف�إعراب )4("، أْي يمس��ح َمْس�حا ً، وطف��ق أي م�ازال يفعل��ه 33~ص]ا

ون#ح�ظ أّن . مفعول مطلق لفعل محذوف، كما ذكر العوتبي وھو اختيار جمھور النح�اة

  .للمفعول المطلق) المصدر(العوتبي كان يستخدم مصطلح 

به ما ذكره ع�ن من المسائل التي تخّص المفعول : )المفعول به(ومن المفاعيل   

والع�رب تق�دم م�ا ھ�و أھ�م لھ�ا،  : "، يق�ول الع�وتبي ف�ي ھ�ذا)تقدم المفعول على الفاعل(

ق�ال _ تع�الى ف�ي تق�ديم المفع�ول . وھم ببيانه أغنى، وإْن كانا جميعاً لُيّھم�اِنھم ويعني�اھم

م عل��124البق��رة]وإذ ابتل��ى إب��راھيَم رّب��ـُه بكلم��اتٍ : [قب��ل الفاع��ل . ى الفاع��ل، ف��المفعول ُمق��د[

  ،28فاطر]إّنما يخشى _َ من عباِدِه العلماءُ : [وقال عز وجلّ 

َقَتَل أرض�اً عالُِمھ�ا، وقتل�ْت : ويقولون. 50إب�راھيم]وتغشى وجوَھُھُم الن[ارُ : [وقال عز وجل 

  .)1(.... "أرٌض جاِھَلَ◌ـَھا

                                                

 101، مصدر سابق، صـاللمع في العربيةابن جني،   )1(

 116المصدر نفسه، صـ  )2(

 2/33نة، اHبا  )3(

 2/30، نفسه  )4(

  1/466اHبانة،   )1(



 

 

86

86

ل فع��( رتب��ة المفع��ول ب��ه ت��أْتي بع��د الفاع��ل فالترتي��ب الطبيع��ي للجمل��ة الفعلي��ة  

، وقد وضع العلماء شروطا لتقدم المفعول على الفاعل، وإننا ھن�ا P )وفاعل ومفعول به

وإذ ابتل�ى إب�راھيَم رّب�ـُه [نسلم بقول العوتبي ب�أّن المفع�ول مق�دم لeھمي�ة وذل�ك أّن اSي�ة 

تقدم المفعول فيھا واجب وذلك لم�ا ذك�ره اب�ن ھش�ام ف�ي وج�وب تق�دم المفع�ول ] بكلماتٍ 

، وذل�ك ]وإذ ابتل�ى إب�راھيَم رّب�ـُه بكلم�اتٍ : [والواجب كقوله تعالى: "ذ قالعلى الفاعل، إ

م الفاعل ھنا فقيل ُه إبراھيمَ : (نه لو قـُد\ لزم َعوُد الض�مير عل�ى مت�أخر لفظ�ا ً ) ابتلى َرب!

  ].وتغشى وجوَھُھُم النارُ : [، وكذلك الك#م في قوله تعالى)2("ورتبة، وذلك P يجوز

، والق�ول فيھ�ا، م�ا اش�ترطه ]إّنما يخشى _َ من عباِدِه العلماءُ : [لىوأما قوله تعا  

النحاة من تقدم المفعول على الفاعل إذا كان الفعل محصوراً بالفاعل كما ھ�و الح�ال ف�ي 

 P ندلس��ي ھ��ذا ال��رأي وجع��ل إنم��ا ھن��ا تفي��د التخص��يصاSي��ة، وق��د خط��ـّأ أب��و حي��ان ا

المعن�ى م�ا يخش�ى _ إP العلم�اء ، : حصر ق�ال ومن ادعى أن إنما لل : "الحصر، يقول

م��ا ف��ي ھ��ذه اSي��ة وإنّ : وق��ال اب��ن عطي��ة . فغي��رھم P يخش��اه ، وھ��و ق��ول الزمخش��ري 

م�ا ذل�ك تخصيص العلماء P الحصر، وھي لفظة تصلح للحصر وت�أتي أيض�اً دون�ه، وإنّ 

  .)3("بحسب المعنى الذي جاءت فيه

ية صحيح، وإّنما من الناحية النحوي�ة ف�إّن فما ذھب إليه العوتبي من ناحية ب#غ  

  .لتقديم المفعول على الفاعل قواعد وأحكاما ذكرھا العلماء في كتبھم، و_ أعلم

الع�رب تغ�ري بعلي�ك : "يق�ول الع�وتبي، )ا*غ�راء(ومن ذلك أيضاً  حديث�ه ع�ن    

دا ً، ُخ��ـذ ْ زي���: علي��َك زي���دا ً، ينص��بون زي��دا ً، ن المعن���ى: وروي��دك ودون��ك يقول���ون

وق���د يح���ذفون الك���اف وينص���بون أيض���ا، ي���دا ً، ّن المعن���ى انتظ���ر زي���دا ً، وروي���دك ز

  :قال الشاعر. وإنما نصبوا ن الكاف مضمرة. رويَد زيداً : فيقولون

  عينا  َد القول ِ إّن عليكَ المطايا               ُرويْ  أقوُل وقد ت#صقتِ    

معنى فيه أنك ت�أمر زي�دا باحتباس�ه ال: الوأجاز الفراء خفض زيدٍ  إذا حذف الكاف، وق 

وا)غ�راء يك��ون للش�اھد، وق�د ج��اَء أيض�اً للغائ�ب، ق��ال : "ويق�ول ف�ي موض��ع آخ�ر. )1("

وروي . )2()م��ن ل��م يس��تطع الب��اءة فعلي��ه بالص��وم فإن��ه ل��ه وج��اء: (النب��ي ص��لى _ علي��ه

اللي��َل : ل��ونوق��د يج��يُء التح��ذير بلف��ظ ا)غ��راء، يقو: "، ويق��ول أيض��ا)3("إج��اء ب��# واو

                                                

 248-247، مصدر سابق، صـشرح قطر الندى وبل الصدىابن ھشام،   )2(

 298صـ/ 7، مصدر سابق، جالبحر المحيطأبو حيّان ا�ندلسي،   )3(

 1/211اHبانة،   )1(

  1018صـ/2، وصحيح مسلم، ج119صـ/4متفق عليه، صحيح البخاري ج  )2(

 213-1/212انة، اHب  )3(
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اح�ذر اللي�َل واس�َد، : لطري�َق الطري�َق وأخ�اَك أخ�اَك، والمعن�ىاالليَل، واس�َد اس�َد، و

  : وخّل الطريَق، وأكرم أخاك، قال

  .)4("كساع ٍ إلى الھيجا بغير س#ح ِ    أخاك أخاك، إّن من P أخا له   

ء يك��ون ذك�ر أّن ا)غ�را: نلخ�ص ق�ول الع�وتبي ف��ي ا)غ�راء عل�ى النح�و الت��الي  

ويج�وز النص�ب م�ع ) الك�اف(، وذكر أّنه يح�ذف الض�مير )عليك ورويدك(بألفاظ معينة 

 .الحذف، وذكر أّن ا)غراء يكون للشاھد ويكون أحيانا للغائب

  . وسنقوم بمناقشة كل نقطة لوحدھا من خ#ل ما ذكره النحاة عن النصب با)غراء

ذا ف��ي كثي��ر م��ن كت��ب ، ورد ھ��)وغيرھ��ا...علي��ك وروي��دك(ا)غ��راء بألف��اظ    

، وعليه فالعوتبي في ذلك لم يأِت بجديد واختار ما اختاره غي�ره ف�ي ھ�ذا، وأّم�ا )5(النحو

ما ذكره من حذف الكاف وبقاء النصب فھ�و وارد م�ع التأوي�ل وھ�ذا م�ا ذك�ره العكب�ري 

ا رويد فُتستعمل مصدراً كقولك : "في اللباب : أي إمھال زي�د ومن�ه قول�ه )رويد زيدٍ (وأم[

ق��ابِ [ كقول��ك ض��عه وض�عاً روي��داً وھ��ي معرب��ة فيھم��ا  وتك�ون ص��فة ،4محم��د]فض�رَب الر\

، وھ��ي حس�ب العكب�ري اس��م )6(" زي��داً أي أمھ�ل زي�داً  وتك�ون اس�ماً للفع��ل كقول�ك روي�دَ 

  . فعل بمعنى أمھل، وليس كما ذكر العوتبي بإضمار الكاف

ھ��ا م��ا يس��تعمل ومن: "بقول��ه) علي��ك وروي��دك ودون��ك(ويلخ��ص اب��ن عقي��ل م��ا ج��اء ب��ـ

ُرَوْي�َد (ف�إْن انج�ر[ م�ا بع�دھما، فھم�ا مص�دران، نح�و ) كروي�َد وَبْل�هَ (مصدراً، واسم فع�ٍل 

وإْن انتص�ب م�ا بع�دھما ...إرواَد زيٍد أي إمھاَله، وھو منص�وب بفع�ل مض�مر: أي) زيدٍ 

  .)7(..."أي أمھل زيداً ) ُرويَد زيداً : (فھما اسما فعٍل نحو

)غ��راء يك��ون للش��اھد ويك��ون أحيان��ا للغائ��ب، في��رده أّم��ا ق��ول الع��وتبي أّن ا   

ّن : فل��َم ُخ��ّص ب��ه المخاط��ب دون الغائ��ب والم��تكلم؟ قي��ل: ف��إْن قي��ل: "انب��اري بقول��ه

المخاطب يقع امر له بالفعل من غير Pم امر، نح�و ق�م، واذھ�ب، ف�# تفتق�ر إل�ى Pم 

 Pم�ر لھم�ا إ) ل�يقم زي�د وق�م مع�ه(ب�ال#م، نح�و امر، وأّما الغائب والمتكلم ف# يقع ا

فيفتقر إلى Pم امر، فلما أقاموھا ُمق�ام الفع�ل، كرھ�وا أن يس�تعملوھا للغائ�ب والم�تكلم، 

نھا تصير قائمة ُمقام شيئين، ال#م والفعل، ولم يكرھوا ذلك في المخاطب، نھ�ا تق�وم 

                                                

 1/213، نفسه  )4(

 131، صـأسرار العربيةا�نباري، : يُنظر  )5(

 458صـ/1، مصدر سابق،جاللباب في علل البناء وا�عرابالعكبري،   )6(

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،   )7(
  251صـ/3ج. ت.الطUئع، القاھرة، د
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فإنم�ا ج�اء ّن م�ن ) بالص�يام فعليه(ُمقام شيٍء واحٍد وھو الفعل، وأّما قوله عليه الس#م 

  .)1("كان بحضرته يستدُل بأمره على أنه داخل في حكمه 

وعليه فإّن العوتبي ذھب في جواز ا)غ�راء للش�اھد والغائ�ب م�ذھب الك�وفيين،   

وھ�و م�ا خط�أه علم�اء البص��رة، وي�ذھب الباح�ث إل�ى م�ا ذھ��ب إلي�ه الع�وتبي م�ن مجيئ��ه 

فعلي��ه (رد ع��ن النب�ي ص��لى _ علي�ه وس��لم بقول�ه أحيان�اً للغائ��ب، وذل�ك استش��ھادا بم�ا و

  .فنحن غير مضطرين لتأويل ما أوله البصريون، و_ أعلم) بالصيام

، فق��د فّص�ل الك��#م في�ه عن��د )التح�ذير(ومم�ا ذك��ره م�ن المفاعي��ل النص�ب عل��ى   

) إيّ (، ف�ذكر أّنھ�ا مثقل�ة تك�ون للتح�ذير، وف�ي الض�مير ف��ي )2()إيّ (حديث�ه ع�ن الض�مير 

بين نحاة البصرة والكوفة، عرض ھذا الخ�#ف أب�و البرك�ات انب�اري وانتص�ر خ#ف 

ذھ��ب الكوفي��ون إل��ى أّن الك��اف والھ��اء : "ل��رأي البص��ريين، والخ��#ف ي��تلخص بم��ا يل��ي

عماد، وإليه ذھ�ب أب�و ) إّيا(ھي الضمائر المنصوبة، وأّن ) إياك وإياه وإياي(والياء من 

���اك(ى أّن الحس���ن اب���ن َكْيَس���ان، وذھ���ب بعض���ھم إل��� بكامل���ه ھ���و الض���مير، وذھ���ب ) إي[

ھي الضمير والك�اف والھ�اء والي�اء ح�روف P موض�ع لھ�ا م�ن ) إّيا(البصريون إلى أّن 

وإي[�اك وإي[اكم�ا : "وقد اختار العوتبي م�ا ذھ�ب إلي�ه البص�ريون عن�د قول�ه. )3("ا)عراب 

  .)4("فھو نصٌب ) إي[ا(ضمير المضمر المنصوب فكل! موضع وقع فيه ....... وإي[اكم

                                                

 131، مصدر سابق، صـأسرار العربيةا�نباري،   )1(

 148-2/147اHبانة،   )2(

 )98(، مسألة2/218، مصدر سابق، ا�نصاف ا�نباري،  )3(

 2/148اHبانة،   )4(
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  )الظروف(المفعول فيه 

، وق��د )ا)بان��ة(تح��دث الع��وتبي ع��ن الظ��روف ف��ي مواض��ع متفرق��ة م��ن كتاب��ه   

  : ذكرھا بحسب ترتيبھا الھجائي، ومن الظروف التي تحدث عنھا العوتبي

)اRن(  
جمع العوتبي فيھا آراء من سبقه من العلماء، فذكر قول الخليل فيھ�ا،  )1(

Pب��ن قتيب��ة، ل��ذلك ك��ان ) تأوي��ل مش��كل الق��رآن(عنھ��ا بالنق��ل م��ن كت��اب  ث��م ت��ابع الح��ديث

  .العوتبي في ھذه المسألة مجرد ناقل P أكثر

آن الشيُء يئيُن أين�ا ًإذا ح�اَن وقوع�ه فھ�و : "، يقول العوتبي)آن(ومن الظروف   

أل�ْم َي�أِن لل�ذين : [قال _ عّز وج�لّ . أين، وأني َيأني أْنَيا ًوأْنَيا ًوإْنَيا ًوإنًى مقصور فھو آن

  :، أي ألم يأن، قال الشاعر16الحديد]آمنوا أْن تخشَع قلوُبھم لذكِر _

  وقد شاَب أصداغي بل قد أنى ليا    أَلّما يئن في أن تـَُجلّى عمايتي   

  .)2("، أي بلوغه 53احزاب]َغْير ناِظريَن إَِناه: [فجمع بين اللغتين، وقوله تعالى

)إذ وإذا(وتح��دث بالتفص��يل ع��ن   
لم��ا يس��تقبل ل��وقتين، وق��د ) إذا(، ف��ذكر أّن )3(

تك��ون م�ن ح��روف ) إذ(أيض�ا ً لم��ا يس�تقبل ، وذك�ر أّن ) إذ(، وتك��ون )إذ(تك�ون بمعن�ى 

يومئ��ذ (إل��ى ظ�رف الزم�ان تكت��ب متص�لة مع�ه ) إذ(الزوائ�د، كم�ا ذك�ر أّن��ه عن�د إض�افة 

ضافة، وذك�ر أخي�راً ، وإذا كـُتبت منفصلة أصبحت صلة وخرجت من حّد ا)...)وحينئذ

  .أّنھما اسمان يكونان ظرفين في موضع نصب

)إذن(وتحدث أيضاً عن   
، فجعلھا ج�واب تأكي�د الش�رط، وتن�ون عن�د الوص�ل )4(

، وذك���ر أّنھ���ا رأي الف���راء ف���ي أّنھ���ا تنص���ب الفع���ل )إذنْ (، وتس���كن عن���د الوق���ف )إذا ً(

كتابتھ�ا ب�الف ف�ي جمي�ع المضارع إذا كتبت بالنون، كما ذكر رأّي اب�ن قتيب�ة بتفض�يله 

  .احوال، دون أْن يرجح إلى أي رأي يميل

)أم�س ِ(ومن الظروف التي تحدث عنھ�ا أيض�ا ً  
فتح�دث ع�ن أحوالھ�ا، وأّنھ�ا  )5(

التعري��ف )ال��ـ(مكس��ورة عل��ى ك��ل ح��ال إذا كان��ت مف��ردة، ف��إذا ُعرف��ت با)ض��افة أم ب��ـ

ا تبقى مخفوض�ة حت�ى بإض�افة أعربت، ثم أتى بأمثلة على ذلك، وذكر الرأي القائل بأّنھ

، )ھ�ذه لغ�ة ش�اذة: (عندما ق�ال)أمس ٍ(وقد ذكررأيه في قول بعضھم بتنوين.الف وال#م

رأيت�ه أم�س ٍ فينون�ون ن�ه بن�ي عل�ى الكس�ر ُش�ب\ه باص�وات، : وبعضھم يق�ول:" فيقول
                                                

، 2، تحقيق السيد أحمد صقر،طتأويل مشكل القرآنابن قتيبة، : ، ويُنظر104-2/103اHبانة،   )1(
 .523، صـ1973دار التراث، القاھرة، 

 2/107اHبانة،   )2(

  128- 2/125، نفسه  )3(

 2/128نفسه،   )4(

 2/159نفسه،   )5(
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 ، وقول�ه مكس�ورة)1(...."غاقٍ  في حكاية صوت ِ الغراب فينونون وھذه لغة ش�اذة: نحو

اعل�م أّن أم�س ف�ي ك�#م الع�رب : "على كل حال ھ�ذا م�ذھب الجمھ�ور، يق�ول الزج�اجي

  .)2("فإذا أضفته أو أدخلت عليه الف وال#م أعربته ....مبني على الكسر أبداً 

وس�ألته رحم�ه _ يعن�ي الخلي�ل، : "....س�يبويه م�ا مف�اده م�ا قال�هأورد البغدادي   

أمس ھھنا ليس على الجر، ولكنه لما كث�ر  مصروف، نّ : اسم رجل، فقال) أمس(عن 

) أي��نَ (ف��ي ك#مھ��م وك��ان م��ن الظ��روف ترك��وه عل��ى ح��اٍل واح��دة، كم��ا فعل��وا ذل��ك ب��ـ

وكسروه كما كسروا غاق ٍ، فإذا صار اسماً لرجل انصرف، ّنه قد نقلته إلى غير ذل�ك 

إنم�ا تش�بيھاً بغ�اق ) أم�س(، فص�رف )3(..."الموضع، كم�ا أن�ك إذا س�ّميت بغ�اق ص�رفته

ّن P ُب�د[ ل�ك م�ن أن تص�رفه ف�ي "اسم رج�ل ف�# ب�ّد م�ن ص�رفه ) أمس(ھو إذا جعلَت 

الجر والنصب، ن�ه ف�ي الج�ر والنص�ب مكس�وٌر عل�ى لغ�تھم، ف�إذا انص�رف ف�ي ھ�ذين 

  .)4("الموضعين انصرف في الرفع 

لغ�ة ش�اذة، إنم�ا عل�ى اعتبارھ�ا ظ�رف، ) أمس(إّن العوتبي لّما اعتبر انصراف   

قبل يومك، ولك�ْن م�ن ك�#م الخلي�ل ال�ذي نقل�ه س�يبويه، ي�دل عل�ى ج�واز انص�راف ليوم 

، و_ )غ��اقٍ (إذا كان�ت اس�م رج�ل، كم�ا ج��وزوا انص�راف اس�م ص�وت الغ�راب ) أم�س(

  .أعلم

حي��ث أص��لھا : " يق��ول الع��وتبي ،)حي��ث(وم��ن الظ��روف الت��ي ذكرھ��ا الع��وتبي   

وح�وث لغ�ة . وح�وَث وحي�ُث وحي�ثَ  حوثُ : وفيھا أربع لغاتٍ ..... حوث فقلبوا الواو ياء

: واللغة العليا حيُث ترفُع الثاء وبھا ج�اء الق�رآن، وفيھ�ا اخ�ت#فٌ ..... طيء على اصل

ق���ال بع���ٌض ھ���ي مبني���ة عل���ى الض���م، وق���ال بع���ٌض عل���ى الف���تح، وق���ال بع���ض تج���ري 

  .)5("با)عراب، وھي أداة للرفع ترفُع اPسم بعَده

ة ح�ول مج�يء حي�ث، ث�م P يلب�ث أْن ين�اقش فالعوتبي ھن�ا يس�رد اSراء المختلف�  

فيب�دأ الع�وتبي . ھذه اSراء بطريقة سلسة متدرجة تص�ل إل�ى الم�تعلم بك�ل يس�ر وس�ھولة

وع���ن الع���رب أّن ال���يمن وبن���ي تم���يم : "بمناقش���ة اPخت#ف���ات حولھ���ا بالترتي���ب، فيق���ول

م�ن ، فھ�و ي�ذكر  )1("حيَث لقيُت�ُه ونح�و ذل�ك : ينصبون حيث في موضع نصب، يقولون

                                                

 2/161، اHبانة  )1(

، 1985، عالم الكتب، بيروت، 1، تحقيق علي محسن عيسى، طشرح جمل الزجاجيابن ھشام،   )2(
 .366صـ

 167/  7، مصدر سابق، الخزانةالبغدادي،   )3(

 7/168، مصدر سابق، انةالخزالبغدادي،   )4(

 2/390اHبانة،   )5(

 2/390، اHبانة )1(
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وق��ال اب��ن  : "ق��ول بع��ض العلم��اء ع��ن س�بب رفعھ��ا فيق��ولق�ال بنص��ب حي��ث، ث��م ي�ذكر 

. اء خلف�اً م�ن ال�واوالواو إلى الياء وُجعلت ضمة ُ الث�أصلھا حوُث فعدلت عن : انباري

عب�د _ حي�ُث زي�ٌد، : ُضمت لتضمنھا حالين، فإذا قلت: وھذا قول الكسائي، وقال الفراء

ٍن فيه زيٌد، فلما قام�ت حي�ُث مق�اَم محل�ين أعطي�ت أثق�ل الحرك�ات فمعناه عبد _ في مكا

، في��ذكر ھن��ا أق��وال العلم��اء ال��ذين علل��وا س��بب بن��اء )2(..."وھ��ي الض��مة ف��ي ك��ل ح��ال

على الرفع، وھم الكس�ائي والف�راء وت�بعھم اب�ن انب�اري، ف�العوتبي ھن�ا يح�اول  )حيث(

وھ��ي أداة للرف��ع ترف��ُع (قول��ه ، وھ��و ف��ي )حي��ث(ا)لم��ام بك��ل اSراء الت��ي ذك��رت ح��ول 

، فق��د ذھ��ب ف��ي رف��ع اPس��م الواق��ع بع��د الظ��رف ي��ذھب م��ذھب الك��وفيين) اPس��م بع��َده

ّن اPس��م بع��د إ، فالبص��ريون ق��الوا الكوفي�ون إل��ى أّن الظ��رف يرف��ع اPس��م إذا تق�دم علي��ه

  .)3(الظرف مرفوع باPبتداء

ا ذھ���ب إلي���ه ف���العوتبي واف���ق رأي الك���وفيين ف���ي ھ���ذه المس���ألة، والص���واب م���  

البص��ريون، م��ن أّن اPس��م بع��د الظ��رف مرف��وع باPبت��داء ول��يس ب��الظرف، كم��ا ذك��ر 

  .العوتبي والكوفيون، و_ أعلم

، تحدث عنھا في عدة مواضع، فذكرھا عن�د حديث�ه )حين(ومن الظروف أيضا ً  

يجعلھ���ا نص���با ً أب���دا ً عن���د ) ي���وم وح���ين وزم���ان وش���ھر وأش���باھھا(ع���ن الظ���روف 

) الي�وم(، ولكّنه P يلبث أْن يتركھ�ا ليتح�دث ع�ن )5(وذكرھا في موضع آخر، )4(إضافتھا

  ).إذ(وإضافته إلى 

وم�ن الع�رب م�ن يق�ول إذا : "ولقد بّين رأي�ه ح�ين استش�ھد بش�عر للنابغ�ة، يق�ول  

وأشباه ھذا، أضافه إضافة وإض�افة ليس�ت بمحض�ة، ) يوم وحين وزمان وشھر(أضاف 

  :ع نصباً أبدا، وتنشد العرب ھذا البيتيجعله في حال النصب والخفض والرف

  وقُلُت لّما أصُح والشيُب وازعُ   حيَن عاتبُت المشيَب على الصب\اعلى   

  .)1("والخفض ھو الوجه . ومنھم من يخفض ومن حين ِ تطلُع الشمس إلى حين تغيب

بناء حين على الفتح )ضافتھا إل�ى مبن�ي غي�ر " ):حين(يقول سيبويه في نصب   

فيم��ا ُذك��ر الش��اھد ف��ي ش��رح اب��ن ، ح��ين عن��د س��يبويه بنص��ب فرواي��ة البي��ت )2("م��تمكن

والرواي�ة عن�د س�يبويه بف�تح ح�ين، : "وورد في حاشية شرح المفصل) حين(يعيش بجر 
                                                

 2/390نفسه،   )2(

 )6المسألة ( 61صـ/1، مصدر سابق، جا�نصافا�نباري، : انظر  )3(

 2/40اHبانة،   )4(

 2/396، نفسه  )5(

 2/40، اHبانة  )1(

 )الحاشية( 2/331، مصدر سابق، الكتابسيبويه،   )2(
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أي (مع��ه ) أي ح��ين(ق��ال كأّن��ه جع��ل ح��ين وعاتب��ت اس��ماً واح��داً، وق��ال اعل��م وبناؤھ��ا 

س�ماء المف�ردة دون افع�ال والجم�ل على الفتح ّن حّق ا)ضافة أن تقع على ا) الفعل

  .)3("وإعرابھا جائز على اصل: ثم قال ..فلما خرجت ھنا عن أصلھا بني اPسم

على أّنه يجوز إعراب حين ب�الجر لع�دم لزومھ�ا : "وذكر البغدادي البيت إذ قال  

بن�ي لiضافة إلى الجملة، ويجوز بناؤھا على الفتح Pكتسابھا البناء من إضافتھا إل�ى الم

  .وھو قريب من قول سيبويه )4()"عاتبت(وھو جملة 

وجرھ�ا، أّم�ا الف�تح ) ح�ين(ومما يتبين من الك#م الس�ابق أّن البي�ت ُي�روى بف�تح   

جمل��ة ص��درھا فع��ل م��اٍض مبن��ي، فاكتس��ب المض��اف البن��اء م��ن  إل��ىلكون��ه أض��يف 

ولك��ّن  ن،ان ص��حيحتا، وعلي��ه فالروايت��لع��دم ل��زوم ا)ض��افةالمض��اف إلي��ه، وأّم��ا الج��ر 

  .الجر كما ذكر، وك#ھما صحيح، و_ أعلمالعوتبي يفضل رواية 

ھ�ي بمنزل�ة : "، تحدث عنھ�ا بكلم�ات بس�يطة، يق�ول)لدى(ومن الظروف أيضا ً   

، ث��م ذك��ر ش��واھد م��ن الق��رآن )5(..."رأيت��ه لَ��دى ب��اب ال��دار قائم��ا ً: لَ��ُدن وعن��د، تق��ول

  .والشعر

)لَ��ُدن(ومنھ��ا أيض��ا ً  
، )عن��د(ھ��ا، ف��ذكر أّنھ��ا ت��أتي بمعن��ى ، تح��دث ع��ن معاني)6(

  .واستشھد على ذلك من الشعر) حين(وكذلك تأتي بمعنى 

ح�رف ُيض�م ب�ه الش�يء إل�ى : َم�عَ : " يق�ول الع�وتبي، )مع(ومن الظروف أيضا ً   

: ھذا مع ھذا، وھو من حروف الجر، وھو للص�حبة أيض�اً ن�ك إذا قل�ت: الشيء، تقول

) م�ع(وف�ي ..... وُھم مع�اً، وھ�ي مع�اً، تري�د جميع�اً  ُھما: وقولك. كنُت معه، فقد صحبته

  :فتح العين وھو أفصح وأكثر وبه ُيقرأ، وَجزمھا لغة ربيعة، وأنشد: لغات

  .)1("وِرْزُق _ِ غاٍد ثّم راِئْح     وَمْن يتْق فإّن _َ َمْعهُ   

ودخ�ول ح�رف الج�ر عليھ�ا ) مع�اً (اسم ب�دليل التن�وين ف�ي ) مع(ذكر النحاة أّن      

  .)2()جئُت ِمْن معه(و) ذھبت ِمْن معه(في حكاية سيبويه 

، واختلف�وا )3(إحداھا س�كون الع�ين وھ�ي لغ�ة ربيع�ة وغ�نم: نأّن فيھا لغتي كروذ  

حرفيتھ��ا إذا  فقي��ل ح��رف ج��ر، وزع��م أب��و جعف��ر النح��اس أّن ا)جم��اع منق��د عل��ى"فيھ��ا 
                                                

 3/16، مصدر سابق، شرح المفصل ابن يعيش،  )3(

 551-6/550، خزانة ا)دبالبغدادي،   )4(

 4/187اHبانة،   )5(

 4/186نفسه،   )6(

 272-4/271، اHبانة  )1(

، تحقيق أحمد رصف المباني في شرح حروف المعانيأحمد بن عبد النور المالقي، : يُنظر  )2(
، مصدر سابق، مغني اللبيبابن ھشام، : ويُنظر ،328صـ. ت.الخراط، مجمع اللغة العربية بدمشق، د

  306، صـالجنى الداني، والمرادي، 1/365
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وإذا : "تھ��ا يق��ول، وي��ذھب الم��القي إل��ى حرفي)4(..."كان��ت س��اكنة والص��حيح أنھ��ا اس��م

س�كنت عينھ��ا فھ�ي إذ ذاك ح��رُف ج�رh معن��اه المص�احبة، والعام��ل فيھ�ا فع��ل وم�ا ج��رى 

  : ومما جاء منھا حرفاً قوله...مجراه كسائر حروف الجر

  .)5("وإْن كانت زيارتـُكم لِمـاما           فِريشي ِمْنُكم وھواَي مْعكم  

ا اعتقد فيھا الحرفية سكنھا والقي�اس فيھ�ا لم: "وقد رد[ ابن يعيش على مثل ھذا بقوله    

أْن تكون مبنية لفرط إبھامھ�ا كل�دن وحي�ث وإنم�ا أعرب�ت ونص�بت عل�ى الظرفي�ة نھ�م 

أي ھ�و ف�ي ملك�ي وإْن ك�ان ) معي مال: (انصرفوا فيھا على تصرفھم في عند، فيقولون

  .)6("غائباً كما يقال عندي مال

مفتوح��ة وP خ��#ف عن��د النح��اة عل��ى  وأّم��ا اللغ��ة الثاني��ة وھ��ي أن تك��ون الع��ين  

  .اسميتھا، وتكون عند ذلك ظرفاً من الظروف

ّن فتح عينھا ھ�و أفص�ح وأكث�ر فھ�و م�ذھب جمھ�ور النح�اة، إوأّما قول العوتبي   

لم يحفظ أّن السكون فيھا لغة، فجعل�ه "وأّن سكون عينھا ھو شاذ وقليل حتى أّن سيبويه 

باحث يرى أّن اPسمية ھي أق�رب إل�ى الص�واب وعليه فإّن ال .)7("من ضرورات الشعر

  .باعتبار ادلة التي جاء بھا النحاة، وليست حرفاً كما ذكر العوتبي، و_ أعلم

وم��ن الع�رب م�ن ُيع��رب الي�وَم بوج��وه : "يق�ول الع�وتبي، )ي��وم(وم�ن الظ�روف   

زي�ٌد،  أعجبن�ي ي�وُم ق�ام زي�ٌد، ورأيت�ه ي�وَم ق�ام: تق�ول. ا)عراب إذا أض�افه إل�ى الماض�ي

  . ونظرُت إلى يوم ِ قام زيٌد وليس بالوجه

أعجبني ي�وَم زي�ٌد ق�ائٌم، ورأيت�ه ي�وَم زي�ٌد ق�ائٌم، ونظ�رُت : ومن العرب من ينصب فيقول

مض��ى يومئ��ٍذ بم��ا في��ه، ولقيت��ه يومئ��ٍذ ونظ��رُت إل��ى يومئ��ٍذ : وتق��ول. إل��ى ي��وَم زي��ٌد ق��ائمٌ 

  .)1("فتنصب اليوَم إذا أضفته إلى إذ ھذا ھو اPختيار 

نلخ�ص ق�ولھم بم�ا ذك�ره اب�ن  أنْ  يمك�نوقال مثل ھذا الك#م النحوي�ون الق�دامى   

كل متمكن من الظروف من أسماء السنين والشھور وايام واللي�الي : "....يعيش إذ قال

مما يتعاقب عليه الف وال#م وا)ضافة من نحو سنة وشھر ويوم وليلة فھذا يج�وز أن 

ويج��وز أن تنص��بھا عل��ى ....ه وتج��ره  وP تق��در مع��هنس��تعمله اس��ما غي��ر ظ��رف فترفع��

                                                                                                                         

 305، مصدر سابق، صـالجنى الداني المرادي،: يُنظر  )3(

 306المصدر نفسه، صـ  )4(

 329، مصدر سابق، صـرصف المبانيالمالقي،   )5(

 129-2/128، مصدر سابق، شرح المفصلابن يعيش،   )6(

 305صـ مصدر سابق، ،الجنى الدانيرادي، الم  )7(

 2/397اHبانة،   )1(
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) فتنص�ب الي�وَم إذا أض�فته إل�ى إذ ھ�ذا ھ�و اPختي��ار: (، وأّم�ا ق�ول الع�وتبي)2("الظ�رف 

فھو اختيار النحاة ّن اليوم لما أضيف إلى إذ خرج ع�ن تمكن�ه ف�# يس�تعمل إP ظرف�اً، 

  .، وھو الصواب، و_ أعلم)3(فلزم النصب لذلك

  النداء

وح�اول أْن يح�يط بك�ل ) ا)بان�ة(وقد ذكره العوتبي في مسائل متفرقة من كتاب�ه   

  .ما قيل عن النداء، من خ#ل مناقشة بعض المسائل النحوية ھنا وھناك

وأكث�ر : "، يق�ول)حذف ياء النداء(ومن المسائل التي عالجھا العوتبي في النداء   

ي�ا ق�وم ِاعب�ُدوا : [فسھم، قال _ تع�الىالعرب يحذفون الياء في النداء، إذا أضافوه إلى أن

والع��رُب إذا : "، كم��ا تح��دث ع��ن ن��داء النك��رة، يق��ول)4("ي��ا ق��ومي : ، يري��د59اع��راف]_َ 

ي�ا رج�# ًكريم�ا ً، وي�ا راكب�اً عل�ى : ة بشيء آث�رت الن[ص�ب، يقول�ونفدعت نكرة موصو

ث ع��ن ح��روف الن��داء ، كم��ا فص��ل الح�دي)5("البعي�ر أقب��ل، وك��ذا إذا ن��ادوا الن[ع�ت وح��ده 

م��ن ) ي��ا(بإس��قاط : )6(ف��ذكر أّن المن��ادى ي��أتي بتس��ع لغ��ات الت��ي ت��دخل عل��ى المن��ادى،

، )ي�ا أي�ھ��ا(، وق�د أف�رد ح�ديثا ًع�ن )وا وأْي وآي وأي�ا والھم�زة وھي�ا(المن�ادى، وب�دخول 

م��ا أت��وا ب��ه لبع��د الص��وت والت��رنم، وليقب��ل علي��ك ح��رف الن��داء وإنّ : ي��ا: "يق��ول الع��وتبي

ي��ا أّي ھ��ؤPء الن��اس، ] ھ��ا الن��اسُ أي! : [واص��ل ف��ي. ص��لة: من��ادى، وھ��ا: ، وأّي ُالمن��ادى

يا أّي ھ�ذا النب�ي، : ، اصل فيه]ھا النبي! يا أي! : [واكتفي بالناس من أوPء فحذفوا، وكذلك

  : قال الشاعر. فاكتفي بالنبي من ذا

  د ُ◌ُ الحي! عاھِ  بكَ  دْ لم يعھ كَ الذي               كأنّ  الدارسُ  ھذا المنزلُ أP أيّ   

  :وقال طرفة. اصلفأخرجه على 

  خلدي؟  اللذاِت ھل أنت مُ  أشھدَ  اجري  أحضَر الوغى          وأنْ ھذا الزّ أP أي!     

  : وقال آخر

  رُ عن يديك المقادِ  أP أي!ھذا الباخُع الوجِد نفَسه ُ            بشيء ٍ نحته ُ  

  : ــه َ النبي، ويا أيـّــُـَه الرجُل، وأنشد الفراءيا أيـّــَ : ومن العرب من يقول   

ـ!       ◌ِ  النفسِ   حوحُ الل!  َه القلُب يا أيـ

  ◌ِ  عسالحسان الل!  ◌ِ  البيض ◌ِ  عن قْ أِف     

                                                

 2/41، مصدر سابق، شرح المفصلابن يعيش،   )2(

 2/41المصدر نفسه،   )3(

 1/156اHبانة،   )4(

 2/29، نفسه  )5(

 643- 4/642، نفسه  )6(
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  . )1(" بھذه اللغة، نھا تخالف المصحف ُيقَرأوP يجوز أن 

م ا أّي والث�اني اس�الم�بھم ف�ي الن�داء ش�يئان أح�دھم: "ذكر ابن يعيش ف�ي ش�رحه  

وھي أشد إبھاما ً من أس�ماء ا)ش�ارة، أP ) ھا الرجلُ يا أي! (فنحو قولك  )أيّ (ا)شارة فأما 

Pتثنى و P 2("تجمع  ترى أنھا(.  

 ُيق�َرأوP يج�وز أن  .....ي�ا أيـّــَـ�ـه َ النب�ي، وي�ا أيـّــُ�ـَه الرج�لُ (أّما ق�ول الع�وتبي   

: ورد في ق�راءة بع�ض اSي�ات، وھ�ي فإنما يرّدهُ ما) بھذه اللغة، نھا تخالف المصحف

َھا الُمؤِمنوَن لعلكم تفلح�ون: [قوله تعالى : ، وقول�ه تع�الى31الن�ور]وتوبوا إلى _ِ جميعاً  أي!

���كَ [ َھ���ا الس���احُر ادع لن���ا َرب[ َھ���ا : [، وقول���ه تع���الى49الزخ���رف]وق���الوا ي���ا أي! َس���َنْفَرُغ َلُك���ْم أي!

  . 31الرحمن]الّثق#ن ِ

ف�ي ھ�ذه اSي�ات ) أّيھ�ا(، أّن اب�ن ع�امر ق�رأ )التيسير ف�ي الق�راءات(ذكر الداني صاحب 

بض��م الھ��اء ف��ي الوص��ل ف��ي الث#ث��ة والب��اقون ...اب��ن ع��امر: "ال��ث#ث بغي��ر أل��ف، يق��ول

، )3("بالف ووقف الباقون بغير أل�ف) أّيھا(بفتحھا، ووقف أبو عمرو والكسائي عليھن 

�ُه المؤمن�ون بض�م الھ�اء ووجھ�ه أّنھ�ا " ]:أّيھ�ا المؤمن�ون[فيما ذكر الزمخشري في آية  أي!

  .)1("كانت مفتوحة لوقوعھا قبل الف Pلتقاء الساكنين أتبعت حركتھا حركة ما قبلھا

، P حج��ة في��ه، ّن )بھ��ذه اللغ��ة يق��رأP يج��وز أن (وعلي��ه ف��إّن ق��ول الع��وتبي   

  .و_ أعلمأوردھا من ضمن القراءات السبع المتواترة، ف# حجة له بذلك، ) الداني(

ھ��و : "، يق��ول فيھ��ا)أيْ (ث��م تح��دث ع��ن بع��ض ح��روف الن��داء منف��ردة، ف��ذكر   

، إذا تضرعوا، ويقولون: َتضرع، كقولھم ، وي�ا رب�اه، : أْيرب! ، وھي�ا رب! ، وأي�ا َرب! رب!

  يا َرب! يا رّباه إياَك أســلْ     : والھاء ُتضم وتكسر، قال

  )2("عفوا ًأيا َرب[اهُ من ِفعل ِاجْل       

)وا(وتحدث أيضاً  عن   
، فذكر أنھا ح�رف للندب�ة، وأّن ب�#Pً ك�ان ين�دب بھ�ا )3(

  !....).  وا محمداه! وا نبياه(الرسول صلى _ عليه وسلم 

                                                

 4/649اHبانة،   )1(

 7صـ/ 2مصدر سابق، ج شرح المفصل، ابن يعيش،  )2(

 162- 161مصدر سابق، صـ ،التيسير في القراءات ي،الدان  )3(

 289صـ/3، مصدر سابق، جالكشافالزمخشري،   )1(

 4/653اHبانة،  ) 2(

 4/484، نفسه  )3(
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  المجرورات) ـھ

  حروف الجر

  :حروف الجر كثيرة جمعھا ابن مالك في قوله  

، وھي"   َعَدا، في، َعن، علىحت[ى، خ#، َحاشا،   ِمْن، إلى، : ھاَك ُحروَف الَجر\

، ال#ُم، كْي، واٌو، وتا   والكـاُف، والـبـاُء، ولـعـل[، ومتى  ُمذ، ُمْنذ ُ، ُرب[

  .)1("ھذه الحروف العشرون كلـ!ھا مختصة باسماء، وھي تعمل فيھا الجر[ 

في نواسخ المبتدأ و الخبر، ومع�اني ح�روف الج�ر ) لعل(وقد تقدم الحديث عن   

ح��رف Sخ��ر، وق��د أورد الع��وتبي ھ��ذه الح��روف جميعھ��ا، حي��ث مختلف��ة، تختل��ف م��ن 

دخ�ول بع�ض (ذكرھا حسب ترتيبھا الھجائي، ولكّنه فصل الحديث عنھ�ا أكث�ر ف�ي ب�اب 

، وارتأينا الح�ديث ع�ن ھ�ذا الب�اب لم�ا في�ه م�ن تفص�يل ف�ي مع�اني )الصفات على بعض

  .حروف الجر

م�ن اب�ن قتيب�ة ) دخ�ول بع�ض الص�فات عل�ى بع�ض(لقد استمد الع�وتبي عن�وان   

، وبلف�ظ )2(باللفظ نفس�ه ) أدب الكاتب(فقد ذكره ابن قتيبة في كتابه المسمى ) ھـ276ت(

، فيم�ا )3()تأوي�ل مش�كل الق�رآن(ف�ي كتاب�ه ) دخول بعض حروف الصفات مكان بع�ض(

، إP )4()دخول ح�روف الخف�ض بعض�ھا مك�ان بع�ض(بلفظ ) ھـ415ت(ذكرھا الھروي 

بھذا المصطلح ويلحقه في باب التضمين، م�نھم اب�ن تيمي�ة، أّن بعض العلماء P يعترف 

الع��رب تض��من الفع��ل معن��ى الفع��ل، وتعدي��ه تعديت��ه، وم��ن ھن��ا غل��ط م��ن جع��ل : " يق��ول

كم�ا ق�ال عيس�ى اب�ُن : [كما يقول�ون ف�ي قول�ه تع�الى.....بعض الحروف تقوم مقام بعض

ونظ��ائره ......ذل��ك ، أي م��ع _ ونح��و14الص��ف]م��ريَم للح��وارّيين م��ن أنص��اري إل��ى _

  .)5("كثيرة 

: ورفض دخول الصفات على بعض واضح عند اب�ن ق�يم الجوزي�ة ح�ين يق�ول   

لِلذيَن ُيؤل�ـُوَن م�ن ن\س�اِئِھم َت�َرب!ُص أربع�ِة أش�ھٍر ف�إْن ف�اؤوا ف�إّن _ غف�وٌر : [قال تعالى" 

اPمتن��اع اPمتن��اع ب��اليمين، وُخ��ص[ ف��ي ع��رف الش��رع ب: ، ا)ي��#ء لغ��ة226البق��رة]رح��يم

                                                

 .3/3 مصدر سابق، ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،   )1(

تاب العربي، بيروت، ، قّدم له مصطفى صادق الرافعي، دار الكشرح أدب الكاتبالجواليقي،   )2(
 254صـ. ت.د

 565مصدر سابق، صـ ،تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة،  )3(

، تحقيق عبد المعين الملوحي، مجمع اللغة العربية، دمشق، ا)زھية في حروف العربيةالھروي،   )4(
 267م، صـ1993

رحمن بن قاسم وابنه جمع وإعداد وتقديم عبد ال.  مجموع فتاوى ا�مام ابن تيميةابن تيمية،   )5(
  .342صـ/13ج. ت.محمد، كتاب مقدمة التفسير، د
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َي فعلُ���ه ب���أداة  تض���ميناً ل���ه عل���ى معن���ى ) ِم���نْ (ب���اليمين م���ن وطء الزوج���ة، ولھ���ذا ُع���د\

، ويقول ف�ي تفس�ير )1() "على(مقام ) ِمنْ (من نسائھم، وھذا أحسن من إقامة ) يمتنعون(

ُبون: [قوله تعالى ولم يق�ل ) يشرب بھا المقربون: (قال"، 28المطفف�ين]عيناً يشَرُب بھا الُمَقر[

ن الفع�ل ) شرب منھاي( إش�عاراً ب�أّن ري[ھ�م  ب�العين نفس�ھا خالص�ة P بھ�ا وبغيرھ�ا، فُض�م\

دي بالباء، وھذا ألطُف مأخ�ذاً وأحس�ُن م�ن أن يجع�ل ) يروي(معنى ) يشرب( ) الب�اء(فع\

ى تعديت��ه، وھ��ذه طريق��ة الفع��ل معن��ى فع��ل آخ��ر فيت) يش��رب(ويض��م[ن ) م��ن(بمعن��ى  ع��د[

، ُكث��ٌر ھ��م ال��ذين ق��الوا )2("طريق��ة س��يبويه وأئم��ة أص��حابه  اق م��ن النح��اة، وھ��يالُح��ذ [

بالتض��مين م��ن المفس��رين P مج��ال ل��ذكر آرائھ��م جميع��ا ونكتف��ي بم��ا أوردن��اه، ونش��ير 

الزمخش��ري، والراغ��ب اص��فھاني، وأب��ي بك��ر ال��رازي، والبيض��اوي (لبعض��ھم مث��ل 

ح��روف الج��ر م��ن المص��طلحات الكوفي��ة، يقابل��ه ) الص��فات(وُيع��د! مص��طلح ). وغي��رھم

طري�ق اب�ن قتيب�ة و  -كم�ا ذكرن�ا-، وقد سار العوتبي في ھذه التس�مية  )3(عند البصريين

أدب الكات��ب وتأوي��ل (الك��وفيين، وھ��و وإْن نق��ل كثي��راً مم��ا أورده اب��ن قتيب��ة ف��ي كتابي��ه 

إP أّن��ه ت��رك لن��ا م��ادة دس��مة ف��ي ھ��ذا الجان��ب تس��تحق الوق��وف عليھ��ا، ) مش��كل الق��رآن

  : ياً الترتيب الذي سار عليه العوتبي في ا)بانةعارضاً لھا مراع

  :، قال زھير)مذ(تدخل على ) ِمنْ (و: " ، يقول العوتبي)ِمنْ ( 

ِة الِحجرِ         .)4("ِمْن دْھِر  أقوْيَن ِمْن ِحجج و    لَِمن ِ الدياُر بِقـُن[

  .)5("أراد ُمذ ِحَجٍج وُمذ َدْھٍر : "وما ذكره العوتبي ساقه الھروي وقال

  :، قال رجل في ابنته)الباء(مكان ) في: " (، يقول العوتبي)في(

  ولكّنني عْن ِسنبس ٍ لسُت أرغُب   وأرغُب فيھا عن لقيٍط ورْھِطهِ     

  ).فيھا(في قوله ) الباء(مكان ) في(يقصد أقام . )6("بھا فأقام صفة مقام صفة : أي

أعم�ى فھ�و ف�ي  ف�ي ھ�ذه )∗(وَم�ْن ك�ان: [قوله تعالى): عن(مكان ) في: "(ويقول  

  .)1()"يقصد عن ھذه ايام(في ھذه ايام، وفي الحاشية : ، نقول72ا)سراء]اSخرة أعمى

                                                

، تحقيق شعيب ا�رنؤوط، مؤسسة الرسالة، زاد المعاد في ھدي خير العبادابن قيم الجوزية،   )1(
 311صـ/5بيروت، ج

، دار 1، تحقيق محمد أجمل اHصUحي، ططريق الھجرتين وباب السعادتينابن قيم الجوزية،   )2(
 .421، صـ1ھـ، مجلد1429الفوائد، مكة المكرمة، عالم 

، مكتبة 2، طمدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحومھدي المخزومي، : يُنظر  )3(
، مصدر سابق، ا�نصافا�نباري، : ، ويُنظر310-309، صـ1958مصطفى البابي الحلبي، 

 ).6(، مسألة 61صـ/1ج

 1/363اHبانة،   )4(

 283مصدر سابق، صـ ،زھيةا) الھروي،  )5(

 1/369اHبانة،   )6(



 

 

98

98

وأدخلن���ي برحمت���ك ف���ي عب���ادك : [قول���ه تع���الى) م���ع(بمعن���ى ) ف���ي: " (ويق���ول  

  : وقال امرؤ القيس...... ومثله. مع عبادك: ، أي19النمل]الصالحين

  )2(!...."ين شھراً في ث#ثِة أحوال ِ؟ث#ث  وھل ينعمن َمن كان أقرُب َعھِده 

تج��در ا)ش��ارة إل��ى أّن بي��ت ام��رئ الق��يس ال��ذي أورده الع��وتبي ھن��ا، اح��تج ب��ه بع��ض   

، )3("أي م��ن ث#ث��ة أح��وال : "...، يق��ول اب��ن قتيب��ة)م��ن(بمعن��ى ) ف��ي(العلم��اء عل��ى أّن 

 -نق��# ع��ن اص��معي واب��ن الس��كيت–ق��ال العس��كري : "ويق��ول البغ��دادي ف��ي الخزان��ة

كيف ينعم من كان أقرب عھده بالرفاھية ث#ثين شھراً من ث#ثة أح�وال، عل�ى أّن : يقول

وكونھ�ا بمعن��ى : ، ق��ال اب�ن الس��يد)م�ع(وق��د تك�ون بمعن��ى : ، ث��م ق�اP)م�ن(بمعن��ى ) ف�ي(

: ق�الوا: "، وأّما ابن جني فق�د ذك�ر ف�ي ھ�ذا البي�ت)4() "من(أشبه من كونھا بمعنى ) مع(

ث#ثين شھراً ف�ي عق�ب : وطريقه عندي أنه حذف المضاف، يريد أراد مع ث#ثة أحوال،

بعد ث#ثة أحوال، فالحرف إذاً عل�ى باب�ه، وإنم�ا ھن�ا ح�ذف : ث#ثة أحوال قبلھا، وتفسيره

  .)5("المضاف الذي قد شاع عند الخاص والعام 

وما ذكره الع�وتبي ن�راه عن�د الھ�روي، غي�ر أّن الھ�روي ل�م يح�تج بق�ول ام�رئ   

أولئك ال�ذين ح�ق[ عل�يھم الق�ول ف�ي أم�ٍم ق�د : [زاد شواھد أخرى كقوله تعالى القيس، وقد

  .)6(....، أي مع أمم 18احقاف]خلْت من قبلھم

ق��ْد ك��ـُنَت فين��ا : [، قول��ه تع��الى)عن��د(تك��ون بمعن��ى ) ف��ي" (وذك��ر الع��وتبي أّن   

  .)7("ندنا ، أي ع91ھود]إّنا لنراَك فينا َضعيفا: [، أي عندنا، ومثله62ھود]َمْرُجّوا

حّت�ى : [وقد ذكر أبو حيان في البحر أّن بعض البغ�داديين زع�م ف�ي قول�ه تع�الى  

  ) عند(بمعنى ) في(، أّن 86الكھف]إذا بلغ َمغرَب الشمس وجَدھا تغُرُب في عين ٍ حمئةٍ 

  

  : ذكره البغدادي في قول طرفة) عند(بمعنى ) في(، ومجيء )1(أي تغرب عند عين

  غـُفٌر ذنبُھُم غيُر فـُخر    وِمھمثّم زادوا أّنھم في ق  

                                                                                                                         

  .وما أثبتناه من المصحف) كان كان(في ا�صل تكرار   )∗(

 1/369اHبانة،   )1(

 1/368نفسه،   )2(

 518صـ. ت.، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، دأدب الكاتبابن قتيبة،   )3(

 62صـ/1مصدر سابق، ج ،خزانة ا)دب البغدادي،  )4(

 314- 313صـ/2ج. ت.، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية،دالخصائص ابن جني،  )5(

 268، مصدر سابق، صـا)زھيةالھروي، : يُنظر  )6(

 1/370اHبانة،   )7(

 151صـ/6، مصدر سابق، جالبحر المحيطأبو حيان ا�ندلسي، : يُنظر  )1(
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، )زادوا(والظ���رف متعل���ق ب���ـ) عن���د(بمعن���ى ) ف���ي(ف���ي ق���ومھم : وقول���ه: " حي���ث ق���ال

  .)2("ثم زادوا عند قومھم بأنھم غفر ذنبھم غير فخر : والتقدير

وات��ـ[بُعوا م��ا تتل��وا : [، ق��ال _ تع��الى) ف��ي(بمعن��ى ) عل��ى" (، ذك��ر الع��وتبي أّن )عل��ى(

أو عل����ى : [ف����ي ُمل����ك ُس����ليمان، ومثل����ه: ، أي102البق����رة]ُمْل����ِك ُس����ليمانَ الش����ياطيُن عل����ى 

في ملكه وعھ�ده : كان كذا على ُملك فـُ#ٍن، أي: ويقال. في سفر: ، أي185-184البقرة]َسَفرٍ 
")3(.  

أو [، وقد زاد العوتبي مثاP اSي�ة )4(ورد ھذا المعنى في أدب الكاتب وازھية   

  ).في(بمعنى ) على(وجعل ] على سفر

  :، قال الشاعر)الباء(تأتي مكان ) على" (وذكر أّن   

  أو َيْدُعو النـّاُس عليـنا _َ   و_ِ لوP الن[اُر أْن نص#ھا  

  ما خطرْت َسعٌد على قنـَاھا  لما َسـِمْعنا مـيٍر قـاھا  

  .الجاه والطاعة): قاھا( .)5("ما تخّطرت سعد بقناھا : يريد

، كق�ول أب�ي )الب�اء(تكون في معنى ) على(شجري أّن وقد ذكر الھروي وابن ال  

  :ذؤيب

  ٌر ُيفيُض على القداح ويصدع ُسِ     فكأنھـن[ ربابـة ٌ وكأنـ[ه ُ  

ارك��ب عل��ى : ، وق��د زاد اب�ن الش��جري ق�ولھم)6(يض�رب بھ��ا : ُيف�يض بالق��داح، أي: أراد

  .)7(باسم _: اسم _، أي

  : ، قال الراعي)ال#م(كان م) على: " (وذكر نق#ً عن ابن قتيبة أنّ   

ـْه أشُھراً وخ# َعليھا            فطاَر الني! فيھا واستعارا    َرَعـت

  .الش[حم): الني! ( .)8("خ# لھا : أي

) عل��ى(ويب��دو أّن ھ��ذا البي��ت ال��ذي ذك��ره اب��ن قتيب��ة ث��م نقل��ه الع��وتبي عل��ى أّن   

ليس�ت بمعن�ى ال�#م، كم�ا في�ه ) عل�ى(عل�ى أّن : "فيه نظر، يقول البغدادي) ال#م(بمعنى 

نه يقال خ# له الش�يء بمعن�ى تف�ـّرغ ل�ه، )في أدب الكاتب(قاله الكوفيون وابن قتيبة  ،

وخ# لھا، ولكن قوله وخ# عليھا يفيد ما يفيده قول�ه : كان الوجه أن يقال: قال ابن السيد
                                                

 189صـ/8مصدر سابق، ج ،خزانة ا)دب البغدادي،  )2(

 371-1/370اHبانة،   )3(

 275، صـا)زھيةو. 514، صـأدب الكاتب: يُنظر  )4(

 1/372اHبانة،   )5(

، تحقيق محمود أمالي ابن الشجريھبة هللا بن علي، : ويُنظر. 278-277، صـا)زھية: يُنظر  )6(
  610صـ/2، ج1992، مكتبة الخانجي، القاھرة، 1الطناحي، ط

 610صـ/2، جابن الشجري أمالي: يُنظر  )7(

 511، صـأدب الكاتب، و375-1/374اHبانة،   )8(
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اب ويق��ول الش��ارح ف��ي الج��و. فخ��# ض�م\ن معن��ى وق��ف وح��بس عليھ�ا. إّن�ه وق��ف عليھ��ا

أي عل��ى م��ذاقھا، كأن��ه َمل��ك م��ذاقھا، وتس��لط علي��ه، فإن��ه تحري��ف من��ه لكلم��ة خ��# : عن��ه

# المھمل��ة بجعل��ه م��ن الح��#وة، فأج��اب بتق��دير مض��اف بع��د عل��ى، ح��المعجم��ة الخ��اء، ب

  .)1("وتضمين الفعل، وليست الرواية كما توّھمه 

وم�نھم َم�ْن إْن تأمْن�ُه : [ى، كقوله تع�ال)على(تقع موقع ) الباء" (ذكر العوتبي أّن  )الباء(

  .على دينار: ، أي75آل عمران]بدينارٍ 

 )عل�ى(، و)عل�ى(مك�ان  )الب�اء(ق�د ت�دخل : وق�الوا  : "وقد أورد الطبري مثل ھ�ذا بقول�ه

مررت بف�#ن ، وم�ررت عل�ى ف�#ن ، بمعن�ى واح�د ، وكق�ول : ، كما يقال )الباء(مكان 

ِه إِلَْي�َك َوِمْن أَْھِل اْلِكَتاِب : ( _ جل ثناؤه  ، أي 75س�ورة آل عم�ران)َمْن إِْن َتأَْمْنُه بِقِْنَطاٍر ُي�َؤد\

أولئ�ك ال�ذين اخت�اُروا الض�#لَة عل�ى : فكان تأويل اSية على معن�ى ھ�ؤPء . على قنطار

ھ��وا معن��ى ق��ول _ ج��ل ثن��اؤه. الھ��دى ن ، إل��ى معن��ى اخت��اروا) اْش��َتَروا( وأراھ��م وج[

  .)2(" َيْعُنون اخترُته عليه -َتَريُته شْ ، واى كذااشتريت كذا عل: العرب تقول

: ش�ربُت بم�اِء ك�ذا، أي: ، تق�ول الع�رب)ِم�نْ (مك�ان ) الب�اء: "(ذكر الع�وتبي أّن   

  )3(...."منھا: ، أي6ا)نسان]عينا ً َيْشَرُب بھا ِعباُد _ِ : [قال _ تعالى. ِمن ماء كذا

ويش��رُبھا س��واء ف��ي المعن��ى، وك��أّن "]: يش��رب بھ��ا: [يق��ول الف��راء ف��ي قول��ه ع��ّز وج��لّ 

  :يروى بھا، وينقع، وأما يشربونھا فبّين، وقد أنشدني: يشرب بھا

  متى لُجج ٍ ُخضٍر َلُھّن نئيجُ   َشِرْبَن بماِء البحِر ثّم ترفعتْ   

  .)4("إنه ليتكلم بك#م حسن، ويتكلم ك#ماً حسناً : ومثله

ي ھ�ذه اSي�ة، كم�ا ي�ذكر الع�وتبي وغي�ره ف� )نْ مِ (إّن الفراء P يعترف بكون الباء بمعنى 

  .من العلماء

) دخ��ول بع��ض الص���فات عل��ى بع���ض(لظ���اھرة  باب���ا خاص��ا إّن الع��وتبي عق��د  

، ناق#ً معظم ما جاء في ھ�ذا الب�اب م�ن اب�ن قتيب�ة م�ن خ�#ل )حروف الجر(والمقصود 

 غي�ر أّن الع�وتبي أض�اف بع�ض ا)ض�افات) أدب الكاتب، وتأويل مشكل الق�رآن(كتابيه 

من خ�#ل بع�ض الش�واھد الت�ي انف�رد بھ�ا وق�د حاولن�ا استقص�اء ھ�ذه الش�واھد والتعلي�ق 

  ...اعليھا بأقوال علماء آخرين كابن جني والبغدادي وغيرھم

                                                

 140صـ/10، مصدر سابق، جخزانة ا)دبالبغدادي،   )1(

، م2000، مؤسسة الرسالة، 1تحقيق أحمد محمد شاكر، ط، تفسير الطبريالطبري،   )2(
 313صـ/1ج

 1/381اHبانة،   )3(

 215صـ/3ج مصدر سابق،، معاني القرآن الفراء،  )4(
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مك��ان  بعض��ھا وھ��و ف��ي ھ��ذا الب��اب ذھ��ب م��ذھب م��ن وض��عوا ح��روف الج��ر  

من تض�مين  ، وإنما يرى الباحث أّن ما ذھب إليه ابن تيمية وابن الجوزيةاSخربعضھا 

وم�ن  .الفعل فع# آخر يتعدى بحرف الجر، ھو أفضل وأقرب إل�ى الص�واب، و_ أعل�م

 ًPحروف الجر الت�ي تح�دث عنھ�ا الع�وتبي مط�و) Cتخف�ض  ب[ ورُ : "يق�ول الع�وتبي، )ُرب

: رب رج�ٍل ق�ام، ورب عب�ٍد اش�تريت، وP تق�ول: تقول. النكرات وP تقع على المعارف

���َت وُرَب��َت، ِخ��فc : ھ��ا لغ��اتوفي. ُرّب��ك، وP ُرّب��ي : ف��ي الحاش���ية( َرب[ وُرّب وِرّب وُرب[

  :  قال. )خفيف

  أشيباُن ما ُيدريك أْن ُرَب ليلٍة       غـََبـقـْتـَُك فيھا والغـَُبوُق حبيبُ    

  .نعتان له ٍل، فتخفض الرجَل بُرّب، والظريف والعاقلُرب[ رجٍل ظريٍف عاق: وتقول

، فتنص�ب قائم�ا عل�ى القط�ع م�ن مث�ل، ن لفظھ�ا لف�ظ المعرف�ة، وتقول ُرب[ مثل�ك قائم�ا

 : والخفض على ا)تباع، ن تأويلھا تأويل النكرة، قال

 ھاسادِ بأجْ  بيرُ العَ  صاكَ        بابِ بالش[ ◌ً  ةبَ جَ عْ مُ  كِ ثلِ ومِ     

لص��ق، فنص��ب معجب��ة عل��ى القط��ع م��ن مث��ل، ويج��وز الخف��ض عل��ى م��ا : معن��ى ص��اك

ُرب[ َم�ْن ق�ائٌم س��ريع ِ ال�ذھاب، ف��تخفُض : وتق��ول: "وض�ع آخ�رويق�ول ف��ي م .)1("ذكرن�ا 

، وترفع قائماً بإضمار ھو، وتخفض سريعاً على النعت ل�ـ) َمنْ ( ، وإنم�ا ج�از )َم�نْ (بُِرب[

ُرب[م�ا : وتق�ول....نھا تكون نكرة ً إذا ش�ئَت، ومعرف�ة إذا ش�ئت) َمنْ (لُِرّب أن تقع على 

ُرب[ َرُج�ٍل ظري�ٍف، : صلة، كأّنك قل�ت) ما(ى أّن الخفض عل: رجٍل ظريٍف، فيه وجھان

ا َيود! ال�ذين كف�روا ل�و ك�اُنوا مَ ُربَ : [رفاً واحداً، كقوله تعالىح) ما(والرفع على أْن تجعل 

  .)3("، وُرّبما مجزوم الباء )2(ُرّبما يوّد مثقل، وُرَبما ُمخّفف: ، قُرئ2الحجر]ُمسلمين

، ويبدو أّن العوتبي أخ�ذ ب�رأي )1(لكوفيينُرّب حرف عند البصريين واسٌم عند ا  

عل�ى اعتب�ار ] ما َي�ود! ال�ذين كف�روا ل�و ك�اُنوا ُمس�لمينُربَ : [فيين عندما استشھد باSيةالكو

َرب[ (ت��أتي عل��ى لغ��ات ) ُربّ (أّن قراءتھ��ا ب��التخفيف ت��دلل عل��ى أّنھ��ا اس��م، كم��ا ذك��ر أّن 

، كم�ا ذك�ر اب�ن )2(لھ�ا س�ت عش�رة لغ�ة وذكر ابن ھشام أّن ). وُرّب وِرّب وُرب[َت وُرَبتَ 

  .)3(مالك في شرح التسھيل أّن لھا عشر لغات 

                                                

 3/122اHبانة،  ) 1(

 135مصدر سابق، صـ ،التيسير في القراءات الداني،  )2(

  3/124اHبانة،   )3(

والمالقي، . 438صـ ،الجنى الداني والمرادي،. 154صـ/1، جمغني اللبيبابن ھشام، : يُنظر  )1(
 188، صـصف المبانير

 158صـ/1، جمغني اللبيبابن ھشام،   )2(

 175صـ/ 3، مصدر سابق، جشرح التسھيل، ابن مالك  )3(
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ويق�وي : "،يق�ول) رض�ي ال�دين اPس�تراباذي( ادوا كون ُرّب اسمومن الذين أيّ    

، )4(...."عندي مذھب الكوفيين واخفش، أعني كونھا اسماً، ف�ُرّب مض�اف إل�ى النك�رة

    .أجلھا ھذا الرأي ثم يبدأ بسرد ادلة التي اختار من

وق�د اس�توفى انب�اري الش�رح  النحاة عل�ى أق�وال الك�وفيين، وخطؤوھ�اوقد رّد   

وإلى رأي البصريين ي�ذھب الباح�ث، لم�ا دل�تھم م�ن حج�ة  .)5(فيھا في كتابه ا)نصاف

  .أقوى وأدل من حجج الكوفيين، و_ أعلم

)الكاف(ومنھا   
للك#م قبلھا، كما ذك�ر ) صلة(، فذكر أّن من معانيھا أْن تكون )6(

  .أّنھا تكون للتشبيه، وأّنھا ُيكتفى بھا عن ذكر الخبر

)ال��1م(ومنھ��ا أيض��ا ً  
، تح���دث الع��وتبي ع��ن ك��ّل م���ا يخ��ص ال��#م ف��ي ھ���ذا )7(

Pم ام�ر، وPم الخب�ر، وPم ك�ي، : المبحث، فذكر أّن ال#م�ات إح�دى عش�رة Pم�ا ًھ�ي

ثة، وPم ال��دعاء، وPم التعج��ب، وPم بمعن��ى وPم الجح��د، وPم ا)ض��افة، وPم اPس��تغا

)Pم ا)قحام)إPم م�ن . ، وP نواع ال#مات، ب�دأ بض�رب أمثل�ة عل�ى ك�لوبعد عرضه 

  . التي ذكرھا

لغة الس�افلة وعلي�اء مض�ر، يج�رون بھ�ا : منذ: "يقول العوتبي، )مذ ومنذ(ومنھا  

ف�إذا جمع�َت ب�ين ..... م�ا رأيت�ه من�ذ ي�ومين وش�ھرين: ما مضى وما لم يمض ِ، فيقولون

م�ا رأيت�ه م�ذ يوم�ان ومن�ذ ي�ومين، وم�ذ ش�ھران ومن�ذ س�نتين، ق�ال ام�رؤ : ُمذ ومنذ قلت

  : القيس

  ورسٍم َعفـَْت آياُتُه منُذ أزمان ِ  قفا نبِك من ذكرى حبيٍب وعرفان ِ  

  .)1("خفض بھا الماضي وھو اPختيار 

وليھ�ا اس�م مج�رور تك�ون  إح�داھا إذا: ث�#ث ح�اPت) مذ ومنذ(ذكر النحاة أّن لـ  

 حرف جر، ثانيھا إذا وليھا اس�م مرف�وع تك�ون مبت�دأ وم�ا بع�دھما خب�ر، ثالثھ�ا إذا وليھ�ا

    .)2(نجملة فعلية أو اسمية يكونان ظرفين مضافي

  . )3("اغلب على مذ اPسمية وعلى منذ الحرفية "فيما ذكر انباري أّن 

                                                

 290صـ/4مصدر سابق، ج ،شرح الرضي على الكافية اSستراباذي،  )4(

  ).121مسألة (، 328صـ/ 2، مصدر سابق، جا�نصافا�نباري،   )5(

 84-4/83اHبانة،   )6(

 179- 4/171، نفسه  )7(

 271-4/270، اHبانة  )1(

، مصدر الجنى الدانيوالمرادي، . 368-1/367، مصدر سابق،مغني اللبيبابن ھشام، : يُنظر  )2(
 501سابق، صـ

 200، مصدر سابق، صـأسرار العربية ا�نباري،  )3(
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الجن��ى (ول الم��رادي ص��احب الق��يس ال��ذي ذك��ره الع��وتبي، يق�� وف��ي بي��ت ام��رئ  

حرف�ا ج�ر، وھ�و الص�حيح وإلي�ه ) م�ذ(و) من�ذ(أح�دھما أّن : وفي ذلك م�ذھبان): "الداني

وعلي�ه يك�ون الع�وتبي ق�د اخت�ار م�ذھب . )4(...."ذھب الجمھور، وP يج�ران إP الزم�ان

و_ . م�ن اس�ماء الدال�ة عل�ى الزم�ان اجر ما بع�دھتحرف جر  )منذ(الجمھور، بجعل 

  .أعلم

    

      

                                                

 503مصدر سابق، صـ، الجنى الداني المرادي،  )4(
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  ا*ضافة

ھ��ي نس��بة ب��ين اس��مين يتع��رف فيھ��ا اول أو يتخص��ص : ا)ض��افة عن��د النح��اة  

المحض��ة : وذك��روا لھ��ا ن��وعين). قل��ُم زي��ٍد جدي��ٌد، وزارن��ا رج��ُل ص��دقٍ (بالث��اني، نح��و 

  ).اللفظية(وغير المحضة ) المعنوية(

ذك�رت ا)ض�افة عرض�ا خ�اص، وإّنم�ا ا)ضافة بك#م  غير أّن العوتبي لم يفرد  

  :في مسائل نحوية متفرقة في ا)بانة، اذكر منھا

والع��رب ُيس��قطون المض��اف م��ن اPس��م : "، يق��ول الع��وتبي)ح��ذف المض��اف(  

إنم�ا الّس�خاء ح�اتم، وإّنم�ا : استغناًء باPسم عنه، وذلك ف�ي اس�ماء المش�ھورة، فيقول�ون

  .)1(.."الش\عُر زھير، يريدون سخاَء حاتم وشعر زھير

ق ب�ين : "ومن حديثه عن ا)ض�افة أيض�ا ً، يق�ول   وP يس�تقيم ف�ي الك�#م أْن ت�ـُفر\

ھ�ذا عب�ُد : المضاف والمضاف إليه، نھما شيٌء واحد، أP ت�رى أّن�ه P يج�وز أن تق�ول

  : اليوم _، إP أْن يأتي في شعر اضطرارا ً، كقول ذي الرمة

  يس ِأصواُت الفراريجأواخِر الم  كأن[ أصواَت ِمن إيغالِِھن[ بنا  

كأّن أصواَت أواخرِ الميس ِ ِمن إيغالھّن بنا، ففص�ل ب�ين المض�اف والمض�اف : والمعنى

  .)2(.."إليه، وھذا ضرورة، وP ُيعمُل على ضرورة الشعر

الج��ر عل��ى (وم��ن المس��ائل الت��ي تع��رض لھ��ا الع��وتبي ف��ي المج��رورات، ھ��ي   

قـ��ـُتل أص��حاُب : [ال _ تع��الىق��. والع��رب تخف��ض ب��الجوار وتنص��ب: "يق��ول، )الج��وار

اش�تدت ب�ه : [، فجره لقرب الجوار، وقال عز وجل5-4البروج]اخدود، النارِ  ذات الوقود

، والُعصوف من صفة الريح، P من ص�فة ي�وم، فج�ره 18إبراھيم]الريُح في يوم ٍ عاصف ٍ

م��ن  ُجح��ُر ض��ب ٍ خ��رب ٍ، والخ��راُب م��ن ص��فة الُجح��ر ِ P: لق��رب الج��وار، كم��ا ق��الوا

  : وقال امرؤ القيس........صفة ِ الضب

  كأّن أبانا ً في أفانين ِ ودِقِه              كبيُر أُناس ٍ في بجاد ٍ ُمزمل ِ  

  .فخفض ُمزم# على الجوار، ووجھه الرفع نه من صفة الكبير P من صفة البجاد

  *كأّن نسَج العنكبوِت المـُـرمل ِ:        *ومثله

  )3("جوار للعنكبوت، وھو في المعنى نعٌت للنسج خفض المرمل على ال

                                                

 2/15اHبانة،   )1(

 1/54، نفسه  )2(

 244- 1/243، نفسه  )3(
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فق�د ذك�ر الف�راء أّن الج�ر ] اشتدت به الريُح في ي�وم ٍ عاص�ف ٍ: [أّما قوله تعالى  

على جھتين إحداھما أّن العصوف وإن كان للريح ف�إّن الي�وم يوص�ف ب�ه " في عاصف 

يح ِ فتحذف الريح والوجه اSخر أن يريد في يوم عاصف ِ الر..... ّن الريح فيه تكون

  .، فالعوتبي اختار أن يكون الجر على الجوار)1(...."نھا قد ذكرت في أول الكلمة

، حيث إّن الع�وتبي  )2(أما بيت امرئ القيس فھو وارد في كثير من كتب النحو   

  .اختار ما اختاره الجمھور في جّر مزمل على الجوار

، فق��د 5-4الب��روج]الن��ار ِ ذات الوق��ودقـ��ـُتل أص��حاُب اخ��دود، : [أّم��ا قول��ه تع��الى  

ب��دل اش��تمال م��ن اخ��دود، وق��د اختل��ف نح��اة البص��رة ) الن��ار(أورده النح��اة عل��ى أّن 

والكوفة في تقدير الضمير العائد على المبدل منه، نھم اشترطوا في بدل اPش�تمال أن 

، وق�د يتصل بضمير يرجع إلى المبدل منه، كما اشترطوا ذلك في بدل البعض من الك�ل

الن��ار ب��دل م��ن اخ��دود، وھ��و ب��دل : "لخ��ص مك��ي ب��ن أب��ي طال��ب الخ��#ف فيھ��ا بقول��ه

ھ�و ب�دل : وق�ال بع�ض الك�وفيين. ھ�و مخف�وض عل�ى الج�وار: وقال الكوفيون. اPشتمال

قتل أصحاب اخدود نارھا، ثم صارت ال�ف وال�#م ب�دPً م�ن الض�مير، : ولكن تقديره

خدود النار التي فيھا قتل أصحاب ا: وقّدره بعض البصريين")3(.  

) الن��اُر ذاُت الوق��ود(ول��و قرئ��ت : "وذك��ر الف��راء أّن ق��راءة الرف��ع ج��ائزة، يق��ول  

فيما ذكر العكبري أنھا ق�راءة ش�اذة، . )4("قتلتھم النار ذات الوقود ....بالرفع كان صوابا

  .)5("وقرئ شاذا بالرفع، أي ھو النار: "بقوله

مج��رور عل��ى الج��وار فھ��و ق��ول بع��ض ) الن��ار(أّن أّم�ا م��ا اخت��اره الع��وتبي م��ن   

الك��وفيين، وھ��و ض��عيف، عل��ى اعتب��ار أّن أغل��ب النح��اة والمفس��رين اخت��اروا بإعرابھ��ا 

  . البدلية، وھو الصواب، و_ أعلم

                                                

 74-73صـ/ 2مصدر سابق، ج ،معاني القرآن الفراء،  )1(

 .، مع خUف يسير في رواية البيت592صـ/2، مصدر سابق، جمغني اللبيبابن ھشام،   )2(

  763، صـمصدر سابق، مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب  )3(

 253صـ/3مصدر سابق، ج، معاني القرآن الفراء،  )4(

بجاوي، مكتبة عيسى البابي ، تحقيق علي محمد الالتبيان في إعراب القرآنأبو البقاء العكبري،   )5(
 1280صـ. ت.الحلبي وشركاه، القاھرة د
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  التوابع) و

وص��ٌف وب��دٌل وعط��ُف بي��ان : ذك��ر اب��ن جن��ي أّن التواب��ع عل��ى خمس��ِة أض��ربٍ   

  .)1(وعطٌف بحرٍف 

وتبي مس��ائل ف��ي التواب��ع، ول��م يف��رد لھ��ا أبواب��ا ًخاص��ة باس��تثناء وق��د اخت��ار الع��  

  . في إعراب كلمة ھنا أو ھناك) النعت(البدل، فتحدث عن 

، ھ��ل يك��ون التوكي��د، ع��رض الع��وتبي اخ��ت#ف اللغ��ويين ف��ي مص��طلح التوكي��د  

توكي�د وتأكي�د، ووكدت�ه : يق�ال: التوكيد في�ه لغت�ان: " يقول العوتبيبالھمز أم بغير ھمز، 

إذا عق�دَت فأك��د، : وتق�ول. وك��دت اليم�ين: وتق�ول. والھم�ز ف�ي العق��د من�ه أج�ود. وأكدت�ه

  .)2("د وإذا حلفت فوح\ 

الت��ابع ال��ذي يقص��د ب��ه ك��ون : التوكي��د أو التأكي��د مص��طلح نح��وي، ويعن��ي ب��ه  

لفظ��ي، ويك��ون بإع��ادة اللف��ظ اول، أو : ا
ول: ، وھ��و قس��مان)3(المتب��وع عل��ى ظ��اھره

معنوي، ويك�ون بألف�اظ محص�ورة، فم�ن ث�م P يحت�اج إل�ى ح�د، وھ�ذه : الثانيمرادفه، و

  . النفس والعين وكل وأجمع وتوابعھا، وھي أكتع وأبتع وأبصع: الفاظ ھي

إل�ى أّن  –الزجاج والزمخش�ري ومك�ي ب�ن أب�ي طال�ب  –وذھب بعض العلماء   

  .والف بدل من الواو) التأكيد(أصل للفظ ) التوكيد(لفظ 

وأك��د ووّك��د لغت��ان فص��يحتان، واص��ل ال��واو والھم��زة : "ش��رييق��ول الزمخ  

ھ�ذه ال�واو ف�ي التوكي�د ھ�ي اص�ل، ويج�وز أن : "ل مك�ي ب�ن أب�ي طال�بوقيو. )4("بدل

  .)5(..."الواو بدل الھمزة: وP يحسن أن يقال) تأكيد(تبدل منھا ھمزة، فتقول 

أس�ه، وأنھم�ا لغت�ان، أص�ل بر) التأكي�د(و ) التوكي�د(إP أّن الصحيح أّن ك#ًّ م�ن   

ف�ي ب�اب مم�ا يق�ال ب�الھمز  )6(وقد نص على ذلك علماء اللغة، فقد ذكرھم�ا اب�ن الس�كيت

  .التأكيد لغة في التوكيد: )8(، وقال الجوھري وابن منظور)7(مرة وبالواو مرة

، ولك�ن )التش�ديد والتوثي�ق(ولم يختلف العلماء في معنى الكلمت�ين وأّن معناھم�ا   

ف��ذھب ازھ��ري واب��ن منظ��ور والزبي��دي إل��ى أّن لف��ظ  :ص��ح اس��تعماPاختلف��وا ف��ي اف

                                                

 138صـ مصدر سابق، ،اللمع في العربيةابن جني،   )1(

 1/219اHبانة،   )2(

  197صـ/5ج مصدر سابق، ،ھمع الھوامعالسيوطي،   )3(

 560-599صـ/2، مصدر سابق، جالكشافالزمخشري،   )4(

 400مصدر سابق، صـ ،القرأنمشكل إعراب  مكي بن أبي طالب،  )5(

: يُنظر). ھـ244(ھو يعقوب بن اسحاق أبو يوسف ابن السكيت، أصله من خرسان، توفي سنة  )6(

  2/309وفيات ا�عيان ج

 159صـ. ت.، تحقيق عبد السUم ھارون، دار المعارف، مصر، دإصQح المنطقابن السكيت،   )7(

 )أكد(، ولسان العرب )أكد(الصحاح : يُنظر  )8(
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، وإل�ى ھ�ذا ال�رأي )1(إذا عق�دت فأّك�ـد، وإذا حلف�ت فوّك�د: مع العقد أجود، يق�ال) التأكيد(

  .ذھب العوتبي

  .أفصح) التوكيد(، إلى أّن لفظ )2(وذھب الجوھري والرازي والفيروزآبادي  

رب إل��ى الص��واب، لم�ا يؤي��د ب��ه م��ن وروده ف��ي وي�رى الباح��ث ف��ي ال��رأي الث�اني أق��    

، وھ�ذا P يعن�ي 91النح�ل]وP تنقُض�وا ايم�اَن بع�د توكي�دھا: [كتاب _ عّز وجّل في قوله

  . أفصح، و_ أعلم) التوكيد(غير فصيح ولكّن ) التأكيد(أّن لفظ 

ك�#م عل�ى والبدل ف�ي ال: "يقول، فقد تحدث عنه العوتبي بنوع من التفصيل، )البدل( أّما

م��ررُت : م��ررُت برج��ل ٍ حم��ار ٍ، كأن��ه أراد أن يق��ول: وج��ه عل��ى الغل��ط، نح��و: وجھ��ين

  .بحمار ٍ: برجل ٍ، ثم أدرك ك#مه بعُد فقال: بحمار فغلط، فقال

م��ررت بعب��د _ عاق��ل لبي��ب ٍ كأن��ك : يك��ون عل��ى البي��ان، نح��و: والوج��ه الث��اني  

لنس��فعا ً بالناص��ية، ناص��ية ٍ كاذب��ة ٍ [: م��ررُت بعاق��ل ٍ لبي��ب ٍ، ق��ال _ ع��ز وج��ل: قل��ت

  .، على البدل16-15العلق]خاطئة

  .نعت لھا: ناصية ٌ بدٌل من اول، كاذبة ٌ: وقد قرئ بالرفع والنصب

  .والعرب تبدل النكرة من النكرة، والنكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة  

  ......53-52رىالشو]إلى صراط ٍ مستقيم ٍ، صراِط _ ِ: [قال _ عز وجل

وت��ذرون : [ق��ال _ تع��الى. م��ررت برج��ل ٍ أخي��ك، إذا أراد ب��ه الب��دل: وك��ذلك  

  .126-125الصافات]أحسن الخالقين، _ َ رّبــَــكم ورّب َ آبائكم اولين

  ترى خلفھا نصفا قناة ً قويمة ً          ونصفا ً نقا ً يرتّج أو يتمرمرُ :  قال ذو الرمة

نص��فا ً : ورواي�ة ُعلي��ا مض��ر. ص��ف ٌ قن�اة ٌ، عل��ى المبت��دأ والمبن��ين: رواي�ة س��فلى مض��ر

  .، بالرفع والنصب60الزمر]وجوُھھم مسودةٌ : [وھو جامع لمن قرأ. قويمة ً، على البدل

  لقد رأيُت يا لقومي عجبا               حماَر قّبــاَن يقود أرنبا:  قال الراجز

  ].وجوَھـھم مسودة ً: [لمن قرأ رأيت عجبا، رأيت حمار قباَن، وھو حجة: مجازه

  تريني بنانا كفــّــُـھّن خضيبُ    وآخر عھدي من بثينة أنھا         :قال جميل

  ]....وجوُھُھم مسودة ٌ: [حجة لمن قرأ

ويج�وز . وكل شيء من ھذا البدل في المعرفة والنكرة، وھو عل�ى مث�ال حال�ه ف�ي الج�ر

ھ�و : ررُت برج�ل ٍ أخ�وك، كأن�ك قل�تم�: أن ُيرفع اSخر من كل ش�يء م�ن ھ�ذا، فتق�ول

  .)1("أخوك، فھو مبتدأ، وأخوك خبر اPبتداء 

                                                

  )وكد(، وتاج العروس )وكد(، ولسان العرب )10/398(تھذيب اللغة : يُنظر  )1(

 )وكد(، والقاموس المحيط )وكد(الصحاح : يُنظر  )2(
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فالعوتبي ھنا يلخص مسألة البدل محاوP ا)حاطة بھا بجمع أغل�ب اSراء وم�ن   

ا قوله وجه الغلط فق�د ورد عن�د النح�اة وھ�و ھا، فأمّ منافضل  اختيارثم الحكم عليھا أو 

ّم��ا ب��دل الغل��ط ف��# يك��ون ف��ي الق��رآن، وP ف��ي ك��#م فأ: "...م��ا لخص��ه انب��اري بقول��ه

) لقي�ت زي�داً عم�را: (بشيء فيسبق لسانه إلى غيره فيق�ول يلفظَ  أنْ  يريدَ  فصيح، وھو أنْ 

فيق�ول ب�ل عم�را ) ب�ل(واجود في مث�ل ھ�ذا أن يس�تعمل مع�ه ..... فعمرو ھو المقصود

")2(.  

، فيم�ا ل�م ين�وه )ب�ل(ر العط�ف ب�ـفعلى رأي انباري فإن اجود ف�ي ھ�ذه اللغ�ة ھ�و تق�دي

  .العوتبي لھذا الوجه

فق��د ذك��ر اخف��ش وج��وه الق��راءة ب��الرفع ] وج��وُھُھم مس��ودة ٌ: [أّم��ا قول��ه تع��الى  

، ولك�ّن  )3("فرفع على اPبتداء، ونصب بعُض�ُھم فجعلھ�ا عل�ى الب�دل : " والنصب، يقول

نقل��ي آخ��ر ھ��و الش��عر الع��وتبي P يكتف��ي بع��رض الق��راءة وإنم��ا يوجھھ��ا مس��تعينا ب��دليل 

   .محاوP ا)حاطة بالقراءة من جميع جوانبھا

ال�واو، والف�اء، : ھ�و النس�ق، وحروف�ه عش�رة، وھ�ي: "، يق�ول اب�ن جن�يالعطف  

وحّت��ى، فھ��ذه  -مكس��ورة مك��ّررة–، وأْم، وإّم��ا -الخفيف��ة–وث��م[، وأو، وP، وب��ل، ولك��ْن 

  .)4("، ومعانيھا مختلفة الحروف، تجتمع كل!ھا في إدخال الثاني في إعراب اول

تحدث العوتبي ع�ن ح�روف العط�ف بش�يء م�ن التفص�يل، ف�ي أج�زاء متفرق�ة    

  ): ا)بانة(من كتابه 

)الواو(  
، وأّنھ�ا ق�د تك�ون ص�لة )حّت�ى وفلّم�ا(فذكر أّن الواو تأتي في جواب : )5(

P ث��م ق��ال إّن��ه ). تجم��ع ب��ين ش��يئين(، ث��م ذك��ر أّنھ��ا تك��ون جامع��ة وغي��ر جامع��ة )زائ��دة(

وات[خ��ذوا ِم��ن َمق��ام إب��راھيَم : [يوج��د ف��ي الق��رآن ك��#م ُيبت��دأ ب��الواو إP ف��ي قول��ه تع��الى

  .125البقرة]ُمصل[ى

ح�رف م�ّد ول�ين ونس�ق، تنّس�ق بھ�ا آخ�ر ك#م�ك عل�ى أّول�ه، : والواو: "ثم يقول  

  . )1(.."ويشركه في إعرابه اسما ًعلى اسم، وفع# ًعلى فعل، وجملة ًعلى جملة

  .نواعا ًأخرى للواو، فذكر أّنھا تكون حاP ً، وقسما ًثم يذكر أ  

                                                                                                                         

 241-1/240اHبانة،   )1(

 218، مصدر سابق، صـأسرار العربية ا�نباري،  )2(

 495صـ/2مصدر سابق، ج ،معاني القرآن ا�خفش،  )3(

 149، مصدر سابق، صـعاللم ابن جني،  )4(

  477-4/472اHبانة،   )5(

 4/474اHبانة،   )1(
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، ومن الحاPت التي جاء بھ�ا الع�وتبي زي�ادة )الواو(وتحدث العوتبي عن زيادة   

و واو النس�ق ق�د ت�زاد حت�ى يك�ون الك�#م كأّن�ه P ج�واب ل�ه، : "واو النسق، حي�ث يق�ول

، وق���ال 73الزم���ر]خزنتھ���ا حت���ى إذا جاؤوھ���ا وف���ـُِتَحت أبواُبھ���ا وق��ال لھ���م: [كقول��ه تع���الى

وإّنم�ا أدخ�ل ال�واو ....إنم�ا ھ�ي واو للع�دد: قال أصحاب العربية ف�ي ھ�ذه ال�واو: الِجناني

في ذكر الجنة دون ذكر النار ّن أبوابھ�ا ثماني�ة، فأدخ�ل ال�واو عل�ى معن�ى الع�دد، ق�ال 

ُبھم، رجم��اً س��يقولون ث#ث��ة ٌ راِبُعُھ��م كل��بُھم، ويقول��ون خمس��ة ٌ سادُس��ُھم كل��: [_ تع��الى

  . )2("، فأدخل الواو في ثمانية 22الكھف]ويقولون سبعة ٌ وثامُنھم كلُبھم. بالغيب

ف���ي واو الثماني���ة أق���وال ذكرھ���ا الم���رادي ص���احب الجن���ى ال���داني، ونلخص���ھا   

ذھ�ب ق�وٌم إل�ى إثب�ات ھ�ذه ال�واو، م�نھم اب�ن خالوي�ه : "سريعا، يقول المرادي بھذه الواو

م��ن خص��ائص ك��#م الع��رب إلح��اق : النح��ويين، ق��الوا والحري��ري، وجماع��ة م��ن ض��عفة

وذھ�ب المحقق�ون إل�ى أّن ال�واو ف�ي ذل�ك إّم�ا عاطف�ة وإّم�ا .... الواو في الثامن من العدد

واو الحال، ولم يثبتوا واو الثمانية، وأنكر الفارس�ي واو الثماني�ة لّم�ا ذكرھ�ا اب�ن خالوي�ه 

  .)3(..."في باب المناظرة

: ق�ال ب�واو الثماني�ة ھ�م الض�عفاء م�ن النح�ويين، إذ ق�الفيما ع�ّد اب�ن ھش�ام م�ن   

ذكرھ��ا جماع��ة م��ن ادب��اء ك��الحريري، وم��ن النح��ويين الض��عفاء ك��ابن خالوي��ه وم��ن "

  )4(..."المفسرين كالثعالبي

وقد أطال النحاة والعلماء في البحث بھذه الواو، نلخصه بم�ا أورده مح�ي ال�دين   

ف�ي التحقي�ق واو العط�ف، لك�ن لم�ا اخ�تص  ھ�ي: "، يق�ول)∗(درويش نق# ع�ن الك�افيجي

اس�تعمالھا بمح��ل مخص��وص، وتض�منت أم��راً غريب��ا، واعتب�اراً لطيف��اً ناس��ب أن تس��مى 

باس��م غي��ر جنس��ھا، فس��ميت واو الثماني��ة لمناس��بة بينھ��ا وب��ين س��بعة، وذل��ك أّن الس��بعة 

لثماني�ة عندھم عقد تام كعقود العشرات Pشتمالھا على أكثر مراتب أصول اعداد فإّن ا

  )1(...."عقد مستأنف

وأرج��ح اق��وال أْن تك��ون ھ��ذه ال��واو الداخل��ة عل��ى الجمل��ة الواقع��ة ص��فة للنك��رة، و_ 

  .أعلم

                                                

 1/312، نفسه  )2(

 168-167مصدر سابق، صـ ،الجنى الداني المرادي،  )3(

 418صـ/2، مصدر سابق، جمغني اللبيبابن ھشام،   )4(

يوطي، الس: ، يُنظر)ھـ879-788(ھو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي البرعمي،   )∗(
 1/117، مصدر سابق، في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة

 465صـ/4مرجع سابق، مجلد ،إعراب القرآن محي الدين درويش،  )1(
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)الف�اء(  
، وق�د اس�توفى الع�وتبي الح�ديث فيھ��ا، ف�ذكر ك�ل أن�واع الف�اء وم�ا ق��د )2(

وفيھ�ا تأتي علي�ه، ف�ذكر أّنھ�ا مث�ل ال�واو، ت�ـُشرك ب�ين أم�رين، وأّنھ�ا تجم�ع وP تفص�ل، 

مھلة، وأّنھا تـُضمر، وتكون حرف استئناف، كما تكون جزاًء ونسقا ً، وذك�ر أّنھ�ا ت�أتي 

ث�م ي�ذكر ... جواباً مٍر أو نھي أو استفھام أو تمنh أو جحود أو دعاء فتنص�ب م�ا بع�دھا

  ..على كل واحدة منھا أمثلة من القرآن والشعر

)ث��مّ (  
أّن م��نھم م��ن يلزمھ��ا ھ��اء ، ذك��ر الع��وتبي أّنھ��ا م��ن ح��روف العط��ف، و)3(

، ث�م أخ�ذ وقت�ا ًط�وي# ًف�ي )تراخي في ال�زمن(، وذكر أّن فيھا مھلة بسكتة )ثّمة(التأنيث 

وP ): "ث��مّ (الخ�وض ف�ي امثل�ة عل��ى ف�تح الث�اء وض��مھا، ويق�ول ف�ي نھاي��ة حديث�ه ع�ن 

  .)4("ھذا الشرح، ّن ھذا غير موجود في كتبھم) َثم[ (أعلم أحدا ًشرح 

)أو(  
ذك��ر الع��وتبي أّنھ��ا م��ن ح��روف العط��ف، وأّنھ��ا ت��أتي بمعن��ى ال��واو، ، )5(

بمعن�ى ) أو(، كما أّن أحد معانيھا ا)باحة، وقد اختلف النحاة بمجيء )أم(وتكون بمعنى 

: ، فكان Pبد من الوقوف عند ھذه المسألة، لمعرفة اختيار العوتبي وتوجھ�ه، يق�ول)بل(

قبله، ف�إذا َوض�ْعَت أو بعينھ�ا أثبت[ھ�ا، وُيق�ال  أو حرف عطف ُيْعَطُف به ما بعده على ما"

إل�ى مائِ�ة أل�ٍف أو : [ف�ي قول�ه تع�الى) ب�ل(ويكون في معنى ) واواً (في معنى يكون ) أو(

  :ويزيدون، والف زائدة، قال لبيد: ، قيل بل يزيدون، ومعناه147الصافات]يزيدون

عن مثل مقامي وَزَحل    لو يقوم الفيُل أو فـَي[الُه     ند[

أو ُيع�افي _، : احذر البئ�ر P تق�ُع فيھ�ا، فتق�ول: ويقال...يريد الفيل وفي[اله، أي وصاحبه

  .)6("بل يعافي _ عّز وجّل : أي

ھذا مذھب الكوفيين وأب�ي عل�ي واب�ن برھ�ان العكب�ري، يق�ول اب�ن برھ�ان نق�#   

أْن ح�رف يس�تعمل عل�ى ض�ربين، أح�دھما ) أو(ق�ال أب�و عل�ي : "عن أبي علي الفارسي

أن�ا (وأّم�ا الض�رب الث�اني فنح�و ... يكون أحد الشيئين أو اشياء في الخبر أو اPس�تفھام

... أضربت ع�ن الخ�روج وأثب�ت ا)قام�ة كأن�ك قل�ت P ب�ل أق�يم) أو أقيم: أخرج ثم تقول

  :   قال جرير يخاطب ھشام بن عبد الملك

تـُھم إPّ ب    ماذا ترى في عياٍل قد برمُت بھم   ادلم أحص ِعد[   عـد[

  لوP رجاُؤَك قد قتلت أوPدي    كانـوا ثمانيـن أو زادوا ثمانية ً        

                                                

 620-3/617اHبانة،   )2(

  2/338، نفسه  )3(

 2/340، نفسه  )4(

 89- 2/84، نفسه  )5(

 2/84، نفسه  )6(
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  .)1() "بل(بمنزلة ) أو(بل زادوا، فھذا شاھد على أّن : أي

أن تك�ون ح�د الش�يئين عل�ى ) أو(اصل ف�ي : " وحجة البصريين في ذلك أنّ   

ش���يئين، وب���ل معناھ���ا ا)بھ���ام، بخ���#ف ال���واو وب���ل، ن ال���واو معناھ���ا الجم���ع ب���ين ال

، واصل في كل ح�رف أن P ي�دل إP عل�ى م�ا )أو(ا)ضراب وك#ھما مخالف لمعنى 

  .)2("ُوِضَع له 

ق�د انتص�ر ل�رأي البص�ريين ف�ي ھ�ذه ) صاحب ا)نص�اف(صحيح أّن انباري   

) أو(المسألة، إP أّن في رأيھم بعض النظر، فقد ذكر ابن ھشام أّن سيبويه أجاز مج�يء 

م�ا ق�ام زي�ٌد أو م�ا ق�ام (تقدم نفي أو نھ�ي، وإع�ادة العام�ل، نح�و : بشرطين) "بل(بمعنى 

وP ت��ـُِطْع ِم��ْنُھم آِثم��اً أو : [ونقل��ه عن��ه اب��ن عص��فور، ويؤي��ده أن��ه ق��ال ف��ي) ....عم��رو

، ولو قلت أو P تطع انقلب المعنى، يعني أن�ه يص�ير إض�راباً ع�ن النھ�ي 24ا)نسان]َكفُورا

  .)3("ني فقط اول ونھياً عن الثا

ق��د يك��ون ص��واباً عل��ى م��ا ذك��ر س��يبويه ) ب��ل(بمعن��ى ) أو(وعلي��ه ف��إّن مج��يء    

  .والكوفيون والعوتبي، وھو الرأي اقرب لدى الباحث، و_ أعلم

)أم(  
ح��رف اس�تفھام، وزائ�دة، وبمعن��ى : ، ذك�ر الع�وتبي أّن لھ��ا ث#ث�ة َ مع�ان ٍ)4(

المتص��لة وھ��ي ) أم(اول : )5(بع��ة مواض��عفيم��ا ذك��ر النح��اة أّن لھ��ا أر. أل��ف اPس��تفھام

المنقطع���ة وھ���ي الت���ي P يك���ون قبلھ���ا إح���دى ) أم(المعادل���ة لھم���زة التس���وية، الثاني���ة 

  ).الـ(التي ھي حرف تعريف بمعنى ) أم(الزائدة، و) أم(الھمزتين، و

لك�ْن كلم�ة عط�ف تعط�ف م�ا بع�دھا عل�ى م�ا قبلھ�ا، لكنھ�ا تثب�ت : "يقول ،)لكنْ (  

م�ا رأي�ُت زي�دا ًلك�ْن عم�را ً، ق�د أثب�ت الرؤي�ة لعم�رو : ع�ن اول، تق�ول لgخر ما تنفي�ه

  .)1("دون زيد 

                                                

 249صـ/1، جشرح اللمعابن برھان،   )1(

 2/47، مصدر سابق، ا�نصاف �نباري،ا  )2(

 1/76، مغني اللبيبابن ھشام،   )3(

 84-2/82اHبانة،   )4(

  204، مصدر سابق، صـالجنى الدانيالمرادي،   )5(

 4/199اHبانة،   )1(
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  ا
فعال: المبحث الثاني

وفع��ل بافع��ال م��ا فعل��ه باس��ماء، ل��م يف��رد لھ��ا باب��ا ًأو تح��دث عنھ��ا بفص��ول   

  :خاصة، وإنما كان يعرض لمسائل متفرقة، من ھذه المسائل

وك�ان ل�ك ف�ي المس�تقبل الرف�ع : " يق�ول الع�وتبي :ةمحذوف� بالفعل المض�ارع )أنْ (عمل 

خف��ت أّن زي��دا ق��ائٌم : المش��ددة تق��ع م��ع ھ��ذه افع��ال ف��أقول: والنص��ب، إذا رفع��ت قل��ت

  :وأعجبني أّن زيدا P يقوم، قال الشاعر في الرفع

  اـد موتي عروقھـإذا مّت ُ فادفِني إلى أصل كرمة ٍ    ُتروي عظامي بع         

  أخاف إذا ما مـّت ُ أْن P أذوقھــا    بالعـراء فإننـي    وP تدفننـّي   

أردُت أْن أق�وَم، وأراد زي�ٌد : وتقول. فرفع المستقبل، ن الشديدة تقع في موضع الخفيفة

: أردت أق�وُم ويج�وز أن تنص�به، فتق�ول: أن يقعد، فإذا حذفت أْن رفعت المستقبل فتق�ول

  . أردُت أن أقومَ 

  :وقال جرير

َك تـُنـْفى عن المسجد ِ  بن عبد العزيز               عز! نفاك ا      وَحقــ\

أض�مرَت أْن، وإذا رفع�ت قل�ت لم��ا : إذا نص��بت قل�ت. الرف�ع والنص�ب )ُتنف�ى(فل�ك ف�ي  

  .)1("سقطت أْن رجع المستقبل إلى حقه 

  : فُنصب، قال طرفة) أنْ (ومما نوي فيه : "... ويقول العوتبي في موضع آخر  

  وأْن أشھَد اللذاِت ھل أنت ُمخلدي    ھذا الزاجري أحضَر الوغىأP أي!   

  :آخر)........أنْ (وروي أحضُر لفقدان 

  أحب! إلي[ من لُْبس ِ الش!فوف ِ    للْبُس عباءٍة وتقر[ عيني  

وكلت�ا اللغت��ين ) أنْ (وأْن تق�ر[ عين�ي، ورفَع�ُه بعُض��ھم لفق�دان : وتق�ر[ عين�ي، بمعن��ى: فق�ال

     )2("جيدة 

  : المخففة في العربية على أربعة استعماPت ھي) أنْ (جاءت   

  .)3(أْن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع: اول

  .)4(المخففة من الثقيلة، وھي تنصب اPسم وترفع الخبر: الثاني

وانطل�َق : [، ومنه قوله تع�الى)1()أيْ (أْن المفسرة وھي التي يحسن في موضعھا : الثالث

  .امشوا: ، أيْ 6ص]ِن امشواالمeُ منھم أ

                                                

 110-2/109اHبانة،   )1(

 3/492نفسه،   )2(

  217صـ ،الجنى الداني ، والمرادي،4/7، مصدر سابق، شرح التسھيلابن مالك، : يُنظر  )3(

 2/111 ،اHبانة.  4/7، شرح التسھيل. 1/39 مغني اللبيب. 217صـ ،الجنى الداني :يُنظر  )4(
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  .)2(الزائدة ولھا مواضع ذكرھا النحاة: الرابع

المص��درية م��ع الح��ذف ففي��ه خ��#ف ب��ين النح��اة، فق��د ) أنْ (أم��ا الق��ول ف��ي عم��ل   

  .)3(تعمل النصب في المضارع مع الحذف) أنْ (ذھب نحاة الكوفة ومن تبعھم إلى أّن  

وق���د تح���ذف أْن قب���ل " :أم���ا اعت���راض البص���ريين فيلخص���ه اب���ن مال���ك بقول���ه  

( تس��مُع بالُمعي��دي\ خي��ٌر م��ن أن ت��راه، وق��ول الش��اعر: المض��ارع فتلغ��ى غالب��ا، كق��ولھم

أْن تسمع، وأن أحض�ر، وإP أن يس�ير، : تقديره) إP يسيرُ (وقول اSخر ) أحضُر الوغى

  .)4("لما ضعفت بالحذف على غير القياس ) أنْ (ولكنھم رفعوا نھم ألغوا 

خ#ف بين النحاة، فق�د ) وتقر[ (لمنسوب لميسون زوجة معاوية ففي وأّما البيت ا  

) تق��ر[ (لع�دم اس�تقامة عط�ف فع�ل ) أنْ (ذك�ر س�يبويه أّن�ه ل�م يك�ن ب�دc م��ن نص�به بإض�مار 

  . )5()لْبسُ (على مصدر 

ذھ��ب بع��ض الك��وفيين إل��ى أّن ال��واو ف��ي ذل��ك ھ��ي الناص��بة للفع��ل : "...ويق�ول الم��رادي

أّن الفع�ل منص�وب بالمخالف�ة، والص�حيح أّن ال�واو ف�ي ذل�ك  بنفسھا، وذھب بعضھم إلى

  )6("مضمرة بعد الواو ) أنْ (عاطفة، والفعل منصوب بـ

) أنْ (وقد أجاز العوتبي النصب والرف�ع ف�ي ھ�ذا الب�اب، فالنص�ب عل�ى إض�مار   

  .وعدم إعمالھا مع الحذف) أنْ (وإعمالھا مع الحذف، والرفع على فقدان 

ذھب الكسائي وأكثر الكوفيين وأبو علي الفارس�ي وأب�و " وتلخيص المسألة ھو   

الفتح ابن جني إلى جواز إعمالھا، وذھب الف�راء وأكث�ر أھ�ل البص�رة إل�ى ع�دم إعمالھ�ا 

، وإلي�ه ي�ذھب )وكلت�ا اللغت�ين جي�دة: (ذھ�ب الع�وتبي عن�دما ق�ال ك�# ال�رأيين، وإل�ى )7("

  .الباحث، و_ أعلم

أتيتك كي تكرمن�ي، رفع�ت : حرف جر، تقول": يقول العوتبي ،)كي(الفعل بعد   

ويجوز أن تجع�ل الفع�ل ال�ذي قب�ل ك�ي ماض�يا . أتيتك باPستقبال، ونصبت تكرمني بكي

أتيتك كي تأتيني، وأكرمتـُك كي تكرمني، وأنا مـُـكِرُمـَك كي تـُ�ـكرَمني، : ودائما، فتقول

  .زيدا كي يضربني وضربت زيدا كي يضربني، وأنا ضاربٌ 

                                                                                                                         

 220، صـالجنى الدانيو. 1/39 ،مغني اللبيبو. 2/110 ،اHبانة: يُنظر  )1(

 1/43 ،مغني اللبيب ابن ھشام، :يُنظر  )2(

 111صـ/2ج ، مصدر سابق،ا�نصافا�نباري، : يُنظر  )3(

 50صـ /4، جشرح التسھيلابن مالك،   )4(

 46، صـ3مصدر سابق، ج ،الكتاب سيبويه،  )5(

 157مصدر سابق، صـ ،الجنى الداني المرادي،  )6(

يد، المكتبة ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحمأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن ھشام،   )7(
  .ية، من الحاش291صـ/1العصرية، بيروت، ج
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: فخط��أ أن تق��ول. أن تجع��ل الفع��ل ال��ذي بع��د ك��ي ماض��يا وP دائم��اوP يج��وز   

  .)1("وأكرمك كي أنت ُمـكرمي . أتيتك كي أتيتني، وأكرمتك كي أكرمتني

  : عند النحاة على استعماPت ث#ثة ھي) كي(تأتي   

وذلك إذا وليھا اسم أو فع�ل م�اض، ) كيف(أن تكون اسماً مختصراً من : اول  

التعلي�ل ك�ال#م، ويك�ون : أن تكون حرف ج�ر، ومعناھ�ا: الثانيو .)2(أو مضارع مرفوع

  .)3(مضمرة غير جائزة ا)ظھار) أنْ (النصب بعدھا بـ

ومس��اوية لھ��ا ف��ي اPس��تق#ل ) أن(أْن تك��ون مص��درية ناص��بة بمعن��ى : الثال��ث  

  .)4(بالعمل

  .)5(حرف جر) كي(وقد اختلف نحاة البصرة والكوفة على مجيء   

أْن تك�ون بمنزل�ة أن المص�درية : "ح�رف ج�ر، يق�ول) كي(مجيء  وقد لخص ابن ھشام

محلھ�ا،  )أنْ (، ويؤي�ده ص�حة حل�ول 23الحدي�د]لك�ي# تأس�وا[معنى وعم#ً، وذل�ك ف�ي نح�و 

جئت��ك ك��ي (ونھ��ا ل��و كان��ت ح��رف تعلي��ل ل��م ي��دخل عليھ��ا ح��رف تعلي��ل، وم��ن ذل��ك 

  .)6(...."إذا قدرت ال#م قبلھا) تكرمني

ح�رف ج�ر، وفص�ل ) ك�ي(الكوفيين في زعمھم عدم مج�يء على ك#م  د[ وقد رُ   

ذلك في المسألة التي أش�رنا إليھ�ا م�ن كت�اب ا)نص�اف، وعلي�ه يك�ون الع�وتبي ق�د واف�ق 

ه    .حرف جر، وھو الصواب، و_ أعلم) كي(رأي البصريين في ھذه المسألة، بعد\

  

  

  

  ما يجزم فعلين مضارعين

َم��ن ي��أتني آت��ه، : وف الج��زاء، تق��ولم��ن ح��ر) َم��نْ (و: "، يق��ول الع��وتبي)َم��نْ (  

وَم�ْن يفع�ْل ذل�ك : [جزماً Pستوائھم ف�ي المعن�ى وتعل�ق اول بالث�اني، ومن�ه قول�ه تع�الى

                                                

  4/93اHبانة،   )1(

، تحقيق عبد المنعم ھريدي، دار المأمون، مكة المكرمة، شرح الكافية الشافيةابن مالك، : يُنظر  )2(
 1534صـ/3ج

 )3/1531(المصدر نفسه،   )3(

 261، صـالجنى الداني: ، ويُنظر)3/1531(المصدر نفسه   )4(

 )78(لة ، المسأ119، صـ2، مصدر سابق، جا�نصاف: يُنظر  )5(

 206صـ /، مصدر سابق، جمغني اللبيبابن ھشام،   )6(
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، كما ذكر أّنھا تكون بمعنى الذي، وتك�ون ل#س�تفھام، )1("، فجزمھما 68الفرقان]َيلَق أثاما ً 

  .وتكون بمعنى الجحد وإْن كانت بمعنى اPستفھام

)أيّ (  
اPس��تفھام، ومعن��ى  معن��ى: (أربع��ة مع��ان ٍھ��ي) أي[ (ذك��ر الع��وتبي ل��ـ، )2(

  .، ثم ذكر أمثلة على كّل معنى)الجزاء، ومعنى الخبر، ومعنى التعجب

)مھم��ا(  
مھم��ا : [ف��ي الج��زاء، واستش��ھد بقول��ه تع��الى) م��ا(ذك��ر أّنھ��ا بمنزل��ة ، )3(

  .Sراء العلماء عن ذلك ً، ثم بسط الك#م في أصلھا، عارضا132اعراف]تأتِنا بِه ِمن آيةٍ 

أينم�����ا تكون�����وا ي�����أِت بك�����م _ : [وق�����ال تع�����الى: "يق�����ول الع�����وتبي ،)أينم�����ا(  

أينم�ا تك�ن : ، أينما ح�رف ّنھ�ا ش�رط، وھ�ي م�ن ح�روف الج�زاء، تق�ول148البقرة]جميعاً 

  .)4("أكن، فتجزم الفعل اول بأينما وتجعل الفعل الثاني جواب الجزاء 

)متى(  
ي حرف استفھام، ويأتي بأمثلة على ذل�ك، ث�م ي�ذكر أّنھ�ا ، ذكر أّنھا تأت)5(

  ).مھما ومھمن وأخواتھا(من حروف الجزاء، مثل 

اسم غير م�تمكن بإجم�اع النح�اة، وي�ورد ال�دليل ) متى(وبعد ذلك كلّه، يذكر أّن   

  .تلو الدليل على اسميتھا

  

)مھمن(   
  .اءفي المعنى، وھي من حروف الجز) مھما(، ذكر أّنھا بمنزلة )6(

ب��دP ًم��ن الش��رط، ث��ّم إّن��ه اعتب��ر أس��ماء الش��رط ) الج��زاء(لق��د اخت��ار الع��وتبي مص��طلح 

حروف��ا ً، واكتف��ى بس��رد أدوات الش��رط ھ��ذه عارض��ا Sًراء العلم��اء دون أْن يب��دي رأي��ه 

  .بما جاء من أمثلة عليھا

  

  

  أفعال المدح والذم

أخ�وك، وإّن�ه لرج�ٌل ِنِعّم�ا،  ِنْع�َم الرج�لُ : وق�ولُُھم: "يق�ول الع�وتبي، )سَ َم وبئْ ِنعْ (  

وإّنه لََنعيٌم وھو في المدح، وبئس الرجُل أخ�وَك، وھ�و ف�ي ال�ذم، وِنع�م وب�ئس حق!ھم�ا أْن 

��ر عن��ه : يك��ون بع��دھما اس��مان مرفوع��ان اول مجھ��ول والث��اني مع��روف، وھ��و المعب[

                                                

 4/252اHبانة،   )1(

  150- 2/148نفسه،   )2(

 4/265نفسه،   )3(

 2/102نفسه،   )4(

 269- 4/267نفسه،   )5(

 4/266نفسه،   )6(
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الرج��ُل،  م�ا زي�ٌد ب�نعمَ : ، تق�ول)ِنع��َم وب�ئس(والع�رب ت�ـُدخل الب�اء عل�ى ... بالم�دح وال�ذم

  :قال

  كذي العرِف ذا ماٍل كثيٍر وُمعِدما  ألسَت بِِنعَم الجاُر ُيؤلُف بيُتهُ   

  و_ِ ما ھي بِنعَم الولُد، : ِنعم الولُد ھي، فقال: وُبّشر بعض العرب بابنة، فقيل له

ھا سرقة  ة وبِر!   .)1("نصرھا َرك[

الكوف�ة عل�ى أّن دخ�ول ُيذكر أّن الشاھد الذي أورده العوتبي ھنا يستدل به نحاة   

الباء على نعم يدل عل�ى اس�ميتھا، ّن م�ن خص�ائص اPس�م دخ�ول ح�رف الج�ر علي�ه، 

وھ��و رأي الك��وفيين م��ا ع��دا الكس��ائي، وأّم��ا رأي البص��ريين فھ��و أّنھم��ا فع��#ن جام��دان 

  .، وعليه يكون العوتبي قد اختار ما ذھب إليه الكوفيون)2()نشاء المدح والذم

                                                

 379-4/378، اHبانة  )1(

 )14(، مسألة 1/97، مصدر سابق، ا�نصافا�نباري، : يُنظر  )2(
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  التعجب

عج��ب م�ن ابح��اث الت�ي اس��توقفت أغل�ب علم��اء النح�و ق��ديما وح��ديثا، بح�ث الت  

وتح��دثوا عنھ��ا بإس��ھاب، إP أنھ��ا ف��ي كت��اب ا)بان��ة ج��اءت متكامل��ة ومتش��عبة، ولك��ن 

العوتبي لم يوردھا في موق�ع واح�د ف�ي كتاب�ه إنم�ا بثھ�ا ف�ي ثناي�اه وف�ي مواض�ع متفرق�ة 

  . )1(معجمبحسب ما تقتضيه المعالجة اللغوية وطريقة ترتيب ال

وقد اس�توفى الع�وتبي درس التعج�ب م�ن مختل�ف نواحي�ه س�واء نق�# ع�ن كت�ب   

    .الزاھر وغيرھا، أم ساقھا عن علم ودرايةوالعين والكتاب كالسابقين له 

منھا ما ھو قياس�ي ومنھ�ا م�ا ھ�و س�ماعي، وق�د  اللتعجب صيغ ومن المعلوم أنّ   

م�ا (فمم�ا ذك�ره م�ن الص�يغ القياس�ية  أوردھا العوتبي بجميع صيغھا متفرقة ف�ي ا)بان�ة،

خب��ٌر واس��تخبار واس��تفھام ودع��اء وأم��ر ونھ��ي : ومع��اني الك��#م عش��رة: "قول��ه) أفعل��ه

  .)2(! "ما أحَسَن زيداً : نحو: والتعجب. وطلب تمنh وتعجٌب وعرض

فتص�ّغره ن�ه عل�ى ! ما أَُحْيس�َن أخ�اك: والعرب تقول: "وفي موضع آخر يقول  

في�ذكر ھن�ا التص�غير ف�ي ص�يغة ، )3("المعن�ى عل�ى تقطي�ع المعن�ّي لفظ اPسم، وھو ف�ي 

  .التعجب

وم�ا أخي�َر ! وم�ا ش�ّر ف#ن�اً ! م�ا أش�ر[ ف#ن�اً : وإذا تعجب�وا ق�الوا: "وفي موضع آخ�ر يق�ول

  . )4(...."ما شد[ عليك كذا: وكذلك! ومخَيرَ ! ف#نا وما خيَر ف#نا

! ي�ا حس�َنُه رج�#ً : تعجب والتعظ�يمويقولون في ال: " وأّما الصيغة الثانية، قوله  

  . )5(...."أي ما أحسنه وما أنبله! ويا ُنْبَله راكباً 

ص�#ح ج�رار أّن الع�وتبي احتف�ى بص�يغة قياس�ية ثالث�ة وھ�ي عل�ى . وقد ذك�ر د  

قد نقلھا العوتبي نق# من الزاھر، ومثال ذلك ما ذكره عن Pم التعج�ب، و) لَفـَعـُلَ (وزن 

ول���ـََحُسن ! ل���ـََظُرف زي���دا ً: فتوح���ة ُينص���ب م���ا بع���دھا، تق���ولوPم التعج���ب م: "يق���ول

  )6(!...."َعْمرا ً

ك: (وأّم�ا الس�ماعية فق�د وردت ف�ي أم�اكن متفرق�ة ومنھ�ا   وق��د ) كي�ف(و ) d در!

كيف ح�رف أداٍة ونص�ب الف�اء ل�ئ# يلتق�ي : "ذكر العوتبي أن من معانيھا التعجب، يقول

                                                

، ندوة العوتبي الصحاري، جامعة صيغ التعجب في كتاب ا�بانة للعوتبيصUح جرار، : يُنظر  )1(
 1، صـ2008آل البيت، ا�ردن، 

 54-1/53اHبانة،   )2(

 1/334، نفسه  )3(

 3/291نفسه،   )4(

      4/650نفسه،   )5(

 176- 4/175نفسه،   )6(
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كي�ف : والتعج�ب مث�ل قول�ك...ب�ا ويك�ون توبيخ�اً الساكنان، ويك�ون اس�تفھاما ويك�ون تعج

، وھ�ذا 43المائ�دة]وكي�ف يحكمون�َك وعن�دھم الت�وراة : [ومن�ه قول�ه تع�الى!فعلت كذا وك�ذا 

أّي، واعل�م أّن ّي أربع�ة : "يق�ول) أيّ (ومن التعج�ب ال�ذي ذك�ره الع�وتبي  .)1("تعجب 

ج���ب، تق���ول ف���ي معن���ى اPس���تفھام ومعن���ى الج���زاء ومعن���ى الخب���ر ومعن���ى التع: مع���انٍ 

  .)3()أوِه وآنية و وْي وويح وويس وبخ ٍ (ومنه أيضا  .)2("أي! رجٍل أخوك: التعجب

إّن : عند دراسة باب التعجب ف�ي كت�اب ا)بان�ة، يمك�ن الخ�روج بالنتيج�ة التالي�ة  

العوتبي لم يأِت بما ھو جديد على صعيد درس التعجب، وإنما استفاد من مجموع�ة م�ن 

لنحوية ليضمھا في كتاب واحد، با)ضافة إلى تسليطه الض�وء عل�ى المصادر اللغوية وا

، وذك�ره أكب�ر ع�دد م�ن ص�يغ التعج�ب )لـَـفـَـُع�ـَل ( صيغة تعجب نادرة اPس�تخدام ھ�ي 

  . )4(السماعية 

فتص�ّغره ن�ه عل�ى لف�ظ ! م�ا أَُحْيس�َن أخ�اك: والع�رب تق�ول": أّما ق�ول الع�وتبي  

  .)5("معنّي اPسم، وھو في المعنى على تقطيع ال

يب��دو أّن الع��وتبي بتص��غيره فع��ل التعج��ب ق��د ذھ��ب م��ذھب الك��وفيين ف��ي جع��ل   

وق��د فص��ل فيھ��ا أب��و . )6(التعج��ب اس��ما، بينم��ا ذھ��ب البص��ريون إل��ى أّن��ه فع��ل) أفع��ل(

البركات انباري تفصي# طوي#، وانتص�ر ف�ي النھاي�ة ل�رأي البص�ريين، وP مج�ال لن�ا 

) أفع�ل(ث في الحجة التي قدمھا البصريون عن تصغير ويرى الباح. ھنا أْن نفصل فيھا

إنم��ا دخل��ه التص��غير ن��ه أُل��زم : والوج��ه الثال��ث: "..التعج��ب، حج��ة مقنع��ة، فيقول��ون

طريقةً واحدة، فأشبه بذلك اسماء، فدخله بعض أحكامھ�ا، وحْم�ُل الش�يء عل�ى الش�يء 

ول على الفعل ف�ي في بعض أحكامه P يخرجه عن أصله، أP ترى أّن اسم الفاعل محم

  .)7(...."العمل، ولم يخرج بذلك عن كونه اسماً 

  .التعجب فع# جامداً، و_ أعلم) أفعل(وعليه فإّن الراجح لدى الباحث اعتبار 

  المفردات و الحروف: المبحث الثالث

ذكر العوتبي كثيراً من المفردات وشرحھا وبين اSراء المختلفة فيھا، ولكّنه ل�م   

معين��ا ًف��ي ذكرھ��ا، رغ��م أّن��ه ح��اول أْن يرت��ب أب��واب كتاب��ه عل��ى ح��روف يتب��ع منھج��ا ً

                                                

 4/193، اHبانة ) 1(

 149- 2/148نفسه،   )2(

 8-7صUح جرار، مرجع سابق، صـ: يُنظر  )3(

 10المرجع نفسه، صـ  )4(

 1/334اHبانة،   )5(

 )15(، مسألة 120صـ/1، مصدر سابق، جا�نصافا�نباري،   )6(

 131صـ/1المصدر نفسه، ج  )7(
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قوم ف��ي ھ��ذا أالمعج��م، لكّن��ه ك��ان يق��دم حروف��ا ًعل��ى أخ��رى، دون بي��ان الس��بب، ل��ذلك س��

رتبھا عل�ى ح�روف المعج�م، أ، وس�)ا)بانة(المبحث بعرض ھذه المفردات المتناثرة في 

وتجدر ا)شارة إلى أنن�ا قمن�ا . موفق لذلك، و_ ال)المغني(بصنعة ابن ھشام في  مقتدّيا ً 

ف�#  بذكر بعض المفردات في مواضيعھا الرئيسة كالظروف والشرط والعطف وغيرھا

  . ضرورة لذكرھا ھنا

، أفرد العوتبي لحرف الف باباً واسعاً ، تحدث فيه عن جمي�ع أن�واع )ا
لف(   

أوائ��ل اس��ماء وأوائ��ل الف��ات والھم��زات ف��ي العربي��ة، ف��ذكر أّن الف��ات تك��ون ف��ي 

أل�ُف أص�ل، وأل�ف : فالتي ف�ي أوائ�ل اس�ماء تنقس�م عل�ى أربع�ة أقس�ام: "افعال، يقول

، يب�دأ بتفص�يل الك�#م بھ�ذه الف�ات، وم�ا يھمن�ا )1("وصلٍ ، وألف قطعٍ ، وألف اس�تفھام

، فيع�رض لمجموع��ة م��ن امثل�ة الت��ي ت��دل عل�ى أل��ف اPس��تفھام، )أل��ف اPس��تفھام(ھن�ا 

، كما ذك�ر أّن م�ن 6البقرة]أأنذرتھم: [، ونحو قوله تعالى78مريم]أطـّلَع الغيبَ : [ه تعالىكقول

  :وقال آخر: " ، يقول)أم(ع#مات ألف اPستفھام دخول 

  فقلت له آأنت زيُد اراقم ِ    تظاللُت فاستشرفُته فوجدُته  

Pبد[ منھا، فإذا كانت ألَف ا P ستفھام، وأماَرُتھا أمPستخبار ل�م يحت�اجوا معھ�ا ھذه ألف ا

دPلتھا، نحو قول ام�رئ ) أم(، وربما أسقطت ألف اPستفھام استغناء عنھا ن[ )أم(إلى 

  :القيس

  وماذا يضيرك لو تْنتظرْ     تروح مع الحي\ أم تبتكر  

، وذك��ر أمثل��ة )2("أت��روح، فح��ذفھا اس��تغناء عنھ��ا وبمعرف��ة موض��عھا ف��ي المعن��ى: أراد

  .ن على جواز حذف ألف اPستفھامكثيرة من الشعر والقرآ

وق�د : "وذكر أّنھا قد تأتي بلفظ اPستفھام ويراد بھا معنًى غير اPس�تفھام، يق�ول  

يج��يء ال��ف ف��ي لف��ظ اPس��تفھام ول��يس باس��تفھام، ولكن��ه تقري��ر وإيج��اب، ق��ال _ ع��ّز 

#م بمعن��ى ، وھ��ذا م��ن الم#ئك��ة عل��يھم الس��30البق��رة]أتْجَع��ُل فيھ��ا م��ن ُيفِس��ُد فيھ��ا: [وج��لّ 

  :ا)يجاب، أي أّنك ستفعل، وقال جرير

  وأندى العالميَن بطون راح ِ  ألستم خْيَر َمن ركَب المطايا   

ول��م ي��ذكر س��وى ھ��ذين . )1("فأوج��ب ول��م يس��تفھم، ول��و ك��ان اس��تفھاما ًم��ا ك��ان م��دحاً 

المعني��ين لھم��زة اPس��تفھام، ف��ي ح��ين أّن اب��ن ھش��ام ذك��ر ثم��اني مع��ان ٍ يخ��رج إليھ��ا 

  .ھاماPستف

                                                

 2/69اHبانة،   )1(

 2/75، نفسه  )2(
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)أم(  
، وتك�ون ح�رف )ب�ل(، ذكر العوتبي أّنھا حرف استفھام، وتك�ون بمعن�ى )2(

، وذك�ر أّنھ�ا تك�ون زائ�دة، وتك�ون ص�لة، ث�م ي�ورد مجموع�ة م�ن )ال�واو(عطف بمعن�ى 

  .امثلة على كّل نوع من انواع التي ذكرھا

)أَم��ا وإّم��ا وأّم��ا(  
، )أَم��ا(، ذكرھ��ا الع��وتبي بعن��وان واح��د، فب��دأ بالح��ديث ع��ن )3(

، ث�م ي�ذكر أّنھ�ا تك�ون توكي�دا ً لليم�ين، )ا عن�دك زي�د؟أم(يذكر أّنھا استفھام وجحد، نحوف

، وبعد أْن ي�ورد مجموع�ة م�ن امثل�ة عليھ�ا ينتق�ل ليتح�دث ع�ن )ألمْ (وأّنھا تأتي بمعنى 

، وي��ذكر مث��اP ً )أو(في��ذكر أّنھ��ا للتخيي��ر ب��ين أم��رين، كم��ا ذك��ر أّنھ��ا ت��أتي بمعن��ى ) إّم��ا(

ويقص��د الش��ك بم��ن يك��ون الج��ائي، وذك��ر م��ن ) رأي��ُت إّم��ا زي��دا ًوإّم��ا عم��راً (ذل��ك عل��ى 

بف�تح ال�ف، في�ذكر ) أّما(ويقصد الشرطية الجازمة، ثم ينتقل للحديث عن ) إنْ (معانيھا 

ف��ي ) إّم��ا وأّم��ا(أّن خبرھ��ا م��#زم للف��اء، كم��ا ب��ين س��بب ف��تح ألفھ��ا وذل��ك للتفري��ق ب��ين 

، وھ��ي ف��ي )أّم��ا بع��د(ث��م يع��رض لمس��ألة ق��ولھم . ب إلي��هالك��#م، ث��م ي��ذكر أدل��ة م��ا ذھ��

  .معظمھا منقولة من كتاب الزاھر

)أ/ّ وإ/ّ (  
  ).أْن وP(، ذكر العوتبي أّن أPّ بالتشديد مكونة من )4(

ف��ذكر أّنھ��ا ح��رف تحقي��ق بع��د جح��د، وتك��ون ل#س��تثناء، ) إPّ (وفّص��ل الح��ديث أكث��ر ب��ـ

، وتك��ون للتحقي��ق وأظّن��ه )إP أْن تك��ون(ى ، كم��ا تك��ون بمعن��)م��ا ولك��ن(وتك��ون بمعن��ى 

، 3انبي��اء]وم�ا أمرن��ا إPّ واح��دة ٌ: [، ويض��رب أمثل�ة منھ��ا، وقول��ه تع��الى)الحص��ر(يقص�د 

P يح�ب! _ُ : [، وي�ذكر ق�راءة)ال�واو(وھي ھنا أداة حصر، كما ذك�ر أّنھ�ا تك�ون بمعن�ى 

�وِء م�ن الق�ول إPّ م�ن ظل�م وذك�ر أّنھ�ا تك�ون ). وم�ن ظل�م(، وج�ازه 148النس�اء]الجھَر بالس!

، 6-5الت��ين]ث��م رددن�اهُ أس�فَل س��افليَن إPّ ال�ذيَن آمن�وا: [، وي��ذكر قول�ه تع�الى)ولك�ن(بمعن�ى 

  . مجازه ولكنْ 

) إP(ذك��ر الع��وتبي مس��ألة خ#في��ة ب��ين نح��اة البص��رة والكوف��ة، عن��دما جع��ل   

لع�وتبي من�ه، بمعنى الواو، فكان Pبد من ا)شارة إلى ھذا الخ�#ف، ث�م ع�رض موق�ف ا

م�ا رأي�ُت إP زي�داً، : إP حرف تحقيق بعَد َجحد، وتك�ون أيض�اً اس�تثناء، كقول�ك: "قوليف

وتك�ون إP بمعن�ى إP أن )..... ما ولكن(وتكون إيجاباً لشيء ُيؤكـّد فيكون معناھا معنى 

لي��ٌل مج��ازه إP أْن يك��ون ق، 66النس��اء]م��ا فعل��وه إP قلي��ٌل م��نھم: [تك��ون، ق��ال _ ع��ّز وج��لّ 
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، مج���ازه إP أْن يك���ون 22انبي���اء]آلھ���ة ٌ إP _ )∗(ل���و ك���ان فيھم���ا: [وق���ال تع���الى. م���نھم

ك��لc يم��وت إP زي��ٌد وعم��رو، والمعن��ى زي��ٌد : وتك��ون إP بمعن��ى ال��واو، فتق��ول......_

، 148النس��اء]P ُيح��ب! _ الجھ��َر بالس��وِء م��ن الق��ول ِ إP م��ن ظـَل��ـَم[وعم��رو، وق��د ق��ـُرئ 

ث�م[ َرَددن�اهُ أس�فَل : [ويك�ون إP وغي�ر بمعن�ى ولك�ن، وقول�ه تع�الى....ومن ظل�م: هومجاز

، مجازه ولكن ال�ذين آمن�وا ن�ه P يس�تثنى الش�يء إP م�ن 6-5التين]سافليَن إP الذين آمنوا

وكّل ما في كتاب _ عّز وج�ّل م�ن ذك�ٍر إP واPبت�داء ب�ه قب�يح إP ف�ي .....جنس الشيء

إP : [، وف��ي س��ورة التوب��ة73انف��ال]إP تفَعل��وه تك��ـُْن فِتن��ة ٌ ف��ي ارض[: س��ورة انف��ال

ْبكم َعذاباً أليما   .)1("40التوبة]إP تنصروه[، و 39التوبة]تْنفُِروا ُيَعذ\

  :تأتي عدة أقسام ھي) إP\ (ذكر النحاة أّن   

: والثال�ث أن تك�ون بمنزل�ة غي�ر،: حرف استثناء، وقال به جمي�ع النح�اة، الث�اني: اول 

  .)2(أن تكون زائدة: أن تكون عاطفة بمعنى الواو، والرابع

) إP(ح��رف اس��تثناء، وأّم��ا اعتب��ار ) إP(وP خ��#ف ب��ين النح��اة عل��ى أن تك��ون   

ذھ�ب الكوفي�ون إل�ى أّن "فقد اختـُلَِف فيه ب�ين البص�ريين والك�وفيين، فق�د ) الواو(بمعنى 

)Pإ (تك��ون بمعن��ى ال��واوتك��ون بمعن��ى ال��واو، وذھ��ب البص��ريون إ P ل��ى أّنھ��ا")وق��د  )3

ن��اقش ھ��ذه المس��ألة أب��و البرك��ات انب��اري بالتفص��يل ف��ي ا)نص��اف، وانتص��ر ل��رأي 

  .البصريين على اعتبارھا حرف استثناء

بمعن�ى ال�واو، مستش�ھداً بق�راءة اب�ن ) إP(وقد تبع العوتبي الكوفيين ف�ي مج�يء   

Sبمعن�ى ]وم�ن ظ�ـُلِم[ي�ة عباس وسعيد بن جبي�ر والض�حاك وغي�رھم ف�ي ا Pباعتب�ار إ ،

ھن�ا م�ن اPس�تثناء المنقط�ع ) إP(الواو، وھو ما رفضه كثيٌر من العلماء على اعتبار أّن 

ظـََلَم وظـُلَِم جميعاً على اPستثناء المنقطع، أي لك�ن م�ن : قال أبو الفتح: "يقول ابن جني

لك�ْن المظل�وم يجھ�ر بالس�وء، : ا، فيك�ون مج�ازه ھن�)1("ظلم فإّن _ P يخفى عليه أم�ره 

P يح���ب _ أن يجھ���ر بالس���وء م���ن الق���ول، إP : "يوض���حھا الف���راء بش���كل أدق فيق���ول

  .)2(...المظلوم

وكّل ما في كتاب _ عّز وجّل من ذكٍر إP واPبتداء به قب�يح إP ف�ي : (أّما قوله  

ت الت���ي ذكرھ���ا، فك���#م واSي��ا] ) إP تفَعل���وه تك��ـُْن فِتن���ة ٌ ف���ي ارض: [س��ورة انف���ال
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النافي��ة، فيك��ون ) P(الش��رطية و ) إنْ (فيھ��ا مكون��ة م��ن ) إP(الع��وتبي ھ��ذا ص��حيح ّن 

إْن ش��رطية جازم��ة، وP زائ��دة، وتفعل��وه فع��ل الش��رط، و_ : ا)ع��راب ف��ي ھ��ذه اSي��ات

  .أعلم

)إْي وأيْ (  
بكس��ر الھم��زة ھ��ي ح��رف ج��واب بمعن��ى ) إيْ (، ذك��ر الع��وتبي أّن )3(

  .تفسيرية) أيْ (كما ذكر أّن  ،)َنَعم(

  ):الباء(ومن ادوات ما ذكرھا على حرف   

والباء ت�ـُجعُل عل�ى وج�وه، فمنھ�ا أْن ت�دل[ عل�ى الس�بب : "يقول العوتبي  ،)الباء(  

بوج�ِه ف�#ن آخ�ر، ومنھ��ا أن : ومنھ��ا أْن ت�دّل عل�ى المح�ل، كق��ولھم...الق�وة ب�اd: كق�ولھم

  : وتكون للبدل قال اعشى.....حساِنكأكرمُتك بإ: تكون للمجازاة، كقولك

  ـُد قالت لما قد أراه بصيرا    على أّنھا إذ رأتني أقـا  

  .)4(.."والعرب تؤكـ\د ك#مھا بالباء...... ھذا بذاك: أي

وھناك من المفردات والحروف التي ذكرھ�ا الع�وتبي، ت�أتي عل�ى ح�رف الب�اء،   

)بل(  : منھا
وتنقس�م عل�ى ث#ث�ة أقس�ام، يك�ون  وھي حرف تحقيق،: "، يقول العوتبي)5(

حرف نسق اس�تدراكاً للك�#م، ويك�ون لت�رك الك�#م وأخ�ٍذ ف�ي غي�ره، ويك�ون ف�ي معن�ى 

إذا ألحقت بألف مقصورة، وذك�ر أّنھ�ا ) بلى(، كما ذكر أّنھا تكون بمعنى الجواب "ُرب[ 

  ).بل(قد تأتي بمعنى 

)بل��ى(  
، وي��ذكر )ب��ل(ة ، ذك��ر الع��وتبي أّنھ��ا، ح��رف ج��واب بع��د جح��د بمنزل��)6(

  .امثلة وادلة على ذلك من القرآن الكريم والشعر

)بيد(  
، ف�ي ح�ين )غي�ر(، ذكر العوتبي لھا معنًى واحد، وھو أْن ت�أتي بمعن�ى )1(

  ).من أجل(وبمعنى ) غير(لغتين، أْن تكون بمعنى  )2(ذكر لھا ابن ھشام

ف�ي ح�ين نج�د أّن  أكث�ر اس�تخداما ً) َجْي�ر(فقد جعل العوتبي ھن�ا ف�تح الج�يم ف�ي   

َجْي��ر بكس��ر ال��راء : "أغل��ب النح��اة جعل��وا الكس��ر ھ��و اكث��ر، ف��ي ح��ين ق��ال الم��رادي

                                                

 2/150اHبانة،   )3(

 2/210، نفسه  )4(

 213- 2/212، نفسه  )5(

 2/214، نفسه  )6(
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: ، في حين لم يرجح اب�ن ھش�ام اكث�ر اس�تخداما ًفيھ�ا، يق�ول)4("وفتحھا، والكسر أشھر

  .)5("َجْير بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس ِ، وبالفتح للتخفيف كأيَن وكيَف "

  ):الحاء(ا يأتي على حرف ومنھا م  

)حاشا(  
ذكر العوتبي أّنھا كلمة لخفض ما بعدھا، وربم�ا تنص�ب، في�ذكر أّن ، )6(

أّنھ��ا : ، واSخ��ر)حاش��ى(بإض��مار ال��#م، لكث��رة ص��حبتھا : أح��دھما: الخف��ض في��ه ق��وPن

) ح�اشَ (وذكر أّن بعض العرب ُتس�قط ألفھ�ا فتق�ول . أشبھت اPسم لما لم يأت منھا فاعل

  . ، وقد مّرت في حديثنا عن القراءات51يوسف]قـُلَن حاَش d: [راءةكما في ق

)حتى(  
، ذكر العوتبي أّن لھ�ا مواض�ع ش�تى، ول�م ي�ذكر ع�دد ھ�ذه المواض�ع، )7(

فذكر أنھا تكون حرف غاية تجر ما بعدھا، ثم ذكر أّنھ�ا إذا وص�لت بش�يء ك�ان الخي�ار 

أكلُت الس�مكة حت�ى رأَس�ھا (لك ، ويورد مثال السمكة على ذ)الرفع والنصب والجر(في 

، وذك�ر ق�ول الف�راء ف�ي ق�ول )الف�اء وال�واو(، وذكر أّھا تك�ون بمنزل�ة )ورأُسھا ورأِسھا

  :الشاعر

  عواتق لم تكن تدع الحجاP    كأّن الناَس َتمر! حتى  

، والنص�ب عل��ى النس��ق )حت��ى(الخف�ض ب��ـ: حي�ث أج��از الف�راء ف��ي العوات��ق ث#ث�ة أوج��ه

  ).ضربُت زيدا ًحتاه مرجوم(خير، ثم ذكر أّنه يجوز القول والرفع على معنى التأ

فالعوتبي يعرض لمواضع حتى عرضا ً، مستشھدا ًعلى ذلك بالقرآن الك�ريم أو   

  .بالشعر العربي، دون أْن يرجح رأيا ًعلى رأي

                                                

 433ـ، مصدر سابق، صالجنى الدانيالمرادي،   )4(

 1/138، مصدر سابق، المغنيابن ھشام،   )5(

 3/5اHبانة،   )6(
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  ):الخاء(ومنھا ما يأتي على حرف 

ظ�ة ٌُيس�تثنى بھ�ا، وخ�# لف: "، ذك�ر الع�وتبي أوP معانيھ�ا اللغوي�ة، ث�م ق�ال)خ�1(  

م�ا ف��ي ال��دار أح��ٌد خ��# زي�ٍد وزي��دا ً، نص��ٌب وج��ر، ف��إذا : وھ�ي تخف��ض وتنص��ب، تق��ول

  :قال لبيد....ما خ# نصبَت، ّنه قد بي[ن الِفعلَ : قلت

  وكل! نعيم Pٍ محالة زائلُ     أP كّل شيٍء ما خ# _َ باطلُ   

  .ا ً، وھذا ما جاء في كتب النحاة أيض)1() "ما خ#(فنصب بـ

  ):السين(ومنھا ما يأتي على حرف   

تأكي�د ل#س��تقبال، وك�ذلك س�أفعل، ومعناھم��ا  س�وف: " ، يق�ول الع��وتبي)س�وف(  

سوف يعطيك، وسيعطيك، وس�و يعطي�ك،  -: وفي سوف أربع لغات .تأكيد لفعل مستقبل

 .وسف يعطيك

يقص�د ، ويعطي�ك ح�رف مس�تقبل 5الض�حى]ولسيعطيك رب�ك : [ )2(وفي حرف ابن مسعود

س�و ت�رى، : ، والكاف اس�م محم�د ص�لى _ علي�ه وس�لم، وأھ�ل الحج�از يقول�ون)السين(

  .وسو تعملون، يطرحون الفاء

  .)3(" سترون، وستعلمون، يطرحون الفاء والواو جميعا: والذين قالوا

في ھذه المسألة يوافق العوتبي رأي الكوفيين، فقد ذھبوا إلى أّن السين متقطع�ة   

م�ن ق�راءة اب�ن مس�عود، وم�ا ذك�ره م�ن لغ�ة أھ�ل الحج�از ف�ي  من سوف بدليل ما ذك�ره

  .)4(سوف، وھذا خ#فا للبصريين الذين اعتبروا السين أصل بذاتھا مختلفة عن سوف

إّنم�ا أف�رد بھ�ا " ورّد البصريون على ك#م الكوفيين، بأّن ما رووه ع�ن الع�رب   

س�و (الع�رب ف�ي بعض الكوفيين، ف�# يك�ون فيھ�ا حج�ة، وإْن ص�ّحت ھ�ذه الرواي�ة ع�ن 

  .)5(..."فھو من الشاذ الذي P ُيعبأ به لقلِتهِ ..) وسف 

ويذھب الباحث إلى ما ذھب إليه البص�ريون ف�ي ھ�ذه المس�ألة، لم�ا دل�تھم م�ن   

  .إقناع وقرب من الصواب، و_ أعلم

  :ومعنى سيما، أي مثلما وھو قولك سواء، قال امرؤ القيس: " يقول العوتبي  :)سيّ (

  وP ِسّيما يوٌم بدارِة ُجْلُجل ِ     يوم ٍ لَك منھن[ صالحٌ أP ُرّب   

                                                

 3/21اHبانة،   )1(

 274صـ/3للفراء، ج ،معاني القرآنيُنظر القراءة،   )2(
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وم�ن . زائ�دة) م�ا(ِسِ◌ّيما َيْومٍ ، بالجر، وھو أج�ود، ّن : وP مثلما، وتروى: وP سيما

  .)1("وP ِسي[ الذي ھو وِسي[ منصوٌب : اسما ً، كأّنه قال) ما(رفع َجَعَل 

س��تثناء، فجعلھ��ا بعض��ھم م��ن م��ن أدوات اP (P س��يما(اختل��ف النح��اة ف��ي جع��ل   

فع���دھا الكوفي���ون وجماع���ة م���ن البص���ريين ك���اخفش وأب���ي ح���اتم " أدوات اPس���تثناء 

، وق��د اعت��رض كثي��ر م��ن )2("والفارس��ي والنح��اس واب��ن مض��اء م��ن أدوات اPس��تثناء 

والصحيح أنھا P ت�ـُعد! م�ن : "النحاة على اعتبارھا من أدوات اPستثناء، فذكر السيوطي

P3("س�تثناء أدوات ا(فل��يس م��ن ) P س��يما(وأّم�ا : "س��تراباذي، كم��ا ف��ي ق�ول الرض��ي ا

كلمات اPستثناء حقيقة، بل المذكور بعده ُمنّبٌه على أوليته بالحكم المتقدم، وإنما ُعّد م�ن 

، فالرض�ي يعت�رض )4("كلماته، ّن ما بعده مخ�رج عّم�ا قبل�ه م�ن حي�ث أوليت�ه ب�الحكم 

ألفاظ اPستثناء الحقيقي، وقد ذكر ھذا الرأي أيضا اب�ن مال�ك من ) P سيما(على اعتبار 

م��ن أدوات اPس��تثناء، وذل��ك عن��دي غي��ر ) P س��يما(وم��ن النح��ويين م��ن جع��ل : "بقول��ه

صحيح، ّن أصل اPستثناء ھو إP، فما وقع موقعه وأغن�ى عن�ه فھ�و م�ن أدوات�ه، وم�ا 

  .)5("لم يكن كذلك فليس منھا 

بمعن�ى ) س�يّ (النافي�ة للج�نس و ) P(أنھا مؤلفة م�ن ) ماP سي(والقول ادق في   

وھي تركي�ب ي�ؤتى ب�ه لت�رجيح م�ا بع�دھا عل�ى م�ا قبلھ�ا ف�ي حك�م مش�ترك ) ما(و) مثل(

  ).أحّب العاملين وP سيما المخلصين: (بينھما نحو

  : فله أحوال مختلفة من ا)عراب ھي) P سيما(أّما اPسم بعد   

، أّم�ا الج�ر )الج�ر والرف�ع والنص�ب(نكرة جاز في�ه  إذا كان اPسم بعدھا: ا
ول  

زائ��دة، ويحتم��ل أْن تك��ون نك��رة غي��ر موص��وفة، واPس��م ) م��ا(إلي��ه، و) س��يّ (فبإض��افة "

  .)7(، وھو أرجحھا)6("بعدھا بدل منھا

على أنه خبر لمضمر محذوف، وما موص�ولة أو نك�رة موص�وفة بالجمل�ة، "وأّما الرفع 

. )9(، وھ�و أق�ل م�ن الج�ر)8("ٌم، أو P مثل ش�يء ھ�و ي�وٌم وP مثل الذي ھو يو: والتقدير

إّن�ه عل�ى التميي�ز : فقي�ل" وأّما النصب فقد اختلف النح�اة في�ه، ولخص�ه الس�يوطي بقول�ه 
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نكرة تامة غير موص�وفة ف�ي موض�ع خف�ض با)ض�افة، والمنص�وب تفس�ير لھ�ا، ) ما(و

ل��ذي، وھ��و ص��لة بمعن��ى ا) م��ا(إن��ه عل��ى الظ��رف، و: أي وP مث��ل ش��يء يوم��اً، وقي��ل

ع���ن ا)ض���افة، والمنص���وب تميي���ز ) س���يّ (ح���رف ك���افc ل���ـ) م���ا(إّن : وقي���ل..... لھ���ا

إنھ��ا كاف�ة، وھ�و ظ��رف، قال�ه اب�ن الص��ائغ، : واستحس�نه اب�ن مال��ك والش�لوبين، وقي�ل...

 -) P س�يما(وأرج�ح ح�اPت نص�ب اPس�م بع�د . )1(..."وP مثل ما كان لك ف�ي ي�وم: أي

) م��ا(مبن�ي عل��ى الف��تح ف��ي مح��ل نص��ب، و) P(اس��م ) س��يّ (ھ��و اعتب��ار  –ل�دى الباح��ث 

  ). سيّ (عن ا)ضافة، واPسم بعدھا تمييز لـ) سيّ (زائدة كافة لـ

عل���ى  )2(معرف��ة ج��از رفع��ه وج��ره) س���يّ (إذا ك��ان اPس��م ال��ذي بع��د  :الث��اني  

  .الوجھين السابقين، وامتنع نصبه ّن من شروط التمييز أْن يكون نكرة

ي ھ�ذه المس�ألة م�ا اخت�اره الجمھ�ور م�ن اعتب�ار الج�ر ف�ي وقد ذھ�ب الع�وتبي ف�  

  .ھو ارجح بين اقوال، وھو الصواب، و_ أعلم) سيّ (اPسم الذي بعد 

  ):العين(ومنھا ما يأتي على حرف   

)عس��ى(  
َعَس��ى، وَعَس��يُت، وَعِس��يُت، (ت��أتي عل��ى لغ��ات  ذك��ر الع��وتبي أّنھ��ا، )3(

 فع�#) عس�ى( باعتب�ار، ث�م ذك�ر ق�ول أھ�ل النح�و، )نوَعَسينا، وَعِسينا، وَعَس�وا، وَعَس�يْ 

وغي��ره، كم�ا ذك��ر أّن م�ن الع��رب م�ن يثن��ي ويجم��ع ) فاع�ل(، ّن��ه P يك�ون من��ه اناقص�

َعِس�يوا أْن يكون�وا خي�راً : [، وقد عرض لرأي الفراء، فنقل عنه، ق�راءة عب�د _)عسى(

11الحج��رات]م��نھم
، وأّنھ��ا تك��ون مص��احبة تك��ون رج��اًء ويقين��ا ً) عس��ى(، ث��م ي��ذكر أّن )4(

  .، ذاكرا ًأمثلة من القرآن والشعر)أنْ (لـ

  ):القاف(ومنھا ما يأتي على حرف   

)قد(  
) ُرب[م�ا(، كما ذكر أّنھا تش�به )تحقيق(، ذكر أّنھا حرف ُيوجب به الشيء )5(

  ).قط(فتكون عندھا للشك، وذكر أّنھا حرف انتظار لجواب، وذكر أّنھا مثل 

)قط(  
م�ا : (وھ�ي لeب�د الماض�ي ف�ي ق�ولھم) قب�ُل وبع�دُ (ا تكون مثل ذكر أّنھ، )6(

فھ��ي مج��رورة فرق��ا ًب��ين الزم��ان ) عش��رون ق��ط\ (، أّم��ا الت��ي م��ع الع��دد )رأي��ُت مثلَ��ُه ق��ط! 

، وذك�ر أّن )ب�ْل وھ�لْ (وطاؤھ�ا س�اكنة نھ�ا بمنزل�ة ) حس�بُ (والعدد، وذكر أّنھا بمعن�ى 

  .من الشعر على ذلك ، ويستشھد)قطني(بعض العرب تضيفھا إلى نفسھا 
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  ):الكاف(ومنه ما يكون على حرف   

)الكاف(  
ذكر العوتبي أّنھا تك�ون ص�لة لك�#م قبلھ�ا، وتك�ون للتش�بيه، وذك�ر  ،)1(

إّن الك�اف : "عدة مسائل حول حركة الض�مير الك�اف، م�ن ھ�ذه المس�ائل، يق�ول الع�وتبي

، ففتح�ت الك�اف ف��ي ھ�ذا ُغ#ُم�َك وض�ربُتكَ : إنم�ا يس�توي فيھ�ا الج�ّر والنص�ب، إذا قل��ت

رأي�ُت رجل�ين، وم�ررُت : ّن النصب شريك الجّر في قولك..... موضع الجر والنصب

واعل�م . فلما اشترك النصب والجّر في الب�اء اش�تركا أيض�اً ف�ي ك�اف ا)ض�مار. برجلين

كسر الك�اف نھ�ا ح�اجز حص�ين ب�ين الي�اء والم�يم، ف�# تقل�ب ) عليُكم(أّنه P يجوز في 

عليِكْم ولِك�ْم، ول�م ُيلتف�ت إل�ى ھ�ذه الرواي�ة، : وقد ُروَي عن بعض العرب الضمة كسرة،

    :وأنشد

وا     وإْن قال موPُھْم على كل\ حادثٍ    وا فضَل أح#ِمِك�ْم رد! من امِر ُرد!

إض�مار جم�ع (واستش�ھد ب�ه المب�رد ف�ي ب�اب ) المقتض�ب(وقد ورد ھذا الشاھد في . )2("

، فيم��ا اعتبرھ��ا س��يبويه لغ��ة رديئ��ة، )3("أھ��ل النظ��روھ��ذا خط��أ عن��د : "، يق��ول)الم��ذكر

  :قال الحطيئة: وھي رديئة جدا ً، سمعنا أھل ھذه اللغة يقولون: "يقول

وا     وإْن قال موPُھْم على كل\ حادثٍ  وا فضَل أح#ِمِكْم رد!   .)4("من امِر ُرد!

)كي(  
ا ذكر أّنھا حرف جر، وحرف نصب، وجّوز مجيء الفع�ل ال�ذي قبلھ�، )5(

  .ماضيا ًودائما ً، كما P يجوز جْعُل الفعل بعدھا P ماضيا ً وP دائما ً

)كم(  
، ثم ذكر أمثلة عل�ى ك�ّل واح�دة )اPستفھام والخبر(ن ، ذكر أّن لھا معنيي)6(

منھم�ا، مبين��ا ً الف�رق، كم��ا ذك�ر زع��م الف�راء م��ن أّن الع�رب جعلتھ��ا لiخب�ار ع��ن كثي��ر 

    ).كم وكائن وكأْين وكئين وكأنْ (أّن فيھا لغات ھي لiخبار عن قليل، وذكر ) ُربّ (و

)كذا(
  :اسم يشار إليه، مستشھدا ًبقول الشاعر) ذا(، ذكر أّن الكاف للتشبيه، و)7(

  لوى َيَدهُ _ُ الذي ُھَو غالُِبهْ     تظلـ[َمَني مالي كذا ولوى َيِدي  

ت�أتي عل�ى ث#ث�ة أوج�ه ولم يذكر العوتبي لھا غير ھذا المعنى، في حين ذكر النحاة أّنھا 

مركب��ة م��ن ك��اف التش��بيه وذا اس��م ا)ش��ارة، وھ��ذا ال��ذي ذك��ره الع��وتبي، : أح��دھا: ھ��ي

                                                

 86-4/83اHبانة،   )1(

 87-4/86، منفسه  )2(

 1/405، مصدر سابق، المقتضبالمبرد،   )3(

 4/197، مصدر سابق، الكتابسيبويه،   )4(

 4/93اHبانة،   )5(

 4/87، نفسه  )6(

 4/98، نفسه  )7(
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أْن : أْن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا ًبھا ع�ن غي�ر ع�دد، والثال�ث: والثاني

  .)1(تكون كلمة واحدة مركبة مكنيا ًبھا عن العدد

)كـ1َ(  
، ث�م ع�رض ق�وال العلم�اء )ردع وزج�ر(، ذكر الع�وتبي أّنھ�ا ح�رف )2(

  . دون أْن يرجح بين أقوالھم) الفراء واخفش وابن انباري وأبو العباس(فيھا 

)ِك1 وِكلتا(  
، ث�م ي�ذكر )ك�ل(، ذكر أّنه اسم يجم�ع اج�زاء، وأّن اش�تقاقه م�ن )3(

ل�ى P تق�ع إP ع -ك�ل–أّن كل يقال للجمي�ع ولل�بعض، ويض�رب أمثل�ة عل�ى ذل�ك، وأّنھ�ا 

واح�د ) ِك�#(ويذكر أّنھا ع#م�ة تأني�ث لك�ّل، وذك�ر أّن ) كلتا(نكرة، ثم يعود يتحدث عن 

... يقع على اPثنين في المعن�ى، وP ُيض�اف أب�دا ًإP إل�ى اثن�ين ّن معن�اه معن�ى المثن�ى

ليعود ليتحدث عنھما في موض�ع آخ�ر كأّن�ه أدرك أّن�ه ل�م يس�توِف الك�#م بھم�ا ف�أراد أْن 

.  ولكّن�ه ك�رر الك�#م نفس�ه مستش�ھدا ًب�بعض اSي�ات وأبي�ات الش�عر المختلف��ةيفع�ل ذل�ك، 

ح��رف أداة، ونص��ب الف��اء ل��ئ# يلتق��ي ): "كي��ف(يق��ول الع��وتبي ع��ن  ،)كي��ف(  

، ث�م ي�ذكر أمثل�ة عل�ى )4("الساكنان، ويكون استفھاماً ، ويكون تعجب�ا ً، ويك�ون توبيخ�ا ً 

ا في موضع آخ�ر، كأّن�ه أراد أْن يس�توف كل نوع، ويقطع الك#م ليعود ليتم الحديث عنھ

اس�م غي�ر م�تمكن وقي�ل ح�رف، واول أج�ود، : كي�ف: "يق�ولما فاته من ح�ديث عنھ�ا، 

كيف زيد؟ وتسكت، فلو ك�ان : والدليل على أن يكون مع اPسم وتحتھا فائدة؟ نحو قولك

أن�ه بفع�ل  ھ�ل زي�د؟ وتس�كت، وال�دليل عل�ى أن�ه ل�يس: حرفاً لما جاز ذلك، كما P يجوز

كي�ف  :ودلي�ل آخ�ر وھ�و أّن القائ�ل يق�ول في أبنية افعال على ھذه البنية معروف�ة، ليس

صالح، فيكون الجواب اسماً مثله، ولو كان حرفاً لما ك�ان اPس�م جواب�اً : زيد؟ والجواب

  .)5(..."له

كيف اسم باتفاق العلماء وP خ#ف في ھذا، إP أّن بعضھم ذكر أّنھ�ا ق�د تج�يء   

م��ا : (وأثب��ت ھش��ام العط��ف بكي��ف بع��د النف��ي، نح��و: " يق��ول الس��يوطيح��رف عط��ف، 

وھ��و رديء P ت��تكلم ب��ه الع��رب، ق��ال أب��و : وق��ال س��يبويه) م��ررُت بزي��ٍد فكي��ف عم��رو

ودخول حرف العطف على ھذه احرف دليل على أّنھ�ا ليس�ت ح�روف عط�ف، : حّيان

                                                

 1/211، مصدر سابق، المغنيابن ھشام، : يُنظر  )1(

 4/91اHبانة،   )2(

 4/163، 4/89، نفسه  )3(

 95- 4/93، نفسه  )4(

 4/164، نفسه  )5(
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يق�ل ب�ه م�نھم إP  ول�م: )∗(ونسب ابن عص�فور العط�ف بكي�ف للك�وفيين، ق�ال اب�ن بابش�اذ

  .)1("وحده  )∗(ھشام

زع��م ق��وم أّن كي��ف : "وق�د أورد اب��ن ھش��ام ق��ول بع��ض النح��اة ف�ي ھ��ذا، إذ ق��ال  

  :تأتي عاطفة، وممن زعم ذلك عيسى بن موھب ذكره في كتاب العلل، وأنشد عليه

  وھاَن على ادنى فكيَف اباعـدِ   إذا قل[ َماُل المرِء Pنْت قناتـُُه   

Pقترانھا بالفاء، وإنما ھي ھنا اسم مرفوع المحل عل�ى الخبري�ة، ث�م يحتم�ل وھذا خطأ، 

  .)2(..."أّن اباعد مجرور بإضافة مبتدأ محذوف، أي فكيف حال اباعد

اس�م، والق�ول بحرفيتھ�ا ) كي�ف(وقد اختار العوتبي ما اخت�اره الجمھ�ور م�ن أّن   

  .، و_ أعلم)3(ھو خاطئ بأدلة النحاة

  ):ال#م(على حرف  ومنه ما يكون  

، وجعلھ�ا بع�د أن )ح�رف P(، ذكرھا الع�وتبي ف�ي ب�اب منفص�ل ذك�ره ب�ـ)4()/(  

تك�ون ح�رف نف�ي، وتك�ون للنف�ي وُيعط�ف ) P(أتم الحديث عن ح�رف الھ�اء، ف�ذكر أّن 

بھا، وذكر قول الخليل بأنھا تأتي زائدة، وأّنھا قد تحذف م�ن الك�#م، وأّنھ�ا ت�أتي بمعن�ى 

وP : [ف���ي قول���ه تع���الى) غي���ر(الف���راء بأّنھ���ا ق���د تك���ون بمعن���ى  ، وذك���ر ق���ول)لس���ت(

، كما ذك�ر ق�ول أب�ي عبي�دة بأّنھ�ا م�ن ح�روف الزوائ�د لتتم�يم الك�#م، ث�م 7الفاتحة]الضالين

  :ذكر الخ#ف بين الكسائي والفراء في قول الشاعر

  *في بئر Pُِحور َِسَرى وما َشَعْر * 

لفراء أن تكون كذلك، وإنما جحد مح�ض، ولك�ّن صلة فيما أنكر ا) P(فذكر الكسائي أّن 

  .القولين أحدالعوتبي لم ُيرجح 

، وذك�ر أّنھ�ا ق�د تك�ون )أP P(عليھ�ا ف�ي اس�تفتاح الك�#م ) أP(كما ذكر أّن الع�رب تق�دم 

َق وP َصلـ[ى: [في قوله تعالى) لم(بمعنى  ، بمعنى لم يص�دق، وذك�ر أّن 31القيامة]ف# َصد[

م�ع ) P(د ا)ثبات وتثبتھا وتريد ا)س�قاط، وذك�ر أّن الع�رب تجع�ل العرب تسقطھا وتري

                                                

و طاھر بن أحمد بن باب شاذ ابن داود بن سليمان بن إبراھيم، أبو الحسن النحوي المصري ھ  )∗(
 2/17، بغية الوعاةلسيوطي، ا: ، يُنظر)ھـ454او 469ت (

توفي ...ھو ھشام بن معاوية الضرير، أبو عبد هللا النحوي الكوفي، أحد أبرز أصحاب الكسائي  )∗(
 328صـ/2، بغية الوعاةالسيوطي، : ھـ، يُنظر209سنة 

   149صـ/3، مصدر سابق، جھمع الھوامعالسيوطي،   )1(

 232صـ/1، جمغني اللبيبابن ھشام،   )2(

 229صـ/1ظر ا�دلة في المغني، جيُن  )3(

 616-4/611اHبانة،   )4(
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) P(القسم صلة، ثم يطرحونھا لكثرة دور القسم في ك#مھ�م، وذك�ر أّن الع�رب P تق�ول 

  .وحدھا، حيث تتبعھا بأخرى

في�ه أربع�ة أوج�ه : ق�ال أب�و بك�ر: "، يق�ول)P إل�َه غي�ُركَ (إع�راب ) الزاھر(وقد نقل عن 

  .)P()2 حوَل وP قوة إP باd(، كذلك فعل في إعراب )1(..."في النحو

)/ت(  
، ذكرھا ف�ي مواض�ع متفرق�ة م�ن ا)بان�ة، وق�د نق�ل م�ا كتب�ه اب�ن قتيب�ة )3(

  .فيھا

لو قدم زيد لـََود لن�ا ك�ذا، وق�د : حرف أمنية، كقولك: " فيھا يقول العوتبي، )لو(  

دي م��ا تس��تعجلون ب��ه لـَق��ـُضي ل��و أّن عن��: [يكتف��ي بھ��ذا ع��ن الج��واب، ق��ال _ تع��الى

  .58انعام]امرُ 

ل�و أكرمتن�ي، أي ل�م تكرمن�ي، ويك�ون : موقوفة بين نفي وأمني�ة، كقول�ك) لو(وقد تكون 

  : جواب لو ب#م إP في اضطرار الشاعر، قال

تِ     فلو أّن ُجْرماً ِرماُحُھمْ      نطقـُْت ولكّن الرماَح أَجر[

P تج�يء إP ) لو(كتفي بالك#م دون رّد الجواب ّن وأشباه ذلك، ي......فلم يجيء بال#م

  :وفيھا ضمير جوابھا، فإْن أُظھرت أو لم تظھر فكلc حسن، قال امرؤ القيس

  ولكْن في ديار بني َمِرينا    فلو في يوم ِ معركٍة أُصيبوا  

وج��واب ل��و بالف��اء ..... أي ل��و ف��ي ي��وم معرك��ة أص��يبوا لك��ان أس��ھله، فح��ذف الج��واب

  .)4(" 58الزمر]لو أّن لي كرة ً فأكوَن من المحسنين: [ه قوله تعالىمنصوب، ومن

، فيم�ا ذك�ر اب�ن ھش�ام أّن لھ�ا )5(ت�أتي عل�ى أربع�ة مواض�ع) ل�و(ذكر النح�اة أّن   

امتن��اع Pمتن��اع، وھ��و ق��ول  اول أن تك��ون ح��رف: ن��ذكرھا بإيج��از. )6(خمس��ة أوج��ه

إP أّنھ��ا P ُيج��زم بھ��ا كم��ا ) نْ إ(أْن تك��ون ح��رف ش��رط بمنزل��ة : ن كلھ��م، الث��انيالنح��ويي

ف���ي المعن���ى P ف���ي اللف���ظ ) لي���ت(أْن تك���ون تمني���اً بمنزل���ة : ، الثال���ث)...إنْ (ُيج���زُم ب

أْن : ، والخ�امس...ف�ي المعن�ى) ُرب[ (أْن تك�ون ح�رف تقلي�ل بمنزل�ة : ، الراب�ع...والعمل

  .تكون للعرض

                                                

 4/617اHبانة،   )1(

 4/630، نفسه  )2(

 4/618، 4/192، 2/309، نفسه  )3(

 189- 4/188، نفسه  )4(

 ، مصدر سابق،رصف المباني، و المالقي، 272، مصدر سابق، صـالجنى الدانيالمرادي،   )5(

 289صـ

 284صـ/1جمصدر سابق، ، مغني اللبيبابن ھشام،   )6(
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 : لتمن�ي عل�ى أق�والا) ل�و(، واختلف النحاة في )التمني(وقد اختار العوتبي ذكر   

أّنھا قسم برأسھا ف# تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، ولكن قد ُي�ؤتى لھ�ا : القول اول

  .)1(بجواب منصوب كجواب ليت ، وقال به ابن الضائع وابن ھشام الخضراوي

الش��رطية أش��ربت معن��ى التمن��ي ب��دليل أنھ��م جمع��وا لھ��ا ب��ين ) ل��و(أنھ��ا : والق��ول الث��اني

الص�حيح ّن "وب بع�د الف�اء وج�واب ب�ال#م، وزع�م الم�رادي أن�ه جواب منص: جوابين

  :جوابھا بال#م بعد جوابھا بالفاء في قول الشاعر

  )2("فُتخبَِر بالذئاِب أي! زْيِر     فلو ُنِبَش المقابُر عن كـُليٍب    

  .)3(ّنھا المصدرية، وھو قول ابن مالكإ: والقول الثالث

التمني، فيتضح أّن الع�وتبي ق�د ذھ�ب م�ذھب ) ول(أّما وبعد مناقشة اSراء حول   

  .جمھور النحاة في ذلك ولم يخالف ما جاء به أھل العربية، و_ أعلم

لوم�ا تأتين�ا : [بمعن�ى ھ�#ّ، ومن�ه قول�ه تع�الى: لوما: "يقول العوتبي فيھا، )لوما(  

  :، قال ابن ُمقبلأي ھ# ،7الحجر]بالم#ئكة

  .)4("ما         ببعض ِ ما فيكما إذ ِعبتما عوريلوما الحياُء ولوما الديُن ِعبُتك

  : قسمان) لوما(ذكر النحاة أّن لـ    

، فيخ�تص باس�ماء ويرتف�ع اPس�م ح�رف امتن�اع لوج�ود) لوP(ن بمنزلة أْن يكو: اول

ل��م تج��يء ف��ي ك��#م ) لوم��ا(اعل��م أّن : "ذك��ره الم��القي، يق��ول: الث��انيو .)5(بع��ده باPبت��داء

، وP 7الحج��ر]لوم��ا تأتن��ا بالم#ئك��ة: [)6(ق��ال _ تع��الى.... التحض��يضالع��رب إP لمعن��ى 

على افعال ّن التحضيض طلب في المعنى والطلُب يكون بالفع�ل، ف�إْن إP تدخل أبداً 

  .)7("جاء شيء منه باPسم فإلى الفعل يرجع

وزع���م الم���القي أّنھ���ا ل���م ت���أِت إP : " وق���د رّد اب���ن ھش���ام ھ���ذا ال���رأي بقول���ه  

  :حضيض، ويرده قول الشاعرللت

  .)8("ِمْن َبْعِد ُسْخِطِك في ِرضاِك َرجاُء     لِلوشاِة َلكاَن لي لوما ا)صاَخةُ 

                                                

 289صـ ،الجنى الداني المرادي،: ، ويُنظر1/296جالمغني، ، ابن ھشام  )1(

 289صـ ، مصدر سابق،الجنى الداني المرادي،  )2(

 289نفسه، صـ  )3(

 190-4/189اHبانة،   )4(

 609صـمصدر سابق،  ،الجنى الداني والمرادي،. 305صـ/1، جمغني اللبيبابن ھشام، : يُنظر  )5(

 85صـ/2مصدر سابق، ج، معاني القرآنالفراء، : يُنظر  )6(

  297مصدر سابق، صـ، رصف المبانيالمالقي،   )7(

 305صـ/1، جمغني اللبيبابن ھشام،   )8(
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، ول��م ي��ذكرا )ھ��#ّ (ف��ذكر الع��وتبي والم��القي أّنھ��ا ت��رد للتحض��يض فق��ط بمعن��ى   

وحكم�ه ف�ي : "في الحالتين بمعن�ى ل�وP يق�ول) لوما(المعنى الثاني، ولكن المرادي يعتبر

)1()"لوP(ين حكم الحال
  .وقول المرادي ھو الصحيح، و_ أعلم. 

  )Eلو(
، إذا كانpت بغيpر جpواب، وذكpر )ھUp(، ذكر العوتبي أّنھا تكون بمعنى )2(

، وذكpر ھppذا المعنppى 98يppونس]فلppوS كانpت قريppة ٌآمنpت: [فppي قولpه تعppالى) لpم(أّنھpا بمعنppى 

)ا�زھية(الھروي في كتابه 
)3(

.  

)َلمْ (  
  . وتبي أّنھا حرف جزم، وأّنھا من حروف الجحد، ذكر الع)4(

)لئن(  
بمنزلة واح�دة وأّن�ه م�ا م�ن موض�ع في�ه ) لو(و) لئن(، ذكر العوتبي أّن )5(

ف�ذكر أّن ال�#م فيھ�ا للقس�م، ف�إذا ظھ�ر ) ل�ئن(، ثم تح�دث ع�ن )لو(إP وتصلح فيه ) لئن(

  .الفعل بعدھا جزمته

)لئ1(  
  .مت ال#م والنونفأدغ) ْن P(، ذكر أّن معناھا، )6(

)لَِم��ا ولََم��ا ولَّم��ا(  
ف��ي قول��ه ) ال��ذي(ف��ذكر أّنھ��ا بمعن��ى ) لَِم��ا(، ب��دأ الع��وتبي ب��ـ)7(

قاً  ِلَما بين َيديه: [تعالى وال�#م ) م�ا(وأّنھا بمعن�ى ) َلَما(الذي، ثم ذكر : ، أي97البقرة]ُمَصد\

�ُر ِمْن�ُه انھ�ارُ : [صلة، وذكر م�ن ذل�ك م�ا يتفج�ر، ث�م تح�دث ع�ن : أي، 74البق�رة]َلَم�ا َيَتفج[

ا( إْن : [والم�يم ص�لة وذك�ر ق�ول اب�ن خالوي�ه ف�ي قول�ه تع�الى) إP(وذكر أّنھا بمعنى ) َلم[

��ا عليھ��ا ح��افظ ٌ وال��ف ص��لة، ) ل��م(تك��ون بمعن��ى ) َلّم��ا(، وذك��ر أّن 4الط�ارق]ك�ل! َنف��س ٍَلم[

�ا َيعل�م ِ_ُ ال�ذين أم َحِسْبُتم أْن ت�دخلوا ال: [ومن الشواھد التي ذكرھا، قوله تعالى جن[�ة وَلم[

بمعن�ى ) َلّم�ا(وذك�ر أّن ... ل�م ي�َر _ ال�ذين جاھ�دوا م�نكم: ، أي142آل عمران]جاھدوا منكم

بوا: [في قوله تعالى) حين( ا كذ[ ، وذكر أّن الع�رب ُتض�مر ج�واب 37الفرق�ان]وقوَم نوح ٍ َلم[

  ).لّما(

  ):الميم(ومنه ما يكون في حرف   

)م�ا(  
أص��لھما واح�د، وذك��ر أّنھ�ا تك��ون جح��دا ً ) م��ا وَم�ن(الع�وتبي أّن ، ذك��ر )8(

وج��زاًء وص��لة واس��ما ًغي��ر آدم��ي، وي��أتي بأمثل��ة عل��ى ك��ل منھ��ا، ويفص��ل الع��وتبي ف��ي 

، 26البق�رة]إّن _ P يس�تحي أْن يض�رَب م�ث# ًم�ا بعوض�ة ًفم�ا فوَقھ�ا: [إعراب قوله تعالى
                                                

 609، مصدر سابق، صـالجنى الدانيالمرادي،   )1(

  4/190اHبانة،   )2(

 169، مصدر سابق، صـا)زھيةالھروي،   )3(

 4/182، اHبانة  )4(

 4/180، نفسه  )5(

 4/182، نفسه  )6(

 185- 4/184، نفسه  )7(

 262- 4/254، نفسه  )8(
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وكل��ّن الع��وتبي ل��م ..) ، واب��ن انب��اريالف��راء والزج��اج(حي��ث ي��ذكر آراء العلم��اء فيھ��ا 

ي��رجح ق��ول أح��دھم أو يش���ير إل��ى أّن��ه يمي���ل إل��ى ق��ول مع���ين، واكتف��ى بس��رد آرائھ���م 

  .وتعليقاتھم

  ):النون(ومنه ما جاء على حرف 

)َنَعم(  
لغت�ان معناھم�ا ا)ع�راب لم�ا يس�أل ع�ن ) َنَع�م وَنِع�مْ (، ذكر العوتبي أّن )1(

بكس�ر الع�ين م�ن أحادي�ث ) نَع�م(دل�ة عل�ى مج�يء ، ث�م ي�أتي بأ)حرف ج�واب(المسؤول 

  .وأقوال للصحابة

  ):الھاء(ومن ما جاء على حرف   

)الھاء(  
ھ�اء التأني�ث، : ، ذكر العوتبي أّن الھ�اء ت�أتي عل�ى ثماني�ة مع�اني ھ�ي)2(

أزي�داه، وھ�اء المبالغ�ة، : كتابي�ه، وھ�اء الندب�ة، نح�و: نحو قائمة، وھاء اPستراحة، نح�و

ھ�ذا وھ�ذه، وھ�اء ب�دل : ش�ْبه ٌ، وھ�اء ا)ش�ارة، نح�و: ء الس�حنة، نح�وع#م�ة، وھ�ا: نحو

  ).ھاَء وھاكَ (، وھاء حرف يستعمل في المناولة )ھأنتم(اPستفھام ذكرھا الخليل 

)ھل(  
ھل ك�ان ك�ذا؟، وذك�ر أّنھ�ا ق�د : ، ذكر العوتبي أّنھا حرف استفھام، نحو)3(

ھ�ل : [والت�وبيخ، نح�و قول�ه تع�الى أْن تدخلھا ف�ي معن�ى التعزي�ر: تخرج إلى معان ٍ منھا

ف�ي ) قد(، وذكر أّن المفسرين يجعلونھا بمعنى 28ال�روم]لُكم مّما َملكْت أْيمانكم من ُشركاءَ 

ق�د أت�اك، وذك�ر : ، أي1الغش�ية]ھ�ل أت�اك ح�ديث الغاش�ية: [قوله تع�الى: بعض اSيات نحو

  ).قد أتاك: بمعنى:فھو] ھل أتاك[كل ما في القرآن : (قول ابن خالويه

)ھ1ّ (       
، ذكر أّنھا إذا دخلت على الماضي كانت توبيخا ً ولم يك�ن لھ�ا ج�واب، )4(

  ).بلى وP( وإذا دخلت على المستقبل كان جوابھا بـ

  

                                                

 4/373، اHبانة  )1(

  560- 4/557، نفسه  )2(

 566- 4/565، نفسه  )3(

 4/567، نفسه  )4(
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  إعرابات متفرقة   : المبحث الرابع

  

  6المائدة]وامسحوا برؤوِسكم وأرُجلِكم: [إعراب قوله تعالى

  

اللفظ��ة، وإن كان��ت غي��ر موافق��ة لھ��ا ف��ي  والع��رب ُتتب��ع اللفظ��ة: "ق��ال الع��وتبي  

فخفض�وا ارج�ل ] وامس�حوا برؤوِس�كم وأرُجلِك�ـُم[المعنى، من ذلك قراءة أكث�ر ائم�ة 

عل��ى النس��ق عل��ى ال��رؤوس، وھ��ي خ#فھ��ا ف��ي المعن��ى ّن ال��رؤوس ت��ـُمسُح وارج��ل 

  :قال الحطيئة. تـُغسلُ 

  يوناوزججن الحواجَب والع    إذا ما الغانيات برزن يوما ً  

وھذا كثيٌر في ك#م الع�رب . فنسق العيون على الحواجب، والعيون P تزجج إنما تكّحلُ 

")1(.  

فقد أجاز العوتبي ھنا عطف ارجل على الرؤوس من غي�ر مس�ح، أي عط�ف   

ارجل على الرؤوس مع أّن ارج�ل تغس�ل وال�رؤوس تمس�ح، وك�ذلك إجازت�ه عط�ف 

  ).زججَن الحواجَب والعيوناو(النسق على المخالف في قول الحطيئة 

  ): الرفع والنصب والجر(قراءات ] وأرجلكم: [ففي قوله  

ا الرفع فقد ذك�ر ال�دمياطي أنھ�ا ق�راءة الحس�ن إذ ق�ال   وع�ن الحس�ن ب�الرفع : "أم[

على اPبتداء والخبر محذوف أي مغسولة وعلى اول يكون وامسحوا جمل�ة معترض�ة 

  .)2(" وك#م العرببين المتعاطفين وھو كثير في القرآن 

ق�رأ اب�ن كثي�ر وأب�و عم�رٍو وحم�زة وأب�و بك�ٍر : " وأما النصب يقول ابن خالويه  

  .بالكسر، وقرأ الباقون بالفتح] وأرُجـلـِكـُمْ [عن عاصم 

وقد اختلف الفقھ�اء والنحوي�ون ف�ي تأوي�ل ھ�ذه اSي�ة،  -رضي _ عنه–قال أبو عبد _ 

وھ�و اPختي�ار بإجم�اع الكاف�ة ] وأرُجل�ـَكم... ھكمفاغس�لوا ُوُج�و: [فمن نصَب نس�قه عل�ى

  .)3("عليه 

مج��رور ب��المجرورة الت��ي  ]  :"وأرجلك��م[وأم��ا الج��ر فق��د ذك��ر أب��و عبي��دة أّن   

 قبلھ��ا، وھ��ي مش��تركة ب��الك#م اول م��ن المغس��ول، والع��رب ق��د تفع��ل ھ��ذا ب��الِجوار،

                                                

 2/25اHبانة،   )1(

، سابقمصدر  ،إتحاف فضQء البشر في القراءات ا)ربعة عشرأحمد بن محمد البنّا،   )2(
 .530صــ/1ج

 143صـ/1جمصدر سابق، ، إعراب القراءات السبع وعللھاابن خالويه،   )3(
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ا نص�بَھا َم�ن َنص�ب ، فعل�ى ھ�ذ)كمـَ واغس�لوا أرجلَ�(والمعنى على اول، فكأن موضعه 

نة   .)1(" الجّر، ن غسل الرجلَين جاءت به الس!

ومن كس�ر فحجت!�ه أّن _ تع�الى أن�زل الق�رآن بمس�ح : "ويقول ابن خالويه أيضا  

  .)2("والحسن )∗(الرجل ثم عادت السنة إلى الغسل، وكذلك قال الشعبي

: الث#ث��ة المغس��ولةارج��ُل م��ن ب��ين اعض��اء : "وعل��ل الزمخش��ري ق��راءة الج��ر بقول��ه

تغسُل بصب\ الماء عليھا، فكان�ت مظن�ةً  لiس�راف الم�ذموم المنھ�ي\ عن�ه، فعط�ف عل�ى 

. الرابع الممس�وح، P لُتمس�َح ولك�ن لينب�ه عل�ى وج�وب اPقتص�اد ف�ي ص�ب\ الم�اِء عليھ�ا

فج�يء بالغاي�ة ِ إماط�ة لظ�ن\ ظ�ان ٍ يحس�بھا ممس�وحة، أّن المس�ح ل�م ] إلى الكعبين[وقيل 

  .)3("رب له غاية ٌ في الشريعة ُتض

وعلى ھ�ذا ل�م يخ�الف الع�وتبي ھ�ذه اSراء عن�دما جع�ل العط�ف عل�ى ال�رؤوس   

  .ولكنه ب# مسح بل بغسل

] إل��ى الكعب��ين[م��ا ذك��ره الزمخش��ري م��ن أّن مج��يء  -ل��دى الباح��ث–ويت��رجح   

س�ل غاية، ّن المسح ليس له غاية أو حد معين وإنما يكون ذلك للغسل، فعن�دما ذك�ر غ

  .، وكذلك ھو امر بالنسبة لeرجل، و_ أعلم]إلى المرافق[ايدي حددھا بغاية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )حطة ٌ (إعراب كلمة 

  58البقرة]وقولوا حطة ٌنغفْر لُكم َخَطاَياكم: [في قوله تعالى

                                                

 155صـ/ 1ج مصدر سابق،، مجاز القرآن، أبو عبيدة  )1(

رواية من التابعين، يضرب : ھو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري، أبو عمرو  )∗(
، دار العلم للمUيين،  ا)عQم الزركلي،: ، يُنظر)ھـ 103- 19(المثل بحفظه، ولد ونشأ ومات بالكوفة 

  251صـ/3، ج2002، 15ط

 143صـ/ 1ج مصدر سابق، ،إعراب القراءات السبع وعللھاابن خالويه،   )2(

 11صـ/ 2، مصدر سابق، جالكشافالزمخشري،   )3(
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م�ا قي�ل لھ�م ذل�ك ِحــطـّ�ـة ٌ إنّ : وقيل إّن بني إسرائيل قيل لھم ...: "يقول العوتبي  

. حطة بمعن�ى ُحـ�ـط ّ َ عن�ا ال�ذنوب لخطئن�ا: وقيل. ا بھا أوزارھم فتحطّ  عنھمليستحيطو

ويق��ال الرف��ع عل��ى م��ذھب الحكاي��ة، ھ��و . والرف��ع عل��ى تق��دير ُح��ـط ّ عن��ا ذنوبن��ا ِحط��ة

وجمي�ع الق�ول إذا ج�اء بع�ده  )ھذه حطة(وقوله حطة إضمار : )∗(وقال ثعلب ....ضعيف

يض�مر ل�ه، وإنم�ا يرفع�ون م�ا ج�اء بع�د الق�ول  ما يضمر له جاز فيه الرف�ع، ف�الرفع بم�ا

قل�ت عب�ُد _ : ولم يعدوا الق�ول فينص�بوا ب�ه إذا ك�ان إدخال�ه وإخراج�ه آخ�را نح�و قول�ك

قائٌم، ترفع عبَد _ بقائم، وقائما بعبد _، ولم يعمل الق�وُل ن دخول�ه وخروج�ه واح�د، 

ف�ي  الق�ول مـُست�ـَغن ٍعن�ه، ف�إذا ج�اء عبد _ قائم وقلت عبد _ قائٌم، واح�د، ن: فقولك

قل�ُت ق�وP بليغ�ا، وقل�ُت مق�اP جي�دا، : موضع الحاجة إليه نصب كالفعل الواقع في قول�ك

ويقول��ون : [ل��يس بواق��ع ومثل��ه فھ��ذا واق��ع متع��د، والق��ول ف��ي ھ��ذا الموض��ع ف��ي الق��رآن

، ك�ل 164اع�راف]بك�مق�الوا مع�ذرة ٌ إل�ى ر[، و 171النساء]وP تقولوا ث#ثة ٌ [، 81النساء]طاعةٌ 

ج��از ف��ي  )نطي��ع طاع��ة ً(و  )تع��ذر مع��ذرة(، ول��و نص��بت عل��ى )ھ��ي(ھ��ذا بإض��مار 

  .العربية، إP أنه في القرآن بالرفع P غير، ولم يقرأ به أحٌد نصبا

حط�ة ً نص�با جعلھ�ا ب�دP م�ن اللف�ظ بالفع�ل : قال بعض�ھم: وقال الحياني المقرئ  

معھا ُحــطط وھو م�ا يح�ط الخطاي�ا وج. ـْمـدايحط حطةً ، ھو مصدر مثل حمَد حَ : يقول

")1(.  

ف��يمكن أن تج��د ھ��ذه ) حط��ة(الع��وتبي ھن��ا جم��ع ب��ين آراء العلم��اء ف��ي مس��ألة   

ويق�ال الرف�ع : (، وأّما قول العوتبي)2(المسألة عند الفراء والزّجاج والسجستاني وغيرھم

بعي�د "ن، فھ�و ، فق�د ذك�ره أب�و عبي�دة ف�ي مج�از الق�رآ)على مذھب الحكاية، ھو ض�عيف

ع��ن الص��واب ّن��ه يبق��ى حط��ة مرفوع��ا بغي��ر راف��ع، وّن الق��ول إّنم��ا وض��ع ف��ي ب��اب 

  .)1("الحكاية ليحكى به الجمل P المفردات 

  :على النحو التالي) حطة(ويمكن تلخيص اSراء في إعراب 

Pأو عل�ى تق�دير ) أمرن�ا حط�ة(جميع من ذك�ر ق�راءة الرف�ع ذكرھ�ا عل�ى تق�دير : أو

  .بالرفع) ھي حطة(

                                                

أبو : ھـ، يُنظر291 ھـ وتوفي 200ھو أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، ولد سنة   )∗(
  173، صـمصدر سابق، نزھة ا)لباء في طبقات ا)دباء البركات ا�نباري،

 14-3/13اHبانة،   )1(

 وغريب القرآن. 139صـ/1للزّجاج، ج معاني القرآن وإعرابه. 38صـ/1للفراء ج معاني القرآن  )2(

 .183للسجستاني صـ

 41ـص/ 1مصدر سابق، ج ،مجاز القرآن أبو عبيدة،  )1(
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أن تنص�ب عل�ى المص�در : أح�دھما -: ومن ذكر ق�راءة النص�ب فعل�ى وجھ�ين: ثانيا

  ).حّط اللھم أوزارنا وذنوبنا حطة ً (بمعنى الدعاء والمسألة أي 

  .)2(أي قولوا كلمة تحط عنكم أوزاركم) قولوا(إعمال الفعل فيھا وھو : واSخر -

  .لحكاية ضعيف ھو صواب، و_ أعلموعليه فإّن ما ذكره العوتبي من أّن الرفع على ا

                                                

 38صـ/1جمصدر سابق، ، معاني القرآنالفراء، : يُنظر  )2(
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  مسائل في اللغة: المبحث الخامس

  وصف المذكر بلفظ المؤنث

رحم�ة، : والع�رب رُبّم�ا وص�فت ُم�ذّكراً بلف�ظ المؤن�ث، كق�ولھم للرج�ل : "يقول الع�وتبي

ق�ال . ص�رورة: وعبد _ بركة، وزيٌد نس�ابة، وُعم�ُر ع#ّم�ة، ويق�ال للرج�ل إذا ل�م يح�ج

  :النابغة

  عبَد ا)له صرورٍة ُمتـعّبدِ     أنھا عرضْت شمَط راھٍب لو   

  ولخاَله رشداً وإن لم يرُشدِ     لرنا لبــھجتھا وُحسِن حديثھا   

، فل��يس ھ��ذا م��ن وص��ِف 14القيام��ة]ب��ل ا)نس��اُن عل��ى نفس��ه بص��يرة: [وأّم��ا قول��ه تع��الى

ت الكلم���ة وإذا كان��.... بّين��ة: ا)نس��اُن عل��ى نفس��ه ُحّج���ة، وق��ال بعض��ھم: ا)نس��ان، أي

: ق�ال _ تع�الى. المؤنثة ظرفاً، فالواحد واPثنان والجميع من المذكر والمؤنث بغير ھاء

قري�ٍب وبعي�د، : ، والع�رب تفع�ل ذل�ك ف�ي56اعراف]إّن رحمتَ  _ِ قريٌب من المحسنين[

  : قال

  .)1("بعيداً P ُنكلُّمھا ك#ما     فإْن تـُـمس ِ ابنة ُ السھّمي ِ ِمّنا  

: ل�م قل�َت القري�ة بعي�د وقري�ب، وھم�ا مؤنث�ان؟ قي�ل: ف�إْن قي�ل: " في موضع آخ�رويقول 

ھ��ذا موض��ٌع يك��وُن في��ه المؤن��ث والجم��ع بلف��ظ واح��د وP ُي��دخلون في��ه الت��اء ن��ه ل��يس 

، والعرب تفعُل ذل�ك ف�ي قري�ب وبعي�د : ق�ال _ تع�الى. بصفة، ولكّنه ظرُف موضٍع لھن[

  : وقال آخر.......56اعراف]نينإّن رحمت َ _ِ قريٌب من المحس[

  فتسلو وما أسماُء ِمْنَك قريبُ     ليالَي ما أسماُء منك بعيدة ٌ  

ھي قريبةٌ  وھما قريبتان وھ�ن[ قريب�ات، ق�ال : قالوا) مقتربة(فإذا جعلوا صفة في معنى 

  :أبو ُزبيد الطائي يصُف اسد

ـا ًَضْيَغما ًَشِرسا ً   َجى ُمْستْبرق ٌ لـَمعُ وَعيُنه   َوْصف ٌھَزْبرا ًأَزب[   في الد!

ول���م يق���ل مس���تبرقة َلِمع���ة، وھ���ي مؤن���ث، ّن الع���رب تص���ُف المؤن���ث بص���فة الم���ذكر 

ام�رأةٌ ج�الٌس وقاع�ٌد، تري�د ب��ه : ويج��وز أن نق�ول. ويري�دون ب�ه جنس�ھا، والج�نس ُم�ذّكرٌ 

  .)2(......"جنس المرأة P المرأة

ء والصفات، فھ�ي إّم�ا أن تك�ون التذكير والتأنيث في اللغة العربية يكون لeسما  

م��ذكرة أو مؤنث��ة، وع��ّد ال��بعض أّن معرف��ة الم��ذكر والمؤن��ث ھ��ي أول الفص��احة، يق��ول 

وأول الفص��احة معرف��ة التأني��ث والت��ذكير ف��ي اس��ماء وافع��ال والنع��ت : "السجس��تاني

                                                

 441-1/440اHبانة،   )1(

 254- 2/253، نفسه  )2(
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ومعرفة التأني�ث والت�ذكير أل�زم م�ن معرف�ة ا)ع�راب وكلتاھم�ا Pزم�ة .....قياسا وحكاية

")1( .  

ف��ي ح��ين أّن أغل��ب علم��اء النح��و العرب��ي ّع��دوا الم��ذكر أص��ل والمؤن��ث ف��رع،   

وألف��وا ف��ي ذل��ك الكثي��ر م��ن المؤلف��ات والمص��نفات، وخاض��وا ف��ي ھ��ذا المج��ال خوض��اً 

ويكف��ي الم��رء أْن يج��د ف��ي كت��ب الت��راث الكثي��ر م��ن المؤلف��ات الت��ي تحم��ل اس��م ...كثي��راً 

  .P مجال لحصرھا ھنا) المذكر والمؤنث(

إنما يدل ھذا على أھمية التذكير والتأنيث لدى العرب، وق�د تن�اول الع�وتبي ھ�ذا   

الموضوع كما تناولته كتب النحاة الق�دامى، وال�نص الس�ابق للع�وتبي ي�دل عل�ى اھتمام�ه 

  .بموضوع التذكير والتأنيث

أّما بخصوص م�ا ذك�ره الع�وتبي فق�د ذك�ر مث�ل ھ�ذا ال�رأي اب�ن انب�اري حي�ث   

وي��ذّكر، ّن ) قري�ب(ھن�د قري�ٌب ِمّن�ي، والھن�دات قري�ٌب ِمّن�ي، فيوح�د : ويق�ال:"...يق�ول

قريب�ةٌ وبعي�دة ٌ، إذا بنيتھم�ا : بعي�د، ويج�وز أن تق�ول: ھنٌد مك�اٌن قري�ٌب، وك�ذلك: المعنى

على َقُرَبْت وَبُعدْت، فإذا أردَت قرابة الّنسِب، ولم ُترد قُرَب المكاِن ذّك�رت م�ع الم�ذكر، 

P إّن رحم��ت _ِ قري��ٌب م��ن المحس��نين: [ غي��ر ق��ال _ ع��ّز وج��لّ وأنث��ت م��ع المؤن��ث[ ،

َر قريبا، ويجوز أن يكون ذّكره على معنى   .)2(..."إّن فضَل _ِ قريبٌ : فذك[

: قول�ه] إّن رحمت _ِ قري�ٌب م�ن المحس�نين: [وذكر الفراء أّن معنى قوله تعالى  

يت العرب تؤنث القريبة ف�ي النس�ب ورأ: قال. ذكرت قريبا نه ليس بقرابة في النسب"

ف�ي الق�رب والبع�د ، دارك مّنا قريب ، أو ف#نة من�ك قري�ب: ، فإذا قالوا P يختلفون فيھا

ھ�ي م�ن : تأوي�ل وذلك أن القريب في المعنى وإن كان مرفوعا فكأن�ه ف�ي. ذّكروا وأّنثوا

ِھ�َي ِم�َن  َوم�ا[: فجعل القريب خلفا من المكان كم�ا ق�ال ّ_ تب�ارك وتع�الى . مكان قريب

الِِميَن بَِبِعيدٍ  �اَعَة َتُك�وُن َقِريب�اً [: وقال  83ھود]الظ[ ول�و أّن�ث  ،63اح�زاب]َوما ُي�ْدِريَك َلَع�ل[ الس[

  .)1(...... "ذلك فبنى على بعدت منك فھي بعيدة وقربت فھي قريبة كان صوابا حسنا

  .فما ذھب إليه العوتبي ھو رأي الجمھور، و_ أعلم  

  

  ُيجمُع ويراد به الواحد وا/ثنينما 

                                                

، دار الفكر، دمشق، 1، تحقيق حاتم صالح ضامن، طالمذكر والمؤنثأبو حاتم السجستاني،   )1(
  24-23، صـ1997

عضيمة، وزراة ا�وقاف، القاھرة،  ، تحقيق محمد عبد الخالقالمذكر والمؤنثبن ا�نباري، ا  )2(
 27، صـ2م، ج1999

 381-380، صـ1ج، مصدر سابق، معاني القرآنالفراء،   )1(
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وليش�����ھد ع�����ذاَبُھما طائف�����ة ٌ م�����ن : [ق�����ول _ ع�����ّز وج�����لّ "  :يق�����ول الع�����وتبي  

. والعرب تجع�ل الطائف�ة واح�داً وجماع�ة. واحد واثنان وأكثر: ، والطائفة2النور]المؤمنين

  :قال الشاعر

  نجاَءك مّني أّنني من ورائكا    وطائفة ً ناديت من أرض ِ قفرٍة   

  .طائفة من الناس وطائفة من الليل: ئفة من كل شيء قطعة، تقولوالطا

إّن ال�ذين ينادوَن�ك م�ن وراء : [، ومثل�ه20المزم�ل]وطائفةٌ  من ال�ذين مع�ك: [قال _ تعالى

ي��ا محم��د إّن م��دحي زي��ن، وإّن : ھ��و رج��ل واح��د ن��اداه: ، ق��ال قت��ادة4الحج��رات]الُحُج��رات

وقول��ه ........ونزل��ت ھ��ذه اSي��ة) ل��ك _ويل��ك، ذ: (فق��ال ρفخ��رج النب��ي . ش��تمي ش��ين

أولئ���ك ُمَب���ّرؤوَن مّم���ا : [وقول���ه. ، وھم���ا قلب���ان284التح���ريم]فق���د َص���َغْت قُلُوُبُكم���ا:[تع���الى

كثي��ر ال��درھم : والع��رب تق��ول... ، يعن��ي عائش��ة وص��فوان ب��ن المعط��ـّل26الن��ور]يقول��ون

  .)2(..."والدينار، يريدون الدراھم والدنانير

أّن اللفظة P تستعمل إP لما ُوضعت له، يق�ول نھ�اد الموس�ى  واتفق النحاة على  

P خ#ف بين النحاة في أن اصل في الك�#م دPل�ة ك�ل لف�ظ عل�ى م�ا ُوِض�ع :  "في ھذا

ل��ه، لم��ا ف��ي ذل��ك م��ن تحقي��ق لغ��رض الك��#م، وھ��و ا)ف��ادة وتبلي��غ أغ��راض الم��تكلم 

ين، والجمع عل�ى جم�ع، إP أن�ه ، فيدل المفرد على المفرد، والمثنى على اثن)3("للمستمع

قد خرج عن ھذا اصل في بعض النصوص اللغوي�ة، واتف�ق النح�اة عل�ى جع�ل بع�ض 

  ھل يكون قياسياً أو سماعياً؟: ھذا الخروج قياسيا، واختلفوا في غير ذلك

إج��ازة ذك��ر المثن��ى بلف��ظ  -ك��العكبري والس��يوطي–وق��د عل��ل بع��ض النح��ويين    

  .)1(يرھا، بأن اللبس مأمون فيھا، بدليل السياق وغيرهالجمع في مثل ھذه امثلة وغ

وق��د أورد الع��وتبي مجموع��ة كبي��رة م��ن امثل��ة ت��دل عل��ى م��ا ذھ��ب إلي��ه، وق��د   

  .)2()تأويل مشكل القرآن(اختار ما ذھب إليه ابن قتيبة في 

ن ق�د زعم�ت أّن م�ا ف�ي الب�دن م�ن ش�يئي :فإْن ق�ال قائ�ل: " ويقول العوتبي أيضا  

والس��ارُق والس��ارقة ُ ف���اقطعوا : [ة ٌ لجميع��ه، فم��ا معن��ى قول���ه ع��ز وج��لتثنيت��ه مخالف��

إنم��ا أراد يمين��اً م��ن ھ��ذا ويمين��اً م��ن ھ��ذا، فجم��ع ف��ي موض��ع : ؟ قي��ل ل��ه38المائ��دة]أي��دَيُھما

ض��ربُت رأس زي��ٍد، : التثني��ة، ن��ه بمنزل��ة ال��رأس ِ والقل��ب، ف��افھم إْن ش��اء _، وتق��ول
                                                

 356-1/355اHبانة،   )2(

، دار البشير، 2، طنظرية النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحديثنھاد الموسى،   )3(
 87،  صــ1987عّمان، 

ھمع السيوطي، : ، وينظر أيضا1/99، جاللباب في علل البناء وا�عرابأبو البقاء العكبري،   )1(
 1/166، جمصدر سابق، الھوامع

    173- 171مصدر سابق، صـ ،تأويل مشكل القرآنابن قتيبة،   )2(
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وق��د . م��ا أحس��َن رؤوَس��ھما، وھ��و اج��ود: وتق��ول .وأرؤس الزي��دْين، وأرؤس الزي��ِدين

  .)3("ما أحسن رأسْيھما: قالوا

فقد أورد العوتبي ھنا أّن أحسن الوجوه ف�ي التعج�ب م�ن المثن�ى أن تجم�ع فق�ال   

: الوج�وه ف�ي ھ�ذا يق�ول) شرح المفص�ل(، وقد ذكر ابن يعيش في )ما أحسَن رؤوَسُھما(

ك�الرأس وان�ف واللس�ان والظھ�ر –فص�ل إّن كل م�ا ف�ي الجس�د من�ه ش�يء واح�د P ين"

  : فإذا ُضم[ إليه مثله، أنه يجوز فيه ث#ثة أوجه -والبطن والقلب

إْن تتوب�����ا إل�����ى _ فق�����د ص������غْت : [الجم�����ع، كقول�����ه تع�����الى :الوج�����ه ا
ول  

  :وعلل الجمع في مثل ھذا بأمور. 4التحريم]قلوُبُكما

Pأن التثنية جمع بين شيئين في الحقيقة: أو.  

أّن الل��بس م��أمون ف��ي مث�ل ھ��ذه امثل��ة، لعل��م الس�امع ب��أّن الواح��د P يك��ون ل��ه إP : اثاني�

  . )4(رأس واحد وقلب واحد

  : التثنية، على اصل وظاھر اللفظ، نحو قول الفرزدق: والوجه الثاني  

  ُمنھاُض الفؤاِد الُمَسقـّفُ  فـَيبَرء    بما في فـُـؤاَدينا من الھم\ والھوى     

ا)فراد، لوض�وح المعن�ى، إذ م�ن المعل�وم أّن لك�ل واح�د ش�يئا ً : لثالثوالوجه ا  

  .)5(من ھذا النوع، ف# يشكل، كما أن ا)فراد أخف

كما ذكر النحاة أّن لفظ الجمع في ھذا أولى من ا)فراد، وأّن لف�ظ ا)ف�راد أول�ى   

ء واحد لفظ�ا ً الجمع بين تثنيتين في شيئين ھما شي امن لفظ التثنية، وذلك نھم استثقلو

  .)1(ومعنًى، وقصر الجمھور ا)فراد على السماع

فالعوتبي في ھذه المسألة P يخرج عن منھج الجمھور عندما اخت�ار الجم�ع ف�ي   

، وھذا ما أكده ابن يعيش ف�ي ش�رحه للمفص�ل )ما أحسَن رؤوَسھما، وھو اجود: (قوله

نفص��ل ك��الرأس وان��ف اعل��م أّن ك��ل م��ا ف��ي الجس��د من��ه ش��يء واح��د P ي: "حي��ث يق��ول

أح�دھا : واللسان والظھر والبطن والقلب فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ث#ثة أوج�ه

  .)2()..."ما أحسن رؤوسھما: (الجمع وھو اكثر نحو قولك

  

  تثنية الفعل وجمعه

                                                

 1/469اHبانة،   )3(

 155صـ/4ج .مصدر سابق، شرح المفصلابن يعيش،   )4(

 157-156صـ/ 4المصدر نفسه، ج  )5(

، ھمع الھوامعالسيوطي، : وينظر. 1/106ج. مصدر سابق، شرح التسھيلابن مالك، : ينظر  )1(
 1/197، ج1998مصدر سابق، 

  156صـ/ 4مصدر سابق، ج ،شرح المفصل ابن يعيش،  )2(
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والع��رب تس��تغني بع��دد اس��ماء ع��ن ع��دد افع��ال إذا ب��دأت : "يق��ول الع��وتبي  

وعلة أخرى أّن الفعل إذا ك�ان مبت�دأ ً ب�ه يك�ون فارغ�ا، فلم�ا ك�ان . ءبافعال قبل اسما

ق�ال _ ع�ز . ق�ام الزي�دان، وق�ام الزي�دون: نقول. فارغا P ضمير فيه، لم ُيثّن ولم يجمع

وق�ال تع�الى ف�ي .  ، فجمع الفعل في ح�ال الت�أخير30فص�لت]إّن الذين قالوا رب!نا _ُ : [وجل

  .، فأُفرد الفعل في حال التقديم49غافر]في الّناروقال الذين : [حال التقديم

شير وم��ن ج��اورھم م��ن أھ��ل ق��ـُ وبع��ض الع��رب، وھ��م س��ليم وبن��و تم��يم وبن��و   

وف��ي ذل��ك عل��ى . ق��اموا الزي��دون: الحج��از، يجمع��ون الفع��ل ف��ي ح��ال تقدم��ه، ويقول��ون

ا السؤال والتفسير في قول البصريين، وعلى ك#مين في ق�ول الك�وفيين، ك�أنھم لم�ا ق�الو

  .الزيدون: من؟ قالوا: قاموا، قيل: 

وأس�روا النج�وى : [، وقال تع�الى71المائ�دة]ثّم عُموا وصم!وا كثيٌر منھم: [قال _ عز وجل

، 113آلعم��ران]لْيُس��وا س��واًء م��ن أھ��ل الكت��اب أم��ةٌ : [، وق��ال ع��ّز وج��لّ 3انبي��اء]ال��ذين ظلم��وا

] واوا وص�مّ ث�ّم عُم�:[لم�ا ق�ال هفجمع الفعل في ح�ال تقدم�ه، عل�ى الس�ؤال والتفس�ير، كأّن�

  ]كثيٌر منھم: [من؟ قال: قيل

  .)3("وكذلك ما ھو مثله 

، وق��د )1(اتف��ق العلم��اء عل��ى أّن التثني��ة تك��ون لeس��ماء دون افع��ال والح��روف  

د، ول�م ت�أِت في�ه بع#م�ٍة لتثني�ٍة وP جم�ٍع : "ذكر العلوي أّن الفعل إذا تقدم على فاعله ُوح\

فإْن تأخر الفعُل عن فاعله ثّنْيَت ض�مير الفاع�ل ف�ي الفع�ل .... لفصيحةھذه اللغة العالية ا

  .)2("الزيدان قاما، والزيدون قاموا: وجمعته، تقول

وعليه فإّن ما ذھب إليه العوتبي ھ�و م�ذھب الجمھ�ور، وأّم�ا ق�ول الع�وتبي ع�ن   

ة بع�ض الع�رب ب�أنھم يجمع�ون الفع�ل ف�ي ح�ال تقدم�ه، فق�د ذك�ره النح�اة بم�ا ُيع�رف بلغ��

إذا أس��ند الفع��ل إل��ى الفاع��ل الظ��اھر فالمش��ھور : "، يق��ول الس��يوطي)أكل��وني البراغي��ث(

قام���ت (و) ق���ام الزي���دون(و) ق���ام الزي���دان(تجري���ده م���ن ع#م���ة التثني���ة والجم���ع نح���و 

كت�اء  يلحق�ه ال�ف وال�واو والن�ون عل�ى أنھ�ا ح�روف دوالّ َم�ْن ، وم�ن الع�رب )الھندات

  .)3("ميھا النحويون لغة أكلوني البراغيث التأنيث P ضمائر، وھذه اللغة يس

                                                

 464-1/463اHبانة،   )3(

 60، مصدر سابق، صـاللمع في العربيةابن جني، : يُنظر  )1(

، كتاب البيان في شرح اللمع Eبن جنيالزيدي الكوفي،  العلويبو البركات عمر بن إبراھيم أ  )2(
ھـ، 1405تحقيق عUء الدين حمويه، رسالة ماجستير مطبوعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 111صـ

 513مصدر سابق، صـ، ھمع الھوامعالسيوطي،   )3(
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أقوال بين العلماء حول مج�يء الفع�ل ] وأسروا النجوى الذين ظلموا[وفي اSية   

، كم�ا )ھ�م(ھم ال�ذين ظلم�وا، بح�ذف : مجموعا قبل الفاعل، فقد ذكر اخفش أّن التقدير

  .)4()لغة أكلوني البراغيث(أجاز أن يكون على 

والمع�روف أّن الفع�ل يج�ب أْن يبق�ى م�ع : "ف�ي ھ�ذاويقول محي الدين دروي�ش   

يفة ل��بعض لغ��ة ض��ع إP ف��ي......الفاع��ل بص��يغة الواح��د، وإْن ك��ان مثن��ى أو مجموع��اً 

العرب فيطابق فيھا الفعل الفاعل، وحكى البصريون عن طيء وحكى بعضھم ع�ن أزد 

  .)5(..."شنوءة، نحو ضربوني قومك

ا ويجم��ع وھ��و متق��دم أو م��ا يس��مى وق��د قي��ل ع��ن اللغ��ة الت��ي يثن��ى الفع��ل فيھ��  

  .)6(ھي لغة قليلة -: العديد من اقوال منھا) أكلوني البراغيث(

  .)7(وقيل ھي لغة ضعيفة

سمعتھا من أبي عمرو الھ�ذلي : "، وقال أبو عبيدةوغيرھا من العبارات لغة فاشية وقيل

 .)1("أكلني البراغيث : في منطقه، وكان وجه الك#م أن يقول

ھذه اSراء يتضح أّن العوتبي لم يعارض من ق�ال بھ�ذه اللغ�ة، ب�ل وبعد عرض   

  .لمثل ھذه اللغة فذھب مذھبھم ية تدل عليھا، مما يدل على تجويزهجاء بشواھد قرآن

 ابم��ا أّن لھ��ذه اللغ��ة ج��ذر:  وال��راجح ل��دى الباح��ث م��ن خ��#ل ھ��ذه اSراء أّن��ه  

ونقول اص�وب ھ�و  ب،فھي صوا في العربية يدل على وجودھا وعدم خطئھا، وأص#

  .عدم تثنية أو جمع الفعل قبل اPسم المثنى أو الجمع، و_ أعلم

  

  باب الزيادة

الزي��ادة معروف��ة م��ن ك��#م : "وق��ال) الزي��ادة(أف��رد الع��وتبي باب��ا ً خاص��ا س��ماه     

  .)2("زيادة حروف، وزيادة ك#ٍم تام : العرب، وھي على ضربين

ن ك�#م زائد على حرف ورد في القرآن،  إP أّن بعض النحاة تحّرج من قول  

وج�ل ھ�ذا نّب�ه . _ ُمَنّزهٌ عن الزي�ادة؛ ّن الزي�ادة لغ�ٌو، وP لغ�َو ف�ي كت�اب _ الك�ريم

                                                

إعراب  النحاس، ابن :ويُنظر. 447صـ/ 2ل�خفش، مصدر سابق، ج معاني القرآن: يُنظر  )4(
 64صـ/3ج ،1985، عالم الكتب، 2تحقيق زھير غازي زاھد، ط ،القرآن

 8صـ/5مرجع سابق، مجلد ،إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش،  )5(

، مصدر سابق، شرح التسھيل وابن مالك،. 40صـ/2مصدر سابق، ج ،الكتاب سيبويه،: يُنظر  )6(
 456صـ/2ج

 167صـ/1جمصدر سابق، ، جمل الزجاجي شرح ابن ھشام،: يُنظر  )7(

 101صـ/1مصدر سابق، ج ،مجاز القرآن أبو عبيدة،: يُنظر  )1(

 1/303اHبانة،   )2(
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، فكي�ف الزي�ادة P ُيتص�ور ف�ي ك�#م الع�ربعلماء النحو والتفسير عل�ى أّن عل�ى معن�ى 

     في القرآن الكريم ؟

واكثرون ينكرون إط#ق ھذه العب�ارة : " بقولهفقد نّبه إلى مثل ھذا الزركشي   

  .)3("في كتاب _، ويسمونه التأكيد، ومنھم من يسميه بالصلة ومنھم من يسميه المقحم 

اPخت#ف الذي أشار إليه الزركشي حول تسمية ھ�ذه الح�روف، وق�ع ب�ين نح�اة   

ة واللّغ�و م�ن واعل�م أّن الزي�اد: "البصرة والكوف�ة، إذا يق�ول الزركش�ي ف�ي موض�ع آخ�ر

  .)4("عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين 

    

  

  

وھ�ي لغ�ُو "، 155النس�اء]فِبم�ا َنْقِض�ھم ميث�اقھم: [فيقول سيبويه مث# في قوله تعالى  

شيئاً لم يكن قبل أْن تجيء من العم�ل، وھ�ي توكي�د للك�#م  -إذ جاءت-في أنھا لم ُتحِدث 

")1(.  

عل��ى بع��ض الك��#م، يق��ول ) الزي��ادة(اء ي��رفض إط��#ق فيم��ا ن��رى بع��ض العلم��  

إذا كان للح�رف أو الكلم�ة معن�ى مفھ�وم ف�ي الك�#م ، ث�م ادعي�ت أن�ه : "الطبري في ذلك

زيادة ملغاة ، فجائز لغيرك أن يدعي أن جملة كامل�ة مفھوم�ة المعن�ى ، أو ك#ًم�ا ك�ام# 

، إذ يج�وز ل معنى لكل ك#موبذلك يبطل ك.  إنما ھي زيادة ملغاة أيًضا -مفھوم المعنى 

  .)2(" لمدع أن يبطل منه ما يشاء بما يھوى من الجرأة واPدعاء

ف��الطبري ي��رفض فك��رة الزي��ادة ف��ي الك��#م س��واء ب��الحرف أو الكلم��ة، وذك��ر   

: وق��ال اب��ن الخب��از ف��ي التوجي��ه: "الزركش��ي بع��ض م��ن رفض��وا ھ��ذا المص��طلح، يق��ول

زائ�د، ن�ه تكل�ـ!م بغي�ر فائ�دة، وم�ا ج�اء من�ه وعند ابن السراج أنه ليس في ك#م العرب 

  .)3("ومنھم من جوزه وجعل وجوده كالعدم، وھو أفسد الطرق. َحَمله على التوكيد

وھناك أق�وال كثي�رة ف�ي ھ�ذا الب�اب، م�ا يھمن�ا ا)ش�ارة إل�ى ھ�ذه اق�وال ول�يس   

  .الخوض فيھا

                                                

 47صـ/3مصدر سابق، ج ،البرھان الزركشي،  )3(

 48صـ/3المصدر نفسه، ج  )4(

 221صـ/4مصدر سابق، ج ،الكتاب سيبويه،  )1(

 439صـ/1ج مصدر سابق،، تفسير الطبريالطبري،   )2(

 49صـ/3مصدر سابق، ج، البرھان الزركشي،  )3(
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ص�د الزي�ادة ف�ي ّن الح�روف ت�زاد، ولكن�ه ل�م يقإإّن العوتبي أخذ بق�ول م�ن ق�ال   

المعن��ى وإنم��ا الزي��ادة م��ن الناحي��ة ا)عرابي��ة، وس��نعرض تالي��اً لزي��ادة الح��روف الت��ي 

  :أوردھا العوتبي في ا)بانة مرتبة كما جاءت فيه

وَتظ�ـُن!وَن : [ذكر العوتبي أّن الف تزاد في آخر الكلمة، وعّد من�ه قول�ه تع�الى   

  .ب ا)شباع، وعّده من با10احزاب ]باdِ الظـ!نونا

بح�ذف ال�ف ف�ي ) الظن�ون(حمزة وأبو عم�رو "اختلف القّراء في ھذه الف،   

الحالين، وابن كثير وحفص والكسائي بحذفھا فيھّن في الوصل خاصة والباقون بإثباتھ�ا 

)4("ف��ي الح��الين 
بغي��ر أل��ف ف��ي الوص��ل ) الظن��ون(وق��رئ : " ويق��ول الزمخش��ري فيھ��ا ،

  .)1("ألف زادوھا في الفاصلة كما زادھا في القافية والوقف، وھو القياس، وبزيادة

وجمي�ع المص��احف "وعلي�ه ف�إّن اختي��ار الع�وتبي بإثباتھ��ا وھ�و رس�م المص��حف   

، وإثباتھا عل�ى جمي�ع اح�وال ھ�و ال�راجح، )2("في جميع البلدان، فإّن الف فيھا ثابتة 

  .كونھا توافق الرسم القرآني، و_ أعلم

لب���اء ت���ـُزاد، ووض���ع مجموع���ة كبي���رة م���ن امثل���ة نأخ���ذ وذك��ر الع���وتبي أّن ا   

)∗(]بإلحاٍد بظـُلمٍ : [والباء تـُزاد، قال تعالى: " بعضھا، يقول
، والباء زائدة، قيل ف�ي 25الحج

ھنِ : [ومثله. التفسير إلحاداً ِبظلم ھَن، والب�اء زائ�دة20المؤمن�ون)∗(]َتْنُبُت بالد! . ، قي�ل ُتنب�ُت ال�د!

  :قال الشاعر

  َنضِرُب بالسيِف ونرُجو بالفرحْ     نو َجعدَة أصحاُب الَفَلجْ نحُن ب  

  .)3(....."ونرجو الفرح، والباء زائدة: أي

فق�د ذك��ر أب�و عبي�دة ف�ي مج�ازه أّن الب�اء زائ��دة ] بإلح�اٍد بظ�ـُلمٍ [ :أّم�ا قول�ه تع�الى  

ِم�ْن [وف�ي آي�ة أخ�رى .....مجازه ومن يرد فيه إلحاداً والباء من ح�روف الزوائ�د: "يقول

ھنِ    .)4(..."مجازه تنبت الدھن والعرب قد تفعل ذلك] طور سيناء َتْنُبُت بالد!

ول��م يس��لم بع��ض النح��اة بزي��ادة الب��اء ھن��ا، وفض��لوا تض��مين الفع��ل فع��# آخ��ر   

وبإلح�اد ح�ال، وبظل�م : "...ليصبح متعديا إلى الباء، يقول مح�ي ال�دين دروي�ش ف�ي ذل�ك

                                                

 178، مصدر سابق، صـالتيسير في القراءاتالداني،   )4(

 553صـ/3مصدر سابق، ج،الكشافالزمخشري،   )1(

 149صـ /6محي الدين درويش، مرجع سابق، مجلد  )2(

 25الحج: والصواب/ 20في اHبانة، المؤمنون  )∗(

 20المؤمنون: والصواب/ 25جفي اHبانة، الح  )∗(

 1304اHبانة،   )3(

 48صـ/2، مصدر سابق، جمجاز القرآنأبو عبيدة،   )4(
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وم�ن ي�رد في�ه م�راداً ع�ادPً ع�ن القص�د : الحال أيضاً، فھم�ا ح�اPن مترادفت�ان، كأن�ه ق�

  .)5("ظالماً، وھذا أولى من تقدير زيادة الباء في إلحاد، وجعله ھو المفعول 

ف��العوتبي تب��ع رأي أب��ي عبي��دة ف��ي زي��ادة الب��اء ف��ي الق��رآن الك��ريم وف��ي لغ��ة   

  .العرب، فاستشھد بھا من القرآن وبأبيات من الشعر

)∗(]وPَت ح��يَن َمَن��اص: [اد ف��ي الت��اء ت��ـُز: "ذك��ر الع��وتبي أنّ    
ثّم��َت : ، وف��ي3ص

  .)6(..."وُرب[َت وفي عفريت

إنم�ا ھ��ي : "ف��ي ح�ين اعتبرھ�ا أب�و عبي��دة زائ�دة بقول�ه) Pت(اختل�ف النح�اة ف�ي   

)Pه(وبعض العرب تزيد فيھا الھاء فتق�ول ) وP ( فتزي�د فيھ�ا ھ�اء الوق�ف، ف�إذا اتص�لت

والت��اء، فل��و س��ميت بھ��ا ) P(مركب��ة م��ن " ، ذھ��ب آخ��رون إل��ى أّنھ��ا)1(..."ص��ارت ت��اء

  .)2("حكيت 

: أّنھا كلمة واحدة فعل ماٍض، ثم اختل�ف ھ�ؤPء عل�ى ق�ولين، أح�دھما: "وذكر ابن ھشام

أّن أص�لھا ل�يس بكس�ر : والث�اني... Pَت يلي�تُ : فإن�ه يق�ال...أّنھا في اصل بمعنى َنَق�صَ 

وذھ�ب آخ�رون . )3("ا وأب�دلت الس�ين ت�اء الياء، فقلبت الياء ألفاً لتحركھا وانفتاح ما قبلھ�

ق�ال ول�م نج�د . إلى أّن التاء متصلة Pحين الذي بعدھا، P بھا، وھو مذھب أبي عبي�دة" 

وP تح��يَن [، كتب��ت )ح��ين(متص��لة ب��ـ) ا)م��ام(وذك��ر الت��اء ف��ي ) Pت(ف��ي ك��#م الع��رب 

��ا ق��ول أب��ي عبي��دة : ق��ال الزمخش��ري] من�اص ف��# وج��ه ) إن الت��اء داخل��ة عل��ى ح��ين(وأم[

  .)4(...."له

وج��دنا الع��وتبي ي��ذھب م��ذھب الجمھ��ور، وھ��و ) Pت(فبع��د ع��رض اSراء ف��ي   

  .الصواب، و_ أعلم

وأّم��ا زي��ادة الك��#م ال��ذي أق��ره الع��وتبي، فف��ي معظم��ه منق��ول حرفي��ا م��ن كت��ب   

ول��يس ل��ه أي إض��افة ف��ي ھ��ذا ) كتأوي��ل مش��كل الق��رآن، وأدب الكات��ب، وغيرھ��ا(أخ��رى 

  .علمالصدد، و_ أ

  

  باب الحذف

                                                

 123صـ/5محي الدين درويش، مرجع سابق،مجلد  )5(

 )3~ص(والصواب ما أثبتناه / 38~ص: في اHبانة  )∗(

 1/306اHبانة،   )6(

 176صـ/2مصدر سابق، ج ،مجاز القرآن أبو عبيدة،  )1(

 485مصدر سابق، صـ ،الجنى الداني المرداي،  )2(

 281صـ/1، مصدر سابق، جمغني اللبيبابن ھشام،   )3(

 486مصدر سابق، صـ ،الجنى الداني المرداي،  )4(
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حذف بعِض الك#م، وح�ذف بع�ض الح�روف، : الحذف حذفان: " يقول العوتبي  

وھو في ك#مھم وأشعارھم كثي�ر إذا ك�ان فيم�ا . إيجازاً واستغناًء بما بقي منه عّما ُحذف

  .)5("ألقوا دليٌل على ما ألقوا 

طه، ح�ذف الش�يء إس�قا: "القطع وا)سقاط، جاء في الص�حاح: الحذف في اللغة  

وح��ذفت رأس��ه بالس��يف، إذا ... ح��ذفت م��ن ش��عري وم��ن ذن��ب الداي��ة، أي أخ��ذت: يق��ال

، وق��د ذك��ر أب��و حي��ان اندلس��ي أّن ھن��اك خل��ط ب��ين )1("ض��ربته فقطع��ت من��ه قطع��ة 

وھ��و موج��ود ف��ي  : "عن��د بع��ض العلم��اء، حي��ث يق��ول) الح��ذف وا)ض��مار(مص��طلحي 

ن م��ن وإنم��ا قل��ت ذل��ك. اص��ط#ح النح��ويين ، أعن��ي أن يس��مى الح��ذف إض��ماراً  ،

، وإنم���ا يك���ون مض���مراً ف���ي زع���م أن الفاع���ل م���ع المص���در P يح���ذفالنح���ويين م���ن 

ھ��و ب��اب دقي��ق المس��لك، لطي��ف المأخ��ذ، : "وق��ال الجرج��اني ف��ي الح��ذف. )2("المص��در

عجيُب امر، شبيه السحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والّصمَت ع�ن 

. )3("تـُب�ـِنوتج�ُدك أنط�ق م�ا تك�ون إذا ل�م تنِط�ق، وأت�م[ بيان�اً إذا ل�م ا)فادة، أزيد لiفادة، 

  .فالجرجاني َعرَف قيمة الحذف الب#غية فوصفه بما وصفه

، حي�ث )الح�ذف(وجع�ل من�ه ) في شجاعة الع�رب(كما أفرد ابن جني باباً سماه   

إP  قد حذفت العرب الجملة، والمفرد والحرف، والحرك�ة، ول�يس ش�يء م�ن ذل�ك: "قال

  .)4(..."عن دليل عليه

، ويبدو أّنه عل�ى )إيجازاً واستغناء(ويوضح العوتبي الغرض من الحذف بقوله   

دراية بالفرق بين الحذف وا)ضمار وذلك أّنه صنع لكل منھما باباً خاص�اً ب�ه ف�ي كتاب�ه 

  .ا)بانة

ويح��اول الع��وتبي تفس��ير ظ��اھرة الح���ذف ف��ي مواض��عھا وأنواعھ��ا المختلف���ة،   

ه كث��ر م��ن س��بب، وبعض��ھا P يعلل��ه، إنم��ا يعلل��ه لس��بب واح��د، وبعض��ھا يعلل�� فبعض��ھا

وم�ا يھمن�ا ف�ي ھ�ذا الب�اب م�ا ذك�ره الع�وتبي م�ن ح�ذف وذك�ر علت�ه، فم�ن . سوقاً  يسوقه

  : أمثلة ما يعلله لسبب واحد ما يلي

��فة، ح��ذفوا الھ��اء، ق��ال : " يق��ول الع��وتبي    والع��رب إذا ط��ال عليھ��ا اPس��م بالص\

  :الشاعر

                                                

 1/152اHبانة،   )5(

 )حذف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ويُنظر)حذف(، مادة الصحاح الجوھري،  )1(

 643صـ/1، مصدر سابق، جالبحر المحيطدلسي، أبو حيان ا�ن: يُنظر  )2(

، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، دEئل ا�عجازعبد القاھر الجرجاني،   )3(
 146صـ. ت.د

 360صـ/2، مصدر سابق، جالخصائصابن جني،   )4(
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، وأّن ما أھلكُت مالُ     ذريني، إّنما َخطئِي ولومي        علي[

أل��م َيِج��ْدَك َيتيم��اً ف��آوى، َوَوَج��َدَك : [وق��ال _ُ ع��ّز وج��لّ ..... إّن م��ا أھلكُت��ه ھ��و م��الٌ : أي

ف�آواك، فھ�داك، فأغن�اك، : ، قيل، و_ أعلم8-6الضحى]َضاPً فھدى، َوَوَجَدَك عائ#ً فأغَنى

  .)5("فحذف الكاف

عوتبي يعل��ل س��بب ح��ذف الھ��اء والك��اف ف��ي امثل��ة الت��ي أوردھ��ا ھ��و ط��ول ف��ال  

  .الشرح والوصف، سواء في بيت الشعر أم في اSيات من سورة الضحى

فج�رى عل�ى ط�رح ) ف�آواك(و ) فأغن�اك(ُي�راد ب�ه : "وقد ذكر الف�راء ھ�ذا بقول�ه  

ف�ي إع�راب وق�ال العكب�ري . )1("الكاف لمشاكلة رؤوس اSيات، وّن المعنى مع�روف 

  .)2("فآواك، وفھداك، وفأغناك : وكذلك. والمفعول محذوف، أي وما ق#ك): "..قلى(

وح��ذف المفع��ول ھن��ا في��ه م��ن الب#غ��ة م��ا في��ه، فق��د ذك��ر الجرج��اني، أّن ح��ذف   

  .)3(")ثبات معنى الفعل، P غير" المفعول في مثل ھذه المواضع إنما يكون 

والع�رب إذا ح�ذفوا : "لسبب واحد، قوله ومما ذكره العوتبي في الحذف ويعلله   

: مرفوعاً، رفعوا م�ا بع�ده عوض�اً من�ه، وإْن ح�ذفوا منص�وباً نص�بوا، ق�ال _ ع�ز وج�ل

فلم��ا ح�ذف المل��ُك ارتف��ع الم��وُت، أP . مل��ك الم��وت: ، أي15النس�اء]َحّت�ى َيَتَوفّ��اُھن[ الم��وتُ [

واس��أِل : [، وق��ال ع��ّز وج��لّ 11جدةالس��]قُ��ْل َيَتَوف��اُكم َملَ��ُك الم��وتِ : [ت��رى إل��ى قول��ه تع��الى

P : [وك�ذلك. واسأل أھَل القري�ة، فح�ذف اھ�ل، فانتص�بِت القري�ةُ : ، إنما82يوسف]القرية َ 

P تكلّف إP طاقة نفِسك، فحذف الطاق�ة، وانتص�بت ال�ّنفُس : ، أي84النساء]ُتَكل[ُف إPّ َنفَسكَ 

  .وھو العوضفالعوتبي ھنا يعلل سبب الرفع والنصب بعد الحذف، . )4("

وھو من باب حذف المضاف، وتع�ويض المض�اف إلي�ه ع�وض عن�ه، واSي�ات   

والك�#م عل�ى ح�ذف : "جمعھا من باب واحد، فقد ذكر اSلوس�ي ف�ي روح المع�اني قول�ه

ي��راد م��ن الت��وفي معن��اه  مض��اف والمعن��ى حت��ى يق��بض أرواحھ��ن الم��وت وP يج��وز أن

 الم�وت وP معن�ى ل�ه إP أن يق�در مض�افا المشھور إذ يصير الك#م بمنزلة حتى يمي�تھنّ 

"يسند إليه الفعل أي م#ئكة الموت
فاSلوسي ينف�ي أن يك�ون لgي�ة معن�ى دون تق�دير . )5(

                                                

 155-1/154اHبانة،   )5(

 274صـ/3مصدر سابق، ج، معاني القرآن الفراء،  )1(

 1292، مصدر سابق، صـالتبيان في إعراب القرآنالعكبري،   )2(

 154مصدر سابق، صـ ،دEئل ا�عجاز الجرجاني،  )3(

 156-1/155اHبانة،   )4(

 234صـ/4، مصدر سابق، جروح المعانياzلوسي،   )5(
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س��ماه ) مغن��ي اللبي��ب(مح��ذوف وھ��و المض��اف، وق��د عق��د اب��ن ھش��ام باب��ا لمث��ل ھ��ذا ف��ي 

  .)6()ذكر أماكن من الحذف يتمرن بھا المعرب(

حذف النون المض�افة، نھ�م يس�تثقلونھا، ق�ال _ والعرب ت: "ومنه أيضاً، يقول  

  . م#قون، فحذف النون: ، واصل29،وھود46البقرة]إّنھم ُم#قوا رَبھم: [تعالى

إّن���ا لَموف!���وُھم [، و27القم���ر]إّن���ا ُمرس���لوا الّناق���ة[، و15ال���دخان]إّن���ا كاش���فوا الع���ذاب[ومثل���ه 

��ون، ن��ه 109ھ��ود]َنص��يبھم جم��ٌع، إP أّنھ��م يس��تثقلون الن��ون ، واص��ل ف��ي ك��ل\ ھ��ذا الن!

  .)1("فيحذفونھا، فيصير الك#م ُمضافاً 

  .فذكر علة حذف النون وھي اPستثقال، وھو باب معروف في العربية  

إP أّن الع��رب ق��د تس��تثقل : "...وق��د ذك��ر اخف��ش ف��ي ھ��ذه اSي��ات م��ا مف��اده  

ي�ات، منھ�ا م�ا أوردھ�ا ، ثم ي�ذكر مجموع�ة م�ن اS)2("فتحذفھا في معنى إثباتھا ) النون(

أثبت�ت ال�ف وھ�و رس�م ] كاش�فوا[و] ُمرس�لوا[و] ُم#ق�وا: [وأّما قوله تعالى. العوتبي ھنا

  .القرآن والرسم القرآني P يقاس عليه

والع�رب ق�د تبت�دئ بك�#ٍم ث��م[ : "ومن�ه أيض�اً، م�ا ذك�ره ف�ي ح�ذف الخب��ر، يق�ول   

ول�و أن[ قُرآن�اً ُس�ّيرْت ب�ِه : [ال عّز وحلّ تحِذُف خبَره، استغناًء عنه، لعلم المخاطب به، ق

لو ُس�ّيرت : ، مجازه31الرعد ]بل d امُر جميعاً : [ثم قال عّز وجلّ . ، اSية31الرعد]الجبالُ 

َعت به ارض لَتقّطعت، أو كـُل\َم به الموتى لُنشرت    .)3("به الجبال لسارت، أو قـُط\

، إP أّن الع�وتبي ل�م )4()مج�از الق�رآن(وقد نقل العوتبي ھنا ك#م أبي عبي�دة ف�ي   

يكت���ِف بالمث���ال ال���ذي أورده أب���و عبي���دة إنم���ا ج���اء بش���واھد كثي���رة م���ن الق���رآن الك���ريم 

، ليستدل على صواب ما ذھ�ب إلي�ه، وم�ن أمثل�ة م�ا ذك�ره ف�ي الح�ذف كث�ر )5(والشعر

ْط�ُبُكم فم�ا خَ : ق�ال: [والعرب تحذف الف�اء م�ن الج�واب، ق�ال _ تع�الى: "من سبب، قوله

فق��الوا، فح��ذف الف��اء اس���تغناًء، : ، والج��واب31،وال��ذاريات57الحج��ر]أي!ھ��ا الُمرس��لون؟ ق��الوا

م�اذا ق�ال ل��ك؟ : ف�اكتفى ب�المعنى، ّن�ه يحُس�ُن الوق�ف عل�ى م��ا قبل�ه، أP ت�رى أّن�ك تق�ول

  .)6("كذا وكذا : فتقول

                                                

  715صـ/2، مصدر سابق، جمغني اللبيبابن ھشام،   )6(

 1/157اHبانة،   )1(

 89مصدر سابق، صـ ،ني القرآنمعا ا�خفش،  )2(

 1/163اHبانة،   )3(

 331صـ/1مصدر سابق، ج ،مجاز القرآن أبو عبيدة،  )4(

 165-1/164اHبانة،   )5(

 1/157، نفسه  )6(
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م�ا  فذكر الع�وتبي أّن ح�ذف ف�اء الج�واب وق�ع ل#س�تغناء، ولحس�ن الوق�ف عل�ى  

  .قبلھا، فذكر أكثر من سبب

ح��ذف ف��اء : "وق��د ذك��ر اب��ن ھش��ام أّن ح��ذف الف��اء ھ��ذه يك��ون للض��رورة، يق��ول  

، )1(" -م�����ْن يفع�����ِل الحس�����ناِت _ يش�����كرھا-  :الجواب، ھو ُمختّص بالضرورة، كقوله

فأّم�ا ال�ذين : [ق�د ح�ذفت ف�ي التنزي�ل ف�ي قول�ه تع�الى: فإْن قلت:" ويقول في موضع آخر

ت وُ  فيق��ال لھ��م أكف��رتم، : اص��ل: ، قل��ت106آل عم��ران]ُج��وُھھم أَكق��ْرُتم بع��َد إيم��اِنكماْس��َود[

، فح�ذف ال�ف ھن��ا )2(..."فح�ذف الق�ول اس��تغناء عن�ه ب�الَمقول فتبعت��ه الف�اء ف�ي الح��ذف

ضرورة، وقد ناقش ابن ھشام ھذه الفاء ومواطن ح�ذفھا وإثباتھ�ا مناقش�ة مستفيض�ة ف�ي 

  .توفى الك#م فيھا، و_ أعلمالموضع المشار إليه، وأظنه اس

إّن الحديث ع�ن الح�ذف ف�ي كت�اب ا)بان�ة ھ�و ج�زء م�ن الح�ديث عّم�ا ورد ف�ي   

كتب القدماء عن ھذه الظاھرة، فالعوتبي استفاد كثيراً من كتب س�ابقيه ف�ي الح�ديث ع�ن 

ظاھرة الحذف، إP أّنه كان يأتي بأمثلة غير التي وردت في كتبھم حت�ى يح�يط بالقض�ية 

ختلف جوانبھا، إP أّنه يبقى مقصراً ف�ي ا)تي�ان بم�ا ھ�و جدي�د عل�ى ھ�ذا الص�عيد، من م

  . و_ أعلم

    

                                                

 731صـ/2، جمغني اللبيبابن ھشام،   )1(

 68صـ/1المصدر نفسه، ج  )2(
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  تقويم عمل العوتبي: الفصل الثالث
  
  

  دقة النقل : ا
ولالمبحث 

يمك���ن الق���ول أّن كت���اب ا)بان���ة ھ���و مجموع���ة م���ن الكت���ب اللغوي���ة والنحوي���ة     

) ا)بان�ة(د جمعھا العوتبي ليخرج بكت�اب والصرفية، وكتب اخبار والنوادر والسير، ق

على ھ�ذه الص�ورة الت�ي ھ�ي علي�ه، وP ُب�ّد أّن الع�وتبي ك�ان مطلع�ا ًعل�ى عل�وم عص�ره 

المختلف��ة، وأّن��ه ك��ان يمل��ك م��ن العل��وم والثقاف��ة م��ا مكن��ه م��ن اPس��تفادة م��ن أغل��ب كت��ب 

ا ً عن الح�راك أّن العوتبي صنع كتابه ھذا في ُعمان بعيد إذا عرفنا وخصوصا ً  ،سابقيه

الحض��اري الس��ائد آن��ذاك ف��ي البص��رة والكوف��ة والش��ام ومص��ر، فكان��ت اس��تفادته م��ن 

العلماء عن طريق ما وصل إليه من كتبھم وأخبارھم كبيرة، ويمكن أْن نناقش نقل�ه ع�ن 

دقة نقله عنھم وع�زوه الك�#م ص�حابه، وط�رق نقل�ه المباش�ر وغي�ر (سابقيه من خ#ل 

وتبي متفاوت�ا ًف�ي ھ�ذا كلّ�ه، ّنن�ا نج�ده يع�زو ف�ي مواض�ع كثي�رٍة، فق�د ك�ان الع�) المباشر

دون غيرھ�ا فم�ن ) القضايا النحوية(وفي مواضع أخرى نجده P يعزو، ويھمنا ھنا نقله 

فالخلي�ل وكتب�ه وأخب�اره حاض�رة بق�وة ): ھ�ـ175ت (نقله قوال الخلي�ل ب�ن أحم�د : ذلك

أقواله وآرائه، فمنه ما كان يعزوه ومن�ه م�ا  في كتاب ا)بانة، فقد نقل العوتبي كثيرا ًمن

لم يعزه، فالمواضع التي كان يعزو له فيھ�ا كثي�رة ن�ذكر منھ�ا، م�ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن 

واSن اس�م الس�اعة الت�ي فيھ�ا الك�#م وام�ور، : "فيذكر رأي الخليل فيھا، فيقول) اSن(

ن��ه P ي��تمكن ف��ي ريثم��ا تتب��دى وتس��كت، والع��رب تنص��به ف��ي الج��ّر والنص��ب والرف��ع 

، )1("التصريف، ف# يثنى وP يجمع وP ُيَصغـ[ر وP ُيضاف إليه شيء، ھذا ق�ول الخلي�ل

فالعوتبي بعد أْن يذكر الك#م ينسبه إلى الخليل، وكان دقيقا ًفي نقله ھن�ا، فب�الرجوع إل�ى 

  .كتاب العين وجدنا الك#م نفسه

: أّن�ى: وق�ال الخلي�ل: "...، يق�ول)أّنى(ومن ذلك أيضاً ، ما ذكره في حديثه عن     

أّن�ى يك�وُن ل�ُه [، و37آل عم�ران]أّن�ى لَ�ِك ھ�ذا: [كيف؟ ومن أين شئت؟، وقوله تع�الى: معناه

  :، أي كيف يكون، قال247البقرة]الُملُك علينا

ه والمحروُم محروم ُ  وُمْطَعٌم الغـُْنم ِيوَم ُمْطَعُمه ُ       أّنى َتَوج[

                                                

 )أون(كتاب العين : ، ويُنظر104-2/103اHبانة،   )1(



 

 

152

152

ه؟ وكيف ما توَ  ه؟ أي من ما تَوج[ ينسب العوتبي ھن�ا الق�ول للخلي�ل، وك�ان دقيق�ا ً . )1("ج[

ھنا في نقله، فعند الرج�وع لكت�اب الع�ين نج�د الك�#م نفس�ه، وق�د اقتبس�ه الع�وتبي ونس�به 

  .لصاحبه

الھ�اء : ق�ال الخلي�ل: "...ومن ذلك أيضاً  ما ذك�ره ف�ي مع�رض حديث�ه ع�ن الھ�اء، يق�ول  

ھ�ا إّن�ك زي�ٌد، : ، وتق�ول119آل عم�ران]أوPِء ت�ـُِحب!ونُھم ھأنتـُم: [بدل اPستفھام، كقوله تعالى

  : ھإن[َك زيد ٌ، قال النابغة: وتقتصر فتقول

، )2("ف��إن[ ص��احَبھا ق��د ت��اَه ف��ي البل��ِد     ھا إن[ تا ِعذَرة ٌإP تكن نـََفَعْت     

  .فالعوتبي ھنا ينقل قول الخليل وينسبه له

بھ�ا أّن الع�وتبي ك�ان ينق�ل ع�ن الخلي�ل ھذه بعض امثلة التي يمك�ن أْن نس�تدل     

  .بدقة، وينسب إليه، وھناك الكثير لم نذكرھا اختصارا ً

ومن المواضع التي ذكرھا العوتبي ناق#ً  قول الخلي�ل ول�م يع�ُز ل�ه، ن�ذكر م�ث#ً     

، ذك��ر )P()3س يل��يس: إل��ى وP تق��ول.....كلم��ة ُمطِمَع��ة ٌ: عس��ى م��ن قول��ه(حديث��ه ع��ن 

إP أّن��ه ل��م يع��زه ) الع��ين(ك#م��ا ًمنق��وP ًع��ن ) عس��ى(ديث��ه ع��ن الع��وتبي ف��ي بداي��ة ح

لصاحبه، با)ضافة إلى تصرفه فيما نقل، فقد اختصر بع�ض الك�#م المنق�ول، وق�دم ف�ي 

  .الك#م وأخر

ح�رف : وھ�اء: "ومن ذلك أيضاً ما ذك�ره ف�ي مع�رض حديث�ه ع�ن الھ�اء، يق�ول    

ول�م يج�يء ش�يء م�ن ك�#م : إل�ى قول�ه. ........ھ�اَء وھ�اَك : ُيستعمل في المناولة، تق�ول

  .)4() "ھا(العرب يجري مجرى المخاطبة غير ھذه المّدة التي في وجوه 

، تحدث العوتبي عنھا، وجّل ما تحدث به منق�ول ع�ن )5()قد(ومن ذلك أيضا ًحديثه عن   

للخليل، إP أَن العوتبي لم يعزه لصاحبه، أضف إلى ذلك أّنه لم ينقل النص كم�ا ) العين(

ذكر الخليل، وإنما ت#عب به، فقدم ك#ما ً على ك#م، يقول الخليل في بداية حديث�ه ع�ن 

، في ح�ين نج�د ھ�ذه ..."حسبي : قدي أي: ، تقول)حسب(قد مثل قط على معنى ): "قد(

  .العبارة متأخرة عند العوتبي، وھكذا باقي المسألة

كر م�ن ذل�ك، ف�ي و في مواضع أخ�رى ل�م يك�ن دقيق�ا ً ف�ي نقل�ه ع�ن الخلي�ل، ن�ذ    

وليس ف�ي ك�#م الع�رب اس�ٌم يك�ون إعراُب�ُه عل�ى ح�رفين غي�ر : "، يقول)ذو(حديثه عن 

                                                

  )أنا(كتاب العين، : ، ويُنظرH2/106بانة، ا  )1(

 )باب الثUثي اللفيف من باب الھاء(كتاب العين، : ، ويُنظر4/558اHبانة،   )2(

 3/490اHبانة،   )3(

 )باب الثUثي اللفيف من باب الھاء: (كتاب العين: ، ويُنظر4/559اHبانة،   )4(

 )قد(، كتاب العين: ، ويُنظر3/696اHبانة،   )5(
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، فق�د نق�ل الع�وتبي ھ�ذه )1("ذو وفو وأخو وأبو وحم�و وام�رؤ وأول�و: سبِع كلمات، وھي

العبارة عن الخليل ولكّن نقله لم يكن دقيقا، وعند الرجوع لكتاب العين وجدنا أّن عب�ارة 

وليس في ك#م العرب اسٌم يكون إعراُبُه عل�ى ح�رفين غي�ر  : "ى النحو التاليالخليل عل

، ف��العوتبي وض��ع )2("وأب��و وحم��و وام��رؤ واب��نم  ذو وف��و وأخ��و: س��بِع كلم��ات، وھ��ي

  ).ابنم(عوضا ً عن ) أولو(

فسيبويه من خ#ل كتابه حاضٌر بق�وة ف�ي ): ھـ180ت (كما ذكر أقواP لسيبويه   

فقد نقل عن�ه الع�وتبي ف�ي كثي�ر م�ن القض�ايا النحوي�ة، فف�ي كثي�ر م�ن ثنايا كتاب ا)بانة، 

: ق��ال س��يبويه: "يق��ول) مھم��ا(المواض��ع ك��ان يع��زو ل��ه الك��#م، فم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره ع��ن 

نجد العوتبي ھنا قد اقتبس ك#م سيبويه كم�ا . )3("كإذ ضّم إليھا ما ) مه(يجوز أن تكون 

  .ھو، وعزاه إليه

، )القل�وب وافئ�دة(وجم�ع ) الس�مع(مس�ألة إف�راد  ومن ذلك أيض�اً م�ا ذك�ره ف�ي  

وف�ي ق�ول س�يبويه ...فيقال ّن الس�مع يك�ون بمعن�ى المص�در ف�ي ق�ول الف�راء: "...يقول

  .)4(...")حاطته باماكن اربعة، وّنه P يحتاج إلى تكلّف وP تحرك

س�ألة وربما كان ينقل ك#م سيبويه بطريق غير مباشر، فمن ذلك ما ذكره ف�ي م    

، فق��د نق��ل ك#م��ا Pًب��ن قتيب��ة ولك��ّن اب��ن قتيب��ة نفس��ه ن��ص عل��ى أّن ھ��ذا الك��#م )Pت(

Pت ُش��ب\ه بل��يس ف��ي بع��ض المواض��ع ول��م : وق��ال اب��ن قتيب��ة: "لس��يبويه، يق��ول الع��وتبي

ت���تمكن تمكن���ا ول���م يس���تعملوھا إP مض���مرا ً فيھ���ا، ّنھ���ا ليس���ت كل���يس ف���ي المخاطب���ة 

العوتبي ھنا نق�ل نص�ا ًلس�يبويه ع�ن طري�ق اب�ن قتيب�ة، إP ، ف)5(...."وا)خبار عن غائب

  . أّنه نسبه Pبن قتيبة ولم ينسبه لسيبويه رغم أّن ابن قتيبة نسبه لسيبويه

كثي�رة ھ�ي المواض�ع الت�ي نق�ل ف): ھ�ـ207ت(وم�ن ال�ذين اعت�ّد ب�أقوالھم الف�ّراء   

وس�نذكر أمثل�ة ) ان�ةا)ب(، وھي موزعة في ثناي�ا )معاني القرآن(منھا العوتبي من كتاب 

للف��راء، ) مع��اني الق��رآن(لن�دلل عليھ��ا، وتج��در ا)ش��ارة إل��ى أّن الع��وتبي نق�ل م��ن كت��اب 

  : بطرق مختلفة، منھا

أّنه ربما ينقل بشكل مباشر فيعزو القول إلى صاحبه، من ذل�ك قول�ه ف�ي تفس�ير   

لى مك�ة، فتكلم�وا ذكر الفراء أّنھا لُغة ٌ ھل ِ حوراَن، سقطت إ: "، قوله)ھْيَت لك(كلمة 
                                                

 3/99اHبانة،   )1(

 )ذو(، مادة كتاب العين، الخليل  )2(

 60صـ/3مصدر سابق، ج ،الكتاب سيبويه،: ويُنظر. 4/266اHبانة،   )3(

 2/8اHبانة،   )4(

: ، ويُنظر529، مصدر سابق، صـتأويل مشكل القرآنابن قتيبة، : ويُنظر. 2/309اHبانة،   )5(

 58-1/57، مصدر سابق، الكتابسيبويه، 
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، وق��د ص�ّرح ھن��ا بش��كل مباش�ر أّن الك��#م للف�راء وP تع��ارض ب��ين م�ا ج��اء ب��ه )1("بھ�ا 

  .)2()معاني القرآن(العوتبي وك#م الفراء في كتابه 

إل�ى مائِ�ة : [مستشھداً بقوله تعالى) بل(بمعنى ) أو(ومنه أيضاً، قوله في مجيء   

مائ��ة أل��ٍف ب��ل يزي��دون، وھ��و ق��ول : Sي��ةمعن��ى ا: "، يق��ول147الص��افات]أل��ٍف أو يزي��دون

  .وفي العودة لمعاني القرآن نجد العوتبي قد نقل رأي الفراء دون تعارض. )3("الفراء

، )4("قال الفراء وھ�ي ق�راءة عب�د _ فيم�ا أعل�م): "عسى(ومنه أيضاً، قوله في   

  .كما ھي دون تغيير) معاني القرآن(وقد نقلھا العوتبي من 

وزع�م الف�راء أّن : "ك#م الفراء ب�المعنى ول�يس بحرفيت�ه كقول�ه وربما كان ينقل  

فھ�و ھن�ا ينق�ل ك�#م الف�راء بم�ا . )5("كم جعلتھا الع�رب لiخب�ار ع�ن الكثي�ر وُرب[ للقلي�ل

  .معناه، وP ينقله بحرفيته

وھو ح�رف بن�ي عل�ى : قال الفراء: "، يقول)اSن(ومن ذلك ما ذكره في مسألة   

  .فالعوتبي ينقل ك#م الفراء ھذا نق# عن ابن قتيبة، )6(..."الف وال#م

مج��يء (وربم�ا ينق��ل دون أْن يع��زو الق��ول للف��راء، فم��ن ذل��ك ق��ول الع��وتبي ف��ي   

حت�ى إذا جاءوھ�ا وفتح�ت : [ومن�ه قول�ه تع�الى: "، يق�ول)-حت�ى وفلم�ا-الواو ف�ي ج�واب 

ـَْن حتى إذا كنتم ف: [وقال تعالى. فجاءت بجواب حتى....  73الزمر]أبوابھا ي الفـُلك وجري�

حت��ى إذا ج��اء أمرن��ا وف��ار التن��وُر [، و 22ي��ونس]بھ��م ب��ريح ٍ طيب��ٍة وفرح��وا بھ��ا جاءتھ��ا

، 70يوس�ف]فلم�ا جّھ�زھم بجھ�ازھم جع�ل الس�قاية: [وق�ال تع�الى ......، بغي�ر واو40ھود]قلنا

ف�العوتبي نق�ل ك�#م الف�راء ف�ي ع��دة . )7(" وجع�َل الس�قاوة: بغي�ر واو، وق�رأ اب�ن مس�عود

  .، دون أْن يعزو ھذا الك#م إليه)معاني القرآن(اضع من كتابه مو

للفراء ك�ان أح�د الرك�ائز اساس�ية الت�ي اعتم�د عليھ�ا ف�ي ص�نع ) معاني القرآن(فكتاب   

  .كتابه ا)بانة

نقل العوتبي ع�ن أب�ي عبي�دة ): ھـ209ت(ونقله عن أبي عبيدة معمر بن المثنى   

لعوتبي مرجعاً ل�ه ف�ي تفس�ير كثي�ر م�ن اSي�ات الت�ي ، فقد عّده ا)مجاز القرآن(من كتابه 

تعّرض لھا ف�ي ا)بان�ة، وع�زا الع�وتبي نقل�ه ع�ن أب�ي عبي�دة ف�ي م�واطن ع�دة، منھ�ا م�ا 

                                                

 H1/102بانة،   )1(

 40صـ/2مصدر سابق، ج ،معاني القرآن الفراء،  )2(

  393صـ/2، مصدر سابق، ممعاني القرآنالفراء، : ، ويُنظر2/86اHبانة،   )3(

 72صـ/3مصدر سابق، ج معاني القرآن،الفراء، : ، ويُنظر3/490اHبانة،   )4(

 4/87اHبانة،   )5(

 523، مصدر سابق، صـتأويل مشكل القرآنبن قتيبة، ا: ويُنظر. 2/104اHبانة،   )6(

 211 -50صـ/2مصدر سابق، ج معاني القرآن،الفراء، : ويُنظر. 4/472اHبانة،   )7(
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وال����ذي ج����اء : [وق����ال أب����و عبي����دة: "..يق����ول) ال����ذي والت����ي(ذك����ره ف����ي حديث����ه ع����ن 

P خ�#ف ، فعزا الع�وتبي الك�#م ب�ي عبي�دة، و)1(.."في موضع الجمع 33الزم�ر]بالصدق

  ).مجاز القرآن(فيما ذكره العوتبي وما ذكره أبو عبيدة في 

] ذل�ك الكت�اب: [وق�ال أب�و عبي�دة: "....، يق�ول)ذل�ك(ومن ذلك أيضاً ما ذكره ف�ي مس�ألة 

  .)2(..."معناه ھذا الكتاب 

وتك��ون بمعن��ى ال��ذي، ق��ال _ : "..، يق��ول)كم��ا(وم��ن ذل��ك أيض��اً م��ا ذك��ره ف��ي مس��ألة 

معناھ��ا : وقي��ل] كم�ا أخرج��ك رب!�ك: [، ق��ال أب�و عبي��دة5انف�ال]ج�ك رب!��ككم��ا أخر: [تع�الى

. )3("، أي إذ أحَس�نَ 77القص�ص]وأحسْن كما أحَس�َن _ُ إلي�ك: [إذ أخرجك، ومثله قوله: ھنا

  . ومثل لھذا كثير في ا)بانة

) عس�ى(وربما نقل عنه دون أن يعزو الق�ول ل�ه، م�ن ذل�ك م�ا ذك�ره ف�ي مس�ألة   

رجاًء ويقيناً، قال اب�ن ) عسى(والعرب تجعل : "أبي عبيدة بتصرف، يقول فقد نقل ك#م

  :مقبل

  يتنازعوَن جوائَز امثال    ظّني ِبِھم كعسى وُھم بِتُنوفةٍ   

فھ�و ينق�ل ع�ن . )4("كيق�ين : ظّن�ي بھ�م كعس�ى، أي: فقول�ه..... غرائب امث�ال: وُيروى

  .أبي  عبيدة دون أْن يعزو له

كم�ا ب�دأُكم : [وق�ال _ تع�الى: " ، يق�ول)الج�وار(ره ف�ي ومن ذل�ك أيض�اً م�ا ذك�    

، نص��بھما جميع��اً عل��ى 30-29اع��راف]تع��ودون فريق��اً ھ��دى وفريق��ا ح��ق[ عل��يھم الض��#لة

ھدى فريق�ا، ث�م أش�رك اSخ�ر ف�ي نص�ب اول، وإن ل�م ي�دخل : إعمال الفعل فيھما، أي

ى الجوار، وإن ل�م يك�ن ف�ي والعرب ُتدخُل اSخر المشترك بنصب ما قبله عل. في معناه

مج��از (ھ��ذا الك��#م ال��ذي أورده الع��وتبي ھ��و منق��ول ب��الحرف م��ن كت��اب . )5("معن��اه 

  .ولكّنه لم يعزه لصاحبه) القرآن

نق��ل الع��وتبي ع��ن اخف��ش وع��ن ): ھ��ـ221ت(ونقل��ه ق��وال اخف��ش اوس��ط   

م�ا ذك�ره : ولا: ، ھم�ا)بالنس�بة للقض�ايا النحوي�ة(ف�ي موض�عين ) معاني القرآن(كتابه 

  .)1(..."معناھا الرّدع والزجر: قال اخفش: "...، يقول)ك#(في مسألة 

  :قول الشاعر: "...، يقول)ماذا(ما ذكره في حديثه عن : والثاني  

                                                

 190صـ/2، مصدر سابق، جمجاز القرآنأبو عبيدة، : ويُنظر. 2/180اHبانة،   )1(

 28صـ/1جمجاز القرآن، : ويُنظر. 3/100اHبانة،   )2(

 240صـ/1، جمجاز القرآن: ويُنظر. 89-4/88، اHبانة  )3(

 134صـ/1، جمجاز القرآن: ويُنظر. 3/490اHبانة،   )4(

 213صـ/1، جمجاز القرآن: ويُنظر. 1/243اHبانة،   )5(

 4/91اHبانة،   )1(
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  ولكن بالمغي[ِب نّبئيني    ذري ماذا علمُت سأتقيه  

ذري م����ا علم����ت، فجع����ل م����اذا حرف����اً واح����داً، ھ����ذا ق����ول : قّبلين����ي، أراد: وي����روى

خفشا"..)2(.  

وإنم�ا تص�رف ب�ه، ) مع�اني الق�رآن(فالعوتبي ھنا لم ينق�ل ك�#م اخف�ش كم�ا أورده ف�ي 

، 26البق�رة]م�اذا أراد _ بھ�ذا م�ث#: [فقد ذكر اخفش في حديثه عن م�اذا ف�ي قول�ه تع�الى

بمعن�ى ال�ذي ) ذا(منصوبا، فل�و كان�ت ) مث#(اسماً واحدا، بدليل مجيء اPسم ) ماذا(أّن 

) ذا(فل�و كان�ت : "، وكذا قوله في بيت الشعر، يقول اخفش ف�ي بي�ت الش�عر)مثل(ل لقا

  .)3("لم يكن ك#ماً ) الذي(ھھنا بمنزلة 

نق�ل الع�وتبي ع�ن السجس�تاني ): ھ�ـ250ت(ونقله قوال أب�ي ح�اتم السجس�تاني   

وق��ال : "...يق��ول) ك��#(ف��ي مواض��ع ع��دة، فم��ن ھ��ذه المواض��ع م��ا ذك��ره ف��ي مس��ألة 

  .)4(..."ك# في الك#م على وجھين: نيالسجستا

تق�ول وي�ٌل : ق�ال السجس�تاني: "..يق�ول) وي�ل(ومن ذل�ك أيض�اً م�ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن 

  .)5(..."لزيد، وبتاء على يا أبتاه

تق�ول وي�ٌح وت�بc : ق�ال السجس�تاني: "، يق�ول)وي�ح ووي�س(ومن ذلك أيضا ما ذك�ره ف�ي 

  .)6("...لزيد، ُتتبع الرفع رفعا، وويحاً وتباً 

نقل العوتبي عن ابن قتيبة من عدة مؤلف�ات ): ھـ276ت(ونقله لgراء ابن قتيبة   

، إّن مؤلف��ات اب��ن )عي��ون اخب��ار(و) أدب الكات��ب(و) تأوي��ل مش��كل الق��رآن(ل��ه، أھمھ��ا 

، فق��د اعتم��د الع��وتبي عليھ��ا كثي��را ف��ي ش��رح )ا)بان��ة(قتيب��ة حاض��رة بق��وة ف��ي تص��نيف 

يانا ويترك أخرى، فمن المواض�ع الت�ي نق�ل منھ�ا الع�وتبي مادته النحوية، فكان يعزو أح

أّي�ان : وق�ال اب�ن قتيب�ة: " ، يق�ول)أّي�ان(عن ابن قتيبة وعزاھا إليه، ما ذك�ره ف�ي مس�ألة 

  . )1(..."بمعنى متى، ومتى بمعنى أيّ 

اSن ھ�و الوق�ت : وق�ال اب�ن قتيب�ة: "، يق�ول)اSن(ومن ذلك أيض�اً، م�ا ذك�ره ف�ي مس�ألة 

ه، وھ�و أح�د الزم��انين ح�د الماض�ي م��ن آخ�ره وح�ّد الزم��ان المس�تقبل م��ن ال�ذي أن�ت في��

  .، فينقل العوتبي ك#م ابن قتيبة ويعزوه له)2("أوله

                                                

 4/262نفسه،   )2(

 60، مصدر سابق، صـمعاني القرآناخفش،   )3(

 4/91ا)بانة،   )4(

 4/489نفسه،   )5(

 4/491نفسه،   )6(

 522، صـتأويل مشكل القرآنابن قتيبة، : وُينظر. 2/103ا)بانة،   )1(

 523، صـوتأويل مشكل القرآن. 2/104ا)بانة،   )2(
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وربما ينقل العوتبي عن ابن قتيبة دون أن يعزو الك�#م ل�ه، فم�ن ذل�ك م�ا ذك�ره   

نقل�ه ، فقد ذكر العوتبي ھذا العنوان ويبدو أّنه )3()دخول بعض الصفات على بعض(في 

، كما ذكره ابن قتيبة بلف�ظ آخ�ر ھ�و )4(بنفس اللفظ) أدب الكاتب(عن ابن قتيبة من كتابه 

، ول�م )5()تأوي�ل مش�كل الق�رآن(ف�ي كتاب�ه ) دخول بعض حروف الصفات مك�ان بع�ض(

يكت��ف بنق��ل العن��وان ولكن��ه اعتم��د عل��ى كثي��ر م��ن الش��واھد الت��ي أوردھ��ا اب��ن قتيب��ة ف��ي 

  .يعزو إليه في نقله ھذاكتابيه المذكورين، دون أْن 

، فق�د نق�ل الع�وتبي ج�زءاً م�ن ھ�ذه المس�ألة )6()أّن�ى(ومن ذلك أيضاً ما ذكره ف�ي مس�ألة 

  .عن ابن قتيبة، دون أن يعزو له

أكث�ر الع�وتبي م�ن النق�ل ع�ن أب�ي ): ھ�ـ291ت(ونقله قوال أبي العباس ثعل�ب   

) ك��#(ف��ي مس��ألة  العب��اس ثعل��ب، وق��د ص��ّرح باس��مه ف��ي مواض��ع ع��ّدة، منھ��ا م��ا ذك��ره

المعن�ى كقول�ه P، ف�إذا : فم�ا الك�اف؟ ق�ال: P، قي�ل ل�ه) ك�#(معنى : قال ثعلب: "...يقول

  .)7("رأيت ك# فھي موصولة 

إّن _ P [ :في قول�ه تع�الى) بعوضة(ومن ذلك أيضا ما ذكره في إعراب كلمة   

ب�الرفع، ] عوض�ة ٌم�ا ب[وقد قرئ : "...، يقول26البقرة]يستحي أن يضرب مث# ما بعوضة

م��ا ب��ين : نص�ب بعوض��ة بمعن�ى ب��ين، والمعن�ى: وق�ال ثعل��ب. بمعن�ى ال��ذي ھ�و بعوض��ة

  .)8(...بعوضة فما فوقھا، فلما أسقط الخافض نصبه

م�اذا أراد _ُ : [وقول�ه تع�الى: "، يقول)ماذا(ومن ذلك أيضاً ما ذكره في مسألة   

أي ش��يء وھ��و ف��ي : ح��دة، المعن��ىوم��اذا تك��ون كلم��ة وا: ، ق��ال ثعل��ب26البق��رة]بھ��ذا م��ث#

وھناك مواض�ع كثي�رة نق�ل فيھ�ا الع�وتبي ع�ن ثعل�ب . )1(..."موضع رفع نھا اPستفھام

  .ونسب إليه

لبي�ك (وربما ينقل عنه عن طريق كتب أخرى، فم�ن ذل�ك، م�ا ذك�ره ف�ي ق�ولھم   

م�اً Pب�ن انب�اري، ف�أورد ك#) الزاھ�ر(وھو منقول عن كتاب  )2()إّن الحمَد والنعمة لك

  .لثعلب منقوP عن ابن انباري

                                                

 1/362ا)بانة،   )3(

 254، مصدر سابق، صـشرح أدب الكاتبالجواليقي،   )4(

 565، صـتأويل مشكل القرآنابن قتيبة،   )5(

 525، صـتأويل مشكل القرآن: ، ويُنظر2/105اHبانة،   )6(

 4/93اHبانة،   )7(

 4/258، نفسه  )8(

 4/262، اHبانة  )1(

، دار البشائر، 3ط ،، تحقيق حاتم الضامنفي معاني كلمات الناس الزاھر :ويُنظر. 4/204، نفسه  )2(
  199- 198صـ/1ج ،2004دمشق، 
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نق�ل الع�وتبي ع�ن الزج�اج ف�ي مواض�ع ع�دة ): ھـ311ت(ونقله قوال الّزجاج   

: والت��وبيخ، كقول��ه تع��الى: "تفي��د الت��وبيخ، يق��ول) كي��ف(منھ��ا، م��ا ذك��ره الع��وتبي ف��ي أّن 

ج��ب ، ھ��و لف��ظ اس��تفھام، ومعن��اه تع28البق��رة]كي��ف تكف��رون ب��اd وكن��تم أموات��اً فأحي��اكم[

وھ��ذا التعج��ب إنم��ا ھ��و للَخل��ق والم��ؤمنين، أي اعجب��وا م��ن : ق��ال الزج��اج....وت��وبيخ

فيع��زو الع��وتبي الق��ول إل��ى . )3(.."ھ��ؤPء، كي��ف يكف��رون ب��اd وق��د ثبت��ت حجت��ه عل��يھم

  .الزجاج

إّن : [في قول�ه تع�الى) بعوضة(ومنه أيضاً ما ذكره في عرضه لgراء في إعراب كلمة 

ف�ي نص�ب : ق�ال الزج�اج: "....، يق�ول26البق�رة]مث# ما بعوض�ة _ P يستحي أن يضرب

فيك��ون نق��ل الع��وتبي ع��ن  .)4(...."بعوض��ة ث#ث��ة أقاوي��ل، أجودھ��ا أن تك��ون م��ا زائ��دة

  .الزجاج نق# ًدقيقا ً، با)ضافة إلى أّنه كان يعزو له الك#م عند النقل عنه

، والت��ي أھمھ��ا م��ن خ#ل��ه كتب��ه): ھ��ـ328ت(نقل��ه ع��ن أب��ي بك��ر اب��ن انب��اري   

كت��اب (، ب��ل إّنن��ا نك��اد نج��زم أّن )كت��اب اض��داد(و) الزاھ��ر ف��ي مع��اني كلم��ات الن��اس(

، وكثي��رة ھ��ي )ا)بان��ة(م��ن أھ��م الكت��ب الت��ي اعتم��دھا الع��وتبي ف��ي تص��نيفه ) الزاھ��ر

  .المواضع التي استشھد بھا العوتبي من كتب ابن انباري عامة ومن الزاھر خاصة

ع��ن الزاھ��ر دون أْن يع��زو إلي��ه فمث��ال ذل��ك م��ا ذك��ره ف��ي وربم��ا نق��ل الع��وتبي   

فق�د نق�ل . )1(......"الحياة والبقاء: وحياتي، والعمر عند العرب: معناه: "، يقول)لعمري(

  .العوتبي ك#م ابن انباري دون تصرف أو تغيير ولكّنه لم يعز إليه

وروى : "قول�ه، فم�ن بداي�ة المس�ألة إل�ى )أّما بع�د(ومن ذلك ما ذكره في مسألة   

، )2("أّم��ا بع��د: ، ق��ال ھ��و20~ص]وفص��َل الخط��اب: [الش��عبي ع��ن زي��اد ف��ي قول��ه تع��الى

  .فالعوتبي نقل ھذا من كتاب الزاھر دون أْن يعزوه له

، فق�د نق�ل المس�ألة كامل�ة م�ن )P()3 ج�رم(ومن ذل�ك أيض�اً م�ا ذك�ره ف�ي مس�ألة   

  .الزاھر Pبن انباري دون أن يعزوھا إليه

ل ع��ن اب��ن انب��اري ويع��زو إلي��ه، وم��ن ذل��ك أيض��اً قول��ه ف��ي معن��ى وربم��ا ينق��    

مه م�ا، فأب�دلوا م�ن ال�ف، ووص�لوا ) مھما(إن أصل : قال ابن انباري: "، يقول)ك#(

                                                

، تحقيق عبد الجليل شلبي، معاني القرآن وإعرابه الزجاج، أبو اسحاق :ويُنظر. 4/94اHبانة،   )3(
  107صـ/1م، ج1988، عالم الكتب، بيروت، 1ط

 103صـ/1مصدر سابق، ج ،معاني القرآن وإعرابه الزجاج،: ويُنظر. 4/260اHبانة،   )4(

 391-390صـ/1، جمصدر سابق، الزاھرابن ا�نباري، : ويُنظر. 532-3/531اHبانة،   )1(

، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2بق، ط، مصدر ساالزاھرابن ا�نباري، : ويُنظر. 2/93، اHبانة  )2(
 361-360صـ/2جم، 1989

 2/379اHبانة،  )3(
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أص�لھا م�ا م�ا، فثق�ل ذل�ك، فأب�دلوا م�ن ال�ف اول�ى : بما فدلت على المعنى وقيل) مه(

ب�اري وع�زاه ل�ه، وتص�رف ب�ه ف�ي بع�ض فالعوتبي اقتبس من ك#م اب�ن ان. )4(..."ھاء

  .الجمل

م�ا ف�ي الك�#م تك�ون توكي�دا، وھ�ي : ق�ال اب�ن انب�اري: "ومن ذلك أيض�اً يق�ول  

الت�ي يس��ميھا الع�وام ِص��لة، وP أس��تحب أن أق�ل ف��ي الق�رآن ص��لة ّن��ه ل�يس ف��ي الق��رآن 

وكي���د، ، ّن م��ا ت25ن��وح]مّم��ا خطيئ��اِتِھم أُغرق���وا: [ومن���ه قول��ه.... ح��رف إP ل��ه معن��ى

، ويمك�ن أن ن#ح�ظ أّن الع�وتبي ق�د نق�ل ع�ن اب�ن )5(..."م�ن خطاي�اھم أغرق�وا: والمعنى

  .)6(بتصرف) اضداد(انباري من كتابه 

كما عزا العوتبي مادته النحوية في كتابه ا)بانة إلى علم�اء آخ�رين، حي�ث ك�ان   

ه رك أّن ص��احبَ ي��د) ا)بان�ة(الن��اظر ف�ي كت��اب يع�زو ھ��ذه اق�وال واSراء ص��حابھا، و

اPط��#ع عل��ى آراء م��ن س��بقه، فق��د نق��ل ع��ن كثي��ر م��ن النح��اة ف��ي مواض��ع  ك��ان واس��عَ 

نح��اة  با)ض�افة إل�ى ،تمث�ل ھ�ذه النق�ول علم�اء البص�رة والكوف��ة عل�ى ح�دh س�واءمختلف�ة 

  : ، فمن أبرز ھؤPء النحاةآخرين

  نحاة البصرة -أ  

، وم�ا يھمن�ا م�ا )ا)بان�ة(ف�ي كتاب�ه  ذكر العوتبي أقواPً لنحاة البصرة في مواضع عديدة

ن��ه ق��د يك��ون نق��ل ع��نھم قض��ايا أخ��رى )القض��ايا النحوي��ة(نقل��ه الع��وتبي ع��ن النح��اة  ،

  :كاخبار واللغة والب#غة وغيرھا، ومن أبرز ھؤPء

  : )1()ھـ149ت(عيسى بن عمر الثقفي 

: ، يق�ولوذكره العوتبي في موضع واحد، وذلك ف�ي حديث�ه ع�ن ذك�ر اق�ل قب�ل اكث�ر

خمس��ون : ك��م ف��ي المس��جد م��ن س��ارية؟ فق��ال: قل��ت عراب��ي: ق��ال عيس��ى ب��ن عم��ر"

  .)2("وخمسمئة وخمسة ُ آPٍف 

  :)3()ھـ154ت (أبو عمرو بن الع#ء  

ذكره العوتبي في موضع واحد، وھو ما ذكره في خ�روج اPس�تفھام إل�ى معن�ى   

إيج�اٌب ل�يس باس�تفھام ف�ي  وق�د تج�يء بلف�ظ اPس�تفھام وھ�و: "...امر وا)يجاب، يقول

                                                

  293صـ/ 2، دار البشائر، جالزاھرابن ا�نباري، : ويُنظر. 4/266اHبانة،   )4(

 260-4/259اHبانة،   )5(

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، المكتبة العصرية، )ضدادامحمد بن القاسم ا�نباري، : يُنظر  )6(
 .196، صـ1987بيروت، 

 40، صـطبقات النحويين واللغويينالزبيدي ا�ندلسي،   )1(

 . 1/434اHبانة،   )2(

 35، صـمصدر سابق ،طبقات النحويين واللغويينأبو بكر ا�ندلسي، : يُنظر  )3(
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َم ھ��ل ام��تeتِ : [الحقيق��ة، ق��ال تع��الى : ق��د ام��تeُت، وأّم��ا: ، تق��ول30~ق]ي��وَم نق��وُل لَِجَھ��ن[

ھ��ذا عل��ى : ، ق��ال النحوي��ون، أب��و عم��رو وقط��رب وي��ونس30~ق]وتق��وُل ھ��ل م��ن مزي��د[

ھ�ل : [ھ�اق�ال ل: ھل في[ زيادة؟ P أنھ�ا تس�أل الزي�ادة، ّن _ تع�الى: ا)يجاب، والمعنى

  .)4("، حين امتeت ]امتeتِ 

وقد ذكره في مواضع أخرى في مجال اللغ�ة واخب�ار ول�يس ف�ي مج�ال النح�و   

  .الذي ھو يھمنا ھنا

  :)5()ھـ182ت(يونس بن حبيب 

  .)6(ذكره في موضع واحد وھو الموضع نفسه الذي ذكر فيه أبا عمرو بن الع#ء

  .عن يونس في اخبار واللغةوكثيرة ھي المواضع التي نقل فيھا العوتبي 

  

  

  

  

  : )1()ھـ205ت(يعقوب الحضرمي  

: ، يق��ول)ويْ (اول م��ا ذك��ره ف��ي مس��ألة : ذك��ره الع��وتبي ف��ي موض��عين ھم��ا  

  :وْيكأّن كلمتان وأنشد: قال يعقوب الحضرمي"...

   Pتدوُم و P 2("ُيبقي علي[ البؤُس والتـّنعيُم     وْيَك المسّرة(.  

وُروي أّن يعق�وب الحض�رمّي : "العوتبي بالرواية P بالنص، يقول والثاني وقد نقل عنه

  .)3("ضم الھاء َ في التثنية كما ضّمھا في الجمع 

  :)4()ھـ206ت( محمد بن المستنير، قـُطُرب. 5

عزا العوتبي أقواP له في مواضع عديدة في اللغة، ولكنه ف�ي النق�ل النح�وي ل�م ي�رد ل�ه 

  . )5(اه في خبر أبي الع#ءإP خبراً واحداً وھو ما ذكرن

با)ض��افة إل��ى م��ا ذكرن��اه م��ن نقل��ه ع��ن كت��ب الف��ّراء واب��ن  :نح��اة الكوف��ة -ب  

انب��اري وثعل��ب، وھ��م م��ن ينتم��ون لمدرس��ة الكوف��ة، فق��د ع��زا الع��وتبي آراًء كثي��رة 
                                                

  1/451اHبانة،   )4(

 51، صـطبقات النحويين واللغويينا�ندلسي، الزبيدي   )5(

 1/451اHبانة،   )6(

 54، صـطبقات النحويين واللغويينالزبيدي ا�ندلسي،   )1(

 4/483اHبانة،   )2(

 3/487نفسه،   )3(

 99، صـطبقات النحويين واللغويينالزبيدي ا�ندلسي،   )4(

 1/451اHبانة،   )5(
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بمعن��ى ) أنّ (م��ا ذك��ره م��ن مج��يء : ف��ي مواض��ع كثي��رة منھ��ا )6()ھ��ـ189ت(للكس��ائي 

لعل�ه : م�ا أدري أّن�ه ص�احبھا، يري�د: سمعُت رج#ً يقول: الكسائي قال: "...يقول): لعل(

  .)7(..."صاحبھا

ف��إذا ك��ان اPس��م عل��ى ث#ث��ة : "، يق��ول)الت��رخيم(وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره ف��ي ب��اب   

أح��رٍف ُمتحرك��ات كلّھ��ا، ج��از ترخيُم��ه م��ن ق��ول الف��راء، ول��م يج��ز م��ن ق��ول الكس��ائي، 

س�ائي ھ�ذا خط�أ، ّن أق�ّل أص�وِل اس�ماء وقال الك. يا رُج اقبل: فتقول في ترخيم رجل

  .)8("ث#ثة، ف# يجوز أْن أسقَط من الث#ثة حرفا 

    

  

  

  

  

كم��ا ع��زا الع��وتبي لعلم��اء آخ��رين، يخ��تلط م��ذھبھم النح��وي ب��ين البص��رة والكوف��ة م��ن 

  : )1()ھـ370ت(أمثال، ابن خالويه 

) ال�#م(أن�واع م�ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن : نقل العوتبي عن�ه ف�ي ع�دة مواض�ع ن�ذكر منھ�ا

ال���#م Pم ا)ض���افة متص���لة : ق���ال الخلي���ل والبص���ريون: وق���ال اب���ن خالوي���ه: "...يق���ول

  . )2(.."3قريش]فليعبدوا[بـ

إْن ك�ل! : [ومثل�ه قول�ه تع�الى: "..، يقول)لّما(ومن ذلك أيضا ما ذكره في مسألة   

: فخفّ�ف) لما(من قرأ : )3(قال ابن خالويه. إP عليھا: ، يقول4الطارق]نفٍس لّما عليھا حافظٌ 

فق�د نق�ل . )4("إP عليھ�ا: إْن كّل نفس لعليھا حافظ، ومن شدد فالتقدير: ما صلة، والتقدير

  .ك#م ابن خالويه بتصرف

: وقال ابن خالوي�ه: "...، يقول)ھل(ومن ذلك أيضا ما ذكره العوتبي في مسألة   

  .)5(.."قد أتاك: فھو بمعنى] ھل أتاك[كل ما في القرآن 

  .آخر من نقل عنھم العوتبي في كتابه ا)بانة )6()ھـ372ت(ّن ابن خالويه إ ويقال
                                                

 127، صـلنحويين واللغويينطبقات االزبيدي ا�ندلسي،   )6(

 4/197، اHبانة  )7(

 1/211، نفسه  )8(

 1/529، مصدر سابق، البغيةيُنظر، السيوطي،   )1(

 4/176اHبانة،   )2(

  460صـ/2، مصدر سابق، جإعراب القراءات السبع وعللھاابن خالويه، : يُنظر  )3(

 4/185اHبانة،   )4(

 4/566، نفسه  )5(
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ق��ول (و ) أھ��ل اللغ��ة(و) أھ��ل النح��و(ع��زا الع��وتبي ف��ي بع��ض المواض��ع إل��ى    

: وغيرھا من الفاظ، فم�ن ذل�ك م�ث#، م�ا نس�به إل�ى النح�ويين، يق�ول) بعض البصريين

  .)7("تمنيوي تعّجب، كما أّن ليت لل: والنحويون يقولون"...

وق��ال : "...يق��ول) ال��واو(وم�ن ذل��ك أيض��اً م��ا ع��زاه ص��حاب العربي��ة، ف��ي حديث��ه ع��ن 

  .)8("إنما ھي للعدد : أصحاب العربية

إّن ف�ي : وم�ن ق�ال: "ومن ذلك أيضاً ما نس�به إل�ى البص�ريين والك�وفيين، يق�ول الع�وتبي

تقر، ونص�ب قائم�ا الدار زيدا قائما فإنم�ا نص�ب زي�دا ب�أّن والخب�ر ف�ي الص�فة وفيھ�ا مس�

وغيرھ��ا م��ن . )9("عل��ى القط��ع ف��ي ق��ول الك��وفيين، وعل��ى الح��ال ف��ي ق��ول البص��ريين

  ... .المصطلحات التي استخدمھا في النقل عن أھل النحو واللغة والتفسير

  

  تقويم عمل العوتبي في اختياراته النحوية: المبحث الثاني

أوP ًم�ن معرف�ة طريق�ة  من أج�ل تق�ويم عم�ل الع�وتبي باختيارات�ه النحوي�ة Pب�د  

عرضه للقضايا النحوية التي بثھا في كتابه ا)بانة، ويمك�ن ذل�ك م�ن خ�#ل ث#ث�ة ط�رق 

منھج��ه ف��ي ع��رض القض��ايا النحوي��ة، والمآخ��ذ ف��ي اختيارات��ه النحوي��ة، والمص��طلح (

  :منھج العوتبي في عرض المادة النحوية: أو/ ً): النحوي

ھ�ذا ب�اب تفس�ير ش�يء م�ن : "بان�ة يق�ولذكر العوتبي منھجه في وضع كتاب ا)  

ث�م نخ�تم بش�يء م�ن الف�اظ ...الك#م الجاري بين الناس على ت�والي المعج�م إل�ى آخرھ�ا

، ف�العوتبي أراد أْن يخ�ط لنفس�ه منھج�ا ً )1("الغريبة والمعاني اللغوية وابيات المعنوية 

فس��يرھا عل��ى يس��ير علي��ه ف��ي عرض��ه لم��ادة الكت��اب وھ��ي ترتي��ب المف��ردات الت��ي ي��ّود ت

حروف المعجم، ولكْن عند سبر أغوار كت�اب ا)بان�ة نج�ده P يلت�زم ھ�ذا المس�ار، وإنم�ا 

  .الخ، وقد مّر في التمھيد....يقدم ألفاظا ًعلى ألفاظ، وُيقدم حرفا ًعلى حرف

أّم��ا ع��ن عرض��ه للم��ادة النحوي��ة، ف��ن#حظ أّن الع��وتبي ق��د ع��رض ف��ي المقدم��ة   

ر من الموضوعات النحوية مثل ا)غراء والتح�ذير والتوكي�د لكثي -التي بدأ بھا-النظرية 

والبدل والجر والنصب على المجاورة ودخ�ول ح�روف الص�فات عل�ى بع�ض والحكاي�ة 

  .وغيرھا، وقد ذكرنا أمثلة على كل\ نوع في الفصل الثاني من الدراسة

                                                                                                                         

 .14صـ/1، ج، مرجع، سابقشادة حول العوتبي نظرة استعراضية نقديةمفاروق فوزي،   )6(

 4/483اHبانة،   )7(

 4/473نفسه،   )8(

 2/115نفسه،   )9(

 2/69اHبانة،   )1(
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ب�ا ً وبعد أْن ينھي قْسَمُه النظ�رّي يب�دأ بع�رض الكلم�ات الت�ي يري�د تفس�يرھا مرت  

إّياھا على حروف المعجم، ومن الم#ح�ظ عن�د عرض�ه للموض�وعات النحوي�ة أّن�ه ك�ان 

يعرضھا في إطار المعنى، وليس كما ھي في كت�ب النح�و المتخصص�ة، فل�م يص�نع لھ�ا 

أبواباً وفصوPً ، وإنما ك�ان يتح�دث ع�ن القض�ية النحوي�ة إذا وافق�ت ترتيبھ�ا المعجم�ي، 

ي�ذكرھا ف�ي ح�رف ) ك�ان(ف�ي ح�رف الب�اء، و) ب�ل(مثل فمث#ً عند حديثه عن المفردات 

  .وھكذا...في حرف العين) عسى(الكاف، و

ورغم أّنه ذك�ر بأّن�ه س�يرتب مادت�ه عل�ى ح�روف المعج�م إP أّن�ه ل�م يلت�زم ذل�ك   

 )P()2(الترتيب، فقد خالف الترتيب غيَر مرة، فمن ذلك مث# ً، م�ا ذك�ره عن�د عرض�ه ل�ـ

  ).الھاء(وذكرھا بعد أْن أنھى حديثه عن حرف  فقد أفرد لھا بابا ًخاصا ً،

كما أّنه ك�ان يع�رض للمس�ألة النحوي�ة ف�ي أكث�ر م�ن موض�ع، فم�ن ذل�ك م�ث# ً،   

وقد بينا ذلك عند عرضنا للمادتين ف�ي ) كيف(و كذلك حديثه عن )ِك# وِكلتا(حديثه عن 

م�ث# ً عن�د  الفصل الثاني، ومن ذلك أّنه كان يحيل إل�ى م�واطن ذك�ر بھ�ا القض�ية فيق�ول

، )1("على سبعة أوجه، وقد ذكرتھا في باب الص�فات) في(وقد تكون ): "في(حديثه عن 

وإّنما يحيل إلى باب آخر ذكرھ�ا في�ه وھ�و ) في(فھو P يكرر الوجوه التي جاءت عليھا 

: ، يق�ول)ال�واو(، ومث�ل ذل�ك م�ا ذك�ره ع�ن )دخول الصفات عل�ى بعض�ھا ال�بعض(باب 

وي�أتي ذكرھ�ا ف�ي ) واو الح�ال(، وقد كنتم، وھذه ال�واو 28البقرة]مواتا ً وكـُْنتـُم أ: [ومعنى"

  .، ومثل ھذا كثير في ا)بانة)2("باب الواو إْن شاء _ 

أّما المادة المعجمية فلم تغفل الجانب النحوي ف�ي اللغ�ة عن�ده، فك�ان يع�رض ل�ه   

ات الت�ي ج�اءت ي�ذكر اللغ�) حيث(كلما دعت الحاجة لذلك، فمنه ما ذكره في حديثه عن 

واللغ�ة : "، ث�م ي�ذكر اللغ�ة اج�ود فيھ�ا فيق�ول)َح�ْوُث وَح�ْوَث وحي�ُث حْي�ثَ (عليھا وھي 

) لع�ل(و) عس�ى(، ومث�ل ذل�ك م�ا ذك�ره ف�ي )3("ُث ترفُع الث�اء وبھ�ا ج�اء الق�رآنيْ العليا حَ 

  .وغيره كثير) حّبذا(و

  حي��ان ُيؤخ��ذ عل��ى الع��وتبي عن��د عرض��ه للمس��ائل النحوي��ة أّن��ه ك��ان أغل��ب ا

يع��رض ل��gراء النحوي��ة وPخت#ف��ات العلم��اء عرض��ا ً، دون أْن ُي��رجح أو ُيفّض��ل رأي��اً 

)ي��#ف : [فم��ن ذل�ك م��ا ذك�ره م��ن آراء واخت#ف�ات ف��ي إع�راب قول��ه تع�الى. عل�ى آخ�ر

  .، فيذكر رأي أبي عبيدة، ورأي الخليل والفراء، ولكّنه P يرجح أّي رأي1قريش]قريش

                                                

 4/611نفسه،   )2(

 3/621اHبانة،   )1(

 95- 4/94، نفسه  )2(

 2/390نفسه،   )3(
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ردٌع وزج��ٌر، ق��ال : "، حي��ث نج��ده، يق��ول)ك��ـَ#ّ (مس��ألة  وم��ن ذل��ك أيض��ا ًم��ا ذك��ره ف��ي

��ة نِع��يم ٍ: [تع��الى ، ث��م يب��دأ )4("39-38المع��ارج]ك��ـَ#ّ . أيطم��ُع ك��ـُل! ام��ِرٍئ ِم��ْنُھم أْن ُي��دخَل جن[

بعرض آراء العلماء، فيذكر رأي الفراء ثم اخفش ث�م السجس�تاني فثعل�ب وھك�ذا، دون 

  .أيا ًيذھب إليه، ومثل ھذه المسائل كثيرأْن ُيرجح قوP ًعلى قول أو يختار ر

ولكّنه في عدد م�ن المس�ائل وج�دناه ي�ذكر رأي�ه وي�رجح ب�ين اSراء ويخت�ار م�ا   

..) وھو الوجه، ب�ه نق�ول، والرف�ع أحس�ن، أفص�ح، أفض�ل(يراه ھو أفضل، فيقول مث# ً 

 وغيرھ��ا م��ن العب��ارات الت��ي ت��دل عل��ى رأي��ه، وق��د م��ّر بن��ا ف��ي الفص��ل الث��اني م��ن ھ��ذه

  .الدراسة المسائل التي ذكر العوتبي فيھا رأيه

   

  المصطلح النحوي عند العوتبي: ثانيا

وم��ن منھج��ه أيض���ا ًاس��تخدامه للمص��طلح النح���وي، فالمص��طلح النح��وي م���ن   

  .الموضوعات المھمة التي تحدد توجھات العلماء وأّي مدرسة ينتمون

البص����ريون ُيع���ّد المص����طلح النح����وي م���ن أھ����م القض����ايا الت���ي اختل����ف فيھ����ا   

لحاتھا التي ميزتھا ع�ن اخ�رى، والت�ي طالكوفيون، فلكل مدرسة من المدرستين مصو

يطلقھ����ا عل����ى أبواب����ه النحوي����ة، وإْن كان����ت المدرس����ة البص����رية أس����بق إل����ى ترس����يخ 

  .المصطلحات النحوية

إّن معظم ما ُيستخدم اليوم من مص�طلحات نحوي�ة إنم�ا يع�ود للبص�ريين، فعل�ى   

وترعرع إلى أْن وصل إلينا بصيغته الحالية، أّما المدرس�ة الكوفي�ة فق�د أيديھم نما النحو 

حاولت منافسة المدرسة البصرية رغم تأخر نشوئھا واستطاعت أْن تفرض نفسھا عل�ى 

الساحة في بعض الفترات الزمنية إP أّن الراجح أّن المدرسة البصرية ك�ان لھ�ا الغلب�ة، 

  ...وغيره) النعت(حّية متداولة مثل ورغم ذلك بقيت بعض المصطلحات الكوفية 

أّم��ا أس��باب الخ��#ف النح��وي ب��ين المدرس��تين فق��د ع��زاه كثي��ر م��ن العلم��اء إل��ى   

أس�باب متع�ددة، أدت إل��ى خ#فھ�م عل��ى المص�طلح النح��وي أيض�ا، وق��د لخ�ص ال��دكتور 

: عوض القوزي الخ#ف على المصطلح النحوي بين مدرس�تي البص�رة والكوف�ة، يق�ول

المصطلح النحوي بين البص�ريين والك�وفيين كان�ت ت�دور عل�ى مح�ور الخصومة على "

واحد ھو ميل الكوفيين وخاصة الفراء إلى تبديل وتغيير مص�طلحات البص�ريين فكان�ت 

  :النتيجة ذات جوانب ث#ثة

                                                

 4/91نفسه،   )4(
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ظھور مصطلح كوفي له دPلته الخاصة وتفسيره في مقابل المص�طلح النح�وي، : اول

المص��طلحات البص��رية وإقام��ة مص��طلحات جدي��دة رف��ض الك��وفيين ل��بعض : والث��اني

  .)1("رفض البصريين لبعض ما جاء به الكوفيون من مصطلحات: مكانھا، والثالث

ص��حيح أّن المص���طلح البص��ري ق���د طغ���ى عل��ى ال���درس النح��وي ف���ي أغل���ب   

الدراسات النحوية واللغوية، إP أّن ھناك مجموعة من علماء اللغة المح�دثين م�ن فّض�ل 

وفي عل��ى المص��طلح البص��ري، وم��نھم ال��دكتور مھ��دي المخزوم��ي ال��ذي المص�طلح الك��

رأى أّن طريقة الك�وفيين ف�ي ع�رض مص�طلحاتھم أق�رب إل�ى الطريق�ة اللغوي�ة الحديث�ة 

ويعني الكوفي�ون ): "ادوات(من مصطلحات البصريين، يقول في حديثه عن مصطلح 

رأي الك��وفيين، ّن بھ��ا م��ا يعني��ه البص��ريون بح��روف المع��اني، وق��د س��بق أْن ص��وبنا 

التسمية الكوفية ھنا، أقرب إلى ما يتطلّبه المصطلح من دقة ف�ي الدPل�ة، واختص�ار ف�ي 

  .)1("اللفظ 

عب��د الفت��اح الحم��وز ف��ي كتاب��ه "وم��ن المح��دثين ال��ذين عن��وا بالمدرس��ة الكوفي��ة   

  .)2("وغيرھم) ضحى ا)س#م(، وأحمد أمين في كتابه )الكوفيون في النحو والصرف(

  : قد قسم مھدي المخزومي المصطلح النحوي إلى ث#ث طوائف، ھيو  

طائف���ة كوفي���ة خالص���ة ل���م يعرفھ���ا البص���ريون، وطائف���ة بص���رية خالص���ة ل���م يعرفھ���ا "

الكوفي��ون، وطائف��ة كوفي��ة وبص��رية، إP أّن لھ��ا عن��د الك��وفيين اس��ماً، وعن��د البص��ريين 

 .)3(.."اسماً آخر

#ف ال�ذي دّب ب�ين البص�رية والكوف�ة ح�ول ھذا وP يسعنا الوق�وف بالتفص�يل عل�ى الخ�

 Pن�ه مش�بع ف�ي كت�ب الق�دماء والمح�دثين، ول�م يب�ق لن�ا إالمصطلح النحوي واللغ�وي، 

  .معرفة موقف العوتبي من المصطلح النحوي

إّن العوتبي كغيره من العلم�اء ال�ذين نقل�وا ع�ن المدرس�تين البص�رية والكوفي�ة،   

ھا بين البصرة والكوفة، إP أنن�ا نج�ده ق�د اعتم�د فقد تراوحت المصطلحات التي استخدم

على المصطلحات الكوفية بشكل كبير، وPبّد من الوق�وف عل�ى أھ�م المص�طلحات الت�ي 

  : استخدمھا من المدرستين، على النحو التالي

  : المصطلح البصري -1

                                                

، جامعة ته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجريالمصطلح النحوي نشأعوض القوزي،  )1(
 .162م،  صـ1981، 1الرياض، كلية اzداب، ط

 311-310مھدي المخزومي، مرجع سابق، صـ )1(

مجلة علوم ، "المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين"باسل فيصل الزعبي وآخرون،  )2(
 .2009، 41السنة السادسة، العددإنسانية، 

 305مي، مرجع سابق، صـالمخزو )3(
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اس��تخدم الع��وتبي ع��ددا P ب��أس ب��ه م��ن المص��طلحات البص��رية، ولكنھ��ا س��تبقى   

  :مقارنة مع ما استخدمه من مصطلحات الكوفيين، نذكر أھمھاقليلة بال

وق�د أف�رد الع�وتبي : )4()الُمكن�ى(ويقابل�ه عن�د الك�وفيين  ):الضمير وا*ضمار( -  

 .)5()الضمير وا)ضمار(باباً خاصا سماه 

ذك��ر : )1()الض��مير المجھ��ول(ويقابل��ه عن��د الك��وفيين : ض��مير الش��أن أو القص��ة -       

بع��ض الع��رب يرف��ع بھ��ا : "، يق��ول)ك��ان(مص��طلح ف��ي أثن��اء حديث��ه ع��ن الع��وتبي ھ��ذا ال

ك�ان الرج�ُل منطل��ٌق وك�ان الرج�ُل ق�ائٌم، عل�ى إض�مار الح��ديث : اPس�م والخب�ر، يقول�ون

كان من القصة أو من الحديث أو من الشأن الرجُل منطل�ٌق، : والقصة والشأن، كأنه قال

   :قال

ُ بالذي ك ثن ٍوآخُر مُ     شامٌت       ◌ِ  نصفان إذا مّت كان الناسُ      أفعلُ  تُ نْ ـ

  .)2("م والخبر على ما فسرنا فرفع اPس

التوكي��د في��ه : " ، يق��ول الع��وتبي)3()التكري��ر(ويقابل��ه عن��د الك��وفيين : التوكي��د -        

وك�دت : وتق�ول. والھمز في العقد منه أجود. توكيد وتأكيد، ووكدته وأكدته: يقال: لغتان

حيث أفرد له العوتبي باب�ا خاص�اً . )4("دقدَت فأكد، وإذا حلفت فوح\ إذا ع: وتقول. اليمين

  .به

، يق�ول )5()الترجم�ة والتبي�ين والتكري�ر والتفس�ير(ويقابل�ه ع�ن الك�وفيين : البدل -         

م��ررُت برج��ل ٍ : وج��ه عل��ى الغل��ط، نح��و: والب��دل ف��ي الك��#م عل��ى وجھ��ين: "الع��وتبي

برج�ل ٍ، ث�م أدرك ك#م�ه بع��ُد : م�ار فغل�ط، فق�الم�ررُت بح: حم�ار ٍ، كأن�ه أراد أن يق�ول

  .بحمار ٍ: فقال

م��ررت بعب��د _ عاق��ل لبي��ب ٍ كأن��ك : يك��ون عل��ى البي��ان، نح��و: والوج��ه الث��اني  

لنس��فعا ً بالناص��ية، ناص��ية ٍ كاذب��ة ٍ : [م��ررُت بعاق��ل ٍ لبي��ب ٍ، ق��ال _ ع��ز وج��ل: قل��ت

  .)6(" ، على البدل16-15العلق]خاطئة

  

                                                

 314المرجع نفسه، صـ )4(

 1/145اHبانة،  )5(

 311المخزومي، مرجع سابق، صـ: ، ويُنظر180عوض القوزي، مرجع سابق، صـ )1(

 4/159اHبانة،  )2(

م، 1987، دار الفكر، عّمان، 1، طالمدارس النحوية أسطورة وواقعإبراھيم السامرائي،  )3(
 136صـ

 1/219اHبانة،  )4(

 310ويُنظر، المخزومي، مرجع سابق، صـ. 163عوض القوزي، مرجع سابق، صـ: يُنظر )5(

 1/240اHبانة،  )6(
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  :ح الكوفيالمصطل -2

لق��د ج��اءت المص��طلحات النحوي��ة الكوفي��ة الت��ي اس��تخدمھا الع��وتبي ف��ي كت��اب   

  : كثيرة ومتنوعة، إنما يدل ذلك على توجھه النحوي، وھذه المصطلحات ھي) ا)بانة(

، فق��د اس��تخدمه ف��ي ك��ّل م��رة )1()المض��ارع(ويقابل��ه عن��د البص��ريين : المس��تقبل -    

وك�ان : "ن أمثل�ة اس�تخدامه لھ�ذا المص�طلح، يق�ولتحدث فيھا عن الفعل المض�ارع، وم�

: المش�ددة تق�ع م�ع ھ�ذه افع�ال ف�أقول: لك في المستقبل الرفع والنصب، إذا رفعت قلت

  :خفت أّن زيدا قائٌم وأعجبني أّن زيدا P يقوم، قال الشاعر في الرفع

  ھاد موتي عروقـإذا مّت ُ فادفِني إلى أصل كرمة ٍ          ُتروي عظامي بع  

  أخاف إذا ما مـّت ُ أْن P أذوقھــا        وP تدفننـّي بالعـراء فإننـي     

فيقص����د بالمس����تقبل . )2(" فرف����ع المس����تقبل، ن الش����ديدة تق����ع ف����ي موض����ع الخفيف����ة

  ).المضارع(

ُرب[ َم�ْن ق�ائٌم : وتقول": ، يقول العوتبي)3()الصفة(ويقابله عند البصريين  :النعت -     

، وترفع قائم�اً بإض�مار ھ�و، وتخف�ض س�ريعاً عل�ى ) َمنْ (اب، فتخفُض سريعِ  الذھ بُِرب[

  .، فاستخدم مصطلح النعت بدP من الصفة)4(")َمنْ (النعت لـ

، وقد ذكره العوتبي كثي�را ف�ي )5()العطف بالحرف(يقابله عند البصريين  :النسق -      

النس�ق ق�د  : "يق�ول) ل�واوا(كتابه ا)بانة، ومن ذلك مث# ما ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن زي�ادة 

حت��ى إذا جاؤوھ��ا وفتح��ت : [ت��زاد حت��ى يك��ون الك��#ُم كأن��ه P ج��واَب ل��ه، كقول��ه تع��الى

  .فاستخدم مصطلح النسق للواو. )6(" 73الزمر]أبوابھا وقال لھم خزنتھا

والع�رب تتب�ع اللفظ�ة اللفظ�ة، وإن كان�ت غي�ر موافق�ة : "ومن ذلك أيضا، يقول الع�وتبي

، 6المائ��دة]وامس��حوا برؤوس��كم وأرجلك��م[ذل��ك ق��راءة أكث��ر ائم��ة  م��ن. لھ��ا ف��ي المعن��ى

                                                

 163مرجع سابق، صـ، المدارس النحوية أسطورة وواقعإبراھيم السامرائي،  )1(

 2/109اHبانة،  )2(

 165عوض القوزي، مرجع سابق، صـ )3(

 3/124اHبانة،  )4(

 314سابق، صـ المخزومي، مرجع )5(

 1/312اHبانة،  )6(
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فخفضوا ارجل على النس�ق عل�ى ال�رؤوس، وھ�ي خ#فھ�ا ف�ي المعن�ى، ن ال�رؤوس 

  . )7("ُتمسح، وارجل تـُغسل

عند حديث�ه ) ا)بانة(، وقد ذكره العوتبي في )1()النفي(يقابله عند البصريين : الجحد -  

ل�ى ج�واب لك�#م في�ه جح�د، ف�إذا ق�ال الرج�ل للرج�ل ألس�ت تق�وم؟ وب: "عن النفي، يقول

ألس��ت ب��ربكم ق��الوا [، و 9و8المل��ك]أل��و ي��أتكم ن��ذيٌر ق��الوا بل��ى: [بل��ى، ق��ال ع��ز وج��ل: ق��ال

 ، فإنما صارت بلى تتصل بالجحد نھا رج�وع ع�ن الجح�د إل�ى التحقي�ق172اع�راف]بلى

")2(.  

َم�ْن ق�د تك�ون بمعن�ى الجح�د وإن و: "يق�ول) َم�نْ (ومن ذلك أيض�اً م�ا ذك�ره ف�ي   

، أي ل��يس أح��د 50المائ�دة]وَم��ْن أحس�ُن ِم��َن _ِ ُحكم�ا: [ك�ان لفظھ��ا اس�تفھاما، كقول��ه تع�الى

  .)3(" َمْن أعرُف من زيد ٍ؟ أي ليس أحد أعرف منه: أحسن من _ ُحكما، ومثله

: ، يق��ول)P(، وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره ف��ي مس��ألة )النف��ي(وربم��ا اس��تخدم مص��طلح   

  :رف نفي، وھو ضد نـََعْم، قال الشاعرح"

  حسن قوُل نـََعْم من بعد P          وقبيْح قوُل P بعَد نـََعمْ   

 Pعم�رٍو، فتنف�ي ع�ن عم�رو الم�رور : للنفي، وھو يعطف بھا، تقول: و P مررُت بزيٍد

   .)4(" الذي أوجبته لزيدٍ 

طلح ف���ي بع���ض المواض���ع، واس���تخدم مص���) الجح���د(نج���ده اس���تخدم مص���طلح     

  .في مواضع أخرى) النفي(

وم�ن الع�رب ): "حين(، يقول العوتبي في )5()الجر(ويقابله عند البصريين : الخفض -  

م��ن يق��ول إذا أض��اف ي��وم وح��ين وزم��ان وش��ھر وأش��باه ھ��ذا، أض��افه إض��افة وإض��افة 

ليست بمحضة، يجعله في حال النصب والخفض والرفع نصباً أبدا، وتنش�د الع�رب ھ�ذا 

  :البيت

  وقُلُت لّما أصُح والشيُب وازعُ   حيَن عاتبُت المشيَب على الصب\ا على  

  .)6("والخفض ھو الوجه . ومنھم من يخفض ومن حين ِ تطلُع الشمس إلى حين تغيب

                                                

  2/25، نفسه )7(

 171عوض القوزي، مرجع سابق، صـ )1(

 2/214اHبانة،  )2(

 4/254، نفسه )3(
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: ُرب[م�ا رج�ٍل ظري�ٍف، في�ه وجھ��ان: وتق�ول : "يق��ول) ربّ (ومن�ه أيض�اً، م�ا ذك�ره ف�ي   

  ٍل ظريٍف، والرفع على أْن تجعل ُرب[ َرجُ : صلة، كأّنك قلت) ما(الخفض على أّن 

  

  .وقد استخدمه العوتبي في كتابه ا)بانة بكثرة. )1(" حرفاً واحداً ) ما(

، وق�د ذك�ره الع�وتبي كثي�راً )2()الزيادة والحش�و(يقابله عند البصريين : الصلة -  

ويب�ك، أص�لھا وي : وق�ولھم : "، يق�ول)ويب(، فمن ذلك ما ذكره في مسألة )ا)بانة(في 

وأنش��د . فم��ن نص��ب جعلھ��ا حرف��ا واح��داً، وم��ن خف�ض ت��رك الب��اء عل��ى أنھ��ا ص��لة ب�ك،

  :الفراء لeسدي

  اغتبقھا أو لغيرَي أھدھا             فما أنا بعد الشيب ويبَك فالخمر: فقلت  

  .)3(" ينشد خفضا ونصبا

حرف الن�داء وإنم�ا : يا : "، يقول العوتبي)يا أيھا(ومن ذلك أيضا، ما ذكره في   

. ص���لة: من��ادى، وھ���ا: ب���ه لبع��د الص���وت والت���رنم، وليقب��ل علي���ك المن���ادى، وأّي ُأت��وا 

  .)4(" يا أّي ھؤPء الناس، واكتفي بالناس من أوPء فحذفوا] ھا الناسُ أي! : [واصل في

: ، يق���ول الع���وتبي)5()اس���م الفاع���ل(ويقابل���ه عن���د البص���ريين : الفع���ل ال���دائم -  

أتيت��ك ك��ي ت��أتيني، : ض��يا ودائم��ا، فتق��ولويج��وز أن تجع��ل الفع��ل ال��ذي قب��ل ك��ي ما"

وأكرمت�ـُك ك�ي تكرمن�ي، وأن�ا مـُـكِرُم�ـَك ك�ي تـُ�ـكرَمني، وض�ربت زي�دا ك�ي يض��ربني، 

  .)6("وأنا ضارُب زيدا كي يضربني

وتق�ول ُرب[ مثل�ك  : "، يق�ول الع�وتبي)الح�ال(ويقابل�ه عن�د البص�ريين : القط�ع -  

، يقص�د ينص�ب )7(" لفظھ�ا لف�ظ المعرف�ة قائما، فتنصب قائما على القط�ع م�ن مث�ل، ن

  .على الحال: على القطع، أي

قائم��ا عل��ى القط��ع ف��ي ق��ول ونص��ب : "وق��د جم��ع ب��ين المص��طلحين ح��ين ق��ال  

إّن المتق��ين ف��ي جن��اٍت : [، وعل��ى الح��ال ف��ي ق��ول البص��ريين، ق��ال ج��ّل وجھ��هالك��وفيين

،  فنص�ب 16ال�ذاريات]بھ�مآخ�ذين م�ا آت�اھم ر: [، وق�ال _ تع�الى17،18الط�ور]فاكھين .ونعيم
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، )8(" فاكھين وآخذين على القطع والح�ال واPس�تغناء وتم�ام الك�#م وجع�ل فيھ�ا مس�تقرا

  .فقد أخذ بقول الكوفيين وبقول البصريين

م���ا ينص���رف وم���ا P (يقابل���ه عن���د البص���ريين : يرَ ْج���يُ  ي وم���ا /رَ ْج���م���ا يُ  -  

P أدري م�ن أّي ع�اد ھ�و؟   :والع�رب تق�ول : "، وقد ذكره العوتبي في قوله)1()ينصرف

ُ ت��� وم���ن أي ، يقص���د أنھ���م P )2("ّبع ھ���و؟ P يج���رون ع���اد وP تّب���ع، يجعلونھم���ا أمت���ينـ

  . يصرفونھما كونھما اسم لقبيلتين وليس اسما علم

، وق��د أف��رد )3()ح��روف الج��ر(ويقابل��ه عن��د البص��ريين  ):ح��روف الص��فات( -  

  .)4()بعضدخول بعض الصفات على (العوتبي باباً خاصاً سماه 

عل�ى اPختي�ار م�ن ب�ين اSراء  -كغيره م�ن النح�اة المت�أخرين–لقد قام العوتبي    

فن�راه : النحوية وعدم التقيد بمدرسة نحوية معينة، فنقل عن أصحاب المدرسة البص�رية

وغي�رھم، وھ��ؤPء ...ينق�ل ع�ن الخلي�ل وس��يبويه وعيس�ى ب�ن عم�ر ويعق��وب الحض�رمي

الب���دل والتوكي���د (، ويس���ير عل��ى مص���طلحھم ف��ي كلھ��م م���ن أع��#م المدرس���ة البص��رية

  .حرف جر) كي(، ويرى مثلھم أّن )والضمير وا)ضمار وضمير الشأن

وف��ي المقاب��ل نج��ده ينق��ل ع��ن الكس��ائي والف��ّراء وأب��ي بك��ر محم��د ب��ن القاس��م   

انباري وأبي عبيدة، وھؤPء أع#م المدرسة الكوفية ف�ي النح�و، وق�د وافقھ�م ف�ي كثي�ر 

  .ما ذكرنا سابقا ً، وھو يستخدم مصطلحاتھم النحوية بكثرة كما بينـّامن المسائل ك
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  الخاتمة

  

  :وفي خاتمة ھذه الدراسة يمكن إجمال النتائج التي تم التوصل إليھا بما يلي  

أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إب�راھيم ب�ن (أيدت الدراسة أّن العوتبي الصحاري ھو  �

ُولِ�د ف�ي الق�رن الراب�ع ، وأّن�ه )لعوتبي الصحاريمسلم بن عيسى بن سلمة الطاحي ا

، كم�ا أي�دْت الھجري وامتد به العمر إلى النصف الثاني من القرن الخامس الھج�ري

ف�ي ) انس�اب(ف�ي الفق�ه، و) الض�ياء(أّن العوتبي ھو شخصية واحدة، صّنف كتاب 

 .في اللغة) ا)بانة(التاريخ، و

الدس��وقي . ول��يس كم�ا ذك�ر د ،عة لغوي�ةموس�وأي�دت الدراس�ة أّن كت�اب ا)بان��ة ھ�و  �

 .ينقصه الترتيب الداخلي لكلماته أّنه معجمب

المرتب��ة ف��ي اعت��ّد الع��وتبي بالس��ماع، فق��د استش��ھد ب��القرآن الك��ريم ال��ذي ج��اء عن��ده  �

اول��ى م��ن حي��ث نس��بة اPستش��ھاد، وك��ان يع��ول علي��ه كثي��را ًف��ي إثب��ات القواع��د 

 .إليھاالنحوية، ودعم آرائه النحوية التي ذھب 

كما اعتّد بالقراءات القرآنية كاف�ة المت�واترة منھ�ا وغي�ر المت�واترة، ول�م ُيخّط�ئ ول�م  �

ُيلحن ولم ُيرجح قراءة على أخرى، ولم يكن ينسب القراءة إل�ى أص�حابھا ف�ي كثي�ر 

 .من احيان وخاصة المتواترة منھا، وكان يأتي بھا ل#ستئناس والتمثيل

ت أّن��ه ف��ي بع��ض احي��ان ل��م يك��ْن يتثب��ت عن��د وُيؤخ��ذ عل��ى الع��وتبي ف��ي الق��راءا �

، )ي�ا أّيھ�ا(إصداره حكما على قراءة بأّنھا شاذة، فمن ذلك م�ا ذك�ره ف�ي حديث�ه ع�ن 

�َه الرج�لُ : ومن العرب من يقول: "يقول ، وي�ا أي! �َه النب�ي! وP يج�وز أْن ُيق�رأ .....ي�ا أي[

وج��دنا أّن أب��ا عم��رو ، ولك��ْن عن��د الت��دقيق )1("بھ��ذه اللغ��ة، ّنھ��ا تخ��الف المص��حف

هَ (الداني قد أورد قراءة   .)2(وعّدھا من القراءات المتواترة) يا أي[

اعتّد العوتبي بالحديث الشريف مصدرا من مصادر اPحتجاج، ولكن�ه ل�م يك�ن يھ�تم  �

كثي���را باس���انيد، وP بدرج���ة ص���حة الح���ديث، وك���ان استش���ھاده بالح���ديث النب���وي 

 .ثيل P على سبيل التقعيد النحويالشريف على سبيل اPستئناس والتم

ومال إليه في إثبات ما يذھب إليه م�ن كبيرا ًبالشاھد الشعري اعتداداً  العوتبي اعتد  �

اPستش�ھاد بالش�عر الح�ظ اوف�ر ن�ال راء واختيارات نحوية مدعماً آراءه بھ�ا، فق�د آ

ه م�ن عنده كما ھي العادة عند معظم النحاة، وكان على وعي بما يجوز اPحتجاج ب
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الشعر وم�ا P يج�وز، ف�احتج بأش�عار الطبق�ة اول�ى والثاني�ة والثالث�ة الت�ي اعتم�دھا 

النح��اة ف��ي اPحتج��اج بأش��عار الع��رب، ف��ي ح��ين ل��م يستش��ھد بش��عر ش��عراء الطبق��ة 

 .، كما كان للرجز نصيب في اPستشھاد به عند العوتبي)المولدين(الرابعة 

ي��ة عل��ى س��بيل اPستش��ھاد وعل��ى س��بيل أورد الع��وتبي العدي��د م��ن الم��أثورات النثر �

استش�ھد بمجموع�ة م�ن لغ�ات القبائ�ل العربي�ة مث�ل كم�ا  التوجيه واPس�تئناس أيض�اً،

، كم�ا استش�ھد ب�أقوال بع�ض الع�رب المش�ھود لھ�م ....)أھل الحجاز وتميم ومض�ر(

  .بالفصاحة، و استشھاده بھا من قبيل دعم رأي نحوي ذھب إليه أو اختاره

  وبع�ض : "حيان يصنف القبائل بحسب فصاحتھا، يقول م�ث#وكان في بعض ا

فھ�و ھن�ا  .)1(..."العرب من علياء مضر، وھم دون ُسفلى مض�ر ف�ي الفص�احة، يقول�ون

  .يصرح بأّن ُسفلى مضر ھم أفصح من علياھا

اعتّد العوتبي بالتعليل النحوي فتنوعت علله النحوي�ة ب�ين العل�ل التعليمي�ة والجدلي�ة   �

 .ما كان يعتمد العلل التعليمية )براز الموقف الذي يذھب إليه ًالنظرية، وغالبا

عرض الفصل الثاني للمادة النحوي�ة الت�ي أوردھ�ا الع�وتبي ف�ي ثناي�ا كتاب�ه ا)بان�ة،   �

حيث توصل البحث إلى أّن العوتبي كان يميل إلى الكوفيين، ووافقھ�م ف�ي كثي�ر م�ن 

 :المسائل، وھذه المسائل ھي

عل�ى اول والث�اني ) الف وال�#م(ب إليه الكوفيون من إدخال اختار العوتبي ما ذھ -

  .، فيما لم يجْز البصريون ذلك)2()الث#ثة اوجه: (في قوله

، في قول�ه ع�ن )الظرف(كما رأى العوتبي أّن العامل في رفع اPسم بعد الظرف ھو  -

ھ��و  أّم�ا عن�د البص�ريين فالعام�ل )3("وھ�ي أداة للرف�ع ترف�ع اPس�م بع��ده): "حي�ث(

 .اPبتداء

الن�اِر ذات . ق�ـُتل أص�حاُب اخ�دود[ :ف�ي قول�ه تع�الى) الن�ار(ذھب في إعراب كلم�ة  -

، وھ�و ق�ول ل�بعض الك�وفيين، )4(، إلى أّنھا مجرورة عل�ى الج�وار5-4البروج]الوقود

 .فيما أعربھا الباقون على أّنھا بدل من اخدود واختلفوا في الضمير العائد

، فيم��ا اعتبرھ��ا البص��ريون )1(التعج��ب اPس��مية ) أفع��ل(ف��ي  رأي الك��وفيين اخت��ار -

 .فع# ً
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P ت��أتي ) إP(ّن إالبص��ريون فق��الوا  ا، أّم��)2()ال��واو(ت��أتي بمعن��ى ) إP(ذھ��ب إل��ى أّن  -

 ).الواو(بمعنى 

 .، في حين رفض البصريون ذلك)3()بل(تأتي بمعنى ) أو(ذھب إلى أّن  -

 .، فيما لم يَر البصريون ذلك)4()سوف(متقطعة عن ) السين(اختار القول أّن  -

ص��حيح أّن الع��وتبي واف��ق الك��وفيين ف��ي ھ��ذا الك��م م��ن المس��ائل إP أّن��ه أخ��ذ ب��رأي  �

، ف��ي ح��ين اعتبرھ��ا الكوفي��ون اس��ما ً، )5(ح��رف ج��ر )ك��ي(البص��ريين ف��ي اعتب��ار 

 ااعتبرھ��ا الكوفي�ون عم��اد ح�ين ض�مير نص��ب، ف�ي )6()إّي�ا(وك�ذلك وافقھ�م ف��ي أّن 

 . ضمائر النصبھي ) الكاف والھاء(و

ورغ��م مي��ول الع��وتبي نح��و المدرس��ة الكوفي��ة، غي��ر أّن��ه ل��م يك��ن متعص��با ًلھ��م، إذ   �

 :وردت مجموعة من المسائل النحوية التي وافق بھا رأي جمھور النحاة، ھي

  .، وھو رأي جمھور النحاة)7(مكسورة على كّل حال) أمس ِ(القول في  -

 . بعده من اسماء الدالة على الزمان، يجر ما )8(أّنھا حرف جر) منذ(اختياره في  -

 .)9(مفتوحة العين أفصح وأكثر وبه ُيقرأ) معَ (ذھب إلى أّن  -

 .)10()سي[ (اختياره الجر ل#سم بعد  -

 .)11(اأّنھا اسم وليست حرف) كيف(قوله في  -

  

 

 :وكان له رأٌي في بعض المسائل اللغوية، وھذه المسائل ھي �

  .ھو مذھب الجمھور، و)1(أجاز وصف المذكر بلفظ المؤنث -

 .)2(أجاز استخدام لفظ الجمع إذا أ ُريد المفرد والمثنى -

 .)3()أكلوني البراغيث(لم يعارض العوتبي من قالوا بلغة  -
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ُيؤخذ على العوتبي في قلي�ل م�ن المس�ائل النحوي�ة الت�ي عرض�ھا أّن�ه ك�ان يخل�ط ب�ين  �

، )لَِم�ا(حديث�ه ع�ن  المادة المعروضة والمثال المضروب، فمن ذلك مث# ً، ما ذكره ف�ي

قا ًلَِما َب�ْيَن َيَدْي�هِ : [لَِما بمعنى الذي في قوله تعالى: "يقول ) لَِم�ا(، فجع�ل )4("97البق�رة]ُمَصد\

اس�م موص�ول بمعن�ى ) م�ا(بمعنى الذي، والمعروف في إعرابھا أّن ال�#م ح�رف ج�ر و

 .المراد شرحھا والشاھد القرآني) لَِما(الذي في محل جر، ف# ع#قة بين 

خلـُص البح�ث إل�ى أّن نق�ل الع�وتبي ع�ن س�ابقيه م�ن العلم�اء ك�ان متفاوت�ا ً ف�ي الدق�ة  �

 .وامانة، فكان يعزو أحيانا ً، ويترك العزو أحيانا ً أخرى

ق��ام م��نھج الع��وتبي الص��حاري عل��ى اPختي��ار م��ن ب��ين اSراء النحوي��ة وع��دم التقي��د  �

ا ف��ي كثي��ر م��ن المس��ائل، فن��راه ينق��ل ع��ن الخلي��ل وس��يبويه ويوافقھم��: بم��ذھب مع��ين

وھما من أع#م المدرس�ة البص�رية، كم�ا وج�دناه ينق�ل ع�ن الكس�ائي والف�راء وثعل�ب 

 . وابن انباري وھؤPء من أع#م المدرسة الكوفية

استخدم العوتبي المصطلح النحوي في عرضه للمادة النحوية في كتاب�ه ا)بان�ة، وق�د  �

ل��ه إل��ى اس��تخدام المص��طلحات اس��تخدم مص��طلحات بص��رية وأخ��رى كوفي��ة، م��ع مي

 .الكوفية أكثر

مح��ددة، وإْن نحوي��ة وعل��ى ھ��ذا كل��ـّه، P نس��تطيع أْن ننس��ب الع��وتبي إل��ى مدرس��ة   

  .كانت اختياراته تميل إلى نصرة المدرسة الكوفية، واستخدام مصطلحاتھا

، فم���ا وفقن���ي _ ف���ي  ρھ���ذا و_ أعل���م، وص���لى _ وس���لم عل���ى نبين���ا محم���د   

 .ه، فھو منه عّز وجّل، وما أخطأت فمن نفسي والشيطانالصواب في

                                                                                                                         

 464- 1/463نفسه،   )3(

  4/184، نفسه  )4(
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  ثبت المصادر والمراجع
  المصادر :أو/

  
، دار الكت��ب العلمي��ة، بي��روت، النھاي��ة ف��ي غري��ب الح��ديث وا
ث��راب��ن اثي��ر،  .1

 .م1997

، 1، تحقي�ق ھ�دى محم�ود قراع�ة، طمع�اني الق�رآن سعيد بن مس�عدة، اخفش، .2

 .م1990مكتبة الخانجي، مصر، 

3. Pتحقي�ق يوس�ف حس�ن شرح الرض�ي عل�ى الكافي�ة، ، رضي الدينستراباذيا ،

 .م1996يونس، بنغازي، ليبيا،  ، جامعة قار2عمر، ط

، تحقي��ق أس��رار العربي��ة، عب��د ال��رحمن كم��ال ال��دين ، أب��و البرك��اتانب��اري .4

 .م1999، دار ارقم، بيروت، 1بركات يوسف ھبود، ط

، رس��التان Pب��ن انب��اري ال��رحمن ، أب��و البرك��ات كم��ال ال��دين عب��دانب��اري .5

، تحقي��ق س��عيد )ا*غ��راب ف��ي ج��دل ا*ع��راب ولم��ع ا
دل��ة ف��ي أص��ول النح��و(

 .م1957افغاني، مطبعة الجامعة السورية، 

ا*نص���اف ف���ي مس���ائل ، ، أب���و البرك���ات كم���ال ال���دين عب���د ال���رحمنانب���اري .6

 .م2005ة، ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الط#ئع، القاھرالخ1ف

نزھ��ة ا
لب��اء ف��ي طبق��ات ، عب��د ال��رحمن كم��ال ال��دين، أب��و البرك��ات انب��اري .7

 .م1985، مكتبة المنار، الزرقاء، 3، تحقيق إبراھيم السامرائي، طا
دباء

، تحقي�ق محم�د أب�و الفض��ل ا
ض��داد أب�و بك��ر محم�د ب�ن القاس�م، ،اب�ن انب�اري .8

 .م1987إبراھيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

، الزاھ��ر ف��ي مع��اني كلم��ات الن��اسانب��اري، أب��و بك��ر محم��د ب��ن القاس��م،  اب��ن .9

، دار الش�ؤون 2و ط.  2004، دار البش�ائر، دمش�ق، 3تحقيق ح�اتم ض�امن، ط

 .م1989الثقافية، بغداد، 

، تحقي�ق محم�د عب�د الم�ذكر والمؤن�ث أبو بكر محمد ب�ن القاس�م، بن انباري،ا.10

 .م1999ة، ة اوقاف، القاھرارالخالق عضيمة، وز

، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار اب�ن كثي�ر، بي�روت، صحيح بخاريالبخاري، .11

 .م1987، 3ط

، تحقي�ق محم��د اللح�ام، دار الفك��ر، ش��رح الس�نة، ، الحس�ين ب��ن مس�عودالبغ�وي.12

 .م1994بيروت، 
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جمع وإعداد وتقديم عب�د ال�رحمن .  مجموع فتاوى ا*مام ابن تيميةابن تيمية، .13

 .ت.كتاب مقدمة التفسير، د بن قاسم وابنه محمد،

، تحقي�ق محم�ود محم�د د/ئل ا*عج�از، ، عبد القاھر بن عبد الرحمنالجرجاني.14
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Abstract  

 

Grammatical efforts by al-awtabi  through al-ibana book).(  

        This research tackles in its introduction presenting, the 

author of the book, his book which is Al-Ibana and the main 

characteristics of his method in it . 

         Then, in the first semester the researcher deals with Al-

awtabi's position of Grammatical Principels (listening and 

jstification), where the researcher also defines listening and 

explains Al-awtabi's references as they are from the Koran and its 

readings, hadith, and Arab speech whether it is poem or prose, 

therepon the research talks about al-awtabi's grammatical cause . 

        Thereafter the Second Semester treats the grammatical issues 

that al_awtabi presented in his book (al-ibana) and they are 

ordered according to the well-known 

sections of grammar as well as presenting these grammatical 

issues, then discussing  the issues that he has an opinion about 

them by mentioning the opinions included in them, the proofs of 

every opinion, discussing those opinions and making preference 

among them.  

         In the third semester the researcher reaches that Al-Awtabi  

follwed the methods of previous grammarians and he seemed to 

be affected by kofi school, where he followed its grammarians in 

many opinions as well as he affected during writing his book by 

Ibn Al-farrae ,Al-anbar, and other scholars.   
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–قـُدمت ھذه الرسالة استكما> لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابھا 

  .يتفي كلية اIداب والعلوم اGنسانية في جامعة آل الب –تخصص نحو وصرف 

  :...............................نوقشت وأوصي بإجازتھا، بتاريخ     



ب 

  الشكر والتقدير

 

.علينا، ونحن ب� حول و� قوةالحمد والشكر � على نعمه التي أنعمھا   

من كان له الفضل في إنجاز  أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، ووافر الحب والتقدير لكلطيب لي أْن ي

:وھم -بعد 1 عّز وجلّ –ھذه الدراسة   

فقد كان مشرفا ً ومربيا ً وأبا ًرحيما ً، أشكره أو�ً  -حفظه 1–ا2ستاذ الدكتور علي حسين البواب 

، المتكرر طاعيوسعة صدره، رغم انقف على ھذه الرسالة، ثم على صبره 5شرااعلى قبوله 

.ه شكرهيالكلمات أن توف 2ثر علّي، فتعجزوز�تي الكثيرة، فقد كانت لتوجيھاته أبلغ ا  

كما أتقدم بالشكر الجزيل 2عضاء لجنة المناقشة الدكتور إبراھيم السيد والدكتور محمود الديكي 

وا2ستاذ الدكتور عبد الكريم مجاھد على تفضلھم بقبول قراءة ھذه الرسالة وتصويب ما فيھا من 

.أخطاء وعثرات  

ذي لم يبخْل علّي بوقته ونصحه لي، والذي أمدني بكل والشكر كّل الشكر للدكتور عليان الجالودي ال

فله كل الشكر والتقدير وا�حترام، موضوع بحثي،  ما احتجته من مصادر ومراجع ُعمانية تمسّ 

.وجزاه 1 عني كل خير  

لدكتور سعيد أبو خضير الذي كنت كلما رأيته يرفع من ھمتي ويشعل نفسي حماسة لوالشكر الجزيل 

.وجدا  

.لجزيل لCستاذ الشاعر سمير حمزة، الذي ما بخل علّي بوقته وعلمه، فكل الشكر لهوالشكر ا  

وإلى جامعة آل والشكر موصول لكل من كان له فضل علّي بتعليم أو دعم أو سؤال أو متابعة، 

منارة  بقيھاالبيت التي أتاحت لي الفرصة 5كمال دراستي في رحابھا، أسأل 1 العلي القدير أْن ي

.، ومقصدا للعلماءللعلم  



ج 

 ا�ھداء

:أھدي ثمرة عملي ھذا، بكل المحبة والصدق  

.هوأسكنه فسيح جنات - رحمه 1–إلى روح أبي   

في نظرھا،  بيراأمي التي سھرت علّي الليالي الطوال، حتى تراني ك، إلى رمز التضحية والعطاء

.كل خيرعني  1 ھا، وجزا1 بعمرھا أمدَ   

الليالي من أجل إتمام ھذا  ربي، التي ضحت بوقتھا وراحتھا، وسھرت معيإلى صديقتي ورفيقة د

.زوجتي الغالية، جزاھا 1 خيرا البحث،  

.، جعلھما 1 من ا2تقياء ا2نقياء)إياس وسديل(عيني، إلى ولدّي  وقرتي كبدي إلى فلذتي  

على رّد معروفھم،  ني 1ُ قدرَ أوإلى أخوتي وأخواتي الذين أرى في عيونھم المحبة والصدق، 

.وجزاھم 1 عني كل خير  

    . وأسأل 1 العلي القدير أن ينفعني به، وينتفع به غيري، إليھم جميعا ًأھدي ھذا العمل المتواضع



د 

  فھرس المحتويات

  ب.............................................................................الشكر والتقدير
  ج.....................................................................................ا�ھداء

  د..................................................................................المحتويات
  ك...................................................................................الملخص

  1....................................................................................المقدمة

    : تمھيدال

  6...........................................................العوتبي الصحاري: المبحث ا�ول

7........................................................................نسبه وأسرته  

  8...............................................................................مذھبه  

  9........................................................................مولده وحياته  

  10.......................................................ا2وضاع السياسية في عصره  

  10.......................................................................مكانته العلمية  

  11.......................................................................آثاره ومؤلفاته  

  كتاب ا5بانة: المبحث الثاني

  13......................................................................اسمه وأھميته  

  13...........................................................................مصادره  

  16.......................................................................الكتابمنھج   

  
  ا�صول النحوية عند العوتبي: الفصل ا�ول

  20............................................................السماع: المبحث ا�ول      

  21.....................................................القرآن الكريم          

  26.................................................القراءات القرآنية      

  41..................................................الحديث الشريف      

  45......................................................ك�م العرب      

  45....................................................رالشع        

  55............................................ورلك�م المنثا                                

  57...................................................التعليل النحوي: المبحث الثاني  

  58............................................................العلة التعليمية    

  58.............................................................العلة القياسية    

  58.....................................................لعلة الجدلية النظريةا    

  61...........................................علة الحمل على اللفظ      



ه 

  61............................................علة كثرة ا�ستعمال      

  62.................................................علة ا�ستحالة                         

  62...................................................علة المشابھة      

  63.........................................علة الضرورة الشعرية      

  64.....................................................علة الفصل      

  64..................................................علة ا�ستغناء      

  65....................................................علة العوض      

  65................................................علة الخفة والثقل      

  66.................................................علة ا�ستحسان      

  66....................................................علة المناسبة      

  
  آراؤه النحوية واختياراته: الفصل الثاني

  
  ا�سماء: المبحث ا�ول  
  المبنيات) أ    

  67.............................................ا2سماء الموصولة      

  68.................................................أسماء ا5شارة      

  69................................................:أسماء ا2فعال      

  69..................................................أولى        

ـْه           69..................................................بل

  70..............................................ومه صه        

  70..................................................ھاتِ         

         T70...........................................وھيتَ  ھلـُم  

  70................................................ھيھات        

  71.....................................ويح وويس وويب        

  71...................................................ويل        

    المعربات) ب    

  72...........................................الممنوع من الصرف      

  73..................................................ا2سماء الستة      

  
  

  المرفوعات) ج    



و 

  73..................................................المبتدأ والخبر      

  73..............)............................ا�بتداء بنكرة(مسألة       

  75..........................................................الخبر      

  76..................................................كان وأخواتھا      

  76)......................رفع ا�سم والخبر بـكان(مسألة         

  79..............).............بر ليس عليھاتقدم خ(مسألة         

  81...................................................إّن وأخواتھا      

  83...................................................كأنّ         

  83...................................................لكنّ         

  83...................................................ليت        

  84...................................................لعل        

  84...............)أنّ (معانيھا من ) لعل(القول في : مسألة        

  85........).........لعل تنصب ا�سم والخبر معاً (مسألة         

  المنصوبات) د    

  86.......................................................المفاعيل      

  86................................................المفعول المطلق      

  86.....................................................المفعول به      

  86............)...................تقدم المفعول على الفاعل(مسألة       

  87........................................................ا5غراء      

  89........................................................التحذير      

  90.........................).................الظرف(المفعول فيه       

  90...................................................اUن        

  90.................................................إذ وإذا        

  90....................................................إذنْ         

  90..................................................أمس ِ        

  91...................................................حيث        

  92...................................................حين        

  93..............................................لدى ولدن        

  93.....................................................مع        

  95......................................................يوم        



 ز  

  95............................................................النداء      

  95)...................................حذف يا النداء(مسألة         

ھا         V95...................................................يا أي  

  97......................................................أيْ         

  97.......................................................وا        

  المجرورات) ھـ    

  98....................................................حروف الجر      

  98)...............لصفات على بعضدخول بعض ا(مسألة         

  99.....................................................ِمنْ         

  99.....................................................في        

  101....................................................على        

  102....................................................الباء        

  104............................................الكاف وال�م        

  104.................................................مذ ومنذ        

  106.........................................................ا5ضافة      

  106)..................................حذف المضاف(مسألة         

  106................................................الجر على الجوار      

  التوابع) و    

  108).................................مصطلح التوكيد والتأكيد(مسألة       

  109............................................................البدل      

  110..........................................................العطف      

  110....................................................الواو        

  112.....................................................الفاء        

         T112.......................................................ثم  

  112.................................)مجيء أو بمعنى بل( أو        

  113.......................................................أمْ         

  114.....................................................لكنْ         

  
  
  
  
  



ح 

  ا�فعال: المبحث الثاني  

  115.......................................بالفعل المضارع محذوفة) أنْ (عمل     

  117.............................)........................الفعل بعد كي(مسألة     

  118.................................................ما يجزم فعلين مضارعين    

  118................................................................َمنْ       

       T118................................................................أي  

  118..............................................................مھما      

  118..............................................................أينما      

  118..............................................................متى      

  118.............................................................مھمن      

  119.........................................................أفعال المدح والذم    

  120...................................................................التعجب          

  
  المفردات والحروف: المبحث الثالث  

  122.....................................................................ا2لف    

  123.........................................................................أمْ     

  123..............................................................أَما وإّما وأّما    

  123....................................................................أ�ّ وإ�ّ     

  125...................................................................إْي وأيْ     

  125.......................................................................الباء    

  125...................................................................بل وبلى    

  126........................................................................بْيد    

  126......................................................................حاشا    

  126.......................................................................حتى    

  127.......................................................................خ�    

  127.....................................................................سوف    

     T127.......................................................................سي  

  129.....................................................................عسى    

  129...................................................................قد وقط    

  130....................................................................الكاف    

  130.......................................................................كي    



ط 

  130..................................................................كم وكذا    

  133.......................................................................َك�ّ     

  131.................................................................ِك� وِكلتا    

  131.....................................................................كيف    

    �........................................................................132  

  133......................................................................�ت    

  133........................................................................لو    

  134......................................................................لوما    

  135......................................................................لو�    

  135.............................................................لْم ولئن ولئ�    

  135.............................................................ا وَلَما ولّمالِمَ     

  135........................................................................ما    

  136.....................................................................نـََعم    

  136.....................................................................الھاء    

  136.................................................................ھ�ّ وھْل     

  
  إعرابات متفرقة: المبحث الرابع  

  137...................62المائدة]م وأرجلكموامسحوا برؤوسك: [إعراب قوله تعالى    

  139...58البقرة]وقولوا حطةٌ نغفْر لُكم َخَطاَياكم: [عراب كلمة حطة في قوله تعالىإ    

  
  مسائل في اللغة: المبحث الخامس  

  141................................................وصف المذكر بلفظ المؤنث    

  143..........................................ما ُيجمع وُيراد به الواحد وا�ثنين    

  145.........................................................تثنية الفعل وجمعه    

  147................................................................باب الزيادة    

  150................................................................باب الحذف    

  
  
  
  
  
  
  



ي 

  تقويم عمل العوتبي: الفصل الثالث

  155..........................................................دقة النقل: المبحث ا�ول  

  167..................................تقويم عمله في اختياراته النحوية: المبحث الثاني  

  167....................................منھجه في عرض المادة النحوية: أو�    

  169.............................................المصطلح النحوي عنده: ثانيا    

  169...............................................المصطلح البصري      

  172.................................................المصطلح الكوفي      

  176...................................................................................الخاتمة

   180...................................................................ثبت المصادر والمراجع

  180....................................................................المصادر: أو�  

  186.....................................................................المراجع: ثانيا  

  188.........................................والرسائل الجامعية الدوريات العربية: ثالثا  

  188...........................................................المراجع ا2جنبية: رابعا  

    189...................................................................ملخص باللغة ا7نكليزية



ك 

 

ةمن خ8ل كتاب ا�بان الجھود النحوية عند العوتبي  

 إعداد الطالب

 عبد الرازق فالح عبد الرازق جرار

 

 إشراف ا2ستاذ الدكتور

 علي حسين البواب

 

ملخصال  

    

Yث في تمھيده تعريفا تناول البح    Vالعوتبي الصYيوخه ( حاريبYه وشYده وحياتYبه ومولYرته ونسYأس

  . منھجه فيه �محم رزا5بانة وأب هوكتاب، ...)وا2وضاع السياسية في عصره

حيYث  )السYماع والتعليYل(وتطرق بعد ذلك في الفصل ا2ول إلى موقفه من ا2صYول النحويYة   

ثYYم الحYYديث الشYYريف  ،ثلYYة فYYي القYYرآن الكYYريم وقراءاتYYهمتمّ وبYYين مصYYادر العYYوتبي ال ،ف السYYماععYYرّ 

  .ث البحث عن العلة النحوية عندهثم تحدّ ، ثم ك�م العرب شعراً ونثراً  ،حابةوأقوال الص

حويYYة التYYي عرضYYھا العYYوتبي فYYي فYYي الفصYYل الثYYاني إلYYى دراسYYة المسYYائل الن البحYYث تطYYرقو  

م مناقشYة ثY ة،وذلك بعرض ما جاء من مسائل نحوي ،ب النحو المعروفةاا5بانة مرتبًة حسب أبو هكتاب

كYYل رأي ومناقشYYة تلYYك اUراء  ةبYYذكر اUراء التYYي وردت فيھYYا وأدلYYفيھYYا  يالمسYYائل التYYي كYYان لYYه رأ

  .والترجيح بينھا

فكYYان علYYى ث�ثYYة مباحYYث، تنYYاول ا2ول دقYYة نقلYYه عYYن العلمYYاء السYYابقين  الفصYYل الثالYYث وأّمYYا  

رق نقله المباشYر وغيYر المباشYر، وتنYاول المبحYث الثYاني مYنھج العYوتبي وعزوه الك�م 2صحابه، وط

في عرض المادة النحوية في كتابه ا5بانة، با5ضافة إلى استخدامه للمصطلح النحوي، والذي تYراوح 

  . بين المصطلحات البصرية والمصطلحات الكوفية

  .وعرض البحث في الخاتمة 2ھم النتائج التي تم التوصل إليھا  


