
  جـمـهـوريـة الســـــودان

 جامعة أم درمان اإلسالمية 

  اللغة العربيةكليــة     

   واللغويات النحو والصرفقسم 

  

  

  اةـاختـالف النح

  الـدرس النحوي يف مثـاره وآثـاره 

  لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية حبث مقدم

  

  اسم الباحث/ عبدالنيب حممد مصطفى هيبه جعفر

 تالدك
َّ
 يور/ علي الـر

َّ
  ح جالل الدينـ

  

 ا ا  فوا ذ اأ– ن ادر أ   

  

  

  هـ١٤٣١-  ١٤٣٠

  م٢٠١٠ -٢٠٠٩



 أ 
 

  

  بسـم اللـه الـرمحن الـرحيم
  

  

                  

                     

        .١٠٨يوسف: (صدق اهللا العظيم(  
  

  

  

  

  

  
  

  



 ب 
 

  مستخلص البحث

يتناول موضوع البحث اخلالف النحوي واختالف النحاة، مبينًا مثار هذه االختالفات 
 وأثرها على الدرس النحوي ودارسه يف آن واحد. ويهدف البحث إىل توضيح  أمهية كثري من

الدرس النحوي بصفة خاصة واللغة العربية  ية، واليت كانت هلا مثار ظاهرة يفاخلالفات النحو 
بصفة عامة، ويوضح أيضًا أن اخلالفات النحوية ليست كلها ذات فائدة، بل منها ماليس له 

ومن أجل هذا عمد الباحث يف فصول هذه الدراسة، إىل  فائدة بالنسبة للنحو ودارسه".
الف عمومًا لغة واصطالحًا، مث أنواع اخلالف، وأسبابه ودواعيه. مث تطرق إىل التعريف باخل

وبدأ  نشأة النحو وأسباب نشأته وواضعه، ومناقشة اخلالف يف الواضع احلقيقي لعلم النحو.
الباحث يف فصول البحث األساسية بعرض اخلالف النحوي، وأسبابه ومدارسه، وكتبه 

نيف مسائل اخلالف تصنيفًا جديداً، حسب املعتاد يف ومصطلحاته، وقد حاول الباحث تص
القضايا النحوية، وفصَّل القول يف مثار اخلالف النحوي مع حماولة مجع املستطاع من املسائل 
اخلالفية اليت نص علماء النحو على وجود مثرة هلا، وكذلك املسائل اليت نصوا على عدم 

يُفهم من كل مثرة من الثمار الناجتة عن كل  الثمرة فيها للدرس النحوي ودارسه، مبينًا ما
مث قام الباحث بالنسج على منوال ما ذكره النحاة، فقام باستقصاء عدد من  مسألة خالفية.

املسائل اخلالفية اليت يرى أ�ا ذات مثرة للدرس النحوي، ذاكرًا رأيه فيما ذهب إليه يف 
مث قام  سائل هلا مثرة وأخرى ال مثرة هلا.استنتاج الثمرة أو عدمها، وقد قسَّمها إىل نوعني، م

الباحث بذكر عدد من آثار اخلالف النحوي على النحو واللغة والدارس هلما، وقد قسَّم هذه 
اآلثار إىل آثار إجيابية أفادت النحو ودارسيه، وأخرى سلبية، قد يراها البعض أ�ا السبب يف 

يف نظره  - قد تكون جانبت الصواب البعد عن دراسة النحو، مع مناقشة بعض اآلراء اليت
ويف ختام البحث ذكر الباحث أهم التوصيات اليت جيب أن تؤخذ  يف بعض هذه اآلثار.  -

يف احلسبان عند دراسة مسائل اخلالف، وأنه ال يكفي يف هذه اخلالفات التقيد مبا هو مدون 
متشعب،  حبث منها، وكذلك جيب أن يكون البحث يف مسائل اخلالف مجاعياً، حيث إنه

 جيب أن تكون مسائل اخلالف مشروعللغلة يف هذا ا�ال، وأنه  وا�هود الفردي غري راوٍ 
يتبناه مجاعة على قدر ال بأس به من دراسة املسائل اخلالفية، وذلك لتعدد اآلراء وتشعبها، 

ه، فكل ورمبا يكون للفرد أكثر من رأي يف مسألة واحدة، وقد يكون الرأي منسوبًا لغري قائل
هذا حيتاج إىل جمهود مجاعي للتمحيص والتدقيق، وهي مهمة أرى أ�ا حتتاج إىل زمن 

  ورجال، ال جمرد أحباث فردية. 
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ABSTRACT  
The thesis of this research is review the differences in opinion among 
grammarians and their impact not only on grammar as a discipline but 
also on students. It aims at highlighting the importance of the roles played 
by various grammar schools  that have substantial impacts on the Arabic 
language in general and grammar in particular. It indicates that not all 
differences were beneficial for both the discipline and the students. Major 
chapters focus on the  definition of differences in general terms and in 
grammarian jargon. differences are further classified and their underlying 
reasons and the circumstances that led to its occurrence are explained. 
Moreover background information on the emergence of Arabic grammar 
and the pioneer to whom credit is due in that endeavor. The differences in 
the present day reality will also be covered. 
 
The researcher devotes many expository chapters on grammarian 
differences, its underlying reasons, literature and terminology. Those 
difference are reclassified by adoption of a new approach that also 
complies with the standards for addressing grammar matters. Detailed 
information on the benefits of those differences are compiled in addition 
to the implications of the results that yielded from those differences no 
matter beneficial or not. 
 
A thorough review of controversial issues is done with a feed back on 
both negative and positive impacts of differences and their classification 
accordingly. 
 
Opinions on grammarian differences which are considered inhibitive and 
alienating to students are reviewed and analyzed objectively. 
 
At the conclusion, the research provides elaborate on recommendations 
on the best procedures to be observed while conducting studies on the 
matter. It favors approaches that go far beyond sporadic individual efforts 
and calls for bringing together a host of scholars to brainstorm research 
on this complex issue whose resources might not always be in record. 
Individual efforts will not yield satisfactory output considering that the 
magnitude of the issue requires mobilization of collective efforts and time 
to attain the set objectives. 
 

*** 
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  شكـــر وتقـــدير

"من ال يشكر الناس ال : -صلى اهللا عليه وسلم  –صدر الشكر بقول النبي أُ 

من ساعدني كل شكر  وخوفاً من النسيان وعدم االعتراف بالفضل والعرفان أ يشكر اهللا"

، حتى ظهر في إنجاز هذا البحث، سواء بالتوجيه بالرأي، أو بالتزويد ببعض المصادر

  .إلى النور

األستاذ الدكتور علي الرَّيَّح جالل الدين المشرف والتقدير الشكر افر و وأخص ب

على ما قدمه لي من توجيهات ونصائح طيلة فترة البحث، كان لها األثر البالغ في 

  إنجازه كما بين أيديكم.

وكذلك أشكر األستاذ الدكتور/ أحمد مصلوح أستاذ اللغويات بقسم النحو 

، على متابعته لي في إنجاز هذا البحث، وما قام به والصرف بجامعة األزهر الشريف

من جهد في مطالعته له حتى نهايته، وما أبداه من مالحظات أثرت مادة البحث، فجزاه 

  اهللا خيراً على ما قدمه لي.

، الذي جمائله قد طوقت عنقي على ما األخ الزميل إبراهيم حماد بابكر وأشكر

عقبات التواصل بيني وبين أستاذي المشرف، قام به من جهد هو وعائلته في تذليل 

  فجزاهم اهللا عني خيرًا.

وال أنسى األخ الدكتور حسن منسق الكلية للدراسات العليا على ما حباني  به 

من  عون فيما يختص بالتسجيل وقبول األوراق، وجميع األعمال الخاصة بااللتحاق 

  بالدراسات العليا بهذه الكلية العريقة.

أحدًا أُزجي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في  وحتى ال أنسى

   إخراج هذا البحث ولم أتذكر اسمه. فللكل مني الشكر والتقدير.
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   اإلهــــــداء

ي الغالية، لما تحملته أهدي هذا الجهد إلى كل من زوج

من مشاق في سبيل تحقيق غايتي واالنتهاء من هذا البحث، 

  يرًا.فجزاها اهللا عني خ

وكذلك أهديه إلى أوالدي الثالثة زياد ومعتصم وزينب، 

الذين طالما صبروا  على بُعدي عنهم أوقاتًا كثيرة في سبيل 

  ، فجزاهم اهللا خيرًا.إنجاز هذا البحث
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 ة ـــمقدم

، محدًا يليق جبالله وكماله يف الذات والصفات، القائل يف  احلمد هللا رب العاملني

 َذِلكَ  في إنَّ  َوَأْلَواِنُكمْ  أْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَالفِ  َواألْرضِ  السَّماَواتِ  َخْلقُ  آيَاتِهِ  وِمنْ كتابه: 

على أشرف اخللق أمجعني سيدنا حممد وعلى  موالصالة والسال )٢٢(الروم:  لِْلَعاِلِمينَ  َآليَاتٍ 

  ،،وبعد ...آله وصحبه ومن اهتدى �ديه وسار على �جه واتبع سنته إىل يوم الدين 

فمــن املعلــوم أن االخــتالف شــيء طبيعــي يف مجيــع الكائنــات احليــة ســواء ىف اللــون أو 

احلركة أو اهليئة أو ما يصدر عنها من أفعال أو أصوات أو سـلوك،  يـدل ذلـك كلـه علـى قـدرة 

اهللا يف خلقــه وتبــاينهم فيمــا بيــنهم يف شــىت ا�ــاالت، وكــذلك يف أنــواع التفكــري املختلفــة فيمــا 

  . خللق أمجعنيبني ا

ويتميـز اإلنسـان يف طبيعـة هــذا اخلـالف مبـا لــه مـن نشـأة، وطريقــة تفكـري، وتـأثري البيئــة 

الــيت نشــأ فيهــا علــى مــا يوجــد مــن خــالف، وعلــى أســلوب إدارة هــذا اخلــالف، وأنــه ال بــد أن 

ــا مــن كتــاب أو ســنة،  يكــون مبنيــاً علــى أســس ســليمة،  خالفــاً بنــاء،  صــبحكــي يُ ال تصــادم نص�

فيه النضوج الفكري والرأي والـرأي اآلخـر، وأن �ايـة اخلـالف إمنـا هـي تـالق ووصـل إىل يظهر 

  . غاية سواء، ونتاجها سعة يف العلم، ال �اية صدام وهدم

أنـــه ال يكـــون أبـــداً علـــى أصـــل مـــن لحـــظ ي –أيـــاً كـــان نوعـــه  - واملتأمـــل يف اخلـــالف

ن اخلـالف فيهـا يُعـد دليـل رشـد األصول إمنا على ما تفرع من األصـول مـن فـروع وجزئيـات، وأ

وخــري، حيــث إنــه يــدل علــى إطــالق العنــان للعقــول كــي تفكــر، وترتــب النتــائج علــى حســب 

مث إن عــــدم . ذلــــك التفكــــري، وتعمــــل علــــى بنــــاء قاعــــدة هلــــا ُحتيــــل إليهــــا يف املســــائل املتشــــا�ة

املكنــون االخــتالف دليــل علــى انغــالق العقــول وعــدم قــدر�ا علــى االبتكــار والتجديــد وإظهــار 

العـادي، وأنـه لـوال هـذا االخـتالف يف  ال يراهـا الشـخص، الـيت قـد فيما بني السـطور من الدرر

، وهـذا ان الالحـق نسـخة مكـررة مـن السـابقاآلراء والنظريات ملا ظهرت العلوم واملعـارف، ولكـ

  . فائدة للغة والدارس على السواءال جيدي نفعاً وال تنتج عنه 
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النحـو بعـد ظهـور املـذاهب  خاصـة يفتسـعت دائـرة اخلالفـات اوكان لصـاحل العربيـة أن 

مـذهب يـدلل علـى مـا هـداه إليـه تفكـريه مـن نظـرة إىل املسـائل املختلـف  وأصبح كلالنحوية ، 

مـن الكتـاب والسـنة أحيانـاً وبالشـعر وكـالم العـرب أحيانـاً ويأيت باألدلة اليت توافـق العقـل فيها، 

يف كثــرة العلــوم وتفرعهــا، واملنجــزات العلميـــة، وال  اً كبــري  اً هلــذه اخلالفــات أثــر  ممــا جعــل ،أخــرى

 .خيلو منها علم على اإلطالق

ومـــع ظهـــور العلـــوم الشـــرعية واألصـــول الفقهيـــة يف أوائـــل القـــرن األول اهلجـــري ظهـــرت 

بعــض اخلالفــات يف التفســري، وكــان بعضــهم يعتمــد يف خالفــه علــى علــوم اللغــة وخاصــة النحــو 

ه، لــذلك كــان لعلــم النحــو أثــره الواضــح يف بعــض العلــوم، الــيت الســتخراج حكــم فقهــي أو غــري 

وممـــن اعتمـــد علـــى ذلـــك . قواعـــد النحـــو وأصـــوله  كـــز فيهـــا فهـــم النصـــوص وتفســـريها علـــىيرت

يف اســـتخراج الفــروع الفقهيـــة علـــى األصـــول  ةكــب الدريـــا الكو (يف كتابـــه ) هــــ٧٧٢( اإلســنوي 

  ).النحوية

ظهـرت اخلالفـات النحويـة  القرن الثاين اهلجريمع بداية تطور النحو العريب يف أواخر و 

، وذلـك مـع ظهـور مـدارس اخلــالف النحـوي البصـرية والكوفيـة والبغداديــة، ومـا نشـأ بينهـا مــن 

  .خالف يف استنباط األحكام النحوية، أو ختريج املسموع من النقول

إال  ما هومثاره وآثاره على الدرس النحوي) وحبثي هذا املعنون بـ (اختالف النحاة 

حماولة إلظهار بعض مثار وفوائد اخلالفات النحوية على اللغة العربية بصفة عامة ودارسي 

الثمار اليت أفرز�ا ستطيع من ما يجاهدًا التقاط  هفيالباحث اول وحيالنحو بصفة خاصة. 

يف النسج على منوال املنصوص عليه،  واالجتهادونص عليها النحاة،  اخلالفات النحوية،

لثمرة فيه، ومظهرًا أن بعض اخلالفات واملسائل اخلالفية ليس للخالف فيها فائدة وال ذاكرًا ا

أثر هذه اخلالفات اإلجيابية منها  ال تضييع للوقت واملداد، مث أظهرطائل من ورائها وما هي إ

  لصواب.لجمانبة ها رآوالسلبية، ومناقشة بعض اآلراء اليت قد 

  يلي:ويف هذا اإلطار حيب التطرق إىل ما 
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  .موضوع البحث وأهميته -١

إىل أمهيتــه، وهــي معرفــة مــا للخالفــات النحويــة مــن أثــر علــى البحــث   وضــوعيشــري م

اللغة العربية يف الرتاكيب أو املعاين أو توجيه األلفاظ، وما لـذلك مـن أثـر يف إثـراء اللغـة العربيـة 

  رأي اآلخر.وإثراء تراكيبها، وأ�ا لغة تتسع لكثري من اآلراء وحتتمل الرأي وال

  يرتكز على حمورين أساسيني، مها : وهذا املوضوع

مثار اخلالفات النحوية وأثرها على اللغة. وآثار هذه اخلالفات الواضحة على ساحة 

الدرس النحوي، ومها املرادان من وراء هذا البحث. حيث يوضح البحث أمهية اخلالف 

نحو وعلى الذين نادوا بالنحو الوظيفي حبجة ونتائجه البناءة، واليت ترد على القائلني بإلغاء ال

أن اخلالفات النحوية ليس فيها فائدة بل تعمل على بلبلة الدارس وأن النحو ليس ذا فائدة 

  يف هذه األيام.

 سبب اختيار البحث -٢

ة سواء يف  النحوي اتكان السبب الرئيس وراء اختياري هلذا املوضوع هو كثرة اخلالف

من أصحاب كتب مل ينص أحد ومع ذلك ب النحو املختلفة، يف بطون كتكتب اخلالف أو 

اخلالف على مثرة هلذه اخلالفات، وآثارها على النحو واللغة، على الرغم من وجود نصوص 

ا إليها، و يف كتب النحو تدل عليها، إال أن الذين كتبوا يف مسائل اخلالف ومدارسه مل يشري 

أن اخلالفات ليست كلها عدمية الفائدة بل  ين أختار هذا املوضوع، إليضاحاألمر الذي جعل

منها خالفات عديدة ذات أثر وفائدة للغة العربية جبميع علومها، ولتوضيح اآلثار اإلجيابية 

يف جمال الدراسات النحوية، جيب أمهية بارزة  الناجتة من وراء هذه اخلالفات، وما كان هلا من

  الوقوف عليها واإلشادة �ا.

 مشكلة البحث -٣

، حيــث تكمــن مشــكلة البحــث يف كثــرة ون عنــوان البحــث موضــحاً للمشــكلة قــد يكــ

تصـــنيف مســـائل  كثـــرية، أمههـــا علـــى اإلطـــالقممـــا جيعـــل للموضـــوع تبعـــات  ، وهـــذا اخلالفـــات

اخلــــالف حســــب املشــــهور يف ترتيــــب أبــــواب النحــــو العــــريب، مث حماولــــة البحــــث عــــن املســــائل  

 أعود إىل مراجعة كثري من أمهـات كتـب النحـو؛ اخلالفية اليت ذكر النحاة هلا مثرة، وهذا جعلين
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لالستشـــهاد بنصـــوص أصـــحا�ا يف ذكـــر الثمـــرة والفائـــدة، مث إعـــادة الكـــرة مـــرة أخـــرى حملاولـــة 

استخراج املسائل اليت نص أصحاب كتب النحو على أن اخلالف فيها ال جيدي نفعـاً، مث مـرة 

لـــة اســـتخراج مثـــرة منهـــا، وكـــذلك ثالثـــة الســـتخراج مســـائل علـــى منـــوال مـــا ذكـــره النحـــاة، وحماو 

  البحث عن مسائل ليست هلا مثرة على منوال ما ذكره النحاة أيضاً.

واملــراد منـــه، ومبــا أن الـــنص  تتعلــق بفهـــم الــنصوكانــت املشــكلة األساســـية يف البحــث 

متعدد بتعدد املصادر املتاحـة، فقـد كـان ضـيق الوقـت مـع كثـرة  املراجـع املـراد االطـالع عليهـا، 

نـة بــني اآلراء يف املســائل واحــدة تلــو األخــرى منهـا، هــو العــائق األوحــد يف هــذا البحــث. واملقار 

لكــن واحلمــد هللا حاولــت ببــذل املزيــد مــن اجلهــد التغلــب علــى ذلــك حــىت أمت اهللا علــيَّ نعمتــه 

  باستكمال البحث.

 .أهداف البحث -٤

  :أهداف البحث ما يليأهم من ملوضوع البحث يلحظ أن  ئالقار 

 اخلالفات النحوية للغة العربية. إظهار فائدة 

توضيح أن اخلالفات النحوية ليست كلها ذات فائدة للدرس النحوي.  

الدفاع عن النحو وعن كثري من اخلالفات النحوية ضد من قالوا إن كثرة اخلالفات   

أفسدت النحو والسليقة اللغوية. 

ن أمهية يف الدرس النحوي إظهار اآلثار الناجتة عن اخلالفات النحوية، وما كان هلا م  

بصفة خاصة وعلى العلوم األخرى بصفة عامة.

سرد مسائل اخلالف النحوي حسب ترتيب أبواب النحو العريب، وذلك رمبا يكون   

جديداً من نوعه.

.نقد املقولة اليت تتهم علل النحويني بأ�ا واهية  

.إبراز القيمة الفكرية لظاهرة اخلالف واجلدل فيه  

القطع يف املسألة اخلالفية برأي واحد غري مستحب، ما دام هناك رأي آخر بيان أن   

يستند إىل أدلة معقولة.
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وأخرياً،  تأكيد الثقة لدى دارس النحو أن اخلالفات النحوية تعطيه التميز بني أقرانه،  

وأنه يستطيع االنتقاء من كثرة اآلراء وكيفية التمحيص، وأن يكون يف سعة من أمره، 

ي رأي يف املسألة شاء، طاملا أنه رأي صحيح، وله فائدة يف اللغة ويستند إىل يأخذ بأ

أدلة تدعمه.
 

 تساؤالت البحث -٥

  :أحاول يف هذا البحث اإلجابة عن عدة تساؤالت وفرضيات مهمة، تتمثل يف

  ودواعيه؟العامة اخلالف نشأة ما أسباب 

 هل اخلالف ضروري يف مجيع العلوم؟ 

 وية ، وأسباب نشأ�ا؟ات النحالفاخل مىت نشأت 

  هل اخلالف النحوي الزم أو ال؟ 

 أم ال؟ هل اخلالفات النحوية كلها ذات مثرة 

 وما هي أنواع النحوي هل للخالفات النحوية آثار واضحة على الدرس ،

  ؟هذه اآلثار، وأمهيتها للغة بوجه عام

 الدراسات السابقة -٦

وية، وهذه اخلالفات يتحدث عن اخلالفات النحنظرا ألن املوضوع حمل البحث 

جندها مطروحة يف كتب اخلالف وغريها من كتب النحو، وقامت عليها دراسات عديدة إال 

أن هذه الدراسات مل  ترتب مسائل اخلالف حسب ترتيب أبواب النحو، ومل تربز فوائد 

  اخلالف وآثاره، أو احلكم على ما هلذه املسألة أو غريها من فائدة للغة والدارس هلا.

سرد  قصب السبق يف هذا املوضوع حمل البحث، هو حمط النظر علىهنا كان ومن 

ثمار ال مسائل اخلالف وتصنيفها حسب املشهور يف ترتيب أبواب النحو العريب، وذكر

اخلالفات وأمهيتها وأثرها على اجلانب اللفظي والرتكييب للغة، وعلى واآلثار املهمة هلذه 

  .اجلانب الداليل كذلك

  أرى أ�ا تتصل مبوضوع البحث منها ما يلي:ت اليت أجريت و ومن الدراسا
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توجيه االختالف النحوي والصريف وأثره يف املعىن بني رواية حفص عن عاصم وورش  

جامعة اإلمام حممد بن . عبدالرمحن حسني قاسم/ رسالة ماجستري للباحث. عن نافع

.سعود اإلسالمية

اس يف ضوء السياق القرآين والقواعد تعدد التوجيه النحوي يف إعراب القرآن للنح 

رسالة ماجستري، الباحث علي سنوسي أمحد، كلية اللغة العربية، جامعة . النحوية

.اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حممد  إعداد الباحث/ مسائل اخلالف النحوية يف ضوء االعرتاض على الدليل النقلي 

حممد بن سعود  اإلمامجامعه  العربية كلية اللغة،  السبيهنيبن عبدالرمحن بن عبداهللا

.م٢٠٠٥ةسالمياإل

تعدد املعىن النحوي لتعدد املعىن املعجمي، رسالة ماجستري، للباحث نياف رزقان  

. هليل، كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

.م٢٠٠٦الشاهد القرآين وتوظيفه يف اخلالف النحوي، رسالة دكتوراة، جامعة مؤتة  

حسن البدري . صور اخلالف النحوي والصريف واللغوي بني احلجازيني والتميميني، د 

.العدد األول. ١٩٨٥ا�لة العلمية لكلية الرتبية . النادي، كلية تربية ، أسيوط

شريف . د. اخلالف النحوي يف آيات القرآن الكرمي وأثره على احلكم الفقهي 

.عبدالكرمي

جملة . مركز امللك فيصل . شريف عبدالكرمي. د. الفات النحويةالبعد الداليل يف اخل 

.هـ١٤٢٤سنة  ٣ا�لد اخلامس العدد. الدراسات اللغوية

ما فات اإلنصاف من مسائل اخلالف، رسالة ماجستري ، بكلية دار العلوم ، جامعة  

القاهرة.

ة دكتوراه للسيد رزق، جامعة األزهر الشريف.لاخلالف بني النحويني رسا 

دراسات فما وجد�ا تشفي غلة الظامئ يف إبراز فائدة اخلالف، الوقد طالعت هذه 

وبيان مثار تنوع اآلراء وتعددها، إذ مل ختتص �ذا بدءاً، لذلك جاءت هذه الدراسة لتكون 

نوعًا جديدًا يف باب اخلالف، وتعكس ما ميكن أن جينيه الناظر من اخلالف النحوي 

  . النحو وأهله �مة املزايدة والغلو فيما ال مثرة فيهومسائله، وهي بذلك ترد عن 
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 منهج البحث -٧

ئله، فقد اعتمدت فيه نظراً خلصوصية البحث وصلته املباشرة باخلالف النحوي ومسا

الوصفي للخالف وما نتج عن كل مسألة فيه من فائدة، وأثرها الواضح على على املنهج 

االستشهاد لكل فائدة من أمهات كتب النحو اللغة عامة ودارس النحو خاصة، مع التمثيل و 

الفوائد واآلثار اليت ترتبت على اخلالف النحوي ومسائلة يف آن   وأصوله، للوصول إىل

  ومن أجل ذلك فقد جاء البحث مكوناً من الفصول التالية:.واحد

 مكونات البحث -٨

ى ، علعامة وفهارس الصة وتوصيات،، وخوثالثة أبوابمقدمة، يتكون البحث من: 

  :النحو التايل

املوضوع، وضوع البحث وأمهيته، وسبب اختيار م اليت تشتمل علىو ، مقدمة البحث 

و منهج ، الدراسات السابقة، أهداف البحث، وتساؤالت البحث، ومشكلة البحث

ث.البحث، ومكونات البح

   :لباب األولا
 توطئة ومتهيد وفصلني على النحو التايل:ويشتمل هذا الباب على: 

الباحث فيها عنويتحدث  :ة)عام ةبصف فاخلال ممفهو ( عنوانب توطئة  

اخلالف سنة كونية ، وأن مفهوم اخلالف لغة واصطالحًا والفرق بينه وبني االختالف    

، مث قواعد اخلالف وآدابه، مث وأسبابه تهادواعي اخلالف وضرور ، و وطبيعة جبلية

: والتمهيد يف مجيع العلوم.، وأنه ظاهرة أنواع اخلالف، و حماسن اخلالف ومساوئه

  ويتحدث فيه الباحث عن نشأة الدراسات النحوية حىت بداية اخلالف.

نشأة اخلالف النحوي ، ويتحدث عن: )الخالف النحوي: (الفصل األول 

، وعن املصطلح النحوي واختالفاته بني البصريني ومدارسه وكتبه هأسبابو ، وتارخيه

  .والكوفيني.

وقد اشتمل على معظم )، سائل الخالف النحويالفصل الثاني: (تصنيف م 

 وترتيبهامسائل اخلالف اليت ذكرها ابن األنباري يف اإلنصاف، والعكربي يف التبيني، 
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 الكتفاءحسب املشهور يف ترتيب أبواب النحو العريب، دون ذكر لتفاصيل املسألة، وا

  . حيث هذا الفصل لتصنيف املسائل اخلالفية ليس إالبذكر مصادرها فقط،

(ثمار الخالف النحوي) باب الثانيال
فصول على النحو التايل:ثالثة على هذا الباب واشتمل 

مسائل خالفية منصوص على فائد�ا ومثر�ا، وأثر ذلك على الدرس  الفصل األول:  

.النحوي

 مثر�ا وفائد�ا للنحو ودارسه،عدم اخلالفية املنصوص على املسائل : الفصل الثاني  

فية ذات وجهني، البعض قال بفائد�ا والبعض اآلخر قال بعدم فائد�ا.ومسائل خال

، منسوجة على منوال املسائل فيها د الباحثاجته مسائل خالفية الفصل الثالث:  

  املنصوص عليها بنوعيها، مع االجتهاد يف ذكر الثمرة أو عدمها.

  : (آثار الخالف النحوي)الثالث بابال
  فصلني، مها: علىهذا الباب مل توقد اش 

ويشمل آثار قبل زمن اخلالف بني ، للخالف النحوي جيابيةاإلثار اآل الفصل األول: 

البصريني والكوفيني، وأخرى بعد زمن اخلالف بينهما.

سلبية حقيقية،  آثار ي، ويشتمل على اآلثار السلبية للخالف النحو  الفصل الثاني: 

باحث فيها.وأخرى قد يرى البعض أ�ا سلبية، مع ذكر رأي ال

وتشتمل اخلالصة على أهم ما احتواه البحث من أفكار، الخالصة والتوصيات: 

من خالل البحث والدراسة. وما يريد الباحث أن يعرضه داخل  وما مت التوصل إليه

صفحات البحث. 

تشمتل ، و التوصيات العلمية اليت ميكن فهمها من خالل البحثفهي وأما التوصيات،  

باحثني القيام به يف اخلالف النحوي ومسائله؛ ألنه خالف على ما جيب على ال

متشعب وال يكفيه حبث باحث بعينه بل إنه حيتاج إىل إمكانات أكرب بكثري من جمرد 

حبث أو أكثر.

 وتشمل:: الفهارس العامة 
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  .قائمة املراجع واملصادر –أ 

 والقراءات. فهرس اآليات القرآنية –ب 
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  اب األولـالب
  

  

  

  اخلالف النحوي وتصنيف مسائله 
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  ـةــتوطئـ

  الف بصفة عامة) ـ(مفهوم الخ

 .مفهوم الخالف في اللغة واالصطالح والفرق بينه وبين االختالف  

  أوًال: الخالف لغة:

اء والالم والفاء أصول ثالثة، أحدها: أن قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: اخل

ام. الثالث: التغيري.   جيئ شيء بعد شيء ويقوم مقامه. الثاين: خالف ُقدَّ

؛ أي: ةاختلف الناس يف كذا، والناس خلف قوهلم: واألصل األول هو املقصود هنا يف

وهو معىن  ي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي حناه.حِّ نَ فمختلفون، ألن كل واحد منهم يُـ 

   .)١(قوهلم: اخلالف: ضد املوافقة

 يوافقه وهو مأخوذ من خالف خيالف خمالفة ملمن هنا يقال: خالف الرجل صاحبه:و 

  وخالفا.

؛ ألن )٢(واخلالف أعم من الضد، ألن كل ضدين خمتلفان، وليس كل خمتلفني ضدين

  .الضدين مها اللذان بينهما غاية اخلالف

  ثانياً الخالف اصطالحاً: 

 لم خيرج عن املعىن اللغوي السابق، إال أنَّه خصص يفف اخلالف يف االصطالحأما و 

  معىن التضاد والتعارض، ومن تعريفا�م اآليت.

: "فحد اخلالف: الذهاب إىل أحد النقيضني من كل واحد أبو الوفاء البغدادي قال

   ".)٣()من اخلصمني

                                                
   .٢١٣-٢/٢١٠معجم مقاییس اللغة البن فارس  )١(

 دمشق، دون تاریخ. –، الناشر دار القلم ٣١٣مفردات ألفاظ القرآلن لألصفهاني، مادة (خلف) ص  )٢(

 مطبعة مصر. دون تاریخ.، ٢٤١انظر: الجدل، ألبي الوفاء علي بن عقیل البغدادي ص )٣(



٣ 

 

وهي  ".)١(يق حق أو إلبطال باطلوقال اجلرجاين: "منازعة جتري بني املتعارضني لتحق

  .أيب الوفاءمتقاربة يف املعىن، ولعل تعريف اجلرجاين أوضح يف عباراته من 

   الفرق بين الخالف واالختالف:

مبعىن اخلالف، فيقال: اختلف خيتلف اختالفًا  معناه أيضاً أين أما االختالف فيو 

   كان اآلخر.ومن مث يستعمل كل من الكلمتني م ،)٢( القوم:  ضد اتفقوا

ومل يفرق ابن عقيل واجلرجاين بني اخلالف واالختالف يف االصطالح عند تعريفهم 

  .للخالف

بني اخلالف واالختالف بقوله: "واالختالف: هو أن يكون  )٣(ق الكفويوفرَّ   

واالختالف: ما يستند  الطريق خمتلفاً واملقصود واحداً، واخلالف: هو أن يكون كالمها خمتلفاً.

ليل؛ واخلالف: ماال يستند إىل دليل، واالختالف من آثار الرمحة... واخلالف من أثار إىل د

  ".)٤(البدعة

ق بعضهم بأنَّ اخلالف: ما حيمل يف مضمونه النزاع والشقاق والتباين احلقيقي، وفرَّ 

واالختالف: ما حيمل التغاير اللفظي ال احلقيقي، وهلذا جيري على لسان أهل العلم أثناء 

املسائل اخلالفية: هذا اختالف ال خالف، إذا كان االختالف لفظيًا واجلمع بني  تقرير

  .)٥(القولني ممكناً 

  
                                                

محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز الفتـــوحي  ،شــرح الكوكــب المنیــر، المســمى بمختصــر التحریــر، البــن النجـــار )١(

 .١٩٩٣ – ١٤١٣، تحقیق محمد الزحیلي، ونزیه حماد، الناشر مكتبة العبیكان، سنة ١/٤٣ الحنبلي
 ، مادة (خلف).٩/٩٠اللسان  )٢(
 - ط)  -أبو البقاء: صاحب (الكلیات  الكفوي،أیوب بن موسى الحسیني القریمي  ،ءأبو البقاالكفوي، هو:  )٣(

عاش وولي القضاء في (كفه) ، كان من قضاة االحناف - المصطلحات والفروق اللغویة معجم فيوهو 

وله كتب أخرى ، ، ودفن في تربة خالد هـ١٠٩٤وعاد إلى استانبول فتوفي بها، بتركیا، وبالقدس، وببغداد

 .٢/٣٨انظر األعالم للزركلي تركیة.بال
 م،١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بیروت  - دار النشر: مؤسسة الرسالة  .٦٢، ٦١ص الكفوي الكلیات ألبي البقاء )٤(

 .محمد المصري -عدنان درویش  تحقیق:
  .١٠ص لمحمد عوامة أدب الرأي" ادب االختالف في مسائل العلم" )٥(



٤ 

 

   :ودواعيه أسباب االختالف

إن الناظر لالختالف بني الناس عموماً واملسلمني وأهل اللغة والتفسري خصوصاً، جيـد 

بـاين بـني النـاس يف املـدارك أن هذا االختالف ضرورة ال بد منهـا، وهـذه الضـرورة تعـود علـى الت

فهـم األحكـام  يف االخـتالفوالعقول، والنظر إىل النصـوص وطبيعـة اللغـة. لـذا كـان البـد مـن  

طبيعــة  يرجــع ألســباب ودواع عديــدة منهــا وهــذا االخــتالف ،واســتنباط املعــاين والعلــل وغريهــا

  . ..إخل والسياسة الدين، واللغة، وطبيعة الكون واحلياة

  ين: فأما طبيعة الد

فقـــد أراد اهللا أن يكـــون يف أحكامـــه املنصـــوص عليـــه واملســـكوت عنـــه، وأن يكـــون يف 

املنصـــوص عليـــه: احملكمـــات واملتشـــا�ات، والقطعيـــات والظنيـــات، والصـــريح واملـــؤول، لتعمـــل 

  العقول يف االجتهاد واالستنباط، فيما يقبل االجتهاد. 

هـام، لداللـة، ال ختتلـف فيهـا األفولو شاء اهللا ألنزل كتابـه كلـه نصوًصـا حمكمـة قطعيـة ا

مل يفعـــل ذلـــك، لتتفـــق طبيعـــة الـــدين مـــع طبيعـــة اللغـــة، وطبيعـــة  وال تتعـــدد التفســـريات. ولكنـــه

  ضروريات الزمن. ، وتباينهم يف الفهم واالستنباط، وكذلك حسب الناس

  وأما طبيعة اللغة: 

ات فـــــإن نصـــــوص القـــــرآن والســـــنة، جـــــاءت علـــــى وفـــــق مـــــا تقتضـــــيه اللغـــــة يف املفـــــرد

والرتاكيب، ففيها اللفظ املشرتك الذي حيتمل أكثر من معىن، وفيها مـا حيتمـل احلقيقـة وا�ـاز، 

  والعام واخلاص، واملطلق واملقيد. 

  وأما طبيعة البشر: 

فقد خلقهم اهللا خمتلفني، فكـل إنسـان لـه شخصـيته املسـتقلة، وتفكـريه املتميـز، وميولـه 

واحد، وحمو كل اختالف بيـنهم، فهـذا أمـر خمـالف اخلاصة، ومن العبث صب الناس يف قالب 

، فقــد خلــق اهللا البشــر متفــاوتني يف اإلدراك واالســتيعاب مبــا للفطــرة الــيت فطــر اهللا عليهــا النــاس

  . فضل اهللا به بعضهم على بعض من الفهم والعلم واحلفظ وسعة االطالع



٥ 

 

  وأما طبيعة الكون والحياة:

خمتلـــف األنـــواع  -ســـبحانه  -خلقـــه اهللا فـــالكون الـــذي نعـــيش يف جـــزء صـــغري منـــه،  

  والصور واأللوان، وهذا االختالف ليس اختالف تضارب وتناقض بل هو اختالف تنوع. 

أو البيئــة الــيت يعــيش فيهــا اإلنســان هلــا ثــأثري علــى قــوة املـــدارك وكــذلك طبيعــة احليــاة، 

ائل، فيظهـر ونوعية الـوعي، ومـا يرتتـب علـى ذلـك مـن إصـدار الـرأي علـى كـل مسـألة مـن املسـ

ختتلــف وتتغــري حبســب مــؤثرات متعــددة، يف  تــأثري البيئــة واضــحاً فيهــا، لــذلك فــإن طبيعــة احليــاة

  املكان والزمان. 

  وأما العامل السياسي

وهــو دخـــول السياســـة يف اخلالفـــات الفرعيـــة، لتضـــفي عليهـــا منطـــق القـــوة حـــىت يكـــون 

املأمون عندما تبىن رأي املعتزلـة دليًال آخر على صحة القول. وخري مثال لذلك ما حدث أيام 

متابعتــه يف ذلــك، وقــد أدى ذلــك إىل مقابلــة ذلــك   بــالقول خبلــق القــرآن، وأرغــم العلمــاء علــى

القول بنظريه مـن األحكـام، ومـا حـدث أيـام الرشـيد بـني سـيبويه والكسـائي ومناصـرة الكسـائي 

سـيبويه مـن رأي، وكانـت صحة ما ذهب إليـه غم خطئه يف املسألة الزنبورية، وعلى الرغم من ر 

هـــذه املنـــاظرة مـــؤامرة مـــن الكســـائي وبعـــض األعـــراب الـــذين اتفـــق معهـــم علـــى مناصـــرته ضـــد 

  سيبويه، مما كان سبباً من أسباب هالك سيبويه. 

***  
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  متهيـــد:

  (نشأة الدراسات النحوية وتطورها حىت بداية اخلالف)

  :النشأة األولى لعلم النحو

  انتشار اللحن : *

لذلك  إجيادها، إىللكل ظاهرة جديدة حاجة ملحة تدعو  الواضح واملعروف أن من

فإن ظاهرة نشوء النحو مل تكن جزافاً، حيث أدى إىل ظهورها دوافع ، وكان من أشد 

لو مل توجد مثل هذه الدوافع ملا كان هنا تفكري يف الدوافع يف تلك الفرتة الزمنية هو اللحن. و 

اجلديدة اليت ظهرت آنذاك  واألجواءمواجهة الظروف  ألجلالنحو  إبداعه . أجل ، إمنا وضع

لذلك هو االختالط بني العرب  األسبابواليت أشاعت اللحن على ألسنة الناس ، ولعل أهم 

وعاشت  اإلسالمي، أو خضعت للحكم  اإلسالماليت دخلت  األخرى األجنبيةوالشعوب 

ض العالقات اليت فرضتها الظروف اجلديدة، يف بالد املسلمني ، أو ارتبط �ا املسلمون ببع

وبإجياز فإن هذا االختالط بكل صوره وأساليبه قد فرضته الظروف اجلديدة اليت خلقها انبثاق 

  .أن خيلق اللحن األلسنةوبعثته وحتركه ، ومن طبيعة هذا االختالط يف  اإلسالم

ـ  سلمصلى اهللا عليه و تاريخ اللحن لرأيناه قد ظهر حىت يف عصر الرسول ـ  تتبعناولو  

ن اللحن ظهر يف كالم املوايل واملتعربني من عهد النيب ـ أل : "...)١(الطيب احلليب فيقول أبو

                                                
اللغوي الحلبي، اإلمام األوحد، صاحب مراتب النحویین،  قال في  هو: عبدالواحد بن علي، أبو الطیب  )١(

البلغة: له التصانیف الجلیلة منها: مراتب النحویین، لطیف، اإلتباع، اإلبدال، شجر الّدر، وقد ضاع أكثر 

 مؤلفاته، وكان بینه وبین ابن خالویه منافسة، مات بعد الخمسین وثالثمائة. قال الصفدي: أحد العلماء، زین

المتغنیین بعلمي اللغة والعربیة، أخذ عن أبي عمر الزاهد، ومحمد بن یحیى الصولي، وأصله من  عسكر 

، انظر: بغیة وثالثمائة مكَرم، قدم حلب، وأقام بها إلى أن ُقتل في دخول الدُّمستق حلب، سنة إحدى وخمسین

 . ٢/١٢٠الوعاة 



٧ 

 

صلى اهللا ـ ـ فقد روي عن عبد اهللا بن مسعود أن رجالً حلن حبضرة النيب  سلمصلى اهللا عليه و 

  . )١(»ضل"  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: " أرشدوا أخاكم فقد ـ عليه وسلم

كما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله: " أنا من قريش، ونشأت يف بين 

فإذا كان اللحن يف التخاطب بني العرب هو الدافع األول إىل  .)٢( يل اللحن" سعد، فأىنَّ 

تدوين اللغة ومجعها، واستنباط قواعد النحو وتصنيفها، فإننا نتعرف من خالل احلديثني 

 وجود كلمة اللحن وتداوهلا، وإن مل ينقل إلينا ما اخلطأ اللغوي الذي قصد �ا السابقني

  آنذاك.

 اإلسـالميةـ وبعـد أن اتسـعت الفتوحـات  سـلموبعـد عصـر الرسـول ـ صـلى اهللا عليـه و 

األلســـنة، وخاصـــة يف قـــراءة القـــرآن الكـــرمي وازداد االخـــتالط أخـــذ اللحـــن يشـــيع تـــدرجييا علـــى 

ـ كمــا ســبق ـ وهنــاك روايــات التســاع اخــتالط العــرب مــع غــريهم  نتيجــةواحلــديث الشــريف؛ 

عديــدة ذكر�ــا كتــب التــاريخ واألدب والنحــو تــدل علــى كثــرة انتشــار اللحــن، الــذي كــان هــو 

  احملرك األساسي لنشأة النحو ووضع بذوره، للحفاظ على القرآن الكرمي، ومن هذه الروايات: 

ســــى) فكتــــب إليــــه عمر:ســــالم موســــى إىل عمــــر (مــــن أبــــو مو  أليبكتــــب كاتــــب «  - ١

 .)٣("ر عطاءه سنة ، وأخِّ فاضرب كاتبك سوطا واحدا :عليك، أما بعد

أن عمــر رضــي اهللا عنــه مــر علــى قــوم يســيئون الرمــي فقــرعهم فقــالوا: إنــا قــوم وروي   - ٢

طـــؤكم يف خلمتعلمـــني ( والصـــواب أن يقولـــوا: متعلمـــون) فـــأعرض مغضـــباً وقـــال: واهللا 

                                                
، وقال: صحیح اإلسناد. وانظر: جمع الجوامع ٣٦٤٣برقم  ٢/٤٧٧الحدیث: أخرجه الحاكم في مستدركه  )١(

 .٥صمراتب النحویین وانظر: ). ١٢٥للسیوطي باب الهمزة، حدیث رقم (
ل رسول اهللا الطبراني عن أبي سعید الخدري قال قا هخرجأ :"هذا الحدیث مذكور بالمعنى ال باللفظ، والحدیث )٢(

"أنظر: نى یأتیني اللحنأنشأت في بني سعد فانا أعرب العرب ولدت في قریش و :"صلى اهللا علیه وسلم

والمزهر في علوم اللغة باب "معرفة الطبقات والحفاظ  .١/١١٠الخصائص الكبرى للسیوطي

ده في الجامع الصغیر وعزاه إلى الطبراني عن أبي سعید ر وأو . ١/٢٠١وكشف الخفا .٢/٣٤١والثقات"

وذكره األلباني في ضعیف الجامع الصغیر برقم:  الخدري، وقال الهیثمي : فیه میسر بن عبید وهو متروك.

 ، وقال عنه إنه موضوع.  ١٣٠٣
 . ٦ صمراتب النحویین  )٣(



٨ 

 

صـــلى اهللا عليـــه  -م يف رمـــيكم، مسعـــت رســـول اهللا مـــن خطـــئك لســـانكم أشـــدُّ علـــيّ 

 . )١(رحم اهللا امرءاً أصلح من لسانه"يقول: " -وسلم 

أول حلن مسع بالبادية : هذه عصايت ، بدل عصـاي، وأول حلـن « وروى اجلاحظ أن  - ٣

 .)٢(»مسع بالعراق: حي على الفالح ، بكسر الياء بدل فتحها 

زيــاد فقـــال : إن أبينــا هلــك ، وإن أخينـــا رجـــال دخــل علــى  أن« وينقــل ابــن قتيبــة :  - ٤

غصبنا على مرياثنا من أبانا ، فقال زيـاد : مـا ضـيعت مـن نفسـك أكثـر ممـا ضـاع مـن 

 .)٣(»مالك 

إين تأملـت كـالم « ـ قـال:  رضـي اهللا عنـهـ علـي  اإلمـامنبـاري أن روى ابـن األ - ٥

 .)٤(»ـ األعاجمالناس فوجدته قد فسد مبخالطة هذه احلمراء ـ يعين 

إال أن أشهر القصص يف تاريخ النحو ما أورده  ما سبق من الروايات كثري، وغري

األصفهاين يف األغاين، إذ دخل أبو األسود الدؤيل يف وقدة احلر بالبصرة على ابنته، فقالت 

أبت ما أشدُّ احلر؟ فرفعت كلمة (أشد) فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان احلر  له: يا

أبت إمنا أخربتك ومل أسألك، واحلقيقة أنه كان عليها  ر، فقالت: ياأشد؟ فقال هلا: شهر ناج

  .)٥(أن تقول إذا أرادت إظهار التعجب من شدة احلر واإلخبار عنه : ما أشدَّ احلر!!

حيس أبو األسود وكان  األسود، دخل بيت أيب إذمن اخلطورة  بلغ حداً  نفاللحن إذ

الدؤيل: إين  األسود قال أبو« قل السريايف : باللحن ـ شأن العرب الفصحاء آنذاك ـ كما ين

  .)٦(»للحن غمرا كغمر اللحم  ألجد

                                                
برقم  ٢/٢٥٧، والبیهقي في شعب اإلیمان٣١٤٤٣و١٢٧٠١الحدیث أخرجه السیوطي في جامع األحادیث برقم )١(

 .١٠/٢٥١، ٥٥٠و٣/٣٥٢، وكنز العمال ١٦٧٨
 .١١غاني ص، لسعید األفمن تاریخ النحو )٢(
 . المرجع السابق، نفس الصفحة )٣(
 . ٢صلباء نزهة األ )٤(
 .١٢صأخبار النحویین البصریین . و ١١/١١٩األغاني )٥(
 . ١٤صأخبار النحویین البصریین  )٦(



٩ 

 

وليس هنا مكان  آنذاك. األلسنةوهناك حكايات كثرية تنقل عن شيوع اللحن على 

  سردها، لكن ذكرنا ما يؤيد وجود خطر اللحن.

مل يشعر خبطورة اللحن وقد ظهر يف هذا ا�ال عاعلي  اإلمامونتيجة لذلك أخذ 

العامل ، إنه لنحوقواعد اإىل التفكري يف وضع  اإلمامجديد ، يعترب أهم العوامل اليت دفعت 

ـ كما سبق الشريفة  واألحاديثخبطورة اللحن على القرآن الكرمي  وهو اإلحساسالديين ، 

الشرعية،  األحكامإن اللحن يف القرآن الكرمي له أخطاره الكبرية يف جمال فهم ذكره ـ حيث 

وخشي « يؤدي اللحن إىل غموض معانيه كما يقول ابن خلدون يف جمال تأثري اللحن:حيث 

أهل العلوم منهم أن تفسد امللكة رأسا ويطول العهد �ا فينغلق القرآن واحلديث على الفهوم 

«)١(.  

وحدثت عدة حوادث نبهتهم إىل النهوض إىل صيانة « ويقول أبو عبد اهللا الزجناين:

  .)٢(»من أن يطرق اللحن عليه اإلسالمس الدين وحفاظ القرآن الذي هو أسا

مســع : «األســودوقــد شــاع اللحــن يف قــراءة القــرآن الكــرمي آنــذاك فينقــل الســريايف أن أبــا 

  .بالكسر )٥التوبه: آية ( )٣(}هِ ولِ سُ رَ وَ  ينَ كِ ِر شْ المُ  نَ مِ  يءٌ رِ بَ  اهللاَ  نَّ أ{قارئا يقرأ : 

: ال هلـذا العلـم أنـه مسـع أعرابيـا يقـرأعلـي  وروي أن سبب وضع« نباري : وقال ابن األ

  . )٤(»يأكله إال اخلاطئني 

صــرحت بــأن الســبب الــرئيس يف وضــع النحــو وهــذه الروايــة األخــرية البــن األنبــاري قــد 

 ألكثـرهو السبب الديين ، بل إن العامل الـديين هـو العامـل الـرئيس يف وضـع علمـاء املسـلمني 

داخلــة ضــمن العامــل الــديين كمــا صــرح �ــذا  األخــرىل علــومهم أيضــا ، بــل رمبــا كانــت العوامــ

  الدافع ابن خلدون وغريه .

                                                
 . ٥٠٢، صمقدمة ابن خلدون )١(
 . ٨٧، ألبي عبداهللا الزنجاني صتاریخ القرآن )٢(
 . ٣ ، صلباءنزهة األ )٣(
 صدر السابق ونفس الصفحة. نفس الم )٤(



١٠ 

 

الشــــريفة أن تتعــــرض  واألحاديــــثاحلفــــاظ علــــى نصــــوص القــــرآن الكــــرمي  فألجــــل نإذ

للتغيـــري والتبـــديل ، ولســـوء الفهـــم وعـــدم القـــدرة علـــى فهمهـــا ، وعـــدم الـــتمكن مـــن اســـتخراج 

رضـي ـ  اإلمـام علـي ة صـحيحة ، كـل ذلـك حفـز بصـور  اإلسـالميةالشـرعية واملفـاهيم  األحكام

 اإلســالمخليفــة املســلمني ، والــذي عليــه مهمــة احلفــاظ علــى  ألنــهـ لوضــع النحــو ،  اهللا عنــه

  . األجيالوالقرآن الكرمي لكل 

أن حيــارب هــذا اخلطــر  إمــام املســلمني وخليفــتهم ـ رضــي اهللا عنــه ـ علــى لزامــاً فكــان 

الشـريفة مـن اخلطـأ واللحـن ، وكـان يشـاركه يف  واألحاديـث على القـرآن الكـرمي حفاظاً  ؛اجلديد

الـذي كـان يشـعر بـاللحن ـ كمـا ذكرنـا ذلـك يف الروايـة السـابقة ـ وكـان  األسود هذا الشعور أبو

يعتـرب املستشـار يف الكثـري مـن القضـايا اللغويـة ـ آنـذاك ـ لـدى اخللفـاء والـوالة ، والـذي تعـرف 

 أليبومــدى خطورتـــه الدينيــة واللغويــة ، وكــان الـــدافع  األلســنةعلــى مــدى شــيوع اللحـــن علــى 

هــو الـدافع الــديين ، لــذلك قـام بتنقــيط املصــحف الشـريف دون ســواه ، ومل يتحــرك إال  األسـود

يـؤدي هـذه  حني شعر باخلطر احملدق باملصحف الشريف ، ولكن هذا العمل ـ رغم أمهيتـه ـ ال

إىل التفكـري جـديا يف  األسـود السـالم ـ وأبـوـ عليـه  اإلمـامالوظيفـة بصـورة تامـة ، لـذلك انـدفع 

حماربة هذا الوباء الزاحف ومعاجلته ، وذلـك بوضـع النحـو الـذي يتكفـل �ـذه املهمـة اخلطـرية ، 

 اإلسـالمية األمـةفإن علم النحو هو الذي ميكنه القضاء على هذا املرض الذي أخذ يشـيع يف 

،  اإلمـــامن هـــذه املهمـــة الـــيت تبناهـــا ، وأمــا التنقـــيط فإنـــه وإن كـــان يشـــكل جـــزءا ال ينفصــل عـــ

  فيما بعد.ـ بعد أن مهد له السبيل ـ كما سنرى  األسودوكلف �ا أبا 

***  

  

  

  

  



١١ 

 

  النحو األولى قواعدِ  عُ ضْ وَ 

حيدثنا ابن خلدون كيف وضعت قواعد علم النحو؟ وكيف فكر العرب يف احملافظة   

هم فيقول: فاستنبطوا من على اللغة ونطقها، بعد أن فسدت ملكات النطق السليم لدي

جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردًة، ِشبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع 

الكالم، ويلحقون األشباه باألشباه، مثل أن الفاعل مرفوع، واملفعول منصوب، واملبتدأ 

تسميته إعراباً، مرفوع، مث رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على 

  .)١(وتسمية املوجب لذلك التغري عامًال، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطالحات خاصة �م

  من هو واضع قواعد النحو العربي األول؟

وبعد ما سبق من ظهور اللحن ومسـاع اإلمـام علـي ـ رضـي اهللا عنـه ـ لقـارئ يقـرأ القـرآن 

ســـود الـــدؤيل، نتســـاءل مـــن الواضـــع وهـــو يلحـــن، ومـــا حـــدث مـــن اللحـــن يف كـــالم ابنـــة أيب األ

  احلقيقي األول لعلم النحو؟ أهو اإلمام علي أم أبو األسود الدؤيل؟.

أن أول من اهتم بوضع النحو هو اإلمـام علـي ذهبت بعض كتب التاريخ واألدب إىل 

الروايـة وانتشـرت بـني النـاس حـىت أصـبحت يف نظـر الكثـريين  وقد شاعت هـذه ،بن أيب طالب

هذه الرواية حتتاج إىل نظر، حيـث إن جيوز الشك فيها. ويبدو أن  ال لتارخيية اليتقائق امن احل

اإلمام علي ـ كّرم اهللا وجهه ـ مل يأت البصرة ملثل هذه األمور، بل جـاء إليهـا يف ثـورة اجتماعيـة 

دينيــة، ومل تشــغله مثــل هــذه األمــور، وهــذه األمــور ال تقلــل مــن شــأن اإلمــام علــي إن أنكــرت 

طالـب مل يـأت البصـرة  ن علـي بـن أيبإ": )٢(يقـول األسـتاذ عبـد الكـرمي الـدجيلي ذاوهلـ  عليـه.

الروايـات الـيت تقـول بـأن عليـاً  رمؤلفاً وحماضراً وإمنا جاء حمارباً وخماصـماً. كمـا أن جحـد وإنكـا

 ".…قيمته ينقص من يضريه وال هو واضع النحو ال

 هو أبو األسود الدؤيل. وهناك روايات أخرى كثرية تقول بأن واضع علم النحو

                                                
 .٢٠١مقدمة ابن خلدون ص  )١(
ط " و" محاضرات عن .العربي، تاریخه ونصوصه األدبله كتب، منها "البند في ، أدیب نجفي، من الشعراء )٢(

 ١٨ط " و" نماذج من شعره ط "  -مالء ورسم الخط العربي الشعر العراقي الحدیث ط " و " المرشد، في اإل

، انظر: ١٩٧٤، وله كتاب" مقدمة دیوان أبي األسود، ولم یذكره الزركلي، توفي عام الغري صفحة في شعراء

  .٤/٥٢األعالم للزركلي
 



١٢ 

 

  :عرض الروايات

الروايات الـيت تـدلنا علـى بدايـة وعلى ضوء الفقرة السابقة ميكن لنا أن نذكر بعضاً من 

روايـــات  ، وعلـــى ســـبب وضـــعه، وســـوف نـــذكراحلقيقـــي واضـــعه وضـــع النحـــو العـــريب ، وعلـــى

للقــائلني بــأن  للقــائلني بــأن واضــع النحــو هــو اإلمــام علــي ـ رضــي اهللا عنــه ـ  وروايــات أخــرى

واضع النحو هو أبو األسود ، وكذلك روايات جتمع بينهما يف وضع النحو. وإن كانـت هنـاك 

ا ، خـــالل هـــذأخـــرى ســـوى مـــا ســـتذكر روايـــات رمبـــا تـــرد و روايـــات كثـــرية يف خمتلـــف الكتـــب، 

  الدراسة : البحث وهذه

  :  األولالقسم 

النحـو  هـو الـذي وضـع،  علـي بـن أيب طالـب اإلمـاموهي الروايات اليت تؤكـد علـى أن 

  ومنها :

اجلمهـــور مــن أهـــل الروايــة علـــى أن أول مــن وضـــع النحــو أمـــري « قــال القفطــي :  -١

: دخلـت علــى أمـري املـؤمنني ـ عليـه السـالم ـ  األسـود املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب ، قــال أبـو

نا فـأردت أن فرأيته مطرقا مفكرا ، قلت : فيم تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال : مسعت ببلدكم حل

صــحيفة فيهـــا : بســـم اهللا الـــرمحن  العربيـــة ، مث أتيتــه بعـــد أيـــام فـــألقى إيلَّ  أصـــولأضــع كتابـــا يف 

وفعــل وحـــرف ، فاالســم مــا أنبــأ عــن املســـمى ، والفعــل مــا أنبــأ عـــن  اســمالــرحيم ، الكــالم : 

ه مـا وقـع وال فعل ، مث قال : تتبعه وزد في باسمليس  معىنحركة املسمى ، واحلرف ما أنبأ عن 

ثالثــــة : ظــــاهر ومضــــمر ، وشــــيء لــــيس بظــــاهر وال مضــــمر ، وإمنــــا  األشــــياءعلــــم أن الــــك، و 

  .)١(»يتفاضل العلماء يف معرفة ما ليس مبضمر وال ظاهر 

دخلـت علـى أمـري املـؤمنني فــأخرج يل : « ، قـالاألسـودروايـة عـن أيب  نبـاه أيضـاً ويف اإل

، قــال: ؟!عــىن) فقلــت: مــا دعــاك إىل هــذاوفعــل وحــرف جــاء مل اســمرقعــة فيهــا: (الكــالم كلــه 

رأيت فسادا يف كالم بعض أهلي فأحببت أن أرسم رمسا يعرف به الصواب من اخلطأ ، فأخذ 

  )٢(»النحو من علي ومل يظهره  األسود أبو

                                                
  . ٤نباه الرواة : إ )١(
 . ٥إنباه الرواة :  )٢(



١٣ 

 

زيـادا مسـع بشـيء عنـد أيب  أن« أيضـا ـ ولعلهـا ملحقـة بالروايـة السـابقة ـ :  اإلنبـاهويف 

، فـامتنع ليكون إماماً ؛ : أظهر ما عندك للناس األسود أليبشا فقال ورأى اللحن قد ف األسود

  . )١(»عن ذلك . . . 

هلـذا العلــم  بــن أيب طالـب وروي أن سـبب وضـع علـي« نبــاري : ـ وقـال ابـن األ ٢

  .)٢(»يقرأ : ال يأكله إال اخلاطئني ، فوضع النحو  أنه مسع أعرابياً 

  القسم الثاني :

احلقيقـي ضـع او الهو  األسودتدل على أن أبا لروايات اليت بعض ا يف هذا القسم نذكر

  النحو:لعلم 

يف كتابه مراتب  هـ٣٥١ة أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ــ املتوىف سنيقول ـ ١

  .)٣(النحويني: (مث أول من رسم للناس النحو أبو األسود الدؤيل)

هــو  عليــا إنيــل: وقــال صــاحب وفيــات األعيــان: هــو أول مــن وضــع النحــو، وق  -٢

  .)٤(وضع لهالذي 

م أوالد زيــاد بــن أبيــه فجــاء يومــا وقــال لــه : لِّــعَ يُـ  األســود وقيــل : كــان أبــو« قــال و  -٣

يل  أفتـأذن، وتغـريت ألسـنتهم ، األعـاجم، إنين أرى العرب قد خالطت هذه  األمريأصلح اهللا 

: جـل إىل زيـاد ، وقـال: ال، فجـاء ر  أن أضع للعـرب مـا يعرفـون أو يقيمـون بـه كالمهـم ، فقـال

، فلما حضر ، قـال  األسود، تويف أبانا وترك بنون ، فقال زياد: ادعوا يل أبا  األمريأصلح اهللا 

  .)٥(»: ضع للناس الذي �يتك عنه 

دخـل علـى ابنتـه بالبصـرة فقالـت : يـا أبـيت مـا أشـد  األسـودأبـا  أن: «  األغـاينـ ويف ٤

وتســتفهم منــه أي زمــان احلــر أشــد ؟ فقــال : شــهر احلــر ، فرفعــت كلمــة (أشــد) فظنهــا تســأله 

                                                
 . ٥إنباه الرواة :  )١(
 . ٣لباء : نزهة األ )٢(
 . ٥٠٦مراتب النحویین  )٣(
 .  ٢/٣١٢وفیات األعیان  )٤(
 . ٢٤٠| ١األعیان توفیا )٥(



١٤ 

 

. وقيـــل إثـــر هـــذه الواقعـــة وضـــع أبـــو )١(»نـــاجر ، فقالـــت : يـــا أبـــيت إمنـــا أخربتـــك ، ومل أســـألك 

  األسود باب التعجب يف النحو. 

والنحو والتاريخ األدب هذه مناذج للروايات الكثرية يف هذا ا�ال، اليت متتلئ �ا كتب 

، وسـوف نفسـر هـذا االخـتالف يف يف ثنايـا البحـث�ـذا املضـمون  أخرىنذكر روايات  رمبا، و 

  سبب الوضع والواضع .

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  ١١٩|١١ األغاني )١(
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 مراحل تكوين النحو العربي

وبعــد ظهــور النحــو بســبب ظهــور اللحــن يف البصــرة ، وظهــور األســباب والــدوافع الــيت 

در اإلشـارة إىل مراحـل أدت إىل نشأة هذا الفن ودور أيب األسود الدؤيل الواضح يف وضعه، جت

تكوين هذا الفن بعد أيب األسود، حيث إن النحو مر بعدة مراحل بعـد زمـن أيب األسـود حـىت 

اسـتوى علـى ســوقه فنـاً متكــامالً لـه قواعـده وأصــوله الـذي يُنســج علـى منواهلـا، والــيت وضـع أبــو 

  لروايات.األسود قواعدها األوىل بإرشاد من اإلمام على على ما اتفق من اجلمع بني ا

وقــــد مــــر النحــــو بأربعــــة مراحــــل، وال يهمنــــا ســــوى املراحــــل الــــثالث األوىل، حيــــث إن 

املرحلــة األوىل هــي مرحلــة ظهــور النحــو وكانــت بصــرية خالصــة، واملرحلــة الثانيــة، كانــت مرحلــة 

اجلدال واملناظرات النحوية، اليت أدت إىل ظهور اخلالفات النحوية يف الدرس النحوي بأمجعـه، 

حنـن بصـدد دراسـته، فـال توجـد مسـألة حنويـة ـ تقريبـًا ـ مل يظهـر فيهـا اخلـالف، وذلـك وهـو مـا 

بعد أن انتقـل مركـز اخلالفـة مـن البصـرة إىل الكوفـة احلاضـرة الثانيـة للعـراق، واجتـه الكوفيـون إىل 

، علم النحو فأخذوا أصوله من البصريني ودرسوا علـى أيـديهم، حـىت أملـوا بقواعـد النحـو األوىل

دوا انتشاراً بعد ذلك وأصبحت هلم جمالسهم وكتـبهم اخلاصـة يف النحـو، وظهـر هلـم مـنهج مث زا

خاص هلم وملن بعدهم مـن الكـوفيني، وأصـبحت هلـم مدرسـة (مـذهب) يعـرف بـامسهم يسـمى 

مذهب الكوفة، أو مدرسة الكوفة، يف مقابلة مدرسة البصرة النحويـة، لـذا فـإن النحـو يف هـذه 

رياً كوفيــاً، وكـان اخلــالف فيهـا علــى أشـده، وهــذا مـا سيتضــح فيمـا بعــد املرحلـة الثانيـة كــان بصـ

  عند ذكر املدارس النحوية يف الفصل األول ـ إن شاء اهللا ـ . 

ني عـن املـذهبني أو املدرسـتني السـابقتني تالثالثة والرابعة، فما مها إال آخذ أما املرحلتان

ب مـــن آرائهمـــا، والرابعـــة كانـــت مرحلـــة البصـــرة والكوفـــة، فاملرحلـــة الثالثـــة كانـــت مرحلـــة انتخـــا

تصـــنيف وتـــأليف ومجـــع للمســـائل مـــن علمـــاء البصـــريني والكـــوفيني واألندلســـيني. ولـــذا أصـــبح 

  النحو فناً كثري الكتب واملؤلفات وامللخصات والشروح.

  وإليك بيان باملرحلتني األوىل والثانية:
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 التكوين: المرحلة األولى: مرحلة  -١

إىل بدايــة عصــِر  دؤيللــيف البصــرة، مــن عصــِر أيب األســود اوره تكــوين النحــو وظهــبـدأ 

إىل رحلــة امله نقســم رجــال هــذاو ولــذا فــإن حنــو هــذه املرحلــة بصــرياً خالصــاً، اخلليــل بــن أمحــد، 

 :طبقتني

، ونصـر بـن عاصـم  يعمـرأيب األسود الـدؤيل وعنبسـة الفيـل ، وحيـىي بـن  طبقة :ىاألول

يكـن للخـالف بـني هـذه الطبقـة ظهـور  ومل يمـون األقـرن ،الـرمحن بـن هرمـز ، وم الليثي ، وعبد

فكـــرة  بيـــنهمفيمــا مل تظهــر ، و للمســـموع كــان شـــبه روايــةٍ و  ، حيــث كـــان حنوهــا قلـــيًال،واضــح

اعتمـــادهم علـــى ، الـــيت كانـــت هـــي نقطـــة البدايـــة يف اخلالفـــات النحويـــة، حيـــث كـــان القيـــاس

 . ن هذا الطور بصريّاً خالصاً كالذلك  فقط. ومل يكن بينهم آنذاك كويف يُذكر،   احملفوظ

طبقـــة عبـــد اهللا بـــن أيب إســـحاق احلضـــرمي ، وعيســـى بـــن عمـــر الثقفـــي، وأيب  الثانيـــة:

مـــع ظهـــور هـــذه الطبقـــة ظهـــرت أصـــول النحـــو، وظهـــر معهـــا اخلـــالف بـــن العـــالء ، و  عمـــرو

النحوي، وذلك لظهور فكرة القياس والتعليل، فهذا عبداهللا بـن أيب إسـحاق الـذي كـان خيطـِّئ 

يف شــعره، يقــول عنــه أبــو الطيــب اللغــوي يف مراتــب النحــويني: ( وكــان يقــال: عبــداهللا  قلفــرزدا

أعلـــم أهـــل البصـــرة وأعقلهـــم، ففـــرع النحـــو وقاســـه)، وهـــذا عيســـى بـــن عمـــر الثقفـــي صـــاحب 

مــؤلفني يف النحــو ومهــا اإلكمــال واجلــامع، وقــد أشــار إىل فضــلهما اخلليــل بــن أمحــد وزادت يف 

ناظرات واجلدال، مما أدى لزيادة املباحث النحوية، وتفرعت على أيديهم هذه الطبقة، حركة امل

  علوم اللغة إىل حنو وصرف وأصوات ومعاجم.

  النمّو:المرحلة الثانية: مرحلة ـ ٢

جعفـــر الرؤاســـي الكـــويف  الفراهيـــدي البصـــري وأيب تـــد مـــن عصـــر اخلليـــل بـــن أمحـــدمتو  

، لـذا فـإن حنـو هـذه املرحلـة الكـويف لسـّكْيتِ والكسائي الكـويف إىل عصـر املـازين البصـري وابـن ا

 النحو من فـروعومتتاز هذه املرحلة باالجتاه إىل التخصص ، فقد خلصْت كتب بصري كويف. 

شـعراً كـان  ا املأثور من كالم العربؤ علوم اللغة األخرى ، حيث استقصوا أبنيَة الكلم ، واستقر 

  .أم نثراً واستنبطوا منه القواعد النحوية وقرروها
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وكــان للخــالف ظهــور واضــح يف هــذه املرحلــة، فبــدأ خالفــاً فرديــاً بــني حنــوي وآخــر،   

كالذي كان بني الكسائي والرؤاسي أستاذه، عندما نقـض الكسـائي أقـوال اسـتاذه الـيت يرويهـا 

ومل يكن اخلالف املنهجي قد ظهر يف بداية هذه املرحلة، حيـث إن اخلـالف املنهجـي  )١(الفراء

لبصـرية الثالثـة، واألوىل الكوفيـة، أي بعـد عصـر اخلليـل البصـري، وأيب جعفـر ظهر بعد الطبقـة ا

الرؤاســــي الكــــويف، بدايــــة مــــن عصــــر الكســــائي الكــــويف وســــيبويه البصــــري، اللــــذين ظهــــرت يف 

اخلـالف يأخـذ مجيـع أشـكاله  أعصرمها املناهج اخلاصة لكل من حناة البصرة وحناة الكوفـة، وبـد

  . املؤلفات النحوية ُثرْت بذلكفكَ  يف املناظرات واحملاورات، 

وبتمايز اجتاه كل من حناة البصرة والكوفة، ظهر ما يسمى يف الدرس النحـوي مبـذهب 

أو مدرســــة البصــــرة، وكــــذلك مــــذهب أو مدرســــة الكوفــــة، ودار بينهمــــا الســــجال يف الــــدرس 

ىل النحــوي علـــى أســـاس منهجــي أو مـــذهيب، وخاصـــة بعـــد انتهــاء الطبقـــة الثالثـــة البصـــرية واألو 

الكوفيـة ـ كمـا سـبق بيانـه ـ وكمـا سـنبينه يف الفصـول التاليـة ـ إن شـاء اهللا ـ يف كثـري مـن مـواطن 

ـــة لظهـــور الفائـــدة والثمـــرة مـــن  اخلـــالف، حســـبما يقتضـــيه العـــرض اخلـــاص لكـــل مســـألة خالفي

  ورائها، واليت هى موضوع حبثنا يف هذه الدراسة.

***  
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  الفصل األول:
   

  

  ي) (اخلـالف النحو 
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  املبحث األول

  (نشأة الخالف النحوي وتاريخه) 

  المطلب األول:

  نشأة الخالف النحوي

مــر النحــو العــريب يف نشــأته ـ كمــا ســـبق ـ بــأربع مراحــل حــىت اســتوى علــى ســـوقه، 

وأصبحت له أصول ثابتة متعارف عليها بني النحاة والدارسني هلذا العلم، وخاصة بعـد الطبقـة 

البصـــرية واألوىل الكوفيــة، وبدايـــة الطبقــة الرابعـــة البصــرية والـــيت يرأســها ســـيبويه، والثانيـــة الثالثــة 

لك بعد انتقال مركز اخلالفة مـن البصـرة إىل الكوفـة حاضـرة ذالكوفية واليت يرأسها الكسائي، و 

  العراق الثانية، اليت اشتد اخلالف النحوي فيها وبرز بروزاً واضحاً.

يف النحــو فهــو ال يتعــّدى البصــريني والكــوفيني، الــذين أخــذوا  وعنــدما يُــذكر اخلــالف 

النحـو عـن سـكان اجلزيـرة العربيـة وقبائلهـا، الـيت بلهجا�ـا نـزل القـرآن، ودار بينهمـا اخلـالف يف 

جــل أبــواب النحــو ومســائله، علــى مــا تفــرع مــن أصــول النحــو الــيت كانــت لغــة هــذه القبائــل أو 

نهـا، ومل يكــن مـا جـاء بعـد هـاتني املدرسـتني إال نتيجــة بعضـها سـبباً يف وضـعها وهـو السـماع ع

  ملا خلفاه من مسائل وآراء يف النحو العريب من حيث القواعد والفروع. 

بــال يــذكر، حيــث جــاء بعــدهم أهــل بغــداد وحنــوهم قــائم  خــالف ذوومل يكــن بعــدمها 

وى جهـة توفيـق على ما دار بني البصريني والكوفيني وعلى مـا جـاء يف املـذهبني، ومل يكونـوا سـ

، ولــذا  أ�ــم انتقــوا مــن آراء املدرســتنيبــني النحــو البصــري والكــويف، فلــم يزيــدوا علــى النحــو إال

  .)١(مسوا مدرسة االنتخاب أو املدرسة املزدوجة أو املدرسة التوفيقية

وأمــا مــا جــاء بعــد البغــداديني مــن علمــاء األنــدلس ومصــر والشــام يف القــرنني اخلــامس 

ا، فلـــم يكـــن للخـــالف بيـــنهم انتشـــار، حيـــث إ�ـــم اجتهـــوا للتـــأليف يف والســـادس ومـــا بعهـــدمه

                                                
 .٢٤٦ –٢٤٥صلشوقي ضیف،  ،، والمدارس النحویة٩٠، ومدرسة الكوفة ص٢٩٨/ ٢ضحى اإلسالم  )١(
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ختصصــات اللغــة مــن حنــو وصــرف ومعــاجم وأصــوات، ووضــع الشــروح واالختصــارات، ملــا تركــه 

ـــل)  ،القيمـــة يف با�ـــا ت املؤلفـــات النحويـــةوظهـــر علمـــاء البصـــرة والكوفـــة،  ومنهـــا كتـــاب (املفصَّ

يب علـي الفارسـي يف (اإليضـاح العضـدي)، لـذا للزخمشـري، الـذي سـار فيـه علـى نسـق ترتيـب أ

ــراح لــه ابــن يعــيش،  ــراح يف القــرن الســابع، ومــن أشــهر الشُّ ــل الشــغل الشــاغل للشُّ أصــبح املفصَّ

بفضـل ثـورة التـأليف والشـرح واالختصـارات امـتألت و  .)١(حيث يُعد شرحه من أفضـل الشـروح

  ليها الدارسون.، وأصبح للنحو وفروع اللغة مراجع ال حتصى يرجع إاملكتبات

ومـــا كانــــت تلـــك الثــــورة النحويـــة العظيمــــة إال نتيجــــة ملـــا كــــان بـــني املدرســــتني البصــــرة 

والكوفة من خالفات حنوية، فهذه البصرة نشـأ �ـا النحـو قبـل الكوفـة مبائـة عـام تقريبـاً، مث بعـد 

وا بالنحو انتقال مركز اخلالفة إىل الكوفة، أخذ أهل الكوفة النحو على علماء البصرة مث انتهج

ذي كانـت لـه اليـد األوىل والطـوىل يف ومسائله �جاً خاصاً �م، وخاصة علـى يـد الكسـائي، الـ

اخلـــالف بـــني البصـــريني والكـــوفيني، وأصـــبح اخلـــالف واضـــحاً حـــىت طـــال مجيـــع أبـــواب النحـــو 

�ــا يف اخلــالف النحــوي، تقــوم  هب خــاصذوأصــبح لكــل مدرســة مــن املدرســتني مــ ومســائله.

ي سـلكوه يف حبـث اخلـالف، ذرستهم، وطرق حبـثهم يف اخلـالف، ومـنهجهم الـعليه دعائم مد

  لك عند احلديث عن املدرستني ومنهجهم يف البحث الحقاً ـ إن شاء اهللا ـ .ذكر ذ وسن

يف النحـو العـريب، والتأويـل والتعليـل ظهـور مدرسـة القيـاس لكـن تطـور اخلـالف واشـتد ب

بتـأثري السياسـة  ة اخلالفـات بينهمـا إمـاشتدت حد، واذلكيف  البصرة والكوفة امدرست تومتايز 

مـادة للتسـلية اخلـالف وأصـبح أو سعياً وراء لقمة العيش، ورغـد احليـاة، القبلية،  وأالعصبية  وأ

آخــر، وخاصــة إذا كانــت املنــاظرات وا�ــادالت يف بــالط  ولشــحن النفــوس بالعــداء حينــاً  حينــاً 

  يست ببعيدة.ل وقصة املسألة الزنبورية اخللفاء واألمراء،

وبعــد هــذا اإلجيــاز عــن مــدارس اخلــالف، الـــيت سنفصــلها فيمــا بعــد، نقــول مــىت ظهـــر 

  اخلالف على ساحة الدرس النحوي؟.

  

                                                
 . ٢٨٠، والمدارس النحویة ص٤/١٣٦إنباه الرواه  )١(



٢١ 

 

  بداية ظهور الخالف النحوي:

كـان أول خــالف حنـوي ظهــر علـى الســاحة بــني البصـريني والكــوفيني مـا ذكــره ســيبويه 

جعفـر الرؤاسـي كتابـه ليقـرأه، وأن كـل مـا  يف كتابه من أن اخلليـل بـن أمحـد كـان يطلـب مـن أيب

وهـذا ـ يف نظـري ـ لـيس خالفـاً  .)١(جاء يف كتاب سيبويه من : قال الكويف يكـون هـو الرؤاسـي

يعتد به، ورمبا مل يكـن هنـاك خـالف أصـًال، والـذي جعـل بعـض العلمـاء يقـول بوجـود خـالف 

اطلــع عليــه اخلليــل كمــا  ني اخلليــل وأيب جعفــر هــو كتــاب أيب جعفــر الــذيمَ بــني هــذين العــَل◌َ 

ذكر سيبويه، ومل يكن اخلالف سـوى وجهـات نظـر متبادلـة بـني الـرجلني، حيـث إ�مـا اجتمعـا 

يف القـراءة علــى عيســى بــن عمـر ، وهــذا جعــل بينهمــا نوعــاً مـن الــود واألنــس مســح للخليــل أن 

  به.يطلب كتاب الرؤاسي، وروى منه بعض أقوال لتلميذه سيبويه، فأثبتها سيبويه يف كتا

ورمبــــا كــــان هنــــاك رد علــــى قــــول أحــــدمها أو وجهــــة نظــــر لآلخــــر، لكــــن مل يكــــن هــــذا 

اخلالف باملشهور والشائع كما كان فيما بعد بني املدرستني، ومل يأخذ الطابع املنهجـي، الـذي 

مث إن رجلـني كاخلليـل والرؤاسـي  إماماً ألهـل الكوفـة يف النحـو.   ظهر بظهور الكسائي واعتباره

بســببهما علــى مــا ذكـره األفغــاين ـ فلــم يكونــا طــالبني للمـادة وال اجلــاه، الــذي  كانـا عفيفــني ـ

آخـر غـري هـادئ، ومـىت خلـت املناقشـات العلميـة ممـا يورثهـا مـن  تأخذ مسـائل اخلـالف منحـىنً 

  .)٢(حوافز املادة أو اجلاه بقيت هادئة، مجيلة صافية

كـــرة قـــد وصـــل إىل حـــد ومل يكـــن هـــذا اخلـــالف وال غـــريه ممـــا حـــدث يف هـــذه الفـــرتة املب

يف اخلليــل والرؤاســي، حيــث إن أبــا جعفــر مل يكــن إال  التنــافس بــني البصــرة والكوفــة املتمثلتــني

بـن ابصرياً، أو تعلم النحو يف البصرة ، ومل يكـن بـالنحوي الـذي يسـتطيع الوقـوف أمـام اخلليـل 

أكثـر مـن أمحـد. وكـذلك مـا حـدث بـني البصـريني أنفسـهم مـن خـالف يف هـذه الفـرتة مل يكـن 

مذاكرة وحكاية لألقوال املخالفة والرد عليهـا أحيانـاً، فأنـت كثـرياً مـا جتـد سـيبويه يـورد لشـيخيه 

: إن وقيــل .)٣(( وزعــم يـونس ...)هـا فيقـول: ( وزعــم اخلليـل ..) يـونس واخلليـل أقــوالً مث خيالف

ل وجهــيت بدايــة اخلــالف النحــوي الواضــح، الــذي أخــذ طــابع املنهجيــة والتنــافس الشــديد ومتثيــ

                                                
 . ١/١٠٢. واألغاني١٢٨نزهة األلباء ، ص )١(
 . ٢، ط ١٦٨، صلسعید األفغاني لعربيفي أصول النحو ا )٢(
 .  ٦٦صللمخزومي . ومدرسة الكوفة ٢٦ص الخالف بین النحویین، السید رزق الطویل، )٣(



٢٢ 

 

النظــر للبصـــريني والكــوفيني كانـــت بــدءاً مـــن عهــد ســـيبويه والكســائي، الطبقـــة الرابعــة البصـــرية 

والثانيــــة الكوفيــــة، وخاصــــة بعــــد أن قـــــرَّب العباســــيون الكســــائي وتالمذتــــه، وخصــــوهم برتبيـــــة 

أوالدهــم، وباإلغــداق علــيهم، إذ كــان أهــل الكوفــة باجلملــة أخلــص هلــم وأحســن ســابقة معهــم 

أهــل البصــرة، لــذلك كانــت روابــط الــود بــني بــين العبــاس وأهــل الكوفــة مــن املتانــة علــى عكــس 

  مبكان، الشيء الذي مل يتوفر للبصريني.

ــــدنياهم الــــيت نالوهــــا مــــن بــــين العبــــاس، ووقفــــوا  ولــــذلك اجتهــــد الكوفيــــون للتمســــك ب

ك املعنـوي باملرصاد للبصريني، الذين يفوقو�م علمـاً، وحـالوا بيـنهم وبـني النجـاح املـادي، وكـذل

لــدى العباســيني، وحــاولوا بكــل قــوة احلــط مــن مكانــة البصــريني أمــام اخللفــاء واألمــراء، فمــن مل 

يقــدروا علــى إبعــاده باملــال، ســعوا يف الغــض مــن علمــه ومكانتــه لــدى بــين العبــاس، ممــا كــان لــه 

يـــة يف األثـــر يف الوقـــوف ضـــد البصـــريني زمانـــاً طـــويًال، واالنتصـــار للكـــوفيني يف املنـــاظرات العلم

  بالط اخللفاء واألمراء.

إن أبــــواب اخلــــالف النحــــوي ": رأي آخــــر، حيــــث يقــــول صــــاحب مــــدارس النحــــوول

فتحــت علــى يــدي األخفــش تلميــذ ســيبويه، وأعــد لنشــأة مدرســة الكوفــة النحويــة وغريهــا مــن 

مـــدارس النحـــو املختلفـــة، حيـــث إنـــه كـــان عاملـــاً بلغـــات العـــرب، وكـــان ثاقـــب الـــذهن ، حـــاد 

أســتاذه ســيبويه يف كثــري مــن املســائل ومحــل عليــه، ومحــل عنــه الكوفيــون ومضــوا الــذكاء، خــالف 

يتسعون فيه، فتكونت مدرستهم. وهو الذي فتح للفراء والكسائي أبواب اخلـالف مـع سـيبويه 

واخلليل على مصاريعها، وبذلك أعدمها للخالف عليهما، وتنمية هذا اخلالف حبيـث نفـذ إىل 

  . )١(مذهبهما النحوي اجلديد

ومل يكــن األخفـــش تلميــذ ســـيبويه زائــداً يف هـــذا اخلـــالف بــالرغم مـــن أنــه عمقـــه وفـــتح 

أبوابـــــه، ومل يكـــــن اتصـــــاله بـــــالكوفيني إال بعـــــد وقـــــوع املنـــــاظرة النحويـــــة املشـــــهورة بـــــني ســـــيبويه 

والكسائي، وخذل فيها سيبويه، فجاء األخفش لينتصـر ألسـتاذه فاسـتماله الكوفيـون، بعـد أن 

  .)٢(معهم فوافقهم يف بعض مسائلهم اطمأن إىل رغد العيش

                                                
 .  ١٥٦، ٩٥مدارس النحو لشوقي ضیف:  )١(
 . ١٠٥نشأة النحو، للطنطاوي ص )٢(
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  المطلب الثاني:

  بيئة الخالف النحوي (البصرة والكوفة)

بــدأت الدراســات النحويــة ظهورهــا علــى يــد أهــل البصــرة حاضــرة العــراق األوىل، وكــان 

أول دافــــع لوضــــع القواعــــد النحويــــة هــــو اللحــــن الــــذي ظهــــر يف الكــــالم بعــــد كثــــرة الفتوحــــات 

اخلطــاب ـ رضــي اهللا عنــه ـ ودخــول الشــعوب غــري العربيـــة يف  اإلســالمية يف عهــد عمــر بــن

هجرية، مث نشـأت بعـدها الكوفـة بسـتة أشـهر، وقيـل  ١٥اإلسالم، ونشأت مدينة البصرة سنة 

بسنة أو يزيد، لذلك نشأت الدراسات النحوية يف البصرة قبل غريها من البلدان، وكانـت هـي 

  النحوية. للدراسات األول املركز

ها عاصمة العراق الثانية (الكوفة) وطلب أهلها علـم النحـو علـى أيـدي مث جاءت بعد

أهـــل البصــــرة بعـــد أن وضــــع البصـــريون أصــــوله مبائــــة عـــام تقريبــــاً، وشـــاركت الكوفــــة يف النحــــو 

اء، رَّ ية الشعر والقراءات القرآنيـة وكـان �ـا عـدد مـن الُقـاو عد أن كانت منصرفة عنه بر ومسائله ب

سارت عليه، وسار عليه تالمـذ�ا فيمـا بعـد، والـذي وضـعه هـو علـي ووضعت هلا منهجاً حبثياً 

  بن محزة الكسائي. 

ومـع أن البلـدين يضـمهما العـراق فقـد كـان يطلـق علـى البلـدين العـراقني، ويقصـد �مـا 

  البصرة والكوفة، وزخرت العراق ببلديها البصرة والكوفة بالعلماء، من الكوفيني والبصريني.

ياسي بينهما بعـد أن اختـذ اإلمـام علـي ـ كـرم اهللا وجهـه ـ الكوفـة وعندما دب النزاع الس

مقــراً للخالفــة، ووقعــت موقعــة (اجلمــل) بــني املــدينتني وحتــزب كــل منهمــا لفريــق، فأهــل البصــرة 

شايعوا طلحة والزبري، وأهـل الكوفـة شـايعوا عليـاً، وازداد اخلـالف بينهمـا علـى مـر األيـام، حـىت 

  ة:قال أعشى مهدان، لسان الكوف

  )١(لمَ الجَ  مَ وْ م يَـ كُ ا بِ لنَ عَ ا فَـ وا      مَ رُ كُ اذْ ا فَ ونَ تمُ رْ اخَ ا فَ ذَ فإ

وفيمـا يلــي نبـذة عــن تـاريخ وجغرافيــة تلــك املـدينتني، وأثــر ذلـك يف اجتــذاب الســكان  

ومــنهم العلمــاء واملشــايخ والقــراء واحلفظــة، مث مــذهب كــل منهمــا النحــوي، وأشــهر أعالمهمــا 

                                                
، ومختصـر تـاریخ ٣٤/٤٨٣، وتاریخ دمشـق٣/٤٦٩، وتاریخ الطبري٥٥ص ٦ألغاني: أخبار أعشى همدان جا )١(

 .  ١٢٣ونشأة النحو ص ،٤/٤٨١دمشق البن منظور
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ة يف الدراســـات النحويـــة، وأهـــم الفـــروق بـــني املـــدينتني يف دراســـة النحـــويني، ومـــنهج كـــل مدينـــ

  النحو العريب، على النحو التايل:

  أوًال: مدينة البصرة:

والَبْصــرَُة احلجــر  :جــاء يف اللســان، ويف التهــذيب واملخصــص والقــاموس البصــرة لغــة:

وقـال  .البصـرةمسيـت حجـارة رخـوة ِإىل البيـاض و�ـا ، وقيل: هـي ومجعها ِبصار، األَبيض الرِّْخوُ 

مسيــت البصــرة بصــرة كمــا مسيــت الكوفــة  ، وبــه األرض الطيبــة احلمــراء -والبصــرة " :ابــن ســيده

   .)١(كوفة بالرمل

لعــل الصــفات الســابقة الــيت اتســم �ــا إقلــيم البصــرة، كانــت ســبباً يف هجــرة كثــري مــن و 

  سكان اجلزيرة العربية إليها.

 يلـي العـراق، وهـي أقـرب املـدن إىل العـربحيث إن البصرة تقع على طرف الباديـة ممـا 

بها لغــة أجنبيــة، حيــث يقــع علــى مقربــة منهــا وادي جنــد اخلُلــص، الــذين صــفت لغــتهم ومل يشــ

غرباً، والبحرين جنوباً، واألعراب تأيت إليها مـن داخـل اجلزيـرة طلبـاً للعـيش، ويسـكن �ـا قبائـل 

بتهما، وغريمها من القبائـل العربيـة ا على عرو من العرب، مثل: متيم، وقيس، اللذين بقيفصيحة 

ـــة، وكـــذلك وجـــود (املربـــد) الـــذي اختـــذه العـــرب ســـوقاً، وكـــان قريبـــاً مـــن  ســـليمة الســـليقة اللغوي

البصـــرة، حيـــث يبعـــد عنهـــا ثالثـــة أميـــال، وأصـــبحت هـــذه الســـوق يف اإلســـالم صـــورة معدلـــة 

لقــات املفــاخرة واملنــافرة لعكــاظ يف اجلاهليــة، فكانــت فيــه النــوادي األدبيــة وا�ــامع الثقافيــة، وح

ــــه، فقــــد روى  واملعاظمــــة وجمــــالس العلــــم واألدب، وكــــان لفحــــول الشــــعراء حلقــــات خاصــــة في

األصــفهاين: " وكــان لراعــي اإلبــل والفــرزدق وجلســائهما حلقــة بــأعلى املربــد بالبصــرة جيلســون 

  .)٢(فيها"

للغـة بلسـان ويف هذا مدد جليل من اللسان الفصيح، مما يّسـر لعلمـاء البصـرة تـدوين ا 

عريب فصيح، دون االحتيـاج إىل جتشـم عنـاء السـفر والرتحـال عـرب الفيـايف والصـحراء لتـدوينها. 

                                                
 .باب ذكر مماریع ظواهر األرضالمخصص:  )١(
. وراعي اإلبل: لقب غلب على الشاعر اإلسالمي الفحل عبید بن حصین ٨/٢٩انظر: األغاني أخبار جریر  )٢(

 .  ١٢٥، ١٢٤بن معاویة، ویكنى أبا جندل. ونشأة النحو ص 
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وكـــان يف هـــذه البيئـــة الـــيت متـــوج مبختلـــف القبائـــل العربيـــة املعـــرتف بســـالمة ســـالئقها اللغويـــة، 

لطبقيـة، وكـذلك بـالرواة واحلفظـة والنقـدة، ومـا بـني مجيـع سـكا�ا مـن االنـدماج وعـدم الفـوارق ا

ومشــاركة مجيــع الطبقــات والقبائــل يف العمــل، ووجــود هــذه الــروح وهــذا االســتقرار واالنســجام  

كان داعياً علمياً خالصاً، له األثر الطيـب يف سـلوك البصـريني يف قواعـدهم، حيـث األسـاليب 

العربيــة متــوافرة حــوهلم، جتــود هلــم بكــل مــا حيتــاجون مــن شــواهد للقواعــد، دون منــافس، ودون 

اد أو تعــب، ممــا جعلهــم يتــابعون سلســلة االســتقراء متئــدين مطمئنــني، فجــاءت قواعــدهم إجهــ

  .)١(سليمة، أل�ا مأخوذة ممن هو مقطوع بعربيته، وموثوق فيه بالرواية عنه

  ثانياً: الكوفة:

لغــة هــي: الرمــال ا�تمعــة، وهــي مــن التكــّوف، أي التجّمــع. وقيــل: الكوفــة الكوفــة: 

: ، بــاب ذكــر ممــاريع األرضمسيــت الكوفــة، قــال ابــن ســيده يف املخصــصالرملــة احلمــراء، و�ــا 

  ومسيت الكوفة كوفة بالرمل. 

وكانت الكوفة قبلة أنظار العرب وزعمائهم وقاد�م، فنزل �ا من السكان أربعة بيوت 

عربيــة وهــم: آل زرارة الــّدارميون، وآل زيــد الفزاريــون، وآل ذي اجلــّدين الشــيبانيون، وآل قــيس 

  .)٢(يونالزبيد

كانت الكوفة مركزاً لقيادة اجليوش، وقاعـدة اخلالفـة اإلسـالمية يف عهـد علـي بـن أيب و  

طالــب، ممــا جعلهــا متجــه األنظــار مــن العلمــاء وأصــحاب املصــاحل، ووجــوه القبائــل، فنــزل �ـــا 

ســبعون رجــالً مــن أصــحاب النــيب ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ ممــن شــهدوا بــدراً، وثالمثائــة مــن 

جرة، وكــذلك ثالثــة مــن أعــالم القــراء للقــرآن الكــرمي وأصــحاب قــراءات متـــواترة أصــحاب الشــ

معروفـــة يف العـــامل العـــريب واإلســـالمي، وكـــان أوائـــل الدارســـني للنحـــو يف الكوفـــة مـــن القـــرَّاء هـــو 

  الكسائي، وممن عنوا بالدراسات القرآنية الفرّاء، صاحب معاين القرآن.

ف النحـــــوي (البصــــرة والكوفـــــة) تارخيـــــاً كانــــت هـــــذه إملامــــة ســـــريعة حـــــول بيئــــة اخلـــــال

  وجغرافية.

                                                
 .  ٣٦. والخالف بین النحویین ١٢٧، ١٢٦حو صنشأة الن )١(
 . ١٢مدرسة الكوفة ص )٢(
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وبعــد ذلــك نــدلف إىل الدراســة النحويــة اخلالفيــة بــني البيئتــني (املــذهبني أو املدرســتني 

اخلالفيتـــني)، مـــع ذكـــر أشـــهر حنـــاة كـــل منهمـــا، وجهـــوده يف الـــدرس النحـــوي، ومـــا نـــتج عـــن 

الــدرس النحــوي،  خالفهمــا مــن مــدارس أخــرى أخــذت عنهمــا، ومــا قامــت بــه مــن أعمــال يف

  على النحو التايل:

  

***  
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  املبحث الثاني 

  )وطبقاتها (مدارس الخالف النحوي

  المطلب األول:

  منهجهاو  هاخصائصو  مدرسة البصرة النحوية

مــن �ــج  أولمحــد الفراهيــدى هــو أواخلليــل بــن  )١(كانــت البصــرة مولــد النحــو ومهــده

بـن العـالء. لـذا فهـو يعتـرب املؤسـس  عمـروأيب تلميـذ  مسالك جديدة ىف علم اللغة العربية وهـو

. مث )٢(تلقـاه عنـه وتعلمـه عليـه أنسيبويه ىف كتابـه بعـد  احلقيقى لعلم النحو العرىب الذى وضعه

  .املربدو خفش، األو صمعى، األ أمثالحنا مذهب سيبويه آخرون 

ا مدرســة كانــت مدرســة البصــرة الّنحويــة أســبق يف الظهــور بقــرن مــن الــزمن مــن قرينتهــ

الكوفة النحوية واليت كانت منصرفة عن الّنحو برواية األشـعار واألخبـار. وهـذا السـبق البصـرّي 

يف ميدان الّنحو أتاح للبصرة أن جتتذب رجـال الكوفـة لألخـذ عـن علمائهـا، فاالتصـاالت بـني 

مراحلـه البصرة والكوفة مسـتمرّة، وكـان هلمـا فضـل تأسـيس الّنحـو وتطـّوره. بـل لعـّل ازدهـاره يف 

األوىل يرجــــع إىل مــــا كــــان بــــني املدرســــتني مــــن تنــــافس شــــديد، حيــــث تنّبــــه الكوفّيــــون، وأرادوا 

  مشاركة البصرّيني يف بناء الّنحو بعد أن أخذوا أصوله منهم.

  أسبقية البصرة الحتضان النحو العربي:

 هدتـه يف زمـنالنحـو مـن الكوفـة مبائـة عـام، وتع كانت البصرة ـ كمـا أشـرت ـ أسـبق إىل

  عدة منها: عواملمبكر، ويرجع ذلك ل

  

  
                                                

 .٧٥نشأة النحو ص )١(
 . ١٣١ص ٢تاریخ األدب العربي، بروكلمان ج )٢(
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  :أوال: العامل السياسي

سـكن اإلمــام علي(كــرم ، و كانـت البصــرة عثمانيـة أمويــة وكانـت الكوفــة علويـة عباســية

يف ، مطيعــني لــه فــدعوه إلــيهم إذ كــان أهــل الكوفــة ،اهللا وجهــه) الكوفــة واختــذها مقــرا خلالفتــه

هـــ) ٥٨السـيدة عائشـة (ت  مث جــاءت ،اعـةالوقـت الـذي شـق فيــه أهـل البصـرة عليــه عصـا الط

 ) الشـهريةاجلمـل(موقعـة  مطالبني بثأر عثمان وقد كانـت؛ ومعها جيش طلحة والزبري ، البصرة

فاســتمرت  ومــن مث متســكت كــل مــن البلــدتني مبــا تــدين لــه ،بــني عائشــة وعلــي فكــان مــا كــان

الغــامن فيهــا  وكــان ، حكــيموملــا كانــت مســألة الت ،البصــرة هامشيــة عثمانيــة والكوفــة قرشــية علويــة

أنصــارهم يف الوقــت  كــان طبيعيــا أن يكــون االســتقرار والطمأنينــة واهلــدوء للبصــريني  ،نيــو األمو 

، وال أدل الكراهيـة والبغضـاء الذي كانت فيه قلوب الكوفيني تغلي على البصريني وتضـمر هلـم

  .)١(-الذي ذكر آنفاً  -على ذلك من كالم أعشى مهدان، لسان الكوفيني 

وجـاءت الدولـة  ،الدولـة األمويـة فقـد تغـري احلـال وسـقطت ،إال أن هـذا مل يـدم طـويال

) أول هــ١٣٦أليب العبـاس السـفاح (ت  العباسية وكان مبـدأ ظهورهـا يف الكوفـة إذ متـت البيعـة

فعطفــوا  ،العباســيون هلــم هــذا الصــنيع فحفــظ ونفناصــره الكوفيــ ، خلفائهــا بدعوتــه آلل البيــت

األمويني إىل عز يف عصر العباسيني وأفـل جنـم  نقلب ذل الكوفيني يف عصرعليهم وكافئوهم فا

  .البصرة بعد أن كان ساطعا

البصرة يف عهد العباسيني فقد فازت بقصب السبق يف عهد األمويني  ولئن تقاعست 

  . محل لواء رئاسة العربية والسيما النحو على غريها فتمكنت من

  : ثانيا: الموقع الجغرافي

فالبصــرة تقــع ، البصــرة اجلغــرايف األثــر البــارز يف ســبقها لالشــتغال بــالنحو  عكــان ملوقــ

فهــي أقــرب مــدن العــراق إىل العــرب األقحــاح الــذين مل  ،الباديــة ممــا يلــي العــراق  علــى طــرف

 لغـتهم بعاميـة األمصـار فعلـى مقربـة منهــا بـوادي جنـد غربـا والبحـرين جنوبـا واألعـراب تلـوث

                                                
 ، بتصرف. ١٢٣نشأة النحو، ص )١(
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 ن هذا أهل البصـرةكَّ مَ ل البصرة وليست كذلك الكوفة وبغداد فَ يفدون إليها منهما ومن داخ

  .)١(أن يأخذوا عن العرب دون أن يتكلفوا مشاق السفر

   :ثالثا: قرب سوق المربد من البصرة

لالشتغال  يف سبق البصرةـ كما أشرنا سابقًا ـ أثر واضح  كان للعامل الثقايف أيضا

ويفد إليها الشعراء وروا�م فهي تشبه ، واملناظرةبالنحو إذ كانت تنعقد فيها جمالس للعلم 

للمذاكرة والرواية والوقوف على  واألشراف زل العلماء واألدباءـين ،سوق عكاظ يف اجلاهلية

ويدونون ما يسمعون فيأخذ عنهم النحويون  وكان اللغويون يأخذون عن أهله، ملح األخبار

إذ أن ساكنيها من األعراب أقل  ثلهام بالكوفة ما يصحح قواعدهم ومل تكن سوق الكناسة

إال أن أغلبهم  ،لفيف من بين أسد وغريهم عددا وفصاحة ممن كان بالبصرة وإن كان منهم

احلبشة واتصاهلم باهلند وخمالطتهم التجار  ميانيون وأهل اليمن قد فسدت لغتهم �اور�م

  . الذي يفدون إليهم من خمتلف األمصار

  :في مدرسة البصرة الدرس النحويومنهج خصائص 

تعّهــد البصــريون وحــدهم النحــو بعــد مرحلــة وْضــِعِه املبّكــر علــى يــد أيب األســود الــدؤيل 

بإرشـاد علــي بــن أيب طالــب بالعنايــة والرعايــة قرابــة قــرن مــن الزمــان، وقــد اجتهــت البصــرة وجهــة 

 خاصــة يف أســاليب البحــث النحــوي وطــرق االســتنباط ومبلــغ االعتــداد بالشــواهد وغــري ذلــك،

ونشــأ عــن هــذا أن أصــبح للبصــرة مــذهب لــه طــابع خــاص، وقــد وضــع البصــريون قواعــد عامــة 

لنحــوهم والتزمــوا �ــا بشــّدة فأخــذوا بالشــواهد املوثــوق بصــحتها الكثــرية النظــائر املســموعة مــن 

الفصــحاء بــاطراد، فكانــت قــوانينهم الــيت أقاموهــا علــى هــذه الشــواهد أقــرب إىل الدقــة، أمــا مــا 

م العــرب خمالفــاً هلــا فــإ�م كــانوا يؤولونــه لينســجم معهــا، أو حيكمــون عنــد ورد مــن صــحيح كــال

عجزهم عن التأويل بأنه شاذ عن القاعدة يُقبل ألن قائله ممن حيتج �م لكنـه حيفـظ وال يقـاس 

  .عليه أو يرمون هذا املخالف بأنه مصنوع ال يلتفت إليه أو حلن من مولد ينبغي أن ُيطرح

                                                
مـان ائي، الناشـر: دار المسـیرة للطباعـة والنشـر، عإبراهیم عبود السامر ،  ٣١ص  ،المدارس النحویة  المفید في )١(

   م.٢٠٠٨األردن،  الطبعة األولى  –
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يــل واحلكــم بالشــذوذ والضــرورة، بــل لقــد جتــرأ البصــريون علــى ولــذا كثــر عنــدهم التأو  

أكثـــر مـــن ذلـــك فخطـــأوا أحيانـــاً بعـــض العـــرب مـــن أهـــل االحتجـــاج يف أقـــواهلم أو يف قـــراءا�م 

للقرآن إذا مل جتر على قواعدهم، وهم بذلك قد فضلوا القانون النحوي وآمنوا بسلطانه وجـروا 

  ىت لو كان مسموعاً صحيحاً.على القاعدة النحوية وأهدروا ما خالفها ح

وكان البصريون أقل رواية للشعر وكان املصنوع لديهم منه أقل من الشعر املصنوع عند 

الكوفيني، وهذا هـو السـبب الـذي جعـل البصـري يتحـرج أن يأخـذ عـن الكـويف الشـواهد، قـال 

  اليزيدي النحوي البصري يف ذم الكسائي وأصحابه الكوفيني:

  وَّلِ رب األُ ـان العـى لسـعل      َمَضى  اـكّنا نقيس النحو فيم

  َربُّلِ ـاخ ُقطْ ـَغى أشيـى لُ ـعل      ونه ـوم يقيسـاءنا قـجـف

  )١(لِ ـو إلى أسفـَقون في النحـر ي     ه ـابـائي وأصحـإّن الكس

ن َحَرَشـِة عـأخـذنا اللغـة حنـن " :وقال الرياشـي النحـوي البصـري مفتخـراً علـى الكـوفيني

ــــباب وأكلــــة ا  أصــــحابو  ،وأكلــــة الشــــواريز ،ن أهــــل الســــوادعــــأخــــذوها هــــؤالء و  ،لريابيــــعالضِّ

  .  )٣(أي حنن أخذنا اللغة عن البدو اخللَّص والكوفيون أخذوها عن عرب املدن ،)٢( "الكواميخ

وكــانوا األوســع علمــاً ، خ قــدماً واألكثــر تنظيمــاً للقواعــداألرســهــم لقــد كــان البصــريون 

ألقــــوى ســــلطاناً علــــى اللغــــة، وشــــواهدهم األكثــــر خضــــوعاً واألوىل بالثقــــة، وكانــــت طــــريقتهم ا

  لالنتقاء واتصافاً بالدقة فيه مما جعلهم أشبه باحملافظني املتمسكني بالقدمي الثابت.

دود احلــــملنطق تــــأثراً عميقــــاً فحرصــــوا علــــى وقــــد تــــأثر البصــــريون باملعــــارف العقليــــة وبــــا

ا بالقيـــاس واعتـــدوا بـــه واعتمـــدوا عليـــه والرســـوم، وأكثـــروا مـــن التأويـــل والتقـــدير والتوجيـــه، وعنـــو 

ـــــة ومتـــــأثرين بـــــاملنهج  ـــــه ويف إقامـــــة عللـــــه حمتكمـــــني إىل املـــــوازين العقلي والتزمـــــوا الدقـــــة يف إجرائ

                                                
ویقـول ابـن درسـتویه: "كـان الكسـائي یسـمع الشـاذ  ٣١/ ٢٠، إرشـاد األریـب ٤٤أخبـار النحـویین البصـریین ص  )١(

 .  ١/٢٣٦ذلك النحو" بغیة الوعاة یقیس علیه، فأفسد بالذي ال یجوز إال في الضرورة، فیجعله أصًال و 
 .١٢٨، ص ١المزهر، السیوطّي، ج  )٢(
الّشواریز جمع شیراز كدنانیر جمع دینار وهو الّلبن الرائب المصفَّى الثمین، والكوامیخ أو الكواِمخ جمع كامخ  )٣(

  .١٢٨ص ١انظر: المزهر للسیوطي ج .بفتح المیم أو بكسرها وهو مخلل ُیشهِّي الطعام
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الفلسفي، كذلك ُشِغلوا بـالتقنني والتقعيـد بسـبب تـأثرهم بـاملنهج الكالمـي عـن االهتمـام مبـادة 

ن قــوانني وقواعــد اعتمــدت علــى أســس اللغــة لــذا�ا فحــاولوا إخضــاع هــذه املــادة ملــا وضــعوه مــ

فلســفية وتــأثرت بــالروح املنطقيــة وأصــبحنا نــرى عنــدهم للقــوانني قــوانني أخــرى ولعلــل األقيســة 

  .)١(األوىل علالً ثواين وثوالث وراءها

 أكثـروطـريقتهم  ،عقـالً  أقـوىو  ، حريـة أكثـر لذلك كان منهج البحـث عنـد البصـريني

العـرب  لسـنةأالشواهد املوثوق �ا، الكثرية الدوران على وخطتهم هى االعتماد على  )٢(تنظيما

اهللا  وردت ىف كتــاب إذا إالتكــون قاعــدة تتبــع. ولــن يكــون ذلــك  أنالــىت تصــلح للثقــة فيهــا 

،  أاخلطــ مظنــةف هلــم بالفصــاحة لبعــدهم عــن الــذين اعــرتُ  ؛لــصنطــق �ــا العــرب اخلُ  أوالكــرمي 

لرســــوخ قــــدمهم ىف اللغــــة وتبصــــرهم �ــــا،  وأاجلــــوار، أو ســــواء بالرحلــــة  باألعــــاجمكاالتصــــال 

موضـــع  أقـــواهلم توضـــع أن، هـــؤالء الـــذين ميكـــن األدبـــاءواطالعهـــم عليهـــا ككبـــار العلمـــاء و 

ـــرى الســـيوطى يقـــول أنلـــذلك مل يكـــن بـــدعا  االعتبـــار. صـــح أالبصـــريني  أناتفقـــوا علـــى  ": ت

  . )٣("كل مسموع وال يقيسون على الشاذ  إىلال يلتفتون  أل�م ؛قياسا

االعتـــداد  �ـــم ىفوتــأثروا بالبيئـــة البصــرية و�ـــج املعتزلـــة  تـــأثرواحنـــاة البصــرة  يــل: إنوق

 (أهــلالبصــرة  الشــواذ ىف اللغــة، هلــذا مســى حنــاة فــأمهلوابالعقــل وطــرح كــل مــا يتعــارض معــه، 

   .)٤()املنطق

  

  

  

  

                                                
 . ٣٢المفید في المدارس النحویة، ص )١(
 . ٢٩٦ص ٢ضحى اإلسالم ج )٢(
 .  ١٤٩مدرسة البصرة النحویة، ص )٣(
 .  ٤٠المدارس النحویة، ص )٤(
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  المطلب الثاني:

، ومصادر األمور التي تراعيها مدرسة البصرة في بحثها

  دراستها

  يلي: ماوهي : األمور التي تراعيها مدرسة البصرة في بحثها أوالً 

  : المادة العلمية  -١
األفصــح مــن األلفـاظ واألســهل منهــا  اعتمـد البصــريون يف مـادة مــنهجهم العلمــي علـى

بعراقتهـا يف  اعتمـدوا عليهـا القبائـل املقطـوع لك اختـاروا مـن بـني القبائـل الـيتذعلـى اللسـان ولـ

 ،اوأسـدً  ومتيمـاً  احلضـارة األجنبيـة فاختـاروا مـن العـرب قيسـاً  ر�م مـن رطانـةواملصونة فط ،العربية

يل وبعـض  ذمث اخـذوا مـن هـ ،هـؤالء يف اللغـة واإلعـراب والتصـريف فأخـذوا أكثـر قواعـدهم مـن

وال مـن سـكان الـرباري ممـن كـان جيـاور األمـم  يأخذوا عـن حضـري  ومل، كنانة وبعض الطائيني

  .األخرى

ومل يأخــذوا مـن قضــاعة  ،ام �ــاور�م أهـل مصـرذَ وُجـ مٍ خـذ مـن َخلْــاأل ومـن هنـا رفضــوا 

ر ْكـوال مـن بَ  ،مـر �ـاور�م اليونـان وال مـن النَّ ، إياد �اور�م أهل الشام وال من غسان وال من

 . النبط والفرس �اور�م

ار سالمة لغة المأخوذ عنهمباخت -٢

ممــــن ســــبق مــــن القبائــــل  ،رهســــالمة لغــــة مــــن يشــــكون يف أمــــ كــــان البصــــريون خيتــــربون

أن أبـــا عمــرو بـــن العـــالء  ىَكـــلـــك مــا حيُ ن ذومـــ"فيقــول:  لـــكذالفصــيحة ويـــروي ابــن جـــين يف 

؟ : كيف تقول: استأصـل اهللا عرقـا�نخرية ملا سأله فقال استضعف فصاحة أعرايب يسمى: أبا

ا يعـين ذهـو  ،ن جلـدكعرقا�ن فقال له أبو عمرو: هيهـات أبـا خـرية ال ففتح أبو خرية التاء من

ألن أبــا عمــرو كــان قــد مســع أبــا خــرية يــروي  ،إىل األعــرابوصــل لــك ذ أن اللحــن أو مــا يشــبه

ين أخــدت عــنهم ذوهــو أحــد األعــراب الــ، يــرتدد يف مؤاخــذة أيب خــرية فلــم، الشــاهد بالكســر

   ."لتقدمه يف السن وطول خمالطته ألهل احلواضر لكذو ، اللغة باللحن 
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 :المرويالثقات في صحة  التأكد من -٣

ين مسعوا اللغة مـن ذالثقات ال كان البصريون يتحرون عن الرواة فال يأخذون إال برواية

نقل املرويـات عـن قائليهـا منسـوبة  الذين بذلوا اجلهد يف ،الفصحاء عن طريق احلفظة واألثبات

 .إليهم فقد أبوا أن يستدلوا بشاهد مل يعرف قائله

 :بكمية المقيس عليه المنقول عند العر   -٤

دون على األكثر وإال فعلى عِّ قَ يُـ عن العرب الكثرة الكاثرة فَـ  اشرتط البصريون فيما ينقل

وإال قاســــوا األشــــباه علــــى ، وإال فعلــــى النــــادر، وإال فعلــــى األقــــل، وإال فعلــــى القليــــل ،الكثــــري

يلـة ا اعتـرب سـيبويه قيـاس فعولـة بفعذمـع الـوارد ولـ ضا مل يتنـاقذظـائر إعلى الن والنظائر ،األشباه

إليهـا حبـذف حـرف املـد وقلـب الضـمة فتحـة وإن مل يـرد منهـا إال شـيء يف النسـب  يف النسب

 لـوه أو اعتـربوهألنـه مل يـرد مـا خيالفهـا فـإذا مـا خـالف الـوارد مـا سـبق مـن قيـاس أوَّ ، إىل شـنوءه

  .)١(رةوقد ينكرونه أو يقولون إنه ضرو  ،ا حيفظ وال يقاس عليهذً شا

  :د البصريينمصادر الدراسة عنثانياً: 

  للنحو على مصدرين، مها:دراستهم منهجهم و اعتمد البصريون يف 

   : القرآن الكريم  -١

يستشـهدون يف كثـري مـن املسـائل  أقام البصريون حنوهم على القرآن الكرمي حيث كـانوا

  .واألساسية املهمة فكان القرآن أحد مصادرهم ،بآيات من القرآن الكرمي

 :الشعر العربي -٢

،  أصـوهلم يف االستشـهاد علـى صـحة املسـألة  مـن لبصريون الشعر العريب أصـالً اعتمد ا

يف حنـــوهم بشـــعر الفـــرزدق وجريـــر وأراجيـــز  كمـــا اعتمـــدوا علـــى الشـــعر اإلســـالمي فاستشـــهدوا

يتجـــاوزون احلقبــــة الـــيت وقفـــوا عنــــدها يف  ويف بعــــض األحيـــان . العجـــاج ورؤبـــة وأيب الـــنجم

ثعلــب عــن األصــمعي : أن إبــراهيم  لســيوطي فيمــا رواهاالقــرتاح ليف  فقــد جــاء  ،استشــهادهم

                                                
 ٣٢ص  ،ي : المفید في المدارس النحویةائإبراهیم عبود السامر  )١(
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ر ا قد ولد سنة تسـعني للهجـرة وعمَّـذه ومن املعلوم أن ابن هرمة ،خر من حيتج به آبن هرمة ا

  طويال حىت جتاوز منتصف القرن الثاين .

أوائل البصريني قد اطمأنوا إىل سالمة لغة مجاعـة مـن العلمـاء ممـن ينتمـون إىل  كما أن  

أبــا عمــرو بــن العــالء قــال يف احلســن البصــري :" مــا رأيــت أن فقــد جــاء  ،عربيــة  أصــول غــري

ـــه، ن البصـــري واحلجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــياحلســـ أفصـــح مـــن : فأيهمـــا أفصـــح فقـــال: فقيـــل ل

ين ينتمـون إىل أصـل ذهـب إىل أن هـؤالء الفصـحاء الـذو  ،اذأشـار اجلـاحظ إىل هـ " وقداحلسن

مرو بن فائد الذي جلس يعظ يف مسـجده حنـو سـت وع ،أبو علي األسواري منهم  غري عريب

   كان يونس بن حبيب يسمع منه كالم العرب وحيتج به . وقد ،وثالثني سنة

احتج �ا البصريون يف وضـع أصـول العربيـة هـي : لغـة  أن املادة اليتبإذن ميكننا القول 

  . )١(اهليةثر من األمثال اجلجاهليه وإسالميه وما أُ  زيل والشعر العريب القدميـالتن

  

***  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٤ص  المفید في المدارس النحویة، )١(
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  المطلب الثالث:

  موقف البصريين ممن خالف قواعدهم

 
 :القراءات فيممن خالف قواعدهم هم موقف أوًال:

ــ فلــم يأخــذوا  ،ق يضــيتولكــنهم ضــيقوا يف هــدا أشــد ال ،زيلـاعتمــد البصــريون لغــة التن

خلطأ قـراءة عبـد أساس يف لغة العرب فقد محلوا على ا بقراءات عدة وهي شيء من العربية وهلا

ــن لكثيــر مــن المشــركين قتــل :" قولــه تعــاىل اهللا بــن عــامر مقــرئ أهــل الشــام يف وكــذلك زي

واخلطـأ املزعـوم  )١("وجـر "شـركائهم " " بنصـب " أوَالدهـم )١٣٧(األنعـام، آيـة: أوالدهم شركائهم 

ابـن عـامر . فلـم يقبلـوا قـراءة ضـرورة الشـعر يف هـدا أ�ـم مينعـون الفصـل بـني املتضـايفني يف غـري

ه وهــي حجــة بــالقــراءات الســبع ممــا جيــب أن يؤخــذ  وأن ا متصــالً مــع علمهــم أن للقــراءة ســندً 

 )١٠(األعـراف، " م فيهـا معـائشكـل"  قراءة نـافع لقولـه تعـاىل ا ذها�م إىل ختطئةذ. ومثل هئمةقا

يشـة معـايش" أصـلية أل�ـا مـن املـد يف " مع اليـاء يف باهلمز يف معائش وحجتهم يف التخطئة أن

  .)٢(" واملد األصلي ال يبدل مهزة

                                                
، تحقیــق/ أحمــد محمــود ٩٨: الكــافي فــي القــراءات الســبع، ألبــي عبــداهللا محمــد بــن شــریح األندلســي،صانظــر )١(

تفسـیر سـورة األنعـام آیـة رقـم  ٦م. والدر المصون ج٢٠٠٠بیروت  –الشافعي، ط دار الكتب العلمیة  إسماعیل

١٣٧  . 
 وال وصحائف، بصحیفة التشبیهَ  إال وجهاً  لها أعلم وال خطأ، همزها أن تزعم البصرة نحاة جمیع: "الزجاج قال )٢(

 قرأها بل نافع بها ینفرد لم القراءة وهذه: تقلوقال صاحب الدرد المصون: ". القراءة هذه على التعویل ینبغي

 الدرداء وأبي كعثمان الصحابة من جماعة على قرأ الذي عامر ابن عن منقولةٌ  فإنها معه، ِجلَّةٌ  جماعة

 من جانب على وهو علي بن زید أیضاً  بها وقرأ. صریح عربي وهو اللحن ظهور قبل بها قرأ وقد ومعاویة،

. والضبط اِإلتقان في بهما وكفى واألعرجُ  األعمُش  أیضاً  بها وقرأ. القلیلُ  إال یدانیه ال الذي والعلمِ  حةِ االفص

انظر الدر المصون، للسمین  .قلیالً  كان وٕانْ  جاء قد صحیفة بیاء لها تشبیهاً  الیاء هذه َقْلبَ  أن الفراء نقل وقد

السبع، ألبي عبداهللا محمد بن والكافي في القراءات من سورة األعراف.  ١٠في تفسیر اآلیة  ٧/٢٥٧الحلبي

بیروت  –ط دار الكتب العلمیة  ١١٢شریح األندلسي، تحقیق/ أحمد محمود عبدالسمیع الشافعي،ص

 م. ٢٠٠٠
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بالقراءات اليت ختالف قواعدهم وكأ�ا من ابتداع القراء  كان البصريون ال يكرتثونلذا،  

شــهورة مــع وهــي قــراءات مـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ الرســول  ولــيس هلــا مــن ســند يوصــلها إىل

واتقــوا اهللا " :قولــه تعــاىلقــراءة محــزة مقــرئ أهــل الكوفــة ل ىل ختطئــةإاتصــال ســندها فقــد ذهبــوا 

األرحام" وهي قراءة مشهورة وهـي إحـدى القـراءات السـبع جبر" " واألرحام هالذي تساءلون ب

أ�م ال جييزون العطف على الضـمري ا�ـرور إال بإعـادة اجلـار مـا عـدا  ووجه التخطئة )١(املعروفة

وهـي قـراءة  ،سـن البصـريه قـد قـرأ �ـا ابـن عبـاس واحلذوقراءة محـزة هـ ،ضرورة لكذما ورد من 

  ..متصلة السند

 العربي: الشعر ثانياً: في

 ا يفذمـن الشـعراء وقـد ظهـر هـ ا كثـرياً ئـو طبلـغ مـن تقـديس البصـريني لقواعـدهم أن خ

 عهـد الطبقـة الثانيـة علـى يـد عبـد اهللا بـن أيب إسـحاق فقـد اعـرتض علـى الفـرزدق حـني مسعـه

  : ينشد قوله يف مدحيه لبعض بين مروان

  )٢(فُ لَّ أو مج تاً مسحَ  إالَّ  المالِ  منَ      عْ دَ لم يَ  مروانَ  بنَ ايا  مانٍ ز  ضُّ عَ و 

�ــا معطوفــة علــى كلمــة " مســحتا" ة البيــت وكــان حقهــا النصــب ألاعرتضــه لرفعــه قافيــ

لـك فهـو خطـأ ذومـا خـالف  ،ويوجبـه لـكذارة أدق ألن القياس النحـوي حيـتم أو بعب ،املنصوبة

 . واحنراف عن القواعد
                                                

 إعادة غیر من" به" في المجرور الضمیر على عطفٌ  أنه :أحدهما قوالن، وفیها بالجر،" واألرحامِ " حمزة قرأ )١(

 عن یحكىو   وغیره، الزجاجمنهم  القراءة هذه علىمنهم  جماعة َطَعنَ  وقد. البصریون یجیزه ال وهذا الجار،

ثني: "قال أنه ذلك جوازُ  مذهبه الذي الفراء " واألرحامِ : "قال إبراهیم عن األعمش عن عبداهللا بن شریك َحدَّ

 مخفوضٍ  على وضاً مخف َتُردُّ  ال العرب ألنَّ " قبیحٌ  وهذا: "قال" والرحمِ  باهللا أسألك: "كقولهم هو ،األرحام بخفض

 "عنه ُكِنيَ  قد

 وجوابُ  به، ُمْقَسمٌ  القسم بحرفِ  خفٌض  وهو للقسم الواوُ  بل المجرور الضمیر على معطوفاً  لیس أنه :والثاني    

  ". رقیباً  علیكم كان اهللا إنَّ : "القسم

 َطَعن َمنْ  َطْعنِ  إلى التفاتَ  الو  الضمیر، على العطفِ  على القراءةِ  هذه َحْملُ  فاَألْولى( ....  :البقاء أبو قال     

   .)ضعیفة قراءة نقلِ  ِمنْ  له المانعةِ  السَِّنیَّة بالرتبة وحمزةُ  فیها،

تفسیر أول سورة النساء. والكافي في القراءات السبع، ألبي عبداهللا محمد بن شریح  ٤الدر المصون ج انظر:    

  م.٢٠٠٠بیروت  –الكتب العلمیة  ط دار األندلسي، تحقیق/ أحمد محمود عبدالسمیع الشافعي،
، وشرح ١/٩٩، والخصائص٨/٥٤٣، ١/٢٣٧، وخزانة األدب٢/٢٦البیت من الطویل، وهو للفرزدق في دیوانه )٢(

  .٢/٣٦٥/ ١/١٨٠، والمحتسب١/١٨٨، واإلنصاف١٠/١٠٣، ١/٣١المفصل
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ألفـوا القيـاس  ذإ ،خيطئـوا الشـعراء الفصـحاء مـن اجلـاهليني مر بالبصـريني أنوقد بلغ األ

  : الثقفي للنابغة يف قوله اك ختطئة عيسى بن عمرذمن 

 )١(عُ اقِ نَ  مُّ ا السُّ هَ ابِ في أنيَ  شِ قْ الرُّ  نَ مِ      ةٌ ئيلَ ي ضَ رتنِ اوَ سَ  كأنيِّ   تُّ بِ فَ 

وحقهـا  " إذ جعل القافية مرفوعةحيث قال عيسى بن عمر أساء النابغة إمنا هو "ناقعاً 

النابغـة ألغامهـا  ألن املبتـدأ قبلهـا تقدمـه اخلـرب وهـو اجلـار وا�ـرور وكـان ؛أن تنصـب علـى احلـال

يقـال عنـه إنـه كـان يتحـرز  ا أبـو عمـرو بـن العـالء الـذيذبل ه، لتقدمهما وجعل " ناقعا" اخلرب

  : ئ ذا الرمة يف قولهعن ختطئة العريب خيطِّ 

 )٢(رافْ قَـ  داً لَ ي بها بَـ مِ رْ أو تَـ  فِ سْ الخَ    على    ةً اخَ نَ إال مُ  كُّ نفَ ما تَ  يجُ اجِ رَ حَ 

 فال يصح االستثناء من خربها ،االستمرار مبعىن اإلجياب لك أل�م قالوا: إن أفعالذو 

. 
الكلــيب عــن النحــاة حينمــا  عمـاريقــول  ،املـنهج فهجــوا النحــاة وقـد ضــاق الشــعراء �ــذا

 : الشعر عيب عليه بيت من

 )٣(واعُ دَ تَ ي ابْـ ذِ ا الَّ ذَ هَ  مُ حوهِ نَ  اسِ يَ قِ       نْ ومِ  بينَ رِ عْ تَـ المسْ  نَ مِ  َنايقِ ا لَ ذَ ما

فيمــا خــالف قواعــد البصــريني مل تكــن مــن كــل علمــاء البصــرة  حقحــا ختطئــة األ علـى أن

كعيســى بــن عمــر وشــيخه عبــد اهللا بــن إســحاق مــن متقــدمي البصــريني دون  بــل مــن بعضــهم

  . معاصريهما من -غالبا –غريمها 

ويعتمدان ، وشيخه أبو عمرو كانا يتحرزان عن ختطئة العريب، ا يونس بن حبيبذفه

بعد سيبويه  لكن البصريني املتأخرين، يف االستعمال ا يف القياس فصيحاً ذً قوله ويعتربانه شا

                                                
، وشرح ٢/٨٩، والكتاب٢/٤٥٧، وخزانة األدب٣٣البیت من الطویل، وهو للنابغة الذبیاني في دیوانه ص )١(

 مادة (طور). ٤/٥٠٧، واللسان٢/٥٧٠، ومغني اللبیب٢/١١٧، وهمع الهوامع٢/٣٩٤األشموني
، ٢٥٥، ٢٥١، ٢٤٨، ٩/٢٤٧، وخزانة األدب٤١٩ي الرمة في دیوانه صالبیت من الطویل، وهو لذ )٢(

رار العربیة ، وأس١/١٢١، وشرح األشموني١/٢٣٠، وهمع الهوامع١/٧٣، ومغني اللبیب٣/٤٨والكتاب

  .٥٢١، والجنى الداني ص١/١٥٦، واإلنصاف١٤٢ص
)، علیها وحملناه إلیها نسبناه ما واألغراض اِلعَلل من أرادت قد العرب أن (فيباب: ١/٢٣٩انظر: الخصائص )٣(

 ، مادة (عرب).١/٥٨٧واللسان
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الكوفيون فيه  أيب إسحاق هلم منهجا يف الوقت الذي اختذو   اختذوا موقف عيسى بن عمر

  .)١(ونس وأيب عمرو هلم مذهباموقف ي

  

  المطلب الرابع:

  طبقات علماء البصرة، وأشهر نحاتها، 

  ودورهم في الدرس النحوي

سوف أقتصر على ذكر طبقات حناة البصرة إمجاالً دون تفصيل، ألن ذلك لـيس حمـل 

، الـــذين كـــان هلـــم الفضـــل يف وضـــع قواعـــد املـــذهب النحـــاة البصـــرينيأهـــم كـــر ذ مـــع دراســـتنا، 

  :ه، وذكر بعض مسائلهم النحويةومسائل

 :طبقات علماء مدرسة البصرةأوًال: 

 :ايلالت على النحو حناة البصرة إىل سبع طبقات،قسمت كتب الطبقات 

  .بن يعمر ىيحيوعبد الرمحن بن هرمز ، و  ،وعنبسة الفيل  ،نصر بن عاصم :الطبقة األولى

بـن اعمرو  وأبو ، سى بن عمر الثقفي وعي ، عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي :الطبقة الثانية

  .العالء 

  .يونس بن حبيبو ، واخلليل بن أمحد ، األخفش األكرب  :الطبقة الثالثة

  .زيد األنصاري وأب، و ، وحيىي بن املباركسيبويه  :الطبقة الرابعة

 .وقطرب األخفش،  الطبقة الخامسة:

 السجستاين، والرياشي. حامت وأبو ،واملازين  ،، والتوزي  اجلرمي: الطبقة السادسة

  .كانت يف عهد املربد  :الطبقة السابعة

                                                
 .٣٧ ص المفید في المدارس النحویة )١(
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في الدرس  ثانياً: أهم نحاة البصرة، من أبي األسود إلى سيبويه، ودورهم

  النحوي:

برتتيــب  ين جــاؤوا مــن بعــده إىل ِســيَبويهالنُّحــاِة الَّــذ األســود، وأشــهر أليبْرِجُم هنــا ســأُتَـ 

  :اة البصرة، على النحو التايل، باعتبار أ�م أوائل حنِسِين الوفاة

  :أبو األسود الدؤلي – ١

َئلِ  ، يرتفــع نســبهُعمــر املشــهور أنَّ امســه ظــامل بــن  بــِن َبْكــر، وإليــه يُنَســب، ُولِــد إىل الــدُّ

ـــمبكـــ ـــَرأَ علـــى عَة، ورحـــل إىل املدينـــة، فـَ إىل  ، مث أْشَخَصـــُه عمـــرثمـــان وعلـــيٍّ َروى عـــن عمـــر، وقـَ

صـــرة، مث الب شـــعرِي لـــيُـَعلَِّم النـــاس اإلعـــراب، وواله اإلمـــام قضـــاءِواليـــة أِيب موســـى األَ  البصـــرة يف

ـــُوّيف أبـــو األســـود جعلـــه والًيـــا عليهـــا بعـــد ابـــن عبـــ ـــة ُمغاِضـــًبا لإلمـــام، وتـُ اس حـــني خـــرج إىل َمكَّ

   .)١(هـ٦٩بالبصرة سنة 

ِهْم إخالًصــوكـان  ـيَعِة لإلمــام، وَأَشـدِّ بَط ا لـه، هــو الـذي َوضــع النحـَو، وضــمــن أَْوَىف الشِّ

  .)٢()َهْيِت لك) و(ُصُدورُُهمْ  َأال ِإنـَُّهْم يـَثْـنَـْونِ َف الشريَف، ومن قراءاته: (املصح

هـــ وميمــون األقــرن وعنبســة ١٢٩حيــىي بــن يـَْعُمــَر املتــوىفَّ ســنة  : ومــن الــذين أخــذوا عنــه

  ية فيه.وال عنهم رواد هلم ِذْكرًا يف كتاب ِسيبويِه وال جنالِفيل ولسنا نعرف عن َحنِْوهم شيًئا 

  :عبداهللا بن أبي إسحاقَ  – ٢

، أخــذ عــن حيــىي بــِن يعمــرهــو عبــداهللا بــن أيب إســحاق اَحلْضــرَ  ، وَنْصــِر بــِن عاصــم، ِميُّ

ويقولـــون: إنـــه فـــرَّع النحــــو، وأعمـــل القيـــاس فيــــه، ودرس اهلمـــز، ولـــه فيــــه كتـــاب. وتـــويف ســــنة 

 }نَـا نـُـَردُّ َوَال ُنَكـذَِّب بَِآيَـاِت رَبـِّنَـايَا لَْيتَـ ومن نُقول سيبويه عنه: أنَّه كان يقرأ آية { .)٣(هـ١١٧

  ُنَكذَِّب. بنصب )٢٧(سورة األنعام، آية: 

                                                
 .٣٨٠، ١/١٦و "إنباه الرواة":  .١/٣٤٦ت القراء": ، و"طبقا٢٣٣انظر: األنساب، للسمعاني،  )١(
 ) یوسف.٢٣) من سورة هود، واألخرى (٥واآلیة األولى ( ٣٣٧، ٢/٣١٨المحتسب، البن جني،  )٢(
 .١/٢٠٧، و"إنباه الرواة": ١٢مراتب النحویین:ص  )٣(



٤٠ 

 

  أبو عمرو بن العالء: – ٣

، ونشــأ يف البصــرة، هـــ٦٨امســه كنيتــه علــى املشــهور، وقيــل: امســه زبــان، ولــد مبكــة ســنة 

ـــَرأَ علـــى أنـــس بـــن مالـــك ، واحلســـن وأخـــذ عـــن عبـــداهللا بـــن أيب إســـحاق، وحيـــىي بـــن يعمـــر، وقـَ

  البصري.

وهـــو مـــن القـــراء الســـبعة، وكـــان إمـــام أهـــل البصـــرة يف القـــراءات، والنحـــو واللغـــة، وأيـــام 

العــرب والشــعر، مــع الصــدق والثقــة والزهــد، وكــان مــن أشــراف العــرب ووجهائهــا، وتــويف ســنة 

  .)١(هـ ١٥٤

ا: سيبويه أكثر من أربعني نقًال، ُمعظُمها من طريـق يـونس بـن حبيـب، ومنهـ ونقل عنه

ــا منفي�ــا: الوجــه مــا أتــاين القــوم إال عبــُداهللا. ولــو   قولــه عــن املســتثىن بــإال حــني يكــون الكــالم تام�

  .)٢(كان هذا مبنزلة أتاين القوم ما جاز أن تقول ما أتاين أحد، كما أنه ال جيوز أتاين أحد

وقولــه: واعلـــم أن مــا كـــان صــفًة للمعرفـــة ال حيســن أن يكـــون حــاالً ينتصـــب انتصـــاَب 

  .)٣(نَِّكرَةِ ال

    الخليل بن أحمد: – ٤

، ُوِلَد سنة هو اخلليل بن أمحَد الَفرَاِهيِديُّ اَألزْ  و أِيب عمر  ، وأخذ عن(مائة)١٠٠ِديُّ

 مها، وخرج إىل البادية ُيشافه أهلها، ويأخذ عنهُم اللغة،بن العالء، وعيسى بن عمر، وغري 

  ات يف العلوم.يلـَّ اخلليل من أفذاذ التاريخ، وأصحاب األوَّ  ويـَُعدّ 

آتاه اهللا ِحس�ا لُغوي�ا مدرَّبًا، وِذهًنا رياضي�ا بارًعا، وذْوقًا موسيقي�ا مرهًفا؛ فبلغ الغايـة وقد 

ـــروض وخـــرج ـــِه علـــى النـــاس ِعلًمـــا كـــامالً، كمـــا اخـــرتع طريقـــة تـــدوين  يف النحـــو، واخـــرتع الَع ِب

إليـه سـابق، ونقـل  يسـته مـا مل يسـبقهاملعاجم، واستنبط من النحو يف أصوله وفروعه، وِعَللِـه وأق

  أكثَر من مخسمائة نقل. عنه ِسيبويه

                                                
 .١/٢٨٨، و"طبقات القراء" ٢٨، و"طبقات النحویین"ص ١٣مراتب النحویین، ص  )١(
 .  ١/٣٦٠لكتاب ا )٢(
 .١/٣٦٠الكتاب  )٣(



٤١ 

 

ـًفا؛ قضـى حياتـه منقطًعـا للعلـم والتعلـيم، وتـويف  –رمحه اهللا  –وكان  عفيًفا زاهًدا ُمتقشِّ

  .)١(هـ١٧٥سنة 

  يونس بن حبيب: - ٥

رو، ، وأخــذ عــن أيب عمــهـــ٩٠هــو أبــو عبــدالرمحن يــونس بــن حبيــب الضَّــيبُِّّ، ُولــد ســنة 

رَّد �ـا، وقـد نقـل عنـه سـيبويه حنـو فـويقولون: إنه كان صـاِحَب قيـاس يف النحـو، ولـه مـذاهب تَ 

ُت لـك يف هـذا البـاب، مائيت نقل، وأكثر ما نقل عنه باباِن من التصغري، فقال: ومجيُع ما ذكـر 

  .هـ١٨٢، وتويف سنة )٢(يف الباب الذي يليه قوُل يُوُنس وما أذكره لك

) فسـألت الحمـُد ِهللا ربُّ العـالمينقولُـه: "ومسعنـا بعـض العـرب يقـول: ( وِممـَّا نقـَل عنـه

، وقوله: "ومن ذلك: قوُل العرب: َمن أنـَت زيـًدا؟ فـزعم يـونس )٣(عنها يونس فزعم أ�ا عربية"

أنــــه علــــى قولــــه: مــــن أنـــــت تــــذكر زيــــًدا؟ ولكنــــه َكثـُـــــَر يف كالمهــــم، واســــُتعِمَل واســــتْغنَـْوا عـــــن 

  .)٤(إظهاره"

  َوْيِه:ِسيبَـ  – ٦

عثمان بن قنرب، وِسيبَـَوْيِه َلَقُبُه الذي ال يكاد يذكر أو يعرف إال به، ولد  هو عمرو بن

بالبيضـاء إحــدى مــدن فــارس، ونشــأ وأقــام بالبصـرة، وأخــذ عــن اخلليــل، وأطــال مالزمتــه، وكــان 

حبيــب، وغريمهــا، وهــو  أخــذ كــذلك عــن عيســى بــن عمــر، ويــونس بــنأحــبَّ تالميــذه إليــه، و 

  .)٥(هـ ١٨٠م كتاب يف النحو، وأبقاه على األيام، وتويف سنة صاحب أعظ

مل ُيسمِّ ِسيبَـَوْيِه كتابَُه، وال جعل له مقدِّمة وال خامتة، ولعلَّه كـان علـى  :كتاب سيبويه

بــن انِيَّـِة الَعــْوِد إليــه لــبعض األمـر، لكــنَّ عائًقــا حــال دون مـا كــان ينويــه، ومــن قبـل مسَّــى عيســى 

  دمها "اإلكمال"، واآلخر "اجلامع".عمر كتابني له، أح

                                                
 .٤٧ – ١/٣٤، و"إنباه الرواة"٤٧ – ٤٣، و"طبقات النحویین" ٤١ – ٢٧مراتب النحویین، ص  )١(
 .٨١ ص. و"نشأة النحو"١/١٠٩الكتاب:  )٢(
 .١/٢٤٨الكتاب:  )٣(
 .١/١٤٧الكتاب:  )٤(
 .٢/٣٤٦ ، و"إنباه الرواة":٦٦و"طبقات النحویین"ص  ٦٥مراتب النحویین، ص  )٥(



٤٢ 

 

علــى أنَّ القــدماء مسَّــْوُه عنــه؛ إذ أطلقــوا عليــه اســم "الكتــاب"، غــَري موصــوف بوصــف، 

ــا ُهـــو َوْحـــَدُه  ٍ بإضـــافة، فكــان إذا ذُِكـــَر لفـــظ الكتــاب ُجمـــرًَّدا فهــو كتـــاُب ِســـيبَـَوْيِه، كأمنَّ وال معــنيَّ

  ز!الِكتاب على احلقيقة، وما سواه فكتاب على ا�ا

وســيبوْيه ال يـَُقــرِّر يف الكتــاب قواعــَد، وال يشــرتط لألحكــام شــروطًا، وال يلتــزم تعريــف 

ــْيٌض غزيــٌر مــن األســاليب واملفــردات،  ــا الكتــاب فـَ املصــطلحات، وال ترديــَدها بلفــظ واحــد؛ وإمنَّ

قضـاءه وبعـُض األسـاليب مـأثور، وبعُضـه ُحمـَدث، يَعرِضـها سـيبويه لِيْدُرَسـها وُحيلَِّلهـا، مث يقضـي 

  وهكذا. ... فيها ِصحَّة أو خطًأ، ُحسًنا أو قـُْبًحا، كثرًة أو ِقلَّةً 

وخه، وال سيما اخلليـل، ا من مساعه، وكثريًا من آراء ُشيُصنوفً  وهو يف أثناء ذلك يَعرض

ا للمســألة الــيت يدُرُســها، أو تأييــًدا هلــا، وكــذلك و يعلــق عليهــا، أو جيعــل منهــا متامــفينقــدها، أ

مي، عـة، بعضـها آيـاٌت مـن القـرآن الكـر رب، وفـَْيًضـا مـن الشـواهد املتنو ا من لغات العـيـُْزِجي كثريً 

ُ�ا: ثالمثائـــة وثـــالث وســـبعون، وال يـَُفوتـــ ه أن يـــذكر قراءاِ�ـــا عنـــد احلاجـــة إليهـــا، وبعُضـــها وِعـــدَّ

ُ�ا مثامنائة وواحد وسبعون بيتاً اآلَخُر مَن الشِّْعِر، وعد�ا  ، ئـة وتسـعون بيتـاً ما، ومن الرََّجِز، وِعدَّ

ا منسوبٌة إىل غري أصحا�ا   .)١(وال يفوتُه أن ُيَصحِّح ِنسَبَة الشواهد اليت يرى أ�َّ

إحصاِئي هلا، وبعض شواهده من الشعر والرََّجـِز غـري  تلك عدَّة شواهد سيبويه حبسب

حســـن، ولـــه  منســـوب إىل قائليـــه، لكـــنَّ العلمـــاَء يثقـــون بشـــواهده كلِّهـــا، ويتقبَّلوَ�ـــا عنـــه بَقبـــول

ا أحاديث، ومنها:   شواهُد من األحاديِث النبويَّة، لكنه ال يذكرها ِمبا َيُدلُّ على أ�َّ

  .)٢(((ُسبُّوًحا ُقدُّوًسا ربَّ املالئكِة والرُّوِح)) – ١

  .)٣(((ما من أيام أحبَّ إىل اهللا فيها الصوُم من عشر ذي احلجة)) – ٢

  .)٤()ُه مها يـَُهوِّدانِه، وينصِّرانهيكوَن أبوا كلُّ مولود يولد على الفطرة، حىتَّ ( – ٣

                                                
 .٣٣٦ص١الكتاب: ج )١(
 .٢/٥١، والحدیث في "صحیح مسلم"١٦٤ص١:جالكتاب )٢(
 .٣/٢٥٥ جامع الصغیر بشرح السراج المنیر"، والحدیث في "ال٣٢ص١الكتاب: ج )٣(
 .١/٩٣ یح"، والحدیث في "التجرید الصر ١/٣٩٦الكتاب":  )٤(



٤٣ 

 

ويغلب على عبارة الكتاب التالُحُم واالنسـياب، حـىتَّ لََيِقـلُّ أن متـر فيهـا مبَْقطَـٍع حيسـن 

الوقــف عليــه إال حــني يصــرف القــول عــن وجهــه إىل شــاهد يرويــه، أو ســؤال يســأله، أو حــوار 

مبهمـة حينًـا آَخـَر، وال يلتـزم الـذهاب �ـا إىل معناهـا يُِديرُُه، وهي واضحة بـَيـِّنَـة حينًـا، وغامضـة 

قصــًدا، فرمبــا طــاب لــه االســتطراد إىل غــري مــا يكــون فيــه مــن مقــام؛ كاســتطراده مــن القــول يف 

  .)١(االشتغال إىل القول يف صيغ املبالغة

وال يكتفي سيبويه بواقع النصوص يف استنباط األحكام، ولكنه يلجأ أحيانًا إىل فـَْرض 

وض، مث يشــرِّع هلــا إكمــاالً لصــوٍر عقليَّــة تتمثــل يف ذهنــه، أو تــدارًُكا ملــا فــات النصــوَص أن الُفــرُ 

كـذلك ال يقتصـر علـى مسـائل النحـو والصـرف؛ بـل َيزِيـد عليهمـا مباحـَث قيِّمـًة رآهـا  تُِلمَّ بـه.

مـواطن  ا العلمـاُء مـن بعـده إىل علـوٍم أخـرى، ونكتفـي هنـا ببيـانوصولَة األسباب ِ�ما، ونـََقَلهـمَ 

بعض هذه املباحث من "الكتاب"، ومواطنها من الكتب اليت نقلت إليهـا، وليسـت مـن كتـب 

  النحو والصرف:

مـن بــاب اسـتعمال الفعـل يف اللفــظ ال يف  )٢(لقـْد نـََقـَل عبـُدالقاهر إىل "أســرار البالغـة"

أللــــف رى مـــا فيـــه امـــن بـــاب مــــن النكـــرة َجيـــرى ُجمــــ )٤(، ونقـــل إىل "دالئـــل اإلعجــــاز")٣(املعـــىن

  .)٦(، ومن باب ما حيسن عليه السكوت)٥(والالم

مــن بــاب جمـــاري أواِخــِر الَكِلـــِم مــَن العربيـــة،  )٧(الثعـــاِلِيبُّ إىل "أســرار العربيـــة"منــه ونقــل 

  وباب احلروف اليت جيوز أن يليها بعدها األمساء، وباب ما لُِفَظ به ِممَّا هو مثىن.

نـــاس، وأفـــادوا منـــه علـــى تعاقُـــب األجيـــال  العربيـــة كتابًـــا حفـــل بـــه ال : فـــال تعـــرفدُ وبعـــ

  ال حتصى كثرًة: لفوا عنه ُكُتًبا، وأداروا حولَه دراساتككتاب سيبويه؛ فقد أ

                                                
 .١/٥٦الكتاب )١(
 .٣٤١"أسرار البالغة":  )٢(
 ١/١٠٨"الكتاب )٣(
 .٢٤٧، ٢٣٣دالئل اإلعجاز ص  )٤(
 .١/١٦٦الكتاب )٥(
 .١/٢٨٤الكتاب )٦(
 ٣٢٢أسرار العربیة ص   )٧(



٤٤ 

 

ألَُّفــــــوا يف شــــــرحه، والتعليـــــق عليــــــه، والتمهيــــــد لـــــه، وترتيــــــب مســــــائله، وحــــــلِّ وكـــــذلك 

بــني  مشــكالته، وتوضــيح غريبــه وشــرح شــواهده، وجتريــد أحكامــه، اختصــروه، واختلفــوا فيــه مــا

ـــب لـــه، وانتصـــر ـــب عليـــه، ومتعصِّ ىت انقطـــع لـــه حـــ هلـــؤالء أنصـــار ومؤيـــدون، ومـــنهم مـــن متعصِّ

  ه وختصص فيه.َحِفظه، أو أَتقن فهم

ـا قـَـَرأَُه النـاس  الكتاب على أحد، أو أن يقرأَهلسيبويه أن يقرأ  ومل يـَُقدَّر عليـه أحـد، وإمنَّ

كـان طريـَق النـاس ِعْلـَم سـيبويه، و  –اهللا رمحه  –؛ فقد َوِرَث  )١(بعده على أيب احلسن األخفش

  الناس إليه. سيبويه ِعْلَم اخلليل، وكان طريق إليه؛ كما َمحل

   :فيما بين ِسيبَـَوْيِه وانقسام الدولة العباسية أشهر النُّحاة

أيب األســود الــدؤيل الــذي وضــع قواعــد املــذهب ، وبعــد ســيبويه الــذي أخــذ جــاء بعــد 

واشــتهرت مدرســة البصــرة بامســه ـ حنــاة آخــرون، وأشــهر هــؤالء النحــو علــى اخلليــل بــن أمحــد، 

ــــة النحــــو البصــــري، و  النحــــاة أربعــــة ــــت هلــــم إســــهامات بــــارزة يف النحــــو البصــــري محلــــوا راي كان

  ومسائله، وهم:

  األخفش: – ١

هــو ســعيد بــن مســعدة، امللقَّــب بــاألخفش، أصــله مــن َمْنــِبج، مث ســكن البصــرة، وأخــذ 

، وكانــت لــعــن ســيبويه، وكــان يقــول: مــا وَ  ه مكانــة َضــَع ســيبويه شــيًئا يف كتابــه إال َعَرَضــُه علــيَّ

طريـق النـاس إىل   يف النحو بني البصريَِّني والكـوفيني، قـرأ النَّحـو علـى سـيبويه، وهـو وحـده رفيعة

  .)٢(على التقريبهـ ٢١٥سنة  كتابه، تـُُويفِّ 

  يف النحو: كتاب "املقاييس"، و"االشتقاق". مؤلَّفاته ومن 

: أنـه ُجييـز مجْـع أمسـاء العـدد، وال ُجييـز غـريه أن جيمـع ائه املننثورة يف ُكُتب النحومن آر و 

  .)٣(منها إال املائة واأللف

                                                
 .٥٠أخبار النحویین البصریین ص  )١(
 .٥٩٠ص١، و"بغیة الوعاة": ج٥٠، و"أخبار النحویین البصریین، ص ٦٨مراتب النحویین"  )٢(
 .٤٣ص١همع الهوامع، ج   )٣(



٤٥ 

 

  المازنيُّ: – ٢

هو أبو ُعْثماَن بكر بـن حممـد بـن بَِقيَّـَة، قـرأ كتـاب سـيبويه علـى األخفـش، وكـان إماًمـا 

، وقيـل غـري ٢٤٩اِحلجاج واملناظرة، تويف سنة  يف اللغة، وراويًة واِسَع الرواية، كما كان بارًعا يف

ومن كتبـه: "علـل النحـو"، و"تفاسـري كتـاب سـيبويه"، و"التصـريف" وقـد شـرحه ابـن  . )١(ذلك

، وهو مطبوع.     ِجينِّ

  .)٢(أن ْمجع املؤنث جيب بناؤه على الفتح مع ال النافية للجنس:ومن آرائه النحويَّةِ 

  المبرِّد: – ٣

، ونشـأ بالبصــرة، مسـع "الكتــاب" هــ٢١٠بــداألكرب، ولـد ســنة هـو حممـد بــن يزيـد بـن ع

، وأمتَـَّــه علـــى املــــازِينِّ، وكـــان إمـــاَم العربيـــة يف عصــــره، تـــويف ســـنة  ومــــن  .)٣(هــــ٢٨٦مـــن اَجلْرِمـــيِّ

   مؤلَّفاته: "املْقتَضب"، و"إعراب القرآن"، و"الكامل يف فنوٍن من اللغة واألدب والنحو".

ها بعد لو يعَرُب فـاعالً لثبـت ملصدر املؤول من أنَّ ومعمولَيا : أنومن آرائِه في النَّحو

  .)٤(حمذوفًا

    الزَّجَّاج: – ٤

هـو أبـو إسـحاَق إبـراهيُم بـن السـري الزجَّـاج، كـان أول أمـره َخيْـِرُط الزُّجـاج، مث مـال إىل 

ْكَتِفي، وصـــــار نـــــدميًا لـــــه، وتـــــويف ســـــنة 
ُ
طلـــــب النحـــــو، فلـــــزم املـــــربِّد يأخـــــذ عنـــــه، مث اتصـــــل بـــــامل

  ومن ُكُتِبه: "االشتقاق"، و"فـََعْلت وأفَعْلت"، و"شرح أبيات سيبويه".. )٥(هـ٣١٠

  .)٦(الكافة : جواز إعمال لعلَّ وكأنَّ حني تتَّصل �ما ماومن آرائه النحوية

  

  

                                                
 .٤٦٣ص١، و"بغیة الوعاة": ج٩٢ویین صطبقات النحویین واللغ )١(
 .١/١٤٦همع الهوامع":  )٢(
 .١/٢٦٩، وبغیة الوعاة١٠٨، وطبقات النحویین ص ٥٩٦أخبار النحویین البصریین ص  )٣(
 .١/١٣٨ همع الهوامع )٤(
 .١/٤١١، و"بغیة الوعاة"١٠٨"أخبار النحویین البصریین  )٥(
 .١/١٤٣همع الهوامع )٦(



٤٦ 

 

  المطلب الخامس
  مدرسة الكوفة النحوية

فـال  ،نيـةالعـراق الثا عاصـمةالنحـو والدراسـات العربيـة غامضـة ىف الكوفـة،  أوائلبقيت 

ىف  تـأخرتالدراسـات قـد  هـذه نشـأةولعـل  متفرقـة، وأخبـارمـن روايـات  أكثـرنعلـم عـن ذلـك 

  . )١(�م، بعد مئة عام تأثرواخذ الكوفيون عن البصريني و أ أنالكوفة عن البصرة بعد 

بـــدأ اشـــتغال الكوفـــة بـــالنحو يف حيـــاة اخلليـــل؛ أي بعـــد وفـــاة أيب األســـود بَنْحـــِو فقـــد 

ــدَّة عاكهـــ٦٩د كانـت وفاتــه سـنة تسـعني عاًمـا؛ فقــ
ُ
فـًة علــى ، وكانـت الكوفـة يف خــالل هـذه امل

ــعر ترويــه وتـَتَـَناَشــُدُه، ولــذا كــان فيهــا ثالثــة مــن القــرَّاء القــرآن الكــرمي، تقــرؤه وت ــه، وعلــى الشِّ ْقرِئ

املتــوىفَّ ســـنة  هـــ، والِكســاِئي١٥٦املتــوىفَّ ســـنة  ، ومحــزة١٢٩الســبعة، هــم: عاصــم املتـــوىفَّ ســنة 

  .)٢(، ويف كل مصر قارئ واحدهـ١٨٦

قانعـًة منـه مبـا جييئهـا مـن البصـرة، حـىتَّ إذا كـان  –علـى مـا يبـدو  -أمَّـا النحـو فكانـت 

بفضـل مــا ونبُـه ذكـُر علمائِهــا، تصـف القـرن الثــاين تقريبًـا، تبينـوا أنَّ البصــرة قـد عظـم قَــْدُرها، من

وهم؛ ليكـون هلــم مـن الفضــل مثـل مــا هنالـك هبُّــوا حيـاولون أن ينافســصـنعوا ويصـنعون للعربيــة، 

  هلم.

ا مــن أن يتجهــوا إىل البصــرة، يطلبـــون  ــا مل تكــن هلــم ســابقة يف النحــو، مل جيــدوا بــد�
َّ
ومل

ل ويـوُنس، مث قـرأ فيها علم ما ال يعلمون، فذهب إليها الِكَساِئيُّ ِفيمن ذهب، وأخذ عن اخللي

  يبويه حياَتُه، ال يكاد يفارقه.كتاب سيبويه، واصطحب الَفرَّاُء كتاب س  عليه اَألْخفش

يُعــد ُشــعبة مـــن حنــو البصــرة، مث حتـــوَّل عنــه يف أصــوله، ومنـــاهج َحنْــو الكوفـــة لــذا، فــإن 

ــة هنــا وهنــاك يف مصــادر الروايــة والــرأي فيهــا، مث يف مســات الشخصــية َدْرســه ، الخــتالف األِئمَّ

وقُــدِّر لنحــو البصــرة أن وطرائــق التفكــري؛ فكــان للنحــو مدرســة يف البصــرة، وأخــرى يف الكوفــة، 

  .)٣(ر تداوًال، وَأْخَلد خلوًدايكون أكث

                                                
 .  ٢/١٩٦وكلمانتاریخ األدب ، بر  )١(
 علي النجدي ناصف، مقال بالمجلس العلمي لموقع األلوكة االلكتروني.تاریخ النحو،  )٢(
 المرجع السابق. )٣(



٤٧ 

 

اســتطاع هــو وتلميــذه  نشــاط مدرســة الكوفــة متــأخرًا عنــد الكســائي الــذي ولــذلك بــدأ

حيـــث االتســـاع يف  الفـــراء أن يســـتحدثا يف الكوفـــة مدرســـة حنويـــة تســـتقل بطوابـــع خاصـــة مـــن

يف ختطئـة بعـض  اجلديـدة، والتوسـعالرواية، وبسـط القيـاس وقبضـه، ووضـع بعـض املصـطلحات 

   .العرب

   :النحو الكوفي مدرسة مستقلة

ابـن األنبـاري يف  د ا جنـذالكـوفيني يشـكل مـذهبا مسـتقال ، لـ ن حنـوفـإوبإمجاع القـدماء 

املدرســـتني يف  يعـــرض فيـــه اخلـــالف بـــني -اإلنصـــاف يف مســـائل اخلـــالف –كتابــه الضـــخم 

  وفة عن البصرة . إحدى وعشرين ومائة مسألة استقالل مدرسة الك

و�ذا تعترب املدرسة الكوفية من املدارس النحوية اليت نشأت، وإن كانـت نشـأة متـأخرة 

بالنســبة جلار�ــا البصــرة، إال أ�ــا أوجــدت لنفســها مــذهباً حنويــاً أصــبح لــه قيمــة يف درس اللغــة 

ـــرياً مـــن احملـــدثني النحـــويني قـــد أ ـــة، خاصـــة وأنَّ كث ، وي الكـــويفشـــادوا ببنـــاء الصـــرح النحـــالعربي

مدرسـة وجعلوه موافقاً للمنهج الوصفي احلديث للغة، ومن هـؤالء مهـدي املخزومـي يف كتابـه (

) وأمحـد أمـني يف كتابـه الكوفيون في النحـو والصـرف) وعبد الفتاح احلموز يف كتابه (الكوفة

  ) وغريهم كثري. ضحى اإلسالم(

راء يف إنشـــاء املـــذهب أن نبحـــث بـــني البصـــريني عـــن موجـــه للكســـائي والفـــ وإذا أردنـــا

  –إمـــام الكوفـــة األول  -الـــذي روى عنـــه الكســـائي، األوســـطاألخفـــش  الكـــويف ظهـــر أمامنـــا

ـــه لك أعـــدمها ذب اخلـــالف مـــع ســـيبويه واخلليـــل، وبـــاوللفـــراء أبـــو  كتـــاب ســـيبويه الـــذي فـــتح ل

  د.ث نفدا إىل مذهبهما النحوي اجلدياخلالف حبي اذوتنمية ها مللخالف عليه

الكـوفيني املتـأخرين االعتـداد بـالقراءات الشـاذة  مَ ألخفش هو الذي أْهلَـأن ا وجند أيضاً 

يني يف إحـــداث مدرســـتهم، مـــن حيـــث احلقيقـــي للكـــوف للـــذكر احلكـــيم، ممـــا جيعلـــه حبـــق املوجـــه

الشــواذ خمالفــة لســيبويه وأســتاذه اخلليــل . مث إن  هم بــالقراءات الشــاذة، واالعتمــاد علــىذأخــ

فهــو الــذي أعطــى املدرســة الكوفيــة تشــكلها  ، يف البصــرة بويهالفــراء يقــوم يف الكوفــة مقــام ســي

   .الكوفيون بعده ويف مقدمتهم ثعلب إال بعض إضافات زادها النهائي،



٤٨ 

 

 أنملدرســة الكوفــة، فينبغــى  نــؤرخ أن أردنــا فــإذااملخزومــى يقــول:  الــدكتور مهــدى أمــا

هب الكـويف ومنهجـه ذمعـامل املـكـوفيني لالـذى رسـم ل األولالنحـوى  هـو ألنـهلكسـائى، لنؤرخ 

علــى بــن محــزة الكســائى ي يســريون عليــه، فكمــا كــان ســيبويه إمــام املدرســة البصــرية، كــان ذالــ

ت  ذهلـاتني املدرسـتني، والـيت اختـ بن أمحد بنحـوه هـو الصـانعاخلليل إماماً ملدرسة الكوفة، وكان 

  .)١(�ا كل واحدة منهما منهجا خاصا

الكوفيني، وعـن مـنهجهم يف وضـع مذهب ومن هنا جيب احلديث عن أهم خصائص 

مـني مهـا: السـماع ذا ال بـدَّ مـن احلـديث عـن أمـرين مهالنحو، وعلـى مـاذا اعتمـدوا يف ذلـك؟ لـ

  والقياس.

فالكوفيون مل يكن عندهم قيود للسماع كما كان عنـد البصـريني، والـيت  :أما السماع 

ـــرة، فهـــم مسعـــوا ورووا عـــن مع ظـــم القبائـــل العربيـــة باديـــة تتعلـــق بالزمـــان، واملكـــان والثقـــة، والكث

وحاضرة. وهم بذلك ألغوا قيود السماع البصرية، فكانوا أقرب إىل املنهج الوصفي احلـديث يف 

استقراء اللغة الـذي يقـوم علـى أسـاس وصـفي اسـتقرائي لظـواهر اللغـة يف أيِّ مكـان، أو زمـان، 

نقول: ضربت وجيسد ذلك أنَّ الكسائي حني سئل عن عدم نصب (أّي) وسبب بنائها حني 

يــونس   أيّهــم يف الــدار فقــال: ال جيــوز، قــال: مل؟ قــال: أّي هكــذا خلقــت. وكــان ذلــك حبضــرة

  . )٢(فغضب لذلك

وجتــدر اإلشــارة إىل أنَّ الكــوفيني رحلــوا إىل القبائــل العربيــة البدويــة يف أماكنهــا، واخــذوا 

ربًا غـري مــا حفــظ.  ورووا عـنهم ، ويؤكــد ذلـك أنَّ الكســائي رحـل ، وأنفــذ مخـس عشــرة قنينـًة حــ

نَّ الــدارس لكتــاب (معــاين القــرآن) للفــراء جيــد فيــه عبــارات الفــراء واضــحة جليــة جتســد أكمــا 

  ، وأنشدنا بعض العرب.اً أعرابي أعرابية، ومسعتُ  العرب، ومسعتُ  السماع حيث يقول: ومسعتُ 

س، فالكوفيون حني توسعوا يف السماع كان حتماً عليهم التوسع يف القيـا وأما القياس

  فقد كانوا يقيسون على أقوال العرب قليلة وكثرية، ووجدنا الكسائي يعلن ذلك يف قوله:

                                                
 . ٨١ -٧٩ص للمخزومي مدرسة الكوفة ومنهجها )١(
 .٥١أخبار النحویین البصریین ومراتبهم، ص )٢(



٤٩ 

 

   )١(وبه في كل أمر ينتفع         إنما النحو قياس يتبع

بــل كــانوا يقيســون علــى الشــاذ والنــادر، وعلــى عنــد هــذا احلــد، ومل يقــف أمــر القيــاس 

  .لهِ ف قائلها أم جُ رِ شواهد شعرية عُ 

العلـة عنــد الكـوفيني قليلـة ال تكـاد ختــرج عـن النـوع األول مـن العلــل  ومـن ذلـك وجـدنا

عن اجلدل وأساليب املتكلمني، حىت أ�م  اً بعيد ياً وهي علل مساعية تعليمية، وكان حنوهم صاف

أخـذوا بــالقراءات مجيعهــا، ومــن أمثلــة القيــاس عنـد الكــوفيني إجــاز�م تقــدمي معمــول خــرب (مــا) 

ــم قاســوا (مــا) علــى(مل ولــن النافيــة عليهــا، حنــو: طعامــ ك مــا زيــٌد آكــًال، وحجــتهم يف ذلــك أ�َّ

ــا نافيــة، وهــذه األحــرف جيــوز تقــدمي معمــول مــا بعــدها عليهــا حنــو: زيــًدا مل أضــرب  وال)؛ أل�َّ

  .  )٢(وعمرًا لن ُأكرم، وبشرًا ال ُأخرج، فإذا جاز التقدمي مع هذه األحرف جاز مع ما

  في النحو: رسة الكوفةدخصائص مطبيعة ومنهج و 

طبيعــة وخصــائص الكــوفيني ومــنهجهم يف وضــع  نســتطيع أن نلخــصا ســبق ذكــره ممــو 

  قواعدهم النحوية يف النقاط التالية:  

بصـــرية  أســس مــنهج الكــوفيني هــو املــنهج الــذى ســلكه الكســائى وقــد ابتــىن علــىأن 

ليـل وغـريه علـى اخل �ـا الكسـائى بدراسـته تـأثرالبصـرية فهـى اخلطـوط الـىت  األسـس أمـاوكوفية. 

الكسـائى ىف بيئتـه العلميـة  �ـا تـأثرالكوفيـة فهـى اخلطـوط الـىت  األسس وأمامن قدماء البصرة. 

القــراء واحملــدثني الــذين طغــى مـــنهجهم  نأكــان قارئــا معنيــا بالروايــة والنقـــل، شــ  أن، يــوم األوىل

   .)٣(على البيئات العلمية ىف الكوفة

مـة يف وضـع قواعـدها مـنهج وخصـائص مهة النحوية بطبيعـة و فقد متيزت مدرسة الكوف

االتســـاع يف النحويــة، الــيت متيزهـــا عــن مدرســـة البصــرة، ويف مقدمـــة هــذه اخلصـــائص واملميــزات 

األشــعار وعبــارات  اتســاعها يف روايــة وهــي مــن ميــزات املدرســة الكوفيــة، أي، والقيــاس الروايــة

  .اللغة عن مجيع العرب بدويهم وحضريهم

                                                
 .٢٦٧ص ،٢م،ج١٩٥٢ ١إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي، ط )١(
 .١٧٢ / ١اإلنصاف في مسائل الخالف  )٢(
 . ٣٩٦- ٣٩٥مدرسة الكوفة ص  )٣(



٥٠ 

 

 أصــحابكــان مـن بــني نايــة فائقــة بالشـواهد والنــوادر، و ع -بوجــه خـاص ـ  للكـوفينيو 

صــاحب الكســائى  األمحــركعلــى بــن املبــارك   ،الكســائى والفــراء وثعلــب حفظــة هلــذه الشــواهد

  . )١(شاهد ىف النحو ألف أربعنيحيفظ  الذى قيل: انه كان

م ، ُعـرف قائلهـا أتلقفوا الشواهد النـادرة الكوفيني قبلوا كل ما جاء عن العرب حىت إن

  . )٢(للقرآن الكرمي وقبلوا الروايات الشاذة ال،

ا فيـه مسعـوا بيتـا واحـدً  الكوفيون لـوحـني قـال:(ندلسـى األ ويؤكد ذلك القاسم بن أمحد

  . )٣()عليه وبوبوا أصالً جعلوه  لألصولء خمالف  جواز شى

يف األخــذ إال عــن الفصــحاء، وهــم ســكان البــوادي،  بينمــا تشــددت املدرســة البصــرية

 فـون مبـا يأخـذون عـن فصـحاء األعـرابالكسـائي ال يكت وفيني ويف مقـدمتهم إمـامهملكن الكـ

  .محالت شعواء حينما وجدوهم يتسعون يف الرواية وقد محل البصريون على الكوفيني

املدرستني بدءا خلالف واسع بينهما ، ممـا جعـل بعـض البصـريني  وكان هذا التمييز بني

عـن اللغـة حنـن نأخـذ (: أحـدهم وهـو الرياشـي بقـولـ  ـ كمـا سـبق آنفـاً علـى الكـوفيني  ونيفخـر 

عـن أكلـة الشــواريز  حرشـة (أكلـة) الضـباب وأكلــة الريابيـع (أي البـدو اخللـص) وأنــتم تأخـذو�ا

  .يخ ( أي عرب املدن)مللنب الرائب املصفى) وباعة الكوا(ا

ني اتساعهم يف القياس وضبط القواعد النحوية على خالف البصـريني فـإن البصـري أما 

الشــواهد املســتمد منهــا القيــاس أن تكــون جاريــة علــى ألســنة العــرب الفصــحاء وأن  اشــرتطوا يف

شــــذ علــــى قواعــــدهم  تكــــون كثــــرية، فكــــان ضــــبطهم للقواعــــد دقيقــــا ممــــا جعلهــــم يرفضــــون مــــا

  . على القياس فال يلتفت إليه ذلحن أي شاالبالغلط و  ومقايسيهم بل وصفوه

وأشـعار املتحضـرين مـن العـرب كمـا اعتـدوا بـاألقوال  اعتـدوا بـأقوال أما الكوفيون فـإ�م

عنـــدهم ختتلـــف  خـــرج علـــى قواعـــد البصـــريني وذلـــك مـــا جعـــل القواعـــد واألشـــعار الشـــاذة ممـــا

  .وتتضارب

                                                
 .٣٣٤مدرسة الكوفة ص  )١(
 . ٢٨-٢٧. والموجز في نشأة النحو، لمحمد الشاطر، ص١٤٦-١٤٥مدرسة البصرة النحویة ص )٢(
 .١٥٠-١٤٩، ومدرسة البصرة النحویة ص١٠٠االقتراح ص )٣(



٥١ 

 

حنـو املدرسـة البصـرية هـو  و�ـذا التمـايز بـني املدرسـتني نسـتطيع أن نفهـم السـر يف أن 

، مـع الفصـحى مطـردةقواعـد  ن قواعـدهم، أليـة التاليـةالـذي ظـل مسـيطرا علـى املـدارس النحو 

 . يعرتضها من اضطراب ذلك ألن قواعد العلوم بصفة عامة ينبغي أن يرفع عنها كل ما

أصــح قياســا منهــا  توســع مدرســة الكوفــة يف الروايــة والقيــاس جعــل البصــرةإن فــولــذلك 

ذين ختلصــت الفصــحاء الــ نوأخــذها عــلطلبهـا العمــوم واالطــراد يف قواعــدها ولتثبتهــا يف الروايـة 

  . عربيتهم من شوائب التحضر

القيــاس مــا جنــده مــن اســتخدامهم القيــاس أحيانــا مــن دون  بــل إن توســع الكــوفيني يف

  . استناد إىل أي مساع

املصـــطلحات النحويـــة ومــا يتصـــل �ـــا مـــن  املخالفــة يف بعـــضومــن خصائصـــها أيضـــاً: 

  .العوامل

ـــــو  شـــــد احرتامـــــاً أقـــــل حريـــــة و أالكـــــوفيني كـــــانوا  فـــــإن وأخيـــــرًا: ملـــــا ورد عـــــن العـــــرب ول

 .النحوية األحكاماجلزئية ىف استخراج  باألخبارخبارى، فعنوا باالجتاه اإل فتأثروا ،)١(موضوعا

لذا فقد تطّور التنـافس إىل درجـة اخلـالف بـني املدرسـتني حـول كثـري مـن ظـواهر العربيّـة، 

حـوّي، حـىت أصـبح لكـّل يف أسـاليب البحـث النّ  اّجتاهـاً خاّصـاً  كـل منهمـابعـد أن اّجتـه  وخاصة 

  منهم مذهباً ممّيزاً. 

ه مع وجـود كـل هـذه اخلالفـات إال أنَّ شيئاً مهما، وهو أن نلحظ  كل ما سبق جيبومع  

مــــن مســــاع وقيــــاس املدرســــة الكوفّيــــة ال تبــــاين املدرســــة البصــــريّة يف األركــــان العاّمــــة للّنحــــو،  أن

ة إىل اليـوم مـن األركـان الـيت ظلّـت راسـخ حنوهـا علـى مـا أحكمتـه البصـرة تْ نَـا بَـ إذ إ�ّ وغريمها، 

توّضـحت مث بعد أن الكوفة عرفت الّنحو على أيدي البصرّيني، ، وكذلك فإن يف الّنحو العريب

مناهجـــه ومســــالكه، اســــتطاعوا أن يرمســــوا ألنفســــهم منهجـــاً جديــــداً بعــــض اجلــــدَّة، لــــه طابعــــه 

ذلــك مــا لعوامــل، والــّدليل علــى اخلــاّص ولــه أسســه. متــأثّرين يف ذلــك مبجموعــة مــن املــؤثرات وا

  اجم يف هذا الشأن، وذكرنا بعضاً منه آنفاً.ذكره الّرواة وُكّتاب الرتَّ 

                                                
 . ٢٩٦/ ٢ضحى اإلسالم،  )١(



٥٢ 

 

الــىت اختلـف فيهــا ـ إمجـاالً دون تفصــيل ـ املسـائل نافلـة البحــث أن نـذكر بعــض مـن و 

  منها: و ، كل من املدرستني  أنصار

بعــض الكلمـــات،  رابإعــاجلملــة،  أجــزاء، ترتيــب األداةعمــل ، االخــتالف ىف العامــل

، األســلوب، ضــبط الكلمــة، علــة احلكــم، الصــيغة، بنيــة الكلمــة، األداة، معــىن اإلعــراب تقــدير

 الكلمة.  نوع

 يرفضون نيالكوفيومبا أن معظم اخلالفات النحوية تستند إىل التأويل والقياس، فإن 

وفيون أنه ال حاجة ويرى الك وكل هذا من أركان املدرسة البصرية، ،التأويل والقياس والتقدير

  .كل ذلك ما دامت األمور متضحةل

يرون أن (إذا) الشرطية ال تدخل إال على اجلملة الفعلية  ومثال ذلك أن البصريني 

امسية فإ�م جيعلون ما بعد (إذا) الشرطية فاعال لفعل  فقط وإذا حصل ودخلت على مجلة

(إذا مبتدأ إذ ال حاجة ماسة  حناة الكوفة فريون أن ما بعد حمذوف يفسره ما بعده، وأما

دونوا يف قواعدهم أن (إذا) و(إن) الشرطيتني تدخالن على اجلملة  للتقدير وما املانع لو

وأمثلة  - على رأي الكوفيني  -السواء فهم بذلك قد حجروا واسعًا  الفعلية واالمسية على

   .ماملدرستني كثرية وقد مجعها عدد من العلماء يف كتبه اخلالف بني هاتني

، ومعظـم للخـالف بـني املدرسـتني موضـعاً  وعشرين اً مائة وواحدنبارى ألاوقد ذكر ابن 

اعــد األصــلية يف هــذه اخلالفــات يف هــذه املســائل خالفــات لفظيــة فرعيــة ال متــس األصــول والقو 

  .-كما سبق ذكره   –النحو، وإمنا كان اخلالف يف التأويل والقياس 

  :الفروق الواضحة بين المدرستين

هم الفروق بني مدرسيت اخلالف البصـرة والكوفـة، خالصة ألسبق ميكن أن جنمل  ومما

 على النحو التايل: 

ــارِِبَني يف أعمــاق الصــحراء، وال  أهــل - ١ البصــرة كــانوا ال يـَــْرُووَن إالَّ عــن العــرب اخلُلَّــص الضَّ

ته فيمـا يَـرِوي مشـتقَّالفـظ الثقـة و  وا بـه، هلـذا نـَـَرى سـيبويه يـردديَقَبلون الشاهد إال إذا وثِقُ 



٥٣ 

 

آخـذ علـى الطريقـة الـيت أصـحابه إىل أنـه  وما يسـمع مـن الشـواهد، كأمنـا يريـد أن يطمـئن

ْصُنوع من هيتوارثو�ا؛ بل مل يكن يَفوت
َ
  .)١(الشواهد أيًضا أن يـَُنبَِّه على امل

 خًُّصا يف االسِتْشهاد.رًُّجا يف الرواية، وأكثر تر أمَّا الكوفّيون فكانوا أقلَّ حت - ٢

أن يـَتَِّخــُذوا مــا دونــه  م علــى األكثــر يف اللغــة، ويَــْأبَونهُ البْصـرِيَِّني كــانوا يُِقيمــون قواعــد أنَّ  - ٣

ــا  ال سـنًدا لـرأي، أمَّـا مـا ُخيـالفمصـدرًا السـتنباط، و  ـا أوَّلـوه مبـا يـرّده إليـه، ورمبَّ األكثـر فُرمبَّ

ــرورات الــيت ال ُيصــاُر إليهــا يف االختيــار، ورمبــا حنَّــوْ  ه جانًبــا، وحكمــوا عليــه عــدُّوه مــَن الضَّ

 بالشذوذ.

مـن العربيــة:  ل عمَّـا َوضــعهويبـدو أنَّ أبـا عمــرو هـو صــاحُب هـذا األصــل: فقـد ُســئِ            

أيدُخل يف كالم العرب كلُّه؟ قـال: ال، قيـل لـه: فكيـف تصـنع فيمـا خالفتـك فيـه العـرب 

 .)٢(وهم ُحجَّة؟ قال: أعمل على األكثر، وُأَمسِّي ما خاَلَفِين لغات

فكـانوا يأخـذون اللغـة مـن حيثُمـا وجـدوها، وكـانوا كلمـا عـرض هلـم شـاهد أمَّا الكوِفّيون  - ٤

  .)٣(قِبلوه وولَّدوا منه حكًما له ما لسائر األحكام

: أنَّ البصـرِّيني ال ُجييـزون تـََقـدُّم الفاعـل ومن أمثلة الفـرق فـي هـذا بـين المدرسـتين          

  ول الزَّبَّاء:على فعله، وال َميْنَـُعهم منه ق

  ؟)٤(َحِديَدا  َأمْ   َيْحِمْلنَ  َأَجْنَدالً          َوئِيَدا   َمْشيـَُها   لِْلِجَمالِ  َما

م يعّدونه من قبيل الضرورة، ويُعرِبون (َمْشيَـَها) مبتدأ ُحـذف َخبَــرُُه، وَسـدَِّت احلـاُل  أل�َّ

ُه، والتقدير: َمْشيُـَها َيْظَهُر َوئِيًدا.   (َوئِيًدا) َمَسدَّ

: فقــد أخــذوا بالشــاهد، وأجـــازوا تقــدمي الفاعــل علــى فعلــه، كمــا قـــدََّمْت ا الكوفيّــونأمَّــ - ٥

  .)١((َمْشيُـَها) على (َوئِيًدا)

                                                
 .١٥٣، ١/٢٦الكتاب )١(
 .٤٣طبقات النحویین، ص )٢(
 .١/٤٥همع الهوامع )٣(
، ٢/٩١٢شــواهد المغنــي وشــرح  ،٢/٤٤٨وهــو للزبــاء، وقیــل للخنســاء فــي المقاصــد النحویــة البیــت مــن الرجــز، )٤(

ـــــــــع٥٨١، ومغنــــــــــي اللبیــــــــــب٢/٨٦، وأوضــــــــــح المســــــــــالك٧/٢٩٥وخزانــــــــــة األدب ، ١/١٥٩، وهمــــــــــع الهوامــ

  . ٦/٧٨ومقاییس اللغة، ١/١٦٩،  وشرح األشموني ١/٣٩٧التصریح شرح و ، ١٥/٢٥٦واألغاني
 



٥٤ 

 

، لعــلَّ كثــرَة ممو  - ٦ ارســة الكــوفيني للــتالوة والروايــة هــي الــيت أورثــتهم االعتــداد بظــاهر الــنصِّ

  وم عليه بالتَّأويل، أِو اإلنكار.و�يَُّب اهلج

  :، ما يليا النحو يف الكوفةوكان من أشهر علم

  معاذ الَهرَّاُء: – ١

�ـا، أخــذ  بيـع الثيـاب اهلََرِويـَّة، فُعـرفهـو أبـو مسـلٍم معـاذ اهلَـرَّاء، نشـأ بالكوفــة، وكـان ي

  .)٢(هـ١٨٧عنه الِكَساِئيُّ والَفرَّاء، ويقال: إنَّه أوَّل من وضع التصريف، وتويف سنة 

  الِكَساِئيُّ: – ٢

، إمـام حنـاة الكوفـة، وأحـد الُقـرَّاء السـبعة، نشـأ ن محـزة الِكَسـاِئيو احلسـن علـي بـهو أب

بالكوفـة، وأخـذ عــن اهلَـرَّاء، واخلليـل، وأقــرأه األْخَفـُش ِكتـاَب ســيبويه، ورحـل إىل الباديـة فَحِفــَظ 

  هـ.١٨٩كثريًا مَن اللغة، وَعِهَد إليه الرشيد يف تأديب األمني واملأمون، تويف سنة 

  .)٣(إماَم حناة الكوفة "خمتصر النحو"، ويعد الِكَساِئيلقرآن"، و: "معاين اكتبهومن 

  .)٤(: جواز إعمال اسم الفاعل وهو ماضي الزمنومن آرائه النحوية

  الَفرَّاء: – ٣

يـَْلِميهو أبو ز  ، وعـن يـونَس لـد بالكوفـة، وأخـذ عـن الكسـاِئي، وُ كريا حيـىي بـن زيـاد الـدَّ

  .)٥(هـ٢٠٧وتويف سنة  بن حبيب، وكان أبرع الكوفيني يف علمهم،

  : "معاين القرآن"، و"املذكر واملؤنث"، و"املقصور واملمدود". ُكتُبهومن 

أن االسم الذي بعـد لـوال لـيس مبتـدأ؛ بـل مرفوًعـا �ـا؛ السـتغنائه  :ومن آرائه النحوية

  .)١(�ا كما يرتفع الفاعل بالفعل

                                                                                                                                       
 .١٤٤ص ١انظر: حاشیة الخضري ج )١(
 .٢٨٨ص٣، وٕانباه الرواة ج٩٦الفهرست البن الندیم ص )٢(
 .١٣٨.وطبقات النحویین ص٥٣٥ص١طبقات القراء ج )٣(
 .٦٦ص٢شرح التصریح ج )٤(
 .  ١٤٣، وطبقات النحویین ص٨٦مراتب النحویین ص )٥(
 . ١٠٥ص١همع الهوامع ج )١(



٥٥ 

 

  ثـَْعَلب: – ٤

ـــب، ولـــد ســـنة  ذ عـــن حممـــد بـــن َســـالَّم ، وأخـــ٢٠٠هـــو أمحـــد بـــن حيـــىي املعـــروف بثـَْعَل

ِه د األعـرايب وغريِمهـا، ودرس كتـب الِكَسـاِئي والَفـرَّاء، وقـرأ كتـاب ِسـيَبويبن زيااُجلَمِحي، وحممد 

  هـ.٢٩١ني يف النحو، ومات سنة على نفسه، وهو من أئمَّة الكوفي

ـــــــهومـــــــن  : "اخـــــــتالف النحـــــــويني"، و"معـــــــاين القـــــــرآن"، و"مـــــــا ينصـــــــرف ومـــــــا ال ُكتُب

  .)٢(ينصرف"

: أنه إذا مسَُِّي مذكٌَّر مبؤنٍَّث جمرَّد مَن التاء، فإن كـان ثالثي�ـا ُمنِـع مـن النحوية ومن آرائه

  .)٣(الصرف، سواء أكان حمرََّك الَوَسِط كَفِخذ، أم ساِكَنُه كحْرب

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/٣٩٦، وبغیة الوعاة ١/١٣٨إنباه الرواة  )٢(
 . ٣/١٩٢شرح األشموني  )٣(



٥٦ 

 

  املبحث الثالث

  أسباب الخالف النحوي

تــه بــني قطــيب اخلــالف البصــرة والكوفــة، ظهــرت عــدة عوامــل أزكــت روح اخلــالف وهيأ        

ه العوامـــل منهـــا مـــا هـــو طبيعـــي، يرجــــع إىل املوقـــع اجلغـــرايف لكـــل منهمـــا، ومنهـــا مـــا هــــو ذوهـــ

سياسي، ومنها ما هو راجع إىل أسلوب التفكـري وطريقتـه يف الـدرس النحـوي، ومنهـا مـا يرجـع 

ه العوامـل، ذالضـوء علـى هـإىل اللغة العربية نفسها وطريقة البحث العلمي فيها، وسـوف أُلقـي 

، وســأبدأ بأمههــا ـ مــن اخلــالف النحــوي بــني البصــريني والكــوفينيالــيت كانــت ســبباً يف وجــود 

لــك إىل مــا ذمســتنداً يف يف اللغــة العربيــة نفســها، وهــو طريقــة البحــث العلمــي وجهــة نظــري ـ 

  كره ابن جين يف اخلصائص على النحو التايل:ذ 

  أوًال: طبيعة البحث العلمي: 

 مسـائل النحــو مل تكـن أســبابه يف وقـع كـر ابـن جــين يف اخلصـائص أن اخلـالف الــذي ذ 

إىل أســـــباب أخـــــرى  ، لكـــــن أرجـــــع اخلـــــالف كلـــــه،سياســـــية أو مزاجيـــــة، أو مذهبيـــــة أو غريهـــــا

طبيعــة لك ذ. وكــنفســه طبيعــة البحــث العلمــيومنهــا  تتعلــق باللغــة العربيــة نفســها، موضــوعية،

  . الدالالت اليت حتملها األلفاظوطبيعة  ،لغويةتتحكم يف العالقات ال العلل اليت

ونكتفــي هنــا بطبيعـــة البحــث العلمـــي، ألن األســباب األخـــرى الــيت ذكرهـــا ابــن جـــين  

  ليس حمل دراستها هنا، يقول ابن جين:

يف   وحيـدث أن جيتمـع ،إن اللغة العربية اليت استخلصت منها القواعد مل تكـن لغـة واحـدة -١

   لبيد: مثل اجتماع (سقى) و(أسقى) مبعىن واحد يف بيت )١(اً كالم الفصيح لغتان فصاعد

  )٢(اللِ هِ  نْ مِ  ائلَ بَ ميراً والقَ ـنَ       ى قَ ـجٍد وأسْ ي مَ نِ ي بَ ومِ قَ  ىقَ سَ 

   و"وىف" و"أوىف" يف بيت طفيل الغنوي:   

                                                
 .٥١الخصائص الجزء األول الباب  )١(
، ٥٠، ورصف المباني ص١٠/٦٨٤، ٩/٢٢٨، وتهذیب اللغة٩٣البیت من الوافر، وهو للبید في دیوانه ص )٢(

   .٩/٢٢٨، وتهذیب اللغة١٤/١٦٩مادة (مجد)، والمخصص ٣/٣٩٦واللسان



٥٧ 

 

 )١(اهَ يادِ حَ  مِ جْ النَّ  الصِ قِ ى بِ فَ وَ      امَ كَ   تهِ مَّ ذِ ى بِ أوفَ  دْ قَ فَـ  وقٍ طَ  ابنَ  اأمَّ 

لة الواحدة لفظتـان للمعـىن ذلك قوهلم (بغداد) و(بغدان)، وجيوز أن تكون للقبي ومن          

متساويتان يف االستعمال، أو أن تستعريها من قبيلة أخرى فتلحـق اللفظـة الدخيلـة  ،الواحد

  .)٢(االستعمال باللفظة األوىل لطول

ـــرجل ويـــروي           ني اللـــذين اختلفـــا يف "الصـــقر" أهـــو ابـــن جـــين عـــن األصـــمعي حكايـــة ال

فرتاضـيا بـأول وارد عليهمـا، فحكيـا لـه مـا مهـا فيـه، فقـال: ال أقـول كمــا  بالسـني أم بالصـاد،

أفـاد يف هـذه  الزقر" ويعقب قائًال: "أال ترى إىل كل واحد من الثالثـة كيـف" قلتما، إمنا هو

 بـل يفـرد بابـاً خاصـاً لرتكـب )٣(لغته لغتني أخريني معها، وهكذا تتداخل اللغـات" احلال إىل

الفصــيح  وبابــاً خاصــاً يف العــريب )٥(، وبابــاً خاصــاً بــاختالف اللغــات وكلهــا حجــة)٤(اللغــات

  ا...إخل.ويسمع لغة غريه، أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمه ،ينتقل لسانه

البـاب السـابق هلـا خيفى على قارئ اخلصائص تتـابع األبـواب الثالثـة األخـرية، وأن  وال         

    يبعد عنها كثرياً، مما يؤكد إحلاح ابن جين على هذه املسألة. ال

يكــون  مث إن اللغــة ســواء كانــت تواضــعاً أم إهلامــاً مل تكــن يف وقــت واحــد "فإ�ــا البــد أن -٢

إليـه، فزيـد  وقع يف أول األمر بعضها، مث احتيج فيمـا بعـد إىل الزيـادة عليـه، حلضـور الـداعي

يف األصـل خمتلفـاً،  فشـيئاً، وهـذه األشـياء الـيت أضـيفت علـى قيـاس مـا كـان وضـع فيها شـيئاً 

املوضــوع األول  وإن كــان كــل واحــد آخــذاً مــن صــحة القيــاس حظــاً، وجيــوز أيضــاً أن يكــون

جــــاٍر يف  ضـــرباً واحـــداً، مث رأى مـــن جـــاء مـــن بعـــد أن خـــالف قيـــاس األول إىل قيـــاس ثـــان

    ."الصحة جمرى األول

                                                
 ١٥/٣٩٨مـادة (قلـص)، و ٧/٧٩، واللسـان٣/٣١٦، ١/٣٧٠البیت من الطویل، وهـو للبیـد، انظـر: الخصـائص )١(

 ، باب (الواو مع الفاء وما یثلثهما). ١٠/٤٢١مادة (َوَفى)، والمصباح المنیر
 . ٣٧٢ص ١الخصائص ج )٢(
 .  ١/٣٧٤الخصائص ج )٣(
 .٣٧٤الباب الثاني والخمسون ص الخصائص الجزء األول،  )٤(
 .١٠الخصائص الجزء االثاني، الباب السادس  والخمسون ص  )٥(



٥٨ 

 

و"شـدة  )١("كثرة هذه اللغة، وسعتها، وغلبة حاجة أهلها إىل التصـرف فيهـا"ناهيك عن  -٣

  .)٢(تداخلها، وتزاحم األلفاظ واألغراض على جها�ا"

لرفعه  نأ، فالبصريون يعتلو قد يكون للحكم الواحد علتان أو أكثر منهما، كرفع املبتد -٤

مبا يعود عليه  ماإفعه عندهم، و ما باجلزء الثاين الذي هو راإباالبتداء، والكوفيون يرفعونه 

ابن جين على  ، وكذلك رفع اخلرب، ورفع الفاعل، ويعقب)٣(من ذكره على حسب مواقعه

   .هذا تعقيباً عميق الداللة وصرحيها: "وعلى هذا باب معظم العربية"

 وقد تدعو علتان خمتلفتان إىل حكمني يف الشيء الواحد، مثل إعمال أهل احلجاز ما -٥

على  ا داخلةهَ أوْ لحال، وإمهال بين متيم هلا، والسبب أن أهل احلجاز كأ�م ملا رَ النافية ل

اجتمع  املبتدأ واخلرب دخول "ليس" عليهما، ونافية للحال نفيها إياها، اعملوها عملها إذ

املستقلة  ا حرفًا داخًال مبعناه على اجلملةمهَُ أوْ فيها الشبهان �ما، أما بنو متيم فلما رَ 

    .)٤(ومباشرة لكل واحد من جزأيها، أجروها جمرى "هل"بنفسها، 

الشيء فيستدل به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد غريه، ويسـتدل بـه مـن  عُ مَ سْ يُ و  -٦

آخـر علـى شـيء غـري األول، مثـل اتصـال الضـمري املنصـوب بـاملرفوع يف حنـو (أكرمتـه)  وجـه

علـه، ولكنـه يفسـد اســتدالل موضـع ميكـن أن يسـتدل بـه علـى شــدة اتصـال الفعـل بفا فهـذا

املفعـــول بـــه إمنـــا نصـــبه الفاعـــل وحـــده، ال الفعـــل وحـــده، وال الفعـــل والفاعـــل  مـــن قـــال: إن

    .)٥(مجيعاً 

 به على أمر ما، وأن يستدل لَّ دَ تَ سْ وقد يرد شيء من اللفظ، فيجوز جوازاً صحيحاً أن يُ  -٧

 لداللــة األوىل هلــذهبــه علــى ضــده البتــة، وذلــك حنــو "مــررت بزيــد، ورغبــت يف عمــرو" فا

حنــو  األفعـال املوصــولة حبـرف اجلــر أن اجلــار معتـد مــن مجلـة الفعــل الواصــل بـه، ألن البــاء يف

حـرف اجلـر  "مررت بزيد" معاقبة هلمزة النقل يف حنو "أمررت زيـداً". والداللـة الثانيـة هـي أن

                                                
 .١/٢١٥الخصائص  )١(
 .١٨٣ /١الخصائص )٢(
 .  ١/٤٤، واإلنصاف١٦٦ /١الخصائص )٣(
 .١/١٦٧الخصائص )٤(
 .  ١/٢١، وشرح الرضي١/١٠١. والخصائص٧٩، ٧٨اإلنصاف ص )٥(



٥٩ 

 

 هجــــار جمــــرى بعــــض جمــــروره، ألنــــك حتكــــم ملوضــــع اجلــــار وا�ــــرور بالنصــــب، فتعطــــف عليــــ

 بالنصـــــب، فتقـــــول: "مـــــررت بزيـــــد وعمـــــراً، وألنـــــه ال يفصـــــل بـــــني اجلـــــار وا�ـــــرور، وهكـــــذا

    .)١(استخلصت من اللفظ الواحد داللتان كلتامها مقبولة يف القياس

اختلفــت  العلمــاء اختلفــوا يف االعــتالل ملــا اتفقــت العــرب عليــه، كمــا اختلفــوا أيضــاً فيمــا -٨

  .)٢(بعضه قوياً، وبعضه ضعيفاً" العرب فيه، وكل ذهب مذهباً، وإن كان

علمــاء  يســتعرض ابــن جــين يف بــاب "صــدق النقلــة، وثقــة الــرواة واحلملــة" املشــهورين مــن -٩

مث ابـن  السلف، مثنياً على خلقهـم، فعلـى (رضـي اهللا عنـه) بـادئ هـذا العلـم، واملرشـد إليـه،

بأنـه زاد  ء يعـرتفعباس (رضي اهللا عنه)، مث أبو األسود الدؤيل.. وهـذا أبـو عمـرو بـن العـال

   يف شعر العرب بيتاً واحداً:

  )٣(من الحوادث إال الشيب والصلعا     وأنكرتني وما كان الذي نكرت

  فيتخلص من تبعات هذا العلم وحترجه، ويتحوب إىل اهللا.          

ا مل ألنه مل يقو عنده إذ ؛اجة الرواة والنقلة حذف من اللغة الكثريصنَّ وهذا األصمعي        

صلى اهللا عليه ـ ثقة أنه توقف عن تفسري القرآن الكرمي، وحديث النيب  وكفاه ،يسمعه

ونظريمها أبو زيد، وأبو عبيدة، وأبو حامت، ، بالزيادة يف كالم العرب فكيف يتهم ـ  وسلم

وسيبويه، وأبو علي الفارسي الذي "كان من حتّوبه وتأنيه وحتّرجه كثري التوقف  والكسائي،

يراد ما يرويه، فكان تارة يقول: أنشدت جلرير فيما كيه، دائم االستظهار إلحي فيما

    .)٤(أظن.."  اوأخرى: قال يل أبو بكر فيم أحسب،

الذي أوقع اخلالف بـني علمـاء علـى هـذا اخللـق والعفَّـة  فمامث يتساءل ابن جين قائالً:         

هذا األمر من جهة، واحلرص الشديد وكرم  إنه شرف هذا العلم،: (وجييب قائًال) ة؟زاهـوالن

ى َمـرْ والدقة من جهة أخرى "ولعل أكثر من يُـ  من العلماء على هذا العلم، وحتّريهم الصدق

                                                
 .١/١٠٦الخصائص )١(
 .  ١/١٦٨ئصالخصا  )٢(
، ٥/٤٧٦اللغة مادة (نكر) ومقاییس ٥/٢٣٣، واللسان١٥١البیت من البسیط، وهولألعشى في دیوانه ص )٣(

 .٢/٣٥٥، والمزهر٣/٣١٠، والخصائص١٠/١٩١وتهذیب اللغة
  .٣/٣١٣الخصائص  )٤(



٦٠ 

 

فيهـا، بـريء عنـد اهللا ذكـره مـن تبعتهـا،  يف حكاية حممـي الصـدق زيف رواية، أو غم ةٍ طَ قْ سَ بِ 

 ،ر عـن مغـزاهصِّـقم هبـعيَّ ومت هألن ثالبـ ماإو  ،ما العتنان شبهة عرضت لهإلكن أخذت عليه 

كـــرمي   واملتفيئـــني بظلـــه أهلـــه مغضـــوض الطـــرف دون مـــداه.. فلـــوال أن هـــذا العلـــم يف نفـــس

حتصــني فروجــه  باأللقــاب يف تنــابزواجنــة فيــه، وال الســمتني ملــا تســابوا باهلُ  دُ دَ الطــرفني، َجــ

  .")١(ونواحيه، ليطووا ثوبه على أعدل غروره ومطاويه

 القـوي مـن إجـازة الوجـه اآلخـر إذا كـان ذلـك الوجـه مـن مـذاهبهم ال مينـع العـامل قـوة" -١٠

 ا عنــده. ومـنـوالبـد آنــذاك أن الوجـه الــذي أفـىت بــه هـو أظهرهـ )٢(وعلـى مسـت كالمهــم "

ن جــــــاز أن إأمثلتــــــه رأي ســــــيبويه يف قــــــوهلم "لــــــه مائــــــة بيضــــــاً" "أنــــــه حــــــال مــــــن النكــــــرة، و 

  ذلك محل قوله: بيضاً) حاالً من الضمري املعرفة يف (له)، وعلى(يكون

  .)٣(لعزة موحشاً طلل

فيه: إنه حال من النكرة، ومل حيمله على الضمري يف الظرف، أفيحسـن بأحـد أن  فقال        

أحــد متوســطينا أن خيفــى هــذا املوضــع لديــه، فضــالً عــن املشــهود لــه بالفضــل:  يــدعي علــى

    .)٤(سيبويه"

حلـاالت "ووجـه احلكمـة يف اجلمـع وقد يفيت العامل بالوجه األضـعف ألنـه صـحيح علـى ا -١١

ـــ بـــني أن مجيـــع كالمهـــم، وإن تفاوتـــت  كَ وْ رَ اللغتـــني: القويـــة والضـــعيفة يف كـــالم واحـــد أن يـَ

على ذكـر مـنهم، وثابـت يف نفوسـهم، وليؤنسـوك بـذاك، حـىت إذا رأيـتهم وقـد مجعـوا  أحواله

تضـممه واحد بني ما يقوى ويضعف كنت إذا أفردت الضعيف منهمـا بنفسـه، ومل  يف عقد

    .)٥(فيتبني به ضعفه وتقصريه عنه، آنس به وأقل احتشاماً الستعماله" إىل القوي،

                                                
 . ٣/٣١٢الخصائص  )١(
 .٢/٤٩٢الخصائص  )٢(
انظر و . ١/٧٦ي الرمة، انظر الكتابذیر عزة، وینسب ل، وهو لكثلمیة موحشاً ویروى: البیت من الوافر،  )٣(

، وأسرار العربیة ٢/٣٥٥، وشرح التسهیل البن مالك٣/٢١١، وخزانة األدب٥٠٦دیوان كثیر عزة ص

، ١/٨٥، ومغني اللبیب١/٢٤٧، وشرح األشموني٢/٤٩٢، والخصائص٢/٣١٠، وأوضح المسالك١٤٧ص

  .٢/١٣١، ١/٥٨٤، وشرح التصریح٢/٤٣٦
 .٣/٤٩٢الخصائص  )٤(
 .٣/٣١٧الخصائص  )٥(



٦١ 

 

رأى العلمــــاء يف مثــــل هـــذا "ســــعة يف التفســــح، وإرخــــاء للتـــنفس، وشــــحاً علــــى مــــا  وقـــد   

أن يتكارهوه فيلغوه، ويطرحوه، ونظري هذا اإلنسـان يكـون لـه ابنـان أو أكثـر  افتواضعو  جشموه

الواحـد  ه من ذلك جنابة النجيـب منهمـا االعـرتاف بأدو�مـا، ومجعـه يف املقـامذلك فال مينع من

    .)١(إذا احتاج إىل ذلك"

هـــذا التفســـري احلـــرص الشـــديد مـــن ابـــن جـــين علـــى ألفـــاظ هـــذه اللغـــة وأوجـــه  رظِهـــويُ    

   على أبنائه، ومثل له بأكثر من مثال، منها قول الفرزدق: استعماهلا حرص األب

  )٢(يا رابمَ يهِ أنفَ  الَ ا وكِ عَ قد أقلَ      بينهما يُ رْ دَّ الجَ جَ  نَ يا حِ مَ هُ الِ كِ 

) قـوي انفيهمـا رايب فقولـه: (كالمهـا قـد أقلعـا) ضـعيف ألنـه محـل علـى املعـىن، وقولـه (كـال"   

هللا وهــو أسـلم وجهــه  "بلــى مــن :تعـاىل هوجعــل ابـن جــين منـه قولــ .ألنـه محـل علــى اللفـظ"

، )١١٢ســورة البقـــرة: آيـــة  (علـــيهم وال هـــم يحزنـــون" وال خـــوف عنـــد ربــه محســن فلـــه أجـــره

وقــرأ عمــارة  ،اآليــة علــى اللفــظ وآخرهــا علــى املعــىن، واحلمــل علــى اللفــظ أقــوى فحمــل أول

فقــال أبــو العبــاس: مــا أردت؟ فقــال أردت: ، ) ٤٠ســورة يــس: آيــة  (الليــل ســابق النهــار" "وال

    .)٣(لكان أوزن" فقال: فهال قلته، فقال عمارة: لو قلته سابٌق النهاَر،

طبيعـة ـ يف نظـر ابـن جـين ـ راجـع إىل العلمـاء بـني ختالفـات الأسـباب اوهكـذا فـإن            

ـــه مـــن مـــنهج يف االختيـــار مـــن بـــني  طبيعـــة اللغـــة أن و ء، رااآلالبحـــث العلمـــي، ومـــا بـــين علي

  حبث لذا اكتفينا مبا ُعرض.  اأن حييط � العربية أعقد من

  :يقةاً: األسلوب والطر ثاني

التعليـل، كـان سـبباً مدرسـة يف السـماع والقيـاس و كل   اليت تتبعها إن األسلوب والطريقة

عنـد ، بينمـا عكسـه حتديـد السـماع والقيـاس عنـد البصـريني من أسباب اخلالف بينهمـا، فمـثالً 

الكـوفيني الــذين توســعوا يف الســماع عـن القبائــل العربيــة، وتوســعوا يف القيـاس حــىت علــى القليــل 
                                                

 .٣١٩ـ  ٣/٣١٨الخصائص  )١(
، وشرح ٣/٣١٤، ٢/٤١٢، والخصائص٢٨٧البیت من البسیط وهو للفرزدق، انظر: أسرار العربیة ص )٢(

وشرح مادة (سكف)،  ٩/١٥٦، واللسان٢/٤٣، وشرح التصریح٤/٢٩٩، ١/١٣١، والخزانة١/٣٣األشموني

  .١/٤١الهوامع ، وهمع٢٠٤، ومغني اللبیب ص١/٥٤المفصل
 .١٢٥/ ١ـ  ٣/٣١٨الخصائص )٣(



٦٢ 

 

فالبصــريون كــان هلــم موقــف مــن بعــض  ،وقــد توســع ذلــك حــىت مشــل القــراءات القرآنيــة ،الشــاذ

  . )١(القراءات اليت خالفت القاعدة النحوية عندهم، مث شاع ذلك على بقية املدارس النحوية

  ثالثاً: الموقع الجغرافي لبيئتي الخالف:

اخللـيج العـريب جعـل إىل أنَّ البصرة حبكم موقعها اجلغرايف علـى اخلالف رمبا يعود ذلك 

عملية االختالط بغري العرب عملية سهلة نتيجـة املالحـة البحريـة؛ وهـذا بـدوره جعـل البصـريني 

أمــا . يتحــرون الدقــة يف الســماع اللغــوي عــن العــرب باإلضــافة إىل القيــاس علــى الكثــرة املطــردة

 العـرب ممـا الكوفة فبحكم موقعها اجلغرايف وهي يف وسط العـراق فكانـت قليلـة االخـتالط بغـري

ويضـــاف إىل ذلـــك أنَّ انشـــغال الكـــوفيني بالفقـــه  ،جعـــل الكـــوفيني يطمئنـــون إىل ســـالمة اللغـــة

  .)٢(جعلهم يطبقون ذلك على النحو فدعاهم إىل التوسع يف السماع والقياس

  رابعاً: التنافس العلمي وإثبات الذات

القدمة، سواء كـان وهذا أمر غريزي يف جبلة الناس كّل حيب أن جيد لنفسه املكانة، و  

وهــذا أذكــى شــعلته بــني املدرســتني ، علــى مســتوى املدرســة الواحــدة أو علــى مســتوى املــدارس

ـــا يف تفضـــيل النحـــاة بعضـــهم علـــى بعـــض، وتقـــريبهم مهدورًا أدوا  اخللفـــاء العباســـيون الـــذين م�

انوا مـنهم، باإلضــافة إىل إجــراء املنــاظرات بيــنهم ممــا جعــل اخلــالف يــدب بيــنهم، فالعباســيون كــ

مييلــون إىل الكــوفيني، وحيــاولون االنتصــار هلــم يف املنــاظرات الــيت كانــت تقــام مــع حنــاة البصــرة، 

املنـــاظرات مثــل مــا دار بـــني الكســائي وســيبويه، وبـــني   وقــد دونــت املؤلفــات الكثـــري مــن هــذه

الكســائي واألصــمعي، وبــني املــازين وابــن الســكيت، وبــني املــربد وثعلــب، ومــن حنــاة بغــداد بــني 

األشـباه والنظـائر) مسـَّاه (فـن  زجاجي وابن كيسان. وقد أفرد السيوطي لذلك باباً يف كتابـه ( ال

، كمــــا ألــــف الزجـــاجي كتــــاب أمســــاه (جمــــالس العلمــــاء) )١(املنـــاظرات وا�الســــات واملــــذاكرات)

  حتدث فيه عن جمالس العلم واملناظرات بني النحاة.

  

                                                
 .)٥٥( انظر: موقف البصریین ممن خالفهم في القراءات القرآنیة من هذه الدراسة ص )١(
 .)٤٣ -٤٢(انظر: بیئة الخالف من هذه الدراسة ص )٢(
 .٨٥ص٣والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ج هالسیوطي، األشبا )١(
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  ة:خامساً: االتجاه السياسي والعصبية اإلقليمي

يريـد القدمــة لبلـده، ومـن اجلـدير بــالقول: إنَّ اخلـالف بـني البصـرة والكوفــة فريـق فكـل  

يعود إىل األحداث األخرية من زمن اخلالفة الراشدة، حيث بعد مقتل عثمان ـ رضي اهللا عنـه ـ 

وتـويل علـي ـ كـرم اهللا وجهـه ـ اخلالفـة حـدث مـا حـدث بـني املسـلمني نتيجـة القلـة املنافقـة الـيت 

لت نــار الفتنــة، وكــان نتيجــة ذلــك أن حــدث اخلــالف بــني البصــرة والكوفــة، فقــد عرفــت أشــع

والـزبري وطلحـة ـ  - ــ رضـي اهللا عنهـا البصرة بأ�ـا عثمانيـة الـوالء، ويـدلل علـى ذلـك أنَّ عائشـة

رضي اهللا عنهما ـ حني خرجوا من مكة توجهوا إىل البصرة للمطالبـة بـدم عثمـان ، بينمـا توجـه 

 عنه إىل الكوفـة، وبعـد ذلـك كانـت وقعـة اجلمـل حيـث متـت املواجهـة بـني علـي علي رضي اهللا

  .)٢(والكوفيني، وعائشة والبصريني، فظاهر املواجهة بني البصرة والكوفة

وجهــيت النظــر النحويــة مل تكــن للسياســة وال العصــبية تــأثري مباشــر مث إن اخلــالف بــني 

ي نشــأ ذ. وأن التعصــب الــ)٣(ة لــيس غــريفيــه، وإمنــا كــان التكتــل لكــل فريــق اســتجابة للعصــبي

واشـتد بــني املصــرين كـان وليــد السياســة، والسياســة هـي الــيت تعهدتــه حـىت أشــعلت نــاره، وبعــد 

، لـــذلك فـــإن املدافعـــة عـــن أســـباب )٤(اهلـــدوء السياســـي حتـــول اجتـــاه البلـــدين إىل عصـــبية للبلـــد

لنحــوي بشــيء مــن العنــف، ومل العــيش مث العصــبية للبلــد ال للسياســة مهــا اللــذان لوَّنــا اخلــالف ا

يوجداه، وعلى ضوء ذلك ظهـرت العصـبية واضـحة يف املنـاظرات الـيت جـرت بـني البلـدين، ويف 

أشــعار كــل مــن البلــدين يف اآلخـــر، ومــن هــذه األشــعار مـــا قالــه البصــريون يف حــق الكـــوفيني، 

ا قالـــه لــك علـــى ســبيل املثـــال ال احلصــر مـــذومنهــا مـــا قالــه الكوفيـــون يف حــق البصـــريني، ومـــن 

  اليزيدي مادحاً حناة البصرة، هاجياً الكسائي وأصحابه:

  

  

  

                                                
 . ٢٠ـ  ١٣ف قاسم، شعر البصرة في العصر األموي دراسة في السیاسة واالجتماع ، صعون الشری )٢(
 . ٢٠٧في أصول النحو ص )٣(
 .  ٢٤٨/ ١إنباه الرواه  )٤(
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  ادـد أبي عمرو وحمـيا طالب النحو أال فابكه       بع

  وابن أبي إسحاق في علمه      والزين في المشهد والنادي

  إىل أن يقول:

  في النحو حار غير مرتاد      أما الكسائي فذاك امرؤ

  )١(مثل سراب البيد للصادي     وهو لمن يأته جهالً بـه     

  ومن ذلك ما قاله أعشى مهدان يف انتصاره ألهل الكوفة على البصرة:

  لذاكسـع البصري إن القيته       إنما يكسع مـن قل و

  )٢(واجعل الكوفي في الخيل وال      تجعل البصري إال في النفل

عصــب الفــراء ضــد  لــك تذ التعصــب لألعــالم النحويــة ومــنأيضــاً:  ومــن هــذه العصــبية

  .)٣(كر السيوطي أن الفراء "كان زائد العصبية على سيبويه وكتابه حتت رأسه"ذ سيبويه، فقد 

  :ساً: الثقافة وطريقة التفكيرساد

، والفـرس نشـطت مبكـرة عنـد البصـريني وتفصيل ذلك أنَّ حركة الرتمجة عن اليونـانيني 

ترمجـات، ويضـاف إىل ذلـك أنَّ فكـرة ويدلل على ذلك مـا قـام بـه ماسـرجويه، وابـن املقفـع مـن 

االعتــــزال الــــيت تــــرتبط بالعقــــل واملنطــــق، وانعكــــاس ذلــــك علــــى الدراســــات كــــان لــــه دوره عنــــد 

املـؤثرات كـان هلـا دور  البصريني، ويقابل ذلك الفكر الشيعي عنـد الكـوفيني، واحلقيقـة أنَّ هـذه 

عتزلة وأهل املنطق والفلسفة، كبري يف اخلالف وخاصة أن حناة البصرة األوائل كان هلم صلة بامل

رافـق ه العناصر ظـل يذا االتصال �ذلك واضحاً يف موقفهم يف الدراسات النحوية، وهذوظهر 

  .)٤(غري النحوية مجيع النشاطات األخرى

  

  

                                                
 .٧٣. والخالف بین النحویین ١١٥/ ٥إرشاد األریب  )١(
 .٧٣. والخالف بین النحویین ص ٤أخبار النحویین البصریین ص )٢(
 . ٤١١ص ١بغیة الوعاة ج )٣(
، ومــا ١٠٦أحمـد كمـال زكــي، الحیـاة األدبیــة فـي البصـرة إلــى نهایـة القــرن الثـاني الهجـري، بتصــرف یسـیر، ص )٤(

 بعدها. 
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  اً: االجتهاد:سابعـ

مـاً مـن ، يُعـد سـبباً مهعلـى مصـراعيه مفتوحكذلك إىل أن االجتهاد، وهو باب  ميلأو 

تطور اللغة ومنوها، مما جيعل األمـر حيث ، و تفتُّح العقل العريبالنحوي، حيث أسباب اخلالف 

جيــد أن كثــرياً منهــا خالفــاً عقليــاً  الــدارس ملســائل اخلــالف والــدليل علــى ذلــك أن  .ال بــد منــه

جــدلياً، ال يتعــدى اخلــالف اللفظــي، ويف بعــض األحيــان مل تكــن لــه فائــدة جمديــة، وقــد ذكــر 

ان) مسائل كثرية ال فائدة منها، والقارئ هلا مضـّيع للوقـت واملـداد. صاحب االرتشاف(أبو حي

ـــة الـــيت ال مثـــرة فيهـــا  ـــرياً منهـــا يف املســـائل اخلالفي الحقـــاً يف  علـــى الـــدرس النحـــوي،وســـنذكر كث

  ـ إن شاء اهللا . الفصل الثاين من الباب الثاين

  نشأة اللغة العربية ونموها:اً: ثامن

هــو  -مـن وجهــة نظـري  –وي بـني العلمـاء وأقواهــا إن مـن أهـم أســباب اخلـالف النحــ

  نشأة اللغة العربية، فنشأ�ا وحدها كافية لوجود اخلالفات، وذلك يرجع إىل:

قبائــل متباينــة وكوَّنــوا  وا وعاشــواأاملهــد األول للعــرب هــو اجلزيــرة العربيــة، فيهــا نشــأن   -  أ

ز اليت وصلت إلينـا، واللغة العربية الفصحى هي لغة احلجا .ختتلف يف هلجا�ا ولغا�ا

  .بلغات القبائل وكانت قبل اإلسالم لغات عديدة تعرف

يستعملون   اخلالف يف لغات هذه القبائل قد يكون خالف كلمات، مبعىن أ�مأن   - ب

 كلمات خمتلفة للداللة على معىن واحد. أو يستعملون كلمة واحدة للداللة على

 .معان خمتلفة

املضارعة  القبائل كقريش تفتح حرف يكون يف احلركات، فبعض أن اخلالف قد  - ج

 ،النون فتقول: "َنستعني" بفتح النون، وبعضها كأسد تقول: ِنستعني" بكسر

النخل،  وبعضهم يقول: ما زيد قائم، وبعضهم: ما زيد قائما، وبعضهم يقول: هذه

 .وهذه البقر، وبعضهم يقول: هذا النخل وهذا البقر

بني القبائل العدنانية يف احلجاز والقحطانية يف  ويشتد كاخلالف اخلالف قد يعظمأن  -د  

خيتلفون يف املفردات والرتاكيب، حىت قال أبو عمرو بن العالء:"ما  اليمن، فقد كانوا

  ".اليمن بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا لسان محري وأقاصي
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هذا و  ،اورتني من أصل واحدجقبيلتني مت قد يكون يسريا كاخلالف بني االختالفأن  -هـ  

القرآن، فقد تليت حسب اختالف العرب  االختالف كان سببا يف اختالف قراءات

املرتادفات يف اللغة العربية، فقبيلة تضع  كذلك كان سببا يف كثرة، و يف لغا�م وهلجا�م

امسا آخر، وهلذا كثرت املرتادفات كثرة  امسا لشيء، وقبيلة أخرى تضع لذات الشيء

وقد ألف صاحب  ، وللسيف مخسني امساً امساً  للعسل مثانني غريبة، حىت قالوا مثال: إن

  ."امسان إىل ألوف القاموس كتابا أمساه "الروض املسلوف فيما له

يف اللغة العربية عنـد الـرواة هـو مـا كثـر اسـتعماله علـى ألسـنة العـرب وشـاع  الفصيحأن   - و

 واحـــدة مـــنفهـــذه القبائـــل املختلفـــة يف هلجا�ـــا مل تكـــن علـــى درجـــة ، لغـــا�م يف أكثـــر

ومل تكـن كـذلك  .الفصاحة وصفاء العروبـة، فقـد اشـتهر بعضـها بأنـه أفصـح مـن بعـض

درجة واحدة مـن سـالمة اللغـة، فقـد سـلمت بعـض القبائـل وحافظـت علـى عربيتهـا  يف

 .الدخيل إليها، وذلك لبعد مكا�ا من االختالط والفساد من تسرب

ن ويفضلون بعض القبائل على الرواة جيمعون اللغة كانوا يتحرو  هلذا عندما بدأو 

إال عمن خلصت عروبتهم وسلم لسا�م من العجمة والشوائب  بعض، وال يأخذون اللغة

يأخذوا اللغة عن أهل الدر أو احلضر قط وذلك لفساد لغتهم وتسرب  فهم مل، واالحنراف

بذا�ا ومل يأخذوا عن محري لكو�ا لغة قائمة ، خمالطتهم لغري العرب الدخيل إليها عن طريق

 للغة مضر، ولكثرة ما دخلها من لغات احلبشة واليهود والفرس بسبب االختالط لفةاخم

ا�اورة  ومل يأخذوا عن قبائل خلم وجذام وقضاعة وغسان وتغلب لسكناهم التخوم .بأهلها

وثقيف وأهل الطائف  ومل يأخذوا عن بين حنيفة وسكان اليمامة .ملصر والشام وفارس واهلند

: قيس ومتيم اللسان العريب عن قبائل إمنا أخذ الرواة، جتار اليمن املقيمني عندهم ملخالطتهم

، كما سبقت اإلشارة، هو أن والسبب يف ذلك، الطائيني وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض

  .من بقوا على عربيتهم ومل يفسدها اختالطهم بغريهم العرب الرواة كانوا خيتارون من

***  
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  رابعاملبحث ال

  المصطلح النحوي "، و نقدية حول مصطلح "المدارسنظرة 
  

  املطلب األول:

  نظرة نقدية حول مصطلح "المدارس النحوية" 

جيــب أوالً أن نقــر بــأن مصــطلح مدرســة ال يعـــين املعــىن احلــريف هلــا، مــن وجــود مكـــاين 

  ومتعلمني، كاملتعارف عليه اآلن. ةذوأسات ذبأسوار وأبواب ومعدات من تالمي

كشــوقي  ون،آخــر حــب أن أُنــوِّه إليهــا وقــد نــّوه إليهــا وقررهــا بــاحثون وحقيقــة أخــرى أ

وهـــي أن كـــل املـــدارس أو املـــذاهب النحويـــة ضـــيف وعبـــدالرمحن الســـيد، وفاضـــل الســـامرائي، 

  ومستقاة من قواعدها وماد�ا النحوية. صدى ملدرسة البصرة، وناشئة يف أحضا�ا

 جمانـــب للصـــواب،ارس دأن مصــطلح مـــ  -مــن وجهـــة نظـــري -وبعــد، فـــإن الصـــحيح 

  ،هي ليست (مدارس) وال (مذاهب) وال (اجتهادات) بـل هـي (آراء) مجاعـة مـن أهـل النحـوف

لك فـــإن تســـميتها بــــ (مجاعـــة) أوقـــع عنـــدي، مـــن تســـميتها (مدرســـة) فنقـــول: مجاعـــة أهـــل ذلـــ

الكوفـة النحويـة، ومجاعـة أهــل البصـرة، ومجاعـة بغـداد النحويــة، حيـث إن لفـظ مدرسـة ال يعــرب 

حيث العدد واملكان واألدوات على لفظ مدرسة. أما (مجاعة) فهي تعـرب عـن جمموعـة مـن من 

علمــاء معينــني اختصــوا بعلــم النحــو ومســائله واخلــالف فيــه مــع مجاعــة حنويــة أخــرى مــن مكــان 

  آخر اجتمعوا فيه ولقبوا به.

مدرســـة  ذلـــك ال ينطبـــق إال علـــىبالفعـــل، فـــإن  مدرســـة يف النحـــو لنفـــرض أن هنـــاكو 

  ، وذلك يرجع لعدة عوامل، مل تتوفر ألي مجاعة حنوية أخرى، وهي:ةالبصر 

  طالــب رضــي اهللا عنــه أيباخلليفــة علــي بــن  أن النحــو قــد تأســس يف البصــرة علــى يــد :األول 

  .وتلميذه أيب األسود الدؤيل
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يســمى بـــ (الشــكل) وقــد  الــدؤيل بتثبيــت (عالمــات اإلعــراب) أو مــا األســود أيبقيــام  :والثــاني

  .خالل ذلك إشكاالت كبرية يف النحوحل من 

  بإجناز (نقط اإلعجام).  األسودقام به نصر بن عاصم تلميذ أيب  ما :والثالث 

 حركات. إىلالفراهيدي فحّول هذه النقاط اإلعرابية بن أمحد جاء اخلليل  وأخيرا 

ـــة النحـــو مـــن حنـــاة  ذوأخـــفعلتـــه مدرســـة البصـــرة،  هـــذا بعـــض مـــا أعـــالم املـــدارس التالي

املـدارس النحويـة الـيت ظهـرت حـىت صـاروا أعالمـاً تنسـب إلـيهم رة، وتعلمـوا علـى أيـديهم، البص

  بعد مدرسة البصرة. 

مـنهج  وأذلك سوى اختاذ أسلوب بعد  التالية للبصرة،فعلته املدارس  شيء فهل هناك

  ؟ يف الدرس النحوي خمالف ملا سارت عليه مدرسة البصرة النحوية

غـري البصـرية مـن كوفيـة وبغداديـة ، ى وجود هـذه املـدارسشبه إمجاع علمع وجود لكن 

فإ�ــا كلهــا قامــت علــى أصــول بصــرية، ومنهــا مــا  - إنكارهــا وال ميكــنوأندلســية ومصــرية، _ 

خالف أو زاد كالكوفية، ومنها ما أخذ باجلمع بني آراء البصرة والكوفة كالبغدادية، ومنها مـن 

 صرية واألندلسية وغريمها. اهتم بالشروح واالختصارات والتأليفات كامل

هــي مجيعــا ف -إن كانــت مــدارسكمــا يســميها املعاصــرون  –هــذه املــدارس لــذلك فــإن 

صدى ملدرسة البصرة، فأعالم مدرسة الكوفة هم تالميذ خترجوا يف احلقيقة يف مدرسة البصرة، 

ثـالث ودرس الكسائي علـى أسـتاذه اخلليـل  فالكسائي هو تلميذ اخلليل مثلما سيبويه تلميذه،

 هـ) حيث استدعاه املهدي ليؤدب ابنه الرشيد.١٧٥ىل وفاة اخلليل عام (إسنوات 

والفــرّاء تلميــذ الكســائي الــذي يــتهم ســيبويه بالعجمــة وعــدم الفصــاحة هــو يف احلقيقــة 

وأغلــب علمــه يف النحــو هـــو مــن ( كتــاب) ســيبويه، وحينمـــا  ،أحــد تالميــذ ( ســيبويه ) نفســـه

 أبـدأيفارقـه  كتاب سيبويه حتت وسادته فقد كـان ال  دَ عندما وجِ مات الفرّاء انكشفت احلقيقة 

  حىت وفاته.

أما املدارس األخرى، فهي نتيجة من نتائج اخلالف بني مدرسـة البصـرة والكوفـة، فقـد 

األخفش األوسـط تلميـذ سـيبويه ليبـذر البـذرة األوىل يف (مدرسـة بغـداد) ويؤسـس مدرسـة  جاء

  صرة والكوفة منهجا وسطا تعمل عليه.حنوية معتدلة تأخذ من مدرسيت الب
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وأخـــريا (مدرســـة  مث يـــأيت(ابن هشـــام) ليرتبـــع علـــى عـــرش النحـــو يف (املدرســـة املصـــرية)،

األنــدلس) الــيت تضــيع خارطــة بــدايا�ا ومالمــح رياســتها بــني (جــودي بــن عثمــان) الــذي درس 

 ف.هـ) كما يرى شوقي ضي ٤٧٦على الكسائي وبني (األعلم الشنتمري املتوىف سنة 

مدرسة  إىليشري ـ  صحة التسمية على اعتبارـ  (املدارس النحوية)مصطلح لذلك فإن 

أو اجتاهات ، وهي املدرسة البصرية، وما ظهر بعدها من واحدة هي اليت أسست النحو

اختلفت و يف دراسة النَّحو العريب،  مدارس أو مذاهب ما هو إال صورة مصغرة هلذه املدرسة 

ومل سائل النحوية الفرعّية، وارتبط كل اجتاه منها بإقليم عريب ُمعّني، يف مناهجها يف بعض امل

  الرتباط املكاين داللة علمّية خاصة.ليكن 

مل جنـد مـن يف كتـب الطبقـات والـرتاجم،  صـطلح مدرسـةولو أنعمنا النظـر، واسـتقرأنا م

 عـــنهم، فلــم يـــؤثر "مدرســـة"علـــى مســـائل اخلــالف يف النحـــو القــدمي كلمـــة القــدماء مـــن يطلــق 

، وال مدرســـــة مصـــــطلح املدرســـــة البصـــــرية، وال مصـــــطلح املدرســـــة الكوفيـــــة وال مدرســـــة بغـــــداد

مــذهب البصــريني، هم يطلقــون علــى مســائل اخلــالف كلمــة مــذهب فيقولــون: ولكــناألنــدلس. 

، ووجـدنا بعضـهم يطلـق علـى الطريقـة الـيت سـار عليهـا ومذهب الكوفيني، ومذهب البغداديني

األخفـش، ومـذهب الفـراء، ومـذهب سـيبويه  : مذهبهباً، فيقولونأو بعضهم مذ ةأحد النحا

  وغري ذلك. 

تلــك يشــري إىل ، و يف كتــب النحــاة املعاصــرين إال، املــدارس النحويــةمصــطلح ومل يظهــر 

  .دراسة النَّحو العريب ظهرت يفاهب النحوية اليت ذامل وأجتاهات الا

ا يف مـــادة اخلـــالف اســـتعاروهقـــد ف "درســـةم" لفـــظلن ياملعاصـــر مـــن شـــدة استحســـان و 

مصــطلح مدرســة علــى حنــو البصــرة  طلقوافــأ، النحــوي، كمــا اســتعاروها يف مســائل أدبيــة أخــرى

  . ، ومدرسة األندلسمدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد البصريني، ومثله

النحـو والنحـاة، يلحـظ خلّوهـا  واملتصفح لكتب الرتاث اليت تعرضت للبحث يف تاريخ

يف كمــــا علــــى حــــدة،   إقلــــيم د أخبــــارًا جمموعــــة لعلمــــاء كــــلولكنــــه جيــــ ،مــــن مصــــطلح املدرســــة

النحــويني واللغــويني مــن  الفهرســت البــن النــدمي مــثالً جنــد بابًــا يفــرد للكــالم يف النحــو وأخبــار
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مث بابـــاً ثالثًــا ألخبـــار مجاعـــة مـــن  البصــريني، وبابًـــا آخـــر ألخبـــار النحــويني واللغـــويني الكـــوفيني،

  هؤالء عند الدارسني بالبغداديني.  وقد عرف ذهبني،نحو واللغويني ممن خلط املعلماء ال

ألخبــار النحــويني البصــريني بــدًءا بــأيب األســود  علــى أن أبــا ســعيد الســريايف أفــرد كتابًــا

الســري املعــروف بــابن الســراج، وأيب بكــر حممــد بــن علــي  الــدؤيل، وانتهــاء بــأيب بكــر حممــد بــن

و، وعليهمــا قـرأ كتــاب ســيبويه، ونــص علــى السـريايف عنهمــا النحــ املعـروف مبربمــان اللــذين أخــذ

ممن خلـط علـم البصـريني بعلـم الكـوفيني، أبـو بكـر بـن شـقري، وأبـو  أن يف طبقة أستاذيه هذين

  .اخلياط بكر بن

مراتب  هـ) كتابه يف٣٥١وعندما أّلف أبو الطيب عبـدالواحد بن علي اللغوي (ت

أيب األسود،  لغة والنحو، بدًءا منالنحويني، عرض لعلماء األمصار الثالثة ممن اشتغلوا بال

عنوانًا، حىت إذا  ومن أخذ عنه، وبعض اللغويني والنحويني من البصريني، دون أن يعقد لذلك

ضمن الكوفيني يرى  فرغ من البصريني عقد بابًا لـعلماء الكوفة، لكن الناظر فيمن سلكهم

ترى اجلرمي وأبا  ملثالبعض العلماء البصريني يسلكون خالل هذه ا�موعة، وعلى سبيل ا

ذلك بابًا لعلماء الكوفة بعد  عثمان املازين وأبا العباس املربد، ولعله مل يُرد ذلك، فعقد بعد

 .لعلماء بغداد الكسائي، حىت إذا فرغ من ذكرهم خصص الباب األخري

بطبقــات النحــويني  أمــا الزبيــدي، فقــد وضــع النحــويني واللغــويني يف طبقــات، فابتــدأها

الكــوفيني فكــانوا  ، وصــنفهم إىل عشــر طبقــات، وانتقــل بعــدها إىل طبقــات النحــوينيالبصــريني

وهــــم مخــــس  ســــت طبقــــات، مث عــــاد للغــــويي البصــــرة فكــــانوا ســــبع طبقــــات، فلغــــويي الكوفــــة

واللغـويني  طبقات، بعد ذلك خصـص أبوابـاً لطبقـات النحـويني واللغـويني املصـريني، فـالنحويني

 . األندلسينيالقرويني، مث النحويني واللغويني

ا مل جنــد أحــداً مــن أصــحاب كتـــب الــرتاجم والطبقــات أطلــق مصــطلح مدرســـة ذوهكــ

كـروا طبقـات ذ على أصحاب اخلالف أو على مسائل اخلالف النحوي، بل كل ما فعلوه أ�ـم 

كر أ�م نسبوا ذ ا، ومل يُ ذكروا حناة البصرة، مث أهل الكوفة، مث أهل بغداد وهكذ أهل كل إقليم ف

  ما يسمى مبدرسة.أحداً إىل 



٧١ 

 

كل مصر مـن   مصطلح (مدرسة) وإطالقه علىشاع بني احملدثني  حال، فقد أية وعلى

صــطلح ا املذهــ همشــاع بيــنو   أطلــق عليهــا القــدماء اســم (مــذهب)النحويــة، الــيتهــذه األمصــار 

 للمخزومـي، )مدرسـة الكوفـة(، فهنـاك كتـاب عـن لـنهجهـذا ا علـىوألّفت الكتـب  ،(مدرسة)

شـوقي ل )المدارس النحوية( بكتـاو  لعبد الرمحن السيد، )البصرة النحوية مدرسة(وآخر عن 

لكـــل مدرســـة، وكـــل شخصـــية نا�ـــة فيهـــا، فابتـــدأه  أمجـــل فيـــه اجلهـــود اخلصـــبة ، والـــذيضـــيف

أصول النحو وقواعـده، وكـل مدرسـة سـواها فإمنـا هـي  تباملدرسة البصرية؛ أل�ا هي اليت وضع

ذهب إىل أن اخلليل بن أمحـد الفراهيـدي هـو املؤسـس احلقيقـي و  فرع هلا، ومثرة تالية من مثارها،

ولعلم النحو العريب مبعناه الدقيق، مث تاله سيبويه فاألخفش الذي أقـرأ  ملدرسة البصرة النحوية،

 من البصرة والكوفة، مث جاء بعده املازين، فتلميذه املربِّد وهو آخر أئمة املدرسة النحو لتالميذ

  .البصرية النا�ني

  

***  
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  املطلب الثاني

  املصطلح النحوي بني البصريني والكوفيني

  

اإلســهام الكــويف  لكذوكــ ،تعتــرب املدرســة البصــرية هــي الســابقة يف الدراســات النحويــة

ـــه وذلـــك مـــن خـــالل إكمـــال اجلهـــد البصـــري  ،الـــذي أدى إىل نضـــج الـــدرس النحـــوي واكتمال

دَّ أقــرب إىل املــنهج الوصــفي احلــديث يف ُعــ باتبــاع املــنهج التوســعي يف الســماع والقيــاس الــذي

باإلضـافة إىل التنـافس  ،وهـذا بـدوره أدى إىل وجـود اخلـالف بـني املدرسـتني ،الدراسات اللغوية

وهـذا بـدوره  ،العلمي نتيجة مواقف اخللفاء العباسيني وميلهم إىل الكوفيني، والعصبية اإلقليمية

النحوية علـى أنَّ املصـطلح النحـوي البصـري  طال املصطلح النحوي يف التعبري عن املوضوعات

مصـطلحات معـدودة، منهـا: ومل يشـتهر مـن املصـطلح الكـويف إال  ،هو الـذي اسـتخدم واشـتهر

  .النعت وعطف النسق

ي أشـرنا إليـه ذي اتبعـه كـل منهمـا يف السـماع والقيـاس ـ الـذلك باألسلوب الـذويرتبط 

ا مت اسـتقراء اللغـة وتقنينهـا للحفـاظ علـى القـرآن آنفـًا ـ باعتبـار أ�مـا مهـا األداة الـيت مـن خالهلـ

  .)١(الكرمي من اللحن

وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى النحـــاة املتـــأخرين مـــن املـــدارس النحويـــة البغداديـــة واملصـــرية 

  ـ كما سيظهر يف األمثلة لكل مدرسة فيما بعد. واألندلسية

  بداية المصطلح النحوي حتى نضوجه:

النحــــوي يــــرتبط نوًعــــا مــــا باحلــــديث عــــن بــــدايات إنَّ احلــــديث عــــن بــــواكري املصــــطلح 

تأسيس علم النحو، والروايات اليت قدمت يف ذلك على أنَّ ما كان من مصطلحات حنويـة يف 

البدايات ال تشكل يف حّد ذا�ا إال إرهاصات أولية على جـادة الطريـق يف علـم النحـو، فمـثالً 

 ) وهــو مــا يــدل علــىمبصــطلح (الــنقطقــد قــدم مبــا يعــرف  أشــارت الروايــات إىل أنَّ أبــا األســود

) الـذي يــدل علـى التنــوين، وغـري ذلــك إمنـا يشــكل جانًبــا (الغنــة  حركـات اإلعــراب، ومصـطلح

                                                
لسنة السادسة: العدد ا جملة علوم إنسانيةفيني، مقال، لفيصل الزغيب وآخرون،املصطلح النحوي بني البصريني والكو  )١(

 .٢٠٠٩ربيع : ٤١
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فمـثالً ميثـل موقـف حيـي بـن يعمـر مـع احلجـاج حـني  وصفي�ا ملـا متثلـه داللـة هـذه املصـطلحات. 

لتين أيهـا األمـري فإنـك : أمـا إذا سـأين أحلن على املنرب؟ فقـال للحجـاجقال له احلجاج: (أتسمع

الرفـع والوضــع حيـي بــن يعمـر إىل حركـات اإلعــراب (إشـارة  )١(ترفـع مـا يوضــع، وتضـع مـا يرفــع)

  الذي عىن به النصب).

إنَّ ما سبق يشكل أمثلـة يـتم مـن خالهلـا احلـديث عـن فـرتة الرعيـل األول مـن النحـاة ، 

احلقيقـة أنَّ هـذه الفـرتة بقيـت وما برز لديهم من مصطلحات حنوية تتعلـق بـاألبواب النحويـة، ف

غامضــة، ومل ختــرج حقائقهــا إىل النــور ، ويكــاد يكـــون الســبب الرئيســي يف ذلــك أنـَّـه مل تصـــل 

مؤلفـــات متثـــل هـــذه الفـــرتة ، وأنَّ مـــا وصـــل كـــان عبـــارة عـــن روايـــات تناولـــت بشـــكل مبســــط 

  بدايات تأسيس النحو، واالختالف فيها بينهم.

النحــوي بصــورته الناضــجة كانــت عنــد اخلليــل وســيبويه  إنَّ البدايــة احلقيقيــة للمصــطلح

مــن خــالل أول املؤلفــات النحويــة وهــو ( الكتــاب) لســيبويه أمــا ذكــر اخلليــل هنــا فــذلك يــرتبط 

بكــون أنَّ كتــاب ســيبويه ميثــل خالصــة علــم اخلليــل، مث تــوافرت جهــود النحــاة مــن بعــده حــىت 

ـــــه.  لواجـــــب ذكـــــره أنَّ جـــــلَّ هـــــذه علـــــى أنَّ مـــــن ا وصـــــل املصـــــطلح النحـــــوي إىل مـــــا هـــــو علي

  املصطلحات هي نفسها اليت قدمها سيبويه وحناة البصرة من بعده.

( الكســائي، والفــراء ،  ةالثالثــحاولــت مــن خــالل أقطا�ــا مث جــاءت مدرســة الكوفــة، 

وثعلــب) أن جتــد لنفســها ســاحة يف الوســط النحــوي أمــام قدمــة البصــريني ونفــوذهم املســيطر، 

ف) إلثبــات الــذات، ففــي جمــال املصــطلح النحــوي حــاولوا رَ ْعــف تُـ الِ ولــذلك أخــذوا بقــول ( َخــ

 ،البصــريني عــن حنــو متيــز حنــوهم، إجيــاد مصــطلحات جديــدة للموضــوعات النحويــةجاهــدين 

وهـــو  "مـــن ذلـــك مصـــطلح " اخلـــالف ،والنفـــوذ إىل آراء خاصـــة يف بعـــض العوامـــل واملعمـــوالت

 خــربا مثـــل " حممـــد أمامـــك" أمــاعامــل معنـــوي جيعلونـــه علــة النصـــب يف الظـــرف، إذا وقـــع 

  .البصريون فيجعلون الظرف متعلق مبحذوف خرب

                                                
 .  ٢/٢٠إنباه الرواه  )١(
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بينمـــا مجهــــور البصــــريني  ،نصـــب املفعــــول معــــه " الـــذي هــــو علــــة"الصــــرف واصـــطالح

غـري أن مصـطلحات  ،ذلـك مـن املصـطلحات يذهب إىل أنه منصوب بالفعل الذي قبلـه وغـري

  ة.العلماء والناس لدقتها املنطقي بني تالبصريني يف الغالب هي اليت كتب هلا البقاء، وعم

األقـل أكثرهـا أريـد �ـا جمـرد  أن هـذه املصـطلحات أو علـىـ مـن وجهـة نظـري ـ واحلـق 

احلركــات خمالفــا متامــا للبصــريني .  اخلــالف علــى مدرســة البصــرة حــىت أننــا جنــد عملهــم يف متييــز

ح والكســـر والســـكون للمعـــرب، والضـــم والفـــت فالبصـــريون جعلـــوا الرفـــع والنصـــب واجلـــر واجلـــزم

 . )١(غري أن النحاة تلقوا ذلك بالرفض فلجأ الكوفيون إىل قلبها وعكسها، ،للمبين

ـــــدة يف العوامـــــل  وعلـــــى هـــــذه الشـــــاكلة كـــــان الكوفيـــــون حيـــــاولون النفـــــوذ إىل آراء جدي

االفرتاق من حنو البصرة وقد اسـتطاعوا بفضـل  واملعموالت حىت يفرتق حنوهم على األقل بعض

ولكنهــا  ترقــى حقــا إىل منزلــة املدرســة البصــرية ، يكونــوا هلــم مدرســة حنويــة مســتقلةأئمــتهم أن 

  . القسمات واملالمح واضحة ، على كل حال مدرسة بينة املعامل

وجــــاءت بعــــدمها املــــدارس األخــــرى، الــــيت قامــــت علــــى االنتخــــاب مــــن مصــــطلحات 

  دون أخرى. املدرستني البصرية والكوفية، ورمبا فضل بعض النحاة مصطلحات مدرسة

وهنا البدَّ من طرح مناذج متثـل كيفيـة اسـتخدام املصـطلح النحـوي عنـد بعـض النحـاة   

وكذلك من ميثلون ما جاء بعدمها مـن مـدارس أخـرى،  ،البصرة والكوفةالذين ميثلون املدرستني 

  ، جند مثًال: ففي جانب المدرسة البصرية آخذه عنهما.

ال) فقـد أفــرد بابًــا مسـاه (بــاب مــا ينتصــب مــن البصــرة اسـتخدم مصــطلح (احلــ سـيبويه 

ألنه حال صار فيه املسؤول واملسؤول عنـه) ومثّـل لـذلك حنـو: ( مـا شـأنك قائًمـا؟) وحنـو: (مـا 

شأن زيد قائًما؟) حيث قال: هذا حال ، وانتصب بقولك: (ما شأنك؟) كمـا ينتصـب احلـال 

  .  )٢((قائًما) يف قولك: ( هذا زيد قائًما) مبا قبله

                                                
ربیــع ٤١المصــطلح النحــوي بــین البصــریین والكوفیین،مقــال لباســل الزغبــي وآخــرون، مجلــة علــوم إنســانیة العــدد  )١(

 م.٢٠٠٩
  .٥٦/ ٢سیبویه الكتاب:  )٢(
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(  :تعـاىل، ففـي إعـراب قولـه يسـتخدم مصـطلح احلـال، البصـرة : وهو من حنـاةوالزجاج

ــَراِهيمَ  ِملَّــةَ  بَــلْ  قُــلْ  تـَْهَتــُدوا َنَصــاَرى َأوْ  ُهــوًدا ُكونُــوا َوَقــاُلوا  ِمــنَ  َكــانَ  َوَمــا َحِنيًفــا ِإبـْ

ر دَّ ل، وقَـــففـــي إعــراب قولــه تعـــاىل: (حنيًفــا) ذكــر أ�ـــا حــا  ) ١٣٥ســورة البقـــرة: آيــة ( )اْلُمْشــرِِكينَ 

    .)١(املعىن على أنه: بل نتبع ملة إبراهيم يف حال حنيفيته

  جند مثًال: وفي جانب المدرسة الكوفية

ففــي إعــراب  )احلــال  مــن مصــطلح (حيــث اســتخدم مصــطلح (القطــع) بــدالً  الفــراء 

حلّمالـُة وتنصــب، قـال: ترفــع ا)  ٤ســورة المسـد، آيـة  ( ) اْلَحطَـبِ  َحمَّالَــةَ  َواْمَرأَتُــهُ  (اىل: ـه تعــقولـ

فمـــن رفعهـــا فعلـــى جهتـــني: يقـــول: سيصـــلى نـــار جهـــنم هـــو وامرأتـــه محالـــُة احلطـــب جتعلـــه مـــن 

نعتهــا، والرفــع اآلخــر وامرأتُــه محالــُة احلطــب، تريــد: وامرأتــه محالــة احلطــب يف النــار، فيكــون يف 

  هكذا.  جيدها هو الرافع، وإن شئت رفعتها باحلمالة، كأنك قلت: ما أغىن عنه ماله وامرأته

أن جتعـل احلمالـة (قطًعـا)؛ أل�ـا نكـرة؛ أال تـرى  إحـداهماوأمـا النصـب فعلـى جهتـني: 

أنــك تقــول: وامرأتــه احلمالــة احلطــب، فــإذا ألقيــت األلــف والــالم كانــت نكــرة، ومل يســتقم أن 

  .)٢(: أن تشتمها حبملها احلطب، فيكون نصبها على الذموالوجه اآلخر تنعت معرفة بنكرة.

ـــــن   ـــــني البصـــــريني والكـــــوفيني يف كتابـــــه وهـــــذا اب األنبـــــاري يعـــــرض ملســـــائل اخلـــــالف ب

يف املســألة حتــدث حيــث  "اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف بــني النحــويني البصــريني والكــوفيني"

ذهـب الكوفيـون إىل أنَّ مـا يفصـل بـه " املائة عن تسـمية ضـمري الفصـل عنـد املدرسـتني فيقـول:

وضــع مــن اإلعــراب، وذهــب بعضــهم إىل أنَّ حكمــه ا) ولــه مبــني النعــت واخلــرب يســمى (عمــادً 

حكـــم مـــا قبلـــه، وذهـــب بعضـــهم إىل أنَّ حكمـــه حكـــم مـــا بعـــده ، وذهـــب البصـــريون إىل أنـــه 

)؛ ألنــه يفصــل بــني النعــت واخلــرب إذا كــان اخلــرب مضــارعا لنعــت االســم؛ ليخــرج يســمى (فصــالً 

  من معىن النعت كقولك: زيد هو العاقل. وال موضع له من اإلعراب.

ما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إمنا قلنا إنَّ حكمه حكم ما قبله؛ ألنه توكيد ملـا قبلـه أ

فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيدا، وكما أنك إذا قلـت: جـاءين زيـد نفسـه. كـان نفسـه تابعـا 

                                                
 .١/٢١٣معاني القرآن وٕاعرابه، للزجاج، تحقیق د. عبد الجلیل شلبي )١(
 .٢٩٨ص ٣لي النجدي ناصف، دار السرور، جمعاني القرآن، للفراء، تحقیق د.عبد الفتاح شلبي، راجعه ع )٢(
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لزيد يف إعرابه فكذلك العماد إذا قلت: زيد هو العاقل. جيـب أن يكـون تابعـا يف إعرابـه، وأمـا 

ذهـب إىل أنَّ حكمـه حكـم مـا بعـده قـال: ألنـه مـع مـا بعـده كالشـيء الواحـد، فوجـب أن  من

  يكون حكمه مبثل حكمه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنه ال موضع لـه مـن اإلعـراب؛ ألنـه إمنـا دخـل ملعـىن 

وهو الفصل بني النعت واخلرب؛ وهلذا مسي فصال كما تدخل الكاف للخطـاب يف ذلـك وتلـك 

  .)١(ىن وجتمع ، وال حظ هلا يف اإلعراب، وما اليت للتوكيد، وال حظ هلا يف اإلعراب)وتث

 تأثر المتأخرين بما ظهر من مصطلحات بصرية وكوفية:

ة البغدادية واملصرية واألندلسية، واليت ظهرت من املدارس النحويوأما النحاة املتأخرون 

ت علـيهم املصـطلحات الـيت ظهـرت يف نتيجة للخـالف بـني البصـريني والكـوفيني، فقـد انعكسـ

  :مثالً وتأثروا �ا، فنجد  بيئة اخلالف النحوي بني قطيب اخلالف البصرة والكوفة،

 ابن النحـاسو  .استخدم املصطلح النحوي البصري يف إعرابه للقرآن الكرمي العكبري 

 هنـاالخـتالف بيهذا ظهر ، و بعض املصطلحات الكوفية، و املصطلح النحوي البصرياستخدم 

) النافيــــة ، الــــذي اســــتخدم املصــــطلح النحــــوي البصــــري فقــــط، يف تســــمية (الالعكــــربيوبــــني 

ـــة) وهـــو مصـــطلح كـــويف، وخـــري مـــا  ابـــن النحـــاسبينمـــا  ،للجـــنس اســـتخدم مصـــطلح( ال التربئ

ــكَ ( :يوضــح ذلــك إعــراب قولــه تعــاىل ــابُ  َذِل ــبَ  الَ  اْلِكَت ــهِ  رَْي ــًدى ِفي  ) لِْلُمتَِّقــينَ  ُه

) مبـين عنـد األكثـرين؛ ألنـَّه ركـب مـع ربي أنَّ قوله تعاىل: (ال ريـبث ذكر العكحي) ٢(البقرة: آية 

ن ريـب، واحتـيج إذ التقـدير: ال مـ ،نْ سة عشر، وعلة بنائه تضمنه معـىن ِمـوصري مبنزلة مخ "ال"

  .)٢() على نفي اجلنس(ال إىل تقدير من لتدل

ثلـة ذلـك إعـراب قولـه : علـى التربئـة. ومـن أمابن النحاس فكان يقـول يف اإلعـرابأما  

ـــْوَم ِمــْن أْمـــِر اِهللا  إالَّ َمــْن رَِحـــَم)تعــاىل:  ، فقــال: قولـــه  )٤٣(هــود، آيـــة (قَــاَل الَ َعاِصـــَم اْليَـ

)١(من مثل (ال التربئة) وهي ال النافية للجنستعاىل: (عاصم) على التربئة، 
.  

                                                
 ). ١٠٠، المسألة (اإلنصاف في مسائل الخالف انظر: )١(
 .١٥ص ١إعراب القرآن للعكبري، ، جالتبیان في  )٢(
  .١٧٠ص ٢إعراب القرآن البن النحاس، ج )١(
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كســائي لورمبــا يعــود الســبب يف ذلــك إىل احلضــور الكبــري ألقطــاب النحــو الكــويف ( ا 

كمـا أنَّ الرجـل لـه   ،إعـراب القـرآن) مـن خـالل ذكـر الوجـوه اإلعرابيـةوالفراء وثعلب) يف كتابه (

  ).ا االسم يتشابه مع كتاب الفراء (معاين القرآنوهذ ،معاين القرآن)مؤلف امسه (

ومبــــا أن ابـــــن النحــــاس  جيمـــــع يف إعرابـــــه للقــــرآن الكـــــرمي بــــني مصـــــطلحات البصـــــريني 

كــان يشــري إىل االخــتالف يف تســمية املصــطلح فقــد  اعــة أو فــرادى، لــذلك والكــوفيني ســواء مج

لقولــه ، وخــري مــا يوضــح ذلــك إعرابــه  أو علــى مســتوى فــردي،  بصــورة مجاعيــة همــاالنحــوي بين

ـــبَ  الَ  اْلِكَتـــابُ  َذِلـــكَ (تعـــاىل: ر أن الكســـائي يســـمى ذكـــ حيـــث )لِْلُمتَِّقـــينَ  ُهـــًدى ِفيـــهِ  رَْي

، ومنها أيًضـا )٢( والبصريون يسمو�ا (ظروفًا) سميها (حمال)(صفات) والفراء يحروف اخلفض 

 ( :إعرابه قوله تعاىل                                            

     (  آل عمــران، آيـــة)هــو عنـــد اخلليـــل  ) قـــال:حيــث يف إعـــراب قولـــه تعــاىل:( ويعلـــم )١٤٢

  .)٣(منصوب بإضمار ( أن ) وقال الكوفيون: هو منصوب على الصرف

أمـــا العكـــربي فـــإنَّ مثـــل هـــذه اإلشـــارات عنـــده مل توجـــد حيـــث كـــان يـــذكر املصـــطلح  

  وهو املصطلح البصري.، النحوي الشائع ملوطن اإلعراب

  جوانب االختالف بين المصطلح النحوي البصري والكوفي:

كيفيـة اسـتخدام املصـطلح النحـوي عنـد النحـاة سـواء كـانوا مـن البصـرة، ومما سبق تبني  

االنتخـاب والرتجـيح، وتقـدمي علـى أو من املدارس النحوية الالحقـة الـيت قامـت  .أو من الكوفة

  آراء حنوية جديدة.

                                                
 .١٧ص ١إعراب القرآن البن النحاس، ج )٢(
  .١٨٢ص ١إعراب القرآن البن النحاس، ج )٣(
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وميكــــن توضــــيح اخلــــالف يف املصــــطلح النحــــوي بــــني املدرســــتني مــــن خــــالل مــــا ذكــــره 

احلـديث عـن املصــطلح  وافقــد تنـاولوآخـرون  ،ه عـوض القـوزيومـا ذكــر  ،شـوقي ضـيفالـدكتور 

  :)١(ا جوانب االختالف بينهما وميثل ذلك اجلدول التايلو النحوي بني البلدين حيث ذكر 

  

 المصطلح البصري المصطلح الكوفي الرقم

 اسم الفاعل الفعل الدائم  -١

 الضمري املكىن والكناية  -٢

 الصفة النعت -٣

 شركةال عطف النسق -٤

 البدل ، التبيني، املردودالرتمجة، التكرير -٥

 التمييز التفسري -٦

 حروف النفي حروف اجلحد -٧

 ال النافية للجنس ال التربئة -٨

 الزيادة الصلة واحلشو -٩

 لصرفااملصروف واملمنوع من  ما جيري وما ال جيري -١٠

 حروف اجلر الصفة -١١

لكـــــوفيني (احملــــل) عنــــد الفـــــراء، وجــــّل ا -١٢

 (غاية)

 الظرف، املفعول فيه

 الم االبتداء الم القسم -١٣

 الفعل املتعدي الفعل الواقع -١٤

 الفعل املبين للمجهول الفعل الذي مل يسم فاعله -١٥

                                                
ومـا بعـدها. وعـوض حمـد القـوزي، المصـطلح النحـوي نشـأته ١٩٥وما بعدها، و ص ١٦٥المدارس النحویة ص )١(

ومصـطلح النحـو الكـوفي  .١٨٩-١٦٢م ص١٩٨١هــ ١٤٠١، ١وتطوره حتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري، ط

  ا، جامعة الجزائر.وأثره على النحاة المحدثین، رسالة ماجستیر للطالب حدوارة عمر، قسم اللغة العربیة وآدابه
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 التوكيد التشديد -١٦

 احلال القطع -١٧

 األمساء الستة األمساء املضافة -١٨

 املفعول ألجله التفسري -١٩

املفعـــول معـــه، املفعـــول لـــه، املفعـــول فيـــه،  ملفاعيلأشباه ا -٢٠

 املفعول املطلق

 الفصل والفاصلة العماد -٢١

 ضمري الشأن والقصة واحلديث الضمري ا�هول -٢٢

الفعـل نوعــان (مــاض ومضــارع) واألمــر  -٢٣

مقتطــع مــن املضــارع فهــو فعــل مضــارع 

دخلـــــــت عليـــــــه الم األمـــــــر فـــــــاجنزم، مث 

 حذفت حذفًا مستمرًا .

فعـــــــل ثالثـــــــة أنـــــــواع: الفعـــــــل املاضـــــــي، ال

 والفعل املضارع، وفعل األمر.

 املبتدأ (املثال) عند ثعلب -٢٤

 اخلرب (الرافع) عند الفراء -٢٥

 حروف املعاين األدوات -٢٦

اخلالف:عامـــل معنـــوي عنـــد الكـــوفيني  -٢٧

حيـــــث قـــــالوا: الظـــــرف ينتصـــــب علـــــى 

 اخلالف إذا وقع خربا.

حمــــذوف  البصــــريون جعلــــوا العامــــل فعــــل

تقـــــــديره اســـــــتقر حنـــــــو: حممـــــــد أمامـــــــك. 

 والتقدير: حممد استقر أمامك.

الصــــرف جعلــــه الفــــراء عامــــل النصــــب  -٢٨

يف املفعـــول معــــه والفعـــل املضــــارع بعــــد 

 واو املعية، والفاء، و مث، و أو.

البصــــــــريون جعلــــــــوا عامــــــــل النصــــــــب يف 

املفعــــول معــــه الفعــــل بتوســــط الــــواو، ويف 

 الفعل املضارع بأن مضمرة.

 عطف البيان مل يرتمجوا له -٢٩

ـــــــب: مســـــــوا بـــــــه اســـــــم اإلشـــــــارة،  -٣٠ التقري

وأعملـــــوه عمـــــل كـــــان وأخوا�ـــــا، فيليـــــه 

البصـريون اسـم اإلشـارة مبتـدأ، ومـا بعــده 

 خرب، واالسم املنصوب حال.
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 اسم وخرب حنو: هذا زيٌد قائًما.

  -  اخلروج   -٣١

  املبتدأ  املثال   -٣٢

لـع والقـارئ للجـدول السـابق جيـد أنَّ اخلـالف يف تسـمية در اإلشارة إليـه أنَّ املطوما جت

الل املـــرادف اللغـــوي حنـــو: املصـــطلح النحـــوي بـــني البصـــريني والكـــوفيني يكـــون أحيانًـــا مـــن خـــ

حـروف النفـي) ، وأحيانًـا يكـون �ـرد اخلـالف  -التشديد)، وحنو: ( حروف اجلحد -التوكيد(

لتسـمية فقـط)، وأحيانًـا يكـون مـن خـالل حنو: (عالمات اإلعراب والبنـاء فـالكوفيون عكسـوا ا

االستخدام الغرضي للمصطلح حبيث يقدمون تعليالً يعتمد على الوظيفـة النحويـة حنـو (ضـمري 

العماد)، وأحيانًا يكـون مـن خـالل العامـل وحتديـده حنـو: (اخلـالف ، الصـرف ...)،  -الفصل

حيانًــا يكــون مــن خــالل وأحيانًــا يكــون مــن خــالل احلــذف والتقــدير حنــو: ( أنــواع الفعــل)، وأ

التنــــافس بــــني البلــــدين وإثبــــات الــــذات، فيحــــاول أحــــدهم تقــــدمي مــــا يــــربز نفســــه علــــى مجيــــع 

  .)١(املستويات

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .مقـــال لفیصـــل باســل الزغبـــي وآخـــرون ٢٠٠٩ربیــع : ٤١لســـنة السادســة: العـــدد ا مجلـــة علــوم إنســـانیةانظــر:  )١(

  .قسم الدراسات العربیة والحضارة اإلسالمیة -كلیة الدراسات اإلسالمیة -الجامعة الوطنیة المالیزیة
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 الفصل الثاني: 
 

  

 تصنيف مسائل اخلالف النحوي
  

  ويشتمل هذا الفصل على:

  وهو إليضاح كيفية السير في عرض هذا الفصل.  تمهيد:

ــة النحويــــة.المســــا  المبحث األول: وجــــاء فــــي  ئل الخالفيــــة الخاصــــة بالعوامــــل والعلــ

  مطلبين:

  المطلب األول: المسائل الخالفية الخاصة بالعوامل النحوية.

  .المطلب الثاني: المسائل الخالفية الخاصة بالعلة

  العربي: النحو أبواب في الواردة الخالفية المسائل  المبحث الثاني:

باب أقسام الكلمة (تصنيف بعض  مسائل خالفية في المطلب األول:

  الكلمات).

  المطلب الثاني: مسائل خالفية في باب اإلعراب والبناء

  التقديم والتأخير.ثالث: مسائل خالفية في باب المطلب ال

  .في باب المعارف والعطف: مسائل خالفية رابعالمطلب ال

  ددوالنداء والع المطلب الخامس: مسائل خالفية خاصة في باب االستثناء

  مسائل خالفية في األدوات وأثرها.المطلب السادس: 

  مسائل خالفية خاصة بالتراكيب واالستعماالت وبناء الجملة.  :الثالث المبحث

   مسائل خالف صرفية.  :رابعالمبحث ال

المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

  خامس:ال

  اإلنصاف والتبيين. ابيمسائل خالفية لم ترد في كت
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  مهيـــد:ت

ة خاصة، وكتب النحو بصفة عامة يلحظ أن اخلالف املطلع على كتب اخلالف بصف

قد طال مجيع أبواب النحو العريب، وعليه فقد كثرت املسائل اليت دار اخلالف فيها، حىت كاد 

النحو أن يكون كله خالف، سواء ما وقع بني البصريني والكوفيني بصفة عامة، أو ما وقع 

حو العامة أم يف مسائل فرعية تندرج حتت بني أفراد بعينها منهما، وسواء أكان يف أبواب الن

  هذه األبواب.

ولذلك فقد ازدادت مسائل اخلالف، وأصبحت كماً هائًال ويظهر أن ظاهرة اخلالف 

يف النحو مطردة كلما أنعم الدارس النظر يف كتب النحو، كلما وجد خالفًا جيب الوقوف 

  عليها.عليه، ألن النحاة اختلفوا يف كل شيء، إال األصول املتفق 

وعليه، فإن اخلالف مل يرتك بابًا من أبواب النحو إال دخله، لذلك فقد رأيت أن 

ة حسبما ورد يف أبواب النحو وبعض يأجعل هذا الفصل لتصنيف وتقسيم املسائل اخلالف

أبواب الصرف، واليت كثريًا ما دار اخلالف بني النحاة فيها من أول باب الكلمة وأقسامها، 

  .حىت باب التصريف

وعندما اطلعت على كتب اخلالف املطبوعة اليت بني يدي، وخاصة كتب ابن 

" وكذلك كتب العكربي "التبيني يف عربيةف يف مسائل اخلالف" و "أسرار الاألنباري "اإلنصا

"اللباب علل البناء واإلعراب" وكتب النحو اليت خلالف بني الكوفيني والبصريني" ومسائل ا

فية وخباصة ارتشاف الضرب، والتذييل والتكميل أليب حيان، اهتمت بذكر املسائل اخلال

وشرح األمشوين، وحاشية الصبان على األمشوين، وشرح املفصل البن يعيش، والتصريح خلالد 

األزهري، ومغين اللبيب، وأوضح املسالك ، واهلمع، رأيت أ�ا قد استوفت كمًا كبريًا من 

  مسائل اخلالف.

تاز به من قربه من عهد أصحاب اخلالف النحوي، وكذلك ولكن ابن األنباري مبا ام

 - عندي  –احتواء كتبه على أكرب عدد من املسائل اخلالفية املشهورة، لذلك كان له السبق 

يف تصنيف مسائل هذا الفصل، هو وَمن أخذ عنه الذين جاؤوا من بعده كالعكربي، حيث 
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ني قد اشتمل على مخس وسبعني مسألة إن الناظر يف التبيني واللباب للعكربي جيد أن التبي

  من مسائل اإلنصاف، وتعداد مسائل التبيني مائة واثنتان مسألة.

ومن أجل ذلك رأيت أن أعتمد على كتاب اإلنصاف يف تصنيف مسائل اخلالف، 

فقمت جبمع املسائل اليت جاءت يف باب واحد من أبواب النحو، ووضعت هلا عنوانًا باسم 

  ترتيب أبواب النحو العريب.الشائع يف املسائل املتشا�ة، وذلك حسب  الباب اليت وردت فيه

وإذا كانت هناك مسائل خالفية مل ترد حتت باب من أبواب النحو بل يف مسائل  

  فرعية من الباب وضعت هلا عنواناً خاصاً �ا.

وعلى ذلك فقد اكتفيت باملسائل اليت جاءت يف اإلنصاف، وأشرت إىل املصادر 

�ا من كتب اخلالف وكتب النحو اليت اهتمت بذكر مسائل اخلالف، مع ذكر اليت ذكر 

  ملخص لكل مسألة من اإلنصاف.

وأخرياً، آثرت أن يكون املبحث األول من هذا الفصل مشتمال على املسائل اخلالفية 

قد  –أي نظرية العامل والعلل  –اخلاصة بالعوامل النحوية، وكذلك بالعلل، حيث إ�ما 

اً ال بأس به من تفكري النحاة، فكان من آثارمها أنك جتد أن كثرياً من أبواب النحو شغال حيز 

  العريب ال خيلو منهما.

وعليه سأبدأ �ما، وأي مسألة ستذكر الحقًا مما سبقت يف العلة أو العامل سأكتفي 

باإلشارة إىل مكا�ا يف صفحات البحث فقط. مث أذكر بعد هذا املبحث مسائل اخلالف 

  ، على النحو التايل:ودها برتتيب أبواب النحو العريبور  حسب
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  املبحث األول

  املسائل اخلالفية اخلاصة بالعوامل والعلة النحوية

  ) ثالث وثالثني مسألة.٣٣ويقع يف (

  املطلب األول

  املسائل اخلالفية اخلاصة بالعوامل النحوية

  ) سبع وعشرين مسألة.٢٧ويقع يف (

مل النحوية من األصول اهلامة اليت قامت عليها الدراسات النحوية، وقد تعترب العوا

شغلت جزءاً كبرياً من تفكري النحاة، مما جعلها سببًا يف كثرة اخلالفات النحوية بني البصريني 

  والكوفيني على حد سواء.

وقد ظهرت فكرة العامل النحوي منذ وقت مبكر يف الدراسات النحوية، فالقارئ 

بويه جيد أنه حيوي كثرياً من نظرية العوامل، وأن أستاذ سيبويه وهو اخلليل بن أمحد لكتاب سي

أصول هذه النظرية ومد فروعها وأحكمها إحكامًا حبيث أخذت صور�ا اليت  تَ ـبَّ قد َث◌َ 

  .)١(ثبتت على مر العصور

ذوا ليل سار حناة البصرة يف األخذ بالعوامل النحوية، وافتتنوا �ا وأخوعلى �ج اخل

عون فيها، وال يتصور وجود شكل إعرايب بدو�ا، حىت أ�م إن مل جيدوا عامًال حسيًا ينوِّ 

التمسوا عامًال معنوياً، فهو عندهم شيء ضروري يف نظم الكالم وتأليف العبارة وضبط 

  .)٢(أواخر الكلمات

لت كما فع،  مل يشتطوا فيه ويتفننوا أما الكوفيون فقد أخذوا بالعامل النحوي، لكن

 ،وخصائصه  مأخوذ من طبيعة النص اللغوينيالبصرة، فقد كان العامل النحوي عند الكوفي

دون الدخول يف فلسفة العامل النحوي، ولذلك مل يبالوا بعمل معمولني يف معمول واحد أو 

  .)٣(العكس ..."

 :هيومن أشهر املسائل اخلالفية اليت وردت يف العوامل النحوية 

                                                
 .٣٨مدارس النحو العربي شوقي ضیف ص  )١(
  .١٨٠بین النحویین صالخالف  )٢(

 . ٣٩٤مدرسة الكوفة النحویة بتصرف  )٣(
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   .)١(ي المبتدأ والخبرمسألة: عامل الرفع ف )١(

  .)٢(مسألة: عامل الرفع في االسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور )٢(

  .)٣( مسألة: العامل في رفع االسم الواقع بعد "لوال" )٣(

       .)٤( مسألة: عامل النصب في المفعول به )٤(

 .)٥( مسألة: عامل النصب في االسم المشغول عنه )٥(

 .  )٦( لتنازعمسألة: أولى العاملين بالعمل في ا )٦(

 .)٧(مسألة: عامل النصب في الخبر بعد "ما" النافية )٧(

 . )٨( مسألة: عامل رفع الخبر بعد "إن" المؤكدة )٨(

                                                
شرح ابن و ، ١/٢٥٤شرح األشمونيو ، ١٤٦، اللباب٢٢٤التبیینو ، ٦٧أسرار العربیةو ، )٥اإلنصاف مسألة( )١(

، ١/٧) فصل االسم، والكتاب٥، وائتالف النصرة مسألة(١/١٨٦على األشموني الصبانو ، ١/١٧٤عقیل

 .٨٤، ١/٨٣، وشرح المفصل البن یعیش١/٦٢، واألصول٢/٤٩والمقتضب
وشرح ، ٤٩٤المغنيو ، ١/٨٣شرح الرضيو ، ٢٣٣التبیینو ، ٧١أسرار العربیةو ،  )٦(اإلنصاف مسألة )٢(

، وهمع ٤٩٥، ٤٩٤، والمغني١/١٩٣، وحاشیة الصبان٩١، وائتالف النصرة ص١/١٩٨التصریح

 .٢/١٠٧الهوامع
، وشرح الرضي ١/٩٥، وشرح المفصل البن یعیش٣/٧٦ضب، والمقت١/٣٧٩) والكتاب١٠اإلنصاف مسألة( )٣(

 ١/٢١٢والتصریح، ١/٤١، واإلمالء٨٢، واللباب٢٣٩، والتبیین٥٩٧، والجنى الداني ص ١/١٠٤على الكافیة

 بوالق. ٤/٤٠، ١/٢٠٧، والصبان على األشموني٢٧٢، والمغني ص٢/٢٣٠ ،
، وشرح ٨٥سرار العربیة ص، وأ١/٣٧٤التصریحشرح و ، ٢٦٣)، والتبیین١١اإلنصاف مسألة( )٤(

 . ٣٤، وائتالف النصرة ص١/١١٥الرضي
ـــــألة( )٥( ـــــاف مســ ـــــین)، و ١٢اإلنصــ ـــــــل٢/٧٦، والمقتضـــــــب١/٥٥والكتـــــــاب ،٢٢٦التبیــ ، وهمـــــــع ١/٤٤، وابـــــــن عقی

ـــوالق، ١/٣٥٠التصـــریحوشـــرح  ،٢/٥٧، والصـــبان٢/١١٤الهوامـــع ، وائـــتالف النصـــرة ١/١٤٨شـــرح الرضـــيو ب

  .  ١١٣ص
شرح ، و ١/٧٧، والمفصل البن یعیش ٣/١١٢والمقتضب، ١٠٣اللبابو ، ٢٥٢تبیینالو ، )١٣(اإلنصاف مسألة )٦(

وائتالف النصرة  ،١/٧٠شرح الرضي و ، ٢/٨٧حاشیة الصبانو ، ١/٣٨٦التصریحوشرح ، ٢/٣١٠األشموني

   . ١١٣ص
) ٤٣وائتالف النصرة المسألة ( ،٣٢٤التبیینو ، ١٤٣أسرار العربیةو ، ١/٢٨الكتابو ، )١٩(اإلنصاف مسألة )٧(

 .٢/٢٣٦التصریحوشرح  ،٣٢٢، والجنى الداني ١/٦٠، واألصول٤/١٨٨فصل الحرف، والمقتضب
، وشرح ١/٢٧٩واألصول ،٣٣٣التبیینو ، ١٦١اللبابو ، ١٥٠العربیة ص أسرارو ، )٢٢(اإلنصاف مسألة )٨(

 .١/٢٥٣التصریحوشرح  ،٣٩٣، والجنى الداني١/١٠٢المفصل البن یعیش
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  .)١( مسألة: عامل النصب في الظرف الواقع خبراً  )٩(

   .)٢( مسألة: عامل النصب في المفعول معه )١٠(

 .)٣( مسألة: عامل النصب في المستثنى بـ "إال" )١١(

 .)٤( النكرة بعد واو ربمسألة: عامل الجر في  )١٢(

  .)٥( مسألة: هل يعمل حرف القسم محذوفا بغير عوض؟ )١٣(

  .)٦(مسألة: عامل النصب في المنادى )١٤(

  .)٧( مسألة: عامل الرفع في الفعل المضارع )١٥(

 .)٨( مسألة: عامل النصب في المضارع بعد واو المعية )١٦(

                                                
شرح المفصل البن یعیش و ، ١/٢٦٥شرح األشموني، و ١/٦٨واألصول، ٣٧٦التبیینو ، )٢٩اإلنصاف مسألة( )١(

  . ٣٥، وائتالف النصرة ص١/٨٣شرح الرضيو ، ، ٩١، ١/٩٠ص
، ٢٢٢، واللباب ص٣٧٩، والتبیین ص١٨٢،١٨٥،١٨٨)، وأسرار العربیة ص٣٠اإلنصاف مسألة( )٢(

، وشرح ١/٥٠٠ابن عقیل، وشرح ٢/١٩٩، والصبان١/٢١٩، والهمع٢/٤٩، وشرح المفصل ١/١٥٠والكتاب

  . ٣٦، وائتالف النصرة ص١/٤١٥التصریحوشرح ، ٢/٣٩٥األشموني
) فصل الحرف، ٥١وائتالف النصرة مسألة (، ٣٩٩التبیینو ، ٢٠١أسرار العربیةو ، )٣٤(اإلنصاف مسألة )٣(

، وشرح ٥١٦، والجنى الداني ٢/٧٦، وشرح المفصل٤/٣٩٠، والمقتضب٣٦٩، ١/٣٦٠والكتاب

 .٢/١٢٥حاشیة الصبانو  ، ١/٢٠٧وشرح الرضي  ،١/٤٢١التصریح
، ٢/٢٨التصریحوشرح ، ٢/٣١٠على الكافیة  شرح الرضيو ، ٢٩٩ص ، واللباب)٥٥(اإلنصاف مسألة )٤(

 ١٤٥وائتالف النصرة ص
، وائتالف ٥٥٧، وشرح األشموني الشاهد رقم ٤٠٨، وشرح ابن عقیل عند الشاهد رقم )٥٧(اإلنصاف مسألة )٥(

 . ١٤٦النصرة ص
ـــــرار العربیــــــة) ٧٣(اإلنصــــــاف مســــــألة )٦( ـــــة، ٤٤٢ص ، والتبیــــــین٢٢٦ص وأســ ـــــرح الرضــــــي للكافیــ ، ١/١١٩وشــ

، ١/١٧١، وهمـــع الهوامـــع٢/٣٥٩، وشـــرح األشــموني٤/٢٠٢، والمقتضــب١/١٤٧، والكتـــاب١/٤٠٥واألصــول

 .١/٦٦شرح التصریحو 
بوالق،  ٣/٢٣٤الصبان ، وشرح األشموني بحاشیة٤٥٠، واللباب٢٦)، وأسرار العربیة ص٧٤اإلنصاف مسألة( )٧(

 .١١٤بوالق، والموفي في النحو الكوفي ص ٢/٢٨٩والتصریح
، وائتالف ٣/٢٥٨، واألشموني بحاشیة الصبان٢/٢٢٣، وشرح الرضي٤٦٢)، واللباب٧٥اإلنصاف مسألة( )٨(

 .  ١٢٧النصرة ص 
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 .)١( مسألة: عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية )١٧(

  .)٢( عامل النصب في المضارع بعد الم التعليل مسألة: )١٨(

 .)٣( مسألة: عامل النصب في المضارع بعد الم الجحود )١٩(

  .)٤( مسألة: عامل الجزم في جواب الشرط )٢٠(

  .)٥( مسألة: عامل الرفع في االسم بعد "إن" الشرطية )٢١(

 .)٦( مسألة: عامل النصب في خبر "كان"وثاني مفعولي "ظن" )٢٢(

 .)٧(بر "ال" النافية للجنسمسألة: عامل الرفع في خ )٢٣(

 .)٨( مسألة: عامل الجر في االسم المجرور بعد "كم" الخبرية )٢٤(

 .)٩( مسألة: عامل النصب في المضارع بعد "حتى" )٢٥(

                                                
 . ٣/٢٥٨، واألشموني بحاشیة الصبان ٤٦٠)، واللباب٧٦اإلنصاف مسألة( )١(
 .٢/٣٠٧، وشرح التصریح٢١٠، والمغني ص ٤٦١)،  واللباب ص٧٩مسألة (اإلنصاف  )٢(
 .٩٣٦، وشرح المفصل البن یعیش ص٢/٢٣٣)، وشرح الرضي على الكافیة ٨٢اإلنصاف مسألة( )٣(
شرح و  ، ٤٧١، واللباب٣٣٦، وأسرار العربیة ٤/١٣)، واألشموني بحاشیة الصبان٨٤اإلنصاف مسألة( )٤(

 . ١٢٨لنصرة ص ، وائتالف ا٢/٣١٣التصریح 
، وائتالف ٢/٦١ألشموني بحاشیة الصبان، وشرح ا٤٧٧، واللباب ١/٦٧)، والكتاب٨٥اإلنصاف مسألة( )٥(

 .١٢٩النصرة ص 
، ١/١٠٩، وشرح األشموني ١/٢١٨بوالق، وحاشیة الصبان ١/٢٢٠)، وشرح التصریح١١٩اإلنصاف مسألة( )٦(

 .١٢١وائتالف النصرة ص
، وأسرار ١/١٠٧، وشرح المفصل البن یعیش١/٣٤٥، والكتاب١٨٢،١٨٣اب، واللب٣٦٩، ٣٦٨التبیین  )٧(

، ١/٢٣٨، وشرح التصریح٢/٦) فصل االسم، وحاشیة الصبان٣٢، وائتالف النصرة مسألة(٢٤٦العربیة

 .٢٩٠والجنى الداني
، وحاشیة ١/٢٥٥، وهمع الهوامع٤/١٣٤، وشرح المفصل البن یعیش ص٤٢٦والتبیین)، ٤١اإلنصاف مسألة( )٨(

 . ٤١، وائتالف النصرة ص ٤/٦٧لصبانا
، وشرح ابن یعیش ٢/٢٢٤، وشرح الرضي٣/٢٥٢)، وشرح األشموني بحاشیة الصبان٨٣اإلنصاف مسألة( )٩(

 .٩٢٧للمفصل
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 .)١(مسألة: عمل اسم الفاعل الدال على المضي )٢٦(

 .)٢( مسألة: عمل "أن" المصدرية محذوفة من غير بدل )٢٧(

 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        

  

  

  

                                                
 .٢/٣٤٠، وشرح األشموني٣٦٧للباب ص، وا١٥٣ائتالف النصرة ص )١(
، وائتالف النصرة ٤٥٥باب ص، والل٢/٣٠٩، وشرح التصریح٢/٢٨٣)، وشرح ابن عقیل٧٧اإلنصاف مسألة( )٢(

 .١٥٠ص
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  الثاني املطلب 

  بالعلـة خاصـة خالفيـة مسائل

  ) ست مسائل.٦ويقع يف (

  

 أو اجتماعية الظاهرة كانت سواء البشر يف طبيعة عامة بصفة للظواهر التعليل إن

 التعليل طريق عن ألنه ؛البشري العقل مسات من مسة ظاهرة لكل فالتعليل لغوية، أو طبيعية

 يف صحيحاً  يراه ما تعليله من ويستنتج نتائج، من إليه يصل قد ما إىل اإلنسان يطمئن يكاد

  .إليه الوصول

 الفقهاء فعل كما لغوية، ظاهرة كل يعللون فأقبلوا النحاة �ا أخذ الظاهرة وهذه

 علل إىل أقرب النحويني علل أن اعلم: " جين ابن عن نقالً  السيوطي يقول واملتكلمون،

 بنقل فيه وحيتجون احلس، على ونحييل إمنا أ�م وذلك املتفقهني، لعل إىل منها املتكلمني

 لوقوع وأمارات أعالم هي إمنا أل�ا الفقه؛ علل كذلك وليس النفس، على خفتها أو احلال

 كله فإنه النحو خبالف ،التعبدية كاألحكام فيه احلكمة وجه يظهر ال منه وكثري األحكام،

 وهم إال إليه طرونيض مما شيء وليس: سيبويه قال .حكمته وتظهر علته تدرك مما غالبه أو

 تعليل عن يهقالف عجز إذا: بعضهم لقا احلكمة، وجه فيه يظهر ال قد نعم. وجهاً  به حياولون

  .)١()مسموع هذا: قال عنه النحوي عجز وإذا تعبدي، هذا: "قال احلكم

 من كثرية بألوان امتأل سيبويه كتاب أن إال سيبويه، قبل النحاة بالعلة قال وقد

  .والصرف النحو مسائل يف جذورها ثبت نم أول فهو العلل،

 العلة، يف املؤلفات ترَ ثُـ وكَ  شيء، كل يف العلة التماس يف سيبويه بعد النحاة وسار

 العلل ذكر من فيه أفاض) النحو علل يف اإليضاح( بعنوان كتاباً  الزجاجي القاسم أبو فألف

  .)٢(سيةقيا وعلة جدلية، وعلة تعليمية، علة: ثالث إىل وقسمها النحوية،

                                                
 . ٤٧االقتراح للسیوطي ص )١(
: إن زیـدًا قـائم، بأنــه اسـم إن. والجدلیـة مثـل: التعلیـل لتقــدیم مثـل: تعلیـل نصـب "زیــدًا" فـي جملـة العلـة التعلیمیـة )٢(

 منصــوب "إن" علــى مرفوعهــا، مخالفــة بــذلك الفعــل الــذي شــبهت بــه بأنهــا فــرع عــن األصــل وال بــد أن یخــالف

الفــرع األصــل. وقیاســیة مثــل: التعلیــل لعمــل "إن" النصــب والرفــع فــي معمولیهــا، بأنهــا أشــبهت الفعــل المتعــدي 

 لواحد أو هي بمعناه.



٩٠ 

 

 عنه قال حىت النحوية، العلة يف الطوىل اليد له كان لذيا الفارسي، علي أبو جاء مث

 وقع ما ثلث العلم هذا علل من وانتزع له خطر قد علي أبا أن أحسب:" جين ابن تلميذه

  . )١(أصحابنا جلميع

 قولي حيث واألسرار، اإلنصاف كتابيه يف العلة يف وأسرف األنباري ابن جاء وأخرياً 

 فإن إليه، الفعل ذلك أسند فعل بعد ذكرته اسم: قيل الفاعل؟ ما: قائل قال فإن" األسرار يف

 الفرق وكان عكسوا فهل قيل فإن املفعول، وبني بينه فرقاً : قيل الرفع؟ إعرابه كان مل: قيل

 يف طريقته هذه وكانت ومستدًال، معلالً  اخلمسة األوجه عد وقد..."  خلمسة: قيل واقعًا؟

 "واإلعراب البناء علل يف اللباب"  كتابه وألف العكربي بعده جاء مث. )٢(األسرار كتابه

  .النحو علل يف" الفكر نتائج" كتابه يف السهيلي وكذلك

 كما النحاة، تفكري من به بأس ال جزءاً  شغلت النحوية العلل أن على يدل هذا كل

 بناء أو إعراب من لغوية ظاهرة لكل يعللون النحاة فأخذ واملتكلمني، الفقهاء تفكري شغلت

  .إخل.... تأويل أو حذف أو تأخري أو تقدمي أو

  :  ليي ما النحوية العلة يف وردت اليت املسائل ومن

.)٣(العلم المفرد المنادى بناء علة: مسألة )١(

.)٤(اآلن بناء علة: مسألة )٢(

. )٥(المضارع الفعل إعراب علة: سألةم )٣(

                                                
 .١/٢٠٨الخصائص  )١(
 .٧٨، ٧٧ ص أسرار العربیة )٢(
، ٢٠٥، ٤/٢٠٤، والمقتضب١/٣٠٣والكتاب، ٤٣٨، والتبیین٢٢٦، وأسرار العربیة)٤٥(اإلنصاف مسألة )٣(

، وشرح األشموني بحاشیة الصبان ١/١٢٠وشرح الكافیة للرضي، ١/١٢٧، وشرح المفصل٤٠٢صول واأل

 .٤٥، وائتالف النصرة ص٢/٢٠٨التصریح شرح بوالق، و  ٣/١١٩
 ،١٧٥، ١/٥٧، واألشموني بحاشیة الصبان٤٩٨، واللباب١/٥٨،١٨٠، والتصریح)٧١(اإلنصاف مسألة )٤(

 .٦٤، وائتالف النصرة صبوالق
 بوالق، شرح٣/٢٣٤، ١/٦٤، وشرح األشموني بحاشیة الصبان١٢٦، وأسرار العربیة )٧٣(صاف مسألةاإلن )٥(

 .٦٤، وائتالف النصرة ص١/١٦،٢/٢٨٩التصریح



٩١ 

 

.)١(الصرف تنوين زيادة علة: مسألة )٤(

. )٢(ونحوه يعد من الواو حذف علة: مسألة )٥(

. )٣(ظننت مفعولى وثاني كان خبر نصب علة: سألةم )٦(

  

***  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ٣٠ص ، واللباب٣٦ص أسرار العربیةو  ،١٦، ١٤المسائل الخالفیة للعكبري مسألةو ، ١٧٣ص التبیین )١(

 . ٢٧٠-١/٢٦٩ألشباه والنظائر، وا١/٦، والكتاب٩٧وٕایضاح علل النحو للزجاجي 
 .٢/٤٩٣التصریحشرح بوالق، و  ٤/٢٨٥، وشرح األشموني بحاشیة الصبان )١١٢(اإلنصاف مسألة )٢(
 .١/١٠٩األشموني شرح ، و ١/٢١٨الصبانحاشیة بوالق، و  ١/٢٢٠التصریحشرح ، و )١١٩(اإلنصاف مسألة  )٣(

 



٩٢ 

 

  الثاني املبحث

  العربي النحو أبواب يف الواردة اخلالفية املسائل

  األول املطلب

  )الكلمات بعض تصنيف( الكلمة أقسام يف خالفية مسائل

  ) ست مسائل٦وتقع يف (

  

 النحو أبواب أول يف جاءت خالفية مسائل عدة اإلنصاف يف األنباري ابن رذك

 هذهو  ،الكلمات تصنيف بعض حول والبصريني الكوفيني بني فيها اخلالف كان العريب

  :هيست، و  املسائل

.)١(والفعلية االسمية بين وبئس نعم: مسألة )١(

.  )٢(واالسمية الفعلية بين التعجب أفعل: مسألة )٢(

.)٣(والحرفية الفعلية بين االستثناء في حاشا: مسألة )٣(

.  )٤(اسًما وورودها أبداً  الظرفية بين سوى: مسألة )٤(

  .)١(والنصب الجر بين" كي: "سألة )٥(

                                                
، ٤/١٩٢، وشــــرح األشــــموني ٢٧٤، والتبیــــین٩٦ص ، وأســــرار العربیــــة١٣١، واللبــــاب )١٤اإلنصــــاف مســــألة( )١(

بـــوالق، وشـــرح الرضـــي للكافیـــة  ٣/٢٣الصـــبان حاشــیة و ، ٢/١١٧وشـــرح التصـــریح، ٢/١٢٧وشــرح ابـــن عقیـــل

 .١١٥، وائتالف النصرة ص٢/٢٨٩
شـــــرح ، و ٤/١٦٧شـــــموني ، وشـــــرح األ١/١٦٦، واألصـــــول١١٣)، وأســـــرار العربیـــــة ص١٥لة(اإلنصـــــاف مســـــأ )٢(

، وائــــتالف ٦٨٢، والمغنــــي ٢٨٥، والتبیــــین١٤٩، ٧/١٤٨فصــــل البــــن یعــــیش ، وشــــرح الم٢/١٠٨التصــــریح 

 .٢٣٧، والجنى الداني١١٨النصرة ص 
بــوالق، والتصــریح  ٢/١٤٦، والصــبان٢/٤٩٨، وشــرح األشــموني٢٠٧، وأســرار العربیــة )٣٧(اإلنصــاف مســألة )٣(

 .١/٢٢٤، وشرح الرضي ٤١٠بوالق، والتبیین ١/٤٣٩
، وشرح ١/٥١٧بن عقیل ، وشرح ا١/٤٣٦، والتصریح ٢/٤٧٦األشموني ، وشرح )٣٩اإلنصاف مسألة( )٤(

 . ٤٠، وائتالف النصرة ص١/٢٢٧الرضي على الكافیة



٩٣ 

 

    

***  

  

  الثاني املطلب

  والبناء اإلعراب باب يف خالفية مسائل

  ) ثالث عشرة مسألة١٣ويقع يف (

 خالف هناك يكن مل أنه جيد يةالعرب اللغة يف والبناء اإلعراب ظاهرة يف املتأمل إن

 احلركات داللة إن مث اللغة، يف موجودة ظاهرة إ�ا حيث من السابقني النحاة بني فيها

 ومل  كذلك، السابقون عليها خيتلف مل ومفعولية فاعلية من املختلفة املعاين على اإلعرابية

 أن إىل دمهابع جاء من بعض ذهب حيث والكسائي، سيبويه بعد إال فيها اخلالف يظهر

 وذهب فقط، قطرب هو هذا إىل ذهب والذي املعاين، على داللة هلا ليس اإلعرابية احلركات

  .عليها داللتها إىل آخرون

 على اإلعرابية احلركات داللة يف والكوفيني البصريني بني اتفاق هناك يكون ويكاد

 ظاهرة فروع يف الفاخل وقع إمنا والبناء، اإلعراب أصل يف خالف هناك يكن ومل املعاين،

  :يلي ما فيها اخلالف وقع اليت املسائل ومن والبناء، اإلعراب

  

  

  

                                                                                                                                       
، ٢/١٧٩، وشرح األشموني بحاشیة الصبان ٢/٣، والتصریح٢/٣، وشرح ابن عقیل ٧٨اإلنصاف مسألة )١(

 . ١٥٠، وائتالف النصرة ص٣/٢٣٦



٩٤ 

 

.)١(الستة األسماء إعراب في االختالف: مسألة )١(

.)٢(حده على والجمع المثنى إعراب: مسألة )٢(

.)٣(مكرر ظرف معها كان إذا الصفة في اإلعراب وجوه جواز:مسألة )٣(

.)٤(مطلقاً " غير" بناء جواز: مسألة )٤(

.)٥(مبنى أو معرب العلم المفرد المنادى: سألةم )٥(

.)٦(مبني أو معرب النكرة المفرد النافية للجنس "ال" اسم: مسألة )٦(

.)٧("منذ"و" مذ" بعد الواقع االسم إعراب: مسألة )٧(

. )٨(والبناء اإلعراب بين األمر فعل: مسألة )٨(

                                                
، وشــرح التســهیل ١/٥١وشــرح المفصــل، ٤٢،٤٧ص ، واللبــاب٤٤، ٤٣ ، وأســرار العربیــة)٢اإلنصــاف مســألة( )١(

، ١٩٣، والتبیــــین١/٧٢، وشـــرح التصـــریح ١/٣٦وشــــرح األشـــموني، ١/٣٨، وهمـــع الهوامـــع١/٤٥البـــن مالـــك

 .٢٨وائتالف النصرة ص
، وشـــرح ٤/١٣٩وشـــرح المفصـــل البـــن یعـــیش، ٢٠١، والتبیـــین٥٣-٥١، وأســـرار العربیـــة )٣اإلنصـــاف مســـألة( )٢(

ــــك٢/١٥٣، والمقتضــــب١/٢٩الرضــــي  ، وشــــرح ١/٤٤وشــــرح األشــــموني، ١/٦٢، وشــــرح التســــهیل البــــن مال

 .٢٩، وائتالف النصرة ص١/٧٧التصریح 
، ومعـــــاني القـــــرآن ١/١٨٨، وشـــــرح الرضــــي٤/٣١٧، والمقتضـــــب٣٩١ص ، والتبیــــین)٣٣(اإلنصــــاف مســـــألة  )٣(

 .٣٧، وائتالف النصرة ص٣/١٤٦للفراء
، ٢/٢٢١، وحاشـیة الصـبان ٣/٤٢١، وشـرح األشـموني٤١٦، والتبیـین١/٣٦٨، والكتـاب)٣٨(اإلنصاف مسـألة  )٤(

 ،١/٣٤٥، وشـــــرح الرضـــــي للكافیـــــة٨١-٣/٨٠، وشـــــرح المفصـــــل١/١٢٠، والهمـــــع٥١٦، ١٥٩والمغنـــــي ص

 .٣٩وائتالف النصرة ص
ســبق تخریجهــا فــي المطلــب الثــاني الخــاص بالعلــة النحویــة، مــن المبحــث األول مــن هــذا الفصــل، المســألة رقــم  )٥(

 ) من هذا البحث.١١٢) ص (١(
، وشـرح ١/٢٨٨التصـریحشـرح و ، ١/٣٤٥والكتـاب، ٣٦٢، والتبیـین ٢٤٦، وأسـرار العربیـة ٥٣اإلنصاف مسألة  )٦(

وشــــرح ، ٢٩٠، والجنــــى الـــداني١/١٠٥، وشــــرح المفصـــل٤/٣٥١والمقتضـــب، ١/٢٣٤ علـــى الكافیــــة الرضـــي

 .٥٠، وائتالف النصرة صبوالق ٢/٦األشموني بحاشیة الصبان 
، ٢/١٩٨شـــیة الصـــبان ، وشـــرح األشـــموني بحا٢/٢١التصـــریح شـــرح ، و ٣٠٦، واللبـــاب ٥٦اإلنصـــاف مســـألة  )٧(

 .١٤٦، وائتالف النصرة ص٣٢٥والمغني ص
، وحاشـــیة الصــــبان ٣/٧٨٦شـــرح األشـــموني و ، ١٧٦، والتبیــــین ٣١٧، وأســـرار العربیـــة ٧٢اإلنصـــاف مســـألة  )٨(

ـــوالق،  ١/٦٤ والمـــوفي فـــي النحـــو  ،٢/٣،١٣١، والمقتضـــب١/٦٤، وشـــرح األشـــموني٧/٦١وشـــرح المفصـــلب

 .١١٨الكوفي ص



٩٥ 

 

.)١(المضارع الفعل إعراب علة في القول: مسألة )٩(

 معمول يتقدم وهل بنفسها الجحود الم تنصب هل: مسألة )١٠(

.؟)٢(عليها منصوبها

.)٣(مسألة: أي الموصولة بين اإلعراب والبناء )١١(

)٤(وإعرابها معناها التعجبية ما: مسألة )١٢(

  .)٥(األسماء في وأصالته اإلعراب: مسألة )١٣(

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ســبق تخریجهــا فــي المطلــب الثــاني الخــاص بالعلــة النحویــة، مــن المبحــث األول مــن هــذا الفصــل، المســألة رقــم  )١(

 ) من هذا البحث.١١٢) ص (٣(
صـل، المسـألة رقـم سبق تخریجها في المطلـب األول الخـاص بالعوامـل النحویـة، مـن المبحـث األول مـن هـذا الف )٢(

 ) من هذا البحث.١٠٩) ص (١٩(
، وشرح األشموني بحاشیة الصبان ٥٢٧، واللباب ص٣٨٣)، وأسرار العربیة ص١٠٢اإلنصاف مسألة( )٣(

 .٧٧، والمغني ص ٤٦٢، وشرح المفصل ص١/١٦٢بوالق، وشرح التصریح ١/١٦١
 .١٤٦، واللباب ص١١٢، وأسرار العربیة ص٢٨٢التبیین ص )٤(
 - ٧٧، وٕایضاح العلل للزجاجي١/٦٣، والخصائص٤٤٧، واللباب ص٢٤، وأسرار العربیة ص١٥٣صین التبی )٥(

٨٢ ، 



٩٦ 

 

  املطلب الثالث

   والتأخري التقديمباب  يف خالفية مسائل

  سألة) إحدى عشرة م١١ويقع يف (

 بني مشهور النحو أبواب من واسعاً  باباً  العربية اللغة يف والتأخري التقدمي باب دُّ عَ يُـ 

، وسأذكر العكس أو اآلخر ووجوب الوجهني أحد جواز إىل يذهبون ما فكثرياً  النحاة،

  :وهي فيها، اخلالف ظهر إحدى عشرة مسألة خالفية مشهورة،

المبتدأ على الخبر تقديم: مسألة )١(
)١(

.

عليها وأخواتها" مازال" خبر تقديم: لةمسأ )٢(
)٢(

.

عليها ليس خبر تقديم: مسألة )٣(
)٣(

.

عليها النافية" ما" خبر معمول تقديم: مسألة )٤(
)٤(

.

عليه المقصور الفعل معمول تقديم: مسألة )٥(
)٥(

.

عليه الفعل اسم معمول تقديم: مسألة )٦(
)٦(

.

فيه العامل الفعل على الحال تقديم: مسألة )٧(
)٧(

.

                                                
، وحاشیة ١/٢٨١، وشرح األشموني٢٣٩، والتبیین ص٦٩)، وأسرار العربیة ص٩اإلنصاف مسألة رقم ( )١(

 .٣٤، وائتالف النصرة ص١/٨٧، وشرح الرضي١/٢٠٢الصبان
، وشرح ١/٣٥٢، وشرح األشموني٣٠٢، والتبیین ص١٣٩لعربیة ص )، وأسرار ا١٧اإلنصاف مسألة ( )٢(

 . ١٢٢، ، وائتالف النصرة ص٧/١٠٦بوالق، وشرح المفصل  ١/٢٣٦التصریح
، والتبیین ١٤٠، وأسرار العربیة٢/٢٧٩، وشرح الرضي ٧/١١٤)،  وشرح المفصل١٨اإلنصاف مسألة( )٣(

 .١٢٣، وائتالف النصرة ص١/١٠٢، واألصول١/٢٢٥، والتصریح ١/٣٥٥، وشرح األشموني٣١٥ص
 .١٢٧، واللباب ص٣٢٧) ، والتبیین ص٢٠اإلنصاف مسألة( )٤(
 . ١/٣٤٢، وشرح التصریح٢/٤٤، وحاشیة الصبان على األشموني٣٣٠)، والتبیین٢١اإلنصاف مسألة( )٥(
ن ، وحاشیة الصبا٢/٢٥٢، وشرح التصریح٣٧٣، والتبیین ص١٦٤)، وأسرارالعربیة ص٢٧اإلنصاف مسألة( )٦(

 .٣٤، وائتالف النصرة ص ٣/١٧٧على شرح األشموني 
، وشرح ٣/٦٣، وشرح األشموني ٣٨٣، والتبیین ص١٩٢)، وأسرار العربیة ص٣١اإلنصاف مسألة( )٧(

 .٣٧، وائتالف النصرة ص١/٤٥٨التصریح



٩٧ 

 

.)١(الكالم أول في االستثناء رفح تقديم: مسألة )٨(

 على الشرط بجواب المنصوب أو المرفوع االسم تقديم:مسألة )٩(

.)٢(نفسه الجواب

 أداة على الشرط بجواب المنصوب االسم تقديم: مسألة )١٠(

. )٣(الشرط

. )٤(متصرفاً  فعال كان إذا عامله على التمييز تقديم: مسألة )١١(
  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ٢/١٣٠، وحاشیة الصبان١/٤٢٨، وحاشیة یس على التصریح٤٠٦)، والتبیین ص٣٦اإلنصاف مسألة( )١(

 .١٧٥ف النصرة صوائتال
 .١٢٩، وائتالف النصرة ص٢/٢٣٨)، وشرح الرضي على الكافیة٨٦اإلنصاف مسألة( )٢(
 .١٣٠، وائتالف النصرة ص٢/٢٣٨)، وشرح الرضي على الكافیة٨٧اإلنصاف مسألة( )٣(
، وشرح المفصل البن ٣٩٤، والتبیین ص١٩٦، وأسرار العربیة ص١/١٠٥)، والكتاب١٢٠اإلنصاف مسألة( )٤(

، ٣/١٥٩، وشرح األشموني١/٢٦٩، واألصول١/٢٥٢، وهمع الهوامع١/٢٠٤، وشرح الرضي٢/٧٤شیعی

 . ٣٨بوالق، وائتالف النصرة ص ١/٤٨٠وشرح التصریح



٩٨ 

 

  الرابع املطلب

  والعطف املعارفاب ب يف خالفية مسائل

  ) مثان مسائل، وهي:٨ويقع يف (

 
ً
  :وهما مسألتان باملعارف، اخلاصة اخلالفية املسائل: أوال

.)١(المعارف مراتب: مسألة )١(

   ؟)٢(موصولة أسماء اإلشارة ألفاظ تأتي هل: مسألة )٢(

 
ً
  : وتقع يف ست مسائل، هي بالعطف، اخلاصة اخلالفية املسائل ثانيا

.)٣(الخبر مجيء قبل بالرفع إن اسم على العطف في القول: مسألة  )١(

. )٤(زائدة العطف واو تجيء أن يجوز هل: مسألة  )٢(

.)٥(المخفوض؟ الضمير على العطف يجوز هل: مسألة  )٣(

.)٦(الكالم اختيار في المتصل المرفوع الضمير على العطف: مسألة  )٤(

.)٧(بل؟ وبمعنى الواو بمعنى أو تأتي هل: مسألة  )٥(

  .)٨(اإليجاب؟ بعد بلكن يعطف أن زيجو  هل: مسألة  )٦(

***  
                                                

 .١/٧٧، والمغني١/١٦٢، وشرح التصریح١/١٦١وشرح األشموني بحاشیة الصبان، ١٠١اإلنصاف مسألة )١(
، وشرح ١٨٥- ١/١٨٢، وشرح األشموني٢/٥٥یةعلى الكاف ، وشرح الرضي)١٠٣(مسألة اإلنصاف  )٢(

 . ٤٩٣، وشرح المفصل ص١/١٦٥التصریح
، وشرح ١/٢٦٥، وشرح األشموني بحاشیة الصبان١/٢٧٢)، التصریح بحاشیة یس٢٣اإلنصاف مسألة( )٣(

 . ٢/٣٢٧، والرضي١١٢٢المفصل
على  الرضيرح ش، و ٢/٤١٨، وشرح األشموني١١٤٨وشرح المفصل ص ،٣٤٩، واللباب٦٤اإلنصاف مسألة )٤(

 .٢/٤٣٢الكافیة 
 .١/٢٩٥، وشرح الرضي٢/١٩٠، وشرح التصریح٤/٥٣٥وشرح األشموني،)٦٥(اإلنصاف مسألة )٥(
 . ١/٣٨٩، والكتاب١/٢٩٤، وشرح الرضي٢/١٩٠،وشرح التصریح٣/٩٩األشموني ،)٦٦(اإلنصاف مسألة ٦(
 . ١٤٨، وائتالف النصرة ص٣/٩٣الصبان، و ٢/٤٢٣، وشرح األشموني٣٥٥، واللباب٦٧اإلنصاف مسألة )٧(
، ٣٥٨، واللبـاب٣/١٢٥، وهمـع الهوامـع٦٧، وأسـرار العربیـة ٨٠-٨/٧٩وشرح المفصـل ،)٦٨(اإلنصاف مسألة )٨(

 .١٤٩، وائتالف النصرة١/٣٣، والرضي على الكافیة٢/٤٢٦وشرح األشموني



٩٩ 

 

  اخلامس املطلب

  االستثناء، والنداء، والعدد بباب خاصة خالفية مسائل

  ) تسع عشرة مسألة، وهي:١٩وتقع يف (

: املسائل اخلاصة باالستثناء، وتقع يف ست مسائل، وهي:
ً
  أوال

  .)١(النصب المستثنى في العامل في القول مسألة )١(

 .)٢(الواو؟ عنىبم إال تكون هل: مسألة )٢(

 .)٣(الكالم؟ أول في االستثناء حرف تقديم يجوز هل: مسألة )٣(

 .)٤(وجهين ذات أو حرف أو فعل االستثناء في حاشا: مسألة )٤(

.)٥(مطلقا؟ غير بناء يجوز هل:  مسألة )٥(

. )٦(الظرفية؟ تلزم أو اسما سوى تكون هل: مسألة )٦(

 
ً
  ع يف مثان مسائل، هي: وتق املنادى، بباب اخلاصة اخلالفية املسائل: ثانيا

  .)٧(العلم المفرد المنادى بناء علة: مسألة )١(

.) ٨(بأل المحلى االسم نداء: مسألة )٢(

                                                
 .)٨٦ص ( )١١النحویة، مسألة ( اص بالعواملالخ األول من المبحث األول،المطلب  انظر: ) )١(
،  ٢/٧٦، وشرح المفصل٤/٣٩٠) فصل الحرف، والمقتضب٥١، وائتالف النصرة مسألة(٤٠٣التبیین ص )٢(

 .٢/١٢٥، وحاشیة الصبان١/٤٢١، وشرح التصریح١/٢٠٧وشرح الكافیة البن مالك
 انظر المسألة السابقة نفس المصادر. )٣(
 .) من هذا البحث٩٢) ص (٣المسألة رقم (من هذا الفصل،  لثانيمن المبحث ا ألولالمطلب ا انظر:) ٤(
 .) من هذا البحث٩٤) ص (٤من هذا الفصل، المسألة رقم ( لثانيمن المبحث الثاني المطلب ا انظر: )٥(
 .) من هذا البحث٩٢) ص (٤من هذا الفصل، المسألة رقم ( لثانيمن المبحث ا ألولالمطلب ا انظر: )٦(
اص بالعلــة النحویــة، مــن المبحــث األول مــن هــذا الفصــل، المســألة رقــم ســبق تخریجهــا فــي المطلــب الثــاني الخــ )٧(

 ) من هذا البحث..٩٠) ص (١(
، ١/١٧٧، والمقــرب البــن عصــفور٤/٧٤١، والمقتضــب٤٤٤، والتبیــین١/٣١٠)، والكتــاب٤٦اإلنصــاف مســألة( )٨(

ــــى الكافیــــة٢/٢١٦، والتصــــریح٢٣٠واألســــرار ــــتالف ال٢٧٠، واللبــــاب١/١٢٨، وشــــرح الرضــــي عل نصــــرة ، وائ

 . ٤٥ص



١٠٠ 

 

القول في الميم في اللهم أعوض من حرف النداء أم  :سألةم )٣(

 .)١(؟ال

.)٢(هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه: سألةم )٤(

.)٣(هل يجوز ترخيم االسم الثالثي :سألةم )٥(

.)٤(ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن :سألةم )٦(

.)٥(مسألة القول في ندبة النكرة واألسماء الموصوله )٧(

.)٦(مسألة هل يجوز إلقاء عالمة الندبة على الصفة )٨(

 
ً
   وتقع يف مخس مسائل، وهي: العدد، بباب اخلاصة اخلالفية املسائل: ثالثا

   .)٧(كم مركبة أو مفردة  :مسألة  )١(

 .)٨(التمييز وجر وتمييزها، بريةالخ كم بين الفصل: مسألة  )٢(

 .)٩(العشرة إلى النيف إضافة تجوز هل: مسألة  )٣(

                                                
 .٣/١٣٦، وشرح األشموني مع حاشیة الصبان١/١٣٣)، وشرح الكافیة٤٧اإلنصاف، المسألة رقم ( )١(
، ٢/٢٠، وشــرح المفصــل٤٣٧، واألصــول٤/٢٦٠، والمقتضــب١/٣٣٢)، والكتــاب٤٨اإلنصــاف، المســألة رقــم ( )٢(

، ٣/١٥٠ألشــــموني، وحاشــــیة الصــــبان علــــى ا٢/٢٣٢، وشــــرح التصــــریح٤٥٣، والتبیــــین٢٣٨وأســــرار العربیــــة

 .٤٧وائتالف النصرة ص
، شرح الرضي ٢/٢٣٤، والتصریح٢٣٦، وأسرار العربیة ص٤٥٦)، والتبیین ص٤٩اإلنصاف، المسألة رقم ( )٣(

 .٤٨، وائتالف النصرة ص١/١٣٦على الكافیة
، وشرح األشموني بحاشیة ٢٤١، وأسرار العربیة ص٤٥٨)، والتبیین ص٥٠اإلنصاف، المسألة رقم ( )٤(

 . ٤٨، وائتالف النصرة ص١/٢٥٧، واألشباه والنظائر٣/١٤٩انالصب
، وشرح المفصل ١/٤٤، وشرح الرضي على الكافیة٢/٢٣٩)، وشرح التصریح٥١اإلنصاف، المسألة رقم ( )٥(

 .٤٩، وائتالف النصرة ص١٧٨البن یعیش ص
، وشرح ٢/٢٣٠یح، وشرح التصر ٢٧٨، واللباب ص٢٤٤)، وأسرار العربیة ص٥٢اإلنصاف، المسألة رقم ( )٦(

 . ٥٠، وائتالف النصرة ص١/١٤٥الرضي على الكافیة
 ). ٤٠اإلنصاف مسألة رقم( )٧(
، ١/٢٥٥،  والهمع٣٨٨، واألصول٣/٦٠، والمقتضب١/٢٩٥والكتاب، ٤٢٩)، التبیین٤١اإلنصاف مسألة( )٨(

 .٤١، وائتالف النصرة ص٤/١٣٠، وشرح المفصل ٤/٦٧وشرح األشموني بحاشیة الصبان



١٠١ 

 

 .)١(وتمييزه المركب العدد تعريف في القول: مسألة  )٤(

 .)٢(مثله إلى المركب العدد إضافة في القول: مسألة  )٥(

*** 

  املطلب السادس

  املسائل اخلالفية يف األدوات وأثرها

  ي:) أربع عشرة مسألة، وه١٤ويقع يف (
  

 .)٣(القول في زيادة الم االبتداء في خبر لكن :مسألة )١(

 .)٤(القول في الم لعل األولى زائدة هي أو أصلية :مسألة )٢(

   .)٥(هل تكون إال بمعنى الواو: مسألة )٣(

        .)٦(هل تقع من البتداء الغاية في الزمان :مسألة )٤(

 . )٧(مسألة القول في إعراب االسم الواقع بعد مذ ومنذ )٥(
                                                                                                                                       

، ٤٣، وائتالف النصرة ص٤/٥٧، وحاشیة الصبان٢/٣٤٦، والتصریح٤٣٢)، التبیین٤٢صاف مسألة(اإلن )٩(

 .٢/٣٤، ومعاني القرآن للفراء٢/١٤٩والهمع
، وحاشـــــیة الصـــــبان علـــــى األشـــــموني ١/٢٣٠، وشـــــرح األشـــــموني٤٣٤ص )، والتبیـــــین٤٣اإلنصـــــاف مســـــألة( )١(

 .٤٣، وائتالف النصرة ص١/١٨٠
، وائــتالف النصــرة ٤/٦٤، وحاشــیة الصــبان٢/٣٥٧التصــریحشــرح ، و ٤٣٦ص التبیــینو ، )٤٤(اإلنصــاف مســألة )٢(

 .٤٥ص
، شـرح ١/٢٦٧، التصـریح١/٣٠١، شـرح ابـن عقیـل١/٤٧، وشرح األشموني٣٥٣)، التبیین٢٥اإلنصاف مسألة( )٣(

، ٦١٥، والجنـــى الــــداني١٧٢، وائـــتالف النصــــرة ص٨/٦٤، وشــــرح المفصـــل ٢٣٣، والمغنـــي٢/٣٣٢الرضـــي

 .١/٢٦٠نوحاشیة الصبا
 ،)٢٦مسألة رقم (اإلنصاف،  )٤(
ـــــم ( )٥( ــ ـــــاف، المســـــــألة رق ـــــین)٣٥اإلنصــ ــ ـــــریحشـــــــرح ، و ٤٠٣ص ، والتبی ـــــرح الرضـــــــي١/٤٢٢التصــ علـــــــى  ، وشــ

 .١/٢١٣الكافیة
، ٢/٢٨٧بوالق، وشـرح األشـموني ٢/٩التصریحشرح ، و ٢٧٣ص وأسرار العربیة ،)٥٤المسألة رقم (اإلنصاف،  )٦(

 .١٣٢وائتالف النصرة ص، ٢/٢٩٨على الكافیة ، شرح الرضي٢/١٨٤على األشموني حاشیة الصبان
 . )٥٦اإلنصاف، المسألة رقم (  )٧(



١٠٢ 

 

م الداخلة على المبتدأ الم االبتداء أو الم جواب سألة الالم )٦(

 .)١(القسم 

 .)٢(هل يجوز أن تأتي كي حرف جر :سألةم )٧(

 .)٣(القول في إن الشرطية هل تقع بمعنى إذ :سألةم )٨(

  .)٤(سألة السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسهم )٩(

  .)٥(سم عليها في ذا والذيالحروف التي وضع اال: سألةم  )١٠(

 .)٦(لتي وضع عليها االسم في هو وهيالحروف ا :لةأسم  )١١(

 .)٧(المسألة الزنبورية : سألةم  )١٢(

 . )٨(سألة هل تأتي ألفاظ اإلشارة أسماء موصولةم  )١٣(

  .)٩( سألة القول في رب اسم هو أو حرفم  )١٤(

***  

  

                                                
 .١/٣٧٩، واللباب١/٢٤١)، واألصول٥٨اإلنصاف، المسألة رقم ( )١(
، ٢/٣، وشرح ابن عقیل٣/٢٣٦، و٢/١٧٩)، وشرح األشموني بحاشیة الصبان٧٨اإلنصاف، المسألة رقم ( )٢(

 .١/١٨٢ني اللبیب ، ومغ٢/٢٩١وشرح التصریح
 .٦٩٩، وخزانة األدب الشاهد رقم ١/٢٦)، ومغني اللبیب٨٨اإلنصاف، المسألة رقم ( )٣(
 .١/١٣٨)، ومغني اللبیب٩٢اإلنصاف، المسألة رقم ( )٤(
، وشرح ١٥٠، وأسرار العربیة ص٣٧و٢/٢٨)، وشرح الرضي على الكافیة٩٥اإلنصاف، المسألة رقم ( )٥(

 .١/١٥٠، وشرح التصریح١/١٩٤األشموني بحاشیة الصبان
 .١/١١٨، وشرح األشموني بحاشیة الصبان٢/٩)، وشرح الرضي٩٦اإلنصاف، المسألة رقم ( )٦(
 .٩٢ -١/٨٨)، ومغني اللبیب٩٩اإلنصاف، المسألة رقم ( )٧(
 .٢/٥٥، وشرح الرضي١٨٥-١/١٨٢)، وشرح األشموني١٠٣اإلنصاف، المسألة رقم ( )٨(
 .٢/٣٠٧، وشرح الرضي١٠٤)، وأسرار العربیة ص١٢١اإلنصاف، المسألة رقم ( )٩(



١٠٣ 

 

  املبحث الثالث

  مسائل خالفية خاصة بالرتاكيب، واالستعماالت وبناء اجلملة

  مخسني مسألة، هي:) اثنتني و٥٢ويقع هذا املبحث يف (

  

  .)١(المبتدأ ضمير الجامد الخبر تحمل: مسألة) ١(

  .)٢(صاحبه غير على الوصف جرى إذا الضمير إبراز :مسألة) ٢(

  .)٣(الخبر مجئ قبل بالرفع" إن" اسم على العطف: مسألة) ٣(

  .)٤("لكن" خبر في االبتداء الم زيادة: مسألة) ٤(

  .)٥(التمييز وجر مييزها،وت الخبرية كم بين الفصل: مسألة) ٥(

  .)٦(العشرة إلى النيف إضافة تجوز هل: مسألة) ٦(

  .)٧(وتمييزه المركب العدد تعريف في القول: مسألة) ٧(

  .)٨(مثله إلى المركب العدد إضافة في القول: مسألة) ٨(

  .)٩(بأل المحلى االسم نداء: مسألة) ٩(

                                                
، ، وشرح ١/٨٨وشرح المفصل، ٨٦، واللباب ص٢٣٦، والتبیین ص٧٢وأسرار العربیة)، ٧اإلنصاف مسألة( )١(

، وائتالف النصرة ١/٨٧، وشرح الرضي١/٢٨١وشرح األشموني، ١/١٩١، وحاشیة الصبان١/١٧٨ابن عقیل

 .٣١ص
ـــــــــاف مســـــــــــ )٢( ـــــــــب١/٢٤٣والكتـــــــــــاب، ٨٨، واللبـــــــــــاب٢٥٩ن ص)، والتبیـــــــــــی٨ألة(اإلنصــ ، ٩٤، ٣/٩٣، والمقتضــ

  . ٣٢وائتالف النصرة ص، ٢/٤١٠والخزانة
 .)٩٨) ص(١سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الرابع، المسائل الخاصة بالعطف، المسألة رقم( )٣(
 .ذا البحث) من ه١٠١) ص (١سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب السادس، المسألة رقم( )٤(
 ). ١٠٠) ص(٢سبق تخریجها في المطلب الخامس من المبحث الثاني المسائل الخاصة بالعدد مسألة( )٥(
 .  )١٠٠(ص  )٣سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالعدد مسألة ( )٦(
 .)١٠١(ص  )٤دد مسألة (سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالع )٧(
 ).١٠١(ص  )٥سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالعدد مسألة ( )٨(
 .  )٩٩(ص  )٢سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الخامس المسائل الخاصة بالمنادى مسألة ( )٩(



١٠٤ 

 

  .)١(إليه المضاف آخر بحذف المضاف ترخيم: مسألة) ١٠(

  .)٢(الثالثي االسم ترخيم يجوز هل: مسألة) ١١(

  .)٣(ساكن ثالثه الذي الرباعي ترخيم: مسألة) ١٢(

  .)٤(الموصولة واألسماء النكرة ندبة: مسألة) ١٣(

  .)٥(الصفة على الندبة عالمة إلقاء: مسألة) ١٤(

  .)٦(الزمان في الغاية البتداء" ِمنْ : "مسألة) ١٥(

  )٧(القسم جواب الم أو االبتداء الم،المبتدأ على الداخلة الالم:مسألة)١٦(

  .)٨(الجملة شبه بغير إليه والمضاف المضاف بين الفصل: مسألة) ١٧(

  .)٩(المعنى في يوافقه اسم إلى االسم إضافة: مسألة) ١٨( 

  .)١٠(معنويا توكيدا النكرة توكيد: مسألة) ١٩(

  .)١١(زائدة العطف واو مجيء: مسألة) ٢٠(

  .)١٢(الخافض إعادة غير من المخفوض الضمير على العطف :مسألة) ٢١(

                                                
 .  من هذا البحث ١٠٠ص ٤المنادى، المسألة رقمانظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة ب )١(
 .    من هذا البحث  ١٠٠ص ٥انظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقم )٢(
 .  من هذا البحث ١٠٠ص ٦انظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقم )٣(
 .  من هذا البحث  ١٠٠ص ٧حث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقمانظر: المب )٤(
 .  من هذا البحث ١٠٠ص ٨انظر: المبحث الثاني المطلب الخامس، المسائل الخاصة بالمنادى، المسألة رقم )٥(
 .  من هذا البحث١٠١انظر: المبحث الثاني المطلب السادس، المسائل الخاصة باألدوات وأثرها ص )٦(
 .١٤٧، وائتالف النصرة ص٣١٢، واللباب٥٨اإلنصاف مسألة )٧(
، وائتالف ١/٢٧٠، وشرح الرضي٣٣٩بوالق، وشرح المفصل ص ٢/٧١، والتصریح٦٠اإلنصاف مسألة )٨(

 .٥١النصرة ص
 .٥٤، وائتالف النصرة ص٢/٢٣٧، حاشیة الصبان٣٢٣)، واللباب ص٦١اإلنصاف مسألة( )٩(
، والموفي في النحو ٢/١٦٦، وشرح ابن عقیل٢/١٥٦، والتصریح٢٨٩، وأسرار العربیة٦٣مسألةاإلنصاف  )١٠(

 .٦١، وائتالف النصرة ص١/٣١٠، وشرح الرضي٥٩الكوفي ص

) ١٢٠) ص (٢سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الرابع، المسائل الخاصة بالعطف، المسألة رقم( )١١(

 .من هذا البحث
 .٦٢، وائتالف النصرة ص٢/١٩٠، والتصریح٤/٣٥، وشرح األشموني٣٦٣، واللباب٦٥اإلنصاف مسألة )١٢(



١٠٥ 

 

  .)١(الكالم اختيار في المتصل المرفوع الضمير على العطف: مسألة) ٢٢(

  .)٢("بل" وبمعنى" الواو" بمعنى" أو" إتيان: مسألة) ٢٣(

  .)٣(اإليجاب بعد بلكن العطف: مسألة) ٢٤(

  .)٤(الضرورة في التفضيل أفعل صرف: مسألة) ٢٥(

  .    )٥(الضرورة في ينصرف ما صرف منع: مسألة )٢٦(

  .)٦(جر حرف" كي" مجئ: مسألة) ٢٧(

  .)٧("حتى" وبعد" لكن" بعد المصدرية" أن" إظهار: مسألة) ٢٨(

  .)٨(بعدها المضارع ونصب" كيما" بمعنى" كما" مجئ: مسألة) ٢٩(

  . )٩(زائدة؟ أم مؤكدة أنافية ما بعد الواقعة" إنْ : "مسألة) ٣٠(

  . )١٠(بعدها" الالم" ومعنى" إن" معنى: مسألة )٣١(

   ؟)١١(بكيف يجازى هل: مسألة) ٣٢(

                                                
، وائتالف النصرة ٦٩في النحو الكوفي ص ، والموفي٣٦٢، واللباب١/٣٨٩، والكتاب٦٦اإلنصاف مسألة )١(

 .٦٣ص
 .)١٢٠) ص (٥سبق تخریجها في المبحث الثاني المطلب الرابع، المسائل الخاصة بالعطف، المسألة رقم( )٢(
 من هذا البحث. ١٢١) ص٦سبق تخریجها في المسائل الخالفیة في باب العطف المسألة( )٣(
، ٢/٥٤٢، واألشموني١/٣٣، والرضي على الكافیة٢/٢٨٦، والتصریح٤٣٩، واللباب٦٩اإلنصاف مسألة )٤(

 .٦٤، وائتالف النصرة ص٣/٢٣٣وحاشیة الصبان 
وشرح ، ٢/٢٨٧التصریحشرح ، و ٢/٥٤٣رح األشموني، وش٤٤٠، ٤٣٩ ص ، واللباب٧٠اإلنصاف مسألة )٥(

 .٥٩، وائتالف النصرة ص١/٣٤٨الرضي
، وائتالف ٢/١٧٩، وحاشیة الصبان٣/١٨٢، وشرح األشموني٢/٣، وشرح ابن عقیل ٧٨اإلنصاف مسألة )٦(

 .١٥٠النصرة ص
نصرة ، وائتالف ال٣/١٨٤، وشرح األشموني٢/٢٢٢على الكافیة  الرضيشرح ، و ٨٠اإلنصاف مسألة )٧(

 .١٥١ص
 .١٥٢، وائتالف النصرة ص٢/٢٢٣، والرضي٣/٢٣٧، األشموني بحاشیة الصبان٨١اإلنصاف مسألة )٨(
 .٢/٣٥٧ق، وشرح الرضيبوال ١/٢٣٦)، والتصریح٨٩اإلنصاف مسألة( )٩(
 .١/٢٧٩، وشرح التصریح١١٢٩، وشرح المفصل ص١/٦٧)، واإلمالء٩٠اإلنصاف مسألة( )١٠(
 .٤/١١، وحاشیة الصبان ٣/٥٨٣، وشرح األشموني ٤٨٠واللباب)، ٩١اإلنصاف مسألة( )١١(



١٠٦ 

 

 جماعة وفعل االثنين فعل على الخفيفة التوكيد نون دخول: مسألة) ٣٣(

  .)١( النسوة

  . )٢(الضمائر وموضع ولوالك لوالي يقال هل: مسألة) ٣٤(

  .)٣(الزنبورية المسألة: مسألة)  ٣٥(

  .)٤(الفصل ضمير: مسألة)  ٣٦(

  . )٥(موصولة أسماء اإلشارة ألفاظ مجئ: مسألة)  ٣٧(

  . )٦(الموصول كصلة صلة بأل المحلى لالسم يكون هل: مسألة)  ٣٨(

  . )٧(الحركة من عوض والجمع التثنية في النون: مسألة) ٣٩(

  . )٨(وجوده مع الفاعل عن به المفعول غير نيابةمسألة: ) ٤٠(

  .)٩(الفاعل مقام المصدر إقامة: مسألة) ٤١(

  . )١٠("الوجه حسن برجل مررت"نحو المشبهة الصفة تنوين: مسألة) ٤٢(

                                                
، وائتالف النصرة ٣/١٨٩، ٢/٥٠٣، وشرح األشموني٢/٢٦١، والتصریح٤٨٤)، واللباب٩٤اإلنصاف مسألة( )١(

 .١٣١ص

، وشرح ٤٣٧، وشرح المفصل ص٢/١٨١، وحاشیة الصبان٣/١٩٢)، وشرح األشموني٩٧اإلنصاف مسألة( )٢(

 .٦٥النصرة ص، وائتالف ٢/١٨الرضي

 .٦٦، وائتالف النصرة ص٨٨، والمغني٤١٧)، واللباب٩٩اإلنصاف مسألة( )٣(

 ١/٢٦٢، واألشموني بحاشیة الصبان١/٢٧٠، وشرح التصریح٤١٦)، واللباب ص ١٠٠اإلنصاف مسألة( )٤(

 .٦٧بوالق، وائتالف النصرة ص

، ١/١٦٥وشرح التصریح، ١/١٨٢،٢/٤٥، وشرح األشموني٥٢٥)، واللباب ص١٠٣اإلنصاف مسألة ( )٥(

 .٦٧وائتالف النصرة ص

، ٢/٣٥،٣٦، وشرح الرضي على الكافیة٥٢٦، واللباب ص١٧٣-٢/١٦٣)، والكتاب١٠٤اإلنصاف مسألة( )٦(

 . ٦٨وائتالف النصرة ص

 ،.٥٨، واللباب ص٥٤، وأسرار العربیة ص٢١١التبیین ص )٧(
 .١٠٨، واللباب ص ٢٦٨التبیین ص )٨(
 .١٠٩، واللباب ص٩٤ر العربیة ص، وأسرا٢٧٠والتبیین ص )٩(
 .             ٣٥٥المتبع ص )١٠(



١٠٧ 

 

  . )١(االختيار في واسمها كان حذف: مسألة) ٤٣(

  . )٢(المنقطع االستثناء في" إال: "مسألة) ٤٤(

  . )٣(الموصول حذف: مسألة) ٤٥(

  . )٤("قبضتُّك زيد" في كما الخبر من الجر حرف حذف: مسألة) ٤٦(

  . )٥(الخبر في الفاء وقوع: مسألة) ٤٧(

  .)٦(الضمير مقام" أل" قيام: مسألة) ٤٨(

  . )٧("قد" بغير اال� ح الماضي الفعل وقوع: مسألة) ٤٩(

  . )٨("الواو"  بمعنى" إال"مجئ: مسألة) ٥٠(

  .)٩(معرفة التمييز مجئ: مسألة) ٥١(

  .)١٠(خبراً  الواقع والمجرور والجار الظرف متعلق: مسألة) ٥٢(

  

***  

  

  

                                                
 .١/٢٠٤اإلمالء )١(
 .٢/٢٦٣البیان )٢(
  .٢/٣١٠،٤٣٨، ١/٢٨٧البیان )٣(
 .٢/٣٢٧البیان )٤(
 .١/٢١٥، واإلمالء١/٢٩٠البیان )٥(
 .٢/٢١١،٢٨١، واإلمالء٢/٣١٦،٤١٠البیان )٦(
، ١/١٩٥بوالق، وشرح الرضي ١/٥٥٢ة األدب، وخزان٢٤٦، وشرح المفصل ص٣٢اإلنصاف مسألة )٧(

 . ١٢٤، وائتالف النصرة ص١/٥٢، واإلمالء٢٣٤، واللباب٣٨٢والتبیین
 ، من هذا البحث.  ١٢٠انظر هذه المسألة في ص )٨(
 .٢/١٢٩، ١/٦٤اإلمالء )٩(
 . ٩١، ٩٠ص  ، واللباب٧٣ص أسرار العربیةو  ،٢٤٩ص التبیین )١٠(



١٠٨ 

 

  الرابع املبحث

  صرفية خالف مسائل

 ) مخس مسائل. ٥وتقع يف (

  

 اإلنصاف يفمنها  وقد ورد والبصريني، الكوفيني بني صرفية خالف مسائل وردت

  مخس مسائل، وهذه اخلمس هي: 

. وثالثه ثانيه المكرر الخماسي وزن: مسألة )١(

 البصريون وذهب .فـَْعلَّل وزن على ودمكمك صمحمح أن إىل الكوفيون ذهب

فـََعْلَعل وزن على أنه إىل
)١( .

ونحوهما. وميت سيد وزن: مسألة )٢(

 سويد حنو فعيل على األصل يف وميت وهني سيد وزن أن إىل الكوفيون ذهب

 إىل قوم وذهب. العني بكسر فيعل وزنه أن إىل البصريون وذهب. ومويت وهوين

.)٢(العني بفتح فيعل على األصل يف وزنه أن

. ونحوه خطايا وزن :مسألة )٣(

 خطايا أن إىل الكوفيون ذهب. و "فعائل" وزن على خطايا أن إىل البصريون ذهب

  . )٣(أمحد بن اخلليل ذهب وإليه" فعاىل" وزن على خطيئة مجع

  



                                                
، ٢١٥، ٤/٢١٠، حاشیة الصبان٣/٧٩٩، وشرح األشموني٤٤٩، ٢/٤٤٨، والتصریح١١٣اإلنصاف مسألة )١(

 .٨٤وائتالف النصرة ص 
شرح األشموني و ، ٦٦٣،١٤١٠شرح المفصل البن یعیش صو ، ٢/٣٧١، والكتاب١١٥اإلنصاف مسألة  )٢(

 .٨٤، وائتالف النصرة ص ٤/٢٦٣بحاشیة الصبان 
، وائتالف ٢٤٦- ٤/٢٤٤، وحاشیة الصبان٣/٧٣٢، وشرح األشموني٢/٤٦٣، والتصریح١١٦اإلنصاف مسألة )٣(

 .٨٥النصرة ص 



١٠٩ 

 

. اشتقاقه وأصل إنسان وزن: مسألة )٤(

الكوفيني.   بعض ذهب وإليه وزن "إنسان" فعالن، أن إىل البصريون ذهب

.)١(إفعان وزنه "إنسان" أن إىل الكوفيون وذهب

.أشياء وزن: مسألة  )٥(

 الكوفيون . وذهب"فعالء"واألصل" لفعاء" وزن "أشياء" أن إىل البصريون ذهب

 بعض وذهب. األخفش ذهب وإليه" أفعالء"واألصل" أفعاء" وزنه أشياء أن إىل

  .)٢("أفعال" وزنه أن إىل الكوفيني

  

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ولسان العرب، والصحاح ، ومفردات الراغب، مادة ، وارتشاف الضرب باب التصغیر، ١١٧ اإلنصاف مسألة )١(

 .٨٥(نوس، ن ي س ، أن س) ، وائتالف النصرة ص 
 ة (ش ي أ).، ولسان العرب ماد٣١-١/٢٨، وشرح الرضي على الشافیة ١١٨اإلنصاف مسألة  )٢(



١١٠ 

 

  اخلامس املبحث

  والتبيني اإلنصاف كتابي يف ترد مل خالفية سائلم

  وأربعني مسألة مخس) ٤٥ويقع يف (

جمموعة من املسائل، اليت مل ترد يف كتب اخلالف  مجعأحاول فيه هذا املبحث 

املشهورة، وخاصة اإلنصاف والتبيني، وتشمل معظم أبواب النحو العريب، وسأذكر هلا 

الكوفيني، ورمبا فصَّلُت قليًال، إذا دعت الضرورة مكتفيًا فيه بذكر رأي البصريني و  ،ملخصاً 

  وقد قسَّمت هذا املبحث إىل مطلبني على النحو التايل:لذلك، 

  املطلب األول:

  ويةـالف حنـمسائل خ

  ) مخس وثالثني مسألة٣٥ويقع يف (

  وهذه املسائل هي: 

.)١(معرب إلى ُأضيف إذا والبناء، اإلعراب بين الزمان ظرف :مسألة )١(

وذهب الكوفيون إىل أن ظرف  صريون إىل أن اإلعراب فيه واجب. ذهب الب

ز بناؤه الزمان إذا أضيف إىل فعل معرب أو مجلة امسية، فاألرجح أن يعرب، وجيو 

  .)١١٩آية المائدة:((هذا يوُم ينفع الصادقين صدقهم)على الفتح،كقوله تعاىل:

قوله تعالى: (فإذا في  الشرطية" إذا" بعد الواقع االسم في الرفع عامل: مسألة )٢(

).٨(المرسالت: النجوم ُطمست)

حمذوفـ تقديره: بأن األمر أو فصل، ويقال ألي يوم،  جواب "إذا" "فإذا النجوم"

، وال جيوز أن يكون "طمست" جواباً؛ ألنه الفعل املفسر ملواقع العامل فيها وجوا�ا

ف الفعل استغناء النجوم والكالم ال يتم به، والتقدير: فإذا طمست النجوم، مث حذ

قال الكوفيون: االسم بعد "إذا" مبتدأ، وهوبعيد ملا يف إذا من معىن عنه مبا بعده. و 

  .)٢(الشرط املتقاضي بالفعل

                                                
،  واآلیة التي استشهد بها الكوفیون، قـرأ بهـا نـافع، وذكـر ٢/٢٠١أوضح المسالك ، و ٢/٢٧٩، ١/٢٣٤اإلمالء  )١(

في قراءة (یوم) رفعـًا أو نصـبًا مبنـي علـى رفـع أو نصـب تالیـه. ویمیـل الطبـري إلـى  الطبري أن اختالف القّراء

 . ١٤١، ٧/١٤٠النصب على الظرفیة. انظر: تفسیر الطبري 
 .٢/٢٧٨إمالء ما من به الرحمن )٢(



١١١ 

 

  . "اهللا بسم" في والمجرور الجر موضع: مسألة )٣(

ذهب البصريون إىل أن "الباء" يف (بسم اهللا) متعلق باسم حمذوف مبتدأ، وعليه 

ر، تكون اجلملة امسية. وذ هب الكوفيون إىل أن "الباء" متعلق بفعل حمذوف مقدَّ

.)١(وعليه فاجلملة عندهم فعلية

.)الضالين وال( :تعالى قوله في" ال" إعراب: مسألة )٤(

ال عن البصريني للتوكيد، وعند الكوفيني مبعىن "غري" كما قالوا: جئت بال شيء، 

صريون عن هذا بأن فأدخلوا عليها حرف اجلر؛ فيكون هلا حكم غري. وأجاب الب

"ال" دخلت للمعىن، فتخطاها العامل كما يتخطى األلف والالم. واجلمهور على 

ترك اهلمز يف الضالني، وقرأ أيوب السختياين �مزة مفتوحة، وهي لغة فاشية يف 

العرب يف كل ألف وقع بعدها حرف مشدد، حنو: ضال، ودابة، وجان، والعلة يف 

.)٢(حركتها، لئال جيمع بني ساكنني ذلك أنه قلب األلف مهزة لتصح

.)١٢٧(النساء: إعراب "ما" في قوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب..):مسألة )٥(

قال العكربي: (يف "ما" وجوه، أحدها: موضعها جر على الضمري ا�رور بـ "يف" ، 

وعلى هذا قول الكوفيني، أل�م جييزون العطف على الضمري ا�رور من غري إعادة 

اجلار. والثاين أن يكون يف موضع نصب على معىن : ونبني لكم ما يتلى؛ ألن 

يفتيكم يبني لكم. والثالث: هو يف موضع رفع وهو املختار، ويف ذلك ثالثة أوجه، 

أحدها: هو معطوف على ضمري الفاعل يف يفتيكم، وجرى اجلار وا�رور جمرى 

ل اهللا. والثالث: أنه مبتدأ واخلرب التوكيد. والثاين: هو معطوف على اسم اهللا وهو ق

   .)٣()حمذوف تقديره: وما يتلى عليكم يف الكتاب يبني لكم

  

 ٨٩البقرة، ( )اهللا عند من كتاب جاءهم ولمَّا( تعالى: قول اهللا في" مَّال" جواب )٦(

( .
                                                

، وقد قدره الزمخشري بـ "بسم اهللا أقرأ وأتلو"، وذكر ابن المنیر في تفسیره أن ١/٢٢، والكشاف١/٤اإلمالء )١(

  المختار عند النحاة هو "أبتدئ".
 .١/٨اإلمالء )٢(
 .١/١٩٦ما من به الرحمن إمالء )٣(



١١٢ 

 

، وهذا قال العكربي:(يف جوا�ا وجهان: أحدمها: جوا�ا لـَّما الثانية وجوا�ا

اء مع ملا الثانية، وملا ال جتاب بالفاء. ولـمَّا ال جتاب بالفاء إال ضعيف؛ ألن الف

أن يعتقد زيادة الفاء على ما جييزه األخفش. والثاين: أن كفروا جواب األوىل 

والثانية؛ ألن مقتضامها واحد، وقيل الثانية تكرير، فلم حتتج إىل جواب، وقيل: 

.)١(جواب األوىل حمذوف تقديره أنكروه، أو حنو ذلك

.والحرفية االسمية بين وعن على،: مسألة  )٧(

. وجانب فوق مبعىن امسيتني، أصبحتا )عن( و )على( على )َمنْ ( دخلت ذاإ

.)٢(حرفيتهما على باقيتان أ�ما الكوفيني من وافقه ومن الفراء وزعم

".يقوم أن زيد عسى" إعراب: مسألة )٨(

. نصباً  موضعه كان ماالس بعد" عسى" الفعل جاء إذا أنه إىل البصريون ذهب

.)٣(قبله مما بدل أنه على رفع موضع يف أنه إىل الكوفيون وذهب

مسألة: مجئ الهمزة بعد ساكن في الفعل.   )٩(

وشبهه، مما كانت اهلمزة بعد ساكن ال  (َتْسأل)البصريني أن حنو الفعل  مذهب

.)٤(حبركتها الكوفيني أن اهلمزة تصور ومذهبيكتب للهمزة صورة. 

(تماما على الذي أحسن) فعل أو حرف؟في قوله:  أحسن"مسألة: " )١٠(

ذهب البصريون إىل أن "أحسن" فعل ماض داخل يف الصلة، والعامل مسترت 

.  )٥(فيه، ال جيوز غريه. وقال الكوفيون: جيوز أن يكون "أحسن" نعتاً لـ "الذي"

.هل يجوز بناء األفعال الناقصة للمجهول؟مسألة:  )١١(

                                                
 .١/١٠٧بیان، وال٥١، ١/٥٠إمالء ما من به الرحمن )١(
 .١/١٠٧، والبیان٥١، ١/٥٠إمالء ما من به الرحمن )٢(
، ١/٣٩٤، وشرح التسهیل البن ماللك٧/١١٦، وشرح المفصل٣/١٥٧، والكتاب١٤١اللباب ص)٣(

 .١٣١، ١٣٠، والموفي في النحو الكوفي ص١/٢٦٠، وحاشیة الصبان على األشموني٣/٦٨والمقتضب
 .١٤، ١٣وهما، وقد اختار األول متابعة لبصریته، ینظر كتاب الُكتّاب ذكر الرأیین ابن دستوریة، ولم یعز  )٤(
للكسائي والفراء، قول الكوفیین نسب القرطبي . و ٧/١٤٢،١٤٣تفسیر القرطبي (الجامع ألحكام القرآن الكریم) )٥(

 .١٣٧وائتالف النصرة ص



١١٣ 

 

جيوز بناء األفعال الناقصة ملا مل ُيسم فاعله؛ ألن الذي مذهب البصريني أنه ال 

ال يقوم مقام الفاعل هو اخلرب، واخلرب يكون مجلة، واجلمل ال تكون فاعلة، 

وذهب الكوفيون  وتكون مفرداً مشتقاً فيه ضمري، فيبقى ذلك الضمري بال عائد.

.)١(كان زيد أخاك"قال الفراء:(ِكْنيَ أخوك)يف" إىل أنه جيوز ذلك،

وقوع الشرط أو الجزاء بعد االسم الموصول. :مسألة  )١٢(

صول كان صلته، أن الشرط أو اجلزاء إذا وقع بعد اسم مو  إىل نذهب البصريو 

. )٧٥(آل عمران: آية ) ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليكمثل قوله تعاىل: (

.  )٢(وذهب الكوفيون إىل أنه منصوب أو مرفوع بإضمار القول

: كيفية كتابة نون التوكيد الخفيفة.مسألة  )١٣(

إىل أن نون التوكيد اخلفيفة تكتب بالنون اتباعًا للفظ، إذ اخلط  الكوفيونذهب 

باأللف،   اصورة للفظ. وذهب البصريون إىل كتابتها باأللف؛ ألن الوقف عليه

(لنسفعًا  كما يُفعل ذلك يف التنوين؛ أل�ا نظريه، ومنه قول اهللا تعاىل:

فالوقف  .)٣٢(يوسف: (وليكوننَّ من الصاغرين) وقوله تعاىل: )١٥(العلق:  بالناصية)

.)٣(والعلماء عليه باأللف ال خالف فيه بني القرَّاء

.مسألة: ياء النسب المشددة بين الحرفية واالسمية  )١٤(

ذهب البصريون إىل أن ياء النسب حرف ال موضع له من اإلعراب. وذهب 

ني بقول العرب "رأيت التيمي" من حيث أ�ا الكوفيون إىل أ�ا اسم، مستدل

.)٤(تبدل من االسم، وهذا دليل  امسيتها؛ ألن االسم ال يبدل إال من االسم

مسألة: مجئ "إال" في االستثناء بمعنى الواو. )١٥(

                                                
ضي إلى ترك الخبر بال مبتدأ. ، وجاء فیه أن العلة عند البصریین هي أن حذف االسم ُیف١/١٢٥التبصرة  )١(

، وذكر السیوطي في الهمع أن السیرافي وابن خروف قاال: إن الذي ١/٤٠٠وجاء رأي الكوفیین في المساعد 

 . ٢/٢٧١ینوب عن الفاعل هو ضمیر المصدر مع حذف االسم والخبر. ینظر الهمع 
 .١٣٨ائتالف النصرة ص )٢(
 .١٧٧ائتالف النصرة ص )٣(
 .١٧٦ة ائتالف النصر  )٤(



١١٤ 

 

ذهب البصريون إىل أن "إال" ال تكون مبعىن الواو؛ أل�ا حرف استثناء، فامتنع 

هب الكوفيون إىل أن "إال" تكون مبعىن الواو،  أن يكون أحدمها مبعىن اآلخر. وذ

، ١٥٠(البقرة، آية: ) لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلمواكقوله تعاىل:(

. وأرى أن "إال" يف اآلية مبعىن )١(، أي: "وال الذين ظلموا")٤٦والعنكبوت، آية: 

حب "لكن" ألن االستثناء منقطع وذلك كثري يف القرآن، وإىل هذا ذهب صا

ائتالف النصرة. 

مسألة: عمل "ما" الحجازية في الخبر. )١٦(

املة يف اخلرب النصب بنفسها، وهو منصوب �ا؛ أ�ا هي العذهب البصريون إىل 

ذهب الكوفيون إىل أن "ما" احلجازية ال و  .أل�ا مشبهة بـ(ليس) فعملت عملها

ف حلر تعمل يف اخلرب النصب، وإمنا اخلرب منصوب حبذف حرف اخلفض؛ ألن ا

. )٢("ما" ليست خمتصة بل مشرتكة، فلم تعملال يعمل إال إذا كان خمتصاً، و

.مسألة: معنى "إال" في االستثناء المنقطع من "ما"   )١٧(

". لكنمبعىن "من "ما" قبله، إىل أن "إال" يف االستثناء املنقطع  ذهب البصريون

". فيون إىل أ�ا مبعىن "سوىو كوذهب ال

 ، و"سوى" جارة،"إال" حرف الكوفيون، وقالوا: إن إليه بردَّ البصريون ما ذهو 

وال جيوز تقدير احلرف باالسم "سوى". وأن املعىن جيمع بني "إال" و "لكن"، 

حيث يستدل بـ"لكن" على طريق خمالفة ما بعدها ملا قبلها يف اإلجياب والنفي،  

" ، وما جاءين زيد لكن عمرو، و"إالكقولك: جاءين زيد لكن عمرو مل جيئ

تأيت بكل هذا املعىن، إال أ�ا مع هذا ُخترج بعضًا من كل، إذا كانت استثناء 

متصالً.

                                                
 .١٧٤، وائتالف النصرة ص٢/٣٤تفسیر الطبري )١(
 .١٦٥، وائتالف النصرة ص١/٢٤٧حاشیة الصبان على شرح األشموني  )٢(



١١٥ 

 

وإذا كانت استثناء منقطعًا حصلت على معىن "لكن"؛ أل�ا تبطل منها إخراج 

بعض من كل، ويبقى على أن ما بعدها خالف ما قبلها يف اإلجياب والنفي، 

.)١(فيصري مبعىن "لكن" حكاه الرماين
ألة: الباء في قوله تعالى : (فامسحوا برؤوسكم).مس )١٨(

ذهب البصريون إىل أن "الباء" يف هذا املوضع ويف كل املواضع اليت ترد فيها 

 األصمعي والفارسي وابن مالكو ن ذهب الكوفيو و  لإللصاق، متسكًا باألصل.

.  )٢(، وقيل إ�ا لالستعانة، وأخذ بذلك ابن هشامأ�ا للتبعيض إىل 

كم المستثنى بـ "إال" وشبهها من حروف االستثناء إذا زاد مسألة: ح )١٩(
عن النصف مثل قولك: عليَّ عشرة إال ستة.

ذهب البصريون إىل عدم جواز ذلك؛ ألن األصل يف االستثناء هو إخراج القليل 

املوجب نظري االستثناء يف غري املوجب، فكما أن  يفمن الكثري، وألن االستثناء 

من املستثىن منه، فكذلك يف املوجب.  وجب ال يكون إال أعمَّ املستثىن يف غري امل

إذا مل يستغرق  وذلك وهو مذهب الفقهاء، ،وذهب الكوفيون إىل أنه جيوز

االستثناء اجلميع، ألن االستثناء يف املعىن نظري قولك: العشرة عندي أربعة منها، 

، فإنه يلزمه  ستةً إال أو عندي عشرة إال أربعة منها، وكذلك إذا قال: عليَّ عشرةٌ 

منها أربعة �ذا اإلقرار، واستدل الفقهاء بقول الشاعر:
إنَّ الِذيَن قتلُتم أمَس َسيِّـَدهم *** ال تحسبوا ليَلهم عن لَيِلُكم نَاَما

  .)٣(التي نـََقَصْت ِتسعيَن من مائٍة *** ثم ابعثوا َحَكماً بالعدِل َحكَّاما أدُّوا

                                                
 .٤٥٣ – ٤٥١، واالستغناء في أحكام االستثناء٣٥٥- ١/٣٥٣األصول البن السراج  )١(
أوضح المسالك في أنها  ، وأخذ برأي الكوفیین في١/١١١أخذ ابن هشام برأي البصریین في المغني  )٢(

 .٢/١٣٦للتبعیض، واستشهد بقوله تعالى: (عینا یشرب بها عباد اهللا)، انظر: أوضح المسالك 
والبیت األول استشهد به النحاة في باب "إن  البیتان من البسیط،ألبي مكعت أخي بني سعد بن مالك، )٣(

، وأمالي ٢/١١وشرح التسهیل البن مالك، ١/١٣٥، وهمع الهوامع٢/٥٨٥: مغني اللبیبه فيانظر وأخواتها" 

. والبیت الثاني وهو ما فیه موطن الشاهد قد ١٠/٢٤٧،٢٤٩،٢٥٠، وخزانة األدب١/٣٣٢ابن الشجري

اختلفت روایة عجزه، فجاءت مرة كما في الروایة المذكورة، وأخرى بلفظ "بالعقل حكامًا" وثالثة " بالحق قواًال" 

د بهذا البیت سوى الفقها في كتب األصول والفقه، انظره في: شرح صحیح ورابعة "بالحق قوَّاما" ولم یستشه

، والتبصرة في أصول ٢/٣١٩، واإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ٨/١٣٧البخاري البن بطال

، ٥/١٣، وتبیین الحقائق٣/٣١، وقواطع األدلة في األصول٣/١٣، وتقویم النظر البن الدهان١/١٦٩الفقه

 .٥/٣٠٢، والمغني البن قدامة١٠/٦٠٣رديوالحاوي الكبیر للماو 



١١٦ 

 

التنازع، واحتياج األول لمرفوع.مسألة: عمل الفعل الثاني في  )٢٠(

ذهب البصريون إىل أنه إذا أعمل الفعل الثاين يف باب التنازع ، واحتاج األول 

الزيدين، المتناع حذف  ملرفوع فإنه يتضمنه مضمراً، حنو ضربوين وضربتُ 

قد جاء كثرياً، حنو قول الشاعر: العمدة، وألن اإلضمار قبل الذكر

)١(تٍم      جزاَء الكالِب العاوياِت وقد فـََعلَ جزى ربه عني عِديَّ بن حا

.  )٢(نص عليه الكسائي وهشام والسهيليأنه حيذف، و وذهب الكوفيون إىل 

مسألة: عمل ظن وأخواتها في مفعولها إذا تقدمت. )٢١(

 اإلعمال ذهب البصريون إىل أنه إذا تقدمت ظن وأخوا�ا على مفعوهلا، جاز

     . واستدلوا بقول الشاعر:اإللغاءإىل أنه جيوز مطلقًا. وذهب الكوفيون واألخفش 

)٣(بُ األدَ  يمةِ الشِّ  الكُ مِ  ني وجدتُ أ

. )٤(مول بهورأي البصريني هو املع

مسألة: إقامة المفعول األول لـ(أعطيت) مقام الفاعل. )٢٢(

ذهب البصريون إىل أنه إذا كان املفعول األول ألعطيت معرفة، والثاين نكرة، 

ملفعول األول املعرفة مقام الفاعل. وذهب الكوفيون إىل انه ال فاألْوىل إقامة ا

  .  )٥(أولوية يف ذلك. ونقل املرادي أن إقامة األول قبيحة

  

 

                                                
، ٢٨٧، ٢٨١، ٢٧٨، ١/٢٧٧، وخزانة األدب١٩١البیت من الطویل، وهو للنابغة الذبیاني في دیوانه ص )١(

، وشرح ابن ٢/٥٩، وشرح األشموني٢/١٢٥، واوضح المسالك١/٢٩٤، والخصائص١/٢٨٣وشرح التصریح

   .١/٦٦، وهمع الهوامع١/٢٥٢عقیل
 . ١/٧٦، وشرح المفصل البن یعیش ١/٣٢١،  وشرح التصریح ٢/٢٩ أوضح المسالك )٢(
وهو لبعض بني فزارة، انظر:خزانة ، كذاك أدَّبَت حتى صار من ُخُلقيوصدره: البیت من البسیط،  )٣(

، ١/١٦٠، وشرح األشموني١٤٨، وشرح ابن الناظم ص٢/٦٥المسالك ، وأوضح١٠/٣٣٥، ٩/١٣٩األدب

   . ١/٣٧٥، وشرح التصریح١/٤٣٧، وشرح ابن عقیل١/١٥٣، وهمع الهوامع١/١١٧والمقرب
 . ١/٢٥٨انظر: شرح التصریح  )٤(
 .١/٢٩٢انظر: شرح التصریح  )٥(



١١٧ 

 

مسألة: معمول خبر كان وأخواتها.  )٢٣(

مطلقاً، ومحلوا ما جمئ معمول خرب كان وأخوا�ا بعدها ذهب البصريون إىل منع 

على زيادة (كان) أو إضمار االسم  الكوفيون جاء يف الشعر، وما استشهد به

وذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يلي "كان وأخوا�ا" . )١( ةمراداً، أو ضرور 

معمول خربها، وإن مل يكن ظرفاً، وال جارًا وجمرورًا مطلقاً، واستدلوا بقول 

الشاعر:

ادَ وَّ ُة عَ يَّـ طِ م عَ اهُ يوتِهم      بما كان إيَّ َل بُ وْ حَ  دَّاجونَ ُذ هَ افِ نَ ق◌َ 
)٢(

مسألة: ظرف الزمان المضاف إلى الفعل بين اإلعراب والبناء. )٢٤(

وذهب الكوفيون إىل أن ظرف . )٣( ذهب البصريون إىل أن اإلعراب فيه واجب

الزمان إذا أضيف إىل فعل معرب أو مجلة امسية، فاألرجح أن يعرب، وجيوز بناؤه 

.)١١٩(المائدة: آية  هم)(هذا يوُم ينفع الصادقين صدقعلى الفتح، كقوله تعاىل: 

مسألة: ما التعجبية اسم معرفة ناقص أو اسم نكرة تام؟ )٢٥(

مرفوع باالبتداء  ،ذهب البصريون إىل أن ما التعجبية اسم تام نكرة مبنزلة شىء

مذهب . و ازيدً  نَ سَ أحْ  لتضمنه معىن التعجب، وما بعده خربه، كأنه قيل: شىءٌ 

ص مبعىن "الذي" وصلتها ما بعدها، وإىل الكوفيني أن ما التعجبية اسم معرفة ناق

  .  )٤(ذلك ذهب األخفش


مسألة: عمل اسم المصدر إذا كان غير مسمى مضمراً فيه الفاعل. )٢٦(

                                                
 . ١٠١ -٤/٩٩، والمقتضب ١٩٠، ١/١٨٩شرح التصریح  )١(
، ١/٢٤٨، وأوضـح المسـالك٢٦٩، ٩/٢٦٨، وخزانـة األدب١/١٨١البیت من الطویل، وهو للفرزذق فـي دیوانـه  )٢(

، ١/١٩٠، وشــــــرح التصــــــریح١/١٤٤، وشــــــرح ابــــــن عقیــــــل١/١١٨، وهمــــــع الهوامــــــع٢/٦١٠للبیــــــبومغنــــــي ا

 .٤/١٠١والمقتضب
 ،  واآلیــة التـي استشـهد بهــا الكوفیـون، قـرأ بهــا نـافع، وذكـر الطبــري أن اخـتالف القــّراء٢/٢٠١أوضـح المسـالك  )٣(

ي إلــى النصــب علــى الظرفیــة. ةفــي قــراءة (یــوم) رفعــًا أو نصــبًا مبنــي علــى رفــع أو نصــب تالیــه. ویمیــل الطبــر 

 .  ١٤١، ٧/١٤٠انظر: تفسیر الطبري 
 . ٢/٢٧٢أوضح المسالك  )٤(



١١٨ 

 

ذهب البصريون إىل أنه ال جيوز عمله إذا كان غري مسمى مضمراً؛ لنقصانه عن 

جاء  الفعل؛ ألنه يف العمل فرع عليه. وذهب الكوفيون إىل أنه جيوز عمله، وعليه

وقد نقل  )٤٠(الحج، آية  (ولوال دفُع اِهللا الناَس بعضهم ببعٍض)قوله تعاىل: 

.)١()قرع القوارير أفواه األباريقِ ..عكسه، كما يف قول الشاعر:

مسألة: االضطراد في الوصف بالمصدر. )٢٧(

مطرد بتقدير مضاف، أي: ذو عدٍل،  إىل أن الوصف باملصدرذهب البصريون 

ذهب ". و رِّح بـ "ذيمان لو صُ زَ لتَـ ذكريه وإفراده، كما يُ وذو رضًى. فالتزم بت

الكوفيون إىل أن الوصف باملصدر يف حنو: رجٌل عدٌل، ورضًى، وزوٌر، مطرد 

. )٢(على التأويل باملشتق، أي: عادل وراض، ولذلك جيوز تثنيته ومجعه وتأنيثه

مسألة: العطف بـ (حتى). )٢٨(

وذهب  ا من حروف العطف.وجعلوه (حىت)ذهب البصريون إىل العطف بـ 

؛ ألن العطف �ا يكون قليًال. ورأي الكوفيون إىل عدم جواز العطف بـ (حىت)

.)٣(البصريني هو املعمول به، وال يوجد كتاب إال وهو يثبت ذلك وال ينكره

مسألة: الخبر في قولهم: (كل رجل وضيعته). )٢٩(

ب الكوفيون ذهب البصريون إىل وجوب تقدير اخلرب، وهذا هو املشهور. وذه

واألخفش إىل أن "كل رجل وضيعته" مستغٍن عن تقدير خرب؛ ألن معناه 

. )٤(عندهم "مع" ضيعته

مسألة: تقديم المفعول المحصور بـ "إنما" على الفاعل. )٣٠(

                                                
 والمقرب ١/٢٣٣واإلنصاف ١/٢١المقتضب شواهد من البیت من البسیط، وقائله األقیشر السعدي، والبیت )١(

 وهمع ٢/٦٤والتصریح ٣/٥٠٨العیني ، وشواهد٣٨٣الذهب شذور وشرح ،٦٩٤اللبیب ومغني، ١/١٣٠

، والمقرب ٥/٧٤، والهمع٧٣ائتالف النصرة ص، و ٤/٤٩١األدب وخزانة، ٢/٢٨٩واألشموني ٢/٩٤الهوامع

 . ١/١٣٠البن عصفور
 .٧٤، وائتالف النصرة ص٣/٩أوضح المسالك  )٢(
 .٣/٤٤، وأوضح المسالك ١/٤٩،٥٠الكتاب أنظر على سبیل المثال: )٣(
 .٤٤، ٢/٤٣همع الهوامع  )٤(



١١٩ 

 

ذهب البصريون والكسائي والفراء إىل جواز تقدمي احملصور بـ "إمنا" اتفاقًا. 

صور بـ "إمنا" أو بـ "إال" على الفاعل وذهب الكوفيون إىل منع تقدمي املفعول احمل

، كما يف دمي احملصور بـ "إال" على الفاعلمطلقاً. وذهب اجلزويل إىل جواز تق

قول الشاعر:

ت من ليلى بتكليم ساعٍة     فما زاد إال َضعَف ما بي كالُمهادتزو 

.)١(وهو الصحيح

مسألة: نيابة غير المفعول الحقيقي عن الفاعل مع وجوده.  )٣١(

هب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك أصًال؛ ألنه ال جيوز إقامة غري املفعول به ذ

الصريح مع وجود الفاعل احلقيقي. وذهب الكوفيون إىل جواز ذلك مطلقًا، 

 (لُيجَزى قومًا بما كانوا يكسبون)واستدلوا بقراءة أيب جعفر لقوله تعاىل: 

(اإلسراء،  القيامة كتابًا يلقاه منشورًا)(وُيخَرج له يوم وقوله تعاىل:  )١٤(الجاثية، آية

.)٢( وذلك عند من جعله مبنياً للمجهول (ملا مل يسم فاعله) )١٣آية 

مسألة: االبتداء بالوصف.  )٣٢(

مذهب البصريني أنه إذا ابتدئ بالوصف، فإنه ال بد من أن يتقدمه نفي أو 

استفهام، كقول الشاعر:

)٣(خليلي ما واٍف بعهدي أنتما

فيون واألخفش إىل أنه ال يشرتط تقدم نفي أو استفهام، واستدلوا وذهب الكو 

لذلك بقول الشاعر:

                                                
فإذا ُحِصر المفعول : " المساعدوجاء في شرح التسهیل البن عقیل، المسمَّى ب، ٢٦١، ٢/٢٦٠همع الهوامع  )١(

"خرج في جواز  :وجب الفعل بمرفوعه، وتأخیر المفعول، وهذا مذهب قوم منهم الجزولي والشلوبین.. وقال

مطلقًا وهو ثالثة مذاهب: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الكسائي، والمنع  "إال"تقدیم المحصور بحرف النفي و

 .٤٠٧، ١/٤٠٦انظر: المساعد مذهب قوم منهم الجزولي ... وأما المحصور بـ "إنما" فیجب تأخیره مطلقًا.
 .٦/١٦٢، تفسیر القرطبي ٢/٢٦٥،٢٦٦همع الهوامع  )٢(
، ومغني ١٢١، وشرح قطر الندى ص٧٥، وشرح ابن الناظم ص١/١٨٩البیت بال نسبة في: أوضح المسالك )٣(

، وشرح ١/٨٩، وشرح األشموني٢/٩٨، وشرح شواهد المغني١/٩٤وهمع الهوامع، ٢/٥٥٦اللبیب

 .١/١٩٢، وشرح التصریح١/٢٦٩التسهیل



١٢٠ 

 

)١(خبير بنو لهب فال تك ملغياً       مقالة لهبي إذا الطير مرَّتِ 

قال ابن هشام يف أوضح املسالك: ال حجة يف هذا خالفًا البن مالك وابنه؛ 

خبار به؛ ألنه على وزن جلواز أن يكون الوصف خربًا مقدمًا؛ وإمنا جاز اإل

. وقال صاحب )٤(التحريم، آية(والمالئكة بعد ذلك ظهير) "َفِعيل"، كقوله تعاىل: 

. )٢(ائتالف النصرة أن رأي البصريني هو الرأي الصحيح

مسألة: مجئ ضمير الشأن والقصة بلفظ المؤنث. )٣٣(

ن ذهب البصريون إىل أن ضمري الشأن أو القصة إذا جاء بلفظ املؤنث جاز أ

ا زيٌد َضَربـُْتُه، أي: إن القصة  يكون على لفظه، وإن جاء بعده املذكر، مثل: إ�َّ

زيد ضربته. وذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز ذلك إال  مع املؤنث خاصة، 

.)٣(فيقال: إ�ا هند ضربتها. وأما املذكر فال جيوز إال: إنه زيد ضربته

  

***  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، وشرح ١/٩٠، وشرح األشموني٢/١٧، ١/٢٧٣البیت لرجل من الطائیین، انظر: شرح التسهیل البن مالك )١(

 .٧٥م ص، وشرح ابن الناظ١/٩٤، وهمع الهوامع١/١٩٥، وشرح ابن عقیل١/١٩٤التصریح
 . ٧٩، وائتالف النصرة ص١/٣٣٣الشافیة البن مالك ، وشرح الكافیة١/٦٦، وأوضح المسالك٢/٦همع الهوامع )٢(
 .١١٦_ ١/١١٤في شرح التسهیل البن عقیل  ، والمساعد١/٢٣٧الكافیة الشافیة البن مالكشرح   )٣(



١٢١ 

 

  

  املطلب الثاني:

  صرفيةمسائل خالف 

  

  ) إحدى عشرة مسألة:١١وتشمل (
  

إلنصاف لقد حاولت مجع عدد من مسائل اخلالف الصرفية اليت مل تذكر يف كتايب ا

  :حدى عشرة مسألة على النحو التايلإوالتبيني، وكانت حمصلتها 

.وتولج توراة وزن: مسألة )١(

" تفِعلة" اءالفرَّ  وعند" فوعلة" ووز�ا الواو، من بدل" التاء"البصريني عند توراة

 توجل، وأما. العني بفتح" تفَعلة" وز�ا أن إىل الكوفيني بعض وذهب. كتوصية

. )١("تفعل" الكوفيني وعند" فوعل" وزن على البصريني فعند

".ميت" و" شيخ" تصغير: مسألة )٢(

 هذا، جلواز الكوفيون وذهب" خيْ يَـ شُ " تصغر" شيخ" أن إىل البصريون ذهب

 البصريني فعند ميت وأما". شويخ" حنو قبلها، ما مةلض واواً  الياء قلب وجواز

 لكن واواً، الياء بإبدال" تيْ وَ مُ " جواز الكوفيني مذهب وقياس" تيْ يَـ مُ " تصغر

.)٢(عيناً  كانت إذا واواً  الياء إبدال يف عنهم النقل جاء

.لفظها على الكثرة وجموع األيام  أسماء تصغير: مسألة )٣(

. كيسان ابن واختاره األسبوع، أمساء غريتص يصح ال أنه إىل سيبويه ذهب

.)٣(تصغريها جواز إىل واملازين واجلرمي الكوفيون وذهب

باألعالم؟ الترخيم تصغير يختص هل: مسألة )٤(

                                                
    . ١/٣٧٨االرتشاف  )١(
 .٣/٧١٥شرح األشموني و  ،٣٦٠، ٣٥٩ /١االرتشاف  )٢(
       . ١/٣٥٢، واالرتشاف٣/٧٢٣شرح األشموني  )٣(



١٢٢ 

 

 قيل. وثعلب للفرَّاء خالفاً  باألعالم، الرتخيم تصغري خيتص ال: األمشوين قال

: " كالمهم ومن ،"أبلق" مصغر" ويذم بليق جيري:"العرب قول بدليل وللكوفيني

.)٤(أريق على الربيق بأم جاء

فرع؟ أم أصل الثالث وفتح األول بضم فُعَلل بناء: مسألة )٥(

 فرع هو بل أصليًا، بناء ليس البناء هذا أن إىل األخفش غري البصريون ذهب

 وذهب. الضم فيه مسع الفتح فيه مسع ما كل ألن ختفيفًا؛ فتح بالضم فعُلل على

.)١(أصلي بناء أنه ىلإ واألخفش الكوفيون

.التكسير جمع في ومفاعيل مفاعل من الياء حذف: مسألة )٦(

 إال مفاعل يف زياد�ا وال مفاعيل، مماثل من احلذف جواز عدم البصريني مذهب

 مفاتح وعنده: (تعاىل قوله جاء وعليه ذلك، الكوفيون وأجاز. الضرورة يف

.)٢(مالك ابن ووافقهم )٥٩:األنعام() الغيب

 مثل للسقوط فيه المكررين أحد يصلح الذي الرباعي وزن :مسألة )٧(

:وكفكف لملم،

". ملَّ " غري" مللم" مادة وأن بأصالتها، حمكوم كلها حروفه أن البصريني مذهب

 ويرى". فعلل" هذا على كفكف فوزن زائد، للسقوط الصاحل أن الزجاج ويرى

 فاستثقل ملّ  مملل فأصل العني، تضعيف من بدل للسقوط الصاحل أن الكوفيون

: قائالً  ذلك األمشوين ورد. الفاء مياثل حرفاً  أحدمها من فأبدل أمثال ثالثة توايل

.)٣(التفصيل على جلاء األصل يف مضاعفاً  كان لو

.التأنيث في وحكمها حمراء همزة أصل: مسألة )٨(

                                                
 .٤٠٠، ١/٣٩٩، واالرتشاف٣/٧١٩شرح األشموني )٤(
 . ٣/٧٩٠، وشرح األشموني٢٩٥الخالف بین النحویین  )١(
 .٣/٧٠٢شرح األشموني )٢(
 .٣/٧٩٨، واألشموني ٢٩٦الخالف بین النحویین  )٣(
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 املوضوعة األلف من بدل وأ�ا للتأنيث، مهزة محراء مهزة أن إىل حيان أبو ذهب

 إال فيها سيبويه يذكر ومل .والكوفيني لألخفش خالفاً  البصريني عند يثللتأن

  .)٤(واإلقرار القلب فيها الكوفيون وأجاز محراوان، حنو واواً  القلب

  

.الالم في الراء إدغام: مسألة )٩(

 .ذلك نالبصريو  ومنع. الالم يف الراء إدغام جواز إىل والفراء الكسائي ذهب

 المًا، صارت الالم يف أدغمت إذا الراء أن قوهلمب ذلك جلواز الكوفيون واحتج

 مقاربة وهي الم، وبعدها تكرير فيها براء تأيت أن من وأسهل أخف الالم ولفظ

. )١(واحد موضع من أحرف بثالثة كالنطق فيصري الراء للفظ

 الصفة، احتاد مع الالم من الراء خمرج لقرب صحيح إليه الكوفيون ذهب وما

 يسمع يكاد وال والرخاوة، الشدة بني متوسط صوت والراء الالم من كال وألن

.  )٢(حيف للراء

.المثلين إدغام: مسألة )١٠(

. حال كل على كلمتني يف كانا إذا املثلني إدغام جواز إىل الكوفيون ذهب

 احلرف يكون وأال آية، قرأ: مثل مهزتني املثالن كان إذا إال البصريون ذلك ومنع

.)٣(رمضان شهر:  مثل نيل غري ساكناً  قبلهما الذي

.التاء في والظاء والذال الطاء إدغام: مسألة )١١(

 الطاء فسكنت التاء، الطاء لقيت إذا: "الفراء فقال الطاء، يف التاء إدغام أما

 تاء الظاء حيولون كما ،"أحطت" يف أحت: فيقولون تاء، الطاء صريوا قبلها،

: مثل تاء، والدال ذالوال ،"الواعظني من تكن مل أم أوعت: "قولنا يف كما

   من العرب ومن) وأختم( عبداهللا مصاحف بعض يف ورأيتها) أخذمت( يف) أختم(

                                                
 . ٣/٦٦٣شرح األشموني  )٤(
 . ١٠/١٤٣البن یعیش شرح المفصل  )١(
 . ١٣٠، واألصوات اللغویة، إلبراهیم أنیس ص١٧١مدرسة الكوفة للمخزومي ص )٢(
 . ٣/٨٩شرح األشموني )٣(
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  الباب الثاني
  

  

  (مثــــار اخلــالف النحــوي)

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٥ 

 

  

  

  

  

  األول لفصلا
  

  

  مسائل خالفية منصوص على مثرتها، 

  الدرس النحوي يف وأثر ذلك
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 *"هذا حلو حامض") المبتدأ ميرضتحمل الخبر الجامد مسألة:( - ١

الصــحيح واملشــهور جــواز تعــدد اخلــرب لفظــاً ومعــًىن ملبتــدأ واحــد، لكــن إذا تعــدد اخلــرب، 

وكــان للمبتــدأ خــربان يف وقــت واحــد بغــري عطــف ومشــتقان االشــتقاق الــذي يتحمــل صــاحبه 

و أن الضـــمري، فهـــل يتحمـــل كـــل منهمـــا ضـــمرياً يعـــود علـــى املبتـــدأ، أو أنـــه ال ضـــمري فيهمـــا، أ

  الضمري يتحمله اخلرب الثاين فقط ، أم يتحمل االثنان  ضمرياً واحداً يعود على املبتدأ؟ .

  هذا هو حمل اخلالف بني النحاة، وعليه:

 والثـاين احلقيقـة يف اخلـرب ألنـه؛ أن الضمير يتحملـه الخبـر األول إلى ذهب األخفش

وهلم: هــذا حلــو حــامض، وهــذا اعلــم أن قــ": )املســائل الكبــرية( قــال األخفــش يف ،لــه كالصـفة

أبـــيض أســـود، إمنـــا أرادوا باإلخبـــار أن هـــذا حلـــو فيـــه محوضـــة، فينبغـــي أن يكـــون الثـــاين صـــفة 

 .)١("لألول

 وال يتحمــل كـل منهمــا ضــمريًا يعـود علــى املبتــدأ، إلــى أن الخبـرين حيــان أبــو ذهـبو 

د، وأن كو�مــا مبفـرده؛ لكنهمــا يف معــىن خـرب واحــ خــربا منهمـا واحــد كــل يكـون أنعنــده  يلـزم

 ألنخــــربين يف وقــــت واحــــد ال خيرجهمــــا عمــــا اســــتقرَّ يف اخلــــرب املشــــتق مــــن حتملــــه الضــــمري؛ 

ــــه أن واملعــــىن ،الطعمــــنيبــــني  مــــعيف قــــوهلم (هــــذا حلــــو حــــامض) هــــو اجل املقصــــود  حــــالوة في

  .)٣(.وأجاز ابن جين ذلك أيضاً )٢(، أو أنه ذو طعم بني احلالوة واحلموضة الصرفتنيومحوضة

اخلــربين �مــا ضــمري واحــد، يتحملــه فــي الحجــة إلــى أن  الفارســيبــو علــي أ ذهــبو 

  .)١(صار اخلرب بتمامهماو  الثاين من مبنزلة اجلزء األولاخلرب الثاين، ألن 

                                                
، والتسهیل البن ١/٨٦، وشرح الرضي١/١٧٨، وابن عقیل٢٣٦) والتبیین ص٧انظر: اإلنصاف مسألة( )*(

 .٤/٩٠والتكمیل، والتذییل ١/٨٨، وشرح المفصل١/٢٣٢، وشرح التصریح١/٤٧مالك
 .٢٣٥، ٢٣٤، نقال عن التمام البن جني ص ٩٣، ٤/٩٢التذییل والتكمییل  )١(
 .١/٢٣٢، والتصریح ١/٤٠٩، وحاشیة الصبان٤/٩٠انظر: التذییل والتكمییل  )٢(
حیث قال: " یجوز تقدیم أحد الخبرین على المبتدأ، وكل ، ٢٣٤، والتمام البن جني ٤/٩٢انظر: التذییل:  )٣(

  . ٣/١١٣٨، واالرتشاف متحمل ضمیر المبتدأمنهما 
 .١/١٥٠الحجة  )١(
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وذهــب إىل خــالف ذلــك الـــرأي يف "املســائل املنثــورة" حيـــث أوضــح أنــه ال ضـــمري يف 

 .)٢(اخلربين

إليـه يف املسـائل املنثـورة، حيـث ذهـب  أبـا علـي الفارسـي فيمـا )٣(ووافق صاحب البـديع

قال يف البديع: " ال يتحمل أحدمها الضمري؛ ألن الضمري يعود على املبتدإ مـن معـىن الكـالم،  

 لــئال اخلــربين مــن الضــمري، خلــو جيــوز الكأنــك قلــت: "هــذا مــزٌّ". وعلَّــق علــى ذلــك قــائالً: "و 

  .  )٤("املشتق قاعدة تنتقض

  ثمرة الخالف:

يف هــذه املســألة:  كتــبهم علــى مثــرة هــذا اخلــالف، فقــال أبــو حيــان وقــد نــص النحــاة يف

تظهـــر إذا جـــاء بعـــدمها اســـم ظـــاهر، حنـــو قولـــك: هـــذا البســـتان حلـــو  وثمـــرة هـــذا الخـــالف(

حــامض رمانــه، فــإذا قلنــا: ال يتحمــل األول ضــمرياً ، تعــني أن يكــون "رمانــه" مرفوعــاً بالثــاين. 

بــاب اإلعمــال، وال التفــات ملــن شــرط يف  بــاب  وإذا قلنــا: إنــه يتحمــل فيحتمــل أن يكــون مــن

  .)٥(التنازع أن العاملني ال يتنازعان سبباً مرفوعاً)

وتظهـــر ثمـــرة وأكـــد الشـــيخ خالـــد األزهـــري يف شـــرح التصـــريح هـــذه الفائـــدة قـــائًال: "

  .)٦(.." الخالف في تحملهما أو تحمل أحدهما

انصـب اخلـالف علـى أي  إذاً فقد خرجنا من هذا اخلـالف بفائـدة ومثـرة لفظيـة، حيـث

بعـــد اخلـــربين، حـــل ظـــاهر مـــن اخلـــربين املوصـــوفني يكـــون مـــتحمالً للضـــمري، وأن وجـــود اســـم 

                                                
 .٦٣، ٦٢، والمسائل المنثورة، المسألة الثالثة والثالثون ص ١/١٥٠الحجة  )٢(
صاحب البدیع، هو: محمد بن مسعود الَغْزني، قال السیوطي في البغیة: "هكذا سمَّاه أبو حیان، وقال ابن  )٣(

لبدیع، وقد أكثر أبو حیان من النقل عنه، وذكره ابن هشام في المغني، هشام: ابن الذكي؛ صاحب كتاب ا

وقال: إنه خالف فیه أقوال النحویین، وله ذكر في جمع الجوامع، ولم أعرف شیئًا من أحواله". انظر: بغیة 

، وسماه: محمد بن المبارك بن محمد المعروف بان األثیر الجزري، ١/٢٣٦، وكشف الظنون١/٢٤٥الوعاة

 هـ.٤٢١توفي وقال:
 .٤/١١٣٧، واالرتشاف٩٠/ ٤انظر رأي صاحب البدیع في التذییل ألبي حیان  )٤(
 .١/٢٣٧، وهمع الهوامع ١/٤٠٩، وحاشیة الصبان١١٣٨، ٣/١١٣٧، واالرتشاف٩٠، ٤/٨٩التذییل  )٥(
 . ١/٢٣٢انظر: شرح التصریح  )٦(
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إشـــكال اخلـــالف، حبيـــث إن مل يتحمـــل األول الضـــمري، حتملـــه الثـــاين، وجيـــب النظـــر إىل هـــذه 

  الفائدة  واعتبارها يف تنمية األساليب العربية اللغوية. 

  ما يفهم من ثمرة الخالف:  

  ما يلي:يف الثمرة هم من كالم أيب حيان يف

 :و حامض إذا كان اخلرب األول يتحمل ضمرياً، فعليه فإن قولنا: هذا حل أوًال

  ألول، والثاين ال معمول له؛ ألنه ال يتحمل الضمري.رمانه، يكون رمانه معمول ا

 :ًإذا كان الثاين يتحمل الضمري فعليه يكون قولنا: هذا حلو حامض رمانه ثانيا، 

  معمول للثاين واألول ال معمول له.يكون "رمانه" 

 :ًإذا كان اخلربان يتحمل كل منهما ضمرياً، فعليه يكون "رمانه" يف املثال  ثالثا

املذكور من باب التنازع وال التفات ملن شرط يف  باب التنازع أن العاملني ال 

 يتنازعان سبباً مرفوعاً. 

 :ًيتحمالن ضمرياً، إذن ال يصح أن نقول مثل وعلى القول بأن اخلربين ال  رابعا

؛ ألنه حممول على هذا التعبري؛ ألن ما ال يتحمل الضمري ال يرفع االسم الظاهر

  .الفاعل وال يوجد فاعل ههنا هكذا

***  
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 مسألة: (الالم الداخلة على خبر إْن المخففة) -٢

وكثـــر إمهاهلـــا؛ لـــزوال  خففـــت قـــل عملهـــاإذا املشـــهور عنـــد النحـــاة أن "إنَّ" املكســـورة 

ـــوإْن ُكــاختصاصــها، كمــا يف قولــه تعــاىل:{ )١(}ونَ رُ َضــحْ ا مُ ينَ دَ لَــ يــعٌ مِ ا جَ لٌّ َلمَّ
. )٣٢(يــس، آيــة  

ـــ{وجيـــوز إعماهلـــا استصـــحاباً هلـــا باحلـــال، كمـــا يف قولـــه تعـــاىل: ـــوإْن ُك ـــا لَ الٍّ َلمَّ  كَ بُّـــم رَ هُ نـَّ يَـ فـِّ وَ يـُ

)٢(}مهُ الَ مَ أعْ 
  .)١١١(هود، آية  

                                                
" وٕانْ " كثیر وابن نافعفقد قرأ . بالتشدید الباقونو  بالتخفیف،" وٕانْ : "عاصم عن بكر وأبو كثیر وابن نافع قرأ )١(

 عن وحفص وحمزة عامر ابن قرأو  ،"لمَّا"تشدید و " أنَّ " فَ فیخوقرأ أبو بكر عن عاصم بت مخففتین،" َلَما"و

 في للقراء مراتب أربعُ  فهذه". َلمَّا" وَخفَّفا" إنَّ " شدَّدا والكسائي عمرو ووأب معًا،" لمَّا" و" إنَّ " بتشدید عاصم

 مخففٌة، "إنْ ـ "ف َخفَّف وَمنْ  ، نافیةٌ " إنْ "وَ " إالَّ " بمعَنى" َلمَّا" فـ َشدَّد َفَمنْ " تواتر. ال في هذا .الحرفین هذین

  ." إالَّ " بعنى والالمُ  نافیٌة،" إنْ : "یقولون والكوفیون البصریین، قولُ  هذا. مزیدةٌ " ما"و فارقة والالم

 . ٣٢سورة یس آیة  الدر المصون ، تفسیر انظر:      
 المخففة، إنْ  إعمال ففیها الَحَرِمیَّْین قراءةُ   فأمَّانفس التخریج السابق،  وزاد في تفسیر المراتب األربع قائالً:   )٢(

" لمنطلقٌ  عمراً  إنْ : "یقول َمنْ  العرب ِمن َسمع أنه به نثق َمنْ  َحدَّثَنا: "بویهیس قال. العرب عن ثانیة لغة وهي

 ُحقَّان َثْدَیْیهِ  كأن    :قالوا كما

 محذوف غیرَ  َیْعمل كما محذوفاً  یعمل والفعلُ  بالفعل، نصبها في ُمْشِبَهةٌ " إنْ " أنَّ  القیاس ِمن ووجُهه: "قال     

 بعُضها ُخفِّف إذا األحرفَ  هذه أنَّ  أعني البصریین، مذهبُ  وهذا} ِمْرَیةٍ  ِفي َتكُ  َفالَ " {منطلقاً  زید یكُ  لم"" نحو

 لََّدْیَنا َجِمیعٌ  لَّمَّا ُكلٌّ  َوإِن: {قوله في علیه ُأْجمع وقد اِإلهماُل، واألكثر ،"إنْ "كـ ُتْهَملَ  وأن تعملَ  أن جاز

  .]ُمْحَضُرونَ [

ــا     ــماعُ  المخففــِة،" إنْ " فــي اِإلهمــالَ  فُیوجبــون الكوفیــون وأمَّ ــةٌ  والسَّ   وقــد. المتــواترة القــراءة هــذه بــدلیل علــیهم، ُحجَّ

َلمْ  واِرقِ  إلى َتْعُطو ظبیةٌ  كأنْ  :قوَله مخففةً  الحروفِ  هذه إعمالِ  على یهِ سیبو  أنشدَ    السَّ

" مشددة على حالها، ولذلك ُنصب ما بعدها على أنه اسمها. وأما      وأما قراءة ابن عامر وحمزة وحفص فـ "إنَّ

" المشددة عملت عملها والالم األولى ال  ". قراءة أبي عمرو والكسائي ففیها "إنَّ   االبتداء الداخلة على خبر "إنَّ

والحجة البن خالویه. تحقیق عبدالعال مكرم  .٨المجلد  ١١١الدر المصون تفسیر سورة هود اآلیة ( انظر:     

والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدري، لعبدالفتاح القاضي  ،١٩٠ص سالم،

مد محمود ات السبع ألبي عبداهللا محمد بن شریح الرعیني األندلسي، تحقیق/ أح، والكافي في القراء١٥٩ص

 ).١٣٠عبدالسمیع الشافعي ص
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فرقــة بينهــا وبــني الــالم يف خربهــا، وذلــك للتاملخففــة يلــزم جمــئ أمهلــت "إْن " لكــن إذا 

" لعــدم إنْ الفارقــة" وال تلــزم هــذه الــالم عنــد إعمــال" ولــذلك يُطلــق عليهــا "الــالم"إْن " النافيــة، 

  .  )١(إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية يستغىن عنهاو اللبس والتوهم. 

 "إنَّ" املشــددة الــيت لالبتــداء، أم أ�ــا الم أخــرى الم هــي هــل: الــالم هــذه يفواختلفــوا 

ــــة" إن" بــــني للفــــرق أدخلــــت ومــــن هــــذا املنطلــــق  املؤكــــدة ؟ الثقيلــــة مــــن املخففــــة" إن" و النافي

  تعددت وجهة النظر إىل الالم، على النحو التايل:

، أن هــذه الــالم ن األوســط واألصــغر وأكثــر نحــاة بغــدادواألخفشــا ســيبويه هــبذ 

 ء الـــيت كانـــت مـــع املشـــددة. جـــاءت للفـــرق بـــني "إْن " النافيـــة و "إْن" املؤكـــدةهـــي الم االبتـــدا

قـــال ســـيبويه: "فـــاعلم أ�ـــم  .)٢(. وقـــد اختـــار هـــذا املـــذهب ابـــن مالـــك وابـــن عصـــفوراملخففـــة

يقولـــون: "إن زيــــداً لـــذاهب، وإن عمــــرو خلـــري منــــك" ملــــا خففهـــا جعلهــــا مبنزلـــة "لكــــن" حــــني 

  .)٣(س بـ "إن" اليت مبنزلة "ما" اليت ينفي �ا ...."خففها، وألزمها الالم، لئال تلتب

أيضـاً: و"إنَّ" توكيـد لقولـه: زيـد منطلـق، فـإذا خففـت فهـي كـذلك تؤكـد  سـيبويهوقال 

" قــال أبــو )٤(غــري أن الم التوكيــد تلزمهــا عوضــاً ممــا حــذف منهــا مــا تكلــم بــه، وتثبــت الكــالم،

  عن الم االبتداء. عبارةـ أي عند سيبويه ـ حيان: والم التوكيد عنده 

يف املســائل الكــربى: " إن الــالم الواقعــة بعــد املخففــة هــي الواقعــة بعــد  وقــال األخفــش

" أُلزمت للفرقهي  وقال أيضاً: .)٥(املشددة"   . )٦(الم االبتداء اليت كانت مع "إنَّ

                                                
لفظیة كأن یكون الخبر منفیًا، ألن المنفي ال تدخل علیه الالم. ومعنویة كأن یكون الكالم سبق لإلثبات  )١(

  والمدح، كقول الشاعر:

  وٕاْن مالٌك كانت ِكَراَم الَمَعاِدنِ     أَنا ابُن أُباِة الضیِم من آِل مالٍك  

  فلو قال: (لكانت كرام) لجاز ذلك، لكنه استغنى عنها لكونه في مقام المدح. قال ابن مالك:        

 وربما استغنى عنها إن بدا        ما ناطق أراده معتمدا
، ١/١٤١، والهمع ١/٤٣٨، وشرح الجمل البن عصفور١٢٣، والمقرب ٢/٣٤، وشرح التسهیل ٢/٦٥التسهیل )٢(

 .٣/١٢٧٢واالرتشاف 
 .١/٣٢٦والتصریح   ،٢/١٣٩الكتاب   )٣(
 .٢٣٣/ ٤الكتاب  )٤(
 .١/٣٦شرح التسهیل البن مالك  )٥(
 . ٥/١٣٧التذییل والتكمیل  )٦(
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: إن الم االبتــــداء يف األصــــل ال تــــدخل إال علــــى املبتــــدأ، فلمــــا وقــــال ابــــن األخضــــر

. ولــذلك ال )١(" جــاز فيهــا مــا مل جيــز مــع االبتــداء احملــض مــن دخوهلــا علــى اخلــربَصــِحبت "إنَّ 

وقد اسُتدل هلذا املذهب بأ�ا ال تدخل يف فصيح الكـالم إال علـى مـا جيوز يف إْن إال الكسر. 

  .)٢( ... هو خرب مبتدأ يف األصل، فتدخل على خرب كان وثاين معمويل ظن

الـالم  أن إىل )٥(الربيـع أبـي وابن  )٤(والشلوبين )٣(العافية أبي وابن الفارسي وذهب

إْن النافيــة، واملؤكــدة، وليســت بــني  للفــرق اجتلبــت الم الداخلــة علــى خــرب "إْن" املخففــة، هــي

  ست الم "إنَّ" املشددة.لي. أي أ�ا االبتداءالم 

                                                
 .٥/١٣٨التذییل والتكمیل )١(
 .٥/١٣٧التذییل والتكمیل  )٢(
أبو بكر الكتندي األزدي  أبي العافیةعبد العزیز بن خلیفة بن محمد بن عبد الرحمن بن هو:  ،ابن أبي العافیة )٣(

على  سمع . ..اللغة، ذاكرا لها، عارفا بالعربیة و فقیها ، جلیال أدیبا بارع األدب كان شیخا، اإللبیري األصل

 ولدابنا حوط اهللا،  وروى عنهأبي بكر ابن العربي، وأبي الولید بن الدباغ، وأبي بكر بن مسعود الخشني، 

 ).١/١٥٤انظر: (بغیة الوعاةرناطة سنة ثالث وثمانین وخمسمائة. ، ومات بغوخمسین وخمسمائة سنة ست
َلْوِبین  بفتح  الشلوبین: )٤( عمر بن محمد بن عمر بن عبد اهللا األستاذ أبو علي اإلشبیلي األزدي المعروف بالشَّ

 قال ابن الزبیر كانس 'األبیض األشقر'. بلغة األندل ، ومعناهوالالم وسكون الواو وكسر الموحدةالمعجمة 

ما بأیدي أهل  أبقى اهللا به ،أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب ، آخرإمام عصره في العربیة بال مدافع

رح المقدمة " في علم العربیة، ومختصره " التوطئة " و " شقوانینال" كتبهمن و . .. المغرب من العربیة

خ " في شستربتي  -ر، و " حواش على كتاب المفصل للزمخشري كبیر وصغی الجزولیة " في النحو،

من  ، ومات في العشر األخیرمولده سنة ثنتین وستین وخمسمائة ") و " تعلیق على كتاب سیبویه٥٠٢٦(

، وفیات ٢٢٥، ٢/٢٤، وبغیة الوعاة٢/٣٣٢انظر:(إنباه الرواة .صفر سنة خمس وأربعین وستمائة

 ).١/٣٨٢األعیان
عبد اهللا بن أحمد بن عبید اهللا بن محمد بن عبید اهللا اإلمام أبو الحسین بن أبي الربیع هو،  ربیع:ابن ابي ال )٥(

  ؛ ولد في رمضان سنة تسع وتسعینإمام أهل النحو في زمانه ، لقرشي األموي العثماني اإلشبیليا

یرسل إلیه الطلبة وقرأ النحو على الدباج والشلوبین، وأذن له أن یتصدر إلشغاله، وصار وخمسمائة ، 

محمد  أخذ عنهن القاسم بن بقي وغیره. التیمي، وسمع مد بن أبي هارون وأخذ القراءات عن محم، الصغار

وصّنف: شرح ن جماعة؛ منهم باإلجازة أبو حیا وروى عنهاإلشبیلي وٕابراهیم الغافقي وَخلق، بن عبیدة 

، لم یشذ عنه رح الجمل ؛ عشرة مجلدات، ش شرح سیبویه -كالهما في النحو  اإلیضاح، الملخص، القوانین

، واألعالم ١٢٦، ٢/١٢٥انظر: ( بغیة الوعاة .مات سنة ثمان وثمانین وستمائة. مسألة في العربیة

 ).٦/١٩٩للزركلي
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وقد حكى ابن جين أن أبا علي قال: ظننت فالناً أنه حنوي ُحمِسن حـىت مسعتـه يقـول: 

  . )١(الالم اليت تصحب "إْن" اخلفيفة هي الم االبتداء

 بنــاء الفــتح إاليف "إْن"  جيــوز الوتابعــه الفارسـي إىل أنــه  العافيــة أيب ابــن ذهــبلـذلك و 

  عن عمله.   بعدهاالفعل  تعلق ، وملغريهاأخرى الماً  أ�ا على

  ثمرة الخالف: 

مـن حيـث التشـديد  (إن) تكمـن يف تـهالواضح يل مـن اخلـالف يف هـذه املسـألة، أن مثر 

والـذي يؤيـد ذلـك ويوضـحه مـا جــرى . التعليـقأو يف اإللغـاء إعماهلـا والتخفيـف، وعليـه يكـون 

بـــني أيب علـــي الفارســـي واألخفـــش الصـــغري، وكـــذلك بـــني ابـــن أيب العافيـــة وابـــن األخضـــر، يف 

  .)٢("ملؤمناً  كنت إن علمنا قداحلديث املشهور" 

 الكسـر إالن األخضر، من أنه ال جيوز يف "إْن " ذهب األخفش إىل ما ذهب إليه ابف

  .العمل عن العلم فعل قتفعلَّ  لالبتداء الالم أن على بناء

 علــى بنــاء الفــتح إاليف "إْن"  جيــوز الوتابعــه الفارســي إىل أنــه  العافيــة أيب ابــن ذهــبو 

هـو األصـل،  الفعل عن عمله. وقال ابن أيب العافيـة أيضـاً: كسـر "إْن" تعلق فلم غريها الم أ�ا

  فلما فتحت بسبب " علمت" أبقيت "الالم" إشعاراً بأصلها. 

 وثمـرة(وقد نص النحاة على هـذه الثمـرة يف كتـبهم، فجـاء يف التـذييل قـول أيب حيـان:

 الم كانــــت وإن قعلِّــــتُ  مل للفـــرق كانــــت فـــإن وأخوا�ــــا علمـــت دخــــول عنـــد تظهــــر الخـــالف

بـني القـولني، أ�ـا إن   وثمرة الخـالفاف قائالً: ( ونص أيضاً يف االرتش  .)٣()قتلَّ عَ  االبتداء

كانــت الم االبتــداء وجــب كســـر مهــزة إن، وإن كانــت غريهــا جـــاءت للفــرق وجــب فــتح مهـــزة 

  ). )٤(إن

                                                
 . ١/٣٦٦المحتسب )١(
ي الحدیث كامًال أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب العلم، وفي كتاب الوضوء، وكتاب الجمعة. ومسلم ف  )٢(

 كتاب الكسوف وكتاب االعتصام.
 .  ٥/١٣٩،١٣٨. والتذییل ١/٣٥١انظر: همع الهوامع  )٣(
 . ٣/١٢٧٢انظر: االرتشاف  )٤(



١٣٣ 

 

ـــدة وتظهـــرنـــص ابـــن عقيـــل يف شـــرحه أللفيـــة ابـــن مالـــك قـــائالً: ( وكـــذلك   هـــذا فائ

: وسـلم عليـه اهللا صلى ولهق وهي ،األخضر وابن العافية أيب ابن بني جرت مسألة يف الخالف

 جعلهـا ومـن"  إن" مهـزة  كسـر أوجـب االبتـداء الم جعلهـا فمن " ملؤمناً  كنت إن علمنا قد" 

  .)١()نإ مهزة فتح للفرق اجتلبت أخرى االمً 

قــد  (: -صــلى اهللا عليــه وســلم  –يف حنــو قولــه  أثــر الخــالفويظهر وقــال األمشــوين:(

ـــــاً) فعلـــــى املـــــذهب ا ـــــت ملؤمن ـــــاين جيـــــب علمنـــــا إْن كن ألول جيـــــب كســـــر مهـــــزة "إْن" وعلـــــى الث

  .)٢(فتحها)

عمـــل فيمـــا علـــى ذلـــك فـــإن مثـــرة اخلـــالف مثـــرة لفظيـــة، تتعلـــق مبـــا تقـــوم بـــه "إن" مـــن و 

  ، أو التخفيف.بعدها، يف حالة التشديد

 :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من النصوص الدالة على الثمرة ومن نص احلديث املشهور، ما يلي:

  :ًيــق فعــل العلــم بعــدها عــن علا كانـت الــالم الم ابتــداء، فعلــى الــرأي األول، جــاز تإذأوال

أفــال يعلــم إذا بعثــر مــا فــي القبــور ... إن  {ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولـه تعــاىل:العمـل. 

لوجـوِد يف "إن" اهلمـزِة علـى َكْسـِر اجلمهـور  )١١-٩(العاديـات، اآليـاتربهم بهم يومئذ لخبير}

ــا معلَِّقــٌة لــ. والظــاالــالم يف خربهــا ويــدلُّ علــى أ�ــا ، فهــي يف حمــلِّ نصــب »يـَْعَلــُم  « ـهُر أ�َّ

ــمَّ  َقــٌة للِعْلــِم ال مســتأنفٌة قــراءةُمَعلِّ  ــم �ــم يؤمئــٍذ خبــٌري  «ل وغــريِه أأيب السَّ بــالفتح  »أنَّ ر�َّ

ا يف هذه القراءِة سادٌة مس   .)٣(مفعوليهادَّ وإساقِط الالم ، فإ�َّ

  :ًفعل العلم عن العمل. مل تعلق، فعلى الرأي الثاين فارقة المإذا كانت الثانيا 

 :ًفإن الالم على الـرأي األول الم ابتـداء مشـددة، إذا دخلت "إْن" على مجلة امسية ثالثا ،

 ووجب كسر مهزة "إْن".

                                                
 . ٣٨١، ٣٨٠/ ١انظر: شرح ابن عقیل  )١(
 .١/٤٣٧انظر: شرح األشموني   )٢(
 ، والدر المصون، تفسیر سورة العادیات.١١/٢٥البحر المحیط )٣(



١٣٤ 

 

 :ًـــرأي علـــى مجلـــة فعليـــة كانـــت "إْن" إذا دخلـــت  رابعـــا الـــالم هـــي الـــالم الفارقـــة، علـــى ال

 . زة "إْن"الثاين، ووجب فتح مه

 :ًأن الـالم الداخلـة علـى دل علـى الثمـرة، وهـو نـص احلـديث، يـاهد يف هـذه الشـ خامسـا

وقـــد ثبتـــت الروايـــة بـــذلك، وعليـــه، ال تصـــلح هـــذه الروايـــة مـــع  البتـــداء،الم ااخلـــرب هـــي 

"إْن" إذا عملــت؛  أصـحاب الــرأي الثــاين؛ أل�ــا ال تــأيت مـع "أْن" املفتوحــة، وال تــأيت مــع 

 ياج للفرق، لعدم اللبس أو التوهم.ألنه ال احت

وأميــل إىل الــرأي األول، بــأن الــالم الم فارقــة وليســت الم االبتــداء الــيت مــع "إنَّ"، ألن 

"تـــدخل علـــى  الم "إنَّ" حـــىت تكـــون متقدمـــة علـــى امسهـــا، الـــذي هـــو مبتـــدأ يف األصـــل،  "إنَّ

ـــئال جيتمـــع تأكيـــدان إذا كـــان اخلـــرب هـــو املبتـــدأ يف املعـــ ىن، وأ�ـــا تـــدخل علـــى فـــأخرت للخـــرب ل

الفعــل، والفعــل لــيس مبتــدأ يف األصــل، ويعمــل مــا قبلهــا فيمــا بعــدها ، والم "إنَّ" ال يعمــل مــا 

أصـحاب الـرأي الثـاين مـن أ�ـا إليـه مبـا ذهـب وهـذا مـا دعـاين إىل األخـذ . )١(قبلها فيمـا بعـدها

  فارقة، وليست الم االبتداء. وذلك لألسباب التالية: الم

  البتداء ال تدخل إالّ على املبتدأ، أو ما أصله املبتدأ.ا املعروف أن الم -١

 وأ�ا تدخل يف باب "إّن" على اخلرب أو معموله أو ضمري الفصل. -٢

مـن  يـاً خال اً أ�ا ال تدخل على اخلرب إال إذا كان مثبتـاً متـأخراً غـري مـاض، متصـرفو  -٣

  واهللا أعلم. "قد".

***  

  

  

  

  

 

                                                
 . ٥/١٣٨، والتذییل والتكمیل ١/٣٥٠،٣٥١: انظر: همع الهوامع )١(



١٣٥ 

 

 " العاملة عمل "إنَّ")(العطف على الموضع قبل تمام خبر "ال - ٣

عمـــل "إنَّ" ال بـــد هلـــا مـــن شـــروط، فـــإن النافيــة مــن املتفـــق عليـــه أنـــه لكـــي تعمـــل "ال" 

اجتمعــت هــذه الشــروط عملــت عملهــا مــن نصــب االســم ورفــع اخلــرب إمجاعــاً إذا كانــت غــري 

مثال: ال آمراً مبعروف مذموم، وال صاحب بـر ملـوم، فرفعـت "ال" خربهـا وهـو مـذموم،  مركبة،

لوم، وامسها منصوب وهو آمراً وصاحب، وجيب أن يكون خربها نكـرة؛ ألنـه لـو كـان معرفـة وم

   .ال جيوز اإلخبار به عن النكرة

مرّكبـة "ال" كانـت إذا  ولكن وقـع اخلـالف يف العطـف علـى املوضـع قبـل متـام خـرب"ال"، 

  ها. هل جيوز أم ال؟ مسمع ا

هـذه املسـألة، لـذا وجـب عـرض يف الذي تعددت اآلراء حولـه مناط اخلالف هذا هو و 

  ، على النحو التايل:إلظهار الثمرة والفائدة املرجوة من هذا اخلالف وجهات النظر بإجياز

العطـف إىل جـواز  ذهب الكوفيون واألخفش والمازني والمبرد، واختاره ابن مالـك

رب، كعمـل هـي العاملـة للرفـع يف اخلـوبعد متامه؛ ألن "ال" عنـدهم على املوضع، قبل متام اخلرب، 

فتعطف على ذلك: (ال رجَل وامرأٌة يف الدار)  مثال ةبأم غري مرك سواء كانت "ال" مركبة"إنَّ" 

بعـد متـام  وجيـوز كـذلكتقول: (إنَّ زيداً وعمـرٌو قائمـان)، يف "إنَّ" فكما   قبل متام اخلرب، املوضع

ٌو) فتعطـف علـى املوضــع اخلـرب فنقـول: (ال رجــَل يف الـدار وامـرأٌة) ونقــول: (إن زيـداً قـائم وعمــر 

  .)١(أيضاً 

ولقــد احــتج الكوفيــون جلــواز مــا ذهبــوا إليــه بالقيــاس، حيــث قــالوا: " أمجعنــا أنــه جيــوز 

العطف على املوضـع قبـل متـام اخلـرب مـع "ال" ، حنـو (ال رجـَل وامـرأٌة أفضـُل منـك) وكـذلك مـع 

حيملـون الشـيء علـى ضـده،   "إنَّ" أل�ا مبنزلتها، وإن كانت "إنَّ" لإلثبات و"ال" للنفي؛ أل�ـم

كمــا حيملونــه علــى نظــريه، يــدل عليــه أنــا أمجعنــا علــى أنــه جيــوز العطــف علــى االســم بعــد متــام 

  .)١(اخلرب، فكذلك قبل متام اخلرب؛ ألنه ال فرق بينهما عندنا

                                                
 .١/١٤٦، والهمع٢/٦، وشرح األشموني ٥/٢٣٤، والتذییل٣/١٢٩٧االرتشاف  انظر: )١(
 ). ٢٣المسالة ( ١/١٨٦اإلنصاف )١(



١٣٦ 

 

 واألخفش يف جعل اخلرب مرفوعًا بـ "ال" ولقد اختار ابن مالك مذهب الكوفيني

  .)٢(أجاز العطف على املوضع قبل متام اخلرب،أو بعد متامه كما يف "إنَّ"وأنزهلا منزلة "إن"ولذا 

وقـد اعــُرتض علـى هــذا املــذهب بـأن احلــرف الـذي ينصــب االســم ويرفـع اخلــرب إذا َغــريَّ 

معىن الكالم مل جيز محله على املوضع، ولذلك مل جيز يف ليـت ولعـل وكـأن، فكـان ينبغـي علـى 

ع "ال" أل�ا غريت معىن ما دخلت عليـه مـن اإلجيـاب إىل هذا أال جيوز العطف على املوضع م

  .)٣(النفي

معـىن النفـي،  "ال"حـدث فيمـا دخلـت عليـه يف على هذا االعرتاض قائًال: الورد السريا

وأن معــىن النفــي ال ينــاقض االبتــداء؛ ألن حــروف النفــي جيــوز دخوهلــا علــى االبتــداء، حنــو: ال 

وليت وكأن كذلك؛ أل�ا ال يقـع بعـدها املبتـدأ يف شـيء رجَل يف الدار وال امرأَة، وليست لعل 

  .)٤(من كالمهم

ال جيـوز  إىل أنـه  ذهب سيبويه والبصريون وابن عصفور في شرح الجمل، والمبـرد

مل تعمـــل عنــدهم  "ال" نالعطــف علــى املوضــع قبــل متــام اخلــرب يف "ال" العاملــة عمــل "إنَّ"؛ أل

رب يف موضـع رفـع علــى االبتـداء واخلــالـيت رُكبـت معهــا  النكــرةامسهـا مـع  "ال"بــل يف اخلـرب، شـيئا 

واســتدل جلــواز اإلتبــاع هنــا  ،عــزاه أبــو حيــان لســيبويهبــه قبــل دخــول "ال"، و مرفــوع خــرب املبتــدأ 

  .)٥( )إنَّ (بالرفع قبل استكمال اخلرب خبالف 

اخلرب، كما مل جيز احلمل علـى متام على املوضع قبل (العطف) احلمل وال جيوز عندهم 

" إمنـا جييـزه بعـد متام ضع "إنَّ" قبل مو  متـام اخلرب، بل من أجاز ذلـك مـن البصـريني يف بـاب "إنَّ

  .)١(اخلرب

  ، حنو قول الشاعر:املعمولني إذا كان اخلرب مما يصلح أن يكون ألحدأما 

                                                
 . ٥٦، ٢/٥٥شرح التسهیل البن مالك )٢(
 .٣/٨٢شرح الكتاب للسیرافي  )٣(
 .٨٣، ٣/٨٢رافي ، و شرح الكتاب للسی٥/٢٣٥التذییل والتكمیل  )٤(
شرح التصریح ، و ١/٣٦٣وهمع الهوامع ٥/٢٣٥تذییل، وال٣/٦٩، والمقتضب٢/٢٧٣شرح الجمل البن عصفور )٥(

١/٣٣٧ 
 ). ٢٣المسألة ( ١/١٨٦.واإلنصاف ٢٣٦، ٥/٢٣٥التذییل  )١(



١٣٧ 

 

  )٢(فال لغٌو وال تأثيَم فيها         وَما فاهوا به أبداً ُمقيمُ 

  .(فيها) خرباً عن أحدمها، وخرب اآلخر حمذوف فعلى مذهب الكوفيني واألخفش أن

وعلى قول البصريني يصلح أن يكون (فيهـا) خـرباً عنهمـا، ألن "ال" ركِّبـت مـع االسـم 

"لغـــو"  فصـــارا مبتـــدأ، و "ال تـــأثيم" مبتـــدأ ثـــان معطـــوف عليـــه، لـــذلك جـــاءت (فيهـــا) خـــرباً 

  عنهما؛ ألن املعطوف له حكم املعطوف عليه. 

قبـل متـام اخلـرب يف "ال" علـى املوضـع جيـوز العطـف  أنه ه املسألة:يف هذ وخالصة القول

ألن "ال" مـع امسهــا عنــدهم عنـد الكــوفيني، وال جيـوز ذلــك عنـد البصــريني؛ العاملـة عمــل "إنَّ" 

" فإنــه ال جيــوز العطــف مبتــدأ، وعطــف املبتــدأ ع لــى املبتــدأ جــائز قبــل متــام اخلــرب، بعكــس "إنَّ

  بعد متام اخلرب. عليها على املوضع عندهم، إال 

هـذه املسـألة، يف  ونفيـوالكو وأرى أن األسلوب العـريب حيتمـل مـا ذهـب إليـه البصـريون 

لشـاعر ، ودل عليـه قـول اوهذا مما أفاد اللغة وأثـرى تراكيبهـامن ناحية احلذف والتقدير للخرب، 

  السابق، وورد يف كتب النحو.

  ثمرة الخالف:

درس النحـوي، ووجـه هـذه اإلفـادة يف الرتكيـب سألة أفـاد الـامليف هذه  أرى أن اخلالف

، وهــذا ممــا اإلفــراد وأثــر ذلــك يف خربهــا وأوضــع "ال" يف حالــة الرتكيــب، للجملــة، واختصــاص 

  الرتاكيب اللغوية، وظهر فيها التقدير واحلذف، ومها من أبرز وجوه اللغة العربية. أثرى

    هلا:م، مظهراً وهذه الثمرة قد نص عليها بعض العلماء يف كتبه

                                                
دیوانه أولهما البیت من بحر الوافر، وقائله هو أمیة بن أبي الصلت، والبیت ملفق من بیتین غیر متوالیین في  )٢(

  ) في القصیدة، وهو:١٣البیت رقم (

  وفیها لحم ساهرة وبحر       وما فاهوا به لهم مقیم

  ) وهو: ١٩والبیت الثاني رقم (     

  فال لغو وال تأثیم فیها         وال َحیٌن وال فیها ملیم

، . واللسان مادة  (أثم)٢/٢٨٣، والخزانة ٣/١٢٩٨، واالرتشاف٢/١٩، واألشموني١/٣٨٩التبصرة والتذكرةانظر: 

 . ٥/٢٣٦، والتذییل٢/١٥وشرح ابن عقیل



١٣٨ 

 

تظهــر يف  وثمـرة الخــالف(  :قولــهالتــذييل أليب حيـان، و  ورد يف كتــايب االرتشـاففقـد 

وعلــى قــول األخفــش ال جيــوز ذلــك؛ ٌة قائمــان"، فعلــى مــذهب حنــو قولــك: "ال رجــَل وال امــرأ

  اآلخرين جيوز).

 :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من كالم أيب حيان يف هذه الثمرة ما يلي:

 :كيب على الرأي األول ال جيوز من وجهني:هذا الرت  أوًال 

العامـل وألن يؤدي إىل إعمـال عـاملني يف معمـول واحـد، أن هذا الرتكيب  - ١

"، فــــإذا قلــــت: "ال رجــــَل وامــــرأٌة  ــــة اخلــــرب يف "إنَّ عنــــده يف اخلــــرب "ال" مبنزل

 ، األول:يعمــل فيــه عــامالنوهــو اخلــرب، ن" قائمــان" لــزم أن يكــون "ئمــااق

هـو  علـى أنـه"امـرأة" وتعمـل فيـه  . والثـاين:مسهـاال"ال" من حيث هو خـرب 

  . يف خرب "ال" بعكس "إنَّ" خربها، وال جيوز ذلك

ألن كــالً مــن  ـ عنــدي ـعــل عــاملني يف اخلــرب، ضــعيف هــذا الرتكيــب جب  - ٢

لتنــازع. وهــو ممــا ال فائــدة املعمــولني يلــزم لــه اخلــرب، وهــذا يــدخلنا يف بــاب ا

 .يف مسألتنا هذهمنه 

  هذا الرتكيب على رأي اآلخرين ـ كما قال أبـو حيـان ـ ؛ ألن "ال" إذا ركبـت  جيوز اً:نيثا

  مع امسها صارا شيئاً واحداً، ومل جيتمع يف اخلرب عامالن ملعمول واحد.

 :ًجيوز هذا الرتكيب على رأي اآلخـرين، علـى أن "ال وامسهـا مبتـدأ ومـا بعـدها مبتـدأ  ثالثا

  .زيٌد وعمرٌو قائمان :ا على اآلخر، كما تقولأحدمه اً ن معطوفثان، فصارا امسني مبتدأي

 :ًهـذا الرتكيــب جيــوز علــى الــرأي األول، خبــالف مـا ذكــره أبــو حيــان، وذلــك  جبعــل  رابعــا

اخلــرب ألحــد املعمــولني فقــط، والثــاين خــربه حمــذوف، أي أن اخلــرب" قائمــان" يأحــذه أحــد 

فـال لغـٌو وال  ول الشـاعر:املعمولني، والثاين خربه حمذوف، والدليل على ذلك ما مر من قـ

         .....    تأثيَم فيها



١٣٩ 

 

 ني مــــذهب ســــيبويه ومــــن معــــه،ذهباملــــ وعليــــه فــــإين أرى أن هــــذا الرتكيــــب جيــــوز علــــى

  واهللا أعلم.ومذهب الكوفيني واألخفش واملازين واملربد واختيار ابن مالك. 

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحذوف من المضارع المعتل اآلخر) في( أثر الجازم  - ٤

املشــهور أن الفعــل املضــارع املعتــل اآلخــر ، إذا تقــدم عليــه جــازم، حــذف حــرف العلــة 

، الســـكون عـــن نيابـــة، كريمـــي يـــاءً  أو كيغـــزو اً واو  أو كيخشـــى اً ألفـــ منـــه، ســـواء أكـــان احلـــرف

)١٨سورة التوبـة، آيـة: ( )ولم يخش إال اهللافنقول: مل خيش، مل يغز، مل يرم، قال تعاىل: (
وعليـه ،  

  رف العلة بسبب وجود أداة اجلزم. حذف حيكون 



١٤٠ 

 

فيهـــا أحـــرف العلـــة بعـــد أداة  ثبتـــتلكـــن، وردت شـــواهد عـــن العـــرب خـــالف ذلـــك، 

  ومما يدل على ذلك وجود الواو بعد اجلازم يف قول الشاعر:اجلزم، دون أن ُحتذف، 

  )١(َلْم َتدَعِ َهَجوَت زَبَّاَن ُثمَّ ِجئَت ُمْعَتِذرًا        ِمْن َهْجِو زَبَّاَن َلْم تـَْهُجو وَ 

  وكذلك وجود الياء يف قوله:

َباُء تـَْنِمي           ِبَما الََقْت لَُبوُن بَِني زِيَادِ    )٢(أَلْم يَْأتِيَك َواألنـْ

  وكذلك األلف يف قول الشاعر: 

  )٣(َوالَ َتَمـلَّقْ  ااهَ ـضَّ رَ تَـ  الَ وَ إَذا اْلَعُجوُز َغِضَبْت فَـطَلِّْق        

  ؟ األداة اجلازمة لوجود ما هو احملذوففيوعليه، فقد اختلفوا 

ازم ، وأن ذلــك حــروف العلــة الثالثــة مــع وجــود اجلــ جــواز إقــرار لــىإ الجمهــورذهــب 

وأّولـوا علـى وقال بعضهم: إنه جيوز يف سعة الكالم، وإنه لغة لبعض العـرب، لضرورة، خمتص با

)٧٧(طـه، آيـة: )تخشـى وال دركـا تخـف ال(يف قوله تعاىل: كما ،  لك بعض القراءات القرآنيةذ
)١( 

مــــع وجــــود اجلــــازم وهــــو ال يف "ختشــــى" اســــتدلوا �ــــا علــــى جــــواز إقــــرار األلــــف القــــراءة  هــــذهف

  .)٢(الناهية

                                                
البیت من بحر البسیط، وقائله: أبو عمرو بن العالء ، یخاطب به الفرزدق عندما جاء إلیه معتذرًا من أجل  )١(

، والتسهیل ١/١٢٠، واألشموني ١١/١٥٨هجو بلغه عنه، وزبان هو اسم أبي عمرو. انظر: معجم األدباء 

 .١/٢٤، واإلنصاف ٥/٢٣٨٧، واالرتشاف١/٥٢، وهمع الهوامع ١/٨٧، والتصریح ١/٥٦مالك البن
، ١/٨٧، والتصریح١/٥٦،٣/١٥٣البیت من الوافر، وهو لقیس بن زهیر العبسي، انظر: شرح التسهیل )٢(

 .٢/٢٠٦، والتذییل والتكمیل ١/٢٤٤والحجة للفارسي، ٥/٢٣٨٧واالرتشاف،١/١١٩واألشموني
، ١/٦٨، والحجة للفارسي٥٦، ١/٥٥، وشرح التسهیل١/٧٨الرجز، وهو لرؤبة، انظر: التصریح البیت من )٣(

البن عصفور  وشرح جمل الزجاجي،  ١٠/١٠٤وشرح المفصل ،٢/٢٠٧والتذییل، ٥/٢٣٨٨واالرتشاف

٢/١٨٨ . 
في إعراب  ونسبت إلى األعمش ٢/١٨٧وقراءة الجزم في (ال تخف) نسبت إلى حمزة في معاني القرآن للفراء  )١(

. أما (ال تخشى) وهو موضع الشاهد، ٦/٢٤٥، وٕالى ابن أبي لیلى في البحر المحیط ٣/٥٠القرآن للنحاس 

 فقرأها الكل بإثبات األلف. 
 .  ١٨٨، ٢/١٨٧انظر: معاني القرآن   )٢(



١٤١ 

 

وأنـت ال ختشـى" لـى أنـه مجلـة اسـتئنافية تقـديرها "وتأوله آخرون بأنه مرفوع ال جمـزوم ع

وهـــذه األلـــف تأولـــه آخـــرون علـــى أنـــه جمـــزوم حبـــذف األلـــف و  .)٣(و "ال" حـــرف نفـــي ال �ـــي

  .)٤(جاءت ملراعاة الفواصل

بإثبــات اليــاء يف الفعــل "يتقــي"  )٩٠( يوســف، آيــة: )ويصــبر يتقــي مــن إنــه(وكــذلك قــراءة 

  .)٦(وقد اختُلف يف ختريج هذه القراءة بني أهل النحو .)٥(ا�زوم

واختلفــــوا حينئــــذ فيمــــا حذفــــه اجلــــازم، فــــذهب بعضــــهم إىل أن احملــــذوف هــــو الضــــمة 

  م من ذهب إىل أن احملذوف الضمة املقدرة. الظاهرة، ومنه

أن اجلازم حذف الضـمة املقـدرة، ألنـه ال حيـذف إال مـا كـان عالمـة إىل  سيبويهذهب 

للرفع، وهذه احلروف ليسـت عالمـة للرفـع، وإمنـا عالمـة الرفـع هـي الضـمة املقـدرة فيهـا، لـذلك 

نه ملا دخل اجلازم على الفعـل ارع املعتل اآلخر بصوره الثالث يبقى كما هو؛ ألالفعل املض فإن

حذف احلركة املقدرة ، واكتفى �ا، وعندما أصبحت صورة ا�زوم واملرفوع واحدة فرَّقوا بينهمـا 

  .  )٧(حبذف حرف العلة

لواو واليــاء مــن احلــروف األصــلية؛ واأللــف فــا ن اإلعــراب زائــد علــى ماهيــة الكلمــة،ألو 

ف ملحـق بأصـل، وحـرف اجلـزم ال حيـذف منقلبة عن أصل؛ وقد يكـون احلـرف منقلبـاً عـن حـر 

احلـرف األصــلي وال امللحـق بأصــل، فكـان القيــاس يقتضـي أن َحيــذف اجلـازم الضــمة املقــدرة يف 

احلـــروف، لكـــن يبقـــى ا�ـــزوم بصـــورة املرفـــوع لـــو اقتصـــر علـــى ذلـــك، فحـــذف اجلـــازم الضـــمة 

  . )٢(وإىل هذا ذهب أبو حيان والسيوطي .)١(املقدرة

                                                
 وجه.، ولم یجز النحاس فیها غیر هذا ال٣/٥٠،٥١، وٕاعراب القرآن للنحاس ٢/١٨٧انظر: معاني القرآن )٣(
 .٥/٢٤٠انظر: الحجة للفارسي   )٤(
 قراءةُ  وأمَّا. فیهما بحذفها الباقونقرأ و  ووقفًا، وصالً  الیاء بإثباتعن ابن كثیر  قنبلاءة قر " َیتَّقي" قوله: )٥(

 .مجزوم ألنه فواضحة الجماعة
 .١/٢٢٠، وحاشیة الصبان على األشموني ١/٨٨انظر التصریح  )٦(
 . ١/١٧٤، والهمع١/٨٧انظر: شرح التصریح  )٧(
 . ٥٨ – ٢/٥٦. وشرح الكتاب للسیرافي ٣/٩٥،٩٦و ،١/٢٣انظر: الكتاب  )١(
 .١/١٧٤، والهمع ٢/٨٤٨. واالرتشاف ٢٠٣، ٢/٢٠٢انظر: التذییل والتكمیل )٢(



١٤٢ 

 

ذوف هــي الضــمة الظــاهرة علــى الــواو واليــاء؛ أل�مــا جــاءا إىل أن احملــ وذهــب آخــرون

  مضمومتني ضمة ظاهرة يف الشعر، كما يف قوله:

  )٣(جدِ بالوَ  يهِ غرِ تُ  ال تنفكُّ  هواجسُ        قـُيَِّضتْ  وُ لُ سْ يَ  القلبَ  علَّ  إذا قلتُ 

فظهـور الضــمة علــى الــواو يف الفعــل "يسـلو" دل علــى أن احملــذوف عنــد دخــول اجلــازم 

  ضمة الظاهرة.هو ال

وعليــه اختلفــوا يف هــل جيـــوز إقــرار األلــف يف املضــارع املعتـــل إذا دخــل عليــه اجلـــازم يف 

  الضرورة ، كـ "خيشى" و "يغشى" أم ال؟.

وذهـب  -كمـا سـبق   –فذهب اجلمهور إىل إقرار ذلك يف الضرورة وللسعة يف الكالم 

�ـــا حــــرف أصـــلي واجلــــازم ال ســـيبويه إىل إقرارهـــا جبعــــل الضـــمة مقـــدرة عليهــــا يف اإلعـــراب، أل

   حيذف األصلي وال امللحق به.

ومن ذهـب إىل أن الضـمة ظـاهرة، منـع إقـرار وجـود األلـف بعـد اجلـازم؛ أل�ـا ال تظهـر 

  عليها الضمة وال غريها من عالمات اإلعراب. 

هـــذه ، وأن )٤(العلـــة حـــروف حـــذفإىل أن اجلـــازم  ابـــن مالـــك وابـــن الســـراج وذهـــب

اإلعراب بالضـمة وال بالفتحـة، ألن اإلعـراب فـرع يف الفعـل ال أصـل فـال  األفعال ال يقدر فيها

  .  )٥(العلة حرف نفسحذف  اجلازم ن؛ ألحاجة لتقديره فيه

  .)١(مع أن ظاهر كالمه يف املقرب جييزهقد عارض ابن عصفور املذهب الثاين، و 

 وأن، الفعــل "المــات" هــي الــيتالعلــة،  روفحــ حــذف اجلــازم أن إىل آخــرون وذهــب

إشــباع احلركــة بعــد حــذف  عــن تولــدت إشــباع حــروف يف هــذه األفعــال هــي املوجــودة احلــروف

وإشـباع ". لـم تهجـوفإشباع الضمة نتج عنه الواو كمـا يف البيـت األول يف قولـه "حرف العلة، 

                                                
، وهمع ١/٢٥٢، والمقاصد النحویة١/١٧٠البیت من الطویل، ولم أقف على قائله، انظر: الدرر )٣(

   ، ومعجم شواهد العربیة.، لرجل من طیيء١/٥٧ه ابن مالك في شرح التسهیل ، ونسب١/٥٣الهوامع
 . ٢٤٢-٢٤١وشرح المقدمة الجزولیة١/١٣١،١٣٢والهمع٢٠٣- ٢/٢٠٢والتذییل، ٥٦-٥٥/ ١التسهیلانظر: )٤(
 .١٣٢،  ١/١٣١، وهمع الهوامع ٨٧، ١/٨٦انظر: شرح التوضیح  )٥(
 .١/٥٠انظر المقرب البن عصفور  )١(



١٤٣ 

 

وإشـباع الفتحـة نـتج عنهـا  ."ألـم يأتيـك"الكسـرة نـتج عنهـا اليـاء كمـا يف البيـت الثـاين يف قولـه 

ــاهاالبيــت الثالــث يف قولــه " األلف،كمــا يف وعليــه فمــا هــي " الــيت ســبقها أداة النهــي. وال ترضَّ

  الثمرة املرجوة من هذا اخلالف؟

  ثمرة الخالف:

عليـه يف هــذه املسـألة، يبــدو يل أن مثرتــه  اخلــالف ملــا اسـتقر  وبعـد اإليضــاح السـابق

ه، وكـذلك إظهـار ذفـلفظية، تكمن يف اللفظ من حيث ذكر حرف العلـة بعـد اجلـازم أو ح مثرة

  اإلعراب أو تقديره. كما هو واضح من وجهة نظر أصحاب اخلالف.

ونـص عليهـا السـيوطي يف هذه املسألة،  واضحة فائدة ومثرة اخلالف لذلك ظهرت

 ذفحبـ قـال فمـن األلـف فـي تظهـر الخـالف وفائـدة يف اهلمع ونسبها إىل أيب حيان قـائال: "

وال غريهـا مـن احلركـات،  ضمةتظهر فيها ال ال ألنهازم؛ للج األلف إقرار جيز مل الظاهرةالضمة 

  .)٢(وال ترضَّاها"، ويشهد له: " إقرارها أجاز املقدرة قال ومن

  :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من هذه الثمرة اليت قيلت على لسان أيب حيان ما يلي:

  د األلــف بعــد أن رأي اجلمهــور القائــل بالضــرورة الشــعرية وبالســعة يف الكــالم أجــاز وجــو

  اجلازم يف الفعل املضارع املعتل، فلم حيذفها.

  وعلى الرأي القائل بأن عالمة الرفـع احملذوفـة هـي الضـمة الظـاهرة، ال جيـوز وجـود األلـف

 يف الفعل املضارع املعتل اآلخر؛ ألنه ال تظهر عليه الضمة.

  يف الفعــــل وعلـــى الــــرأي القائــــل بــــأن احملـــذوف هــــو الضــــمة املقــــدرة، جيـــوز وجــــود األلــــف

 املضارع املعتل بعد اجلازم؛ إجراء للفتحة جمرى الضمة.

 حيـث أثبـت  "ااهَ ـضَّـرَ تَـ  الَ وَ "على الرأي القائل بأن احملذوف هو الضمة املقدرة واسـتدل بــ

  وقد سبقها أداة اجلزم والنهي "ال".ترضَّاها" األلف يف "

 ترضَّـاهاوال قولـه:" على الرأي القائل بأن احملذوف هـو الضـمة الظـاهرة، فقـد أوَّل "

  .االستئناف أو يةاحلال على بإثبات األلف

                                                
 .٢/٢٠٨،  والتذییل والتكمیل ١/١٧٦ر: همع الهوامعانظ )٢(



١٤٤ 

 

  تــأوَّل َمــن قــال بعــدم وجــود األلــف للجــازم، أن وجودهــا يكــون مراعــاة للفواصــل، كمــا يف

ـــــــزاب: }وتظنـــــــــون بـــــــــاهللا الظنونـــــــــا{قــــــــراءة قولـــــــــه تعـــــــــاىل: فأضـــــــــلونا :{وقولـــــــــه )١٠(األحــ

)٦٧األحزاب:(}السبيال
)١(. 

، والسـعة أي اجلمهـور بـأن ذلـك خمـتص بالضـرورة الشـعريةيل إليـه هـو ر والرأي الذي أم

  لى اجلزء، وإن اختلف يف التخريج.زل حكم الكل عـيف الكالم؛ ألن الضرورة تن

  واهللا أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
. قرأهما ابن كثیر والكسائي وحفص عن عاصم باأللف ٦٧، والثانیة رقم١٠اآلیتان من سورة األحزاب آیة رقم  )١(

وقفًا فقط. وقرأهما نافع وابن عامر عن حفص باأللف وقفًا ووصال. وقرأ أبو عمرو وحمزة بغیر ألف وقفًا 

، ومعجم القراءات ٥٢٠، ٥١٩عن أبي عمرو إثبات األلف وصًال ووقفًا. انظر: السبعة ص ووصًال. وروي

٥/١١٣ . 



١٤٥ 

 

  مسألة: (الخالف في حرف التعريف "أل"أحادي أم ثنائي) - ٥

 تــدخل علــى األمســاء، الــيت هــي أداة التعريــف، وأ�ــا هــي) أل(املشــهور بــني النحــاة أن 

  وأ�ا ال تأيت إال ثنائية الوضع. ،املعرَّف �ا  (املعرَّف بأداة التعريف) همبعضويسمي 

لكــن وقــع اخلــالف يف مهز�ــا، هــل هــي مهــزة قطــع أو وصــل؟ فــذهب بعضــهم إىل أ�ــا 

  مهزة وصل، وذهب اآلخرون إىل أ�ا مهزة قطع، على النحو التايل:

مهـزة وصـل زائـدة ، معتـد �ــا �ـا ثنائيـة الوضـع، وأن اهلمـزة  إىل أن (أل) ذهـب سـيبويه

يف الوضـع؛ لـيمكن النطـق بالسـاكن، وال دخـل هلـا يف التعريـف، وفُتحـت خبـالف سـائر مهـزات 

 كهمــزة فهـي أداتـه يف زائـدة كانـت وإن التعريـف أداة جـزء أ�ـا، و الوصـل ختفيفـاً لكثـرة ورودهـا

  .)٢(أبو حيان عن مجيع النحويني إال ابن كيسان ، ونقله)١("لعل" يف األوىل والالم اضرب

لكــن اهلمــزة علــى هــذا زائــدة  ،جبملتهــا "أل"ونقــل يف التســهيل عــن ســيبويه أن املعــرف 

للوصــل معتــد �ــا يف الوضــع مبعــىن أ�ــا جــزء األداة، وإن كانــت زائــدة فيهــا كــأحرف املضــارعة، 

  .)٣(وليست زائدة عليها حىت تنايف االعتداد �ا يف الوضع

قــال صــاحب التصــريح: حجـــة ســيبويه علــى مــا ذهـــب إليــه هــي أن اهلمــزة تســـقط يف 

الدرج ، أما فتحها فلمخالفتها للقيـاس، لـدخوهلا علـى احلـرف، وأمـا ثبو�ـا مـع احلركـة عارضـة، 

فــال يعتــد �ــا، وأمــا ثبو�ــا يف القســم والنــداء حنــو: هــا اهللا ألفعلــن، ويــا أهللا، فــألن "أل" صــارت 

يف إله. وأما قوهلم يف التذكر آيل، فلما كثرت مصاحبة اهلمـزة لـالم نـزال منزلـة  عوضاً عن اهلمزة

  . )٤(قد. وأما "آلذكرين" فاللتباس االستفهام باخلرب

                                                
 .  ١/٢٨٢، حاشیة الصبان على شرح األشموني ٢٥٦/ ١انظر: الهمع  )١(
 . ١/٢٥٧همع الهوامع  )٢(
 . ١/١٤٨وحاشیة الخضري  ، ٢٥٤، ١/٢٥٣شرح التسهیل و  ،٤/٢٢٦الكتاب  انظر: )٣(
 .  ١/١٨٠صریح شرح الت )٤(



١٤٦ 

 

 ختفيفـــا وصـــلت بأ�ـــا وأجيـــب وصـــال اهلمــزة حبـــذف ســـيبويه ملـــذهبأبوحيـــان  واســتدل

 ومل نفصــــــالاال تقــــــدير يف كانــــــت )قدـ(كــــــ األصــــــل يف كانــــــت ولــــــو يتخطاهــــــا العامــــــل وبــــــأن

  .  )١(...يتخطها

قـال أبـو حيـان: وظـاهر مـا جــاء عنـد سـيبويه يـدل علـى أن "أل" حـرف ثنــائي وأخـرياً، 

  .)٢(م، وال تنفصل الالم من اهلمزة..مهزته مهزة وصل وال تنفصل اهلمزة من الال

زائـــدة بعـــد الوضـــع للنطـــق  وصـــلالمهـــزة  وقـــال اخلضـــري يف حاشـــيته علـــى ابـــن عقيـــل:

سـتغىن عنهـا ألن كسـرها مـع ثقلـه خل هلا يف التعريف، وإمنا مل حترك الالم، ويُ بالساكن، وال مد

  .)٣(يلبسها بالم اجلر وفتحها بالم االبتداء، وضمها ال نظري له

ا أن "أل" جبملتهـإىل  عـن الخليـل وذهب الخليل وابن كيسان وصححه ابـن مالـك

كهمــزة " أْم وأْو ا مهــزة قطــع ،  وأن مهز�ــحــرف ثنــائي الوضــع مبنزلــة "قــد وهــل" للتعريــف، وأ�ــا 

يف ذلـك فـتح اهلمـزة، وأ�ـم يقولـون" األمحـر" بنقـل حركـة مهـزة أمحـر إىل ابن مالك  وحجةوأْن. 

"الالم" قبلها، فيثبتو�ا مع حترك ما بعدها، ولو كانت اهلمزة زائدة للنطق بالسـاكن مل يثبتو�ـا، 

 )٢٥(الـنجم، آيـة: ىولَـاألُ وَ  ةَ رَ اآلِخـيف حنـو:  اءة ورش أنه يبدأ باهلمزةلعدم احلاجة إليها، ويف قر 

، ويثبتو�ـــا جـــوازاً يف القســـم والنـــداء، بـــدليل وصـــل )٤(وهـــو ال يســـقطها يف االبتـــداء إال شـــذوذاً 

 )٥(ألف "اهللا" فيهما، والتذكر بأن يلحق املتكلم آخر كالمه مبدَّة تشعر باالسرتسال يف الكالم

  .)٦(ويثبتو�ا مسهلة يف حنو: (آلذكرين)فيقولون: "آىل" كما يقولون: "قدي" 

                                                
 . ٢٥٧ - ١/٢٥٤. وشرح التسهیل ٢٥٨-١/٢٥٧والهمع ، ٢٢٠ -٣/٢١٨انظر: التذییل  )١(
 . ٣/٢٢٠انظر: التذییل  )٢(
 . ١/١٤٨انظر حاشیة الخضري على ابن عقیل  )٣(
 ، فقد قرأ ورش بإثبات الهمزة وٕاسقاطها.٤١٦، ١/٤١٥انظر القراءة في: النشر في القراءات العشر  )٤(
 . ٦٩، وشرح ابن الناظم ص١/١٤٩، حاشیة یس على المغني ١/١٧٩ظر: التصریح ان )٥(
 . ٢٢٥ ،٣/٢٢٤، والتذییل١/٢٥٤،٢٥٥. والتسهیل ١٨٠، ١/١٧٩انظر التصریح  )٦(



١٤٧ 

 

والذي يظهر أن مذهب اخلليـل وسـيبويه واحـد، وأن أل حـرف ثنـائي وقال أبو حيان: 

ُبين على مهزة وصل والم ساكنة كبناء ابن واسم، إال أن "أل" حـرف، وهـذان امسـان، وفتحـت 

  .)١(فرقاً بني احلرف وبني االسم والفعل

ع أصــــلية بــــدليل فتحهــــا ومهــــزة الوصــــل مكســــورة إال قطــــمهــــزة مــــزة اهل وقــــال اخلضــــري:

محر بنقل حركة مهزة أمحر إىل الالم. إال أ�ـا وصـلت لثبو�ا مع حترك الالم يف حنو االلعارض، و 

  .)٢(يف الدرج لكثرة االستعمال

  ثمرة الخالف: 

نتجــت عـــن ة مثـــر وعلــى مــا ســـبق مــن توضــيح املـــذاهب يف املســألة يتبـــني لنــا أن هنــاك 

  عليها يف كتبهم، وممن نصوا عليها:هذه املسألة، وقد نص بعض النحاة اخلالف يف 

إذا قلـت: "قـام وثمرة الخالف تظهـر  ، حيث قال: (يف التذييل والتكميل أبو حيان 

لهـا لكو�ـا موضـوعة علـى حـرفني، القوم" هل كان هنـاك مثَّ مهـزة وصـل، فحـذفت لتحـرك مـا قب

 . )٣(لعــــدم احلاجــــة إليهــــا؛ ألن مــــا قبــــل الــــالم متحــــرك)مل يكــــن مثَّ مهــــزة البتــــة، ومل يــــؤت �ــــا أو 

   ، حيث قال:يف اهلمعوالسيوطي 

 مــا لتحــرك اهلمــزة حــذفت األول فعلــى القــوم قــام :قولــك يف تظهــر الخــالف وثمــرة(

  . )٤()إليها احلاجة لعدم �ا يؤت ومل البتة مهزة مث يكن مل الثاين وعلى قبلها

ــ أي  هـذا بني الخالف ثمرة وتظهر: (ث قال، حيالصبان يف حاشيته على األمشوينو 

 مهــزة ال فعليــه القــوم، قــام حنــو يف قبلــه والقــولنيالقــول القائــل بــأن اهلمــزة هــي أداة التعريــف ـ  

  .)٥(قبلها ما لتحرك اهلمزة حذفت وعليهما إليها االحتياج لعدم أصالً  هناك

  

                                                
 . ٢٢٢، ٣/٢٢٠التذییل  )١(
 ). ١٤٨/ ١حاشیة الخضري على ابن عقیل  )٢(
 .٣/٢١٨التذییل  )٣(
 .١/١٩٧ا همع الهوامع)٤(
 .٣٦٤- ١/٣٦١الصبان )٥(



١٤٨ 

 

  :، حيث قالابن عقيلشرح اخلضري يف حاشيته على وذكرها 

القــوم فعلـــى الثــاين ال مهــزة فيـــه أصــالً لالســـتغناء  نِ يف حنــو َمـــ ثمــرة الخـــالف وتظهــر(

  ).)١(عنها، وعلى غريه موجودة إال أ�ا حذفت لكثرة االستعمال

 :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من كالم النحاة يف هذه الثمرة ما يلي:

 الــيت أكــدوا �ــا  أن الثمــرة عنــد النحــاة تكــاد تكــون واحــدة، حيــث إن الرتاكيــب األربعــة

يف قولنــا: ال توجـد مهــزة الثمـرة هــي تركيـب واحــد وهـو "قــام القـوم" فعلــى مـذهب ســيبويه 

واهلمـــزة فيـــه مهـــزة وصـــل، وُحـــذفت لتحـــرك مـــا قبلهـــا، وهـــي للنطـــق بالســـاكن،  ،"القـــوم" 

 ومعتد �ا وضعاً فقط كهمزة "استمع".

 لبتـــة، ومل يـــؤت �ـــا لكثـــرة وعلـــى رأي اخلليـــل ومـــن تبعـــه مل يوجـــد يف هـــذا الرتكيـــب مهـــزة ا

  االستعمال، وعدم احلاجة إليها. 

  هذا الرتكيـب جـائز عنـد أصـحاب املـذهبني ؛ لعـدم رسـم اهلمـزة علـى احلـرف، ومـن أجـل

 ذلك وجهها كل فريق حسب ما اتضح له.

  هذا الرتكيب على رأي اخلليـل جـائز، إذا وقفنـا عليهـا نقـول"أيل" ألنـه ال يوقـف إال علـى

 ني، مث نتذكر فنقول: "القوم".ما كان على حرف

 .ًهذا الرتكيب جائز عند سيبويه؛ لذلك فإن اهلمزة وصلت ختفيفا 

  واهللا أعلم.

***  

  

  

  
                                                

 .١/١٤٨حاشیة الخضري  )١(



١٤٩ 

 

  (توسط خبر عسى وأخواتها من  أفعال المقاربةمسألة:  - ٦

 التي بها "أن والمضارع") 

عسى واخلولـق وأوشـك) اختصاصـها بـأن تسـند صل يف بعض أفعال املقاربة وهي (األ

بعــدها، وتســتغين بــذلك عــن اخلــرب، ويف هــذه احلــال تكــون عســى تامــة، ومنــه  "أن والفعــل" إىل

ــخَ  وَ ُهــيئاً وَ وا َشــُهــرَ كْ تَ  ى أنْ َســعَ وَ { :قولــه تعــاىل  رٌّ َشــ وَ ُهــئاً وَ يْ وا َشــبُّــحِ تُ  ى أنْ َســعَ م وَ ُكــلَ  رٌ يـْ

خلـــرب، كمـــا ســـدت وقيـــل: إن (أن والفعـــل) ســـد مســـد اجلـــزأين املبتـــدأ وا. )٢١٦ آيـــة(البقرة: }مْ ُكـــلَ 

  .)٢(العنكبوت:}واكُ رَ تْـ يُـ  أنْ  اسُ النَّ  بَ سِ حَ أَ مسد مفعويل حسب يف قوله تعاىل: {

هــذا هــو املشــهور يف هــذه األفعــال الثالثــة، لكــن اخلــالف فيمــا إذا توســط اخلــرب، حنــو 

  عسى أن يذهب زيد، فقد توسط اخلرب وهو " أن يذهب" بني عسى وامسها.

إذا جـاء بعـد "أن والفعـل" اسـم ظـاهر، هـل يكـون يف  وعليه، فإن منـاط اخلـالف هـو:

  الفعل املضارع ضمري يعود على ذلك االسم، أو ال ؟

وزعم أنه ال جيوز يف عسى أن  )١(األستاذ أبو علي الشلوبني إىل منع ذلكذهب  

وأن يذهب فاعل عسى، على أ�ا تامة  )٢(يذهب زيد، إال أن يكون زيد فاعالً بيذهب

ال خرب هلا.

وصححه ابن عصفور إىل جواز ما ذهب  )٤(والسريايف، والفارسي )٣(املربد وذهب 

عسى أن يقوم زيد"، على أن يكون "أن يقوم" خربًا . فأجازوا ")٥(الشلوبني إىل منعه

لعسى، وزيد امسها، وتسد "أن" مع صلتها مسد االسم واخلرب، ومن ذلك قوله تعاىل: 

.)٧٩آية (اإلسراء: }وداً مُ حْ مَ اماً قَ مَ  كَ بُّ رَ  كَ ثَ عَ بْـ يَـ  ى أنْ سَ عَ {

                                                
 .١/٢٢٢انظر: شرح األشموني )١(
 . ٣/١٢٣٠. واالرتشاف٣/٣٥١التذییل والتكمیل  )٢(
 .٣/٧٠المقتضب  )٣(
 . ٧٨، ٧٧. واإلیضاح العضدي ١/٢٤٣شرح ابن عقیل  )٤(
 .  ١/١٠٠المقرب )٥(



١٥٠ 

 

إىل جتويز وجه آخر، وهو أن يكون االسم الظاهر مرفوعًا بـ "عسى" امسًا هلا، وذهبوا  

و"أن" واملضارع يف موضع نصب، خرباً هلا، متقدماً على االسم، وفاعل املضارع ضمري 

. )١(يعود على االسم الظاهر، وجاز عوده عليه؛ ألنه متأخر التقدمة يف النية 

  وعليه، فإنه جيوز يف الفعل املضارع املقرون بـ "أن" وجهان: 

  : أن يكون خالياً من الضمري العائد على االسم.  األول

: أن يكون الفعل به ضـمري يعـود علـى االسـم املتـأخر، وقـد منـع هـذا أبـو علـي والثاني

  وأجازه أصحاب الرأي الثاين جبانب ما ذهبوا إليه.

ة خالف ذو مثرة علـى الـدرس النحـوي، حيـث تتضـح مثرتـه يف واخلالف يف هذه املسأل

تركيــب اجلملــة، وإضــافة وجــه آخــر تتحملــه اللغــة العربيــة، مــن حيــث وجــود الضــمري يف الفعــل 

الذي بدوره يعـود علـى االسـم املتـأخر عنـه، وذلـك يف حـال الرتكيـب مـن حيـث التثنيـة واجلمـع 

  بنوعيه والتأنيث. 

  ثمرة الخالف: 

، فقـــد جـــاء يف االرتشـــاف أليب علـــى مثـــرة اخلـــالف يف هـــذه املســـألة ءوقـــد نـــص العلمـــا

يف التثنية واجلمع، فعلى اجلواز تقول: عسى أن يقومـا  وتظهر ثمرة الخالفحيان ما نصه: ( 

  .)٢(أخواك، وعلى مذهب املنع تقول: عسى أن يقوم أخواك)

ـــر االحتمـــالينوكـــذا جـــاء يف شـــرح التصـــريح مـــا نصـــه: ( لتأنيـــث يف حـــال ا ويظهـــر أث

  ). )٣(والتثنية واجلمع املذكر واملؤنث

يف التثنيــة واجلمــع  وتظهــر فائــدة الخــالفوكــذلك جــاء يف شــرح األمشــوين مــا نصــه: (

  ).)٤(والتأنيث

                                                
 . ٣/٣٥١، والتذییل ١/٤١٦شرح االشموني مع حاشیة الصبان  )١(
 . ٣/١٢٣٠االرتشاف  )٢(
 . ١/٢٩٠التصریح  )٣(
 .١/٤١٦شرح االشموني مع حاشیة الصبان  )٤(



١٥١ 

 

 :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من  مثرة اخلالف اليت ذكرت يف كتب النحاة ما يلي:

 ل، نقـول: عسـى أن يـذهب زيـٌد، الفعـنع، تـأيت اجلملـة دون ذكـر الضـمري يف على رأي امل

وعســـى أن يـــذهب الزيـــدان، وعســـى أن يـــذهب الزيـــدون، وعســـى أن تـــذهب اهلنـــدات. 

  وتأنيثه.تطلع وعسى أن تطلع الشمس، بتذكري الفعل 

  نقول: عسى أن يذهب زيـٌد، يأيت الضمري يف الفعل املضارع، وعلى الرأي القائل باجلواز

ا الزيــــدون، وعســــى أن يــــذهنب اهلنــــدات. وعســــى أن يــــذهبا الزيــــدان، وعســــى أن يــــذهبو 

  .الشمس، بتأنيث تطلع فقطوعسى أن تطلع 

  علـى الــرأى املــانع يكــون االســم الواقــع بعــد أن والفعــل مرفــوع �ــذا الفعــل، حنــو عســى أن

 أخواك، وعسى أن يقوَم إخوُتك ...إخل. يقومَ 

  والفاعـل ، ممقـد خرب عسـى ا�وِّز لذلك فإن " أن والفعل" يف موضع نصبوعلى الرأي

للفعــل املضــارع هــو الضــمري الــذي يعــود علــى االســم الظــاهر بعــده؛ ألنــه خــرب والنيــة بــه 

 واهللا أعلم.التأخري، وزيد امسها، كما مثَّلنا آنفاً. 

  

***  

  

  

  

  

  

  



١٥٢ 

 

ها اخلولق وأوشك وُأختي(تقديم االسم الظاهر على عسى مسألة:  - ٧

  مع إسنادهن إلى "أن والفعل")

 حد كبري املسألة السـابقة أل�مـا مـن بـاب واحـد، واالخـتالف هذه املسألة مشا�ة إىل

وهــل  "أن والفعـل"الف يف جمـئ االســم الظـاهر بعـد مـا يسـري، ففـي السـابق كــان منـاط اخلـبينه

  يتحمل الفعل املضارع السابق عليه ضمري يعود عليه أم ال. 

  فيكفي أن نذكر فيها قول ابن مالك يف ألفيته:أما هذه املسألة 

َلَها َقْد ذُِكَراوجرِّدَ    ْن  عسى أِو اْرَفْع ُمْضَمراً       ِبَها، إَذا اْسٌم قـَبـْ

فـــابن مالـــك يقــــول: إن عســـى إذا جــــاءت مســـندة إىل "أن والفعــــل" فلـــك أن جتعلهــــا 

خاليـة مــن الضـمري، فنقــول: عســى أن يقـوم زيــد، ولكـن إذا جــاء أمامهــا اسـم ظــاهر، جيــوز أن 

تقـدم، فنقـول: زيـد عسـى أن يـذهب، والزيـدان عسـيا أن يكون �ـا ضـمري يعـود علـى االسـم امل

  يذهبا..إخل. 

عسـى وأختيهــا  علـىاالسـم الظـاهر  تقـدمحملـه فيمـا إذا  إذن يف هـذه املسـألةفـاخلالف 

. ؟تكـون عســى خاليــة مــن الضــمرييعــود علــى االســم املتقــدم أم أن يقــرتن �ــا ضـمري هـل جيــوز 

  امها لبين متيم واألخرى ألهل احلجاز.واخلالف يف هذه املسألة خالف بني لغتني إحد

أنـــه إذا تقـــدم اســـم ظـــاهر علــى عســـى؛ فإنـــه ال ُيضـــمر فيهـــا  فمــذهب أهـــل الحجـــاز

  .)١(ضمريه، وتكون خالية منه، وتكون مسندة إذ ذاك إىل "أن والفعل" فقط

إىل أنه إذا تقدم على عسـى اسـم ظـاهر، جيـوز أن ُيضـمر ضـمريه يف  وذهب بنو تميم

  .   )٢(عسى

: أن ترفـع األولوجهـان،  اهلو عسى هذه املسألة يف ن اخلالف يف فقد اتضح أه، وعلي

  د منه. رَّ أن جتَُ  والثانياملضمر. 

                                                
 .٤١٧، ١/٤١٦شرح األشموني مع حاشیة الصبان  )١(
 . ١/٤٢٢، والهمع ١/٢٩٠التصریح  )٢(



١٥٣ 

 

ذهب ابن مالـك إىل رأي بـين متـيم قـائالً: ( إن ُأضـمر يف "عسـى" ضـمري مـا قبلـُه امسـاً 

خلـرب، على مذهب من يعتقد انه اسم عسى وأوشك واخلولق، لكو�ا دخلت علـى املبتـدأ أو ا

أو فــــاعالً علــــى مــــذهب مــــن يــــرى أن " أن والفعــــل" يف موضــــع املفعــــول ال يف موضــــع اخلــــرب، 

فيكــون املرفــوع بعســى وأوشــك واخلولــق فــاعالً �ــن ال امســاً هلــن، فإنــه يطــابق مــا قبلــه، فتقــول: 

  .)٢(. وأشار إىل ذلك سيبويه)١(زيد عسى أن خيرج، والزيدان عسيا، والزيدون عسوا،...إخل

ك ذهب أبو حيان، حيث قال، قال بعض أصحابنا (يريد من البصريني): إذا وإىل ذل

دخلت عسى على الضمري، فاألكثر األقيس إجراء ذلك الضمري جمرى الظاهر، فيكون ضمري 

رفع، حنو: زيد عسى أن يقوم، والزيدان َعَسَيا أن يقومـا، والزيـدون َعَسـْوا أن يقومـوا، واهلنـدات 

  .)٣(العرب من يستعمل ضمري النصبَعِسَني أن يقمن .. ومن 

وبعد هذا العرض املوجز للمسألة أرى أن اخلالف فيها ذو مثرة تركيبيـة، تتعلـق باجلملـة 

  وتركيبها، وهذا مما يفيد يف تنمية األساليب يف اللغة.

  ثمرة الخالف: 

نــص العلمــاء علــى وجــود مثــرة وفائــدة مــن وراء اخلــالف يف هــذه املســألة بــني مــا ذهــب 

 ويظهـر أثـرهل احلجاز وما ذهب إليـه بنـو متـيم، فقـد جـاء يف شـرح التصـريح مـا نصـه: ( إليه أ

يف حـال التأنيـث والتثنيـة واجلمــع املـذكر واملؤنـث، فتقـول يف حالـة اإلضــمار:  هـذين التقـديرين

هنـد عســت أن تفلــح، والزيــدان عســيا أن يقومـا، والزيــدون عســوا أن يقومــوا، واهلنــدات عســني 

قــدير اخللــو مــن الضــمري، نقــول: هنــد عســى أن تفلــح، والزيــدان عســى أن أن يقمــن. وعلــى ت

  ).)٤(يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، ...إخل

وذهب األمشوين يف شرحه لأللفية إىل مـا ذهـب إليـه الشـيخ خالـد يف التصـريح، حيـث 

ن يف التثنيـــة واجلمـــع والتأنيـــث، فتقـــول علـــى األول: الزيـــدا ويظهـــر أثـــر ذلـــكقــال مـــا نصـــه: ( 

، وهنـد عســى أن تقـوم، واهلنــدان عسـى أن يقومــا،  عسـى أن يقومـا، الزيــدون عسـى أن يقومــوا

                                                
 . ١/٣٩٦شرح التسهیل البن مالك  )١(
 .١٦٠، ٣/١٥٨الكتاب  )٢(
 . ٣/١٢٣١. واالرتشاف ٣/٣٥٦التذییل والتكمیل )٣(
 . ١/٢٩٠التصریح  )٤(



١٥٤ 

 

واهلنــدات عســى أن يقمــن، وهكــذا اخلولــق وأوشــك. وعلــى الثــاين: الزيــدان عســيا، والزيــدون 

). وإىل ذلـك ذهـب صـاحب اهلمـع )١(عسوا، وهند عست ، واهلنـدان عسـتا، واهلنـدات عسـني

  .   )٢(أجود" أيضاً، وزاد: "والتجريد

 :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من الثمرة اليت ذكرها العلماء يف هذه املسألة ما يلي:   

  على الرأي القائل باجلواز يف وجود الضمري يف الفعل "عسـى" العائـد علـى االسـم املتقـدم

عليها، يكـون هـذا الضـمري هـو اسـم عسـى. ويكـون "أن والفعـل" يف موضـع نصـب خـرب 

 " ومعموالها خرب للمبتدأ.هلا، و"عسى

 .وعليــه تُثبــت يف  علــى الــرأي القائــل بــاجلواز، تكــون "عســى" ناقصــة، وهــي لغــة بــين متــيم

 الفعل "عسى" عالمة التأنيث والتثنية واجلمع.

  علــى لغــة أهــل احلجــاز بــاملنع وعــدم اجلــواز، تكــون "عســى" خاليــة مــن الضــمري، وتكــون

ا، وعســـى وامسهـــا يف موضـــع خـــرب للمبتـــدأ "أن والفعــل" يف موضـــع رفـــع علـــى الفاعليـــة �ــ

 قبلها.

  علــى لغــة أهــل احلجــاز، وهــو الــرأي القائــل بــاملنع تكــون عســى تامــة، وهــو األفصــح، وبــه

 الَ م وَ نهُ يــراً ِمـــوا خَ ونُــكُ ى أن يَ َســعَ  مٍ وْ قـَــ نْ ِمـــ ومٌ قَــ رْ خَ ْســيَ  {الَ جــاء القــرآن قــال تعــاىل: 

وعليـه ُجيـرد الفعـل "عســى"  )١١( الحجـرات: }نَّ نهُ ِمـيــراً خَ  نَّ ُكـى أن يَ َسـعَ  اءٍ َسـنِ  نْ ِمـ اءٌ َسـنِ 

 من عالمة التأنيث والتثنية واجلمع.

 
***  

  

  

                                                
 .٤١٧، ١/٤١٦شرح األشموني بحاشیة الصبان  )١(
 .١/٤٢٢همع الهوامع  )٢( 



١٥٥ 

 

  (الخالف في ضمير الرفع (أنا) :مسألة -٨

ل، وضـــمري رفـــع منفصــــل، مـــن املشـــهور أن الضـــمائر مخســـة أنـــواع: ضــــمري رفـــع متصـــ

وهـــذا تصــل، وضــمري نصــب منفصــل، وضــمري جمــرور وال يكــون إال متصــالً، وضــمري نصــب م

  .)١(متفق عليه

هــل هــو علــى (أنــا) مــن حيــث عــدد حروفــه، للمــتكلم لكــن اختلفــوا يف ضــمري الرفــع 

  على النحو التايل:حرفني "أن" أو تام احلروف "أنا" وهذا ما سيتضح مما ذهب إليه النحاة 

إىل أن ضـــمري  رفـــع املـــتكلم هـــو "أن" فقـــط  وابـــن هشـــام والبصـــريون ذهـــب الجمهـــور -

اسـتدلوا أن الضمري هـو اهلمـزة والنـون فقـط، و ا يف الوقف، أي يل حذفهبدلواأللف زائدة، 

  .)٢(.واختاره شارح التصريحفعلُت" على ذلك بقول بعضهم: "أنَ 

وذكــــر ابــــن مالــــك فيهــــا يف التســــهيل مخــــس لغــــات: فصــــحاهن إثبــــات ألفــــه وقفــــاً 

ا بإبــدال اهلمــزة َنــهَ  والثالثــة: وهــي لغــة متــيم. ، والثانيــة: إثبا�ــا وصــالً ووقفــاً،وحــذفها وصــالً 

هـــاء. والرابعـــة: "آن" مبـــدة بعـــد اهلمـــزة، وقلـــب "أنـــا" إىل "آن" كمـــا قـــال بعـــض العـــرب يف 

 .)٣("راء" يف "رأى". واخلامسة: "أن" كـ "عن" حكاها قطرب

األلــف فــتح النــون مــن الضــمري "أَن" حمــذوف علــى وقــال ابــن هشــام: "األكثــرون  

   .)٤("وصًال، وعلى اإلتيان باأللف وقفاً 

وقــال الشــيخ خالــد يف شــرح التصــريح: (املختــار يف "أنــا" هــو اهلمــزة والنــون فقــط، 

 .)٥(واأللف زائدة لبيان احلركة)

                                                
 .٣٨المغني ص )١(
 .١/١٠٣، وشرح التصریح ٣٩، ٣٨المغني ص )٢(
 .٣/٩٣وشرح المفصل ، ١/١٣٤البن مالك التسهیل، و ٢٥، وتسهیل الفوائد ص١/١٩٥نحاشیة الصبا )٣(
 رف "أن" المفتوحة الهمزة الساكنة النون.، ح٣٨مغني اللبیب ص )٤(
 .١/١٠٣شرح التصریح )٥(



١٥٦ 

 

ف الثالثــة "أنــا" بــدليل ثبــوت حــر إىل أن ضــمري املــتكلم هــو جممــوع األ وذهــب الكوفيــون -

 .)١(األلف يف الوصل يف لغة متيم

وف األلــف يكــون مبنيــاً علــى وقــد ذكــر ابــن هشــام أنــه إذا جــاء الضــمري "أنــا" حمــذ

ـــه وجهـــان:  ـــه أربعـــة أوجـــه وهـــي: حـــرف  والثـــانيأنـــه اســـم.  األولاحلكايـــة، ول حـــرف، ول

. )٢(مصدري، و"أن" خمففة من الثقيلة، و"أن" تفسريية، و"أن" زائدة

  الف:ـثمرة الخ 

يكمـن يف بقـاء األلـف أو حـذفها مـن فـإن منـاط اخلـالف  وعلى ما سبق من مذاهب،

  س النحوي.الدر  املسألة يف يظهر أثر اخلالف يفعليه . و املتكلم ضمري

وقـــد نـــص بعـــض النحـــاة علـــى مثـــرة اخلـــالف يف هـــذه املســـألة، حيـــث جـــاء يف حاشـــية 

فيمـا إذا مسينـا بـه، فعلـى أن  ثمـرة الخـالفالصبان على شـرح األمشـوين لأللفيـة قولـه: ( تظهـر 

أي حمـــذوف  –" ى أنـــه "أنَ عـــرب؛ ألن ســـبب البنـــاء قـــد زال، وعلـــالضـــمري جممـــوع احلـــروف يُ 

  .)٣(نقله يس ُحيكى؛ لكونه مركباً من اسم وحرف -األلف 

  ما يفهم من ثمرة الخالف:

  ما يلي:اشيته اليت ذكرها األمشوين يف حيفهم من هذه الثمرة 

  :وإعرابــه يكـون علــى وجهـني حبســب اآلراء جــاء أنـاأننـا لـو مسينــا واحـداً بـــ "أنـا" لقلنـا ،

 ها.املذكورة والثمرة في

  فعلى رأي البصريني يكون الضـمري "أنـا" حمـذوف األلـف مبـين يف حمـل رفـع فاعـل، ألنـه

 يشبه احلرف وضعاً.

 معربـــاً؛ ألنـــه اســـم، فيكـــون يكـــون فالضـــمري حبروفـــه الثالثـــة،  يـــأيت وعلـــى رأي الكـــوفيني

 واهللا أعلم. فاعالً مرفوعاً وعالمة رفعه الضمة املقدرة، منع من ظهورها التعذر.

*** 

                                                
 .١/١١١شرح الدمامیني على مغني اللبیب )١(
 .٤٥ -٣٩مغني اللبیب ص )٣(
، وقد نقله عن یس العلیمي في حاشیته على التصریح، ویس ینقل عن ١/١٩٥حاشیة الصبان على األشموني )٣(

  .٣٤٥/ ١دنوشري، انظر حاشیة یس على التصریحالدنوشري والزرقاني، وهذا النقل عن ال



١٥٧ 

 

لة: (نوع حذف العائد المجرور بالحرف، وكيفية مسأ -٩

  الحذف)

  اة على جواز حذف (العائد) الضمري ا�رور، وذلك بشرطني مها: اتفق النح

(فـاقض مـا ضـافة إىل وصـف ناصـب لـه تقـديرًا ـ أي يف املعـىن ـ حنـو: إلأن يكـون جمـروراً با -

 ومنه قول الشاعر:أي قاضيه.  )٧٢سورة طه، آية ( أنت قاض)

ثـََنْت     َيميني بإدراِك الذي ُكنُت طَالَباوَيص  )١(ُغُر في َعيني ِتالِدي إذا انـْ

جمــروراً اســم الفاعــل، لــذلك فإنـه إذا مل يكــن العائــد  واملـراد بالوصــف هنــا خصـوص

إليه مبعىن احلال أو االستقبال مل جيز احلذف: حنو (جاء الذي أنـا ضـاربه أمـس)  أو مضافاً 

  .)٢(أو (جاء الذي أنا غالمه)

وأن يكون جمروراً باحلرف متعينا للربط، وكان املوصول أو املضـاف للموصـول أو املوصـوف  -

باملوصول جمروراً مبثـل مـا ُجـر بـه العائـد لفظـاً أو معـىن ومتعلقـاً، ومل يكـن العائـد حمصـوراً وال 

نائبــاً عــن الفاعــل وال موقعــاً حذفــه يف لــبس، حنــو ( مــررُت بالــذي مــررَت بــه، أو أنــت مــاٌر 

  وقد مجع ابن مالك هذين الشرطني يف ألفيته قائًال: ".به"ه) فيجوز حذف ب

  كذاك حذف ما بوصف ُخفضا     كأنت قاض بعد أمر من قضى

  كذا الذي ُجر بما الموصول َجر     كـ (مر بالذي مررت فهو بر)

وعلى ما سبق: إذا كان حذف الضمري "العائد" ا�رور سواء باإلضافة أو باحلرف 

  ، فأين يكمن اخلالف إذن؟ اً جائز 

                                                
، ١٤٢، ٨/١٤١، وخزانة األدب١٦٣البیت من الطویل، وهولسعدبن ناشب، انظر: تخلیص الشواهدص )١(

 .١/٨٣، وشرح األشموني١/٤٧١والمقاصد النحویة
ن ابشرح ، و ١/١٧٥والتصریح ، ٢٧٦ -٢٧٥/ ١وحاشیة الصبان على األشموني ، ١/٨٣شرح األشموني  )٢(

 .١/١٧٣عقیل



١٥٨ 

 

وكيفية ، فقط العائد ا�رور باحلرفحذف هو  بني النحاةوقع اخلالف فيه إن الذي 

هذا احلذف، ومل يكن مثة خالف كبري بينهم يف ذلك، وهذا ما سيتضح من عرض املذاهب 

  على النحو التايل:يف املسألة 

احلذف إىل أن  )١(يانواختاره أبو ح وابن مالك وسيبويه واألخفش الجمهور ذهب -

واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل:  للضمري ا�رور باحلرف جائز، مقصور على السماع، 

جواز حذف الضمري  . وكذلك)٢(أي منه )٣٣(سورة المؤمنون، آية:  ويشرب مما تشربون)(

للربط، حنو (الذي سرت يوم اجلمعة) أي: الذي  (العائد) إذا كان حرف اجلر متعيناً 

كقول   ور باحلرف؛ لوجود مثله بعد الصلة.ه، وكذلك حيذف "العائد" ا�ر سرت في

 الشاعر:

 )٣(لُ دَ نْ الَن الجَ ا اسُتليَن به لَ سَ قَ فَـ ا     هَ ُت ليَن فؤادِ ا عالجَ م نَّ ا وَ لَ وَ 

أراد: لو أن ما عاجلت به، فحذف "به" املتصل بـ"عاجلُت" استغناء عنه باملتصل بـ 

  . )٤( لة؛ ألنه عائد على "ما" والكالم واحد"استلني" وإن كان بعد الص

أبو حيان وردَّ  .إىل أن حذف الضمري "العائد" ا�رور باحلرف قياسي الكسائي وذهب -

وتبع  ،وال يُذهب إليه إال بسماع عن العرب): (ال ينبغي أن يقاس عليه عليه ذلك قائالً 

 .)٥(ياسني العليمي أبا حيان يف ذلك

هر خالف آخر بني املذهبني يف كيفية احلذف للضمري وبناء على هذا اخلالف ظ

مرة  ا�رور باحلرف، وما هي طريقته ؟ فهل ُحيذف منفرداً، أم حيذف الضمري واجلار معاً 

  واحدة؟، وأيهما أسبق باحلذف أوًال؟

                                                
 . ٢/١٠٢١، واالرتشاف ٨٣-  ٣/٨١، والتذییل على التسهیل ١/٢٢٤حاشیة یس العلیمي على مجیب الندا  )١(
. ١٧٤، ١/١٧٣، وشرح ابن عقیل١/٢٠٥، وشرح التسهیل ٣/٧٧. والتذییل ١/٥٣٢انظر: مغني اللبیب  )٢(

 . ١٠٢٠، ٢/١٠١٩واالرتشاف 
، وشرح ١/٩٠، وهمع الهوامع٢/٤٩، وخزانة األدب١٦٧یوانه صالبیت من الكامل، وهو لألحوص في د )٣(

 .١/٢٠٧التسهیل
 . ١/٢٠٧شرح التسهیل  )٤(
 .١/٢٢٤، و حاشیة یس العلیمي على مجیب الندا٢/١٠٢١، واالرتشاف٨٣-٣/٨١التذییل والتكمیل )٥(



١٥٩ 

 

إىل حذف حرف اجلر والضمري مرة واحدة دون تدرج،  سيبويه واألخفش ذهب -

يف كل موضع، وا�وِّز له هنا استطالة الصلة، فال بأس إذ ليس حذف حرف اجلر قياسًا 

. وكذلك ذهبا إىل أنه جيوز )١(حبذفها مع ا�رور �ا، وهذه هي شروط احلذف القياسي

حذف الضمري "العائد" أوًال، مث حذف اجلار ثانيًا؛ ألن الضمري هو األصل وحيمل عليه 

  .)٢(ا�رور؛ ألن كال منهما فضلة

إىل التدرج يف احلذف، فيحذف حرف اجلار أوًال حىت يتصل  وذهب الكسائي -

  . )٣(ن معاً ـ أي الضمري ـ وبذلك ينحذف االثناالضمري بالفعل، فيصري منصوباً، مث حيذفه 

  ثمرة الخالف:

ف تكمن يف نوعية أن مثرة اخلال ذكر املذهبني السابقني يف هذه املسألة، جندوبعد 

  ذف قياسي أم مساعي؟.، وطريقة حذفه، وهل احلحذف الضمري

وقد ذكر هذه الثمرة الصبان يف حاشيته على شرح األمشوين على شرح ابن عقيل، 

  حيث ذكر فيها ما نصه:

أي به،  )٢٣(الشورى:)ذلك الذي يبشر اهللا عبادهيف حنو (  تظهر فائدة الخالف( 

عي فعلى رأي الكسائي احلذف قياسي، ألن احملذوف عائد منصوب، وعلى رأي غريه مسا

وأكد هذه الثمرة شارح التصريح قائًال: "وحذف الضمري املنصوب  .)٤(لعدم جر املوصول)

) أي به، ذلك الذي يبشر اهللا عبادهبالفعل كثري، وميكن أن خيرج عليه قوله تعاىل: (

  .)٥(فحذف اجلار أوالً والضمري ثانياً من نصب ال من جر

ه: " وأما (ذلك الذي يبشر اهللا وكذلك ذكر الشمين يف حاشيته على املغين يف قول

عباده) فقيل: الذي مصدرية، أي ذلك تبشري اهللا، وقيل: األصل يبشر به، مث حذف اجلار 

توسعًا فانتصب الضمري، مث حذف. وقال: جيوز أن يكون التقدير يف (ذلك الذي يبشر اهللا 

                                                
 .١/٢٢٤حاشیة یس العلیمي على مجیب الندا  )١(
 .١/٢٣٣شرح األشموني  )٢(
 .١/٢٢٤العلیمي على مجیب الندا للفاكهي حاشیة یس )٣(
 . ١/٣٥٥حاشیة الصبان على األشموني  )٤(
 .٣/٨٢، والتذییل ١/١٧٧شرح التصریح  )٥(



١٦٠ 

 

حذف العائد ا�رور عباده) ذلك التبشري الذي يبشره اهللا عباده. وهذا أوىل، إذ لو فتح باب 

  .)١(بالطريق املذكور؛ لوجد السبيل إىل حذف كل عائد جمرور حبرف وبطالنه معلوم"

بعد  وقال ياسني يف حاشيته على جميب الندا للفاكهي، يف هذه املسألة:"ال بد

حذف ا�رور من حذف اجلار أيضاً؛ ألنه ال يبقى حرف جار بال جمرور، فينبغي أن يتعني 

 يلتبس بعد احلذف بغريه، ورمبا حذف وإن مل يتعني حنو: (الذي مررت زيد) احلرف حىت ال

واعلم أن هذه شروط للحذف القياسي، فال ، أي: مررت به، وإن احتمل مررت له أو معه

"ذلك الذي يبشر اهللا عباده"حيث حذف الضمري ا�رور مع انتفاء جر  يرد على ما قالوه حنو

غري قياسي، وإمنا كان جائزاً؛ ألن احلرف متعني، واحلرف إذا  ، ألن احلذف فيه جائز املوصول

   .)٢(كان متعيناً جاز احلذف مساعاً ال قياساً، كما قاله ابن مالك، ونازعه فيه أبو حيان

 :ما يفهم من ثمرة الخالف  

  يفهم من هذه الثمرة ومن االستشهاد باآلية ومما قاله النحاة ما يلي:

قي على ما يفهم من الثمرة، ومن كيفية احلذف أفضل مما مل أجد شيئاً أذكره يف تعلي

  ولكن رأيت أن أسطر هذه االستنتاجات على النحو التايل:، العليمي والشمين ذكره

ينبغي  ال) أي به، ذلك الذي يبشر اهللا عبادهقوله تعاىل: ( على مذهب الجمهور -

شره"، وقد ُجرَّ حذف الضمري ا�رور باحلرف وهو "اهلاء" من "به" ألن األصل "يب

 املوصول "الذي" وهذا ال جيوز إال مساعًا.

على مذهب الكسائي بأن احلذف قياسي، فذلك ألن الكسائي حذف الضمري  أما  -

"الذي" وهذا ُخيرج اآلية من االستشهاد �ا؛ ألن حذف الضمري  املوصولَ  رَّ ا�رور، ومل جيَُ 

  اسي.ا�رور مع انتفاء جر املوصول جيعل احلذف غري قي

جييز حذف العائد ا�رور إال باعتبار تسميته جمرورًا قبل  ال أنه الكسائييفهم من كالم  -

 .واهللا أعلم . ؛ ألن بعد احلذف يكون العائد منصوباً )٣(احلذف

                                                
 . ٢/٩٦٦، واالرتشاف ١/٨٣، والهمع٢١٩، ١/٢١٨، وشرح التسهیل٢٢٣، ٢٢٢حاشیة الشمني ص )١(
 . ١/٢٢٤على مجیب الندا ، وحاشیة یس٣/٨٢، والتذییل والتكمیل ٢١٩، ١/٢١٨شرح التسهیل )٢(
 .١/٢٧٨بشرح األشموني حاشیة الصبان )٣(



١٦١ 

 

(اسم "ال النافية للجنس" إذا كان مثنى أو جمع  مسألة:  -١٠

 مذكر سالماً بين اإلعراب والبناء)

 غري مضاف إىل نكرة وال شبهه بأن يأيت   النافية إذا كاناتفق النحاة على أن اسم ال

مثىن أو جمموعاً ُبين معها على ما كان ينصب به لو كان معربًا لتضمنه معىن "ِمْن"  مفرداً أو 

يُبىن على ملذكر ومؤنث مجع تكسري اجلنسية، فإن كان مفردًا لفظًا ومعىن أو معىن فقط أو 

ويبىن على الفتح أو الكسر مع  وال رجال، وال هنود يف الدار.حنو: ال رجل، وال قوم،  الفتح،

عدم التنوين عند اجلمهور إن كان مما جيمع بألف وتاء كما يف: ال مسلمات، وقد روي �ما 

  قول الشاعر:

  )١(يبِ لشَّ لِ  اتُ ذَّ لَ  الَ وَ  ذُّ لَ .............        تَـ 

اء املركبات. قال ابن هشام: فالكسر استصحابًا لألصل، والفتح نظرًا لألصل يف بن

، والتزمه ابن عصفور، وبين على الياء على األصح إن كان مثىن أو جمموعاً على "وهو أرجح"

  ويف ذلك يقول ابن مالك:. )٢(حّده، كما يف ال رجلِني وال مسلمني عندك

  حاً    .................اتِ فَ  دَ رَ فْ المُ  بَ كِّ َر وَ 

كر وكذلك اجلمع املذكر فيما بني اإلعراب والبناء، ولكنهم اختلفوا يف املثىن املذ 

وتعددت املذاهب واألقوال يف هذا، وسوف تتضح مثرة اخلالف بعد توضيح املذاهب الواردة 

  فيها على النحو التايل:

إىل أن املثىن وا�موع على حّده املذكر مبنيان على ما ينصبان  ذهب الجمهور -

الياء، والياء هي عالمة نصبه لو كان معرباً، وكذلك مجع  به، وهي الياء، فاملثىن مبين على

املذكر السامل، مبين على الياء، وهذه الياء هي عالمة نصبه لوكان معربًا أيضاً. وقد استدلوا 

 بقول الشاعر: يف املثىن

                                                
، ١/٣٤٢، والتصریح٢/٩وأوضح المسالك، ٩١سالمة بن جندل، انظر دیوانه صوقائله  ،من البسیطالبیت  )١(

 .٤/٢٧، وخزانة األدب ١/١٤٦، وهمع الهوامع١/٣٩٧وشرح ابن عقیل
 .٤٧، ٢/٤٦اشیة یس على الفاكهي على قطر الندا ، وح٢/٣٥٣، وأوضح المسالك٢/٣٤٢شرح التصریح  )٢(



١٦٢ 

 

َعا    العَ بِ  ينِ ال إلفَ فَ  زَّ عَ تَـ    )١(ابعُ تَ تَـ  ونِ نُ المَ  ادِ ورَّ ن لِ كِ ولَ    يِش ُمتـِّ

  وعلى اجلمع بقوله: ء "إلفني" مبنياً على الياء، ومفرده "إلف".حيث جا

  )٢(ونُ ئُ م شُ تهُ نَ عَ  دْ وقَ  إالَّ  باءَ  ُيحَشُر النَّاِس الَ بَنيَن والَ آ       

حيث جاء "بننب" مبنيًا على الياء أيضاً، لكونه جمموعًا على حد مثناه، والياء هي 

  عرابه لو كان معرباً.ين عليها، وهي عالمة إعالمة النصب الذي بُ 

. )٣(لبعدمها بالتثنية واجلمع عن مشا�ة احلرفإىل أ�ما معربان،  وذهب المبرد -

ونقل أبو حيان يف التذييل قول صاحب البسيط، قال: "قال أبو العباس: مها معربان 

  أنه ال يوجد مثىن وال جمموع ُبين.  أحدهمابوجهني: 

ف مينع البناء، وألنه لو ُبين لكان مركبًا مع أ�ما يف معىن العطف، والعط والثاني:

   .)٤( ع"مَ منهما وجيُ  "ال" وال يوجد يف كالمهم مركب من شيئني يُثىن اآلِخرَ 

صح من صاحب التوضيح وشارح التصريح حيث قاال: " ولو  كل قول املربدوردَّ 

   .)٥("هذا ألعرب يا زيدان ويا زيدون وال قائل به

. وكذلك جاء يف )٦(شيته على شرح ابن عقيل لأللفية "اخلضري يف حا هوكذلك ردّ 

  . )٧(حاشية يس العليمي على التصريح 

  

                                                
، ١/٣٤٢، وشرح التصریح١/١٤٥، وشرح األشموني٢/١٠وبال نسبة في: أوضح المسالك البیت من الطویل، )١(

 . ١/١٤٦وهمع الهوامع
، ٢/٥٥، وشرح التسهیل١٣٤، وشرح ابن الناظم ص٢/١١البیت من الخفیف، وبال نسبة في: أوضح المسالك )٢(

 .١/٣٤٢، وشرح التصریح١/١٥٠، وشرح األشموني١/١٤٦هوامعوهمع ال
 حرف الالم. –، الباب األول: تفسیر المفردات وأحكامها ٢٣٩، والمغني ص٤/٣٦٦المقتضب  )٣(
 . ٥/٢٤٨التذییل والتكمیل  )٤(
 ، ویس١٢، ٢/١١األشموني ، والصبان على ٣٤٣، ١/٣٤٢التصریح ، شرح ٢/٣٥٣أوضح المسالك  )٥(

 .١٤٣، ١/١٤٢ على شرح ابن عقیل حاشیة الخضري، و ١٥٤، ٢/١٥٣ى التصریح العلیمي عل
 . ١٤٣، ١/١٤٢ على شرح ابن عقیل حاشیة الخضري )٦(
 .٢/١٥٤التصریح  شرح حاشیة یس على )٧(



١٦٣ 

 

  ثمرة الخالف:

إن مثرة اخلالف تظهر يف التابع للمثىن وا�موع، وقد ذكر هذه الثمرة كل من الصبان 

  واخلضري يف حاشيتيهما، فقد جاء يف حاشية الصبان ما نصه: 

ال جيوز ـ أي عند املربد ـ فعنده  )ال بنني كراماً لكم: (و يف حن وتظهر ثمرة الخالف(

  .  )١()"بناء الصفة على الفتح وعند اجلمهور جيوز

) فتُبىن ال بنني كراماً (يف  وتظهر ثمرة الخالف"وجاء يف حاشية اخلضري ما نصه: 

  .)٢("الصفة على الفتح عند اجلمهور دونه ـ أي دون املربد ـ

استخراج الثمرة، حيث ذكر أن الثمرة يف اسم "ال" ا�موع يف  أبو حيانقد خالف و 

أنَّ الفتحة إعراب مجع املؤنث السامل، فمن زعم  ثمرة الخالف في تظهر": مجع تأنيث قائالً 

نه مركَّب معها، وحركة آخر بالكسرة، ومن زعم ا�ا بناء لزمه أن يفتح؛ أل قال: ال ورقاتِ 

  .)٣("املركب املبين إمنا هي الفتح

 الخالف ثمرة ا يفهم منم:  

 ألمثلةعليها بالوا ودلَّ وكذلك أيب حيان إن الثمرة اليت ذكرت عند الصبان واخلضري 

  يفهم منها ما يلي:

 :المثال المذكور في الثمرة على رأي الجمهور يُفهم منه شيئان 

ا ؛ أل�أن "كراًما" عندهم صفة مبنية على الفتح، لـ "بنني" املبنية على الياء أحدهما: -

، والصفة تتبع املوصوف، مع حذف التنوين منها فيقال "كراَم" بغري مجع مذكر سامل

 واجلمع. تنوين؛ ألن التنوين يكون للمعرب ال للمبين، وأن علة البناء طارئة على املثىن

                                                
         .٢/٨،٩حاشیة الصبان على األشموني )١(
 .١٤٣، ١/١٤٢حاشیة الخضري   )٢(
 .٥/٢٥٠التذییل والتكمیل )٣(



١٦٤ 

 

 أن اسم "ال" غري عامل لتضمنه معىن "ِمْن" االستغراقية، أو لرتكبه مع "ال" والثاني: -

 ت الصفة.يَ نِ َشر، فصارت "ال" وامسها شيئاً واحداً، ولذلك بُ تركُّب َمخَسَة عَ 

  على رأي المبرد يُفهم منه شيئان:و 

أن "كراماً" بالتنوين معربة فهي صفة منصوبة بالفتحة، ألن "ال" عنده عاملة  أحدهما: -

عربت الصفة، وهذا عكس ما ذهب إليه يف يف لفظ املثىن وا�موع على حده، لذلك أُ 

ال" ا�موع مجع تكسري، وكذلك بناء املثىن واجلمع املنادى، لذلك فمذهبه بناء اسم "

وأن ما يَعرض ويطرأ على االسم من شبهه باحلرف ال يعارض كونه مبنيًا وال  غري مطرد.

 مينع منه، وهذا ما ذهب إليه اجلمهور.

  جواز العطف على لفظ اسم ال، فيجوز عنده أن نقول: (ال بنني ومسلمني والثاني: -

 كراماً لكم).

  واهللا أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٥ 

 

  مسألة: (جواز تقديم الفاعل على الفعل) -١١

أنـه ال بـد لكـل فعـل مـن فاعــل، و املشـهور هـو تقـدمي الفعـل علـى الفاعـل يف الرتكيــب، 

فنقــول جــاء حممـــد،  ا هـــو املشــهور املتعــارف عليــه يف هـــذه املســألة،وهــذ ،وال يكــون إال بعــده

  ى ذلك ابن مالك يف ألفيته قائًال:وذهب علي، وقد نص عل

  وبعد فعل فاعل       فإن ظهر ...

وقيــل: جيــوز تقــدمي الفاعــل يف الضــرورة، وقــد منــع قــوم هــذا مطلقــاً، وأجــازه آخــرون،  

وعلـى ذلـك دار اخلــالف يف هـذه املســألة، وتعـددت األقـوال بــني جميـز ومــانع وقائـل بالضــرورة، 

خراخ الثمــرة مـن اخلـالف الــذي دار حوهلـا، علــى وهـذا مـا سيتضــح مـن عـرض املــذاهب؛ السـت

  النحو التايل:

إىل وجــوب تــأخري الفاعــل عــن الفعــل، وإن تقــدم فهــو ضــرورة،  ذهــب ســيبويه والبصــريون -

 ، واستشهدوا له بقول الشاعر:)١(وقد نص على ذلك األعلم وابن عصفور

  )٢(الصُُّدوِد َيُدومُ  ِوَصاٌل َعَلى ُطولِ     َصَدْدِت فَأْطَوْلِت الصُُّدوَد وقـَلََّما

ضرورة، وقيل قدم وهذه يدوم، الفعل حيث جعل وصال فاعًال مبحذوف يفسره 

  .)٣(فعله للضرورة  ىالفاعل عل

 ه:إىل جواز تقدميه على الفعل، واستدلوا بقول وذهب الكوفيون -

 )٤(َحِديَدا؟  َأمْ   َيْحِمْلنَ  َأَجْنَدالً          َوئِيَدا   َمْشيـَُها   لِْلِجَمالِ  َما

 ،علـــى احلـــالمنصــوب وئيـــداً  ، وألنخــرب لـــه وجـــود لعـــدم ؛ولـــيس مبتــدأ ،برفــع مشـــيها

تقــدمي الفاعـــل علــى الفعـــل ، وعلــى ذلــك جـــاز عنــدهم فتعــني كونــه فـــاعالً لوئيــداً مقــدماً عليـــه

لى مـذهب البصـريني تـأخري حيث جيب ع، )١(وهو عند البصريني ضرورةفنقول: وئيداً مشُيها، 

                                                
 .١/٥١الجمل  شرح )١(

، وشرح المفصل ١/١٤٥، وخزانة األدب ٤٨٠البیت من الطویل، وقائله المرار الفقعسي، انظر دیوانه ص )٢(

 . ١/٣٠٧، والمغني ١/١٠٥، شرح أبیات سیبویه ٨/١٣٢، ٧/١١٦
 .  ٢/١٠٩، وشرح التسهیل ١/١٤٤، واإلنصاف ٤٥٩، ١/١٢،  والكتاب ١٦٠/ ١الخضري على ابن عقیل   )٣(
  ) من هذا البحث.٧٥بق تخریجه ص (س )٤(
   .١/٢٠١الخضري على ابن عقیل حاشیة  )١(



١٦٦ 

 

وه بــــ (ظهـــر أو ثبـــت) علـــى االبتـــداء، وإضـــمار اخلـــرب لُ عـــل مضـــمر تـــأوَّ الفاعـــل لف مشـــيها وهـــو

  الناصب لـ (وئيداً).

فال يقدم عجزها  ،ألن الفعل وفاعله كجزأي كلمة ؛مطلقاً  إىل أن ذلك ممتنع وذهب قوم -

أي  ،لسد احلال مسده ؛اخلرب حمذوفاً  ونعلجيمطلقًا  يقولون باملنعومن . على صدرها

ذلك، ويروى مشيها بالنصب على املصدر أي متشي مشيها، وباجلر يظهر وئيداً، أو غري 

  ال.مَ بدل اشتمال من اجلِ 

فإن وجد ما ظاهره التقدمي وجـب كـون الفاعـل ضـمرياً مسـترتاً، واملقـدم إمـا مبتـدأ كزيـد 

ــَن الُمْشــرِِكيَن اْســَتَجاَرَك}{ :ضــرب، أو فاعــل مبحــذوف حنــو ــة (َوِإْن َأَحــٌد ِم فـــ "أحــد"  .)٦التوب

ل لفعــل حمــذوف يفســره املــذكور، والتقـــدير: وإن اســتجارك أحــد اســتجارك، وإمنــا "أحـــد" فاعــ

  .)٢(مبتدأ و "استجارك" خربه من غري حذف

  ثمرة الخالف:

تظهــــر يف التثنيــــة واجلمــــع، فيجيــــز الكوفيــــون  وثمــــرة الخــــالفجــــاء يف االرتشــــاف: (

  .)٣(الزيدان قام، والزيدون قام. والبصريون ال جييزون ذلك

  . )٤(تظهر يف حنو الزيدان أو الزيدون قام) وثمرة الخالفيف اهلمع: (وجاء 

أ�م جييزون يف فصيح الكالم الزيدون  وثمرة الخالفوذكر ابن عصفور يف اجلمل: (

  .)٥(قاَم، على تقدير قام الزيدون، وحنن ال جنيز ذلك إال يف ضرورة الشعر)

يف وتظهر ثمرة الخالف وجاء يف حاشية الصبان على شرح األمشوين ما نصه: "

 ،"والزيدون قام جائز عند الكوفيني ممتنع عند البصريني ،فنحو الزيدان قام ،التثنية واجلمع

  .)٦(وكذا يف التصريح

  

                                                
 .١/٣٩٦شرح التصریح  )٢(
 .٣/١٣٢٠االرتشاف  )٣(
 .٩١ /١لى األشموني ، والصبان ع١/٥١١الهمع  )٤(
 .١/٥١شرح الجمل  )٥(
 .٢٠١، وضرائر الشعر ص١/٣٩٤شرح التصریح  )٦(



١٦٧ 

 

  الخالف ثمرةما يفهم من:  

إن مثـرة اخلــالف الــيت ذكرهــا النحــاة يف كتــبهم ومثَّلــوا هلــا، كانــت هــي �ايــة املطــاف بنــا 

  ليت نفهم منها ما يلي: بني اآلراء املتعددة، وا

 .أن املثال املذكور يف الثمرة جيوز عند الكوفيني، وعند البصريني للضرورة 

  أن الكـوفيني مل مييـزوا بــني الفاعـل واملبتـدأ، يف حنــو زيـد قـام، أي يف حالــة املفـرد. أمــا يف

 املثـىن واجلمــع فكــل منهمــا حيــل مكــان اآلخـر، ففــي املثــال: الزيــدان قــام، والزيــدون قــام،

الزيـــدان مبتـــدأ مرفـــوع بـــاأللف ألنـــه مثـــىن، يف حمـــل رفـــع فاعـــل، وكـــذلك الزيـــدون مبتـــدأ 

 مرفوع بالواو؛ ألنه مجع مذكر ساملاً.

   .عند البصريني املثال يكون فيه الزيدان والزيدون فاعل مقدم للضرورة ال مبتدأ 

 .املثال املذكور عند الكوفيني مجلة فعلية، وعند البصريني امسية 

  عنــد الكــوفيني فاعــل وفعــل بعــده، وعنــد البصــريني تقــدير إذ املتقــدم مبتــدأ الكــالم

 والفعل له فاعل مقدر.

  (كــــربى) الكـــالم عنــــد الكــــوفيني مجلــــة واحــــدة،  وعنـــد البصــــريني مجلتــــان: امسيــــة

 وفعلية (صغرى) وهي الواقعة خرباً عن املبتدأ.

  فوع باالبتداء. االسم املتقدم عند الكوفيني مرفوع بالفعل، وعند البصريني مر 

وهذا من  هذا املثال دالٌّ على متسك الكوفيني بظاهر النص وعدم التأويل،وأخرياً:         

األسس اليت اعتمد عليها مذهبهم. أما البصريون فكانوا يقدمون على التأويل الواسع 

   للنصوص، ورمبا اإلنكار.

  
***  
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 رط ماضياً)(العامل في رفع الجواب المضارع إذا كان الش -١٢

مجلة الشرط، ويتصدرها فعل  مجلتني، األوىلاملشهور أن أدوات الشرط تتطلب 

الشرط، وأن يكون جمزومًا بأداة الشرط، وأن يكون متصرفاً. والثانية مجلة اجلزاء، وأي مجلة 

تصلح أن تكون جوابًا "جزاء" جلملة الشرط، فتكون مجلة امسية أو فعلية، أو مجلة طلبية، أو 

شرطية أو غري شرطية، واألصل أن يكون اجلواب "اجلزاء" مجلة صاحلة ألن تكون  خربية

  شرطاً.

وإذا جاءت مجلة اجلواب على غري األصل وجب أن تقرتن بالفاء، .. وهذه الفاء 

  . )١(تكون يف كل اجلمل اليت تصلح للجزاء واجبة الذكر، وال جيوز حذفها إال لضرورة

واب" على مقتضى األصل صاحلة للشرطية مل حتتج أما إذا جاءت مجلة اجلزاء "اجل

  للفاء اليت تربطها بالشرط؛ ألن األوىل خلوها منها.

فعل الشرط، والثاين فعل  لومجلة الشرط، ومجلة اجلواب يف كل منهما فعل األو 

ارعاً، أو مضارعًا ماضيني، أو مضارعني، أو ماضيًا ومض جواب الشرط، وقد يكون الفعالن

ن حنو قوله تعاىل: ومضارعا )٨(اإلسراء:ا)نَ دْ عُ  مْ دتُ عُ  إنْ (وَ ن حنو قوله تعاىل: ايضوماضيًا، فما

 ثَ رْ حَ  يدُ رِ يُ  انَ كَ   نْ مَ (، حنو قوله تعاىل: ، وماض فمضارع)١٩(األنفال:) دْ عُ وا نَـ دُ و عُ تَـ  إنْ (وَ 

وعند الفرَّاء وابن ضرورة عند اجلمهور،  ، ومضارع فماض)٢٠(الشورى:) هِ ثِ رْ ي حَ فِ  هُ لَ  دْ زِ نَ  ةِ رَ اآلخِ 

:" من يقم ليلة القدر إميانًا  -صلى اهللا عليه وسلم  –مالك جائز وهو الصحيح؛ لقوله 

أما إذا خال اجلزاء من الفاء، وُصدِّر مبضارع ُجزِم،  .)٢(واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه"

  سواء كان الشرط مضارعاً أو ماضياً. 

                                                
 .٧٦-٢/٧٣شرح التسهیل البن مالك )١(
، ١٢٦٨، ومسلم في صالة المسافرین وقصرها رقم ٣٤الحدیث: أخرجه البخاري في كتاب اإلیمان برقم  )٢(

، وأبو داود في الصالة ٢١٧٨ -  ٢١٦٩، والنسائي في الصیام برقم٦١٩، والترمذي في الصوم برقم ١٢٦٩

 . ١٧١١، والدارمي في الصوم برقم ١١٦٥، ١١٦٤برقم 
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عل اجلزاء مضارعاً فجزمه فصيح، وزعم بعضهم انه أما إذا كان فعل الشرط ماضياً، وف

  .)١(ظاهر كالم سيبويه أنه ال خيتص بـ "كان"و ال جيئ يف الكالم الفصيح إال مع "كان" 

  وأما الرفع فقيل: إنه أحسن من اجلزم. 

يكمن يف العامل يف جواز تقدمي أو تأخري جواب املسألة هذه اخلالف يف  فإن وبعد،

عرض األقوال و حمل اخلالف بني النحاة، وعليه أوهذا ه م الشرط.الشرط املرفوع مع جز 

  الثمرة فيها على النحو التايل: ظهارواملذاهب يف هذه املسألة؛ إل

قبل أداة  مرفوع على وجهني: على تقدير تقدميه سيبويه إىل أن جواب الشرط ذهب -

 ر:واستدل لذلك بقول الشاع .)٢(ه حمذوفاً. وعلى حذف الفاء، وكونالشرط

فـَُقلُت َتَحمَّل َفوَق َطوِقَك إنَّها       ُمطَبَّعٌة َمْن يأتَِها ال َيِضيُرَها
)٣(  

فعلى تقدير تقدمي اجلواب يكون: ال يضريُها من يأ�ا. وعلى تقدير حذف الفاء يكون: 

  من يأ�ا فال يضريُها.

. )٤(الفاء أن الرفع على تقدير حذفمنع تقدير التقدمي، و الكوفيون واملربد إىل  وذهب -

مضارعًا، طلقاً، سواء كان الشرط ماضيًا أو وأنه إذا قرن املضارع بالفاء، وجب رفعه م

 مَ قِ نتَ يَ فَـ  ادَ عَ  نْ مَ وَ (وذلك على إضمار مبتدأ، فإن تقدمه ما يعود عليه فهو كقوله تعاىل: 

بخسًا  افُ خَ يَ  الَ فَ  هِ بِّ رَ بِ  نْ مِ ؤْ يُـ  نْ مَ وَ ، أي فهو ينتقم منه، وكقوله: ( )٩٥(المائدة: ) هُ نْ مِ  اهللاُ 

 أي، فهو ال خياف. )١٣(الجن: ) قاً هَ رَ  الَ وَ 

  :جرير بن عبداهللا البجلي وعلى الرأيني السابقني جاء قول الشاعر

                                                
 . ٣/١٤٩بن عقیل، والمساعد ال٣/٦٩الكتاب )١(
 . ٧٨، واإلنصاف مسألة رقم ٣/٦٦كتابال )٢(
، وخزانة ٨/١٥٨، وابن یعیش٢/٧٢، والمقتضب ٢٠٨البیت ألبي ذؤیب الهذلي، انظر: دیوان الهذلیین ص )٣(

 .قافیه الهاء المفتوحة ، ومعجم شواهد العربیة٢/٢٥٠، وشرح التصریح٣/٦٤٧األدب
 .٤١٤ذكرة ص، والتبصرة والت٧٠، ٢/٦٩المقتضب  )٤(
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  )١(يَا أقْـَرُع بَن َحاِبٍس يَا أقْـَرُع       إنََّك إْن ُيْصَرْع أُخوَك ُتْصَرعُ 

جبزم  عْ أخوك ُتصرَ  عْ صرَ لكالم: إنك إْن يُ يف ا واألصل، أخوكَ  عْ صرَ إْن يُ  عُ صرَ أي: إنك تُ 

الضرورة دعت إىل ذلك، وهو عند سيبويه على التقدمي والتأخري، وعند املربد  ولكنَّ الفعلني، 

  . ومنه قول الشاعر:)٢(على حذف الفاء

  )٣(ِرمُ  َغاِئٌب َمالي والَ حَ وإْن أتَاُه َخليٌل يوَم َمْسأَلٍة       يقوُل: الَ 

لتأخري يف قول سيبويه، كأنه قال: يقول ال غائٌب مايل وال َحرٌم إن أتاه خليل، على التقدمي وا

 .)٤(وأبو العباس ال جييزه إال على حذف الفاء من اجلواب

فعل الشرط إذا كان ماضيًا واجلزاء مضارعًا جاز جزم اجلزاء  ابن مالك إىل أن وذهب -

 ورفعه وكالمها َحَسٌن، قال يف ألفيته: 

  )٥(ُعك الجزاَء َحَسْن)(وبعد ماٍض رف

نفياً بلم، وبقلة وقال يف شرح التسهيل: " وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضيًا، أو م

   .)٦(إن كان غري ذلك"

كما   –آخرون إىل أنه ليس على نية التقدمي والتأخري، وال على حذف الفاء  وذهب -

 يف فعل الشرط؛ لكن سبب الرفع أنه ملا مل يظهر ألداة الشرط تأثري -ذهب سيبويه 

 .)٧(لكونه ماضياً ضعفت عن العمل يف اجلواب

                                                
، ٨/١٥٨، وابن یعیش٢/٧٢، والمقتضب٤٩٨،ومعجم الشواهد العربیة ص١/٤٢٦شواهد سیبویهالبیت من  )١(

  .٤/٢٠، وشرح األشموني٢/٢٥٠، والتصریح٥٥٣، والمغني ص٦٤٣، ٣/٣٩٦وخزانة األدب
 .٤١٣، ٤١٢التبصرة والتذكرة للصیمري ص )٢(
، وشرح ٢/٢٥٠، وشرح التصریح٦٢٥، واإلنصاف ص٢/٧٠لزهیر بن أبي سلمى، انظر: المقتضبالبیت  )٣(

، ومعجم شواهد العربیة، قافیة المیم المضمومة، ودیوان زهیر ٤٢٢، والمغني ص٨/١٥٧المفصل البن یعیش

  .٤١٣، والتبصرة والتذكرة للصیمري ١٥٣ص
 .٤١٣التبصرة ص، و ٢٧- ١/٧٠المقتضب  )٤(
 .٢/١٢٢ابن عقیل لأللفیة، وحاشیة الخضري على شرح ٤/٣٥شرح ابن عقیل  )٥(
 . ٧٨، ٢/٧٧شرح التسهیل البن مالك )٦(
وشرح األشموني بحاشیة  ،المغني الباب الثاني في الجمل التي ال محل لها من اإلعراب  ابن هشام في )٧(

وارتشاف الضرب  .٤٠٢، ٢/٤٠١التصریحشرح ، و ٢/١٢١حاشیة الشمني على المغني، و ٢/٢٦الصبان

١٨٧٧، ٤/١٨٧٦. 
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 ثمرة الخالف:

الصبان يف حاشيته على شرح األمشوين نقًال عن الدماميين مثرة  هلذا اخلالف  لقد ذكر

فال جيوز جزم ما  ،دليل اجلواب ال نفسه ،فعلى مذهب سيبويه يكون املرفوع مستأنفاً "قائًال: 

وعلى قول املربد  .أكرمه أتاين إنحنو زيداً  ،سر ناصبًا ملا قبل األداةوجيوز أن يف، عطف عليه

ضرورة أن ما بعد  ،وميتنع التفسري ،فيجوز جزم ما عطف عليه ،يكون املرفوع نفس اجلواب

 فهذا ثمرة الخالففاء اجلواب ال ميكن تسليطه على ما قبل األداة فال يفسر عامًال فيه 

  .)١("أفاده الدماميين

  م من ثمرة الخالف:ما يفه

يفهم من هذه الثمرة اليت ذكرها الصبان يف حاشيته عن الدماميين ودلل عليها باملثال 

 أن اخلالف تظهر مثرته يف حالتني:   

زيداً ، فاملثال املذكور يف الثمرة، وهو: عند العطف على جواب الشرط األولى:الحالة  -

 .أكرمه أتاين إن

  ه يكون الفعل "أكرمه" مرفوعاً، وإذا ُعطف عليه السابق على مذهب سيبويفالمثال

وأُدي إليه حقه، وال جيوز اجلزم يف  أكرمه أتاين إنزيدًا يُعطف عليه بالرفع، كما يف: 

 كرمه" هو دليل اجلواب أو مستأنف.الفعل "أُؤدي" ألن الفعل "أُ 

  عطوف ؤدي" ألن امل واملربد جيوز اجلزم يف الفعل "أُ على مذهب الكوفيني والمثال

، على هو نفس اجلواب؛ ألنه فعل جمزوم جاز فيه الرفعوهو الفعل " أكرمه" عليه 

تقدير حذف الفاء، واألصل يف املثال تقديره: زيد إْن أتاين فأكرمه وأُؤدي إليه حقه؛ 

 .ألن الفاء متنع ما قبلها أن تعمل فيما بعدها

  

  

                                                
   .٢/٢٦یة الصبان على األشمونيحاش) ١(
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      رمه.، حنو: زيد إن أتاين أكالحالة الثانية: عند تفسير ناصب -

  ًفاملثال السابق على مذهب سيبويه، جيوز للفعل "أكرمه" أن يكون مفسرا

 حملذوف؛ ألنه ليس هو اجلواب، بل هو دليل على اجلواب فقط.

  وعلى مذهب الكوفيني واملربد الفعل "أكرمه" ال جيوز أن يفسر حمذوفاً؛ ألنه

شرط، وال يفسر خربًا جلملة الشرط، وما كان كذلك ال ينصب ما قبل أداة ال

 ؛ ألن ما بعد فاء اجلواب ال يعمل فيما قبل أداة الشرط. حمذوفاً قبلها

فإن الشواهد املذكورة يف املسألة مما دعت إليه الضرورة؛ ألن الفاء ال  وأخيرًا:

جيوز حذفها من جواب الشرط إال لضرورة، وقد حدث ذلك يف اجلواب، حيث 

  ان مدعاة للخالف. جاء خالياً من  الفاء للضرورة، مما ك

  

***  
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 مسألة: (الخالف في رفع كان للمبتدأ)  -١٣

املشــهور واملتعــارف عليــه أن كــان ترفــع املبتــدأ ويســمى امسهــا، وتنصــب اخلــرب ويســمى 

خربهـا، ولكـن اختلفـوا يف رفـع كـان للمبتـدأ، فـذهب بعضـهم إىل أن كـان ال ترفـع املبتـدأ؛ ألنـه 

بتـــداء، وذلـــك قبـــل دخـــول كـــان عليـــه. وذهـــب آخـــرون إىل أن مرفـــوع بعامـــل معنـــوي، وهـــو اال

  املبتدأ مرفوع بكان تشبيهاً هلا بالفاعل، ويسمى امسها حقيقة وفاعلها جمازاً.

يف رفع كان للمبتدأ، كما تعددت يف العامل يف رفع املبتدأ  وعليه فقد تعددت األقوال

قة، وسأعرض اآلراء واملذاهب؛ نفسه، لذلك فإن هذه املسألة أعتربها جزءًا من مسألة ساب

  للخروج مبا فيها من مثرة على الدرس النحوي على النحو التايل:

واختاره ابن مالك وأبو حيان وصاحب التصريح أن   والفراء مذهب البصريين وسيبويه

كان ترفع املبتدأ، ويكون امسها تشبيهًا بالفاعل، وتنصب اخلرب باتفاق ويسمى خربها 

  يف ألفيته: ابن مالك قال. )١(تشبيهاً باملفعول

 ترفع كان المبتدأ اسماً والخبر      تنصبه .............

  إىل أن املبتدأ باق على رفعه األول قبل دخول "كان" عليه.   وذهب الكوفيون -

  ثمرة الخالف: 

إن الثمرة يف هذه املسألة تظهر يف العطف على اسم "كان"، وهذه الثمرة قد ذكرها 

يف كان زيد قائمًا  وتظهر ثمرة الخالف"يته على شرح األمشوين، قال: الصبان يف حاش

للزوم العطف على معمويل عاملني خمتلفني،  ؛فعلى مذهب الكوفيني ال جيوز ،و جالساً وعمرٌ 

   .)٢("وعلى مذهب البصريني جيوز ألن العامل واحد، هكذا ظهر يل فاحفظه

                                                
، وحاشیة الصبان ١/٢٣٣على التوضیح شرح التصریح ، و١/٤٥، والكتاب١١٦-٤/١١٥والتكمیلالتذییل  )١(

 .٣٥٧، ١/٣٥٦األشمونيعلى 
 .١/٣٥٧حاشیة الصبان على األشموني )٢(
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  الخالف ثمرةما يفهم من:  

ف السابقة يرى عدة مالحظات حيب معرفتها يف هذه املسألة، الناظر يف مثرة اخلال

  وهي ما فهمته من هذه الثمرة على النحو التايل.  

  :أن البصريني والفراء جييزون العطف على اسم "كان" فنقول كما يف مثال الثمرة

 (كان اهللا غفوراً، وحممٌد رحيماً) حيث ُعطف على معمول كان.

  ح العطف يف مثال الثمرة؛ ألنه لو ُعطف يكون على مذهب الكوفيني ال يص

العطف على معمول عاملني خمتلفني وذلك غري جائز؛ ألن "كان" عندهم ال 

تعمل يف امسها، ألنه عندهم مرفوع على االبتداء ومل تعمل فيه شيئاً، وعملها 

 نصب اخلرب فقط. 

  ا، مبا على مذهب الكوفيني، حيث انفصل بني كان وخربهمثال الثمرة ال يصح

أي الفصل بني كان وخربها بعامل أجنيب وهو املبتدأ،  –ليس معمول للعامل 

  وليس اسم كان كما زعموا.

 

*** 
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  ))١(مسألة: (المحذوف من صيغة "مفعول" -١٤

املشهور أن صيغة "مفعول" تأيت السم املفعول على القياس الصحيح، وهذه الصيغة 

و "مقوول"، وباحلذف أخرى،كما يف "مبيع" و "مقول"  تعلُّ بالنقل تارة كما يف "مبيوع"

  واختلفوا هل نقل احلركة من العني إىل الفاء، أم إىل الساكن قبل. 

وعلى ما سبق فقد ظهر اخلالف يف نقل احلركة واحلذف، وسبب ذلك، وهذا ما 

  سيتضح من عرض وجهة نظر كل مذهب فيها على النحو التايل:

إىل أن اسم املفعول يأيت على صيغة "مفعول" حنو:  يهذهب الخليل بن أحمد وسيبو م -

ُيوٌع"و"َمْقُووٌل"، فـَيُـَعلُّ محًال على فعله، فتنقل حركة العني إىل الساكن قبل، فيصري  "َمبـْ

ْوٌع"و"َمُقْوْوٌل" فيجتمع ساكنان: واو "مفعول" والعني، فتحذف واو "مفعول" فيقال  "َمبُـيـْ

ْوٌع" فإنه إذا حذفت واو "مفعول" قُلبت الضمة اليت قبل "مقول" يف ذوات الواو. أما "َمبُـيْـ 

 .)٢(العني كسرة، لتِصحَّ الياء، فنقول: "َمِبيٌع"

إىل أن احلركة تنقل من العني إىل الفاء يف ذوات الواو،  وذهب أبو الحسن األخفش -

ُيوع" بنقل  فيلتقي ساكنان، فيحذف العني فنقول: "َمُقول". ويف ذوات الياء نقول "َمبـْ

قلب الضمة كسرة؛ لتصح الياء فيلتقي الساكنان الياء الضمة من الياء إىل ما قبله، مث ت

وواو "مفعول" فتحذف الياء فتأيت الواو ساكنة بعد كسرة، فتقلب الواو ياء، فنقول: 

 . )٣(مبيع

أن احملذوفة عُني الفعل، والباقية واو "مفعول" قال ابن جين: وكان احلسن يزعم 

" يع" فقلُت: أال ترى أن الباقي يف "مبيع" الياء، ولو كانت واو "مفعولفسألته عن "مب

ُيوع" وألقوا حركتها على الباء، انضمت لكانت "َمُبوع"؟. فقال: إ�م لـمَّ  ا أسكنوا ياء "َمبـْ

                                                
ل بالحذف أو اإلعالل باب: "نقل حركة الحرف المتحرك" وتنقالتصریح جعلها خالد األزهري ضمن في شرح  )١(

 .٢/٧٤٨انظر: شرح التصریح 
  .٢٩٧-٢٩٦ص ، والممتع٢٧٠، ١/٢٦٩، وشرح المنصف البن جني٢/٣٦٣الكتاب )٢(
  .٢٩٧الممتع ص )٣(



١٧٦ 

 

الباء وصارت بعدها ياٌء ساكنة، فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء اليت بعدها، مث حذفت 

اء كسرة للياء اليت حذفُتها، فوافقت واو "مفعول" الباء مكسورة، الياء بعد أن ألزمت الب

فانقلبت ياًء للكسرة اليت قبلها، كما انقلبت واو  "ميزان" و "ميعاد" ياء للكسرة اليت قبلها، 

  .)١(وكال الوجهني حسٌن مجيل، وقول األخفش أقيس

حرف معىن،  ويستدل أبو احلسن على حذف العني بأ�ا لغري معًىن، وواو "مفعول"

 .)٢(يدل على املفعولية، فحذف ما ال معىن له أسهل مما له معىن

  ثمرة الخالف:

بني سيبويه وأيب احلسن تظهر يف ختفيف "َمُسوء"  وثمرة الخالفقال ابن عصفور: (

  .)٣(وأمثاله)

وذهب يف شرح التصريح إىل أن مثرة اخلالف تظهر يف امليزان الصريف، حيث قال: 

  .)٤(يف امليزان الصريف، فوزنه على األول "َمُفْعل" وعلى الثاين "َمُفْول") الفويظهر أثر الخ(

  ما يفهم من ثمرة الخالف:

الناظر يف مثرة اخلالف يف هذه املسألة عند كل من صاحب شرح التصريح واملمتع، 

  يرى ما يلي:

 أن عني الفعل عند اجلميع ساكنة يف "مبيوع" و "مقوول"؛ ألن قيل وبيع" عندهم 

 معتالن، لذلك أعلوا اسم املفعول منهما.

  احملذوف عند اخلليل وسيبويه هي واو "مفعول" فأصبحت على وزن "َمُفعل"، وعليه

 يلزم أن يقال: "َمِبْيٌع".  

  :عند األخفش احملذوف عني الفعل فأصبح وز�ا "َمُفول"، وعليه يلزم أن يقال

 "َمِبُ◌وٌع". 
                                                

 .٢٩٩، والممتع ص٢٨٨، ١/٢٨٧المنصف  )١(
 . ٢٩٧الممتع ص )٢(
 . ٢٩٩ص الكبیر الممتع )٣(
 . ٢/٧٤٩شرح التصریح )٤(



١٧٧ 

 

    ويفهم من ثمرة ابن عصفور:

 " مسؤ" وأمثاله على قول أيب احلسن األخفش نقول فيها "رأيت مسو�ا" أن

 بالتشديد؛ أل�ا واو "مفعول" وال حتذف عنده؛ أل�ا ملعىن.

  ،وعلى مذهب اخلليل وسيبويه نقول: "رأيت مسًوا" بالتخفيف، أل�ا عني الفعل

 والواو �ا متحركة عنده. 

 واهللا اعلم.

 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٨ 

 

 "منفيًا"إذا كان ما قبلها غير موجب كم ما بعد حتىمسألة: (ح -١٥

  وإذا كانت بمعنى الفاء وما بعدها ماض أو مضارع "مستقبل")

  :املشهور أن "حىت" حرف يأيت لوظائف عدة

 كقول جرير:   ْرف تبتِدُئ بعده اُجلَمل فيدخُل على اُجلَمِل االمسيةحَ  فتأيت َحّىت  -

  )١(َبدْجَلَة حتَّى َماُء ِدْجَلَة َأْشَكلُ       َءهاَفَما زَاَلِت الَقْتلى َتُمجُّ ِدَما

  ان: تدخل على اجلملة الفعلية كقوِل حسو 

  )٢(ال َيْسأُلون َعِن السَّواد الُمقبلِ       ْوَن حتى ما َتِهرُّ ِكالبـُُهم يـُْغشَ 

َحتَّى ("إىل أْن" حنو:  األول:للفعل املضارع بعدها وتكون مبعنيني:   وتأيت حىت ناصبة -

َوَال يـََزاُلون (ة حنو:مبعىن "كي" التعليلي والثاني: ".٩١(سورة طه ، اآلية " )ْرِجَع إلينا ُموَسىيَـ 

الزم. واملضارع  نينيوالنصب على هذين املع )٢١٧(البقرة، اآلية " )يـَُقاتُِلوَنُكْم حتَّى يـَُردُّوُكمْ 

ىتَّ يف حملِّ جر حبر وجوباً وَأْن وما بعدها يف تأويل املصد بعَدها منصوب بَأن مضمرة
)٣( . 

"وتـأيت  - َسـَالٌم هـي َحتَّـى (ًة حنـو: يـيف انتهـاء الغايـة َمكانيـًة أو زمان (إىل) مبنزلـة :"حرُف َجرٍّ

 . " )٥(سورة القدر ، اآلية " )مْطَلع الَفْجرِ 

راً. مراً ال مضـأن يكـون املعطـوف بــ "حـىت" ظـاه: األول: ثالثة شـروطلكن ب وتأتي َعاِطَفة -

ِمــْن  ءاً ُؤهم" وإمَّــا ُجـز ااُس حــىت أُمـر قبلهــا حنـو "قَــدم النـ عٍ تكـون إّمــا بعضـاً مــن مجـأن الثـاين: 

ِجْلـــُدُه".  َســـها" أو َكُجــْزٍء حنـــو "أْعَجَبـــِين الِكَتـــاُب حـــىتكــلٍّ حنـــو "أكلـــُت الســـمكَة حـــىت رأ

                                                
، وأوضح ٤/٢٧٨، وشرح الرضي على الكافیة٢٤١هو لجریر، انظر: أسرار العربیة صالبیت من الطویل، و  )١(

، ٢/٤٢٧، وهمع الهوامع١٧٣، ومغني اللبیب ص١/٣٤٦، وشرح األشموني٣/١٢٤٩المسالك

 مادة (حتت). ٢/٢٢، واللسان ١/٧٩، واللمع٩٤، والجنى الداني ص١/٢٠٦والجمل
ــــــت، انظــــــر: الكتــــــاب )٢( ــــــاج ١/١٢٤، والمزهــــــر ١٧٤ومغنــــــي اللبیــــــب ص ،١/١٨٠البیــــــت لحســــــان بــــــن ثاب ، وت

 .١/١٠٧٣العروس
 معجم قواعد اللغة العربیة لعبدالغني الدقر باب (الحاء).و . ٧/٣١ابن یعیش )٣(



١٧٩ 

 

ـــًة ملـــا قبلهـــ ـــادالثالـــث: أن تكـــوَن َغاي ـــا يف زِي ـــٍص، حنـــو: "مـــاَت النـــا، إمَّ ّىت اُس حـــٍة أْو يف نـَْق

  : وقد اجتمعا يف َقول الشاعر وَن". "زاَرَك النَّاُس َحىتَّ اَحلّجام األنبياُء" و

  )١(اتهابُونـََنا حتى بَِنْينا اَألَصاِغرَ        قـََهْرنَاُكُم َحتى الُكَماَة فَأَنـُْتُم 

) : أن يكوَن َحاالً (أي ال ُمْستقبالً عدها، وذلك بشروط ثالثة: األوَّلوتأيت لرفع املضارع ب -

فال ملا قبلها، َسببًا جونه". والثاين: أْن يكوَن أو ُمَؤوًَّال باحلاِل حنو" َمِرَض زيٌد َحّىت ال يَر 

واجب. والثالث: أن  جيوُز "ِسْرت حىتَّ تطلُع الشمس" بضمِّ العِني من تطلع والنصبُ 

َسْريِي أَْمِس   أَدخَلها" ويصحُّ يف حنو"الرفُع يف حنو" َسْريِي َحىت فال َيصحُّ  يكون َفضلة

  .)٢(َحىتَّ أَْدُخُلَها" بضم الالم

وبعـد فـإن منـاط اخلـالف يكمـن فيمـا إذا كـان مــا قبـل حـىت منفيـاً، فـإذا كـان مثبتـاً فــال 

إشكال، أما إذا كان منفيا غري موجب حنـو: مـا سـرت حـىت أدخـل املدينـة، فهنـا اخلـالف فيمـا 

  بعد حىت، هل يُرفع أو يُنصب؟

وحجته يف ذلك هي أن النفي للسري إىل وجوب النصب.  ذهب الجمهور وسيبويه -

 .)٣(ال يكون سبباً للدخول"

إىل جواز الرفع قياساً. وحجته أن أصل الكالم واجب،  وذهب أبو الحسن األخفش -

وهو "سرت حىت أدخل املدينة" مث اُدِخَلت أداة النفي على الكالم بأسره، ال على ما قبل 

دك سري كان عنه دخوٌل، فكأنك قلت: ما وقع "حىت" خاصة. فينتفي أن يكون عن

السري الذي كان سببًا لدخول املدينة" وصحح ابن عصفور قول األخفش تارة وأبطله 

 .)٤(أخرى

                                                
، وهمع ١/١٢٧، ومغني اللبیب٢/٤٠١البیت من الطویل، ولم اهتد لقائله، انظر: شرح األشموني )١(

 .١/٣٧٣د المغني، شرح شواه٥٤٩، والجنى الداني ص٢/١٣٦الهوامع
  باب (الحاء). معجم قواعد اللغة العربیة لعبدالغني الدقر، و ٧/٣١ابن یعیش )٢(
 . ١/٢٥٩وحاشیة الدمامیني على المغني، ٢/٢٥٣وهمع الهوامع ، ٤/١٦٦٦واالرتشاف ، ٣/٢١،٢٢الكتاب )٣(
 .٤/١٦٦٦، وارتشاف الضرب٢/١٦٥شرح الجمل البن عصفور  )٤(



١٨٠ 

 

لكن األخفش معرتف بأن العرب مل تتكلم بذلك على ما نقله الرضي، فكأنه 

ما سرت قال الرضي: "وقال األخفش: جيوز . )١(إمنا أجاز ذلك بالقياس ال بالسماع

  ".)٢(حىت أدخلها بالرفع، إال أن العرب مل تتكلم به وقد غلط فيه

وهذه املسألة يف هذا اجلزء قيل إ�ا مسألة خالفية بني سيبويه وأيب احلسن. وقيل: 

ليست مسألة خالف؛ ألن الوجه الذي منع سيبويه الرفع فيه غري الوجه الذي جوَّز فيه 

  .)٣(األخفش الرفع

جمئ "حىت" يكمن يف بني اجلمهور واألخفش ه املسألة يف هذ وخالف آخر 

وذلك إذا جاء الفعل بعدها مضارعًا مرفوعًا لكونه حاًال أو مؤوًال باحلال، مبعىن "الفاء" 

، على ما عاطفة أم ناصبةويظهر هذا اخلالف بني اجلمهور وأيب احلسن فيما إذا كانت 

  يلي:

بعدها لكونه حاًال، أو مؤوًال به، فهي  إذا رفع املضارع أن "حىت"  ذهب الجمهور إلى -

وتصلح الفاء يف موضعها، ولكنها مع ذلك حرف ابتداء،  ،كالفاء يف إفادة معىن السببية

إمنا تعطف  ال حرف عطف، ألن حىت العاطفة ال تعطف اجلمل عند اجلمهور

  .)٤(املفردات

 تعطف الفعلإذا كانت مبعىن الفاء فهي عاطفة، و أ�ا  أبو الحس األخفش إلىوذهب  -

إذا دخلت وتعطف الفعل على الفعل إذا دخلت على املاضي، أو املستقبل. بدون سبب 

على املاضي، أو املستقبل، على جهة السبب. حنو: ضربت زيدًا حىت بكى. وألضربنه 

 . )٥(حىت يبكي

 

                                                
 .١/٢٥٩وحاشیة الدمامیني مع حاشیة الشمني على المغني ، ٤/٥٨شرح الكافیة  )١(
 . ١/٢٥٩، وحاشیة الشمني على المغني ٤/٥٨شرح الكافیة )٢(
 .٤/١٦٦٣، وارتشاف الضرب٢٢-٣/٢١الكتاب )٣(
 .٤/١٦٦٧، وارتشاف الضرب ٥٥٨- ٥٥٧الجنى الداني ص )٤(
 المصدر السابق. )٥(



١٨١ 

 

  ثمرة الخالف:

لني السابقني، ذكر هذه الثمرة ابن أم قاسم املرادي يف اجلىن الداين  ومثَّل هلا باملثا

، على العطف، واجلمهور ال "يبكي"أن األخفش جييز الرفع يف  وثمرة الخالف"قائًال: 

  .)١("جييزون فيه إال النصب

يف أن  ثمرة الخالفو  ... "أبو حيان يف االرتشاف قائالً: وقد ذكر الثمرة نفسها 

أن)  إىلنصب مبعىن (إال ال واجلمهور ال جييزونيف "يبكي" على العطف.  األخفش جييز الرفع

  .)٢(")أو مبعىن (كي

  الخالف ثمرةما يفهم من:  

  يفهم من الثمرة اليت ذكرها أبو حيان ومن املثالني ما يلي:

 عنــدهم تعطــف املفــرد علــى  ألن (حــىت)  يــز إال النصــب يف(ويبكــي)أن اجلمهــور ال جي

وعلـة  ببسـ على أن الفعل قبل (حىت)منصوب  (يبكي)األول املثال ففي املفرد فقط، 

، فالضــرب كــان ســبباً يف البكــاء، واملعــىن: ضــربته كــي  ملــا بعــدها، فتكــون مبنزلــة (كــي)

يبكــي. ويف املثـــال الثـــاين: تكــون حـــىت مبعـــىن "إىل أن"؛ ألن الفعــل األول مـــا قبـــل حـــىت 

 ليس سبباً يف الفعل الثاين؛ ألن الضرب متصل بالبكاء، واملعىن ألضربنه إىل أن يبكي.

 يف "يبكي" وجهان : أما األخفش فله 

 األول يوافق اجلمهور يف أن يبكي منصوب بأن مضمرة. -

مجلــة علــى تعطــف فهــي أنــه جييــز الرفــع علــى العطــف، فتكــون "حــىت" مبعــىن الفــاء، والثــاين  -

، ففي املثال الثاين عطف يبكى علـى أضـرب، واملعـىن: ألضـربنه فيبكـي، فكانـت علـة مجلة

 واهللا أعلم.  العطف عنده هي السببية.

  

 

                                                
 .٤/١٦٦٧. ارتشاف الضرب ٥٥٨الجنى الداني ص )١(
 .٤/١٦٦٧ارتشاف الضرب  )٢(



١٨٢ 

 

  مسألة: (الباء في صيغة "أْفِعْل به" في التعجب) –١٦

فعله" أ"ما املسموع فيها واملشهور صيغتان قياسيتان مها:للتعجب عبارات كثرية، لكن 

حنو: ما أحسن زيداً، و "ما" مبتدأ عند اجلميع، وهي امسية تعجبية؛  فاألولىو "أفعل به"، 

" مكسورة لْ عِ ، فصيغة "أفْ "أحسن بزيد"حنو:  والثانية ألن يف "أحسن" ضمريًا يعود عليها.

  العني ، وال تأيت إال على صيغة الفعل.

حيث اختلفوا يف: ، وبائها اخلالف فيها ويف مهز�ا" هي اليت جاء به لْ عِ وصيغة "أفْ  

وهل الباء زائدة أم  ؟وهل اهلمزة للصريورة أو للتعدية ؟لألمر لفظًا أم حقيقة ةصيغذه الهل ه

  يلي: كما يتضح كل ذلك من عرض املذاهبللتعدية؟ وس

: أحسن بزيد، أن "أحسن" فعل صيغة "أفعل به" حنو أن البصريون إلىسيبويه و ذهب  -

وا�رور بعده فاعل، وأصله : أحسن زيٌد، ، حقيقة، ومعناه اخلرب ماض يف صورة األمر

للتعجب  واهلمزة للصريورة، أي صار ذا ُحسن، فهو يف األصل خرب مث نقل إىل اإلنشاء

فتغري لفظه من املاضي لألمر، ليكون بصورة اإلنشاء، لكن قبح إسناد فعل األمر لالسم 

الظاهر، فزيدت "الباء" لزامًا يف الفاعل ليكون بصورة املفعول به، إال إذا كان الفاعل 

 .  )١("أْن" وصلتها، فال تلزم زيادة الباء

إىل أن "أفعل" لفظه  خروفوذهب الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن  -

ومعناه األمر حقيقة، وبه ضمري مسترت مرفوع على الفاعلية، و "الباء" فيه للتعدية، داخلة 

على املفعول به ال زائدة، ويعود الضمري املسترت يف "أفعل" على احلسن املدلول عليه بـ 

ة مفرد "أحسن" كأنه قيل: أحسن يا ُحسُن بزيد، ولذلك فإن الضمري يف هذه الصيغ

 .)٢(ثال ال تتغري عن حاهلاحال؛ أل�ا جتري جمرى املثل، واألمعلى كل 

  

                                                
 . ٢٧٣، ٢/٢٧٢، حاشیة یس على الفاكهي٥٩، ٢/٥٨، وشرح التصریح ٢/٣٩حاشیة الخضري  )١(
حاشیة ، و ٤/٢٣٥شرح الرضي على الكافیة ، ٢٥٥ -٣/٢٥٤أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  )٢(

 .١/٢٠٣، واألصول ٣/٤٧وهمع الهوامع ، ٢/١٠٨الخضري



١٨٣ 

 

  ثمرة الخالف:

كما نص الدماميين   نه مل ينص عليهاإال أ ،قد ذكرها ابن مالك يف شرح التسهيل

بعد أفعل لزمه أن  "أنْ "مع غري ـ أي الباء ـ ولو اضطر شاعر إىل حذفها : "فقال يف التسهيل

  .".ألن فاعل "أفعل" ضمري املخاطب. ؛نصبال ذهب الفراء يلتزم معلى و ، يرفع

عند شرحه  ونقل الدماميين عن ابن مالك ذلك ونقله عن االثنني الصبان يف حاشيته

أي فموضع جمرورها نصب على فقد شرحه قائًال: " قوله (والباء للتعدية)لألمشوين يف 

بعد أفعل لزمه أن يرفع  "أنْ "ع غري املفعولية. قال املصنف ولو اضطر شاعر إىل حذفها م

  .)١(اهـ. دماميين ظهرت ثمرة الخالفعلى قول البصريني وأن ينصب على قول الفراء و�ذا 

  الخالف ثمرةما يفهم من:

  يفهم مما ذكره الصبان يف حاشيته ما يلي:

يف أن ما بعد الباء عند ابن مالك والبصريني مرفوع، فلو حذفت الباء ارتفع؛ ألنه فاعل  -

 األصل.

أن ما بعد الباء عند الفراء منصوب، فالباء عنده للتعدية، ولو ُحِذفت النتصب ما  -

 بعدها.

وتظهر الثمرة بوضوح يف العطف على جمرور"أفعل به" على احملل ال على اللفظ. كأن 

  يقال: أكرم مبحمد وأخويه، على قول الفراء، ألن ما بعد الباء يف حمل نصب.

لك واجلمهور، فيقال: أكرم مبحمد وأخواه؛ ألن ما بعد الباء يف حمل أما على قول ابن ما -

 رفع.

 ريني، و(زيد)وال ميكن حذفها عند البص ن (الباء) زائدة  يف صيغة (أفعل به)وعليه فإ

من (أْن) للصريورة. أما إذا كان الفاعل يتكون  واهلمزةاملفعول، فاعل، جاء على صورة 

                                                
 .٣/٢٧شمونياأل حاشیة الصبان على )١(



١٨٤ 

 

ذفها يف غري التعجب؛ أل�ا للتعدية،كما يف قول املخففة وصلتها، فعندئذ جيوز ح

 الشاعر:

  )١(ياً اهِ نَ  ءِ رْ للمَ  مُ الَ واإلسْ  يبُ ى الشَّ فَ كَ ..................    

  والتقدير: كفى بالشيب.

عول به، والفاعل ضمري مسترت "زيد" مفرأي الفراء والكوفيني للتعدية، وأن "الباء" على و 

ُحْسُن بزيٍد" وهذا الضمري ثابت على حالة اإلفراد، ال  أحسن" تقديره " أْحِسْن يايف "

 . )٢(ى األمثال، واألمثال ال تتغري حالتهارَ تتغري صور�ا؛ ألن هذه الصيغة أجريت جمُ 

ن اهلمزة على قول الفراء ومن وافقه للنقل كهي يف ما أقال الصبان: ( ويف اهلمع 

 :ى هذا القول للتعدية والباء زائدة. مث قالوكذا قال الدماميين اهلمزة عل .أفعل والباء زائدة

أكرم زيد  "أكرم بزيد"وأصل  ،وحيتمل أن تكون اهلمزة عليه للصريورة والباء للتعدية ال زائدة

 : الفاعل مفعوًال، وقيلريِّ صَ وجيء بالباء املعدية اليت تُ ،  املاضي باألمر ريَّ أي صار ذا كرم مث غَ 

وبه يعلم تقصري الشارح.  .ًا صائرًا ذا كرم اهـ. ملخصاً فصار املعىن اجعل زيد ،أكرم بزيد

وصريح كالم الدماميين أن املراد بالتعدية التعدية اخلاصة اليت تعاقب فيها الباء اهلمزة ومقتضى 

قول املغين فالباء معدية مثلها يف امرر بزيد أن املراد بالتعدية التعدية العامة وأن الباء 

  .واهللا أعلم .)٣()لإللصاق

***  

  

  

                                                
، ١/٢٦٧، وخزانــة األدب١/١٦٨الطویــل، وهــو لســحیم عبــد بنــي الحســحاس، انظــر: اإلنصــاف البیــت مــن بحــر )١(

، ٣/٤٣، وشـــرح التســـهیل٨/٢٤، ٧/٨٤، ٢/١١٥، وشـــرح المفصـــل٤/٢٢٥، ٢/٢٦، والكتـــاب١٠٣، ٢/١٠٢

ــــــموني ــــــــب٢/٣٦٤وشــــــــرح األشــ ــــــي اللبی ــ ــــــان العــــــــرب١٠٦، ومغن ــــــى) وأو ١٥/٢٢٦، ولســ ــــــادة (كفــ ــــــح ، مــ ضــ

  .  ٣/٢٥٣المسالك
 .٢٥٥ - ٣/٢٥٤أوضح المسالك )٢(
 .٣/٤٨همع الهوامع ، و ٢/٢٧حاشیة الصبان )٣(



١٨٥ 

 

  ")عامل إذا الشرطيةمسألة: (الجزم بـ " -١٧

اليت جتزم فعلني، وهذه األدوات من عوامل اجلزم  أدوات الشرط أن اتفق النحاة على 

  ). ماإذا  –إذما  -أي  –أىنَّ  –أين   -حيثما  –أيان  –مىت  –مهما  – نْ مَ  –هي: (إْن 

ما إليهما، وذهب الكوفيون وذهب اجلمهور إىل اجلزم بـ "حيث" و "إذ" عند إضافة 

والفراء واختاره ابن مالك إىل جواز اجلزم �ما جمردين من "ما" تشبيهًا هلما جبواب الشرط. 

وقال الدماميين: "حيث وإذ" وجبت زيادة "ما" فيهما؛ لتكفهما عن اإلضافة، فيتأتى اجلزم 

  .)١(�ما

ر وجزمها فيه كثري؛ ملشا�تها أما "إذا" فاملشهور فيها أ�ا ال جتزم إال يف ضرورة الشع

  . وقال يف الكافية:)٢("إْن" وجزمها يف النثر نادر

  وشاع جزٌم بإذا حمًال على      متى وذا في النثر لم يستعمال

وقال يف شرحها: وشاع يف الشعر اجلزم بإذا محال على مىت، فمن ذلك إنشاد 

  :سيبويه

  )٣(هم َتِقدِ ت نيرانُ دَ ا خمَ إذَ  لي     ناراً  يرفعُ  ٌف واهللاُ ندَ لي خِ  عْ فَّ رَ تَـ 

لكن ظهر اخلالف فيما لو استعملت "إذا" شرطاً، هل تكون مضافة للجملة بعدها 

  أم ال، وما العامل يف ذلك؟ وهذا ما تتضح فائدته على النحو التايل:

؟ ل تكون مضافة للجملة بعدها أم الشرطًا فه "إذا"وإذا استعلمت  :قال أبو حيان -

لى ذلك اخلالف يف العامل فيها فمن قال أ�ا مضافة أعمل فيها اجلزاء قوالن وينبين ع

اهـ وظاهره أن اخلالف يف . ك أعمل فيها الشرط كسائر األدواتومن منع ذل. وال بد

                                                
، والتبصرة والتذكرة ٤/٢٠، وحاشیة الصبان على األشموني٢/٣٧٥، والهمع٨/١٥٥شرح المفصل  )١(

 .١/٤٠٨للصیمري
 . ١/٤١١، والتبصرة والتذكرة ٣/٧٧حاشیة الخضري على ابن عقیل )٢(
، وخزانـة ٧/٤٧، وشـرح المفصـل البـن یعـیش٢/٥٦، والمقتضـب٣/٦٢ت من البسیط، وهو للفـرزدق، الكتـابالبی )٣(

  ، واللسان مادة (خندف).٢١٦، ودیوان  الفرزدق ص ٣/١٦٢األدب



١٨٦ 

 

وعدمها جار فيها وإن كانت جازمة وهو خالف ما يف املغين من أنه إذا مل تكن  اإلضافة

 .)١(اإلضافةجازمة وهو الظاهر لعدم اجتماع 

  ثمرة الخالف: 

 :أن حنووفائدة الخالف نقل الصبان يف حاشيته على األمشوين هذه الثمرة، قائًال: ( 

جوا�ا أي ما يف جوا�ا من فعل "إذا"مجلة امسية إن قلنا إن عامل  ، إذا جاء زيد فأنا أكرمه

كما يف يوم ،  وما أضيف إليه يف رتبة التأخري "إذا"ألن صدر الكالم مجلة امسية و ؛أو شبهه

م ظرفها كما يف دِّ غري مضافة فاجلملة فعلية قُ  "إذا" وإن قلنا فعل الشرط و .تسافر أنا أسافر

والقائل باألول يعترب فاء الربط مانعة من عمل ما بعدها فيما  .الشمين ،مىت تقم فأنا أقوم

  .)٢(ز ذلكوَّ ألن تقدم االسم لغرض وهو تضمنه معىن الشرط الذي له الصدر جَ  ؛قبلها

  الخالف ثمرةما يفهم من:  

مل جيعل الصبان ملن وراءه تعليقاً على الفائدة من الثمرة، حيث أوضح هو هذه الثمرة 

  ومدلوهلا، ولكن ُأحاول تلخيصها فيما يلي:

  يالحظ أن األقوال يف عامل "إذا الشرطية" قوالن:  

  ها مجلة امسية.أنه إذا كان العامل يف إذا الشرطية جوا�ا، فاجلملة بعد األول:

  أنه إذا كان العامل يف إذا الشرطية فعل الشرط، فاجلملة بعدها فعلية. الثاني:

  واهللا أعلم.

***  

  

  

  

                                                
 .٤/١٩شرح األشموني بحاشیة الصبان  )١(
 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. )٢(



١٨٧ 

 

  مسألة: (تقديم فعل الشرط وجوابه على أداة الشرط)  -١٨

عـــروف أن أداة الشــــرط هلــــا الصــــدارة يف الكــــالم، واملختـــار أ�ــــا هــــي اجلازمــــة لفعلــــي امل

وز تقــدمي  فعــل الشــرط أو جوابــه عليهــا، فــال يتقــدم مــا بعــدها عليهــا، الشــرط واجلــواب، وال جيــ

وال يعمــل فيهــا مــا قبلهــا، وال تكــون مــع الشــرط واجلــزاء إال كالمــاً مســتأنفاً، أو مبنيــاً علــى ذي 

خــرب. وال جيــوز تقــدم معمــول فعــل الشــرط علــى األداة إذا كــان غــري مرفــوع، أمــا معمــول فعــل 

  .)١(ة باتفاقاجلواب فال يتقدم على األدا

وَخَرَجـــت عـــن املشـــهور آراء أخـــرى تـــرى عكـــس املعـــروف يف أداة الشـــرط، وأنـــه جيـــوز 

تقـــدمي الفعـــل واجلـــواب عليهــــا، وكـــذلك تقـــدمي معمـــوالت الشــــرط واجلـــواب، وســـأعرض هــــذه  

  املذاهب؛ الستخراج الثمرة والفائدة من اخلالف فيها على النحو التايل:

رط هلا صدر الكالم، لذلك ال جييـزون تقـدمي شـىء أن أداة الش مذهب جمهور البصريين -

مـن معمـوالت فعـل الشـرط ، وال فعـل اجلـواب عليهـا، ولـذلك فإ�ـا تقـع مسـتأنفة أو مبنيـة 

، حنـو قولـك على ذي خرب وأنه ال جيـوز تقـدمي جـواب الشـرط علـى فعـل الشـرط، أو األداة

م علــى أداة الشـــرط : زيــد إن يقــم يقــم أخـــوه، وكــذا مجيــع أمســـاء الشــرط، فلــذلك لـــو تقــد

مفعول يف املعىن لفعل الشرط أو اجلزاء وجب رفعه باالبتداء، وشغل الفعـل بضـمري مـذكور 

 .)٢(وذلك إذا كان فعل الشرط ماضياً، أو كان الفعل واجلواب ماضينيأو مقدر، 

إىل جــواز ذلـك، حيــث أجــازوا  )٣(والمبـرد )٢(واألخفــش، )١(وأبـو زيــد وذهـب الكوفيــون -

، واحـــتج أبـــو زيـــد علـــى تقـــدمي فعـــل الشـــرط بـــأن رط واجلـــواب علـــى األداةتقـــدمي فعـــل الشـــ

 مبجيئه مقروناً بالفاء كما يف قول الشاعر: نفسه  املتقدم هو اجلواب

                                                
 .١٨٨٠ - ٤/١٨٧٧شاف الضرب، وارت٨٦، ٤/٨٥شرح التسهیل البن مالك )١(
 .٤/١٨٧٩، وارتشاف الضرب٤/١٥، وشرح األشموني ٤/٨٦انظر: شرح التسهیل )٢(
 .٤/١٨٧٩، وارتشاف الضرب ٤/٨٦شرح التسهیل البن مالك  )١(
 .٣/١٦٣انظر: المساعد  )٢(
 . ٢/٣٨٦، والمغني ٢/٦٦المقتضب  )٣(



١٨٨ 

 

 )٤(فَلم َأْرقه إْن ينُج منها وإْن يمت      فطعنُة الِنكٍس وال ِبُمَغمِّرِ 

حنـو: إذا كـان ماضـياً ،  رطعلـى الشـ الشـرط جـواب إىل أنـه ال جيـوز تقـدمي  وذهب المـازني -

حنـو: أقـوُم إْن قـام زيـٌد، وأقـوُم  ،وجيـوز إذا كـان مضـارعاً  قمُت إن قام زيٌد، وقمُت إن يـَُقم زيٌد.

 .  )٥(إْن يقم زيدٌ 

ذلك إذا كان فعل الشرط ماضياً، حنو: أقوم إن ُقمَت، أو كانا  وأجاز بعض البصريين -

  .)٦(ماضيني، حنو قمُت إن قمتَ 

  ثمرة الخالف:

ــــرى أن كــــل مــــذهب منهــــا جيعــــل يف  ــــاظر إىل هــــذه املــــذاهب الســــابقة يف املســــألة ي الن

الرتكيــب صــورة جديــدة، وكلهــا مــأخوذ �ــا يف الرتكيــب والصــياغة اللغويــة، وقــد نــص أبــو حيــان 

ـــــك عنـــــد اســـــتخراجه هلـــــذه الثمـــــرة قـــــائالً:  يف صـــــور مـــــن  وثمـــــرة الخـــــالف تظهـــــر"علـــــى ذل

  .)٧("الرتكيب

  

 ف: ما يفهم من ثمرة الخال

  ما يلي:السابق ويفهم من كالم أيب حيان 

  أن هذه الثمرة تظهر يف تعدد صورة تركيب اجلملة، حيث يتضح ذلك عنـد تقـدمي

أي مـن املعمـوالت علــى األداة. فعلـى رأي مــن جييـزون ذلـك إذا كــان فعـل الشــرط 

مـا إذا كـان ماضـياً، فنقـول: أمضارعاً نقول: أقـوم إن قـام زيـد، وأقـوم إن يقـم زيـد. 

                                                
واللسان  ، ٤/٨٦وشرح التسهیل )٨٧اإلنصاف مسألة( البیت من بحر الطویل، وقائله زهیر بن مسعود، انظر: )٤(

 مادة (غسس).
 . ٤/١٨٧٩ارتشاف الضرب   )٥(
 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. )٦(
 . ٤/١٨٧٩ارتشاف الضرب  )٧(



١٨٩ 

 

وهــذا أقــوم إن قمــَت، وإذا كــان الفعــل واجلــواب ماضــيني نقــول: قمــُت إن قمــَت. 

 بدوره يؤدي إلى:

تنمية األساليب العربية، وتدعيم صور تركيب اجلملة بـأكثر مـن صـورة يف   - ١

 الدرس النحوي.

 امتالك دارس النحو ألكثر من أسلوب للصياغة اللغوية.  - ٢

 مه دراسة وتدريساً. احلرية يف اختيار الرتكيب املالئم واستخدا - ٣

 واهللا أعلم.

***  

  (حكاية الجملة الفعلية بعد القول، وإجراؤه مجرى الظن) -١٩

  

املشهور عند مجيع العرب أن القول إذا وقعت بعده مجلة ُحتكى، حنو: "قال زيد 

املفعولية، وكذا اجلملة االمسية جيوز  عمرو منطلق" واجلملة بعد القول يف موضع نصب على

  ول فيها ُجمَرى الظن؛ فينصب مفعولني مها املبتدأ واخلرب كما تنصبهما "ظن".إجراء الق

وال جيري القول جمرى الظن إال بشروط أربعة، هي: أن يكون الفعل مضارعاً، وأن 

يكون للمخاطب، وأن يكون مسبوقًا باستفهام، وأن ال يفصل بني االستفهام والفعل بغري 

ثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط حنو: "أتقول عمراً ظرف وال جمرور وال معمول الفعل، م

منطلقاً" فـ "عمراً" مفعول أول، ومنطلقاً مفعول ثان، وجيوز رفعهما على احلكاية، حنو: أتقول 

  عمرٌو منطلٌق.

ولكن عند قوم وهم بنو ُسَليم جيرون القول ُجمرى الظن مطلقًا دون شروط، فينصبون 

  يف ألفيته قائًال: وقد مجع ابن مالك هذا املفعولني.

  لـم ينفصـاً به، ولـمستفهم"تقول" إْن ولي ***  ظن اجعلـوكت

  وإن ببعض ذي فصلت ُيحتملْ ***  بغير ظرف، أو كظرف أو عمل



١٩٠ 

 

  عند ُسليم، نحو "قل ذا مشفقاً"***  اً ـظن مطلقـوُأجري القوُل ك

  العمليفوبعد فإن اخلالف يف هذه املسألة يكمن يف هل إجراء القول جمرى الظن 

عىن؟ وهذا هو مناط اخلالف الذي تظهر فائدته، وعليه يتم عرض املو  يف العملفقط أم 

  املذاهب يف املسألة على النحو التايل:

يف أنه إذا اجتمعت الشروط املذكورة آنفًا  وعامة العربوابن جني مذهب الجمهور  -

ىن الظن، وعليه عمل القول عمل "ظن" حىت يتضمن معاجلملة احملكية بعد القول ال ي

 واستدلوا بقول الشاعر: .)١(املبتدأ واخلرب مفعولني، أو رفعهما على احلكاية بجيوز نص

 )١(َيْحِمْلَن ُأّم َقاسم وقَاِسَما      متى تقوُل الُقُلص الرَّواِسَما

أ�م جيرون  البسيطمذهب بني ُسليم واختاره األعلم وابن خروف واختاره صاحب  -

الشروط أم مل جتتمع، وال يتضمن معىن  هلقًا سواء اجتمعت فيالقول جمرى الظن مط

 . واستدلوا بقول الشاعر:)٢(الظن

  )٣(البيت إْسَرائِيَنا هذا وَربِّ      - وُكْنُت رَُجًال َفِطيَنا -قالت 

ولكنه على احلكاية، حيث جاء ما بعد القول مجلة من  .ظننتهنا إذ ليس املعىن 

واخلرب حمذوف، و" إسرائينا" مضاف للخرب احملذوف، وأصله: هذا مبتدأ وخرب، املبتدأ "هذا" 

  ممسوخ بين إسرائني.

واعلم أنه قد جيئ القول مبعىن االعتقاد، وال لفظ  : "الً ئقاأوضح الرضي املسألة وقد 

هناك، سواء كان ذلك االعتقاد علما أو ظنا، كما تقول: كيف تقول يف هذه املسألة، أي  

                                                
 طبعة المكتبة األزهریة. ٢/٧٢،٧٣، وشرح األشموني١/٣٨٤، وشرح التصریح٥٩، ٢/٥٨شرح ابن عقیل )١(
، ٢/٥٩، وشرح ابن عقیل٩/٣٣٦، وخزانة األدب١٣٠لهدبة بن الخشرم ، انظر: دیوانه صالبیت من الرجز  )١(

 .١١/٥٧٥، ولسان العرب١/١٦٤، وشرح األشموني١/١٥٧وهمع الهوامع
 .١/٣٨٥شرح التصریح )٢(
، وهمع ١٥٢، وشرح ابن الناظم ص٢/٤٢٥البیت من الرجز وهو ألعرابي، انظر المقاصد النحویة )٣(

، واللسان مادة ١/٤٥٠، وشرح ابن عقیل١/١٥٦، وشرح األشموني١/٣٨٥شرح التصریح، و ١/١٥٧الهوامع

 .٢/٩٥(فطن)، وشرح التسهیل البن مالك
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ظن يف نصب املفعولني، وليس مبعىن الظن خالفا لظاهر كالم كيف تعتقد، فيلحق بال

  .ليموجواز إحلاقه بالظن مطلقا: لغة سُ ...  سيبويه، وبعض املتأخرين

إال بشرط كون الفعل مضارعا خماطبا، فإن نقص  اإلحلاقوأكثر العرب ال جيوز هذا  

احلكاية عندهم مع  وجتوز - كما ذكرنا - رجع إىل احلكاية على لغة األكثربعض الشرائط، 

  .)٤("استيفاء الشروط

وهنا سؤال مهم يطرح نفسه، أال وهو: هل إذا ُأجري القول مجرى 

  الظن يجوز فيه اإللغاء والتعليق كما يجوز في "ظن" أم ال؟

  ثمرة الخالف:

ها الثمرة، وقد أجاب صاحب التصريح على فيتكمن  واإلجابة على السؤال السابق

إنه جيري ُجمَرى الظن يف املعىن والعمل قال جبواز اإللغاء والتعليق، ومن  ذلك قائًال: "َمْن قال

  .)١(قال بالعمل فقط قال باملنع" وزاد قائًال: قلته تفقهاً، ومل أره نصاً)

وقد اعترب الصبان ما قاله صاحب التصريح هو الثمرة من وراء اخلالف يف هذه 

 جعلا وكتظن" :يف قوله أللفية ابن مالكاملسألة، حيث قال يف حاشيته على شرح األمشوين 

 األول ومفعوله )جعلالـ ( ثان مفعول) وكتظن( قوله" . حيث قال يف شرحها:"ومعىن عمالً 

 كما الخالف ثمرة وتظهر .فقط عمالً  وقيل ،اجلمهور عند أي) ومعىن عمالً ( قوله. )تقول(

  .)٢("الثاني دون لاألو  على فيه فيجريان والتعليق اإللغاء في التصريح صاحب بحثه

  الخالف ثمرةما يفهم من:  

 أفضل ما يفهم من هذه الثمرة اليت ذكرها الصبان نقًال عن صاحب التصريح ما

قاله يس العليمي نقًال عن اللقاين قال، قال اللقاين: " الشروط املذكورة شروط يف اجلواز 

مبعىن اللفظ اللساين، ال الوجوب، إال أن القول مع اإلعمال مبعىن االعتقاد، ومع عدمه 

                                                
 .٤/١٧٩. وشرح الرضي على الكافیة٢/٦٢الكتاب )٤(
 .١/٣٨٥شرح التصریح )١(
 .٢/٥٠على األشموني حاشیة الصبان )٢(
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ول ال يقتضي وجود اللفظ ألبتة. هكذا ينبغي أن يفهم. ويظهر أثر املعنيني يف أن األ

  .)٣(والثاين يقتضي وجوده يف اخلارج يف أحد األزمنة الثالثة"

  لي:ما ذكره صاحب التصريح ما يوعليه، يفهم م

  عليه ال جيوز اإللغاء أنه على مذهب اجلمهور وابن جين يكون الظن مبعىن االعتقاد، و

 والتعليق، وجيوز اإلعمال كما يف "ظن"، وال داع لوجود لفظ "الظن" يف اجلملة ألبتة.

  الذي يقول بتضمني وصاحب البسيط )٢(وابن خروف )١(علمالثاين لألذهب املعلى و ،

، كما يف "ظن" اليت مبعناها، اإللغاء والتعليق القول معىن الظن فقط دون االعتقاد، جيوز

 اللساين فقط."الظن" لفظ وذلك لوجود 

 واهللا أعلم.

***  

  

  

                                                
 .٢/٢٤٤شرح التصریح  ىحاشیة یس العلیمي عل )٣(
 الحجاج أبو االندلسي، الشنتمري عیسى بن سلیمان بن یوسف) هـ٤٧٦ – ٤١٠( الشنتمري االعلمهو  األعلم: )١(

 عمره آخر في بصره قرطبة، وكف إلى ورحل الغرب شنتمري في واللغة، ولد باالدب عالم: باالعلم المعروف

 دیوان شرح، و الستة الشعراء شرح"  كتبه من .علمباأل فاشتهر العلیا، الشفة مشقوق إشبیلیة، وكان في ومات

 في الذهب عین تحصیلو  ،الفحل علقمة دیوان وشرح ، العبد بن طرفة دیوان شرح، و  سلمى أبي بن زهیر

األعالم (... وغیرها. انظر:  سیبویه كتاب على والنكت، الحماسة دیوان شرح و سیبویه، شواهد شرح

 ).٨/٢٣٣للزركلي
 حضر  ،النحوي األندلسي خروف ابن الحسن أبو الدین نظام محمد بن علي بن محمد بن علي ابن خروف: )٢(

 طاهر ابن عن النحو أخذ. األصول في مشاركاً  ماهراً  مدققا، محققا العربیة، في إماما وكان إشبیلیة، من

 وأقام بالد، بعدة النحو أقرأ. الخانات یسكن وكان ، قط یتزوج ولم، زعارة ُخلقه في وكان ؛ بالخدب المعروف

 شرح: صّنف. السهیلي مع مناظرات ولهًا.. عریان األسواق في مشى حتى عمره آخر في واختل مدة، بحلب

 یاقوت وقال. عشر وقیل خمس وقیل - وستمائة تسع سنة مات. الفرائض في كتاباو  الجمل، شرحو  سیبویه،

  ).٢/٢٠٣(بغیة الوعاة. سنة وثمانین خمس عن بإشبیلیة -  ست سنة: 
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  (العامل في المعطوف عطف نسق) :مسألة -٢٠

ونسق. هي النعت والتوكيد والبدل والعطف بنوعيه بيان اخلمسة، و التوابع العطف من 

 -الفروع  –وهي األمساء اليت ال ميسها اإلعراب إال على سبيل التبع لغريها، فهي الثواين 

اوية لألول يف اإلعراب ملشاركتها له يف العوامل، أل�ا مل تكن املقصود، وإمنا هي من املس

  .)١(لوازم املتبوع كالتتمة له

هو تسمية البصريني، وعطف النسق تسمية الكوفيني، وُمسي نسقًا ملساواته والعطف 

ع لزيد يف األول "املعطوف" يف اإلعراب، وهو حنو قولك: جاءين زيد وعمرو، فـ "عمرو" تاب

اإلعراب، بواسطة حرف العطف "الواو"، وكذلك إذا نصبت أو جررت، يتوسط احلرف بني 

  .)٢(االمسني فيشركهما يف إعراب واحد، حنو قولك: رأيت زيداً وعمراً، ومررت بزيد وعمروٍ 

عطف النسق، يف حالة يف يكمن يف عامل العطف أما اخلالف يف هذه املسألة ف

العامل هو التبعية، أم أن العامل  هلى مفرد، خبالف عطف اجلمل، عطف الظاهر املفرد عل

  ؟ وعلى ذلك اختلف النحاة فيما بينهم على النحو التايل:مقدر، أم أنه احلرف

أن العامل يف عطف النسق التبعية بواسطة احلرف، والغرض من ذلك يبويه سذهب م -

ا يف: قام زيد وعمرو، فأصله اختصار العامل واشرتاك الثاين يف تأثري العامل األول، كم

عليها، وصار الفعل األول عامًال يف  قام زيد قام عمرو، فحذفت قام الثانية لداللة األوىل

  .)٣(املعطوف واملعطوف عليه

إىل أن العامل يف االسم املعطوف عليه هو العامل املذكور،  الفارسي وابن جنيوذهب  -

. وهذا الرأي مل ينسبه الرضي )٤(ذوفوالعامل يف املعطوف حرف العطف نيابة عن احمل

                                                
  .٣/٣٨صل البن یعیش شرح المف )١(
 .٣/٧٤شرح المفصل البن یعیش )٢(
 .٣/٨٩وهمع الهوامع، ٢٨١، ٢/٢٨٠الرضي، وشرح ٣/٧٥ابن یعیش شرح  )٣(
 .٣/٧٥شرح المفصل البن یعیش  )٤(
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العامل حرف العطف بالنيابة، وهو بعيد لعدم  إىل أحد، وقد ردَّه، وقال: قال بعضهم:

 .)١(لزومه ألحد القبيلني، كما هو حق العامل

حنو: ضربت زيداً  احملذوف، هو العامل أن العامل يف املعطوف وذهب آخرون إلى -

عليه، وبقي عمله يف "عمراً"  فحذفت الثانية لداللة األوىلوضربت عمراً، : فاملرادوعمراً، 

نسبه الرضي إىل الفارسي يف اإليضاح الشعري وابن جين يف سر  ماوهذا  .)٢(على ما كان

  .)٣(مقدر من جنس األول - املعطوف  -الصناعة من أن العامل يف الثاين

  ثمرة الخالف:

دة الخالف في هذا كله: جواز وفائ"ذكرها الرضي يف شرحه على الكافية قائًال: 

الوقف على المتبوع دون التابع عند من قال: العامل في الثاني غير األول، وامتناعه 

  .       )٤("عند من قال العامل فيهما هو األول

 المتبوع على الوقف جواز عدم الخالف وثمرة" وذكرها السيوطي يف اهلمع قائًال: 

   .)٥("األول هو فيه العامل قال من عند التابع دون

 جواز عدم الخالف فائدة" :الدماميين قالوذكرها الصبان يف حاشيته قائًال: 

وزاد قائالً: . "اهـ األول هو فيه العامل قال من عند التابع دون المتبوع على الوقف

  .)٦("تأمل التبعية العامل القول بأن على كذلك األمر أن ويظهر"

  الخالف ثمرةما يفهم من:  

  ما يلي:مبثال ك اليت ذكرها النحاة  من الثمرة ما فهمتهوأُوضح 

                                                
 .٢/٢٨١على الكافیة شرح الرضي )١(
 .٣/٧٥شرح المفصل البن یعیش  )٢(
حاشیة شرح األشموني ب، و ٢/٨٩وهمع الهوامع ، ٣/٣٤٣، وشرح التسهیل البن مالك٢/٢٨١شرح الرضي )٣(

 .٣/٨٥ الصبان
 .٢/٢٨٢شرح الرضي )٤(
 ، (الكتاب الخامس في التوابع وعوارض التركیب).٢/١٤٢همع الهوامع  )٥(
 .٨٥/ ٣ على األشموني حاشیة الصبان )٦(
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  إذا قلنا: (قام زيد وعمرو) فإن هذا المثال يكون:

  على مذهب سيبويه جيوز الوقف على �اية املثال، أي على قوله" وعمرو" فال جيوز

 –يأخذ حكم املعطوف عليه  -املتبوع -الوقف على "قام زيد" فقط؛ ألن املعطوف 

 وهو "قام"عليه. لشرتاكه يف تأثري العامل  األو ال –التابع 

  جيوز عطف اُجلمل فنقول: قام زيد وقعد عمرو، وزيد وبكر أيضًا وعلى مذهب سيبويه

قائم، والعطف هنا لالتصال يف الكالم، وعدم إرادة املتكلم قطع اجلملة األوىل عن 

 الثانية.

 قام زيد" مستقالً دون ذكر أن نقف على قوله: " جيوز وعلى مذهب الفارسي وابن جين

ا التابع مستقًال عن املتبوع، فجعال العامل يف كل منهما "وعمرو"؛ حيث إ�ما أعدَّ 

 –هو "قام" والعامل يف التابع   - املعطوف عليه  –خالف اآلخر، فالعامل يف املتبوع 

ال  -  ابن جينالفارسي و  أي –هما وعلى مذهبهو حرف العطف "الواو".  -املعطوف 

 ز عطف اجلمل .جيو 

  ،وعلى مذهب اآلخرين أن العامل يف "عمرو" هو فعل حمذوف مقدَّر من نوع األول

  ، وهو موافق ملذهب سيبويه.وهو "قام" الذي دل عليه "قام" األول

  .واهللا أعلم

***  
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  الوقف على االسم المقصور المنون باأللف)  (مسألة:  -٢١

اختياري، وغالبه  وهو وقفآخر الكلمة،  قطع النطق عندهو الوقف املشهور أن 

 ، واإلمشام، واإلبدال، والزيادة،يلزمه تغيريات، ترجع إىل سبعة أشياء: السكون، والروم

  .)١(واحلذف، والنقل، وهذه األوجه خمتلفة يف احلسن واحملل

  ثالث لغات: له املنوناالسم الوقف على و 

ألفًا إن كان بعد فتحة، وحبذفه إن   وهي الفصحى أن يوقف عليه بإبدال تنوينه األولى -

 .)٢(ومررت بزيدٍ  ،وهذا زيد ،كان بعد ضمة أو كسرة بال بدل، تقول: رأيت زيداً 

إىل  ابن مالكعليه حبذف التنوين وسكون اآلخر مطلقاً، ونسبها  الوقف والثانية:  -

 .)٣(ربيعة

بعد الضمة، وياء بعد أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفًا بعد الفتحة، وواوًا  والثالثة:  -

  .)٤(إىل األزد ابن مالك  الكسرة، ونسبها

يستثىن من املنون املنصوب ما كان مؤنثًا بالتاء حنو قائمة، فإن تنوينه ال يبدل بل و 

وأما من يقف بالتاء فبعضهم جيريها  حيذف، وهذا يف لغة من يقف باهلاء، وهي الشهرية،

ل: رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه اللغة يسكنها ال جمرى احملذوف فيبدل التنوين، ألفًا فيقو 

  غري.

 وقف عليه باأللفيُ  أما مناط مسألتنا هذه فهو االسم املقصور املنون، الذي

واخلالف الواقع  يف إثبات هذه األلف املقصورة، حيث تعددت مذاهب النحاة  ،املقصورة

  فيها إىل ثالثة مذاهب على النحو التايل:

                                                
 .٢/١٨/  ، وشرح األشموني٢شرح التسهیل البن مالك )١(
 .٣/٣٩٣واالرتشاف، ٢/٦١٧شرح التصریح لخالد األزهريو ، ٩/٧٤شرح المفصل البن یعیش )٢(
 .٤/٢٧٨شرح األشموني بحاشیة الصبان )٣(
 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. )٤(
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 االسم املقصور اعتبار )١(في غير التذكرةوأبي علي  مذهب سيبويه األول: -

ة.  الرفع واجلر بدل من الم الكلمفاأللف يف النصب بدل من التنوين، ويف ،بالصحيح

  .)٢(وهو مذهب معظم النحويني

أبي عمرو والكسائي والكوفيين، وإليه ذهب ابن كيسان مذهب الثاني:   -

األلف املنقلبة يف  ا هيأ�، لخليلوالسيرافي، ونقله ابن الباذش عن سيبويه وا

ابن مالك ف عادت األلف، وإليه ذهب ذِ ف فلما حُ ذِ وأن التنوين حُ  ،األحوال الثالثة

قال يف شرحها: ويقوي هذا املذهب ثبوت الرواية بإمالة األلف وقفاً ، يف الكافية

  .)٣(واالعتداد �ا رويّاً وبدل التنوين غري صاحل لذلك

بدل  األلف أن ابن مالك واختيارحسن والفراء والمازني أبي المذهب الثالث:  -

ألنه  ؛واستصحب حذف األلف املنقلبة وصًال ووقفاً يف األحوال الثالثة، من التنوين 

 .)٤(تنوين بعد فتحة

  ثمرة الخالف: 

 فعلى اإلعراب في تظهر الخالف هذا ثمرة " ذكرها الصبان يف حاشيته قائًال:

 وعلى الساكنين، اللتقاء المحذوفة األلف على مقدرة حركاتب بعرَ يُ  التنوين بدل أنها

 محل حينئذٍ  ألنها ؛الموجودةاأللف  على مقدرة بحركات بعرَ يُ  الياء عن المنقلبة أنها

  .)٥(فاحفظه" اإلعراب

  

                                                
 .١٩٩، للفارسي صالتكملة )١(
 .٢/٨٠١، واالرتشاف٤/٢٠٥شرح األشموني، و ٩/٧٤شرح المفصل  )٢(
، وشرح ٢/٦١٧، وشرح التصریح٢/٨٠١رتشاف، واال٤/١٩٨٢، وشرح الكافیة الشافیة ٤/١٨١الكتاب )٣(

 .٢٨٨/ ٤بحاشیة الصبان األشموني
، ٢/٨٠١واالرتشاف ، ٤/٢٨٨على األشموني ، وحاشیة الصبان٢/١٨شرح األشموني، و ٩/٧٤شرح المفصل )٤(

 .٥/١٥٦وشرح التوضیح للمرادي
 .٢٨٨ص ٤حاشیة الصبان على األشموني ج )٥(
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  الخالف: ثمرةما يفهم من  

  باملثال التايل: يف املسألة  من الثمرة اليت ذكرها الصبانوأُوضح ما فهمته 

تكون على املذاهب املذكورة   (هذا فتى، ومررت بفتى، ورأيت فتى)لنا: إذا ق

  كما يلي:

  ذهب أيب عمرو ومها مذهب أيب احلسن ومن معه، وم والثالث الثاني المذهبعلى

الناجتة عن  املقصورة تكون عالمات اإلعراب مقدرة على األلفوالكسائي والكوفيني، 

 مها.التنوين؛ ألن األلف األصلية حمذوفة عند

إعراب االسم املقصور "فىت" يف األمثلة السابقة إعرابًا مقدرًا على وعليه يكون        

 األلف احملذوفة، كما يلي:

: مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف احملذوفة اللتقاء ليف األو 

  الساكنني.

  ذوفة.ويف الثاين: جمرور بالباء وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف احمل

  ويف الثالث: مفعول به منصوب بالفتحة املقدرة على األلف احملذوفة.

  األلف ليست حمذوفة عند أيب عمرو والكسائي ومن وافقهما؛ بل هي األلف املنقلبة

عن األصل وهو "الياء" ولذلك فإن اإلعراب يف األمثلة السابقة يكون مقدرًا على 

تتحمل عالمات اإلعراب. فنقول يف الرفع:  األلف املوجودة يف اللفظ؛ أل�ا هي اليت

مرفوع بالضمة املقدرة على األلف، وهي األلف املرسومة يف اللفظ واملنقلبة عن الياء، 

 وكذلك يف النصب واجلر.

  سيبويه فال إشكال يف األمثلة؛ ألنه اعترب االسم  وهو مذهب األول مذهبالأما على

، فإذا وقفت على "هذا فًىت، ومررت املقصور صحيحًا تظهر عليه عالمات اإلعراب

بفًىت، فاأللف هي األصلية نظري الدال من "زيد" يف حالة الرفع واجلر، أما يف النصب 

فهي مبدلة من التنوين نظري األلف يف "رأيت زيداً" وحذفت األلف األصلية اللتقاء 

 واهللا أعلم.الساكنني. 



١٩٩ 

 

  

  

  

  

  انيـالث لفصـلا
  

  هارة لــمسـائل خالفـية ال مث

  الـدرس النحوي يف
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  األول بحثامل
  

  منصوص على عدم مثرتها وفائدتها مسـائل خالفـية

  لـدرس النحويل

 

 المضارع الفعل في الرفع عامل -١

  ملخص المسألة: 

أمجع النحاة على أن الفعل املضارع إذا ُجرد من الناصب واجلازم وُعري من نوين 

  : . قال ابن مالك يف ألفيتهُم" و "يسعُد" التوكيد واإلناث جاء مرفوعاً كـ "يقو 

  دُ عَ سْ ـتَ كَ   ازمٍ وجَ  بٍ اصِ من نَ        ّردُ مضارعاً إذا ُيجَ  عْ فَ ارْ 

لكن تعددت العوامل اليت عملت الرفع يف الفعل املضارع، وإزاء هذا التعدد ظهر  

  اخلالف وتعددت اآلراء، وسأعرضها لتضح مثر�ا على الدرس النحوي، كما يلي:

إىل أن الرافع للفعل املضارع معنوي،   واختاره ابن مالك وابن الخباز، لفراءذهب ا -

 النقض من سامل إنه قائًال: مالك ابن. وزاد واجلازم الناصب من والتعري التجردوهو 

عليه بأن التجرد أمر عدمي، والعدم ال يكون سبباً  ضَ رتُِ واعْ . الكوفيني حلذاق ونسبه

االعرتاض بأن التجرد ليس عدمياً، بل هو أمر وجودي، وهو   ُردَّ على ذلك. و لوجود غريه

 ..)١(كون الفعل املضارع خالياً من النواصب واجلوازم، وليس عدم وجود الناصب واجلازم

إىل أن رافع الفعل املضارع  وجمهور البصريين غير األخفش والزجاج ذهب سيبويهو  -

عليه "لن" و "َمل" امتنع رفعه؛ معنوي، وهو وقوعه وحلوله حمل االسم، ولذلك إذا دخل 

 عليه يف ذلك. ضَ رتُِ ألن االسم ال يقع بعدمها، فليس حينئذ حاًال حمل االسم. وقد اعْ 

 .)٢(على هذا االعرتاضهو ردَّ و 

                                                
 .٤/٥ل، وشرح التسهی٢/٣٥٦التصریح  شرح )١(
 ).٧٤، واإلنصاف مسألة (٤/٦تسهیل، وشرح ال٢/٣٥٦،٣٥٧شرح التصریح ، و ٤/٨شرح الرضي)٢(
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 إىل أن عامل الرفع يف الفعل املضارع عامل لفظي، وهو حروف ذهب الكسائيو  -

 .  )١(الكسائي واعرتض على ما ذهب إليه. املضارعة الزائدة يف أوله

. واعرتض على ما ذهب إليه )٢(إىل أن عامل الرفع هو املضارعة نفسها وذهب ثعلب -

ثعلب بأن املضارعة اقتضت إعرابه من حيث اجلملة، مث حيتاج كل نوع من أنواع اإلعراب 

 .)٣(إىل عامل يقتضيه

 لفعلل الرافع يفوذكر  السيوطي يف اهلمع نقًال عن أيب حيان، أن أبا حيان ذكر 

  :، وهيأقوال سبعة املضارع

 وعزي البصريني من مجاعة مذهب وهو مطلقا اللفظية العوامل من التعري أنه أحدها 

  .واألخفش للفراء اإلفصاح يف

  .الفراء مذهب وهو واجلازم الناصب من التجرد والثاني

 باملذاه على وهو قبله الذي من قريب وهو باإلمهال ارتفع األعلم قول وهو والثالث

  .عدمي الثالثة

 زيد :حنو يف "يقوم" فإن االسم موقع بوقوعه ارتفع أنه البصريني مجهور وعليه والرابع 

  .الرفع له أوجب الذي هو وذلك ،قائم موقع وقع يقوم

  .املضارعة بنفس ارتفع أنه ثعلب مذهب وهو والخامس

 وهو اإلعراب من نوع الرفع ألن اإلعراب له أوجب الذي بالسبب ارتفع أنه والسادس 

  .معنوي ثبويت الثالثة املذاهب هذه على

 "نقوم"و باهلمزة مرفوع "أقومـ"ف املضارعة حبروف ارتفع أنه الكسائي مذهب والسابع 

  . )٤(بالياء مرفوع "يقوم"و ،بالتاء مرفوع" تقوم"و ،بالنون مرفوع

                                                
 .١/٥٩١، وهمع الهوامع  ٤/٦، وشرح التسهیل٢/٣٥٦التصریح  شرح )١(
 .٢/٣٥٧شرح التصریح  )٢(
 . ٧٤انظر: اإلنصاف المسألة : )٣(
 ، طبعة المكتبة التوفیقیة. مصر.١/٥٩٢همع الهوامع )٤(
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  ثمرة الخالف:

 حيان أبو قالنه قال: (بعد أن ذكر السيوطي يف اهلمع ما قاله أبو حيان نقل عنه أ

  .)تطبيقي حكم عنه ينشأ وال الخالف لهذا فائدة وال

  :ما يفهم من الخالف ورأي الباحث  

فائدة  عدم وجودأبو حيان يف ما ذكره بعد عرض املذاهب يف املسألة، وبعد 

أن أخرج بفهم وتعليق على اآلراء املذكورة، يدعم ما ذهب إليه أبو ، استطعت للخالف فيها

 –يف نظري  –يف عدم فائدة اخلالف يف هذه املسألة للدرس النحوي، وال أجد أفضل  حيان

مما قاله ابن يعيش يف املفصل رد�ا على ما جاء فيها من  مذاهب، ولذلك أردت ذكره 

  بتصرف على النحو التايل: 

الرأي القائل بأن عامل الرفع للفعل املضارع هو موقعه موقع االسم ال يصح  على (إنه 

دليل، وليس له دليل يدعمه، ألن املتكلم ال يعنيه ذلك كله، إذ ليس شرطاً ملن أراد الكالم ك

أن يبدأ باالسم أو الفعل، بل جيوز له أن يبدأ بأيهما شاء. وهلذا قال الزخمشري: "هو موضع 

وقوع الفعل موقع االسم ال خرية" أي أنه باخليار إن أراد جاء باالسم أوًال أو بالفعل. وأن 

حيدث له أي اختالف يف اإلعراب؛ كما حيدث يف االسم؛ ألن االسم خيتلف إعرابه 

وأما أن عامل الرفع هو  باختالف العوامل الداخلة عليه، وعوامل االسم ال تأثري هلا يف الفعل.

التعري من العوامل اللفظية مطلقاً، فال يصح أيضاً، ألن التعري هو عدم العامل، والعامل 

له اختصاص باملعمول، وأن العدم نسبته إىل األشياء كلها نسبة واحدة، ال  ينبغي أن يكون

  اختصاص له بشيء دون شيء، فال يصح أن يكون عامًال.

والقول بأن الرافع هو حروف املضارعة الزائدة يف أوله، فهذا الرأي حيمل يف طيه 

روفه، وجزء عوامل نقضه، وهي أن حرف املضارعة إذا دخل على الفعل صار حرفًا من ح

الشيء ال يعمل يف باقيه، ألنه ال يكون عامًال يف نفسه، مث إنه إذا دخل عليه جازم أو 
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ناصب وبه هذه احلروف عمل فيه، فلو كانت هي العاملة مل جيز دخول عامل آخر عليها،  

  .)١(كما مل يدخل ناصب على جازم أو جازم على ناصب)

ال  - كما أشار أبو حيان-يقي نه حكم تطبينشأ ع فإن اخلالف مللذلك كله 

يكون له أثر يف واقع األساليب  أو غري ذلك مما حتتمله اللغة، املعينأو  اللفظأو  الرتكيب من 

  سواء.النحو على حد و  دارس النحو اللغوية، اليت تعود بالفائدة على 

ما هو إال خالف جديل ودربة عقلية  هذه املسألة لذلك فإين أرى أن اخلالف يف

فن احملاورة  البعض منها، ورمبا استفاد التأثر بالدراسات الفلسفيةرائحة  ورمبا ُتشم منه ،حمضة

   واجلدل العقلي.

  واهللا أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 بتصرف یسیر. ١٢/ ٧شرح المفصل الین یعیش  )١(
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  )االختالف في حقيقة الصرفمسألة: ( -٢

السم ربًا متصرفاً، والتصريف بالنسبة إىل ااملشهور أن األصل يف االسم أن يكون مع

هو مذهب احملققني، وقيل الصرف وع من الصرف هو املمنوع من التنوين، و هو التنوين، واملمن

  .هو اجلّر والتنوين معاً 

والصَّْرُف: هو التنويُن الدالُّ على َمْعًىن يكون قال ابن هشام يف أوضح املسالك: (

لم وقد عُ . (َزْيٍد) و(فـََرٍس)ـ االسُم به أْمَكَن وذلك املعىن هو عدم مشا�ته للحرف والفعل ك

ويستثىن من ذلك حنو(ُمْسِلَماٍت) فإنه ، املنصرف هو الفاقد هلذا التنوين من هذا أن غري

  .)١()منصرٌف مع أنه فاقٌد له إذ تنوينُه ملقابلة نون مجع املذكر السامل

ولقد اختلف النحاة يف حقيقة الصرف بناء على اختالفهم يف تعريفه، وذلك على 

  النحو التايل:

 وحجة أصحاب هذا الرأي من هُ دُ حْ الصرف هو التنوين وَ  لى أنذهب بعض النحاة إ .

ثالثة أوجه كما يلي:

أنه معىن ينبئ عنه االشتقاق فلم يدخل فيه ما ال يدل عليه االشتقاق كسائر  األول:

وبيانه أن الصرف يف اللغة هو الصوت الضعيف كقوهلم : صرب ناب البعري وصرفت . أمثاله

. والنون الساكنة يف آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنة البكرة ومنه صريف القلم 

صرفًا كسائر  نه حركة فلم يكأل ؛ر فليس صوته مشبهًا ملا ذكرنااليت ذكرنا وأما اجل األشياء

   .)٢(أال ترى أن الضمة والفتحة يف آخر الكلمة حركة وال تسمى صرفا ،احلركات

  ن وهو صوت، قال النابغة:من الصريف وهو الصوت، ألن يف آخره التنوي وقيل:

  )٣()َلُه َصرِيٌف َصرِيُف الَقْعِو بِالَمَسدِ (

                                                
 .٥٤٠ -٢/٥٣٩التبصرة والتذكرةو ، ١/٢٩٨،  وشرح األشموني٤/١١١أوضح المسالك )١(
 . ١٦٤التبیین عن مذاهب النحویین ص  )٢(
، وشرح ١/١٢٦، وهمع الهوامع١٦البیت من البسیط، وهو للنابغة الذبیاني، انظر: دیوانه ص )٣(

 . ٩٤٤، ٥٧٨، وجمهرة اللغة ص١/٣٥٥، والكتاب٩/١٩١، واللسان٣/٧٦، والدرر٢/٥٠٧األشموني
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صوت البكرة باحلبل، وقيل من االنصراف يف جهات احلركات. وقيل من  أي

االنصراف وهو الرجوع فكأنه انصرف عن شبه الفعل. وقال يف شرح الكافية: مسي منصرفاً 

  ـ. ن، وعن وجه من وجوه اإلعراب إىل غريه اهالنقياده إىل ما يصرفه عن عدم تنوين إىل تنوي

وهو أن الشاعر إذا اضطر إىل صرف ما ال ينصرف جر يف موضع  والوجه الثاني: 

اجلر ولو كان اجلر من الصرف ملا ُأِيتَ به من غري ضرورة ِإليه وذلك أن التنوين دعت الضرورة 

أو فتح فلما كسر حني نون ُعِلَم أنه ليس ِإليه ِإلقامة الوزن والوزن يقوم به سواٌء ُكِسَر ما قبله 

من الصرف ألن املانع من الصرف قائم وموضع املخالفة هلذا املانع احلاجة إىل إقامة الوزن 

   .فيجب أن خيتص به

أن ما فيه األلف والالم لو أضيف لكسر يف موضع اجلر مع وجود  الوجه الثالث:و 

بعًا لسقوط التنوين بسبب مشا�ة االسم املانع من الصرف وذلك يدل على أن اجلر سقط ت

الفعل والتنوين سقط لعلة أخرى فينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه 

   .)١(تابعاً له

  معاً، واحتجوا لذلك من وجهني: : التنوين واجلرالصرف هو إلى أن آخرونوذهب  

ر يزداد تقلب االسم أن الصرف من التصرف وهو التقلب يف اجلهات وباجل أحدهما:

   .يف اِإلعراب فكان من الصرف

غري املنصرف ما ال يدخله اجلر مع التنوين  أنانه اشتهر يف عرف النحويني  والثاني: 

  وهذا حد فيجب أن يكون احلد داخالً يف احملدود 

  واجلواب عن األول من وجهني :  

   .رب إىل االشتقاقأن اشتقاق الصرف مما ذكرناه ال مما ذكروا وهو أق أحدهما 

أن تقلب الكلمة يف اِإلعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع  والثاني 

  والنصب صرفاً وكذلك تقّلب الفعل باالشتقاق ال يسمى صرفاً وِإمنا يسمى تصرفاً وتصريفاً 

                                                
 .١٦٥التبیین عن مذاهب النحویین ص  )١(
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وأما ما اشتهر يف عرف النحويني فليس بتحديد للصرف بل هو حكم ما ال  

قيقة الصرف فغري ذلك مث هو باطل باملضاف وما فيه األلف والالم ينصرف فأما ما هو ح

  .ن تقلبه أكثر وال يسمى منصرفاً إف

ه، تعريف يف االختالف على بناءوقال السيوطي: "اختلف النحاة في حد الصرف 

 من أخذا الصوت من االسم ىف ما الصرف أن على بناء التنوين منه املسلوب هو فقيل

 أن على بناء معا واجلر التنوين منه املسلوب هو وقيل .ضعيفال الصوت وهو الصريف

  .)١(ا�ارى مجيع يف التصرف هو الصرف

 :ثمرة الخالف ورأي الباحث  

مل يكن اخلالف يف هذه املسألة إال يف حد الصرف؛ أل�م اختلفوا يف تعريفهم 

 طائل ال فالخال وهذا"قائًال:  نقل السيوطي نتيجته عن أيب حيانللصرف، وهذا اخلالف 

  .)٢("تحته

وتعليقًا على ما ذكره السيوطي، أقول: إن اخلالف يف هذه املسألة وهي تعريف 

م  الصرف، الذي ُبين عليه االختالف يف حده، ال يفيد الدرس النحوي بشيء؛ ألنه مل يُقدِّ

جديدًا من حيث الرتاكيب وصورها أو من حيث األلفاظ أو املعاين، وأي خالف مل يزد يف 

  غة فهو زائد عليها، وال فائدة منه، وما هو إال تضييع وقت واستهالك مداد وأوراق.الل

ومن أجل ذلك قال أبو حيان: (ال طائل حتته) أي ال ينطوي على فائدة ُتذكر  

  .واهللا أعلم للدرس النحوي  والدارس على السواء.

***  

  األلف والالم "أل")األداة، (التعريف بمسألة:  -٣

                                                
 .١/٩٢همع الهوامع قول أبي حیان ذكره السیوطي في  )١(
 . ١/٩٢همع الهوامع  )٢(
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مســاء وُيَســمِّي الــبعض املعــرَّف وأ�ــا تــدخل علــى األ داة التعريــف هــي"أل"أ أناملشــهور 

اهلمزة إذا كــان التعريــف بــاألداة جبزأيهــا، أم بــفيمــا  لكــنهم اختلفــوا املعــرَّف بــأداة التعريــف"�ــا "

    ، أم بالالم فقط مع إسقاط اهلمزة، على النحو التايل:دون ذكر الالم  فقط

وذكـــر ســـيبويه أن لتعريـــف يكـــون بــــ "أل" جبملتهـــا، إىل أن ا ذهـــب الخليـــل وســـيبويه

كمـــا ال يقـــال يف "قـــد" القـــاف   األلـــف والـــالم"ان يســـميها "أل" ومل يكـــن يســـميها "اخلليـــل كـــ

  .)٢(وقال يف التسهيل: ( وهي "أل" ال الالم وحدها، وفاقاً للخليل وسيبويه. )١(والدال

، )٢(ع عديـــدة مـــن الكتـــابوقـــد عـــربَّ عنهـــا ســـيبويه نفســـه بــــ "األلـــف والـــالم" يف مواضـــ

الوضـع، والتعريـف بأكملهـا، إال أن مهز�ـا  ثنائيـةلذلك فهي عنـد كـل مـن سـيبويه واخلليـل أداة 

  .)٣(وأصلية للقطع عند اخلليل للوصل عند سيبويه،

إىل أن اهلمــزة فقــط هــي أداة التعريــف، والــالم زائــدة للفــرق بينهــا وبــني  وذهــب المبــرد

ولكــــن صــــاحيب إليــــه املــــربد. ذهــــب مــــا ، وابــــن هشــــام بــــن مالــــك ذكر ايــــ ملو مهــــزة االســــتفهام. 

  .)٤(وحجته هالتصريح واهلمع وغريمها أثبتوا مذهب

يُعد لغة لبعض األقوام، وحجة صاحبه فيما ذهب إليه، أن اهلمزة  وما ذهب إليه املربد

ركــت لتعــذر االبتــداء بالســاكن، فصــارت  جـاءت ملعــىن، وأوىل احلــروف بــذلك حــرف العلـة، وحُ 

عـن صـور�ا يف لغـة محـري، حيـث يقلبـون الـالم  تاالستفهام والـتكلم، وأن "الـالم" تغـري  ةمز كه

  )   )١(امسفر يف امصيام امرب من ليس ميماً إذا كانت مظهرة، كما وقع يف احلديث، يف قوله: (

مـذهب اخلليـل وسـيبويه، ومـذهب ذكـر وأسقط ابن مالك ما ذهب إليه املـربد، حيـث 

  يف ألفيته:  يذكر ما جاء به املربد، قائالً املتأخرين فقط، ومل 

                                                
 . ٣٢٥، ٣/٣٢٤الكتاب:  )١(
 . ١/٢٥٣شرح التسهیل )٢(
، ٣٧٩، ٣٧٥األلف والالم وذلك قولك "أرسلها العراك " و نه فيهذا ما جاء میقول:  ٣٧٢، ١/٢٢الكتاب )٢(

٥٠٤ . 
 . ١/٥٠٦، وشرح التصریح بحاشیةیس٢٥٧، ١/٢٥٦والهمع، ٢٨٣، ١/٢٨٢حاشیة الصبان على األشموني )٣(
 . ١/١٧٩، التصریح ١١٢ص ، قطر الندى١/٢٥٣شرح التسهیل  )٤(
 یب األرناؤوط: إسناده صحیح.        ، وقال شع٥/٤٣٤ج ٢٣٧٢٩أخرجه أحمد في مسنده برقم  )١(
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  ..الُم فـََقْط    ..........أو ال يفٍ رِ عْ تَـ  فُ رْ حَ  ألْ 

ن وأ: وذكـــر ابـــن مالـــك أيضـــاً أن املتـــأخرين ذهبـــوا إىل أن أداة التعريـــف الـــالم وحـــدها

  . )٢(التعريف يقتصر على "الالم" فقط، دون ذكر األلف معه

   .)٣("الالماملتأخرين " النحاة ومجيعئالً: أيضاً قا حيان أبو إىل ذلك ذهبو 

وكانــت حجـــتهم يف ذلــك أن "الـــالم" ضـــد التنــوين الـــدال علـــى التنكــري، وهـــي حـــرف 

واحــد ســاكن، فكانــت كــذلك تشــبه أمثاهلــا وال تقــوم بنفســها، وإمنــا خالفــت التنــوين ودخلــت 

المــاً؛ ألن  أوًال؛ ألن اآلخــر يدخلــه احلــذف كثــرياً، فحصــنت مــن احلــذف بــذلك، وإمنــا كانــت

  .  )٤(الالم تدغم يف ثالثة عشر حرفاً، وإذا ظهرت جاز

 مـن كأنـه �ا املعرف فيصري حرفاً  عشر أربعة يف تدغم الالم كانت ملا :مالك ابن قال

 تـدغم ال املـيم ألن ؛ميمـاً  بـدهلا دانـاهم ومـن الـيمن أهـل جعـل مهزة فاؤه الذي العني املضاعف

   .  )٥(ميم يف إال

 بلغـــة أَمْ  تكـــون: (ابـــن منظـــور حيـــث قـــالالعـــرب  لســـانيف  املســـألةت هـــذه جـــاءوقـــد 

 لـيس أي اْمَسـَفر يف اْمِصـيامُ  اْمـربِّ  مـن لـيس احلـديث ويف والـالمِ  األَلِـف مبعـىن الـَيمن َأهـل بعـض

 إذا ُتْظهــر وال ُتْكتَــب َوْصــلٍ  أَلــفُ  فيهــا واألَلــفُ  منصــور أَبــو قــال.  الســَفر يف الصِّــيامُ  الــِربِّ  مــن

  :عبيد أَبو وأَنشد ذْكَرها قدَّمنا اليت أَم أَِلف تـُْقَطع كما تـُْقَطع الو  ُوِصلت

  واْمَسِلَمه باْمَسْيفِ  ورائي يـَْرمي       يُعاتُِبني وُذو َخِليلي ذاكَ 

 األلف تثبت ال أن الوجه منصور أَبو قال فافهمه ؟ بالواو امليمَ  َوَصل كيف تراه أال 

 أَوَّل يف قال املكرَّم ابن حممد قال للتـَّْعريف والالم األَلفِ  َدلَ ب جعلتْ  ِميمٌ  َأل�ا الِكتابة يف

 وال ُتْكَتبُ  َوْصل أَلفُ  واألَلف قال مث احلديث وأَوردَ  والالم األَلف مبعىن اليمن بلغة أَمْ  كالمه

 ميمٌ  اَأل� الكتابة يف األِلف تثبت ال َأن الَوُجه يقول مث أَمْ  أَلف تـُْقَطع كما تـُْقَطع وال ُتْظهر

                                                
 .١/٣٠٢، والبسیط ٩/١٧، وشرح المفصل ١/٢٥٣شرح التسهیل  )٢(
 . ١/٢١٧انظر : التذییل والتكمییل )٣(
 . ١/١٨٠التصریح  )٤(
 . ١/٢٥٨والهمع  ٣/٢٢٩والتذییل  ،١/٢٥٧شرح التسهیل )٥(
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 ال التـَّْعريف الم ِعَوض امليمَ  َأن الكالم هذا من والظاهر للتـَّْعريف والالم األَلف بَدل ُجِعَلتْ 

 الذي بالبيت ُحجَّة وال ؟ والالم األلف من ِعَوضاً  امليم تكون فكيف حاِهلا على واألَلفُ  َغْري 

 ولوال واْمَسِلَمة قوله يف وال ذلك يف تظهر ال والسَِّلَمة قوله يف والالم التـَّْعريف أَلفَ  فإن أَنشده

 يف شيء منها َيْظهر ال التـَّْعريف آلةَ  َألنَّ  الوْزن يف بامليم اإلْتيان على قدر َلما السني تشديدُ 

 يف حالتها على واأللف الالم خبالف امليم تظهر َأن احتاج واْمَسِلمة قال فلّما والسَِّلمة قوله

 واْرتـََفع الثانية وَخفَّت السِّينَـْني  إْحدى زالت امليم وبإظهاره خاصَّة اللفظ يف الظُّهور َعَدم

 كانت وإن الالم وال األلف تثبت فال والالم األَلف عن ِعَوضاً  امليم كانت فإن التشديدُ 

  .)١()اجلوهري.واجبٌ  األلف فـَثُبوت خاصَّة الالم ِعَوضَ 

  ثمرة الخالف:

هلـذا اخلـالف، قـائالً: مثـرة أنـه ال توجـد ، ذكـر أبـو حيـان املسألةوبعد ذكر املذاهب يف 

ألنــه خــالف ال يــؤدي نُطقــاً لفظيــاً وال معنــى  ؛ قليــل الجــدوى  وهــذا الخــالف فــي األداة"

كالمياً، وإنما ذلك هوس وتضييع ورق ومداد ووقت يسـطر ذلـك فيـه. والخـالف إذا لـم 

 غـي أال يُتشـاغليفد اختالفـاً فـي كيفيـة تركيـب، أو فـي معنـى يعـود إلـى أقسـام الكـالم، ينب

ألن بعض األلسن خال من أداة التعريف كلسـان التـرك، وبعضـهم فيـه أداة التنكيـر ؛ )٢(به

وحــذفها مــن أداة التعريــف كلســان الفــرس، وبعضــهم تختلــف األداة فــي التعريــف بالنســبة 

  .  )٣("إلى التذكير والتأنيث، كلسان النجسور، وهذه كلها أوضاع ال تُعلل

 الف:ما يفهم من ثمرة الخ 

  يفهم مما ساقه أبو حيان مايلي

  ألنـه ال ينبـين عليـه أي فائــدة يف ال طائـل مـن ورائـه،  أحـرف أداة التعريـفأن اخلـالف يف

أداة التعريـــف جبزأيهـــا األلـــف والـــالم أم علـــى فمـــا الفائـــدة مـــن أن تكـــون اجلملـــة العربيـــة، 

  حرف واحد سواء أكان األلف (اهلمزة) أم الالم؟!

                                                
 مادة (أمم).  ١٢/٢٢لسان العرب  )١(
 . ٢/٩٨٥، واالرتشاف ١/١٩٨، والهمع٣/٢٣٠ والتكمیل التذییل )٢(
 . ٢/٩٨٥االرتشاف  )٣(



٢١٠ 

 

  "دائمـــاً تكـــون موجـــودة أمـــام الـــالم يف مجيـــع األمســـاء، وال تـــدخل إال فـــة املعرِّ أن "األلـــف

الشـــــجرة، الطالــــب، املعلـــــم ... إخل، وذلــــك أل�ـــــا للتخصـــــيص  عليهــــا، نقـــــول: الرجــــل،

 .إال يف حكم اخلصوص ال العمومال يفيد  للتعريف والتعيني، والتخصيص حبرف واحد

  اة التعريـف، فهـذا خــاض بلغـة قــوم هــي أدوحـدها اهلمــزة الــرأي القائـل بـأن وعليـه، فـإن ،

وال يقاس عليه إال يف الضرورة، ولذلك فقد نقـل صـاحب اللسـان عـن ابـن جـين أ�ـا لغـة 

   .)١(شاذه وال يسوغ ذلك

   ،ال يصـح الوقـف علــى يـه نظـر؛ ألنــه فوكـذلك الـرأي القائـل بــأن الـالم وحـدها للتعريــف

فكيــف فــإذا ُحــذفت اهلمــزة، ، نقــول: "أْل" بتســكني الــالم، فعنــد الوقــف أقــل مــن حــرفني

 ُنسكن الالم إذا كانت مفردة؟!

  .واهللا أعلم

***  

  

  

  

  

  
  

ه)  - ٤ مسألة: (إعراب المثنى وجمع المذكر السالم على حدِّ

  

املشهور أن إعراب املثىن باحلروف، وكذلك إعراب مجع املذكر السامل، وحروف 

ة والكسرة، ضموال فتحةركات الوالياء، وهي تنوب عن احل واووال لفاإلعراب فيهما هي األ

  وهذا الذي عليه اإلمجاع.

  التايل: لكن ُوجدت بعض املذاهب ترى غري املشهور، واختلفوا يف ذلك على النحو 

                                                
 ، مادة (برر).٤/٥١اللسان )١(



٢١١ 

 

األلف والواو والياء يف التثنية واجلمع مبنزلة الفتحة  إلى أنوقطرب ذهب الكوفيون  -

تتغري كتغري احلركات أال ترى  واستدلوا على ذلك بأ�ا ،والضمة والكسرة يف أ�ا إعراب

أنك تقول قام الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وذهب الزيدون ورأيت الزيدين 

ومررت بالزيدين فتتغري كتغري احلركات حنو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وما أشبه 

حروف ذلك فلما تغريت كتغري احلركات دل على أ�ا إعراب مبنزلة احلركات ولو كانت 

إعراب ملا جاز أن تتغري ذوا�ا عن حاهلا ألن حروف اإلعراب ال تتغري ذوا�ا عن حاهلا 

  .)١(فلما تغريت تغري احلركات دل على أ�ا مبنزلتها

أن هذه احلروف إمنا ب واستدلوا على ذلكوذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب،  -

د يدل على مفرد فإذا زيدت هذه زيدت للداللة على التثنية واجلمع أال ترى أن الواح

احلروف دلت على التثنية واجلمع فلما زيدت مبعىن التثنية واجلمع صارت من متام صيغة 

الكلمة اليت وضعت لذلك املعىن فصارت مبنزلة التاء يف قائمة واأللف يف حبلى وكما أن 

 .)٢(التاء واأللف حرفا إعراب فكذلك هذه احلروف هاهنا

أ�ا ليست بإعراب وال حروف إعراب، ولكنها رد والمازني إلى وذهب األخفش والمب -

أ�ا لو كانت إعرابا ملا اختل معىن الكلمة ب واستدلوا على ذلك، دالئل إعراب فقط

ولو أ�ا ، بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال زيد يف قولك قام زيد وما أشبه ذلك

راب كما لو قلت قام زيد من حروف إعراب كالدال من زيد ملا كان فيها داللة على اإلع

غري حركة وهي تدل على اإلعراب ألنك إذا قلت رجالن علم أنه رفع فدل على أ�ا 

  .)١(ليست بإعراب وال حروف إعراب ولكنها تدل على اإلعراب

                                                
، والتبیین ٦٧)، وأسرار العربیة ص٣، واإلنصاف مسألة (١/٨٦شرح الكافیة للرضي  ، و١/٥٢شرح المفصل  )١(

 .١/٢٩٩، والتذییل والتكمییل ٢٩ص ، وائتالف النصرة٢٠٤ص
شرح التسهیل و ، ٣٠٠- ١/٢٩٩، والتذییل٢٩، وائتالف النصرة ص٣نصاف مسألة ، واإل١/٨٦شرح الرضي )٢(

١/٧٣. 
، وشرح التسهیل ٢/١٥٤، والمقتضب ١/٨٦،  وشرح الكافیة للرضي٢٠٤)، والتبیین ص٣اإلنصاف مسألة ( )١(

 ١٤١، ١٣٠، واإلیضاح في علل النحو ص١/٢٩٤، والتذییل والتكمیل١/٧٥البن ماللك



٢١٢ 

 

هذا  قد أفسدانقال�ا هو اإلعراب، و  وذهب الجرمي واختاره ابن عصفور إلى أن -

 .)٢(بعض النحويني املذهب

واستدل على . وهو خالف اإلمجاعزجاج إلى أن المثنى والجمع مبنيان، وذهب ال -

على بناء املفرد يف التثنية واجلمع فنزال منزلة ما ركب من  أن هذه احلروف زيدتب ذلك

   .)٣(. وقد ُرّد على هذا املذهب من وجوه حنو مخسة عشر وما أشبهه االمسني

 ورأي الباحث ثمرة الخالف:  

إن الخالف ": الف يف هذه املسألة ليس له مثرة وال فائدة قائالً ذكر أبو حيان أن اخل

في األلف والواو والياء تطويل وال يستفاد من ذلك حكم نطقي وال حكم في اختالف 

معنًى كالمي، وقد طوَّل أصحابنا وغيرهم في ذلك، وفي كون التثنية كانت باأللف، 

اء، وأبدوا لذلك علًال ليس تحتها والجمع السالم بالواو رفعًا وجرهما ونصبهما بالي

  .)٤("طائل، وهي من فضول الكالم

  واهللا أعلم. .وأرى أن أبا حيان كفاين مؤنة التعليق على املسألة مبا قاله يف الثمرة

  

***  

  )(في أحدهما فرع واألفعال أو األسماء في أصل اإلعراب -٥

  

منها ما صل فيها البناء، و املشهور أن اإلعراب من خصائص األمساء، أما األفعال فاأل

هو معرب ومنها ما هو مبين، لكن هناك َمْن يرون أن اإلعراب يكون أصًال يف األفعال كما 

                                                
وشرح الجمل البن ، ٢/١٥٣، والمقتضب٢٠٤، والتبیین ص٦٧وأسرار العربیة ص ،٣اإلنصاف مسألة  )٢(

 .١/٢٨٨، والتذییل والتكمیل١/٧٤، وشرح التسهیل البن مالك١/١٢٤عصفور
 .١/٨٦، وشرح الكافیة للرضي٢٠١، والتبیین ص٣اإلنصاف مسألة  )٣(
 .١/٣٠٢التذییل والتكمیل )٤(

)( ٨٢-٧٧، واإلیضاح في علل النحو ص١٥٥-١٥٣والتبیین ص ،٤٦انظر المسألة في أسرار العربیة ص ،

 . ٣٣١ -٢/٣٣٠وشرح جمل الزجاجي



٢١٣ 

 

يف األمساء، ويرى آخرون أن اإلعراب فرع يف األفعال أصل يف األمساء، ويرى غريهم عكس 

  :ذلك، وهذا ما سيتضح من ذكر مذاهب النحاة يف هذه املسألة على النحو التايل

أن اإلعراب أصل يف األمساء فرع يف األفعال. مذهب البصريين -

واحتج مجهور البصرة لذلك بأن قالوا: اإلعراب يفتقر إليه يف األمساء يف حنو: ما 

أحسَن زيداً! إذا تعجبَت، وما أحسَن زيٌد إذا نفيت عنه اإلحسان، وما أحسُن زيٍد؟ إذا 

عاين وُمحل ماال لبس فيه من األمساء على ما فيه استفهمَت، فلوال اإلعراب اللتبست هذه امل

لبس، حنو شرب زيٌد املاء، كما ُمحل أِعُد وتعد ونعد على يعد، وال كذلك األفعال؛ ألنه لو 

  .)١(زال اإلعراب منها ما التبست معانيها

أن اإلعراب أصل يف األمساء واألفعال. مذهب الكوفيين -

ومذهب البصريني أن اإلعراب أصل يف قال ابن عقيل يف شرحه على األلفية: " 

األمساء فرع يف األفعال فاألصل يف الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إىل أن اإلعراب 

أصل يف األمساء ويف األفعال واألول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن العلج يف البسيط أن 

  .)٢("ءبعض النحويني ذهب إىل أن اإلعراب أصل يف األفعال فرع يف األمسا

وقال أبو حيان يف االرتشاف: "واإلعراب عند البصريني أصل يف األمساء، فرع يف 

األفعال، وعند الكوفيني أصل يف األمساء واألفعال، وعند بعض املتأخرين أن الفعل أحق 

  .)٣(باإلعراب من االسم)

 نأل األفعال يف فرع األمساء يف أصل اإلعراب أن البصريني مذهبوقال يف اهلمع: "

 ما اإلعراب فلوال واإلضافة واملفعولية الفاعلية وهي خمتلفة معاين واحدة بصيغة يقبل االسم

 يف وبالرفع التعجب يف بالنصب زيدا أحسن ما حنو وذلك الصيغة من املعاين هذه علمت

 ال فيه اإللباس فإن ،الفعل خبالف اللبس لوقع اإلعراب فلوال االستفهام يف وباجلر النفي

  . )١(املعاين باختالف صيغه تالفالخ يعرض

                                                
 .١/١٢٢، والتذییل والتكمییل ١/٣٣، شرح التسهیل٢/٨٣٤ارتشاف الضرب )١(
 .١/٣٠، وحاشیة الخضري١/٢٠، والمساعد في تسهیل الفوائد١/٣٧شرح ابن عقیل )٢(
 .١/٣٣، وشرح التسهیل٢/٨٣٤ارتشاف الضرب )٣(
 م .١٩٩٨تحقیق أحمد شمس الدین، طبع دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة األولى  ١/٥٧همع الهوامع )١(



٢١٤ 

 

.. ألن املعاين اليت تـَْعَتوُِر على الكلمة تارة تكون اد أبو حيان يف التذييل قائًال: "وز 

من قبل الرتكيب، وتارة بعد الرتكيب، فاليت قبل الرتكيب هي التثنية واجلمع والتكسري واملبالغة 

إىل اإلعراب، واليت بعد الرتكيب هي  واملفاعلة، وهلذه املعاين صيغ تدل عليها، فال حتتاج

  . )٢("الفاعلية واملفعولية واإلضافة، فُدلَّ عليها باإلعراب، إذ ليس هلذه املعاين صيغ تدل عليها

 أوجب الذي اللبس ألن ؛فيهما أصل إنه الكوفيون وقالوقال السيوطي يف اهلمع: "

 وتشرب السمك تأكل ال :حنو ،املواضع بعض يف األفعال يف موجود األمساء يف اإلعراب

 وإباحة األول عن �ي وبالرفع مطلقا عنهما �ي وباجلزم بينهما اجلمع عن �ي بالنصب اللنب

  .الثاين

 فلو ، القطع على والرفع، ال إرادة على واجلزم ، أن إضمار على النصب بأن وأجيب

 أحق الفعل أن إىل املتأخرين بعض وذهب .اإلعراب إىل حتتج مل ةاملضمر  العوامل أظهرت

 فهو بذاته ال له فهو االسم خبالفه بذاته له فهو سبب بغري فيه وجد ألنه االسم من باإلعراب

  .)٣(" فرع

  :ورأي الباحث ثمرة الخالف

  .)٤()منفعة كبير فيه ليس الذي الخالف من وهذا( االرتشاف: أبو حيان يف قال 

  

 :ما يفهم من الثمرة  

أصل يف يف األمساء واألفعال أم  سواء أكان اإلعراب أصالً يفهم مما قاله أبو حيان أنه 

يف الرتكيب أو يف ، أو إىل فائدة سواء يف احلكم النطقي ال يؤديأحدمها وفرع يف اآلخر، 

من حيث الرفع واجلر والنصب والسكون، واالسم   اللفظ، فالفعل هو هو جبميع حاالته

حاالته ومل يطرأ عليه تغيري يف الرتكيب، كذلك مل يطرأ عليه تغيري، حيث هو معرب يف مجيع 

الداخلة اللهم إال إذا اعتربنا أن االسم تقبل صيغته الواحدة معاين خمتلفة حسب العوامل 

                                                
 .١/١٢٢التذییل والتكمیل في شرح التسهیل )٢(
 م .١٩٩٨تحقیق أحمد شمس الدین، طبع دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة األولى  ١/٥٧همع الهوامع )٣(
 .١/٥٧ع الهوامع، وهم٢/٨٣٤االرتشاف )٤(



٢١٥ 

 

كون لإلعراب فيه بعض امليزة ، وهي  التفريق بني معىن وآخر يف عليه، وكذلك الفعل رمبا ي

  . سواء أكانا معربني أم مبنينيالفعل، وهذا يكون موجوداً 

  واهللا أعلم.

  
***  

  

  

 )"هااك وأخواتيَّ إالضمير في "(مسألة:  -٦
  

هي: إيَّاي وإيانا و ضمائر الفصل املنصوبة "إياك" ضمري منصوب من املشهور أن 

للمتكلم، وإيَّاَك وإيَّاِك وإيَّاُكَما وإيَّاكم وإيَّاكنَّ للمخاطب. وللغائب: إيَّاه، إيَّاها،إيَّامها، 

  إيَّاهم، إيَّاهن.

ويف وزنه املذاهب فيه  تعددت" ولواحقه ووزنه، و كد اختلف النحاة يف الضمري "إياوق

  :، على النحو التايلمن وجهني

 هاخلالف فيه من حيث هو "إيا" فقط أو "إيا" بلواحقها، وتعددت في األول:الوجه 

  اآلراء واملذاهب على النحو التايل:

أن الضمري هو "إيَّا" وحده، وما  مذهب سيبويه وُعزي إلى األخفش واختاره الفارسي -

واحتجوا لذلك بأن . )١(من تكلم وخطاب وغيبةلتبني أحواله  هي اتصل به من حروف

إمنا قلنا إن إيا هي الضمري دون الكاف واهلاء والياء وذلك ألنا أمجعنا على أن قالوا: 

ال أحدمها ضمري منفصل والضمائر املنفصلة ال جيوز أن تكون على حرف واحد ألنه 

                                                
، ٢/١٤٥، وفي شرح التسهیل البن مالك ٢٦ص ، ورأي األخفش ذكر في التسهیل البن مالك٢/٣٥٦الكتاب )١(

. ورأي الفارسي جاء في ٥٣٦، وفي الجنى الداني ص٢/٥٧٢، وفي المغني٢/٤٢٥وفي شرح الكافیة للرضي

 .٥٣٦الجنى الداني ص



٢١٦ 

 

نظري له يف كالمهم فوجب أن تكون إيا هي الضمري ألن هلا نظريا يف كالمهم واملصري إىل 

 . )٢(ماله نظري أوىل من املصري إىل ما ليس له نظري

إىل أن " إيا" ضمري وأن وذهب الخليل واألخفش والمازني واختاره ابن مالك  -

 –ضيف إىل اللواحق، فهن اللواحق ضمائر ُأضيفت إليها "إيا" وأن "إيا" اسم ظاهر أُ 

 .)٣(يف موضع خفض باإلضافة –أي اللواحق 

أن اللواحق هي الضمائر، وأن "إيا" هي  واختاره ابن كيسان الفراءو  الكوفيين مذهب -

بأن قالوا إمنا قلنا ذلك واحتج الكوفيون على ذلك  .)١(الدعامة اليت تعتمد عليها الضمائر

ف واهلاء والياء اليت تكون يف حال االتصال ألنه ألن هذه الكاف واهلاء والياء هي الكا

ال فرق بينهما بوجه ما إال أ�ا ملا كانت على حرف واحد وانفصلت عن العامل مل تقم 

بنفسها فأتى بإيا لتعتمد الكاف واهلاء والياء عليها إذ ال تقوم بنفسها فصارت مبنزلة 

على ذلك حلاق التثنية واجلمع حرف زائد ال حيول بني العامل واملعمول فيه والذي يدل 

  .)٢(ملا بعد إيا ولزومها لفظا واحدا

  على النحو التايل: جاءالضمري "إيَّا" و اشتقاق اخلالف يف  الثاني:الوجه 

فيما ذكر ابن عصفور إىل أن "إيا" على اختالف املذاهب ليست مشتقة  ذهب الخليل -

 .)٣(من شيء

 ن أوٍّ من قول الشاعر:، إما م)٤(وذهب أبو عبيدة إىل أ�ا مشتقة -

  )٥(فأوٍّ لذكراها إذا ما ذكرتها      ومن بعد أرض بيننا وسماء

                                                
 ).٩٨اإلنصاف مسألة ( )٢(
، واإلنصاف مسألة ٢/٢٢، وشرح الجمل البن عصفور١/١٤٥شرح التسهیل البن مالك، و ٢٦التسهیل ص )٣(

 .٢/٢٠٥)، والتذییل والتكمیل٩٨(
، ١٨٧، ١/١٨٦) ولسان العرب ماة (أیا) ٩٨، اإلنصاف مسألة (١/٦١، وهمع الهوامع٥٣٧الجنى الداني ص )١(

 .٢٠٦، ٢/٢٠٥، والتذییل والتكمیل٩٣١-٢/٩٣٠وارتشاف الضرب
 ).٩٨اف مسألة (اإلنص )٢(
 . ٢/٩٣١، وارتشاف الضرب ٢/٢٢شرح الجمل البن عصفور )٣(
 .٢/٩٣١، واالرتشاف ١/٦١، وهمع الهوامع٥٣٨الجنى الداني ص )٤(



٢١٧ 

 

، وقد ذكر أوزا�ا يَّة، وعينها "ياء" واختلف يف وز�اأْو من األ فتكون من باب قوة

  : )٦(على النحو التايل أبو حيان

" أو "إْأَييٌّ". -  قيل وز�ا على (إفْـَعلَّ) وأصله "إْأَووٌّ

 لى وزن (ِفْعَيّل) وأصله "إْويـَوٌّ" أو "إْوَييٌّ".وقيل: ع -

" أو "إيـَْويٌّ". - ) وأصله "إْوَووٌّ  وقيل: على وزن (ِفْعَولٌّ

 وقيل: على وزن (ِفْعَلى) وأصله "إْوَوى" أو "إيـَْيا". -

 )١(قال أبو حيان: كلها ضعيفة 

  :وما يفهم منها ثمرة الخالف 

وقد طال الكالم بنا في "سألة قائًال: ذكر أبو حيان أنه ال توجد مثرة يف هذه امل

"إياَّ" ولواحقه، وليس في ذلك كبير فائدة، وإنما يحصل أن "إيا" ولواحقه ضمير نصب 

منفصل، وما سوى ذلك مما تكلم فيه تكثير وتطويل قليل الجدوى، لكنها أشياء يؤدي 

   .)٢( "إليها علم الصناعة النحوية

 "إيا" وال وزنه كبري فائدة، واللغة املشهورة  .. وليس يف االختالف يفوقال أيضاً: "

  . )٣("كسر اهلمزة، وتشديد الياء، وبه قرأ اجلمهور..

  ما يفهم من الثمرة:

ليس فيما ذكر من خالف يف هذه املسألة فائدة؛ ألن ضمري الفصل "إيَّا" منصوب 

راب واحد ال سواء بنفسه أو مع لواحقه، وال يطرأ عليه تغيري ؛ ألنه يف مجيع حاالت اإلع

يتغري، ومن أجل ذلك ال تأثري للخالف يف ذلك حيث مل يتغري احلكم النطقي أو اإلعرايب 

                                                                                                                                       
، شرح المفصل البن ٢/٣٢البیت من بحر الطویل، وهو منسوب ألبي الجراح في معاني القرآن للفراء )٥(

 .٣/٣٨، والخصائص٣/٣٣٠، واألصول ٣٤٦ص، والمسائل الحلبیات ١/٦١، والهمع٤/٣٨یعیش
 .٢/٩٣١ارتشاف الضرب )٦(
 .٢/٢١٠التذییل والتكمیل )١(
 .٢/٢١٣التذییل والتكمیل )٢(
 .٢/٩٣١ارتشاف الضرب )٣(



٢١٨ 

 

تطويل للضمري أو لواحقه، ومل يتغري كذلك لفظه بل هو ثابت على وضعه، وهذا من قبيل 

اليت رمبا يطول فيها اخلالف، والذي يُعد من أسباب كثرة اآلراء املسائل بني علماء النحو، 

لنحوية، واليت رمبا ال يكون لبعضها تأثري واضح يف علم النحو، الذي يـَُقوِّم الرتاكيب واملعاين ا

   واهللا أعلم. واأللفاظ. 

***  

  

  

 )عند الوقف "َمْن"االستفهامية في الحكايةواحق(ل -٧
  

"َمْن" أ�ا تأيت لالستفهام عن العاقل، وتأيت كذلك  استعماالتمن املشهور أن من 

ية، ويستفهم �ا عن َعَلٍم َمعرفة ُحكي إعرابه، وُحيكى حرصًا على إظهار أن يف باب احلكا

فتقول ملن قال: جاء زيد، من زيٌد؟ ، املراد من االستفهام بـ "َمْن" هو االسم املذكور دون غريه

  وملن قال: رأيت زيداً، َمْن زيداً؟ وملن قال: مررت بزيٍد: َمْن زيٍد؟

يف األمساء األعالم، ورفعوا ما سواها؛ ألن أكثر ما ُخيَرب  وقد اختار احلجازيون احلكاية

ر أ�م ابتدؤوا باالستفهام عن اسم غري مذكور.  ءعن الناس باألمسا األعالم، َفَحَكوا لئال يُقدَّ

أما بنو متيم فإ�م يرفعون االسم وال حيكون يف مجيع األحوال، فيقولون: َمْن زيٌد؟ يف الرفع 

  .)١(والنصب واجلر

سبق إذا كان االستفهام بـ "َمْن" عن علم معرفة، لكن إذا اسُتفهم �ا عن اسم ما 

الواو رفعًا واأللف نكرة ووقفت عليها يف احلكاية تزاد فيها حروف املد واللني (اإلعراب)  ف

كان االستفهام عن مذكر أو مؤنث. فإذا قال: جاءين رجٌل، قلت:   نصباً، والياء جراً، سواء

ل: رأيت رجًال: قلت: َمَناً، وإذا قال: مررت برجل، قلت: َمِين؟ وإذا ثنيت ثُنيت َمُنو، وإذا قا

العالمة وإذا َمجَعَت َمجَعَت العالمة، وإن أنََّث أنثَت، فإذا قال: جاءين رجالن، قلت: منان؟ 

                                                
 .٨٨، ٤/٨٧، وشرح ابن عقیل٣/٢٦٣، والمساعد١/٤٧٥التبصرة والتذكرة )١(



٢١٩ 

 

وإذا قال رأيت رجلني، قلت: منني، وإذا قال: جاءين رجال، قلت: منون؟ ويف النصب واجلر 

   املؤنث َمَنْه بفتح النون. منني، ويف

وقد حكي يونس عن بعض العرب أ�م يقولون: َمَنا، وَمُنو، وَمِين، يف الواحد 

واالثنني واجلمع، ألن لفظ "َمْن" مبهم يصلح للواحد واالثنني واجلميع، فاكتفى بداللة ما 

  .)٢( حلقه من عالمة اإلعراب عن التثنية واجلمع

  يف أبيات ألفيته قائًال:وقد خلص ابن مالك كل ماسبق 

  ووقفاً اْحِك ما لمنكوٍر بـ "َمْن"     والنون حرِّك مطلقاً أو أشبعن

  دلِ ـإلفان بابنين" وسكن تعـد لـي    ل" منان، ومنين بعـوق

  ل لمن قال: "أتت بنٌت "َمَنه"     والنون قبل تاء المثنى مسكنةـوق

  اء قوم لقوم ُفطنال: جـل: "َمُنون، ومنين" مسكناً      إن قيـوق 

ويكمن اخلالف بني النحاة يف هذه احلروف امللحقة بـ "َمْن" وماهيتها، وتعددت 

  على النحو التايل:مذاهبهم 

روف زيدت أوًَّال، ولزمت عنها احل أن هذه إلى الفارسي ذهب المبرد وأبو علي -

 .)١(، وصوَّبه ابن خروف، وصححه أبو حياناحلركات

فتولدت عنها احلركات عت ُأشبحلكاية وقعت باحلركات، مث أن ا وذهب السيرافي إلى -

 .)٢(، وأ�م أشبعوها للحركة يف الوقف، إذ ال يوقف على متحركاحلروف

 .)٣(أ�ا عوض من الم العهد، إذ النكرة إذا أُعيدت كانت بالالم وذهب بعضهم إلى -

 .)٤(أ�ا بدل من التنوين وذهب بعضهم إلى -

                                                
  .٤/٨٧، وشرح ابن عقیل٣/٢٦٢، والمساعد٢/٦٨٤، واالرتشاف١/٤٧٧التبصرة والتذكرة  و ،١/٤٠٢الكتاب )٢(

 .٢/٦٨٤، واالرتشاف ٣/٢٦٢، والمساعد١/٤٧٧، والتبصرة ٣/٧٣لرضي، وشرح الكافیة ل٢/٣٠٥المقتضب )١(
، وشرح ٢/١٤٣، وحاشیة الخضري٤/٨٧، وشرح ابن عقیل ٢/٦٨٤، واالرتشاف٣/٢٦٢المساعد )٢(

 .٢/٤٨٤التصریح
 .٢/٤٨٤، وشرح التصریح٢/٦٨٤االرتشاف )٣(
 المرجعان السابقان نفس الجزء والصفحة. )٤(



٢٢٠ 

 

يف احلكاية مع األمساء الستة يف الرفع بالواو، والنصب  )(َمنْ عدَّ بعض املصنفني وقد 

  .)٥(باأللف، واجلر بالياء، وحيمل ذلك على التسامح؛ أل�ا معربة بذلك حقيقة

  ثمرة الخالف:

  .)٦("وال يجدي هذا الخالف كبير فائدة"قال أبو حيان يف االرتشاف:  

  

  :الخالف ما يفهم من ثمرة *

هذه املسألة، يبني أن اخلالف وكثرة اآلراء �ا ليس من ما ذكره أبو حيان يف مثرة 

ورائه منفعة للدرس النحوي؛ ألن "َمْن" يف احلكاية للعاقل النكرة يف حالة الوقف ال تتغري 

صور�ا، وأن احلروف اليت حلقت �ا زوائد، وحكم الزائد دائما خيتلف عن حكم األصل، 

ائد رمبا يستغىن عنه، والدارس باخليار إما األخذ به واخلالف يف الزائد ال يُعد خالفاً؛ ألن الز 

أو تركه، وما كان فيه وجهان فالدارس باخليار. وقد دل على ذلك ابن مالك يف ألفيته عندما 

  قال: 

  ووقفاً اْحِك ما لمنكوٍر بـ "َمْن"     والنون حرِّك مطلقاً أو أشبعن

هر عليها مجيع احلركات دون فقوله "حرك مطلقًا" دليل على أن النون من "َمْن" تظ

"أو أشبعن" أرى أن فيه سعة مرادة يف االختيار، وأن  :اللجوء لإلشباع أو التنوين. وقوله

   وإن مل يرد ال شيء عليه.، فله ذلكشبع أن ي ، إن أرادالدارس يف سعة من ذلك األمر

  واهللا أعلم.

  

***  

  

  

                                                
 .١/٤٧٧، والتبصرة والتذكرة٢/٦٨٤، واالرتشاف٣/٢٦٢المساعد  )٥(
 . ٢/٦٨٤ارتشاف الضرب )٦(



٢٢١ 

 

  

  

  

  ؟)(أو الفعل) المصدر (أصل المشتقات، هل هومسألة: -٨
  

املعلوم أن املشتقات هي كل الصيغ املأخوذة عن أصل، وهذه املشتقات تشمل مجيع 

 –يضرب  –ترجع إىل أصل واحد، فمثًال: ضرب ها على اختالفها األفعال واألمساء وكل

كلها صيغ تعود إىل أصل واحد هو   –مضروب  –ضارب  –تضرب  –سيضرب  –اضرب 

  "الضرب".

م حول األصل الذي ُيشتق منه كل هذه الصيغ لكن اختلف النحاة فيما بينه

  املختلفة، وذهب كل منهم يف تفسري هذا األصل مذهباً خاصاً به، وذلك على النحو التايل:

عليه، وأن  فرعو  مشتق منه والفعلاالشتقاق  أصل املصدر أن البصريين مذهب -

 املصادر أصول لألفعال، واستدلوا على ذلك بوجوه:

، واألمساء قبل األفعال؛ أل�ا تقع من األمساء، فلما كانت أن املصدر اسم أحدها:

األمساء قبل األفعال واملصدر اسم، وجب أن يكون قبل الفعل، وإذا صح أن املصدر قبل 

   الفعل، صح أنه أصل للفعل.

 ،أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه املصدرو أن املصدر هو األصل  ثانيها:

 ،ل عليه الفعل أال ترى أن ضرب يدل على ما يدل عليه الضربواملصدر ال يدل على ما يد

والضرب ال يدل على ما يدل عليه ضرب وإذا كان كذلك دل على أن املصدر أصل والفعل 

  .)١(فرع ألن الفرع ال بد أن يكون فيه األصل

                                                
)( واألصول ٦٨، ومسائل خالفیة للعكبري ص١١١، وائتالف النصرة ص١٤٣انظر المسألة في: التبیین ص ،

  .٢/٧٥٤، والتبصرة والتذكرة٥٦ص ، وٕایضاح العلل للزجاجي١/١٦٢البن السراج
 .٢٨اإلنصاف المسألة  )١(



٢٢٢ 

 

أن املصدر يقوم بنفسه ويستغين عن الفعل، والفعل ال يقوم بنفسه، وال  :لثهاثا

االسم؛ ألنه ال يستغين عن الفاعل، فلما كان املصدر يقوم بنفسه، وال حيتاج إىل يستغين عن 

الفعل، والفعل البد له من فاعل، علمنا أن املصدر األصل والفعل الفرع، ألن األصل قد 

  يكون بال فرع، والفرع ال بد له من أصل.

على املصدر  أن املصدر واحد، والفعل مبنزلة املركب من شيئني؛ ألنه يدل :رابعها

  .)١(والزمان، والواحد قبل االثنني يف الرتبة

أن املصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل و أن املصدر أصل للفعل  :خامسها

  .على زمان معني فكما أن املطلق أصل للمقيد فكذلك املصدر أصل للفعل

 ، واستدلوا على ذلك بأشياءمنه مشتق واملصدر أصل الفعل أن الكوفيين ومذهب -

 منها:

 حنو: ضربُت ضربًا، فتنصب ضربًا أن الفعل يعمل يف املصدر والعامل قبل املعمول ،

 .بضربت، فوجب أن يكون فرعاً؛ ألن رتبته بعد الفعل

 فدل على أن الفعل أصل واملصدر فرع املؤكِّد قبل واملؤكَّد للفعل، مؤكِّد املصدر أن ،

وهي  البصريني، صوصا على أصلال وال مصادر هلا خوالذي يؤيد ذلك أنا جند أفعا

نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا فلو مل يكن املصدر فرعا ال أصال ملا 

  .خال عن هذه األفعال الستحالة وجود الفرع من غري أصل

 حنو: قاوم ِقواماً،  بصحته، ويصح ، حنو: قام قياماً،الفعل باعتالل يعتل املصدر أن 

 لمَ حتُْ  أن الفروع شأن وذلكله دل على أنه فرع عليه ا صح لصحته واعتل العتالفلمَّ 

 .)٢(األصول على

                                                
  .٢٨، واإلنصاف مسألة ٧٥٥، ٢/٧٥٤، والتبصرة والتذكرة ٢/٥٤همع الهوامع  )١(
 ).٢٨اإلنصاف مسألة ( )٢(



٢٢٣ 

 

 أحدمها وليس ،بنفسه أصل والفعل املصدر من كال أن إلى )٣(طلحة ابن وذهب -

؛ ألن يف العربية أفعاًال ال مصادر هلا، ومنها مصادر ال أفعال هلا، اآلخر من مشتقاً 

  .)٤( فليس أحدمها أوىل بأن يكون أصالً 

  :وما يفهم منها الخالفثمرة 

  .)١("منفعة كثير يجدي ال الخالف وهذا" :قوله حياننقل السيوطي عن أيب 

  الخالف ثمرةمن ما يفهم:  

الناظر فيما قاله أبو حيان جيد أنه أصاب وجه احلقيقة، حيث إن املشتقات جبميع 

الفًا يف صورها، سواء كانت أصوهلا من االسم "املصدر" أو الفعل، فإن ذلك ال ميثل خ

اللغة، ألن االسم أصل بذاته، والفعل كذلك، وما يشتق منهما ال خالف فيه؛ ألن صورة 

املشتق هي هي، ال تتغري مهما تعددت ، ومناط اخلالف هذا، ال يعد خالفاً؛ ألنه على غري 

  أصل لغوي، وال يفيد الدارس شيئاً؛ ألن تعامل الدارس مع الصيغة اليت وصلته من املشتق.

ا أن الصيغ مل حيدث �ا تغيري لغوي يف الرتكيب أو املعىن، فإن اخلالف يف وطامل

األصل الذي اشتقت منه ال جيدي نفعًا للغة وال للدارس نفسه، إذ ما هي الفائدة اليت تعود 

على اللغة أو الدارس من معرفة أصل املشتق؟ وصيغة املشتق أمامه سواء أكانت من االسم 

ها جديد من حيث الرتكيب أو اللغة أو املعىن، ولذلك فإين أرى أن أم الفعل، ومل يطرأ علي

اخلالف يف هذه املسألة ال يعد مفيداً؛ ألنه مل يزد يف اللغة شيئاً، ومل يضف للدارس جديدًا. 

  واهللا أعلم.

  

***  

  

                                                
  هو شیخ الزمخشري. )٣(
 . ٢/٥٤همع الهوامع  )٤(
 .٢/٥٤همع الهوامع )١(



٢٢٤ 

 

  

  

  

  

  )أصل أم فرع؟ للمجهول المبني (الفعلمسألة:  -٩
  

الذي فعل الالفعل املبين للمفعول، هو  ، أو ما يسميه البعضاملبين للمجهولالفعل 

، أي أن فاعله حمذوف، فأصبح فعًال ملفعول؛ ألن الذي صيغ له قد كان مل يسم فاعله

مفعوًال، وكان له فاعل مذكور، ولذلك فإن كل فعل يبىن ملا مل يسمى فاعله جيب فيه ثالثة 

 صيغة فُِعَل، وإذا ُحذف أشياء وهي: حذف الفاعل، وإقامة املفعول مقامه، وتغيري الفعل إىل

الفاعل وجب رفع املفعول وإقامته مقامه، وذلك من قبل أن الفعل ال خيلو من فاعل حقيقة، 

فإذا ُحذف فاعله حقيقة من اللفظ استقبح أن خيلو من لفظ الفاعل، فلهذا وجب أن يقام 

  . )١(مقامه اسم آخر مرفوع

، واملكسور ما قبل آخره إذا ارعاماضيا كان أو مض ،أوله مطلقا ومضموهو الفعل امل

  كان ماضياً، حنو: ُضِرب زيٌد، وإن كان مضارعاً فُِتَح ما قبل آخره، حنو: ُيضَرب زيٌد.

هذا هو املشهور يف الفعل املبين للمجهول، لكن ذكر السيوطي مسألة ظهر فيها 

ل؟ وذلك اخلالف بني النحاة، وتتلخص هذه املسألة يف: هل هو أصل أم فرع من فعل الفاع

  على النحو التايل:

من  ةريَّ غَ لمفعول مُ املبين لفعل صيغة الأن  إلى جمهور البصريين وسيبويه وغيرهذهب  -

. ودلَّل على ذلك يف شرح املفصل )٢(فرع عنه ، وليست بأصل، حيث إ�افعل الفاعل

ح أن قائًال: " فإن قيل: ومل وجب تغيري الفعل الذي مل يسم فاعله؟ قيل: ألن املفعول يص

                                                
 .٧٠-٧/٦٩شرح المفصل البن یعیش  )١(
 .٣/١٣٤٠، واالرتشاف٣١٢/ ٣همع الهوامع ، و ٤/٢٧٩كتابال )٢(



٢٢٥ 

 

يكون فاعًال للفعل فلو مل يـُغَـريَّ الفعل مل يُعَلم هل هو فاعل حقيقي أو مفعول أُقيم مقام 

املضموم األول  فإن قيل: ومل وجب التغيري إىل هذا البناءالفاعل، وهلذا وجب تغيريه.

املكسور ما قبل اآلخر؟ قيل: ألن الفعل ملا حذف فاعله الذي ال خيلو منه، جعل لفظ 

لى بناء ال يشركه فيه بناء آخر من أبنية األمساء واألفعال اليت قد مسُِّي فاعلوها الفعل ع

خوف اإلشكال، وقيل: إمنا ُضم أوله ألن الضم من عالمات الفاعل، فكان هذا الفعل 

داًال على فاعله، فوجب أن ُحيرَّك حبركة ما يدل عليه، ... وأن هذه الصيغة منشأة ومركبة 

 .)١(ه األكثر من النحوينيمن باب الفاعل وعلي

وليس مغريًا من غريه،  قائم بنفسه، أصلإىل أنه  الكوفية والمبرد وابن الطراوة وذهب -

ونسبه يف شرح الكافية واحتج بأن مث أفعاًال مل ينطق بفاعليها مثل ُجن زيد، وُحم بكر.  

م أال يوجد إال كان فرعا للز   مل ينطق هلا بفاعل كزهي وعين فلوللزومه يف أفعال  ؛لسيبويه

ورد بأن العرب قد تستغين بالفرع عن األصل بدليل أنه وردت مجوع ، يوجد األصل حيث

 .)٢(ال مفرد هلا كمذاكري وحنوه وهي ال شك ثوان عن املفردات

  ثمرة الخالف:

وهذا  قال أبو حيان": قائالً  وطي يف اهلمعيذكرها أبو حيان ونقلها عنه الس

  . )٣("الخالف ال يجدي كبير فائدة

  ما يفهم من الثمرة:

ما ذكره أبو حيان يُفهم منه أن اخلالف يف هذه املسألة ال يأيت بفائدة تعود على 

من ورائه تغيري يف اللفظ أو املعىن أو الرتكيب، وكل خالف ال  يكون الدرس النحوي؛ ألنه ال

يسم فاعله، هو هو فهو زائد عليها، فالفعل املبين للمجهول أو الذي مل  فائدة يزيد يف اللغة

يف صيغته بضم أوله وكسر ما قبل آخره أو فتحه، وال تأثري للخالف يف هذا، فسواء كان 

 من فعل الفاعل أو أنه فعل قائم بنفسه، هو هو الفعل ومل يأت اخلالف ريَّ ـغَ الفعل املبين مُ 

                                                
 .٧/٧١شرح المفصل البن یعیش  )١(
 .٣/٣١٢همع الهوامع، و ١٢٩، ٤/١٢٨شرح الرضي على الكافیة، و ٧/٧١شرح المفصل )٢(
 . ٣/٣١٢همع الهوامعو ، ١٣٤٠/ ٣االرتشاف )٣(



٢٢٦ 

 

يأخذ؛ ألن عليه؛ مما جيعل الدارس يف فسحة من أمره يف أن يأخذ �ذه اآلراء أو ال جبديد 

الفعل قائم بنفس صورته وصيغته، ومل يكن هلذه اآلراء تأثري فيه من ناحية املعىن أو املبىن أو 

  واهللا أعلم. . اللفظ

***  

١٠   :(عامل النصب في المفعول به)مسألة
  

املفعول به من املنصوبات، واملنصوبات كثرية، منها خرب كان وأخوا�ا، وخرب ما والت 

واسم ال النافية للجنس، واملستثىن، واحلال، والتمييز، واملفاعيل اخلمسة من واسم إن وأخوا�ا 

املنصوبات، وهي املفعول املطلق، واملفعول له، واملفعول به، واملفعول فيه، واملفعول معه، وكون 

املفاعيل مخسة هو مذهب البصريني، وزعم الكوفيون أنه ليس للفعل إال مفعول واحد هو 

.  واملفعول به هو )١(يها عندهم ليس شيء منها مفعوال وإمنا مشبه باملفعولوباقاملفعول به، 

  من وقع عليه فعل الفاعل.

ملفعول به، واختلفوا فيما بينهم خلالف بني النحاة يف عامل النصب يف اولكن وقع ا

  على النحو التايل:

.فاعل الفعل أو شبههالنصب هو ىل أن عامل إ البصريونذهب  -

.الفاعلإىل أنه ن الكوفيني م )٢(هشام ذهبو  -

معًا. هو الفعل والفاعلإىل أن عامل النصب  الفراءوذهب  -

كما قال يف الفاعل ،  أي كونه مفعوالً  ،معىن املفعولية إىل أن العامل هو  )٣(خلفوذهب  -

.إن عامله كونه فاعال

                                                
 .١/٤٩٠، وشرح التصریح٣/١٣٥١الضربارتشاف  )١(
ي، له مقالة في النحو أحد أعیان أصحاب الكسائ ،ویة الضریر، أبو عبد اهللا النحوي الكوفيبن معا هشام: هو )٢(

انظر: بغیة  توفي سنة تسع ومائتین.، و القیاسو الحدود، و النحو،  ف: مختصرنَّ ص، و تعزى إلیه

 ،٢/٢٠٢الوعاة
ثقة، عالمة، یسلك مولى بالل بن أبي بردة. كان راویة  البصري، أبو محرز بن حیان خلف األحمر هو )٣(

مسلك األصمعي وطریقه، حتى قیل: هو معلم األصمعي، وهو واألصمعي فتقا المعاني، وأوضحا المذاهب، 

وقال أبو  واألصمعي. خلف األحمروبینا المعالم. وكان األخفش یقول: لم یدرك أحدًا أعلم بالشعر من 



٢٢٧ 

 

  
  

  : وما يفهم منها مرة الخـالفث

  .)١("يجدي كبير منفعةوهذا الخالف ال  أبو حيان يف االرتشاف: " قال

 :ما يفهم من الثمرة  

يفهم منها، أنه أياً كان العامل يف نصب املفعول به فهو منصوب، واخلالف يف معرفة 

العامل يف النصب ليس من ورائه منفعة للدرس اللغوي أو الدارس على حد سواء، فماذا يفيد 

  ة أو الفعل والفاعل معاً؟ الدارس إذا علم أن الناصب للمفعول به هو الفاعل أو املفعولي

أنه ال فائدة يف ذلك كله، طاملا أن املفعول به ال يكون إال  –واهللا أعلم  –أرى 

منصوباً، وما دام منصوبًا ومل يتغري عن حاله بسبب العامل فيه، فإن اخلالف عندها ال جيدي 

ة شيئًا ذا بال، سواء يف نفعًا يف هذه املسألة؛ ألنه خالف غري بنَّاء وال يزيد يف املعرفة اللغوي

الرتكيب أو املعىن، ومل يفد الدارس يف درس املفعول به شيئاً جديدا، ألن معرفة عامل النصب 

  ليس هلا تأثري على الناحية اللغوية يف املفعول به.

إن الدارس هلذه املسألة جيب أال يتطرق هلذه اخلالفات إال عابراً؛  ومن هنا أقول:

اللغوية، وكذلك ال متس املفعول به بشيء؛ حيث إنه مل يطرأ عليه أي  أل�ا ال متس الناحية

  واهللا أعلم.تغيري فهو هو منصوب، دون النظر إىل عامل النصب فيه. 


***  

  

  

  

                                                                                                                                       

نسك وكان یختم القرآن كل لیلة، وبذل له الطیب: كان خلف یصنع الشعر وینسبه إلى العرب: فال یعرف، ثم 

 بعض الملوك ماًال عظیما على أن یتكلم في بیت شعر شكوًا فیه، فبى ذلك. وصنف جبال العرب وما قیل

انظر: بغیة  فیها من الشعر، وله دیوان شعر حمله عنه أبو نواس، ومات في حدود الثمانین والمائة.

 .٢/٣١٠، واألعالم للزركلي١/٤١٦الوعاة
 . ٣/١٣٥٢االرتشاف )١(



٢٢٨ 

 

  

  

  المصدر (المفعول المطلق)في صب عامل النمسألة: ( -١١

ؤكد واملبني بأنواعه امل"املصدر" أحد املفاعيل اخلمسة، وهو ن املفعول املطلق املشهور أ

لكن وقع اخلالف يف عامل النصب فيه، كما وقع يف املفعول منصوب دائماً، للنوع والعدد 

  به، واختُلف يف العامل الناصب له، وتعددت اآلراء واألقوال يف ذلك على النحو التايل:

أن املصدر إذا كان من لفظ فعله وجار عليه، فإن عامل النصب  ذهب الجمهور إلى -

، فـ )٦٣ ، آيةاإلسراء() َجَهنََّم َجَزآؤُُكم َجَزآًء مَّوُفورًا فَِإنَّ (ثله، مثل قوله تعاىل : فيه مصدر م

اسم الفاعل حنو: أو "جزاء" مفعول مطلق، وعامله "جزاؤكم" وهو مصدر مثله.  

ارِيَاِت َذرْ ( املفعول  أو اسم)، ١، آيةالصافات() اَفاِت َصًفاـَوالصَّ ( و) ١ ، آيةالذاريات() ًواَوالذَّ

ُلوْا تـَْبِديالً (أو الفعل حنو:  واخلبز مأكول أكًال. ،أنت مطلوب طلبا :حنو ، األحزاب() َوَما َبدَّ

وقد أشار ابن مالك إىل ناصب املفعول  . أو املبالغة، حنو: " زيدًا ضرَّاب ضرباً" .)٢٣ آية

  املطلق يف ألفيته قائًال:

 )١( ........................    ِبِمْثِلِه أْو ِفْعٍل أْو َوْصٍف ُنِصَب  

مفعول به بفعل مضمر ال جيوز أن عامل النصب فيه أنه  إلى )٢(وذهب ابن الطراوة -

 .إظهاره

                                                
 .٩٧/ ٢، وهمع الهوامع٤٩٢-  ١/٤٩١شرح التصریح )١(
قال ابن عبد الملك: ، لیمان بن محمد بن عبد اهللا السبائي المالقي، أبو الحسین بن الطراوة: سابن الطراوة )٢(

وعلى عبد ب سیبویه كان نحویًا ماهرًا، أدیبًا بارعًا، یقرض الشعر وینشئ الرسائل. سمع على األعلم كتا

. وله آراء في النحو تفرد بها، وخالف فیها جمهور النحاة. وعلى الجملة كان مبرزًا في علوم الملك بن سراج

ما یجوز ": حیث قالن سمحون، بابكر  أبوعلیه باإلمامة والتقدم في الصناعة  ، وأثنىاللسان نحوًا ولغة وأدباً 

سیبویه، مقالة لنحو وهو مختصر، المقدمات على كتاب على الصراط أعرف منه بالنحو، وألف: الترشیح في ا

ومن  سنة ثمان وعشرین وخمسمائة عن سن عالیة. -أو شوال  -مات في رمضان  في االسم والمسمى.

                                                              شعره في فقهاء مالقة:



٢٢٩ 

 

 .)١(اوالتقدير يف قعد قعودا فعل قعودً  

فإذا قيل قعد قعودا فهو  ،نصبه مبضمر من لفظ الفعل السابق إلىالسهيلي  ذهبو   -

  .)٢(رها) أخرى ال جيوز إظها(قعد ـعنده ب

  رة الخالف:ثـمـ

  .)٣("دليل وهذا كله تكلف وخروج عن الظاهر بال": قال أبو حيان

  ما يفهم من ثمرة الخالف:

املفعول به، جيري على ناصب  بمن الواضح أن ما قيل يف مثرة اخلالف يف ناص

لك أرى أنه ال داعي ، ولذكان العامل يف النصبأيًا  املصدر، ألن كال منهما منصوب، 

ويل هنا يف ذكر ما يفهم من الثمرة، وخاصة أن أبا حيان يف مقدمة الثمرة اليت رار والتطللتك

وخروج عن الظاهر بال ال فائدة منها مجع كل اآلراء يف قوله السابق: "وهذا كله تكلف 

  " مبا ال حيتاج معه إىل مزيد توضيح. دليل

  واهللا أعلم.

  

***  

  

  

  

                                                                                                                                       

  ًا كف مقتضـدوا إلیه جمیعـم     دـى بعإذا رأوا جمال یأتي عل                     

  وٕان رأوا رشوة أفتوك بالرخص    أو جئتهم فارغاً لزوك في قرن

 .٣/١٣٢، األعالم للزركلي١/٤٥٣انظر: بغیة الوعاة    
 .٢/٩٧انظر: همع الهوامع )١(
 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. )٢(
 .٢/٩٨رأي أبي حیان في همع الهوامع )٣(



٢٣٠ 

 

  

  

   الثاني ملبحثا

  جهنيمسائل خالفية ذات و

 التعريف قطع أم وصل؟ همزة (أل) -١

  

املشهور أن "أل" هي أداة التعريف، وتدخل على األمساء لالبتعاد �ا عن الشيوع، 

فنقول: الرجل، املرأة، الطالب، وعند التنكري حتذف "أل" فنقول: رجل، امرأة، طالب. 

  ولذلك عّدها ابن مالك من عالمات األمساء، قال يف ألفيته:

  تنوين والندا وأل    ومسند لالسم تمييز حصلبالجر وال

لكن ظهر اخلالف بني النحاة يف مهزة "أل" هل هي قطع أم ا�ا مهزة وصل؟ وعلى 

  ذلك ظهر فيها مذهبان، وسيتضح من عرضهما اخلالف  فيها على النحو التايل:

أن "أل" جبملتها للتعريف،  ذهب الخليل وابن كيسان وصححه ابن مالك إلى -

 .)١(وهل قد مبنزلةقطع، وأن "أل" ثنائية الوضع  ومهز�ا

 لعدم وموجبة لألصل خمالفة كثرية وجوه من لسالمتههذا  اخلليل مذهبوقد رجح  

 �مزة حرف وافتتاح ساكن واحد حرف على للتصدير مستحقة كلمة وضع منها .النظري

 قدي تقول كما رجلال فتقول تتذكر مث أيل تقول عليها تقف العرب وبأن هلما نظري وال وصل

  : الشاعر وقال فعل قد تقول مث

  )٢(َبَجلْ  َمِلْلناه قد إنّا بَذْل  ***  بالشحم ذا وأْلِحق ذا وعجِّل ذا دع

                                                
 .١/٨٣، وشرح األشموني٣٠٧/ ١، وهمع الهوامع٢٥٤ - ٢٥٣/ ١لتسهیل البن مالكشرح ا )١(
ت هذه الروایة بطریقة ، ولكن جاء١/٣٠٧ي روایته في الهمعالبیت من الرجز لغیالن بن حریث ، وهذه ه )٢(

  أخرى في تاج العروس واللسان، والخصائص، وهي:

  نا بذلْ قلت لطاهینا الُمَطرِّي للعمل     عجل لنا هذا وألحق

  بالشحم إنَّا قد أجمناه بجلْ 



٢٣١ 

 

 . حرفني على كان ماعلى  إال يوقف وال

وذهب سيبويه ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إال ابن كيسان، وعزاه  -

مهزة "الالم " وحدها هي أداة التعريف، أن إلى المحققين إلى  )١(صاحب البسيط

 مهزات سائر خالف على وفتحت بالساكن لالبتداء اجتلبتوأن مهز�ا مهزة  وصل، 

 . هاودور  لكثرة ختفيفا الوصل

 وبأن ، ختفيفاً  وصلت بأ�ا وأجيب وصال اهلمزة حبذفواستدل هلذا املذهب 

 ، يتخطاها ومل االنفصال تقدير يف كانت كقد األصل يف كانت ولو يتخطاها العامل

 على زائد معىن إفادة على بل احلروف كثرة على يرتتب ال االنفصال تقدير بأن وأجيب

 االنفصال وعدم االستفهام كهمزة واحداً  حرفاً  به املشعر كان ولو ،املصحوب معىن

 حبرف عليه مدلول التنكري وبأن كسوف املصحوب ملعىن ممازج معىن إفادة على يرتب

 كما ضده على لمَ حيُ  الشيء ألن ؛كذلك التعريف كون فوجب ،التنوين ووه واحد

 تعذر فشرطه مَ لِ سَ  وإن أوىل �ا االختالف بل الزم غري بأنه وأجيب ،نظريه على حيمل

  .)٢(النظري على احلمل

  الفرق بين المذهبين:

 هذا على للتعريف املوضوع نفإ وصل اهلمزة بأن القول على املذهبني بني والفرق

 �ا معتد هيف ذاك وعلى، بالساكن النطق ليمكن الوصل مهزة اجتلبت مث ،وحدها الالم

  .وحنوه استمع كهمزة الوضع يف

  

  

                                                                                                                                       

، ٤١،٧٠، ورصف المباني ص١/٨٣، وشرح األشموني١/٢٤٥، والكتاب١/٢٤٥انظر: الدرر      

 ، وتاج العروس فصل (الطاء) (طرا).١/٢٩١(طرا) والخصائص ١٥/٦واللسان
 لم أقف له على ترجمة.و ضیاء الدین بن العلج، أكثر أبو حیان وأتباعه من النقل عنه، قال السیوطي: هو  )١(

 .٢/٢٢٢انظر بغیة الوعاة
 .١/٣٠٧همع الهوامع/، و ٢٨٢/ ١حشیة الصبان )٢(



٢٣٢ 

 

  الخالف: وثمرة

ومنهم من ذكر أن  ،اخُتلف يف مثرة اخلالف فمن النحاة من قال بأن اخلالف له مثرة 

الصبان يف ي يف اهلمع ، و السيوط اخلالف يف مهزة "أل" ليس له مثرة، وممن نص على الثمرة

 األولى فعلى القوم قام قولك في تظهر الخالف ثمرة"و حيث قال يف اهلمع: حاشيته 

 لعدم بها يؤت ولم البتة همزة ثم يكن لم الثاني وعلى قبلها ما لتحرك الهمزة حذفت

  .)١(وكذلك ذكر الصبان "إليها... الحاجة

السيوطي حيث نص على ذلك  وممن قال بعدم الفائدة أبو حيان ونقل ذلك عنه

  .)٢(" به يتشاغل أن ينبغي وال شيئا يجدي ال الخالف وهذا(حيان: أبو قالقائًال: "

  ما يفهم من ثمرة الخالف:

  يُفهم من املثال الذي ذكره السيوطي والصبان وهو (قام القوم) ما يلي:

ز أن تنطق (القوم) موطن الشاهد هو "أل" من "القوم" عليه، فإنه على املذهبني جيو  أوًال:

بإثبات "أ" للقطع، وجيوز إسقاطها كتابة ال نطقاً، وتكون كلمة (القوم) بدون 

  قوم).اهلمزة. (لْ 

ُتكتب وتنطق، حيث إن "أل"  بدليل أ�ا مفتوحة، على الرأي القائل بأ�ا للقطع  ثانياً:

  سر.إذ لو كانت وصل لُكِسرت؛ ألن األصل يف مهزة الوصل الك جبملتها ثنائية،

الثاين القائل بأن "الالم" وحدها أداة التعريف، واهلمزة ينطق �ا للتوصل إىل الساكن  ثالثاً:

، و"الالم" يف التعريف زائدة عندهم وال يُعتد �ا افقط، فهي ال تكتب، أل�

التبست بالم اجلر، ولو حركت بالفتح التبست  ساكنة؛ أل�ا لو حركت بالكسر

  بالضم ال نظري له يف العربية. بالم االبتداء، والتحريك

                                                
 .  ٢٨٢/ ١وحاشیة الصبان  ،١/٣٠٧همع الهوامع للسیوطي )١(
 . ٣٠٨/ ١للسیوطي رأي أبي حیان في الهمع  )٢(



٢٣٣ 

 

نه خالف م منه أن اخلالف يف هذه اهلمزة ليس له فائدة؛ ألفهَ أما ما قاله أبو حيان، يُ 

، وما ال يؤثر يف تركيب وال يف معىن وال داللة لفظية أو معنوية، مما جعله خالفًا كأن مل يكن

  واهللا أعلم.مل يفد العربية يف شيء فرتكه أوىل. 

***  

  

  

  صل المرفوعات: هل هو المبتدأ أو الفاعل؟)(أ -٢
  

النحاة يف أصل املرفوعات هل هو املبتدأ أو الفاعل؟ فمن رأى أن املبتدأ هو  اختلف

األصل قدَّم باب املبتدأ على باب الفاعل يف ترتيبه ألبواب النحو. ومن رأى أن الفاعل هو 

نحو؛  نظراً إىل أنه أصل املرفوعات أصل املرفوعات قدَّم باب الفاعل على املبتدأ يف أبواب ال

  عنده. وعند بعض النحاة األمر على السواء؛ ألن كال من املبتدأ والفاعل أصل.

وعلى هذا دار اخلالف بني النحاة، واستند كل فريق إىل دليل، وهو ما سيتضح من 

  عرض اآلراء واحلجج يف ذلك، على النحو التايل:

املرفوعات، والفاعل فرع من املبتدأ، ودليله أنه أن املبتدأ هو أصل  ذهب سيبويه إلى -

الفاعل تزول فاعليته إذا أن و مبدوء به يف الكالم، وأنه ال يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر، 

 .)١(وأنه عامل معمول والفاعل معمول ال غري ،تقدم

أن عامله دليله و ، واملبتدأ فرع عنهاملرفوعات، أصل هو الفاعل أن  وذهب الخليل إلى -

وليس  ،ع للفرق بينه وبني املفعولفِ رُ وأنه  ، لفظي وهو أقوى من عامل املبتدأ املعنوى

 .)٢(واألصل يف اإلعراب أن يكون للفرق بني املعاين ،املبتدأ كذلك

وليس أحدمها مبحمول على  ،كالمها أصالنأن   وذهب األخفش وابن السراج إلى -

 . )٣(اآلخر وال فرع عنه واختاره الرضي

                                                
 . ١/٢٣٣الفاكهي في شرح قطر الندى حاشیة یس على )١(
 .١/٣٥٩همع الهوامع )٢(



٢٣٤ 

 

  الف:ثمرة الخ

اختلف يف مثرة اخلالف يف هذه املسألة، فذهب البعض إىل أنه ال فائدة من اخلالف 

فيها، وذهب آخرون إىل أن اخلالف فيها به فائدة ومثرة، وممن قال بعدم الفائدة أبو حيان، 

  .)٤("، وذكر ذلك السيوطي يف اهلمعوهذا الخالف ال يجدي فائدة حيث قال: "

لى وجود مثرة هلذا اخلالف وممن ذكرها الصبان يف وقد نص بعض املتأخرين ع 

تظهر فائدة :"قال الدماميينحاشيته على شرح األمشوين على ابن عقيل، حيث قال: (

فعلى األول يرتجح كونه مبتدأ حمذوف اخلرب،  "؟قامَ  نْ مَ ـ "جوابًا ل "زيدٌ :"يف حنو الخالف

  .  )١(..") لث يستوي الوجهانوعلى الثا ،وعلى الثاين يرتجح كونه فاعالً لفعل حمذوف

وذكرها أيضًا يس العليمي يف حاشيته على الفاكهي نقال عن الدماميين قائالً: 

  .)٢(...)فائدته تظهر في أولوية المقدر عند االحتمال(

  ما يفهم من الثمرة:  *

بـ  ؟م من ثمرة الخالف التي ذكرها الصبان أن في اإلجابة على نحو: َمْن قامفهَ يُ 

  ما يلي:"زيٌد" 

على الرأي األول عند سيبويه يكون"زيد" مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه  - ١

 الضمة الظاهرة، واخلرب حمذوف.

على الرأي الثاين عند اخلليل "زيد" فاعل مرفوع بالضمة ، والفعل حمذوف  - ٢

 تقديره "قام".

على الرأي الثالث عند األخفش وابن السراج حيتمل "زيد" األمرين، الرفع  - ٣

على االبتداء، وعلى الفاعلية؛ألن االبتداء والفاعلية كل منهما أصل يف 

 الرفع.

                                                                                                                                       
 . ١/٣٥٩، وهمع الهوامع١/٢٢٧شرح الرضي على الكافیة )٣(
  .١/٣٥٩همع الهوامع)٤(
 .١/٣٠٠حاشیة الصبان على شرح األشموني )١(
 .٢٣٤، ١/٢٣٣حاشیة یس على الفاكهي  )٢(



٢٣٥ 

 

ويفهم من الثمرة التي ذكرها يس العليمي بقوله: (فائدته تظهر في أولوية المقدر 

  عند االحتمال) ما يلي:

أن "زيد" إذا كان اَألْوىل يف املقدر احملذوف أن يكون خربًا ، احتمل أن  - ١

 أ، كما ذهب إليه سيبويه.يكون  "زيد" مبتد

ر احملذوف فعًال،  األْوىل أن يكون وإذا كان  - ٢ أن يكون "زيد"  احتملاملقدَّ

  واهللا أعلم.فاعالً كما ذهب إليه اخلليل. 

  (عامل الرفع في المبتدأ والخبر)مسألة:  -٣
  

يف  املشهور بني النحاة أن املبتدأ مرفوع باالبتداء، واخلرب مرفوع باملبتدأ، وأن العامل

املبتدأ معنوي، ويف اخلرب لفظي وهو املبتدأ، ويُعد هذا القول هو أعدل األقوال كما قال ابن 

. وقال صاحب التصريح: "وارتفاع املبتدأ باالبتداء، )١(عقيل يف شرحه على ألفية ابن مالك

  ال:وهو التجرد عن العوامل اللفظية لإلسناد، وارتفاع اخلرب باملبتدأ، وإليه ذهب الناظم فق

  بالمبتدإِ  برٍ خَ  عُ ورفعوا مبتدأ باالبتداء       كذلك رفْ 

أصل العمل للطالب، واملبتدأ طالب للخرب من حيث كونه حمكوماً به له طلبًا  ومبا أن

  . )٢(الزماً.." 

، سنوضحها خرىأ فيها مذاهب وأقوالهذا هو املشهور يف املسألة، لكن وجدت 

  ال، على النحو التايل: مت مثرة أفيما يلي، كي نرى هل يف هذه اخلالفا

مرفوع  خلرب، وااالبتداءمرفوع ب املبتدأ أن ىلإ البصريين جمهورو سيبويه  ذهب -   

 معنوي. وصرح سيبويه بذلك يف مواضع كثرية. وزاد يف اهلمع أن رافع املبتدأ املبتدأب

                                                
 .١/٢٠١شرح ابن عقیل )١(
، ١/٢٥٩، وشرح األشموني ١/٣١١، وهمع الهوامع١/١٩٥، وشرح التصریح٢٠٠١، ١/٢٠٠شرح ابن عقیل )٢(

 .١/٢٧٠، وشرح التسهیل٢/١٢٧والكتاب



٢٣٦ 

 

، كما به ارتفعف عليه مبين ألنه اخلرب املبتدأ؛ ورافع، عليه ينيُب ألنهاالبتداء؛  وهو

  . )٣(ارتفع هو باالبتداء

بنفسه أن االبتداء ما ذهب إليه مجهور البصريني وسيبويه من إىل  المبرد وذهب -      

 .)٤(رافعان للخرب، أي االبتداء واملبتدأ همافملبتدأ اخلرب بواسطة افع ر رفع املبتدأ، و 

املبتدأ  أن عند السيوطيواختاره أبو حيان وابن جين واملختار  نيالكوفي ذهبمو  -    

 اآلخر طالب منهما كالً  ألن ؛املبتدأ رفع واخلرب، اخلرب رفع فاملبتدأ، مرتافعانواخلرب 

  . )١( عمدة صار وبه له وحمتاج

 أن عامل كل أصل ألن التقدمي؛ منهما كل رتبة تكون أن عليه يلزم بأنه وُضعِّف

 وأفعاهلا اجلزم أفعاهلا يف عامله فإ�ا طالشر  أدوات بدليل ذلك مبنع وأجيب معموله على يتقدم

  .)٢(..... )١١٠، آية اإلسراء() تدعوا ما أيا( النصب كما يف: فيها عاملة

 ألنه ؛ضربته زيد حنو اخلرب يف الذي بالذكر مرفوع املبتدأ أن آخر قول وللكوفيين  -    

 : "حنو ذكر مث يكن مل فإذا، للضمري منسوبا الرفع فكان انتصب الضمري زال لو

  .)٣(ترافعا "زيد القائم

 اخلرباملبتدأ و  يف العامل إىل أن )٦(والرماني )٥(السراج وابن )٤(وذهب األخفش -      

  . )٧(فيهما فعمل هلما طالب ألنه؛ االبتداء هو

إىل أ�ما مرفوعان بتعريهما  الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين وذهب -

  . )٨(به الفراء إىل اخلليل، وأصحاب اخلليل ال يعرفون هذالإلسناد من العوامل اللفظية، ونس

                                                
 .١٢٧، ٢/١٢٦، ١/٨١والكتاب  ،١/٣١١الهمع و ، ٣/١٠٨٥ارتشاف الضرب  )٣(
 . ١/٢٧١البن مالك ، وشرح التسهیل٤٤، ونسب للبصریین في اإلنصاف ص ٤/١٢٦، ٢/٤٨المقتضب  )٤(
 .٣١٢، ١/٣١١الهوامع ، وهمع١١٠،١١١، واللمع البن جني١/٢٧٢. وشرح التسهیل١/٨٤شرح المفصل )١(
 .٩٢، ١/٩١وما بعدها، وحاشیة الخضري على ابن عقیل ١/٢٥٩، واألشموني٣١٢، ١/٣١١همع الهوامع )٢(
 .١/٢٧١، وشرح التسهیل٣/١٠٨٥االرتشاف )٣(
 .١/٩معاني القرآن لألخفش )٤(
 . ١/٥٨األصول )٥(
 . ١/٢٠٥یه في المساعدانظر رأ )٦(
 . ٣/١٠٨٥االرتشاف )٧(
 .١/٦٣، وشرح الرضي للكافیة٢٦٢، ٣/٢٦١، والتذییل والتكمییل١/٢٠٦، والمساعد٣/١٠٨٥الضرب ارتشاف )٨(
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  :أفضل المذاهب في هذه المسألة

قال ابن عقيل يف شرحه أللفية ابن مالك: "وأعدل هذه املذاهب مذهب 

.وقال ابن يعيش: "والذي أراه أن العامل يف اخلرب هو االبتداء وحده، كما كان )٩(سيبويه"

  . )١٠(مله يف املبتدأ بال واسطة وعمله يف اخلرب بواسطة املبتدأ.."عامالً يف املبتدأ، إال أن ع

  ثمرة الخالف:

اختلف أهل النحو يف مثرة اخلالف يف هذه املسألة، فذهب بعضهم إىل أن اخلالف 

  فيها لفظي ال فائدة وال مثرة من ورائه، وذهب آخر إىل أن اخلالف به مثرة وفائدة.

ما  شرح األمشويناألمشوين وابن عقيل. حيث جاء يف فمن الذين قالوا بعدم الفائدة  

  . )٢("وهذا مما ال طائل تحته" :جاء يف شرح ابن عقيلو  )١("وهذا الخالف لفظي" نصه:

 حيث قال يف حاشيته: وممن أثبت الثمرة اخلضري يف شرحه على شرح ابن عقيل،

ا قلنا ".. يترتب عليه صحة عطف المفردات في نحو زيد قائم وعمرو جالس، إذ

العامل في الجزأين االبتداء، دون باقي األقوال؛ لئال يعطف على معمولي عاملين 

  .)٣(مختلفين"

  :الخالف ثمرةما يفهم من * 

 يفهم من اخلالف يف الثمرة ومن املثال الذي ذكره اخلضري عليها ما يلي:

 فردات.أننا إذا قلنا: زيد قائم وعمرو جالس، فهي مجلة واحدة، ويصح فيها عطف امل 

 .إذا اعتربنا الرتكيب من عطف اجلمل فال إشكال فيه؛ وال يوجد به أثر للخالف 

 على قولين: ل عطف المفردات فثمرة الخالف فيهوعلى أن التركيب من قبي           

                                                
 .١/٢٠١شرح ابن عقیل )٩(
 .  ١/٨٥شرح المفصل البن یعیش )١٠(
 .١/٢٥٩األشمونيشرح  )١(
 . ١/٢٠١على األلفیة شرح ابن عقیل )٢(
 .١/٩٢الخضري على ابن عقیلحاشیة  )٣(
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 :أن الرتكيب صحيح على قول من قال بأن عامل الرفع فيها هو املبتدأ، ويف  األول

ئذ يكون من باب عطف عاملني خمتلفني ملعمول واحد، اخلرب هو االبتداء؛ ألنه حين

 وهو ما ال خالف فيه عند العلماء.

 :على باقي املذاهب ال يصح هذا الرتكيب؛ ألنه حينئذ يعطف عاملني خمتلفني  الثاني

 ملعمولني خمتلفني، وهذا ما ال يصح عند العلماء.

  ن املبتدأ واخلرب مرفوعان وعلى قول األمشوين وابن عقيل ال فائدة يف هذا اخلالف؛ أل

 وضعاً بغض النظر عن عامل الرفع فيهما. 

  أما ما ذكره اخلضري يف املثال، فهو يشمل مذهبًا واحداً، وهو َكون العامل يف املبتدأ

 واخلرب معنوياً وهو االبتداء، ولذلك جاز عنده العطف يف حالة اإلفراد.

   يني؛ الذي يقضي بأن املبتدأ مرفوع املثال املذكور ال يصح على مذهب سيبويه والبصر

 باالبتداء، واخلرب مرفوع باملبتدأ.

  ًيرتافعانعندهم املبتدأ واخلرب على مذهب الكوفيني؛ ألن  ال يصح املثال أيضا. 

ومبا أن مسألة العطف على معمويل عاملني خمتلفني حمل خالف بني العلماء، وقد 

ب إليه كل من األمشوين وابن عقيل هو ما ذهأرى واهللا اعلم أن:  فإنيأجازها البعض. 

األقرب للصواب؛ وهو أن اخلالف يف هذه املسألة مما ال طائل حتته، وأنه جمرد خالف لفظي 

فقط، ألن الرتكيب يف النهاية واحد وال تغيري فيه، ومل يؤثِّر هذا اخلالف عليه بأي شكل من 

لك اخلرب مرفوع أيًا كان العامل فيه، األشكال فاملبتدأ هو هو مرفوع أيًا كان العامل فيه، وكذ

  بغض النظر عن اآلراء الفردية اليت قيلت يف عامل الرفع.

  . واهللا أعلم -من وجهة نظري  –وهذا هو الراجح من اخلالف يف املسألة 

  

***  
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  الثالث لفصلا

  ذكر مثرتها أو عدمهامسائل خالفية اجتهد الباحث يف 
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  األولاملبحث 

  الدرس النحوي يففية اجتهد الباحث يف ذكر مثرتها مسائل خال

  

رأى ـ أكرب عدد من املسائل اليت  االستطاعة مجعَ  رقدالباحث حاول بحث يف هذا امل

ه ك ما اتبعـ أ�ا ذات فائدة وهلا مثرة على الدراسات النحوية، متبعًا يف ذل من وجهة نظره

مبا له فائدة وبدأ ا على وجودها أو عدمها، سابقًا يف املسائل اليت ذكر العلماء مثر�ا ونصو 

  على الدرس النحوي على النحو التايل:

 )١()مسألة: (تقديم خبر ليس على اسمها -١

  ملخص المسألة:

فعال اليت تدخل علـى املبتـدأ ترفـع املبتـدأ ويسـمى امسهـا، وتنصـب اخلـرب املشهور أن األ

وأخوا�ــــا" وجيــــوز أن يتوســــط ويســـمى خربهــــا، وهــــذه األفعــــال ثالثــــة عشــــر فعـــالً هــــي " كــــان 

  قال ابن مالك: أخبارهن بينهن وبني أمسائهن.

  وفي جميعها توسط الخبر    أجز ..............

وجــاء عليهـــا قــراءة نـــافع وابـــن كثــري وابـــن عــامر والكســـائي وابـــن مســعود لقولـــه تعـــاىل: 

خـرب لـيس ثابـت وذكـر أبـو حيـان أن توسـط . )١٧٧(البقرة آيـة: )٢((ليس البر أن تولوا وجوهكم)

  . ) ٣(من كالم العرب فال التفات ملن منع ذلك

                                                
شرح المفصل البن ، و ٢/٢٧٦الرضي على الكافیةشرح و ، ٣١٥التبیین صو ، ١٨اإلنصاف مسألة  )١(

، واألصول البن ١/٢٢٥، والتصریح١/٢٢٥یة الصبان، وحاش١/٣٥٥، وشرح األشموني٧/١١٤یعیش

 .١٢٣، وائتالف النصرة ص١٤٠، وأسرار العربیة ص١/١٠٢السراج
 .٢/٢٦٦النشر في القراءات العشر  )٢(
قرأ حمزة ، وحفص {لیس البر} بنصب الراء ، وقرأ باقي السبعة "لبحر المحیط: وقال في ا .٢/٨٦الرتشافا )٣(

اهللا أیضًا : لیس ، وعبد بيّ أُ ، وفي مصحف  : ال تحسبن البرَّ وقال األعمش في مصحف عبد اهللا برفع الراء.

 ؛المرفوعأن یلي ه ، وأن تولوا في موضع االسم، والوجلیس ، فمن قرأ بنصب البر جعله خبرالبر بأن تولوا

 ، وجعلأن تولوا=  = لیس: ن وجه أولى، وهو أن جعل فیها اسمألنها بمنزلة الفعل المتعّدي، وهذه القراءة م
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وذكــر ابــن هشــام أن رفــع "الــرب" يف اآليــة ضــعيف كضــعف اإلخبــار بالضــمري عمــا هــو 

  )١(دونه يف التعريف

  ها عليها.ال جيوز أن يتقدم خرب  خالف ذلك بعض النحاة بأن "ليس"لكن 

ضـــح مـــن عـــرض اآلراء علـــى ومـــن هنـــا كـــان منـــاط اخلـــالف يف املســـألة، وهـــذا مـــا سيت

  النحو التايل:

عليهــا، كمــا جيــوز تقــدمي  جــواز تقــدمي خــرب لــيس والبصــريون إلــى ذهــب الجمهــور -

 )٨(هـــود، آيـــة) أال يـــوم يـــأتيهم لـــيس مصــروفاً عـــنهمخــرب كـــان عليهــا. واســـتدلوا بقولـــه تعــاىل: (

تقــدمي حيـث نصـب "يــوَم" بــ "مصـروف" الــذي هـو خـرب لــيس، وتقـدمي معمـول اخلــرب عنـدهم ك

اخلـــرب نفســـه، ألنـــه لـــو مل جيـــز تقـــدمي خربهـــا عليهـــا ملـــا جـــاز تقـــدمي معمـــول خربهـــا عليهـــا؛ ألن 

  وبقول الشاعر: .)٢(املعمول ال يقع إال حيث يقع العامل

  )٣(وليس سواًء عاِلٌم وَجُهولُ ... َسِلي ْإن َجِهْلِت الناَس َعنَّا وعنهم 

 )٤(، وتـبعهم مــن املتـأخرين ابــن برهــانوالـذين جييــزون ذلـك هــم قـدماء البصــريني والفــراء

  وابن عصفور، وهؤالء يؤيدون مذهب البصرة غالباً. )٥(والزخمشري، والشلوبني

                                                                                                                                       

: وقراءة الجمهور أولى من وجه، وهو، لتعریف من المعّرف باأللف والالمالخبر البر، وأن وصلتها أقوى في ا

 ."ماـ "المنع من ذلك ابن درستویه تشبیها لها ب أن توسط خبر لیس بینها وبین اسمها قلیل، وقد ذهب إلى

 .١/٤٠٥، والدر المصون٢/٢البحر المحیط
 .٥٩٠مغني اللبیب ص )١(
 .٣١٦)، والتبیین ص١٨اإلنصاف مسألة( )٢(
، ١/١٤٠،وابن عقیل٢/٧٦،وشواهد العیني٩٢البیت من الطویل، لسموآل بن عادیا الیهودي، في دیوانه ص )٣(

 .٢٣٧، وتخلیص الشواهد ص١٣٠، وشرح قطر الندى ص١٠/٣٣١نة األدب، وخزا١/٣١٩واألشموني
أبو القاسم األسدي  - عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهیم بن برهان بفتح الباء هو  ابن برهان: )٤(

صاحب العربیة واللغة والتواریخ وأیام العرب، قرأ على عبد السالم البصري وأبي الحسن . العكبري النحوي

. ألبي حنیفة، محترمًا بین أصحابهوكان متعصبًا  ، وسمع من ابن بطة كثیرًا ومن غیره........السمسمي

  ).٤٦، ٢/٤٥(بغیة الوعاة وله ذكر في جمع الجوامع. مات في جمادى اآلخرة سنة ست وخمسین وأربعمائة.
 ) من هذا البحث).١٣١(سبقت ترجمته، انظر ص ( الشلوبین: )٥(
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ــــيس" عليهــــا، وإليــــه ذهــــب املــــربد وذهــــب الكوفيــــون - مــــن  إىل أنــــه ال جيــــوز تقــــدمي خــــرب "ل

ت البصريني، ألن "ليس" عندهم فعل غري متصرف فال جيري جمرى الفعل املتصـرف كمـا أجريـ

  "كان".

عليهــا، "لــيس" عــدم تقــدمي خــرب  يف إىل مــا ذهــب إليــه الكوفيــون  )١(ابــن درســتويه وذهــب -

يهـــا تشـــبيهاً هلــا بــــ "مـــا النافيــة"، وكـــذلك اختـــار ابـــن قــائًال: ال جيـــوز أن يتقـــدم خــرب "لـــيس" عل

  مالك رأي الكوفيني حيث قال: 

  ومنع سبق خبر ليس اصطفى

مـن الكـوفيني، وذكـر مـع الكـوفيني املـربد والزجـاج  وذكر أبـو حيـان مـع البصـريني الفـراء

  .)٢(وابن السراج والسريايف وأبو علي الفارسي يف احللبيات واجلرجاين والسهيلي

وزاد األمشوين على ما ذكره أبو حيان قوله: وأكثر املتـأخرين، ولضـعفها بعـدم التصـرف 

  . )٢(وشبهها بـ "ما" النافية

 :رأي الباحث وثمرة الخالف  

مثرة اخلالف واضحة ـ يف نظري ـ يف تعدد الرتاكيب بسبب التقـدمي والتـأخري يف  وتظهر

  خرب ليس ، وهو أسلوب عريب له أمهيته يف الدرس النحوي.

وأرى أن رأي البصـــريني أوىل باالتبـــاع وهـــو املعمـــول بـــه لـــورود القـــرآن الكـــرمي والشـــعر 

تمـــد عليهـــا البصـــريون يف العـــريب بـــه وكـــذلك الســـماع عـــن العـــرب، وهـــي مـــن األصـــول الـــيت اع

  واهللا أعلم استقراء اللغة.

***  

                                                
عبد اهللا بن جعفر بن محمد بن درستویه ابن المرزبان الفارسي أبو محمد الفسوي البغدادي  یه:ابن درستو  )١(

له من الكتب احتجاج القراء في القراءة. أدب الكاتب. إرشاد في هـ،  ٣٤٧وتوفي سنة  ٢٥٨النحوي ولد سنة 

روض. خبر قس بن النحو. األضداد في علم اللغة. التوسیط بین األخفش وثعلب في التفسیر جوامع الع

 ساعدة األیادي. الرد على الخلیل. الرد على الفراء. الرد على المفضل. الرد على أبي زید البلخي في النحو.

(األعالم  رمي في النحو.جظرة سیبویه للمبرد. هدایة شرح المنا ....، اةحشرح الفصیح في اللغة. طبقات الن

 ).١/٢٣٢وهدیة العارفین ،٤/٧٦للزركلي

 .١١٧٢ - ٣/١١٧١اف الضرب ارتش )٣(
 . ٣٢٥/ ١شرح األشموني )٢(
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  )١(قبل مجئ الخبر)بالرفع مسألة (العطف على اسم "إن"  -٢

  

ويســمى  وترفــع اخلــرب،ن وأخوا�ــا" تنصــب املبتــدأ، وُيســمى امسهــا، مــن املشــهور أن "إ

  خربها، حنو: " إنَّ اهللا غفور رحيم".

قبـل اسـتكمال خربهـا، هـل يكـون  لكن ظهر اخلالف فيما إذا ُعطف علـى اسـم "إن"

املعطــوف منصــوباً لعطفــه علــى منصــوب، أم يكــون مرفوعــاً؟  وهــذا هــو منــاط اخلــالف، وعلــى 

  ضوء ذلك تعددت اآلراء، على النحو التايل:

إذا ُعطـف علـى اسـم إن قبـل جمـئ اخلـرب تعـني نصـب املعطـوف،  البصريون إلى أنـهذهب  -

 وال جيوز العطف بالرفع على كل حال.

قبل متـام اخلـرب، حنـو: على موضع "إنَّ" إىل جواز العطف بالرفع مطلقاً  ب الكوفيونوذه  -

  "إن زيداً آكل طعامك وعمرٌو" ومنه قول الشاعر:

  )٢(فإن لنا األم النجيبة واألبُ      فمن يك لم ينجب أبوه وأمه  

لمائـدة، (ا) إن الـذين ءامنـوا والـذين هـادوا والصـابئونوقد متسكوا بظاهر قوله تعاىل ( 

) برفـع مالئكتـه، ٥٦األحـزاب، آيـة )(يبِ ى النَّ لَ عَ  ونَ لُّ صَ ُته يُ كَ ئِ الَ مَ وَ  اهللاَ  إنَّ وقراءة بعضهم (  )٦٩آية 

  وقول الشاعر:

  )٣(يبُ رِ غَ ا لَ هَ بِ  ارٌ يَّ قَـ ي وَ إنِّ فَ        هُ لُ حْ رَ  ةِ ينَ دِ المَ ى بِ سَ أمْ  كُ يَ  نْ مَ فَ 

                                                
، واألصول البن ١٥٣ - ١٥٢، وأسرار العربیة ص١/٢٩٠، والكتاب٣٤١)، والتبیین ص٢٣اإلنصاف مسألة ( )١(

، حاشیة یس ١/٣١١، ومعاني القرآن للفراء١/٢٦٥، وحاشیة الصبان١/٢٧٢التصریحشرح ، و ١/٣٦٠السراج

 .١/٢٧٢الحمصي على شرح التصریح 
، وشرح ١/٣٢٠یح، وشرح التصر ١/٣٥٣: أوضح المسالكوبال نسبة إلى قائل في البیت من بحر الطویل،  )٢(

 .١/١٦٢، المعجم المفصل في شواهد العربیة٢/١٤٤، وهمع الهوامع١/١٤٣األشموني
، وخزانة ٩٤، واإلنصاف ص١٨٤البیت من الطویل، وهو لضابئ بن  الحارث البرجمي في األصمعیات ص )٣(

وشرح ، ١/٣٥٨، وأوضح المسالك١/٧٥الكتاب، و ٨/٨٦وشرح المفصل، ٩/٣٢٦،١٠/٣١٢ألدبا

، والمعجم ١/١٠٣، واألشباه والنظائر١/٣٢٢، وشرح التصریح٢/١٤٤، وهمع الهوامع١/١٤٤األشموني

  .١/٣٢٢المفصل في شواهد العربیة
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مـن األول، فالتقـدمي والتـأخري يسـتلزم  وُخرج ذلك على التقدمي والتأخري، وحـذف اخلـرب

  العطف قبل متام املعطوف عليه.

مــن الكــوفيني إىل أن العطــف علــى اســم إن قبــل متــام اخلــرب ال جيــوز إال  )١(وذهــب الفــراء -

 فيما مل يظهر فيه عمل "إن". 

قال الزخمشري يف املفصل: ( وإلن حمل املكسورة وما عملـت فيـه الرفـع جـاز يف قولـك: إن  -

 ظريف وعمراً، أن ترفع املعطوف، واستشهد بقول الشاعر:زيداً 

  )٢(إنَّ الخالفة والنبوة فيهم *** والمكرماُت وسادٌة أطهارُ 

وردَّ ابـــن يعـــيش عليـــه يف شـــرحه قـــائًال: لـــيس بســـديد، ألن إنَّ ومـــا عملـــت فيـــه لـــيس  

قبــل دخوهلــا  للجميــع موضــع مــن اإلعــراب؛ ألنــه مل يقــع موقــع املفــرد، وإمنــا املــراد موضــع "إنَّ"

 .)٣(على تقدير سقوط "إنَّ" وارتفاع ما بعدها باالبتداء

  رأي الباحث وثمرة الخالف:

القارئ للخالف يف هذه املسـألة يلحـظ أمـراً مهمـاً، وهـو أن اخلـالف األصـلي فيهـا يف 

 املعطوف على اسم "إنَّ" قبل متام اخلرب، ومل يتعرضـوا لــ"إنَّ" نفسـها، الـيت أرى أن مثـرة اخلـالف

تكمن فيها، من حيث التقدمي والتأخري، ومن حيث احلذف أو التقـدير، وأُدلـل علـى ذلـك مبـا 

  يلي:

                                                
(أو بني منقر) أبوزكریاء، المعروف یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور الدیلمي، مولى بني أسد  :الفراء )١(

ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إلیه  بالفراء: إمام الكوفیین، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون االدب.

ومن كالم ثعلب:  الفراء أمیر المؤمنین في النحو. كان یقال:، و المأمون بتربیة ابینه، فكان أكثر مقامه بها 

له من الكتب . عرب وأخبارهاوكان مع تقدمه في اللغة فقیها متكلما، عالما بأیام ال لغة.كانت ال الفراء ما لوال

ر. كتاب فعل یة. كتاب البهي. كتاب الفاخبثنیة. حدود األعراب في أصول العر آلة الكتاب. الجمع والت

اء. كتاب كتاب المذكر والمؤنث. كتاب المقصور والممدود. كتاب الوقف واالبتد وأفعل. كتاب اللغات.

، وهدیة ٨/١٤٦هـ (األعالم للزركلي ٢٠٧سنة  توفي في طریق مكة النوادر. مصادر القرآن. معاني القرآن.

  ).٢/٢١٤العارفین
والروایة الصحیحة للبیت  وهو لجریر بن عطیة، وهو من قصیدة یمدح فیها بني ُأمیة.لطویل، البیت من ا )٢(

 .................إن الخالفة والمروءة فیهم     ..     هي:
 .٨/٦٦شرح المفصل البن یعیش )٣(
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  ، يتضح لنا ما يلي:إن محمداً وزيٌد قائملو قلنا: 

  أوًال: على تقدير حذف "إن":

مبا أن "إنَّ" للتوكيد، فلم ُحتدث يف املبتدأ شيئاً، وعليـه يصـري املثـال: إن حممـداً قـائٌم، وزيـٌد  -

ائم، مبعىن واحد؛ ولذلك جاز األمران يف زيد، النصب على أنه اسم إن، والرفع على أنه ق

 مبتدأ.

وعليـــه، فمـــن قـــدَّر حـــذف إن رفـــع املعطـــوف محـــالً علـــى حمـــل "موضـــع" إنَّ، أل�ـــا مبنزلــــة  -

  االبتداء، وَنَصَب محالً على اللفظ.  

 ثانياً: التقديم والتأخير، أو اإلضمار:

 والتـأخري نقـول يف املثـال: إن حممـداً قـائم، وعمـرو قـائم كـذلك؛ ألن وعلى األخذ بالتقـدمي -

 التقدمي والتأخري جييز العطف قبل متام اخلرب.

وعلى األخـذ باإلضـمار، جنعـل "قـائم" خـرباً لزيـد، وخـرب حممـد مسـترت وهـو مثـل خـرب زيـد،  -

 أو العكس.

و فائــــدة للــــدرس وعلــــى مــــا ســــبق مــــن اجتهــــاد يف الثمــــرة أقــــول: إن اخلــــالف يف املســــألة ذ -

النحــوي، والــدارس علــى حــد ســواء، حيــث إنــه أفــاد يف زيــادة الرتاكيــب مــن حيــث التقــدمي 

جديـــدة  والتـــأخري واإلضـــمار، وهـــذه مـــن أســـاليب النحـــو العـــريب، وكـــذلك أعطـــت معـــاين

للـــدارس يســـتطيع �ـــا أن يُطـــوِّع األســـلوب العـــريب حســـب القاعـــدة الـــيت اعتمـــد عليهـــا يف 

 غوية كما يف مسألتنا هذه. استنباط األساليب الل

 واهللا أعلم.

***  
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  )١(مسألة (عمل "إن" المخففة النصب في االسم -٣
  

يسمى ، و الثقيلة وأخوا�ا تنصب املبتدأ ويسمى امسها، وترفع اخلرباملشهور أن "إنَّ"

خربها، حنو: إنَّ اهللا غفور رحيم، وعملها عكس عمل كان وأخوا�ا. لكن هل إذا ُخففت 

  وأصبحت "إْن" هل تعمل نفس عملها إذا كانت مثقَّلة أم ال؟ "إنَّ" 

هذا هو مناط اخلالف يف هذه املسألة، فقد ذهب بعض النحاة إىل أن "إنَّ" إذا 

وإْن كلٌّ لـمَّا جميع لدينا خففت َكثُر إمهاهلا، لزوال اختصاصها باألمساء.حنو: {

)٢(}محضرون
الالم يف ملـَّا الم االبتداء، و "ما" ، وعليه تكون "كلٌّ" مبتدأ، و )٣٢(يس، آية 

زائدة، و "مجيع" خرب املبتدأ. وجيوز إعمال "إْن" املخففة بقلة؛ استصحابًا لألصل، حنو: إْن 

  زيداً قائٌم. ويف هذا يقول ابن مالك:

   ..............    العمُل  وُخفَِّفْت إنَّ فقلَّ 

هم على ما ذهب إليه يف هذه وعلى ذلك اختلف البصريون والكوفيون، ودلَّل كل من

  املسألة على النحو التايل:

تعمل  املخففة من الثقيلة أن إنْ  ن إلىيالبصريسيبويه واألخفش وجمهور ذهب  -

وإن كال ( :بأن قالوا الدليل على صحة اإلعمال قوله تعاىل، واحتجوا النصب يف االسم

بالتخفيف وهي قراءة نافع يف قراءة من قرأ  )١١١(هود، آية )لما ليوفينهم ربك أعمالهم

امَّ ـوروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف إن وتشديد ل ،وابن كثري
)٣(. 

                                                
، ١/٢٧٨التصریحشرح و ، ١٥٣ - ١٥٢، وأسرار العربیة ص٣٤٧والتبیین ص  ، )٢٤(نصاف مسألة إلا )١(

 .٨/٧١، والمفصل البن یعیش١/٢٦٧والصبان 
فـ "إن" مخففة من الثقیلة وما رأ ابن عامر وعاصم وحمزة: { َوإِْن ُكلٌّ َلمَّا} بتشدید {َلمَّا}. وخفف الباقون. ق )٢(

بعدها مرفوع باالبتداء، وما بعده الخبر. وبطل عملها حین تغیر لفظها. ولزمت الالم في الخبر فرقا بینها 

 .)١٥/٢٤انظر: تفسیر القرطبيوبین إن التي بمعنى ما. " 
"وٕاْن كال َلَما"  -ن كثیر وأبو بكر معهم نافع واب - اختلف القراء في قراءة {{َوإِنَّ ُكًال َلمَّا} فقرأ أهل الحرمین  )٣(

بالتخفیف، على أنها "إن" المخففة من الثقیلة معملة؛ وقد ذكر هذا الخلیل وسیبویه، قال سیبویه: حدثنا من 

   زیدا لمنطلق؛ وأنشد قول الشاعر: أثق به أنه سمع العرب تقول: إن

  =                                   إلى وارق السلم كأْن ظبیة تعطو                                         
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منصوب بليوفينهم ألنا نقول ال جيوز ذلك ألن  "ال� كُ "قالوا وال جيوز أن يقال بأن 

الم القسم متنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها أال ترى أنه ال جيوز أن تقول زيدا ألكرمن 

ن فتنصب زيدا بألكرمن وعمرا بألضربن فكذلك هاهنا ال جيوز أن يكون كال وعمرا ألضرب

  .منصوبا بليوفينهم 

 إنْ  إنَّ  :ا نقولألنَّ  "إال"مبعىن  "ملا"و "ما"مبعىن  إنْ  قالوا وال جيوز أيضا أن يقال إنَّ 

وات إن كل من في السم(  :كما قال تعاىل  ،ال جيىء معها الالم مبعىن إالَّ  "ما"اليت مبعىن 

 "إال"فال جيوز أن جيعل هاهنا مبعىن  "ملا"وأما  )٩٣(مريم، آية:  ) واألرض إال آتى الرحمن عبدا

ا زيدا مَّ ـوقام القوم ل ،اا زيدً مَّ ـما قام القوم ل :جلاز أن يقال ا مبعىن إالَّ مَّ ـألنه لو جاز أن جتعل ل

 وإمنا جا ،ويف امتناع ذلك دليل على فساده ،زيداً  مبعىن إالَّ 
َّ
ا مبعىن إال يف األميان خاصة ءت مل

وإن كال لما (  :ا يف قوله تعاىلمَّ ـعمرك اهللا ملا فعلت كذا أي إال مث لو جعلت ل :حنو قوهلم

ال يعمل ما بعدها فيما قبلها فدل على  ألن إالَّ  ؛ملا كان لكل ما ينصبه ) مبعىن إالَّ ليوفينهم 

  .صحة ما ذكرناه

 أنْ  إالَّ  :نه قد صح عن العرب أ�م يقولونأ والذي يدل على صحة ذلك أيضا 

   :وقد قال الشاعر ،مبعىن أن املشددة ،أخاك ذاهب

   )١(ِ◌ انِ قَّ حُ  هِ يْ يَـ دْ ثَ  أنْ ... كَ  حرِ النَّ  قِ رِ شْ مُ  درٍ وصَ 

. أضيف إليها الكاف للتشبيه "أنْ "فنصب ثدييه بكأن املخففة من الثقيلة وأصلها 

   :وقال اآلخر

                                                                                                                                       

أراد كأنها ظبیة فخفف ونصب ما بعدها؛ والبصریون یجوزون تخفیف "إن" المشددة مع إعمالها؛ وأنكر =      

ذلك الكسائي وقال: ما أدري على أي شيء قرئ "وٕان كال"! وزعم الفراء أنه نصب "كال" في قراءة من خفف 

؛ ال یجوز عند نهم" أي وٕان لیوفینهم كال؛ وأنكر ذلك جمیع النحویین، وقالوا: هذا من كبیر الغلطبقوله: "لیوفی

 .)١٠٥، ٩/١٠٤. (القرطبي"إن" ونصبوا بها "كال" على أصلهاوشدد الباقون  أحد زیدا ألضربنه.
، ١/١٩٧واإلنصاف، ١/٢٨١الكتاب :انظرسیبویه التي لم ینسبها إلى قائل، من شواهد هزج، و البیت من ال )١(

وشرح ابن ، ١/١٤٧برفع "ثدییه"، وشرح األشموني ١/٣٣٧وأوضح المسالك، ١٣/٣٠،٣٢واللسان

، ٤٤٠، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٤، ١٠/٣٩٢، وخزانة األدب٨/٨٢، وشرح المفصل البن یعیش١/٣٩١عقیل

 .٣٤٩، والتبیین ص١/١٣٤، وهمع الهوامع١/٣٣٤وشرح التصریح
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   )١(... بْ لُ خُ  اءٌ شَ رِ  يهِ يدَ رِ وَ  كأنْ 

  .فنصب وريديه بكأن املخففة من الثقيلة فدل على ما قلناه 

احتجوا و . املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب يف االسم إىل أن إنْ  ذهب الكوفيونو  -

ألن املشددة إمنا عملت أل�ا أشبهت الفعل املاضي يف  ؛بأن قالوا إمنا قلنا إ�ا ال تعمل

أحرف كما أنه على ثالثة أحرف وإ�ا مبنية على الفتح كما أنه اللفظ أل�ا على ثالثة 

  .زال شبهها به فوجب أن يبطل عملهافإذا خففت فقد  ،مبين على الفتح

 وإنْ  ،املشددة من عوامل األمساء ومنهم من متسك بأن قال إمنا قلنا ذلك ألن إنَّ 

كما ال تعمل املشددة يف  ءبغي أال تعمل املخففة يف األمسافين ،املخففة من عوامل األفعال

  .وامل األمساء ال تعمل يف األفعالاألفعال ألن عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء وع

وال جيوز أن يقال إن اإلنشاد يف البيتني كأن ثدياه وكأن وريداه بالرفع ألنا نقول بل 

الرفع على الرواية املشهورة كأن ثدييه وكأن وريديه بالنصب وإن صح ما رويتموه فيكون 

  :زيد بن أرقمكما قال   ،حذف الضمري مع التخفيف

  )٢(قينا بوجه مقسم ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمواويوما ت

فيمن روى بالرفع ومن روى باجلر جعل أن زائدة ومن روى بالنصب أعملها مع 

، كقوله: .التخفيف   قال الفراء: "مل نسمع العرب ختفف وتعمل إال مع املكىنَّ

  )٣(صديقُ  وأنتِ  َأْبَخلْ  لم طالَقكِ ...  َسأَْلِتني الرَّخاء يومِ  في أْنكِ  فلو

                                                
، وشرح المفصل البن ١/١٩٨، واإلنصاف١٦٩ي ملحق دیوانه صالبیت من الرجز، وهو لرؤبة ف )١(

، وشرح ١/٣٧٥، وأوضح المسالك١٠/٣٩١،٣٩٣، وخزانة األدب٣/١٦٤،١٦٥، والكتاب٨/٨٣یعیش

   .٣٤٩، والتبیین ص٥٧٥، والجنى الداني ص١/١١٠، والمقرب البن عصفور١/٣٣٣التصریح
، ولكعب بن أرقم في ١/٢٠٢أرقم في اإلنصاف ، ولزید بن١٥٧البیت لعلباء بن أرقم في األصمعیات ص )٢(

، ٨/٨٣، وشرح المفصل٣٩٠ولباغث بن صریم الیشكري في تخلیص الشواهد ص ،اللسان مادة (قسم)

 ، ١/٣٣٣وشرح التصریح ،١/١٤٧األشموني، وشرح ١٠/٤١١، وخزانة األدب٣/١٦٥والكتاب

، وشرح ابن الناظم ٢٢٢لداني ص، والجنى ا١/٣٧٧وأوضح المسالك ،١/٣٣، ومغني اللبیب١/١١١والمقرب

  .١/٤١٣، وهمع الهوامع١٣٢ص
، ٤٢٧، ٥/٢٤٦، وخزانة األدب٥/٢٣٨، واألشباه والنظائر١/٢٠٥البیت من بحر الطویل، انظر: اإلنصاف )٣(

، ١/١٤٣همعال، و ٨/٧١، وشرح المفصل١/١٤٦، وشرح األشموني١/٣٨٤، وشرح ابن عقیل١٠/٣٨١،٣٨٢

 .٣٤٩، والتبیین ص١١٥، ورصف المباني ص٢١٨اني صوالجنى الد، ١/٣١ومغني اللبیب
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  .)١("فالرفع الظاهر مع وأمَّا ، إعرابٌ  فيه َيْظهر ال املكىن ألنَّ ": قال

  رأي الباحث وثمرة الخالف:

الواضح من خالل هذه املسألة أن إْن املخففة من الثقيلة هلا استعماالن صحيحان، 

اد�ا جعلها غري عاملة، وَمن قال إ�ا عاملة نظر إىل أصلها؛ ألن أصلها إنَّ فمن قال بزي

  الثقيلة فجعلها تقوم بعملها يف نصب االسم مع التخفيف.

ومثرة اخلالف تظهر يف "الالم" فمن خفف إن وأعملها جاز إثبات الالم يف خربها 

الفارقة بني النفي  وحذفها. وإن أُمهلت إْن وجب جمئ الالم يف خربها، وتسمى الالم

  وَتلَزُم الَّالُم إذا ما تـُْهَملُ واإلثبات. قال ابن مالك:  ...........         

تنصب االسم  أما إذا كانت أْن املفتوحة املخففة فال حيتاج معها إىل الالم؛ أل�ا 

وما كان حيتمل وجهني ال حجة فيه على تعيني (خمففة على األصح.  قال أبو حيان: 

فلك أن تعملهما  وقال ابن السراج: "اعلم أن إنَّ وأنَّ قد ختففان، فإذا ُخففتا .)٢( )أحدمها

ولك أن �ملهما، فمن مل يعملهما قال: ألن الشبه بالفعل قد زال، ومن أعملهما قال: 

  .)٣(إ�ما مبنزلة الفعل إذا خففتا"

لشواهد صحيح، ودلت عليه اآليات القرآنية، وا –وكل من الرأيني _ يف نظري 

الشعرية، ولذا أعد هذا اخلالف من اخلالفات البنَّاءة، اليت تزيد يف اللغة وتراكيبها، وتؤثر يف 

معاين عبارا�ا، وقد احتوت اللغة هذه املعاين والرتاكيب مجيعاً، ممَّا يسَّر االستعماالت اللغوية 

  والرتاكيب أمام الدارسني، وفتح الباب ملعاٍن وتراكيب جديدة.

لدارس أن خيتار بني األسلوبني إما أن يأخذ برأي َمْن حذف أْن، وما بعدها وعلى ا

مبتدأ، أو برأي َمْن جعلها مبنزلة إنَّ املشددة وَجْعل ما بعدها امسها على األصل، وأن 

   أعلم.واهللايستأنس مبا ورد من اآليات واألبيات الشعرية يف ذلك.  

***  

                                                
َوإِنَّ ُكال� َلمَّا َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهْم ِإنَُّه ِبَما َیْعَمُلوَن ( :رأي الفراء في الدر المصون، تفسیر قوله تعالى: انظر )١(

 .)١١١هود، ( )َخِبیرٌ 
 .١/٢٠٤، والدر المصون٤/١٩٩حر المحیطالب )٢(
 .١/٢٨٤األصول )٣(



٢٥٠ 

 

 )١()يه(تقديم معمول اسم الفعل عل :مسألة – ٤

  

املشهور أن أسلوب اإلغراء يف اللغة أسلوب تشويق، وعليه فإن قيام بعض الظروف 

احلروف أخف من األفعال فاستعملوها األمساء و فيه مقام األفعال يكون طلباً للتخفيف، وألن 

ألن الفعل إمنا يضمر إذا كان ؛ خاصة "عليك وعندك ودونك" ، وكثر ذلك يف بدال عنها

املستعلى يشاهد و  لالستعالء "على"ملا كانت و  ،حال أو غري ذلك شاهدةعليه دليل من م

بقربك  "من"للقرب و  "دون"و  ،حبضرتك تشاهده "من"للحضرة و  "عند"من حتته و 

خص به و  . فلهذا أقيمت مقام الفعل ،تشاهده صار هذا مبنزلة مشاهدة حال تدل عليه

الفعل من غري الم األمر حنو األمر له ب خاطب يقعألن امل ؛ب واملتكلم املخاطب دون الغائ

الم حنو املتكلم فال يقع األمر هلما إال بالتقر إىل الم األمر وأما الغائب و اذهب فال يفقم و 

كرهوا أن يستعملوها   ،فلما أقاموها مقام الفعل ،ألقم معه فيفتقر إىل الم األمرليقم زيد و 

 ؛خاطب يكرهوا ذلك يف اململو  ،لالم والفعلا تصري قائمة مقام شيئني اللغائب واملتكلم أل�

  .)٢(هو الفعلأل�ا تقوم مقام شيء واحد و 

  ولكن هل جيوز أن يتقدم معمول هذه الكلمات عليها أم ال؟ 

هذا هو مناط اخلالف يف املسألة بني النحويني، وسأعرض آراء النحاة يف هذه 

  النحو التايل: املسألة؛  حملاولة استباط الفائدة من اخلالف بينهم، على

اسم الفعل  إىل أنه ال جيوز تقدمي معموالتمن الكوفيني  )٣(والفراءذهب البصريون  -

   عليها حنو: عليك ودونك وعندك يف باب اإلغراء.

                                                
على  الرضيشرح و ، ٣/٢٠٣، والمقتضب٩٧، واللباب ص٣٧٣والتبیین ص، )٢٧(اإلنصاف مسألة )١(

، ١٦٥، وأسرار العربیة ص٢/١٠٥وهمع الهوامع، ٢/٢٥٢والتصریح، ٣/٢١٤، والبحر المحیط٢/٦٤الكافیة

 . ٣/١٧٣حاشیة الصبان و ، ٣/٢٠٦وشرح األشموني
 .١٦٥أسرار العربیة ص )٢(
الفراء في المعاني:" .. وقلما یقول العرب زیدًا علیك، وهو جائز، كأنه منصوب بشيء مضمر قبله، أي قال  )٣(

 .١/٢٦٠أنه یجوز نقله. انظر: معاني القرآن



٢٥١ 

 

الدليل على أنه ال جيوز تقدمي معموال�ا عليها أن هذه األلفاظ  :بأن قالوا احتجواو 

فينبغي أن ال تتصرف  ،مله لقيامها مقامهأل�ا إمنا عملت ع ؛فرع على الفعل يف العمل

وصار هذا كما نقول يف احلال إذا كان  ،فوجب أن ال جيوز تقدمي معموال�ا عليها ،تصرفه

إنه  :إذ لو قلنا ،العامل فيها غري فعل فإنه ال جيوز تقدميها عليه لعدم تصرفه فكذلك هاهنا

 ،ىل التسوية بني الفرع واألصلوجيوز تقدمي معموال�ا عليها ألدى ذلك إ ،يتصرف عملها

  .ا تنحط عن درجات األصول ألن الفروع أبدً  ؛وذلك ال جيوز

أن عليك ودونك وعندك يف اإلغراء جيوز تقدمي معموال�ا  إلى )١(ذهب الكوفيونو  -

 نك.عندك وبكرا دو  عليها حنو زيدا عليك وعمرا

أما . ليها النقل والقياسالدليل على أنه جيوز تقدمي معموال�ا ع :بأن قالوا حتجواوا 

 ،عليكم كتاب اهللا :والتقدير فيه )٢٤(النساء،اآلية: (كتاب اهللا عليكم) :تعاىل فقوله النقل

واحتجوا أيضا ، فدل على جواز تقدميه ،بعليكم اهللاِ  أي الزموا كتاب اهللا فنصب كتابَ 

  :باألبيات املشهورة

  ا كَ ونَ دُ مِ حْ يَ  اسَ النَّ  أيتُ ي رَ إنِّ  ا ...كَ ونَ ى دُ لوِ دَ  ا المائحُ هَ ا أيـُّ يَ 

   )٢(كاونَ دُ جِّ مَ يُ ا وَ يرً خَ  ونَ نُ ثْـ يُـ  

   .والتقدير فيه دونك دلوى فدلوى يف موضع نصب بدونك فدل على جواز تقدميه

  فاستدلوا به من وجهني: وأما القياس

: أ�ا نائبة عن الفعل، والفعل جيوز تقدمي معموله عليه، وكذلك ما ناب عنه، األول 

  ى أن اسم الفاعل واملفعول ملا نابا عن الفعل جاز تقدمي معموليهما عليهما.أال تر 

                                                
 .١/١١٧نسب ابن یعیش رأي الكوفیین للكسائي ومن وافقه. انظر: شرح المفصل )١(
، ٢/٢٠٠انظر: شرح التصریح مازن.بني ة من البیت من الرجز، وقد نسبه في شرح التصریح إلى جاری )٢(

، ٢٠٧، ٦/٢٠٠،٢٠١، وخزانة األدب٤/٨٨، وأوضح المسالك١٦٥، وأسرار العربیة ص٢٢٨اإلنصاف ص

، واألشباه ٢/١٠٥، وهمع الهوامع٢/٦٠٩، ومغني اللبیب٢/٤٩١، وشرح األشموني١/١١٧وشرح المفصل

 .٢٦١، ١١/٢٦٠، والمعجم المفصل في شواهد العربیة١/٣٤٤والنظائر



٢٥٢ 

 

أ�ا واقعة موقع األمر، ومعمول األمر ال يتقدم عليه، فكذلك هاهنا،  والثاني:

  . )١(فقولك: عليك زيداً، يف معىن الزم زيداً، ولو قلت: زيداً الزم، جاز كذلك عليك

له تعاىل:(كتاب اهللا عليكم) حيث قال: وقد خلَّص ابن يعيش املسألة عند قو 

والفراء من الكوفيني أنه منصوب على املصدر  –يقصد البصريني  –"مذهب أصحابنا 

م كُ اتِ وَ أخَ م وَ كُ اتِ نَ بَـ م وَ كُ اتِ هَ مَّ أُ  مكُ يْ لَ عَ  تْ مَ رِّ حُ ( لك انه لـمَّا تقدم قوله تعاىل: املؤكد، وذ

فقوله: كتاب اهللا   )٢٤، ٢٣(النساء، اآليتان:  ) مكُ يْ لَ عَ  اهللاِ  ابَ تَ كِ ...  مكُ تِ االَ خَ م وَ كُ اتِ مَّ عَ وَ 

عليكم، مبنزلة فرض اهللا عليكم، وحترمي اهللا عليكم؛ ألن االبتداء حترمي املذكورات من النساء 

إال َمْن سيب وُأخرج من دار احلرب، فإ�ا حتل ملن ملكها، وإن كان هلا زوج؛ ألنه تقع بينها 

اهللا، وكتاب اهللا كتبه عليكم، فانتصب املصدر مبا دل عليه سياق  وبني زوجها، فهذه شريعة

اآلية، كأنه فعل تقديره: كتب اهللا عليكم، فُأضيف املصدر إىل الفاعل. وقال الكسائي:  

كتاب اهللا منصوب بعليكم على اإلغراء، كأنه قال: عليكم كتاب اهللا، فقدَّم املنصوب، قال: 

  .)٢(قوذلك جائز، واستشهد بالبيت الساب

 :رأي الباحث وثمرة الخالف  

أرى أن اخلالف يف هذه املسألة خالف بنَّاء، أدَّى إىل ظهور تراكيب ومعان جديدة، 

  زيد عندك. لو قلنا:ويظهر ذلك واضحاً 

  جيوز فيه رفع زيد على االبتداء، وخربه الظرف "عندك". فالمثال:

ت زيداً. ولذلك فإن وجيوز أن يكون "زيد" منصوبًا بفعل مضمر، والتقدير: رأي

نصب املصدر يكون على احلال املأخوذة من السياق كما يف اآلية اليت استشهد �ا 

الكوفيون، وكذلك فإن البيت املستشهد به عندهم لو قال الشاعر: يا أيها املائح دلوي، ومل 

  يزد عليه جاز؛ لداللة احلال عليه.

                                                
 .٣٧٥التبیین ص )١(
 . ١/١١٧شرح المفصل البن یعیش )٢(



٢٥٣ 

 

ب الكسائي يف تقدمي املنصوب على وتظهر الفائدة أيضاً يف التقدمي والتأخري كما ذه

  اإلغراء.

وعلى ما سبق، فإن الثمرة هلذه املسألة واضحة يف الرتاكيب واألسلوب العريب، 

واملعاين، حيث التقدير يف الفعل ونصب املعمول به، وكذلك النصب بتقدمي املعمول على 

لى مرونة اللغة اإلغراء. وجواز رفع املعمول على االبتداء. وكلها أساليب لغوية تدل ع

  ومطاوعتها لالستعمال، وهي أساليب ال ختفى على دارس العربية أياً كان باعه فيها.

ومن أجل ذلك أرى أن هذه املسألة أفادت الدراسات النحوية والدارسني على حد 

  سواء. 

  واهللا أعلم.               

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٤ 

 

 )١((تقديم الحال على العامل فيها) :مسألة - ٥

ملعلوم أن احلال ال بد هلا من عامل إذا كانت معربة، وال يكون العامل فيها إال فعالً ا

متصرفاً، أو ما هو جار جمرى الفعل، وإذا كان العامل فعًال متصرفاً، أو ما أشبهه من 

  . )٢(الصفات،جاز تقدمي احلال وتأخريه عليه، إذا كان عامالً فيها

  حاالت:املشهور أن للحال مع عاملها ثالث و 

و تقدمها على العامل، حنو : جاء زيد راكبًا، أجواز تأخرها  وهي األصل: األولى،

أو راكبًا جاء زيد، وكال األمرين جائز، إذا كان العامل فعًال متصرفاً، أوصفة تشبه الفعل 

  املتصرف يف تضمن معىن الفعل وحروفه وقبول عالماته الفرعية، كالتأنيث والتثنية واجلمع.

: وجوب تقدمي احلال على عاملها، وذلك كأن يكون هلا صدر الكالم  يةوالثان

  كأدوات االستفهام أو الشرط.

، وذلك يف ستة مواضع، هي: أن يكون : وجوب تأخر احلال عن عاملهاوالثالثة

العامل فعًال جامداً. أن يكون العامل صفة مشبهة بالفعل اجلامد. أن يكون العامل مصدراً 

رًا بالفعل   مضمنًا معىنأن يكون العامل أن يكون العامل اسم فعل.  .وحرف مصدريمقدَّ

، حنو قبله ماأن يكون للعامل عامل آخر عرض له مانع، مينع ما بعده للعمل في فعل.ال

  .ألصرب حمتسباً 

وجدنا خالفًا قائمًا بني البصريني وبعد ذلك اإليضاح املختصر للحال مع عاملها، 

واستدل  احلالة األوىل، وهي جواز تقدمي احلال على عاملها،   والكوفيني يف ذلك وخاصة يف

 يفكل فريق مبا يؤيد ما ذهب إليه، وسأعرض هذه احلجج، ملعرفة الفائدة من اخلالف وأثره 

  الدرس النحوي، على النحو التايل:

                                                
، والمفصل البن ٢/١٥٩، والصبان٣/٦٢، وشرح األشموني١/٥٩٤، والتصریح)٣١(نصاف مسألةإلا )١(

 .١/١٨٧، والرضي على الكافیة ، وما بعدها٢/٥٧یعیش
 .٢/٥٧شرح ابن یعیش )٢(



٢٥٥ 

 

أنه جيوز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر  إلى يونلبصر ذهب ا -

إمنا قلنا إنه جيوز تقدمي احلال على العامل فيها إذا كان  :احتجوا بأن قالواو  واملضمر،

.)١(راكبا جاء زيد :حنو، العامل فعال

: ال جيوز تقدميها على األخفشوقال  أنه ال جيوز. لىإمن البصريين وذهب الجرمي   -

.)٢(راكباً زيٌد جاء؛ لبعدها عن العامل الفعل، يف حنو:

ى ما ذهب إليه كل من اجلرمي واألخفش، واستدلوا بالسماع والنقل عل وردَّ البصريون

  من الفصيح، وكذلك القياس. 

حال من  فـ (خاشعة) )٧(القمر، آية}ونَ جُ رُ خْ م يَ هُ خاشعًة أبصارُ : فقوله تعاىل:{أما النقل

 ،)٣("شىت تؤوب احللبةُ "الواو يف "خيرجون" وقد تقدم على عامله الفعل، وقول العرب: 

   .ال مقدمة على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر فدل على جوازهفشىت ح

وجب أن يكون  وإذا كان العامل متصرفاً  ،فألن العامل فيها متصرف وأما القياس 

عمرا : كقوهلم  ،وإذا كان عمله متصرفا وجب أن جيوز تقدمي معموله عليه ،عمله متصرفاً 

 ،وكما جيوز تقدمي املفعول على الفعل ،ه باملفعولبَّ شَ فالذي يدل عليه أن احلال تُ  ، ضرب زيد

   .)٤(فكذلك جيوز تقدمي احلال عليه

نه ال جيوز تقدمي احلال على عاملها مع االسم الظاهر، حنو: أ إلىالكوفيون  وذهب -

إمنا  :بأن قالوا راكبًا جاء زيد، وجيوز مع املضمر، حنو: راكبًا جئت، واستدلوا على ذلك

أال  ،ألنه يؤدي إىل تقدمي املضمر على املظهر؛ احلال على العامل فيها وز تقدميقلنا ال جي

وقد تقدم عليه وتقدمي  "زيد"ضمري  "راكبا"كان يف   ،راكبا جاء زيد :ترى أنك إذا قلت

   .املضمر على املظهر ال جيوز

                                                
 .١/٥٩٤، وشرح التصریح٢٥١/ ١اإلنصاف )١(
 .١/٥٩٤ي الجرمي واألخفش ذكرهما في شرح التصریحرأ )٢(
، وأوضح ١/٥٤١مثال، وجمهرة األ١/٣٥٨مثال للمیدانيمثال العربیة، انظر: مجمع األمن األَمَثٌل هذا  )٣(

 .٢٣٨، وشرح ابن الناظم ص٢/٣٧٢المسالك
 .١/٥٩٤، وشرح التصریح٢٥١/ ١اإلنصاف  )٤(



٢٥٦ 

 

 ؛إمنا مل جيز تقدمي احلال:قوهلم "قائًال: نو الكوفي وقد ردَّ ابن األنباري ما استشهد به

وذلك ألنه وإن كان مقدما يف  ،هذا فاسد :قلنا ،ألنه يؤدي إىل تقدمي املضمر على املظهر

قال اهللا  ،ا يف التقدير جاز فيه التقدميوإذا كان مؤخرً  ،اللفظ إال أنه مؤخر يف التقدير

 ،)ىفالضمري يف (نفسه) عائد إىل (موس )٦٧(طه، آية )ىوسَ مُ  ةً يفَ خِ  هِ سِ فْ في نَـ  سَ جَ أوْ فَ (:تعاىل

   :قال زهري ،يف اللفظ إال أنه ملا كان يف التقدير التأخري جاز التقدمي وإن كان مؤخراً 

   )١(اقَ لُ دى خُ منه والنَّ  ماحةَ السَّ  لقَ ... يَ  ماً رِ هَ  تهِ الَّ ا على عَ يومً  قَ يلْ  نْ مَ 

 هرماً  ألن التقدير من يلق يوماً  ،ألنه يف تقدير التقدمي ؛فاهلاء يف عالته تعود إىل هرم 

وجب أن يكون  ،فلما كان هرما يف تقدير التقدمي والضمري يف تقدير التأخري ،على عالته

 )٢("يف بيته يؤتى احلكم" :ومن أمثاهلم". امليت فَّ يف أكفانه لُ " :ومن كالمهم ،جائزاً 

  .وهذا كثري يف كالمهم. فالضمري يف بيته يعود إىل احلكم وقد تقدم عليه

 :رأي الباحث وثمرة الخالف  

رى أن اخلالف يف هذه املسألة تكمن فيه فائدة مهمة، أال وهي أنه ال فرق عند أ

تقدمي احلال على عاملها بني َكو�ا مفردة أو مجلة، فقد جاءت احلال مقدمة على عاملها 

  وهي مجلة كما يف قول الشاعر:

  )٣(وهذا َتحمليَن طَِليقُ   ***  نجوتِ ..................

نصب حال من فاعل الفعل "طليق" املسترت فيه، وعاملها  مجلة يف موضع فتحملني

  "طليق" وهو صفة مشبهة، وقد ُقدِّمت عليه.

وعليه، فإن اخلالف يف املسألة هذه أفاد اللغة ودارسيها، بإظهار أوجه جديدة 

  واهللا أعلم.يتحملها األسلوب العريب الفصيح، وهلا شواهدها من الفصيح. 

***  

                                                

 
، ٢/٣٣٥، وخزانة األدب١/٦٨، واإلنصاف٥٣لمى في دیوانه صالبیت من البسیط، وهو لزهیر بن أبي س )١(

 .٢/٨٣١، وسر صناعة اإلعراب٤/١٠٣والمقتضب
 .١/٦٨اإلنصاف )٢(
، واللباب ٢/٧١٧، واإلنصاف٢/٢٠البیت من الطوي، وقائله یزید بن مفزع الحمیري، انظر: األصول )٣(

 . ١/١٦٢، وأوضح المسالك٣/٢٣، وشرح الرضي١/٧٦، وشرح األشموني١٨٠ص



٢٥٧ 

 

 )١(الماضي حاًال)(وقوع الفعل  :مسألة - ٦

  

 املعلوم حنويًا أن مجلة احلال ال ختلو من أن تكون امسية أو فعلية، فإن كانت امسية

فيجب وجود الواو الرابطة بني احلال وصاحبها، وإن كانت فعلية مل ختل من أن يكون فعلها 

ت بغري واو، مضارعًا أو ماضياً، فإن كان مضارعًا مل خيل من أن يكون مثبتًا أو منفياً، فاملثب

  يف املاضي، وال بد معه من "قد" ظاهرة أو مقدرة. وكذلك ، واملنفي جيوز فيه األمران

وقد يقع الفعل موضع احلال إذا كان يف معناه، وكان املراد به احلال املصاحبة للفعل، 

، أي: ضاحكاً، وضربت زيدًا يركب، أي راكباً، وقال تعاىل: نقول: جاء زيد يضحك

أما الفعل املستقبل،  أي ماشية. )٢٥: ، آيةقصص(الهما تمشي على استحياء}{فجاءته إحدا

  .)٢(نه ال يدل على احلال، فال نقول: جاء زيد سريكبفال يقع حاًال، أل

هل يقع حاًال أم ال؟ وهذا هو مناط اخلالف يف هذه  الفعل املاضيوقد اختلفوا يف 

ا الستنباط الثمرة الناجتة عن اخلالف املسألة، وتعددت اآلراء واحلجج لكل فريق، وسأورده

  :الواقع يف مسألتنا هذه، وفائدته للدرس النحوي، على النحو التايل

وأمجعوا على أنه إذا كانت  ،حاالً الفعل املاضي أنه ال جيوز أن يقع  ذهب البصريون إلى -

لى واستدلوا ع .حملذوف فإنه جيوز أن يقع حاال أو كان وصفاً ظاهرة أو مضمرة، معه قد 

  :إمنا قلنا إنه ال جيوز أن يقع حاال وذلك لوجهنيذلك بقوهلم: 

   .أن الفعل املاضي ال يدل على احلال فينبغي أن ال يقوم مقامه :أحدهما

أنه إمنا يصلح أن يوضع موضع احلال ما يصلح أن يقال فيه اآلن أو  :والوجه الثاني

نه حيسن أن يقرتن به أل ؛ونظرت إىل عمرو يكتب ،الساعة حنو مررت بزيد يضرب

وهلذا مل جيز أن  ،وهذا ال يصلح يف املاضي فينبغي أن ال يكون حاال ،اآلن أو الساعة

وقام فعل  ،ألن ما زال وليس يطلبان احلال ؛وليس زيد قام ،ما زال زيد قام :يقال

                                                
شرح و ، وما بعدها، ١/٦٠٨وشرح التصریح، وما بعدها، ٢/٦٦شرح ابن یعیشو  )،٣٢( نصاف مسألةإلا )١(

 . ١٢٤، وائتالف النصرة ص٣٨٦، والتبیین ص١/٥٥٢، وخزانة األدب١/١٩٥لكافیةالرضي على ا
 .٦٦، ٢/٦٥شرح المفصل البن یعیش )٢(
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فلما مل جيز دل على أن  ،لوجب أن يكون هذا جائزا ؛ماض فلو جاز أن يقع حاال

  .الفعل املاضي ال جيوز أن يقع حاال

زيد خلفك قام مل جيز أن جيعل قام يف موضع احلال ملا بينا وال  :وكذلك لو قلت 

مررت بزيد قد  :حنو ،حيث جيوز أن يكون حاالً  "قد"يلزم على كالمنا إذا كان مع املاضي 

وهلذا جيوز أن يقرتن  ،جاز أن يقع معها حاالً ف ،ب املاضي من احلالرِّ قَ وذلك ألن قد تُـ  ،قام

  .فدل على ما قلناه ،فيقال قد قام اآلن أو الساعة ،به اآلن أو الساعة

قال ابن يعيش: "ال جيوز أن يقع املاضي حاًال؛ لعدم داللته عليها، ال نقول: جاء 

قرِّبه من زيد ضحَك يف معىن ضاحكًا، فإن جئت معه بـ"قد" جاز أن يقع حاًال، ألن قد تُ 

احلال، أال تراك تقول: قد قامت الصالة قبل حال قيامها، وهلذا جيوز أن يقرتن به اآلن أو 

الساعة، فيقال: قد قام اآلن أو الساعة، فنقول: جاء زيد قد ضحك، وأقبل حممد وقد عاله 

  .)١(الشيب

ذهب وإليه  من غري تقدير، أن الفعل املاضي جيوز أن يقع حاال الكوفيون إلىوذهب  -

احتجوا بأن قالوا الدليل على أنه جيوز أن يقع الفعل و  .أبو احلسن األخفش من البصريني

  .املاضي حاال النقل والقياس

فحصرت  )٩٠(النساء، آية  )أو جاؤكم حصرت صدورهم  ( :فقد قال اهللا أما النقل

قدير على صحة هذا التوالدليل  ،وتقديره حصرة صدورهم ،وهو يف موضع احلال ،فعل ماض

ويعقوب احلضرمي  ،) وهي قراءة احلسن البصريصدورهم أو جاؤكم حصرةً (  :قراءة من قرأ

  :قال أبو صخر اهلذيلو  . )٢(واملفضل عن عاصم

                                                
 . ٢/٦٧شرح المفصل البن یعیش )١(
على وزن  وقرأ الحسن وقتادة ویعقوب: حصرةً  : حصرت.وقرأ الجمهوري البحر المحیط: (قال أبو حیان ف )٢(

 : حاصرات.وقرئوحكى عن الحسن أنه قرأ: حصرات. ، وكذا قال المهدوي عن عاصم في روایة حفص.نبقة

فأما  : حصرة بالرفع على أنه خبر مقدم، أي: صدورهم حصرة، وهي جملة اسمیة في موضع الحال.وقرئ

دخول قد على الماضي إذا  فَمن شرط ءة الجمهور فجمهور النحویین على أنَّ الفعل في موضع الحال.قرا

 بغیر قد. یحصى كثرة   وقع حاًال زعم أنها مقدرة، ومن لم یر ذلك لم یحتج إلى تقدیرها، فقد جاء منه ما ال

محذوفًا هو  قوالن: أحدهما: أّن ثمَّ  ویؤید كونه في موضع الحال قراءة من قرأ ذلك اسمًا منصوبًا، وعن المبرد

واآلخر: أنه دعاء علیهم ، فال موضع له  الحال، وهذا الفعل صفته أي: أو جاؤوكم قومًا حصرت صدورهم.

  =                                               من اإلعراب.
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  )١(رُ طْ القَ  هُ لَ لَّ بَـ  ورُ صفُ العُ  ... كما انتفضَ  ةٌ ضَ فْ نُـ  روني لذكراكِ عْ تَـ ي لَ وإنِّ 

  .زهفدل على جوا ،وهو يف موضع احلال ،فعل ماض "بللهـ"ف

فألن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة حنو مررت برجل قاعد وغالم  وأما القياس

قائم جاز أن يكون حاال للمعرفة حنو مررت بالرجل قاعدا وبالغالم قائما والفعل املاضي جيوز 

أن يكون صفة للنكرة حنو مررت بالرجل قعد وبالغالم قام وما أشبه ذلك والذي يدل على 

 :لى أنه جيوز أن يقام الفعل املاضي مقام الفعل املستقبل كما قال تعاىلذلك أنا أمجعنا ع

وإذا جاز أن يقام املاضي مقام  ،أي يقول، )١١٦(المائدة، آية  )وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم(

  .املستقبل جاز أن يقام مقام احلال

  رأي الباحث وثمرة الخالف: *

رة مفيدة للدرس النحوي، حيث يتضح أرى أن اخلالف يف هذه املسألة تكمن فيه مث

. فهذا املثال يتضح منه الفرس جاء زيد ركبَ وجودها يف الفرق بني احلال واخلرب، فلو قلنا: 

  ما يلي:

 على رأي البصريني يف تقدير "قد" تكون مجلة "ركب الفرس" حال.* 

  ل املاضي حاالً، جعلها خرب.وعلى رأي َمْن أنكر َجعْ  *

                                                                                                                                       

قدیر الحال، وبین خبر مستأنف قال ابن عطیة: یفرق بین ت وقال الزجاج: حصرت صدورهم خبر بعد خبر. =   

وٕان أردت خبرًا بعد  ."قد"في قولك: جاء زید ركب الفرس، إنك إن أردت الحال بقولك: ركب الفرس، قدرت 

   حتج إلى تقدیرها.تخبر لم 

، وانظر: ٢٨، ومختصر ابن خالویه ص١/٤٧) والمساعد البن عقیل٢٣٣، ٤/٢٣٢(انظر: البحر المحیط     

ن سورة النساء في الكشاف للزمخشري، وتفسیر القرطبي، وروح المعاني لآللوسي، ) م٩٠تفسیر اآلیة (

 وتفسیر اللباب في علوم الكتاب ألبي ومعاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن لألخفش، ومعاني القرآن للنحاس،

ر الرازي ، یضاوي، والثعالبي، وتفسیر الخازن، ومفاتیح الغیب للفخبوتفسیر ال، هـ)٧٧٥حفص سراج الدین(

 والدر المصون، للسمین الحلبي).  
، ١/٣٣٦، وشرح التصریح٢٥٧، ٢٥٥، ٣/٢٥٤، وخزانة األدب١/٢٥٣البیت من الطویل، في: اإلنصاف )١(

، ١/١٦٢، والمقرب٢/٦٧، وشرح المفصل البن یعیش٢/٢١٤، وشرح األشموني٧/٢٩واألشباه والنظائر

، وأمالي ٣٦١، وشرح ابن عقیل ص٣/٦٧اهد العیني، وشو ٢/٢٢٧، وأوضح المسالك١/١٩٤وهمع الهوامع

 .١٧٠، ٥/١٦٩، واألغاني٢/٦٤٦ابن الحاجب
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يف إثبات واو احلال مع "قد" وعدمها، حنو: جاء زيد وقد  وكذلك تظهر الثمرة 

  فجائز إثبات الواو وحذفها.عاله الشيب. 

  فإن الدارس باخليار يف اإلتيان بواو احلال وتركها مع "قد". ،عليه

ومن هنا أُعدُّ هذه املسألة من مسائل اخلالف ذات الثمرة للدرس النحوي وللدارس، 

ف أتى برتاكيب ومعان جديدة يف اللغة، تؤدي إىل تنمية ي جند أن اخلالفللدرس النحو 

األساليب العربية. وأما بالنسبة للدارس فقد جعل الدارس باخليار ويف سعة من أمره فيما يقبل 

عليه من أسلوب، طاملا أنه صحيح وله وجه من العربية، وحمجوج به، دون اللجوء إىل الشك 

   يف املقدرة اللغوية للدارس.

  م.واهللا أعل

  

***  
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 )١((جواز تقديم حرف االستثناء في أول الكالم) :مسألة - ٧
  

أسلوب االستثناء له ثالثة أركان، مستثىن ومستثىن منه وأداة استثناء، واملشهور تقدمي 

املستثىن منه مث يليه أداة االستثناء مث املستثىن، واملستثىن اسم يُذكر بعد أداة االستثناء خمالفاً ملا 

  ها يف احلكم، حنو: ذهب املسلمون إىل اجلمعة إال رجالً. قبل

وأدوات االستثناء هي: (إال، غري، سوى، خال، عدا، حاشا)، واملستثىن مع هذه 

األدوات ختتلف أحكامه اإلعرابية حسب األداة اليت دخلت عليه، فاملستثىن بإال له أحكام 

و اجلر باإلضافة دائماً، أما خال وعدا إعرابية ثالثة، واملستثىن بغري وسوى له حكم واحد وه

فعال واملستثىن مفعول به، أوحاشا فاملستثىن �ا جيوز فيه النصب واجلر، النصب على أ�ا 

  واجلر على أ�ا حروف جر، وهو جمرور �ا.

هذا هو املشهور يف أسلوب االستثناء، لكن هل جيوز تقدمي أداة االستثناء على 

ول الكالم، هذا ما جاء اخلالف فيه وتعددت حوله اآلراء، وذَكر  املستثىن منه، وجعلها يف أ

كل فريق رأيه واستدالله على ما ذهب إليه، وسأذكر ذلك؛ ملعرفة الفائدة من وراء هذا 

  اخلالف على النحو التايل:  

تقدمي حرف االستثناء يف أول الكالم. واستدلوا لذلك ال جيوز  ذهب البصريون إلى أنه -

 :من ثالثة أوجه

فال جيوز تقدميه على ما  االستثناء ُأيت به َوصلة للفعل، وتقوية له أن حرف األول:

  يوصله. 

والبدل ال يتقدم على املبدل منه،  املستثىن منه،املستثىن يكون بدًال من  الثاني:

  فكذلك هاهنا.

                                                
، وحاشیة یس على التصریح ٢/١٣٠، والصبان ١/٢٠٩، وشرح الرضي على الكافیة ٣٦نصاف مسألة إلا )١(

 .١٧٥، وائتالف النصرة ص٤٠٦، والتبیین ص١/٤٢٨



٢٦٢ 

 

ف أنه يلزم من التقدمي عمل ما بعد إال فيما قبلها، وذلك غري جائز، أل�ا حر  الثالث:

نفي يليها االسم والفعل كحرف االستفهام، فكما أنه ال جيوز أن يعمل ما بعد حرف 

 .)١(االستفهام فيما قبله، فكذلك ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها

إال  :حنو قولك ،جيوز تقدمي حرف االستثناء يف أول الكالم الكوفيون إلى أنه وذهب -

أبو إسحاق الزجاج يف بعض إليه ذهب و  ،نص عليه الكسائي ،طعامك ما أكل زيد

   :على جواز تقدميه أن العرب قد استعملته مقدما قال الشاعر. واستدلوا املواضع

  )٢(وسُ إليه شُ  نَّ هُ به فَـ  نَ يْ سَ ايا ... حَ من المطَ  اقَ تَ العِ  ال أنَّ خَ 

  :وقال اآلخر 

يُّ بها إنسِ  الجنَّ  الَ ... وال خَ  ىُّ ورِ ليس بها طُ  وبلدةٍ 
)٣(  

ذلك عند البصريني؛ ألن البيتني ليس فيهما دليل، ألن قبل البيت األول وز وال جي

  قول الشاعر:

  )٤( يسُ سِ له حَ  سُّ حَ ا يُ ا مَ منهم ... قريبً  سوا وأغبَّ رَّ عَ  إلى أنْ  

  ...........................    ال أن العتاق من المطاياـخ

 فحذف إنسياً  ،ال اجلنَّ ى خَ  إنسِ ورى والوبلدة ليس �ا طُ وأما البيت الثاين، فتقديره: 

بها ف ،وقيل تقديره وال �ا خال إنسي اجلن .وما أظهره تفسري ملا أضمره ،فأضمر املستثىن منه

   .مقدرة بعد ال وتقدمي االستثناء فيه للضرورة فال يكون فيه حجة

                                                
أي  –: " ... وحجتهم ٩٦ال العكبري في شرح اللمع صقو  .٤٠٧، ٤٠٦، والتبیین ص٣٦اف مسألة اإلنص )١(

توصل األفعال الضعیفة، وٕانما دخلت  نأن العامل هنا ضعیف؛ ألن "إال" لیس من شأنها أ –البصریین 

 لمعنى االستثناء فهي كـ "ما" النافیة، وواو العطف.
، والتبیین ١/٢٧٣، واإلنصاف٩٦البیت من الوافر، ألبي زبید الطائي، حرملة بن المنذر. انظر: دیوانه ص )٢(

، ٢/٤٣٨، والخصائص١/١٧٤، وأمالي القالي١٠/١٥٤، وشرح المفصل البن یعیش٤٠٧ص

، ١/١٣٠، والصحاح في اللغة١/٩٧،٣٨٨، وأمالي ابن الشجري١/١٢٣،٢٦٩،٢/٧٦والمحتسب

 .١٣٨، ٢/٢٨، ومجاز القرآن٤٨٦، ومجالس ثعلب ص١٧٥، وائتالف النصرة ص١/٢٤٥والمقتضب
، وهمع ٢/٨٤، وشرح الرضي على الكافیة١/٢٧٤، واإلنصاف٢٢٦یت للعجاج، انظر: دیوانه صالب )٣(

، وائتالف النصرة ٤٠٧، والتبیین ص٣/٣١١، وخزانة األدب١/٣٠٥، واألصول البن السراج٢/٢٦١الهوامع

 . ١٧٥ص
 ) في نفس الصفحة.٢انظر الهامش  رقم ( )٤(



٢٦٣ 

 

  رأي الباحث وثمرة الخالف:

د اللغة العربية عامة، والدرس  هذه املسألة قد أفايفأن اخلالف  –واهللا أعلم  –أرى 

حيث نتج عنه مثرة رمبا ُيستفاد منها، يف كثرة األساليب اللغوية وتنميتها؛ النحوي خاصة، 

حيث يوجد للخالف فيها شواهد عربية  مشهود لقائليها باالحتجاج بشعرهم، وإن كان 

اليت هلا سند  للضرورة ، ألن ذلك يعمل على توسيع القواعد اللغوية، وجواز بعض الرتاكيب

من شعر أو نثر، طاملا أ�ا غري مستهجنة، ألن اللغة كلها ما هي إال مجع من أقوال العرب 

واستشهادات من القرآن والشعر، فإذا ُوجد ما يوافق أقواهلم فال بأس وإن كان من قبيل 

   الشاهد الواحد، كما فعل الكوفيون.

  واهللا أعلم.

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٤ 

 

 )١(االسم المحلى بـ "أل")(نداء  :مسألة - ٨
  

دة، أو غري مقصو  سواء كان معرفة أو نكرة مقصودة، املنادى هو االسم العلم املفرد،

لذلك ال ينادى الضمري سواء املخاطب أو الغيبة أو التكلم، أو مضافًا أو شبيهًا باملضاف. 

اب، حنو يا ذاك. . وال ينادى اسم اإلشارة املتصل حبرف اخلط)٢(وإن جوَّزه البعض مع الندرة

قال سيبويه: وال ينادى مضاف لكاف اخلطاب، ألن املنادى حينئذ غري من له اخلطاب، 

وال ينادى ما فيه "أل" العهدية، وال اليت للغلبة، وال للمح . ؟فكيف ينادى من ليس مبخاطب

  األصل، فإذا نودي هذا النوع ُحذفت منه "أل"، مثل قول الشاعر:

  )٣(َم الَحارثُ إنََّك يا َحاِرُث نِع

ف بـ "أل" إال يف الضرورة، ألن يف ذلك مجعًا بني أدايت تعريف، ما وال ينادى املعرَّ 

وكذلك جيوز عدا اسم "اهللا" فيجوز نداءه، فيقال يا اهللا، وذلك ألن "أل" من بنية الكلمة. 

قائم  نداء املسمَّى عن طريق احلكاية، مثل "يا الرجل أقبل" فإذا ناديته قلت: "يا الرجل

  ، وأشار إىل ذلك ابن مالك يف ألفيته قائالً:أقبل"

  وباضطراٍر ُخصَّ جمُع "يا" و "أل"      إالَّ مع "اهللا" ومحكي الُجَملْ 

احمللى بـ "أل" حيث جوَّزه البعض يف حني منعه  نداء االسملكن احنصر اخلالف يف 

ذا اخلالف على النحو خرون، وسأذكر اآلراء واحلجج؛ للخروج بالثمرة املرجوة من هاآل

  التايل:

، ال جيوز نداء ما فيه األلف والالم حنو يا الرجل ويا الغالمذهب البصريون إلى أنه  -

لالم تفيد التعريف ويا تفيد اإمنا قلنا إنه ال جيوز ذلك ألن األلف و  واحتجوا بأن قالوا:

ف النداء وتعريف وهلذا ال جيوز اجلمع بني تعري، التعريف وتعريفان يف كلمة ال جيتمعان

                                                
 ، ١/٣١٠، والكتاب١٧١، والمفصل البن یعیش٣/١٢٥ن، والصبا٢/٢١٦، والتصریح٤٦اإلنصاف مسألة )١(

 .٢/٧٥، وحاشیة الخضري٩٣ ص ، وأسرار العربیة١٣٢ – ١/١٢٨والرضي على الكافیة 
 .٢٦٥ -٣/٢٦٣، شرح ابن عقیل٢/٢٣همع الهوامع )٢(
 .ةجع السابقاالمر  )٣(



٢٦٥ 

 

 ؛ف بالنداءرَّ عَ ى عن تعريف العلمية ويُـ رَّ عَ بل يُـ  ،العلمية يف االسم املنادى العلم حنو يا زيد

وإذا مل جيز اجلمع بني تعريف النداء  ،ع بني تعريف النداء وتعريف العلميةمَ لئال جيُ 

وذلك  ،م أوىلوتعريف العلمية فألن ال جيوز اجلمع بني تعريف النداء وتعريف األلف والال

ألن تعريف النداء بعالمة لفظية وتعريف العلمية ليس بعالمة لفظية وتعريف األلف والالم 

بعالمة لفظية كما أن تعريف النداء بعالمة لفظية وإذا مل جيز اجلمع بني تعريف النداء 

وتعريف العلمية وأحدمها بعالمة لفظية واآلخر ليس بعالمة لفظية فألن ال جيوز اجلمع 

ني تعريف النداء وتعريف األلف والالم وكالمها بعالمة لفظية كان ذلك من طريق ب

  .األوىل

هللا، "اهللا" فيجوز نداءه، فيقال يا اوقد استثنى البصريون شيئين: أحدهما: اسم 

وذلك ألن "أل" من بنية الكلمة. والثاين: اجلملة املسمَّى �ا عن طريق احلكاية، مثل 

  .)١(ناديته قلت: "يا الرجل قائم أقبل" "يا الرجل قائم" فإذا

الدليل  :قالوا ، واحتجوا بأننداء ما فيه األلف والالم أنه جيوز ذهب الكوفيون إلىو  -

  :قال الشاعر ،على أنه جائز أنه قد جاء ذلك يف كالمهم

  )٢(يعنِّ  فديتك يا التي تيمت قلبي ... وأنت بخيلة بالودِّ 

  وقول اآلخر:

   )٣(اياكما أن تكسباني شر� إفرا ...  فيا الغالمان اللذان

 :قال، و يا اليت فأدخل حرف النداء على ما فيه األلف والالم فدل على جوازه :فقال

والذي يدل على صحة ذلك أنا  .فأدخل حرف النداء على ما فيه األلف والالم ،يا الغالمان

والالم فيه زائدان فدل على  يا اهللا اغفر لنا واأللف :أمجعنا على أنه جيوز أن نقول يف الدعاء

  .صحة ما قلناه

                                                
 .٢٦٥-٣/٢٦٣، وشرح ابن عقیل٢١٢-٢٠٨همع الهوامع / ، وأسرار العربیة ص  )١(
، ١/١٣٢، والكتاب٣٣٨، ١/٣٣٦، واإلنصاف٣/٣٣٦البیت من الوافر، بال نسبة في: األصول البن السراج )٢(

 (لتا). ١٥/٢٣٩، واللسان٢/٤٧، وهمع الهوامع١/٦٦، والمفصل١/٣٣٥، واللباب١/٢٥٥والمقتضب
، وشرح ٢/٢٩٤، وخزانة األدب ١/٣٣٦، واإلنصاف٢٣٠الرجز، وبال نسبة في: أسرار العربیة صالبیت من  )٣(

 ، وتاج العروس (الیاء).١/١٧٤، وهمع الهوامع٤/٢٤٣، والمقتضب٢/٩، وشرح المفصل٥١٨ابن عقیل ص



٢٦٦ 

 

 يا بني عمجُِ  فإمناورد ابن األنباري على هذين االستشهادين، فعلى األول قال: (

 ال بصلته يتعرف إمنا ألنه ؛للتعريف ليسا املوصول االسم يف والالم األلف ألن ؛والالم واأللف

   .وبينهما يا بني جيمع أن جاز التعريف لغري زائدين فيه كانا فلما ،والالم باأللف

 الصفة وأقام املوصوف فحذف الغالمان أيها فيا فيه فالتقدير: اآلخر القول وأما

 يا بني فجمعوا اهللا يا قالوا فقد قيل فإن .نقضا يورد ال للضرورة جاء وما الشعر لضرورة مقامه

   :لوجهني بينهما جيمعوا أن جاز إمنا قيل والالم واأللف

 إله أصله فإن االسم نفس من سقط حرف عن عوض والالم فاألل أن أحدهما

 جوزوا أ�م ذلك على يدل والذي منها عوضا والالم األلف وجعلوا أوله من اهلمزة فأسقطوا

 مهزة عن عوضا كانت فلما القطع مهزة عن عوضا صارت قد أ�ا على ليدلوا اهلمزة قطع

  .ينهماب جيمعوا أن ميتنع مل االسم نفس من حرف وهي القطع

 على فخف استعماهلم يف كثر ألنه خاصة االسم هذا يف جاز إمنا أنه الثاني والوجه

  .)١()غريه يف جيوز ال ما فيه فجوزوا ألسنتهم

  .)٢(وذكر ابن عقيل يف ألفيته أنه ال جيوز اجلمع بني "يا" و "أل" إال  للضرورة

  رأي الباحث وثمرة الخالف:

ا يكون له حظ من النظر؛ والقول جبواز اجلمع أرى أن اخلالف يف هذه املسألة رمب

جازوه، معتمدين على ما أبعض النحاة  وإن كان خمتصًا بالضرورة إال أن بني "يا" و "أل"

لديهم من استشهادات شعرية، وهي أدلية نقلية تدل على ما ذهبوا إليه، وإن كان قليل 

ألساليب، وهذا أمر ال بأس به، على التوسيع يف ابه، وهو دليل عمل يُ  هاالستعمال، إال أن

  واهللا اعلم.يتصادمان. �ما ال أطاملا  ة الرأى وضدهحيث حتتمل اللغ

***  

 )١(اإليجاب) بعد(العطف بـ "لكن"  :مسألة - ٩

                                                
 . ٢١٠ أسرار العربیة ص )١(
 .٣/٢٦٥شرح ابن عقیل )٢(
  .٣/١٢٥وما بعدها، وهمع الهوامع ٦٧، وأسرار العربیة ص٨/٧٩، وشرح المفصل٦٨اإلنصاف مسألة  )١(



٢٦٧ 

 

  

 ولكن  وبل وال وأو ومث والفاء واالو (املشهور أن حروف العطف تسعة أحرف، وهي: 

 غريها وأما فقط االشرتاك من أكثر على تدل ال الواو ؛ ألنهي أم الباب الواوو )وحىت وأم

 زيادة على تدل احلروف هذه كانت فإذا زائد معىن وعلى االشرتاك على فيدل احلروف من

 أصل واملفرد املركب مبنزلة احلروف وباقي املفرد الشيء مبنزلة الواو صارت الواو يف ليس معىن

 تفيد أو و والرتاخي. الرتتيب تفيد ُثمَّ ووالتعقيب.  الرتتيب تفيد ، فإ�االفاء فأما للمركب.

 أخرى. صيغة إىل صيغة من االنتقال تفيد بل و النفي. تفيد الو  واإلباحة. والتخيري الشك

 عندك أزيد حنو: أي مبعىن فتكون املتصلة أماـ ف ومنقطعة متصلة ضربني على فتكون أم وأما

 أم إلبل أ�ا :كقوهلم ،واهلمزة بل مبنزلة فتكون املنقطعة أماو عندك، أيهما أي عمرو؟ أم

 حبسب فأخرب إبل أ�ا ظنه على فغلب أشخاصا رأي كأنه .شاء أهي بل فيه والتقدير ؟شاء

 وال ،شاء أهي بل قال فكأنه واالستثبات السؤال إىل فرجع الشك أدركه مث ظنه على غلب ما

، طور(ال )ونَ نُ البَـ  مُ كُ ولَ  اتُ نَ البَـ  لهُ  أمْ ( :تعاىل قوله عليه يدل والذي وحدها بل تقدر أن جيوز

 فدل كفر وهذا ،البنون ولكم البنات له بل التقدير لكان وحدها بل مبعىن كان ولو )٣٩: آية

   .واهلمزة بل مبنزلة أ�ا على

وقيل: تعطف يف النفي   ،اإلثبات دون النفي يف تعطف وإمنا االستدراك تفيد لكنو

 بني النحويني، وقد منعالعطف بلكن  ه يفع اخلالف فيوق ماهذا و  ."بل" واإلثبات معاً، مثل

وأجازه آخرون، وذلك تبعًا ملا أورده وما استند إليه كل فريق من العطف �ا يف اإلجياب قوم 

  حجج واستدالالت، وسأورد اآلراء واحلجج للخروج بالفائدة على النحو التايل:

فإذا جئ �ا يف اإلجياب ، ابيف اإلجي بـ"لكن" ال جيوز العطف ذهب البصريون إلى أنه -

أتاين زيد لكن عمرو  :حنو ،وجب أن تكون اجلملة اليت بعدها خمالفة للجملة اليت قبلها

   . )٢(وما أشبه ذلك وأمجعوا على أنه جيوز العطف �ا يف النفي ،مل يأت

وذلك ألن العطف  ،إمنا قلنا إنه ال جيوز العطف �ا بعد اإلجياب قالوا احتجوا بأنو 

أال ترى أنك لو عطفت �ا بعد اإلجياب  ،يف اإلجياب إمنا يكون يف الغلط والنسيان �ا

 ،فكنت تثبت للثاين بلكن ا�ئ الذي أثبته لألول ،جاءين زيد لكن عمرو :لكنت تقول

                                                
 . ٦٨اإلنصاف مسألة  )٢(



٢٦٨ 

 

وإذا كان . يف اإلجياب حنو جاءين زيد بل عمرو "بلـ "م أن األول مرجوع عنه كالعطف بعلَ فيُ 

ألنه قد استغىن  ؛فال حاجة إليها ،اإلجياب إمنا يكون يف الغلط والنسيان يف "لكنـ "العطف ب

وقد يستغىن  ،ألنه ال حاجة إىل تكثري احلروف املوجبة للغلط ؛يف اإلجياب "بلـ "عنها ب

وإذا كان كذلك وجب أن تكون ... باحلرف عن احلرف يف بعض األحوال إذا كان يف معناه 

  .)١(قبلها ليكونا خربين خمتلفني اجلملة اليت بعدها خمالفة ملا

غايرين نفيًا وإجياباً، لالستدراك، توسطها بني كالمني متقال الزخمشري: (لكن هي 

جاءين زيد لكن عمراً  فتستدرك �ا النفي باإلجياب واإلجياب بالنفي، وذلك قولك: ما

ظ، كقولك: فارقين وجاءين زيد لكن عمرًا مل جيئ، والتغاير يف املعىن مبنزلته يف اللف، جاءين

يرًا ثِ م كَ هُ اكَ أرَ  وْ لَ وَ زيد لكن عمرًا حاضر، وجاءين زيد لكن عمرًا غائب، وقوله تعاىل: (

على معىن النفي  )٤٣آية (األنفال،)مَ لَّ سَ  اهللاَ  نَّ كِ لَ م وَ تُ يْ صَ عَ وَ  رِ م في األمْ تُ عْ ازَ نَ تَـ لَ م وَ تُ لْ شِ فَ لَ 

عمل "إن" و"أن" وتقع يف حروف  وختفف فيبطل عملها كما يبطل وتضمني ما أراكهم.

  العطف.

(اعلم أ�م قد خيففون لكن باحلذف ألجل :وقال ابن يعيش يف شرح املفصل

التضعيف، كما خيففون إن وأن، فيسكن آخرها كما يسكن آخرمها، ألن احلركة إمنا كانت 

 اللتقاء الساكنني، وقد زال أحدمها فبقي احلرف األول على سكونه، وال نعلمها أعملت

خمففة، كما اعملت "إن" وذلك أن شبهها باألفعال بزيادة لفظها على لفظ الفعل، فلذلك 

وأسكن آخرها بطل عملها، إال أن معىن االستدراك باق على حاله، ولذلك  ملا خففت

دخلت يف باب العطف، إذ كان حكمها أن تقع بني كالمني متغايرين وهي يف العطف  

 :كن بغري واو يف أوهلا فالتخفيف فيها هو الوجه حنوإذا كانت لكذلك. قال أبو حامت: 

وحنوه؛ أل�ا مبنزلة بل من جهة أ�ا ال تدخل  )١٦١:،آيةالنساء( )مِ لْ عِ في الْ  خونَ اسِ الرَّ  نِ كِ لَ (

وهلا فالتشديد فيها هو الوجه وإن  أعليها الواو؛ أل�ا من حروف العطف، وإذا كانت الواو يف 

كان يونس يذهب إىل أ�ا إذا خففت ال يبطل عملها وال كان الوجهان جائزين فيها. و 

، فكما أ�ما للتخفيف مل خيرجا عما  "أن"و  "إن"تكون حرف عطف بل تكون عنده مثل 

                                                
 .  ٦٨اإلنصاف مسألة  )١(



٢٦٩ 

 

كانا عليه قبل التخفيف، فكذلك لكن، فإذا خففت قلت: ما جاءين زيد لكن عمرو، 

  فعمرو مرتفع بلكن، واالسم مضمر حمذوف كما يف قوله:

  )٢( ،)١(عظيم المشافرولكن زنجي 

 سواء ابتداء حرف بل عاطفة فغري مجلة وليها فإن لالستدراك نكل(ال في الهمع:وق

  :كقوله بدو�ا أو )٧٦(الزخرف، آية: )الظَّاِلمينَ  ُهمُ  َكانُوا َوَلِكنِ (: حنو ،بالواو كانت

  )٣(َتَظرُ تـُنْ  الحرب في وقائُِعهُ  َلِكنْ      بواِدرُه  ُتْخَشى ال ورقَاء اْبنَ  إنَّ 

 لكن :فيقال ،اجلملة بعده ابتداء حرف كو�ا فيتعني سمعيُ  مل ألنه ؛منعوه والبصريون

 على يدخل ال العاطف ألن ؛ابتداء فحرف به اقرتنت فإن) بالواو تقرتن وأال(  ،يقم مل عمرو

) �ا إال( املفرد مع أي ،معه عاطفة تكون ال :وقيل، عمرو ولكن زيد قام ما: حنو ،عاطف

 مامل( مجلة على مجلة عاطفة هي :)٥(الربيع أيب ابن قالو  .)٤(خروف ابن قاله ،بالواو يأ

  .)٦(عمرو لكن زيد قام ما حنو:) �ي أو نفي تقدم فشرطها مفرد( وليها أو) بالواو تقرتن

أتاين زيد لكن  :حنو ،يف اإلجياب "لكنـ "جيوز العطف ب ذهب الكوفيون إلى أنهو  -

 ، جيوز العطف �ا بعد النفي واإلجياب "بل"لوا أمجعنا على أن احتجوا بأن قاو  .عمرو

ما جاءين زيد لكن  :أال ترى أنك تقول ،فكذلك لكن وذاك الشرتاكهما يف املعىن

ما جاءين زيد بل عمرو فتثبت ا�ئ  :كما لو قلت  ،فتثبت ا�ئ للثاين دون األول ،عمرو

                                                
 .٨/٧٩،٨٠شرح المفصل البن یعیش )١(

، وهو للفرزدق وصدره: فلو كنت ضبیًا عرفت قرابتي* واالستشهاد به على أن اسم  البسیط البیت من بحر )٢(

لكن محذوف تقدیره ولكنك، وقوله: زنجي عظیم المشافر هو الخبر، وكما كان ذلك في لكن المشددة، الباقیة 

 ها، فإنه یكون في لكن إذا حذف أحد نونیها وخففت.على حال

، وأوضح ٢/١٤٧، وشرح التصریح٣٠٦زهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص ، وقائلهبسیطالبیت من ال )٣(

، والجنى الداني ١/٢٩٢، ومغني اللبیب٢/١٣٧، وهمع الهوامع٢/٤٢٧، وشرح األشموني٢/٣٨٥المسالك

 .١٨٠، واللمع ص٥٨٩ص

 ) من هذا البحث. ٢١٩ترجمته في ص ( ابن خروف  سبقت )٤(
 ) من هذا البحث.١٥٧سبقت ترجمته ص (  )٥(
 .١٣٧/ ٢همع الهوامع )٦(



٢٧٠ 

 

اشرتكا يف العطف �ما يف النفي فكذلك  فإذا كانا يف معىن واحد وقد ،للثاين دون األول

  .)١(يف اإلجياب

إمنا شاركت لكن بل يف (... ما ذهب إليه الكوفيون قائالً: ىنباري علوقد رد ابن األ

ال وليس على سبيل النسيان والغلط أ ألن مشاركتها هلا يف النفي صواب ؛النفي دون اإلجياب

كما لو   ،مرو مل توجب نسيانا وال غلطاترى أنك إذا قلت يف النفي ما جاءين زيد لكن ع

وإذا كان استعماله يف النفي ال يوجب نسيانا وال غلطا  ،ما جاءين زيد بل عمرو :قلت

نكر خبالف استعماله يف اإلجياب فإنه يوجب النسيان والغلط فتكثري ما هو صواب ال يُ 

بل مث ليس من ضرورة  والنسيان والغلط إمنا يقع نادرا قليال فاقتصر فيه على حرف واحد وهو

تشارك لكن وبل يف بعض األحوال مشاركتهما يف كل األحوال أال ترى أن بل ال حيسن 

قال اهللا ، فيقال ولكنحيسن دخول الواو عليها  "لكن" و ،دخول الواو عليها وال يقال وبل

 :وكذلك قوله ،)٢(لتخفيفبايف قراءة من قرأ  )١٠٢: ة(البقرة، آي )وارُ فَ كَ   ينَ اطِ يَ الشَّ  نَّ كِ لَ وَ ( :تعاىل

  .)١٧٧(البقرة، آية: )رَّ بِ الْ  نَّ كِ لَ وَ (

                                                
 .٣/١٤٨همع الهوامع )١(

 بالتشدیدِ  والباقون َبْعدها، ما وَرْفعِ  »لكنْ « بتخفیف وحمزة والكسائي عامر ابنُ  قرأقال في الدر المصون:  )٢(

دِ  بها جيء ،الثقیلة من مخففةً  »لكنْ « فتكونُ  األولى ةُ القراء وأمَّا. واضحٌ  وهو والنصبِ   وٕاذا االستدراك، لمجرَّ

 أنَّها على الجمهورُ  عاطفًة؟ تكونُ  وهل. واألخفشِ  یونَس  عن ذلك جوازُ  وُنِقلَ  الجمهوِر، عند َتْعَملْ  لم ُخفَِّفتْ 

 وهو عاطفةً  تكونُ  ال أنها إلى یونُس  وذهبَ  مفردًا، بعَدها ما وكانَ  ، الواوُ  معها یكنْ  لم إذا عاطفةً  تكونُ 

،  ، تمثیالِتهم فِمنْ  النحویین كتب في ذلك ُوِجدَ  وٕان عمرٌو، لكن زیدٌ  قام ما: لسانهم من ُیْسَمعْ  لم فإنه قويٌّ

 لواوِ با تقترنُ  فتارةً  الجملُ  بعدها وقعت إذا وأمَّا. َنْفیهِ  على َیُدلُّ  وهذا الواو مع إال سیبویه بها ُیَمثِّل لم ولذلك

 وهذا »یكنْ  لم إذا وتخفیُفها واٌو، قبَلها كانَ  إذا تشدیُدها االختیارُ  «: والفراء الكسائي وقال. تقترنُ  ال وتارةً 

   .عطفٍ  حرفَ  بكوِنها القولِ  إلى منهما جنوحٌ 
 مالهـا،إع فیجـب بالتشـدید، ولكـنّ : وقـرئ .وٕاثبـات نفـي بین ألنها حسن، هنا لكن استعمالقال أبو حیان: (.. و      

 باالبتــداء=  =     بعــدها مــا ورفــع النــون بتخفیــف: وقــرىء .عمــرو وأبــي كثیــر وابــن وعاصــم نــافع قــراءة وهـي

 واو، قبلهـا كـان إذا التشـدید االختیـار،: والفـراء الكسـائي وقـال .والكسـائي وحمـزة عـامر ابـن قراءة وهي والخبر،

 فــإذا: "بــلـ "كــ  معهــا واو إلــى تحتــاج وال ،اطفــةع تكــون مخففــة ألنهــا وذلــك واو، معهــا یكــن لــم إذا والتخفیــف

 تكـن ولـم إن، عمـل عملـت مشـّددة لكـن كانـت فـإذا الـواو، علیهـا تدخل ال بل ألن بل، تشبه لم واو قبلها كانت

، وتفســــــیر ١/١٢٦، وتفســــــیر البغــــــوي١/٤٢٥، والبحــــــر المحــــــیط١/١٦٥الــــــدر المصــــــون انظــــــر: .)عاطفــــــة

 .٢/٢٥٢،٢٥٣،  وتفسیر الرازي١/١٤٠البیضاوي



٢٧١ 

 

وذلك ال يوجد  ،والشواهد على ذلك من كتاب اهللا وكالم العرب مما ال حيصى كثرة 

   .)١(فدل على ما قلناه "بل"البتة يف 

  رأي الباحث وثمرة الخالف:

ف كله منصب على ن اخلالأالقارئ هلذه املسألة اخلالفية يلحظ أمرًا مهما، وهو 

 "بل"احلرف "لكن" وهوحرف نادر البناء ال مثال له يف األفعال وال األمساء، وله شبه باحلرف 

  يف العطف، وكذلك ختفبفه وتشديده.

وأرى ان للخالف يف هذه املسألة مثرة تعود على الدرس النحوي، وتظهر هذه الثمرة 

تكون عاطفة؛ أل�ا تعمل عمل "إنَّ"، فإذا جات لكن قبلها واو فهي مشددة، وال ، يف الواو

وإذا جاءت بدون الواو فهي خمففة، وعليه ) ١٧:، آية(األنفال (ولكنَّ اهللا قتَلهم)قال تعاىل: 

  تكون عاطفة.
وتظهر الثمرة كذلك يف أن "لكن" املشددة واخلفيفة سيان يف االستدراك، وأن ما 

في ويشرك الثاين واألول يف عمل العامل؛ بعدمها خمالفا ملا قبلهما فاخلفيفة يوجب �ا بعد ن

أل�ا عاطفة مفردا على مفرد، فتشرك بينهما يف اإلعراب الذي أوجبه العامل، وليس كذلك 

فيفة ال يكون ما بعدها املشددة؛ فإ�ا تدخل على مجلة تصرفها إىل االستئناف، ولشبهها باخل

كان ما   ت، فإن كان ما قبلها موجباً ثباها مغايرا له وتقع بعد النفي واإلملا قبل إال خمالف

بعدها منفيا، وإن كان ما قبلها منفيا كان ما بعدها موجبا؛ ألن ما بعدها كالم مستغن 

ال حاجة إىل األداة النافية، بل إن كان فحسن وإن مل يكن فال ، و فمعناه ينبئ عن املغايرة ة

 :وقال تعاىل )١٧(األنفال، آية: )ىمَ رَ  اهللاَ  نَّ كِ لَ وَ  تَ يْ مَ رَ  إذْ  تَ يْ مَ ا رَ مَ وَ ضرورة إليه، قال تعاىل: (

  واهللا أعلم. .)٢(الحج، آية: )يدٌ دِ شَ  اهللاِ  ابَ ذَ عَ  نَّ كِ لَ (وَ 

***  

 )١(مسألة: (تعدد صور تعريف العدد وتمييزه) -١٠
  

                                                
 . ٦٨مسألة  اإلنصاف )١(
 .١/١٨٠، والصبان ١/٢٣٠، وشرح األشموني ٤٣اإلنصاف مسألة  )١(
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 مركب، وال مضاف غري أي مفردا، كاند إذا  العد تعريف دصِ قُ  أنه إذا راملشهو 

 واألربعون والثالثة رجال، كالعشرون أكثر، أو لعدد واحدًا سواء كان ا دخلت عليه "أل"

  بعري. واملائة والعشرة مجال،

إليه فقط، نقول: ثالثة الدراهم،  املضاف فتدخل "أل" على مضافاً، كان أما إذا 

  ومائة الدرهم، وثالث املائة وأربعة اآلالف.

 ثالمثائة نقول:  ،األخري إليه املضاف فتدخل على املضاف، إىل مضافاً  كان وإذا 

 وأردت مضافاً  العدد كان فإذا، الدرهم الف ألف وثالمثائة الدرهم، ألف وثالمثائة األلف،

 ثالثة فتقول معرفة، إىل إليه مضافاً  األول فيصري إليه، املضاف وهو اآلخر، عرفت تعريفه

 كالم من وأنه صحيح هذا أن يف خالفٌ  وليس، الدينار وألف الدرهم، ومائة األثواب،

  :قول الشاعر ومنه ،)٢(العرب

  )٣(اَألْشَبارِ  َخْمَسةَ  فََأْدَركَ  َفَسَما  إزَارَُه    َيَداهْ  َعَقَدتْ  ُمذْ  زَالَ  َما

  :وقوله

يَارُ  األثَاِفي الَعَنا     َثَالثُ  َيْكِشفُ  َأوْ  التَّْسِليم يـُْرِجعُ  َوَهلْ    )٤(الَبالَِقعُ  َوالدِّ

 .ل التعريف على اجلزء األول، حنو: األحد عشر درمهاً إذا كان العدد مركبًا دخأمَّا 

وهذا هو موطن اخلالف  ،لكن اعرتض بعض النحاة وقالوا بدخول "أل" على جزأي املركب

وسأعرض رأي الفريقني  يف املسألة؛ وأجازوا قول: األحد العشر درمها، واألحد العشر الدرهم.

  على النحو التايل: وأدلة كل منهما للخروج بفائدة من هذه املسألة، 

اخلمسة العشر درمها : يف مخسة عشر درمها أن يقالأنه ال جيوز  ذهب البصريون إلى -

 ،نه ال جيوز إدخال األلف والالم يف العشر وال يف الدرهم؛ ألواخلمسة العشر الدرهم

                                                
 .١٦٦، واللمع ص ٢١٠- ٢٠٩/  ٥، والمخصص٩١، ١/٩٠شرح األشموني  )٢(
، وتوضیح ١/٩٦، والمقتضب١/١٩٧، خزانة األدب١/٩٦البیت للفزدق، وهو من الطویل، انظر: المفصل )٣(

، ٨٤،٨٥، وشرح شواهد اإلیضاح ص١/٩٠، وشرح األشموني٢/٧٦٧راديالمقاصد والمسالك للم

 ، ٦/٦٦واللسان
، ٥/١٩٥،٢١٠، والمخصص١/١١٥البیت من الطویل، وهو لذي الرمة، انظر: المفصل )٤(

 مادة (خمس).   ٦/٦٦، واللسان١/٩٦،٢٣٨والمقتضب
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وأمجعوا على أنه جيوز أن يقال اخلمسة عشر درمها بإدخال األلف والالم على اخلمسة 

. )١( وحدها

بأن قالوا إمنا قلنا إنه ال جيوز دخول األلف والالم إال على االسم األول ألن احتجوا و  -

سم واحد اوإذا تنزال منزلة  ،زلة اسم واحدـزال منـاالمسني ملا ركب أحدمها مع اآلخر تن

فينبغي أن ال جيمع فيه بني عالميت تعريف وأن يلحق االسم األول منهما ألن الثاين يتنزل 

   :قال ابن أمحر ،فت العرب االسم املركبوكذلك عرَّ  ،ة بعض حروفهمنزل

  )٢(وجن الخازباز به جنونا     تفقأ فوقه القلع السواري 

فقال اخلازباز فأدخل األلف والالم على االسم األول ومل يكرره فيقول اخلازالباز ومل 

  .لذبابحيك ذلك عنهم يف شعر وال يف كالم واخلازباز هاهنا أراد به صوت ا

والتمييز ال  ،ألنه منصوب على التمييز ؛وإمنا مل جيز دخول األلف والالم على درهم

وذلك  ،يكون إال نكرة وإمنا وجب أن يكون نكرة ألن الغرض أن مييز املعدود به من غريه 

  .)٣(أوىل من املعرفة اليت هي األثقل حيصل بالنكرة اليت هي األخف فكانت

 وشبهوا، دخول األلف والالم على اجلزء األول والثاين وزجي ذهب الكوفيون إلى أنهو  -

 احلسنُ  هذا تقول كما ،الدراهم واخلمسة األثوابِ  الثالثةُ  :فقالوا الوجه باَحلَسنِ  ذلك

إمنا قلنا ذلك ألنه قد صح عن واستدلوا على ذلك بقوهلم: . هذا يف خيتلفون وال، الوجه

. )٤(لك عنهمالعرب ما يوافق مذهبنا وال خالف يف صحة ذ

رَ  العرب من قوماً  أن عنه عمر أبو حكاه فيما زيد أبو َرَوى فقال الفارسي فأما  َغيـْ

 على يدل االطَِّرادِ  من فامتناُعه الدرهمُ  الثلثُ  وال الدرهمُ  النصفُ  يقولوا ومل يقولونه ُفصحاء

                                                
، وشرح ١٦/١٨٧، وشرح األشموني٦/٣٣، وشرح المفصل٤٣٤، والتبیین ص٤٣اإلنصاف مسألة  )١(

 .٣/٣١٠الرضي
، ومجمع ٦/٤٠٣، وخزانة األدب٤/١٢٠البیت من الوافر، لعمر بن أحمر الباهلي، انظر: شرح المفصل )٢(

، ١/٤٧، واالتباع والمزاوج٨٤، ٨٣، وشرح شواهد اإلیضاح ص١/٣١٣، واإلنصاف ١٣٢٧المثال، المثل رقم

 .١/١٧٩، وتاج العروس١/٦٣، والصحاح١/٣٤وفقه اللغة
، وحاشیة ١/٩١، وشرح األشموني٣١٠، ٣/٣٠٩، شرح الرضي على الكافیة٣١٥ -١/٣١٣اإلنصاف )٣(

 . ٣٨٣_ ١/٣٨١الصبان
 .١/٣٢٦، واللباب١/٣١٣اإلنصاف )٤(
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م يف هذه وإذا صح ذلك النقل وجب املصري إليه واعتماده" . قال ابن األنباري: )١(ضعفه

   .)٢(ألن قياسهم فيها ضعيف جدا ؛املسألة على النقل

  وقد نقل الصبان يف حاشيته نظم العالمة األجهوري يف هذه املسألة قائًال:

ّ◌فا أن دُ ـتري وعـدداً    ُعِطَفـا إن ِصْلنَ  بجزئيـهِ  فألْ         تُعـَرِّ

  يـُْفَعلُ  اهذَ  َعْكسُ  المَضافِ  وفي      فـاألول ُمرَكَّباً  يَـُكنْ  وإنْ 

  )٣(َسميِري يَا الُجْزأينِ  فَـَعـرَّفَ  األِخيِر      في الُكوِفيُّ  وَخـاَلفَ 

  رأي الباحث وثمرة الخالف:

  نية العطف يف املركب، وأدلِّل على ذلك مبا يلي:تظهر مثرة اخلالف فيما أرى يف  

   لو قلنا: أخذت األحد العشر درهما.

. أما عند الكوفيني فصحيح على اجلزء الثاين منه تعريف املثال ال يصح عند البصريني  -

 احلقيقة، ولذلك بنيا، ويدل عليه �ما امسان يفنية العطف؛ ألنه هو املراد عندهم؛ أل

 ملا العطف مالحظة فلوال حشواً، تقع ال التأنيث وتاء عشر وأربعة عشر ثالثةإجاز�م 

  . ذلك جاز

؛ ألنه متييز، عند البصريني وز تعريف الدرهمفال جيأما على قوهلم: األحد العشر الدرهم،  -

وعند الكوفيني جيوز. .منصوبنكرة  والتمييز دائماً 

وأرى أن األسلوب العريب حيتمل الرأيني معاً، وقد استعمل بعض العرب ما ذهب إليه 

وذلك قياس عندهم، وإن كان ضعيفًا إال أنه مقبول مع ضعفه.  الكوفيون من تعريف اجلزأين

اجلزأين والتمييز، فهو قبيح وقياس عند الكسائي والفراء فقط من الكوفيني، وورد  أما تعريف

 قال: وإن مث "العشر اخلمسة" فعلت ما وجيوز"ذلك يف معاين القرآن للفراء، حيث قال: 

 فعلت ما: فتقول مفسراً، خيرج الذي الدرهم يف - أيضا- والالم األلف أدخلت شئت

  . )١("الدرهم العشر اخلمسة

                                                
 .٥/٢١٠المخصص البن سیده )١(
 .١/٣١٣اإلنصاف )٢(
 .١/٣٨١حاشیة الصبان )٣(
 .١/٧٩الكوشرح الكافیة الشافیة البن م ،٢/٣٢،٣٣معاني القرآن للفراء )١(
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 وجاز، ضعف على والعجز الصدر يعرف وقداد ابن مالك يف شرح الكافية: "وز 

 ست لتوايل فيهما اغتفر أنه لِ بَ قِ  من ملحوظ، فيهما اإلفراد ألن واحد؛ كاسم أ�ما مع ذلك

 ثالثة" يف حركات مخس وتوايل ".عشر مثانية"و" عشر أربعة"و". عشر أحد" يف حركات

 الوجه هذا من اإلفراد فيهما حلظ فكما "عشر مثانية"و" عشر أربعة" سوى فوقها فما" عشر

  .)٢("آخر وجه من يلحظ أن جاز

اخلالف يف هذه املسألة خرجنا منه بثمرة يعود نفعها على اللغة  وعليه، فإن هذا

والدارس على حد سواء، فتزيد يف اللغة تركيبًا لغويًا جديدًا له أدلته اليت يستند إليها، وتزيد 

مفتوحًا للتعبري يف واملعاين. وأما الدارس فيستفيد منها أن أصبح الطريق أمامه معه املفردات 

دمها، وكذلك تعريف التمييز أو تركه على أين أو ألحمسألة العدد مبا يريد من التعريف للجز 

  أصله، فكل ذلك حتتمله اللغة العربية، ويقول به من هلم اليد الطوىل فيها.

  واهللا اعلم. 
*** 

  

وأذكر مسائل أخرى تظهر  - خوف اإلطالة  -العشر السابقة سائل املذه �كتفي أو 

د منها الدارس والدرس النحوي على ة يف تنمية األساليب اللغوية، ويستفيفيها الثمرة والفائد

حد سواء، وال ُخيتَـَلف على فائد�ا بالنسبة للغة العربية، وسأذكر مصادر هذه املسائل ملن 

  هذه املسائل ما يلي:  أراد الرجوع إليها، ومن

  

  

  

  

  

                                                
 المصدر السابق. )٢(
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 .)١ (مسألة (جواز صرف أفعل التفضيل لضرورة الشعر) )١(

 .)٢(مسألة (منع صرف المصروف للضرورة)   )٢(

 .)٣(قبلهمسألة (هل يوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلى بأل الساكن ما  )٣(

 .)٤(مسألة (ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه) )٤(

 .)٥(ثي)مسألة (جواز ترخيم االسم الثال )٥(

 .)٦(مسألة ( ترخيم الرباعي الذي سكن ثالثه) )٦(

 .)٧(مسألة (ندبة النكرة واألسماء الموصولة) )٧(

 .)٨(مسألة ( إلقاء الندبة على الصفة) )٨(

 .)٩(مسألة (إضافة االسم إلى اسم يوافقه في المعنى) )٩(

 .)١٠(مسألة (توكيد النكرة توكيداً معنوياً) )١٠(

                                                
، والمفصل البن ١/٣٣، والرضي على الكافیة٢/٢٨٦، والتصریح٣/٢٣٣، حاشیة الصبان٦٩اإلنصاف مسألة )١(

 .٨٣یعیش ص 
رضي على ، وال٨١، وشرح المفصل ٢/٢٨٧، والتصریح ٣/٣٣٣، وحاشیة الصبان ٧٠اإلنصاف مسألة  )٢(

 .١/٣٤الكافیة 
)٣(  
، وشرح ١/١٣٦، وشرح الرضي على الكافیة ٢/٢٣٢، والتصریح ٣/١٥٠، الصبان ٤٨االنصاف مسألة  )٤(

 .٩٦، واسرار العربیة ١٨٥المفصل البن یعیش ص
، والمفصل ٣/١٤٩، والصبان١/١٣٦، وشرح الرضي على الكافیة٢/٢٣٤، والتصریح ٤٩اإلنصاف مسألة  )٥(

 .١٨٥البن یعیش 
، والمفصل ٣/١٤٩، والصبان ١/١٣٦الرضي على الكافیة ، وشرح ٢/٢٣٤، والتصریح ٥٠االنصاف مسألة  )٦(

 لیدن. ٩٥، وأسرار العربیة ص١٨٥البن یعیش 
، وشرح المفصل ١/١٤٤، والرضي على الكافیة ٣/١٤٤، والصبان ٢/٢٣٩، والتصریح ٥١االنصاف مسألة  )٧(

 .١٧٨البن یعیش 
، وشرح المفصل ١/١٤٥ى الكافیة ، والرضي عل٣/١٤٥، والصبان ٢/٢٣٠، والتصریح ٥٢االنصاف مسألة  )٨(

 .١٧٨البن یعیش 
، واالرتشاف، ٢٦٦ – ١/٢٦٣، وشرح الرضي على الكافیة ٢/٤٠، وشرح التصریح ١٦اإلنصاف مسألة  )٩(

 /  .٢والتذییل. وحاشیة الصبان 
رح ابن ، وش١/٣١٠، والرضي على الكافیة٢/١٥٦، والصبان على األشموني ٦٣اإلنصاف مسألة  )١٠(

 .٢/١٦٦عقیل
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 .)١(إعادة الخافض)مسألة (العطف على الضمير المخفوض بعد  )١١(

 .)٢(مسألة ( نقل حركة همزة الوصل للساكن قبلها) )١٢(

أ�ا تنطوي  –من وجهة نظري  –وهذا ما استطعت مجعه من املسائل اليت رأيت 

  على فائدة للغة العربية ودارسيها.  

  واهللا أعلم.

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١/٢٩٥، والرضي على الكافیة ٢/١٩٠، والتصریح ٣/٩٩، والصبان ٦٥اإلنصاف مسألة  )١(
 . ١٣٢٣ – ١٣٢٠، وشرح المفصل البن یعیش ١٠٨اإلنصاف مسألة  )٢(
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  الثاني ملبحثا

  يف ذكر عدم مثرتها  اجتهد الباحث مسائل خالفية

  الدرس النحوي يف 

  

 (عالمات اإلعراب والبناء) -١

أمجع النحاة على ظاهرة اإلعراب والبناء يف اللغة، ومل ُخيتلف يف القول بوجودها، 

إمنا هو  خالف فيها فهي موضع إمجاع بني النحويني كوفيني وبصريني، وما حدث من

 وردت يف الفصل خالف يف مواضع جزئية من هذه الظاهرة، ويدل على ذلك املسائل اليت

  ."الثاين حتت عنوان " مسائل خالفية يف باب اإلعراب والبناء

واملشهور أن العالمات اإلعرابية املتفق عليها، تنقسم إىل عالمات إعراب متحركة، 

تحة والضمة والكسرة فوهي النصب، والرفع، واجلر، واجلزم. وعالمات البناء هي: ال

  والسكون. وهذا هو املعمول به.

ظهر اخلالف بني البصريني والكوفيني يف هذه العالمات، وكان لكل فريق فيها  لكن

  مذهباً، على النحو التايل:

مات اإلعرابية إىل عالمات إعراب هو تقسيم العال مذهب الجمهور والبصريين -

وعالمات اإلعراب عندهم متحركة، وعالمات البناء  -كما سبق بيانه   - وعالمات بناء 

ركة.عالمات ثابتة احل

أن العالمات اإلعرابية واحدة وأن عالمات اإلعراب هي عالمات  وذهب الكوفيون إلى -

البناء، ومل يفرقوا بينهما.

والذي دعا إىل هذا اخلالف هو االختالف يف تعريف اإلعراب، حيث ذهب مجاعة 

وهلا، من احملققني إىل أن اإلعراب معًىن، وذلك الختالف أواخر الكلم الختالف العوامل يف أ

واالختالف معًىن ال حمالة. وذهب قوم من املتأخرين إىل أنه نفس احلركات، وهو رأي ابن 
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 ىدرستويه، حيث اإلعراب عندهم لفظ ال معىن، فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ عل

   . )١(آخر الكلمة يف اللفظ، ُحيَدُث بعامل، ويبطل ببطالنه
  

  :ثمرة الخالفرأي الباحث و * 

للخالف يف هذه املسألة يُدرك أن اخلالف فيها خالف شكلي، ال يتجاوز الدارس 

اخلالف يف املصطلحات فقط، وليس له أثر على الدرس النحوي أو الدارس على حد سواء؛ 

  ألن حركات اإلعراب مل تتغري بل هي هي يف اإلعراب والبناء. والدليل على ذلك ما يلي:

امل عليها.أن العالمات بنوعيها ال بد من دخول ع -

أن احلركات اإلعرابية هي نفسها عالمات البناء، ضمة وفتحة وكسرة وسكون، وأن   -

التغيري يف مسماها فقط.

فيقول البصريون والكوفيون: يف الرافع بأنه مرفوع وعالمة الرفع الضمة. ولكن خيالف 

زمة، الكوفيون يف البناء، فيقولون يف حنو: "حيُث" مرفوع وعالمة رفعه الضمة الال

  وكذلك يقولون يف املبين على الفتح والكسر والسكون. 

وأرى أنه ليس هناك خالف يف ذلك بني ما ذهب إليه اجلمهور والبصريون وما ذهب 

إليه الكوفيون، ألن اخلالف خالف يف املصطلح فقط، وهذا اخلالف كال خالف، 

  وعليه فال فائدة فيه للدرس النحوي.

السم أو الفعل أو احلرف امة تغيرياً يف الرتكيب أو يف املعىن، فمل ُحيِدث تغيري مسمى العال -

تكون عليه العالمة، هي هي يف اإلعراب أو البناء.

مذهب اجلمهور والبصريني،  وذلك  –يف نظري  –ومع ذلك أرى أن األْوىل باألخذ 

  واهللا أعلم.إلجيازه واختصاره. 

  
***  
  
  
  

                                                
 . ١/٧٢المفصل )١(
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  )إعراب األسماء الستةمسألة ( - ٢

أن األمساء الستة مما تنوب فيه احلروف عن احلركات يف اإلعراب، فتنوب  املشهور

الواو عن الضمة، واأللف عن الفتحة، والياء عن الكسرة، وذكر النحاة أن يف أب وأخ وحم 

، وهي حذف األلف والواو والياء، وإعراب هذه الثالثة باحلركات األولى لغة النقصلغتني: 

، وهي جعل إعراب أب وأخ وحم والثانية لغة القصرامليم. الظاهرة على الباء واخلاء و 

باأللف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجراً، أي جعلها امسًا مقصوراً. ومنه املثل القائل: مكره أخاك ال 

  .بطل

ومل يك مثة خالف يف إعراب هذه األمساء على لغة النقص أو القصر، وإمنا اخلالف 

اإلعراب باحلروف، فهل تُعرب من جهة واحدة احلروف يف إعرا�ا على اللغة املشهورة، وهو 

فقط أو باحلركات فقط؟، أم تُعرب من جهتني باحلروف واحلركات معًا ؟! وهذا ما سيتضح 

  من ذكر اآلراء واملذاهب على النحو التايل:
  

عشر مذهبًا يف إعراب األمساء الستة، وهذه  اثين اهلوامع  يف مهع ذكر السيوطي

  حو التايل:املذاهب على الن

 ، والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين )١(مذهب قطرب والزيادي :أحدها -

و واأللف والياء هي حروف الوا، وأن أن هذه األحرف نفسها هي اإلعراب وهو املشهور

  .)٢(اإلعراب

وهو مذهب سيبويه والفارسي ومجهور البصريني وصححه ابن مالك وأبو حيان  :الثاني -

وأ�ا أتبع فيها ما  ،ريهم من املتأخرين أ�ا معربة حبركات مقدرة يف احلروفوابن هشام وغ

 .)٣(قبل اآلخر لآلخر

                                                
ة على سیبویه كتابه ولم یتمه، وروى عن أبي عبید، قرأ ٢٤٩إبراهیم بن سفیان توفى هو أبو إسحاق  الزیادي: )١(

، وٕانباه ١/٤١٤واألصمعي. من مصنفاته:النقط والشكل، واألمثال، وشرح نكت سیبویه. انظر: بغیة الوعاة 

 .١٩٤، والتبیین ص١/٥٢. وانظر رأیه في شرح المفصل١/١٦٦الرواه
، ٢٨وائتالف النصرة ص، ١/٣٤،٣٥، واألشموني١/١٧٩التذییل، و ١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧همع الهوامع )٢(

 ). ٢سألة (واإلنصاف م
 .١/١٨١یلی، والتذییل والتكم١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧)، والهمع ٢اإلنصاف مسألة ( )٣(
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أ�ا معربة باحلركات اليت قبل احلروف  وعليه المازني والزجاج: المذهب الثالث -

استدلوا على ذلك مبا ورد يف الشعر وذلك يكون و  هذه احلركات،شباع نتيجة إلواحلروف 

  .)٢( ذهبهذا املاعرتض على و ، )١(للضرورة فقط

 ،وهي منقولة من احلروف ،أ�ا معربة باحلركات اليت قبل احلروف الربعي وعليه :الرابع -

 .)٣(عليه ذلك دَّ ورُ 

هي و أ�ا معربة باحلركات اليت قبل احلروف  وعليه األعلم وابن أبي العافية :الخامس -

يف الرفع ألجل الضمة وانقلبت ياء  فثبتت الواو ،احلركات اليت كانت فيها قبل أن تضاف

  .)٤(ألجل الكسرة وألفا ألجل الفتحة

أ�ا معربة من مكانني باحلركات  وجمهور الكوفيين ،وعليه الكسائي والفراء:السادس -

فيقولون: الضمة والواو عالمة الرفع، والفتحة واأللف عالمة النصب،  ،واحلروف معاً 

                                                
   :ل الشاعرو قد جاء في إشباع الضمة قف )١(

  وأنني حیثما یثني الهوى بصرى ... من حیثما سلكوا أدنو فأنظور

   :وقال اآلخر، فأشبع الضم فنشأت الواو  ،أراد فأنظر    

                        هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع                     

  :قال الشاعر، في إشباع الفتحة. و أراد لم تهج  

  إذا العجوز غضبت فطلق ... وال ترضاها وال تملق 

  :قال الشاعر ، في إشباع الكسرةو . أراد وال ترضها   

 ... نفي الدراهیم تنقاد الصیاریف تنفى یداها الحصى في كل هاجرة 

 .أراد الدراهم فأشبع الكسرة فنشأت الیاء    
، ١٤٤، والمقدمة الجزولیة ص١/١١٧، واإلیضاح في شرح المفصل١٩٤، والتبیین ص)٢(اإلنصاف مسألة )٢(

إلى البصریین،  ٣٣٣، ونسبه الزجاجي في المجالس ص١/١٧٧، والتذییل٢٥٣-٢٥٢وشرح ألفیة ابن معط 

 .٢٨تالف النصرة صوائ
، وشرح ١/١٧٧، والتذییل والتكمییل١/٩٨، وهمع الهوامع١/٥٢،  وشرح المفصل١/٢٧شرح الكافیة للرضي  )٣(

 .٢، واإلنصاف مسألة ١/٤٣التسهیل
ار العربیة ، وأسر ٢/١٥٥، والمقتضب١/٩٨، وهمع الهوامع١/١٧٧یلی)، والتذییل والتكم٢اإلنصاف مسألة ( )٤(

 .٣٥٧-٣٥٦، وشرح المقدمة الجزولیة ص١/٥٢، وشرح المفصل٥٩ص



٢٨٢ 

 

بأنه  ذلك دَّ ورُ  )١(أن تكون معربة من مكانني فوجبوالكسرة والياء عالمة اجلر، ... 

  .)٢(، و...إخلله نظري يف كالم العربليس 

وبعدم ذلك  ،أ�ا معربة بالتغري واالنقالب حالة النصب واجلر ،وعليه الجرمي :السابع -

وبأن العدم  ،بأنه ال نظري له وبأن عامل الرفع ال يكون مؤثرا شيئاً أيضًا  دَّ ورُ  .حالة الرفع

 .)٣(كون عالمةال ي

أن فاك وذا مال معربان حبركات مقدرة يف احلروف وأن ،وعليه السهيلي والرندي :الثامن -

 .)٤(أباك وأخاك ومحاك وهناك معربة باحلروف

 عكس املذهب السابق عليه .أي  – عكسه :التاسع -

واختلف يف معناه فقال الزجاج  ،أن احلروف دالئل إعراب ،قاله األخفش :العاشر -

ومنع من  ،املعىن أ�ا معربة حبركات مقدرة يف احلروف اليت قبل حروف العلة :يفوالسريا

 .)٥(ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها

إعراب واإلعراب فيها ال ظاهر وال دالئل روف احلأن  ابن السراج هقالالحادي عشر:  -

 .)٦(مقدر 

يف الرفع بالنقل ويف النصب بالبدل أ�ا معربة  ،ابن أبي الربيع وغيرهحكاه  :الثاني عشر -

 .)٧(إال يف النصب للربعيوهو موافق ، ويف اجلر بالنقل والبدل معا فاألصل

                                                
- ٢٥٢، وشرح ألفیة ابن معط ١/١١٧، واإلیضاح في شرح المفصل١٩٤، والتبیین ص)٢(اإلنصاف مسألة )١(

، والهمع ٥٩ار العربیة صوأسر  ،٢/١٥٥، ونسبه المبرد في المقتضب للكوفیین١/١٧٧، والتذییل٢٥٣

١/٩٨ . 
 .١٨٤-١/١٨٣، والتذییل والتكمیل ١/٩٨، والهمع )٢اإلنصاف، مسألة، رقم ( )٢(
- ١/١٧٧، والتذییل١/٩٨، والهمع٢٥٣معط ص ، وشرح ألفیة ابن١٩٤صوالتبیین ، ١٥٥-٢/١٥٣المقتضب )٣(

 . ٢واإلنصاف مسألة . ١٧٨
ندي هو: أبو ر . وال٢، واإلنصاف مسألة ١/١٧٨، والتذییل١/٩٨، والهمع ١٠٥-١٠٣، ٩٩نتائج الفكر ص )٤(

، وكان إمامًا في القراءات، قرأ هـ٦١٦د األزدي الرندي، تلمیذ السهیلي، توفىحفص عمر بن عبدالمجی

 . ٢/٢٢٠لوعاة بغیة ا یات على السهیلي، وأحكم عنه العربیة، َشَرَح جمل الزجاجي . انظر:ابالرو 
وزاد أبو حیان في التذییل  ،١/٤٣وشرح التسهیل ،١/٩٨همع الهوامع، و ١٩٣، والتبیین ص١/١٥٤المقتضب )٥(

 .١/١٧٨وله: (وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده) انظر: التذییل والتكمیلق
 .١/٩٩همع الهوامع )٦(
   .١/١٠٠همع الهوامع  )٧(



٢٨٣ 

 

وأفضل هذه المذاهب وأصحها هو األول والثاني، كما أوضح ذلك كل من ابن 

مالك في التسهيل والسيوطي في الهمع واألشموني في شرحه لأللفية، والخضري 

  .)١(وني ونصوا على ذلكفي حاشيته على األشم

  :وثمرة الخالف رأي الباحث

على الرغم من كثرة اخلالف يف هذه املسألة، إال أين أرى أنه ال مثرة فيه تعود على 

ج منه بزيادة تركيب لغوي أو الدرس النحوي، أو على دارس النحو، ألن اخلالف مل ُخيرَ 

ى قد يستفيد منها املطَّلع عل ذكر للدرس النحوي،أو أي إضافة تُ جديد معىن لفظي إضافة 

  هذه املسألة.

لذلك فإين أرى أن هذه الكثرة من اآلراء ال طائل وال فائدة من ورائها للدرس 

الف شكلي ليس إال، وما فيه اخل النحوي، وليس هلا فائدة متت بصلة إىل الواقع اللغوي، وأن

ة فلم أجد هلا نصًا تطبيقيًا إال دربة عقلية فقط، ألين اطلعت على مصادر كثرية هلذه املسأل

  على السواء. يف الدرس النحوي من حيث الرتكيب أو املعىن

وأرى أنه لو كان هناك خالف يف أصول هذه األمساء، لكان منطقيًا أن يكون فيها  

  اً اخلالف طاملاً أن األصل واحد؟!.ثالثية، فعالم إذكلها خالف، ولكن أصوهلا  

إىل اثين  لت اآلراء فيهاليت وص هلذا اخلالفود مثرة النحاة على وجأحد من مل ينص و 

يف جعل احلروف  بصفة عامة، وهي ةوإن كان ابن مالك قد ذكر لطيفة يف املسألعشر رأياً، 

ن ذلك توطئة إلعراب املثىن وا�موع على حده؛ أل�ما وْ كَ و  ،املشار إليها نفس اإلعراب

 .)٢(وأشار إىل ذلك حناة آخرون حة عنه..ا باحلروف ال مندو فرعان على الواحد، وإعرا�م

  واهللا أعلم.

  

***  

                                                
والتذییل ، ١/٣٦ي على ابن عقیلحاشیة الخضر ، و ٣٥- ١/٣٤شرح األشموني، و ١/٤٣شرح التسهیل )١(

   .١٧٩/ ١والتكمیل
 . ١/٣٤األشموني شرح ، و ١/٨٤والتذكرة للصیمري، والتبصرة ١/١٧٩لمیوالتذییل والتك، ١/٤٣التسهیلشرح  )٢(



٢٨٤ 

 

(حركة نون الجمع والمثنى المذكر)مسألة:  - ٣
  

املشهور أن نون اجلمع املذكر دائماً مفتوحة، وذلك يف مجيع حاالت اجلمع اإلعرابية، 

رفعًا ونصبًا وجراً، ونون املثىن على العكس من ذلك حيث تأيت يف مجيع حاال�ا مكسورة 

 بعد األلف والياء على أصل التقاء الساكنني، وذلك هو املشهور بني النحاة واملتعارف عليه.

، وضم نون املثىن يف نصبلكن جاءت بعض الروايات الشعرية بكسر نون اجلمع يف حالة ال

وهو خالف املشهور، وقيل شاذ وقيل لغة، وقد مجعها ابن مالك يف بيتني من ، الرفع حالة

  :ألفيته قائالً 

  فافتح وقل من بكسره نطق     ونون مجموع وما به التحق 

  بعكس ذاك استعملوه فانتبه     ه ـونون ما ثني والملحق ب

  ا هو مناط اخلالف يف مسألتنا هذه.وهذ

 يتضح من خالل عرضما س فهل كسر نون اجلمع وفتح نون املثىن جائز أم ال؟ وهذا

  :كما يلي،  الدرس النحوي على اخلالف يف املسألة؛ ملعرفة أثر هذا اآلراء

.)١(قاله النحاس عنهلفرق بينها وبني نون اجلمع. و نون مكسورة لالإىل أن  ذهب سيبويه -

. )٢(إىل أ�ا ُكسرت كما ُكسرت يف "َدراِك" وذهب الكسائي -

إىل كسر نون املثىن؛ ألن األلف اليت قبلها قد تكون يف معىن احلركة، وال  وذهب الفراء -

احلركة إال باهلمز، والواو قد حترك إىل النصب والياء بغري مهز، فألزموا كل جزم ُميَكَّن من 

جاء بعد ألف ساكنة كأنه ساكن جاء متحرك، فخفض الذي بعده، كما خفضوا امليم من 

قول الشاعر:

)٣(أِمـْن ُأم أْوَفى ِدْمَنٌة لم َتَكلَِّم     .............

                                                
 ، ٢٣٢-١/٢٣٠، وشرح الكتاب للسیرافي١/٢٣٦التذییل والتكمییل )١(
 .١/٢٣٦التذییل والتكمییل )٢(
، والبیت هو مطلع معلقة زهیر ابن أبي سلمى، انظره في ١/٢٣٤، وشرح الكتاب للسیرافي١/١٠معاني القرآن )٣(

 . ٩، وشرح دیوان زهیر لألعلم الشنتمري ص٢٣٧لقات السبع صشرح المع



٢٨٥ 

 

يف  ِسرت لاللتقاء الساكنني، وإىل ذلك ذهب املربدإىل أن نون املثىن كُ وذهب الجرمي  -

، وحق الساكنني إذا التقيا أن ُحيرك أحدمها بالكسر، و�ذا علل البصريون  )١(أحد قوليه

  .)٢(كسر نون املثىن

إىل فتح نون املثىن وأن ذلك جائز يف حاليت النصب وذهب الكسائي والفراء   -

   .)٣(أللفواخلفض ونصَّا على أن ذلك ال جيوز مع ا

  .)٤(لغةوأن ذلك كسر نون اجلمع وما أحلق به ب إىل اجلزمالرضي  وذهب -

نون اجلمع حق إىل نقيض ما ذهب إليه الرضي، حيث قال: بأن  وذهب ابن مالك  -

وقد اعرتض أبو  .املثىن وامللحق به الكسر وفتحها لغةالفتح، وكسرها شاذ، وأن حق نون 

  .)٥(املثىن لغة من وجهنيحيان عليه يف قوله أن فتح نون 

إىل  إىل أن فتح النون مع الياء لغة لبين زياد بن فقعس، وذهب الفراءوذهب الكسائي  -

أ�ا لغة لبين أسد، إذا تغريت األلف إىل الياء يف النصب واجلر نصبوا النون، واستدل بقول 

 بعضهم:

َقلَّْت َعِشيَّةً    )٦(إالَّ َلْمَحٌة وَتِغيبُ َفَما ِهَي       َعَلى َأْحَوِذيـَّْين اْستـَ

إىل أنه ال جيوز عند أحد من احلذاق فتح نون املثىن مع األلف، وذهب ابن كيسان  -

وإنشادهم :

َنانَا َيانَا      َأْعِرُف منَها الِجْيَد َواْلَعيـْ   )٧(َوَمنِخرين َأشبَها ظَبـْ
                                                

 .١/٢٣٧، التذییل والتكمیل٢/١٥٣،  ١/٦المقتضب )١(
 .٢٣٢-١/٢٣٠، وشرح الكتاب للسیرافي٢٠٣- ٢٠٢، وشرح الجزولیة ص١/١٥٠شرح جمل الزجاجي )٢(
 .١٤٢، وشرح األبیات المشكلة اإلعراب ص١/٢٣٨یلیالتذییل والتكم )٣(
 .١/١٣٩، وشرح األشموني١/١٩٩افیةشرح الك )٤(
 .١/٢٣٨، والتذییل والتكمییل١/٥٩شرح التسهیل )٥(
وشرح ، ٧/٤٥٨، وخزانة األدب٥٥ائله حمید بن ثور في دیوانه صالبیت من بحر الطویل، وق )٦(

، وشرح ٣/١٣٦، والمقرب البن عصفور١/٦٩، وشرح ابن عقیل١/٦٣، وأوضح المسالك٤/١٤١المفصل

، وشرح جمل ٢/٤٢٣عاني القرآن ، وم١/٤٩وهمع الهوامع، ١/٢٣٨التذییل والتكمیلو ، ١/٣٩األشموني

 .٤٨٩، وسر صناعة اإلعراب ص٢١٧، وضرائر الشعر ص١/١٥٠الزجاجي
، وقیل لرجل من ضبة كما قال ١٨٧البیت من بحر الرجز، وقائلة رؤبة بن العجاج في ملحق دیوانه ص )٧(

، وخزانة األدب ١/٧١قیلابن ع، وشرح ٧٩/ ١ح التصریح، وشر ١/٦٥لمسالك المفضل، انظر: أوضح ا

، وحاشیة ١/٣٩شمونيوشرح األ ،١/٤٩وهمع الهوامع ،٤/٦٤،٦٧، ٣/١٢٩وشرح المفصل ،٤٥٣، ٧/٤٥٢

 .١/٢٥٩/  ، وحاشیة یس على التصریح١الخضري



٢٨٦ 

 

  .)١(ال يلتفت إليه؛ ألنه ال يعرف قائله، وال له وجه

. وقال األزهري: ال دليل فيه، إنه مصنوع فال حيتج بههذا البيت  وقال ابن عقيل يف

بقول الشيخ خالد  عر بعد الياء. واستدل يس يف حاشيتهوأن كسر نون اجلمع جائزة يف الش

  .)٢(األزهري هذا أن ذلك ليس لغة ، ولكن العيين نقل يف شواهده أنه لغة 

   الشاعر: لكسر نون اجلمع بقولابن عقيل  استشهدوقد 

  )٣(ينِ رِ آخَ  فَ انِ عَ ا زَ نَ رْ كَ وأنْ        يهِ ي أبِ نِ بَ ا وَ رً فَ عْ ا جَ فنَ رَ عَ 

  فقد كسر نون (آخرين) بدليل أن القصيدة كلها حرف القافية �ا مكسور. 

وذكر اخلضري يف حاشيته أن علماء القافية رووا هذا البيت بالفتح، وقالوا: "فيه عيب 

لق لكسر النون يف البيت السابق على اإلصراف، وهو اختالف حركة الروي املط

  من ذلك قول الشاعر:و  .)٤(الشاهد

  )٥(؟ينِ عِ بَ األرْ  دَّ حَ  تُ زْ اوَ جَ  دْ قَ وَ      ينِّ مِ  اءُ رَ عَ ي الشُّ غِ تَ بْ ا تَـ اذَ ومَ 

  .)٦(كما قال ابن مالكوليس كسرها لغة  والشاهد هو كسر نون " األربعِني". 

ملسألة قائًال: " فأما جمرد حركتها وقد أمجل صاحب منحة اجلليل القول يف هذه ا

فيهما فألجل التخلص من التقاء الساكنني، وأما املخالفة بينهما فلتميز أحدمها من اآلخر، 

وأما فتحها يف اجلمع؛ فألن اجلمع ثقيل لداللته على العدد الكثري، واملثىن خفيف، فقصدت 

  املعادلة بينهما؛ لئال جيتمع ثقيالن يف كلمة.

                                                
 . ١/٢٣٩التذییل والتكمییل )١(
 . ٢٦٢ – ١/٢٥٩على التصریح  ، وحاشیة یس١/٧٩، و شرح التصریح ٧٢ -١/٦٦شرح ابن عقیل  )٢(
، وخزانة األدب ٤٢٩انظر: دیوان حریر ص، وقائله: جریر بن عطیة بن الخطفي، الوافرالبیت من بحر  )٣(

 .١/٤٩، وهمع الهوامع١/٧٩، وشرح التصریح١/٦٧، وشرح ابن عقیل٣٩/ ١، وشرح األشموني٨/٩٥٦
  والبیت السابق على الشاهد هو قوله:  )٤(

 َبِرْئُت ِإلى ُعَرْیَنَة ِمْن َعِرینِ        َرْیَنٍة لیَس منَّاَعِریٌن ِمْن عُ 
لریاحي، من قصیدة یمدح بها نفسه، ویعّرض فیها بابن عمه، حر الوافر، وقائله: سحیم بن وثیل االبیت من ب  )٥(

، ٢٨، وشرح ابن الناظم ص٦٢، ٨/٦١، وخزانة األدب٥/١١، وشرح المفصل١/٦٨انظر: شرح ابن عقیل

، وشرح ٣/٣٣٢، والمقتضب١/٤٩، وهمع الهوامع٣٩، ١/٣٨، وشرح األشموني١/٦١المسالكوأوضح 

 .١/٧٦التصریح
 .١/٦٨، وشرح ابن عقیل١/١٠٩الخضريحاشیة  )٦(



٢٨٧ 

 

يف املوضعني وهو فتحها مع املثىن، وكسرها مع اجلمع ضرورة ال لغة، مث وورد العكس 

   .)١(قيل: وهذا خاص حبالة الياء فيهما، وقيل: ال، بل مع األلف والواو أيضاً 

 وقول، )٢(مع األلف كقول بعض العرب: مها خليالنُ  نون املثىن وحكى الشيباين ضم

  :الشاعر

َنانُ         يا أَبـََتا َأرَّقَني الِقذَّانُ     )٣(فالنوُم ال تأََلُفُه الَعيـْ

أن فتح النون يف التثنية ككسر نون  ابن مالك، كما شرحه ابن عقيلوظاهر كالم 

   . )٤(وليس كذلك بل كسرها يف اجلمع شاذ وفتحها يف التثنية لغة ،اجلمع يف القلة

  :رأي الباحث وثمرة الخالف

له فائدة على الدرس النحوي، فلم هذا اخلالف ليس به مثرة ذكرها النحاة، وليس 

يكن له أثر تطبيقي ملموس يف الواقع اللغوي، من حيث الرتكيب أو املعىن،  أو اللفظ، 

وذلك ألن هذه املواضع اليت استشهدوا �ا من الشعر تُعد من الضرورة الشعرية، والضرورة ال 

يلتجئ إليه الشاعر حني  تنزل منزلة القاعدة يف اخلالف أيًا كان نوعه، وإمنا هي أمر طارئ

تعوزه القافية إىل ذلك فقط، أما أن يكون ذلك أمراً مستساغاً، فذلك ليس من االحتماالت 

اللغوية، وتلك الضرورة يُعمل �ا كما وردت وال يقاس عليها، ألن بعض روايات الشعر 

  يتحملها الشاعر أو الراوي هلا، وقد يوجد يف النفس منها شيء.

 مثل هذه الشواهد القول بأنه مصنوع أو ال دليل عليه، وغري ذلك لذا جند بكثرة يف

من العبارات الدالة على عدم مصداقية تلك األبيات يف االستدالل �ا، لكنهم أجازوها 

  للضرورة خروجاً لتوجيه البيت الشعري ليس إال.

  واهللا أعلم.

***  

                                                
 .١/٧١منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل )١(
 .١/٦٢، وشرح التسهیل١/٢٤١والتكمیل لالتذیی )٢(
، ١/٣٩األشمونيو ، ١/٩٢، وخزانة األدب١٨٦انظر دیوانه صرؤبة بن العجاج، ل هوالبیت من الرجز، و  )٣(

 .١٧٦، والمؤتلف والمختلف ص١/٢٤١، والتذییل١/٦٢وشرح التسهیل ،١/٤٩همعالو 
 . ١/٧١شرح ابن عقیل  )٤(



٢٨٨ 

 

(فعل األمر المجرد من حروف المضارعة بين  -٤

 )١(ء)اإلعراب والبنا
  

 فعال، وذلك إذا ملاملشهور أن الفعل على ضربني، أحدمها مبين وهو األصل يف األ

. واملبين من األفعال نوعان: الفعل حتتج يف متييزها إىل إعراب. والثاين معرب، وهو الفرع

مر، وهو مبين على األصح على ما جيزم به املاضي، وهو مبين باتفاق على الفتح، وفعل األ

  ذلك أشار ابن مالك يف ألفيته قائًال:مضارعه. ول

  ضيٍّ بُنيا    ......أمٍر ومُ  وفعلُ 

لكن ظهر اخلالف بني النحاة يف فعل األمر ، حيث إن قال بعضهم إنه معرب، 

  وقال اآلخرون: إنه مبين، وذكر كل منهما حجته على النحو التايل:

إمنا قلنا إنه مبىن  :قالوابأن ستدلوا لذلك او  .أنه مبىن على السكون إلى ذهب البصريون -

على السكون ألن األصل يف األفعال أن تكون مبنية واألصل يف البناء أن يكون على 

السكون وإمنا أعرب ما أعرب من األفعال أو بىن منها على فتحة ملشا�ة ما باألمساء وال 

 .)٢(يف البناء أصلهمشا�ة بوجه ما بني فعل األمر واألمساء فكان باقيا على 

منهم من متسك بأن قال الدليل على أنه مبىن أنا أمجعنا على أن ما كان على وزن فعال و 

زال وتراك ومناع ونعاء وحذار ونظار مبىن ألنه ناب عن فعل األمر ـمن أمساء األفعال كن

فنزال ناب عن انزل وتراك ناب عن اترك ومناع ناب عن امنع ونعاء ناب عن انع وحذار 

  :قال زهري .ناب عن انظرونظار  ،ناب عن احذر

                                                
، ١/٦٤، وشرح األشموني بحاشیة الصبان ١/٥٠، وشرح التصریح٧/٥٨، وشرح المفصل٧٢اإلنصاف مسألة  )١(

، ومغني ١٢٥، وائتالف النصرة ص١٢٥، وأسرار العربیة ص٢/٢٤٩ةوشرح الرضي على الكافی

  .١/٢٢١اللبیب
 .٢/٥٤٢ اإلنصاف )٢(



٢٨٩ 

 

   )١(عر.. دعيت نزال ولج في الذَّ . ذوألنت أشجع من أسامه إ

   .وأنثها أل�ا مبنزلة النزلة ،أراد أنزل

معرب  لْ عَ رف املضارعة حنو افْـ املعرى عن ح هِ اجَ وَ إىل أن فعل األمر للمُ  ذهب الكوفيونو  -

أن ن األصل يف األمر للمواجه قلنا إنه معرب جمزوم ألواستدلوا على ذلك بقوهلم:  .جمزوم

وعلى ذلك قوله  "ليفعل"كقوهلم يف األمر للغائب   "لتفعل" "أفعل"يف حنو يكون بالالم 

يف قراءة من قرأ بالتاء من  )٥٨(يونس، آية: )ونَ عُ مَ جْ ا يَ مَّ مِ  يرٌ خَ  وَ وا هُ حُ رَ فْ تَـ لْ فَـ  كَ لِ ذَ بِ فَ ( :تعاىل

يب بن كعب ورويت هذه القراءة أُ نيب من طريق قراءة أ�ا قراءة الوذكرت ال، اءرَّ أئمة القُ 

وأيب عبد  ،وحممد بن سريين ،واحلسن البصري ،وأنس بن مالك ،عن عثمان بن عفان

وعاصم  ،وأيب رجاء العطاردي ،وأيب جعفر يزيد بن القعقاع املدين ،الرمحن السلمى

 ،و بن فائدوعمر  ،واألعمش ،وهالل بن يساف ،جواألعر  ،وقتادة ،وأيب التياح ،حدرياجل

 -وقد جاء يف احلديث عنه .)٢(وغريهم من القراء ،ويعقوب احلضرمي ،وعلقمة بن قيس

 -وقال  ،أي خذوا"لتأخذوا مصافكم: "أنه قال يف بعض مغازيه - صلوات اهللا عليه

فثبت أن األصل . )٣(أي قوموا "لتقوموا إىل مصافكم : "مرة أخرى -صلوات اهللا عليه 

                                                
 البیت روایة نإ البغدادي في الخزانة: " قال. ٨٩البیت من الكامل، وهو لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص )١(

 علس بن المسیب شعر من: هنا الذي فالصدر مختلفین، لشاعرین بیتین من ملفقة الصورة هذه على

 وصدره سلمي، أبي بن زهیر شعر من الشرح في الذي والعجز ،الذعر في ولج الصراخ یقع ...:وتمامه

، ١/٥٠،وشرح التصریح٢/٥٣٥اإلنصافانظر: و   .سیبویهل الكتاب في وهو ...ذإ أنت الدرع حشو ولنعم

، وشرح ٢/١٠٥الهوامع ، وهمع٣/٣٧٠، والمقتضب٣/٢٧١، والكتاب٣١٩، ٣١٨، ٦/٣١٧وخزانة األدب

، ١/٧٦٦، وتاج العروس٣/١٠٩،٢٤٩، وشرح الكافیة٦٥٨، ١١/٢٥٧، واللسان٤/٢٦المفصل البن یعیش

 .٥/١٧٥والمخصص
وقد قرأها كثیر من القراء بالتاء، كما هو مذكور، انظر:  بالیاء "فلیفرحوا"والجمهور قراءة حفص عن عاصم  )٢(

 .٢٥٢، وٕاتحاف الفضالء ص١/٣١٣ب، والمحتس٢/٢٨٥النشر في القراءات العشر
" َفْلیفرحوا" على والجمهورُ قال السمین الحلبي: (من سورة یونس، حیث  ٥٨الدر المصون تفسیر آیةجاء في و  )٣(

 وهي الخطاب، بتاء سیرین وابن هرمز وابن َرجاء وأبو والحسن وأنس وأبيّ  عفان بنا عثمان وقرأ. الغیبة بیاء

المقصود أبا  -  :الشیخ وقال ."والقیاُس  األصلُ  وهو: "الزمخشري قال. وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قراءةُ 

" فافرحوا" ُأَبيُّ  قرأ األصلِ  وبهذا افعل، بصیغة المخاطب ُیْؤَمرَ  أن القیاَس  أن یعني" قلیلة لغةٌ  إنها" -حیان 

 المني والمخاطبِ  الغائب في= =  َیْكُثر بالالم األمر أن وهي: كلیةٌ  قاعدةٌ  وهذه كذلك، مصحِفه في وهي

 ولُتْضَربْ  بحاجتي، لُیْعنَ : الثاني ومثال الجمهور، قراءة في الكریمة وكاآلیة" زیداً  لیقم: "األول مثال للمفعول



٢٩٠ 

 

حنو أفعل أن يكون بالالم حنو لتفعل كاألمر للغائب إال أنه ملا كثر يف األمر للمواجه يف 

استعمال األمر للمواجه يف كالمهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا جمئ 

 .)١(للتخفيف االستعمال فحذفوها مع حرف املضارعة طلباً  الالم فيه مع كثرة

  :مرة الخالفوثرأي الباحث 

اخلالف يف هذه املسألة ليس له مثرة على الدرس النحوي أرى من وجهة نظري أن 

أن األفعال يف  –كما قلنا   -وال يستفيد الدارس من اخلالف فيها شيئاً؛ ألن املشهور  

األصل مبنية، وأن فعل األمر مقتطع ومنتزع من الفعل املضارع، وإمنا أعرب املضارع ملا فيه 

كان مبنياً، أما وضعه مبا فيه من حروف املضارعة، من الزوائد األربع، فإذا جترد من الزوائد  

تينا منه باألمر ونزعنا حرف املضارعة عاد إىل أصله البناء أحيث �ا ضارع االسم، فإذا 

  استصحاباً لألصل.

وعليه، فإن فعل األمر مبين ال معرب، وإذا سلمنا بقول الكوفيني من أن األمر معرب 

ضمن معىن احلرف، وإذا تضمن معىن احلرف وجب أن جمزوم بالم األمر، فمعىن ذلك أنه ت

  يكون مبنياً، وال يكون الفعل معرباً إال مع وجودحرف املضارعة.

ومن هنا وجب القول بأن ما ذهب إليه البصريون هو الصواب، وهو الذي عليه 

  واهللا أعلم. اجلمهور، وأن ما ُعلم بدون تقدير، أعلى يف الرتبة مما يتوصل إليه بتقدير.

***  

  )١((عامل الرفع في االسم بعد "إْن" الشرطية) -٤

                                                                                                                                       

 الكثیرُ  بل" مصافَّكم لتأخذوا" الحدیث وفي. معه ومن عثمان كقراءة قلیالً  كان للفاعل مبنیاً  كان فإن. زید یا

 ومعه أو وحده للمتكلم بالالم األمر َیْضُعف وكذلك وقوموا، زید یا قم: نحو اْفَعلْ  صیغةب األمرُ  النوع هذا في

 لنقمْ : الثاني ومثالُ  ".لكم فألصلّ  قوموا: "السالم علیه قوله ومنه بالقیام، نفسك تأمر" ألُقمْ " نحو فاألول غیره،

 :الشاعر قول ومنه النهي، وكذلك نحن: أي

 الُجراِضمُ  فیها دام ما أبداً  بها *** َنُعدْ  فال دمشقَ  ِمنْ  َخَرْجنا ما إذا

 التیَّاح وأبو الحسن وقرأ. عنه مشهورةً  لیست وهذه خطابًا،" َفْلَتْفرحوا" قرأ أنه عامر ابنِ  عن عطیة ابن وَنَقل    

 .األصل وهو الالم، بكسرِ " َفِلیفرحوا"
 .١/٥١، وشرح التصریح ١٢٦، وائتالف النصرة ص ٢/٥٢٨اإلنصاف  )١(



٢٩١ 

 

  

املشهور أن أدوات الشرط "حروف الشرط" ال يأيت بعدها إال األفعال، والشرط ال 

يكون إال باألفعال؛ ألن الفعل يُعلِّق وجود غريه عليه، ولذلك ال يليها إال األفعال، ويقبح أن 

م؛ لكو�ا جازمة للفعل، واجلازم يقبح أن يتقدم فيها االسم على الفعل، ويفصل بينهما باالس

وعدم خروجها عن  ، فإ�ا لقو�ا يف با�ايفصل بينه وبني ما عمل فيه، إال "إْن" خاصة

الشرط إىل غريه توسعوا فيها فأجازوا فيها الفصل باالسم، ومل يكن ذلك بأبعد من حذف 

، فالفصل حسن، وجاز يف فعل الشرط، فإن كان بعدها فعل ماض يف اللفظ ال تأثري هلا فيه

  .)٢(الكالم وحال السعة واالختيار

سم بعد "إْن" وكان لكل قوم رأي وعلى ذلك اختلف النحاة يف عامل الرفع يف اال

  على النحو التايل: ومذهب

والفعل املظهر  ،إىل أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن أتاين زيد ذهب البصريون -

إمنا قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل ألنه ال  :قالوا حتجوا بأناو  .تفسري لذلك الفعل املقدر

 أنيفصل بني حرف اجلزم وبني الفعل باسم مل يعمل فيه ذلك الفعل وال جيوز  أنجيوز 

فلو مل يقدر ما  ،يكون الفعل هاهنا عامال فيه ألنه ال جيوز تقدمي ما يرتفع بالفعل عليه

ال جيوز فدل على أن االسم يرتفع بتقدير وذلك  ، يرفعه لبقي االسم مرفوعا بال رافع

 .)٣(فعل وأن الفعل املظهر الذي بعد االسم يدل على ذلك املقدر

إن زيد  :حنو قولك إىل أنه إذا تقدم االسم املرفوع بعد إن الشرطية ذهب الكوفيونو  -

 :قالوا احتجوا بأنو  ،)٤(فإنه يرتفع مبا عاد إليه من الفعل من غري تقدير فعل ،أتاين آته

أل�ا األصل  ؛خاصة وعملها يف فعل الشرط مع الفصل "إنْ "إمنا جوزنا تقدمي املرفوع مع 

ألن املكىن  ؛إنه يرتفع بالعائد :وقلنا ،يف باب اجلزاء فلقو�ا جاز تقدمي املرفوع معها

                                                                                                                                       
، وشرح المفصل ٢/٦١، وشرح األشموني بحاشیة الصبان٤٧٧، واللباب ١/٦٧، والكتاب٨٥اإلنصاف مسألة )٢(

 .١٢٩، وائتالف النصرة ص ٩/١٠البن یعیش ص
 .٩/٩شرح المفصل البن یعیش  )٢(
  .٦١٦، ٢/٦١٥اإلنصاف )٣(
 .٩/١٠هذا الرأي نسبه ابن یعیش في شرح المفصل للفراء فقط  )٤(



٢٩٢ 

 

جاءين الظريف  :كما قالوا،  األول فينبغي أن يكون مرفوعا به املرفوع يف الفعل واالسم

  .)١(كان مرفوعا به مل يفتقر إىل تقدير فعلوإذا  ، زيد

وذلك ألن  ،فاسد ورُدَّ بأنه .)٢(عن أيب احلسن األخفش أنه يرتفع باالبتداء وحكى -

وإذا كان  ،وهلذا كان عامال فيه ،حرف الشرط يقتضي الفعل وخيتص به دون غريه

رتفع به االسم يف ألن االبتداء إمنا ي ؛بطل تقدير االبتداء ،مقتضيا للفعل وال بد له منه

ألن حقيقة االبتداء هو التعرى من العوامل اللفظية ؛ موضع ال جيب فيه تقدير الفعل

 . )٣(وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود االبتداء الذي يرفع االسم ،املظهرة أو املقدرة

  ثمرة الخالف، ورأي الباحث:

بال؛ وأُدلل على ذلك مثرة ذات  –على ما أرى  –اخلالف يف هذه املسألة ليس به 

 رؤٌ امْ  إنِ : (وَ وقوله تعاىل)، هُ رْ أجِ فَ  كَ ارَ جَ تَ اسْ  ينَ كِ ِر شْ المُ  نَ مِ  دٌ أحَ  إنْ (وَ بقول اهللا تعاىل: 

  ).كَ لَ هَ 

) مرفوعان لفعل حمذوف فسرمها الفعالن وامرؤ، أحدعلى رأي البصريني، فإن ( -

ن املشركني استجارك".الظاهران، ومها "استجارك، وهلك" والتقدير"وإن استجارك أحد م

وعلى رأي الكوفيني، يكون "أحد، وامرؤ" مرفوعان بالضمريين العائدين عليهما من  -

الفعلني" استجارك، وهلك". 

اخلالف يكمن يف سبب الرفع لالسم الواقع بني "إْن" هذا وجدنا أن إذا علمنا 

اخلالف فيها من أسباب  وهذا ال يعد خالفًا أصيًال يستفاد منه يف اللغة، اليت يُعدوالفعل، 

منوها، وهذا اخلالف ال يؤثر فيها بزيادة يف الرتاكيب أو املعاين؛ ألن االسم يف هذا املوضع 

مرفوع أيًا كان الرافع له، ومل تتغري عالمة رفعه، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة، وهي هي عالمة 

  الرفع على الرأيني يف اخلالف.

                                                
 .٢/٦١٦ف اإلنصا )١(
 المصدر السابق. )٢(
 .٢/٦٢٠اإلنصاف )٣(
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ف يف هذه املسألة، ألن اخلالف ال يضيف إىل وكذلك ال يستفيد الدارس من اخلال

  معرفة الدارس شيئاً جديداً يستفاد منه، لذلك فإن اخلالف فيها كعدمه. 

  .واهللا أعلم

  

***  
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   )١((المنادى المفرد العلم بين اإلعراب والبناء) -٥

ن مبنيًا على أن املنادى من ناحية اإلعراب والبناء نوعان، أحدمها: أن يكو  املشهور

ما يرفع به لو كان معرباً، وذلك إذا كان مفرداً معرفة، أو نكرة مقصودة، واملفرد هو ما ليس 

وذلك إذا كان  –لفظًا أو تقديرًا  -مضافًا وال شبيهًا باملضاف. والثاين: أن يكون منصوبًا 

حنو"يا عبداهللا" أو نكرة غري مقصودة، حنو: يا رجًال، إذا مل ترد رجًال بعينه، أو كان مضافًا 

  شبيهاً باملضاف، وهو ما اتصل به شيء من متام معناه، حنو: يا طالعاً جبًال.

ولكن اخلالف يف هذه املسألة يف املنادى املفرد العلم، هل هو مبين أم معرب، وما 

علة بنائه والعامل فيه؟ وقد تعددت املذاهب يف ذلك فمنهم َمن ذهب إىل أن املنادى العلم 

  معرب ال مبين، ومنهم من قال ببنائه على الضم، وذلك على النحو التايل: املفرد

؛ ألنه رف املفرد معرب مرفوع بغري تنوينإىل أن االسم املنادى املع ذهب الكوفيون -

املعىن فلم  يف مفعول أنهال معرب له يصحبه من رافع وال ناصب وال خافض و  عندهم

 ؛ه بغري تنوينو رفع ، لذلكشبه ماال ينصرفلئال ي نصبيومل  ،لئال يشبه املضاف ُجير

جميئه يف أكثر  ه ألنو أما املضاف فنصبو  ،ليكون بينه وبني ما هو مرفوع برافع صحيح فرق

 .)٢(لنصب ألنه أكثر استعماال من غريهه على وجه من او الكالم منصوبا فحمل

  .إىل أنه مبىن على الضم وليس بفاعل وال مفعول وذهب الفراء من الكوفيين -

، وأن موضع كل إىل أنه مبىن على الضم وموضعه النصب ألنه مفعول وذهب البصريون -

منصوب؛ ألن حرف النداء ناب مناب الفعل، فإذا قلت: يا زيُد، فاملعىن: أدعو منادى 

شَبَه كاف اخلطاب، وبين على ين ألنه أبُ إمنا زيداً، فقامت أداة النداء "يا" مقام "أدعو"، و 

على الكسر اللتبس باملضاف إىل ياء املتكلم احملذوفة اكتفاء بالكسر  ألنه لو بين الضم؛

                                                
، وشرح األشموني ١/١٢٠، وشرح الكافیة للرضي٤٣٨، والتبیین٢٢٦، وأسرار العربیة٤٥اإلنصاف مسألة )١(

 .٤٥، وائتالف النصرة ص٢/٢٠٨بوالق، وشرح التصریح ٣/١١٩بحاشیة الصبان 
ائي فقط ال عامة الكوفیین، وكذلك ذكر السیرافي في ذكر الرضي في شرحه على الكافیة أن هذا هو رأي الكس )٢(

 .  ٣/٣٥، وشرح كتاب سیبویه للسیرافي ١/٣٥٠شرحه لكتاب سیبویه، انظر شرح الكافیة للرضي



٢٩٥ 

 

يا غالِم. ولو يين على الفتح اللتبس باملنادى املضاف احملذوف ألفه اكتفاء  عن الياء حنو

 .)١(بالفتحة

فتمسك بأن قال األصل يف النداء أن يقال يا زيداه كالندبة فيكون االسم  وأما الفراء -

ومها يا يف أول االسم واأللف يف آخره واالسم فيه ليس بفاعل وال  بني صوتني مديدين

مفعول وال مضاف إليه فلما كثر يف كالمهم استغنوا بالصوت األول وهو يا يف أوله عن 

الثاين وهو األلف يف آخره فحذفوها وبنوا آخر االسم على الضم تشبيها بقبل وبعد ألن 

املضاف إليها إذ كان متعلقا �ا أشبه آخره األلف ملا حذفت وهي مرادة معه واالسم ك

آخر ما حذف منه املضاف إليه وهو مراد معه حنو جئت من قبل ومن بعد أي من قبل 

أي من قبل  )٤الروم:()(هللا األمر من قبل ومن بعد :ذلك ومن بعد ذلك قال اهللا تعاىل

  .ذلك ومن بعد ذلك فكذلك هاهنا

لف يف آخر املنادى مبنزلة املضاف إليه لوجب وال جيوز أن يقال لو كانت األ :قالوا

أن تسقط نون اجلمع معها يف حنو واقنسروناه ألنا نقول حنن ال جنوز ندبة اجلمع الذي على 

  .ا كما ال جيوز تثنيته وال مجعه هجاءين فال جيوز عندنا ندبة قنسرون حبذف النون وال إثبا�

نادى املضاف حنو يا عبد عمرو فإنه وال جيوز أيضا أن يقال إن هذا يبطل بامل :قالوا

يفتقر يف باب الصوت إىل ما يفتقر إليه املفرد فكان ينبغي أن يقال يا عبد عمرو بالضم ألن 

خبالف املفرد أصله يا عبد عمراه ألنا نقول إمنا مل يقدر ذلك يف املنادى املضاف ألجل طوله 

  .فبان الفرق بينهما 

مفتوحا ألن االسم الثاين حل حمل ألف الندبة وأما املضاف فإمنا وجب أن يكون  

يف قولك يا زيداه والدال يف يا زيداه مفتوحة فبقيت الفتحة على ما كانت يف يا عبد عمرو  

وال يقال إنه كما كانت يف يا زيداه واملضموم هاهنا مبنزلة املنصوب واملنصوب مبنزلة املندوب 

  .نصب بفعل وال أداة

فرد مبنزلة املضاف امتناع دخول األلف والالم عليه والذي قال والذي يدل على أن امل

يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع احلال أن تقع معه فال جيوز أن يقال يا زيد راكبا 

                                                
 . ٤٦- ٤٥ائتالف النصرة ص  )١(
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والذي يدل على أنه مبنزلة املضاف وإن أفرد محلك نعته على النصب حنو يا زيد الظريف كما 

  .ته على الرفع حنو يا زيد الظريفحيمل نع

قالوا إمنا قلنا إنه مبىن وإن كان جيب يف األصل أن  وأما البصريون فاحتجوا بأن

ووجه ، ف اخلطاب مبنية فكذلك ما أشبههاوكا ،ألنه أشبه كاف اخلطاب ؛يكون معرباً 

فلما أشبه كاف اخلطاب من هذه  ،من ثالثة أوجه اخلطاب والتعريف واإلفراد الشبه بينهما

  .كما أن كاف اخلطاب مبنية  ،اً األوجه وجب أن يكون مبني

ألنه وقع موقع اسم اخلطاب  ؛وجب أن يكون مبنياً مو ومنهم من متسك بأن قال  

ألن املنادى ملا كان خماطبا كان ينبغي أن  ؛ألن األصل يف يا زيد أن تقول يا إياك أو يا أنت

  :)١(لشاعريستغىن عن ذكر امسه ويؤتى باسم اخلطاب فيقال يا إياك أو يا أنت كما قال ا

  .. أنت الذي طلقت عام جعتا. تايا مر يا ابن واقع يا أن

  ... أقبلت معتادا لما تركتاقتا حتى إذا اصطبحت واغتب

فلما وقع االسم املنادى موقع اسم اخلطاب وجب أن يكون مبنيا كما أن اسم 

  :ب أن يكون مبنيا على الضم لوجهنياخلطاب مبىن وإمنا وج

ما أن يبىن على الفتح أو الكسر أو الضم بطل أن يبىن على أنه ال خيلو إ :أحدهما

ألنه كان يلتبس مبا ال ينصرف وبطل أن يبىن على الكسر ألنه كان يلتبس باملضاف  ؛الفتح

  .لى الكسر تعني أن يبىن على الضمإىل النفس وإذا بطل أن يبىن على الفتح وأن يبىن ع

وبني املضاف ألنه إن كان مضافا إىل أنه بىن على الضم فرقا بينه  :والوجه الثاني

النفس كان مكسورا وإن كان مضافا إىل غريك كان منصوبا فبىن على الضم لئال يلتبس 

   .باملضاف ألنه ال يدخل املضاف

ألنه مفعول ألن التقدير يف قولك يا زيد أدعو زيدا أو  ؛وإمنا قلنا إنه يف موضع نصب

ت عمله والذي يدل على أ�ا قامت مقامه من أنادي زيدا فلما قامت يا مقام أدعو عمل

وجهني أحدمها أ�ا تدخلها اإلمالة حنو يا زيد ويا عمرو واإلمالة إمنا تكون يف االسم والفعل 

                                                
 صناعة وسرّ  ،١٦٣زید أبي نوادر من الرجز وهما لسالم بن دارة، وقیل لألحوص، انظر: البیتان )١(

 عمدة ،وشرح١/١٧٦والمقّرب ،١٣٠ ،١/١٢٧المفّصل ،وشرح١/٣٢٥واإلنصاف ،١/٣٥٩اإلعراب

 .٢/١٣٩ والخزانة ،٢/١٦٤ والّتصریح ،٤/٢٣٢الّنحوّیة والمقاصد ،٣/٧٢المسالك ،وأوضح١/٣٠١الحافظ
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دون احلرف فلما جازت فيها اإلمالة دل على أ�ا قد قامت مقام الفعل والوجه الثاين أن الم 

ثة وهي حرف جر فلو مل تكن الالم الم االستغا يالزيد ويالعمرو فإن هذه  اجلر تتعلق �ا حنو

امت مقام الفعل وإال ملا جاز أن يتعلق �ا حرف اجلر ألن احلرف ال يتعلق باحلرف قيا قد 

  ل.ض النحويني أن فيها ضمريا كالفعفدل على أ�ا قد قامت مقام الفعل وهلذا زعم بع

مل يف االسم املنادى وذهب بعض البصريني إىل أن يا مل تقم مقام أدعو وأن العا

   .أدعو املقدر دون يا والذي عليه األكثرون هو األول

  فإذا ثبت �ذا أنه منصوب إال أ�م بنوه على الضم ملا ذكرنا 

والذي يدل على أنه يف موضع نصب أنك تقول يف وصفه يا زيد الظريف بالنصب 

كما تقول مررت بزيد   محال على املوضع كما تقول يا زيد الظريف بالرفع محال على اللفظ

فكذلك هاهنا نصب ألن املنادى  ،الظريف والظريف فاجلر على اللفظ والنصب على املوضع

املفرد يف موضع نصب ألنه مفعول وهذا هو األصل يف كل منادى وهلذا ملا مل يعرض 

  .املفرد بقيا على أصلهما يف النصبللمضاف واملشبه باملضاف ما يوجب بناءمها ك

  ورأي الباحث: ثمرة الخالف

مثرة  أن يكون به –خبالف مسائل هذا الفصل  – حيتمل اخلالف يف هذه املسألة

  مثالً نقول: يا زيُد، ويا زيداً.مفيدة، وهي حتمل املنادي الرفع والنصب، ف

فاألول مبين على الضم، لئال يلتبس باملضاف إليه. والثاين منصوب ألنه يقع موقع 

  ن األصل يف "يا زيد"  أدعو زيداً.املفعول به عند النداء ، أل

  واألول معرب على اللفظ، والثاين منصوب على املوضع. 

  واهللا اعلم.

*** 
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  الباب الثالث:
  

  

  

  درس النحويـال يف الفخلاآثار 
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  تمهيـد:

عديــدة تنوعــت واختلفــت حســب بيئــة اخلــالف كـان للخــالف بــني النحــاة مثــار وآثــار 

مـن هـذه الرسـالة، وكـان منهـا املفيـد ذو األمهيـة  البـاب الثـايند ذكر�ـا يف أما الثمار فقـ نفسها،

للنحو وللدارس يف آن واحد، ومنها ما مل يفد، وكانت هذه الثمار بنوعيها ناجتة عـن اخلـالف 

  يف املسائل اليت تتعلق بالرتاكيب.

ســـلبية  ، فتنقســم إىل: آثــار إجيابيــة، وأخــرىبــابأمــا اآلثــار الــيت ســيدور حوهلــا هــذا ال

وذلــك لطــول زمـــن وإن كانــت احلســنة أكثـــر،  ، واآلثــار بنوعيهــا كثـــريةعلــى الــدرس النحـــوي، 

األمــر الــذي ، اخلــالف بــني البصــريني والكــوفيني، ممــا جعلــه يشــمل ُجــل أبــواب النحــو ومســائله

  ترتب عليه كثرة اآلثار، سواء ظهرت هذه اآلثار يف عهد البصريني والكوفيني أم بعدمها.

مل تكـــن آثـــار اخلـــالف كلهـــا إجيابيـــة ومل تكـــن كلهـــا ســـلبية،  فقـــد ظهـــر بعـــد وبـــالطبع  

حيــث إنـــه بعـــد  عصــر املدرســـتني آثــار غايـــة يف األمهيــة، وإن كـــان فيهــا بعـــض اآلثــار الســـلبية،

البصــرة والكوفــة، ظهــرت  بــني إســدال الســتار علــى التعصــب املــذهيب، واملشــاحنات الــيت كانــت

ذهبهما وأخذت من آرائهما وانتقت منهما، ورمبـا أتـت مدارس واجتاهات حنوية نشأت على م

  بآراء جديدة يف النحو العريب.

وهذا كلـه كـان لـه األثـر البـالغ يف تطـور حركـة النحـو وازدهـاره، ومفيـد للـدرس النحـوي 

خاصة ولعلوم العربية عامة، وإن كان هناك بعض اآلثار السلبية، فإ�ا من وجهة نظر فرديـة ال 

القادحــة يف النحــو، مث إن الــذين أدلــوا دلــوهم يف كثــرة اآلثــار الســلبية هــم  تصــل إىل حــد العلــة

أن أحلــل بعـــض بــاب أصــحاب النظريــات الــيت تـــدعو إىل جتديــد النحــو، وســأحاول يف هـــذا ال

اآلثار اليت قالوا عنها إ�ا آثار سلبية على الدرس النحوي، وخاصة ما كان من علماء البصـرة، 

ثـــرية ســــلبية، وســــأحلل هــــذه اآلراء، وأرد عليهـــا مــــدعماً الــــرد مبــــا حيـــث أســــندوا إلــــيهم آثــــاراً ك

استندوا إليه من أدلة وبأدلة أخرى من أهل هذا الفن واملتخصصني فيه من القدامى واحملدثني، 

أن بعــض مــا  الــدارسيعلم ولــتــدل علــى أن بعــض مــا ذهبــوا إليــه بعيــد عــن واقــع اللغــة العربيــة، 

  اً.يقال عن النحو والعربية ليس صحيح
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ســأتناول هــذه اآلثــار مــن النــاحيتني املفيــدة اإلجيابيــة ذات األثــر علــى بــاب ويف هــذا ال

مقدمــة وفصــلني: املقدمــة الــدرس النحــوي، والســلبية الــيت أســاءت للنحــو ودارســيه، وذلــك يف 

ول يف اآلثــار اإلجيابيــة، والفصــل الثــاين يف اآلثـــار والفصــل األ، تــوجز مــا سيفصــل يف الفصــلني

  . الدرس النحوي على السلبية

مــع ذكــر رأي الباحــث فيمــا ذهــب إليــه بالدراســة والتحليــل،  الفصــلنيوإليــك هــذين  

  ، على النحو التايل:بعض الدارسني يف هذه اآلثار ، والرد على بعضها كلما أمكن ذلك

  

***  
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  الدرس النحوي اآلثار اإلجيـابية للخالف يف

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٠٢ 

 

  ة:ـمقدم

ساحة الدرس النحوي،  يفار لقد نتج عن اخلالف بني النحاة البصريني والكوفيني آث

وتركت بصمات واضحة املعامل على اللغة العربية  الدرس النحوي،وهذه اآلثار قد أفادت 

وهذه اآلثار منها ما ظهر يف زمن البصريني والكوفيني، ومنها ما  عامة والنحو بصفة خاصة،

م، وإن كان هناك اآلثار السلبية فإ�ا جبانب اآلثار اإلجيابية كأن مل ظهر بعد انتهاء عهده

ثار مثل هذه الدعاوى السلبية أتكن شيئًا مذكورًا ـ من وجهة نظري ـ لقلتها، وألن الذي 

أُناس رمبا مل ينظروا فيما قالوه بعني ممحصة ملا حتتمله اللغة العربية من مميزات تسع مجيع 

  النحوي.   وجهات النظر يف الدرس

وهذه اآلثار اإلجيابية للخالف كان هلا أثر يف تنمية الثروة اللغوية بغض النظر عن 

 الدافع لذلك اخلالف. ومن هذه اآلثار ما ظهر يف عهد املدرستني، ومنها ما ظهر بعد

اجلديدة من بغدادية ومصرية وأندلسية  ةارس واالجتاهات النحوياملدمها، وجمئ عصر عصر 

  الدراسات النحوية، واليت أعدها من أهم اآلثار اإلجيابية.ومغربية يف 

وسوف أتتبع هذه اآلثار يف عهد املدرستني البصرية والكوفية وبعد عهدمها، إلظهار 

  ، على النحو التايل:بحثنيهذه اآلثار املفيدة للدرس النحوي، وسأوضح ذلك يف م
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  األول املبحث

  ملدرستنياآلثار اإلجيابية للخالف يف عهد ا 

ممـا سـبق مــن البحـث يف مدرسـيت البصــرة والكوفـة يتضـح أن اخلــالف بينهمـا كانـت لــه 

آثـــار متنوعـــة، حيـــث كانـــت قـــد تكاملـــت منـــاهج وأســـس البحـــث لـــدى كـــل منهمـــا يف جمـــال 

األسـس واملنـاهج الـيت اتبعتهـا كـل  ضـوء هـذهالدرس النحوي، وبدأ يظهر اخلالف بينهما علـى 

آثـار واضـحة املعـامل يف الدراسـات ممـا كـان لـه لدرس النحوي، وهذا مدرسة وأعالمها يف جمال ا

  ما يلي:النحوية، نذكر منها 

ظهور المناظرات واللقاءات النحوية: - ١

كانـــت هـــذه املنـــاظرات مســـة بـــارزة بـــني أعـــالم البصـــرة والكوفـــة، وكـــان معظمهـــا مقـــره 

ممــن يتطلعـــون إىل   عاصــمة اخلالفـــة بغــداد، حيـــث إ�ــا كانـــت وجهــة العلمـــاء واألدبــاء وغـــريهم

الشهرة واملال واحلظوة لدى اخللفاء واألمراء وأصحاب السلطان، وهذه املناظرات دونتها كتـب 

الـــرتاجم والطبقـــات، وســـأكتفي بتوضـــيح عـــدد منهـــا، مـــع ذكـــر غريهـــا واإلشـــارة إىل مصـــادرها 

مــن فقــط، وذلــك ملــن أراد االســتزادة؛ ألن املقــام يطــول بســردها ولــيس هنــا حمــل ذلــك، وكــان 

  أشهر هذه املناظرات واللقاءات النحوية بني املدرستني ما يلي:

  مناظرة الكسائي وسيبويه:  ) أ(

ـــة بـــني َعَلَمـــني كـــل منهمـــا مؤســـس  وهـــذه املنـــاظرة مـــن أشـــهر املنـــاظرات النحويـــة قاطب

ملدرسة حنوية، سيبويه رأس مدرسة البصرة، والكسائي رأس مدرسـة الكوفـة، ودارت املنـاظرة يف 

لرشـيد، وُعرفـت هـذه املنــاظرة باملسـألة الـيت دارت عليهـا "املسـألة الزنبوريـة" وكــان قصـر اخلليفـة ا

الســؤال يف هــذه املنــاظرة مــن الكســائي لســيبويه، حيــث ســأله قــائالً: "كنــت أظــن أن العقــرب 

  أشد لسعة من الزنبور فإذ هو هي، أو فإذا هو إياها؟"

 مـــع أن الصـــواب مـــا قالـــهفأجـــاب ســـيبويه قـــائًال: فـــإذا هـــو هـــي، فخطـَّــأه الكســـائي، 

ملوافقتــه مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي. قــال ابــن هشــام يف املغــين: "وأمــا ســؤال الكســائي،  ســيبويه؛

فإذا هـي و () ١٠١( األعراف: ) فإذا هي بيضاءهذا وجه الكالم مثل: (و فجوابه ما قاله سيبويه، 
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واسـتعمال  لقيـاس.. وإن ثبـت ـ يقصـد رأي الكسـائي ـ فهـو خـارج عـن ا)٢٠(طـه:) حيـة تسـعى

، وسـيبويه وأصـحابه ال يلتفتـون ملثـل الفصحاء كاجلزم بـ (لن)، والنصب بـ (مل)، واجلر بـ (لعـل)

، وقد أورد الـدماميين يف شـرحه علـى املغـين يف "إذا" أمـوراً )١(ذلك، وإن تكلم بعض العرب به"

  .)٢(وآراء جديرة بالنظر، ولكن املقام هنا غري مناسب لعرضها

كتب الرتاجم والطبقات روايات عديدة يف هذه املناظرة، وأيـاً كانـت هـذه ولقد ذكرت  

الروايات فإن املشهور بـني أغلـب النحـاة أن رأي سـيبويه هـو الصـواب، وأن التـدخل السياسـي 

  .)٣(هو الذي أ�ى هذه املناظرة لصاحل  الكسائي ضد سيبويه

احلاضــرون بالنصــب والــدليل علــى ذلــك أن ســيبويه طلــب مــن حيــىي الربمكــي أن ينطــق 

وألن  )٤(فلــــم جيبــــه، ومل يــــرتض ذلــــك احلاضــــرون، واكتفـــــوا بــــأن قــــالوا: القــــول قــــول الكســـــائي

  شهد له احلاضرون خوفاً من السلطان.قد حظوة عند الرشيد، ف الكسائي كان ذا

وأياً كان األمر، وما آلت إليه املناظرة من غنب لسيبويه، فإ�ا تدل داللـة واضـحة علـى 

بني البصرة والكوفة على الدرس النحوي، ودفـاع كـل منهمـا عـن مذهبـه النحـوي، أثر اخلالف 

الـــــذي ارتضـــــاه ووضـــــع أسســـــه ومنهجـــــه، حيـــــث إن مـــــذهب البصـــــريني ال جييـــــز دخـــــول "إذا 

الفجائيــة" علــى اجلملــة الفعليــة، والكوفيــون جييــزون ذلــك. وإذا كــان هنــاك كثــري وقفــوا جبانــب 

  ئي مثل األعلم الشنتمري والدماميين.سيبويه، فإن البعض قد وافق رأي الكسا

  مناظرة الكسائي واألصمعي:ب) (

  الكسائي:  قولكانت كسابقتها يف جملس الرشيد، وكان موضوعها حول 

  ؟ن الحسنـيجزونني السوءي مأم كيف  م    بفعله أنى جزوا عـامرا سـوءى

  ؟ن باللبنـا ضف إذا مـرئمـان أنـ ه    وق بأم كيف ينفع ما تعطي العل

                                                
 حرف "إذا" وقد ذكر فیها أوجهًا خمسة مع التعقیب على كل وجه بما یفیده.مغني اللبیب  )١(
 .١/٣٤٦شرح الدمامیني على المغني: انظرها في :  )٢(
 ، تاریخ األدباء لیاقوت ترجمة الكسائي.١/٢٠٦ . واآلمالي البن الشجري١٨٨ – ١٣/١٨٥إرشاد األریب  )٣(
 . ٥٦-٥٣نشأة النحو:  )٤(
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إنه بالنصب، فقال له "رئمان" فرد األصمعي ذلك عليه، وقال:الكسائي  رفعفقد 

الكسائي: اسكت، ما أنت وهذا؟ جيوز بالرفع والنصب واجلر، فسكت. ووجهه أن الرفع 

على اإلبدال من "ما"، والنصب بـ"تُعطي"، واخلفض بدل من اهلاء. وقد صوَّب ابن الشجري 

ا�ا للبَـّو بأنفها، وهو عطيتها إياه ال عطية هلا غريه، فإذا رفع إنكار األصمعي، فقال: ألن رئم

مل يبق هلا عطية يف البيت؛ ألن يف رفعه إخالء "تعطي" من مفعوله لفظاً وتقديراً، واجلر أقرب 

إىل الصواب قليًال، وإمنا حق اإلعراب واملعىن النصب، وعلى الرفع فيحتاج إىل تقدير ضمري 

  . )١(أي: "رئماُن أنٍف له"راجع إىل املبدل منه، 

  (ج) مناظرة الكسائي واليزيدي:

اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد، فجرت بينهما مسائل كثرية، فقال اليزيدي 

  للكسائي: أجتيز هذين البيتني؟:

  ما رأينا خرباً نْقــ          ـَقـر عنه البيَض صقرُ 

  هـرُ ال يكون الَعير مهـراً         ال يكون المهـر م

فقال الكسائي: جيوز علـى اإلقـواء، وحقـه ال يكـون املهـر مهـراً، فقـال اليزيـدي: فـانظر 

جيداً، فنظر مث أعاد القول، فقـال اليزيـدي: ال يكـون املهـُر مهـراً حمـال يف اإلعـراب، وإمنـا ابتـدأ 

فقـــال املهـــر مهـــر، وضـــرب بقلنســـوته األرض، وقـــال: أنـــا أبـــو حممـــد، فقـــال لـــه حيـــىي بـــن خالـــد 

تكتـين أمـام أمكي: خطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صـوابك مـع سـوء أدبـك، الرب 

  .)٢(أمري املؤمنني وتكشف رأسك؟! فقال: إن حالوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عين التحفظ

وكمــــا قــــال الشــــيخ حممــــد الطنطــــاوي: كــــان ينبغــــي للكســــائي أن يعــــرب باإلصــــراف ال 

  .)٣(باإلقواء حبسب اصطالح العروضيني

وأرى أن هــذه املنــاظرة وإن كانــت تــدل علــى حــب الظهــور والغلبــة والتعصــب إىل حــد 

ما أمام السلطان، إال أ�ا تركت أثراً مهماً على الـدرس النحـوي، وهـو إعطـاء الفرصـة للمنـاظر 

                                                
، ٤/٤٥٥بن معشر، انظر خزانة األدبوهما ألفنون التغلبي، واسمه ظالم أو صریم  البسیط، البیتان من بحر )١(

  ، ترجمة الكسائي.لیاقوت الحموي ي ابن الشجري المجلس السادس، ومعجم األدباءوأمال
 .٣٥معجم األدباء لیاقوت الحموي ترجمة الكسائي، والوفیات ترجمة الیزیدي،  ودرة الغواص الوهم  )٢(
 . ٥٧ص نشأة النحو: )٣(
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واحملاور مرة أو أكثر؛ كي يراجع نفسه فيما قال؛ لإلتيان بالرأي الصحيح وعرض وجهة نظره، 

اليزيــدي مـع الكسـائي، وهــذا األمـر تـرك جمــاالً فسـيحاً للمنـاظرات واحملــاورات وهـذا الـذي فعلـه 

  اليت أفادت الدرس النحوي. 

  (د) مناظرة المبرد وثعلب في مجلس محمد بن عبداهللا بن طاهر:

يف جملسـه و  اختلف املربد وثعلب حبضرة األمري حممـد بـن عبـداهللا بـن طـاهر بـن احلسـني

  حول قول امرئ القيس:

  )١(ِمرْ النَّ  يهِ دَ اعِ ى سَ لَ بَّ عَ ا        أكَ كمَ  نتاِن خظاتاَمتلها 

نه رد األلف اليت كانت ساقطة يف الواحـد أقال ثعلب: إنه خظتا، كما يقال غزتا، إال 

وقـال  جـل ألـف التثنيـة، ومسـوِّغ ذلـك ضـرورة الـنظم.لتاء التأنيـث السـاكنة ملـا حتركـت التـاء؛ أل

  ثىن لإلضافة إىل "كما".املربد: إنه خظاتان، فحذف نون امل

فثعلـب يـرى أن الكلمـة فعـل، وأن األلـف الثانيــة فيهـا اسـم. واملـربد خيالفـه يف األمــرين، 

فالكلمــة عنــده اســـم واأللــف الثانيــة حـــرف عالمــة املثــىن. واأللـــف األوىل عنــد كــل منهمـــا الم 

  الكلمة سواء أكانت فعالً أم امساً على رأي املربد.

األمري، قال ثعلب لألمري: أيصح أن يقال: مررت بالزيـدين  وملا طال نقاشهما مبجلس

ظريفــي عمــرو؟ فيضــاف نعـــت الشــيء إىل غــريه؟ فقــال: ال واهللا مـــا يقــال هــذا. مث التفـــت إىل 

  املربد فأمسك ومل يقل شيئاً، مث قام من ا�لس مقهوراً.

ائــل: ال أدري مل ال جيــوز هــذا؟ ومــا أظــن أحــداً ينكــر قــول الققــال يــاقوت احلمــوي: "

رأيت الفرسني مركويب زيد، وال الغالمني عبدي عمرو، وال الثوبني دراعيت عمرو، ومثلـه مـررت 

  . )٢(بالزيدين ظريفي عمرو، فيكون مضافاً إىل عمرو، وهو صفة لزيد، وهذا ظاهر لكل متأمل

وقـــال القفطـــي: " قـــال البصـــريون: والقـــول مـــا قالـــه املـــربد، وإمنـــا تـــرك اجلـــواب أدبـــاً مـــع 

  .)١( حممد بن عبداهللا بن طاهر لـمَّا تعّجل اليمني وحلف: ال يقال هذا"األمري

                                                
، وخزانة األدب ٥/٤٦باه والنظائر ، واألش١٦٤البیت من بحر المتقارب، وهو المرئ القیس، انظر دیوانه ص  )١(

والممتع في التصریف ، ٢٠١واللسان مادة (متن)، ومغني اللبیب ص ،١٧٨، ٩/١٧٦، ٥٧٦ ،٧/٥٠٠

 . ٢/١٨٧،١٩٣، والمقرب البن عصفور ٢/٥٢٦
 معجم األدباء لیاقوت، ترجمة ثعلب. )٢(
 إنباه الرواة، ترجمة ثعلب. )١(
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، يـــدل علـــى أن اإلنســـان يـــرب قســـم غـــريه وإن اً قيـــُخلُ  اً وأرى أن يف هــذه املنـــاظرة ملمحـــ

أقســم علــى خطــأ، والصــواب جيانبــه، وخاصــة إذا كــان كبــري القــوم، طاملــا أن احلاضــرين يعلمــون 

ن احلق حمفوظ لصـاحبه، وُشـِهَد لـه بـه ، حيـث شـهد  للمـربد الصواب يوافق رأي من، وطاملا أ

  ياقوت والبصريون. 

  وأكتفي �ذه األربع، وأشري إىل مناظرات أخرى لالستزادة، منها:

  ) مناظرة المازني في مجلس الواثق:هـ(

  .)٢(كانت هذه املناظرة بني املازين من البصريني وبعض حناة الكوفة 

  السكيت في مجلس المتوكل:(و) مناظرة المازني وابن  

  .)٣(كانت هذه املناظرة حول وزن كلمة "نكتل"

  (ز) مناظرة المبرد وثعلب في مجلس أكابر بني طاهر:

  .)٤(كانت هذه املناظرة حول كيفية كتابة كلمة "الضحى"

  (ح) مناظرة بين الكسائي واليزيدي:

  .)٥(كانت يف جملس املهدي قبل توليه اخلالفة

اظرات الــــيت دارت بــــني الفـــريقني كــــان هلــــا دور كبــــري يف إذكــــاء روح وأرى أن هـــذه املنــــ

  االجتهاد، واملثابرة حىت اكتمل هذا العلم بكل مواده وفنونه.

  

  

  

                                                
 ط الخانجي. ١/٥٤یین واللغویین للزبیدي انظر هذه المناظرة في: طبقات النحو  )٢(
 .١/٢٥٠، إنباه الرواة ١/٩٤طبقات النحویین واللغویین  )٣(
 .١٩/١١٨انظر: إرشاد األریب  )٤(
 . ٤٠، آمالي الزجاجي ١٨/٧٦األغاني  )٥(
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  اللغوية ) المجالس٢(

تعتــرب ا�ــالس مــن أهــم اآلثــار والنتــائج الــيت خلفهــا اخلــالف بــني البصــريني والكــوفيني، 

يهـا أقـرب إىل احلـق، أل�ــا بعيـدة عـن جمـالس األمــراء باهلـدوء، واحملــاورات فوتتسـم هـذه ا�ـالس 

 -عــــادة -املنــــاظرات الف املنــــاظرات الــــيت تشــــتد فيهــــا حــــدة التعصــــب؛ ألن خبــــوالســــالطني، 

حيضــرها رجـــال الدولـــة، وكــان الفـــائز فيهـــا ينظــر إىل شـــهرته أمـــام الســلطان؛ لـــذلك يتخـــذ كـــل 

وهــذه ا�ـالس نــتج   .لطانالسـإعجــاب جــل االنتصـار والفــوز علـى خصــمه، لينـال أسـبيل مـن 

عنها ثـروة لغويـة وحنويـة كبـرية، ملـا كـان يثـار فيهـا مـن مسـائل توضـح وجهـة نظـر كـل فريـق فيمـا 

  دق من مسائل حنوية، بنوع من العمق والتفكري احلر املوضوعي، دون تعصب أوحدة. 

حــىت ظهــرت   -ومــن أجــل هــذا اهــتم كثــري مــن األدبــاء جبمــع هــذه ا�ــالس وتــدوينها 

  ومؤلفات فيها، منها: جمالس ثعلب، وجمالس ابن قتيبة.كتب 

ولنكتف من ا�الس باإلشارة إىل جملسني كأمثلة ملـا جـرى فيهـا مـن حمـاورات، حـىت ال 

  يطول بنا املقام يف عرض ا�الس كلها.

مجالسة الرياشي وثعلب:   ) أ(

قــال يــاقوت احلمــوي: " قــال أبــو العبـــاس ثعلــب: كنــت أســري إىل الرياشــي ألمســـع 

  نه، وكان نقي العلم، فقال يل يوما وقد قرئ عليه:م

  ما تنقم الحرُب الَعوان منِّي        بازل عامين حديث سنِّي

  )١(لمثل هذا ولدتني أمي

فقـال: كيــف تـروي "بــازل"؟ تقـول: بــازُل أو بـازَل أو بــازِل؟ فقلـت: أتقــول هــذا يف 

ـــة؟ إمنـــا أقصـــدك لغـــري هـــذا، يـــروى بـــازُل أو بـــازَل أو بـــا زِل: الرفـــع علـــى االســـتئناف، العربي

  واخلفض على اإلتباع، والنصب على احلال، فاستحيا وأمسك".

                                                
انظر: إنباه الرواة و بن هشام، وٕالى علي بن أبي طالب، من بحر الرجز، وقد ُنسب إلى أبي جهل عمر  )١(

عجم األدباء ترجمة ثعلب، والمغني م، واألشباه والنظائر للسیوطي الفن السابع. واللسان مادة (بزل)، و ٢/٣٧١

 أو معناه في أشبهه ما حكم الشيء یعطى من المغني بعنوان "قد ثامنمن الباب ال األولى القاعدةو حرف "أم" 

 ..". فیهما أو لفظه في
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  مجلس ضم ثعلباً والزجاج في مجلس ثعلب:  ) ب(

وكـان احلــديث يــدور حـول املــربد وكتابــه "املقتضــب" مث تطـرق احلــديث إىل ســيبويه عــن 

  .)١(طريق أيب موسى احلامض، مث دفاع املازين عنهم مجيعاً 

يراجع األشباه والنظائر للسـيوطي الفـن السـابع واملناظرات  من هذه ا�السالستزادة ول

" فــــــــن املنــــــــاظرات وا�الســــــــات واملــــــــذاكرات واملراجعــــــــات واحملــــــــاورات والفتــــــــاوى والواقعــــــــات 

  ففيه ملن أراد املزيد. واملراسالت"

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٥٧، وطبقات النحویین واللغویین ٣/١٤١الرواة  ، وٕانباه١/١٣٧انظر: إرشاد األریب  )١(
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  الثاني ملبحثا

  د زمن املدرستنيـة بعـار اإلجيابيـاآلث 

انتهـــى عصـــر البصـــرة والكوفـــة، جـــاء عصـــر املدرســـة البغداديـــة يف الدراســـات بعـــد أن 

 النحوية، وبدأ النحو يف بغداد كوفياً؛ ألن ميل النحاة كان للخلفـاء واخللفـاء مييلـون للكـوفيني،

 خيتارون منهم مـؤدبني هلـم وألبنـائهم، وكـان كـل مـن يريـد الشـهرة ويتطلـع إىل املـال يتجـه واوكان

جعلهـــا مقـــراً للمنـــاظرة بـــني أعـــالم املدرســـتني الســـابقتني، وكـــان كـــل حنـــوي مـــن إىل بغـــداد، ممـــا 

مدرســة حيــاول النصــر علــى منافســه؛ لينــال احلــظ الــوافر مــن املــال، وظــل هــذا احلــال حــىت �ايــة 

القـــرن الثالـــث اهلجـــري، الـــذي انتهـــى بظهـــور املـــربد آخـــر أعـــالم البصـــرة، وثعلـــب آخـــر أعـــالم 

  الكوفة.

الث اهلجري أصبحت بغـداد هـي ا�تمـع النحـوي، الـذي يلتقـي يف منتصف القرن الثو 

فيـــه النحـــاة ويطـــول فيــــه اخـــتالطهم، وأدى ذلـــك إىل هـــدوء حــــدة التعصـــب والغلـــو، وأصــــبح 

ر بـني جمتمعاً أكثر تفهماً وتعمقاً، وبُعداً عـن التكلـف والعصـبية، ممـا جعـل للخـالف مـذاقاً آخـ

لـدرس النحـوي ة لالنافعـ آلثارنحوية، ومن هذه اأفادت الدراسات ال النحاة، وهذا كان له آثار

  ما يلي:

وتعدد االتجاهات النحوية ُجددظهور نحاة  -١

والتقـــاء كـــل مـــن أعـــالم كـــان هلـــدوء حـــدة اخلالفـــات يف أوائـــل القـــرن الرابـــع اهلجـــري، 

ـــر يف ظهـــور  ـــةالبصـــرة والكوفـــة يف بغـــداد أث يف  اجتاهـــات ونزعـــات خمتلفـــة يف الدراســـات النحوي

املـــذهبني علـــى بســـاط البحـــث  زغة احلزبيـــة عـــرض العلمـــاءـانكســـرت حـــدة النـــا فعنـــدم، بغـــداد

، فاستعرضــوا دعــائم القواعــد الــيت تركــزت عليهــا مــن الروايــة والشــواهد واألقيســة ليتعرفــوا والنقــد

أســاس متــني ، فــاختلفوا مقــدار هــذه القواعــد مــن الصــحة والضــعف حــىت يبتــىن حكمهــم علــى 

زعة ـفكـان مـنهم مـن غلبـت عليـه النـات متثـل ثـالث طوائـف، ، وكانـت هـذه االجتاهـفيما بينهم

  .ـزعتنيزعة الكوفية ، ومنهم من مجع بني النـالبصرية ،ومنهم من غلبت عليه الن

توىف أبو إسحاق إبراهيم الزجاج امل ، فهي:زعة البصريةـالن اغلبت عليه اليت أما الطائفة

بــن هـــ. وأبــو القاســم عبــد الــرمحن ٣١٦بــن الســراج املتــوىف ســنة هـــ وأبــو بكــر حممــد  ٣١٠ســنة 
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هــ، ٣٤٥مـان املتـوىف سـنة ربْ هـ ، وأبو بكر حممد بـن علـى مَ ٣٣٧إسحاق الزجاجي املتوىف سنة 

  هـ .  ٣٤٧وأبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه املتوىف سنة 

أبو موسى سليمان بن حممد  ، فهي:زعة الكوفيةـالن اغلبت عليه اليت وأما الطائفة

  . هـ ٣٢٧ارى، توىف سنة هـ ، وأبو بكر حممد بن القاسم األنب٣٠٥، توىف سنة احلامض

، بن قتيبة، فهي: أبو حممد عبد اهللا بن مسلم زعتنيـبني الن تمجعاليت  وأما الطائفة

هـ ، وأبو احلسن ٢٩٩بن كيسان ، توىف سنة هـ، وأبو احلسن حممد بن أمحد  ٢٧٦توىف سنة 

بن شقري، توىف اهـ ، وأبو بكر أمحد بن حسني ٣١٥سنة  على بن سليمان األخفش، توىف

هـ ، وأبو عبد اهللا إبراهيم ٣٢٠بن اخلياط، توىف سنة هـ وأبو بكر حممد بن أمحد ٣١٧نة س

  . )١(ولقد كان هؤالء متهيدا لظهور املذهب البغدادي هـ .٣٢٣بن حممد نفطويه ، توىف سنة 

ضـح علـى تعـدد اآلراء النحويـة، وكـل يأخـذ جتـاه النحـوي أثـر واكان هلذا التعدد يف االو 

كبــري يف انتشــار وظهــور كتــب النحــو الأثــره  كــان لــهمبــا يــراه مناســباً لفهمــه وقريبــاً مــن إدراكــه، و 

  . من الشروح واحلواشي والتهذيبات واملختصرات، وكذلك البحث يف أصول النحو املختلفة

 نتقاءظهور المدرسة البغدادية وانتشار ظاهرة االنتخاب واال - ٢

وهذا االجتاه ظهر على يد املدرسة البغدادية كما أوضحته يف الفصل األول، حيث  

كان موقفها من اخلالف موقف الرتجيح واالنتخاب من اآلراء واخلروج برأي مستقل، حيث 

تدرس رأي البصريني والكوفيني وترجح بينهما، أو توّفق بينهما دون مفاضلة، أو خترج برأي 

  يهما، دون التعصب ألحدمها على اآلخر.جديد ُيستدرك عل

وعلــــى هــــذا الــــنهج وهــــذا االجتــــاه ســــارت الدراســــات النحويــــة يف بغــــداد، وغريهــــا مــــن 

األمصـــار اإلســـالمية، فكـــان �جـــاً مميـــزاً للـــدرس النحـــوي يف بغـــداد، وكـــذلك يف مصـــر والشـــام 

االجتـــاه. واألنـــدلس، واملغـــرب، لكـــن بغـــداد هـــي احلـــائزة علـــى قصـــب الســـبق والرائـــدة يف هـــذا 

  من أهم آثار اخلالف النحوي. –يف نظري  –وكانت هذه املدارس 

                                                
 .١٥٨، ١٥٣ - ١٤٨نشأة النحو:  )١(
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وتُعد مدرسة بغداد هي األوىل يف األخذ مببدأ االختيـار واالنتقـاء والرتجـيح بـني اآلراء، 

والتوفيـق بينهــا، وحماولــة اإلتيـان بــرأي جديــد منهــا، وقـد وضــع أســس هـذا االجتــاه تالميــذ املــربد 

  بصرية، وتالميذ ثعلب رأس الطبقة اخلامسة الكوفية.رأس الطبقة السابعة ال

يقول املخزومي:" فقد شهدت بغداد إذن علمـني مـن أعـالم العربيـة، وحـدث أن أخـذ 

البغداديون عن هذين الشيخني، وحاولوا التوفيق بني املذهبني ... وكـان لوجودمهـا أثـر كبـري يف 

من ذكاء وقوة منطق، وقـدرة علـى اجلـدل،  حتول الدارسني عن النحو الكويف، ملا امتاز به املربد

وملـا تركتــه الدراســة الفلســفية والصـراع العقلــي بــني املعتزلــة وخصـومهم مــن أثــر يف �يئــة األذهــان 

لتقبــل األســاليب اجلدليــة البصــرية القائمــة علــى املنطــق، وكــان ملواقــف املــربد مــع ثعلــب وغــريه، 

  .)١("غيان املنهج البصري وغلبتهوانعقاد املناظرة بينه وبني خصومه أثر كبري يف ط

وبـــدأ هـــذا االجتـــاه يف الدراســـات النحويـــة يـــزداد منـــواً وتأصـــيالً منـــذ بدايـــة القـــرن الرابـــع 

  اهلجري.

ويعتـرب شـوقي ضـيف الزجــاجي اسـتهالالً النصـراف البغــداديني عـن النزعـة الكوفيــة إىل 

مـــنهج البغـــداديني واضـــح، ، لكـــن اجتاهـــه حنـــو )٢(النزعـــة البصـــرية، الـــيت ســـادت بعـــده إال قلـــيالً 

حيـــث إنــــه يأخــــذ بـــرأي البصــــريني غالبــــاً وبـــرأي الكــــوفيني أحيانــــاً، وإذا أعجبتـــه حجــــة كوفيــــة 

وينقصها الدليل العقلي أضافه إليها وأخذ �ا، وأخذ برأي الكـوفيني فيهـا، والـدليل علـى ذلـك 

  ما يلي:

ن خربهــــا امســــاً "كـــأن" للتشــــبيه دائمــــاً عنـــد البصــــريني. والكوفيــــون يقولـــون: إذا كــــا -

جامـداً فهـي للتشــبيه، وإذا كـان مشـتقاً كانــت للشـك مبنزلـة "ظننــت"، وتومهـت" مثــل:  

  كأن حممداً قائم، وقد تكون للتحقيق، كقول الشاعر:

  )١(فأصبح بطن مكة مقشعراً      كأن وجه األرض ليس بها هشام

                                                
 بتصرف یسیر. ٣٩٢مدرسة الكوفة:  )١(
 . ٢٥٤مدارس النحو:  )٢(
، وشرح ٩٣البیت من بحر الوافر، وقائله: الحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغیرة، انظر دیوانه ص  )١(

، واللسان مادة (قثم)، وشرح ٥٧١، والجنى الداني ١/١٣٣، وهمع الهوامع ١٩٦، والمغني ١/٢١٢التصریح 

 .٢/٥١٥شواهد المغني 



٣١٣ 

 

  .)٢(فقد أخذ برأي الكوفيني

يني يف االنتقـــاء واالختيـــار مـــن اآلراء وممـــا يوضـــح أن الزجـــاجي ذهـــب مـــذهب البغـــداد

واخلـــروج بــــرأي جديــــد مــــا رآه يف "ســـوى"، فســــوى عنــــد ســــيبويه ظـــرف مكــــان دائمــــاً، وعنــــد 

الكـوفيني تســتعمل ظرفــاً كثـرياً وغــري ظــرف قلـيًال، لكــن الزجــاجي رأى أ�ـا ليســت ظرفــاً قطعــاً، 

وبـدالً أو اسـتثناء مثـل: مـا وأ�ا تقع فاعالً، مثل: جاء سواك، ومفعوالً به، مثل: رأيت سواك، 

  .)٣(جاءين أحد سواك

 انتشار الدراسات النحوية في أمصار إسالمية جديدة - ٣

بني البصريني والكوفيني انتشار الدراسات النحوية يف  اإلجيابيةكان من مثار اخلالف 

، وهدأت حدة إىل بغداد ةبلدان إسالمية غري الكوفة والبصرة، وذلك بعد انتقال اخلالف

زعات ـيف بغداد مجيع الن تظهر والنحاة، و والتقى العلماء عصب، وخفت نار اخلالف، الت

على أيدي علماء جدد من مدارس  - كما سبق   - ، وانقسموا إىل ثالث طوائفالنحوية

جديدة انتشرت بعد زوال عصر البصريني والكوفيني، ومن هذه املدارس اليت اهتمت 

، مدرسة بغداد، تني السابقتنيرسي وقع بني حناة املدة على إثر اخلالف الذبالدراسات النحوي

  والشام، ومدرسة األندلس واملغرب.ومدرسة مصر 

وكما سبق ذكره آنفًا أن السمة البارزة اليت كانت متيز مجيع هذه املدارس واالجتاهات 

ء اجلديدة، هي امليل يف �اية األمر إىل االختيار والرتجيح أو التوفيق دون مفاضلة بني آرا

السابقني، أو حماولة اإلتيان بآراء جديدة يف الدرس النحوي، وقد مر احلديث عن أوىل 

  املدارس اليت انتهجت ذلك النهج فيما سبق، وهي مدرسة بغداد.

االجتاهات النحوية اليت ظهرت بعد مدرسة املدارس و  لبقيةوفيما يلي إيضاح ميسر  

   الدرس النحوي، كما يلي: على بغداد  وأثرها 

  أوًال: الدرس النحوي في مصر والشام:

                                                
 .١/١٣٣والهمع ، ١٩٦صمغني اللبیب "كأن"  )٢(
 .١/٣٠٣"سوى" والهمع  حرف مغني اللبیب )٣(



٣١٤ 

 

كانت الدراسة النحوية يف مصر أسبق منها يف الشام، النشغال الشاميني بعلوم 

القراءات والفقه واحلديث والدراسات اإلسالمية بصفة عامة، وكان هلم نصيب كبري من 

  الفصحى، فلم تعزهم احلاجة إيل هذه الدراسة يف أول أمرها.

بالدراسات النحوية منذ نشأ�ا األوىل، وكان يف مصر حناة أما مصر فقد اهتمت 

قدماء مشهورون، وكانت نزعتهم املذهبية يف دراسة النحو مرتبطة بنزعة شيوخهم ومن 

يأخذون عنهم من العلماء، فقد أخذوا أول األمر باملذهب البصري، مث بالكويف فور ظهوره، 

نهج الذي سارت عليه مجيع الدراسات مث انتهى اجتاههم إىل املذهب البغدادي، وهو امل

  .)١(النحوية من القرن الرابع اهلجري وحىت الوقت احلاضر

وظهر يف الدراسات النحوية مبصر يف هذه الفرتة علماء هلم فيها قدم راسخة منذ 

  القدم، وكان من أقدم النحاة يف مصر:

لقراءات، أخذ عنه نافع هـ) وكان عاملًا با١١٧، تلميذ الكسائي، تويف (عبدالرحمن بن هرمز

  املدين.

والَّد بن محد التميمي، وهو أول حنوي باملعىن الدقيق مبصر، أخذ عن اخلليل بن  ومنهم:

  .)٢(أمحد. قال عنه الزبيدي:"مل يكن مبصر كبري شيء من كتب النحو واللغة قبله

سنة ثعلب ومن مؤلفاته يف النحو "املهذب" تويف  )٣(: أبو علي الدينوري، خنتومنهم

  هـ. ٢٨٩

ابن والَّد ، وهو ابن أيب علي الدينوري، وهو أول من أدخل كتاب سيبويه إىل مصر،  ومنهم:

  هـ).٢٩٨توىف (

  هـ). ٣٣٢ابن والَّد، حفيد أيب علي الدينوري، كتاب "االنتصار لسيبويه" تويف ( ومنهم:

  هـ).٣٣٧( النحاس، ومن مؤلفاته إعراب القرآن والتفاحة يف النحو ومنهم:

مث جاء إىل الشام علماء من العراق، منهم الزجاجي والفارسي وابن خالويه وابن 

جين، والتقى بالشام ـ كما حدث مبصر ـ املذهبان البصري والكويف، حيث وجود ابن جين 

                                                
 بین النحویین، السید رزق الطویل. الخالف )١(
 .٢٢٣طبقات النحویین واللغویین:  )٢(
 هو كل من كان من ِقبل المرأة كأبیها وأخیها، وكذلك زوج البنت أو األخت. الختن: )٣(



٣١٥ 

 

رئيس مدرسة القياس، وابن خالويه الكويف النـزعة، والذي يضيق بنحو البصرة، واتبع السماع 

م العرب" ونفى من اللغة فيه ما أجازته فلسفة البصرة، وكذلك وجود يف كتابه "ليس من كال

املعري الشاعر املعاصر البن جين وابن خالويه، وما يُعرف عنه من سعة الرواية يف السماع، 

وضجره من حنو البصرة املمتلئ بالتعليالت واجلدل والقياس، وقد ظهر ضجره واضحًا بنحو 

  غفران".البصرة خاصة يف كتابه "رسالة ال

والواضح أن الدراسات النحوية يف مصر والشام كانت ختتلف باختالف اجتاهات 

العلماء الوافدين عليها، فمع وجود املذهبني البصري والكويف قد يغلب االجتاه البغدادي 

  أحياناً بالشام؛ لوجود املتنيب الشاعر، وابن خالويه.

كثر انتشارًا منها يف الشام، والواضح كذلك أن الدراسات النحوية يف مصر كانت أ

لتعدد العلماء الذين نبغوا فيها واستوطنوها واختذوا منها دار إقامة ومقرًا للمدارسة والتعليم. 

أما يف الشام فكانت أقل انتشاراً؛ أل�ا كانت تتوقف على رحالت العلماء إليها، وهذه 

  الرحالت كانت غري مستقرة.

القرن السابع اهلجري ازدهرت الدراسات  ومن منتصف القرن الرابع حىت أوائل

النحوية يف مصر والشام، حيث ظهر على الساحة علماء وحناة من القطرين، ومن أشهر 

  هؤالء النحاة:

هـ)، وابن بري ٤٦٩هـ)، وابن بابشاذ املتوىف (٤٣٠احلويف، أبو احلسن علي بن إبراهيم ( -

هـ)، وابن معط ٦١٣(هـ) والكندي، أبو اليمن زيد تاج الدين بن احلسن ٥٨٢(

هـ)، وابن يعيش شارح املفصل.٦٢٨(

  كما كان هناك حناة آخرون تتلمذوا على أيدي هؤالء السابقني، منهم:

وابن هـ)، ٤٤٠الذاكر، وهو حنوي مصري تتلمذ على ابن جين، وعاصر احلويف توىف ( -

سنة القطاع، صاحب كتاب "�ذيب أفعال ابن القوطية" وقد استوطن مصر، وتويف �ا 

.هـ)٥٢٠وحممد بن بركات، تتلمذ على ابن بابشاذ وابن جين، تويف ( هـ،٥١٥

ومل يلتزم هؤالء النحاة مجيعًا منهجًا معينًا يف دراسا�م النحوية، فلم يلتزموا باملنهج   -

البصري أو الكويف، وإمنا غلبت عليهم النزعة البغدادية مع الرتجيح هلذا املذهب أو ذاك، 



٣١٦ 

 

لك سيطرة االجتاه البغدادي على دراسة النحو يف مصر منذ النشأة والذي يدل على ذ

األوىل ما كان من آراء أليب جعفر النحاس، الذي اختارها من آراء املذهب البصري 

والكويف، ومنها:

أن األمساء الستة معربة حبروف العلة نفسها، متفقًا يف ذلك مع قطرب وهشام الكوفيني،  -

.)١(والزجاجي من البصريني

.)٢(يتفق مع الكوفيني يف أن فعل األمر معرب جمزوم، ال مبين كما عند البصريني -

  وهناك آراء للنحاة املصريني، نذكر منها ما يلي:

ذهب حممد بن بركات إىل أن "الذي" و "أن" املصدرية يتقارضان، فتقع إحدامها مكان  -

األخرى، فتقع الذي مصدرية، كقول مجيل بثينة:

  )٣(بين كالذي       أرى كِبدي من حبِّ بثنة يقرحُ أتقرُح أكباد المح

حيث جعل الذي مصدرية، أما إذا قدرناه "أتقرح أكباد احملبني كالذي أرى كبدي 

  تقرحه" كانت امساً موصوًال.

وذهب ابن بابشاذ إىل أن "الكاف يف أمساء األفعال مثل: "رويدك" و "مكانك" حرف  -

ومضافًا إليه مع الظروف كما ذهب البصريون،  خطاب، وليست امسًا جمرورًا مع احلرف،

.)١(وال فاعالً كما زعم الفرَّاء، وال مفعوالً كما زعم الكسائي

وذهب ابن بري إىل أن "لوال" تفيد التعليل يف مثل: لوال إحسانك ملا شكرتك، وأن  -

.)٢(العرب لذلك جروا �ا املضمر يف مثل "لوالي"

ع الفعل املبين للمجهول مصدر وظرف وجار وذهب ابن معط إىل أنه إذا اجتمع م -

وجمرور، كان اجلار وا�رور نائب الفاعل ال الظرف وال املصدر، بينما البصريون يرون أن 

  .)٣(إقامة أي من الثالثة نائباً للفاعل مباح
                                                

 .١/٢٣٨، وهمع الهوامع١٥التفاحة في النحو، ألبي جعفر النحاس ص )١(
 .١/١٥، والهمع ١٦ص التفاحة )٢(
 الباب الخامس "في ذكر ٥١٤، وانظر المغني ٤٧البیت من بحر الطویل، وهو لجمیل بثینة من دیوانه ص )٣(

 .١/٣٣٨األشباه والنظائر ، و ٨٩٦وشرح شواهد المغني ص، ... الجهات التي یدخل االعتراض على
 .٢/١٠٦، وهمع الهوامع ٢/٦٥شرح الرضي على الكافیة  )١(
 .١/٢٢٧األشباه والنظائر للسیوطي: )٢(



٣١٧ 

 

 ثانيًا: الدرس النحوي في األندلس والمغرب:

الكوفيني، له مثاره على وهذا أثر آخر من آثار اخلالف بني النحويني البصريني و 

الدرس النحوي، حيث ازدهرت حركة انتشار النحو يف بالد األندلس واملغرب، وخاصة يف 

عهد الدولة األموية؛ حلبهم العرب والعربية والعلم بصفة عامة، إىل جانب الرحالت من 

رب، ومن واملغرب إىل املشرق لطلب العلم، ورحالت املشارقة إىل بالد األندلس واملغ ساألندل

املشارقة الذين رحلوا إىل بالد األندلس أبو علي القايل، الذي كان مدرسًا جبامع الزهراء 

  بقرطبة، وأملى به كتابه "األمايل".

أول حنوي إن واملغرب كوفية، حيث  سوقد بدأت الدراسات النحوية يف بالد األندل

ي والفرَّاء، وهو أول من ظهر باألندلس هو جودي عثمان املوروي، الذي تتلمذ على الكسائ

أدخل إىل األندلس كتب الكوفيني، وأول من صنَّف يف النحو، وكان أول كتاب دخل 

  األندلس كتاب الكسائي يف النحو.

وظل النحو يف األندلس على املذهب الكويف حىت جاء األفشنيق، حممد بن موسى 

سيبويه رواية، وقرأه على هـ ولقي الدينوري مبصر، وأخذ عنه كتاب ٣٠٧بن هاشري املتوىف ا

  طالبه بقرطبة.

وبدخول كتاب سيبويه إىل قرطبة بدأ النحو البصري ينافس الكويف باألندلس، حىت 

اهتم األندلسيون بكتاب سيبويه واعتربوه قرآن النحو، وتنافسوا يف حفظه وشرحه والتعليق 

طراوة، وابن خروف، وابن عليه، وممن علَّق عليه من علماء األندلس: أبو بكر اخلشين، وابن ال

الباذش، وظلت العناية به حىت انتهى إىل ابن الضائع الذي شرحه وأبدى فيه مشكالت 

  .)١(عجيبة

ومن أعالم حناة األندلس بعد دخول املذهب البصري �ا جبانب الكويف: حممد بن 

يدة هـ)، وابن س٣٧٩هـ)، والزبيدي (٣٦٧هـ)، وأبو بكر بن القوطية (٣٥٣حيىي اجلياين (

  هـ).٤٤٨صاحب املخصص واحملكم (

                                                                                                                                       
 .١/٣٠٤األشباه والنظائر للسیوطي: )٣(
 .٢٢١نشأة النحو:  )١(



٣١٨ 

 

وهكذا ازدهرت وانتشرت الدراسات النحوية باألندلس واملغرب، وعرفت فيها 

االجتاهات النحوية الثالثة، مث مال النحاة إىل االجتاه البغدادي يف االختيار واالنتقاء 

ندلس، ومن أعالم والرتجيح، وإضافة آراء جديدة زادت االجتاه البغدادي منوًا وازدهارًا يف األ

  هذه الفرتة والذين انتهجوا املنهج البغدادي:

هـ) الذي كانت له اختيارات يف املدارس الثالث، ٤٧٦الشنتمري املتوىف (األعلم  منهم: -

ومن آرائه الدالة على ذلك املنهج: أنه ذهب إىل أن "الفاء" تزاد يف اخلرب إذا كان أمراً أو 

، ووافق )٢(فال تكلمه، وهو موافق للفراء يف ذلك �يًا فقط، مثل: زيد فكلمه، وزيد

. )٣(الكسائي يف رأيه يف املسألة الزنبورية"

هـ)، وله آراء كثرية وخمتلفة يف كتب النحو، أخذها ٥٢١السيد البطليوسي املتوىف (ومنهم: -

أن "حىت" ال تعطف املفردات فقط، بل تعطف أيضًا اجلمل، من آراء السابقني، منها: 

. )٤(حىت تكلُّ املطايا، برفع "تكل" مثل: سريت

  . )٥(ومنها: أن تأيت "أن" مفسرة، بشرط أال يكون يف اجلملة السابق عليها أحرف القول -

.)١(ومنها: أن "كأن" ال تأيت للتشبيه إال إذا كان خربها امساً جامداً، حنو: كأن زيداً أسدٌ 

الشنتمري، ومن مصنفاته هـ) وهو تلميذ األعلم ٥٢٨ابن الطراوة املتوىف ( ومنهم: -

"املقدمات على كتاب سيبويه" وكان فيه متوسعًا يف األخذ من آراء الكوفيني 

، ومما اختاره من مذهب الكوفيني أن املعرفة أصل والنكرة فرع، وكان )٢(والبغداديني

.)٣(سيبويه واجلمهور يذهبون إىل عكس ذلك

متعددة يف كتب النحو، والسهيلي،  هـ) وله اختيارات٥٢٨ابن الباذش املتوىف ( ومنهم:  -

هـ)، واجلزويل ٥٩٢مضاء القرطيب ( ابنهـ) و ٥٨١صاحب "نتائج الفكر" تويف(

                                                
 .١٧١ ء" ص، حرف "الفامغني اللبیب )٢(
 .١٠٢، حرف "إذا" صالمغني )٣(
 .١٣٦المغني:  )٤(
 .٤٤المغني، حرف "أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون" ص  )٥(
 . ١٩٦المغني حرف "كأن" ص )١(
 .٢٩٦مدارس النحو:  )٢(
 .١/٥٥همع الهوامع:  )٣(
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، وأبو حيان األندلسي هـ)٦٧٢هـ)، وابن مالك (٦٦٣(هـ)، وابن عصفور ٦٠٧(

هـ).٧٤٠(

وهكذا انتشرت الدراسات النحوية يف األمصار اإلسالمية، وظهرت اآلراء املتعددة 

لخالف بني النحاة، وظهرت الشروح وامللخصات والتهذيبات واحلواشي واملقدمات نتيجة ل

به ما ملا تركه البصريون والكوفيون، ويرجحون بني هذا املذهب أو ذاك، واجلديد الذي يأتون 

هو إال احتمال إعرايب يضيفونه أو توجيه أو علة مبتكرة، حىت أصبح لدينا ثروة ضخمة من 

  ريب، رمبا يضيق �ا السائرون يف طريق تعلم النحو ودراسته.اآلراء يف النحو الع

وهذا ما جعل حنا الفاخوري يقول عن ظاهرة انتشار الدراسات النحوية وتأثري 

اخلالف فيها: " قد استوىف علماء البصرة والكوفة موضوع النحو، ومل يدعوا ملن يأيت بعدهم 

بني اآلراء أو اجلمع بينها من غري ترجيح أو وال سيما يف بغداد إال الشرح والتلخيص والتوفيق 

  . )٤(مفاضلة

  

  ظهور مصنفات للخالف بين المدرستين - ٤

كان من أبرز آثار اخلالف بني النحاة ـ من وجهة نظري ـ ظهور مصنفات اعتنت 

مبسائل اخلالف وما ورد فيها من وجهات نظر متباينة لكل فريق وما استند إليه فيما ذهب 

مة اليت وقع أو تشري إىل بعض املسائل امله ،يف اخلالف من مسائل من رأي وما جرى

اخلالف فيها، وذلك ملن أراد أن يعلم عن مسائل اخلالف وآراء املختلفني فيه، وخيتار من 

بني اآلراء ما يناسب ويالئم فهمه واستيعابه، وهذا يعود الدارس على الدربة على االختيار 

  من بني اآلراء.

ظهرت هذه املصنفات أيام سواء ومسائله، ات اليت اهتمت باخلالف ومن أهم املصنف

وسأذكر هذه من بطون الكتب،  ، وسواء أكانت بني أيدينا أم ُعرفت املدرستني، أو بعدمها

  على النحو التايل: أصحا�ا زمنياً أسبقية وفاة حسب  املصنفات

هـ.٢٨٩"املهذب"، أليب علي، أمحد بن جعفر الدينوري  - ١
                                                

 .٣٣٤تاریخ األدب العربي لحنا الفاخوري  )٤(
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هـ).٢٩١لنحاة" لثعلب ("اختالف ا - ٢

املسائل على مذهب النحويني فيما اختلف فيه البصريون والكوفيون البن   - ٣

هـ ورد فيه على ثعلب.٣٢٠كيسان 

هـ وهو للرد ٣٣٨املقنع يف اختالف البصريني والكوفيني أليب جعفر النحاس  - ٤

على ثعلب.

هـ.٣٤٧الرد على ثعلب يف اختالف النحويني، البن درستويه  - ٥

هـ.٣٤٨ف لعبداهللا األزدي االختال - ٦

املتوىف " اخلالف بني النحويني" و "اخلالف بني سيبويه واملربد" ومها للرماين  - ٧

.)١(هـ٣٨٤

هـ.٣٩٥بن فارس املتوىف ال"كفاية املتعلمني يف اختالف النحويني" - ٨

"التبيني يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني" أليب البقاء العكربي  - ٩

ه أيضاً "املسائل اخلالفية" وقيل: إنه مقتطع من التبيني.هـ، ول٦١٦املتويف 

مسائل اخلالف، إلبراهيم بن عيسى بن حممد األزدي، املعروف بابن أصبغ  -١٠

هـ.٦٢٨وابن املناصف، القرطيب األندلسي 

هـ.٦٧١البن األنباري  )١(" اإلنصاف يف مسائل اخلالف" و "الواسط" -١١

هـ. ٦٨١املتوىف "اإلسعاف يف مسائل اخلالف".البن إياز  -١٢

هـ.٧٦٨ب النحاة"، ليوسف الكوراين "الذهب املذاب يف مذاه -١٣

ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، لعبداللطيف الزبيدي على  -١٤

هـ).٨٠٢أرجح األقوال املتويف (

واملتأمل هلذه املصنفات جيد أ�ا تنقسم إىل مرحلتني خمتلفتني يف اخلالف، فمن 

ىل السادس ظهرت يف زمن اخلالف بني البصرة والكوفة، وبدأت بكتاب كويف الكتاب األول إ

وهو لثعلب رأس الطبقة اخلامسة الكوفية، والكتب اخلمسة اليت تلته رد عليه من حناة أغلب 

الظن أ�م مجعوا بني النـزعتني الكوفية والبصرية، وأبو جعفر النحاس كان يأخذ برأي 

                                                
 . بوجودهما في مكان مالم أرهما، ولم أعلم سمعت بهما و هذان الكتابان  )١(
 .١٥٤، ١٤٨هذا الكتاب ذكره ابن الشجري في آمالیه ونقل منه، انظر آمالي ابن الشجري  )١(
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عليها امليل إىل العصبية املذهبية، وهذا ما أكده ابن األنباري البغداديني، وهذه الكتب يغلب 

بعد ذلك يف مقدمة كتابه اإلنصاف يف الفرتة التالية، بعد زوال عهد الكوفة والبصرة، ومل أر 

  من بني هذه الكتب كتاباً لبصري من أعالم مدرسة البصرة.

ار اخلالف أما باقي املصنفات، فأرى أ�ا جاءت بعد هدوء التعصب وخفوت ن

بذهاب عهد املدرستني البصرة والكوفة؛ لذا فإن وجهتها كانت مائلة إىل االعتدال ـ قدر 

اإلمكان ـ  وال أدل على ذلك مما قاله ابن األنباري يف مقدمة كتابه "اإلنصاف يف مسائل 

اخلالف"حيث يقول:".. واعتمدت يف النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو 

على سبيل اإلنصاف ال التعصب واإلسراف، مستجريًا باهللا مستخريًا له فيما  البصرة

  قصدت". 

ومع ذلك نراه قد حتامل كثريًا على الكوفيني يف كتابه، حيث إنه مل يوافقهم إال يف 

  .)٢(سبع مسائل من مائة وواحد وعشرين مسألة خالفية

  كثرة كتب النحو  - ٥

واز والتوسع يف اجل ، واآلراء ،ة، كثرة الرواياتهذا أثرا من آثار األمور السابقكان 

وكثرة التأويل، واملبالغة يف الصنعة ، فهذه األمور جتدها يف مجيع املطوالت من كتب النحو 

القدمية وكتب الشواهد ، يقول عبد احلميد حسن بصدد تعدد اآلراء " أما أثره فهو هذه 

الكثري فيما ازدحم به من آراء ، حىت  الضخامة اليت انتهى إليها علم النحو وهذا التشعب

. وظهر يف املطول من كتب النحو العلوم العربية تشعبا واتساعا . أصبح هذا العلم من أكثر

، بذلك ة بأسبا�ا وعللها ووجوه خترجيهاذلك امليل إىل استيفاء اآلراء املختلفة وتدوينها مقرون

وصار كثري من  ،ن اخلالف املتشعبمأصبحت كل قاعدة من القواعد النحوية حموطة بسياج 

  .)١(العبارات مثارا للجدل يف ضبطها وتأويلها

  اكتمال صرح النحو والصرف - ٦

                                                
 من هذا البحث.  )٣٧٣( في صالحقًا انظر هذه المسائل السبع  )٢(
 ، بتصرف یسیر. ٢١٧القواعد النحویة، لعبدالحمید حسن ص  )١(



٣٢٢ 

 

صرح النحو ، وتشعب مسائله وكثرة مؤلفاته نتيجة التنافس بني البلدين  لكان اكتما

يد  الطور األول كان علىـ كما مر يف الفصل األول ـ البصرة والكوفة، ومت ذلك على طورين 

سيبويه والكسائي ، فقد أبدع سيبويه كتابه ، ومل يدع ملن جاء بعده استدراكا عليه، وكان 

يعاصر سيبويه الكسائي الذي كانت له مؤلفاته أيضا، وشد من أزره إقبال الدنيا عليه بعد 

وسعى سعيه حىت كون من  اد ، فاعتد للكوفيني فيها متكًأ،اتصاله باخللفاء واألمراء ببغد

الند للند، موقف  ملذهب البصري ، ووقفت منها مقوية ثبتت أما مذهبًا أو مدرسة يني الكوف

ملناصبتهم أشد العداء وإشهار سالح اخلصام يف وجوههم ، وما زال  فاستفز ذلك البصريني 

على حوز قصب السبق رغبة يف التغلب وحرصا على اإلزراء باآلخر  كل من البلدين حريصاً 

، فاض تعليمه للناس وازدادت تآليفهرواياته، واست، فاتسعت العباسيني وتفانيا يف الدنو من

فاألخفش البصري يصنف ويذيع على الناس ما أوتيه من علم ، ومعاصره الفراء الكويف تغمره 

  . لكتب اليت راجت يف بغداد والكوفةعطايا املأمون وحتفزه إىل تدوين ا

األول، فقد خترج يف الطور األول رجال  للطور  أما الطور الثاين فكان نتيجة وتتوجياً 

كانوا فرسان هذا الطور، فكان يف البصرة أبو عثمان املازين وأبو عمر اجلرمي، وأبو حممد 

 ،وحممد ابن سعدانالتوزي، وأبو على اجلرمازي ، وكان يف الكوفة يعقوب ابن السكيت ، 

وا امليدان تسوقهم العصبية وثعلب ، والطوال وغريهم ، ولقد مشر اجلميع عن ساعد اجلد ونزل

، واختصروا ما ينبغي فات السابقني وشرحوا جممل كالمهمالبلدية أيضا، فأكملوا ما 

 اختصاره، وبسطوا ما يستحق البسط، وهذبوا التعريفات ، وأكملوا وضع املصطلحات، ومل

  إال فصلوه. من غريه  يدعوا شيئا من النحو إال نظروه، وال أمراً 

، وأول من سلك هذا السبيل املازين ن الصرف،أن انفصل النحو عوكان نتيجة ذلك 

  فقد ألف يف الصرف وحده ، وشق الطريق ملن بعده .

ال أن التأليف يف النحو كان أكثر، حىت استوى قائما على قدميه، وامتازت إ

، وانتهى االجتهاد ة اليت ليس وراءها �اية ملستزيد، فنمت أصوله، وأوىف على الغايشخصيته

  . )١(، وثعلب خامت الكوفينييه بني الفريقني على يد اإلمامني: املربد خامت البصرينيف

                                                
 .٣٧ -٣٥: نشأة النحو   )١(
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  االجتهاد في طلب علم النحو - ٧

هذا دور كبري يف األول من اخلالف الطور بني أصحاب كان للمناظرات اليت دارت 

نار ل مبثابة الوقود الذي يساعد على إشعا، إذ كانت ا الفعال، فقد كان هلا أثرهالصدد

  . )٢(االجتهاد والدأب على استكمال ما بقى من مواد هذا الفن

،  العلماء لالجتهاد يف حتصيل العلموسأذكر مناظرة واحدة تدل على دورها يف دفع 

  .)٣(كانت هذه املناظرة بني سيبويه ومحاد بن سلمه

عائشـة بـن احـدثنا ، قال:)١(: "حدثنا أبو جعفرالزجاج يف ا�لس التاسع والستنيقال  

ذكــر أمليــت  امــن احلــديث ، فكــان فيمــ يئاً جــاء ســيبويه مــع قــوم يكتبــون شـ :، قــال)٢(عبيـد اهللا

صـــعد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه فقلـــت: " - صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -ول اهللا الصـــفا عـــن رســـ

: ال أكتــب شــيئا ا فــرغ مــن جملســه كســر القلــم ، وقــالوســلم الصــفا ألن الصــفا مقصــور، فلمــ

  نا، قـال:: حـدثين غـري واحـد مـن أصـحابوأما حممد بن يزيد (املربد) فقـالية ! حىت أحكم العرب

 -، فاسـتماله يومـا قـول رسـول اهللا حلماد بن سلمة، وكـان محـاد فصـيحاً  كان سيبويه مستملياً 

خـــذت عليـــه لـــيس أبـــا "لـــيس مـــن أصـــحايب أحـــد إال ولـــو شـــئت أل: - صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

نـت يـا سـيبويه، لـيس هـذا حيـث لـدرداء، فصـاح بـه محـاد: حلليس أبـو ا :سيبويه الدرداء" فقال

 ىفمضــ، ألطلــنب علمــا ال تلحنــين معــه. : ال جــرم واهللااء، فقــال ســيبويه، إمنــا هــو اســتثنذهبــت

  .)٣("واخلليل وسائر النحوينياحلضرمي ولزم جملس األخفش مع يعقوب 

املا أن احلق وهذا دليل على حب االجتهاد يف حتصيل العلم وعدم معاداة املناظر ط

معه والصواب فيما ذهب إليه، وعلى اآلخر أن يلتمس له طريقًا آخر؛ إلتقان هذا الفن 

وهذا الذي يقال  واستكمال ما مل يعرفه من أصوله وفنونه، اليت �ا يستطيع املناظرة واحملاورة،

                                                
 . ٣٤، ٣٣نشأة النحو :  )٢(
 .)١٠٧راتب النحویین ألبي الطیب اللغوي ص: مهـ ( ١٦٩مولي بن تمیم توفى هو حماد بن سلمة بن دینار  )٣(
 ) ١١٥هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبرى (انظر مجالس العلماء للزجاجي:  )١(
هـ مراتب النحویین:  ٢٣٠ال: التوزي، نسبة إلى توز، توفى سنة هو أبو محمد عبد اهللا بن محمد التوجي، ویق )٢(

١٢٢.( 
 . ٦٩مجالس العلماء ، للزجاجي ، المجلس:  )٣(
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اد، حيث ذهب سيبويه لطلب العلم بعد أن لـحَّنه محفيه:(إن اخلالف ال يفسد للود قضية) 

  ونفسه راضية، ولزم جملس األخفش واخلليل.

  تنوع مناهج التأليف وتيسير النحو  – ٨

اآلراء والعلل والتقديرات لكل مسألة من أبواب  دما أُولع النحاة باخلالفات وكثرتعن

النحو، أصبح النحو متشعباً وحماطاً بسياج من اخلالفات، وهذا أضاق الطريق على املبتدئني، 

ال "إدراك هذا الفن كما ينبغي، حىت أشار البعض إىل هذه الصعوبة قائًال: وصعب عليهم 

وقال الفارسي يف ". يصل أحد من علم النحو إىل ما حيتاج إليه حىت يتعلم ما ال حيتاج إليه

منه الرماين املولع بالتعليل اجلديل والعلل النحوية " إن كان النحو ما يقوله الرماين فليس معنا 

وألن اخلالفات النحوية مل تكن  .)١("ان النحو ما نقوله فليس معه منه شيءكشيء ، وإن  

إال ما يصون به لسانه من اخلطأ، ويفهم ما  للدارس املبتدئ، وأن املبتدئ ال يريد من النحو

فهو حيتاج إىل حنو خال من اخلالفات اليت ال تفيده كمبتدئ، وأن كتب ، يقرأ من النصوص

  بكبري فائدة.املطوالت ال خيرج منها 

ولقد أحس بعض النحاة �ذا الوضع وأنه جيب تسهيل النحو بوضع خمتصرات ومتون 

للمطوالت، فظهرت على أيديهم ثورة كبرية يف جمال التأليف يف تيسري النحو، وخاصة يف 

زمن مدرسة األندلس وما تالها من مدارس، فقاموا بالشروح واحلواشي والتهذيبات 

ت، وتأليف املتون؛ كي يسهل حفظ القواعد وتيسري النحو على والتذييالت واملختصرا

  الدارسني، والذي ينظر ملا صنعه ابن مالك يرى ذلك واضحاً يف تسهيله وألفيته.

هـ) حيث ألف  ٢١٥وأول من قام �ذا العمل يف تيسري النحو األخفش األوسط(

لنحو، واملختصر يف كتابًا مساه "األوسط" الذي اختصر فيه كتابه املسمى باألوسط يف ا

لمتعلمني، تصر يف النحو لخم هـ)٢٢٥هـ) وللجرمي (٢٠٩النحو هلشام بن معاوية الضرير (

تصر يف النحو للمتعلمني وكتاب آخر امسه املوجز، وألف ابن هـ) خم٣١٦والبن السراج(

هـ) التفاحة وهو غاية يف االختصار للناشئة، وألف أبو علي الفارسي ٣٣٨النحاس (

خمتصرًا أمساه األوليات يف النحو، وأليب حيان النحوي صاحب االرتشاف هـ) ٣٣٧(
                                                

 نزهة األلباء، ترجمة الرماني.  )١(
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هـ) ألف خمتصراً مساه ٧٦١هـ) خمتصر هو اللمحة البدرية يف علم العربية. وابن هشام (٧٤٥(

اإلعراب عن قواعد اإلعراب ...إخل.  لذلك انتبه النحاة هلذا األمر فعملوا على تيسري النحو 

  تأليف استفاد منها كل الدارسني.بوضع مناهج جديدة يف ال

  العصر احلديث فكان للنحاة يف النحو القدمي اجتاهان:أما يف 

دراسات كتور عبد الرمحن أيوب يف كتابه "اجتاه نقدي كما فعل الد  االتجاه األول:

نقدية يف النحو العريب"  والدكتور مهدي املخزومي يف كتابه " يف النحو العريب نقد وتوجيه" 

ر إبراهيم السامرائي يف كتابه " النحو العريب: نقد وبناء" واألستاذ عباس حسن يف  والدكتو 

  كتابه : " اللغة والنحو بني القدمي واحلديث".

 حماولةأقدم احملاوالت العملية لتيسري النحو  اجتاه تيسريي، وتعترب االتجاه الثاني:

أربعة أجزاء لتالميذ بية) ىف حفىن ناصف ومجاعته بوضعهم كتابًا أمسوه (قواعد اللغة العر 

خاليًا من مصطلحات الفلسفة واملنطق والتعليالت والشروح والقياس واعتمدوا  املدارس جاء

على الطريقة القياسية بتقدمي القاعدة مث إيراد الشواهد واألمثلة، وعلى الدارس استيعاب 

  . )١(القاعدة وحفظ الشواهد

ومصطفى أمني كتاب النحو الواضح واتَّبعا مث أّلف بعد ذلك األستاذان على اجلارم 

فيه الطريقة االستنباطية بتقدمي األمثلة ومناقشتها واستنباط القاعدة منها وال فرَق غري هذا بني 

  . )٢(عملهما وعمل األستاذ حفىن ناصف ومجاعته

وىف خطوٍة جريئة أصدر األستاذ إبراهيم مصطفى كتابه "ِإحياء النحو" ونشره سنة 

دم الدكتور طه حسني هلذا الكتاب وأثىن على مؤلفه وهو الذى اختار له االسم م وق١٩٣٧

  "إحياء النحو". 

                                                
 ،٧٠ص اللغة العربیةاالتجاهات الحدیثة فى النحو مجموعة المحاضرات التى ألقیت فى مؤتمر مفتشى  )١(

 .٤٤٣، والنحو العربى ومناهج التألیف والتحلیل: ١٤٨لعراق: والدراسات اللغویة فى ا
 .١٤٨وابن مضاء القرطبى وجهوده النحویة:  ٤٥٨النحو مناهج التألیف والتحلیل:  )٢(
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ستاذ إبراهيم مصطفى يف كتابه  ، وكما فعل األ)٣(بالقاهرةكما فعل ا�مع اللغوي 

" وغريهم ، وما كتب حول شوقي ضيف يف كتابه " جتديد النحو" والدكتور "إحياء النحو

  رسة الكوفة . مدرسة البصرة ومد

  التوسع في القواعد - ٩

يف حني تشدد البصريون يف ذلك؛ لكى تطرد هلم ، وازتوسع الكوفيون يف اجل

صحيحاً، ولكنهم يف كثري من األحيان جييزون ما أجازه الكوفيون ورمبا يكون بعض ، القواعد

 األمهية، وهي وجوهًا حتتملها اللغة وهلا سند منها، وهذا التوسع يندرج حتته عناصر غاية يف

التوسع يف جواز بعض املسائل على بعض، والتوسع يف جواز بعض الرتاكيب، والتوسع 

بإضافة بعض األدوات يف الدرس النحوي، وكذلك التوسع يف جواز تعدد األعاريب، ونتيجة 

  لذلك ظهر التوسع يف تعدد األقوال يف اآليات القرآنية.

الف واحداً تلو اآلخر بالتوضيح واإلجياز على ولنتدرج مع هذه العناصر اإلجيابية للخ

  النحو التايل:

التوسع في جواز بعض المسائل  ) أ(

أجاز النحاة الكوفيون بعض املسائل اليت اعتمدت على السماع، وكان هلا َمن يدافع 

عنها ويؤيدها كابن األنباري، والطنطاوي، فقد ذكر ابن األنباري يف إنصافه سبع مسائل وافق 

وكذلك الطنطاوي وافقهم يف أربع مسائل  ها من مائة وواحد وعشرين مسألة.الكوفيني في

  أخرى، ذكرها يف كتابه "نشأة النحو" وهي كما يلي: 

 بقول غري ما هو له ، واستشهد عدم لزوم إبراز الضمري مع الوصف اجلارى خربا على  - ١

  األعشى : 

  َسْملقُ  اءُ وبـَْيدَ  ةٌ َمْوما األرض من ... وُدونَـهُ  إليكَ  أسَرى اْمرأً  وإن

  )١( مَوفَّقُ  الُمعانَ  أنّ  تعلمي وأنْ  ... ِلَصْوتِهِ  َتْسَتِجيبي أنْ َلَمْحـُقوقَـٌة 

                                                
 ١٩٥١، لسنة : ٦مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة، العدد :  )٣(
، ٢٩٣، ٥/٢٩١، ٢٥٣، ٣/٢٥٢ ، وخزانة األدب٢٧٣البیتان من بحر الطویل، وهما لألعشى في دیوانه ص )١(

 ، واللسان مادة (حقق).٢١٦، والصاحبي في فقه اللغة ص١/٥٨، واإلنصاف ٢٩٥
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  : . ويف هذا قال ابن مالك)٢(فرتك إبراز الضمري، ولو أبرزه لقال حمقوقة أنت

  اقً ـلَ طْ مُ  يرَ مِ الضَّ  رزِ ِـ أبْ  هِ ـبِ       ا   ـقَ لَّ عَ ي تَـ ذِ ـالَّ  يرَ ـغَ  الَ ـتَ  إنْ وَ 

  نْ سَ م حَ هُ أيُـ رَ وَ  سَ بْ اللَّ  نُ ؤمَ يُ  الِ         أنْ  اكَ ذَ  طُ رْ ي شَ وفِ الكُ  بِ هَ ذْ ي اْلمَ فِ 

، ضاف مفعوال به أو ظرفا أو بالقسمصحة الفصل بني املتضايفني يف السعة مبنصوب امل - ٢

 ن عامر:اب ة، قراءشاهد على الفصل باملفعول بهفالتؤيد ذلك كله، قد وردت الشواهد و 

ها . وقد ردَّ )١٣٧(األنعام:  ﴾ مْ هِ ائِ كَ رَ م شُ هِ دِ الَ أوْ  لَ تْ قَـ  ينَ كِ ِر شْ المُ  نَ مِ  يرٍ ثِ كَ لِ  نَ يِّ زُ  كَ لِ ذَ كَ وَ ﴿

ا بالتواتر" فاحلق مع وال عربة برده مع ثبو�الذي وافق البصريني قال الصبان "الزخمشرى 

  ، ولذا يقول ابن مالك : الكوفيني

  بعَ ولم يُـ  زْ عول أو ظرفا أجِ فصل مضاف شبه فعل ما نصب      مف

  ................         ........................فصل يمين .....

  القطامي:  منها قول، وشواهده أكثر من أن حتصى ،عمل اسم املصدر عمل فعله - ٣

  )١(عطائك المائة الرتاعاوبعد         بعد رد الموت عنى  اً أكفر 

  ......... والسم مصدر عمل        ......... ابن مالك: وفيها يقول 

سعة ، قرأ محزة وغريه جواز العطف على الضمري املخفوض بدون عود اخلافض يف ال -٤ 

. ولقد . جبر األرحام)١(النساء: ﴿ واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام ﴾: قوله تعاىل

  جنح ابن مالك إىل رأى الكوفيني فقال: 

  د جعالـا قـضمير خفض الزم    افض لدى عطف على  ـوعود خ

  )٢(في النظم والنثر الصحيح ُمْثَبتا      ا إذ قد أتى ـدى الزمـوليس عن     

: "ولوال خوف اإلطالة لوافيناك بشواهد كثرية تفضى مث يعلق الشيخ الطنطاوي قائالً 

قع أن والوا ،عها دفاع البصريني الذي مل يضرهاإىل االطمئنان هلذه القواعد كوضح النهار وم

                                                
 . ٨اإلنصاف: مسألة:  )٢(
، وشرح التصریح ١٣٧، ٨/١٣٦، وخزانة األدب ٣٧البیت من بحر الوافر، وقائله القطامي في دیوانه ص )١(

 . ٢٢٦٤، واالرتشاف ٢/٩٥، ١/١٨٨والهمع  ،٣/٩٩،، وشرح ابن عقیل ٢/٣٣٦، وشرح األشموني ٢/٧
 .١٤٦ – ١٤٤نشأة النحو :  )٢(
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البصريني كانت حماوال�م يف نقضها غري جمدية وجمردة عن النصفة فقد تعسفوا غاية التعسف  

  . )٣(مبا ال ترضاه العدالة وال يستقيم يف املنطق ،وما كل مرة تسلم اجلرة "

جمىء اخلرب، ومن ذلك قوله  ومن هذه القواعد العطف على اسم إن بالرفع قبل

فقد  )٦٩(المائدة:  ﴾لذين هادوا والصابئون والنصارىواإن الذين آمنوا ﴿: تعاىل

  .)٤(بالرفع على اسم إن قبل جمىء اخلربعطف"الصابئون" 

سع يف بعض القواعد كان من آثار اخلالف اإلجيابية اليت أدت إىل مناء و وعليه فإن الت

  اللغة وتطورها وكثرة الرتاكيب، مما جعل ا�ال واسعاً أمام الناطقني بالعربية.

  (ب) التوسع في جواز بعض التراكيب  

إن التوسع يف الرتاكيب بالنسبة للعربية جائز إذا كان له سند من مساع أو قياس أو 

، بصريون تراكيب، ومنعها الكوفيون والعكسالرواية، ويف ذلك إثراء للغة، ولذلك فقد أجاز 

  : يليومن هذه الرتاكيب ما 

، ، وأبوه قائم زيد، حنو قائم زيدو اجلملة على املبتدأ_ أجاز البصريون تقدمي اخلرب املفرد أ١

  ل الشاعر: وقو )١("يف بيته يؤتى احلكم"ل، جاء يف املثواستدلوا على ذلك بالسماع

  )٢(بنوهن أبناء الرجال األباعدا        ـو أبنائنا وبناتنـونا بنـبن

له الكوفيون فاسد؛ وتقديره: بنو أبنائنا بنونا. قال الزبيدي: وهذا هو الصحيح، وما قا

ألن اخلرب وإن كان متقدمًا يف اللفظ، فهو متأخر يف املعىن، وهلذا جاز إمجاعاً: ضرَب غالَمه 

)٦٧(طه: )فأوجس في نفسه خيفة موسى: (زيٌد، وقال تعاىل
 )٣(.  

                                                
 .١٤٧نشأة النحو :  )٣(
 . ٢٣اإلنصاف مسألة رقم:  )٤(
 .٥٤انظر: أمثال أبي عبید ص  )١(
، ١/٦٦، واإلنصاف١/٢١٣،٤٤٤وخزانة األدب ٢١٧البیت من بحر الطویل، وهو للفرزدق في دیوانه ص )٢(

 .١/١٠٢،والهمع ١/٩٩،٩/١٣٢، وشرح المفصل١/٢١٤، والتصریح٤٣٢لمغني ص، وا١/٨٧وشرح الكافیة
 م.١٩٨٧ائتالف النصرة، لعبداللطیف الزبیدي، تـ طارق الجنایني، مكتبة النهضة العربیة، ط األولى  )٣(
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سعيد  كان ظرفا أو جارا وجمرورا حنو:املها إذا  عاء واألخفش تقدمي احلال على أجاز الفرَّ  - ٢

﴿والسموات مطويات ، واحتجا بقراءة احلسن يف هجر، وسعيد مستقرا عندك تقراً مس

  . )٤(خربب مطويات على احلال، و"بيمينه"بنص )٦٧(الزمر:  ﴾بيمينه

، واستدلوا بقول إذا كان العامل فيه فعًال متصرفا أجاز الكوفيون أن يتقدم التمييز - ٣

  الشاعر: 

  )٥(ان نفسا بالفراق تطيبأتهجر سلمى بالفراق حبيبها         وما ك

ه فعل ألنو تطيب" ، وقدمه على العامل فيه وهو "فنصب "نفسا" على التمييز

  . )١(: وما كان الشأن واحلديث تطيب سلمى نفساوالتقدير فيه متصرف جاز تقدميه كاحلال،

  (ج) إضافة بعض األدوات في الدراسات النحوية

بعهم للهجات القبائل اليت أمهلها نتيجة تتاجلديدة الكوفيون بعض األدوات أضاف 

ذا �، وهم ويف هذا أيضا إثراء للغة )٢(، أو اليت ال تتفق مع أقيستهم العقلية املطردةالبصريون

  ، فمن األدوات اليت أضافوها ما يأيت: أضافوا معاىن جديدة لبعض األدواتقد 

  لشاعر: واحتجوا بقول ادة هي "َمْهَمْن" أضافوا إىل أدوات اجلزم أداة جدي  - ١

  )٣(مِ دَ نْ يَـ  أقاويل هذا الناس ماويَّ        مهمن يستمع في صديقه  ويَّ أما

البصريني، كما" ووافقهم املربد من أدوات النصب أداة جديدة هي "وأضافوا إىل" - ٢

  واستدلوا على ذلك بقول الراجز: 

  )٤(موا الناس كما ال تظلموالال تظ

                                                
 .٢/٣٣٣، وأوضح المسالك البن هشام :  ١١٤/ ٢التبیان في إعراب القرآن ، للعكبرى :  )٤(
، وقیل ألعشى همدان، انظر: المقتضب ٢٩٠الطویل، وهو للمخبل السعدي في دیوانه ص البیت من بحر )٥(

، والخصائص البن ٨٢٨، واإلنصاف ١/٢٦٦، واألشموني٢/٧٤، وشرح المفصل١/٢٥٢، والهمع٣/٣٦،٣٧

 ، واللسان مادة (حبب).٢/٣٨٤جني 
 . ١٢٠اإلنصاف : مسألة :  )١(
 . ٣١٧مدرسة الكوفة :  )٢(
 ، واللسان مادة (مهه). ٤/٨، شرح المفصل٢/٢٥٢على الكافیة شرح الرضي  )٣(
 .٢/٢٤٠شرح الرضي على الكافیة  )٤(
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وبني الفعل  حيل بينهاتنصب، فإذا  "أبو العباس ثعلب: زعم أصحابنا أن "كما قال

  . )٥(رفعت. وقال: أصحابنا يقولون: كما مثل كي

وأضافوا إىل أدوات الشرط "أن" املفتوحة وأعطوها حكم "إن" مكسورة اهلمزة،  - ٣

  وأخذ به ابن هشام ، ورجحه  بثالثة أمور : 

بالوجهني، قوله  ئ، فقر على احملل الواحد واألصل التوافق( أ ) توارد املفتوحة واملكسورة  

وال يجرمنكم شنآن قوم ﴿ :. وقوله) ٢٨٢ ، آية:(البقرة  ﴿ أن تضل إحداهما ﴾: تعاىل

  . )٢، آية: (المائدة  أن صدوكم ﴾

  ( ب ) جمىء الفاء بعدها كثريا ، كقول العباس بن مرداس: 

  )١(ا أنت ذا نفر       فإن قومي لم تأكلهم الضبعأبا خراشة أمَّ 

  : ألن كنت ذا نفر ، كما هو معروف .  ألن أصل الرتكيب

  ن " املكسورة يف قول الشاعر: إ( ج) عطفها على "

  )٢(فاهللا يكأل ما تأتي وما تذر        ا أنت مرتحالً مَّ أا أقمت و إمَّ 

، فلو كانت املفتوحة مصدرية لزم عطف املفرد اية بكسر إن األوىل وفتح الثانيةالرو 

شرح الكافية ما ذهب إليه الكوفيون قائًال: "ال أرى قوهلم .وصوَّب الرضي يف )٣(على اجلملة

  .)٤(بعيداً عن الصواب؛ ملساعدة اللفظ واملعىن إياه

  أما األدوات اليت أضاف الكوفيون هلا معىن جديدا فهي ما يأيت: 

 ون يف "لعل" وهو الرتجى والتوقع: معنيني آخرين:أضافوا إىل ما عرفه البصري - ١

                                                
 .١٢٠،  ومدرسة الكوفة : ٨١مجالس ثعلب، واإلنصاف: مسألة  )٥(
، ٤/١٣، وخزانة األدب ١/٢٩٣، والكتاب١٢٨البیت من بحر البسیط، وقائله عباس بن مرداس في دیوانه ص )١(

 . ١/٧١، واإلنصاف١/٢٩٧، وشرح ابن عقیل٨/١٣٢، ٢/٩٩شرح المفصل، و ١٧،٥/٤٤٥، ١٤
، وخزانة األدب ٤١١، ١/٤١٠البیت من بحر البسیط، وقائله مجهول، وهو بال نسبة في آمالي ابن الحاجب  )٢(

 ، واللسان مادة (أما).٢/٩٨، وشرح المفصل ٤٨، والمغني ص٢٠/٢١، ٤/١٩، ٢/٨٢
 .٣٢١، ومدرسة الكوفة: ٣٦، ٣٥/ ١المغنى حرف "الهمزة"  )٣(
 .١/٥٣شرح الكافیة للرضي  )٤(
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: لكسائى، ومحلوا عليه قوله تعاىل، وقد أثبته مجاعة منهم ايلأن تكون للتعل األول: 

  ) ٤٤(طه : ﴾لعله يتذكر أو يخشى فقوال له قوال لينا﴿

. )٣(عبس :  ﴾وما يدريك لعله يزكى﴿ :االستفهام، ومحلوا عليه قوله تعاىل الثاني: 

 .)٥(واستندوا يف هذا إىل تعليق الفعل عن العمل كما يعلق مع االستفهام

، وتكون مبعىن أن تكون مصدرية معىن جديدًا وهو إىل معاىن "لو" ف الكوفيونأضا  - ٢

ه تعاىل: د) وذلك كقولوَ ويَـ ، دَّ وأكثر وقوع لو مصدرية بعد "وَ  "أن" لكنها ال تنصب،

  قـُتَـْيلة بنت احلارث :  ،  وكقول)٩(القلم:  (ودوا لو تدهن فيدهنون)

  )١(قُ نَ حْ المُ  يظُ غِ ى وهو المَ من الفت   وربما    ك لو مننت رَّ وما كان ضَ 

  .)٢(أن "لو" مصدرية أيضاً  يوقد أثبت أبو علي الفارس

إال مع الفعل، ألن  "قد"تأتى مبعىن  اىن "هل" أن تكون مبعىن "قد" والوأضافوا إىل مع - ٣

. والذي أثبت هلا هذا املعىن هو دوات اليت ال تدخل إال على الفعلقد من األ

هل أتى على اإلنسان حين من ﴿ : را به قوله تعاىللفراء ، وقد فسّ الكسائى  وا

، وقد وافقهما يف ذلك من . أى قد أتى)١(اإلنسان : الدهر لم يكن شيئا ً مذكورا ﴾

والزخمشري الذي زعم أ�ا ال تكون إال مبعىن "قد" واالستفهام يستفاد  البصريني املربد

 .)٣(من مهزة مقدرة قبلها

  (د) جواز تعدد وجوه األعاريب

مل ، فإذا أهم إجيابيات اخلالف بني البصريني والكوفينيالوجوه اإلعرابية من  تعدد إن

ق الكاتب لألخذ برأي الكوفيني كان له يف رأي البصريني نصيب وسند يقوِّم به خطأه، فَّ يـُوَ 

                                                
 ط. الحلبي.  ١/٢٢٢المغني  )٥(
، وشرح ١١/٢٣٩، وخزانة األدب ١/٣٠البیت من الطویل، وهو لقتیلة بنت النضر بن الحارث في األغاني  )١(

 . ٢٦٤، والمغنى ٢/٢٥٤التصریح 
 .١/٥٩٨شرح األشموني  )٢(
 .٣٢٣كوفة: ، ومدرسة ال١/٢٦٥المغنى: )٣(
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ن الرتكيب الذي حيتمل وجًها من اإلعراب أبلغ ممتعددة ا الرتكيب الذي حيتمل وجوهً مث إن 

  .)٤(وهذا ما ذهب إليه عبد القاهر اجلرجاين ،واحًدا

لتفسري النصوص اليت وصلتنا  واجبيف الرتكيب الواحد األعاريب وإن اختالف  

؛ ألن كل وجه إعرايب حيتمل معىن جديدًا من املعاين، ألن اإلعراب مالزم للمعىن، مكتوبة

ا نتيجة استنطاق النصوص فكلما زادت األوجه اإلعرابية زادت املعاين اللغوية والداللية، وهذ

  . العربية بكل وجه ممكن

  ومن التراكيب التي تعددت فيها وجوه األعاريب ما يلي: 

وهو  (املشتق) إذا كرر الظرف التام وصفذهب الكوفيون إىل أن النصب واجب يف ال - ١

، وذهب البصريون إىل أن النصب خرب املبتدأ، وذلك حنو قولك: يف الدار زيد قائما فيها

  . )١(، بل جيوز فيه الرفع كما جيوز فيه النصبالظرف وهو خرب املبتدأ جيب إذا كرر ال

، وكان اللقب عن االسم، ألنه أبني وأشهر عن االسم رَ خِّ إذا اجتمع االسم واللقب أُ  - ٢

للقب حينـئذ ثالثة أوجه من اإلعراب: الرفع والنصب على القطع ، واجلر على إضافة 

ا هو اإلتباع على أنه ا رابعً الكوفيون والزجاج من البصريني وجهً ليه ، وقد زاد سم إاال

  . )٢(عطف بيان

وإليه ذهب إىل أن الياء والكاف يف "لوالى، ولوالك" يف موضع رفع  ذهب الكوفيون - ٣

  .)٣("لوالـ"ب ىل أن الياء والكاف يف موضع جرخفش من البصريني وذهب البصريون إاأل

.  )٤(احدة، ومن ذلك وقوع املصدر حاالً اإلعرابية الو كما اختلفوا يف سبب العالمة 

  . )٥(يف القول باإلعراب والبناءكذلك كما اختلفوا  

  

  
                                                

 . ٨٤:  بتصرف یسیر من قضایا اللغة ، لألستاذ على النجدي )٤(
 .٣٣اإلنصاف: مسألة:  )١(
 .٣٣اإلنصاف: مسألة:  )٢(
 .٩٧اإلنصاف: مسألة:  )٣(
 . ١٧٣ ،١٧٢/ ٢شرح األشمونى :  )٤(
 . ٤٥اإلنصاف : مسألة :  )٥(
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   آي القرآن(هـ) التوسع في تعدد األقوال في 

وخباصة كان للخالفات النحوية أثر كبري يف كثرة التفاسري القرآنية والكتب الفقهية، 

ألن النص القرآين حيتمل وجوهًا متعددة ، آلياِت القرآنيةابّية يف تفسِري ااألوجِه اإلعر  يف تعدد

 املعاين، وكل وجه من اخلالفات رمبا يتجه ملعىن من هذه املعاين؛ إذ ال خيفى على دارس

  .بني املعىن واحلالة اإلعرابّية اط الوثيقالعربّيِة االرتب

ولذلك شاع ، وفليل أحد العناصِر الرتكيبية أمر شائع ومألتعّدد األوجه يف حتمث إن 

فكان من ، وكثر األخذ والّرد بالرتجيح أو الّتضعيف أو الّرفض؛ وعدمهاجلواز  يف حتليال�م 

ُهم يف حتليال�م، رامسني أوجهُ  ، وتتعّددمواقفهم تلف آراؤهم، وتتشّعبأن خت البدهّي والطبعي

  .ماء يف التعبِري الّداليل، والنّ فات كلها، الغناَء يف التنوّع املعنوييف ضوِء هذه االختاللّلغة 

 عىن الواحد والعكس؛ ألّن الّنحوكّلما تعّدد إعراُب الكلمة، تعّدد امل  ومن الواضح أنه

ه، باعتباره أعلى ما يف نشأ لفهم القرآن الكرمي، والبحث عن كّل ما يفيد يف استنطاق نصوص

  ِمْن بياٍن. العربية

ة، وبعض  أحكام الفروع الفقهيّ ومن ذلك كّله يّتضح أّن معظم أسباب االختالف يف

ة قائٌم على أساٍس حنويٍّ، وقد أشار إىل ذلك الّزخمشرّي، يف توجيهات اآليات القرآني

ويرون الكالَم يف معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنّيًا على علم اإلعراب، «قوله:

وغريهم من الّنحوّيني  والّتفاسَري مشحونًة بالّروايات عن سيبويه واألخفش والكسائّي والفرّاء

  . )١(»..البصرّيني والكوفّيني

يف لغٍة تعتمد حركات  - كما يقول الدّكتور مازن املبارك- اإلعراب وعليه فالّتخّلي عن

وَمْن ذا الذي هدٌم هلا وإماتة ملرونتها..«ربّية:اإلعراب للّتعبري عن املعاين الّنحويّة كالّلغة الع

ِإنََّما َيْخَشى اللَّه ِمْن ِعَباِدِه ٍب، فيفهَم مثل قوله تعاىل: {يستطيُع َأْن يقرَأ من غري إعرا

  .)٢(»، وقولنا: ما أحسن زيد...)٢٨(فاطر:}اْلُعَلَماء

                                                
 .٣بیروت، د.ت، ص، دار الجیل، ٢، طللّزمخشريّ المفّصل في علم العربّیة  )١(
، ط )٢(  .٧٧م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دار البشائر، دمشق، ٤المبارك، د. مازن، نحو وعٍي لغويٍّ
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 وعليه، فإن تعدد الوجوه اإلعرابية يرتتب عليه تعدد الوجوه الداللية، وعليه تظهر

ىل قوٍة أو ضعٍف يف إظهار وجوه متعّددة يف فهم اآلية القرآنّية الواحدة؛ فمنها ما يؤّدي إ

الّداللة أو إبراز املعىن، ومنها ما يؤّدي إىل اختالٍف يف األحكام الفقهّية للدِّين اليت سّنها 

  للَخْلِق يف كتابه الكرمي. - تعاىل -اهللاُ 

، فمنها هاتعدد األعاريب جيدها كثرية، ال ميكن حصُرها مجيعإىل أسباب  والناظر 

التقدمي والتأخري، ومنها احلمل على التوهم، ومنها حذف حروف اجلر، القرينة املعنوية، ومنها 

  ومنها مقام النص نفسه...إخل.

  وسنكتفي بذكر مثال واحد على ذلك من مقام النص: 

ولعّل خري مثال على ضرورة الّتيّقظ ومراعاة مقام النّص القرآّين والّنظر إىل املعىن، ال 

ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن عاىل:{، قوله تفقطاجلري وراء ظاهر الّلفظ  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمنـْ

ُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُنِزَل ِإلَيَك َوَما أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصََّالَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤمِ 

ْؤتِيِهْم َأجْ  )، فمجيء "املقيمني" ١٦٢سورة النساء، اآلية }(ًرا َعِظيًمابِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر ُأْولَِئَك َسنـُ

بالياء خالفاً لنسق ما قبله لفَت أنظار النحوّيني واملفّسرين والُقرّاء، فأكثروا القول يف توجيهه، 

سّتة  وتعددت حىت وصلت إىلمع إمجاعهم على صّحته، ومن هنا اختلفت آراؤهم فيه، 

  أقوال، على النحو التايل:

 )٢(وعزاه أبو البقاء ،)١(وهو مذهب سيبويه -أنّه منصوب على القطع :األول

، كما يف قطع النعوت، وعلى هذا الوجه اإلعراّيب يكون )٣(ويعين املفيد للمدحِ -للبصرّيني

إْن شئت «وقال سيبويه يف باب "ما ينتصب يف التعظيم واملدح": ،)٤(املعىن بيان فضل الصالة

ابتدأته فرفعته، كان ... ولو وإْن شئت قطعته فابتدأتهجعلته صفة فجرى على األول، 

                                                
 م. ١٩٦٦. تحقیق. عبد الّسالم هارون، دار القلم، القاهرة، ٥٨/ ص٢الكتاب )١(
 .٢٠٢هـ، ص١٣٢١، المطبعة المیمنیة، مصر، ١/٢٠٢إمالء ما مّن به الرحمن )٢(
 .٤/١٥٣للحلبّي،  الدّر المصون،) ٣(
 .١/٦٢٣الكشاف، للزمخشري )٤(
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ا "املؤتون" فلو كان كّله رفعًا كان جّيداً، فأمّ «وعّلق سيبويه على اآلية بقوله: . )٥(»حسناً 

  . )٦(»فمحمول على االبتداء

قوله  : "يؤمنون"، وال جيوز َأْن يكونقوَلهُ  وعلى هذا الوجه جيب َأْن يكون اخلرب

ى ابن عطّية عن قوم َمْنَع م"؛ ألّن القطع إّمنا يكون على متام الكالم، وحك"أولئك سنؤتيه

، إّمنا ذلك يف يف العطفعلى القطع من أجل حرف العطف، والقطُع ال يكون  نصبه

  النعوت.

أخّص منهم املقيمني الصالة، وهم «وكذلك فقد طعن الكسائّي يف تقدير اآلية 

الراسخون يف العلم" منتظر للخرب، واخلرب يف قوله: "أولئك  ؛ ألّن قوله "لكن)١(»املؤتون الزكاة

وإّمنا جاء ذلك ليلفت اخلرب هو قوله "يؤمنون"،  سنؤتيهم أجرًا عظيماً"، وهو مردود ألنّ 

  اإلدراك إىل أمهّية هذه العبادة. السمع، وِمْن َمثَّ 

لكن «ة:، يكون الّتقدير العام لآلية الكرميالوجه اإلعرابّي األّولوعلى هذا  

على اعتبار » الرّاسخون يف العلم منهم واملؤمنون، يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك

"الرّاسخون" مبتدأ ومجلة (يؤمنون) هي اخلرب، ُمثّ يأيت القطع على ختصيص املدح والتعظيم؛ 

رب، دأ مببتدأ حمذوف اخلُمثّ يأيت القطع مّرة أخرى، فيب )٢(أي "وأعين املقيمني الصالة"

"املؤتون الزّكاة كذلك"، وبذلك تكون مجلة (أعين املقيمني الصالة) اعرتاضّية بني والتقدير: 

، ُمثّ تأيت اجلملة االمسّية اجلديدة (واملؤمنون باهللا واليوم اآلخر) )٣(اجلملتني االمسّيتني املتعاطفتني

  .)٤(وخربها قوله "أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً"

                                                
 .٢/٥٧الكتاب  )٥(
 .٢/٥٨الكتاب )٦(
 م.١٩٨٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ٦ط ٦/١٩تفسیر المراغي،   )١(
 .٦/١٣تفسیر القرطبّي، الجامع ألحكام القرآن،  )٢(
 - ، منشورات دار الحكمة، دمشق ٣/٣٢١تفسیر القرآن الكریم وٕاعرابه وبیانه، محّمد علي طه الّدّرة،  )٣(

 م، ٢٠٠٢بیروت
 م. ١٩٧٢ - ، مؤّسسة األعلمّي، بیروت٣ط٥/١٣٨المیزان في تفسیر القرآن، محّمد حسین الطباطبائي )٤(
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ويكون بذلك "املقيمني" معطوفاً على الضمري يف: "ومنهم" يكون أْن  والوجه الثاني:

، فبتغّري »لكن الراسخون يف العلم منهم ومن املقيمني الصالة«أي  )٥(يف موضع خفض

اإلعراب تغّري املعىن كما هو واضح من تغّري الّدالالت وتنوع الوجوه واختالف التقديرات 

  وتضارب التأويالت.

ون معطوفًا على "الكاف" يف "إليك"، ويكون بذلك أْن يك والوجه الثالث:

"املقيمني" يف موضع خفض أيضًا كسابقه على املستوى اإلعراّيب، إال أنّه خيتلف عنه يف 

  .)٦(»يؤمنون مبا أنزل إليك، وإىل املقيمني الصالة، وهم األنبياء«املعىن؛ إذ التقدير

، ويكون بذلك )١(أنزل"أْن يكون معطوفًا على "ما" يف "مبا  والوجه الرابع:

"املقيمني" يف موضع خفض كسابقيه، على املستوى اإلعرايب، إال أنّه خيتلف أيضًا عنهما يف 

، وباملقيمني  -صلى اهللا عليه وسلم  -الوجه املعنوي؛ إذ التقدير "يؤمنون مبا أنزل إىل حمّمد 

يوّجه  لّصواب على أّنهأوىل األقوال با وهو عند الطربيّ  )٢(الصالة"، ويعزى هذا للكسائيّ 

  .)٣(معىن املقيمني الصالة إىل املالئكة

َأْن يكوَن معطوفاً على "الكاف" يف قبلك وفيه أيضاً تشابه يف أّنه  والوجه الخامس:

ملعىن "ومن يف موضع خفض على املستوى النحوي، واختالف على املستوى الّداليل؛ إذ ا

أّن األوجَه األربعَة األخريَة  )٤(، وذكر اإلمام القرطيبّ ، ويعين �م األنبياءقبل املقيمني الصالة"

ضمر املخفوض من غري السابَق ذكُرها ال جتوز عند البصرّيني؛ ألنّه ال يعطف بالظّاهر على امل

  إعادة اجلاّر.

                                                
، ١ط ٧/٦٨٣تفسیر الطبرّي، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحـ.د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركّي،  )٥(

 م.٢٠٠٣ملكة العربّیة السعودّیةدار عالم الكتب، الم
 .٤/١٥٤ الّدّر المصون، للسمین الحلبيّ  )٦(
 م١٩٩٠لبنان  -بیروت  –، دار الكتب العلمیة ١، ط٦/٨٤مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي  )١(
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن، لمّكّي بن أبي طالب القیسي )٢(
 .٧/٦٨٣جامع البیان عن تأویل آي القرآن، للطبرّي،  )٣(
 .١٤، ص٦القرطبّي، أبو عبد اهللا، الجامع ألحكام القرآن، ج )٤(
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، ويكون على حذف )٥(أْن يكون معطوفًا على الظرف نفسه والوجه السادس: 

  . )٧(حذف املضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه، ف)٦(مضاف؛ أي "ومن قبل املقيمني"

وهكذا اتضحت لنا أمهية توسيع القواعد وتعدد اآلراء النحوية يف الرتاكيب، وكذلك  

تفسري تعدد األقوال يف التوسع يف األعاريب ويف وإضافة بعض الرتاكيب واألدوات، وأثر ذلك 

 من النصوص القرآنية يف تفسريها ، والقضايا الفقهية املختلفة، حيث ختضع كثريالكرمي القرآن

وقد  لألوجه النحوية وما حتتمله من معان داللية، وكذلك النصوص الفقهية احملتملة املختلفة.

أُلفت كتب يف هذا الصدد، منها: الكوكب الدري فيما يتخرج من الفروع الفقهية على 

  .)٨(املسائل النحوية لإلسنوي، وكتبت بعض األحباث واملقاالت

  ظهور البحث في أصول النحو) ١٠(

كان البحث يف أصول النحو أيام البصريني والكوفيني عبارة عن آراء متفرقة 

للمدرستني، فكانت لكل منهما آراء من الرواية أو السماع أو القياس تتمسك �ا دفاعًا عن 

مذهبها النحوي، ومل يكن هلم آنذاك مرجع يعتمد عليه إال ما اعتمدته كل مدرسة يف 

  جها اليت قامت عليه، ومن املصنفات اليت ظهرت يف أصول النحو ما يلي:منه

هـ) ويُعد أول من وضع كتابًا يف ٣١٦( ول النحو" أليب بكر بن السَّرَّاج" يف أص - ١

أصول النحو بعد عصر املدرستني، وله يف األصول كتابان مها " األصول الكبري" و 

.)١(حىت عقله ابن السراج بأصوله" "جممل األصول". ويقال: "ما زال النحو جمنوناً 

نت مبكراً وِّ "اإليضاح يف علل النحو" أليب القاسم الزجاجي، وهو من الكتب اليت دُ  - ٢

يف األصول.

"اإلغراب يف قواعد اإلعراب" البن األنباري، وقد ألفهما بعد اكتمال "ملع األدلة"و - ٣

ب العهد مبدارس ومبا أنه كان قريجه على أيدي البصريني والكوفيني، النحو ونض

                                                
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن، لمّكّي بن أبي طالب القیسي )٥(
 .٤/١٥٥الّدّر المصون، للسمین الحلبّي،  )٦(
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن، لمّكّي بن أبي طالب القیسي )٧(
تعدد اآلراء النحویة في تفسیر اآلیات القرآنیة، مجلة جامعة تشرین من هذه المقاالت مقال بعنوان " أثر  )٨(

 م.  ٢٠٠٧) لسنة ١) العدد (٢٩للدراسات والبحوث العلمیة، المجلد (
 .١/١٠٩ في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة )١(
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اخلالف فقد حتدث يف كتابيه عن السماع والرواية والراوي وعن القياس وأركانه، وكذلك 

عن العلل وأنواعها، وخباصة يف كتابه "ملع األدلة".

"اللباب يف علل البناء واإلعراب" للعكربي. - ٤

"نتائج الفكر" للسهيلي. - ٥

مته: " إنه بالنسبة ألصول "االقرتاح يف أصول النحو" للسيوطي، الذي قال يف مقد - ٦

النحو كأصول الفقه بالنسبة للفقه..."

واملالحظ أن أكثر َمْن َكَتَب يف أصول النحو هم ممن كتبوا يف مسائل اخلالف  

كالزجاجي والعكربي وابن األنباري، وهذا يؤكد أن صلة أصول النحو باخلالف صلة 

وعدمه يف معرض مسائل وثيقة؛ إذ كانت هي األداة يف األخذ والرد، والرتجيح 

  اخلالف. وهكذا كانت آثار اخلالف اإلجيابية. 
  

***  
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  انيـالثل ـلفصا

  

  الدرس النحوي آثـار اخلالف السلبية يف

  

  املبحث األول: 

  الدرس النحوي يفآلثار السلبية للخالف امن 

ة عد ذكر اآلثار اإلجيابية للخالف، وجب علينا أن نبحث هل هناك آثار سلبيب

للخالف بني النحاة؟ وأرى أنه ال بد من وجود آثار سلبية، وإن كانت أقل بكثري من 

اإلجيابية؛ ألن أي ثورة يف أي علم ينتج عنها آثار، وهذه اآلثار رمبا ال تكون كلها إجيابية، 

  بل تشتمل على اإلجيابية والسلبية.

 -ف بني النحاة، وأنا ولقد ذكر بعض الدارسني عددا كثرياً من اآلثار السلبية للخال 

أرى خالف ذلك؛ لذا سأحاول يف هذا املبحث إحصاء بعض ما ذكره  -من وجهة نظري 

هؤالء من هذه اآلثار والرد على ما أراه جمانباً للصواب ـ يف نظري ـ وخمالفاً لطبيعة العربية، مع 

ص، مع ذكر ذكر احلجج واألسانيد مما ذهبوا إليه ومن غريهم من أهل هذا الفن واالختصا

وجاء  .إىل حد مااآلثار السلبية املعدودة، اليت كانت مذمة ومسلبة للدرس النحوي ودارسيه، 
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 للخالف ا من اآلثار السلبيةاليت يرى أهل هذا الفن أ� ألسبابا هذا املبحث ليتضمن بعض

  ومن أمهها: النحوي، 

  تغيير الروايات وكثرتها  - ١

منها الرواة غري  كثرية،الروايات وكثر�ا أسباب  ن لتغيري كاذكر بعض الدارسني أنه  

املوثوق بروايتهم كخلف األمحر ومحاد الراوية، ومنها ميل العرب إىل املعىن جيعلونه أساسا، 

عىن، وبناء وهلذا جندهم يف نقل اآلثار قد يضعون لفظا مكان لفظ آخر، وقد يروون األثر بامل

ا ما يناسب السياق قصيدة فيضع الراوي مكا� د كلمة أو عبارة يفعلى ذلك ال يبعد أن تن

، أو يرويها طبقا روى قصيدة فيتصرف يف بعض ألفاظهاالراوي قد ي ومنها أن ،ويتمم املعىن

  .)١(للهجته وطبيعته اليت درج عليها يف النطق واألداء

هو احتدام اخلالف بني  –وهو ما يعنينا يف هذا الصدد  - غري أن هناك سببا آخر

صرة ومدرسة الكوفة، وكان اخلالف بينهما أحيانا يأخذ شكل الصراع والتنافس، مدرسة الب

سلم هلا وهذا جيعل قيام إحدى املدرستني بتغيري رواية املدرسة األخرى أمرا حمتمال، وذلك لت

وسأتناول فيما يلي بعض  ، وقد أدى هذا بدوره إىل كثرة الروايات.القاعدة اليت ذهبت إليها

  ريت، مث أبني هذا التغيري. اليت غُ الروايات 

  : الروايات التي غيرتبعض  -أوال

ذهب البصريون إىل أن "أفعل" يف التعجب فعل ماض، وذهب الكوفيون إىل أنه  - ١

أنه لو كان امسا ال ينصب إال النكرات على  :، منها. واستدل البصريون بأشياء كثريةاسم

د وجدنا العرب قد أعملته يف املعرفة، كما التمييز. فاعرتض الكوفيون على ذلك بأن قالوا: ق

  قال احلارث بن ظامل: 

  )١(قاباالرِّ  عرِ زارة الشُّ ففما قومي بثعلبة بن بكر      وال ب

  .فنصب الرقاب بالشعر، وهو مجع أشعر 

                                                
 .   ٢١١- ٢٠٩: ، لعبدالحمید حسنالقواعد النحویة )١(
، وشرح ١/٢٠١، والكتاب١٣٣، واإلنصاف١١/١١٩ث بن ظالم في األغانيالبیت من بحر الوافر، وهو لحار  )١(

 .٧/٤٩٢وبال نسبة في خزانة األدب ، ٤/١٦١والمقتضب  ،٦/٨٩المفصل 
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، ومـا كـان يف معناهـا مـن  عليهـا "مـازال"الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي خرب ذهب  -٢

بأن قالوا إن " مازال" ليس  إىل أن ذلك ال جيوز ، واحتج الكوفيون، وذهب البصريون أخوا�ا

ال" فيـه معـىن النفـى ، وإمنا هو نفى ملفارقة الفعل، والـذي يـدل علـى أنـه لـيس بنفـى أن "ز بنفى

ثبـت ذلـك كانـت "مـازال" مثـل .. وإذا دخل النفى على النفى صار إجيابـا " للنفى ، فلماو"ما

:  رب مــازال عليهــا.. وكمــا ال يقــالكــان عليهــا، جيــوز تقــدمي خــ، فكمــا جيــوز تقــدمي خــرب  "كــان"

  كان زيد إال قائما، ال يقال مازال زيد إال قائما، أما قول الشاعر:

  )٢(جراجيج ما تنفك إال مناخة      على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا

اآلل الشخص ، يقال هذا آل قد "، و "ما تنفك آال مناخةً  األولى:ففيه روايتان: 

  .)٣(حجة، فال يكون فيه  بالرفع"ما تنفك إال مناخٌة"  الرواية الثانية:بدا، أي شخص. 

ملـــا نـُبِّـــه إىل اخلطـــأ فطـــن لـــه،  ولقـــد قـــال حمـــىي الـــدين عبـــد احلميـــد "ويـــروى أن ذا الرمـــة

فـإذا صـحت هـذه الروايـة يكـون  )١(" وإمنا قلت "ما تنفـك آال مناخـة"وقال: أنا مل أقل "مناخة

  ذين غريوا رواية الشاعر. النحاة هم ال

" جيـــــوز اســـــتعماهلا يف الزمـــــان واملكـــــان ، وذهـــــب هـــــب الكوفيـــــون إىل أن "مـــــنذ – ٣

  : الكوفيون بقول زهري بن أىب سلمى ، واستدلأنه ال جيوز استعماهلا يف الزمانالبصريون إىل 

  )٢(ين من حجج ومن دهرلمن الديار بقنة الحجر       أقوَ 

                                                
، وشرح ١/١٢٠، والهمع٣/٤٨، والكتاب١٤١٩البیت من الطویل، وقائله ذو الرمة في دیوانه ص )٢(

، والجنى الداني ٥/١٧٣ألشباه والنظائر، وا١/١٥٦، واإلنصاف٨٤، ومغني اللبیب ص١/١٢١األشموني

 . ٥٢١ص
 .١٧اإلنصاف: المسألة :  )٣(
 .١/١٥٧االنتصاف من اإلنصاف:  )١(
، والعیني ٤/١٢٦، وخزانة األدب ٨٦البیت من بحر الكامل، وقائله زهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص )٢(

أقَوین مذ :(.. ذب حماد، والصحیح، وقال صاحب الخزانة والعیني: "إن هذا البیت منحول وهو من ك٣/٣١٨

، واللسان مادة (حجر)، وتهذیب ٣٢٨حجج ومذ دهر) قال أبو عبید: "والعرب تضع من موضع مذ" والمغني 

، ١/١٥٧االنتصاف من اإلنصاف:  ،١٤/٦٩، والمخصص ١٠/٥٥١، وتاج العروس١٥/٤٧٣اللغة 

 .٥٤واإلنصاف مسألة: 
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، أربعـــة وثالثـــني بيتـــا اف، ويف كتـــاب التبيـــني للعكـــربىيف كتـــاب اإلنصـــعـــددت  ولقـــد

  بن أرقم :  علباءريت روايتها، بل كان يف بيت واحد ثالث روايات مثل قول غُ 

  )٣(السلم م       كأن ظبية تعطو  إلى وارفويوماً  تالقينا بوجه مقسَّ 

  .)٤(فرويت كلمة "ظبية " باجلر والرفع والنصب

، خاصة إذا أضفنا إليه األبيات الواردة يف ا يكون كثرياً القدر من الروايات رمب وهذا

  ل اليت مل تتناوهلا كتب اخلالف.املسائ

  أثر كثرة الروايات :  –ثانيا 

  ة اآلتية :ثار السلبيكان لتغيري الروايات وكثر�ا اآل

ت روايتها وهذا أمر متوقع هلذا التغيري الكثري، يقول الدكتور  - ١  اضطراب النصوص اليت ُغريِّ

حممد عيد: "فما القواعد يف واقع األمر إال سبيل لوصف النصوص وبيان ظواهرها، لكن 

النحاة الدارسني سعوا بينهما بالوقيعة والنزاع، فوقفوا يف صف األوىل نصرة هلا على 

الثانية، فوقعت النصوص يف حرج شديد واضطربت بني أيديهم بالصنعة أو التخطئة أو 

 . )١(التحريف أو التخريج"

تزعزع ثقتنا برواية النحويني وبسالمة الشواهد اليت أيدوا �ا القواعد، والذي جعلين أقول   - ٢

 ذلك هو ورود روايات أخرى على الرغم من معرفة النحويني بالرواية اليت نطق �ا الشاعر. 

فقد سبق أن ذا الرمة قال: أنا مل أقل "إال مناخة" ولكنين قلت "آال مناخة" 

ص، ومع ذلك وردت روايتان أخريان مها "إال مناخة" بنصب مناخة، وفسر اآلل بالشخ

  و"إال مناخة" برفعها . 

                                                
، ٤/٣٦٤،٤٨٩، وخزانة األدب ١/٢٨١،٤٨١بن أرقم، انظر: الكتابالبیت من بحر الطویل، وقائله علباء  )٣(

  .١١٣٩، وشرح المفصل البن یعیش ص٢٨٧، وشرح األشموني الشاهد ٤٦، والمغني ص١/٢٠٢اإلنصاف
 .٢٤اإلنصاف: المسألة:  )٤(
 ، بتصرف.٦٩الروایة واالستشهاد باللغة، لمحمد عید ص )١(
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إن األساس هنا هو العصبية واملنافسة سواء يف ذلك اآلراء :"ويقول الدكتور حممد عيد

اليت تناولت الرواية بصورة عامة أو تلك اليت تناولت األشخاص بعضهم والبعض اآلخر، 

توثيق الرواية والرواة وتصنيفهما ينبغي أن تفهم يف ضوء هذا األساس  فمثل هذه اآلراء يف

، ألن ما تثريه من ، ويعطى إمكانية عزهلا وتصنيفها السابق، وأخذها �ذا املعىن يبطل مفعوهلا

  . )٢(فإنه يثري الدخان والغبار حوهلا" جب وجه احلق يف الرواية متاًما،معارك إن مل حيو غبار 

وأنا أرى أن النحاة مل يغريوا رواية الشعر اليت جاءت النصوص ...  هكذا قالوا

الشعرية �ا، ولكنهم حاولوا توجيه البيت الشعري إىل أكثر من وجه، طاملا أن اللغة تسمح 

بذلك، ويستندوا يف ذلك إىل دليل وحجة واضحة على هذا التوجيه، وأرى أن التهمة يف 

ن واملشهورين بالكذب يف روايا�م، كمن ذكروا م ذلك تعود على الرواة، الذين ال حيتج �م

ا بذلك، لذا فإن النحاة ليس هلم يد يف تغيري أي رواية أمثال محاد وخلف، اللذين اشتهر 

  مهما كانت، وإمنا العهدة يف الشعر على الراوي نفسه ال غري.

مث إن البيت الذي حيتمل أكثر من وجه حنوي أبلغ يف نظري من الذي حيتمل وجهًا 

واحداً، ألن كل وجه يؤدي يف العربية معىن جديدًا وداللة معنوية، ألن اإلعراب مالزم 

للمعىن، وكل وجه يعطي داللة جديدة للنص املكتوب، وبتعدد األوجه تستنطق النصوص 

  املكتوبة بظواهر ومعان قد حيتملها النص حقيقة.

شعر؟ وقد ذكر األستاذ فلماذا إذن القول بأن النحاة هم الذين غريوا الرواية يف ال

، أو يرويها طبقا للهجته حممد عيد "أن الراوي قد يروي قصيدة فيتصرف يف بعض ألفاظها

" فهو يرد على نفسه يف أن التصرف يف النص وطبيعته اليت درج عليها يف النطق واألداء

بيتًا يرى الشعري ليس بأيدي النحاة بل الرواة، الذين يروون عن الشعراء، فرمبا يقول الشاعر 

الراوي أن به كلمة ال تتفق مع هلجته فيتصرف فيها لتالئمه، وهذا ليس عيباً، فقد نزل القرآن 

بلغة العرب وكل قبيلة قرأته بلهجتها، حىت وصلت القراءات إىل سبع متواترة، ومل ينكر 

  عليهم روايتهم يف القراءة بلهجتهم. –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 

                                                
 .، بتصرف٩٧ید صالروایة واالستشهاد باللغة، لمحمد ع )٢(



٣٤٤ 

 

لك مع األستاذ عباس حسن يف عبارة "... وقد يروون األثر باملعىن" وأنا ال أتفق كذ

هذا صحيح وينطبق على احلديث والكالم املنثور، فعند فقد النص يروى الراوي روايته 

  فيما معناه كذا وكذا. –صلى اهللا عليه وسلم  –باملعىن، فنقول: قال 

اعاته وحبوره فلو روي حيث إن الشعر مرتبط بإق أما الشعر فال ينطبق ذلك عليه، 

باملعىن هل تبقى إقاعات البيت الشعري وموسيقاه ثابتة وال ينكسر الوزن؟ أرى عدم صحة 

ذلك، ويف الشعر أمر آخر وهو أن البيت ال يتغري فيه سوى لفظة أو لفظتني على األكثر، 

هل كسر الوزن ويقع الباحث يف حرية، فنوالبديل يكون بنفس احلركات والسكنات كي ال ي

رأيتم تغيري يف لفظة أو لفظتني بنفس عدد احلروف وبنفس احلركات أدى بالبيت إىل 

  انكسار؟! حسب معرفيت ال.

مث إن اخلالف مرتبط بنصوص قام عليها، وشواهد وأدلة كلها توجَّه هلذا النص، وال 

ر توجد مسألة خالفية دون وجود الدليل القاطع والنص الواضح مناط اخلالف سواء من الشع

أو النثر أو حىت القرآن الكرمي. أما أن يروى النص باملعىن ويقوم عليه خالف، فهذا أمر 

يكون يف املعىن  –من وجهة نظري  –ضعيف، وأظن أنه ال جدوى منه؛ ألن اخلالف حوله 

وأصل هذا املعىن الذي جيعل الباحث يذهب أميا مذهب يف وضع أصل له. مث إن أبسط رد 

ناك خالفًا يف ذلك هو: ما هو األصل الذي تستندون إليه يف على من ذهب إىل أن ه

اخلالف؟ وعلى أي شيء قستم الرواية باملعىن يف الشعر، والقياس هو قياس فرع على أصل 

  لوجود علة مجعت بينهما؟ 

ولذلك فإن البيت املستشهد به لذي الرمة مل تتغري فيه إال لفظة واحدة، دار حوهلا 

إال"  وعليه فإنه ليس عيبًا أن يرد بيت ذي الرمة بروايات ثالث، اخلالف، وهي "آل" أو "

  له وملعناه. اً مالزم فهذا وارد يف العربية ، ومل ينكره أحد حيث إن لكل وجه دليالً 

ذكر األستاذ حممد عيد "أن سبب كثرة اآلراء واليت أعدها مسلبة يف النحو هو 

بية واملنافسة كثرة اآلراء وتعدد الروايات، العصبية واملنافسة"، أقول: ال جيب أن حنمل العص

ذلك ألن التعصب ليس �رد التعصب، أو املنافسة حلب الظهور دون وجه حق، ولكن لكل 

حنوي مذهب ومنهج وضع له القواعد، وعليها يسري، وحياول بطبيعة منهجه أن يدافع عن 



٣٤٥ 

 

أصول حنوية من مساع أو هذه القواعد، وكل املذاهب النحوية صحيحة طاملا أ�ا تستند إىل 

قياس أو رواية أو استصحاب .. إخل، فإن مل يستند إىل ذلك فاجتهاده مردود لعدم امتالك 

  واهللا أعلم.احلجة فيما ذهب إليه . 

***  

  

  اضطراب اآلراء وعدم الوقوف على الحقيقة - ٢

ني نتيجة للخالف بوكثر�ا كانت اآلراء النحوية  ذكر بعض الدارسني أن اضطراب

املدرستني البصرة والكوفة . فقد كان صاحب اإلنصاف حريصًا على تسجيل مجيع آراء 

البصريني والكوفيني ، بل كان يسجل آراء خمتلفة يف املدرسة الواحدة فقد سجل آراء خمتلفة 

منفردة راء  آ، وسجل واألخفش من البصرينيللخليل وعيسى بن عمر ويونس وسيبويه 

، وليس صاحب اإلنصاف هو الذي حرص وحده على كوفينيللكسائى والفراء من ال

، وأصحاب تسجيل اآلراء، بل جندها عند ابن مالك وابن يعيش والرضى وشراح األلفية 

، يقول األستاذ عباس حسن هذه اآلراء وتعارضت، حىت تناقضت احلواشي على هذه الشروح

آلراء النحوية يف املسألة يف مقدمة هذه املشكالت تعدد ا: "عند كالمه عن مشكالت النحو

الواحدة واختالف األحكام فيها حىت ليستطيع الباحث أن يرى الرأى فيقول وهو آمن: إن 

وراء هذا النقيض، يكلف نفسه مشقة االطالع واجلرى  خر يناقضه من غري أنآهناك رأيا 

من رأيني أو حدة منها ال ختلو رسة النحو والنظر قي قواعده أن الواذلك أنه يعلم من طول مما

  .)١(آراء متعارضة حىت يف أولياته وما جيرى جمرى البداءة العلمية"

والغريــب يف األمــر أيضـــاً أنــه قـــد توجــد آراء وخالفــات حنويـــة مل حيســمها أصـــحا�ا يف 

اخلـالف مـن املــرة األوىل، بـل جنـد بعضــاً مـن املسـائل الــيت اخُتلِـف فيهـا ســابقاً، جـاء الالحقــون 

، وقد حدث ذلك بالفعل يف املناظرة اليت وقعت بني املربد وثعلـب يف جملـس وتناظروا فيها ثانياً 

                                                
 .٦٧، ٦٦اللغة والنحو لعباس حسن:  )١(



٣٤٦ 

 

األمــري حممــد بــن عبــداهللا بــن طــاهر، الــيت أشــرنا إليهــا يف املنــاظرات ســابقاً، وكانــت حــول قــول 

  امرئ القيس:

  )٢(ِمرْ النَّ  يهِ دَ اعِ ى سَ لَ بَّ عَ أكَ   ا     كمَ  َمتنتاِن خظاتالها 

ــ ه املــربد وثعلــب، كــان قــد اختلــف فيــه ويف نفــس مــوطن وهــذا البيــت الــذي اختلــف في

املناظرة الكسـائي والفـرَّاء، وكـان رأي الكسـائي فيـه مـا قالـه ثعلـب بعـد ذلـك يف املنـاظرة، ورأي 

الفراء ما قالـه املـربد، غـري أن الفـراء عـدَّ حـذف النـون يف املثـىن لضـرورة الـنظم ال لإلضـافة، كمـا 

  قال املربد.

قال حممد الطنطـاوي ـ يف هـذا املقـام: ".. أن بيتـاً حيـدث فيـه  والعجب من ذلك ـ كما

خالف بني السابقني مشهور متَعاملَ تتناقلـه الكتـب أخـرياً، مث جنـد بعـد ذلـك منـاظرة فيـه خيفـق 

فيهــا أحــد املتنــاظَرين، وتتناقلهــا كتــب أخــرى، وبعدئــذ يــدع العلمــاء املســألة علــى أذالهلــا دون 

ألمــر، ومــن هنــا ينفســح امليــدان لألقاويــل واخلالفــات، ورمبــا لــو متحــيص فيهــا يتبــني منــه جليــة ا

تكشَّفت احلقائق األوىل بصورة واحدة، وتناوهلا كل من تناوهلا وهي هـي بـدون نقـص أو زيـادة 

أو حتريــف، وتكشَّــفت آراء العلمــاء بعضــهم لــبعض؛ لتغــري جمــرى العلــم يف كثــري مــن املســائل، 

  .)١(يف عدم الوقوف على حقائق املسائل" وإنك لتأخذ من هذا مثالً من األمثال

  األستاذ عباس حس، والشيخ حممد الطنطاوي ـ رمحهما اهللا ـ ....  هكذا قال

أنـــــه ال عجــــــب يف تعـــــدد اآلراء يف املســـــألة الواحــــــدة واخـــــتالف األحكــــــام  وأنـــــا أرى

ملـــاذا الوقـــوف علـــى حقيقـــة املســـألة النحويـــة، لكـــن اإلعرابيـــة فيهـــا كمـــا قـــال عبـــاس حســـن؟ و 

  كما ذهب حممد الطنطاوي ؟!  -حسمها من أول خالف و 

  أرى فيما ذهبا إليه توجيهاً آخر، على النحو التايل:

                                                
 ) من هذا البحث. ٣٠٨البیت سبق تخریجه، انظر ص ( )٢(
، وقــد تعــرض ابــن یعــیش لــرأي الكســائي والفــراء  فــي هــذا الشــاهد فــي شــرح المفصــل فــي قســم ٦٠نشــأة النحــو: )١(

ي فــي مبحــث "كــل"، واستشــهد بــه الحــروف مبحــث "تــاء التأنیــث" الســاكنة، وتعــرض لــه ابــن هشــام فــي المغنــ

) وذكــر فــي شــرحه رأي ٨٣الرضــي فــي شــرح الكافیــة، وجــاء فــي شــرح شــواهد الكافیــة للبغــدادي الشــاهد رقــم (

 الكسائي والفراء، وكذلك المناظرة بین ثعلب والمبرد.
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 من أن تعدد اآلراء يف املسألة الواحدة وتعدد " حسن ما ذهب إليه األستاذ عباس

يأخذ برأي وهو يعلم أن هناك رأيًا آخر  جيعل الباحثفيها، األحكام النحوية 

يناقضه".

 ليس دائماً؛ ألنه ليس بالضرورة أن يكون لكل رأي  لكن و صحيح، لك ذ أرى أن

ا مل يكن له حظ رأيٌّ يناقضه إال رأياً له حظ من النظر، حيث إن أي رأي ال يُعترب م

رأي مناقض، لكن ليس معترباً، وما استند إليه صاحبه كون هناك من النظر، فرمبا ي

ك آراٌء تعضد وتدعم وتقوي الرأي من أدلة غري معتربة. وبالعكس رمبا تكون هنا

حىت لرمبا يتفق أكثر من رأي يف مسألة واحدة، والشواهد على ذلك كثرية. ،اآلخر

مبا أن مسائل اخلالف ال يدخل فيها إال الباحث املتمرس ـ على حد قوله ـ فهل و 

ال يكلف و  يكفي أن يأخذ الباحث برأي دون معرفة النقيض؟ وكيف يكون باحثاً 

 أو أكثر اً أن لكل مسألة رأي ؟! فلو متسك حبجةالبحث وراء هذه اآلراء  نفسه مشقة

فالعبارة صحيحة واحلجة فيها نظر، والدليل على ذلك ما يلي:

  على الباحث أن يلم بكل اآلراء يف املسألة؛ كي يتأكد من أن الرأي الذي أخذ أنه

أخذ بأضعفها أو  به هو األقوى، وإال لو أخذ برأي دون معرفة بقية اآلراء فرمبا

شاذها.

  ليس معىن النقيض الضد الذي ال يرتفع إىل مرتبة غريه من اآلراء؛ ألن أصل املسألة

واحد واخلالف يف العلة، فكل رأي له علته عند قائله، وله أدلته من أصول النحو 

املتفق عليها إمجاعاً، ولعل الرأي الذي اختاره تكون علة صاحبه فيه واهية أو ضعيفة، 

لة صاحب الرأي اآلخر أقوى، وبالعلة تتميز اآلراء وتتباين. وع

  الباحث الذي يركن إىل األخذ برأي واحد دون اإلملام ببقية اآلراء يف املسألة ليس

بباحث، بل هو باحث خامل يكتفي من اللحم بعظم الرقبة.

 اخلالف  وأخرياً املسائل اخلالفية ال يدخل فيها إال أهل هذا الفن وعلومه، وليس باب

للمبتدئني، بل ملن له باع طوىل يف هذا امليدان، لذلك ال يكفي معرفة رأي واحد وإال 

ضاع على اللغة معان ودالالت كثرية أتت �ا اآلراء والتوجيهات اإلعرابية املختلفة يف 

املسألة الواحدة.



٣٤٨ 

 

إليه شيخنا حممد الطنطاوي وهو مستغرب ومتعجب من " أنه قد توجد  أما ما ذهب -

آراء وخالفات حنوية مل حيسمها أصحا�ا يف اخلالف من املرة األوىل، بل جند بعضًا من 

املسائل اليت اخُتِلف فيها سابقاً، جاء الالحقون وتناظروا فيها ثانياً".

ال أرى يف ذلك عجبًا كما ذهب الشيخ؛ ألن ذلك أمر طبعي وبدهي يف كل العلوم و 

  ) وذلك بالدالئل التالية:اإلسالمية ومنها علم العربية (النحو

  أن النحوي يقول بالرأي يف املسألة يف وقت ما، مث بعد فرتة من الزمن يف البحث

واملدارسة يظهر له توجيه آخر يف نفس املسألة فيقول به، فيصبح له رأيان يف املسألة 

الواحدة، رأي مثًال بالرفع وآخر بالنصب، وكالمها صحيح، وليس يف ذلك عيب 

ب النحو مليئة مبثل هذا، فنرى بعض النحاة يوافق رأيه رأي الكوفيني يف عليه، وكت

مسألة ما، وله رأي آخر يوافق به البصريني؟.

  أما تعجب الشيخ من أن املسألة اخلالفية ال حتسم من أول مناقشة ومناظرة هلا، فأنا

رمبا يأيت مبا  ال أوافقه على ذلك، ألنا لو أخذنا �ذا لفقدت العلوم كثرياً، ألن الالحق

درك عليه أشياء رمبا غفل عنها السابق، ورمبا قل يستمل يأت به األول، أو على األ

يستدرك اإلنسان على نفسه كما كان يفعل سيبويه يف كتابه، فقد كان يستدرك على 

وكذلك ما فات اإلنصاف  )١(الباب نفسه، وقد يبلغ باالستدراك عددًا من األبواب

الالحقون عليه.  من املسائل استدركها

  األهم من ذلك كله أن الشيخ نفسه استدرك على سيبويه يف األبيات جمهولة القائل

ذلك عيبًا أيها الشيخ، وملاذا جلأت  دُّ عُ فهل نَـ  حيث نسب بعضًا منها إىل قائليها،

إليه؟ وإذا مل يكن لالستدراك أمهية لضاع علينا معرفة أكثر من مخسني بيتًا من 

تاب. وهذه أمثلة فقط، ألن املقام يطول بسرد مثل هذه الوقائع، ولو استشهادات الك

ُحسم اخلالف من أول األمر ملا كان هناك حواش وال تعليقات وال استدركات على 

العلماء السابقني. 

                                                
 .  ٢٥ – ٢٤/ ١الكتاب )١(



٣٤٩ 

 

  باألمر وجهًا حنويًا آخر فكيف بنا نقطع مث إنه رمبا تظهر ظواهر لغوية الحقة تسوِّغ

ة لالجتهاد املأمور به يف كل زمان ومكان ما مل يصادم نصاً من أول لقاء؟ هذا مصادر 

أو سنداً من اللغة.

 أو  اً أما إذا تناظر السابقون يف مسألة وجاء الالحقون وتناظروا فيها، فهذا ليس عيب

مذمة يف النحو وال يف دارسه بل ذلك يُعد من توارد األفكار واخلواطر، حىت وإن كانوا 

بل، فالنقاش هلا رمبا ُخيرج جديداً، وإن مل فهو تأكيد على أن على علم مبناقشتها من ق

هذه املسألة تواردت فيها األفكار والرؤى وثبت إىل هذا احلني أنه ال جديد فيها ، 

ولعل العصور الالحقة تأيت جبديد، وال غرابة يف ذلك، فهذا ما فعلته املدارس 

صريون والكوفيون، فقد استدركت واالجتاهات النحوية يف بغداد وغريها فيما تركه الب

مدرسة بغداد آراء على البصريني والكوفيني، وكان هلم رأي يُعمل به، وكذلك مدرسة 

األندلس وما جاء به ابن مالك وأبو حيان، وكذلك املدرسة املصرية وما كان للنحاس 

ك وإلي من آراء كثرية يف كثري من املسائل النحوية، واليت كانت قد نوقشت من قبل. 

  منوذجني على ما ذهبت إليه، ومها: 

   إعراب األسماء الستة: األول:

أن حروف املد فيها حروف إعراب، واإلعراب مقدر عليها  إىل سيبويه  فقد ذهب

للداللة على اإلعراب املقدر كما يقدر يف األمساء املقصورة وإمنا قلبت يف النصب واجلر 

أن حروف : مثل قول سيبويه، والقول الثاين وأليب احلسن األخفش قوالن، األول . )١(فيها

  . )٢(، ولكنها دالئل على اإلعراباملد ليست حروف إعراب

  . )٣(ىل أن انقالب حروف املد هو اإلعرابوذهب اجلرمى إ

                                                
وانظر: المسألة كلها  .١/١٨١لتكمیل، والتذییل وا١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧)، والهمع ٢اإلنصاف مسألة ( )١(

 ) من هذا البحث.٣١٤ص (
وزاد أبو حیان في التذییل  ،١/٤٣وشرح التسهیل ،١/٩٨همع الهوامع، و ١٩٣، والتبیین ص١/١٥٤المقتضب )٢(

 .١/١٧٨قوله: (وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده) انظر: التذییل والتكمیل
-١/١٧٧، والتذییل١/٩٨، والهمع٢٥٣معط ص ، وشرح ألفیة ابن١٩٤صوالتبیین ، ١٥٥- ٢/١٥٣المقتضب )٣(

 . ٢واإلنصاف مسألة . ١٧٨



٣٥٠ 

 

هي الواو واأللف والياء  وأنوذهب املازين إىل أن األمساء الستة معربة باحلركات، 

كثري يف الشعر وغريه وتؤيده عنده لغة من   وهذااحلركات ، إشباع عن  حروف إشباع نتجت

  . )٤(كك ومررت بأبِ ك ورأيت أبَ حلركات يف حال اإلضافة حنو هذا أبُ يعرب با

  

  . )١(نفسها إعرابهي وذهب قطرب وأبو إسحاق الزيادى إىل أن حروف املد 

وذهب على بن عيسى الربعى إىل أن األمساء الستة معربة باحلركات وأن هذه احلروف 

ن الواو إىل اخلاء لئال تنقلب وك وإمنا نقلت الضمة مالمات فإذا قلت هذا أخوك فأصله أخِ 

فنقلت الكسرة من الواو  كِ وِ : "أخيك"  فأصله أخِ ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإذا قلت

  . )٢(إىل اخلاء مث قلبتها ياء لسكو�ا وانكسار ما قبلها

كانني باحلروف واحلركات اليت قبلها، فإذا قلت وذهب الكوفيون إىل أ�ا معربة من م

 .)٣(و عالمة الرفع والضمة اليت قبلها، وكذلك يف النصب واجلرهذا أخوك فهو مرفوع والوا

  .)٤(وهذه سبعة آراء يف إعراب األمساء الستة ، وزاد السيوطى مخسة آراء أخرى

"ذو"، ويف وزن إمنا اختلف النحويون يف وزن ، و ومل يقتصر اخلالف على إعرا�ا

  . )٥("ويف حركات "هن، "فوك" ويف وزن أب وأخ وحم

: إن العامل فيه الفعل قال سيبويه :النموذج الثاني في عامل النصب في المستثنى

املقدم أو معىن الفعل بواسطة إال. وذهب أبو العباس املربد وأبو إسحاق الزجاج وطائفة من 

                                                
، ١٤٤، والمقدمة الجزولیة ص١/١١٧، واإلیضاح في شرح المفصل١٩٤، والتبیین ص)٢(اإلنصاف مسألة )٤(

إلى البصریین،  ٣٣٣، ونسبه الزجاجي في المجالس ص١/١٧٧، والتذییل٢٥٣-٢٥٢وشرح ألفیة ابن معط 

 .٢٨وائتالف النصرة ص
، ٢٨وائتالف النصرة ص، ١/٣٤،٣٥، واألشموني١/١٧٩التذییل، و ١/٤٣، وشرح التسهیل١/٩٧همع الهوامع )١(

 ).٢واإلنصاف مسألة (
، وشرح ١/١٧٧، والتذییل والتكمیل١/٩٨، وهمع الهوامع١/٥٢،  وشرح المفصل١/٢٧شرح الكافیة للرضي  )٢(

 .٢، واإلنصاف مسألة ١/٤٣التسهیل
 . ٥٢/ ١، وشرح المفصل البن یعیش: ٢٠، والتبیین للعكبرى، المسألة:٢٠اإلنصاف، المسألة )٣(
 . فتصیر اآلراء في إعرابها اثنى عشر رأیا. ٣٨/ ١همع الهمع )٤(
 .٧٣، ١/٧١شرح األشموني )٥(



٣٥١ 

 

القوم قلت أتاين " نفسها نيابة عن " أستثىن " فإذا الكوفيني إىل أن الناصب للمستثىن " إال 

  إال زيدا، فكأنك قلت أتاين  القوم أستثىن زيدا. 

اليت تنصب األمساء وترفع األخبار، وذهب الفراء إىل أن "إال" مركبة من حرفني : إن 

أدغمت يف الالم فأعملوها فيما بعدها ال، فخففت النون و  : إنَّ وال اليت للعطف، فصار

، وعطفوا �ا يف النفى اعتبارا بال ، فإذا رفعوا يف ارا بأنني ، فنصبوا �ا يف اإلجياب اعتبعمل

قد أعملوها عمل النفى فقد أعملوها عمل ال فجعلوها عاطفة ، وإذا نصبوا �ا يف اإلجياب ف

ا وقد  وزيدا امسه "إنَّ "، وإذا نصبوا �ا يف اإلجياب فقد أعملوها عمل ال فجعلوها عاطفة

  . : إن زيدا مل يقمت ال من اخلرب، والتأويلكف

 الَّ املستثىن ألن تأويله قام القوم إ : إمنا نصبنا: قالاألول: ونسب للكسائى ثالثة آراء

: أن الرأي الثالث: أن املستثىن منصوب على اخلالف. الرأي الثانيأن زيدا مل يقم. 

  .)١(املستثىن منصوب على التشبيه باملفعول كالتمييز

 )٢(ستة آراء يف عامل النصب يف املستثىن ، وقد أوصلها السيوطي إىل سبعة فهذه

  .)٣(وأوصلها املرادى إىل مثانية

عيب أو مذمة أو أنه جيب أن نأخذ برأي واحد فقط، أو أن الباحث  هذا فهل

يأخذ بوجه دون الوجوه األخرى؟ أم كيف كانت تأيت إلينا كل هذه اآلراء لو ُأحكمت 

ل مناظرة هلا أو مناقشة؟!! أرى أن هذا يستحق الثناء واملدح ال التعجب املسائل يف أو 

  والدهشة، ألن ذلك من خصائص العربية. ورحم اهللا حافظ إبراهيم إذ يقول على لسا�ا:

  صدفاتي عن الغواص سألوا فهل     كامن الدر أحشائه في البحر أنا 

  واهللا أعلم.

  

***  

                                                
 .٢/٧٦،٧٧)، وشرح المفصل البن یعیش٦٦تبیین المسألة(، وال٤٢اإلنصاف، المسألة  )١(
 . ٢٢٤/ ١معواالههمع  )٢(
 . ٥١٦الجنى الدانى ص )٣(



٣٥٢ 

 

  

  املبحث الثاني

  عند البعض ف قد تكون سلبيةلخالأخرى لآثار 

  تعدد التقدير والتخريج  – ١

لتخريج يف كتب النحو وكتب التقدير وا ذكر بعض الدارسني أن سبب تعدد

اخلالف، هو التمسك بالرأي، وحماولة إبطال حجة الطرف اآلخر، وأن الذي ساعد على 

  يف النماذج اآلتية :  كماذلك مرونة اللغة ،  

، ودونك ، وعندك" يف اإلغراء جيوز تقدمي معموال�ا  "عليك ذهب الكوفيون إىل أن  - ٧

عليها حنو: "زيدًا عليك، وعمر عندك ، وبكرا دونك " واحتجوا بقوله تعاىل : 

، والتقدير فيه: عليكم كتاب اهللا ، أي الزموا   )٢٤( النساء:  ﴿كتاب اهللا عليكم ﴾

.كتاب اهللا ، فنصب كتاب اهللا بعليكم 

ه جيوز أن يضاف الشيء إىل نفسه إذا اختلف اللفظان، واحتجوا الكوفيون إىل أن  - ٨

، واليقني يف املعىن نعت )٢٣(الواقعة:  ﴿إن هذا لهو حق اليقين﴾بقوله تعاىل: 

للحق، ألنه األصل فيه احلق اليقني، والنعت يف املعىن هو املنعوت، فأضاف املنعوت 

واحلب يف  )٩(ق: الحصيد﴾  ﴿جنات وحبإىل النعت ومها مبعىن واحد، وقوله تعاىل: 

) ٤٤(القصص:  ﴾وما كنت بجانب الغربياملعىن هو احلصيد،وقد أضافه إليه، وقوله:﴿

  واجلانب يف املعىن هو الغريب، وقول الراعي: 

  )١(عاراالشِّ  بَ نَ السيل واجتَـ  دبَّ م    وقرب جانب الغربي يأدو  

                                                
 .واللسان مادة (دبب ـ شعر)، ١٤٧البیت من بحر الوافر، وقائله الراعي النمیري، انظر دیوانه ص )١(

 .  ٢/٤٣٧واإلنصاف



٣٥٣ 

 

ي واألوىل هاحلمقاء"  ، ومسجد اجلامع، وبقلةومن ذلك قول العرب "صالة األوىل 

واعرتض على  . وقد أضافوها إليها البقلة هي احلمقاء ،الصالة ، واجلامع هو املسجد، و 

  .)٢(ذلك البصريون 

منع مجهور البصريني أن يلي كان معمول خربها، فال جيوز عندهم: كان طعامك   - ٩

  زيد أكال، وأجاز ذلك الكوفيون حمتجني بقول الفرزدق : 

  )١(ل بيوتهم       بما كان إياهم عطية عوداقنافذ هداجون حو 

  وخرج البصريون هذا البيت على الوجوه اآلتية: 

ومجلة  ،وعطية مبتدأ ومجلة "عودا" خربه أن اسم كان ضمري الشأن، التخريج األول:

  ، فلم يتقدم معمول اخلرب على اسم كان. بتدأ واخلرب يف حمل نصب خرب كانامل

، ومجلة املبتدأ واخلرب ال ل جمرور احملل بالباء وكان زائدة" اسم موصو أن "ما الثاني:

  حمل هلا صلة املوصول. 

، ومجلة املبتدأ واخلرب يف ضمري مسترت يعود على ما املوصولةأن اسم كان  الثالث:

حمل نصب خرب كان ومجلة كان ومعموليها ال حمل هلا صلة، والعائد _ على هذا التخريج 

  ره : مبا كان عطية عودمهوه . حمذوف تقدي –والذي قبله 

و حاول ، ولواألمثلة على هذا كثرية )٢(أن ما جاء يف هذا البيت ضرورة الرابع:

دير وختريج يف مسائل اخلالف فلم املواضع اليت جاء فيها تقاإلنسان أن حيصر مثل هذه 

التقدير كل آية أو قراءة أو بيت ال يوافق قواعد البصريني فإ�م يتناولونه بألن   يستطع؛

ع للتأويل، ومعظم ما يف كتب النحو والتخريج، وكأن كل نص أتى به الكوفيون جيب أن خيض

: "ولعلنا يف هذه األمثلة ويف غريها وهو كثري نرى أن خيضع هلذا، ويقول عبد احلميد حسن

النحاة يف تأويال�م كانوا يسايرون مقاصد العرب أو ما اعتقدوا أنه من مقاصدهم يف 

                                                
 .٦١: اإلنصاف، المسألة )٢(
، ومغني ١/١٤٤، وشرح ابن عقیل٩/٢٦٨،٢٦٩، وخزانة األدب١/١٨١البیت من الطویل، للفرزدق، دیوانه )١(

 . ١/٢٤٨، وأوضح المسالك ٤/١٠١، والمقتضب١/١٨١، وهمع الهوامع٥٣٨اللبیب ص
  .٢٥٠- ١/٢٤٨أوضح المسالك مع عدة السالك لمحي الدین عبدالحمید  )٢(



٣٥٤ 

 

م وخصائص لغتهم ، على أننا ال نقول إ�م يف مجيع تأويال�م قد سايروا روح اللغة تعبريا�

، وكانوا يف  ون وهم متأثرون بالتعليل الفلسفىالعربية ، فقد كانوا يف بعض األحوال يفكر 

بعضها يتعسفون ويتكلفون وحياولون تأول كل شيء ، كأ�م أرادوا أن يثبتوا أن كل ما نطق 

، ملنطقية وأصوهلا العقلية الصحيحةكان على طرق ثابتة هلا أسبا�ا ونتائجها ابه العرب إمنا  

، منها م أ�ا ختضع لعوامل كثرية متشعبةوال ندرى هل هذا صحيح يف اللغات وحنن نعل

  . )١(العادات العقلية والعادات االجتماعية واالستعمال"

فقد قالوا: إن الذي ساعد ... وأرى أن قوهلم مردود والدليل مما قالوا، هكذا قالوا

على ذلك مرونة اللغة، وذهب األستاذ عبداحلميد حسن إىل أن النحاة يف تأويال�م يسايرون 

مقاصد العرب يف تعبريا�م وخصائص لغتهم وهلجا�م، وهذا صحيح ومعلوم وال ينكره أحد، 

  فلماذا هو إذن معدود من مسالب اخلالف؟! 

ول عهدها إال من تعبريات العرب وخصائص لغا�م وهل كان مجع اللغة العربية يف أ

املختلفة، حىت كان يؤخذ باألقوال الشاذة أحيانًا وتنسب إىل القبيلة اليت نطقت �ا، حىت 

اشتهر بعضهم بالتأتأة والوأوأة، فرمبا نطق العريب بلفظة نطق �ا اآلخر لكن املعىن والداللة 

املهتم مبسائل اخلالف عليه أن جيري وراء هذه لكل لفظة منهما خمتلفاً، والنحوي املعين و 

اخلالفات، ليؤكد صحتها يف الرتكيب ويف استخدامها يف املعجم اللغوي للعريب الناطق 

  بالفصحى.

لذلك فإن تعدد التقدير والتخريج ال يُعد عيباً، بل هو من األمور اليت تتطلبها طبيعة 

ا املختلفة، وهذا من أولويات البحث يف اللغة، اللغة العربية ومدلوالت ألفاظها باعتبار بيئا�

ألن اللغة ظاهرة اجتماعية جيب أن تفسر بطبيعة الناطقني و�ا، وهذا يستدعي من الباحث 

وضع أكثر من احتمال لتفسري الظاهرة الواحدة، وألنه رمبا حتتمل العبارة أكثر من مدلول، 

ص املكتوبة صماء وعلى الباحث وكل مدلول خيرج أو يقدر حسب الفهم للنص، ألن النصو 

أن يستنطقها تقديرًا أو تأويًال أو خترجيًا على مثال سابق، وهذا يطبق حىت على أعلى 

نصوص الفصاحة والبيان وهو النص القرآين الذي حتتمل العبارة بل والكلمة فيه أكثر من 

                                                
 .  ١٨٦ ص ،القواعد النحویة ، لعبد الحمید حسن )١(



٣٥٥ 

 

سري والتأويل يف مدلول ومعىن، والدليل على ذلك ملء كتب التفاسري والفقه بتعدد وجوه التف

  النص.

فلماذا إذن التضييق على العقول وإحجام التفكري يف معان جديدة قد تنفع الدرس 

النحوي حىت يف وقتنا احلاضر، الذي انفتح فيه العامل العريب على غريه من الشعوب، مما 

يؤدي إىل جلب بعض من العبارات واأللفاظ إىل العربية، األمر الذي يفرض على الباحث 

ملتخصص أن جيعل هلا تسويغًا موافقًا للعربية، وذلك ال يكون إال بطريق التقدير والتأويل، وا

وهذا ما تفعله ا�امع اللغوية يف عصرنا احلاضر، فكم من كلمات وعبارات مل تكن يف 

ا�تمع اللغوي من قبل مث ظهرت على ساحته، وكان هلا من العربية حظ وافر حيث جعل 

مكاناً بني العربية وألفاظها طاملا أ�ا تستعمل يف البيئة العربية، وهذا ما فعله  أهل هذا الفن هلا

  جممع اللغة العربية بالقاهرة وجممع اللغة العربية العراقي.

فهل بعد هذا نأيت ونقول: إن تعدد التقديرات والتخرجيات كانت من اآلثار السلبية 

  على الدرس النحوي؟! ال أظن ذلك وال أقول به. 

  واهللا أعلم.

  

***  

  

  

  

  

  

  

  



٣٥٦ 

 

  

  

  

  التوسع في الجواز - ٢

جــاء علــى لســان بعــض الدارســني أن هــذا األثــر نــاتج عــن ســلطان القيــاس والصــنعة، 

وانتقـــال البحـــث اللغـــوي مـــن واقـــع املتكلمـــني إىل قضـــايا العقـــل، ومـــا ميكـــن أن حتتملـــه أقيســـة 

  ت دائرة اجلواز العقلي!!.النحاة، وما دام األمر قضية عقلية فما أوسع املدى الذي يدخل حت

ــــرية يســــندها جتــــويز العقــــل  ــــا اتســــعت ظــــاهرة اجلــــواز وفشــــت؛ ألن أقــــواالً كث ومــــن هن

  واحتماالته، حىت قال البعض: "عجبت لنحوي كيف خيطئ".

وأرى أن منهج الكوفيني يتحمل من ذلك كثرياً؛ ألنه هو الذي أخذ بالتوسع يف مبـدأ 

ولــو كــان الشــاهد يتيمــاً، يقيمــون عليــه قاعــدة،  القيــاس والتمســك بشــدة بكــل مســموع، حــىت

  ولذلك قال رئيسهم الكسائي :

  إنما النحو قياس يتبع      وبه في كل أمر ينتفع

ومن هنا كثرت القواعد واتسعت ظـاهرة اجلـواز يف الـدرس النحـوي، لـذلك فـإن املطلـع 

مينعـون وال جييـزون على مسائل اخلالف يف كتبهـا أو يف كتـب النحـو العامـة، جيـد أن البصـريني 

  إال يف القليل، وأن الكوفيني جييزون يف الكل تقريباً.

وجنــد أيضــاً نوعــاً مــن اإلجــازة يقــوم علــى أقيســة نظريــة حبتــة، وهــو أبعــد مــا يكــون عــن 

  طبيعة اللغة، وللبصريني احلظ األوفر منه. 

نيــث أجــازوا مجــع االســم الــذي يف آخــره تــاء التأومــن األمثلــة علــى ذلــك أن الكــوفيني 

  . )١(بالواو والنون إذا مسيت به رجال، ومنع ذلك البصريون

، السواد خاصة من بني سائر األلوانأن الكوفيني أجازوا التعجب من البياض و  هومن

  . )٢(ومنع ذلك البصريون

                                                
 .٤اإلنصاف مسألة:  )١(
 .١٠اإلنصاف مسألة:  )٢(



٣٥٧ 

 

، ها وما كان يف معناها من أخوا�امازال" عليه أن الكوفيني أجازوا تقدمي خرب "ومن

  .)٣(ومنع ذلك البصريون

تاب اإلنصاف مثاين وثالثني مسألة، قال الكوفيون فيها: جيوز، ولقد عددت يف ك

  . حني عددت سبع مسائل جاءت عكس ذلك، يف وقال البصريون: ال جيوز

ا أخرى غري ما هً رآن للفراء جيد أنه كان جييز وجو وإن املطلع على كتاب معاين الق

، ذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفعائال: فإح بذلك قصرِّ ، وهو يُ هورةجاءت عليه القراءة املش

. ، ولو قيل جاز، مل يقرأه أحد برفع، ومل نسمعه)١٥٥: ، آية(النساء ﴾﴿فبما نقضهممن ذلك 

  : وأنشدونا بيت عدى

  )١(عواقـبـهاما أيام ينسون       الفتيان في غير الـ  ثللم أر م

﴿أيما قائله يلزمه أن يقول  صلة ملا، وهو مما أكرهه، ألن ،ينسون عواقبهاواملعىن: 

بعض  هُ هَ ، فأكرهه لذلك ، وال أرده ، وقد جاء ، وقد وجَّ )٢٨(القصص:  األجلين قضيت ﴾

ال  اءرَّ ، والقُ إىلَّ  شيء عواقبها، وهو جائز ، والوجه األول أحبَّ  : ينسون أيُّ النحويني على

  .)٢( يقرأه القراء مما جيوز"، فال يقبحن عند تشنيع مشنع  مما ملتقرأ بكل ما جيوز يف العربية

سامح إىل أبعد مدى : "أول من سن هلم طريقة التيقول الشيخ حممد الطنطاوي

، وذلك أن الكسائى كان يسمع الشاذ الذي ال جيوز من اخلطأ واللحن شيخهم الكسائي

  .)٣(وشعر غري أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك أصال ويقيس عليه حىت أفسد النحو"

  الوا ... هكذا ق

  ال أوافقهم يف كل ما ذهبوا إليه وخاصة فيما ذهب إليه حممد الطنطاوي.وأنا

يف ذلك إىل ما ذهبت إليه يف كثرة الروايات واآلراء والتقديرات  وأنا أذهب

والتخرجيات آنفاً؛ ألن هذا بالطبع يؤدي إىل السعة يف اجلواز، ولست مع من ينسب كل ما 

وسع يف القياس، ألن القياس من أصول اللغة، حيث إننا ال نفعل سبق إىل اجلدل العقلي والت

                                                
 .١٧اإلنصاف مسألة: )٣(
، وسر صناعة ٢/٤١٣انظر: المزهر في علوم اللغة، المنسرح، وهو لعدي بن حاتم البیت من )١(

 . ١/٣٩٥، والنحو الوافي١٦٧، ١/١٦٦، ومنحة الجلیل بشرح ابن عقیل١/٣٨٢اإلعراب
 . ٢٤٥/ ١معاني القرآن :  )٢(
 . ١٢٢نشأة النحو:  )٣(



٣٥٨ 

 

سوى أن نلحق املقيس باملقيس عليه لعلة مشرتكة مجعت بينهما، فنحن ال نقيس أصًال 

بأصل ولكن نقيس فرعًا بأصل، وليس يف هذا مذمة وال مسلبة، فلوال القياس لضاع على 

ال يقوم إال �ا، والقياس هو أحد أهم  العربية الكثري والكثري، ولكل علم أصول ومقومات

  هذه املقومات للنحو العريب، لذلك قال الكسائي:

  عْ فَ تَـ نْ يُـ  رِ أمْ  لِّ في كُ  هِ بِ وَ         عْ بَ تَّ يُـ  اسٌ يَ قِ  وُ حْ ا النَّ مَ إنَّ 

أي أن النحو ما هو إال قياس، وليس العكس، ولذلك يقول أبو علي الفارسي أحد 

  .)١(ني مسألة من اللغة وال ُأخطئ يف واحدة من القياس"أقطاب القياس: "ُأخطئ يف مخس

وكذلك يقول ابن جين إمام مدرسة القياس: "مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من 

وأشار الشيخ حممد خضر حسني إىل أمهية القياس يف اللغة  )٢(كتاب لغة عند عيون الناس"

يكون وسيلة ُمتكِّن اإلنسان من النطق  قائًال: "لقياس طريق يسهل به القيام على اللغة حبيث

بآالف من الكلم واجلمل دون أن تقرع مسعه من قبل أو حتتاج إىل الوثوق من صحة عربيتها 

  .)٣(إىل مطالعة كتب اللغة والدواوين اجلامعة ملنثور العرب ومنظومها"

نفسه، وما تفعله ا�امع اللغوية اليوم من صياغة اجلديد من املصطلحات هلو القياس 

وذلك ملسايرة التقدم احلضاري وما يصحبه من ضرورة صياغة اجلديد من املصطلحات 

  لالكتشافات والعلوم اجلديدة اليت مل تكن معروفة يف أصل اللغة.

، ويقول )٤(ولذلك يقول ابن جين: " ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب"

تحقق؛ ألن النحو كله قياس، وهلذا قيل يف السيوطي: "اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال ي

حد النحو: هو علم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب، فمن أنكر القياس فقد 

أنكر النحو ... وإثبات ما ال يدخل حتت احلصر بطريق النقل حمال، ولو مل جيز القياس 

                                                
 .٢/٨٨الخصائص )١(
 .٢/٨٨الخصائص  )٢(
 .٤٣٠ص لمحمد خضر حسین، لشاهد وأصول النحوانظر: ا )٣(
 ..٢/٢٥، ١/٣٥١الخصائص )٤(



٣٥٩ 

 

ين ال ميكن التعبري عنها لعدم واقتصر على ما ورد يف النقل من االستعمال لبقي كثري من املعا

  .)١(النقل، وذلك مناف حلكمة الوضع، فوجب أن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً ال نقلياً ..."

هل بعد هذا نقول بأن أقيسة النحاة كانت من اآلثار السلبية للخالف على الدرس 

الكسائي  النحوي؟! وأن استخدام اجلدل والعقل يف القياس ليس من إجيابيات القياس؟ وأن

صاحب إحدى القراءات السبع املتواترة قد أفسد النحو بتوسعه يف األخذ بالقياس؟ هذا ما 

ال أميل إليه، وأجزم بأنه لوال القياس لضاعت علينا استعماالت لغوية كثرة كان القياس 

     واهللا أعلم. السبب فيها. 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٦٩، ٦٨، في أصول النحو ص٧١االقتراح في علم أصول النحو ص )١(



٣٦٠ 

 

  للغويالمبالغة في الصناعة والبعد عن الواقع ا - ٣

يف صناعة  وابالغ النحويني البصريني والكوفينيذهب بعض الدارسني إىل القول بأن 

لك ملعرفة بعضهم باملنطق ، وذا�م عن الواقع اللغوي للمتكلمنيالنحو وبعدوا يف خالف

  .)١(وألن بعضهم كان يعرف الفلسفة وعلم الكالماألرسطى، 

ن فك" حيث قـال:  وحتـدث الكاتـب واستشهد السيد رزق الطويل يف رسالته بـ "يوها

ــــث اهلجــــري، وكيــــف أصــــبح جمــــرد دراســــة ال تراعــــي  "يوهــــان فــــك" عــــن النحــــو يف القــــرن الثال

األساليب العادية، فيقول: " فليس أوضح داللة على تلك اهلوة السحيقة الـيت قامـت يف حيـاة 

دميــة الفصــحى، بــني العربيــة الق –التاســع املــيالدي  –الفكــر علــى مــر القــرنني الثالــث اهلجــري 

والعربية املولَّدة اآلخذة يف االنتشار من أن النحويني أنفسهم يف ختـام القـرن املـذكور مل يكونـوا 

هـــ) مل جيــر يف ٢٩١-٢٠٠يسـتعملون اللغــة الفصــيحة يف مسـامرا�م وحمــاورا�م، فهــذا ثعلـب (

هلـم: أقعـدوا،  حماضراته على قواعد اإلعراب، إذ كان يدخل ا�لس، فيقـوم لـه تالميـذه، فيقـول

بفتح اهلمزة كما يف اللهجة الدارجة إذ ذاك، وكذلك مل يراع ثعلب النحـو يف رسـائله فقـد كـان 

إذا كتــب كتابــاً لــبعض إخوانــه أصــحاب الســلطان ال خيــرج عــن طبــع العامــة، وعلــى الــرغم مــن 

  .)٢(هذا كان ثعلب أبرز ممثلي الكوفيني يف عصره

صــائص البــن جــين قــائالً: "وهنــاك دليــل واضــح  واستشـهد أيضــاً مبــا جــاء يف مقدمــة اخل

كالشــــمس علــــى ذلــــك وهــــو أن بعــــض األدبــــاء زهــــدوا يف النحــــو لبعــــده عــــن الواقــــع اللغــــوي 

للمتكلمني واملبالغة فيه، وال أدل على ذلك من أن املتنيب وهو مـن هـو، عنـدما نقـد الصـاحب 

النحـاة، وكـان إذا  بـن عبـاد بعـض شـعره، مل يضـع يف حسـبانه مـا وقـع فيـه مـن حلـن أخـذه عليـه

وكـان  –يقصـد ابـن جـين  –سئل عن شيء يف النحو والصرف يف شـعره يقـول: سـلوا صـاحبنا 

معاصراً له، ويقول أحياناً أخرى: عليكم بالشيخ األعور ابن جين فسلوه، فإنـه يقـول مـا أردت 

  .)٣(وما مل أُرد

                                                
 ١٩٩، ١٥٩انظر القیاس في النحو العربي، للدكتور صابر بكر أبو السعود :  )١(
 .١٤١-١٤٠ لیوهان فك ص العربیة )٢(
 .-رحمه اهللا  –ن جني، تحقیق محمد النجار انظر: مقدمة الخصائص الب )٣(



٣٦١ 

 

الختالف يف اجيد به أدلة كثرية على ذلك، منها: كتاب اإلنصاف وإن الناظر يف   

أوىل العاملني بالعمل يف التنازع، فقال الكوفيون: الفعل األول أوىل، واحتجوا بالقياس قائلني: 

إن الفعل األول أوىل لسبقه وقوة االبتداء به، وألنه ال جيوز إلغاء "ظننت" إذا تقدمت وكذلك 

ب أثر أ�م قالوا: "كان". وقال البصريون: الفعل الثاين أوىل لقربه، والذي يدل على أن للقر 

"جحر ضب خرب" فأجروا خرب على ضب، وهو يف احلقيقة صفة للجحر، ألن الضب ال 

  .)١(فهاهنا أوىل بيوصف باخلرا

ما ذهب من ذلك و ، شاهدبل إن بعضهم كان يقيس قياسا نظريا، أي على غري 

ذفت ال أنه حالوسم ، وأصل اسم عندهم هو وسم إ أن االسم مشتق من الكوفيني إليه يف

ل ، وال يوجد يف كالم العرب ما فاؤه وزيدت يف أوله  مهزة عوضا عن احملذوف ، ووزنه إعْ 

  حذفت فاؤه وعوض باهلمزة يف أوله. 

، وهو ما ليس له نظري يف  معربة من مكانني وذهب الكوفيون إىل أن األمساء الستة

  .)٢(إعراب واحد طريق  كالم العرب ألن كل معرب ليس له إال

عد النحاة عن الواقع اللغوي من كثرة العلل، فسيبويه ال يعلل ملا كثر يف ويظهر بُ 

، )٣(ج على تلك القواعدرَّ ، بل يعلل أيضًا ملا خيَُ نتهم واستنبطت على أساسه القواعدألس

حكمه ، وهو دائما يريد أن يقنع  اوالفراء دائما يلجأ إىل العلل يشرح �ا قياسه ويدعم �

  .)٤(ذا األسلوب هو انعكاس ملا أفاده من أساليب املتكلمنيقارئه بعلله ، ولعل ه

ويظهر هذا أيضا من كثرة اجلدل واالحتجاج ، ومن ذلك جدهلم حول أصل 

، ولقد استغرق علية "نعم وبئس" أو امسيتهااملشتقات ، أهو املصدر أم الفعل، واجلدل حول ف

 ، ولقد ألف صاحبإلنصافكتاب اصفحة من   اجلدل حول هاتني املسألتني مثاين وثالثني

يف  "ملع األدلة"و "راب يف جدل اإلعراب"اإلغهو  لةيف اجلدل واألد هذا الكتاب كتابني

  أصول النحو. 
                                                

 ١٣اإلنصاف ، المسألة :  )١(
 . ١٦٣، ١٦٢القیاس في النحو العربي:  )٢(
 .٨٢صالمدارس النحویة  )٣(
 . ١٩٩ صالقیاس في النحو العربي  )٤(
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، وحول ء أو بساطتهاويظهر ذلك من اختالف النحويني حول تركيب بعض األمسا

ليها حلروف اليت وضع ععدد احلروف اليت بنيت عليها بعض األمساء ، فقد اختلفوا يف ا

عليها االسم يف "هو وهي"  و"كم" مفردة أو  " واحلروف اليت وضعاالسم يف "ذا والذي

  ، إىل غري ذلك . مركبة

أنا أرى أنه لو أنعم هؤالء األساتذة الكرام النظر فيما سطَّروه، و هكذا قالوا ...

  لرتاجعوا عما قالوا، والدليل على ذلك ما يلي:

ر صابر أبو السعود من أن النحاة يف خالفا�م بعدوا عن ما ذهب إليه الدكتو  أوًال:     

  الواقع اللغوي للمتكلمني ملعرفتهم باملنطق والكالم والفلسفة.

أقول: هل وجود أحد الفالسفة أو علماء الكالم يف زمن علماء البصرة أو غريهم       

خالفا�م عن  يعطي احلق يف القول بأن التفكري الفلسفي قد طغى على النحاة وأبعدهم يف

   الواقع اللغوي للمتكلمني؟ هذا ال يصح. 

مفيد  –يف حد ذاته  –وعلى فرض أن علماء البصرة درسوا املنطق والفلسفة فهذا        

للدارس؛ ألن ذلك جيعل للباحث القدرة على التدرج العقلي يف االستنتاج والوصول إىل الرأي 

 العكس، وأنا أعترب ذلك من فرضيات األصوب، ولذا أعد ذلك من إجيابيات اخلالف ال

اللغة اليت تدعو إليه العلل داخل القاعدة الواحدة، وهذه العلل كل حنوي يسلك فيها طريقًا 

خاصًا به للوصول إليها فمثًال الفاعل مرفوع، فهذا أصل جممع عليه؛ لكن ما هي علة رفعه، 

العلة الصحيحة بغض  وهذه العلة هي اليت جتعل كل صاحب رأي يفكر يف الوصول إىل

النظر عن الطرف الفكرية اليت يسلكها إلثبات علته، ويف �ايتها يدلل عليها مبا استند إليه 

  من شعر أو نثر أو نص من قرآن.

ومن هنا، فليس عيب أن يكون تفكري النحوي منطقياً، حيث إنه يُرّتب عدة قضايا 

أم كلية، وسواء أكان االستنتاج للعلة مث خيرج منها بنتيجة سواء أكانت هذه النتيجة جزئية 

صحيحًا أم خطأ فذلك ال يؤثر على اللغة املنطوقة أو طريقة تعلمها، لذا فهي ذات فائدة 

  على الدرس النحوي ال العكس.
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استشهاد السيد رزق الطويل مبا قال "يوهان فك"  ليس دليًال على وجود ما  ثانياً:

ع تفسري مثل هذه الظاهرة تفسريًا جيدًا مث يتهم ثعلبًا زعم فك يف العربية؛ ألنه رمبا مل يستط

أحد أصحاب ا�الس اللغوية وأحد أقطاب مدرسة الكوفة املشهورين بأنه مل يلتزم بقواعد 

  وأنا أرد عليه من جانبني: اإلعراب يف حماضراته وخماطباته.

دة، وال : أن ما استشهد به "فك" ال يعد حمل استشهاد، حيث إ�ا كلمة منفر األول

يصح حكم على كلمة بدون سياق تركييب، فكيف حنكم على كلمة "أقعدوا" اليت استشهد 

�ا أن ثعلبًا قصد ذلك؟ أرى أن هذه طرفة وأن ثعلبًا يقصد الفعل املضارع " أقعُد" ورمبا 

أشبعه أمام الراوي فظن الراوي أن ثعلبًا يريد فعل األمر ا�موع، وهذا ليس مراد ثعلب؛ ألن 

  له ال يقع يف مثل هذا.مث

أن ما استشهد به من أن ثعلبًا كان يكتب بالعامية للسلطان، أقول: إن  الثاني:

طبيعة الكوفيني كانت دائماً متيل إىل األمراء والسالطني، فلعل بعضهم كان ال حيسن العربية، 

د ذاته فإذا كاتبه ثعلب بالفصحى حلن وأوقع األمري فيما ال حيب أمام الناس، فهذا يف ح

حسن أدب مع والة األمر، وهذا أمر حممود، كل هذا مع ما يراود النفس يف الثقة بالرواية 

  اليت رويت عن ثعلب!!

استشهاد الطويل بأن النحاة ابتعدوا عن الواقع اللغوي مما زهَّد بعض األدباء يف مث إن 

  .."النحو مستشهداً مبا قاله املتنيب عندما نقد بعض شعره الصاحب بن عباد

لو أعاد الطويل النظر فيما قاله املتنيب، ملا قال إن النحاة زهَّدوا األدباء يف  أقول:

النحو، ولعلم أن هذا يدل داللة واضحة على متكن املتنيب من اللغة وقواعدها، ومعرفته 

اللغوية أعظم بكثري من أناس آخرين يف هذا امليدان إال أن شعره ال يستشهد به؛ ألنه ليس 

  ر االستشهاد. من عصو 

على ذلك أنه أخذته العزة والعظمة ومل يعبأ بكالمهم، ملعرفته أن ما قاله  والدليل

صواب، ولذا أحال الذين نقدوا شعره إىل إمام من أئمة العربية وهو ابن جين. وليس قول 

، املتنيب:" عليكم بابن جين فسلوه فإنه يقول ما أردت وما مل أرد" دليل على أنه حلن يف شعره

ولكنه دليل على أن صاحبه ابن جين هو األوحد الذي يعلم ختريج ما قاله على الوجه 
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الصحيح، فإحالته إياهم إليه،كي يعلموا أن املتنيب ال خيطئ يف الشعر، وأن ما قاله حيتمل 

  أكثر من وجه، لذلك قال " يعلم ما أردت وما مل أُرد".

وي للمتكلمني؟ وال حيق لألدباء أن وبعد هذا نقول: أ�م قد بعدوا عن الواقع اللغ

يزهدوا يف النحو لعدم علمهم التام مبا حتمله القواعد من تأويالت وخترجيات وعلل قد ال 

تصل إليها أفهامهم. وما رأيت أحدًا أنكر على املتنيب شيئًا إال كان له يف اللغة خمرج، إنه 

  شاعر احلكمة القائل:

  وأسمعت كلماتي من به صممعمى إلى أدبه      أنا الذي نظر األ
  

  واهللا أعلم.

***  
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  االهتمام بالفلسفة والمنطق والتفكير النظري - ٤

لقـــد كـــان للفلســـفة واملنطـــق األرســـطي دور يف التـــأثري علـــى الدراســـات النحويـــة، لكنـــه 

تـــأثري ســـليب كـــان ســـبباً يف البعـــد عـــن دراســـة النحـــو، حيـــث إن إقبـــال النحـــاة علـــى الدراســـات 

فية واملنطقيـــة واختاذهـــا ســـنداً وحججـــاً آلرائهـــم، أبعـــدهم عـــن األســـلوب األمثـــل لدراســـة الفلســ

اللغــة، وأصــبح النحــو العــريب ضـــرباً مــن ضــروب الفلســفة واملنطـــق، والــيت اعتمــد عليهــا النحـــاة 

وخباصـــة البصـــريني، ومشـــاركة الكـــوفيني يف جانـــب قليـــل مـــن هـــذه املقـــاييس والدراســـات. ألن 

دون كثرياً على األساليب الفلسفية واملنطقيـة يف جـداهلم وحـوارا�م إلثبـات البصريني كانوا يعتم

قواعدهم النحوية؛ لذلك فإ�م سلكوا مسلك املتكلمني يف االعتداد بالعقـل، حـىت ُمسـوا "حنـاة 

  املنطق".

ــــذين اعتــــدوا باملقــــاييس العقليــــة كــــالفرَّاء، ومــــع ذلــــك كــــان  وهنــــاك بعــــض الكــــوفيني ال

  لعربية الفصيحة من قراءات وشعر ملا له من اجتاه اعتزايل.متمسكاً باألساليب ا

  أما تأثري هذه الدراسات الفلسفية واملنطقية على الدرس النحوي، فكان واضحاً يف:        

ظهور القياس وهو أحد أصول النحو العريب، وشدة إيغال النحاة فيه جعلت له  - ١

  تأثرياً سيئاً على الدرس النحوي ذكرناها آنفاً.

  احلدود والتعريفات، اليت مشلت كل أبواب النحو تقريباً.ويف - ٢

 وجود التقسيمات العقلية البعيدة عن التقسيمات االصطالحية للنحو. - ٣

وجود العلل واإلسراف فيها كمًا وكيفاً، فهم يلتمسون لكل شيء علة هذا من  - ٤

 لسفية.ناحية الكم، وأما الكيف فإ�م أحياناً يعطون العلة النحوية صفة العلة الف

كثرة العوامل، وهي نوع من العلل، أوجده النحاة ليسوغوا الواقع اإلعرايب والنظمي  - ٥

 للكالم العريب.

وهــذا كلــه نــتج عنــه شــيء آخــر وهــو تعــدد اآلراء، واشــتداد الصــراع العقلــي، حــىت تــرى 

ـــــرأي وضـــــده يف املســـــألة الواحـــــدة، وامتزجـــــت قواعـــــد النحـــــو باصـــــطالحات املنطـــــق وعلـــــل  ال

  أت النحو وعلماءه األوائل من ذلك.د ظهرت دراسات حديثة برَّ الفالسفة.وق
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يقــول الــدكتور عبــدالرمحن أيــوب عــن هــذه الظــاهرة، الــيت ســيطرت علــى النحــو:" لقــد 

وقــع النحويــون يف هــذا اخلطــأ ـ وأعــين تقســيم الكلمــة إىل أقســام ثالثــة ـ أل�ــم كــانوا متــأثرين 

  .)١(نوا يدرسون خصائص األلفاظ اللغوية ذا�ابالفلسفة اإلغريقية من املوجودات أكثر مما كا

وهــذه الثــروة مــن الفكــر الفلســفي الــيت تركهــا اخلــالف كانــت مثــار �كــم وســخرية مــن 

النحاة أنفسـهم ملعاصـريهم، ومـن ذلـك مـا قالـه الفارسـي عـن معاصـره الرمـاين:" إن كـان النحـو  

مـا نقولـه حنـن، فلـيس معـه كما قال أبو احلسن الرماين فليس معنا منـه شـيء، وإن كـان النحـو 

منه شيء". وقال بعض أهل األدب: كنـا حنضـر عنـد ثالثـة مشـايخ مـن النحـويني، فمـنهم مـن 

ال نفهم من كالمه شـيئاً، ومـنهم مـن نفهـم بعـض كالمـه دون الـبعض، ومـنهم مـن نفهـم مجيـع  

 كالمــه، فأمــا مــن ال نفهــم مــن كالمــه شــيئاً فــأبو حســن الرمــاين، وأمــا مــن نفهــم بعــض كالمــه

  . )٢(دون البعض فأبو علي الفارسي، وأما من نفهم مجيع كالمه فأبو سعيد السريايف

وهـــذا إن دل علـــى شـــيء، فإنـــه يـــدل علـــى مـــا جنتـــه هـــذه الدراســـات األجنبيـــة علـــى 

الـدرس النحـوي مـن البعــد عـن طبيعـة اللغـة، والتمســك بـالتعليالت الفلسـفية، ولألسـف يوجــد 

و اليـوم مـن يتمسـك �ـذه األسـاليب الفلسـفية واملنطقيـة من النحاة املعاصـرين مـن دارسـي النحـ

  يف دراسته النحوية.

***  

  

  

  

  

  

  

  تخطئة بعض القراءات  – ٥

                                                
 .٩دراسات نقدیة في النحو العربي ص )١(
 نزهة األلباء ترجمة الرماني. )٢(
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قراءات كان من نتيجة التمسك بالقياس عدم اعرتاف البصريني بظاهر اآليات وال

ات قرآنية، فلم يأخذ �ا البصريون ، فقد استشهد الكوفيون بآياليت استشهد �ا الكوفيون

﴿واتقوا اهللا الذي ، أو نسبوها للضعف والشذوذ ، من هذه القراءات قراءة محزة فأولوها

" م" عطفا على الضمري املخفوض يف "بهاألرحاخبفض " )١(النساء :  تساءلون به واألرحام﴾

ادة إعضمري املخفوض بدون فلم يقبل البصريون هذه القراءة ، فهم مينعون العطف على ال

والضمري إن كان جمرورا اتصل  –: إن اجلار و ا�رور متصالن قياس قائلنياخلافض متسكا بال

 –باجلار ومل ينفصل منه، وهلذا ال يكون إال متصال ، خبالف ضمري املرفوع واملنصوب 

وأولوا هذه  .فكأنك عطفت االسم على احلرف اجلار، وعطف االسم على احلرف ال جيوز 

﴿إن اهللا كان  :رحام" جمرورة بالقسم ، وجواب القسم قوله" األ: أن ألولالقراءة بتأويلني : ا

" جمرورة بباء مقدرة غري امللفوظ �ا ، أن "األرحام التأويل الثاني:. )١( النساء: عليكم رقيبا﴾

  .)١(وتقديره وباألرحام ، فحذفت لداللة األوىل عليها

أوالدهم  ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل: ومن القراءات: قراءة ابن عامر

ل بني املضاف واملضاف "شركائهم" ففصوجر"أوالدهم" ، بنصب)١٣٧(األنعام:  شركائهم ﴾

  . إليه بقوله: " أوالدهم "

إليه بغري الظرف واجلار وا�رور، ومنع البصريون الفصل بني املضاف واملضاف 

: إن ا، وقالوااف واملضاف إليه مبنـزلة شيء واحد، فال جيوز أن يفصل بينهم: ألن املضقائلني

اءرَّ من القُ  مٌ هْ هذه القراءة واهية ووَ 
﴿ليجزى قوما بما  جعفر ن هذه القراءات قراءة أىب وم .)٢(

، ببناء "جيزى" للمجهول ونصب " قوما" ويكون نائب الفاعل املصدر كانوا يكسبون﴾

  جيزى اجلزاء، أو اجلار وا�رور.املقدر أي 

ألخفش على جواز إنابة غري املفعول عن ولقد احتج �ذه القراءة الكوفيون وا 

ا) قومً ى) نصب (جزَ : ومن قرأ (ليُ ، فقد قال ابن األنبارىالفاعل، وهو ما ال جييزه البصريون 

                                                
 .٦٥: اإلنصاف: المسألة  )١(
 . ٦٠اإلنصاف : المسألة :  )٢(
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ألن املصدر ال جيوز ؛ ، وهذا ال يستقيم على مذهب البصرينياقومً  اجلزاءَ  ىجزَ على تقدير: ليُ 

   .)١(إقامته مقام الفاعل مع  مفعول صحيح"

به يف  ا على أن اخلري مفعولقومً  ) اخلريَ لعكربي: أن يكون التقدير: (لُيجَزىوقال ا

  .)٢(ا، وإقامة املفعول الثاين مقام الفاعل جائزة: جزاك اهللا خريً األصل كقولك

وهناك قراءات أخرى ضعفها النحاة أو خطأوها أو أولوها، لكىن اكتفيت مبا سبق 

وا هذه القراءات أل�ا قراءات مشهورة ، وقارئوها عرب خمافة اإلطالة وكان على النحاة أن يقبل

ل قراءة وافقت العربية  ولو " ككالم العرب، يقول ابن اجلزري :  وألن هلا نظائر يف ،صلَّ خُ 

، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة املصاحف العثمانية ولو احتماالً  ، ووافقت أحدبوجه

رآن، ووجب من األحرف السبعة اليت نزل �ا القاليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها، بل هي 

عن غريهم من األئمة  كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم  على الناس قبوهلا سواء

  . )٣(املقبولني"

، اليت ) ١(النساء: ﴿واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام﴾ :وقال أبو حيان عن قراءة

ك ورد يف آية آخرى هي ن إعادة اجلار، قال إن ذلالضمري ا�رور بدو ورد فيها العطف على 

فاملسجد )، ٢١٧(البقرة:  ﴿وصد عن سبيل اهللا وكفر به والمسجد الحرام﴾: قوله تعاىل

خنتاره جواز ذلك لوروده يف كالم العرب   د اجلار، والذيعَ معطوف على ضمري به وإن مل يُـ 

  . )٤(بل نتبع الدليل ، ولسنا متعبدين باتباع مجهور البصرينيثريا نظما ونثراك

،  ﴾من المشركين قتل أوالدهم شركائهم﴿وكذلك زين لكثير : وقال عن قراءة

اليت ورد فيها الفصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول به ، قال " قد استعمل أبو الطيب 

  الفصل بني املصدر املضاف إىل الفاعل باملفعول اتباعا ملا ورد عن العرب فقال: 

   )٥(سقى الرياض السحائب -من لساني حديقة       سقاها الحيا بعثت إليه

                                                
 .   ٣٦٥/ ٢البیان في غریب إعراب القرآن ، البن األنباري، )١(
 .٢/١١٥٢التبیان في إعراب القرآن  )٢(
 . ١/٩النشر في القراءات العشر )٣(
 . ١/٥٤٢اإلتقان في علوم القرآن للسیوطى:  )٤(
 .٢٣٠/ ٤تفسیر البحر المحیط  )٥(
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لو جاز اعتبار املضاف واملضاف إليه يف يضا: "وقال إبراهيم السامرائي عن ذلك أ

رور؟  ومل الفصل بالظرف وا� حكم الشيء الواحد والكلمة الواحدة فما معىن أن يتساحموا يف

) اللغة ملك هؤالء (يعىن البصريني ، وكأنلتسامحمل يتساحموا يف غريمها؟ مث ما معىن هذا ا

يصرفون أمرها ويقعدون طرائقها ويرتبون أبنيتها على حنو ما ميليه عليهم أسلو�م يف التفكري 

النحوي، وكان هذه اللغة ليست تراكيب وقوالب مسموعة ال أثر فيها هلذه األساليب 

تشهاد بالقرآن وقراءته على االستشهاد وأقول كان على النحاة أن يقدموا االس )١(املنطقية "

إىل التأويل ، يقول ابن   بالشعر ، وأن يوسعوا قواعدهم لتشمل آيات القرآن وأن ال يلجأوا

من النحاة من ينتزع من املقدار الذي يقف عليه من كالم العرب حكما لفظيا حزم: "

آلية عن ويتخذه مذهبا مث تعرض له آية على خالف ذلك احلكم فيأخذ يف صرف ا

  .)٢(وجهها"

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 . ١٣٣، ١٣٢نقد وبناء النحو العربي،  )١(
 . ١٢٨السابق ص :  )٢(
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  التحامل على فريق لصالح الفريق اآلخر  – ٦

حتامل بعض القدماء وبعض احملدثني على الكوفيني لصاحل البصريني ، أما القدماء 

 كتابه " اإلنصاف يف مسائل اخلالف":فكان منهم ابن األنبارى رغم أنه قال يف مقدمة  

إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل  "واعتمدت يف النصرة على ما أذهب

، لكنه قد "هللا ، مستخريا له فيما قصدت إليهاإلنصاف ال التعصب واإلسراف ، مستجريا با

   حتامل على الكوفيني.

ومن مظاهر حتامله أنه مل يؤيد الكوفيني إال يف سبع مسائل من جمموع املسائل اليت 

  اختلفوا فيها ، وهذه املسائل هي : 

(اختالفهم يف العامل يف االسم املرفوع بعد لوال ).العاشرة:  - ١

(يف تقدمي خرب ليس عليها ). الثامنة عشرة:  - ٢

، زائدة أو أصلية ) .يف الم لعل األوىل السادسة والعشرون: ( - ٣

( يف منع صرف ما ينصرف يف ضرورة الشعر) . السبعون: - ٤

وموضع الضمائر ). (يف هل يقال : لوالي ولوالك ،  السابعة والتسعون:  - ٥

( يف مراتب املعارف).  الواحدة بعد املائة: - ٦

(هل يوقف بنقل احلركة على املنصوب احمللى بأل الساكن  السادسة بعد املائة: - ٧

  ما قبل آخره) . 

  وبيات اليت أتى �ا الكوفيون إىل الضرورة حىت ولومن مظاهر حتامله رد معظم األ

أن "سوى " ال تكون إال ظرفا ، وذهب الكوفيون إىل كانت كثرية ، فقد ذهب البصريون إىل 

  أ�ا تكون امسا وظرفا واستدلوا على جميئها امسا بدخول حرف اجلر عليها يف قول الشاعر: 

  )١(انَ ائِ وَ سَ  نْ ا وال مِ نَّوا مِ سُ لَ إذا جَ        مُ هُ نْـ كان مِ   نْ مَ  المكروهَ  وال ينطقُ 

  وقول الشاعر: 

  )١(ائكاوَ سِ ا لِ هَ لِ أهْ  نْ مِ  تْ دَ صَ ي       وما قَ تِ اقَ نَ  ةِ اممَ اليَ  عن جوِّ  فُ انَ جَ تَ 

                                                
، وشرح ١/٣١، والكتاب٣/٤٣٨نظر: خزانة األدباالبیت من بحر الطویل، وقائله المرار بن سالمة العجلي،  )١(

 .٤/٣٥٠، والمقتضب ١/٣١٥، وابن عقیل ١/٢٥٣األشموني 
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  وقول أىب دؤاد: 

  )٢(وبُ ذُ مكْ  الحقِّ  اءِ وَ سَ بِ  لٌ لَّ عَ مُ         هُ ئُ خطِ مُ  الموتَ  أنَّ  نَّ ظَ  نْ مَ وكلُّ 

  وقول الشاعر: 

  )٣(ااهَ وَ أم سِ  فيَ تْ حَ  ا كانَ يهَ أفِ          اليبَ أُ  الَ  على الكتيبةِ  رُّ أكُ 

  سواها . ومع ذلك قال ابن األنبارى إن هذا ضرورة . أي يف 

  .)٤(: أتاىن سواؤك، فقد روى عن بعض العرب أنه قالوجاءت يف النثر مسندا إليها

  الكافية الشافية الذي خلصه يف األلفية :  يف وقال ابن مالك

  

  رْ ـهَ تَـ شْ مُ  روفِ الظُّ  نَ مِ  هُ دُّ عَ وَ        رَ كِ ا ذُ مَ  يعِ مِ في جَ  يرِ ـغَ ى كَ وَ سِ 

  هُ دَّ رَ  ليلُ الدَّ  لِ وْ ا القَ ذَ ا وَ فً رْ ظَ         هُ ــدَّ عَ  نْ ـمَ  هِ فِ رُّ صَ تَ  عُ انِ ومَ 

  ارَ هِ ا شُ مً ظْ نَ ا وَ رً ثْـ ا نَـ هَ رُّ ـجَ وَ  ا      رَ ـثُ ا كَ ـيهَ ا إلَ ـادً إن إسنَ ـفَ 

، وجير ما يستثىن به لإلضافة وقال يف شرح هذه األبيات: "سوى: اسم يستثىن به

، خالفا ألكثر البصريني يف ادعاء لزومها تقديرا مبا يعرب به "غري" لفظاو إليه، ويعرب ه

 أحدهما:ف ما ذهبوا إليه ألمرين ، الظرفية وعدم التصرف، وإمنا اخرتت خال ىالنصب عل

إمجاع أهل اللغة على أن معىن قول القائل: قاموا سواك ، وقاموا غريك ، واحد ، وأنه ال أحد 

مكان أو زمان فبمعزل عن عن مكان أو زمان، وما ال يدل على  منهم يقول إن سوى عبارة 

م ال، وأ�ا ال تتصرف، والواقع يف كن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلكأ والثاني: الظرفية.

                                                                                                                                       
، وشرح دیوان الحماسة ٢/٤٣٨ البیت من بحر الوافر، وقائله العباس بن مرداس ، انظر: خزانة األدب )١(

 . ١/٢٩٦، واإلنصاف ١٥٨للمرزوقي ص
، شرح ٣/٤٣٨، وخزانة األدب ٢٩٤یادي، انظر: دیوانه صاإلأبو داوود  البیت من بحر البسیط، وقائله )٢(

 . ٢٩٥، اإلنصاف ١/٢٠٢، همع الهوامع ١/٢٣٥، شرح األشموني ٢/٨٤المفصل 
، وخزانة ٥/١٦٤، واألشباه والنظائر ١٣٩ص ىى، انظر: دیوان األعشالبیت من بحر الطویل، وقائله األعش )٣(

، ١/٢٩٥، والمقتضب ١/٢٠٢، وهمع الهوامع٢/٨٤، وشرح المفصل ١/٣٢، الكتاب ٣/٤٣٥،٤٣٨األدب

 واللسان مادة (جنف).
 . ٣٩المسألة :  اإلنصاف: )٤(
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العرب نثرا ونظما خالف ذلك ، فإ�ا  قد أضيف إليها ، وابتدئ �ا ، وعمل فيها نواسخ 

  .)١(االبتداء وغريها من العوامل اللفظية

  . )٢(وقال حممد حمىي الدين عن رأي ابن مالك "هو القول اخلليق بأن يؤخذ به"

: جلوؤه إىل التقدير وتأويل ما استشهد به الكوفيون ومن مظاهر حتامله على الكوفيني

حىت إذا ورد يف القرآن الكرمي، وقد فصلت األمر يف ذلك عند الكالم على كثرة التأويل 

  والتقدير. 

. ففي كتابه "التبيني عن مذاهب الكوفيني  العكربىاملوا على الكوفينيومن الذين حت

(زيادة الالم األوىل  اخلامسة واخلمسون" مل يؤيد الكوفيني إال يف مسألة واحدة هي والبصريني

  يف "لعل"). 

ومن الذين حتاملوا على الكوفيني الدكتور شوقي ضيف يف كتابه " املدارس النحوية " 

ه " ويف هذا وحنوه ما يرد أقوى رد على من يزعمون أن الكوفيني كانوا أكثر يظهر هذا من قول

، وقوله " ومعىن ذلك أنه ينبغي أن حنذر املتشيعني  )٣(بصرا بروح اللغة وأدق حسا"

، ومن قوله : "وقد وقف الكوفيون من هذا البناء العلمي احملكم موقفا يدل على )٤(للكوفيني"

  . )٥(نقص فهمهم"

ع بعض العلماء الكوفيني أيضا، وهذا ما يفهم من كالم الدكتور شوقي ولقد شاي

 شوقي السابق ، ومن كالم األستاذ مصطفى السقا حيث قال : "والذي آثره الكوفيون يف

ة من املذهب البصرى الذي قاسوا فيه على األشهر منهجهم هذا أقرب إىل طبيعة اللغ

نحو وحاجة الطالبني له الراغبني يف تعلمه ، األفشى من كالم العرب ليالئموا بني حاجة ال

  . )٦(فإن إهدار بعض الكالم العريب حتكم ال مسوغ له"

                                                
 .٢٣٢-٢/٢٢٥ابن مالك  بهامش شرح ابن عقیل على ألفیةلمحي الدین عبدالحمید، منحة الجلیل  )١(
 .٢٨١/ ٢عدة السالك : إلى تحقیق أوضح : المسالك  )٢(
 .١٦٥المدارس النحویة، ص  )٣(
 .١٦٦المدارس النحویة، ص )٤(
 .١٦١السابق، ص )٥(
 . ١٥٦ القیاس في النحو العربي، ص )٦(
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، خيطئوا الفرزدق مع أنه عريب صميمكما يعيب األستاذ أمحد أمني على البصريني أن 

وإهدار الشواذ ، ومحد للكوفيني احرتامهم كل ما جاء عن العرب، وجييزون للناس استعماله 

  . )١(ن خيالف القواعد العامةولو كا

آلخر، وإمنا نكون وإن الصواب يف رأىي أن ال نتحامل على فريق ضد الفريق ا

لكوفيني ، وإن منهج البصريني صحيح لكن يؤخذ عليهم كذا: إن منهج اموضوعيني ونقول

  . صحيح لكن يؤخذ عليهم كذا

لكنه كان خيالفهم ، و د وافق البصريني يف أغلب املسائلوقد فعل ذلك ابن مالك فق

  ويوافق الكوفيني يف بعض املسائل كما سبق. 

الطنطاوي ، فقد وازن بني املذهبني وفضل  حممدوقد فعل ذلك من احملدثني الشيخ 

 ولكنه أنصف الكوفيني قائال: " لكنا بعد ذا ال نقصد رمي هذا املذهب، مذهب البصريني

هر عند املوازنة بني املذهبني فيما اختلفا فقد ظ ، كل قواعده وإال كان جتنيا عليهيفبالضعف 

  واهللا أعلم.. )٢(فيه تفضيله يف مسائل ذات بال ، واحلق أحق أن يتبع"

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٥٨القیاس في النحو العربي، ص  )١(
 .١٤٤ ص ،نشأة النحو )٢(
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  تغيير بعض المصطلحات  - ٧

، وكان الغرض من ذلك هو أن تكون هلم الكوفيون بعض املصطلحات النحوية ريَّ ـغ

سبيل املثال ال احلصر.  ىذكر ما غريوه علوسأ )١(مدرسة يف النحو على غرار مدرسة البصرة

، فقد قال ل الدائم ، ويعنون به اسم الفاعلا هو الفعفقد زادوا يف أقسام الكلمة قسما رابعً 

بوه، فأجبته خبفض قائم ورفع األب، ثعلب البن كيسان : كيف تقول : مررت برجل قائم أ

س هو عندكم امسا، وتعيبوننا ه ؟  فقلت : بقائم : فقال : أو ليفقال يل: باي شيء ترفع

وا من ألقاب اإلعراب، فسموا اجلر خفضا، يقول الفراء عند )٢(بتسميته فعال دائما؟ . وغريَّ

  . )٣(، "وأشياء يف موضع خفض" )١٠١( المائدة :  ﴿ال تسألوا عن أشياء ﴾ :قوله تعاىل

 نْ مَ ﴿وَ  :عاىل، يقول الفراء عند قوله تالنفي جحدا ، فسمواوغيـَّروا يف بعض املعاين

، وإمنا يرفع ما بعد إال باتباعه ما قبله إذا كان نكرة ) ١٣٥(آل عمران :  ﴾ اهللاُ  إالَّ  وبَ نُ الذُّ  رُ فِ غْ يَـ 

 .)٤(ومعه جحد كقولك : ما  عندي أحد إال أبوك 

: وغريوا يف تسمية بعض الضمائر، فسموا ضمري الفصل عمادا، يقول ابن يعيش

.. والعماد  األول عما بعده وآذن بتمامهكأنه فصل االسم   ،لفصل من عبارات البصرينيفا

، ومسوا ضمري )٥("م األول وقواه بتحقيق اخلرب بعدهد االسمَّ من عبارات الكوفيني، كأنه عَ 

ألنه مل يتقدمه  ؛ويسميه الكوفيون الضمري ا�هولالضمري ا�هول، يقول ابن يعيش: " الشأن

  .)٦("د عليهما يعو 

ض أمساء بعض العوامل فهم يعملون اسم اإلشارة "هذا وهذه" عمل وا يف بعريَّ ـوغ

هذا بقوله: "كان " فريفعون به االسم وينصبون اخلرب ويسمون هذا " تقريبا" ويشرح السيوطي 

وذهب الكوفيون إىل أن "هذا و هذه " إذا أريد �ما التقريب كانا من أخوات كان يف 

                                                
 .١٦٥ة : المدارس النحوی )١(
 . ٢٤٤مجالس العلماء للزجاجي :  )٢(
 .١/٣٢١معاني القرآن )٣(
 .٢٣٤/ ١المصدر السابق )٤(
 .١١٠/ ٣شرح المفصل )٥(
 .١١٤/ ٣ المصدر السابق )٦(
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و كيف أخاف الظلم وهذا اخلليفة قادما ، احتياجهما إىل اسم مرفوع وخرب منصوب حن

وكيف الربد وهذه الشمس طالعة وكذلك كل ما كان فيه االسم الواقع بعد أمساء اإلشارة ال 

هذا" تقريبا، واملرفوع اسم ن الصياد أشقى الناس ، فيعربون "ثاين له يف الوجود ، حنو هذا اب

على اإلخبار عن اخلليفة بالقدوم وعن  التقريب، واملنصوب خرب التقريب، ألن املعىن إمنا هو

الشمس بالطلوع ، وأتى باسم اإلشارة تقريبا للقدوم والطلوع، أال ترى أنك مل تشر إليهما 

ومها حاضران، وأيضا فاخلليفة والشمس معلومان فال حيتاج إىل تبيينهما باإلشارة إليهما، 

ك لو أسقطت اإلشارة مل خيتل وتبني أن املرفوع بعد اسم اإلشارة خيرب عنه باملنصوب ألن

الفراء أيضا  د: ، وهذا الرأي جنده عن)١(املعىن، كما لو أسقطت كان من : "كان زيد قائما"

  .)٢(يف معاىن القرآن

وذهبوا إىل أن الفعل املضارع الواقع بعد فاء السببية يف جواب األمر والنهى والنفي 

رف، ألن ما بعد الفاء خمالف ملا قبلها واالستفهام والتمىن والعرض ينتصب باخلالف أو الص

وا أمساء بعض األبواب النحوية، فسموا املعطوف بالواو ب "النسق" يقول وغ )٣(يف املعىن ريَّ

وغريوا يف  .)٤(، والنسق من عبارات الكوفيني""فالعطف من عبارات البصريني :ابن يعيش

﴿ : اء عند قوله تعاىلات " يقول الفر روف اجلر "بالصفأمساء بعض األدوات، فسموا ح

. ، " فإنه قد يعود على اليوم والليلة)٤٨(البقرة :  ﴾ايئً شَ  سٍ فْ نَـ  نْ س عَ فْ ي نَـ زِ جْ تَ  ا الَ وا يومً قُ اتـَّ وَ 

ذكرمها مرة باهلاء وحدها ومرة بالصفة ، فيجوز ذلك ، كقولك ال جتزي نفس عن نفس شيئا 

، ويقول ابن )٥(فس شيئا"وتضمر الصفة، مث تظهرها فتقول : ال جتزى فيه نفس عن ن

وقد أجاز الكسائي اإلغراء جبميع حروف الصفات ويريد أهل الكوفة حبروف يعيش:"

    .)٦(الصفات حروف اجلر إلجراء حروف اجلر جمرى الظروف"

                                                
 . ١/١١٣الهوامع  همع )١(
 .  ٢٣١،  ١٣، ١٢/ ١معاني القرآن للفراء  )٢(
 .٧٦، ٧٥اإلنصاف: المسألة  )٣(
 .٧٤/ ٣شرح المفصل  )٤(
 . ٣٢،  ٣١/ ١معانى القرآن :  )٥(
 . ٧٤/ ٤شرح المفصل :  )٦(
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، يظهر ذلك اخللط يف جعلهم  املصطلحات خلط يف أذهان الدارسنيويف تغيري 

قولون إنه مرفوع، واملبىن على السكون يقولون إنه ألقاب اإلعراب للبناء، فاملبىن على الضم ي

  . )١(جمزوم

اخلالف" عدم دقة، يقول الدكتور شوقي ضيف: "وارجع إىل مصطلح "ويف تغيريها 

الذي وضعه الكوفيون فسرتاه يشتمل على صياغات متباعدة ، وأين الظرف الواقع خربا من 

ببية مثال ؟ ومثل هذا االصطالح يف املفعول معه ومن الفعل املضارع املنصوب بعد فاء الس

أخوا�ا اليت تتصرف اضطرابه اصطالح التقريب الذي أدخلوا به اسم اإلشارة يف كان و 

  . )٢(تصرف األفعال

ألسنة النحاة يف وبسبب هذا اخللط وعدم الدقة مل تبق معظم هذه املصطلحات على 

  . )٣(العصور التالية

  وأنا أقول ما يلي: ذكر بعض الدارسني هلذا الفن ... هكذا

أنا لست مع ما ذهب إليه أستاذي املخزومي يف أن تغيري املصطلحات أدى إىل  أوال: -

خلط يف أذهان الدارسني جبعلهم ألقاب اإلعراب للبناء، فاملبين على الضم يقولون إنه 

مرفوع، واملبين على السكون يقولون إنه جمزوم"؛ ألن ذلك رمبا حيدث يف أوساط املبتدئني 

ال يصح تعميم ذلك على أهل االختصاص يف هذا الفن؛ وألن ألقاب اإلعراب ال و 

خيتلف عليها اثنان، وهي تكون حسب العوامل الداخلة على الكلمة يف الرتكيب، أما 

البناء فهو لزوم الكلمة حالة إعرابية واحدة مهما كانت العوامل الداخلة عليها، فأين 

يكمن اخللط؟!.

دكتور شوقي ضيف من أن املصطلحات عند الكوفيني تشتمل على أما ما ذهب إليه ال -

صياغات متباعدة...إخل. أقول: حىت وإن كانت متباعدة، فهي مستساغة وحتتملها اللغة 

الفصحى، وال سبيل إىل إنكارها وجعلها من السلبيات، فهل من األفضل معرفة صياغة 

كها؟!جديدة معمول �ا وهلا مذهب أم نقول: إ�ا بعيدة ونرت 

                                                
 .  ٣١٥ ص للمخزومي ،مدرسة الكوفة )١(
 . ١٦٧ ص المدارس النحویة )٢(
 .١٦٨ ص المصدر السابق )٣(



٣٧٧ 

 

فأنا مع الدكتور شوقي إذا كانت هذه املصطلحات يدرسها الدارس املبتدئ، فعندئذ  -

أوافقه يف أنه رمبا أحدثت هذه املصطلحات خلطًا يف ذهن الدارس. أما إذا كان الدارس 

متخصصاً ومن أهل هذا الفن، فإنه ال يصعب عليه ذلك كثرياً.

عددها، إمنا العيب يف الدارسني أنفسهم مث إنه ليس العيب يف املصطلحات وتغيريها وت -

الذين آثروا املشهور كغريهم، فقد رأيت وأنا يف سنوات الدراسة أن الدراسة مقتصرة 

معظمها على حنو ابن مالك وشروحه فقط، وأن كل املصطلحات تقريبًا كانت بصرية. 

فلو  فإن كانت هناك مذمة فهي للقائمني على تدريس النحو ال على النحو ودراسته،

تقرر دراسة املصطلحات مع دراسة النحو وكانت هناك موازنة يف الدراسة بني النحو 

البصري والكويف ملا قلنا أن هناك خلط.

مث إنه لو أحدث ذلك خلطًا ملا ذكرها بعض أعالم النحو كابن يعيش والفراء والسيوطي  -

وأبو حيان ... وغريهم وهم من هم يف هذا الفن.

ري املصطلحات مل يرتك أثراً سلبياً على الدرس النحوي، وذلك ملا يلي:: تغيوأخيراً أقول -

مل حيدث تغيريه لبساً بني باب أو مسألة وأخرى يف النحو. - ١

مل يقلل من شأن اخلالفات النحوية بني املدرستني. - ٢

مل ينكر أحد النحاة األقدمني هذه املصطلحات. - ٣

ألخرى وال تناقضها، فهو لكل مدرسة مصطلحات تعارفت عليها تغاير املدرسة ا - ٤

تغيري بناء ال هدم.

تغيري املصطلحات من سبيل التنوع والتعدد احملمود. - ٥

  وملا سبق ال أرى ذلك أمراً أو أثراً سلبياً على الدرس النحوي.  واهللا أعلم.

كل املصطلحات النحوية بني البصريني والكوفيني يف جدول يف الفصل   وقد ذكرت  

  واهللا أعلم. األول من هذه الرسالة.
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  غبن العلماء - ٨

بسبب قرب أحد املتناظرين أو املنافسني  -عادة  –وهذا األثر، وهو الغنب كان يقع 

من السلطة، وكانت هذه السلطة ممثلة يف اخللفاء واألمراء الذين كانوا يقربون بعض العلماء 

لفاء من البصريني، لذلك لتأديبهم وتأديب أبنائهم، وخباصة الكوفيني، الذين كانوا أقرب للخ

قرب املنافس من بسبب  ، مل يكن بسبب وجهات النظر يف اخلالف، لكنالغنبفإن 

  السلطة، وذلك جيعل احلاضرين مييلون ملن هو أقرب من السلطان منـزلة.

اليت جرت بني سيبويه والكسائي، وحدث  املسألة الزنبوريةوخري دليل على ذلك هو 

ه على أمره بتدبري من وزير الرشيد حيىي بن خالد الربمكي ما حدث فيها، وُغلب سيبوي

  والكسائي، ومل ينطقوا إال مبا أراد الكسائي وحيي الربمكي بالرغم من جمانبة الصواب هلم.  

  وقد نظم اإلمام أبو احلسن حازم القرطاجىن هذه الواقعة شعرا جاء فيه :

  اـا"قد اختصمـهو إياه أو هل " إذا  ل "إذا هو هي " ـواب عليها هـي الجـوف

  لمامـا  قال فيها أبا بـشر وقـد ظ    ي وخـطأ ابن زيـاد وابن حمــزة فــ

  ن في أمـره َحـكمـام يكيا ليتـه ل     هـتوغــاظ عمـرا عـلىٌّ في حكـوم

  اـميا لـيتـه لم يكن في أمـره َحك   ه  ـــكومتعليـ�ا في حرو كغيـظ عمـ

  امَ لـوال التنافُـُس في الدنيـا لما أضِ        أضـمٍ  امـرؤ مـن حاسدٍ  خلووليـس ي

  )١(امَ ـضِ هُ  المٌ بـرُح الناِس َشْجًوا عَ وأ      تْ غبُن في العلـِم أشجى محنـًة ُعِلَمـوال

*** 

  

  

  

                                                
وقد اخترت األبیات المناسبة مما ذكره حازم القرطاجني في هذه  ٩٩، الباب األول حرف "إذا" صالمغنى )١(

ابن هشام ذكر فیها ثالثة عشر بیتًا، من منظومة القرطاجني، ذكر فیها أحوال "إذا" كلها المسألة، ألن 

وحاالتها اإلعرابیة، فاكتفینا منها بما یدل على غبن العلماء فقط، وهو موطن الداللة والتأثیر في الدرس 

 النحوي.
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  البحث وتوصيات امتةاخل

ملخصَا عامَا  ملا تضمنه هذا  ما ورد يف هذا البحث أستطيع أن أذكرإنه من خالل 

فقد بدأ البحث باملقدمة ذُكر فيها موضوع البحث وأمهيته، ار ينطوي عليها، البحث من أفك

والسبب يف اختياره، وأهدافه، ومشكلته، واملنهج الذي اتبع فيه، والتساؤالت اليت يطرحها، 

  من االطالع عليها يف إعداد البحث.وبعض الدراسات السابقة اليت استفيد 

 وطئة والتمهيد للبحث، وانطوت التوطئة علىالتمشتمًال على:  الباب األولجاء مث 

وأن اخلالف مبعناه العام صفة جبلية يف مجيع اخللق، وأنه قد  لغة واصطالحًا، ذكر اخلالف

طال مجيع العلوم تقريبا، فضَال عن علم النحو الذي رمبا قد مشل مجيع أبوابه، مع ذكر 

إىل  تدع كر األسباب اليتمع ذ أسباب اخلالف يف اللغة عامة وعلم النحو بصفة خاصة، 

بني مؤيد ومعارض يف واضع علم النحو  ت يف واضعهوضع علم النحو واختالف الروايا

  .احلقيقي

، وبيئة كل مشتمَال على مدارس علم النحو من الباب األول الفصل األولمث جاء 

ا  اخلالف النحوي، واألسس اليت قامت عليهتطور وطبقا�ا، ودورها يف  ها،وأعالممدرسة 

ومنهجها يف اخلالف، مث ذكر نظرة تقوميية حول أيهما أفضل عبارة مذاهب كل منها، 

  اخلالف أم مدارس اخلالف؟.

مشتمَال على مسائل اخلالف وتصنيفها تصنيفَا  من الباب الفصل الثانيمث جاء 

على خالف املعهود يف كتب اخلالف، فقد مت تصنيفها حسب املشهور يف ترتيب أبواب 

ريب، بدَأ من باب الكلمة والكالم حىت باب الصرف، وبدأت أوَال بذكر املسائل النحو الع

اليت وردت يف اإلنصاف والتبيني، مث ذكرت مسائل أخرى مل ترد فيهما حتت عنوان (مسائل 

  خالفية مل ترد يف كتب اخلالف) وقد مشلت هذه املسائل كثريا من أبواب النحو.

لب الرسالة وموضوعها، حيث  وهية فصول الباب الثاني ويشتمل على ثالثأما 

واليت ظهرت من خالل املسائل اخلالفية اليت  )مثار اخلالف النحوي( األولالفصل ذكر يف 

  والفصل الثاني. ئد من وراء هذه اخلالفات النحويةذكر النحاة أ�ا تشتمل على مثار وفوا

ارس النحو على حد النحوي ودمسائل أخرى ليس للخالف فيها فائدة للدرس  فيه ذكر
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تشمل النوعني من املسائل  الباحث دااجتهمن  مسائل فيه كر ُذ  . والفصل الثالثسواء

استنباط الثمرة من اخلالف فيها، وذلك باجلري وراء مفهوم النص وما حيمله  وحاول جاهداً 

خر من آنها. وكذلك االجتهاد يف ذكر عدد من دالالت يستطيع الباحث فهم املراد م

استنباط أن اخلالف فيها ليس من ورائه منفعة  مل يُنص على عدم فائد�ا حماوالً  ل اليتاملسائ

أو فائدة، وكان ملقام النص فيها أثر واضح على فهم كنه وطبيعة اخلالف وحماولة احلكم عليه 

  بأنه خالف ال طائل من ورائه.

للخالفات فيه ما كان  كرذُ اشتمل على فصلني األول: ، فقد الباب الثالثأما و 

للخالف  سلبيةالفصل الثاين ذُكر فيه اآلثار الو  .على الدرس النحويإجيابية النحوية من آثار 

جاهداَ  حماوالً عن النحو وأهله ضد بعض الدعاوى املغرضة،  فاعدفيه ، و على الدرس النحوي

لنحو فيما ا�موا به ا الصواب مجانبه مء وردها على أصحا�ا، ذاكرَا أ�تفنيد بعض اآلرا

  وأهله، وهذه هي اخلالصة. 

 :أما التوصيات

فمن خالل االطالع على كثري من كتب النحو وما وجدت �ا من مسائل خالفية  

  كثرية ال حتصى كثرة، وما هو مطبوع من كتب اخلالف اليت بني أيدينا أوصي باآليت:

وجوب الوقوف على حقيقة اخلالفات النحوية، وكشف ما �ا من فوائد. -

متحيص اخلالفات حيث توجد خالفات حنوية منسوبة لغري أهلها، وهذا يف حد وجوب  -

ذاته حيتاج إىل جهود متضافرة ومجاعية وأرى أنه لو قام �ذه املهمة مؤسسة تعليمية �ا 

أكفاء حنويون لكان ذلك خدمة جليلة لتنقية اخلالفات ووضعها يف حجمها الطبيعي.

هي خالفات تعرب عن رأي املدرسة بأكملها وجوب الوقوف على اخلالفات من حيث أ -

أم أ�ا خالفات فردية، وجعل اخلالفات الفردية يف باب واخلالفات املذهبية يف باب 

آخر، ألنه ليس بالضرورة أن يكون اخلالف بني مدرسة ومدرسة، بل قد يكون اخلالف 

بني فرد وآخر، دون أن يعرب عن رأي املدرسة اليت ينتمي إليها.
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فة أن اخلالف ليس بالضرورة أن يكون بني بصري وكويف، بل قد يكون وجوب معر  -

اخلالف بني كويف وكويف، كما يكون بني بصري وبصري، وقد جند رأيًا للبصري موافقاَ 

للكوفيني، والعكس كذلك.

وجوب تتبع اخلالفات الفردية ومجعها ونسبتها ألصحا�ا، ومعرفة ما إذا كان اخلالف  -

رسة اليت ينتمي إليها أو ال؟.موافقاً آلراء املد

.الوقوف على كنه وطبيعة اخلالفات، وهل هي نافعة للغة أو أ�ا ال فائدة منها؟ -

وأخريًا جيب مجع مادة اخلالف بني كل فردين من اهل املدرسة الواحدة اوًال، مث عرضها  -

افق على منهجها ملعرفة موافقتها ألسس وطبيعة ذلك املنهج، أو أن اخلالف والرأي مو 

ملدرسة أخرى.

وآخراً، أود التأكيد على حماولة تضافر اجلهود يف مراجعة مسائل اخلالف مراجعة واعية  -

وتفنيدها، ونسبتها ألصحا�ا، وحماولة استنباط ما �ا من أمهية وتدوين ذلك، ومجع ما 

يف بطون كتب النحو من هذه املسائل اليت مل تذكرها كتب اخلالف أو الدراسات اليت  

دمت يف هذا املضمار، حيث من خالل اطالعي وجدت مسائل كثرية مل تشر إليها  قُ 

كتب اخلالف املوجودة اآلن. وهذا اجلهد سُيعد فريدًا من نوعه؛ ألنه ليس املهم مجع 

املسائل؛ بل األهم فحصها ومتحيصها والتأكد من نسبة اآلراء ألصحابه ومدارسها.

آثارهــا بالنســبة للغــة، معرفــة يص اخلالفــات و وآمـل أن تكــون هــذه الدراســة بدايــة لتمحــ

الــيت يعتــرب النحــو أحــد ا، و وكثــرة مؤلفا�ــ ذ،أضــافته هــذه اخلالفــات مــن إثــراء هلــا والكشــف عمــا

  .ركائزهاأهم 

  هد وعلى اهللا التكالن، والحمد هللا رب العالمين.وهذا الج

  

*** 

  

  

  



٣٨٢ 

 

  

  

  

  

  جمموعة الفهارس العامة للبحث

  وتشتمل على:

  

 ع.ـادر والمراجـصـرس: المـفه

 راءات.ـة والقـرآنيـرس: اآليات القـفه

 النبوية األحاديثرس: ـفه.

  :رية.ـد الشعـالشواهفهـرس

 وى.ـرس: المحتـفه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :
ً
  أوال



٣٨٣ 

 

  فهرس املصادر واملراجع 

البســيط يف ابــن أيب الربيــع ، عبــداهللا بــن أمحــد بــن عبــداهللا القرشــي اإلشــبيلي الســبيت ،  -١

 -هــ ١٤٠٧، حتقيـق : الـدكتور : عيـاد الثبيـيت ، الطبعـة األوىل   شرح مجل الزجاجي

  م ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت . ١٩٨٦

،حتقيــق الــدكتور : عبــداألمري  معــاين القـرآن لألخفــشاألخفـش ، ســعيد بــن مســعدة ،  -٢

 هـ ، عامل الكتب ، بريوت . ١٤٠٥حممد أمني الورد ، الطبعة األوىل ، 

، حتقيـــق: حممـــد  التصـــريح مبضـــمون التوضـــيحبـــن عبـــداهللا ، األزهـــري ، الشـــيخ خالـــد  -٣

م دار الكتــــب العلميـــــة ، ٢٠٠٠-هـــــ ١٤٢١باســــل عيــــون الســــود ، الطبعـــــة األوىل 

 بريوت . 

األعلـــم الشـــنتمري ، أبـــو احلجـــاج يوســـف بـــن ســـليمان بـــن عيســـى املعـــروف بـــاألعلم  -٤

ن ســلطان ، ، حتقيــق : زهــري عبداحملســ النُّكــت يف تفســري كتــاب ســيبويهالشــنتمري ، 

م ،منشورات معهد املخطوطات العربيَّـة ، الكويـت ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل 

 . 

شرح األمشـوين علـى ألفيَّـة األمشوين ، أبو احلسن نور الدين على بن حممد بن عيسى ،  -٥

، تقــدمي: حســن محــد و إشــراف الــدكتور : إميــل بــديع يعقــوب ، الطبعــة  ابــن مالــك

 ر الكتب العلمية ، بريوت . م ، دا١٩٩٨-هـ ١٤١٩األوىل 

ـــــو الربكـــــات -٦ ـــــني النحـــــويني البصـــــريني ، األنبـــــاري، أب اإلنصـــــاف يف مســـــائل اخلـــــالف ب

قيـــــق : حممـــــد حمـــــي الـــــدين عبداحلميـــــد، الطبعـــــة األوىل. د. ت، دار ، حت والكـــــوفيني

 ، القاهرة  .الفكر

، حتقيـــق : علـــي النجـــدي  احملتســـب يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات واإليضـــاح عنهـــا -٧

م ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦ناصـف والـدكتور : عبــدالفتاح إمساعيـل شـليب ، الطبعــة الثانيـة 

 ، دار سزكني للطباعة والنشر . 

، حتقيـق : أمحـد  تاج اللغة وصحاح العربيـة (الصـحاح)اجلوهري ، إمساعيل بن محاد ،  -٨

 . للماليني م ، دار العلم١٩٧٩ -هـ١٣٩٩عبدالغفور عطار ، الطبعة الثانية 

 م ، الالذقية ١٩٧٩، الطبعة ؟؟؟؟  أصول النحو العريبحممد خري ،  احللواين ، -٩



٣٨٤ 

 

ارتشاف الضـرب مـن أبو حيان األندلسي ، حممد بن يوسف الغرناطي األندلسي ،   -١٠

، حتقيــق : الــدكتور : رجــب عثمــان حممــد ومراجعــة الــدكتور : رمضــان  لســان العــرب

 عبدالتواب ، الطبعة األوىل

- هـ ١٤٠٦تور : عفيف عبدالرمحن ، الطبعة األوىل ، حتقيق : الدك تذكرة النحاة  -١١

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .١٩٨٦

، ، حتقيــق : الــدكتور : حســن هنــداويالتــذييل والتكميــل يف شــرح كتــاب التســهيل   -١٢

 م ، دار القلم ، دمشق . ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة األوىل 

،  قيـــلحاشـــية اخلضـــري علـــى شـــرح ابـــن عاخلضـــري ، حممـــد الـــدمياطي اخلضـــري ،   -١٣

م ، مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــايب احللــــيب ١٩٤٠-هـــــ ١٣٥٩الطبعــــة األخــــرية ، 

 وأوالده، القاهرة . 

،  إحتــاف فضــالء البشــر بــالقراءات األربعــة عشــرالــدمياطي ، أمحــد بــن حممــد البنــا،   -١٤

ــــدكتور: شــــعبان حممــــد إمساعيــــل ، الطبعــــة األوىل ،  م، ١٩٨٧هـــــ ، ١٤٠٧حتقيــــق ال

 بة الكليات األزهرية ، القاهرة . طبعة عامل الكتب ، ومكت

، ، الطبعــة األوىل .د .ت فقــه اللغــة يف الكتــب العربيَّــة، عبــده الراجحــي ، الراجحــي  -١٥

 دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندريَّة . 

،  شــرح الرضــي علــى كافيــة ابــن احلاجــبالرضــي ، حممــد بــن احلســن االســرتاباذي ،   -١٦

م ، عـامل ٢٠٠-هــ ١٤٢١، الطبعـة األوىل حتقيق : الدكتور : عبـدالعال سـامل مكـرم 

 الكتب ، القاهرة . 

، حتقيـــق : حممـــد أبـــو طبقـــات النحـــويني واللغـــويني الزبيـــدي ، حممـــد بـــن احلســـن ،   -١٧

 م ، دار املعارف ، القاهرة.١٩٧٣-هـ١٣٩٢الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية 

ــمني احللــيب ، شــهاب الــدين أمحــد بــن يوســف بــن مــح ،   -١٨ صــون يف علــوم الــدُّر املالسَّ

، حتقــــق : الشــــيخ : علــــى حممــــد معــــوض والشــــيخ : عــــادل أمحــــد  الكتــــاب املكنــــون

املوجــود ، والــدكتور : جــاد خملــوف جــاد والــدكتور : زكريــا عبدا�يــد النــويت ، الطبعــة 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤األوىل 



٣٨٥ 

 

حتقيــق الــدكتور حممــد  النحــو ،نتــائج الفكــر يف ، عبــدالرمحن بــن عبــد اهللا ، الســهيلي  -١٩

 إبراهيم البنا ، د.ط ، د.ت ، طبعة دار الرياض للنشر ، الرياض .

، ، حتقيـق : عبدالسـالم حممـد هـارون الكتـابسيبويه ، عمرو بن عثمـان بـن قنـرب ،   -٢٠

 م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة . ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، 

، حتقيــق شــرح كتــاب ســيبويه للســريايفد ، ، أبــو حممــد يوســف بــن أيب ســعيالســريايف  -٢١

ـــريح قاســـم ، الطبعـــة األ ، م ، دار اجليـــل١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦وىل الـــدكتور : حممـــد ال

 بريوت . 

، الطبعـة األوىل. د. األشـباه والنظـائر يف النَّحـو ،السـيوطي ، عبـدالرمحن بـن أيب بكـر  -٢٢

 ، دار الكتب العلمية ، بريوت . ت

، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة  والنحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني  -٢٣

 ، مطبعة عيسى البايب احلليب .  ١٩٦٤األوىل ، سنة 

، حتقيـــق : الـــدكتور : عبـــدالعال ســـامل مكـــرم ،  مهـــع اهلوامـــع يف شـــرح مجـــع اجلوامـــع  -٢٤

 م ، عامل الكتب ، القاهرة .٢٠٠١-ه، ١٤٢١الطبعة 

. حتقيــق : األســتاذ  للوامــع علــى مهــع اهلوامــعالــدُّرر االشــنقيطي ، أمحــد بــن األمــني ،   -٢٥

م ، عــــامل ٢٠٠١ -هـــــ ١٤٢١الـــدكتور : عبـــــدالعال ســــامل مكــــرم ، الطبعــــة األوىل ، 

 الكتب ، القاهرة . 

حاشــية الصــبان علــى شــرح األمشــوين علــى ألفيــة الصـبان ، حممــد بــن علــي الصــبان ،   -٢٦

 ، بدون رقم الطبعة ، وبدون تاريخ ، دار الفكر .  ابن مالك

م ، ١٩٦٨، الطبعــة الســابعة  املــدارس النحويَّــةضــيف ، الــدكتور : شــوقي ضــيف ،   -٢٧

 دار املعارف ، القاهرة . 

شرح مجل ابن عصفور ، أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي اإلشبيلي ،   -٢٨

: إميل بديع يعقوب : فواز الشعَّار وإشراف الدكتور ، تقدمي الزجاجي البن عصفور

  . م ، دار الكـتب العلمية ، بريوت١٩٩٨- هـ ١٤١٩ ، الطبعة األوىل

: عبــدالرمحن بــن ، حتقيــق الــدكتورالتبيــني عــن مــذاهب النحــويني البصــريني والكــوفيني  -٢٩

 ، الرياض . انم ، مكتبة العبيك٢٠٠٠-هـ١٤٢١، الطبعة األوىل سليمان العثيمني



٣٨٦ 

 

عــــة األوىل ، الطب، حتقيــــق: عــــازي خمتــــار طليمــــاتاللبــــاب يف علــــل البنــــاء واإلعــــراب  -٣٠

 م ، دار الفكر ، دمشق . ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

شـرح ابـن عقيـل علـى ابن عقيل ، �اء الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بـن عبـد اهللا ،   -٣١

السادسـة عشـرة  ةحتقسق : حممد حميي الـدين عبـد احلميـد ، الطبعـألفية ابن مالك ، 

 زيع ، القاهرة .م ، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتو ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩، سنة 

 ، البن عقيل، حتقيق: الدكتور: حممد كامل بركات،املساعد على تسهيل الفوائد  -٣٢

 م ، دار الفكر ، دمشق .١٩٨٠- هـ ١٤٠٠الطبعة 

أصــول النحــو العــريب يف نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء ، الــدكتور : حممــد عيــد ، عيــد  -٣٣

، م ، عــامل الكتــب١٩٨٩-هـــ ١٤١٠ابعــة ، الطبعــة الر  يف ضــوء علــم اللغــة احلــديث

 القاهرة . 

و الفضـل : حممـد أبـ، حتقيـقإنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، علي بن يوسـف ،القفطي  -٣٤

 دار الفكر العريب، القاهرة .  م ،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، إبراهيم ، الطبعة األوىل

، حتقيـــق: أمحـــد رصـــف املبـــاين يف شـــرح حـــروف املعـــاين ،د بـــن عبـــدالنور، أمحـــاملـــالقي -٣٥

 . طبوعات جممع اللغة العربية، دمشقهـ ، م١٣٩٤، الطبعة  حممد اخلراط

، شــرح التسـهيل البـن مالــك، مجـال الـدين حممــد بـن عبـداهللا ، ابـن مالـك األندلســي  -٣٦

-هــــ ١٤٢٢طـــارق فتحـــي الســـيِّد ، الطبعـــة األوىل حتقيـــق: حممـــد عبـــدالقادر عطـــا و 

 ، دار الكتب العلمية . بريوت .  م٢٠٠١

توضــيح املقاصــد واملســالك بشــرح ألفيــة ابــن ســم املــرادي ، قااملــرادي، احلســن بــن أم   -٣٧

، حتقيـــــق : األســـــتاذ الـــــدكتور : عبـــــدالرمحن علـــــي ســـــليمان ، الطبعـــــة األوىل.  مالـــــك

 م ، دار الفكر العريب ، القاهرة . ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

: اوة ، واألســتاذ، حتقيــق : الــدكتور : فخــر الــدين قبــ اجلــين الــداين يف حــروف املعــاين  -٣٨

-هـــ ١٤٠٣م والطبعــة الثانيــة ١٩٧٣-هـــ ١٣٩٣، الطبعــة األوىل فاضــلحممــد نــدمي 

 م ، منشورات اآلفاق اجلديدة ، بريوت .١٩٨٣

، حتقيـــق : شـــوقي ضـــيف ،  الـــردُّ علـــى النحـــاةابـــن مضـــاء ، أمحـــد بـــن عبـــدالرمحن ،   -٣٩

 م ، دار املعارف ، القاهرة .١٩٨٢الطبعة الثانية 



٣٨٧ 

 

لــدكتور : حممــد إبــراهيم البنــا ، الطبعــة األوىل ، دراســة وحتقيــق : ا الــرَّد علــى النُّحــاة  -٤٠

 م ، دار االعتصام ، القاهرة .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩

، حتقيـق  شـرح األلفيَّـة البـن النـاظمابن الناظم ، أبو عبـداهللا بـدر الـدين بـن مالـك ،   -٤١

 الدكتور: عبداحلميد السَّيد حممد عبداحلميد ، دار اجليل ، بريوت . 

الـــدين عبـــداهللا بـــن يوســـف بـــن أمحـــد بـــن عبـــد اهللا ، ابـــن هشـــام األنصـــاري ، مجـــال   -٤٢

، حتقيـــق : حممـــد حمــــي الـــدين عبداحلميــــد ،  أوضـــح املســـالك إىل ألفيــــة ابـــن مالــــك 

 الطبعة األوىل . د.ت ، مكتبة الفيصليَّة ، مكة املكرمة .

، ق: الــدكتور : عبــاس مصــطفى الصــاحلي، حتقيــختلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد   -٤٣

  .هـ ، دار الكتاب العريب ، بريوت١٤٠٦الطبعة األوىل 

، حتقيق : بركات بيوسف هبود ، ومراجعـة وتصـحيح : يسـوف شرح شذور الذهب  -٤٤

ـــــــة ١٩٩٤-هــــــــ ١٤١٤الشـــــــيخ حممـــــــد البقـــــــاعي ، الطبعـــــــة األوىل  م ، الطبعـــــــة الثاني

 م ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت . ١٩٩٨-هـ١٤١٩

دكتور : مــازن املبــارك وحممــد علــي ، حتقيــق : الــ مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  -٤٥

م ، دار الفكــر ١٩٩٨ -هــ١٤١٩محـد اهللا ومراجعـة سـعيد األفغــاين ، الطبعـة األوىل 

 للطباعة والنشر ، بريوت . 

م حممـــد : حممـــود جاســـ، حتقيـــق الدكــــتور عــــلل النحـــوالـــوراق ، حممـــد بـــن عبـــداهللا ،   -٤٦

 ، الرياض.  لرشدم ، مكتبة ا١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، سنة الدرويش ، الطـبعة األوىل

***  

  

  

  

  

  

  



٣٨٨ 

 

 ث
ً
  :انيا

رس ارآت ا مررآن اور ا بر  
رقم   رقمها  اسم السورة  رقمها  اآليــــة

  الصفحة

  ١١١  ١  الفاحتة  ١  ﴾بسم اهللا الرمحن الرحيم﴿

  ٤١  ١  الفاحتة  ٢  ﴿احلمد هللا رب العاملني﴾

  ١١١  ١  الفاحتة  ٧  ﴿وال الضالني﴾

، ٧٦  ٢  البقرة  ٢  تاب ال ريب فيه هدى للمتقني﴾﴿ذلك الك
٧٧  

  ٣٧٨  ٢  البقرة  ٤٨   يوما ال جتزي نفس عن نفس  شيئا﴾واتقوا ﴿

  ١١٢  ٢  البقرة  ٨٩  (وملا جاءهم كتاب من عند اهللا) ﴾

  ٢٧٢  ٢  البقرة  ١٠٢  ﴾ ولكن الشياطني كفروا)﴿

﴿بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره 

  هم وال هم حيزنون﴾عند ربه وال خوف علي

  ٦١  ٢  البقرة  ١١٢

﴿وقالوا كونوا هودًا أو نصارى �تدوا قل بل 

  ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني﴾

  ٧٥  ٢  البقرة  ١٣٥

حجة إال الذين  لئال يكون للناس عليكم﴿

  ﴾ظلموا

  ١١٤  ٢  البقرة  ١٥٠

  ٢٤٢  ٢  البقرة  ١٧٧  ﴿ليس الرب أن تولوا وجوهكم) ﴾

  ٢٧٢  ٢  البقرة  ١٧٧   ﴾ ولكن الرب)﴿

﴿وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم 

  وعسى أن حتبوا شيئاَ وهو شر لكم﴾

  ١٤٩  ٢  البقرة  ٢١٦

وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد ﴿

  ﴾احلرام

  ٣٧١  ٢  البقرة  ٢١٧

  ١٧٨  ٢  البقرة  ٢١٧  ﴿وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم﴾



٣٨٩ 

 

  ٣٣٢  ٢  البقرة  ٢٨٢  ﴾ أن تضل إحدامها .... ﴿

  ١١٣  ٣  عمران آل  ٧٥  ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك﴾

  ٣٧٧  ٣  عمران آل  ١٣٥  ﴿ومن يغفر الذنوب إال اهللا﴾

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا ﴿

  ﴾الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

  ٧٧  ٣  آل عمران  ١٤٢

، ٣٦  ٤  النساء  ١  ﴾واألرحام اتقوا اهللا الذي تساءلون بهو ﴿
٣٧٠ ،
٣٧١  

  ٣٧٠  ٤  النساء  ١  ﴾إن اهللا كان عليكم رقيباً ﴿

  ٢٥٣  ٤  النساء  ٢٣،٢٤  .... كتاب اهللا عليكم﴾ كم﴿حرمت علي

، ٢٥٣  ٤  النساء  ٢٤  ﴿ كتاب اهللا عليكم ﴾
٣٥٥  

  ٢٦٠  ٤  النساء  ٩٠  ﴿أو جاؤوكم حصرت صدورهم﴾

  ١١١  ٤  النساء  ١٢٧  ﴾وما يتلى عليكم﴿

  ٣٦٠  ٤  النساء  ١٥٥  ﴾فبما نقضهم ميثاقهم﴿

ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿ َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ

  .﴾... أُْولَِئَك َسنُـْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيًما

،٢٧١  ٤  النساء  ١٦٢
٣٣٧  

  ٢٩٤  ٤  النساء  ١٧٦  ﴾إن امرؤ هلك﴿

  ٣٣٢  ٥  املائدة  ٢   ﴾ وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم﴿

  ١١٥  ٥  املائدة  ٦  امسحوا برؤوسكم﴾ف﴿ 

 ن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئونإ﴿

  ﴾والنصارى

، ٢٤٥  ٥  املائدة  ٦٩
٣٣٠  

  ١٦٩  ٥  املائدة  ٩٥  ﴾ومن عاد فينتقم اهللا منه﴿

  ٣٧٧  ٥  املائدة  ١٠١  ﴿ال تسألوا عن أشياء ﴾

  ٢٦١  ٥  املائدة  ١١٦  ﴿وإذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي﴾

، ١١٠  ٥  املائدة  ١١٩  ﴿هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم﴾
١١٧  



٣٩٠ 

 

  ٣٩  ٦  األنعام  ٢٧  ﴾يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا﴿

  ١٢٢  ٦  األنعام  ٥٩  ﴿وعنده مفاتح الغيب﴾

﴿وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم 

  شركائهم﴾

،٣٥  ٦  األنعام  ١٣٧
٣٢٩، 
٣٧٠، 
٣٧١  

  ١١٢  ٦  األنعام  ١٥٤  ﴿متاماً على الذي أحسن﴾

  ٣٥  ٧  فاألعرا  ١٠  (قراءة) ﴾لكم فيها معايش﴿

  ٣٠٥  ٧  األعراف  ١٠١  ﴾فإذا هي بيضاء للناظرين﴿

  ١٦٨  ٨  نفالاأل  ١٩  ﴿وإن تعودوا نعد﴾

  ٢٧٣  ٨  األنفال  ١٧   ﴾وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى﴿

  ٢٧٣  ٨  األنفال  ١٧   ﴾ولكنَّ اهللا قتَلهم﴿

ولو أراكهم كثريًا لفشلتم ولتنازعتم يف األمر ﴿

  ﴾وعصيتم ولكن اهللا سلم

  ٢٧٠  ٨  نفالاأل  ٤٣

  ٩  ٩  التوبة  ٣  رسوله﴾و ﴿أن اهللا برئ من املشركني 

، ١٦٦  ٩  التوبة  ٦  ﴿وإن أحد من املشركني استجارك ﴾
٢٩٤  

  ١٤٠  ٩  التوبة  ١٨  ﴿ومل خيش إال اهللا﴾

 ﴾فبذلك فلتفرحوا هو خري مما جيمعون﴿

  (قراءة)

  ٢٩١  ١٠  يونس  ٥٨

  ٣٩  ١١  هود  ٥  ﴾أال إ�م يثنون صدورهم﴿

  ٢٤٣  ١١  هود  ٨  يس مصروفا عنهم﴾﴿أال يوم يأتيهم ل

﴿قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من 

  رحم﴾

  ٧٧  ١١  هود  ٤٣

-١٢٩  ١١  هود  ١١١  ﴿وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم﴾
٢٤٨-
٢٤٩  

  ٣٩  ١٢  يوسف  ٢٣  ﴾هيت لك﴿



٣٩١ 

 

  ١١٣  ١٢  يوسف  ٣٢  ﴿وليكونن من الصاغرين﴾

  ١٤١  ١٢  يوسف  ٩٠  (قراءة) ﴿إنه من يتقي ويصرب﴾

  ١٦٨  ١٧  اإلسراء  ٨  عدمت عدنا﴾ ﴿وإن

 ﴾وم القيامة كتابًا يلقاه منشوراج له يرَ خيُ ﴿و 

  قراءة

  ١١٩  ١٧  اإلسراء  ١٣

  ٢٣٠  ١٧  اإلسراء  ٦٣  ﴿فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا﴾

  ١٤٩  ١٧  اإلسراء  ٧٩  ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً حممودًا﴾

  ٢٣٨  ١٧  إلسراءا  ١١٠  ﴿أيا ما تدعوا ﴾

ات واألرض إال آيت ﴿إن كل من يف السمو 

  الرمحن عبدًا﴾

  ٢٤٩  ١٩  مرمي  ٩٣

  ٣٠٦  ٢٠  طه  ٢٠  ﴾فإذا هي حية تسعى﴿

  ٣٣٣  ٢٠  طه  ٤٤  ﴾فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى﴿

، ٢٥٨  ٢٠  طه  ٦٧  فأوجس يف نفسه خيفة موسى﴾﴿
٣٣١  

  ١٥٧    طه  ٧٢  ﴾فاقض ما أنت قاض﴿

  ١٤٠  ٢٠  طه  ٧٧  (قراءة) ال ختف دركاً وال ختشى﴾﴿

  ١٧٨  ٢٠  طه  ٩١  حىت يرجع إلينا موسى﴾﴿

  ٢٧٣  ٢٢  احلج  ٢   ﴾ولكن عذاب اهللا شديد﴿

  ١١٨  ٢٢  احلج  ٤٠  (ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض﴾

  ١٥٨  ٢٣  املؤمنون  ٣٣  ويشرب مما تشربون﴾﴿

  ٢٥٩  ٢٨  صصالق  ٢٥  فجاءته إحدامها متشي على استحياء﴾﴿

  ٣٦٠  ٢٨  القصص  ٢٨  ﴾أميا األجلني قضيت﴿

  ٣٥٥  ٢٨  القصص  ٤٤  ﴾ا كنت جبانب الغريبوم﴿

  ١٤٩  ٢٩  تالعنكبو   ٢  أحسب الناس أن يرتكوا﴾﴿

  ١١٤  ٢٩  العنكبوت  ٤٦حجة إال الذين  لئال يكون للناس عليكم﴿



٣٩٢ 

 

  ظلموا﴾

  ٢٩٧  ٣٠  الروم  ٤  ﴾هللا األمر من قبل ومن بعد﴿

  ١٤٤  ٣٣  األحزاب  ١٠  وتظنونا باهللا الظنونا﴾﴿

  ٢٣٠  ٣٣  اباألحز   ٢٣  وما بدلوا تبديال)﴿

  ٢٤٥  ٣٣  األحزاب  ٥٦  (إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب﴾

  ١٤٤  ٣٣  األحزاب  ٦٧  فأضلونا السبيال﴾﴿

َا َخيَْشى اللَّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء﴿   ٣٣٦  ٣٥  فاطر  ٢٨  ﴾ِإمنَّ

،١٢٩  ٣٦  يس  ٣٢  وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون﴾﴿
٢٤٨  

  ٦١  ٣٦  يس  ٤٠  وال الليل سابق النهار﴾ ﴿

  ٢٣٠  ٣٧  الصافات  ١  ﴾والصافات صفاً ﴿

  ٣٣١  ٣٩  الزمر  ٦٧  ﴾والسموات مطويات بيمينه﴿

-١٥٩  ٤٢  الشورى  ٢٣  ﴾ذلك الذي يبشر اللة عباده﴿
١٦٠  

  ١٦٨  ٤٢  الشورى  ٢٠  ﴾من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه﴿

  ٢٧١  ٤٣  الزخرف  ٧٦   ﴾الظَّاِلمنيَ  ُهمُ  َكانُوا َوَلِكن﴿

، ١١٩  ٤٥  اجلاثية  ١٤  (قراءة)﴾كانوا يكسبونليجزى قوما مبا  ﴿
٣٧٠  

ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً ﴿
منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خرياً 

  ﴾منهن

  

١١  

  

  

  احلجرات

  

٤٩  

  

  

١٥٤  

  

  ٣٥٥  ٥٠  ق  ٩  ﴾وجنات وحب احلصيد﴿

  ٢٣٠  ٥١  الذاريات  ١  ﴾والذاريات ذرواً ﴿

  ٢٦٩  ٥٢  الطور  ٣٩   ﴾ونَ البَـنُ  وَلُكمُ  البَـَناتُ  لهُ  أمْ ﴿

  ١٤٦  ٥٣  النجم  ٢٥  ﴾فلله اآلخرة واألوىل﴿

  ٢٥٧  ٥٤  القمر  ٧  ﴾خاشعة أبصارهم خيرجون﴿

  ٣٥٥  ٥٦  الواقعة  ٢٣   ﴾إن هذا هلو حق اليقني﴿



٣٩٣ 

 

  ١٢٠  ٦٦  التحرمي  ٤  ﴾واملالئكة بعد ذلك ظهري﴿

  ٣٣٣  ٦٨  القلم  ٩  ﴾ودوا لو تدهن فيدهنون﴿

  ١٦٩  ٧٢  اجلن  ١٣  ﴾وال رهقاً  ومن يؤمن بربه فال خياف خبساً ﴿

 من الدهر مل ﴿ هل أتى على اإلنسان حني

  ﴾يكن شيئاً  مذكورا

  ٣٣٤  ٧٦  اإلنسان  ١

  ١١٠  ٧٧  املرسالت  ٨  ﴾فإذا النجوم طمست ﴿

  ٣٣٣  ٨٠  عبس  ٣  ﴾وما يدريك لعله يزكى﴿

  ١١٣  ٩٦  العلق  ١٥  ﴾لنسفعاَ بالناصية﴿

  ١٧٨  ٩٧  القدر  ٥  ﴾سالم هي حىت مطلع الفجر﴿

  ١٣٣  ١٠٠  العاديات  ١١-٩  ﴾يعلم إذا بعثر ما يف القبور ... خلبري فالأ﴿

  ٧٥  ١١١  املسد  ٤  ﴾وامرأته محالة احلطب﴿

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩٤ 

 

 ثا
ً
  :لثا

  ادث رس

  الصفحة  الحديث  

  ٧  اللحن). (أنا من قريش ونشأت يف بين سعد فأىن يل  ١

  ٧  (أرشدوا أخاكم فقد ضل)  ٢

  ٨  لسانه) رحم اهللا امرأ أصلح من  ٣

  ٤٢  (سبوحاً قدوساً رب املالئكة والروح)  ٤

  ٤٢  كل مولود يولد على الفطرة، حىت يكون أبواه مها يهودانه أو ينصرانه)  ٥

  ٤٢  (ما من أيام أحب إىل اهللا فيها الصوم من عشر ذي احلجة)  ٦

  ١٣٢  (قد علمنا إن كنت ملؤمناً)  ٧

  ١٦٨  فر له ما تقدم من ذنبه(من يقم ليلة القدر إمياناً واحتساباً غُ   ٨

  ٢٠٩  (ليس من أمرب  امصيام يف أمسفر)  ٩

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩٥ 

 

رس را ًرا 

  (أ) ات

   ازة

  ا  ال   ار  ات

 ٢١٨ أبو اجلراح الطويل ومن بعد أرض بيننا ومساء        فاو لذكراها إذا ما ذكر�ا    

  الباء
  يف عيين تالدي إذا انثنتويصغر 

  مييين بإدراك الذي كنت طالبا                                   

  ١٥٧  سعد بن ناشب  الطويل

  ٢٨٧  محيد بن ثور  الطويل  َفَما ِهَي إالَّ َلْمَحٌة وَتِغيبُ   َعَلى َأْحَوِذيـَّْني اْستَـَقلَّْت َعِشيَّةً 

 ٢٤٥ لضابئ الربمجي الطويل ين وقيار �ا لغريبفإ          يك أمسى باملدينة رحله     فمن

 ٢٤٥ _____     الطويل فإن لنا األم النجيبة واألب     فمن يك مل ينجب أبوه وأمه    

 ٦١ الفرزدق البسيط قد أقلعا وكال أنفيهما رايب  كالمها حني جد اجلري بينهما    

   بعثت إليه من لساين حديقة  

  سقى الرياض السحائب ياسقاها احل               

  ٣٧١  املتنيب الطويل

  أ�جر سلمى بالفراق حبيبها      
  وما كان نفسا بالفراق تطيب                

  ٣٣١  املخبل السعدي الطويل

  ٣٤٣  حارث بن ظامل الوافر  وال بغزارة الشعر الرقابا      فما قومي بثعلبة بن بكر   

  ٣٧٤  أبو داوود اإليادي البسيط  علل بسواء احلق مكذوبم      وكل من ظن أن املوت خمطئه 

  التاء
 ١٢٠ أحد الطائيني الطويل إذا الطري مرت مقالة هليب          خبري بنو هلب فال تك ملغياً 

  أنت الذي طلقت أيام  جعتا   ع يا أنتا   ــيا مر يا ابن واق

 اــأقبلت معتادا ملا تركت      حىت إذا اصطحبت واغتبقنا   

سامل بن دارة.  الرجز

 وقيل: األحوص

٢٩٨ 

  الحاء

  أكباد احملبني كالذي  أتقرحُ 
             أرى كبدي من حبِّ بثينة يقرحُ                          

  ٣١٨  مجيل بثينة الطويل

  الدال
- ٥٣ اءالزّب الرجز أجندًال حيملن أم حديداَ      ما للجمال مشيها وئيداً           

١٦٥ 
قيس بن زهري  الوافر مبا القت لبون بين زياد      أمل يأتك واألنباء تنمي            

 العبسي
١٤٠ 



٣٩٦ 

 

  ادــد أيب عمرو ومحـبعطالب النحو أال فابكه           يا 

  د والناديـوالزين يف املشهوابن أيب إسحاق يف علمه          

  و حار غري مرتاد ـالنحيف      امرؤ         أما الكسائي فذاك

 د للصاديـه            مثل سراب البيـوهو ملن يأته جهالً ب

  

 الوافر

  

  اليزيدي

 

  

٦٤ 

 ،١١٧ الفرزدق الطويل مبا كان إياهم عطية عودا    قنافذ هداجون حول بيو�م       

٣٥٦ 

 ١٨٥ فرزدقال البسيط ناراً إذا مخدت نريا�م تقد      ترفع يل خندف واهللا يرفع يل   

        قـُيَِّضتْ إذا قلت عل القلب يسلو 

 هواجس ال تنفك تغريه بالوجد               

ــ الطويل  ١٤٢ ــــ

  ٣٣١ الفرزدق الطويل                    األباعد بنو أبنائنا  وبناتنا     بنوهن أبناء الرجالبنـونا 

  الراء

ــ رجزال            ن تكسباين شّرااللذان فرا          إياكما أفيا الغالمان   ٢٦٧ ـــ

    حراجيج ما تنفك إال مناخة 

 على اخلصف أو ترمي �ا بلداً قفرا                              

،٣٧ ذو الرمة الطويل

٢٤٣ 

 ١٧٩ ______ الطويل �ابوننا حىت بنني األصاغرا        أنتم   قهرناكم حىت الكماة ف

أبو صخر  الطويل كما انتفض العصفور بلله القطر   لتعروين لذكراك نفضة   وإين

 اهلذيل

٢٦١ 

زهري بن  الطويل ميت فطعنة ال نكس وال مبغمر إن     فلم أرقه إن ينجو منها و 

 مسعود

١٨٨ 

 ٢٤٦ جرير بن عطية الطويل واملكرمات وسادة أطهار           إن اخلالفة والنبوة فيهم       

زهري بن أيب   البسيط  تـُْنَتظَرُ  احلرب يف وقائُِعهُ  َلِكنْ    بواِدرُه  ُختَْشى ال ورَقاء اْبنَ  إنَّ 

  سلمى

٢٧١  

زهري بن أيب   الكامل  عردعيت نزال وجل يف الذَّ           ذوألنت أشجع من أسامه إ

  سلمى

٢٩١  

  ـَقـر عنه البيَض صقرُ           ما رأينا خرباً نْقــ  
  ال يكون املهـر مهـرُ        ري مهـراً    ال يكون العَ 

  

  البسيط

  

  أفنون التغليب

  

٣٠٧  

٣٠٨  امرؤ القيس  املتقارب  أَكبَّ َعَلى َساِعَديِه النَِّمرْ          هلا َمتنتاِن خظاتا كَما  

،

٣٤٨  

  ٣٣٣  ----   البسيط  فاهللا يكأل ما تأيت وما تذرا أقمت وأمَّا أنت مرحتالً    إمَّ 



٣٩٧ 

 

زهري بن أيب   الكامل  من حجج ومن دهر     أقَوين قنة احلجر  ملن الديار ب

  سلمى

٣٤٤  

  ٣٥٥  الراعي النميري  الوافر  وقرب جانب الغريب يأدو  مدبَّ السيل واجتَـَنَب الشِّعارا

  ٢٧٤  الفرزدق  الطويل  فسما فأدرك مخسة األشبار      ما زال مذ عقدت يداه إزاره  

  السين

 حسني به فهن إليه شوس              خال أن العتاق من املطايا

 قريباً ما حيس له حسيس            إىل أن عرسوا وأغب منهم 

  

 الوافر

  

 أبو زبيد الطائي

  

٢٦٤ 

  العين

 ٣٣٠ القطامي الوافر وبعد عطائك املائة الرتاعا          أكفراً بعد رد املوت عىن   

 ٣٧ النابغة الذبياين الطويل ا السم ناقعمن القش يف أنيا�بت كاين ساورتين ضئيلة       ف

،٤٩ الكسائي البسيط وبه يف كل أمر ينتفع        اس يتبع             إمنا النحو قي

٣٥٩ 

،٣٦١ 

  وأنكرتين وما كان الذي نكرت  

 من احلوادث إال الشيب والصلعا                                

أبو عمرو بن  البسيط

 العالء

٥٩ 

 ١٧٠ بن عبداهللاجرير  الرجز إنك إن يصرع أخوك تصرع       ع ابن حابس يا أقرع يا أقر 

 ١٦٢ _____  الطويل ولكن لوراد املنون تتابع           تعز فال إلفني بالعيش متعاً   

  هجوت زبان مث جئت معتذراً    

 من هجو زبان مل �جو ومل تدع                                

رو بن عم البسيط

 العالء

١٤٠ 

  ٣٣٣  عباس بن مرداس البسيط  الضبعأما أنت ذا نفر   فإن قومي مل تأكلهم  أبا خراشة

  وهل يرجع التسليم أو يكشف العنا 

  ثالث األثايف والديار البالقع                                    

  ٢٧٤  ذو الرمة الطويل

 ٣٧ عمار الكليب الكامل هذا الذي ابتدعوا قياس حنوهم ذا لقينا من املستعربني ومن   ما

  الفاء

 ٣٦ قدالفرز  الطويل يدع من املال إال مسحتاً أو جملفوعض زمان يا ابن مروان مل   

  القاف

  األرض موماة وبيداء مسلـق    وإن امـرؤ أسرى إليك دونه 

 وأن تعلمي أن املعان مـوفق  ه   ـحملقوقة أن تستجييب لصوت 

 ٣٢٩ األعشى الطويل

ــ  الطويل طالقك مل أخبل وأنت صديق فلو انك يف يوم الرخاء سألتين      ٢٥٠ ــ

 ٢٥٨يزيد بن مفرغ  البسيط وهذا حتملني طليق                    جنوت ...........       



٣٩٨ 

 

 احلمريي

زهري بن أيب  البسيط يلق السماحة منه والندى خلقا  من يلق يوما على عالته هرماً  

 سلمى

٢٥٨ 

 ١٤٠ رؤبة بن العجاج الرجز وال ترضاها وال متلق                 إذا العجوز غضبت فطلق

ْحَنقُ 
ُ
ِغيُظ امل

َ
  ٣٣٤  قتيلة بن النضر  الطويل  وما كان َضرَّك لو مننت ورمبا    من الفىت وهو امل

  الكاف

  إين رأيت الناس حيمدونكا          يا أيها املائح دلوي دونكا  

  اً وميجدونكايثنون خري 

جارية من بين  الرجز

 مازن

٢٥٣ 

  ٣٧٤  العباس بن مرداس   الوافر  وما قصدت من أهلها لسوائكا جتانف عن جو اليمامة ناقيت    

  الالم

  رب األوَّل   ـى لسان العـعل  كنا نقيس النحو فيما مضى   

  ربلـى لغى أشياخ قطـعل  ـوم يقيسونه       نا قـفجاء

 ون يف النحو إىل أسفلـيرق    ابه     ـحإن الكسائي وأص

 

 السريع

  

 اليزيدي

٥

٣٠  

 

 ٥٦ لبيد بن األبرص الوافر رياً والقبائل من هاللمن    سقى قومي بين جمد وأسقى      

  ل وذلــن قع مكسن يإ    سع البصري إن القيته     اك

 وال جتعل البصري إال يف النفل    جعل الكويف يف اخليل    وا

 ٦٤ أعشى مهدان زالرج

  جزى ربه عين عدي بن حامت    

 جزاء الكالب العاويات وفد فعل                           

 ١١٦ النابغة الطويل

  لو أن ما عاجلت لني فؤادها فقسا    

 استلني به لالن اجلندل                                         

األحوص  الكامل

 األنصاري

١٥٨ 

 ١٧٨ حسان بن ثابت  ال يسألون عن السواد املقبل   ما �ر كال�م    يغشون حىت

 ١٧٨ جرير الطويل بدجلة حىت ماء دجلة أشكلفما زالت القتلى متج دماءها  

 ٢٣٢ غيالن بن حريث الرجز دع ذا وعجل ذا وأحلق ذا     بذل بالشحم إن قد مللناه جبل
السموآل بن  الطويل امل وجهولوليس سواء ع سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم  

 ادياع
٢٤٣ 

 ٢٣ أعشى مهدان الرمل ما فعلنا بكم يوم اجلمل  فإذا فاخرمتونا فاذكروا           

  الميم

ــ الطويل  أقاويل هذا الناس ماويَّ يـَْنَدمِ  مهمن يستمع يف صديقه   أماويَّ    ٣٣٢  ـــ
    إن الذين قتلتم أمس سيدهم

  ال حتسبوا ليلهم عن ليلكم ناما                                  
  إن اليت نقصت تسعني من مائة

 مث ابعثوا حكماً بالعدل حكاماً                                   

أليب مكعت  البسيط
أخي بين سعد 

 بن مالك

١١٥ 



٣٩٩ 

 

أمية بن أيب  الوافر وما فاهو به أبداً مقيم        فال لغو وال تأثيم فيها           

 الصلت

١٣٧ 

 ١٩١ هدبة بن اخلشرم الرجز اً حيملن أم قاسم وقامس       مىت تقول القلص الروامسا       

  صددت فاطولت الصدود  وقلما 

 وصال على طول الصدود يدوم                               

 ١٦٥ املرار الفقعسي الطويل 

 ١٧٠ زهير بن أبي سلمى البسيط وال حرميقول ال غائب مايل     ن أتاه خليل يوم مسألة    وإ

  ويوم تالقينا بوجه مقسم     

 كان ظبية تعطو إىل وارق السلم                                

،٢٥٠ علباء بن أرقم الطويل

٣٤٤ 

  ٣٦٧  املتنيب الكامل  وأمسعت كلمايت من به صمم أنا الذي نظر األعمى إىل أدبه  

 بن احلارث الوافر  أن وجه األرض ليس �ا هشامك  فأصبح بطن مكة مقشعراً  

 عبد بن أميَّة

  مشس

٣١٥  

  النون

َنانَا َيانَا      َأْعِرُف منَها اجلِْيَد َواْلَعيـْ  ٢٨٧ رؤبة بن العجاج الرجز َوَمنِخرين َأشبَها ظَبـْ

 ٢٨٨ بن عطية  جرير الوافر ينِ رِ آخَ  فَ انِ عَ ا زَ نَ رْ كَ وأنْ         يهِ  أبِ ِين بَ ا وَ رً فَ عْ ا جَ فنَ رَ عَ 

 ١٩١ جمهول عرايب أل الرجز هذا ورب البيت إسرائينا    قالت وكنت رجًال فطيناً       

 ١٦٢ ______   اخلفبف آباء إال وقد عنتهم شئون ر الناس ال بنني وال           حيش

 ٢٤٩  اهلزج كان ثدييه حقان               وصدر مشرق النحر          

  نيِ عِ بَ األرْ  دَّ حَ  تُ زْ اوَ جَ  دْ قَ وَ           ينِّ مِ  اءُ رَ عَ ي الشُّ غِ تَ بْ ا تَـ اذَ ومَ 

  بَرِْئُت ِإىل ُعرَيْـَنَة ِمْن َعرِينِ           َعرِيٌن ِمْن ُعرَيْـَنٍة ليَس منَّا

سحيم بن وثيل   الوافر

 الرياحي

٢٨٨  

انُ    ٢٨٩ رؤبة بن العجاج  الرجز  َنانُ فالنوُم ال تأََلُفُه الَعيْـ                يا أَبـََتا أَرََّقين الِقذَّ

  أىن جزوا عـامرا سـوءى بفعلهم   
  أم كيف جيزونين السوءي مـن احلسن؟  

  أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به  
  ان أنـف إذا ما ضن باللنب؟رئم   

  ٣٠٦ أفنون التغليب  البسيط

  نطق املكروه من كالمهم منهم  وال ي

  إذا جلسوا منا وال من سوائنا                                  

املرار بن سالمة   الطويل

 العجلي

٣٧٣  

  ٢٧٥ ابن أمحر  الرجز  وجن اخلازباز به جنونا        تفقأ فوقه القلع السواري      

  الهاء

  ٣٦٠  عدي بن حامت املنسرح  مل أر مثل الفتيان يف غري األيـ       ـام  ينسون ما عواقبها



٤٠٠ 

 

  بذمته    أمَّ ابن طوق فقد أوىف 

 كما وىف بقالص النجم حاديها    

 ٥٧ طفيل الغنوي الطويل

 ١٦٩ يب اهلذيلأبو ذؤ  الكامل فقلت حتمل فوق طوقك        إ�ا مطبعة من يأ�ا ال يضريها

  تزوت من ليلى بتكليم ساعة   

 فما زاد إال ضعف ما يب كالمها    

 ١١٩ حمنون ليلى الطويل

  ٣٧٤  األعشى الطويل  أِفيَها كاَن َحْتفَي أم ِسَواَها      بَايل     أُكرُّ على الكتيبِة الَ أُ 

  الياء

  أحشائه الدر كامن    أنا البحر يف 

 فهل سألوا الغواص عن صدفايت                               

 ٣٥٤ حافظ إبراهيم الوافر

 ٢٦٤ عجاجال الرجز وال خال اجلن �ا إنسي               وبلدة ليس �ا طوري 

ــ  الوافر  عينِّ اليت تيمت قليب       وأنت خبيلة بالود فديتك يا    ٢٦٧  ــ

  ما تنقم احلرُب الَعوان مينِّ        بازل عامني حديث سينِّ 

  ملثل هذا ولدتين أمي

احلارث بن ظامل،   الرجز

وقيل: منسوب 

لعلي بن أيب 

وقيل:  –طالب 

أليب جهل عمرو 

  بن هشام

٣١٠  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠١ 

 

   أف ات(ب)

  الصفحة  القائل  البحر  البيت

  ١١٦  بعض بين فزارة  البسيط  وإين وجدُت َمالك الشيمة األدب

 ١٦١ سالمة بن جندل البسيط تلذ وال لذات للشيب

 ٢٥٠ رؤبة بن العجاج الرجز كأن وريديه رشاء خلب

 ١١٩ ____ الوافر خليلي ما واف بعهدي أنتما 

  ٢٦٦  رؤبة بن العجاج  الرجز  نِعَم احلَارثُ إنََّك يا َحاِرُث 

 ٢٠٥ النابغة الذبياين البسيط له صريف صريف القعو باملسد

  ٢٧١  الفرزدق  الطويل  ولكن زجني عظيم املشافر

 ١١٨ األقيشر السعدي البسيط قرع القوارير أفواه األباريق 

  ٢٥٨ يزيد بن مفزع احلمريي الطويل  وهذا حتملني طليق

  ٦٠  كثري عزة  الوافر  طلل ملية موحشاً 

  ٢٨٦  زهري بن أيب سلمى    أِمـْن أُم أْوَىف ِدْمَنٌة مل َتَكلَِّم     

  ٣٣٢  لبيد العامري  الرجز  موا الناس كما ال تظلموالال تظ

سحيم عبد بين  الطويل كفي الشيب واإلسالم للمرء ناهياً 

 احلسحاس

١٨٤ 

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠٢ 

 

 
ً
  وىــرس احملتــفه خامسا

  

  الصفحة  ضــــوعاملو

  أ  .................................................................فتتاحيةاال

  ب  مستخلص البحث بالعربية.................................................

  ج  ..........................................مستخلص البحث باإلنجليزية....

  د  ...................................................ر..شكــر وتقــدي

  هـ  ...........................................................اإلهـــداء 

  و  المقدمــة...............................................................

  ط  ...........................موضوع البحث وأمهيته، وسبب اختياره، ومشكلته

  ي  ............................................................أهداف البحث

  ك  ...................................... الدراسات السابقة، و تساؤالت البحث

  م  ............................................ومكوناته......... منهج البحث

   ب األول:البا

  الخالف النحوي وتصنیف مسائله

١  

وط (مفهوم اخلالف بصفة عامة) .................................................  ٢  

  ٣  ....................مفهوم اخلالف لغة واصطالحاً والفرق بينه وبني االختالف

  ٤ ...................أسباب االختالف ودواعيه...............................

د   

 (ة ادرات او وطور  دا اف)

  

٦  

  ٦ ............النشأة األوىل لعلم النحو........................................

  ١١ .........وضع قواعد النحو األوىل..........................................

  ١٥  ..................................النحو العريب...............مراحل تكوين 

    



٤٠٧ 

 

  ١٨  ) اخلالف النحوي: (الفصل األول

  :املبحث األول

  نشأة الخالف النحوي وتاريخه 

  

١٩  

  ١٩  .................ه ........بداية ظهور نشأة اخلالف النحوي و  المطلب األول:

  ٢٣  ................(البصرة والكوفة)........ ويبيئة اخلالف النح المطلب الثاني:

   :املبحث الثاني

   هاوطبقات مدارس الخالف النحوي

  

٢٧  

  ٢٧  ..................وخصائصها ومنهجها البصرة النحوية مدرسة المطلب األول:

  ٣٢  .، ومصادر دراستها..األمور اليت تراعيها مدرسة البصرة يف حبثها المطلب الثاني:

  ٣٥  ...........دهم.............موقف البصريني ممن خالف قواع طلب الثالث:الم

  ٣٨  ا .........................طبقات علماء البصرة، وأشهر حنا� المطلب الرابع:

  ٤٦  .........مدرسة  الكوفة، طبيعتها، ومنهجها، وخصائصها... المطلب الخامس:

  ٥٢  .............................................الفروق الواضحة بني املدرستني

  ٥٦  المبحث الثالث: أسباب الخالف النحوي

  ٥٦  ....................................أوالً: طبيعة البحث العلمي.............

  ٦١  ......................................ثانياً: األسلوب والطريقة.............

  ٦٢  .................................اجلغرايف لبيئيت اخلالف.......... ثالثاً: املوقع

  ٦٢  ...........رابعاً: التنافس العلمي وإثبات الذات..............................

  ٦٣  ............خامساً: االجتاه السياسي والعصبية اإلقليمية......................

  ٦٤  ................التفكري..............................سادساً: الثقافة وطريقة 

  ٦٥  ..........سابعاً: االجتهاد.................................................

  ٦٥  .............ثامناً: نشأة اللغة العربية ومنوها.................................

  

  

  

  



٤٠٨ 

 

  :المبحث الرابع

  النحوي رس النحوية" والمصطلح ا" المدطلح مصنظرة نقدية حول 

٦٧  

  ٦٧  .................رس النحوية"انظرة نقدية حول مصطلح " املد المطلب األول:

املصطلح النحوي بني البصريني المطلب الثاني: 

  ......................والكوفيني

٧٢  

  ٧٢  ...............بداية املصطلح النحوي حىت نضوجه .........................

  ٧٦  ........................ تأثر املتأخرين مبا ظهر من مصطلحات بصرية وكوفية

  ٧٧  .....................جوانب االختالف بني املصطلح النحوي البصري والكويف

  : الفصل الثاني

  (تصنیف مسائل الخالف النحوي )

  

٨١  

  ٨٢  .................................................................تمهيد: .

  ٨٤  المسائل الخالفية الخاصة بالعوامل والعلة النحوية :المبحث األول

  ٨٤  ......................النحوية اخلاصة بالعوامل يةسائل اخلالفاملالمطلب األول: 

اخلاصة بالعلة النحوية  يةسائل اخلالفامل: الثاني طلبالم

.........................  

٨٩  

  ٩٢  المسائل الخالفية الواردة في أبواب النحو العربي :الثانيلمبحث ا

(تصنيف بعض  يف أقسام الكلمة مسائل خالفيةالمطلب األول:

  . .....الكلمات).

٩٢  

مسائل خالفية يف باب اإلعراب : المطلب الثاني

  ............................والبناء

٩٣  

ائل خالفية يف باب التقدمي مس المطلب الثالث:

  .........................والتأخري.

٩٦  

  ٩٨  ........................مسائل خالفية يف باب املعارف والعطف. المطلب الرابع:

  ٩٩مسائل خالفية خاصة يف باب االستثناء والنداء  المطلب الخامس:



٤٠٩ 

 

  ........والعدد

  ١٠١ ........ا..................وات وأثرهمسائل خالفية يف األد المطلب السادس:

  ١٠٣  التراكيب واالستعماالت وبناء الجملةب خاصةالمبحث الثالث:مسائل خالفية 

  ١٠٨  صرفية مسائل خالف المبحث الرابع:

  ١١٠  اإلنصاف والتبيين مسائل خالفية لم ترد في كتابيالمبحث الخامس: 

  ١١٠  ................................:.......خالف حنوية مسائلالمطلب األول: 

صرفية خالف  مسائلالمطلب الثاني: 

.......................................  

١٢١  

  اب الثاني: ـــالب

   )ويــالف النحـار اخلـــمث(

  

١٢٤  

  الفصل األول:

الدرس  فيمسائل خالفیة منصوص على ثمرتها، وأثر ذلك 

  النحوي

١٢٥  

  ١٢٦  ..............تدأ (هذا حلو حامض)..اخلرب اجلامد ضمري املبمسألة: حتمل  -١

  ١٢٨  ...................................ة اخلالف:..........ما يفهم من مثر 

  ١٢٩  ......................... )(الالم الداخلة على خرب "إن" املخففة: "مسألة -٢

  ١٣٣  ...........................ما يفهم من مثرة اخلالف:..................

  ١٣٥  ......"إنَّ"...."ال" العاملة عمل مسألة: العطف على املوضع قبل متام خرب  -٣

  ١٣٨  .................................يفهم من مثرة اخلالف:...........ما 

  ١٤٠  ....املعتل .................مسألة: أثر اجلازم على احملذوف من املضارع  -٤

  ١٤٣  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٤٥  ...........مسألة: اخلالف يف حرف التعريف "أل" ثنائي أم أحادي ...... -٥

  ١٤٨  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٤٩  وا�ا من أفعال املقاربة اليت �ا "أن" واملضارعمسألة: توسط خرب عسى وأخ -٦



٤١٠ 

 

  ١٥١  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٥٢  مسألة: تقدمي االسم الظاهر على عسى وأختيها أخلولق وأوشك .......... -٧

  ١٥٤  ............ما يفهم من مثرة اخلالف:.................................

  ١٥٥  ...................ري الرفع "أنا" ................مسألة: اخلالف يف ضم -٨

  ١٥٦  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٥٧  مسألة: نوع حذف العائد ا�رور باحلرف، وكيفية احلذف ............... -٩

  ١٦٠  مثرة اخلالف:.............................................ما يفهم من 

مسألة: اسم "ال" النافية للجنس إذا كان مثىن أو مجع مذكر ساملاً بني  - ١٠

  ...................................والبناء .................اإلعراب 

١٦١  

  ١٦٣  ...................ما يفهم من مثرة اخلالف:..........................

  ١٦٥  ............على الفعل .................... مسألة: جواز تقدمي الفاعل - ١١

  ١٦٧  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٦٨  مسألة: العامل يف رفع اجلواب املضارع إذا كان الشرط ماضياً .......... - ١٢

  ١٧١  يفهم من مثرة اخلالف:.............................................ما 

  ١٧٣  مسألة: اخلالف يف رفع "كان" للمبتدأ ................................ - ١٣

  ١٧٤  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٧٥  "..................................مسألة:  احملذوف من صيغة "مفعول - ١٤

  ١٧٦  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

مسألة: حكم ما بعد "حىت" إذا كان ما قبلها غري موجب "منفياً" أو كانت  - ١٥

  .............مبعىن "الفاء" وما بعدها ماض أو مضارع "مستقبل" 

  

١٧٨  

  ١٨١  فهم من مثرة اخلالف:.............................................ما ي

  ١٨٢  .................صيغة "أفعل به" يف التعجب ..... مسألة: نوع الباء يف - ١٦

  ١٨٣  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٨٥  ...........................طية .....زم بـ عامل "إذا" الشر مسألة: اجل - ١٧



٤١١ 

 

  ١٨٦  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٨٧  ...............شرط وجوابه على أداة الشرط .....مسألة: تقدمي فعل ال - ١٨

  ١٨٩  ...ما يفهم من مثرة اخلالف:..........................................

  ١٩٠  ......د القول، وإجراؤه جمرى الظن ....مسألة: حكاية اجلملة الفعلية بع - ١٩

  ١٩٢  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  ١٩٤  مسألة: العامل يف املعطوف عطف نسق ............................... - ٢٠

  ١٩٥  :.............................................ما يفهم من مثرة اخلالف

  ١٩٧  مسألة: الوقف على االسم املقصور املنون باأللف ...................... - ٢١

  ١٩٩  ما يفهم من مثرة اخلالف:.............................................

  الفصل الثاني: 

  ويمسائل خالفیة ال ثمرة لها في الدرس النح

  

٢٠٠  

  األول:بحث امل

  لدرس النحوي لئل خالفیة منصوص على عدم ثمرتها مسا

  

٢٠١  

  ٢٠١  ...............................عامل الرفع يف الفعل املضارع ...مسألة:  -١

  ٢٠٣  ........................ما يُفهم من  اخلالف ورأي الباحث:..........

  ٢٠٥  لصرف ...................................مسألة: االختالف يف حقيقة ا -٢

  ٢٠٧  ........................مثرة اخلالف، ورأي الباحث:.................

  ٢٠٨  ............والالم "أل" ............... مسألة: التعريف بـاألداة األلف -٣

  ٢١١  .............................:................ما يفهم من مثرة اخلالف

  ٢١٢  .................امل على حده .....مسألة: إعراب املثىن ومجع املذكر الس -٤

  ٢١٣  ..........................مثرة اخلالف، ورأي الباحث:...............

  ٢١٤  ........فعال أم فرع يف أحدمها ....مسألة: اإلعراب أصل يف األمساء  واأل -٥

  ٢١٥  ...........................رأي الباحث:..............مثرة اخلالف، و 

  ٢١٧  ......................."إياك" وأخوا�ا ...............مسألة:الضمري يف  -٦



٤١٢ 

 

  ٢١٩  ..........................مثرة اخلالف وما يفهم منها.................

  ٢٢٠  ...ة يف احلكاية عند الوقف..ستفهاميمسألة: احلروف الالحقة لـ "َمْن" اال -٧

  ٢٢٢  ..............................................مثرة اخلالفما يفهم من 

  ٢٢٣  ............................ل االشتقاق املصدر أو الفعل ....مسألة: أص -٨

  ٢٢٥  ............مثرة اخلالف وما يفهم منها...............................

  ٢٢٦  ................... للمجهول أصل أو فرع ..........مسألة: الفعل املبين -٩

  ٢٢٧  .......مثرة اخلالف وما يفهم منها....................................

  ٢٢٨  مسألة: عامل النصب يف املفعول به ................................... - ١٠

  ٢٢٩  ..........................................مثرة اخلالف وما يفهم منها.

  ٢٣٠  .......املفعول املطلق" ...............مسألة: عامل النصب يف املصدر " - ١١

  ٢٣١  .......مثرة اخلالف وما يفهم منها....................................

  : الثاني بحثامل

  مسائل خالفیة ذات وجهین

  

٢٣٢  

  ٢٣٢  ؟...............................قطع أم وصلزة "أل" التعريف مسألة: مه -١

  ٢٣٤  ...................................ما يفهم من مثرة اخلالف...........

  ٢٣٥  مسألة: أصل املرفوعات هل هو املبتدأ أو الفاعل؟ ........................ -٢

  ٢٣٦  .............................ما يفهم من مثرة اخلالف.................

  ٢٣٧  مسألة: عامل الرفع يف املبتدأ واخلرب ..................................... -٣

  ٢٣٩  .....................ما يفهم من مثرة اخلالف.........................

  الفصل الثالث: 

  ذكر ثمرتها أو عدمها مسائل خالفیة اجتهد الباحث في

  

٢٤١  

  املبحث األول:

  النحوي مسائل خالفیة اجتهد الباحث في ذكر ثمرتها للدرس

  

٢٤٢  

  ٢٤٢  مسألة: تقدمي خرب ليس عليها .......................................... -١



٤١٣ 

 

  ٢٤٤  ....................................رأي الباحث ومثرة اخلالف.......

  ٢٤٥  .........اخلرب............بالرفع قبل جمئ  مسألة: العطف على اسم "إن" -٢

  ٢٤٦  .............................رأي الباحث ومثرة اخلالف..............

  ٢٤٨  ................ففة النصب يف االسم ............مسألة: عمل "إْن" املخ -٣

  ٢٥١  ......................رأي الباحث ومثرة اخلالف.....................

  ٢٥٢  ..................سم الفعل عليه .................مسألة: تقدمي معمول ا -٤

  ٢٥٤  ...............رأي الباحث ومثرة اخلالف............................

  ٢٥٦  ...................................مسألة: تقدمي احلال على العامل فيها . -٥

  ٢٥٨  ........رة اخلالف...................................رأي الباحث ومث

  ٢٥٩  ......................املاضي حاالً .................مسألة: وقوع الفعل  -٦

  ٢٦١  .......رأي الباحث ومثرة اخلالف....................................

  ٢٦٣  ............م............ اول الكالمسألة:جواز تقدمي حرف االستثناء يف -٧

  ٢٦٥  .......رأي الباحث ومثرة اخلالف....................................

  ٢٦٦  .....................................مسألة:نداء االسم احمللى بـ "أل" . -٨

  ٢٦٨  .......رأي الباحث ومثرة اخلالف....................................

  ٢٦٩  ..................اب ..............مسألة: العطف بـ "لكن" بعد اإلجي -٩

  ٢٧٣  .......رأي الباحث ومثرة اخلالف....................................

  ٢٧٤  .............متييزه ..................مسألة:تعدد صور تعريف العمل و  - ١٠

  ٢٧٦  ...............................رأي الباحث ومثرة اخلالف............

  :املبحث الثاني

  مسائل خالفية اجتهد الباحث في ذكر عدم ثمرتها للدرس النحوي

  

٢٨٠  

  ٢٨٠  ...................والبناء .....................مسألة:عالمات اإلعراب  -١

  ٢٨١  .........رأي الباحث ومثرة اخلالف..................................

  ٢٨٢  ...........................األمساء الستة ................مسألة: إعراب  -٢



٤١٤ 

 

  ٢٨٥  ..............رأي الباحث ومثرة اخلالف.............................

  ٢٨٦  .........................مسألة:حركة نون اجلمع واملثىن املذكر ........ -٣

  ٢٨٩  ............خلالف...............................رأي الباحث ومثرة ا

  ٢٩٠  ......مسألة:فعل األمر ا�رد من حروف املضارعة بني اإلعراب والبناء.... -٤

  ٢٩٢  .........رأي الباحث ومثرة اخلالف..................................

  ٢٩٣  ....................بعد "إن" الشرطية ...... مسألة:عامل الرفع يف االسم -٥

  ٢٩٤  .......رأي الباحث ومثرة اخلالف....................................

  ٢٩٦  .....................والبناء.......مسألة:املنادى املفرد العلم بني اإلعراب  -٦

  ٢٩٩  .........................اخلالف..................رأي الباحث ومثرة 

  اب الثالث:الب

  )النحويالدرس  في آثار الخالف(  

  
٣٠٠  

  ٣٠١  تمهيد: ...........................................................

  الفصل األول: 

  الدرس النحوي فياآلثار اإليجابية للخالف 

  

٣٠٣  

  ٣٠٤  ......................مقدمة: ............................................
  املبحث األول: 

  اآلثار اإليجابية للخالف في عهد المدرستين

  
٣٠٥  

  ٣٠٥  ظهور المناظرات واللقاءات النحوية: .................... )١(

  ٣١٠  المجالس اللغوية: ....................................... )٢(

  املبحث الثاني:

  اآلثار اإلیجابیة بعد زمن المدرستین

  

٣١٢  

  ٣١٢  ............. .........دد وتعدد االجتاهات النحوية:.....ظهور حناة جُ  )١(

  ٣١٣  ..........ظهور املدرسة البغدادية وانتشار ظاهرة االنتخاب واالنتقاء... )٢(

  ٣١٥  ................انتشار الدراسات النحوية يف أمصار إسالمية جديدة .. )٣(



٤١٥ 

 

  ٣١٦  ...... ..........................أوالً: الدرس النحوي يف مصر والشام:.

  ٣١٩  .. ......................ثانياً: الدرس النحوي يف األندلس واملغرب: ...

  ٣٢٢  ..........................ظهور مصنفات للخالف بني املدرستني:  )٤(

  ٣٢٤  ..............................كثرة كتب النحو .................... )٥(

  ٣٢٤  ...........صرف ...........................النحو والاكتمال صرح  )٦(

  ٣٢٥  ............االجتهاد يف طلب علم النحو ........................... )٧(

  ٣٢٦  ............................تنوع مناهج التأليف وتيسري النحو....... )٨(

  ٣٢٨  .......................التوسع يف القواعد ......................... )٩(

  ٣٢٩  .........................التوسع يف جواز بعض املسائل ...........  ) أ(

  ٣٣١  ...................واز بعض الرتاكيب .............التوسع يف ج  ) ب(

  ٣٣٢  .............يف الدراسات النحوية .......... ألدوات(ج)  إضافة بعض ا    

  ٣٣٤  ................................(د)  جواز تعدد وجوه األعاريب ......   

  ٣٣٥  .....................) التوسع يف تعدد األقوال يف آي القرآن .......ـ(ه     

  ٣٤٠  ....................................ظهور البحث يف أصول النحو .. )١٠(

  الفصل الثاني:

  آثار الخالف السلبیة على الدرس النحوي

  

٣٤١  

  :املبحث األول

  من اآلثار السلبية للخالف على الدرس النحوي

  

٣٤٢  

  ٣٤٢  ............................................. تغيري الروايات وكثر�ا )١(

  ٣٤٨  ...........................اضطراب اآلراء وعدم الوقوف على احلقيقة )٢(

  املبحث الثاني:

  آثار أخرى للخالف قد تكون سلبية عند البعض

٣٥٥  

  ٣٥٥  عدد التقدير والتخريج .............................................ت )١(

  ٣٥٩  التوسع يف اجلواز ................................................... )٢(



٤١٦ 

 

  ٣٦٣  املبالغة يف الصناعة والبعد عن الواقع اللغوي .......................... )٣(

  ٣٦٨  النظري ........................... االهتمام بالفلسفة واملنطق والتفكري )٤(

  ٣٧٠  ختطئة بعض القراءات............................................... )٥(

  ٣٧٣  التحامل على فريق لصاحل اآلخر ..................................... )٦(

  ٣٧٧  تغيري بعض املصطلحات ............................................ )٧(

  ٣٨١   العلماء .......................................................غنب )٨(

  
  توصیات الباحثوالخاتمة 

  

٣٨٢  

  ٣٨٥  الفهـــارس العــامة

قائمة المصادر  -أوًال: 

  ................................................والمراجع

٣٨٦  

  ٣٩٢  .....................................فهرس: اآليات القرآنية والقراءات -ثانياً: 

  ٣٩٨  ..............................................فهرس: األحاديث النبوية -ثالثاً: 

  ٣٩٩  ............................................. فهرس الشواهد الشعرية - رابعاً: 

  ٤٠٦  ...........................................المحتوى ........ فهرس -:خامساً  
 

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،،

  

  


