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 إقرار لجنة المناقشة

نة المناقشة، نشهد بأننا أطلعنا على الرسالة الموسومة جنحن أعضاء ل         

الكوفٌٌن فً ضوء كتب الخالف  إلىبـ)الوهم فً نسبة اآلراء النحوٌة 
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له عالقة بها، و وجدنا أّنها جدٌرة بالقبول لنٌل درجة فً محتوٌاتها، و فٌما 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمة

الحمد هلل على ما عرفنا من نفسه، و ألهمنا من شكره، و فتح لنا من أبواب العلم          

ل علٌه:  د الُمَنزَّ ٌّاً ﴿بربوبٌته، و الصالةُ و السالُم على سٌدنا ُمحمَّ إّنا أنزلناه قُرآناً َعَرب

﴾لََعلَُّكم َتعقلونَ 
ٔ

 اهرٌن، و أصحابه المنتجبٌن.، و على آله الطٌبٌن الط

 أّما َبْعُد:

فقد كنُت فً الّسنة التحضٌرٌة، كثٌرة البحث و المتابعة عن موضوع ٌستحق بذل          

المشرؾ  أستاذيأن ذكر أمامً  إلىالوقت و الجهد، إالّ أننً لم أجد ضالتً المنشودة، 

و، فرأٌت أّنه موضوع الدكتور علً عبد هللا العنبكً موضوع الوهم فً اللؽة و النح

 ٌستحق الجهد و العناء.

و بعد أْن اطلعت على المصادر و قرأُت الكثٌر من كتب اللؽة و النحو، وجدته          

فً موضوعاً واسعاً ٌستحق أْن ٌكون أطروحة دكتوراه، لذا قّررت أْن أحصر الموضوع 

اطالعً على كتِب الخالؾ ُكتِب الخالِؾ النحوي، ألّنها تعتمُد على ذكِر اآلراء، وبعد 

ٌّة الكوفٌٌن فقط، تاركة  إلىالمنسوبة  التً بٌن ٌدي، فضلت أْن أدرس اآلراء النحو

البصرٌٌن، و ذلك لسعِة  إلىالمجال لؽٌري من الزمالء لدراسة الوهم فً اآلراء المنسوبة 

 الموضوع و تشعبِه كما ذكرت.

أّنه لم ٌفَرد لُه بحث ٌخّصُه و إّنما كاَن التمسك بهذا الموضوع،  إلىو َقْد دفعنً          

ٌّاِت  إلٌهٌُشاُر   و الّرسابل التً قامت على دراسة الخالؾ الّنحوّي. الكتببٌَن َط

عَجب أْن ٌكون اسم )اإلنصاؾ( و مإلفه، األكثر تردداً بٌن صفحات  و ال         

خرى، فهَو أّوُل كتاب ٌصل مكانة هذا الكتاِب بٌَن ُكُتِب الخالِؾ األُ  إلىرسالتً، نظراً 

 إلىمنفرداً فً الخالؾ بٌن البصرٌٌَن و الكوفٌٌن، كما أّنه أطول تلك الكتب بالنسبة  إلٌنا

مناقشة المسابل، فضالً عن ذلك، فإّن ؼٌره من كتب الخالؾ التً جاءت بعده، كانت 

 متؤثرة به و معتمدة علٌه فً طرٌقة البحث و عرض المسابل.

ولت أْن أجعل رسالتً بعٌدةٌ عن األشٌاء التً قد تخرجها عن موضعها و قد حا         

، و لم  ًّ فً الكتابة عن نشؤة الخالؾ  أتوسعاألصلً، فلم أكتب فً نشؤة الّنحو الكوف

النحوي، بْل حاولُت االختصار قدر اإلمكان إال فً حدود ما ستوجبه عرض الموضوع، 

                                         
 .ٕيوسف/  -ٔ
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)كتب الخالؾ النحوي فً وصٍؾ عام( ذكرت  بعنوان لذا قمُت بتقسٌم رسالتً على تمهٌدٍ 

 :اآلتًفٌه الكتب المطبوعة، و ؼٌر المطبوعة، و ثالثة فصول كانت على النحو 

األول: تحّدثُت فٌه عن عالقة الوهم بالخالؾ النحوي، و أشكال الوهم و أسبابه، و قد 

ذكْرُت فٌه جعلته فً ثالثة مباحث، األول بعنوان )الوهم و عالقته بالخالؾ النحوي(، 

معنى الوهم فً اللؽة و االصطالح، و الفرق بٌنه و بٌن مصطلح التوهم النحوي، و 

 أْن اْنَطَفؤت جذوته. إلىعالقته بالخالؾ، و تطّوره، 

أّما المبحث الثانً، فجاء بعنوان )الوهم المتعمد و أسبابه(، و َقْد كانت لً وجهة نظر فً 

الوهم المتعمد، و َقد  إلىٌُت أّنُه أسباٌب دعت هذا الموضوع، إْذ جمْعُت تحَته ما رأ

، و أتٌُت بشواهد علٌها من كتب الخالؾ النحوي، و ال سٌما كتاب األسبابعرْضُت تلك 

 اإلنصاؾ.

و أّما المبحث الثالث، فقد سّمٌته )الوهم ؼٌر المتعمد و أسبابه(، جمْعُت تحته أسباباً أعتقد 

الذي وقع فٌه مإلفو كتب الخالؾ، و قد رتبتها على أّنها كانت وراء الوهم ؼٌر المتعمد 

 الّنحو الذي اعتقدته مناسباً.

ٌّة فً المسابل التً وقع فٌها الوهم و االلتباس فً  و فً الفصل الثانً، وّثقُت اآلراء النحو

بعد االستعانة باهلل أْن أُصّحح ما وقع فٌه  -محاولةٌ  -األسماء و توابعها و ما ٌتصل بها

 إلىلّسهو من تلك المسابل، و أُعالجها من خالل مصادرها األصلٌة بالعودة الخطؤ و ا

 كُتب الكوفٌٌن المتوافرة بٌن ٌدي، و قد جعلُت هذا الفصل فً مبحثٌن:

: كاَن فً األسماء المعربة، و تتضمن المرفوعات، و المنصوبات، و المجرورات، األول

ٌّة.  و الثانً: كان فً األسماء المبن

 .األدواتو  األفعالالثالث: فقد كان فً توثٌق اآلراء التً وقع فٌها الوهم فً  أّما الفصل

 ُثّم ختمُت البحث بخاتمة أجملُت فٌها ما توصْلُت إلٌه من نتابج هذه الدراسة.

ٌَّن هنا أنَّ هذا الموضوع ُمتشابُك األطراؾ تداَخلَْت مكوناته فٌما بٌنها بشكٍل  و أودُّ أنء أب

ٌَّما ُت منُه األولفً المبحثٌن الثانً و الثالث من الفصل  ملحوظ، الس ٌْ ، و لذلك عان

كثٌر من المصادر و  إلى اللجوء إلى -الكثٌر، و اْحتْجُت فضالً عن كُتب الخالؾ النحوي

، و رّبما َقْد ؼاَبْت عّنً مصادَر أْخرى لم أتمّكن من الحصول علٌها، ال سٌما المراجع

ٌّة.  المصادر الكوف

الكتابة فً الموضوع،  إلىأنَّ بعَض األجالّء قد سبقونً  إلىال تفوتنً اإلشارة  و         

ً مثل الدكتور محًٌ الدٌن توفٌق إبراهٌم، الذي تناول المسابل التً وقع فٌها الوهم ف



ٖ 

 

 

و نباري فً كتابه اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ(، كتاب اإلنصاؾ فً كتابه )ابن األ

الذي درس كتاب اإلنصاؾ أٌضاً فً رسالته الموسومة بـ الدكتور محّمد خٌر الحلوانً 

ٌّة  إلى)كتاب اإلنصاؾ و الخالؾ الّنحوي بٌن المذهبٌن(، و قد تطّرَق  المسابل الخالف

البحث  إلىو أنا أُقّر بفضِل َمْن سبَقنً الكوفٌٌن وهماً  إلىنباري فٌها القول النً نسب األ

 فً هذا الموضوع.

َم لً ٌد العون،  إلىشكري و امتنانً  أقدمْن و ال ٌفوتنً أ          و أخصُّ بالذكر مْن َقدَّ

الذي كاَن كرمه بال حدود، فقد  -رحمه هللا تعالى -منهم األستاذ الفاضل كرٌم سلمان الحمد

ٌّما القدٌمة منها، و ال أنسى زمالبً و زمٌالتً الذٌن  إلىّ َقّدَم  كثٌراً من المصادر ال س

، فجزاهم هللا عنًكاَن لُهم فضُل توفٌ ًَّ خٌر  -جمٌعاً -ر المصادر و المراجع و إٌصالها إل

 جزاِء المحسنٌن.

و أخٌراً، فإّنً ألتمُس من أساتذتً الكرام، أْن ٌقّوموا ما َوقع فً هذا العمل من          

ضا، و ال أقوُل  إلىأخطاء، و أْن ٌرتقوا بها  درجة الكمال،  إلىدرجِة القبول و الرِّ

 هلِل تعالى َوحَدهُ. فالكمالُ 

 

 و آخرُ دعوانا أن احلمدُ هللِ رَبِّ العاملني
 

 

 

 

 

 

 

 التمهٌد



ٗ 

 

 

 كتب الخالف النَّحوي فً وصٍف عام

 كتب الخالف النحوي:

ال شك فً أّن الخالؾ بٌن النحوٌٌن بعامة و البصرٌٌن و الكوفٌٌن بخاصة، قدٌم          

، فؤلفوا كتباً مخصصة األمرهذا  إلى األوابلء لعلماقدم علم الّنحو، لذا تنّبه الباحثون وا

لعرض أوجه الخالؾ بٌن علماء المدرستٌن، و بٌنوا آراء كلَّ فرٌق فً ُكلِّ مسؤلة، و قد 

ذكرْت التراجم تارٌخ تلك الدراسات، و مْن خاَض ؼماَرها
ٔ

. 

 و ٌمكن تصنٌؾ تلك الكتب فً ضمن مجموعتٌن:

 : الكتب المفقودة، و هً:األولى

ب فً الّنحوالمهذّ  .ٔ
ٕ

: 

نور، أحد الّنحاة     ٌْ ، أحمد بن جعفر الّدٌنوري، و أصله من الّد ًّ ألبً عل

المبرزٌن المصنفٌن فً نحاة مصر، َقِدَم البصرة، و أخَذ عن المازنً، و حمل 

عنه كتاب سٌبوٌه، توفً فً مصر سنة تسع و ثمانٌن و مبتٌن
ٖ

 

 

اختالف النحوٌٌن .ٕ
ٗ

: 

ن سٌار، ابً العباس ثعلب الشٌبانً، إمام الكوفٌٌن فً ألحمد بن ٌحٌى بن زٌد ب   

النَّحو و اللؽة، توفً سنة إحدى و تسعٌن و مبتٌن
٘

 

 

المسائل على مذهب النحوٌٌن، مما اختلف فٌه البصرٌون و الكوفٌون .ٖ
ٙ 

 ألبً الحسن محّمد بن أحمد بن كٌسان، كان بصرٌاً كوفٌاً، خلط المذهبٌن و    

 

ً سنة تسعة و تسعٌن و مبتٌنأخذ عن الفرٌقٌن، توف
7

 

                                         
 .ٜٔ-ٛٔرسالة ماجستير:  -دراسة موازنة -ينظر: مناىج كتب الخالف النحوي و مواردىا -ٔ
 .ٕٓٗ/ٕ، و معجم األدباء: ٕ٘ٔينظر: طبقات النحويين و المغويين:  -ٕ
 .ٖٖ/ٔ، و أنباه الرواة عمى أنباه النحاة: ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٕينظر: معجم األدباء:  -ٖ
 .ٔٛينظر: الفيرست: -ٗ
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/٘ينظر: معجم األدباء:  -٘
باسم  ٜٔ/ٔ)اختالف البصريين و الكوفيين( و ذكره السيوطي في بغية الوعاة:  ٜ٘/ٖ، و سماه القفطي في أنباه الرواة:ٜٛينظر: الفيرست: -ٙ

 الكوفيون(.)ما اختمف فيو البصريون و 
 .ٖ٘ٔينظر: طبقات النحويين و المغويين: -ٚ



٘ 

 

 

الواسط .ٗ
ٔ 

ألبً بكر بن األنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسٌن بن    

بٌان...النحوي اللؽوي األدٌب، كان من أعلم الناس بنحو الكوفٌٌن، و أكثرهم 

كان من أعلم الناس بالّنحو و األدب و أكثرهم حفظاً((حفظاً حتَّى قٌل عنه: ))
ٕ . 

سنة ثمان و عشرٌن و ثالث مبة توفً
ٖ
. 

عن كتاب )الواسط(: ))ال ٌفهم  إبراهٌمٌقول الدكتور محًٌ الدٌن توفٌق          

مّما نقله عنه الّشجري فً أمالٌه
ٗ

أّنه من كتب الخالؾ، انتصر فٌها أبو بكر  

لمذهبه الكوفً((
٘
. 

ه(77٘أّما سعٌد األفؽانً فقد نسب كتاب )الواسط( إلى أبً البركات )ت
ٙ

. 

 

المقنع فً اختالف البصرٌٌن و الكوفٌٌن .٘
7 

المعروؾ بالنَّحاس، من أهل مصر،  إسماعٌلألبً جعفر أحمد بن محّمد بن    

ًّ سنة سبع و  رحل إلى بؽداد، كان واسع العلم، ؼزٌر الّرواٌة كثٌر التؤلٌؾ، توف

ثالثٌن و ثالث مبة، و فً بعض التراجم ثمان و ثالثٌن و ثالث مبة
8

 

 

د على ثعلب فً اختالف النحوٌٌنالر .ٙ
9 

ألبً محمد عبد هللا بن جعفر بن درستوٌه، نحوي جلٌل القدر، مشهور الذكر،    

ٌّد التصانٌؾ، و كان شدٌد االنتصار لمذهب البصرٌٌن فً اللؽة و النحو، توفً  ج

سنة سبع و أربعٌن و ثالث مبة ببؽداد
ٔٓ
. 

 

 

 

 

االختالف .7
ٔ 

                                         
-
 .ٖٙٓ/ٛٔمعجم األدباء: ٔ
 .ٜٙٔ/ٔٔ، و ينظر: البداية و النياية: ٕٛٔ/ٖتاريخ بغداد:  -ٕ

-
 .ٖٔ، ٕٛ/ٕينظر: العبر في خبر من غبر: ٖ
 .ٗ٘ٔ، ٛٗٔ/ٕينظر: األماني الشجرية:  -ٗ
 .ٕٗٔف بين النحويين البصريين و الكوفيين: ابن األنباري في كتابو اإلنصاف في مسائل الخال-٘
 .ٕٜينظر: من تاريخ النحو: -ٙ
 .ٖٓٔ/ٔ، و أنباء الرواة: ٕٕٔينظر: طبقات النحويين و المغويين: -ٚ

-
 .ٜٜٔ/ٔ، و اإلعالم: ٕٕٓينظر: طبقات النحويين و المغويين: ٛ

-
 .ٗٔٔ/ٕ، و أنباه الرواة: ٖٓٛينظر: الفيرست: ٜ

-
 /ٕو بغية الوعاة: ، ٛٙينظر: الفيرست: ٓٔ



ٙ 

 

 

بن محمد بن عبد هللا األزدي، أبً القاسم الّنحوي،  لعبٌد هللا بن محمد بن جعفر   

توفً سنة ثمان و أربعٌن و ثالث مبة
ٕ
. 

 

الخالف بٌن النَّحوٌٌن .8
ٖ 

ألبً الحسن علً بن عٌسى بن علً بن عبد هللا النحوي المعروؾ بالرمانً،    

و الّتفسٌر، توفً سنة أربع وثمانٌن و  األصولبرع فً علم اللؽة و النحو، و 

بةثالث م
ٗ
. 

 

كفاٌة المتعلمٌن فً اختالف النحوٌٌن .9
٘

 

، توفً سنة اللؽةأبمة  أكابرألبً الحسن أحمد بن فارس بن زكرٌا الّرازي، من           

تسعٌن و ثالث مبة، و قٌل سنة خمس و تسعٌن و ثالث مبة
ٙ

 .األرجح، و هو 

 

المسائل التً اختلف فٌها النحوٌون من أهل البصرة و الكوفة. ٓٔ
7

 

ألبً محمد ابن الفرس، و اسمه عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحٌم بن أحمد           

األنصاري الخزرجً الؽرناطً، إمام فً العربٌة و اللؽة و التفسٌر، توفً سنة 

سبع و تسعٌن و خمس مبة
8
. 

وهناك كتب أخرى فً الخالؾ النحوي أحصاها الدكتور عبد الرحمن العثٌمٌن        

لتبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن(، و ذكر أنَّ تلك محقق كتاب )ا

لم تصل إلٌنا -مع كثرتها -المإلفات
9

 

 

                                                                                                                            
-
 .ٕٛٔ/ٕ، و بغية الوعاة: ٕٙ/ٕٔينظر: معجم األدباء: ٔ

-
 .ٔٙ/ٕٔينظر: معجم األدباء:  ٕ

-
 .ٜٕ٘/ٕينظر أنباه الرواة:  ٖ

-
 .ٛٙٔ/ٗ، و النجوم الزاىرة: ٕٚٔ: هينظر: نزىة األلبا ٗ

-
 لنحويين(.)اختالف ا ٕٖ٘/ٔ، و سماه السيوطي في)بغية الوعاة(: ٘ٛ/ٗ: األدباءينظر معجم  ٘

-
 .ٖٖ٘/ٔٔ، و البداية و النياية: ٜٕٔ: هينظر: نزىة االلبا ٙ

-
 .، باسم )مسائل الخالف في النحو(.ٜٙٔ/ٙ)عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين(:  ، و ذكرهٕٖٔينظر: البمغة في تاريخ أئمة المغة:  ٚ
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕٔينظر: سير أعالم النبالء:  -ٛ

-
 .ٕٛ-ٛٚنحويين البصريين و الكوفيين )المقدمة(: ينظر: التبيين عن مذاىب ال ٜ



7 

 

 

))لم قال الدكتور العثٌمٌن: -لت إلٌناو هً التً وص -الكتب المطبوعة المجموعة الثانٌة:      

ابل نباري، اإلنصاؾ فً مسلخالؾ فً النحو إالّ كتاب ابن األٌصل إلٌنا من كتب ا

الخالؾ، و كتاب العكبري هذا، و كتاب الٌمنً ابتالؾ النصرة((
ٔ

 

لنَّصرة فً اختالؾ نحاة الكوفة الدكتور طارق الجنابً محقق كتاب )ابتالؾ او قال    

البصرة(: ))هو رابع أربعة كتب فً الخالؾ النحوي ترزق النشر، و و

:اإلنصاؾ لألنباري، و مسابل خالفٌة للعكبرياألخرى
ٕ

بٌٌن فً الخالؾ بٌن ، و   التَّ

البصرٌٌن و الكوفٌٌن للعكبري أٌضاً، و كان كثٌر من العلماء القدامى و المتؤخرٌن قد 

وضعوا كتباً فً الخالؾ الّنحوي لم ٌصل إلٌنا منها شًء حتى اآلن، و لعل الؽد كفٌل بؤن 

ٌمٌط اللثام عن عدد منها((
ٖ
. 

بقاء العكبري، جزء من كتاب التبٌٌن؛ ألنَّ و كتاب ))مسابل خالفٌة فً النحو( ألبً ال   

مسابله الخمس عشرة األولى من كتاب التبٌٌن بحروفها، ))فعالقته بالتبٌٌن عالقة الجزء 

بالكل فهو جزء منه((
ٗ

 

   

و خالصة القول إنَّ الكتب الخالفٌة المطبوعة التً وصلت إلٌنا هً: كتاب )األنصاؾ(  

و الكوفٌٌن للعكبري، و كتاب اهب النَّحوٌٌن البصرٌٌن لألنباري، و كتاب )التبٌٌن عن مذ

)ابتالؾ النصرة فً اختالؾ نحاة الكوفة و البصرة( لعبد اللطٌؾ بن أبً بكر الشرجً 

الزبٌدي الٌمنً(
٘
. 

 

 فً وصف عام: -المطبوعة–كتب الخالف 

أوال:اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن
ٙ

 

أبً البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبً سعٌد األنباري النحوي،  ال الدٌنلإلمام كم   

من الهجرة 77٘، و المتوفً فً سنة ٖٔ٘المولود سنة 
ٔ
 . 

                                         
-
 .ٕٛ-ٛٚينظر: التبيين عن مذاىب النحويين البصريين و الكوفيين )المقدمة(:  ٔ
 حققو محمد خير الحمواني، و نشره. -ٕ
 .ٕٔائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة و البصرة )المقدمة(:  -ٖ
 .ٕٚالتبيين، قسم الدراسة: -ٗ

-
 .ٕٕىج كتب الخالف النحوي و مواردىا:ينظر: منا ٘

-
، ورد باسم )اإلنصاف في مسائل الخالف(، و في سير أعالم النبالء: ذكر باسم )اإلنصاف في  الخالف بين البصريين و ٕٚٚنزىة االلباه: ٙ

 ذطر باسم )اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين و الكوفيين(ٕٛٔ/ٔو الكوفيين(، و في كشف الظنون: 



8 

 

 

قال الدكتور فاضل السامرابً: ))إّن كتاب اإلنصاؾ هو أقدُم كتاٍب وصَل إلٌنا فً    

تاب ممتع جلٌل((الفصل بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن فً المسابل الخالفٌة، و هو ك
ٕ

 

ذكر مإلفه فً المقدمة سبب تؤلٌفه، قابالً: ))و بعد، فإنَّ جماعٌة من الفقهاء و المتؤدبٌن،    

ًّ بعلم العربٌة، بالمدرسة النظامٌة عّمر هللا مبانٌها، و -و األدباء المتفقهٌن، المشتؽلٌن عل

مشاهٌر المسابل الخالفٌة  ٌشتمل على-رحم هللا بانٌها: سؤلونً أْن ألخص لهم كتاباً لطٌفاً 

بٌن نحوًٌ البصرة و الكوفة، صّنؾ فً علم العربٌة على هذا الترتٌب... فتوخٌت 

لتحقٌق طلبتهم، و فتحت فً ذلك الطرٌق،  إسعافهمإجابتهم على وفق مسؤلتهم، و تحرٌت 

و ذكرت من مذهب كل فرٌق، ما اعتمد علٌه أهل التحقٌق، و اعتمدت فً النصرة على 

، ال التعصب و اإلنصاؾب إلٌه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبٌل ما أذه

((اإلسراؾ
ٖ
. 

 األواصرو ٌقول الدكتور محمد خٌر الحلوانً: ))فً عصر أبً البركات زادت    

تواشجاً بٌن الفقه و دراسات النحو حتى أن كثٌراً من الكتب النحوٌة اتخذت عناوٌنها من 

كتب فقهٌة((
ٗ

صاؾ ))الذي ألفه اإلمام أبو سعد محمد بن ٌحٌى النٌسابوري ، و كتاب اإلن

باسم ))اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ((ه(  8ٗ٘الشافعً المتوفى )
٘
. 

ٌقول الدكتور مهدي المخزومً: ))و كتاب اإلنصاؾ من المراجع المهمة التً البدَّ أْن    

الكوفة، و على ٌرجع إلٌها الدارس الذي ٌحاول الوقوؾ على أعمال النحاة من أهل 

أسالٌبهم فً تناول المسابل النحوٌة((
ٙ
. 

و ذكر األستاذ كرٌم سلمان الحمد أن الكثٌر من الباحثٌن قد تعرضوا لكتاب اإلنصاؾ    

بالنقد و الدراسة، ))فقد قدم له محققه أول مرة )جوتولدفاٌل( بما ٌقرب من مبة و عشر 

ام بنشره و طبعه فً مصر محمد محًٌ أوراق باللؽة األلمانٌة إذ طبع فً أوربا، ثم ق

وقد أعٌد طبع هذه النسخة و هً المتداولة و المعروفة بٌن  -رحمه هللا-الدٌن عبد الحمٌد

طالب النحو((
7
. 

                                                                                                                            
-
 .ٜٔ٘/٘، و ىدية العارفين: ٖٔٔ/ٕٔ، و البداية و النياية: ٖٕٓ/ٕنظر: وفيات األعيان: ي ٔ

-
 .ٓٙأبو البركات بن األنباري و دراساتو النحوية: ٕ
 .٘اإلنصاف في مسائل الخالف...)المقدمة(: -ٖ

-
 .ٖٓٔ-ٕٓٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٗ

-
 .ٔٙأبو البركات بن االنباري و دراستو النحوية:. و ينظر: ٕٛٔ/ٔكشف الظنون:  ٘

-
 .ٖٓٙ-ٜٖ٘مدرسة الكوفة و منيجيا في دراسة المغة و النحو:  ٙ

-
 .ٙٔٔمسائل الخالف النحوية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث اليجري:  ٚ
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كما و تعرض له بالدراسة، و كشؾ كثٌر من جوانبه بعض الباحثٌن   
ٔ

، فضالً عن 

رةالبص المإلفات التً درست الخالؾ، أو درست إحدى المدرستٌن
ٕ

، أو الكوفة
ٖ
. 

تناول كتاب اإلنصاؾ أهم موضوعات الخالؾ، و قد لنا إحدى و عشرٌن و مبة مسؤلة    

من المسابل النحوٌة التً وقع فٌها الخالؾ بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن، ثم قام بشرحها و 

االستدالل لها فً ضوء مبادئ المدرستٌن فً النقل و القٌاس، و الكتاب من المصادر 

التً ال بد من العودة إلٌها المهمة
ٗ

فهو ))حافل بقواعد أصولٌة عامة، ؼٌر المسابل  ،

حرج، إذ هً  الكثٌرة التً ٌسوق إلٌها االستطراد، أما الشواهد و كثرتها فحدث عنها و ال

عمدة كل فرٌق فً نصرة ما ٌذهب إلٌه((
٘

، كما و أنه عرض لنا أهم ما اختلفت فٌه 

من مسابل الخالؾ من وجهة نظر أبً البركات، ووراءها  المدرستان البصرٌة و الكوفٌة

مسابل أخرى كثٌرة مبثوثة فً الكتب النحوٌة
ٙ

. ))و نظرة إلى كتاب اإلنصاؾ ترٌنا أنه 

و المبادئ  األسسأدق و أنضج من أي كتاب تناول مسابل الخالؾ... من خالله نستنبط 

لكلتا المدرستٌن((
7
. 

ابه، و من أحسن ما وضعه العلماء فً العربٌة، بٌن فٌه و أخٌراً فإنه كتاب فرٌد فً ب   

أبو البركات آراء البصرٌٌن و الكوفٌٌن، و قد احتوى على اثنٌن و خمس مبة شاهد
8
. 

 

ثانٌاً: التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن
9

 

ه(ٙٔٙ-ه8ٖ٘ألبً البقاء العكبري )
ٔٓ

. 

                                         
-
رائي، و كتاب الخالف النحوي بين البصريين و الكوفيين و كتاب ينظر: أبو البركات بن األنباري و دراساتو النحوية/ الدكتور فاضل السام ٔ

اإلنصاف/محمد خير الحمواني، و ابن األنباري في كتابو اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين و الكوفيين/ الدكتور محيي 
 الدين توفيق إبراىيم.

-
 عبد الرحمن السيد.ينظر: مدرسة البصرة النحوية نشأتيا و تطورىا/ الدكتور  ٕ

-
 ينظر: مدرسة الكوفة و منيجيا في دراسة المغة و النحو/ الدكتور ميدي المخزومي. ٖ

-
 .ٕٕٖينظر: تاريخ النحو و أصولو )القسم األول: النحو بين البصرة و الكوفة(: ٗ

-
 .٘٘ٔمن تاريخ النحو: ٘
 .ٕٗالنحوي و مواردىا:  ، و مناىج كتب الخالف٘٘ٔينظر: المدارس النحوية )د.شوقي ضيف(:  -ٙ
 .ٕٖٕتاريخ النحو و أصولو:  -ٚ

-
 .ٔٔينظر: الشواىد و االستشياد في النحو: ٛ

-
من حققو الدكتور عبد الرحمن بن سميمان العثيمين، واصل ىذا الكتاب رسالة نال بيا العثيمين شيادة الماجستير في المغة العربية و آدابيا  ٜ

 م.ٜٙٛٔنة ، و نشره سه ٜٖٙٔجامعة أم القرى 

-
، و أنباه الرواة عمى ٖٔ٘/ٕ، و المباب في تيذيب األنساب: ٛٓٔ، و البمغة في تاريخ أئمة المغة:ٔٙٗ/ٕينظر: التكممة لوفيات النقمة:  ٓٔ

 .ٜٖ/ٕ، و بغية الوعاة: ٚٔٔ/ٕأنباه النحاة: 



ٔٓ 

 

 

نً نص ٌنشر من كتب الخالؾ النحوي، فقد قال محققه: ))كتاُب التبٌٌن هذا هو ثا   

سبقه فً الظهور كتاب اإلنصاؾ لألنباري((
ٔ
. 

و قد ذكره الصفدي باسم )مسابل الخالؾ فً النحو( عندما ذكر تصانٌؾ أبً البقاء   
ٕ

 .

و أن هذا المصنؾ نفسه هو كتاب )التبٌٌن(
ٖ
. 

ب الطبقات و التراجم ٌقول الدكتور عبد الرحمن العثٌمٌن: ))لم ٌذكر أحد من أصحا   

التً اطلعت علٌها، أن ألبً البقاء كتاباً باسم )التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن(...، إذا 

استثنٌنا السٌوطً الذي ذكره باسم )التبٌٌن فً مسابل الخالؾ بٌن البصرٌٌن و 

الكوفٌٌن(
ٗ

 

التبٌٌن( و و ٌقول الدكتور رزق الطوٌل: ))و تذكر المراجع للعكبري كتاباً آخر اسمه )   

نقل السٌوطً كثٌراً من مسابله، و مضى فً بحثه على نهج االنباري((
٘
. 

ٌحتوي الكتاب على خمٍس و ثمانٌن مسؤلة، قسمها الدكتور العثٌمٌن على ثالثة          

أقسام
ٙ
: 

مسابل خالفٌة لٌست بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن، و عددها ثمان و عشرون مسؤلة،  .ٔ

لنحوٌٌن عامة، أو ما كان بٌن النحوٌٌن من جهة، و أهل اللؽة جاء الخالؾ فٌها بٌن ا

األولىمن جهة أخرى، مثل المسؤلة 
7

، و أحٌاناً ٌكون الخالؾ فً المسؤلة بٌن 

أصحاب المذهب الواحد كما فً مسؤلة )ما( التعجبٌة
8
. 

مسابل خالفٌة انفرد بذكرها العكبري و هً بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن، و لم تذكرها  .ٕ

الخالؾ األخرى التً وصلت إلٌنا، و عددها مسؤلتان: األولى )مسؤلة اإلعراب  كتب

أصل فً األسماء(
9

و الثانٌة )مسؤلة نٌابة المفعول به عن الفاعل مع وجود الظرؾ  ،

و الجار و المجرور(
ٔٓ
. 

                                         
-
 .٘التبيين...)مقدمة المحقق(: ٔ

-
 .ٜٔٔينظر:نكت اليميان في نكت العميان:  ٕ

-
 .ٕٚر: التبيين...)المقدمة(: ينظ ٖ

-
 .ٕٙٙ/ٕ، ٗ٘ٔ، ٔٗٔ/ٔ، و ينظر: األشباه و النظائر: ٔٚالمصدر نفسو...)المقدمة(: ٗ

-
 )التعميق في الخالف. ٜٖ/ٕ، و سماه السيوطي في بغية الوعاة:ٖٓٗالخالف بين النحويين:  ٘

-
 .ٚٛ، ٙٛينظر: التبيين )القسم األول: الدراسة(: ٙ

-
 .ٖٔٔ((:ٔ) و )المسألةينظر: المصدر نفس ٚ

-
 .ٕٕٛ((: ٔٗينظر: المصدر نفسو )المسألة ) ٛ
 .ٖ٘ٔ((:ٛ) ينظر: التبيين...)المسألة -ٜ

-
 .ٕٛٙ((: ٖٛينظر: المصدر نفسو )المسألة ) ٓٔ
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نباري، و فٌٌن ذكرها العكبري كما ذكرها األمسابل خالفٌة بٌن البصرٌٌن و الكو .ٖ

ون مسؤلةعددها خمس و خمس
ٔ

. 

و قد ))اتجه مإلفه فٌه االتجاه البصري، لذا فإنه انتصر للبصرٌٌن فً معظم مسابل    

الخالؾ، و أٌدهم فً وجهة نظرهم، و خالؾ وجهة نظر الكوفٌٌن و رد علٌهم، كما حّكم 

منهج البصرٌٌن(( أصولهفً 
ٕ

. 

دة منه، فهو زاخر باآلراء فإنَّ التبٌٌن كتاب مهم، البد من الرجوع إلٌه و اإلفا أخٌراو    

و الشواهد األدلةو 
ٖ
. 

 

ثالثاً: ائتالف النصرة فً اختالف نحاة الكوفة و البصرة
ٗ

 

ه(8ٕٓلعبد اللطٌؾ بن أبً بكر الشرجً الزبٌدي الٌمنً )         
٘

لم ٌذكر أحد من  

أصحاب الطبقات و التراجم هذا الكتاب للشرجً، و ٌشٌر الدكتور طارق الجنابً إلى 

بقوله: ))و لم ٌذكر له هذا الكتاب؛ ألنه كان مسودة للمإلؾ، و لم ٌذع و لم  ذلك

ٌشتهر((
ٙ

ه(8ٓٓالكتاب هو) تؤلٌؾ. و قد رجح الّدكتور الجنابً أنَّ زمن 
7
. 

إن شاء هللا  -ٌقول الشرجً عن تصنٌفه لكتابه و تسمٌته: ))و صنفت هذا الكتاب اذكر فٌه

البصرٌٌن، سٌبوٌه و أشٌاعه، و الكسابً و أتباعه،  اختالؾ النحوٌٌن، الكوفٌٌن و -تعالى

حنٌفة و ؼٌرهما  أبًجعلته نظٌر ما صنفه الفقهاء من الثقات فً الخالؾ بٌن الشافعً و 

و اقتصرت فٌه على ذكر اختالفهم فً النحو و  -رحمة هللا علٌهم أجمعٌن -من العلماء

ٌة... و سمٌته )كتاب ابتالؾ التصرٌؾ و الخط دون ذكر اختالفهم فً سابر أنواع العرب

الّنصرة فً اختالؾ نحاة الكوفة و البصرة( ((
8

 

ٌحتوي الكتاب على أربع و عشرٌن و مبتً مسؤلة، نسقها على أقسام الكلمة: االسم، و 

الفعل، و الحرؾ، و خصص لكل صنؾ حصته من المسابل، فهً ثالث و ثالثون بعد 

                                         
-
 .ٚٛينظر: المصدر نفسو )القسم األول: الدراسة(: ٔ

-
 .ٕٛمناىج كتاب الخالف النحوي و مواردىا: ٕ

-
 .ٕٛينظر: المصدر نفسو: ٖ

-
 م.ٜٚٛٔ-هٚٓٗٔحققو و نشره الدكتور طارق الجنابي، في الطبعة األولى سنة  ٗ
، و ىدية العارفين: ٚٔ/ٚ، و شذرات الذىب: ٚٓٔ/ٕ، و بغية الوعاة:ٕٖ٘/ٗ، و الضوء الالمع: ٛٙٔ/ٗينظر: أنباء الغمر بأبناء العمر:  -٘

 .ٙٔٙ/٘العارفين: 
 .ٗٓٔ-ة المحققمقدم-ائتالف البصرة في اختالف نحاة الكوفة و البصرة -ٙ

-
 .ٜينظر: المصدر نفسو: ٚ
 .ٕ٘-ٕٗ -مقدمة المؤلف -نفسو -ٛ



ٕٔ 

 

 

صة الفعل، و ست و خمسون مسؤلة حصة ، و خمس و ثالثون مسؤلة حاالسمالمبة حصة 

الحرؾ. و ))ٌعد كتاب )ابتالؾ النصرة( كتاباً جلٌل القدر، عظٌم النفع، ال ٌستؽنً عنه 

الدارسون؛ ألنه جمع فٌه آراء من سبقه من البصرٌٌن و الكوفٌٌن و النحاة عامة و 

((منهم المتؤخرٌن
ٔ

مشتمل على جل ، فهو كما ٌقول مإلفه )الٌمنً(: ))حاصر ألقاوٌلهم،  

أن ٌكون نافعاً فً هذا الفن...(( ٌعتد به من خالفاتهم و أرجو ، ما خال ما التؤوٌلهم
ٕ

 .

ؼٌر أنَّ هذا الكتاب جاء موجزاً، فلم ٌمل مإلفه فٌه إلى اإلطالة و اإلكثار من العلل و 

الشواهد
ٖ
بل و ٌمكن عد ظاهرة اإلٌجاز هذه ظاهرة منهجٌة التزم بها مإلفه فً أؼلب مسا 

بل الكتاب، ))و لكنه إٌجاز ٌتسم باإلٌضاح و سهولة العبارة((مسا
ٗ
. 

و ٌكفً أن نوازن فً مسؤلة واحدة اشترك بها مإلفو الكتب الخالفٌة الثالثة، حتى نرى    

مدى الفرق فً منهجٌة عرض المسابل عند كل واحد منهم، ففً مسؤلة )القول فً نعم و 

هما أم اسمان؟( أفعالنببس، 
٘

نباري عرضها فً )ثالثٌن( صفحة، و ، نجد أن األ

استؽرق عرضها عند العكبري )ثمانً( صفحات، أما الشرجً فقد اختصرها فً )أربع( 

 صفحات فقط.

 

 

 

 

 

 الوهم فً اللغة و االصطالح:

 الوهم لغة:

ه، ))الَوْهُم: َوْهُم القلب، و الجمُع: أْوهام، و تَوهّمُت فً َكذا، و أْوَهْمُته: أي أؼفلتُ          

و الُتْهمُة اُْشُتقَّت مَن الَوْهم، و أصلها )وهمة(، إتَهْمَته: افتعلُته، و اتمهته، على بناٍء 

                                         
-
 .ٖٔمناىج كتب الخالف النحوي و مواردىا:  ٔ

-
 .ٕ٘:-مقدمة المؤلف-ائتالف النصرة ٕ

-
 .ٕٔ:-المقدمة -ينظر: المصدر نفسو ٖ

-
 .ٜٙمناىج كتب الخالف النحوي و مواردىا:  ٗ

-
 .٘ٔٔ(( فصل الفعل: ٗ، و ائتالف النصرة )المسألة )ٕٗٚ((: ٓٗو التبيين )المسألة ) ٜٚ/ٔ((: ٗٔينظر: اإلنصاف )المسألة ) ٘



ٖٔ 

 

 

أْفعلُت، أي أدخلُت علٌْه الُتْهمة، و ٌقال: وهْمُت فً كذا: أي َؼلٍْطُت، ووهم إلى الشًء 

هٌُم، أي َذهَب وْهُمُه إلٌِه(( ٌَ
ٔ

 

َوْهماً، و َتوّهْمُتًه: وقَع ُخْلدي، و شًٌء  و قال الزمخشري: ))وهْمُت الشًَء أهُمهُ    

 من البسٌط:-َمْوهوٌم و ُمتوّهم، قال أبو زبٌد:

 و استحدَث القوُم أمراً ؼٌَر َوِهُموا               َوطاَر أْنصاُرُهم شّتى و ما ُجِمُعوا

ْؽلِبوَننً فاستحدُثوا الَفَزع و الُجْبَن، ووِهْمُت به سوءاً     ٌَ و توّهمُته به، و ظّنوا أّنهم 

ري َووّهَمنٌُه، و اتهَم بكذا، و فاُلن ُمّتهم: ٌّتهِ  ٌْ الناَس و ُهَو صاِحُب ُتْهَمٍة َو  مُ أوَهَمنٌُه َؼ

ُتَهٍم((
ٕ
 . 

ٌّلُه و تمّثلُه كاَن فً الوجود أو لم ٌكن.     و جاء فً لسان العرب: ))و توّهَم الشًَء تخ

و تبٌنُته بمعنى واحد... و هللا عّز و جّل ال  و... توهمُت الشًَء و تفّرسُته و توّسمتهُ 

تدِركُه أوهاُم الِعباد. و قال ثعلب: ٌقال: وهمُت فً كذا و كذا أي ؼلطت... ووِهم بكسر 

الهاء: َؼلََط و َسها، و أْوَهَم فً الحساب كذا أسقط((
ٖ
  

 

 الوهم اصطالحاً:

واضحاً، و قد عرفه المحدثون  لم ٌضع له المتقدمون تعرٌفاً اصطالحٌاً شامالً و         

ٌّناً، فإن  ٌّل العقلً ألمور ؼٌر موجودة ٌبنً علٌها اإلنسان تصّرفاً مع بؤّنه: ))نوع من التخ

تبٌٌٍن و معرفٍة، و إذا لم ٌصّح انتهى إلى الؽلط و السهو(( إلىَصحَّ توُهُمه انتهى 
ٗ

. و 

حبً: ))قٌل ألعرابً ما الدلٌل على كون الوهم نوع من التخٌل، ما جاء فً كتاب الصا

القلم؟ فقال: ال أدري، فقٌل له: توهمه، فقال: هو عوٌد قُلَّم من جانبٌه كتقلٌم االظفور 

ًَ قلماً(( فُّسّم
٘
. 

 

 الفرق بٌن مصطلح الوهم، و مصطلح التوهم:

                                         
-
 .ٓٓٔ/ٗالعين)وىم(:  ٔ

-
 .ٔٔ٘أساس البالغة )وىم(: ٕ

-
 .ٖٗٙ/ٕٔلسان العرب )وىم(:  ٖ

-
عيد المغة العربية( العدد األول: . و ىي مقالة منشورة في )مجمة مٕٚظاىرة التوىم في الدراسات النحوية و الصرفية، لمسيد رزق الطويل:  ٗ

 .هٖٓٗٔ-ٕٓٗٔ

-
 .ٜٜ-ٜٛالصاحبي في فقو المغة:  ٘



ٔٗ 

 

 

التوهم مصطلح خاص بالصرؾ و النحو، و قد عرفه المحدثون تعرٌفات          

 .اصطالحٌة صرفٌة و نحوٌة

فمن التعرٌفات الصرفٌة، قول محمد بهجة األثري، أنه: ))انحراؾ السالبق عن    

قانونها النفسً الذي ٌحكمها، و تجري علٌها صورها االشتقاقٌة إطراداً على نسٍق 

معٌن((
ٔ
. 

و من التعرٌفات النحوٌة، قول محمد خٌر الحلوانً: ))هو حالة نفسٌة تلم بالشاعر أو    

اإلبداع حٌث ٌستؽرق فٌما هو فٌه، و حٌنبٍذ تسٌطر علٌه قوالب اللؽة و الناثر فً لحظات 

أعرافها التركٌبٌة التً ٌختزنها فً ذهنه فٌتوهم أنه استعمل تركٌباً ما، و ٌكون قد 

استعمل ؼٌره فٌبنً ما ٌلٌه من التراكٌب على ما ٌتوهمه ال على ما استعمله((
ٕ
.  

على قسمٌن: ؼلط و صواب، كما هو الحال عند قد ٌكون التوهم عند بعضهم منقسماً    

القراء، فقد ذكر التوهم فً مواضع متعددة من كتابه )معانً القرآن(، و هو ٌجٌزه، بدلٌل 

أنه ٌفرض أحٌاناً وجوهاً من القراءة، تحمل مصطلح التوهم ثم ٌحكم علٌها بالصحة، من 

ها ِدؾٌء و َمناِفٌع و منها ذلك مثالً، قوله فً اآلٌة الكرٌمة }و األنعاَم َخلََقها لَ  ٌْ ُكْم ف

َل و الِبؽاَل و الَحمٌَر{ ٌْ تؤكلوَن... و الَخ
ٖ

، )) و لو رفعت )الخٌل و البؽال و الحمٌر( كان 

صواباً من وجهٌن أحدهما... و اآلخر أْن ٌتوهم أنَّ الرفَع فً األنعام قد كاَن ٌصلح 

و البؽاُل و الحمٌُر على الرفع(( فتردها على ذلك كؤّنَك قلت و األنعام خلقها و الخٌلُ 
ٗ
كما  

علق على بعض المسابل بقوله: ))فهذا و إن كان توّهماً خطؤٌ((
٘

 . 

 

كما فً قراءة األعمش   
ٙ

﴾ٌُُإُدهُ﴿، و عاصم 
7

﴾ما َتَولّى ُنولّهِ ﴿، و 
8

َرهُ ﴿، و  ٌَ ﴾خٌراً 
9

، و 

﴾شّراً ٌرهُ ﴿و 
ٔٓ
نفسهابجزم الهاء إْذ حملها على توهم أنَّ الحرؾ من الكلمة  

ٔٔ
. 

                                         
-
 .ٕٕٔنظرات فاحصة...: ٔ

-
 .ٜٔٔ-ٛٔٔأصول النحو العربي:  ٕ

-
 .ٛ-٘النحل/  ٖ

-
 .ٜٚ/ٕمعاني القرآن:  ٗ

-
 .ٖٕٕ/ٔالمصدر نفسو:  ٘

-
 .ٕٓٔينظر: السبعة في القراءات:  ٙ

-
 .ٕ٘٘البقرة/ ٚ
 .٘ٔٔالنساء: -ٛ

-
 .ٚالزلزلة/ ٜ

-
 .ٛنفسيا/ ٓٔ

-
 .ٖٕٕ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٔٔ
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أعّم و أشمل من مصطلح التوهم، و هو ال ٌقتصر على  -بال شك -أما مصطلح الوهم فهو

ًٌّ ألمور ؼٌر موجودة، و هذا  ٌٌّل عقل ُه تخ علم دون آخر، و قد أشار الباحثون إلى أنَّ

التخٌل ال ٌقؾ عند اللؽة و النحو حصراً، بل ٌشمل علوماً أخرى مثل الطب، و الهندسة، 

فً كل باب من أبواب العلم،  -ال محال -و ؼٌرها، فالخطؤ و السهو واردو الفلك... 

 فسبحان الذي ال ٌسهو و ال ٌخطؤ.

 

 الوهم و الخالف النحوي:

البد من اإلشارة إلى أن الوهم كان ٌسٌر جنباً إلى جنب مع الخالؾ النحوي، بل          

ه، ذا رأٌُت أنَّ ال مفر من ٌمكن القول إّن الخالؾ كاَن األساس فً نشوء الوهم و تطور

فقد  الحدٌث عن الخالؾ بشكل موجز لبٌان أثره فً خلق األجواء المناسبة لنشؤة الوهم.

كتب كثٌر من الباحثٌن
ٔ

و دراسة، و  فً الخالؾ النحوي، و أشبعوا الموضوع بحثاً  

هذه تناولوه فً جوانبه المتعددة. فكان لهم فضل السبق، و علٌهم المعول و المعتمد فً 

الخالصة التً أحاول أن أوجز فٌها شٌباً عن بدء الخالؾ، و أسبابه، و تطوره بٌن 

 المدرستٌن، و احتدامه، و متى خفتت جذوته؟، و حقٌقته، و نتابجه.

 بدء الخالف: .ٔ

 تعددت آراء الباحثٌن فً بدء الخالؾ النحوي، فكانت على النحو اآلتً:   

بوادِر الخالِؾ وقعْت بٌن الحضرمً و عٌسى بن  اجتمعت الرواٌات على أنَّ أّول أوالً:

عمر من جهة، و أبً عمرو بن العالء من جهة أخرى
ٕ
. مثال ذلك حٌن عارض ابن أبً  

 الحضرمً الفرزدق حٌن سؤله كٌؾ تنشد هذا البٌت؟ إسحاقأبً 

 

ناِن قاَل هللاُ ُكنا فكاَنتا           َفُعالِن باأللباِب ما َتْفَعُل الَخْمرُ  ٌْ و ع
ٖ

 

أنشده، فقال له الحضرمً: ما كان علٌك لو قلت )فعولٌن(؟ فقال  كذافقال الفرزدق:    

الفرزدق: ))لو شبت أْن أسبِّح لسّبحت((
ٗ

و نهض فلم ٌعرؾ أحد فً المجلس قوله. فقال  

الحضرمً: لو قال )فعولٌن( ال خبر أن هللا خلقهما و أمرهما، و لكنه أرادهما ٌفعالن 

: )فعولٌن(اإلعرابًمر. و قال ابن باأللباب ما تفعل الخ
٘
 . 

                                         
-
ينظر: الخالف بين النحويين/ الدكتور رزق الطويل، و المدارس النحوية/ الدكتور شوقي ضيف، و المدارس النحوية/الدكتورة خديجة  ٔ

 زومي.( أحمد أمين، و الدرس النحوي في بغداد/الدكتور ميدي المخٕالحديثي، و ضحى اإلسالم، )ج

-
 .ٚٔينظر: مسائل الخالف النحوية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث اليجري:  ٕ

-
 .ٖٕٔديوان ذي الرمة:  ٖ

-
 .ٙٙمجالس العمماء: ٗ

-
 .ٙٙينظر: المصدر نفسو: ٘
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أحمد أمٌن أنَّ الرإاسً أنشؤ مدرسة الكوفة فً النحو، و قد وضع  األستاذذكَر  ثانٌاً:

كتاباً فً النحو لم ٌصل إلٌنا، و قٌل أنَّ الخلٌل أّطلَع علٌه و أفاَد منه، من ذلك الحٌن و 

دباً بٌن الرإاسً فً الكوفة، و مدرسة الكوفة تناظر مدرسة البصرة. و ))بدأ الخالؾ ها

الخلٌل فً البصرة، ُثمَّ اشتدَّ بٌن الكسابً فً الكوفة و سٌبوٌه فً البصرة، و صاَر لكّل 

مدرسٍة علم تنحاُز إلٌه كل فرقة((
ٔ
. 

 

ٌُعرُؾ  ثالثاً: و أّما سعٌد األفؽانً فإّنُه قال عن نشؤة الخالؾ بٌن المدرستٌن: ))أّوُل ما 

صرٌٌن و الكوفٌٌن ما أثبته سٌبوٌه فً )الكتاب( من حكاٌة أقوال من الخالؾ بٌن الب

و الظاهر أن مرافقة الرإاسً للخلٌل )الكوفً( أبً جعفر الرإاسً على ما علمت آنفاً، 

فً القراءة على عٌسى بن عمر جعلت بٌنهما نوعاً من األنس سمح للخلٌل أْن ٌطلب من 

سٌبوٌه، فؤثبتها هذا فً كتابه. و لم ٌكن فً  الرإاسً كتابه، فروى منه بعض أقوال تلمٌذه

هذا الخالؾ و ال فً ؼٌره مما حدث بٌن البصرٌٌن أنفسهم ٌومبٍذ، أكثر من المذاكرة و 

، فؤنت كثٌراً ما تجد سٌبوٌه ٌورد لشٌخٌه المخالفة و الرد علٌها أحٌاناً  األقوالحكاٌة 

زعم ٌونس( ((ٌل(، ).والفها فٌقول: )...و زعم الخلٌونس و الخلٌل أقواالً ٌخ
ٕ
. 

و ٌقول الدكتور مهدي المخزومً: ))ؼٌر أّننا نرّجُح أنَّ التنافس بٌن ُنحاة البصرة  رابعاً:

و الكوفة ال وجود له فً عهد الخلٌل و أبً جعفر... و أكبُر الظنَّ أنَّ التنافس بٌن نحاة 

ٌتقّرب سٌبوٌه أو  المصرٌن إّنما ظهَر فً عهد الكسابً و سٌبوٌه، و أقوها: خوفه أنْ 

ؼٌره من البصرٌٌن من السلطان، فٌفقُد الحظوَة لدٌه((
ٖ

 

 

 

 أسباب الخالف .ٕ

من الصعب تحدٌد أسباب الخالؾ النحوّي، فقد ٌرى بعضهم أنَّ هناك أسباباً          

ٌّة ٌّة، و أؼلُب الظّن أنَّ ما اّطلعنا علٌه ِمْنها ما ُهَو إالّ اجتهاٌد اجتهدهُ جوهر  ، و أخرى فرع

الباحثون
ٗ

 ، و ٌمكن أْن نقّسم أسباب الخالؾ على قسمٌن:

 ٌمتدُّ إلى اختالِؾ اآلراِء فً اللؽة و النحو.األول:

 ٌمتدُّ إلى أسباٍب عامٍة تتعلّق ببٌبِة المصرٌن البصرة و الكوفة. و الثانً:

                                         
-
 .ٜٕٗضحى اإلسالم: ٔ

-
 .ٙٚٔفي أصول النحو: ٕ

-
 .ٚٙ-ٙٙمدرسة الكوفة...: ٖ

-
 .ٛف النحوي و مواردىا:ينظر: مناىج كتب الخال ٗ
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 أوالً: األسباب التً تمتد إلى الخالف فً اللغة و النحو، أهمها:

 لعربٌة:اختالف اللهجات ا .ٔ

سكن العرب الجزٌرة و ما حولها، و كانوا ٌعٌشون على شكل قبابل، و هذه          

القبابل اختلفت فً لهجاتها
ٔ

. و))إنَّ اللهجات تختلؾ فً اللؽة الواحدة تبعاً الختالؾ البٌبة 

و اإلقلٌم و ما ٌحٌط بهما من ظروؾ((
ٕ

. إذ كانت قرٌش أجود العرب انتقاءاً لألفصح 

اظ، و أسهلها على اللسان فً النطق، و أحسنها مسموعاً، و إبانًة عّما فً النفس. من األلف

و الذٌن نقلت عنهم اللؽة للعربٌة و بهم اقتدي، و أخذ اللسان العربً عنهم من بٌن قبابل 

العرب هم: قٌس، و تمٌم، و أسد، ُثمَّ ُهذٌل و بعض كنانة و بعض الطابٌٌن، و لم ٌإخذ 

القبابلعن ؼٌرهم من سابر 
ٖ

، و أّن أفصح العرب علٌا هوازن و سفلى تمٌم
ٗ
. 

و االختالفات اللؽوٌة بٌن اللهجات فً اللؽة الواحدة ٌمكن إرجاعه إلى اختالفات    

صوتٌة، و اختالفات فً النبر و النؽمة الموسٌقٌة و اختالفات فً أصوات اللٌن و 

الحركات و ؼٌر ذلك
٘
. 

 تباٌن وجهات النظر فً القراءات: .ٕ

فقد نزل القرآن الكرٌم على النبً محمد )صلى هللا علٌه و سلم( منّجماً فً ثالث          

ًّ )صلى هللا علٌه و سلم( ٌتلو اآلٌات على الصحابة فور  و عشرٌن سنة، و كاَن النب

نزولها، و كانوا ٌحفظونها و ٌتلونها، و تخفٌفاً على القبابل و مراعاًة للهجاتها المختلفة 

)صلى هللا علٌه و سلم( ٌتلو كلماته بلهجات مختلفة كان الرسول
ٙ

. باختالؾ القبابل فً 

الكلمات، فبعضها ٌسّهل حرفاً ٌشّددها ؼٌرها، و بعضها ٌفّك أحرفاً  أداءالنطق، و 

ٌدؼمها ؼٌرها، و من هنا اختلؾ أداإهم فً قراءته، و كان الرسول )صلى هللا علٌه و 

القراءة حتى كان بعضهم ، فنشؤ عن ذلك اختالؾ فً هقبٌلتسلم( قد أقرأ كّل وفد بلهجة 

ٌنكر قراءة بعضهم اآلخر، و ٌتحاكمون إلى الرسول )صلى هللا علٌه و سلم( لٌفّض 

النزاع، و كان ٌقول لهم: ))نزل القرآن على سبعة أحرؾ((
7

. و ))هو ال ٌرٌُد بالسبعة 

                                         
-
 .ٖٕٗ/ٕينظر: ضحى اإلسالم: ٔ

-
 .ٖٓليجة تميم: ٕ

-
 .ٗٗينظر: االقتراح في عمم أصول النحو: ٖ

-
 .ٕٔٔ/ٔينظر: المزىر في عموم المغة و أنواعيا: ٗ

-
 ينظر: ليجة تميم. ٘

-
 .٘ينظر: السبعة في القرءان: مقدمة المحقق: ٙ

-
 .ٕٚٚأبو حيان النحوي: ٚ
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ل بها تسهٌالً على العرب أْن التً نز هجاتاللّ عدداً معٌناً، إّنما ٌرٌُد كثرة الحروؾ و 

ٌنطقوا من كلماته بلهجاتهم ما ال ٌمكنهم أْن ٌنطقوه بلؽة قرٌش و لهجتها الخاصة، و أخذ 

هو نفسه ٌصنع ذلك تٌسٌراً و تسهٌالً((
ٔ
. 

و كان الختالؾ تلك القراءات بحسب تصنٌؾ علماء القراءة أثٌر فً اختالؾ مواقؾ    

هجات مختلفة و تحمل معانً كثٌرة و متباٌنة للنص النحاة منها؛ لكونها تعّبر عن ل

أثارْت حولها الجدل و النقاش و شجعت على التفكٌر و االجتهاد القرآنً
ٕ

. إالّ أّن 

ٌّما البصرٌٌن وقفوا من القراءات موقفاً خاصاً، فهم ٌإولون ما ال ٌتفق و  النحوٌٌن ال س

ضعفوها و لحنوها، ووقفوا أقٌستهم، و إذا أعجزهم التؤوٌل شذذوا هذه القراءات و

الموقؾ نفسه من القراءات الصحٌحة المعتمدة المتواترة التً رواها جمع ٌستحٌل تواطإ 

أمثالهم على الكذب
ٖ

. 

قال الدكتور المخزومً ))أّما الكوفٌون فلهم موقٌؾ آخر ٌؽاٌر موقؾ البصرٌٌن من    

ا على ما جاء فٌها كثٌراً من القراءات كّل المؽاٌرة، فقد قبلوها، و احتجوا بها، و عقدو

أصولهم و أحكامهم وهم إذا رجحوا القراءات التً ٌجتمع القّراء علٌها، فال ٌرفضون 

ؼٌرها، و ال ٌؽلطونها، ألنَّها صواٌب عندهم أٌضاً((
ٗ

 . 

و هناك أسباٌب أخرى ذكرها من سبقنً من الباحثٌن 
٘

، أرى أّنها تندرُج ضمَن أسباب 

الوهم
ٙ

الوهم، منها: تفاوت فهم العلماء للنصوص، و  إلىفٌها قد ٌإدي  ، و أنَّ الخالؾ

 تباٌنهم فً فهم أثر المعنى فً الخالؾ، و تباٌن االجتهاد و التعلٌل.

 

 أسباب عامة تتعلق ببٌئة المصرٌن: البصرة، و الكوفة، هً: ثانٌاً:

  الجانب البٌئً: .ٔ

لعربٌة بعدم امتزاجها مع حافظت قبابل الكوفة على مقومات حٌاتها افقد ))         

مع  -بحكم البٌبة و ظروؾ الحٌاة -العناصر ؼٌر العربٌة، فً حٌن امتزجت قبابل البصرة

العناصر األخرى مّما أجبرهم على الوقوع فٌما لم ٌكن ٌقع فٌه عرب الكوفة من خطؤ فً 

                                         
-
 .ٙلقراءات: مقدمة المحقق:السبعة في ا ٔ

-
 .ٕٕٔ-ٕٔٔينظر: أثر المعنى في الدراسات النحوية حتى نياية القرن الرابع اليجري:  ٕ

-
 .ٕٛٓينظر:أبو البركات بن األنباري و دراساتو النحوية: ٖ

-
 .ٛٙ. و ينظر: نحو القراء الكوفيين:ٖٔٗمدرسة الكوفة...:  ٗ

-
. و أثر المعنى في الدراسات النحوية حتى نياية ٗٚ-ٖٚلبصرة حتى نياية القرن الثالث اليجري: ينظر:مسائل الخالف النحوي بين عمماء ا ٘

 .ٜٔٔنياية القرن الرابع اليجري:

-
 في الفصمين المذين عقدتيما ألشكال الوىم و أسبابو. -الحقاً -سأذكرىا مفصمة ٙ
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ٌقّوم  لسانهم، أو أّن امتزاجهم تؤخر عن امتزاج البصرٌٌن فكانت حاجة البصرٌٌن إلى ما

ن إلى ذلك((ٌألسنتهم أسبق من حاجة الكوفٌ
ٔ
. 

 الجانب الحزبً:و  .ٕ

ٌّة، و البصرة عثمانٌة          فالكوفة كانت علو
ٕ
. 

 و الجانب العنصري:  .ٖ

))فؤكثر أهل الكوفة من الٌمانٌٌن، و أكثر أهل البصرة من المضرٌٌن((         
ٖ
. 

 و الجانب العلمً: .ٗ

ه و حدٌث و قراءة، و أهل البصرة أصحاب علوم و فؤهل الكوفة أصحاب فق         

فلسفات
ٗ
 . 

 و الجانب التشجٌعً: .٘

فقد أجمع الباحثون على أنَّ سعً العلماء للتقرب من الخلفاء كاَن حثٌثاً لنٌل          

ة عندهم، و ما ٌتبعها من كسب المال و الجاه و النفوذ. و كان الكوفٌون مقدمٌن والحظ

فاء فً بؽداد أّول نشؤتها ألسباب كثٌرة، ملخصهاعلى البصرٌٌن عند الخل
٘
: 

 بؽداد إلىمواكبة علماء الكوفة انتقال الخالفة العباسٌة من الكوفة  . أ

و قرب الكوفٌٌن من نفوس العباسٌٌن ألنهم شٌعة اإلمام علً )علٌه السالم( و  . ب

 مإازروه. عندما كانت الكوفة مقّراً لخالفته.

وبة و أقرب من البصرة بمن نزل فٌها من القبابل ج. و الكوفة كانت أدنى إلى العر

العربٌة، و إنَّ المنصور كان ٌولً توازن العرب و ؼٌرهم، فً مدٌنته كثٌراً من 

 الرعاٌة و العناٌة.

د. و أهُل البصرة أصعب قٌاداً و طاعة للسلطان من أهل الكوفة، فابتعد الخلفاء عن 

 استقدامهم إلى بؽداد.

 بؽداد جعل استقدام العلماء منها أسهل و أسرع. و قُرُب الكوفة منه. 

                                         
-
 .ٜٖٕاليجري: مسائل الخالف النحوية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث  ٔ

-
 .ٕٗٚ، و المدارس النحوية )خديجة الحديثي(: ٕٕٔ، و نشأة النحو: ٙٙينظر: مدرسة الكوفة...: ٕ

-
 .ٙٙمدرسة الكوفة...: ٖ

-
 .ٙٙينظر: المصدر نفسو: ٗ

-
 .ٕ٘ٚ-ٕٗٚينظر: المدارس النحوية )خديجة الحديثي(:  ٘



ٕٓ 

 

 

لهذه األسباب مجتمعة، كان للكوفٌٌن القدح المعلّى عند الخلفاء، و نالوا الحظوة عندهم 

أكثر من البصرٌٌن
ٔ
. 

 و الجانب السٌاسً: .ٙ

ٌرى سعٌد األفؽانً أنَّ بعض الباحثٌن َجَروا على رّد الخالؾ النَّحوي بٌن          

وفة إلى السٌاسة، و هو رأي سطحً ال ٌثبت عند الّتدقٌق، و ٌرى البصرة و الك

لم ٌختلفوا تبعاً الختالؾ سٌاسة بلدٌهم، فال تؤثٌر للسٌاسة فً  نٌْ أٌضاً: أنَّ نحاة المصرَ 

ذلك، و إنَّما هو التكتل استجابة للعصبٌة لٌَس ؼٌر
ٕ
. 

السٌاسة ال عالقة لها  و ٌرى بعُض الباحثٌن أنَّ رأي األفؽانً صحٌٌح؛ ))ألنَّ          

ما الّتعصب الذي أُثٌَر بٌنهما(( فً الخالؾ بٌن البصرة و الكوفة، و إنَّ
ٖ
. 

 

 

 تطّور الخالف و احتدامه بٌن المدرستٌن: .ٖ

كان الخالؾ بٌن مدرستً البصرة و الكوفة فً بداٌته ٌتسم بالهدوء، ))و كان          

قد تتلمذوا على أٌدي علماء البصرة، و مع هذا طبٌعٌاً ألنَّ أكثر علماء مدرسة الكوفة 

مرور الّزمن بدأت مناهج المدرستٌن تتضح على ٌد سٌبوٌه البصري و الكسابً 

الكوفً((
ٗ

. إلى أْن ))أصبحت مشكلة الخالؾ من أبرز مشكالت النحو العربً بعَد أْن 

ة((تعّددت اآلراء و تشابكت و اختلفت فً المسؤلة الواحدة، فكانت أحكامهم مختلف
٘
. 

ٌّة فً بؽداد كوفٌة؛ و ذلك ألّن هوى الحكام مع الكوفٌٌن،     و قد بدأت الّدراسة النحو

فاّتجه النُّحاة الذٌن ٌرومون الشهرة و المال إلى بؽداد، و من هنا كانت بؽداد ملتقى 

و على أشّده، و  للمنافسة و عقد المناظرات بٌن أعالم المدرستٌن، و كاَن الّصراع محتدماً 

علم فً مدرسة، ٌرٌد أْن ٌحوز نصراً على منافسه فً المدرسة األخرى، لٌنال حظاً  كلّ 

أكبر من المجد و الشُّهرة، و كان هذا هو الطابع األؼلب لعهد المدرستٌن
ٙ
. 

                                         
-
 .ٜٕٚ/ٕينظر: ضحى اإلسالم:  ٔ

-
 .ٕٚٔ-ٕ٘ٔينظر: في أصول النحو:  ٕ

-
 .ٖٔمناىج كتب الخالف الّنحوي و مواردىا:  ٖ

-
 .ٚالخالف الّنحوي في معاني األدوات و إعرابيا في كتاب اإلنصاف:  ٗ

-
 .ٜٔمسائل الخالف النحوية بين عمماء البصرة حتى نياية القرن الثالث اليجري:  ٘

-
 .ٜٜينظر: الخالف بين النحويين: ٙ



ٕٔ 

 

 

و هكذا أخذ الخالؾ ٌتطور حّتى أصبح عنٌفاً قوٌاً بٌن المذهبٌن، ووصل إلى أْن    

شهدها األمراء و الرإساء، لمعرفِة أّي المدرستٌن  ُعقدت بٌن علماء المدرستٌن مناظرات

ٌُّهما أحكى لما قالته العرب، و لم ٌقْؾ األمر عند حّد العلماء المعاصرٌن الذٌن  أصّح، و أ

ٌَّد  شهدوا المناظرات أو اشتركوا فٌها، و لكّن األمر امتّد إلى عهود بعٌدة بعَد ذلك، فؤ

ى الكوفٌٌن، و حاوَل فرٌق ثالث أْن ٌوفق فرٌق ما جاء به البصرٌون، و نحا آخر منح

بٌن اآلراء المتضاربة
ٔ
. 

و أبرز مثال على احتدام الخالؾ ما حصل بٌن الكسابً و سٌبوٌه فً المناظرة التً    

جرت فً مجلس ٌحٌى بن برمك، و المعروفة بـ)المسؤلة الزنبورٌة(
ٕ
. 

و العربً أذكت شعلة و من الطبٌعً ))أّن هذه المناظرات مصدر من مصادر الّنح   

الخالفات الّنحوٌة بٌن علماء الّنحو. ألّنها معرض لثقافة العصر، تتجلّى فٌها روح 

و كلَّما كان رصٌد العالم كبٌراً فً القابمة على الفكر و اإلحاطة بكالم العرب، المعرفة

هذا المجال كاَن دلٌله أقوى و حجته أظهر، و ؼلبته مإكدة((
ٖ

 

ة الّرواٌات على أنَّ الخالؾ بٌن البصرة و الكوفة فً الّنحو كان و قد أجمعت ؼالبٌ   

على أُشّده فً القرن الّثالث الهجري حّتى بلَػ ذروته تقرٌباً بٌن المبّرد البصري 

ه(9ٕٔ، و ثعلب الكوفً )ت ه(8ٕ٘)ت
ٗ
. 

لَدان فً المٌدان العلمً، و كلّما اشتدّ     ََ ت و قد ازداد هذا التنافس حدة كلما تقدم الَب

العلمً فٌهما. و حٌنما نصل إلى عصر المبّرد و ثعلب نجد  البحثحركة التؤلٌؾ و 

ٌّة أٌضاً  الخالؾ بٌنهما تعّدى المٌدان العلمً إلى عالقتهما الشخص
٘

. و كاَن المبّرد ٌحمل 

ٌّما مع ثعلب شٌخ نحاة الكوفة فً  لواء المناقشة و المناظرة مع علماء الكوفة ال س

نبان متطرفٌن فً وجهات نظرهماعصره، و كاَن الجا
ٙ
. 

                                         
-
 .ٛٓٔتيا و تطّورىا: ينظر:مدرسة البصرة النحوّية نشأ ٔ

-
، ٙٚٛ-ٗٚٛ/ٕ، و أمالي ابن الحاجب: ٕٓٚ((: ٜٜ) ، و اإلنصاف في مسائل الخالف )مسألةٓٔ-ٜينظر: مجالس العمماء، لمزجاجي:  ٕ

 .ٙٔ-٘ٔ/ٖ، و األشباه و النظائر: ٖٜ/ٔو مغني المبيب عن كتب األعاريب: 

-
 .ٓٙٔالحمقة المفقودة في تاريخ النحو العربي:  ٖ

-
، و التبيين عن مذاىب النحويين البصريين و ٙٗٔ-٘ٗٔ، و مدرسة الكوفة...: ٜأخبار النحويين البصريين )مقدمة المحقق(:  ينظر ٗ

 .ٜٙمقدمة المحقق: -الكوفيين

-
 .ٛٔينظر: الدراسات النحوية و المغوية و منيجيا التعميمي في البصرة إلى القرن الثالث اليجري:  ٘

-
 .ٕٚي و مذاىبو في الصرف و النحو:ينظر: أبو عثمان المازن ٙ



ٕٕ 

 

 

هذه الخصومة تعود إلى الّتنافس القوي بٌن المصرٌن البصرة و الكوفة. فالمبّرد    

بصري تعلَّم على المذهب البصري، و ثعلب كوفً تعلَّم على المذهب الكوفً و طرٌقته
ٔ

. 

   متى خّفت حدة الخالف؟ .ٗ

مبّرد و ثعلب، فقد ظهرت طابفة من ٌبدو أّن حّدة الخالؾ بدأت تخّؾ بعد ال         

تالمذتها بدإوا ٌمزجون بٌن اآلراء البصرٌة و الكوفٌة، هذه الطابفة أُطلَِق علٌها اسم 

البؽدادٌٌن، و قد أحصاها ابن الندٌم تحت عنوان: ))أسماء و أخبار جماعة من علماء 

النحوٌٌن و اللؽوٌٌن ممن خلطوا المذهبٌن((
ٕ
. 

طوٌل فٌقول: ))و فً منتصؾ القرن الّثالث الهجري حٌث أّما الدكتور رزق ال   

و طال تالقٌهم و اختالطهم، روضت اإلقامة الطوٌلة  أصبحت بؽداد مجتمع الّنحاة جمٌعاً،

من ؼلواء المنافسة و هدهدت من حّدة التعصب، و بدأ الخالؾ بٌن المدرستٌن ٌّتِخذ 

ًة و أكثر تفهُّماً(( مظاهر أَُخر أََقلُّ ِحدَّ
ٖ
.  

، و ثعلب توفً سنة ه8ٕ٘و ٌبدو هذا الكالم ؼٌر دقٌق؛ ))ألنَّ المبّرد توفً سنة      

، و كالهما من أواخر القرن الّثالث الهجري و الخالؾ على أشّدهُ بٌنهما((ه9ٕٔ
ٗ
. 

 حقٌقة الخالف: .٘

وضعت البصرة من ؼٌر شك أولى ؼراس الّنحو العربً، و تعهدته بالري و          

األوابل أمثال ستقام على سوقه، و نما أصوالً و فروعاً، و كاًن الدارسون السقٌا حّتى ا

الحضرمً و عٌسى بن عمر، و أبً عمرو بن العالء، قد نظروا فً أصوله األّولى، من 

سماٍع و قٌاٍس، كما عنوا بالقراءات، و هً ذات صلٍة متٌنٍة بالنحو و اللّهجات
٘
. 

حو و أصوله و قواعده األساسٌة تكونت نهابٌاً و ٌرى الدكتور شوقً ضٌؾ أّن ))النّ    

على ٌد سٌبوٌه و أستاذه الخلٌل، و كؤّنهما لم ٌتركا لألجٌال القادمة سوى خالفات فرعٌة 

تتسع و تضٌق حسب المدارس و حسب الُنحاة((
ٙ
. 

و إذا استعرضنا الفرق بٌن نحاة البصرة و الكوفة وجدنا أّنهم ال ٌختلفون فً أصول    

فكلّهم ٌرى أّن النحو سماٌع فقٌاس، و خالفهم ٌنحصر فً التطبٌق، فقد تشّدَد نحاة المنهج، 

                                         
-
 .ٚٔينظر: أبو العباس المبرد و أثره في عموم العربية:  ٔ

-
 .٘ٛالفيرست:  ٕ

-
 .ٜٜالخالف بين النحويين:  ٖ

-
 .ٙٔمناىج كتب الخالف النحوي و مواردىا:  ٗ

-
 .ٚٔينظر: تاريخ العربية:  ٘

-
 .ٜ٘المدارس النحوية:  ٙ



ٕٖ 

 

 

البصرة فً السماع و القٌاس، أّما نحاةُ الكوفة فقد اّتسَع أكثرهم فٌهما
ٔ

. فالخالُؾ جاَء 

ٌٍّة عظٌمة شهدتها أمتنا فً عصر الّزهو اإلسالمً  نتٌجة ازدهار ثقافً فً طفرٍة حضار

الت جمٌعها و منها اللّؽة، و الخالؾ لم ٌكن على أعمدة اللّؽة و أصولها، األّول فً المجا

بْل كاَن فً اإلضافات التً أضٌفت بعد أْن اكتمل البنٌان،  و ال على أبوابها، و فصولها،

و ثبتت القواعد و األصول
ٕ

. 

  نتائُج الخالف و آثاره: .ٙ

ارسٌن لعلم النحو و الباحثٌن ُتَعدُّ نتاِبُج الخالِؾ بٌَن المدرستٌن موضع ع          ناٌة الدَّ

فً أصوله و مدارسه، فنالت من تفكٌرهم و تؤلٌفهم قسطاً وافراً 
ٖ
. 

المناقشات و المحاورات و المناظرات فً مجالس العلماء بعامة، و فً المجالس  كما أنَّ 

الرسمٌة بخاصة، عادت على الّدراسات الّنحوٌة بالنمو و االزدهار
ٗ
. 

تسابق الّنحاة إلى أبواب الخلفاء و األمراء، و محاولة البصرٌٌن منافسة  أّما ما ٌخص   

الخالؾ الّنحوي شهرًة واسعًة ما كانت لتتٌسر و  أعطىالكوفٌٌن فً هذا المجال، فقد 

تتهٌؤ له
٘

. ٌقوُل األستاذ ٌوهان فك: ))و كان لعلماء البصرة مذاهب معتمدة فً القٌاس 

ٌن، كما سلك كّل من القبٌلتٌن فً تفسٌر الظواهر الّنحوي تختلؾ عن مذاهب الكوفٌ

اللؽوٌة طرٌقاً خاصاً((
ٙ
. 

فً نتابج الخصومة بٌن المدرستٌن: ))تلك  و ٌقول األستاذ محمد عوض القوزي   

الخصومة بٌن المدرستٌن لم تكن شًر كلها، فآثارها إٌجابٌة رؼم روح العصبٌة التً 

لالحقة لهم عالًة على تراثهم تتمثله و تحتذ ظهرت عند بعض رجالها، و عاشت األجٌال ا

به، و تطور فٌه ما دفعت إلٌه ثقافة العصر و فطنة علمابه، و هً ُسّنة مّطردة ال فً علم 

النحو بل فً جمٌع العلوم أْن تتطّور بتطّور العصر((
7
. 

                                         
-
 .ٖٗ:-مقدمة المحقق -ينظر: المرتجل ٔ

-
 .ٖٔ، ٔٔينظر: الخالف النحوي في معاني األدوات و إعرابيا في كتاب اإلنصاف:  ٕ

-
 .ٛٓٔينظر: مدرسة البصرة النحوية نشأتيا و تطورىا:  ٖ

-
 .ٕٛ٘ينظر: الحمقة المفقودة في تاريخ النحو العربي:  ٗ

-
 .ٜٚينظر: الحالف بين النحويين: ٘

-
 .ٔٙالعربية:  ٙ

-
 .ٕٜٔالمصطمح النحوي:  ٚ
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و و من مظاهر نتابج الخالؾ أٌضاً االستؽراق فً العلل، و تؤوٌل الشواهد بما تحتمل    

بما ال تحتمل
ٔ

مدعاة لحصول الوهم؛ لما ٌجره االستؽراق فٌها  األسباب. و هذه من أكثر 

 إلى الوقوع فً الخطؤ و الّسهو فً أحٌان كثٌرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوهم المتعمد

 تمهٌد:

من خالل ما مّر أنَّ الخالَؾ الّنحوي، كان على أشّدهُ فً القرن الّثالث  عرفنا         

المنافسة قد بلَؽْت ذروتها بٌن علماء البصرة و الكوفة، و ال سٌما بٌن الهجري، و أنَّ 

المبّرد و ثعلب
ٕ
. 

قال ابُن السّراج: ))كان بٌن المبّرد و ثعلب ما ٌكون بٌن المعاصرٌن من المنافرة، و 

 اشتهر ذلك حّتى قاَل بعضهم: من مجزوء الطوٌل

ٌر َكلُقْ  ٌْ ا َثعلٍَب و الُمبّرِد((فؤبداُننا فً بلدٍة و التقاُإنا     َعس ٌَ
ٖ

 

بدأ ثعلب هذه الخصومة بإرساله تالمٌذه لٌفضوا حلقة المبرد فً المسجد أّول          

عامة  قدومه بؽداد، و أنَّ ثعلباً كان ٌخشى أْن ٌقِدَم المبّرد إلى بؽداد لبال ٌجد من ٌنافسه الزَّ

                                         
-
 : أ.-المقدمة -ينظر: المسائل الخالفية النحوية في ىمع اليوامع ٔ

-
 .ٜ:-مقدمة المحقق -ينظر: أخبار النحويين البصريين ٕ

-
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٜٔمعجم األدباء:  ٖ
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اً اقتحم على ثعلب أو ٌتؽلب علٌه فٌظهر أقّل منه فً المكانة. كما كاَن المبر ٌّ د منافساً قو

عرٌنه
ٔ
. 

و قد كثر اجتماع المبّرد و ثعلب فً دار محّمد بن عبد هللا بن طاهر، و أُثٌرت بٌنهما    

مسابل نحوٌة
ٕ

. من ذلك ما تحّدث به أبو العباس ثعلب قابالً: ))دخلُت دار محّمد بن عبد 

ًّ بن عبد الؽفار، هللا بن طاهر فً ٌوم من األٌام، فوجدُت فً الدار محمّ  د بن ٌزٌد، و عل

: قْد اجتمعتما و أُرٌُد أْن أسؤل عن مسؤلٍة، فقلُت له: سْل. فقال: ما معنى قول هللا  ًّ فقال عل

ًء{ ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ عزَّ و جّل:}لَ
ٖ

؟ فقُْلُت معناه لٌَس مثله، و لٌس كمثله، المعنى فٌه واحد، و 

سماء و مثل مثل. فالتفت إلى محّمد بن ٌزٌد فسؤله العرُب تدخل الكاؾ لٌعلم أّنها كاأل

فقال: هذا جواب مقنع، و لكن إذا دخلنا الّساعة إلى األمٌر فسلنً عنها حّتى أخبرك بما 

ًَ فٌها، فقاَل له: مجلس األمٌر ال ٌمكن أْن ٌجري فٌه شًء بؽٌر إذنه، و لكن تخبرنً  بق

اآلن. فقاَل له: أنا أكثر عندك و أصبر إلٌك((
ٗ
. 

ٌّة، و التقّرب    إلى  و ٌبدو لً أنَّ تلك المنافسات التً تقؾ وراءها األطماع الّشخص

األمراء و الخلفاء، تندرج فً مقدمة األسباب التً دفعت إلى تعّمد الوهم، ))فقد كاَن كّل 

 -بدوافع متباٌنة بٌن بعضهم و بعض -عالٍم...ٌحاول إثبات مقدرته و تفّوقه على زمٌله

ٌّة خالصًة لوجه هللا تعالى((فمنهم من ٌب ؽً الحقٌقة العلم
٘

، و منهم من كانت له ؼاٌة 

ٌّة لؽرض الوصول إلى المناصب و التقّرب إلى السالطٌن لٌحظى بعٌش رؼٌد  دنٌو

. ))إذ َتداَفَع العلماء بصرٌٌن و كوفٌٌن على الّسواء على أبواب الحكام و ذوٌهم و هانا

فبة دون أخرى و تنزٌه طابفة على حساب حاشٌتهم، و ال ضرورة للتحامل على 

األخرى((
ٙ
. 

و قد كان بعض العلماء ٌتصّرُؾ تصّرفاً ٌشوبه التَّحامل و التجّنً على اآلخرٌن،    

بسبب رؼبته فً الحصول على منافَع شخصٌة، و هذا ما نجدهُ عند الٌزٌدي
7

فً  -مثالً  -

ّروح العلمٌة و سلوك العلماء، فهو مناظراته مع الكسابً و الكوفٌٌن، إذ ٌبدو بعٌداً عن ال

))ٌتعّجل الوصول إلى اإلجهاز على مناظره و إتالؾ موقفه بمنتهى الحرص و التلّهؾ، 

                                         
-
 .ٕٙ: -المقدمة -ينظر: المقتضب ٔ

-
 .ٜٚ-ٜٗ، ٚٛ-ٙٛ، ٘ٛ-ٗٛينظر: كجالس العمماء:  ٕ

-
 .ٔٔالشورى/ ٖ

-
 .ٜٔمجالس العمماء:  ٗ

-
 .ٓٛ-ٜٚمسائل الخالف النحوية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث اليجري:  ٘

-
 .ٔٛالمصدر نفسو: ٙ

-
 ىو إبراىيم بن يحيى بن المبارك، أديب شاعر من ندماء المأمون العباسي، مؤلفاتو: ))بناء الكعبة و أخبارىا، و النقط و الشكل، و مصادر ٚ

 .ٜٚ/ٔ، و األعالم: ٓٙٔ، و معجم األدباء: ٕٕٗ/ٔ(. )أنباه الرواة: هٕٕ٘القرآن((، توفي سنة )
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و البعد عن الحّق((
ٔ

ٌّة على  ، وال ٌمتنع عن تعمد المؽالطة، قاَل الزجاجً: ))المسؤلة مبن

ُه أض ( و أعَملها((الفساد و المؽالطة... و جواب الٌزٌدي ؼٌر جابز عندنا؛ ألنَّ مر )أنَّ
ٕ
. 

و هكذا ))أسفرْت هذه المنافسة بٌن رجال المذهبٌن عن ظواهر علمٌة متزنة كثرت    

فٌها تؤوٌالت الشَّواهد، و االستؽراق فً بحث العلل، و اصطناع رواٌات ال حقٌقة لها((
ٖ

 .

لها((
ٖ

. و هناك أسباب أخرى دفعت العلماء إلى تعمد الوهم، و قد اجتهدت فً ترتٌبها 

 وفق أهمٌتها على النحو اآلتً: على

ؤوٌل: .ٔ علٌل و التَّ  اإلفراط فً التَّ

أثرت الفلسفة و المنطق فً التراث الّنحوي، و استمر هذا التؤثٌر قروناً          

عدٌدة، دون أْن ٌصاب بهزات تخلخل من سٌطرته أو تحّد من أبعاده
ٗ

. فقد شاع 

ام تدوٌن الّنحو، ))ذلك الجد ٌَّ ل الذي نشؤ أّول ما نشؤ، للدفاع عن الجدل المنطقً أ

الدٌن، و ما ٌتصل به من المذاهب و األحزاب، ُثمَّ التزموه حتى ؼلبهم فً سابر 

ٌّة، و صار إمارة الثقافة، و عنوان المعرفة(( ٌّة و ؼٌر الدٌن بحوثهم الدٌن
٘
. 

و قد طاَل هذا التؤثٌر صمٌم اللّؽة، و أصولها، و أسالٌبها؛ فؤصبحت ))العلل    

... فالعلل عندهم ؼاٌاٌت األصٌلالمعتلة قٌوداً حدٌدٌة، أخضعوا لها الكالم العربً 

ٌخضع لها الّنص القدٌم؛ و كؤّنها األصل و هو الفرع، إذا انحرؾ عنها تناولته 

عصاها، فالنصوص خاضعٌة للعلل، و لٌست العلل هً الخاضعة للنصوص((
ٙ
. 

ٌُعدُّ )العامل( أهم ما أسفر عنه تؤثٌ    ر المنطق فً الّنحو العربً فقد رأى الّنحاة أّن و 

اختالؾ حركات أواخر الكلمات المعربة إنَّما هو أثر ٌجلبه العامل
7

. و قد فّصل 

الدكتور عبد العزٌز عبدة القول فً القواعد الخاصة بالعامل
8

، و قد لّخصها أحد 

الباحثٌن
9
 على النحو اآلتً: 

 ))العامل فً النَّحو نوعان:

                                         
-
 .ٙٛالكسائي إمام الكوفيين: ٔ

-
 .ٕٙأمالي الزجاجي:  ٕ

-
 .ٜٖكتاب اإلنصاف و الخالف الّنحوي بين المذىبين: ٖ

-
 .ٕٖٕينظر: تقويم الفكر النحوي:  ٗ

-
 .ٖٗٔالمغة و النحويين القديم و الحديث:  ٘

-
 .٘ٗٔو:المصدر نفس ٙ

-
 .ٕٓينظر: في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث: ٚ

-
 .ٙٔٚ-ٖٔٚينظر: المعنى و اإلعراب عند النحويين و نظرية العامل:  ٛ

-
رسالة -ىو عماد يونس الفي العاني محقق كتاب )الذىب المذاب في مذاىب النحاة و دقة اإلعراب( لمشيخ يوسف بن حمزة الشيرزوري ٜ

 .ٕٔٓٓ-بإشراف الدكتورة خديجة الحديثي، جامعة بغداد -ماجستير
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 العامل اللّفظً و ٌشمل: األّول:

 .األفعالالفعل: العمل أصلً فً  -

ال ٌعمل إال فً حالتٌن أحدهما: إذا َقُرَبْت  االسم، و األسماء: العمل فرع فً االسم -

 مشابهته للفعل.

 الثانٌة: إّنه ٌعمل كذلك لشبه الحرؾ.

الحرؾ: العمل فرع فً الحروؾ، و الحروؾ التً تعمل هً الحروؾ المختصة  -

 ألفعال و أّما باألسماء.أّما با

 العامل المعنوي و ٌشمل: الثانً:

 االبتداء -

 عامل الرفع فً المضارع، و قْد ذهب النُّحاة فً تحدٌده مذاهب مختلفة. -

 الخالؾ، و هو عدم المماثلة. -

ٌّة أو اإلسناد. -  العامل فً الفاعل، و هو إحداثه الفعل أو الفاعل

 لمفعولٌة.عامل المفعول: ذهب بعضهم إلى أنه معنى ا -

ُه معنوي و هو  - العامل فً الصفة و التؤكٌد و عطؾ البٌان، ذهب بعضهم إلى أنَّ

كونها تابعة لما قبلها((
ٔ
. 

ء فً النحو     ًّ لقد كُثر الكالم على العامل قدٌماً و حدٌثاً، و على ماله من أثر س

طعن  العربً و فً األسالٌب و صٌاؼتها و فهمها، و أقوى ما وجهوه إلى العامل من

 أمران:

إنَّ النحاة نسبوا العمل إلٌه فجعلوه هو الذي ٌرفع أو ٌنصب أو ٌجر أو ٌجزم  األول:))

مع أّنُه قد ٌخفً المعنى أو ٌعقده، و كٌؾ ٌنسب إلٌه العمل و هو ال ٌعمل شٌباً، و إّنما 

 الذي ٌعمل هم المتكلم.

فً بعض التراكٌب  إنَّ الّنحاة و قد قصروا علٌه العمل وحده بحثوا عنه الثانً:

العربٌة الصحٌحة، فلم ٌجدوه و قد اضطروا إلى أْن ٌقّدروه و أْن ٌفترضوا وجوده و 

ٌتكلّفوا و ٌتعّسفوا((
ٕ

 

و على هذا أصبحت الّصٌؽة الممنوعة عندهم جابزة، و لكْن بشرط الّتؤوٌل، أو    

ٌّة الّصالحة التً تبٌح ما لٌس بمباح التقدٌر، أو الن
ٔ

ل اإلنصاؾ مإلفه . و فً كتاب مث

                                         
-
 .ٜٖ-ٖٛالذىب المذاىب في مذاىب النحاة و دقة اإلعراب:  ٔ

-
 .ٜٓٚالمعنى و اإلعراب عند النحويين و نظرية العامل:  ٕ
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الذي تؤثر نحاته بمنهج الفالسفة و المنطقٌٌن بخالؾ  -ٌمٌل إلى المذهب البصري

الكوفٌٌن
ٕ

 -مثالً -نجُد أمثلًة كثٌرة على الحوار الّتعلٌلً، و الحرب الكالمٌة، منها -

مسؤلة ))تقدٌم التمٌٌز((
ٖ

، التً سؤعرضها كاملة؛ لبٌان َمدى اإلؼراق فً التعلٌل الذي 

 ٌه مإلؾ الكتاب.وقع ف

ٌقول أبو البركات: ))أختلَؾ الكوفٌون فً جواز تقدٌم التمٌٌز إذا كان العامل فٌه    

الكبش شحماً(: فذهب بعضهم إلى  تفقؤفعالً متصّرفاً نحو )تصبب زٌد عرقاً، و 

جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان المازنً، و أبو العباس المبرد من البصرٌٌن. و 

بصرٌٌن إلى أّنه ال ٌجوز((ذهب أكثُر ال
ٗ
. 

ٌبدأ بعرض حجج كال الطرفٌن، فٌقول: ))أّما الكوفٌون فاحتجوا بؤْن قالوا:  ثمّ    

الدلٌل على جواز التقدٌم النقل و القٌاس. أّما النقل فقد جاَء ذلك فً كالمهم قال 

 الشاعر: من الطوٌل

بُ أَتْهُجُر َسْلَمى ِبالِفراِق َحبٌَبها     و َما كاَن نَ  ٌْ ْفَساً بالِفراِق َتط
٘

 

وجُه الدلٌل أنه نصب )نفساً( على التمٌٌز، و قدمه على العامل فٌه و هو )تطٌُب(    

 ألن التقدٌر فٌه: و ما كاَن الشؤن و الحدٌث تطٌب سلمى نفساً؛ فدل على جوازه.

و أّما القٌاس فألّن هذا العامل فعل متصرؾ، فجاز تقدٌم معموله علٌه كسابر    

نحو قولك: )ضرَب زٌٌد  -فعال المتصرفة، أال ترى أن الفعل لما كان متصرفاً األ

و لهذا ذهبتن إلى أنه ٌجوز  جاز تقدم معموله علٌه، نحو )عمراً ضرب زٌٌد( -عمراً(

 تقدٌم الحال على العامل فٌها إذا كان فعالً متصرفاً نحو )راكباً جاَء زٌٌد(.

ٌُقال ) القالوا: و          تقدٌم الحال على العامل فٌها ال ٌجوز عندكم و ال ٌجوز أن 

تقولون به، فكٌؾ ٌجوز لكم االستدالل بما ال ٌجوز عندكم وال تقولون به؟( ألّنا نقول: 

كان القٌاس ٌقتضً أن ٌجوز تقدٌم الحال على العامل فٌها إذا كان فعالً متصرفاً، إال 

من تقدٌم المضمر على المظهر على أنه لم ٌجز لدلٌل دلَّ علٌه، و ذلك لما ٌإدي إلٌه 

ما بٌنا فً مسؤلة الحال، فبقٌنا فٌما عداه على األصل، و جاز لنا أن نستدل به علٌكم 

 و إن ُكنا ال نقول به؛ ألّنكم تقولون به؛ فصلح أن ٌكون إلزاماً علٌكم.

                                                                                                                            
-
 .ٜٛٔينظر: الّمغة و النحو بين القديم و الحديث:  ٔ

-
 .ٖٛ٘غة:ينظر: أبو زكريا الفراء و مذىبو في النحو و الم ٕ

-
 .ٕٛٛ/ ٕ((: ٕٓٔاإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٖ

-
 .ٕٛٛ/ٕ((: ٕٓٔ) المصدر نفسو: )المسألة ٗ

-
 . و روايتو في الخصائص أتيُجر ليمى بالِفراق حبيبيا    و ما كان نفسًا بالفراق تطيبُ ٖٗٛ/ٖٕىو لممخبل السعدي في الخصائص:  ٘
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ل فٌه و و أّما البصرٌون فاحتجوا بؤن قالوا: إّنما قلنا أنه ال ٌجوز تقدٌمه على العام   

 تفقؤذلك ألنه هو الفاعل فً المعنى، أال ترى أنك إذا قلت )تصبب زٌد عرقاً، و 

الكبش شحماً( إن المتصبب هو العرق، و المتفقًء هو الشحم، و كذلك لو قلت )حسن 

زٌد ؼالماً، و دابة( لم ٌكن له حظ فً الفعل من جهة المعنى، بل الفاعل فً المعنى 

ا كان هو الفاعل فً المعنى لم ٌجز تقدٌمه كما لو كان فاعالً هو الؽالم و الدابة؛ فلم

 لفظاً.

قالوا: و ال ٌلزم على كالمنا الحال حٌث ٌجوز تقدٌمها على العامل فٌها نحو )راكباً    

جاء زٌد( فإن راكباً فاعل فً المعنى و مع هذا ٌجوز تقدٌمه؛ ألنا نقول: الفرق بٌنها 

ء زٌد راكباً( فزٌد هو الفاعل لفظاً و معنى، و إذا ظاهر، و ذلك ألنك إذا قلت: )جا

استوفى الفعل فاعله من جهة اللفظ و المعنى صار  ))راكباً( بمنزلة المفعول 

المختص الستٌفاء الفعل فاعله من كل وجه؛ فجاز تقدٌمه كالمفعول نحو )عمراً 

بش شحماً، ضرب زٌد( بخالؾ التمٌٌز؛ فإنك إذا قلت: )تصبب زٌد عرقاً، و تفقؤ الك

و حسن زٌد ؼالماً( لم ٌكن زٌد هو الفاعل فً المعنى، بل الفاعل فً المعنى هو 

العرق و الشحم و الؽالم، فلم ٌكن عرقاً و شحماً و ؼالماً بمنزلة المفعول من هذا 

الوجه؛ ألن الفعل استوفى فاعله لفظاً ال معنى، فلم ٌجز تقدٌمه كما جاز تقدٌم 

الحال((
ٔ

))امتأل اإلناء ماًء( فإنه و إن لم ٌكن مثل  )تصبب زٌد  و كذلك قولهم: 

عرقاً( ألنه ال ٌمكن أن تقول )امتأل ماء اإلناء( كما ٌمكن أن نقول )تصبب عرق 

زٌد( إال أنه لما كان ٌمأل اإلناء كان فاعالً على الحقٌقة((
ٕ
. 

اً، فٌقول: ))و ثم ٌبدأ بمناقشة اآلراء؛ لٌرد ما ال ٌجده صواباً، و ٌؤخذ بما ٌراه صحٌح

 أما الجواب عن كلمات الكوفٌٌن: أما ما استدلوا به من قول الشاعر: 

َبها      و َما كاَن َنْفساً بالفراِق َتطٌبُ  ٌْ  أَتهُجر سْلمى بالِفراِق حب

 فؤن الرواٌة الصحٌحة:

  ُو ما كان نفسً بالفراق تطٌب* 

نصب )نفساً( بفعل  و ذلك ال حجة فٌه، و لبن سلمنا صحة ما روٌتموه فنقول:   

مقدر، كؤنه قال أعنً نفساً، ال على التمٌٌز، و لو قدرنا ما ذكرتموه فإّنما جاَء فً 

 الّشعر قلٌالً على طرٌق الّشذوذ؛ فال ٌكون فٌه حجة.

                                         
-
 .ٖٓٛ-ٕٛٛ/ٕ(( :ٕٓٔ)اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة  ٔ

-
 .ٖٔٛ-ٖٓٛ/ ٕ(( :ٕٓٔاإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٕ
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 -و أما قولهم: )أنه فعل متصرؾ فجاز تقدٌم معموله علٌه كسابر األفعال المتصرفة   

فً )ضرب زٌد بٌنهما ظاهر، و ذلك ألن المنصوب إلى آخر ما قرروه( قلنا: الفرق 

عمراً( منصوب لفظاً و معنى، و أما المنصوب فً نحو: )تصبب زٌد عرقاً( فإّنه و 

 إن لم ٌكن فاعالً لفظاً فإنه فاعل معنى، فبان الفرق بٌنهما.

و أما احتجاجهم بتقدٌم الحال على العامل فٌها فال حجة لهم فٌه؛ ألنهم ال ٌقولون    

ه، وال ٌعتقدون صحته، فكٌؾ ٌجوز أْن ٌستدلوا على الخصم بما ال ٌعتقدون ب

تقدٌم الحال على العامل فٌها، إال أّنه صحته؟! قولهم: )كان القٌاس ٌقتضً أن ٌجوز 

، لم ٌجز عندنا لدلٌل دل علٌه، و هو ما ٌإدي إلٌه من تقدٌم المضمر على المظهر(

س ٌقتضً أنه ٌجوز تقدٌم التمٌٌز على العامل قلنا: و كذلك نقول ها هنا: كان القٌا

الفاعل، و  فٌه، إال أنه لم ٌجز عندنا لدلٌل دل علٌه، و هو أن التمٌٌز فً المعنى هو

الفاعل ال ٌجوز تقدٌمه على الفعل على ما بٌنا، و إذا جاز لكم أْن تتركوا جواز التقدٌم 

ٌّنا فساد ما ذهبتم إلٌه، و هناك لدلٌل، جاَز لنا أْن نتركه ها هنا لدلٌل على إنّ  ا قد ب

إلٌه، و صحة ما ذهبنا إلٌه، و هللا أعلم(( صحة ما ذهبنا
ٔ
. 

ٌّة العقل     ٌّن من خالل عرض هذه المسؤلة مدى تؤثٌر الفلسفة و المنطق و حر ٌتب

الذي أّدى إلى اإلؼراق فً التعلٌل، و التمّرد على التقلٌد الذي ال ٌقوم على حجة، و 

دلٌل تطمبن له رواجح العقول ال ٌعتمد على
ٕ

، فكاَن هذا كلّه من أجل إباحة تقدٌم 

 الّتمٌٌز أو عدم إباحته مع وروده مقدماً فً المسموع.

أّما بالنسبِة إلى التؤوٌل و التقدٌر و أثره فً خلق الوهم، فباإلمكان تقدٌم هذا المثال    

لّرشٌد، و كانا ٌقٌمان لبٌاِن ذلك، قال ثعلب: ))اجتمَع الكسابً و األصمعً عند ا

 بمقامه، و ٌظعنان بظعنه، فؤنشد الكسابً: من الكامل المضمر

أْم كٌَؾ ٌنفُع ما تعطً الَعلُوُق بِه     ربماُن أنٍؾ إذا َما ُضنَّ باللبنِ 
ٖ

 

فقاَل األصمعً: إّنما هو ربمان أنٍؾ، بالنصب   
ٗ

فقاَل الكسابً: اسكت، ما أنت و  

ربماَن أنٍؾ، بالرفع و النصب و الخفض، أما الرفع فعلى  ذاك، ٌجوز: ربماُن أنٍؾ، و

                                         
-
 .ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٕ((: ٕٓٔاإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٔ

-
 .ٙٗٔينظر: المغة و النحو بين القديم و الحديث:  ٕ

-
 .ٖٕٙالبيت ال فنون التغمبي، المفضميات: ٖ

-
: أن الكسائي أنشده بالنصب، فرد األصمعي و قال أنو ٕٕٗ/ٖ، و األشباه و النظائر: ٜٕٔ-ٕٛٔن: ينظرك في طبقات النحويين و المغويي ٗ

 بالرفع.
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الّرد على ما، ألّنها فً موضع رفع بٌنفع، فٌصٌر التقدٌر: أْم كٌؾ ٌنفع ربمان أنٍؾ، 

على الهاء التً فً بِه(( دو النصب بتعطً، و الخفض على الرّ 
ٔ
. 

ده، و ٌخضع لما و ))إّن العقَل الّراجح ٌحتكم فً هذا إلى صحٌح الكالم العربً وح   

ٌشٌع و ٌكثر فٌه، ؼٌر ملتفت إلى علل الّنحاة المصنوعة، و تؤوٌالتهم المتكلفة، و 

منطقهم الكادح المرهق((
ٕ

 ، فً المثالٌن الّسابقٌن، و ؼٌرهما من األمثلة.

فإذا كاَن الّتعلٌل أو التؤوٌل ٌساعد على توجٌه الكالم و تخرٌجه من أجل رّده إلى    

ٌُعاُب قواعد النحاة،  فالخالؾ واقع ال محالة فً مجاٍل تختلؾ فٌه القابلٌات، و الذي 

عنه ما أمكن إلى ذلك  االبتعادهو اإلفراط فً الّتعلٌل و التؤوٌل، و لذا ٌجب تجنبه و 

من سبٌل
ٖ
. 

ٌّن معناها و     ٌّن األستاذ عباس حسن أثر التعلٌل فً خلق األوهام النحوٌة، و ب و قد ب

مفصالً الكالم فً ذلك)اللّؽة و الّنحو بٌن القدٌم و الحدٌث(،  أضرارها فً كتابهِ 
ٗ
. 

و نحُن ال نعٌب على الّنحاة انتفاعهم بما بٌن أٌدٌهم من الفلسفِة و المنطق، و ال فً    

بٌل المرسومة للجدل فً  أْن ٌصطنعوا فً تفكٌرهم النمط المؤلوؾ فً زمنهم، و السَّ

ٌّامهم، ))فإنَّ للتفكٌر فً كّل ز قد ال ٌخلص منها  مسلمة و مبادئمان مناهج متبعة أ

إال َمْن تعلَّق بوحً، و إذا نحُن جهلناها لم نستطْع أْن نقّدر منشؤ كّل رأي و ؼاٌته، و 

متسرب الخطؤ إلٌه، أو إحاطة الصواب به((
٘

. و لكّننا نعٌب اإلفراط فً تعلٌالتهم و 

ه واب فً بعض تؤوٌالتهم التً أدت إلى الوقوع فً الخطؤ و السَّ و، و مجانبة الصَّ

 األحٌان.

 :تولٌد الحجج .ٕ

إنَّ تولٌد الحجج كاَن شابعاً معروفاً فً كتب الّنحاة، فقد أجازوا ألنفسهم          

 تولٌدها على المذهبٌن البصري و الكوفً، و ما ٌعنٌنا هنا المذهب الكوفً.

أكثر ما أذكره من  و قد صّرح الّزجاجً بهذا فً كتاب اإلٌضاح حٌن قال: )) و   

احتجاج الكوفٌٌن إّنما أُعّبر عنه بؤلفاظ البصرٌٌن((
ٙ

، و قد ذكر أّن العلل و 

االحتجاجات التً قّدمها فً كتابِه )اإلٌضاح( هً على ثالثة أنواع: قال: )منها ما كاَن 

                                         
-
 .ٕٗ، و مجالس العمماء:ٔ٘أماني الّزجاجي:  ٔ

-
 .ٔ٘ٔالّمغة و النحو بين القديم و الحديث: ٕ

-
 .ٖٚاليجري: ينظر: مسائل الخالف النحوية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث ٖ

-
 .ٜٙٔ-ٛٚٔينظر: المغة و النحو بين القديم و الحديث:  ٗ

-
 .ٖٖأحياء النحو:  ٘

-
 .ٓٛاإليضاح في عمل النحو:  ٙ
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مسطراً فً كتب البصرٌٌن و الكوفٌٌن بؤلفاظ مستؽلقة صعبة، فعّبرت عنها بؤلفاظ 

فهم الّناظرٌن فً هذا الكتاب، فهذبتها و سّهلت مراتبها و الوقوؾ علٌها، و  قرٌبة من

ضرب منها مما استنبطته على أصول القوم، و اخترعته حسب ما رأٌت من الكالم 

ٌنساق فٌه و ٌطرد فٌه، و ضرب منها أخذته من علمابنا الذٌن لقٌتهم شفاهاً، مما لم 

ٌسطر فً كتاٍب و ال ٌكاد ٌوجد((
ٔ
. 

و ٌرى األستاذ محمد خٌر الحلوانً أن الزجاجً قد أوجد تمهٌداً أمام أبً البركات    

))فؽالى فً تولٌد الحجج إال أّنه تؤثر أٌضاً بابن جنً فً جمع العلل و اآلراء التً 

أشار إلٌها أسالفه إشارة خاطفة، فلما جاء رتب هذه اآلراء و العلل و جمع المتنافر 

ه، و أقام منها باباً أو فصالً((منها وضم اللفق إلى الفق
ٕ
. 

و هكذا نجد أّنُه لٌس من الضروري أْن تكون الحجج و األدلّة التً وردت فً    

كتاب اإلنصاؾ هً من كتب نحاة الكوفة، أو من آرابهم، ))فكثٌراً ما ٌملً علٌنا 

اب الحدس أمام بعض األدلّة التً ٌسوقها ألحد المذهبٌن أّنها من تخٌله، و إنَّ أصح

المذهب لم ٌقولوها((
ٖ
. 

فقد نسَب إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌقولوَن بحذؾ التاء األولى من المضارع، و جعَل    

حجتهم أنَّ الحذؾ ٌجب أْن ٌكون فً الزابد، و هو التاء األولى، ال فً األصل الذي 

هو التاء الثانٌة
ٗ

 ، و لم نجد فً كتب الفراء و ثعلب و ابن االنباري هذه الحجة، و ال

 فً كتب ؼٌرهم من علماء الكوفة.

كذلك نجد هذا التولٌد واضحاً فً المسؤلة التً أقامها حول الخالؾ فً جواز    

صرؾ أفعل التفضٌل
٘

، فقد ولَّد حججاً ساقها على ألسنة المذهبٌن، و راَح ٌثبت لها 

 الشواهد، و ٌفرع األدلة و الحجج، لٌثبت ما ٌرٌد الوصول إلٌه.

كٌؾ ولد أبو البركات الحجج و األدلّة على المذهبٌن، ))إالّ أنَّ عبثه  و هكذا رأٌنا   

بالحجج الكوفٌة كاَن أكثر...، ألنه اعتمد فً نقل آرابهم على قوم مثله، كانوا ٌولّدوَن 

الحجج على مذاهب القوم((
ٙ
. 

                                         
-
 .ٛٚاإليضاح في عمل النحو:  ٔ

-
 .ٔٔٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٕ

-
 .ٔٔٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٖ

-
 .ٛٗٙ/ٕ((: ٖٜنصاف في مسائل الخالف )المسألة )ينظر: اإل ٗ

-
 .ٛٛٗ/ ٕ(( :ٜٙالمصدر نفسو )المسألة ) ٘

-
 .ٕٔٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٙ
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بٌسٌة التً أّدت إل    ى و ٌبدو لً أنَّ تولٌد الحجج و األدلّة كانت من األسباب الرَّ

ٌّن ٌحاوُل  الوهم، نظراً لما ٌجّره هذا األمر من تعمد تخطبة اآلخرٌن؛ إلثبات رأي مع

 الّنحوّي المتعّمد إثباتُه.

ٌّة: .ٖ ٌّة كوف  جعل اآلراء البصر

كاَن أبو البركات ٌؤخذ الّرأي البصري و ٌجعله اعتراضاً كوفٌاً، أو حجة          

هموفٌون لتعلٌل آرابهم و تؤٌٌد مذهبلكٌسوقها ا
ٔ

، و قد اصطنع هذا األسلوب فً 

 مواضع ؼٌر قلٌلة.

فقد نسب إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌجٌزون تقدٌم أداة االستثناء على المستثنى منه و ساق    

ٌُقاَل: ))إّن االستثناء ٌضارع البدل،  دلٌلهم، ُثمَّ استدرك على ألسنتهم بؤّنه ال ٌجوُز أْن 

ال زٌٌد، و المعنى واحد((بدلٌل قولهم: ما قام أحٌد إال زٌداً و إ
ٕ

، ثمَّ ساق على ألسنتهم 

رداً على هذا، هو قولهم: ))لو كاَن األمر كما زعمتم لكاَن ٌنبؽً أالّ ٌجوز تقدٌمه 

على المستثنى منه، كما ال ٌجوُز تقدٌم البدل على المبدل منه، و قد جاَء ذلك كثٌراً فً 

كالمهم((
ٖ
. 

هو كالم ابن جنً فً الخصابص، إذ ٌقوُل: ))و  و دلٌل الكوفٌٌن و اعتراضهم إّنما   

ال ٌجوز تقدٌم المستثنى على الفعل الّناصب له، لو قلت: إال زٌداً قام القوم، لم ٌجز؛ 

لمضارعة االستثناء البدل، أال تراك تقول: ما قام أحٌد إال زٌداً و إال زٌٌد، و المعنى 

واحد، فلما جارى االستثناء البدل امتنع تقدٌمه((
ٗ

فً معرض مناقشته: ))فإْن قلت:  

فكٌَؾ جاَز تقدٌمه على المستثنى منه، و البدل ال ٌصح تقدٌمه على المبدل منه...((
٘
.  

منه...((
٘
.  

و هكذا نرى أّن ))رّد أبً البركات على االعتراض الذي نسبه إلى الكوفٌٌن منقوالً    

لٌست منقولة  من كالم ابن جّنً فكرًة و لفظاً، مّما ٌشٌر إلى حجة أّن حجة الكوفٌٌن

عنهم بل هً مخترعة منحولة((
ٙ
. 

                                         
-
 .ٖٔٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٔ

-
 .ٕ٘ٚ/ٔ((: ٖٙاإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة) ٕ

-
 .ٕ٘ٚ/ٔ(( :ٖٙلة )المصدر نفسو )المسأ ٖ

-
 .ٕٖٛ/ٕالخصائص:  ٗ

-
 .ٕٖٛ/ٕالمصدر نفسو:  ٘

-
 .ٖٔٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٙ
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و فً مسؤلة ))الخالؾ حول جواز ترخٌم المضاؾ بحذؾ آخر المضاؾ إلٌه((   
ٔ

 ،

ساَق على ألسنة الكوفٌٌن شواهد كثٌرة، بعضها استشهد به سٌبوٌه للؽرض نفسه، مثل 

 بٌت زهٌر بن أبً سلمى: من الطوٌل

ا آَل ِعْكِرَم َو  ٌَ ْحُم بالَؽٌِب ُتْذَكرُ ُخُذوا َحّظُكْم  اذُكروا      أواِصَرنا و الرِّ
ٕ

 

ابن الشجري، و جعلها خالفاً بٌن المبرد و سٌبوٌه أستاذهو معظمها استشهد بها 
ٖ
. 

أّما فً مسؤلة دخول نون التوكٌد الخفٌفة على فعل االثنٌن و فعل جماعة النسوة،    

فقد قّدَم ثالث حجج للكوفٌٌن، هً
ٗ
: 

 الثقٌلة، و بالشروط نفسها.دخلت كما دخلت  .ٔ

و اجتماع الّساكنٌن ال ٌحوُل دوَن دخولها هنا، ألّن األلؾ فٌها فرط مّد، و المّد  .ٕ

إنَّ َصالتً و ُنُسكً و ﴿ٌقوم مقاَم الحركة، و استعان بقراءة نافع قوله تعالى: 

﴾َمحٌاي
٘

بسكون الٌاء من )محٌاْي( 
ٙ

، و بما روي عن العرب قولهم: ))التقت 

لبطان((حلقتا ا
7
. 

﴾و ال تّتبعانْ ﴿و قراءة ابن عامر قوله تعالى: .ٖ
8

. بنون الّتوكٌد الخفٌفة
9

 . 

و الحجة الثانٌة بتعلٌلها و شواهدها من كالم ابن جنً، حٌن علّل رأي ٌونس بن    

 حبٌب، و لم تنقل حجة لٌونس، و ال لنحاة الكوفة فٌما بٌن أٌدٌنا من المصادر.

اء، ذكر حجتٌن للكوفٌٌن فً أّن )أشٌاء( كانت فً األصل و فً مسؤلة وزن كلمة أشٌ   

)أشٌباء(، و تؤول حذؾ الهمزة و علّله
ٔٓ

، و الحجتان من حجج أبً علً الفارسً
ٔٔ

، كما 

ٌنقل ابن الشجري
ٕٔ

 ، و للفّراء فً ذلك كالم لم ٌنقله أبو البركات.

                                         
-
 .ٖٚٗ/ٔ((: ٛٗاإلنصاف في مسائل الخالف...)المسألة ) ٔ

-
 .ٕٗٔديوانو:  ٕ

-
 .ٛٛ/ٕينظر: أمالي ابن الشجري:  ٖ

-
 .ٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/ٕ((: ٜٗ) ينظر:اإلنصاف في مسائل الخالف... )المسألة ٗ

-
 .ٕٙٔاألنعام/  ٘

-
 .ٕٗٚالسبعة في القراءات:  ٙ

-
 .ٕٖ٘/ٔينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:  ٚ

-
 .ٜٛيونس/  ٛ

-
 .ٜٕٖينظر: السبعة في القراءات:  ٜ

-
 .ٕٓٛ-ٕٔٛ/ٕ((: ٛٔٔينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف...)المسألة ) ٓٔ

-
 .ٕٖٛينظر: التكممة:  ٔٔ

-
 .ٕ٘-ٕٓ/ٕبن الشجري: ينظر: أمالي ا ٕٔ
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ٌّع( و قد جمع )شًٌ    ء( نحو )ش ًِّ ء( على فقد ذهب إلى أنَّ أصل )شًء( هو )ش

ٌّن( و )ألٌناء(، و ذهب إلى أنَّ  ٌّن( و )أهٌناء( و )ل هو الهمزة  المحذوؾ)أفعالء( نحو )ه

من وسط )أشٌاء( و كان ٌنبؽً لها أْن تكون )أشٌباء( و عّز حذؾ الهمزة لكثرتها؛ جاء 

هذا عنه فً معرض تفسٌره
ٔ
﴾ُكمْ ال َتْسؤلوا َعْن أْشٌاَء إْن ُتْبَد لَُكْم َتُسإ﴿قوله تعالى:  

ٕ
. 

ٌفهم من هذا أّن الفّراء ٌرى أّن )أشٌاء( بزنة )أفعاء(؛ ألنَّ الهمزة المحذوفة هً الم    

األصل، و كان منعها من الّصرؾ لزٌادة األلؾ و الهمزة فً آخرها
ٖ
. 

التلفٌق، و ٌدلس فً ؼٌر أمانٍة علمٌة((ضح مّما تقّدم أنَّ أبا البركات ))كان ٌتعّمد ٌتّ    
ٗ

 ،

 واً مالبماً للوقوع فً الوهم.فخلق ذلك ج

 

 الجمع بٌن األخذ و التولٌد: .ٗ

آخر لخلق الوهم  -مهماً  -ٌمكن أْن ٌكون الجمع بٌن األخذ و التولٌد سبباً          

ٌجمع بٌنهما، حّتى ال تكاد تخلو منه مسؤلة  -مثالً  -المتعمد، فقد وجدنا أبا البركات

راء نحاة الكوفة وحدهم فً المسؤلة، بل فهو ال ٌكتفً بنقل آواحدة من مسابل كتابه، 

 ٌضٌؾ إلٌها ما ٌراه دلٌالً ٌصلح أْن ٌقّدم على مذهبهم.

و األمثلة على هذا الجمع كثٌرة، منها الخالؾ حول )كم( أمفردة هً أم مركبة؟   
٘

 ،

نجده استعان بآراء الفّراء و شواهده
ٙ

، و لكّنه زاَد علٌها قٌاسها على )كؤٌن(، و 

شعرٌٌن، و شاهداً قرآنٌاً  أضاَؾ شاهدٌن
7

، ٌبدو أّنُه أخذهما عن الّزجاجً
8

. 

و فً مسؤلة )لوالي و لوالك(   
9

، أخذ رأي الفّراء و بعض أدلّته و شواهده
ٔٓ

، ُثمَّ 

أضاَؾ إلٌها علالً و أقٌسة لٌست على طرٌقة نحاة الكوفة، ))و هً بال شك أدلة 

إٌد ذلك أّنُه فً هذه المسؤلة بجانب استنتجها من مخزون فكرة النَّحوي و الفقهً، و ٌ

                                         
-
 .ٕٖٔ/ٔينظر:معاني القرآن:  ٔ

-
 .ٔٓٔالمائدة/ ٕ

-
 .ٜٗ: -رسالة ماجستير-ينظر: الّدرس الصرفي عند الفراء ٖ

-
 .٘ٔٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٗ

-
 .ٖٖٓ-ٜٕٛ/ٔ(( : ٓٗينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف ...)المسألة ) ٘

-
 .ٜٕٛ/ٔ(( : ٓٗ، و اإلنصاف في مسائل الخالف... )المسألة)ٙٙٗ/ٔ ينظر: معاني القرآن: ٙ

-
 .ٜٜٕ/ٔ((: ٓٗينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف...)المسألة) ٚ

-
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ، ٜٚينظر: اإليضاح في عمل النحو:  ٛ

-
 .ٚٛٙ/ ٕ((: ٜٚينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف... )المسألة ) ٜ

-
 .٘ٛ/ٕينظر: معاني القرآن:  ٓٔ
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الكوفٌٌن، و لكنه ساَق اعتراضٌن خالل أدلّة الكوفة((
ٔ

، و ٌبدو أنَّ هذٌن االعتراضٌن 

االعتراضٌن مقتبسان من كتاب سٌبوٌه
ٕ
. 

و فً مسؤلة عمل )ما( الحجازٌة   
ٖ

، استعان أبو البركات برأي الفّراء، و هو أنَّ 

ألصل فٌه أْن ٌتصل بالباءالمنصوب بعدها نصب لما حذؾ حرؾ الجر، وا
ٗ

. و لكّنه 

لكّنه زاَد علٌه ))أّن القٌاس فً )ما( أالّ تكوَن عاملة البتة، ألنَّ الحرؾ إنما ٌكون 

عامالً إذا كان مختصاً، كحرؾ الخفض، لما اختص باألسماء عمل فٌها، و حرؾ 

الجزم لما اختص باألفعال عمل فٌها، و إذا كاَن ؼٌر مختص فوجب أالّ ٌعمل، 

زٌد قابم، و تارة نحو ما  االسماالستفهام و العطؾ، ألّنه تارًة ٌدخل على كحرؾ 

ٌدخل على الفعل نحو: ما ٌقوم زٌد، فلما كانت مشتركة بٌن االسم و الفعل وجَب أال 

تعمل...((
٘
. 

و نراه فً مسؤلة )أي( و إعرابها   
ٙ

، ألمَّ بؤفكار الفّراء، و قّدم أدلّته و أمثلته
7

، إالّ أّنه 

ان أٌضاً برواٌة عن الجرمً ٌذكرها البصرٌون، و برأي ابن السّراج فً أّنه استع

الّرد على سٌبوٌه
8
. 

و أّما فً مسؤلة بناء فعل األمر و إعرابه   
9

، فقد قّدم حججاً كثٌرًة، بعضها كوفً، و 

و بعضها مولّد، و هً على اآلتً
ٔٓ
: 

من المضارع، ذكرها الفّراء األمركثرة االستعمال علّة لحذؾ الم  .ٔ
ٔٔ

، و ذكر ابن 

خالوٌه ما هو قرٌب منها
ٕٔ
. 

لُمِه. و لم ٌذكر ذلك أحٌد من  .ٕ ٌَ و قٌاس حذؾ الاّلم فً: اٌش، و ِعّم صباحاً َوو

 الكوفٌٌن.

 و قٌاس إعراب األمر على إعراب المضارع المنهً، لم ٌذكره كوفً. .ٖ

                                         
-
 .ٛٔٔ-ٚٔٔب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين: كتا ٔ

-
 .ٖٛٛ/ٔينظر: الكتاب:  ٕ

-
 .ٙ٘ٔ/ٔ((: ٜٔينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف... )المسألة ) ٖ

-
 .ٖٗ-ٕٗ/ٕينظر: معاني القرآن:  ٗ

-
 .٘ٙٔ/ٔ((: ٜٔاإلنصاف في مسائل الخالف... )المسألة) ٘

-
 .ٜٓٚ/ ٕ((:ٕٓٔينظر: المصدر نفسو )المسألة ) ٙ

-
 .ٛٗ-ٙٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٚ

-
 .ٕٚينظر: األصول في النحو:  ٛ

-
 .ٕٗ٘/ٕ((: ٕٚينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف.... )المسألة ) ٜ

-
 .ٜٗ٘-ٕٗ٘/ٕ((: ٕٚينظر: المصدر نفسو )المسألة ) ٓٔ

-
 .ٜٙٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٔٔ

-
 .ٖ٘ينظر: إعراب ثالثين سورة من القرآن:  ٕٔ
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 و قٌاس الحذؾ فً: أؼُز، على: لم ٌؽُز، لم ٌذكره كوفً. .ٗ

 ا، و هً:و تخٌل اعتراضات ورّده .٘

ٌّن أنَّ الالم تجزم  . أ الالم ال تجزم محذوفة مثل حروؾ الجّر، علماً أنَّ سٌبوٌه ٌب

محذوفة، مثلها فً ذلك مثل )أن(
ٔ
. 

 و تفرٌعات على االعتراضات و هو حذؾ حرؾ الجّر و بقاء عمله... . ب

ج. و أخذ حجة البن جنً
ٕ

، ورّد بها مذهب البصرٌٌن فً علّة بناء اسم الفعل، و هً 

: نزال، وقعت موقع :أنزل، و أنزل مثل: لتنزلهً أنّ 
ٖ

، و جعلها أبو البركات من 

 أقوال الكوفٌٌن.

 و كانت الشواهد التً أوردها فً هذه المسؤلة على النَّحو اآلتً:

ْجَمُعونَ ﴿قوله تعالى:  (ٔ ٌَ ا  ٌر ِممَّ ٌْ ْفَرحوا ُهَو َخ ٌَ ﴾َفِبذلَك َفْل
ٗ

فً قراءة من قرأ  

رها الفّراء)فلتفرحوا( بالتاء، و قد ذك
٘

، و ابن خالوٌه
ٙ
. 

و حدٌث: )لتؤخذوا مصافكم( (ٕ
7
و قد ذكره الفّراء 

8
. 

و حدٌث: ))لتزره و لو بشوكة(( (ٖ
9

: لم ٌذكره الفّراء و ال ثعلب و ال ابن 

 األنباري.

و ثالثة أبٌات شعرٌة (ٗ
ٔٓ

 ، لم ٌذكرها أحد منهم.

ساق شاهدٌن من شواهد سٌبوٌه (٘
ٔٔ

 . و نسبهما إلى الكوفٌٌن. 

ٌتضح أن أبا البركات لم ٌكن ٌنقل آراء الكوفٌٌن كما هً، بل كان ٌولّدها  مما مرّ    

على المذهب الكوفً، و إْن كان ٌثبت آراء الكوفٌٌن و شواهدهم برمتها أحٌاناً، ثم 

ٌضٌؾ إلٌها، و بذلك ؼلَب التولٌد على األخذ فؤصبح األمر ٌدعو إلى الوقوع فً 

                                         
-
 .ٛٓٗ/ٔالكتاب: ينظر:  ٔ

-
 .٘ٔينظر: التمام في تفسير أشعار ىذيل:  ٕ

-
 .ٕٗ٘/ٕ((: ٕٚينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٖ

-
 .ٛ٘يونس/  ٗ

-
 .ٜٙٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٘

-
 .ٕٙينظر: شواذ القراءات:  ٙ

-
 .ٔ٘/ٔفي شرح التصريح عمى التوضيح: لم أعثر عمى الحديث بمفظة في كتب األحاديث الستة، و لكنو جاء بيذا المفظ  ٚ

-
 .ٓٚٗ/ٔينظر معاني القرآن:  ٛ

-
لم أجد ىذا الحديث بمفظو، و لكن جاء في كتب األحاديث عمى ىذه الشاكمة في صحيح البخاري )كتاب الصالة(: )) و يزره و لو بشوكة((:  ٜ

، و في سنن أبي داود )كتاب الصالة(: ))وازره و ٓٚ/ٗ، و في سنن النسائي )كتاب القبمة(: ))وازرر عميك و لو بشوكة((:ٖٚٔ/ٔبشوكة((: 
 .ٕٕٙ/ٔلو بشوكة((: 

-
 .ٖٚ٘-ٕ٘٘/ٕ((: ٕٚينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٓٔ

-
 .ٜٓٗ-ٛٓٗ/ٔينظر: الكتاب:  ٔٔ
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من كتب الخالؾ التً جاءت بعده، و كان  الوهم لمن ٌقرأ كتاب اإلنصاؾ أو ؼٌره

 لها نصٌب من التؤّثر به.

 تبنً األصول البصرٌة: .٘

البصرٌة، و قد  األصولتبنى أبو البركات و ؼٌره من مإلفً كتب الخالؾ          

عمل بعضهم على تؽٌٌر صورة المذهب الكوفً، كما حصل فً اإلنصاؾ، فقد وجدنا 

ً أستند إلٌها البصرٌون فً مناظراتهم قد تحولت إلى أن كثٌراً من األسس العقلٌة الت

الكوفٌٌن، و هً بالطبع من فعل أبً البركات، و ٌظهر ذلك فً أمور عّدة
ٔ

 ، منها:

موافقته البصرٌٌن فً جّل المسابل، إال سبعاً منها وقؾ فٌها بجانب الكوفٌٌن، و  .ٔ

 لذلك أخذ ٌفلسؾ الظواهر، و ٌنسبها إلى البصرٌٌن.

ون موقؾ المنكر للظاهرة النحوٌة فً كثٌر من المسابل، و إنكار اتخذ البصرٌ .ٕ

الشًء المنقول ٌحتاج إلى أدلة ذهنٌة، أما إثباته فٌكفٌه المنقول المسموع، و قد 

رأٌنا أّن الكوفٌٌن أنفسهم حٌن ٌنكرون شٌباً ٌعتمدون على المنطق، و ٌعتمد 

 البصرٌون على النقل حٌن ٌثبتون الظاهرة.

البركات ٌؤخذ عن كتب الكوفٌٌن، و رأٌنا كٌؾ أّنه كان ٌولد الحجج لم ٌكن أبو  .ٖ

 على ألسنتهم جاعالً النقل معتمدهم.

و مع كل االحتٌاط الذي احتاطه أبو البركات، خرجت المسابل التً اعتمد فٌها    

ٌّة األدلةالكوفٌون على  ً أقلُّ بكثٌر من تلك الت -علماً أّنها من اصطناعه كما أشرنا -العقل

 البصرٌٌن علٌها. اعتمادأظهرت 

محمد خٌر الحلوانً بما ٌؤتً األستاذأّما معالم تبنً هذه األصول، فقد حّدده 
ٕ
: 

 االستدالل بالتقسٌم: . أ

ٌظهر هذا االستدالل واضحاً فً مسؤلة رافع المبتدأ و الخبر         
ٖ

، فبعَد أْن قاَس 

، أخذوا ٌردون على البصرٌٌن الكوفٌون ظاهرة الترافع على نظٌرتها من كالم العرب

رأٌهم، و هو أن المبتدأ ٌرتفع باالبتداء، فقالوا: ))ألّنا نقول: االبتداء ال ٌخلو: إّما أْن ٌكوَن 

شٌباً من كالِم العرب عند إظهاره، أو ؼٌر شًٍء، فإْن كان شٌباً فال ٌخلو من أْن ٌكون 

إلى ما ال ؼاٌَة لُه، و ذلك محال، و  اسماً فٌنبؽً أْن ٌكون قبله اسم ٌرفعه، و كذلك ما قبله

إْن كاَن فعالً فٌنبؽً أْن ٌقال )زٌٌد قابماً( كما ٌقال )حضَر زٌٌد قابماً( و إْن كان أداة، 

                                         
-
 .ٖٚٔينظر: كتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٔ

-
 .ٜٚٔ-ٖٚٔىبين:ينظر: كتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذ ٕ

-
 .ٗٗ/ٔ((: ٘ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة) ٖ
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فاألدوات ال ترفع األسماء على هذا الحّد، و إْن كان ؼٌر شًٍء فاالسم ال ٌرفعه إال رافٌع 

الثة التً قّدمناها فهو ؼٌر موجود ؼٌر معدوم، و متى كان ؼٌر هذه األقسام الث

معروؾ((
ٔ
 . 

و ٌمكن أْن ٌكون أبو البركات قد استوحى هذه األدلة من المناظرة التً جرت بٌن    

ٌّة السابقة،  الُجرمً و الفّراء التً نقلها فً المسؤلة نفسها، و قد ساقها على الصورة المنطق

طق الفلسفً العقلً، فً حٌن المن فجعل الكوفٌٌن فً هذه الحجة، ٌناقشون و ٌلجبون إلى

أنَّ كالم الفّراء فً تلك المناظرة ال ٌحمل هذا كلّه، فقد قال الجرمً: ))اخبرنً عن 

قولهم: )زٌٌد منطلق( ِبَم رفعوا زٌداً؟ فقال له الجرمً: باالبتداء، قاَل له الفّراء: ما معنى 

قاَل له الجرمً: هذا معنى ال االبتداء؟ قال: تعرٌته من العوامل، قاَل لُه الفّراء: فؤظهره، 

ُت كالٌوم  ٌْ ٌظهر، قال له الفّراء: فمثله إذن، فقال الُجْرمً: ال ٌتمّثل، فقال الفّراء: ما رأ

عامالً ال ٌظهر و ال ٌتمثل((
ٕ
. 

و مع ذلك )) و على الّرؼم من الّشك الذي ٌحوُم حوَل تفصٌالت الُمناظرة، فإنَّ كالَم    

ْحمُل الّسم ٌَ ٌّة التعلٌلٌة التً حملها كالم االنباري على ألسنة الفّراء ال  ات المنطق

الكوفٌٌن((
ٖ
. 

 و أقوُل هنا: أال ٌدعو هذا كله إلى الوقوع فً الوهم؟

 و االستدالل باألولى: . ب

و ٌقُؾ وراءه أبو البركات أٌضاً، ففً مسؤلة جمع العلم المإنث بالتاء جمع مذكٍر          

سالماً 
ٗ

)إذا كانت الهاء فً تقدٌر اإلسقاط جاَز جمعه بالواو و النون ، ساَق هذا الّدلٌل: )

كسابر األسماء المجموعة بالواو و الّنون؛ و الذي ٌدّل على صّحِة مذهبنا إّنا أجمعنا على 

أّنك لو سّمٌَت رجالً بحمراء أو حبلى لجمعته بالواو و الّنون، فقلَت: ))حمراإون، و 

ه ألؾ التؤنٌث أشّد تمكناً فً التؤنٌث مّما فً آخره تاء حبلون(( وال ِخالَؾ أنَّ ما فً آخر

َؽْت الكلمة علٌها، و لم تخرج الكلم ٌْ ، تؤنٌثة من تذكٌر إلى التؤنٌث؛ ألنَّ ألؾ التؤنٌث ِص

و تاء التؤنٌث ما صٌؽت الكلمة علٌها و أخرجت الكلمة من الّتذكٌر إلى التؤنٌث، و لهذا 

 ع الّصرؾ مقاَم شٌبٌن، بخالؾ التؤنٌث بالتاء، و إذا جازَ المعنى قاَم الّتؤنٌث باأللؾ فً من

                                         
-
 .٘ٗ/ٔ((: ٘) اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٔ

-
 .ٜٗ/ٔ((: ٘) اإلنصاف نفسو )المسألة ٕ

-
 .ٗٚٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٖ

-
 .ٓٗ/ٔ((: ٗ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٗ
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فألن ٌجوز ذلك  -و هً أوكد من الّتاء -أْن ٌجمع بالواو و الّنون ما فً آخره ألؾ التؤنٌث

فٌما آخره التاء كان ذلك من طرٌق األولى((
ٔ
. 

عن و ))على هذا الؽرار ٌقّدم أبو البركات صورة المذهب الكوفً، و هً ال تختلؾ    

صورة المذهب البصري فً كثٌر من المواضٌع، إذ نجد الكوفٌٌن ٌستعملون األدلة 

العقلٌة التً استمّدها علم الّنحو من الّدراسات الفقهٌة و المنطقٌة((
ٕ
. 

 

 ج. و العلّة:

نقَل إلٌنا أبو البركات صورة للعلل التً قال بؤّنه نقلها عن الكوفٌٌن، ))و الحّق إنَّ          

الجموح و الّشرود ما بلؽته فً الصورة التً ٌن علالً كثٌرة،... و لكّنها ال تبلػ من للكوفٌ

نقلها إلٌنا كتاب اإلنصاؾ، و بهذا ٌلتقً عنَد أبً البركات المذهبان معاً((
ٖ
. 

و قد اّتضحت هذه الصورة فً مسابل كثٌرة مّما نقله أبو البركات، من ذلك مسؤلة اسم    

ٌُْعَرُؾ بشٌبٌن بالعٌن و القلب، و أّما االسم العلم اإلشارة أْعَرُؾ المعا ُه )) رؾ جمٌعاً، ألنَّ

ٌُْعَرُؾ بشًٍء  ٌُْعَرُؾ بشٌبٌن ٌنبؽً أْن ٌكوَن أعرُؾ مّما  ٌُْعَرُؾ إال بالقلِب وحده، و ما  فال 

واحٍد((
ٗ
. 

لى لننظر معاً إلى كل هذا التكلّؾ و االصطناع الذي قام به أبو البركات، أال ٌدّل هذا ع

 تعّمِد الخطؤ؟ و هو بدوره ٌسهل الوقوع فً الوهم.

 د. و القٌاس:

ٌّاً على           حاول أبو البركات فً كتابه أْن ٌجعل الكوفٌٌن ٌبدون و كؤنَّهم اعتمدوا كل

ٌّة أكثر من أْن ُتْحصى إلثبات  القٌاس، أو الجمع بٌنه و بٌن النقل، و جاَء بمسابل خالف

 ذلك.

: قٌاس )لكن( على )بل( فً جواز العطؾ بها فً اإلٌجابمن هذه المسابل   
٘

، و قٌاس 

الجمع بٌن )ما( و )أْن( و هما نافٌتان، لتوكٌد النفً، على الجمع بٌن )أْن( و الاّلم لتوكٌد 

اإلثبات
ٙ

، فهً تقوم مقام: كً، أو: أْن، و لهذا  ، و قٌاس )حّتى( على واو القسم و واو ُربَّ

                                         
-
 .ٔٗ-ٓٗ/ٔ((: ٗ) اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٔ

-
 .٘ٚٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٕ

-
 .٘ٚٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٖ

-
 .ٛٓٚ/ٕ((: ٔٓٔاإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٗ

-
 .ٗٛٗ/ٕ((: ٛٙ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٘

-
 .ٖٙٙ/ٕ((: ٜٛ)المسألة ) اإلنصاف في مسائل الخالفينظر:  ٙ



ٗٔ 

 

 

بعدها؛ لقٌامها مقام الباء، و  ا تجّر الواو فً القسم األسماءلهذا ٌجب أْن تعمل الّنصب كم

تجّر واو ُربَّ األسماء بعَدها؛ ألّنها تقوُم مقاَم ُربَّ 
ٔ
. 

و ٌبدو أنَّ هذه التعلٌالت من افتعال أبً البركات، إذ جعل صورة المذهب الكوفً     

اضع التً ٌظهُر فٌها هذا تبدو قرٌبة الّشبه من صورة المذهب البصري إالّ أنَّ ))عدد المو

االتجاه فً نحو الكوفة أقّل ِمَن المواضَع التً تظهُر فٌها منهُج أهل الَبْصَرِة، و علُّة ذلك 

أنَّ هذا كلّه جاَء نتٌجة مٌل الّرجل إلى المذهب البصري، و تبنٌه هذا المذهب فً عرض 

ٌّة، لذا تجده انتصَر لنحاة البصرة فً أربع عشرةَ  و مبة مسؤلة، و لم  مسابله الخالف

 ٌنتصر لنحاة الكوفِة إال فً مسابل سبع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوهم غٌر المتعمد

 تمهٌد: 

                                         
-
 .ٜٚ٘/ٕ((: ٖٛ) ينظر: المصدر نفسو )المسألة ٔ



ٕٗ 

 

 

ُه ظهَر تحدثنا           فً بدء هذا الباب عن الخالؾ الّنحوي و عالقته بالوهم، و ذكرنا أنَّ

ؽداد و جَرْت فً بمع ظهور النحو، إال أّنه بدأ ٌؤخذ شكالً ممٌزاً بعد أْن التقى العلماء 

بٌنهم المناظرات و المساءالت، و قد شهد القرن الثانً َنْهضة ثقافًٌة كانت نتٌجة لطبٌعة 

 .د بخاصة و الدولة العباسٌة بعامةالتقّدم الحضاري، و الّنمو االقتصادي الذي ؼٌر بؽدا

ٌّة كا    ٌَّز القرن الثالث الهجري بازدٌاد نشاط الّتؤلٌؾ فً المجاالت العلم فة، إال أّن و تم

و هذا  -ظهور الكتب التً تدور حول الخالؾ، لم ٌبدأ إال فً الّربع األخٌر من هذا القرن

و استمر التؤلٌؾ فً الخالؾ  -ال ٌعنً أْن لٌس ثمة كتب عنٌت بالخالؾ قبل هذا التارٌخ

ُم حّتى أصبح الّسمة الؽالبة على الكتب الّنحوٌة خالل القرن الّرابع الهجري، فظهَر الَوهْ 

المتعّمُد بؤشكاله المختلفة التً سبَق ذكرها فً المبحث الثانً. ُثمَّ أخذت حّدةُ الخالِؾ 

تخؾُّ شٌباً فشٌباً، و ظهرت طابفة أخرى من النحاة، بدإوا ٌمزجون بٌن آراء المذهبٌن، 

ؼٌر المتعّمد تظهر فً األفق. و  أطلَق علٌهم اسم البؽدادٌٌن. و معهم بدأت بوادَر الوهمِ 

 أسباب كثٌرة على ظهوره، رتبتها على وفق أهمٌتها على النحو اآلتً:د ساعدت ق

 الّتصحٌف و الّتحرٌف: .ٔ

قال عنهما األستاذ عبد السالم هارون: ))و ُهما أكبُر آفٍة ُمِنٌْت بها اآلثار          

ٌّة(( العلم
ٔ

، و ، حتى ال ٌكاُد كتاٌب ٌخلو منها فتارٌخ التصحٌؾ و التحرٌؾ قدٌٌم جدا

قد وقع فٌه جماعة من الفضالء من أبمة اللّؽة و أبمة الحدٌث، إذ قال اإلماُم أحمد بن 

حنبل: ))و من ٌعرى من الخطؤ و الّتصحٌؾ((
ٕ
. 

ٌّوطً فصالً خاّصا به    و قْد عقَد له الس
ٖ

، إال أّنه لم ٌفصل بٌنهما فصالً دقٌقاً، أّما 

، بداللِة قوله: ))إن كانت المخالفة ابن ِحْجر العسقالنً فقد فّرق بٌنهما فرقاً واضحاً 

بتؽٌٌر حرؾ أو حروؾ مع بقاء صورة الخط فً السٌاق، فإْن كان ذلك بالنسبة إلى 

النقط فالمّصحؾ، و إْن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحّرؾ((
ٗ
. 

فهو ٌجعل ))التَّصحٌؾ خاصاً بااللتباس فً نقط الحروؾ المتشابهة فً الشكل    

الّثاء، و الجٌم و الحاء و الخاء، و الّدال و الّذال، و الّراء و الّزاي، و  كالباء و الّتاء و

الّسٌن و الّشٌن، و الّصاد و الّضاد، و الّطاء و الّظاء، فإنَّ صور تلك الحروؾ واحدة، 

بعضها عن بعض فً الكاتبة الحدٌثة إال النقط أو مقدارها. و أّما التحرٌؾ و ال ٌفّرق 

الحروؾ و رسمها كالدال و الّراء، و الدال و الالم، و الّنون فهو خاص بتؽٌٌر شكل 

                                         
-
 .ٓٙتحقيق النصوص و نشرىا:  ٔ

-
 .ٖٖ٘/ٕالمزىر:  ٕ

-
 .ٜٖٗ-ٖٖ٘/ٕينظر: المصدر نفسو:  ٖ

-
 .ٕٖأىل األثر:  حشرح نخبة الفكر في مصطم ٗ



ٖٗ 

 

 

و الّزاي فً الحروؾ المتقاربة الّصورة، و المٌم و القاؾ، و الالم و العٌن فً 

الحروؾ المتباعدة الصورة((
ٔ
. 

و ٌمكن أْن ٌكوَن التصحٌُؾ و التحرٌُؾ سبباً وجٌهاً للّشك فً بعض الّنصوص    

ٌّة إلى الخالؾ؛  العلماء فٌها على نصوٍص مكتوبة لم ٌسمعوها من  عتمادالالمإد

العرب مباشرة، فالكتابة فً أّول أمرها كانت مشكولة و ؼٌَر منقوطة فسهل 

التصحٌؾ
ٕ
. 

قاَل األزهري: ))و لٌس كما قال البشتً ألّنه اعترؾ بؤنَّه صحفً، و الّصحفً إذا    

أّنه ٌخبر عن كتب لم  كان رأس ماله صحفاً قرأها فإّنه ٌصحؾ فٌكثر، و ذلك

و إنَّ أكثر ما قرأنا من ٌسمعها، و دفاتر ال ٌدري أصحٌٌح ما كتب فٌها أم ال، 

الّصحؾ التً لم تضبط بالّنقط الّصحٌح، و لم ٌتول تصحٌحها أهل المعرفة 

لسقٌمة((
ٖ

، و قد ٌكون الّتصحٌؾ و الّتحرٌؾ ناتجاً عن خطؤ فً القراءة أو السمع أو 

ٌّات  الفهم و مّما وردَ  ، الذي كان القارئعن الخطؤ فً القراءة ما روي عن حمزة الز

ذلك اْلِكتاُب  ﴾ٔ﴿الم﴿تعالى  ٌتلو القرآن من المصحؾ، إّنه قرأ ٌوماً و أبوه ٌسمع، قوله

قٌَن  َب فٌِه ُهدًى للُمتَّ ٌْ ﴾﴾ٕ﴿ال ِر
ٗ

َت فٌه(، فقاَل أبوه: ))دع المصحؾ و   ٌْ قرأها )ال َز

جال ((تلقن من أفواه الرِّ
٘
. 

و أّما ما كان نتاجاً لخطؤ الّسمع، فمنه كؤْن ٌملً المملً كلمة )ثابت( فٌسمعها    

الكاتب و ٌكتبها )نابت(، أو كلمة )احتجم( فٌسمعها الكاتب و ٌكتبها )احتجب(
ٙ
. 

و أّما ما كاَن نتاجاً لخطؤ الفهم، فمنه ما ذكره الجاحظ: ))قاَل ٌونس بن حبٌب:       

 من روابع الكلم ما جاءنا عن رسول هللا )صلى هللا علٌه و سلم( ما جاءنا من أحدٍ 

))
7
. 

ٌقول األستاذ عبد السالم هارون: ))جاَء فً حاشٌٍة قدٌمٍة من إحدى نسخه تعلٌقاً      

على ذلك: )هذا مّما صحفه الجاحظ و أخطؤ فٌه، ألنَّ ٌونس إّنما قاَل: عن البتً، و 

                                         
-
 .ٕٙ-ٔٙتحقيق النصوص و نشرىا:  ٔ

-
 .ٕٚينظر: التّنبيو عمى حدوث التصحيف:  ٕ

-
 .ٖٖ/ٔتيذيب المغة:  ٖ

-
 .ٕ-ٔالبقرة/ ٗ

-
 .ٖٔ-ٕالتصحيف و التحريف:  ٘

-
 .ٕٙينظر: تحقيق النصوص و نشرىا:  ٙ

-
 .ٛٔ/ٕالبيان و التبيين:  ٚ



ٗٗ 

 

 

، ثم جعَل ، فلّما لْم ٌذكر عهو عثمان البتً ًّ ثمان التبَس البّتً فصّحفه الجاحظ بالنب

مكاَن النبً الرسول، و كاَن البّتً من الفَُصحاء( ((
ٔ
 . 

ٌّن أنَّ التصحٌؾ و التحرٌؾ قد وقع فً كتِب الخالؾ، و      و استناداً إلى ما تقدم، ٌتب

ٌّة كنُت ال أملُك  و إنْ  -قد ٌكوُن سبباً فً الوهم الذي وقَع فً كثٌٍر من المسابل الخالف

إال أنَّ ما تقّدم من كالم ٌشّكل اعترافاً واضحاً و صرٌحاً بدور  -أدلًّة تثبُت ذلك

 التصحٌؾ و التحرٌؾ فً الوقوع فً الخطؤ و السهو الذي ٌإدي بدوره إلى الوهم.

 الخطؤ فً النقل و العزو: .ٕ

عب أْن نثق بصحة اآلراء المنسوبة إلى نحاة المذهب          ٌن فً كتب من الصَّ

الخالؾ الّنحوي، ذلك ))أنَّ النحاة القدماء كانوا ٌنقلون بعضهم عن بعض دون تحقٌق 

أو رجوع إلى األصل المنقول عنه، كما كانوا ٌتساهلون فً دقّة الّنسبة، فهم ٌنسبون 

الّرأي مّرًة إلى صاحبِه، و مرًة أخرى ٌنسبونه إلى أهل مذهبه((
ٕ

. 

فوات التً عثرُت علٌها فً كتاب اإلنصاؾ، أو فً ؼٌره و على الرؼم من قلّة اله    

 أثراً فً وجود الوهم و سعتِه. األخطاءمن كتب الخالؾ، إال أنَّ لتلك الهفوات و 

من ذلك الرواٌة التً نقلها أبو البركات فً مسؤلة ترخٌم المضاؾ بحذؾ المضاؾ     

إلٌه 
ٖ

ؽوٌٌن: لٌس فً العرب أثالة ، فقد جاء فً أمالً ابن الشجري: ))و قاَل بعُض اللّ 

أثالة علماً، و إّنما هو أُثال، سمًِّ بجبل ٌقال له: أُثال، و قال المبّرد: ذهب سٌبوٌه إلى 

على  ، و لكّنه نصبه ألّنه مفعول معطوؾأنَّ أثاالً مرّخم، و لٌس القول عندي كما قال

فً العرب  ما قبله من الضمٌر المنصوب، فهذا القول المبرد وفاق لمن زعم أّنه لٌسَ 

أثالة علماً((
ٗ
. 

أّما أبو البركات فقد حول تلك الرواٌة إلى شمل آخر، ٌظهر فٌه الوهم صراحًة،     

فقد جاَء فً اإلنصاؾ: ))و َزَعم المبّرد أّنُه لٌس فً العرب أثالة((
٘
. 

و فً موضع آخر ٌظهر فٌه الخطؤ فً العزو، هو ما جاء فً األشباه و النظابر،      

جاج روى عن المبرد عن المازنً عن أبً زٌد أنَّ من العرب من ٌقول: هذه إنَّ الزّ 

العشرة الّدراهم، و الخمسة األثواب، و فٌه أّن األخفش رواها أٌضاً 
ٔ
. 

                                         
-
 .ٖٙتحقيق النصوص و نشرىا:  ٔ

-
 .ٕٓٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٕ

-
 .ٖٚٗ/ٔ((: ٛٗر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة )ينظ ٖ

-
 .ٕٜ/ٕأمالي ابن الشجري:  ٗ

-
 .ٖ٘٘/ٔ((: ٛٗ) اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٘



ٗ٘ 

 

 

ًّ عن األخفش     واٌة عن الجرم أّما أبو البركات فٌنقل هذه الرِّ
ٕ

، وفاته طرٌق أبً 

توقعاً، إال أنَّ أبا البركات هنا ٌبدو  زٌد، علماً أنَّ رواٌة الجرمً عن أبً زٌد أكثر

 معتمداً فٌما نقل على ذاكرته التً لم توفر له الدقة فٌما أعطته.

و هناك أٌضاً إهمال التحقٌق فً نسبة الشواهد، و هو ما لمسناه فً مسؤلة )أفعل(     

التعجب، أهو اسم أو فعل؟
ٖ

، فقد ذكر ابن الشجري
ٗ

 أنَّ الفّراء و صحبه احتجوا على 

 :أسمٌة أفعل الّتعجب بمجٌبه مصؽراً فً قول الشَّاعر: من الرجز

لَح ِؼْزالناً َشّدَن لنا     ِمْن َهإلٌَاِبُكنَّ الّضاِل و الّسِمرِ  ٌْ ٌاَما أَُم
٘

 

أّما أبو البركات فقد نقل هذا الشاهد دون أْن ٌخّص الفّراء باالحتجاج به    
ٙ

. و على 

شعراء كثٌرٌن، ؼٌَر أنَّ الّسخاوي فً خزانة األدب الّرؼم من أنَّ البٌت قد نسب إلى 

ًّ ابن محّمد  تحقق من نسبة هذا البٌت، و أّنه لٌس لهإالء الشعراء و إّنما هو لعل

العرٌنً، و هو شاعر متؤخر، من شعراء القرن الرابع الهجري
7
. 

ا هنا ٌقول األستاذ الحلوانً: ))و سواء أصح ما قاله الّسخاوي أم لم ٌصّح، فإّنن    

بٌن اثنتٌن: أّما أْن ٌكون أبو البركات لم ٌعرؾ الخالؾ حول البٌت، و أّما أْن ٌكون 

له أّنه لشاعر ٌحتج به، و على أي االحتمالٌن كان ٌفرض علٌه أْن ٌزٌل عرفه و تؤّكد 

به  اللّبس، و أْن ٌصّحح االستشهاد بالبٌت، أو ٌنكر على نحاة الكوفة االحتجاج

الذي ٌؽلب على الّظن أّن ابن الشجري نفسه لم ٌعرؾ ما ٌدور  للخالؾ فٌه، و لكن

حول البٌت من اختالؾ فً نسبته، و كذلك أبو البركات((
8
. 

: ))لماذا ال ٌنسب -و نحن معه -الحلوانً أْن ٌتساءل األستاذو نرى أّن من حّق     

ت؟ ما داَم ابن الشجري االحتجاج به إلى نحاة الكوفة؟، و لماذا ال ٌنقله أبو البركا

قد نسب االحتجاج به إلى الفّراء و صحبه، و هما ٌجهالن قابله(( أستاذه
9
. 

كذلك وقع أبو البركات فً الخطؤ فً توجٌه شاهد من الشعر فً مسؤلة مجًء واو    

العطؾ زابدة
ٔ

 ، و هو قول الشاعر:

                                                                                                                            
-
 .ٜٗ/ٖينظر: األشباه و النظائر:  ٔ

-
 .ٖٖٔ/ٔ((: ٖٗينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٕ

-
 .ٕٙٔ/ٔ((: ٘ٔ) لةينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسأ ٖ

-
 .ٖٓٔ/ٕينظر: أمالي ابن الشجري:  ٗ

-
 .ٜٔٙينسب ىذا البيت إلى العرجي أو لممجنون أو لي الرمة، أو لعّمي بن أحمد، أو لمحسين بن عبد اهلل في شرح شواىد المغني:  ٘

-
 .ٕٚٔ/ٔ((: ٘ٔينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٙ

-
 .ٚٗ/ٔينظر: خزانة األدب:  ٚ

-
 .ٔٓٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٛ

-
 .ٔٓٔالمصدر نفسو:  ٜ
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رداَحّتى إذا أْسلُكوُهم ِفً َقَتاِبدٍة    شالًّ َكما تطرُد الجّمالُة الشُّ 
ٕ

 

 

قال أبو البركات: ))و لم ٌؤت بالجواب؛ ألّن هذا البٌت آخر القصٌدة، و التقدٌر فٌه:    

ٌّاً لإلٌجاز و االختصار على  حتى إذا أسلكوهم فً قتادة ُشلّوا شالًّ، َفُحِذَؾ للعلم به توخ

ٌّنا(( ما ب
ٖ
. 

: ))و هذا و قد انتبه البؽدادي لهذا الوهم فً توجٌه أبً البركات البٌت، فقال   

المذهب ؼٌر سدٌد، ألّن الشّل، أي الطرد، إّنما كان قبل إسالكهم فً قتابده((
ٗ

. و قد 

ابن الشجري أستاذهأخ أبو البركات هذا البٌت و توجٌهه من أمالً 
٘
. 

 عدم االستقصاء فً نسبة الّرأي: .ٖ

إلفً نباري و ؼٌره من مؤ فً الّنقل و الّنسبة، وجدنا األو إلى جانب الخط         

كتب الخالؾ ال ٌستقصون آراء النحاة من المذهبٌن فً المسؤلة الواحدة، ففً كتاب 

وجدنا مإلفه ٌستثنً آراء بعض النحاة فً المسؤلة التً ٌعرضها،  -مثالً  -اإلنصاؾ

فمثالً فً مسؤلة جواز ترخٌم االسم الّثالثً المتحّرك الوسط
ٙ

، لم ٌذكر األخفش مع 

ابن الشجري ستاذهأنحاة الكوفة، و قد ذكره 
7

، كما لم ٌستثِن األخفش و المبرد من 

البصرٌٌن لذهابهما مذهب أهل الكوفة فً أنَّ )مْن( تؤتً البتداء الؽاٌة فً الزمان
8
. 

جاج و لم ٌذكره بجانب الكوفٌٌن فً ذهابهم إلى أنَّ اسم اإلشارة     و لم ٌستثِن الزَّ

ٌؤتً بمعنى االسم الموصول
9

أستاذه ابن الشجري ٌنسب إلٌه  ، على الّرؼم من أنَّ 

ذلك
ٔٓ
. 

و ٌبدو أنَّ أبا البركات كان ٌستثنً فً مسابل كثٌرة خالفوا مذهبهم، و قالوا    

بالمذهب األخر، إال أّنه لم ٌلتزم بهذه الخطة فً مواضع كثٌرة من كتابه ))و لو فعل 

لكان)إنصافه( أكثُر دقّة((
ٔ
. 

                                                                                                                            
-
 .ٙ٘ٗ/ٕ((: ٗٙينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٔ

-
 .ٕٓ٘،ٖٕٓ، و األزىية في عمم الحروف ٘ٚٙ/ٕالبيت لعبد مناف بن ربع اليذلي، في شرح أشعار اليذليين:  ٕ

-
 .ٔٙٗ/ٕ(( :ٗٙلة)اإلنصاف في مسائل الخالف )المسأ ٖ

-
 .ٓٚٔ/ٖخزانة األدب:  ٗ

-
 .ٖٛ٘/ٔينظر: األمالي الشجرية:  ٘

-
 .ٖٙ٘/ٔ(( : ٜٗ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٙ

-
 .ٔٛ/ٕينظر: األمالي الشجرية:  ٚ

-
 .ٖٓٚ/ٔ((: ٗ٘) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٛ

-
 .ٚٔٚ/ٕ((: ٖٓٔينظر: المصدر نفسو )المسألة ) ٜ

-
 .ٓٚٔ/ٕينظر: األمالي الشجرية:  ٓٔ
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 اعتماد الّرأي الجزئً: .ٗ

ما نجد مسابل تقوم على رأي نحوّي واحد، و لكّن القول فٌها منسوب  كثٌراً          

إلى رجال المذهب كلّه، و هذا ما حصَل بالنسبة إلى نحاة الكوفة فً كتابه اإلنصاؾ 

مثالً، فقد وجدنا األنباري ٌنسب إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌذهبون إلى أنَّ الواو تحذؾ من 

متعدي)ٌعد، و ٌزن(، للفرق بٌن الالزم و ال
ٕ
. 

و هذا الرأي لٌس للكوفٌٌن جمٌعاً، و إّنما هو للكسابً وحده، فقد ذهب ثعلب فً    

هذه المسؤلة مذهب أهل البصرة
ٖ

، و كذلك فعل أبو بكر بن األنباري
ٗ
. 

و ٌبدو أنَّ المبّرد هو الذي أوقع أبا البركات فً هذا الوهم؛ ألّنه نسب هذا الرأي    

فً الكامل إلى )قوم(
٘

وهم أبو البركات فً أّنهم الكوفٌون. و ٌدّل على هذا أّن  ، و قد

أبا البركات استعان به فً هذه المسؤلة، و قّدم أدلّته فً الّرد علٌهم
ٙ
. 

و قد ٌجعل العلّة التً ٌقدمها واحد من نحاة المذهب عامة فٌهم، ففً مسؤلة الخالؾ    

ب إلى الكوفٌٌن أّنهم فً رافع االسم الواقع بعد الظرؾ و الجار و المجرور، نس

ٌقدرون فً: أمامك زٌٌد، حلَّ أمامك زٌٌد، ))فحذؾ الفعل و اكتفً بالظرؾ منه و هو 

ؼٌر مطلوب فارتفع االسم به كما ٌرتفع بالفعل((
7
. 

و فً مسؤلة عامل الّنصب فً الظرؾ الواقع خبراً، نجده ٌنسب هذا التعلٌل إلى    

الكوفٌون إلى أنَّ الظرؾ ٌنتصب على  ثعلب وحده دون الكوفٌٌن، ٌقول: ))ذهبَ 

الخالؾ إذا وقع خبراً للمبتدأ، نحو: )زٌٌد أمامك، و عمرو وراءك( و ما أشبه ذلك، و 

ذهب أبو العباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب من الكوفٌٌن إلى أّنه ٌنتصب ألّن األصل فً 

ً قولك: )أمامك زٌٌد، فحذؾ الفعل و هو ؼٌر مطلوب، و اكتفً بالظرؾ منه فبق

منصوباً على ما كان علٌه مع الفعل((
8
. 

                                                                                                                            
-
 .٘ٓٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٔ

-
 .ٕٛٚ/ٕ((: ٕٔٔ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٕ

-
 .ٖٓٙينظر: مجالس ثعمب:  ٖ

-
 .ٕٚٛينظر: شرح القصائد الّسبع الطوال:  ٗ

-
 .ٜٚ-ٛٚينظر: الكامل في المغة و األدب:  ٘

-
 .ٚٛٚ-ٖٛٚ/ٕ((: ٕٔٔينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٙ

-
 .ٔ٘/ٔ((: ٙ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٚ

-
 .ٕ٘ٗ/ٔ(( : ٜٕ) اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٛ
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نالحظ مّما مّر أنَّ الكوفٌٌن متفقون فً المسؤلة السادسة بداللة أنَّ الفّراء أعرب هذا    

اإلعراب فً كتابه )معانً القرآن(، إال أّنه لم ٌعلّله
ٔ

، ))فلم ٌبق أمام أبً البركات 

اً((ؼٌر رأي ثعلب، ٌثبته حجًة أو علًة ألهل الكوفة جمٌع
ٕ
. 

 

 اعتماد المتؤخرٌن: .٘

ٌإخذ على كتب الخالؾ ))أّنها لم تراع الّتطور الزمنً، و لم تقسمه إلى مراحل؛          

لٌعرؾ تطوره، و تفهم حقٌقته((
ٖ

نجد أبا البركات ٌجعل من  -مثالً -، ففً كتاب اإلنصاؾ

حٌن ٌنسبهم جٌل الّزجاجً و الفارسً و ابن برهان و ابن خالوٌه ممثلٌن للمذهبٌن، فً 

 المعاصرون إلى المذهب البؽدادي.

فقد تتفق اآلراء الكوفٌة و البصرٌة فً مسؤلٍة ما، مثل اتفاق جٌل سٌبوٌه و الفّراء، و    

جٌل ثعلب و المبّرد، إال أّننا نجد أبا البركات ٌجعل منها مسؤلة خالفٌة بٌن المذهبٌن، 

سبة القول بؤنَّ الم األمر تحذؾ من معتمداً على المتؤخرٌن من الّنحاة، كما فعل فً ن

المضارع و ٌبقى عملها إلى الكوفٌٌن، أّما البصرٌون فٌرون ذلك ضرورة
ٗ

، و قد استند 

األنباري فً تؤٌٌد رأي البصرٌٌن إلى رواٌة نقلها عن أبً عثمان المازنً، و هً أّنه 

ر إال فً كان فً مجلس الفّراء و سمعه ٌقول ألصحابه: ))و ال ٌجوز حذؾ الم األم

 شعر، و أنشد: من الرجز

ْزُعْم أّنً َشاِعٌر   ٌَ ْدُن ِمّنً َتْنَهُه الَمزاِجرُ       َمْن كاَن ال  ٌَ َف
٘

 

فقال له أبو عثمان: ))لَِم جاز فً الّشعر و لم ٌجز فً الكالم، فقال: ألنَّ الشعر ٌضطّر 

الّشاعر فٌحذؾ((
ٙ
. 

 لرجزو شبٌه هذا ما ٌقوله ثعلب فً قول الّشاعر: من ا

بُ     َفال َتْسَتِطْل مّنً بقاِبً و ُمّدِتً     ٌْ َك َنِص ٌْ ِر ِف ٌْ ُكْن للَخ ٌَ  َو لِكْن 

قاَل: ))أراد: لٌُكْن، و ظهوُر الالم أجود((
ٔ
. 

                                         
-
 .ٙ/ٕ، ٚ٘ٗ/ٔينظر: معاني القرآن: ٔ

-
 .ٙٓٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٕ

-
 .ٙٓٔب اإلنصاف و الخالف بين المذىبين:كتا ٖ

-
 .ٖٓ٘/ٕ((: ٕٚ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٗ

-
 .ٕٙ٘، و رصف المباني: ٕٜٖ/ٔ، و سر صناعة اإلعراب: ٙٓٔ/ٔالشعر و الشعراء:  ٘

-
 .ٚٗ٘/ٕ((: ٕٚاإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٙ
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ًّ تحول بعضه عند أبً     و الخالُؾ الّنحوي اللّؽوي الذي نشَب بٌن ابن خالوٌه و الفارس

طنع مسؤلة الخالؾ فً عمل الجّر فً االسم البركات إلى خالؾ بٌن المذهبٌن، فقد اص

) الذي بعد واو )ُربَّ
ٕ

لوٌه لم ، علماً أنَّ الكوفٌٌن و البصرٌٌن المتقّدمٌن قبل زمن ابن خا

ٌٌن دون أْن ٌشٌر نباري تلمٌذ ثعلب ٌذهب فٌها مذهب البصرٌعرفوها، فؤبو بكر بن األ

لٌه أصحابهإلى رأي ٌذهب إ
ٖ

ذهب من الكوفٌٌن إلى أّن عمل ، و لعل ابن خالوٌه أّول من 

الجر للواو نفسها، و على هذا أّن أبا البركات كان واهماً عندما نسب القول إلى المبّرد
ٗ

 ،

))فال ٌعقل أال ٌقؾ أبو علً على رأٌه هذا و هو كثٌر التعقب له و الّرد علٌه((
٘
. 

و ؼٌره ممن ألّؾ إّن هذا االعتماد على المتؤخرٌن ٌفسر لنا ما وقع فٌه أبو البركات    

لم ٌقولوا به إلٌهم، أو تشوٌه ما  فً الخالؾ ))من وهم فً فهم آراء الكوفٌٌن و نسبة ما

قالوه((
ٙ

 ، على نحو ما سنعرضه فً الفصلٌن القادمٌن.

 

 

 ضٌاع الّتراث الكوفً: .ٙ

من كتب نحاة الكوفة إال القلٌل، مثل كتاب معانً القرآن، و قد  لم ٌصل إلٌنا         

ٌّة ال ضاع ا لكثٌر من الكتب المهّمة، مثل كتب الكسابً، حّتى أنَّ المكتبات العرب

المختصرتعرؾ الكثٌر مّما ٌذكر له فً النَّحو، و القدماء ٌنسبون إلٌه كتاباً اسمه: 
7

 ،

، األندلسٌبدو أّن له قٌمة كبٌرة فً الّنحو الكوفً؛ لعناٌة الّنحاة به، و ال سٌما نحاة 

مأْن دخَل بالدهبعد 
8
. 

كما ضاع كتاب الحدود للفّراء، و هو كتاٌب نحوّي خالص، أودعه خالصة نحوه و    

، و تفّرغ له سنٌن بؤمر الخلٌفة المؤمون، و ألزم له األمناء و المنفقٌنأستاذهنحو 
9

، و 

جمع فٌه كثٌراً من أبواب الّنحو التً دار الخالؾ حولها بٌن المذهبٌن
ٔ
. 

                                                                                                                            
-
 .ٙ٘ٗمجالس ثعمب:  ٔ

-
 .ٕٙٚ/ٔ((: ٘٘) مسائل الخالف )المسألة ينظر: اإلنصاف في ٕ

-
 .ٜٖينظر: شرح القصائد السبع الطوال: ٖ

-
 .ٕٙٚ/ٔ((: ٘٘ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٗ

-
 .ٜٓٔكتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٘

-
 .ٖٕٙابن األنباري في كتابو اإلنصاف في مسائل الخالف:  ٙ

-
 .ٗٓٔينظر: الفيرست:  ٚ

-
 .ٕٛٚينظر: طبقات النحويين و المغويين:  ٛ

-
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٗينظر: تاريخ بغداد:  ٜ
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ٌّة إال ما أودعه أمالٌه، و ما نقله عنه كذلك لم ٌصل إلٌنا من آرا    ء ثعلب الّنحو

نباري و اسمه: شرح الكافً، لم ٌصل إلٌنا كتاب أبً بكر بن األالمتؤخرون، كما 

فضالً عن كتب أخرى ضاعت و لم تصل إلى أٌدٌنا
ٕ
. 

ابق من     و ٌبدو أنَّ ما طبع أو عرؾ من كتب الكوفة لم ٌكن معروفاً عند الجٌل السَّ

ٌّة، المعاص ٌّة على أصول علم رٌن، لذا كانت أحكامهم فً كثٌٍر من األحٌان ؼٌر مبن

ٌّل إلٌهم أنَّ ما قاله القدماء كاٍؾ فً معرفة ٌّة لمذهب أهل الكوفة إذ ُخ الّسمات الّنحو
ٖ
. 

ٌّة -ٌّتضح من خالل ما تقّدم أنَّ أبا البركات    ما بسبب نقص مصدره الكوف كان  -ُربَّ

ٌّة، إذ بدا واضحاً أثر الّسٌرافً و معتمداً على كتب ال بصرٌٌن فً نقل اآلراء الكوف

و المبّرد، و ))أفاَد من  الّزجاجً اللّذٌن كاَن ٌنقل عنهما نّصاً، كما نقل عن سٌبوٌه

ابن الّشجري، الذي نقل عن أمالٌه بعض المسابل  أستاذهؼٌرهم، خاصة من 

بنصها((
ٗ
. 

جاجً، ٌعرض آراء الكوفٌٌن بؤلفاظ ؼٌر  و قد كاّن قسم من هإالء العلماء مثل    الزَّ

ُه كان ٌنقلها عن بعض البؽدادٌٌن و الكوفٌٌن المتؤخرٌن الذٌن عرضوها  ألفاظهم، و أنَّ

ما نذكر هذه األجوبة عن الكوفٌٌن على  و فسروها، و قد نصَّ على ذلك بقوله: ))و إنَّ

رٌن، و على حسب ما فً حسب ما سمعنا مّما ٌحتّج به ّمْن ٌنُصر مذهبهم من المتؤخ

كتبهم إال أنَّ العبارة عن ذلك بؽٌر ألفاظهم و المعنى واحد، ألّنا لو تكلّفنا حكاٌة 

ألفاظهم بؤعٌانها لكاَن فً نقل ذلك مشقّة علٌنا من ؼٌر زٌادة فً الفابدة، َبل لعّل أكثر 

ْن نحكً عنه و كثٌٌر من ألفاظهم قد هّذبها مَ ألفاظهم ال ٌفهمها من لم ٌنظر فً كتبهم،

مذهب الكوفٌٌن، مثل ابن كٌسان، و ابن شقٌر، و ابن الخٌاط، و ابن األنباري. فنحن 

على ألفاظ هإالء و َمْن جرى مجراهم، مع أّنُه ال زٌادة فً  كوفٌٌنإّنما نحكً علل ال

المعنى علٌهم، وال بخس حظ ٌجب لهم((
٘
. 

و قد نصَّ على أّنُه نقل  -البركاتفإذا كان الّزجاجً واحداً ممن كان ٌنقل عنهم أبو    

فكٌؾ ال ٌفضً هذا النقل إلى الوهم؟ و لم ٌقتصر األمر  -آراء الكوفٌٌن بؽٌر ألفاظها

على نسبِة اآلراء، أو الّرد علٌها، بل تعّداه إلى الشواهد و األمثلة أٌضاً، فقد وجْدنا أنَّ 

الؾ فً احتجاج الكثٌر من الشواهد الواردة فً اإلنصاؾ، و ؼٌره من كتب الخ

                                                                                                                            
-
 .ٙٓٔينظر: الفيرست:  ٔ

-
 .ٕ٘ٙ: هينظر: نزىة االلبا ٕ

-
 .ٜٙٔينظر: كتاب اإلنصاف و الخالف النحوي بين المذىبين:  ٖ

-
 .ٖٕٚ-ٖٕٙابن األنباري في كتابو اإلنصاف في مسائل الخالف:  ٗ

-
 .ٕٖٔ-ٖٔٔفي عمل النحو: اإليضاح  ٘
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نباري على هإالء، مؤخوذ بنّصِه عن سٌبوٌه أو صرٌٌن أو الكوفٌٌن، أو فً رّد األالب

جاجً أو ؼٌرهم من الّنحاة ٌرافً أو الزَّ السَّ
ٔ
. 

اً على ألسنة الكوفٌٌن فً مسؤلة  -مثالً  -من ذلك    ٌّ أّن أبا البركات ساَق شاهداً بصر

؟(( ًّ ))فعل األمر معرٌب أو مبن
ٕ

 قول الّشاعر: من الوافر ، و هو

ٌد َتْفِد َنْفَسَك ُكلَّ َنْفٍس         إذا َما ِخْفَت ِمْن أْمٍر َتَباال ُمَحمَّ
ٖ

 

و البٌت لٌس من شواهد الكوفٌٌن
ٗ
. 

و قد وقع أبو البقاء العكبرّي فً الوهم نفسه فً كتابه: الّتبٌٌن عن مذاهب    

الّنحوٌٌن
٘

 ٌبدو أّنه نقله عن اإلنصاؾ.، فجعل البٌت من أدلّة الكوفٌٌن، و 

و البٌت موجود فً أمالً ابن الشَّجري   
ٙ

ٌُْنَسَب إلى الكوفٌٌن، و ٌبدو أنَّ  ، دون أْن 

ل َمْن نسبه إلٌهم على األرجح أبو البركات، و بهذا ٌذهب بوزر هذا الوهم الذي  ))أوَّ

وقع فٌه النحاة((
7
. 

ة، و أخذها من مصادر البصرٌٌن قد و ٌبدو أّن إهمال أبً البركات للشواهد الكوفٌّ    

أوقعته فً الهفوات و األخطاء فؤخذ ٌنسب إلى الكوفٌٌن ما لم ٌقولوا به، حّتى أصبح 

ٌّة من عٌون كتاب اإلنصاؾ نقص المصادر الكوف
8

ٌّة األخرى.  ، و الكتب الخالف

 الجهل بآراء الكوفٌٌن و أدلتهم: .7

هم من ؼٌر كتبهم أّدى إلى الجهل بهذه إّن ضٌاع مصادر الكوفٌٌن، و نقل آراب         

ٌنسب إلٌهم أدلًّة و حججاً ال ٌعرفونها، و نجدهُ  -مثالً  -اآلراء و األدلّة، فنجد أبا البركات

 أحٌاناً ٌقع فً التناقض فٌما ٌنسبه إلٌهم.

و لو أّنه رجَع لما بٌن ٌدٌه من مصادر الكوفٌٌن وال سٌما كتب الفّراء و ثعلب و أبً    

ألّننا لم نجْد آلراء هذا -األنباري، و ألمَّ بها جمٌعاً و ال سٌما كتب ابن األنباري بكر بن

                                         
-
 .ٕٚٗينظر: ابن األنباري في كتابو اإلنصاف في مسائل الخالف:  ٔ

-
 .ٕٗ٘/ٕ((: ٕٚ) اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٕ

-
 .٘٘/ٕ، و ىمع اليوامع: ٕٛٗ/ٔ، و مغني المبيب: ٕ٘ٚالبيت ألبي طالب في شذور الذىب:  ٖ

-
 .ٖ٘، و إعراب ثالثين سورة في القرآن:ٖٛ، و شرح القصائد السبع الطوال: ٙ٘ٗمب: ، و مجالس ثعٜٙٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٗ

-
 .ٕٙٔ((: ٘ٔ) ينظر: التبيين عن مذاىب النحويين )المسألة ٘

-
 .ٖ٘ٚ/ٔينظر: أمالي ابن الشجري:  ٙ

-
 .ٚٙٔكتاب اإلنصاف في الخالف النحوي بين المذىبين:  ٚ

-
 .ٕٓٔينظر: المصدر نفسو:  ٛ
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الرجل صدًى فً كتاب اإلنصاؾ مع أّنها جمعت آراء الفّراء و الكسابً فً مسابل 

 التً وقع فٌها. األخطاءلََعِمَل على تصحٌح كثٌر من  -كثٌرة

( بالرفع قبل    مجًء الخبر ففً مسؤلة العطؾ على اسم )إنَّ
ٔ

، جعل حججهم قابمة على 

}إنَّ الَّذٌَن آمنوا َوالَّذٌَن َهادوا َو الَصاِبُبوَن َو النَّصاَرى{الّنقل، من ذلك قولُُه تعالى: 
ٕ

و  

ٌُْحَمُل على الضدّ  على القٌاس، إذ ٌجوز أْن ٌعطؾ على محل )ال( مع اسمها، و الّضد 
ٖ
. 

لفّراء لهما علة أخرى، فاألول أجاز أّن عبد هللا شٌخً الكوفة، الكسابً و ا فً حٌن أنَّ    

و زٌد قابمان، لضعؾ )أن(، أّما الفراء فال ٌستحّب ذلك؛ لظهور اإلعراب فً: عبد هللا، 

و لكّنه ٌجٌزه فً اآلٌة، ألّن )الذٌن( ))حرٌؾ على جهٍة واحدٍة فً رفعه و نصبه و 

باً ضعٌفاً، و ضعفه أّنه ٌقع على خفضه، فلّما كاّن إعرابه  واحداً، و كاَن نصب )أن( نص

االسم و ال ٌقع على خبره، جاز رفع الصاببٌن((
ٗ
. 

إنَّ الفّراء و الكسابً لم ٌحمال ذلك على ضّده، ))فإذا سلّمنا أنَّ بعض الكوفٌٌن    

فٌترك كالم الشٌخٌن اللٌّن ٌمثالن المذهب الكوفً، أالمتؤخرٌن قال بما قاله أبو البركات، 

ًَ لٌإخذ بكالم  أتباعهما؟ ٌؽلب على الّظن أّن األنباري لم ٌقؾ على رأي الرجلٌن، أو نس

ما ٌقوالن فً هذا، فولد حّجًة ٌمكُن تقدٌمها فً مثل هذا المعرض((
٘

، على أنَّ الكسابً 

كاَن ٌحمُل الضّد على ضّدِه فً بعض األحٌان
ٙ
. 

اب الّشرط، نسَب و فً مسؤلة جواز تقدٌم االسم المرفوع أو المنصوب فً جملة جو   

إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌوجبون الرفع فً جواب الّشرط، إذا تقّدَم علٌه معموله المرفوع، وإّن 

الكسابً ٌجٌُز الجزم إذا تقّدَم المعمول المنصوب
7

، و ال ٌجٌزه الفّراء
8

، ))إال أّن أبا 

لم ٌعرفوه، و هو أنَّ  -أو لعلَّ المتقدمٌن منهم -البركات لفّق دلٌالً من قول الكوفٌٌن، لعلَُّهم

جواَب الّشرط ٌجزم بالجوار، فإذا فصل بٌنه و بٌن فعله اختلَّ الجوار فارتفع((
9
. 

 الّتناقض فً المذهب الكوفً: .8

                                         
-
 .٘ٛٔ/ٔ((: ٖٕ) نصاف في مسائل الخالف )المسألةينظر: اإل ٔ

-
 .ٜٙالمائدة/ ٕ

-
 .ٙٛٔ/ٔ((:ٖٕ) ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٖ

-
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔمعاني القرآن:  ٗ

-
 .ٙٔٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٘

-
 .ٜٖٛ/ٕينظر: الخصائص:  ٙ

-
 .ٕٓٙ/ٕ((: ٙٛألة)في مسائل الخالف )المس اإلنصافينظر:  ٚ

-
 .ٕٕٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٛ

-
 .ٙٔٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٜ
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ٌبدو أنَّ القسم األكبر من الّتناقض الذي وقَع فً الّنحو الكوفً فً كتب الخالؾ ال          

ٌّناه فً الفقرة الّسابقة. فال شّك  سٌما اإلنصاؾ، ٌعود إلى جهل أبً البركات به، على ما ب

))أّن ما تقّوله أبو البركات على مذهبهم، و ما ّنَسَب إلٌهم من آراء لم ٌعرفوها كاَن سبباً 

كبٌراً فً ها التناقض((
ٔ
. 

ٌُجٌزون تقدٌم خبر )لٌس( علٌها، ألّنها ؼٌر متصّرفة    فهم ال 
ٕ

، على حٌن ٌجٌزون 

َك، َو ُدوَنَك، وِعْنَدَك، و ٌقٌسونها على معانٌهاتقدٌم معمول أسماء الفعل ٌْ : َعلَ
ٖ
. 

كما ٌنقل أبو -و فً أسمٌة أو فعلٌة أفعل الّتعجب، فإنُهْم ٌجعلون فعل التعّجب اسماً    

ٌَُصّؽر، و التصؽٌر أٌضاً من خصابص األسماء -البركات ألّنُه 
ٗ
. 

هماً أنَّ نعم و ببس اسمان لدخول و فً مسؤلة ِنْعَم و ِببَس، نقل عنهم أبو البركات وا   

ُه ٌنّون، و التنوٌن أٌضاً من  حرؾ الجّر، و ٌقولون: إّن اسم الفاعل فعٌل دابم، و فاتهم أنَّ

خصابص األسماء
٘
. 

أّما فً مسؤلة جواز الفصل بٌن المتضاٌفٌن   
ٙ

، فقد نسب إلٌهم جواز الفصل بؽٌر 

جعلهم ٌحتّجون بقراءة ابن عامر الّظرؾ و الجار و المجرور لضرورة الشِّعر، ُثمَّ 
7

 :

﴾َقْتُل أوالَدُهم شركابهم﴿
8

، ))فهل كاَن نحاة الكوفة ٌجٌزون الَضرورة فً قراءة 

القرآن؟((
9

. 

و ال  -من خالل ما تقّدم نستطٌع تقدٌر مدى الوهم الذي وقع فٌه مإلفو كتب الخالؾ   

 نتٌجة هذا التناقض. -سٌما األنباري

 ٌّة:اضطراب المصادر الكوف .9

و  -إّن هذا االضطراب جاء نتٌجة ضٌاع الّتراث الكوفً، و جهل بعض الّنحاة         

ٌّة  -منهم مإلفو كتب الخالؾ بآراء الكوفٌٌن و أدلّتهم، أو استثقالهم المصطلحات الكوف

ٌّة لٌتمّكن الدارسون من فهمها.  فقاموا بتحوٌلها إلى مصطلحات بصر

                                         
-
 .ٚٛٔالمصدر نفسو:  ٔ

-
 .ٓٙٔ/ٔ((: ٛٔفي مسائل الخالف )المسألة ) اإلنصافينظر  ٕ

-
 .ٕٕٛ/ٔ((:ٕٚ) ينظر: المصدر نفسو: )المسألة ٖ

-
 .ٕٙٔ/ٔ((: ٘ٔ) سألة: )المفي مسائل الخالف اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٜٚ/ٔ((: ٗٔ) ينظر: نفسو: )المسألة ٘

-
 .ٕٚٗ/ٕ((: ٓٙ) ينظر: نفسو: )المسألة ٙ

-
 .ٕٓٚينظر: السبعة في القراءات: ٚ

-
 .ٖٚٔاألنعام/  ٛ

-
 .ٛٛٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٜ
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قل الرأي و نسبته من جهة، و نقل العلّة من جهٍة و بدا االضطراُب واضحاً فً ن   

 أخرى.

أّما بالنسبة إلى نقل الّرأي و نسبته، فقد أشاَر أبو البركات إلى ثعلب ؼٌر مّرة   
ٔ

، و إلى 

ابن خالوٌه
ٕ

ًّ فً السٌن و سوؾ، و الُمتابع لِما نقله ٌشعر بؤّنُه  ، و نقل عنهما الرأي الكوف

ُل لنحاِة الكوفِة: ))و كذلك حكٌتم عن العرب إنَّهم قالوا فً بؤّنُه قد قرأ ما كتبنا، فَتراهُ ٌقو

سوؾ أفعل، سو أفعل، بحذؾ الفاء، و حكاه أبو العباس أحمد بن ٌحٌى فً أمالٌه، و 

حكى ابن خالوٌه فٌها أٌضاً: سؾ أفعل، بحذؾ الواو((
ٖ

، إنَّ هذه ))العبارة توحً بؤنَّ ابُن 

عل مع أنَّ الرجلٌن روٌا وجوهاً أربعة للكلمة ابُن خالوٌه زاَد على ما ذكَره ثعلب: سؾ أف

و هً: سوؾ، و سو، و سؾ، و َس، و لم ٌزد ما رواه ابن خالوٌه عّما رواه ثعلب، ؼٌر 

أنَّ نسَب الرأي للفّراء، و أهمَل ثعلب النسبة((
ٗ

. 

    ًَ ، أه إال أنَّ أبا البركات نسب الوجوه األربعة إلى ثعلب فً مسؤلة ))القول فً ُربَّ

ٌم أو حرٌؾ((اس
٘

، و هذا دلٌل آخر على أنَّ أبا البركات كان ؼٌر متمّكن من المصادر 

ا كتبه ثعلب و ابن خالوٌه، و ٌبدو أنَّ  ٌّة، و لكّنه ال ٌدلُّ على عدم قراءته شٌباً ممَّ الكوف

االضطراب فً النقل قد ٌكون صادراً عن الذاِكَرة، أو عن اضطراب األصل الذي نقل 

 .منه هذا الرأي

ٌّن من خالل ما ساَقه أبو البركات من الحجج و     أّما االضطراب فً نقل العلّة، فإّنُه ٌتب

على ألسنِة الكوفٌٌن مّما لم ٌقولوا به، كالّذي فعله فً مسؤلة العطؾ على الّضمٌر  األدلة

المرفوع المتصل فً اختٌار الكالم
ٙ

، فقد كَر أّنهم ٌجٌزون أْن تقول: قمُت و زٌٌد، فً 

ٍة َفاستوى﴿ٌار الكالم، و حجتهم قوله تعالى: اخت و قول  ﴾﴾ٕ﴿و ُهَو باألُفُِق األْعلَى ﴾ٔ﴿ُذو ِمرَّ

 الشاعر: من المدٌد

ْفَن َرْمال     قُْلُت إْذ أْقَبلَْت َوَزْهٌر َتَهادى      َكِنعاِج الَفال َتَعسَّ
7

 

 و قول اآلخر: من الكامل

ٌِهِ  ِطُل ِمْن َسَفاهِة َرأ ٌْ ناال       َوَرجا األَخ ٌَ ُكْن َو أٌب لَُه لَ ٌَ َمالَْم 
ٔ

 

                                         
-
 .ٕٖٛ/ٕ((: ٕٔٔ) مسألة، و )الٕٙٛ/ٔ((: ٖٚ) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصافينظر:  ٔ

-
 .ٕٙٛ/ٔ((: ٖٚ) ينظر: المصدر نفسو )المسألة ٕ

-
 .ٕٛٔ، و إعراب ثالثين سورة من القرآن: ٖ٘ٔ، و ينظر: مجالس ثعمب: ٕٙٛ/ٔ((: ٖٚ) ينظر: األنصاف في مسائل الخالف )المسألة ٖ

-
 .ٜٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٗ

-
 .ٕٖٛ/ٕ((: ٕٔٔ) ف )المسألةفي مسائل الخال اإلنصاف ٘

-
 .ٗٚٗ/ٕ((: ٙٙ) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصافينظر:  ٙ

-
 .ٜٛٗالبيت لعمر بن أبي ربيعة، ينظر:ممحق ديوانو: ٚ
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ٌّة، ال ٌعرفها الكوفٌون، فالفّراء ٌقول    : ))و ذلك أنَّ -فً هذه المسؤلة -و هذه أدلّة نقل

المردود على االسم المرفوع إذا أُْضِمَر ٌكره؛ ألنَّ المرفوع خفً فً الفعل، و لٌس 

كالمنصوب، ألنَّ المنصوب ٌظهر((
ٕ

البصرة، و لكّنه حٌن ٌإٌد نحاة  . و هو بهذا مع

المذهب األول
ٖ
َراُكم ُهَو و َقِبٌلُهُ ﴿ٌحتّج بقوله تعالى:   ٌَ ُه  ﴾إنَّ

ٗ
. 

إنَّ هذا االضطراب أّدى إلى الؽموض و الخلط بٌن آراء الكوفٌٌن أنفسهم، و عدم    

التثّبت من الرواٌات، أو التناقض بٌن موضع و آخر، فنجد مثالً فً مسؤلة )القول فً 

زٌادة الم االبتداء فً خبر لكّن(
٘

، نقل عن الفّراء أّنه ٌذهب فً قول العرب: لهّنك، إلى 

ُه ٌذهب إلى أنَّ أصلها هلل أنَّك أّن أصلها: و هللا أنَّك، و ٌنقل عن المفضل بن سلمة إلى أنَّ
ٙ
. 

ّما ُنِسَب و ال ندري من أٌن جاء أبو البركات بهذه النَّسبة، فلم نجد الفّراء ٌقول شٌباً م   

ه قال: ))وصل )أن( ها هنا بالم و هاء، كما وصلها بالم و كاؾ، و الحرؾ قد  إلٌه، بل إنَّ

ٌوصل من أّوله و آخرِه((
7

، ُثمَّ ربط الفّراء هذه الزٌادة بزٌادة هاء التَّنبٌه فً أسماء 

اإلشارة، و بزٌادة أمثالها
8
. 

ة فً هذه المسؤلة، فهذا المذهب الذي نباري خلط بٌن أقوال الّنحاأنَّ األ فمن الواضح   

نسبه إلى الفّراء هو مذهب نحاة البصرة، و كما عرفنا أنَّ الفّراء ال ٌقول به، فمن أٌن أتى 

ما كاَن  أبو البركات بما ذكره؟ ٌبدو أنَّ المصدر الذي اعتمد علٌه ؼامٌض جداً، و ُربَّ

بة، فهو ٌعلم أن الفّراء احتج معتمداً على ذاكرته فخانته و جعلَْت النقول أمامه مضطر

 بقول الشاعر:

ٍة لََوِسٌمٌة      ٌَّ ِك ِمْن َعْبِس قُولَُها  لَهنَّ ٌَ َعلَى َهَنواٍت كاِذٍب َمْن 
9

 

وإنَّ له فٌه تعلٌالً ما، فظنَّ أّنُه ٌقوُل ِبما نسبه إلٌه، وُربَّما استوحى ذلك مّما قرأه لنحاة    

أي قد خلط بٌن آراء الكوفٌٌن و البصرٌٌن البصرة، و قد ٌكون مصدره الذي نقل ع نه الرَّ

على هذا الوجه الذي رأٌناه
ٔٓ
. 

                                                                                                                            
-
 .ٕٙ٘، و المقّرب: ٖٛٔ/ٕ، و ىو بال نسبة في ىمع اليوامع: ٚ٘البيت لجرير، ينظر ديوانو/ ٔ

-
 .ٖٗٓ/ٔمعاني القرآن:  ٕ

-
 .ٖٗٓ/ٔ: المصدر نفسو ٖ

-
 .ٕٚاألعراف/ ٗ

-
 .ٕٛٓ/ٔ((: ٕ٘) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصافينظر:  ٘

-
 .ٕٙٔ((: ٕ٘ينظر: المصدر نفسو )المسألة ) ٙ

-
 .ٙٙٗ/ٔمعاني القرآن:  ٚ

-
 .ٙٙٗمٔينظر: المصدر نفسو:  ٛ

-
 .ٔٗٔ/ٔالبيت بال نسبة في ىمع اليوامع:  ٜ

-
 .ٖٜن المذىبين: و الخالف النحوي بي اإلنصافينظر: كتاب  ٓٔ
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 سوء الفهم: .ٓٔ

ًّ فً مسٌرته الّطوٌلة إلى دراسات متعّددة وآراء متفاوتة بٌن           تعّرض الّنحو العرب

قلٌداإلبداع و التّ 
ٔ

اتفت . فوجهات الّنظر قد تختلؾ بٌن َعالٍم و آخر تبعاً للمقدمات التً تك

ٌّة العالم و عقلٌته، ))فالعالم قد ال ٌصدر حكماً فً مسؤلٍة إال بعد تقلٌب  على بناء شخص

وجوهها المحتملة جمٌعاً((
ٕ
. 

و مع هذا وجْدنا مإلفً كتب الخالؾ قد وقعوا فً هذه الزلّة، وال سٌما االنباري، إذ لم    

ٌّةٌفهم كالم الكوفٌٌن فً مسؤلِة إّن الواقعة بعد )ما( الناف
ٖ

، فهم ٌقٌسون اجتماع )ما( و  

( و الالم المإكدتٌن، و قد ردَّ علٌهم هذا المذهب بقولِه:  )إن( النافٌتٌن، على اجتماع )إنَّ

كما زعمتم لوجب أن ٌصٌر الكالم إٌجاباً؛ ألنَّ النفً إذا دخل على النفً  األمر))لو كان 

صاَر إٌجاباً، ألنَّ نفً النفً إٌجاب((
ٗ

د سوء فهم واضح للكالم الذي قاله ، و فً هذا الرّ 

 الكوفٌون، فهم ال ٌرٌدون سوى تؤكٌد النَّفً، و هذا ما ٌفهم من كالمهم.

و بدا سوء فهمه لعبارة الكوفٌٌن واضحاً فً مسؤلة أخرى هً مسؤلة ))عامل الّرفع فً    

ٌّة(( االسم المرفوع بعد )أْن( الشرط
٘

( ، فقد ذهب الكوفٌون إلى أنَّ االسم المرف وع بعد )أنَّ

( الشرطٌة مرفوع بما عاَد علٌه من الفعل، و هذا ٌعنً أنَّ العامل فٌه لٌس الفعل  )أنَّ

المذكور، إّنما هو العابد، أي أنَّ العامل معنوي ال لفظً، و هو ما صّرح به الفّراء، و 

كما نقل عنه أبو البركات نفسه، فً مناظرته الجرمً، فً مسؤلة )رافع المبتدأ و 

الخبر(
ٙ

أّما قولهم: إّننا جّوزنا تقدٌم أْن ٌرّد علٌهم بقولِه: )) -إذن -كٌؾ ٌبٌح لنفسه، ف

المرفوع مع )إْن( خاصة لقوتها؛ ألنَّها األصل فً باب الجزاء دون ؼٌرها من األسماء و 

الّظروؾ التً ٌجازى بها، قْلنا: ُنسلّم أنَّ )أْن( هً األصل فً باب الجزاء، و لكن هذا ال 

تقدٌم االسم المرفوع بالفعل علٌه، ألّنه ٌإدي إلى أْن ٌتقّدم ما ٌرتفع  ٌدل على جواز

بالفعل علٌه، و ذلك ال ٌجوز((
7
. 

                                         
-
 .ٕٙينظر: مسائل الخالف النحوّية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث اليجري:  ٔ

-
 .ٙٚ: : مسائل الخالف النحوّية بين عمماء مدرسة البصرة حتى نياية القرن الثالث اليجريينظر ٕ

-
 .ٖٙٙ/ٕ((: ٜٛ) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصافينظر:  ٖ

-
 .ٜٖٙ/ٕ((: ٜٛ) صدر نفسو )المسألةالم ٗ

-
 .٘ٔٙ/ٕ((: ٘ٛالمصدر نفسو )المسألة ) ٘

-
 .ٗٗ/ٔ((: ٘) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصافينظر:  ٙ

-
 .ٙٔٙ/ٕ((: ٘ٛ) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصاف ٚ
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و ٌبدو ))أنَّ الكوفٌٌن ٌجٌزون تقدٌم الفاعل على فعله حقاً، و لكّنهم هنا ال ٌذهبون هذا    

(( المذهب، باعتراؾ أبً البركات الذي نقل عنهم، حٌن أثبت مناظرة الفّراء و ًّ الجرم
ٔ
  

إلى الوقوع فً الوهم فً عدٍد ؼٌر قلٌل من  -بما ال ٌقبل الشَّكَ –إّن سوَء الفهم هذا أّدى 

 المسابل التً سنشٌر إلٌها الحقاً فً الفصلٌن القادمٌن.

 

ٌَّة: .ٔٔ  صعوبة المصطلحات الكوف

ٌَّن من خالل ما مَضى من الصفحات أنَّ أبا البركات و ؼٌره من مإلفً           كتب تب

الخالؾ المتؤثرٌن به، لم ٌستنبطوا آراء الكوفٌٌن من كتبهم، ّبْل أخذوها من كتب 

البصرٌٌن الذٌَن َعَنوا بالخالؾ، وال سٌما كتاب أبً سعٌد الّسٌرافً، الّذي حرَص فً 

ٌٌن و الكوفٌٌن، و قد شرِحه لكتاب سٌبوٌه على أْن ٌعرض مسابل الخالؾ بٌن البصر

ٌّة، ))و لذلك وقَع فٌما وقع فٌه أبو نباري المسأخذ عنه األ سعٌد من أوهام أو ابل الخالف

خلط فً فهم المصطلحات، التً كان ٌستعملها الكوفٌون((
ٕ
. 

ٌرافً ٌستعٌض بمصطلح )الخالؾ(    فؤبو سعٌد السَّ
ٖ

، عن مصطلح )الّصرؾ( الذي 

استعمله الكوفٌون فً بٌان العامل فً المفعول معه
ٗ

نصوب بعد ، و الفعل المضارع الم

ٌّة بب فاء السَّ
٘

، و قد نقل عنه أبو البركات هذا المصطلح
ٙ
. 

ٌقول فً مسؤلة عامل النَّصب فً المفعول معه: ))ذهب الكوفٌون إلى أنَّ المفعول معه    

منصوب على الخالؾ، و ذلك نحو قولهم )استوى الماُء و الخشبة، و جاَء البرد و 

 ٌحسن تكرٌر الفعل فٌقال: استوى الماء و استوت الّطٌالسة(، و حّجتهم فً ذلك أّنُه )ال

الخشبة(؛ ألنَّ الخشبة لم تكن معوّجة فتستوي، فلّما لم ٌحسن تكرٌر الفعل كما ٌحسن فً 

)جاء زٌٌد و عمٌر( فقد خالؾ الّثانً األّول، فانتصب على الخالؾ...((
7
. 

ّسببٌة: ))ذهب الكوفٌون و قاَل فً مسؤلة عامل النَّصب فً الفعل المضارع بعَد فاء ال   

التً هً األمر و الّنهً  -عد الفاء فً جواب الّستة األشٌاءإلى أنَّ الفعل المضارع الواقع ب

ٌنتصب بالخالِؾ، و أّن حّجتهم على ذلك هً:  -و الّنفً و االْستفهام و الّتمّنً و الَعْرضُ 

                                         
-
 .ٜٕٓو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٔ

-
 .ٖٕ٘في مسائل الخالف:  فاإلنصاابن األنباري في كتابو  ٕ

-
 .ٖٕٔ-ٕٔٔ/ٖينظر: شرح الكتاب:  ٖ

-
 .ٖٕٙ،ٖٕ٘، ٘ٔٔ، ٖٖ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٗ

-
 .ٕٙٚ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٘

-
 .ٚ٘٘/ٕ((: ٚٙ، و )المسألة)ٕٛٗ/ٔ((: ٖٓ) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصافينظر:  ٙ

-
 .ٕٛٗ/ٔ((: ٖٓالمصدر نفسو )المسألة ) ٚ
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فهام أو نفً أو تَمنٍّ أو ؛ ألنَّ ما قبله أمر أو نهً أو استقبلهألنَّ الجواب مخالؾ لما 

، و قبلهَعْرٌض... إلى أْن ٌقول: فلّما لم ٌكن الجواب شٌبؤ من هذه األشٌاء كان مخالفاً لما 

إذا كاَن مخالفاً لَِما قبله وجَب أْن ٌكوَن منصوباً على الخالؾ...((
ٔ
. 

 نباري هذا المصطلح فً مسؤلة )القول فً عامل الّنصب فً الّظرؾاأل أوردو قد    

الواقع خبراً( بداللِة قوله: ))ذهَب الكوفٌون إلى أّن الظرؾ ٌنتصب على الخالؾ إذا وقع 

خبراً للمبتدأ، نحو )زٌٌد أمامك( ، )عمرو وراءك( ((
ٕ

، و احجتوا بؤن قالوا: ))إّنما قلنا 

ُه ٌنتصب بالخالؾ و ذلك ألنَّ خبر المبتدأ فً المعنى هو المبتدأ، أال ترى أّنَك إذا قل ت إنَّ

)زٌٌد قابٌم(، و )عمٌرو منطلٌق( كاَن )قابم( فً المعنى هو )زٌٌد(، و )منطلٌق( فً المعنى 

المعنى هو هو )عمٌرو(، فإذا قُْلت )زٌٌد أماَمك( و )عمٌرو وراءك( لم ٌكن )أمامك( فً 

)زٌٌد( و ال )وراءك( فً المعنى هو )عمرو(، كما كاَن )قابم( فً المعنى هو )زٌد( و 

المعنى هو )عمرو(، فلما كاَن مخالفاً له نصب على الخالؾ لٌفّرقوا  )منطلق( فً

بٌنهما((
ٖ
. 

كذلك فعل العكبرّي فً مسؤلة نفسها، إذ قاَل: ))قال الكوفٌون هو منصوٌب على     

الخالؾ و معناه أنَّ قولك: )زٌٌد خلفك( فـ)خلفك( ظرؾ فً األصل ٌقدر بـ)فً( ُثمَّ عدل 

ُه لٌس عن ذلك و نصب، فكاَن نصب فً المعنى(( بالمبتدأه لمخالفته األصل، و إنَّ
ٗ
  

و أورد الشَّرجً المسؤلة نفسها بداللة قوله: ))قال الكوفٌون: كلُّ ظرٍؾ جاَء منصوباً    

فنصبه على الخالؾ، إذا وقَع خبر المبتدأ و شبهه، ألنَّ خبر المبتدأ هو المبتدأ فً 

المعنى، فإذا كان ظرفاً لم ٌكن كذلك((
٘

. 

هكذا رأٌنا كٌَؾ استعمل مإلفو كتب الخالؾ المصطلح البصري بدالً عن المصطلح    

ٌّة.  الكوفً فٌما عرضوه فً كتبهم من مسابل خالف

ٌّة، قد شاعت فً     ٌّة إلى مصطلحات بصر و ٌبدو أّن ظاهرة ترجمة المصطلحات الكوف

أفردت له، فقد وجد  القرن الّرابع الهجري عندما احتدَم الخالؾ، و ظهرت الكتب التً

عب إٌراد آراء الكوفٌٌن بؤلفاظهم ))و هً ألفاظ قد تبدو ؼرٌبة على  مإلفوها أنَّ من الصَّ

ْن لم ٌدرسوا المذهب الكوفً، و لم ٌقرإوا كتبهم((الّدارسٌن و المتعلّمٌن، ِممَّ 
ٙ
. 

                                         
-
 .ٛ٘٘-ٚ٘٘/ ٕ((: ٙٚ) المسألةنفسو ) ٔ

-
 .ٕ٘ٗ/ٔ((: ٜٕفي مسائل الخالف )المسألة ) اإلنصافينظر:  ٕ

-
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔ((: ٜٕ) في مسائل الخالف )المسألة اإلنصاف ٖ

-
 .ٜٖٚ، ٖٙٚالّتبيين عن مذاىب النحويين...:  ٗ

-
 .ٖٙ(( فصل االسم: ٕٔ، و تنظر: )المسألة)ٖ٘(( فصل االسم: ٔٔائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة و البصرة: )المسألة) ٘

-
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘في مسائل الخالف:  اإلنصافابن األنباري في كتابو  ٙ
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ٌّة حال فقد أفاد المصطلح النَّحوي من خصومة الفرٌقٌن فابدة كبٌرة     )إذ نظَر و على أ

كّل فرٌق إلى مصطلحات كتاب سٌبوٌه نظرَة الّناقد، ُثمَّ شرع فً تهذٌبها و تطوٌرها، 

الذي لم ٌكن من الٌسٌر على سٌبوٌه أْن ٌصل  االستقرارحّتى وصلوا بها إلى 

ٌّة إلٌه، فاالستقراء مرحلة تالٌة لمرحلة  شهدت مدارسات و بالمصطلحات النحو

هذا العلم لم تهدأ حتى استقرَّ الّنحو، و َرَسْت حدوده و  خصومات شدٌدة، و مناظرات فً

مصطلحاته بالّشكل الذي َوَصَل إلٌنا((
ٔ
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
-
 .ٙ٘ٔالمصطمح النحوي:  ٔ
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 مقّدمة:

َقَسَم الكوفٌوَن الّكالَم على: اسٍم، و فعٍل، وأداة         
ٔ

. فجعلوا االسم أّوَل أقسام الّكالم، 

.بحسِب َما أشارْت إلٌه المراجع التً درسَ  ًّ  ْت النَّحو الكوف

 ّحدُّ االسم:

لم ٌذكر أبو البركات األنباري هذِه المسؤلة فً كتاِبه اإلنصاؾ         
ٕ

؛ ألّنها على ما 

ٌّة بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن ٌبدو لٌسْت من المسابل الخالف
ٖ
. 

ٌّة فً كتابٌِه: مسا    ٌّة فً إال أنَّ أَبا البقاء العكبرّي عّدها ِضْمَن المسابل الِخالف بل خالف

فً ّحدِّ الّنحو، و الّتبٌٌن عن مذاهب الّنحوٌٌن، بداللة قولِِه: ))اختلفت عباراُت الّنحوٌٌن 

ٌُصرْح لَُه ِبَحّد. فقاَل َبعضهم: االسم ما استحقَّ اإلعراب فً أّول  االسم، و سٌبوٌه لَْم 

ن: حّد االسم ما ما استحقَّ التنوٌن فً أّول وضعه. و قاَل آخرو وضعه. و قاَل آخرون:

َسما بمسّماهُ فؤوضحُه و كشَؾ معَناهُ، و قاَل آخرون: االسم كّل لفٍظ دلَّ على معنًى مفرد 

فً نفِسه. و قاَل آخرون: كّل لفٍظ دلَّ على معنًى فً نفِسِه و لَْم ٌدّل على زماِن ذلك 

ؼٌر مقترٍن بزماٍن الَمْعَنى، و قاَل ابن الّسَراج: هو كّل لفٍظ دلَّ على معنًى فً نفِسِه 

محّصل، و زاَد بعضهم فً هذا داللة الوضع((
ٗ
. 

و َقْد زخَرْت كُتب اللّؽِة و الّنحو باإلشارة إلى الّتعرٌفات التً نسبت إلى أهل الكوفِة،    

: إنَّ االسَم  ًُّ ُه َعّرَؾ االسم، فقاَل: ))قاَل الِكساِب من ذلك ما نقله ابن فارس عن الكسابً، أنَّ

((ما ُوِصؾَ 
٘
. 

و نقَل أٌضاً عن الفّراِء أّنُه عّرَؾ االسم، فقاَل: ))قال الفّراء: االسم ما احتمَل الّتنوٌن    

أو اإلضافِة أو األلؾ و الاّلم((
ٙ
. 

                                         
-
 .ٕ٘ٚينظر: مدرسة الكوفة و منيجيا في دراسة المغة و النحو:  ٔ

-
 .ٓٔ-ٜلكّنو ذكرىا في كتابو: أسرار العربية:  ٕ

-
 .ٙٛالنحويين...:ينظر: التّبيين عن مذاىب  ٖ

-
 .ٖٛ/ٔ. و ينظر: األصول في النحو: ٕٕٔ-ٕٔٔ، و الّتبيين عن مذاىب الّنحويين: ٗٗ-ٖٗمسائل خالفّية في الّنحو:  ٗ

-
 .ٜٚالصاحبي في فقو الّمغة: ٘

-
 .ٖٛالمصدر نفسو: ٙ



ٙٔ 

 

 

رٌر قوالً فً تعرٌؾ االسم، إذ قاَل: ))و     و نسَب البطلٌوسً إلى ُهشام بن معاوٌة الضَّ

: االسم ما َدَخل علٌه حرٌؾ من  ذهب هشام بن معاوٌة الّضرٌر فً االسم إلى القول بؤنَّ

حروؾ الخفض، و إْن امتنع من ذلك فلٌس باسم((
ٔ

. و هو قول المبّرد
ٕ
. 

و عند الرجوع إلى كتب الّنحوٌٌن الكوفٌٌن لم نجد حّداً لالسم فٌها، و مّما ال َشكَّ فٌه    

ٌّة الُبدَّ ِمْن أْن ٌكوَن لهم َحدٌّ ل ُهم بوصفهم مدرسة نحو ما ٌكون فُِقَد فً كتبهم  -السمأنَّ ُربَّ

 و نقله عنهم الّنحاة. -و لم تصل إلٌنا -الّتً عنٌت بالحدود

 

 الُمْعَرُب ِمَن األْسَماء

  ًً ًً ًً ًً  :اإلعراب لغًة

ٌّنه((          هو ))اإلبانة و اإلفصاح عن الشًَّء، و أعرَب الكالَم، و أعرب به: ب
ٖ

. و  

هو عربانً اللِّسان، أي: فصٌح
ٗ

جل معرب، إذا كاَن فصٌحاً، و إْن كان عجمً . و ر

ُكْن فصٌحاً  ٌَ ، إذا كان نسبه فً العرب ثابتاً، وإن لم  ًّ النَّسب، و رجل عرب
٘

  

و عّرَؾ الّزجاجً اإلعراب بقولِه: ))اإلعراب أصله البٌان، ٌقال: أعرَب الّرُجُل عن    

ِسِه، و ِمْنُه الحدٌث )الّثٌُب ُتْعِرُب أي ُمِبٌٌن عن نف ا أباَن َعْنها، و رجٌل ُمْعَربٌ حاجتِه إذ

َعْن َنْفِسها...( هذا أصله، ُثمَّ إنَّ الّنحوٌٌن لما رأوا فً أواخر األسماء و األفعال حركات 

ٌَّن عنها سّموها إعراباً أي بٌاناً، و كاَن البٌاُن بها ٌكون(( تدلُّ على المعانً، و تب
ٙ
. 

 :ًاإلعراب اصطالحا 

جّنً بؤّنُه: ))اإلباَنُة َعِن الَمعانً باأللفاِظ(( عّرفُه ابنُ          
7
. 

و قال الّزمخشرّي عن االسم المعرب بؤّنُه: ))ما اختلَؾ آخره باختالؾ العوامل لفظاً أو 

محالً بحركٍة أو حرٍؾ((
8
. 

و عّرَؾ أبو البركات األنباري اإلعراب بقوله: ))أّما اإلعراُب َفحّده اختالؾ أواخر    

الؾ العوامل لفظاً أو تقدٌراً((الكلِم باخت
ٔ
. 

                                         
-
 .ٕٙكتاب الحمل في إصالح الخمل:  ٔ

-
 .ٖ/ٔينظر: المقتضب:  ٕ

-
 .ٛٛ٘/ٔلسان العرب )عرب(: ، و ٖٖ٘/ٖتاج العروس)عرب(:  ٖ

-
 .ٕٛٔ/ٕينظر: العين:  ٗ

-
 .ٙٛ٘/ٔ، و لسان العرب)عرب(: ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖينظر: تاج العروس)عرب(:  ٘

-
 .ٕٔٙ. و ينظر: الجمل في النحو: ٜٔاإليضاح في عمل النحو:  ٙ

-
 .ٖ٘/ٔالخصائص:  ٚ

-
 .ٜٗ/ٔشرح المفصل:  ٛ
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أّما المسابُل التً تخصُّ األسماء الُمَعّربة، و َقد وقَع فٌها الوهم وُنِسَب القول فٌها إلى    

 الكوفٌٌن، فهً على الّنحو اآلتً:

 أّوالً: المرفوُع ِمَن األسماِء:

 ارتفاع االسم بالظرف أو الجار و المجرور تقّدم أو تؤّخَر علٌه: .ٔ

نسَب أبو البركات األنباري هذا المذهب إلى الكوفٌٌن، بداللة قولِِه: ))ذهَب          

الكوفٌوَن إلى أنَّ الظرَؾ ٌرفع االسم إذا تقّدم علٌه، و ٌسّموَن الظرؾ المحل، و منهم 

َمْن ٌسّمٌه الّصفة، و ذلك نحو قولك )أمامك زٌٌد، و فً الدار عمٌرو( و إلٌه ذهَب أبو 

ً قوله، و أبو العباس محّمد بن ٌزٌد المبرد من البصرٌٌن((الحسن األخفش ف
ٕ
. 

َرت فً زمن سٌبوٌه، و قد رَد علٌها بقولِِه: ))و ال ٌكوُن رفعه على     ٌْ و هذه المسؤلة أُِث

)عندنا( من قبل أّن )عندنا( لٌَس بفعل((
ٖ
. 

ا نقله األنباري و بعَد البحث فً المصادر الكوفٌة و الّتحقق منها، إّتضَح َلنا أنَّ م   

 بخصوص هذه المسؤلة ٌفتقر إلى الّدقة.

و قاَل اْرَكُبوا ِفٌها ِبْسِم هللِا َمْجَراها و ﴿فقد ذهَب الفّراء فً شرح قوله تعالى:    

﴾ُمْرَساها
ٗ

إلى القوِل: ))إْن شبَت َجَعْلَت مجراها و مرساها فً موضع رفٍع بالباء(( 
٘

- 

ح قوله تعالى: }ِمَن الُمْإِمِنٌَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما ، و ذهب فً شر-أي الجار و المجرور

عاَهُدوا هللا َعلٌَِه{
ٙ
إلى القوِل: ))رفع الرجال بمن(( 

7
. 

و َذهَب أبو بكر محمد بن األنباري فً شرح قول الحارث بن حلّزة الٌشكري: من    

 الوافر المجزوء

ْؽلُو        ٌَ نَ    إنَّ إْخَوأَننا األَراِقَم  ٌْ ا ِفً َقْولِِهْم إْحَفاءُ َن َعلَ
8

 

قابالً: ))و على صلة ٌؽلون و اإلحفاء ٌرتفع بـ)فً قولهم( ((
9
. 

 و ذهب فً شرح قول الشاعر زهٌر بن أبً ُسْلَمى: من الطوٌل   

                                                                                                                            
-
 .ٔٗ/ٔأسرار العربية:  ٔ

-
 .ٔ٘/ٔ((: ٙ) ف...)المسألةفي مسائل الخال اإلنصاف ٕ

-
 .ٕٗٙ/ٔالكتاب:  ٖ

-
 .ٔٗىود/ ٗ

-
 .ٗٔ/ٕمعاني القرآن:  ٘

-
 .ٖٕاألحزاب/ ٙ

-
 .ٖٓٗ/ٕمعاني القرآن:  ٚ

-
 ديوان الحارق بن حمزة اليشكري. ٛ

-
 .ٛٗٗشرح القصائد السبع الطوال: ٜ
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ِبَحْوَماَنَة الّدَراِج فالُمَتلَّثمِ  أِمْن أمِّ أْوفى ِدْمَنٌة لَْم ُتَكلِّم      
ٔ

 

بالّصفة(( قابالً: ))الّدمنة َرْفعٌ 
ٕ
. 

و هذه الّنصوص توهم بؤنَّ الفّراء، و ابن األنباري ٌقوالن بالمذهب الذي نسبُه أبو    

البركات إلى الكوفٌٌن، و هو رفُع االسم بالظرِؾ، و من المعروؾ لدٌنا أنَّ الكوفٌٌن 

ٌذهبون إلى أنَّ المبتدأ و الخبر ٌترافعان
ٖ

، و األسماء المرفوعة فً النصوص الّتً 

ت كلّها مبتدآت، و الحروؾ التً سبقتها أخبار، فقوُل الفّراء: إنَّ مجراها مرفوٌع مرّ 

بالباء، و قول أبً بكر محّمد بن األنباري: إنَّ )إحفاء( مرفوٌع بـ)فً قولهم(، ٌقصدان 

بحرؾ الجر )الجار و المجرور(، و ال ٌدل على أنهما ٌرٌدان أّن ُكالًّ من هذه األسماء 

 المجرور قبله.مرفوع بالجار و 

ٌُْنَسُب إلى الكوفٌٌن ِمْن أنَّ هذه األسماء     و ٌرى الدكتور محًٌ الدٌن توفٌق أنَّ ما 

و ال ٌدلُّ علٌه كالُم الفّراء و أبً  مرفوعة بضمابَر لها فً الظروؾ لم ٌثبت عندنا،

بكر، بل ٌدلُّ على أنَّ كالم الكوفٌٌن َقْد أسًَء فهمه
ٗ
. 

 إذا كان ظرفاً على الخالف: عامل النَّصب فً الخبر .ٕ

َذهَب الكوفٌون إلى أنَّ الّظرؾ نباري: ))و نّص هذه المسؤلة كما ذكرها األ         

ٌنتصب على الخالؾ إذا وقع خبراً للمبتدأ، نحو: ))زٌٌد أمامك، و عمٌرو وراءك( و ما 

تصب ألّن أشبه ذلك. و ذهَب أبو العباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب من الكوفٌٌن إلى أّنُه ٌن

األصل فً قولك: )أمامك زٌٌد( َحلَّ أمامك، فحذؾ الفعل و هو ؼٌر مطلوب، و اكتفى 

ًَ منصوباً على  ما كاَن علٌه مع الفعل. و ذهَب البصرٌون إلى أّنُه بالّظرؾ منه فبق

ٌنتصب بفعل مقّدر، و التقدٌر فٌه: زٌٌد استقرَّ أمامك، و عمٌرو استقرَّ وراءك. و ذهب 

، و عٌمز مستقٌر أّنُه ٌنتصب بتقدٌر اسم فاعل، و التقدٌر: زٌٌد مستقٌر أمامكبعضهم إلى 

وراءك((
٘
. 

                                         
-
 .ٗينظر: شرح ديوان زىير بن أبي سممى: ٔ

-
 .ٖٕٛشرح القصائد السبع الطوال:  ٕ

-
 .ٕٙ٘/ٔ، و المطالع السعيدة في شرح الفريدة: ٓٙ، ٘٘ينظر: أسرار العربية:  ٖ

-
 .ٖٕٔ-ٕٕٔينظر:ابن األنباري في كتابو اإلنصاف:  ٗ

-
 .ٖ٘، و ينظر: إئتالف النصرة:ٕ٘ٗ/ٔ((: ٜٕاإلنصاف في مسائل الخالف...)المسألة) ٘
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ًّ فً     و نسب أبو البركات األنباري هذا الرأي إلى عاّمِة الكوفٌٌن، كذلك فعل الّرِض

كافٌته
ٔ

، و الكنؽراوي فً الُموِفً
ٕ
. 

ٌّة التً بٌن أٌدٌنا،    ظهر لَنا أّن ما نقله أبو البركات  و بعَد التَّدقٌق فً المصادر الكوف

 ٌفتقر إلى الّدقة.

ُهْم ِثٌاُب ُسْنُدس{    ٌَ فقد َذَهَب الفّراء فً شرح قوله تعالى: }َعالِ
ٖ

إلى القول: )عالٌهم(  

منصوب بالمحّل ))نصبها أبو عبد الّرحمن، و عاصم، و الحسن البصري، جعلوها 

الدار( فٌنصبون )داخل الدار( ألّنه كالّصفة فوقهم، و العرب تقول: )قوَمَك داخَل 

محل((
ٗ

. 

ٌُفتقر إلى دلٌل،     و ٌرى الدكتور محًٌ الّدٌن توفٌق أنَّ نسبة هذا الّرأي إلى الكوفٌٌن 

ٌّة ال بالنصب  ُه ٌقول بالنصب على الّظرف فظاهُر كالم الفّراء ٌناقض هذا القول، إذ إنَّ

لٌس مصطلحاً كوفٌاً كما الخالؾ  على الخالؾ، هذا من جهة، و من جهٍة ثانٌة: إنَّ 

ٌستعملونه هم، و إّنما هو تفسٌٌر أو ترجمة لمصطلحهم )الّصرؾ(
٘
. 

و من الجدٌر ذكره أّن الكوفٌٌن ٌقولون بالّنصب على الّصرؾ فً مواضع مختلفة    

ٌّة( بب ، و مثل نصب )المفعول معه(، و )الفعل المضارع(بعد )واو المعٌة(، و )فاء السَّ

بعد )أو(
ٙ

تابه معانً القرآنمصطلح )الّصرؾ( فً ك، و قد أفاض الفّراء فً شرح 
7
. 

و قد ذهَب أبو سعٌد الّسٌرافً إلى: ))أنَّ الكوفٌٌن ٌقولون بالّنصب على الخالؾ    

كالمفعول معه، و الفعل المضارع بعد الواو، و الفاء، و أضاؾ إلٌهما الّظرؾ((
8
. 

صٌات التً اعتمد علٌها األنباري فً نقل اآلراء و و بما أنَّ الّسٌرافً كاَن من الشخ   

توثٌقها فً كتابه اإلنصاؾ
9

، فمن الراجح أْن ٌكون قد أخذ هذا الخلط عنه، بعد أْن أبّدَل 

 أبو البركات مصطلح الخالؾ بالّصرؾ و أضاَؾ إلٌه الّظرؾ.

                                         
-
 .ٖٜ/ٔينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ٔ

-
 .ٖٓلنحو الكوفي:ينظر: الموفي في ا ٕ

-
 .ٕٔاإلنسان/ ٖ

-
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٖمعاني القرآن:  ٗ

-
 .ٕٚٔ-ٕٙٔينظر: ابن األنباري في كتابو اإلنصاف:  ٘

-
(، ٚ(، العدد )ٕ، و ىو بحث منشور في مجمة كمية المأمون الجامعة، السنة )ٕٖٔ-ٖٔٔينظر: المنصوب عمى الصرف في العربية:  ٙ

 .، لمدكتور ليث أسعد عبد الحميدٕٚٓٓ

-
 .ٖٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٚ

-
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ:  -السيرافي-شرح الكتاب ٛ

-
 .ٕٛ٘:اإلنصافينظر: ابن االنباري في كتابو  ٜ
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ٌّة، و دقّقنا فٌها النظر، لوجدنا للنصب ع    لى الّصرؾ و لو عْدنا إلى المصادر الكوف

مواضع و أسباباً، منها مثالً: أْن ٌؤتً بعَد حرؾ العطؾ منصوب ال ٌمكن إعادة العامل 

 علٌه، مثل قول الشاعر: من الكامل

مُ  ٌْ َك إذا َفَعْلَت َعِظ ٌْ ًَ ِمْثلَُه      َعاٌر َعلَ ال َتْنَه َعْن ُخلٍُق َوَتؤِت
ٔ

 

ً )صرفاً(إذ ال ٌجوز إعادة )ال( فً )تؤتً مثله( فلذلك سمِّ    
ٕ

، و هذا مخالؾ لَِما ذهب 

 ذهب إلٌه الفّراء بالّنصب على الظرفٌة فٌما نحُن بصددِه.

لذا باإلمكان نفً ما نسبه أبو البركات إلى الكوفٌٌن من أّنهم ٌنصبون الّظرؾ على 

 الخالؾ بما قّدْمَناه من أدلّة.

 منع صرف ما ٌنصرف فً ضرورة الّشعر: .ٖ

ره من مإلفً كتب الخالؾ هذه المسؤلة، فنسبوا إلى نقل أبو البركات و ؼٌ         

ُهم ٌجّوزوَن ترك ما ٌنصرؾ فً ضرورة الّشعر، و إلٌه ذهَب أبو الحسن  الكوفٌٌن أنَّ

ؤ البصرٌون  األخفش، و أبو على الفارسً، و أبو القاسم بن برهان من البصرٌٌن، و أمَّ

رؾ ما ال ٌنصرؾ فً فقد ذهبوا إلى أّنه ال ٌجوز، و أجمعوا على أّنه ٌجوز ص

ضرورة الّشعر
ٖ
. 

ٌَّن لنا أنَّ الفّراء ذهَب إلى القول بؤنَّ اسم العلم     ٌّة تب و عند الّرجوع إلى المصادر الكوف

ًَ مصروفاً؛  ٌّات المذّكرة بق المذّكر إذا أُْطلَِق على واٍد أو جبٍل أو ؼٌر ذلك من المسم

ٌّة،  منعه من الّصرؾ إذا قصدت به البلدة أو و تألّنه ال علّة أخرى فٌه تضاؾ إلى العلم

القبٌلة
ٗ
. 

 و استشهد بقول حّسان بن ثابت: من الكامل

وا أْزَرهُ      ُهُم َوَشدُّ ٌَّ َن ٌَ    َنَصُروا َنِب ٌْ ْوَم َتواُكِل األْبطالِ ِبُحَن
٘

 

 و بقول اآلخر: من الوافر

َحراَء َناَراَوأْعَظَمُه ِبَبْطِن    ألَْسَنا أْكَرَم الثقلٌِن َرْجالً     
ٙ

 

                                         
-
 .ٖٓٔينظر: ديوان أبي األسود الدؤلي:  ٔ

-
 .ٖٗ/ٔ:-الفّراء -ينظر: معاني القرآن ٕ

-
 .ٜ٘لنصرة...:، و إئتالف اٖٜٗ/ٕ((: ٓٚفي مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصافينظر:  ٖ

-
 .ٜٕٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٗ

-
 . و لم أجده في الديوان.ٜٕٗ/ٔينظر: المصدر نفسو:  ٘

-
 ، و لم نجد قائاًل لو.ٜٕٗمٔذكره الفّراء في معاني القرآن:  ٙ
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 و بقوِل اآلخر: من الكامل

 

بُ  ٌْ لََقد ضاَع قوٌم َقلُّدوَك أُموَرُهْم        ِبَداِبَق إْذ ِقٌَل الَعُدوُّ َقِر
ٔ

 

ٌّة و     فترك صرؾ )حنٌن( و )حراء( و )دابق(؛ ألّنُه قصَد فً ُكلِّ منها البلدة؛ للعلم

ٌّة، كما  أنَّ الفّراء كاَن فً معرض كالمه على الّتؤنٌث، و هذا ال ٌخالؾ القاعدة الّنحو

ٌّة تثبُت ذلك، و لم ٌذكر  فً منع صرؾ االسم إذا أُْطلَِق على البلدِة، و الّشواهد الّشعر

كالمه منع صرؾ ما ٌنصرُؾ بعامةٍ 
ٕ

. 

ٌّة لتعزٌز موقفه، فذكَر منها قول األخطل: و ساَق األ    نباري كثٌراً من األبٌات الّشعر

 من الكامل

َب ؼاِبَلُة الّثُؽوِر َؼُدْورُ     زاِرَق بالكتابِب إْذ َهَوْت   األطلَب  ٌْ ِبَشِب
ٖ

 

فترك صرؾ )شبٌب( و هو منصرؾ؛ ألّنُه اسم زعٌم من زعماء الخوارج
ٗ
. 

 و قول الّشاعر حّسان بن ثابت: من الكامل

ْوَم َتواُكِل األْبطالِ  ٌَ َن  ٌْ وا أْزَرهُ        ِبُحن ُهُم و َشدُّ ٌُّ  َنَصُروا َنِب

قال أبو البركات: ))ترك صرؾ )حنٌن( و هو منصرؾ((   
٘

، و رأى الفّراء أّنه اسم 

ًَ به بلدة فهو ؼٌر منصرؾ لمذّكر أو ماء أو واٍد أو جبل، و إْن ُسمِّ
ٙ
. 

 و ٌظهر مّما تقّدم أنَّ الفراء ذكر قاعدة نحوٌة شابعة ُنِقلَْت عنه لتصبح خالفاً نحوٌاً.    

ور محًٌ الدٌن توفٌق إبراهٌم بؤنَّ هذه المسؤلة من المسابل الّتً لَْم و قد َصّرَح الّدكت   

قُْل بها الكوفٌون، و إّنما ُنِسَبْت إلٌهم َوْهماً  ٌَ
7
. 

و ألجل ذلك نحن ننفً القول عن الكوفٌٌن، و ما ذهب إلٌه أبو البركات و ؼٌره ال    

 نصٌَب له من الصّحة.

                                         
-
 ، و لم نجد قائاًل لو.ٜٕٗ/ٔذكره الفّراء في معاني القرآن:  ٔ

-
 .ٜٕٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٕ

-
 .ٜٚٔخطل: ديوان األ ٖ

-
 .ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٕ((: ٓٚ) في مسائل الخالف...)المسألة اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٖٜٗ/ٕالمصدر نفسو:  ٘

-
 .ٜٕٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٙ

-
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ: اإلنصافينظر: ابن األنباري في كتابو  ٚ
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 ثانٌاً: المنصوب من األسماء:

 به ٌنصب بالفعل و الفاعل جمٌعاً: المفعول .ٔ

نقل أبو البركات فً هذه المسؤلة مذهباً نَسبُه إلى الكوفٌٌن مفاُدهُ: ))أنَّ العامَل          

فً المفعول النصب هو الفعل و الفاعل جمٌعاً، نحو )ضرَب زٌٌد عمراً(، و وذهَب 

الكسابً على أّنَك  بعضهم إلى أنَّ العامل هو الفاعل، و نّص هشام بن معاوٌة صاحب

و ذهَب خلُؾ األحمر من  إذا قُْلَت: ظنْنُت زٌداً قابماً، تنصب زٌداً بالتاء و قابماً بالّظن.

ٌّة، و العامل فً الفاعل معنى  الكوفٌٌن إلى أنَّ العامَل فً المفعول معنى المفعول

ٌّة(( الفاعل
ٔ
. 

لى الفّراءو الّرأي المنسوب إلى الكوفٌٌن بعامٍة، نسبه األزهري إ   
ٕ
. 

و عنَد مراجعِة ُكُتِب الكوفٌٌن و الّتدقٌق فٌها، وجدت ما ٌدلُّ على خالؾ ذلك، فقد    

ذهَب أبو بكر بن األنباري مذهب البصرٌٌن فً هذه المسؤلة، و هو أنَّ عامل الّنصب 

هو ))الفعل عمل فً الفاعل و المفعول جمٌعاً((
ٖ

. 

 لقاَل فً شرح بٌت إمريء القٌس: من الطوٌ

َفقُْمُت ِبَها أْمِشً َتُجرُّ َوَراءنا      َعلى إْثِرنا أْذٌاَل َفْرٍط ُمَرّحلِ 
ٗ

 

))َو األذٌال منصوبة بتجّر((
٘
. 

 و قاَل فً شرح بٌن إمريء القٌس أٌضاً: من الطوٌل

ٍق ُمَفْلَفلِ  ٌْ ًّ الَجَواِء ؼدًٌة          َصَبْحَن ُسالفاً ِمْن َرِح كؤنَّ ُمَكاِك
ٙ

 

منصوب بوقوع صبحن علٌه(())و سالفاً 
7
. 

                                         
-
 .ٗٙسرار العربية: ، و أٖٗ. و ينظر: ائتالف الّنصرة : ٛٚ/ٔ((: ٔٔفي مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصاف ٔ

-
 .ٖٙٗ/ٔينظر: شرح الّتصريح عمى الّتوضيح:  ٕ

-
 .ٛٚ/ٓٔ(( ٔٔ) في مسائل الخالف... )المسألة اإلنصاف ٖ

-
 ، و رواية الديوان ىي:ٗٔٔديوان إمريء القيس:  ٗ

 َخَرْجُت ِبَيا أمِشي تجّر َوَراءنا     َعمى أثرينا َذيُل َمْرٍط ُمَرّجلٍ 

-
 .ٗ٘طوال: شرح القصائد السبع ال ٘

-
 .ٕٔٔديوان إمريء القيس: ٙ

-
 .ٔٔٔشرح القصائد الّسبع الطوال:  ٚ



ٙ8 

 

 

أي مذهب  -و ٌإخذ من رواٌة ألحد تالمذة أبً العباس ثعلب أّنه ٌذهُب هذا المذهب   

أٌضاً، فقد فال عبد هللا بن مقلة: ))حدثنً أبو العباس أحمد بن ٌحٌى، قاَل:  -البصرٌٌن

د...فؤنشَد الكسابً: من الخفٌؾ ٌْ  اجتمع الكسابً، و األصمعً عند الّرِش

َؾ َما ُتْعِطً الَعلُوُق ِبهِ             ٌْ  أْم َك

ربمان أنٍؾ إذا َما َضّن باللََبنِ                
ٔ

 

فقال األصمعً: )ربمان بالنصب، فقاَل الكسابً: اسكت، ما أْنَت و ذاَك، ٌجوُز    

ربماُن أنٍؾ، و ربماَن أنٍؾ، و ربماِن أنٍؾ، فسكَت األصمعً، و لم ٌكن له علٌم 

..فسؤلُت أبا العباس، كٌؾ جاَز ذلك؟ فقال: إذا رفع رفع بٌنفع، أي: أم كٌَؾ بالعربٌة.

((جّر جّر برّده على الهاء فً بِه(ٌنفُع ربمان أنٍؾ، و إذا َنَصب، نصَب بتعطً، و إذا 
ٕ
 

. 

و تدّل هذه الّنصوص ))على أّن مذهب الكوفٌٌن فً عامل الّنصب فً المفعول به هو    

كما نسب إلٌهم من أّن الفعل و الفاعل َعِمال فٌه جمٌعاً، أو  مذهب البصرٌٌن، و لٌس

لم ٌكن هذا مذهب الكسابً و الفّراء سواء أخذ به أو لم ٌؤخذ، و لم نجده ٌنقل  األقلعلى 

عنهما شٌباً مما نسبه أبو البركات إلى الكوفٌٌن((
ٖ
. 

 وفٌٌن فً هذه المسؤلة.و بناًء على ما تقّدم ٌمكننا أْن ننفً ما نسبه أبو البركات إلى الك

  وقوع جملة الماضً حاالً: .ٕ

نسب إلى الكوفٌٌن القول بؤنَّ ))الفعل الماضً ٌجوز أْن ٌقع حاالً، و إلٌه ذهَب          

أبو الحسن األخفش من البصرٌٌن((
ٗ

. و هم ٌجّوزون ذلك سواء أكانت مع الفعل 

 ً: من الطوٌلالماضً )قد( أم لم تكن معه، و احتجوا بقول أبً صخر الهذل

 وإّنً لََتْعُرونً ِلِذْكراِك ُنْفَضةٌ           

َكَما اْنَتَفَض العصفوُر َبلَّلَُه الَقْطرُ                                  
٘

 

 

                                         
-
، و شرح شواىد المغني: ٖٕ٘/ٔ، و المحتسب في شواذ القراءات: ٗٛٔ/ٕ، و الخصائص: ٖٕٙالبيت ألفنونا لتغمبي. ينظر: المفضميات:  ٔ
ٔ/ٔٗٗ-ٔٗ٘. 

-
 .ٜٓ/ ٔب االعاريب: ، و ينظر: مغني المبيب عن كتٖٗٗ/ٖاألشباه و النظائر:  ٕ

-
 .ٕٗٔ: اإلنصافابن األنباري في كتابو  ٖ

-
 .ٕٗٔ، و ائتالف النصرة: ٖٖٛ، و التبيين عن مذاىب النحويين: ٕٕ٘/ٔ((: ٕٖفي مسائل الخالف..)المسألة) اإلنصاف ٗ

-
 .٘ٗ/ٕ. و ىو بال نسبة في أوضح المسالك: ٕٖٛشعُر اليذليين:  ٘
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﴾أْو جاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرهمْ  ﴿و قوله تعالى: 
ٔ
 

ٕ
 

ات لم ٌكن موفقاً فً نقل عند البحث فً مصادر الّنحو بعامٍة، اّتضح لنا أّن أبا البرك و   

رأي نحاة الكوفة، كذلك فعل الّنحاة المتؤخرون من أهل البصرِة َفَساروا على ُخطاهُ، 

فذهَب ابن هشام مثالً إلى وقوع الفعل الماضً حاالً سواء كانت معه )قد( أم لم تكن 

حاالً الُبدَّ  الواقعمعه و نسبه إلى الكوفٌٌن إْذ قاَل : ))زعم البصرٌون أنَّ الفعل الماضً 

ظاهرًة أو مضمرة، و خالفهم الكوفٌون، و اشترط ذلك فً الفعل الماضً  معه من )قد(

الواقع خبراً لكان، كقوله علٌه الّصالة و الّسالم لبعض أصحابه: )ألٌَس َقْد َصلٌَّت َمَعَنا(، 

 و قوُل الّشاعر:

ٌْضاَء َشْحَمٍة     َة ال َوُكّنا َحِسْبَنا ُكلَّ َب ٌَّ راً َعِش ٌْ َنا ُجذاماً َو َحِم ٌْ َق
ٖ

))
ٗ

 

ووافق الّرضً، و البؽدادّي أبا البركات فً نسبِة هذا الّرأي إلى الكوفٌٌن   
٘
. 

ٌَرى أنَّ الّنحاة اآلخرٌن ِمَن المتقّدمٌَن و المتؤّخرٌَن     أّما األستاذ محّمد خٌر الحلوانً ف

ٌّان  ، لم ٌذكروا رأٌاً لنحوّي ندلسًاألمثُل أبً جعفر الّنحاس، و ابُن الّشجرّي، و أبً ح

ٌّد ما ذهب إلٌه أبو البركات ًّ واحد، أو لنحاِة الكوفة جمٌعاً، ٌإ كوف
ٙ

 

ٌَّن لنا أّنهم قد تابعوا البصرٌٌن فً هذه     و عند الرجوع إلى مصادر الكوفٌٌن، تب

 المسؤلة.

إظهاره، ومّثل إذ ذهَب الفّراء إلى القول بوقوع الحال فعالً ماضٌاً بإضمار )قد( أو    

﴾أْو جاُءوُكم َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ ﴿لِما ذهَب إلٌه بقولِه تعالى: 
7

 -و هللا أعلم -، قال: ))ٌرٌد

﴾جاإكم قد حصرت صدورهم
8

 

نباري الفّراء فً هذه المسؤلة بٌن نحاة البصرة و نحاة محّمد بن األ و َتِبَع أبو بكر   

 فٌٌن لٌَس صحٌحاً.الكوفة، وأنَّ ما نسبه أبو البركات إلى الكو

                                         
-
 .ٜٓالنساء/ ٔ

-
 .ٙٙ/ٕل: ينظر: شرح المفص ٕ

-
، و شرح التصريح عمى التوضيح: ٘٘ٔ، و شرح ديوان الحماسة: ٖ٘ٗالبيت لزفر بن الحارث في تخميص الشواىد و تمخيص الفوائد: ٖ
ٔ/ٖٕٙ. 

-
 .ٖٔٗ/ٕمغني المبيب عن كتب األعاريب:  ٗ

-
 .ٖٕٔ/ٔينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ٘

-
. و قد فصل الدكتور الحمواني في ىذه المسألة. ينظر: المصدر نفسو: ٜٕٔبين: و الخالف النحوي بين المذى اإلنصافينظر: كتاب  ٙ

ٕٔٛ-ٖٔٓ. 

-
 .ٜٓالنساء/ ٚ

-
 .ٕٗ/ٔمعاني القرآن:  ٛ
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 ترخٌُم المنادى المضاف: .ٖ

قاَل أبو البركات: ))ذهَب الكوفٌون إلى أنَّ ترخٌم المضاؾ جابز، و ٌوقعون          

الترخٌم فً آخر االسم المضاؾ إلٌه، و ذلك نحو قولك: ))ٌا آل عاٍم(( فً ٌا آل عامٍر، 

و ))ٌا آل ماِل(( فً ٌا آل مالك، و ما أشبه ذلك((
ٔ
. 

نقل ابن ٌعٌش ما ذهَب إلٌه الكسابً و الفّراء فً هذه المسؤلة إذ قال: ))ذهب  و   

الكسابً و الفّراء إلى جواز الّترخٌم فً المضاؾ، و ٌوقعون الحذؾ على آخر االسم 

 عاِم، و ٌا آل ِعكِر، و أنشدوا: من الطوٌل أباالّثانً فٌقولوَن: ٌا 

بُ    ٍة    أبا ُعرَو ال َتْبِعْد َفُكلُّ ابِن ُحرَّ  ٌْ ٌُِج ْدُعوهُ َداِعً ِمٌَتٍة َف ٌَ َس
ٕ

 

 َوقاَل زهٌر بن أبً ُسْلَمى: من الكامل

ٌُْذَكرُ  ِب  ٌْ ُخُذوا ِحْذَرُكْم ٌا آل ِعْكِرَم واذُكُروا     أَواصَرنا َو الّرْحُم ِبالَؽ
ٖ

))
ٗ

 

الّرضًنباري، و ابن ٌعٌش، و لمتؤخرون إلى هذه المسؤلة مثل األوَقد أشاَر الّنحاةُ ا   
٘
 

الّرضً
٘
، و األشمونً 

ٙ
، و األزهري

7
. 

نحاة الكوفة، من خالل اّطالعنا على و بعد التدقٌق فٌما نسبه المتؤّخرون إلى    

ٌّة، لمَنِجْد َنّصاً ٌوّثق ما ذكرهُ أبو البركات و ابن ٌعٌش و ؼٌرهم، و  المصادر الكوف

فُِقَد الكثٌر منهاُربَّما ٌكون هذا المذهب قد ذكر فً المصادر التً لم تصل إلٌنا، و
8
. 

 ترخٌم االسم الّرباعً الذي ثالثه ساكن: .ٗ

نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن بعامٍة أّنهم ذهبوا إلى: ))أنَّ ترخٌم االسم الذي          

بعده، و ذلك نحو قولك فً  إلًقبَل آخره حرٌؾ ساكن ٌكون بحذِفِه و حذؾ الحرؾ 

ِسَب( و ما أشبه ذلك(( ِقَمْطٍر )ٌا ِقَم(، و فً ِسَبْطٍر )ٌا
9
 . 

                                         
-
 .ٚٗ، و ائتالف النصرة:ٖ٘ٗ، و ينظر: التبيين عن مذاىب النحويين؛ ٖٚٗ/ٔ((: ٛٗفي مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصاف ٔ

-
 .ٕٓ/ٕالمفصل: البيت من دون نسبة في شرح  ٕ

-
 .ٕٗٔديوان زىير بن أبي سممى: ٖ

-
 .ٕٓ/ٕشرح المفصل:  ٗ

-
 .ٜٗٔ/ٔينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ٘

-
 .ٜٚٔ/ٕينظر: شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك:  ٙ

-
 .ٕٔ٘/ٕينظر:شرح الّتصريح عمى الّتوضيح: ٚ

-
 .٘ٗينظر: آراء النحويين و الكوفيين في كتاب شرح المفصل: ٛ

-
، و أسرار ٛٗ، و ائتالف الّنصرة:ٛ٘ٗ، و ينظر: الّتبيين عن مذاىب النحويين: ٖٔٙ/ٔ((: ٓ٘في مسائل الخالف...)المسألة) إلنصافا ٜ

 .ٖٗٔالعربّية:
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و نسب ابن ٌعٌش هذا القول إلى الفّراء، بداللة قوله: ))و قد خالؾ الفراء فً االسم    

و ما كان مثلهما بحذؾ   قبل آخره ساكن فَزَعَم أّن ترخٌم نحو )ِهَرقل( و )سبطر( إلى

ٌعنً  واتاألدحرفٌن نحو: )ٌاَهر( و )ٌا ِسَب(، قال: و إّنما كان كذلك لبال ٌشبه 

الحروؾ نحو )نعم و أجل(، و األسماء ؼٌر المتمكنة نحو: )كم( و )من( ((
ٔ
. 

ٌّة، و البحث فٌها، لم نجد قوالً لنحاِة الكوفِة ٌوافُق ما     و عند العودِة إلى المصادر الكوف

الرباعً مثل:  االسم ترخٌمنسب إلٌهم، سوى ما ذكره أبو بكر بن األنباري فً 

عامر بحذؾ الحرؾ األخٌر، إذ قال: ))نقَل الفّراء عن لؽات أّنها  )حارث، و مالك، و

ترّخم عامراً، و حارثاً، و مالكاً، فتقول )ٌا حاِر، و ٌا عاِم، و ٌا ماِل(، و قال: و قرأ 

بعض القّراء
ٕ

َنا َربُّكَ ﴿و قوله تعالى:   ٌْ ْقِض َعلَ ٌَ ا َماِل لِ ٌَ ﴾َوَناَدْوا 
ٖ

، و أنشَد لزهٌر بن أبً  

 : من الوافرأبً ُسْلَمى

َحَك الَتلُْمِنً     ٌْ احاِر َو ٌَ ْعَها و َدْعِنً   أالَ  ٌّ َو َنْفُسَك الُتَض
ٗ

))
٘

 

ٌّة مسابل الّترخٌم     و هذا ٌطابق القاعدة النحوٌة العامة فً الترخٌم، و سكوتهم على بق

ٌّة ٌدل على موافقتهم القواعد الّنحو
ٙ
. 

ات فً ترخٌم االسم الرباعً الذي قبل و فً ضوء ما تقّدم ٌكون ما ذكره أبو البرك   

 آخره )حرٌؾ ساكن( بحذؾ حرفٌن، لم ٌقل به أحد من نحاة الكوفة.

 جواز إلحاق ألف الّندبة للصفة: .٘

 ُنِسَب إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌجّوزوَن إلحاق الّندبة للّصفة، نحو قولك: ))وازٌدُ          

بو الحسن بن كٌسانالظرٌفاه(( و إلٌه ذهَب ٌونس بن حبٌب البصري، و أ
7
. 

ٌّة تبٌَن أنَّ سٌبوٌه قد نسَب هذا الرأي إلى ٌونس،     و عند الرجوع إلى المصادر الّنحو

ٌُْلِحْق الّصفة األلؾ، فٌقول: )وازي  و لَْم ٌنسبه إلى ؼٌره، إذ قاَل: ))و أّما ٌونس َف

الّظرٌفاه( ((
8

ٌُِشر إلى ُنحاة الكوفة.  . و لَْم 

                                         
-
 .ٕٔ/ٕشرح المفصل:  ٔ

-
صاف في مسائل ، و اإلنٖٚٔمختصر شوا القراءات:  ينظر:-عميو السالم-و ىي قراءة منسوبة إلى أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب ٕ

 .ٕٖٙ/ٔالخالف...: 

-
 .ٚٚالزخرف/ ٖ

-
 .ٗٙٔديوان زىير بن أبي سممى:  ٗ

-
 .ٜٜشرح القصائد السبع الطوال:  ٘

-
 .ٙٗينظر: آراء النحويين الكوفيين في شرح المفصل:  ٙ

-
 .ٖٛٚ/ٔالكتاب:  ٚ

-
 .ٖٛ٘/ٔاألصول في النحو:  ٛ
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دبة للّصفِة، و نسبهما ذكره أبو البركات من إلح و حاصُل القول أنَّ     إلى  اق ألِؾ النَّ

الكوفٌٌن لٌَس صحٌحاً، و إّنما هو قول ٌونس نقله سٌبوٌه و ابن الَسراج، و تابعهم فً 

 ذلك الّنحاة المتؤخرون.

 حذف النداء مع اسم اإلشارة: .ٙ

)هذا( و ما أشبهه من  نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌذهبون إلى ))أنَّ          

أسماء اإلشارة ٌكون بمعنى الّذي قاَل ذاك زٌد((
ٔ
. 

اء محتّجٌن دو قاَل ابن ٌعٌش: ))مذهُب الكوفٌٌن أجاز فً )هذا أقبَل( على إرادة النّ    

﴾ُثمَّ أْنُتْم َهُإالَِء َتْقُتلُوَن أْنفَُسُكم﴿بقولِه تعالى: 
ٕ

به ، و قالوا: و الُمراد ٌا هإالء، و قد عمل 

 به المتنّبً فً قوله:

)ّهذي برْزَت لَنا فهَجْت رِسٌسا(
ٖ
 ))

ٗ
. 

َن لَنا أنَّ المسؤلة لَْم تثر قدٌماً، فلم ٌذكرها سٌبوٌه     ٌّ و َبعَد الَعْودِة إلى مصادر الّنحو، تب

ٌّة التً أشاَر إلٌها فً كتابه، فضالً عن نسبتها إلى الكوفٌٌن، كما أنَّ  فً مسابله الخالف

را  ج لم ٌذكرها على أّنها مسؤلة خالفٌة أٌضاً.ابن السَّ

و ٌظهر أّنها أُثٌَرت ِعْنَد الحذؾ إذ قاَل: ))و من ٌمنعه فانصر عاذله((   
٘
 . 

و سار ابن عقٌل على خطا ابن مالك، إذ قال: فمّما ورَد منه الحذؾ مع اسم اإلشارة    

﴾ُثمَّ أْنُتْم َهُإالِء َتْقُتلوَن أْنفَُسُكم﴿قوله تعالى: 
ٙ

 ، أي: ٌا هإالء، و قول الشَّاعر: من المدٌد

لِ  ٌْ َباً إلى الّصَبا ِمْن َسِب ٌْ َس َبْعَد اْشِتعاِل الَر       أِس َش ٌْ  َذا، اْرِعَواَء، َفلَ

أي: ٌا ذا((
7
. 

ٌُّوطً هذا الرأي إلى الكوفٌٌن إذ قال: ))الحذُؾ ٌقاُس علٌه أو ٌقتصر     و نسب الس

ماع، فالبصرٌوَن و  على الّثانً، و الكوفٌون على  -ابن مالك-المصّنؾعلى السَّ

                                         
-
 .ٔٛ،ٚٙ، و ينظر: ائتالف الّنصرة: ٚٔٚ/ٕ((: ٖٓٔفي مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصاف ٔ

-
 .٘ٛالبقرة/ ٕ

-
 .ٖٔٓ/ٕعجر البيت: ُثمَّ أثنيَت و ما َشفيَت َنسيسا، ينظر: شرح ديوان المتنبي:  ٖ

-
 .ٙٔ/ٕشرح المفصل:  ٗ

-
 .ٕٚ٘/ٕشرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك:  ٘

-
 .٘ٛالبقرة/ ٙ

-
 .ٕٚ٘/ٕشرح ابن عقيل:  ٚ
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األّول((
ٔ

على حّد  -. و هذا ٌعنً أّن نحاة البصرة أجازوا ذلك و قصروه على الّسماع

ٌّوطً  .-قوِل الس

ٌّوطً فً     ٌّة فلم تذكر ما أشار إلٌه أبو البركات، و ابن مالك و الس أما المصادر الكوف

 هذه المسؤلة.

ٌّن، و إنَّ نسبتها إلى الكوفٌٌن ٌبقى و ٌبدو أنَّ القط    ع بهذه المسؤلة لٌَس باألمر اله

 موضَع َشكٍّ ٌمكُن أْن ٌإدي إلى الوهم.

 خبُر كاَن و ثانً مفعولً ظنَّ ٌنصبان على الحال: .7

ذكَر أبو البركات األنباري و ؼٌره من مإلفً كتب الخالؾ، أنَّ هناك خالفاً فً          

ٌٌن و الكوفٌٌن، مفاده: ))أنَّ خبر)كاَن( و المفعول الّثانً هذه المسؤلة بٌن البصر

لـ)ظَنْنُت( نصٌب على الحال، و ذهَب البصرٌون إلى أنَّ نصبهما نصب المفعول، ال 

على الحال((
ٕ
. 

(  -و كاَن ابن الّسراج قد نسَب إلى الكوفٌٌن هذا المذهب، فقد ذكر أنَّهم ٌجعلون    )َمرَّ

اماً، فالناقص ٌنصبون به الخبر نظٌر )كان(، قال ابن الّسراج: على قسمٌن: ناِقصاً و ت

))نقول)مرْرُت بزٌٍد واقفاً( فتنصب واقفاً على الحال، و الكوفٌون ٌجٌزون نصبه على 

و الالم، و  األلؾالخبر، ٌجعلونه كنصب خبر كاَن و خبر الّظن و ٌجٌزوَن فٌه إدخال 

بزٌد( فتكون تاّمة، و )َمَرْرُت بزٌٍد  ٌكون )مَرْرُت( عندهم على ضربٌن: )َمَرْرتُ 

أخاك( فتكون ناقصة، إْن أسقطَت األخ، كنقصان )كان( إذا قلت: )كاَن زٌٌد أخاَك( ُثمَّ 

كاَن ناقصاً حّتى تجًء بِه. و هذا الذي أجازوه ؼٌر معروؾ عندي من  أسقطُت )األخ(

كالم العرب، و ال موجود فٌما ٌوِجبُه القٌّاس((
ٖ

. 

ابن عصفور ما ذهَب إلٌه ابن السّراج و ؼٌره من الّنحاة، فذكَر أنَّ الكوفٌٌن  و َتِبعَ    

( على األفعال الّناقصة، إذا لم ٌرٌدوا بالمرور انتقال الخطؤ، و جعلوه نظٌر  زادوا )مرَّ

)كان(، كما ذكر أّنهم زادوا ألفاظاً أخرى ؼٌر )مّر(
ٗ
. 

ٌٌن، فبعد الّرجوع إلى المصادر واضحاً فً الّنقل عن الكوف االضطرابو ٌبدو    

ٌَّن أّنهم ال ٌختلفوَن عن البصرٌٌن فً موقفهم من هذِه المسؤلة. ٌّة تب  الكوف

                                         
-
 .ٜٕٚلفية:البيجة المرضّية في شرح األ ٔ

-
 .ٕٔٔ، و ائتالف النصرة...:ٜٕ٘، و ينظر: التّبيين عن مذاىب النحويين...: ٕٔٛ/ٕ((: ٜٔٔ) في مسائل الخالف... )المسألة اإلنصاف ٕ

-
 .ٕٕٓ/ٔاألصول في نحو:  ٖ

-
 .ٖٚٚ-ٖٙٚ/ٔينظر: شرح جمل الزجاجي:  ٗ
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فالفّراء ٌرى أنَّ )كان( هً الّتً ترفع المبتدأ و تنصب الخبر، إْذ قاَل فً كالمه على    

مٌ  ﴿الّتقرٌب: ))و مثله  ٌْ ﴾و هللاُ ؼفوٌر َرِح
ٔ
ارتفع بها((فإذا أدخلت علٌه )كان(  

ٕ
. 

( و أخواتها أفعاالً ناقصة و هً محتاجة إلى اسم و خبر، قاَل: ))و قد     و قد جعَل )َظنَّ

تقّوله العرب فً ظننُت و أخواتها ِمْن رأٌُت و علِْمُت و حسبُت فٌقولون: أظّننً قابماً، 

ووجدتنً صالحاً؛ لنقصانهما و حاجتهما إلى خبر ِسوى االسم((
ٖ

. 

ب ذلك عن الفّراء بداللة قوله: ))الفّراء ٌقول: لَُدْن َؼْدَوة، ٌنصب و ٌرفع و و نقَل ثعل   

ٌخفض، فتؤوٌل الّرفع )لَُدْن كاَن َؼْدَوة(، و ٌنصب بخبر كان((
ٗ
. 

أّما أبو بكر بن األنباري، فقد نقل عن الفّراء قوله: ))ما َبِرَح و ما زاَل و ما فتًَء    

ء و ٌْنصْبَن األخبار((بمنزلِة )ما كاَن( ٌرفعن األسما
٘
. 

كما نقَل عن الكسابً أّنه ٌسّمً المرفوع و المنصوب بعد )كاَن( بؤّنُه اسمها و    

خبرها، بقوله: ))إذا كان خبر )كان( مإنثاً و اسمها مذكراً و أولٌتها الخبر، فمن الَعَرب 

َمْن ٌإنث )كاَن( و ٌتوّهم أّن االسم مإنث إذا كاَن الخبر مإنثاً((
ٙ
. 

ٌّتضح مّما تقّدم أنَّ الكوفٌٌن ٌقولون َبَما ٌقول بِه البصرٌون، َبْل أنَّهم ٌذهبون أبعد من    

ذلك فٌدِخلُوَن َظنَّ و أخواتها فً األفعال النَّاقصة، و ٌدخلوَن ألفاظاً أخرى فضالً عن 

 ذلك.

موقفهم و على هذا ))ٌسقط اإلّدعاء القابل بؤنَّ الكوفٌٌن ٌختلفون عن البصرٌٌن فً    

من األفعال الّناِقصة((
7

، و ٌكوُن َما َنَسبُه أبو البركات إلى الكوفٌٌن فً هذه المسؤلة 

حة عارٌاً عن الصَّ
8

 ، و إّنما الّصحٌح ما أوردناه.

 ثالثاُ: المجرور من األسماء:

 و فٌه مسؤلة واحدة هً:

                                         
-
 .ٖٔآل عمران/ ٔ

-
 .ٖٔ/ٔمعاني القرآن:  ٕ

-
 .ٙٓٔ/ٕالمصدر نفسو:  ٖ

-
 .ٓٙٔ/ٔمجالس ثعمب:  ٗ

-
 .ٖ٘ٔشرح القصائد الّسبع الّطوال: ٘

-
 .ٔ٘٘شرح القصائد السبع الطوال:  ٙ

-
، و ينظر: النقص و التمام في ٘ٚ. و تحقيقات نحوّية:ٜٙٔبحث:-فاضل السامرائي-حقيقة رأي الكوفيين في النقص و التمام في األفعال ٚ

 .ٜٕ٘بحث:-رحيم جمعة عمي -دثيناألفعال )كان و أخواتيا( بين القدماء و المح

-
 .ٕٕٔ-ٕٕٓينظر:ابن األنباري في كتابو اإلنصاف:  ٛ
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 الفصل بٌن المضاف و المضاف إلٌه:

فٌٌن بعامٍة أّنهم ٌذهبون إلى أنَّه: ))ٌجوز الفصل بٌن نسَب أبو البركات إلى الكو         

المضاؾ و المضاؾ إلٌه بؽٌر الّظرؾ و حرؾ الخفض؛ لضرورِة الّشعر((
ٔ
. 

 و ذَكَر أّنهم احتّجوا بقوِل الّشاعر: من الرجز

َزجَّ القلوَص أبً َمَزاَده     فزججتها ِبِمَزّجٍة       
ٕ

 

ص، ففصَل بٌن المضاؾ و المضاؾ إلٌه بالقلوص، و و الّتقدٌر: زّج أبً مزادة القلو   

هو مفعول، و لٌس بظرٍؾ و الَحرَؾ خفض
ٖ
. 

ٌَّن أّن لهم آراء فً هذه المسؤلة، نوردها على     ٌّة، تب و بعد العودة إلى المصادر الكوف

 الّنحو اآلتً:

 ه(89ٔالكسائً )ت  .ٔ

بؽٌر الّظرؾ و  ذهَب إلى عدم جواز الفصل بٌن المضاؾ و المضاؾ إلٌه         

الجار و المجرور، إذ قال: ))إنَّ العرب ٌإثرون الّنصب إذا حالوا بٌن الفعل و المضاؾ 

بصفة فٌقولون: )هو ضارٌب فً ؼٌر شًٍء أخاه(، ٌتوّهمون إذا حالوا بٌنهما أّنهم 

نّونوا((
ٗ

﴾ُمْخلَِؾ َوْعَدهُ ُرُسلِه﴿. و لٌَس قوُل َمْن قال: 
٘

َن َوكَ ﴿، و ال قوله تعالى:  ٌَّ ذالَك َز

َن َقْتَل أْوالِدِهْم ُشَركاُإُهمْ  ٌْ ﴾لَِكثٌٍر ِمَن الُمْشِرِك
ٙ

، و نحوٌو أهل المدٌنة ٌنشدون قول 

 الشاعر:

ناً      َزجَّ الَقلوَص أبً َمَزاَده      َفَزَجْجُتها ُمَتَمكِّ
7

 

 

 ه(7ٕٓالفّراء )ت  .ٕ

                                         
-
 .ٔ٘، و ينظر: ائتالف النصرة: ٕٚٗ/ٕ((: ٓٙفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصاف ٔ

-
 .ٕٛ، و تخميص الشواىد:ٙٓٗ/ٕالبيت بال نسبة في الخصائص:  ٕ

-
 .ٕٚٗ/ٕفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٖ

-
 .ٔٛ/ٕ:-الفّراء -، و معاني القرآنٖٚٔالكسائي:-معاني القرآن ٗ

-
 .ٚٗإبراىيم/ ٘

-
 .ٖٚٔاألنعام/ ٙ

-
 .ٔٛ/ٕ: -الفّراء-ينظر: معاني القرآن ٚ



7ٙ 

 

 

ه بؽٌر الظرؾ و ذهَب إلى عدم جواز الفصل بٌن المضاؾ و المضاؾ إلٌ         

ٌَّن( إذا فتحته فعالً إلبلٌس، ُثمَّ تخفض  الجار و المجرور، إذ قال: ))إْن شبت جعلت )ز

 الّشركاء باّتباع األوالد، و لٌَس قوُل َمْن قال: إّنما أرادوا مثل قول الّشاعر:

 فزججتها متمكناً       زجَّ القلوص أبً مزاده

ٌّة((بشًٍء. و هذا مّما كاَن ٌقوله نحوٌو أ هل الحجاز، و لم نجد مثله فً العرب
ٔ
. 

و قد طعَن فً قراءة
ٕ

َن َقْتَل أْوالِدِهْم ُشَركاُإُهمْ ﴿  ٌْ َن لَِكثٌٍر ِمَن الُمْشِرِك ٌَّ ﴾َوَكذلَِك َز
ٖ

. و 

انتبه البؽدادّي إلى هذا، و استؽرب موقؾ أبً البركات من عرض هذه المسؤلة
ٗ
. 

 ه(9ٕٔثعلب)ت  .ٖ

صل بٌن المضاؾ و المضاؾ إلٌه بالّظرؾ و الجار و المجرور و َوَقْد أجاَز الف         

 المفعول به؛ و ذلك فً الّشعر، ال فً ؼٌره، إذ قال: ))و أنشد:

ْوَم َمْن الَمَها ٌَ ٌَِدما اْسَتْعَبَرْت         هلِل َدرَّ ال لّما َرأْت َساْت
٘

 

 )دّر( و )َمْن(، و قاَل:قاَل: اعترَض بالٌوم بٌن 

 زجَّ القلوص أبً مزاده       فزججتها متمكناً 

 و أنشَد بعضهم:

 )زّج الّصعاب أبً مزاده(

أراد: زّج أبً مزاده الّصعاب، ُثمَّ اعترض بالّصعاب، قاَل: ال ٌجوز إال فً الّشعر((
ٙ
. 

ٌَّن     نباري على ثعلب فً نقل هذِه ّمد خٌر الحلوانً أنَّ اعتماد األمح األستاذَوَقْد ب

ه؛ ))ألّنُه وقَؾ موقفاً طبٌعٌاً من أمثال البٌت الذي فصل فٌه بٌن المسؤلة لٌَس فً محلّ 

المتضاٌفٌن بالمفعول به، و عدها ضرورة((
7
. 

                                         
-
 .ٖٛ٘/ٔمعاني القرآن:  ٔ

-
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕ. و النشر في القراءات العشر: ٕٓٚىي قراءة ابن عامر. ينظر: السبعة في القراءات:  ٕ

-
 .ٖٚٔاألنعام: ٖ

-
 .ٕٗ٘/ٕينظر: خزانة األدب:  ٗ

-
 ، )ساتيدما(: جبل متصل من بحر الروم إلى بحر اليند.ٕٛٔديوان عمرو بن قميئة:  ٘

-
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔمجالس ثعمب:  ٙ

-
 .ٖٓٔو الخالف الّنحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٚ
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أّما الدكتور محًٌ الدٌن توفٌق فقد أشاَر إلى ))أنَّ البصرٌٌن و منهم سٌبوٌه و المبّرد    

ٌجٌزون الفصل بٌَن الّظرؾ و الجار و المجرور((
ٔ
. 

نباري؛ ألنَّ سٌبوٌه أقدم على ما جاَء بِه أبو البركات األ كن االعتمادو علٌِه ال ٌم   

زمناً من نحاِة الكوفة، كما إنَّ كتابه أّول كتاٍب مختّص بالّنحو؛ لذا ٌكون ما أراده أبو 

ٌّاً خالَصاً تناقله نحاة الكوفة عن سٌبوٌه.  البركات بصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًّ ِمَن األسماء  أّوالً: المبن

  لغًة:البناُء 

هو نقٌُض الهدم         
ٕ

، وهو المصدر من )َبَنى(
ٖ

، و البناء فً األصل ))وضُع 

ًَ ُكلُّ مرتفع ثابت بناء  الّشًِء على الشًِء على وصٍؾ ٌثبت كبناء الحابط، و منه ُسمِّ

                                         
-
 .ٜٙٔ:اإلنصافابن األنباري في كتابو  ٔ

-
 .ٖٓٙ/ٕٔلسان العرب )ىدم(: ٕ

-
 .ٖٜ/ٗٔالمصدر نفسو )بنى(:  ٖ
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كالسماء((
ٔ

، و سمً البناء الذي هو ضد اإلعراب بناًء ))من حٌث كان البناء الزماً 

ن مكاٍن إلى ؼٌره، و لٌس كذلك سابر األدوات المنقولة((موضعه ال ٌزول م
ٕ
. 

 

 :ًالبناء اصطالحا 

لزوم أواخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو ))عّرفه ابن جّنً، قابالً: هو          

الحركة، ال لشًٍء أحدث ذلك من العوامل((
ٖ
. 

ون((وهو عند أبً البركات األنباري ))لزوم أواخر الكلم بحركٍة أو سك
ٗ

. و عنَد 

العكبرّي كذلك ))لزوم آخر الكلمة سكوناً أو حركة، و هو ضّد اإلعراب((
٘
. 

أّما عند ابن هشام فهو ))لزوم آخر الكلمة حالًة واحدًة لفظاً أو تقدٌراً((
ٙ

. و األصُل فً 

ًّ إال لسبب،  البناء أْن ٌكوَن على الّسكون؛ ألّنه أخّؾ من الحركة، و ال ٌحرك المبن

ص من التقاء الّساكنٌن، و َقْد تكون عالمُة البناِء الفتحة أو الكسرة أو الضّمةكالتخلّ 
7
. 

إبراهٌم مصطفى أنَّ ))الّساكن فً البناء أقّل من المتحرك، َبْل هو أقّل  األستاذو ٌرى    

من المتحرك بالفتح وحُدهُ((
8
. 

ٌّة، و قد وقع فٌها الوه    ا المسابل التً تخص األسماء المبن م و نسب القول فٌها إلى أمَّ

 الكوفٌٌن، فهً على الّنحو اآلتً:

أصلُ )منُذ( .ٔ
9
 : 

ٌُْنَسُب إلى الكوفٌٌن أنَّ )ُمْنُذ( ترفع االسم الذي بعدها بتقدٌر فعل محذوؾ         
ٔ

. و 

ذهب الفّراء إلى أنَّ االسم بعدها مرتفع بتقدٌر مبتدأ محذوؾ، و ذلك ألنَّ )منذ( مركبة 

و( التً بمعنى الذيمن )ِمْن(، و )ذ
ٕ

، و هً لؽة مشهورة
ٖ
. 

                                         
-
 .ٙٙ/ٔالمباب في عمل البناء و اإلعراب:  ٔ

-
 .ٖٚ/ٔالخصائص:  ٕ

-
 .ٖٚ/ٔالمصدر نفسو:  ٖ

-
 .ٔٗ/ٔأسرار العربية:  ٗ

-
 .٘ٙ/ٔالمباب في عمل البناء و اإلعراب:  ٘

-
 .ٜٛ/ٔشرح شذور الذىب:  ٙ

-
 .ٓٗ/ٔينظر: شرح ابن عقيل...: ٚ

-
 .ٗٓٔإحياء الّنحو: ٛ

-
 .ٕٕٙ/ٕ. و حاشية الصبان: ٗٙٗ، و الجنى الداني...:ٕٖٛ/ٔ((: ٙ٘في مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصاف: ينظر ٜ
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و نقل ابن ٌعٌش قوَل الفّراء: ))أّنها مركبة من )من و ذو( فحذفت تخفٌفاً و ما بعدها من 

صلة الّذال((
ٗ

. 

ٌّة، لم نجد إشارة إلى هذه المسؤلة سوى ما أشارت     و عنَد الّرجوع إلى المصادر الكوف

ألنباري، و شرح المفصل ألبً ٌعٌش، و إلٌه مصادر أهل البصرة، مثل اإلنصاؾ ل

 شرح األشمونً لألشمونً و ؼٌرها.

فقد ذهب ابن ٌعٌش إلى أّن الكوفٌٌن ٌقولون بؤّنها مرّكبة من )من و ذو(، ووافقه ابن    

هشام فً المؽنً
٘

، و قاَل آخرون إنَّها مرّكبة من )من واذ(
ٙ
. 

ٌّة التً اّطلعنا علٌها لم  و ٌبدو أنَّ مصدر النقل مضطرب، كما أنَّ المصادر    الكوف

 تشر إلى ما ذهب إلٌه أبو البركات لذا ال ٌمكن القطع بصحة ما نسبه إلى الكوفٌٌن.

 االسم الموصول فً )الذي(: .ٕ

ُنِسَب إلى الكوفٌٌن أنَّهم ٌذهبون إلى أنَّ االسم فً )الذي( هو الذال وحدها، و ما          

زٌد علٌها تكثٌر لها
7

هم فً ما ذهبوا إلٌه أّن أصل  )الذي( كؤصل )هذا(، . و أنَّ حّجت

فـ)هذا( أصلها الّذال وحدها عندهم، و إنَّ االختالؾ بٌنهما ٌكون بحسب ما ٌلحقها من 

فتقول:     الزٌادات المختلفة باختالؾ معنٌٌها، كما أّن )الٌاء( تسقط فً تثنٌة )الذي(، 

ا )اللّْذ( بسكون الذال)اللّذان و اللّذٌن(، و قالوا إنَّ إحدى لؽاته
8

، كقول الشاعر: من 

 الرجز

فظلّت فً شّر من اللّذ كٌدا        كالّلذ تزّبى زبًٌة فاصِطٌدا
9

 

و عند الّرجوع إلى المصادر الكوفٌة، تعّذر علٌنا الوصول إلى ما ذكره أبو البركات،    

ك ما توصل إلٌه )هذا(، و بنى على ذل اإلشارةو ٌبدوا أّنه قاس هذه المسؤلة على اسم 

من نتابج؛ ألنَّ القول فً )هذا( موثق، و القٌاس جابز فً اللّؽة، و رّبما ٌكون ما ذكره 

موجوداً فً كتب أهل الكوفة التً لم تصل إلٌنا، أو قد ٌكون ذلك مذكوراً فً 

                                                                                                                            
-
، و ىو اختيار ابن مالك، و ابن مضاء، و السييمي. )ينظر: شرح التصريح ٕٖٛ/ٔ((: ٙ٘في مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصافينظر:  ٔ

 .ٔٙٙ/ٔعمى التوضيح: 

-
 .ٚٚٔ/ٕ، و شرح الرضي عمى الكافية: ٕٖٛ/ٔمسائل الخالف...:  في اإلنصافينظر:  ٕ

-
 .ٖٚٔ/ٔ، و شرح األشموني: ٓٔٔ-ٜٔ/ٔ، و أوضح المسالك...: ٕٗ-ٔٗ/ٕو ىي ))ذو((الطائية. ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ٖ

-
 .ٖٚٙ/ٔ، و ينظر: مغني المبيب عن كتب األعاريب: ٜ٘/ٗشرح المفصل:  ٗ

-
 .ٓٔٔ-ٜٓٔ، و أوضح المسالك...: ٖٚٙ/ٔعن كتب األعاريب: ينظر: مغني المبيب  ٘

-
 .ٔ٘ٔ، و الممع في العربية: ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٕينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ٙ

-
 .٘ٙ، و ائتالف النصرة...:ٜٙٙ/ٕ((: ٜ٘في مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصافينظر: ٚ

-
 .ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٖ: ، و شرح المفصلٓٚٙ/ٕفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٛ

-
 .ٔ٘ٙ/ٕىذا البيت لرجٍل من ىذيل. ينظر: شرح أشعار اليذليين:  ٜ
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مخطوطات لم تحقق بعد، و لم نّطلع علٌها، لذا ال ٌمكن القطع بهذه المسؤلة، و تبقى 

موضع شك
ٔ
. 

 االسم فً )هو( و )هً(: .ٖ

ُنسَب إلى الكوفٌٌن قولهم: ))إنَّ االسم من )هو، هً( الهاء وحدها((         
ٕ

، و دلٌلهم 

(، و لو كانتا أصالً لما على ذلك هو أنَّ الواو، و الٌاء تحذفان فً التثنٌة، نحو )هما

 حذفتا، و احتجوا بقول الّشاعر: من الطوٌل

ْشِري ِرحْ  ٌَ َناهُ  ٌْ بُ َفَبَن ٌْ لَُة َقاَل َقاِبٌل     لَِمْن َجَمٌل َرْخٌو المالِط َنِج
ٖ

 

أراَد )بٌنا هو(
ٗ
. 

 و قول الشاعر: من الرجز

َهْل َتْعِرُؾ الَداَر َعلى تْبراكا       َداٌر لُِسْعدى إْذ ِه ِمْن َهَواكا
٘

 

أراد )إذ هً(
ٙ
. 

ٌّة، لم نجد قوالً لنحاة الك    وفة فً هذه المسؤلة، اّما و عند الّرجوع إلى المصادر الكوف

ٌّة، فقد أشار إلٌها سٌبوٌه فً كتابه من دون أْن ٌنسب القول إلى أحد،  الّشواهد الشعر

كما أّنه لم ٌعلّق علٌها
7
. 

ًٍّ فً هذه المسؤلة، و ٌرى بعض     و هنا ٌمكن أْن نرّجح أّنه ال وجود لرأيٍّ كوف

فة لنحاة البصرة فً المسؤلة نفسهاالباحثٌن أنَّ السكوت عنها ٌعنً مواكبة نحاة الكو
8
. 

 الضمٌر فً )إٌاه و إٌاك(: .ٗ

ذكر األستاذ محّمد خٌر الحلوانً أنَّ الخالؾ فً هذه المسؤلة بٌن البصرٌٌن          

و هذا الخالؾ ٌخرج بالمسؤلة عن أن تكون خالفاً بٌنهم و بٌن أنفسهم، إذ قال: ))

الكوفٌٌن((
ٔ
. 

                                         
-
 .ٙٛينظر: آراء النحويين الكوفيين في كتاب شرح المفصل:  ٔ

-
 .٘ٙ، و ينظر: ائتالف النصرة...:ٚٚٙ/ٕ((: ٜٙفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصاف ٕ

-
 .ٜٙ/ٖ، و نسبو ابن يعيش إلى المخّمب. ينظر: شرح المفصل: ٙٔالبيت لمعجير السمولي. ينظر: رصف المباني:  ٖ

-
 .ٛٚٙ/ٕفي مسائل الخالف ...: اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٚٔ، و رصف المباني:ٕٚ/ٔالبيت بال نسبة في الكتاب:  ٘

-
 .ٓٛٙ/ٕ((: ٜٙفي مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصافينظر:  ٙ

-
 .ٕٚ/ٔينظر: الكتاب:  ٚ

-
 .ٛٚالكوفيين في كتاب شرح المفصل:ينظر: آراء النحويين  ٛ
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ٌّاَك، و و كان قد ُنِسَب إلى الكوف    ُهم ٌذهبون إلى أنَّ الكاؾ و الهاء و الٌاء من )إ ٌٌن أنَّ

ٌّا( دعامة زابدة تعتمد علٌها هذه الضمابر،  ٌّاي( هً الضمابر المنصوبة، و )أ ٌّاه، و أ أ

ُنِسَب إلى الفّراء إلى الفّراء. و تبعه أبو الحسن بن كٌسان، و ذهب  و هذا الّرأي

ٌّا( و لواحقهالكوفٌون ؼٌر ال فراء إلى أنَّه بجملته هو المضمر ٌعنً )أ
ٕ
. 

ٌّاَك...( اجتماع مضمرٌن األّول منفصل و الّثانً     و سبب خالؾ الكوفٌٌن فً )إ

متصل، و األول ٌحتاج الّثانً لتعٌٌن المقصود من اإلتٌان بالمضمر
ٖ
. 

ٌّا( اسم مضمر أضٌؾ إلى الكاؾ و اله    اء و الٌاء، و قال أّما البصرٌون إلى أنَّ )أ

جل الستٌن  سٌبوٌه: ))حدثنً من ال أتهم عن الخلٌل أنَّه سمع إعرابٌاً ٌقول: إذا بلػ الرَّ

ٌّا الشّواِب(( ٌّاه و إ فإ
ٗ

ٌّا( إلى )الهاء( مّرًة و إلى االسم الظاهر مرًة ثانٌة،  فت )إ ٌْ ، فقد أُض

، ألّن هذه أعنفهٌّاك نفسك، لم و أُّكَد فً مّرٍة ثالثة بقول الخلٌل: ))لو إّن رجالً قال: إ

الكاؾ مجرورة((
٘
. 

المضمر و ال محل للمتصل من  األولو اختار البصرٌون ؼٌر الخلٌل أْن ٌكوَن    

اإلعراب
ٙ

محّمد خٌر الحلوانً فً الخالؾ بٌن البصرٌٌن فً هذه  األستاذ. و قد فّصل 

المسؤلة
7

ة عن كونها خالفاً بٌن ، لذا أجده محقاً فً أّن الخالؾ بٌنهم قد خرج بالمسؤل

البصرٌٌن و الكوفٌٌن
8
. 

ة: .٘ ٌّ  أي الموصولة معربة أو مبن

ٌّهم( إذا كان بمعنى           نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن أنَّهم ٌذهبون إلى أنَّ )أ

ٌَّهْم أفضل(،  )الذي( و حذؾ العابد من الّصلة فؤّنه ٌكون معرباً، نحو قولهم: )ألضِرَبّن أ

بصرٌون إلى أّن )أي( مبنٌة على الّضم، و قالوا باإلجماع على أّنه إذا فً حٌن ذهب ال

ٌَّهم هو أفضل( ذكر العابد فهً معربة كقولنا: )ألضربنَّ أ
9
. 

                                                                                                                            
-
 .ٖٖٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافينظر: كتاب  ٔ

-
، و سر صناعة ٖٙ٘و الجنى الداني...:  ٛٛ، و ائتالف النصرة:ٜ٘ٙ/ٕ((: ٜٛفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصافينظر:  ٕ

 .ٖٔ-ٕٔ/ٕ، و شرح الّرضى عمى الكافية : ٕٙٚ/ٔاإلعراب: 

-
 .ٔ٘ٔ، و ينظر: الخالف النحوي بين الكوفيين: ٜٙٙ/ٕ((: ٜٛفي مسائل الخالف...)المسألة) اإلنصافينظر:  ٖ

-
 .ٕٙٚ/ٔ، و سّر صناعة اإلعراب: ٜٕٚ/ٔالكتاب:  ٗ

-
 .ٜٕٚ/ٔالكتاب:  ٘

-
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ، و شرح التصريح عمى التوضيح: ٔٙ/ٔ، ، و مشكل إعراب القرآن: ٜٔٔ/ٕينظر: الخصائص:  ٙ

-
 .ٖٖٔو الخالف النحوي...:  اإلنصاف: كتاب ينظر ٚ

-
 .ٖٖٔينظر: المرجع نفسو: ٛ

-
 .ٚٙ، و ائتالف النصرة...:ٓٔٚ-ٜٓٚ/ٕ((: ٕٓٔفي مسائل الخالف..)المسألة ) اإلنصافينظر  ٜ
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ٌّا(  -أي سٌبوٌه -و قال ابن ٌعٌش: ))الكوفٌون ٌخالفونه    فً هذا األصل و ٌنصبون )أ

فرق عندهم بٌن  ٌحذفوه، و ال إذا وقع علٌها الفعل سواء حذفوا العابد من الصلة أو لم

ٌُّهم(  ٌّهم أفضل(، و ال ٌضمون )أ ٌَّهم هو أفضل( و بٌن )ألضربن أ قولهم: )ألضربَن أ

حمَن ﴿إال فً موضع رفع، فؤّما قوله تعالى:  ٌُّهْم أشدُّ َعلى الرَّ لََنْنَزعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشٌَعٍة أ

اً  ٌّ ﴾عت
ٔ

همعن القارئفإنهم ٌقرإونها بالنصب، حكاه هارون  
ٕ

، و قرأ بها أٌضاً، و تؤولوا 

تؤولوا الضم على وجوه أحدها: أّنه معرب، و أّنه رفع بؤّنه مبتدأ، و أشّد الخبر، و ٌكون 

ٌقال:  اكتفى بالجار و المجرور فً قوله: )من كل شٌعٍة( كما كؤنههنا استفهام  )أي(

ُهمْ ﴿)ألقتلنَّ من ُكلِّ قبٌٍل( و )ألُكلنَّ من كلِّ طعاٍم( ثم ابتدأ  ٌُّ اً  أ ٌّ حمِن عت و  ﴾أشدُّ َعلَى الرَّ

ٌّهم أشّد( موضع من هو رأي الكسابً و الفراء، و على هذا ال ٌكون للجملة  التً هً )أ

 عراب.اإل

ٌّهم( استفهاماً على ما ذكرنا و هو رفع بؤنه مبتدأ و ما     و الوجه الثانً: أْن ٌكون )أ

( و النزع بمعنى: التبٌٌن، فهو ، و الجملة فً موضع المفعول بقوله: )لننزَ بعده الخبر عنَّ

 قرٌب من العلم فلذلك جاز تعلٌقه عن العمل.

و الوجه الثالث: أْن ٌكون رفعاً على الحكاٌة، و المعنى: )ُثمَّ لَنْنَزعنَّ من ُكلِّ فرٌٍق    

حمان عتٌاً( و هو رأي الخلٌل(( ٌُّهم أشّد على الرَّ َتَشاٌعوا( الذي ٌقال فٌهم: )أ
ٖ
. 

ٌّة، ثبَت لنا أنَّ و عند     التدقٌق فٌما ذكره أبو البركات بالرجوع إلى المصادر الكوف

اء ذهَب إلى ذلك فً شرح قوله تعالى:  ٌُّهُم أَشدُّ على  ﴿الَفرَّ لَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ شٌعٍة أ

اً  ٌّ حمِن ِعِت ٌّا( أوقَع علٌها النزع و لٌس باستفهام، كؤّنُه قال: )﴾الرَّ ثم ، قال: ))من نصب )أ

لنستخرجنَّ العاتً الذي هو أَشّد، ثمَّ قال: ))فٌها وجهان من الرفع؛ أحدهما أْن تجعل 

الفعل مكتفٌاً بمن فً الوقوع علٌها، كما تقول: قد قتلنا من كل قوٍم، و أصبنا من كل 

ٌّا( فترفعها بالذي بعدها... و أّما الوجه اآلخر...)ُثمَّ لََننَزعنَّ مِ  َن طعاٍم( ثمَّ تستؤنؾ )أ

ٌّهم أشّد على الّرحمن  ٌّهم أشّد و أخبث، و أ ٌَعوا( على هذا، ٌنظرون بالّتشاٌع أ الذٌَن َتَشا

َعٍة( بالنداء، أي:  ٌْ عتٌاً، و فٌه وجه ثالث من الرفع: أْن تجعل )ُثمَّ لَننَزعّن ِمْن ُكّل ِش

ٌّهم أشّد على الّرحمِن عتٌاً(( ّن )أ ٌَ لنناد
ٗ
. 

لحلوانً أنَّ هذه المسؤلة ال تصلح أْن تكون خالفاً بٌن محّمد خٌر ا األستاذو ٌرى    

المذهبٌن؛ ))ألنَّ الخالؾ بٌن البصرٌٌن أكثُر حّدة، و أوسع شهرة، ُثمَّ أّنهم لم ٌتفقوا 

                                         
-
 .ٜٙمريم/ ٔ

-
 .ٛ٘ٗ/ٕو ىي قراءة معاذ اليّراء و رواية عن يعقوب، ينظر: مشكل إعراب القرآن:  ٕ

-
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٖشرح المفصل:  ٖ

-
 .ٛٗ-ٚٗ/ٔمعاني القرآن:  ٗ
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على رأي موحٍد، حتى ٌكون لهم مذهب أمام مذهب خصومهم، على ِؼرار ما رأٌنا فً 

ٌّا( الّسابق(( الضمٌر )إ
ٔ
. 

ً الدٌن توفٌق فقد وضع المسؤلة من ضمن المسابل التً صّحت أّما الدكتور محٌ   

نسبتها إلى الكوفٌٌن، قاَل ))على الرؼم من أّننا لم نجد فً كتبهم نصاً ٌثبت ذلك ؼٌر 

ٌّة، كما نّص على ذلك  -للفّراء -هذا النص الذي ذكرناه ألنَّ قراءة الّنصب قراءة كوف

سٌبوٌه((
ٕ
. 

كات رأٌه مذهباً لنحاة البصرة، ٌإٌد رأي الكوفٌٌن و فسٌبوٌه الذي ٌتخذ أبو البر   

ٌّة ٌقٌسه و ٌعلّله، ُثمَّ ٌفضله على رأي الخلٌل الذي جعله ضرورة شعر
ٖ

، كقول الّشاعر: 

 من الوافر

ُت ال َحِرٌج َوال َمْحُرومُ  ٌْ ُت ِمَن الَفَتاِة ِبَمْنِزٍل     فؤَب ٌْ َولََقْد أِب
ٗ

 

محرم أي: فؤبٌت ال ٌقال لً هذا حرج وال
٘
. 

ٌّة مضافة و معربة مفردة أّما ابن الّسراج فقد خطؤ سٌبوٌه، و أنكَر أْن تكوَن )أي( مبن
ٙ
. 

مفردة
ٙ
. 

ُثمَّ أّن كتب النحو التً سبقت كتب أبً البركات، كانت تعرض المسؤلة على أّنها    

خالؾ بٌن سٌبوٌه و الخلٌل و ٌونس، و قلّما تذكر الكوفٌٌن معهم، و إذا ذكرهم بعضها 

اً بٌن المذهبٌنفإّنه  ٌّ ال ٌوّجه المسؤلة توجٌهاً خالف
7
. 

ًَ عن الُمبّرد أّنه ٌجعل )أّي( مبتدأ    و قد ُحِك
8

، و هو بهذا قرٌب من رأي الفّراء و 

 الكسابً.

ُثمَّ إّن أبا البركات جعَل رأي سٌبوٌه مذهباً لنحاة البصرة، وردَّ على الكوفٌٌن مستعٌناً    

حمِن به، مع مخالفته له فً النظ ُهْم أَشدُّ على الرَّ ٌُّ رة إلى اآلٌة }ُثمَّ لََننزعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشٌعٍة أ

ٌّاً{، فهو ٌرى أّنها شاّذة ال ٌحتج بها ِعِت
ٔ

ٌّدة ، مع أنَّ سٌبوٌه ٌرى أّنها قراءة ج
ٕ
. 

                                         
-
 .ٖٖٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٔ

-
 .ٜٛٔ-ٛٛٔنباري في كتابو اإلنصاف: ابن األ ٕ

-
 .ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٔينظر: الكتاب:  ٖ

-
 .ٙٔٙالبيت لألخطل: ينظر: ديوانو: ٗ

-
 .ٜٜٖ/ٔينظر: الكتاب:  ٘

-
 .ٕٚينظر: األصول في المحو:  ٙ

-
 .ٖٗٔو الخالف النحوي بين المذىبين: اإلنصافتاب ينظر: ك ٚ

-
 .ٖ٘ٔ/ٔٔينظر: تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(:  ٛ
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و ٌبدو أّن األستاذ محّمد خٌر الحلوانً كاَن ُمِحقّاً فٌما ذهَب إلٌه من أنَّ هذه المسؤلة    

علة و ال وجهة للبصرٌٌن فٌهامفت
ٖ
. 

 ثانٌاً: توابع االسم و ما ٌلحق به:

العطف على الضمٌر المجرور .ٔ
ٗ

: 

هذه المسؤلة عّدها األستاذ محّمد خٌر الحلوانً ضمن المسابل التً ال تصلح أْن          

ّما تكون خالفٌة؛ ))ألّن الخالؾ فٌها أّما أْن ٌكوَن أعّم من أْن ٌنحصر بٌن المذهبٌن، و إ

أْن ٌكون فٌها الكوفٌون و البصرٌون مشتركٌن فً الرأي((
٘
. 

 و فً هذه المسؤلة نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌجّوزون العطَؾ على الضمٌر 

 

المخفوض، و ذلَك نحو قولك ))مررُت بك و زٌٍد((
ٙ
. 

ضمٌر المجرور و ِعْنَد العودة إلى كتب الكوفٌٌن وجْدنا الفّراء ٌقّبح العطؾ على ال   

قُوا ﴿دوَن إعادة الجار، و ٌجوُز ذلك فً الّشعر فقط، فقْد قاَل عند تفسٌره لقولِه تعالى:  َواتَّ

﴾هللاَ الَّذي َتَساءلوَن ِبِه و األرحام
7

األرحام، ))فنصَب 
8

، ٌرٌد: و اتقوا األرحام أْن 

ُه خفض األرحام تقطعوها، قاَل: حّدثنا الفراء...عن إبراهٌم أنَّ
9

ل هو كقولهم:ٌا هللا و ، قا

ًَ عنه، و قد قال  الّرحم، و فٌه قبح؛ ألنَّ العرَب ال ترد مخفوضاً على مخفوض و قد ُكّن

 الّشاعر فً جوازه: من الطوٌل

َنها و الَكْعِب َؼْوٌط َنفاِنؾُ  ٌْ ٌُوفُنا      َوَما َب واري ُس ُنَعلُّق فً ِمْثِل السَّ
ٔٓ

 

و إّنما ٌجوُز هذا فً الّشعر لضٌقه((
ٔٔ

 

                                                                                                                            
-
 .ٗٔٚ/ٕ((: ٕٓٔفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصافينظر:  ٔ

-
 .ٜٖٚ/ٔينظر: الكتاب:  ٕ

-
 .ٖٗٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافينظر:  ٖ

-
 .ٕٙ، و ائتالف النصرة:ٖٙٗ/ٕ((: ٘ٙمسائل الخالف )المسألة )في  اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٖ٘ٔ، ٕٖٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٘

-
 .ٖٙٗ/ٕ((: ٘ٙفي مسائل الخالف )المسألة) اإلنصافينظر:  ٙ

-
 .ٔالنساء/ ٚ

-
 .ٕٖٔو ىي قراءة السبعة. ينظر: السبعة في القراءات:  ٛ

-
 .ٕٚٗ/ٕ: النشر في القراءات العشر: و ىي قراءة حمزة ينظر ٜ

-
 .ٜٚ/ٖ. و بال نسبة في شرح المفصل: ٖ٘البيت لمسكين الدارمي: ينظر: ديوانو: ٓٔ

-
 .ٕٕ٘/ٔمعاني القرآن:  ٔٔ
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و نجد سٌبوٌه ٌلتقً مع الفّراء فً المذهب، فسٌبوٌه ٌجّوز ذلك أٌضاً فً الضرورة 

فقط
ٔ
. 

ونسَب بعض النحاة    
ٕ

المجرور دون إعادة أي العطؾ على الضمٌر  -هذا الرأي 

خفش، ووجدنا فً المعانً خالؾ ذلكإلى األ -الجار
ٖ

، كما نسب بعض الّنحاة هذا 

الرأي إلى ٌونس و قطرب
ٗ
. 

محّمد خٌر الحلوانً أْن ٌكون المازنً أّول من رفض العطؾ على  األستاذّجح و ر   

الضمٌر المجرور، ُثمَّ جاَء تلمٌذه فؤمعن الّرفض، و عّنؾ على قراءة حمزة: تساءلون 

به و األرحام
٘

، و لم ٌجز بها الّصالة، ُثمَّ جاء الّزجاج الذي أخَذ عنه، فوقؾ موقؾ 

ٌّة دون أْن  أستاذه، أّما الجٌل الذي جاء بعد هإالء فقد اكتفى بالقول: إّنها ضرورة شعر

هو أنَّ  ٌعّنؾ على قراءة حمزة، ُثمَّ قال: ))و اآلراء كلّها تجتمع عند هدٍؾ واحٍد،

ٌّة، سواء أكان النحوي  العطؾ على الضمٌر المجرور بال إعادة الجار ضرورة شعر

ٌّاً، حامالً على قراءة حمزة ملتمساً  اً أم بصر ٌّ لها وجهاً، و أّول من طعَن فً القراءة  كوف

نحوّي الكوفة الفّراء، و بهذا ال تكون المسؤلة صالحة لتمثٌل الخالؾ بٌن المذهبٌن((
ٙ

. 

 جواب الّشرط مجزوم على الجوار: .ٕ

ذكَر أبو البركات أنَّ الكوفٌٌن ٌذهبون إلى ))أنَّ جواَب الّشرط مجزوم على          

الجواِر((
7
. 

فقد اختلفوا فً هذه المسؤلة على النحو اآلتً أما البصرٌون
8
: 

ذَهب األكثرون إلى أنَّ العامل فٌهما حرُؾ الّشرط . أ
9
. 

و ذهَب آخرون إلى أنَّ حرَؾ الّشرط و فعَل الّشرط ٌعمالن فٌه . ب
ٔٓ
. 

ج. و ذهَب قسم آخر إلى أنَّ حرَؾ الّشرط ٌعمُل فً فعل الّشرِط، و فعل الّشرط ٌعمُل 

فً جواب الّشرطِ 
ٔ
. 

                                         
-
 .ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٕينظر: الكتاب:  ٔ

-
 .ٛ٘ٙ/ٕينظر: ارتشاف الضرب:  ٕ

-
 .ٕٕٗ/ٔ: -األخفش-ينظر: معاني القرآن ٖ

-
 .ّٚٓٔتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح: ينظر: شواىد الّتوضيح و ال ٗ

-
 .ٕٚٗ/ٕينظر: الّنشر في القراءات العشر:  ٘

-
 .ٖ٘ٔو الخالف الّنحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٙ

-
 .ٕٛٔ، و ينظر: ائتالف النصرة...:ٕٓٙ/ٕ((: ٗٛفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصاف ٚ

-
 .ٕٓٙ/ٕفي مسائل الخالف:  اإلنصافينظر:  ٛ

-
 .ٕٖٗ/ِٕزَي ىذا الرأي إلى سيبويو. ينظر: شرح األشموني: عُ  ٜ

-
 .ٕٙ/ٖنسب ىذا الرأي إلى سيبويو و الخميل. ينظر: الكتاب: ٓٔ
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ًٌّ على الوقؾد ُه مبن ًّ إلى أنَّ . و ذهَب أبو ُعْثَمان المازن
ٕ
. 

هم احتجوا بقولِه تعالى:     ُكِن الَّذٌَن ﴿و قد ساق األنباري على السنة الكوفٌٌن أنَّ ٌَ لَْم 

﴾َكَفروا ِمْن أْهِل الِكَتاِب َو الُمْشِركٌنَ 
ٖ

: المشركٌَن معطوٌؾ مجرور على   على أنَّ

ناً أّنها معطوفٌة على )أهل الكتاب(، كذلك ساَق على  الجوار، و قد ردَّ على ٌِّ الكوفٌٌن ُمَب

نِ ﴿ألسنتهم أّنهم احتّجوا بقولِه تعالى:  ٌْ ﴾و اْمَسُحوا ِبُرإوِسُكْم َواْرُجلُِكْم إلى اْلَكْعَب
ٗ

، على 

: أرجلكم مجرورةٌ على الجوار، و هً قراءةُ ابن عمرو، و ابُن كثٌر، و حمزة، و  أنَّ

صم، و أبً جعفر، و خلؾٌحٌى عن عا
٘

ْثِبْت  ٌُ ، لكّنه لَْم  . و قد تؤّوَل أبو البركات الجرَّ

رأٌهم
ٙ
. 

و عنَد الرجوع إلى كتب الكوفٌٌن، لم نجد ما ٌإٌد ما نسبه أبو البركات إلٌهم، فابن    

األولىخالوٌه ال ٌختلؾ عن أبً البركات فً إعراب اآلٌة 
7

. أّما الفّراء فقد وقَؾ عند 

انٌة إال أّنه لم ٌذكِر الجواراآلٌة الثّ 
8

، الّذي نسبه األنباري إلى الكوفٌٌن
9
. 

 مراتب المعارف: .ٖ

إلى الكوفٌٌن أنَّهم ذهبوا إلى ))أّن االسم المبهم، نحو )هذا، و نسَب أبو البركات          

ذاك( أعرُؾ من االسم العلم، نحو )زٌد، و عمرو( ((
ٔٓ
. 

إلى مراتب، و جعلوا الضمٌَر أّول المراتب، ُثمَّ  أّما البصرٌون فقد رّتبوا المعارؾ   

العلم، ُثمَّ اسم اإلشارة، ُثمَّ الموصول، ُثمَّ الُمعّرؾ باأللؾ و الالم، ُثمَّ ما أضٌَؾ إلى 

المعارؾ الخمسة الواردة الذكر
ٔٔ
. 

ل المراتب، ُثمَّ المُ     ضمر، كذلك فعل ابن ٌعٌش فنسَب إلى الكوفٌٌن أنَّهم جعلوا الَعلَم أوَّ

َؾ باأللؾ و الالم، قاَل: ))قاَل الكوفٌون إنَّ العلَم أعرُؾ  ُثمَّ اسم اإلشارة، ُثمَّ َما ُعرِّ

ؾ باأللؾ و الالم، و احتجوا بؤنَّ العلَم ال  المعارؾ، ُثمَّ الُمْضَمر، ُثمَّ المبهم، ُثمَّ ما ُعرِّ

                                                                                                                            
-
 .ٕٖ٘/ٕنسب ىذا الرأي إلى األخفش، و اختاره ابن مالك. ينظر: شرح األشموني:  ٔ

-
 .ٖٖٚينظر: أسرار العربية:  ٕ

-
 .ٔالبينة/ ٖ

-
 .ٙالمائدة/ ٗ

-
 .ٕٕٗعة في القراءات:ينظر: السب ٘

-
 .ٖٛٔو الخالف النحوي بين المذىبين: اإلنصاف، و كتاب ٘ٔٙ-ٕٓٙ/ٕ((: ٗٛفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصافينظر:  ٙ

-
 .ٙ٘ٔينظر:إعراب ثالثين سورة من القرآن: ٚ

-
 .ٕٖٓ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٛ

-
 .ٖٛٔو الخالف النحوي بين المذىبين: نصافاإل، و كتاب ٕٓٙ/ٕفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٜ

-
 .ٜٙ، و ينظر: ائتالف النصرة: ٕٓٚ/ٕ((: ٔٓٔفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصاف ٓٔ

-
 .ٖٔٔينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى:  ٔٔ
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، و قالوا: و المضمَر اشتراَك فٌه فً أصل الوضع، إّنما تقع الشركة عارضة فال أثَر لها

ٌصلح لكلِّ مذكور فال ٌخصُّ شٌباً بعٌنِه، و قد ٌكون المذكوُر َنِكرًة أٌضاً على حسب ما 

ٌرجع إلٌه، و لذلك تدخُل علٌه ُربَّ من قولهم: )رّبه رجالً( ((
ٔ
. 

ٌّة، ثبَت لنا أنَّ الكوفٌٌن تابعوا أهل البصرة فً ه    ذه َوِعْنَد الَعودة إلى المصادر الكوف

ٌُْخَتلَْؾ فً أّنها أّول المعارؾ، و لكْن اختلفوا فً  المسؤلة، قاَل ثعلب: )) )أنا و أنت( لم 

)زٌد و هذا( ((
ٕ

 . و لم ٌذكر الخالؾ.

و ٌبدو أنَّ ترتٌب المعارؾ الذي رتبه البصرٌون هو الّشاِبُع فً كتب الّنحو، و أنَّ    

ُنحاة الكوفة قد تابعوا نحاة البصرة فً المسؤلة
ٖ

 

 

 َحّد الفعل:

اختلؾ الّنحاة فً حّد الفعل، مثلما اختلفوا فً حّد االسم، فذهَب سٌبوٌه إلى ))أنَّ          

ْت لَِما َمَضى، و لِما ٌكون، و ِلَما ٌقع،  ٌَ الفعَل أمثلٌة أُِخَذْت من لفظ أحداث األسماء، و ُبِن

و َما هو كابٌن لَْم ٌنقطْع((
ٗ
. 

إلى ))أنَّ الفعل ما امتنع من التثنٌة و الجمع(( -مسعدة سعٌُد بنُ  -و ذهَب األخفش   
٘

. و 

و عّرفُه ابُن الّسراج، بؤّنه ))ُكلُّ لفٍظ َدّل على معنًى فً نفسِه مقترٌن بزمان محّصل((
ٙ

 .

و ٌعنً بالمحّصل الماضً و الحاضر و المستقبل، و قد ذكَر الزمان لٌفّرق بٌنه و بٌَن 

االسم الذي ٌدّل على معنًى فقط
7
. 

و ذهَب ابن بابشاذ إلى أنَّ الفعَل: ))ما دلَّ على حدٍث و زمان محّصل((   
8

. أّما 

الكوفٌون فلم ُتِشْر مصادُرُهْم إلى وجود حدٍّ واضٍح للفعل ؼٌَر ما أشارت إلٌه كتب 

البصرٌٌن
9
. 

                                         
-
 .ٛٚ/٘شرح المفصل:  ٔ

-
 .ٜٖٗمجالس ثعمب: ٕ

-
 .ٛٓٔينظر: آراء النحويين الكوفيين في كتاب شرح المفصل:  ٖ

-
 .ٕٔ/ٔالكتاب:  ٗ

-
 .٘ٛالصاحبي في فقو المغة: ٘

-
 .ٜٖ/ٔاألصول في النحو:  ٙ

-
 .ٔٗ/ٔينظر: المصدر نفسو: ٚ

-
 .ٖ٘/ٔشرح المقدمة المحسبة:  ٛ

-
 .ٕٚٔينظر: آراء النحويين الكوفيين في كتاب شرح المفصل:  ٜ



88 

 

 

و قد ُنِسَب إلى الكسابً و الفّراء و جماعة من الكوفٌٌن: ))أنَّ الفعل ما دلَّ على    

زماٍن((
ٔ
. 

 

أّما المسابل التً تخّص األفعال، و قد وقَع فٌها الَوَهُم، و ُنِسَب القوُل فٌها إلى    

 الكوفٌٌَن، فهً على الّنحو اآلتً:

 

 تعدي الفعل إلى االسم مع وجود الضمٌر فً باِب االشتغال: .ٔ

صوب بالفعل ُنِسَب إلى الكوفٌٌن قولهم فً ))زٌداً ضربُتُه(( بؤنَّ )زٌداً( من         

ُه منصوٌب بفعٍل مقّدٍر هو: ضرْبُت زٌداً  الواقع على الهاء، بٌنما ٌرى البصرٌون أنَّ

ضرْبُتهُ 
ٕ
. 

أّي  -و نسَب ابن ٌعٌش هذا الرأي إلى الكوفٌٌن بعامة، قال: ))ذهَب الكوفٌوَن إلى أّنهُ    

ألنَّ ضمٌره لٌَس منصوٌب بالفعل الظاهر، و إْن كاَن قد اشتؽَل بضمٌرِه؛  -االسم الّظاهر

اً إلٌه(( ٌّ ؼٌرِه فإذا تعّدى إلى ضمٌره، كان متعد
ٖ

. 

أّما األزهرّي فقد نسَب الرأّي إلى الكسابً من الكوفٌٌن، و ذكَر أنَّ الفّراء ذهَب إلى    

أنَّ االسم المتقّدم و الضمٌر منصوبان بالفعل؛ ألّنهما فً المعنى لشًٍء واحد
ٗ
. 

ٌَّن وجود ما ٌشٌر إلى أنَّ الفّراء ال ٌجٌُز ذلك، و ِعْنَد الرجوع إلى مصا    در الكوفٌٌن تب

و إّنما أوجَب تقدٌر فعٍل بحسب الّظاهر، إْذ قاَل: ))قاَل بعُض النحوٌٌن: )زٌداً ضرْبُتُه( 

فنصبه بالفعل كما تنصبه إذا كاَن قبله كالم، و ال ٌجوُز ذلك إال أْن تنوي التكرٌر كؤّنُه 

على زٌٍد قبَل أْن ٌقَع على الهاء، فلّما تؤّخَر الفعُل أْدخَل الهاء على  نوى أْن ٌقَع الّضربُ 

التكرٌر، و مثله مّما ٌوضحه قولك: )بزٌٍد مرْرُت به( فٌدخل على َمْن قال: )زٌداً 

ألّنه لٌَس قبله شًء ضرْبُتُه( على كلمِة أْن ٌقوَل: )زٌداً مرْرُت به( و لٌَس ذلك بشًٍء؛ 

(ٌكوُن طرفاً للفعل(
٘
. 

                                         
-
 .ٜٙكتاب الحمل في إصالح الخمل:  ٔ

-
، و شرح الرضى عمى ٙٚ/ٕ، و المقتضب: ٖٔٔ، و ائتالف النصرة...: ٕٛ/ٔ((: ٕٔمسألة )في مسائل الخالف...)ال اإلنصافينظر:  ٕ

 . ٜٔ٘-ٛٔ٘/ٔ، و شرح ابن عقيل...: ٚٛٔ، و شرح قطر الندى وبل الصدى: ٖٙٔ/ٔالكفاية: 

-
 .ٖٓ/ٔشرح المفصل:  ٖ

-
 .ٔٗٗ/ٔينظر: شرح التصريح عمى التوضيح:  ٗ

-
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٕمعاني القرآن:  ٘
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أّما أبو بكر بن األنباري، فقد قاَل: ))لّما تقّدَم المفعول عن موضعه أدخلوا هاًء    

موضعه، تخلفه و ٌشتؽل الفعل بها((
ٔ
. 

 َكما فو قوِل الّشاعر زهٌر بن أبً ُسْلمى: من الطوٌل

َحاُت ألٍؾ َبْعَد أْلٍؾ ُمَصّتمِ  ٌْ ْعِقلُونُه        َصِح ٌَ َفُكالًّ أراُهْم أْصبُحوا 
ٕ

 

و هذا مذهُب البصرٌٌن فً االشتؽال
ٖ
. 

و فً ضوء ما تقّدَم ٌمكن القول إّن نصب االسم المتقّدم على الفعل المشؽول بالفعل    

 نفسه، لَْم ٌقل به الكوفٌون، و قد َنَسَبُه نحاة البصرة إلٌهم، و منهم أبو البركات.

 )نعم و بئس( إسمان و لٌسا فعلٌن: .ٕ

إلى الكوفٌٌن القوَل بؤنَّ ))ِنْعَم، و ِبْبَس، إْسمان مبتدآن(( نسَب أبو البركات         
ٗ
. 

و هما فً األصل صفٌة لموصوؾ محذوؾ كؤّنَك إذا و كذلك فعل العكبري، إذ قاَل: ))   

ٌد، فتقدٌره: الرجُل ِنْعَم الرجل، و لَّما حذفت الموصوؾ و هو اسم،  ٌْ قلت: ِنْعَم الرجل ز

لك كؤقاَم مقامه، و الّرجل مرفوع ِبِنْعَم كما ٌرتفُع الفاعل باسم فكما كاَن الّرجل إسماً، فكذ

الفاعل((
٘
ًّ أٌضاً   و هو ما ذكرهُ الٌمن

ٙ
. 

حٌَن قال: ))إعلم أنَّ )نعم و ببس( وضعا للمدح -كذلك -و هذا ما ذهَب إلٌه ابُن ٌعٌش   

 األفعالرقتها و الذم و العام، و الذي ٌدّل أّنهما فعالن... و هذا مذهب، و احتجوا بمفا

بعدم الّتصّرؾ، و كذلك دخول حرؾ الّجر علٌهما، و حكوا: ما زٌٌد بنعَم الّرجل، و 

 أنشدوا لحّسان بن ثابت:

ٌُْإلَُؾ بٌَتُه     أخا قلٍّة أو ُمْعِدِم الَمال ُمْصِرَما ألسَت بنعَم الجاِر 
7

 

ًَ بنعِم الولد( وحكوا: )ٌا نْعَم الَمولى    و ِنْعَم النِصٌر( فنداإهم  و حكى الفّراء: )ما ه

ٌّاه دلٌٌل على أّنُه اسم(( إ
ٔ
. 

                                         
-
 .ٕٓٛصائد السبع الطوال: شرح الق ٔ

-
 ديوان زىير بن أبي سممى ٕ

-
 .ٕٛ/ٔفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٖ

-
 .ٜٚ/ٔ((: ٗٔفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٕٗٚالتبيين عن مذاىب النحويين...:  ٘

-
 .٘ٔٔينظر: ائتالف النصرة...: ٙ

-
 الديوان ىي:، و رواية ٕٕٔديوان حّسان بن ثابت:  ٚ

 أليست بنعم الجار يؤلف بيتو     لذي العرف ذا مال كثير و معدما
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و ِعْنَد الّرجوِع إلى مصادر الكوفٌٌن التً تحت أٌدٌنا، اّتضَح لنا أّنهم ذهبوا إلى فعلٌِة    

)نعم و ببس(، و لَْم َنِجْد قوالً آخر ٌوّثق ما َذَهَب إلٌه أبو البركات و ؼٌره مّمن نسبوا 

 و ِبْبَس( إلى الكوفٌٌن. القول بإسمٌة )ِنْعمَ 

 

 و سنورد آراء نحاة الكوفة فً هذه المسؤلة على الّنحو اآلتً:

 

 ه(:89ٔالكسائً ) .ٔ

ذهَب إلى أنَّ )نعم و ببس( فعالن ماضٌان ؼٌر متصّرفٌن ٌفٌدان المدح و الذم،          

و هو الّرأي المشهور عند نحاة البصرة
ٕ
. 

 ه(:7ٕٓالفّراء ) .ٕ

 علٌِة )نعم و ببس(، و نجُد ذلك واضحاً فً الّنص اآلتً:ذهَب إلى ف         

﴾َفَساَء َقِرٌناً ﴿قاَل الفّراء: ))و قوله 
ٖ

بمنزلِة قولك: ِنْعَم رجالً، و ِبْبَس رجالً، و كذلك  

﴾َوَساءْت َمِصٌراً ﴿
ٗ

ْنِصبا ما و لٌهما من النكرات،  ٌَ ، و بناُء )نعم و ببس( و نحوهما أْن 

َؾ إلى تلك المعرفة، و ما  و أْن ٌرفعا َما ولٌهما ٌْ من معرفٍة ؼٌِر مإقتة، و ما أِض

َؾ إلى نكرة كاَن فٌه الّرفع و الّنصب(( ٌْ أِض
٘
. 

ُثمَّ قاَل: ))فإذا َمَضى الكالم بمذكر قد جعَل خبره مإنثاً مثل )الداُر منزل صدٍق(،    

﴾ُسَنْت ُمْرَتَفَقاً حَ ﴿قلت: )َنِعَمْت منزالً( كما قاَل: )و ساَءْت مصٌراً(، و قاَل تعلى: 
ٙ

، و لو 

قٌَل )وساء مصٌراً(، و )َحُسَن مرتفقاً(، لكاَن صواباً، كما تقوُل: ِبْبَس المنزل دارك، و 

تإنث فعل المنزل لّما كاَن وصفاً للدار، و كذلك تقول: )نعم الدار منزلك(، فتذكر فعل 

 الدار إذا كان وصفاً للمنزل، و قاَل ُذو الّرمة:

َطٍل َثْبَجاُء ُمْجِفَرةٌ     َدَعابَم الزوِر ِنْعَمْت َزْوَرُق الَبلَدِ أْو ُحّرةُ عَ  ٌْ7
))

ٔ
 

                                                                                                                            
-
 .ٕٚٔ/ٚشرح المفصل:  ٔ

-
 .ٕٚٔ/ٚينظر: شرح المفصل:  ٕ

-
 .ٖٛالنساء/ ٖ

-
 .ٜٚالنساء/ ٗ

-
 .ٕٚٙ/ٔمعاني القرآن: ٘

-
 .ٕٚٙ/ٔمعاني القرآن:  ٙ

-
 .ٙٗٔديوان ذي الرمة:  ٚ
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و َقْد أشار إلى عدِم تصرفهما إذ قاَل: ))و لم ٌرد منهما مذهب الفعل مثل )قما و    

مّما هو فً معنى ببس و  قعدا( فهذا فً ببس و نعم مطّرٌد كثٌر. و ُربَّما قٌل فً ؼٌرهما

نعم((
ٕ

َوَحُسَن ﴿استجازوا الجمع و الّتوحٌد فً الفعل، و نظٌرهما قوله تعالى:  ، فلذلك

﴾أُولبَك َرِفٌقاً 
ٖ

))ألّن الّرفٌَق و البرٌَد و الّرسوَل تذهُب به العرب إلى الواحد و إلى  

الجمع((
ٗ
. 

و هذه النصوص نجدها صرٌحة الّداللة على أنَّ الفّراء ٌذهب إلى أنَّ )ِنْعَم و ِبْبَس(    

ن، و ال ٌذهُب إلى إسمٌتها، و قد صّرح بذلك و قسهما على الفعل )عسى( ُثمَّ فعال

تحّدَث عن عملهما الَنصب و الرفع، كما أّنُه أجاَز إلحاق تاء الّتؤنٌث الساكنة بهما مَع 

المإنث. كذلك أجاَز إلحاق الضمابر بهما، و علَّل جمودهما بخرجهما عن المعنى 

ان محًٌ الدٌن توفٌقاألصلً و إلٌه ذهَب الباحث
٘

، و عبد هللا نبهان
ٙ
. 

 

 ه(9ٕٔثعلب ) .ٖ

ال ٌمكن الجزم فٌما ذهب إلٌه، فما ذكره فً كتابه )مجالس ثعلب( ؼٌر محّدد،          

إذ قال: ))قال الفّراء: )ببس ما( ٌرفع )ما( بـ )ببس(، و ال ٌجوز )ببس الذي قام زٌد( 

))
7
. 

 ه(8ٕٖأبو بكر بن األنباري ) .ٗ

 ذهَب إلى ما ذهب إلٌه ثعل، إذ ال ٌمكن الجزم فٌما ذهب إلٌه فً شرحه         

 قول الّشاعر:

ُن بُن َضْمَضمِ  لَِعْمِري ٌْ ُهُم ُحص ٌْ ٌُواِت ِهم      ِبَما ال  ٌْ ًُّ َجرَّ َعلَ لَِنْعَم الَح
8

 

ًّ رفع بنعم( قابالً: )و الح
ٔ

ٌّة، و ال ٌمكننا الق ٌّة و األسم طع أو . فداللة الكالم تحتمُل الفعل

 الترجٌح.

                                                                                                                            
-
 .ٕٛٙ-ٕٚٙ/ٔمعاني القرآن:  ٔ

-
 .ٕٛٙ/ٔني القرآن: معا ٕ

-
 .ٜٙالنساء/ ٖ

-
 .ٕٛٙ/ٔمعاني القرآن:  ٗ

-
 .ٕٗٔينظر ابن األنباري في كتابو اإلنصاف:  ٘

-
 .ٓٛٙينظر ابن يعيش النحوي:  ٙ

-
 .ٕٙمجالس ثعمب:  ٚ

-
 .ٕ٘ٚشرح القصائد السبع الطوال:  ٛ
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و فً هذه الحال ٌكوُن الّراجح ما ذهَب إلٌه الكسابً و الفّراء، و هذا ال ٌعنً أنَّ    

 البصرٌٌن افتروا إدعاًء إسمٌتهما على الفّراء أو على الكوفٌٌن.

ًَ بنعم الولد( أو ُربَّما ذهَب  و ٌبدو أنَّ تالمذة الفّراء ربَّما نقلوا بعض العرب مثل )ما ه

 ٌتهما فً هذا الموضع.إلى إسم

ًَ ِبِنْعَمِت الولد  و إلٌه أشار ابُن عصفور إْذ قاَل: ))فؤّما قوُل بعِض العرِب: )و هللا ما ه

ٌّاً  َنْصُرها ُبكاء، و ِبّرها َصَدقة(... فهو عنَد الفّراء من قبٌل ما جعل من الجمل اسماً محك

قع علٌه((راتباً على ما أوعلى وجِه التلقٌب، و لّْم ٌجعله اسماً 
ٕ
. 

و فً ضوِء ما تقّدم من أقوال ُنحاة الكوفة ٌكوُن ما ذكره أبو البركات و نسبه إلى    

 الكوفٌٌن من أّن ِنْعَم و ِبْبَس إسماِن، ال نصٌَب لَُه ِمَن الّصحة.

و ٌرى األستاذ محّمد خٌر الحلوانً أّنُه ال لوَم ٌقُع على أبً البركات ألّنُه ذكَر هذِه    

 و علّل ذلك بؤسباب هً: المسؤلة،

ُه نقل الّنسبَة َعْن  .ٔ نقلها عن أبً بكر ابن األنباري،  أستاذهابن الّشجري، و  أستاذه))إنَّ

و َعزا ما نقلَه إلى كتابه الَّذي لقّبه بالواسط، و هذا التحدٌد ٌوقع فً الحٌرة بعَد الذي 

 تقّدم.

ٌّة ه .ٕ ذٌن الفعلٌِن، و تحّقق هذه النسبة أنَّ نقَل الّزجاجً َعْن ثعلب أنَّ الفّراء ٌقوُل بإسم

جاجً أٌضاً، و المعروؾ أنَّ ثعلباً أقرب  ٌاقوتاً نقلها عن نسخٍة من كتاِب الزَّ

 الّنحوٌٌن إلى نحو الفّراء؛ ألّنه كاَن ٌحفظ كتبه ُكلَّها.

ِمَن الُمْحتمل أْن ٌكوَن ثعلب و ابن األنباري قد أساءا فهم كالم الفّراء، فَنسبا إلٌه  .ٖ

ٌّة: نعم و ببس، و نقَل ذلك َعْنُهما ابُن الّشجري، و ال ٌبعُد أْن ٌكوَن ذلك ا لقول بإسم

ِمن َوهم الّناسخٌن((
ٖ
. 

ٌّما الفّراء، لم ٌقولوا بإسمٌة )نعم و ببس(، و  َومهما ٌُكن من شًٍء َفإنَّ الكوفٌٌن وال س

ٌّةِ  و هو مذهٌب بصريٌّ تبعهم فٌه )ِنْعَم و ببس(،  إّنما ذهَب الكسابً و تبعه الفّراء إلى فعل

 فً هذه المسؤلة. -إذن-نحاة الكوفة، فال خاؾ

 أفعل التعّجب اسم و لٌَس بفعٍل: .ٖ

                                                                                                                            
-
 .ٕ٘ٚالمصدر نفسو:  ٔ

-
 .ٜٙالمقرب:  ٕ

-
 .ٖٗٔلمذىبين: و الخالف النحوي بين ا اإلنصافكتاب  ٖ
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: ))أفعل فً الّتعّجب، نحو )ما أْحَسَن           نسَب إلى الكوفٌٌن أّنهم ٌذهبون إلى أنَّ

داً( اسم، و ذهَب البصرٌون إلى أّنُه فعٌل ماٍض، و إلٌه ذهَب أبو ال ٌْ ًّ بن َز حسن عل

حمزة الكسابً من الكوفٌٌن((
ٔ

. 

و ذكَر ابن ٌعٌش أنَّ الكوفٌٌن ٌزعمون أنَّ )أفعل( بمنزلِة )أفعل( الّتفضٌل، و احتّجوا 

 بجواِز تصؽٌرِه نحو قول الّشاعر:

ُمرِ  اِل و السَّ اُكنَّ الضَّ ٌَ لَح ِؼْزالَنا َشَدنَّ ِبِه        ِمْن هإل ٌْ اَما أَم ٌَ
ٕ

 

لح( ت ٌْ صؽٌر )أملح(فـ)أَُم
ٖ
. 

و عْنَد الّرجوع إلى مصادر الكوفٌٌن لم نجد نّصاً ٌوّثق ما ذهَب إلٌه أبو البركات، و    

 ابن ٌعٌش، سوى ما ذهَب إلٌه الكسابً من أنَّ )أفعل الّتعجب( فعل ماٍض، بحسب ما

نسبُه إلٌه أبو البركات
ٗ
. 

قوله: ))فإْن قاَل فما باُل هذِه و قْد وَجْدَنا ابن السراج ٌذهب إلى هذا المذهب بداللة    

ٌُصّؽر؟ فالجواب فً ذلك أنَّ هذه  األفعال ُتصّؽر نحو )ما أٌلحة و أحٌسنة( و الفعُل ال 

األفعال لّما لزمت موضعاً واحداً و لم تتصّرؾ ضارعِت األسماء التً ال تزول إلى 

ت الوصِل فً )ٌفعل( و ؼٌره من األمثلة فصّؽرت كما ُتصّؽر. و ٌظهر ذلك دخول ألِفا

، و ما أشبه لّما دخلها النقص الذي ال ٌوجد فً امرئاألسماء نحو: ابن و اسم و 

مخصوصة به فدخلت علٌها ألفات الوصل لهذا السبب أسكنت أوابلها  األفعالاألفعال، و 

للنقص((
٘
. 

ق ذلك و ٌحتمُل أنَّ ابن الّسراج قد أخذ عن الكوفٌٌن هذا الرأي إال أّننا لم نجد ما ٌوثّ    

 فً مصادر الكوفٌٌن.

و علٌه ٌكون ما نسبه أبو البركات إلى الكوفٌٌن فً كون )أفعل( إسماً، ال نصٌَب له    

 من الّصحة، بناءاً على ما أوردناه.

 الّتعجب من الّسواد و البٌاض، دون غٌرهما من األلوان: .ٗ

                                         
-
 .ٛٔٔ، و ينظر: ائتالف النصرة...:ٕٙٔ/ٔ((: ٘ٔ) في مسائل الخالف... )المسألة اإلنصاف ٔ

-
 .ٜٔٙالبيت لمعرجي أو المجنون أو لذي الرمة أو لعمي بن أحمد، و ىو متاخر، أو لمحسين بن عبد اهلل. ينظر: شرح شواىد المغني: ٕ

-
 .ٕٚٔ/ٔي مسائل الخالف: ف اإلنصاف، و ٖٗٔ/ٚينظر: شرح المفصل:  ٖ

-
 .ٕٙٔ/ٔفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٗ

-
 )بحث(. ٖٓٙ-ٜٕٙ: -عبد الحسين محمد-آراء ابن السراج الصرفية و المغوية في كتب األقدمين ٘
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له فً التعجب من ذكَر أبو البركات أنَّ الكوفٌٌن ٌجّوزون استعمال ))ما افع         

َضُه، و  ٌَ البٌاض و الّسواد خاصة من بٌن سابر األلوان، نحو أْن تقول: هذا الثوب ما أْب

هذا الَشْعُر ما أْسَوَدهُ((
ٔ
. 

و هناك من نسَب جواز التعّجب من األلوان إلى الكسابً و هشام   
ٕ

البصرٌون فقد  . أّما

ؼٌرهما من سابر األلوانذهبوا إلى أّنُه ال ٌجوز التعّجب فٌهما، كما فً 
ٖ
. 

ٌّة، لم نقؾ على قوٍل للكسابً و ال لهشام الضرٌر،     و عند مراجعة المصادر الكوف

ٌإٌد ما ُنِسَب إلٌهما، أّما الفّراء فقد ذهَب إلى عدم جواز الّتعجب باأللوان، ألّنه ٌرفضه 

ِصّح فً الّتعّجب، ٌَ ِصّح فً التفضٌل ال  ٌَ و شرطه فً صٌؽة  فً أفعل الّتفضٌل، و ما ال 

)أفعل منك( أْن ٌكوَن على ثالثِة أحرؾ، فال ٌإخذ من الرباعً و الخماسً، و أْن ٌإخذ 

من الفعل صٌؽة فاعل أو فعٌل، و أْن َتِصّح فٌه الُمفاضلة
ٗ

، قاَل: ))و العرُب إذا قالوا: 

ثة هو )أفعُل منءَك(، قالوه فً كّل فاعل و فعٌل و ما ال ٌزاد فً فعلِه شًء على ثال

أحرؾ، فإذا كان على فعللت مثل زخرفت أو افعللت مثل احمررت و اصفررت لم 

ٌقولوا: هو أفعل منك، إال أْن ٌقولوا: هو أشدُّ ُحْمرًة منك، و أشدُّ زخرفًة منك((
٘

. ُثمَّ 

قاَل: )و قد َتْلَقى بعُض الّنحوٌٌن ٌقوُل: أُجٌزه فً األعمى و األعشى و األعرج و 

، و ال نقول: َصفَُر و الَحُمَر و  األزرق، ألّنا َقدْ  ًَ ًَ و َزِرَق و َعِرَج و َعِش نقول: َعِم

ٌَُض، و لٌس ذلك بشًء، إّنما ٌنظُر فً هذا إلى ما كاَن لصاحبه فٌه فعل ٌقّل أو  ٌكثر الَب

فٌكون )أفعل( دلٌالً على قلِّة الّشًء و كثرته؛ أال ترى أّنَك تقول: )فالن أقوم من فالن و 

تقول: )هذا أعمى من هذا، و ال هذا أمون من هذا( فإْن جاَء فً الّشعر  أجمل( و ال

فؤجزته احتمَل النوعان اإلجازة((
ٙ
. 

ٌرٌد بهما ما لٌَس له فعل ثالثً إذ ال تفاوَت فٌِه وال تفاضل، و قد نسب الرأي إلى    

ما أسوَد نحاة البصرة، إذ قال: ))حدثنً شٌٌخ من أهل البصرة أّنه َسِمَع العرب تقول: )

 شعره(، و سؤل الفّراء عن الشٌخ فقال: هذا بّشار الناقط، و انشد:

ُضُهْم ِسْرَباَل طّباخِ    ا الملوُك َفؤنَت الٌوَم أألُمُهْم    أمّ  ٌَ لُْإَماً َو أْب
7

 

                                         
-
 .ٕٓٔ، و ينظر: ائتالف النصرة: ٛٗٔ/ٔ((: ٙٔفي مسائل الخالف... )المسألة ) اإلنصاف ٔ

-
، و منيج األخفش ٜٖٛ: -شوقي ضيف -، و المدارس النحويةٓٔٔ-ٜٓٔ، و مدرسة الكوفة...: ٘ٗ/ٖ..: ينظر: ارتشاف الضرب. ٕ

 .ٕٗٗاألوسط في الدراسات النحوية: 

-
 .ٕٓ٘/ٕ، و الكتاب )بوالق(: ٛٗٔ/ٔفي مسائل الخالف...:  اإلنصاف ٖ

-
 .ٕ٘ٔ: اإلنصافينظر: ابن األنباري في كتابو  ٗ

-
 .ٕٚٔ/ٕمعاني القرآن:  ٘

-
 .ٕٛٔ/ٕعاني القرآن: م ٙ

-
 .ٛٔالبيت لطرفة بن العبد. ينظر: ديوانو: ٚ
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((أسودكَفَمْن قاَل هذا لزمه أْن ٌقول: هللا أبٌضك، و هللا أسودك، و ما 
ٔ
. 

الحلوانً: ))فؤْنَت ترى الفّراء هنا ٌضع القٌود التً ٌضعها قاَل األستاُذ ُمحّمد خٌر    

ُنحاة البصرة فً ِصٌاؼِة اسم التفضٌل، و فعُل التعّجب، ُثمَّ ال ٌكتفً بذلك، َبْل ٌنقُل 

جواز التعّجب ِمَن السواد عن نحوّي بصرّي معمور، ُثمَّ ٌسوُق الّشاهد ال ُحّجَة لَُه، و 

إّنما حّجٌة لمن ٌنقُل عنه((
ٕ
. 

و خالصُة القول فٌما تقّدم من كالم الفّراء ٌكون ما نسبه أبو البركات إلى الكوفٌٌن    

ٌُشٌر إلى هذه المسؤلة، أو ٌنسبها  لٌس صحٌحاً، إذ ال نجُد فً كتب الّنحو المتؤخرة ما 

شمونً ال ٌذكرونها، و ابن هشام، و األمثل ابن عقٌل،  األلفٌةإلى أهل الكوفة، فشّراح 

ضًأّما الرّ 
ٖ
 فٌنقلها عن أبً البركات. 

 

 حّد األداة:

 األداة لُغًة:

ألفها واو، و لكّل ذي حرفٍة أداة، و هً  أصل، و أدواتتعنً اآللة، و جمعها:          

آلته التً تستخدم فً العمل
ٗ

. ))و أداة الّدهر عّدته التً تتؤدى بها مجابهة أحداثه((
٘
. 

 و فً االصطالح: 

الكلمة التً تستعمل للربط بٌن الكالم للداللة على معنًى فً ؼٌرها، ٌُراَد بها:          

كالّتعرٌؾ فً االسم، أو االستقبال فً الفعل، أو هً الحرؾ المقابل لالسم و الفعل
ٙ
. 

و قد قّسَم الّنحاة القُدامى الكلمة على ثالثة أقسام: اسٌم، و فعٌل، و حرؾٌ 
7

، و عّرَؾ 

لمعنًى لٌس باسٍم و ال فعٍل((سٌبوٌه الحرؾ بؤّنه: ))ما جاَء 
8
. 

    ًٌّ و األداة مصطلٌح كوف
ٔ

ٌقابل الحرؾ عند البصرٌٌن، و هو من المصطلحات  

المشتركة بٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن
ٕ
. 

                                         
-
 .ٕٛٔ/ٕمعاني القرآن:  ٔ

-
 .ٔٗٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٕ

-
 .ٖٕٔ/ٕينظر: شرح الّرضي عمى الكافية:  ٖ

-
 .ٖٓٓ/ٗ، و القاموس المحيط: ٖٚ/ٔينظر: مقاييس المغة:  ٗ

-
 .ٓٔو الصرفية:  معجم المصطمحات النحوية ٘

-
 .ٕٔ/ٓٔينظر: تاج العروس:  ٙ

-
 .ٕ/ٔينظر: الكتاب:  ٚ

-
 .ٕ/ٔالمصدر نفسو:  ٛ
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و لم ٌرد فً كتاب سٌبوٌه ذكٌر لمصطلح األداة، و إّنما ورَد لفظ )الحرؾ( بمعنى    

ٌُسّمى )الحرؾ باسم المعنى الكلمة المستخدمة، سواء كانت اسماً أم فعالً  ، و ؼالباً ما 

الوظٌفً له
ٖ
. 

أّما المبّرد فقد استخدم لفظ )األداة( فً كتابه المقتضب، إذ قال: ))إعلم إّن األفعال    

أدوات لألسماء، تعمل فٌها، كما تعمل الحروؾ الّناصبة و الجاّرة، و إْن كانت األفعال 

أقوى من ذلك((
ٗ
. 

ٌّة العامة، المتؤخرون و قد أطلق الّنحاة    نحو:  لفظ األداة على بعض األبواب الّنحو

أدوات االستفهام، و أدوات القسم، و أدوات الّشرط... و لفظ الحرؾ لدٌهم ٌقابل االسم و 

إذ تشمل الحرؾ و ؼٌره، و هذا ما ذهَب إلٌه السٌوطً  الفعل، أّما األداة فمدلولها أعّم،

و  األفعالو  األسماءروؾ و ما شاكلها من إذ قال: ))و أعنً باألدوات: الح

الظروؾ((
٘
. 

و ٌبدو أنَّ هذا المعنى هو ما قصده ابن هشام فً تفسٌره المفردات، فً قوله: ))و    

اعنً بالمفردات: الحروؾ و ما تضّمَن معناها من األسماء و الظروؾ، فإّنها المحتاجة 

إلى ذلك((
ٙ
. 

اسماً، و بعضها حروفاً؛ حٌَن قال فً األدوات أما ابن مالك فقد جعل بعض األدوات    

 التً تجزم فعلٌن:

ٌّان، أٌَن، إذَما  و اجِزم بؤْن و َمْن وَما وَمهَما       أّي، َمَتى، أ

و حٌَنما، أّنى، و حرُؾ إذَما        كاَن، و باقً األدوات اسَما
7

 

رَة أداة كلّها تجزُم و علَّق األشمونً على ما ذكر ابن مالك، بقوله: ))فهذه إحدى عش   

فعلٌن((
8
. 

و فً ضوء ما تقّدم ))فإّن كّل حرٍؾ أداة، و لٌَس كّل أداة حرفاً((
ٔ
. 

                                                                                                                            
-
 .ٛ٘/ٔ: -الفّراء-ينظر: معاني القرآن ٔ

-
 .ٖ٘ينظر: الخالف النحوي بين الكوفيين:  ٕ

-
 .ٔٔينظر: األداوت الّنحوية و تعدد معانييا الوظيفية:  ٖ

-
 .ٓٛ/ٗالمقتضب:  ٗ

-
 .ٜٓٔ/ٔم القرآن: اإلتقان في عمو  ٘

-
 .ٖٖ/ٔمغني المبيب عن كتب األعاريب:  ٙ

-
 .ٖٗٙ/ٕشرح ابن عقيل...:  ٚ

-
 .ٜ/ٗحاشية الصّبان عمى االشموني:  ٛ
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و ٌرى الدكتور مهدي المخزومً أّن تسمٌة الكوفٌٌن الحرؾ أداة ٌرجع لسببٌن    
ٕ
: 

المؽاٌرة بٌن لفظ ٌطلق على إحدى حروؾ الهجاء، و لفظ ٌطلق على أحد  األول:

 حروؾ المعانً.

أنَّ األدوات عندهم هً حروُؾ المعانً مثل )َهْل و َبْل(، و ُهنَّ أدوات  و الثانً:

 ٌُْسَتعان بهن على الّتعبٌر عن االستفهام و اإلضراب و ؼٌرهما، ))فهم إذن أَدقُّ من

ٌُْطلَُق عند البصرٌٌن و الكوفٌٌن جمٌعاً،  البصرٌٌن فً مصطلحهم هذا، ألنَّ الحرَؾ 

ٌَُراُد منه أحد  ٌُْطلَق على الكلمة أٌضاً، و حروؾ الهجاء، أو أحد حروؾ المعانً، َبْل قد 

كما جاء فً كالم سٌبوٌه فً مواضع كثٌرة من الكتاب، و كما جاء فً كالم الفّراء و 

 ؼٌره فً مواضع كثٌرة أٌضاً.

و حٌن ٌقول الكوفٌون: أداة، ٌكونون فً ؼنًى عن أْن ٌخّصصوا فٌقولوا كما قال    

الكلمة: اسٌم و فعٌل و حرٌؾ جاء لمعنًى لٌَس باسٍم و ال فعل((سٌبوٌه: 
ٖ
. 

أّما المسابل التً تخّص األدوات، و قد وقع فٌها الوهم، و ُنسب القول فٌها إلى الكوفٌٌن، 

 فهً على الّنحو اآلتً:

 دخول الالم فً خبر لكّن: .ٔ

ً خبر ))لكنَّ كما نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن القول بجواز دخول الالم ف         

ٌد لِكنَّ َعْمراً لقابٌم((،  ٌجوز فً خبر ٌْ ، نحو ))ما قاَم َز أّما البصرٌون فقد ذهبوا إلى إنَّ

عدم جواز ذلك
ٗ
. 

ٌه بالفعل ٌنصب المبتدأ و ٌرفع الخبر، و لها  دة الّنون: حرٌؾ ُمَشبَّ ( مشدَّ و أصل )لكنَّ

 ثالثُة معاٍن:

 االستدراك، كقولنا: )ما هذا ساكناً لكّنه متحّرٌك(. أحدها، و هو المشهور: إنَّها تفٌد 

  ًو ثانٌهما: أنَّها ترد تارًة لالستدراك، و تارًة للّتوكٌد، كقولنا: )ما قاَم زٌٌد لِكنَّ َعْمرا

قاَم(، و التوكٌد كقولنا: )لو جاَءِنً أْكَرْمُتُه لكّنه لَْم ٌجًْء( و إلٌه ذهَب جماعٌة ِمَن 

الّنحاة
٘
. 

                                                                                                                            
-
 .ٓٔمعجم المصطمحات الّنحوية و الّصرفية:  ٔ

-
 .ٕٓٛينظر: مدرسة الكوفة...:  ٕ

-
 .ٕٓٛمدرسة الكوفة...:  ٖ

-
 .ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٔ((: ٕ٘ألة )في مسائل الخالف...)المس اإلنصافينظر  ٗ

-
 .ٜ٘٘-ٛ٘٘/ٔينظر: مغني المبيب عن كتب األعاريب:  ٘
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  :إنَّها للتوكٌد دابماً، كقولنا: )ما هذا أبٌٌض لكّنه أسود(، و إلٌه ذهَب ابُن و ثالثها

عصفور
ٔ
. 

و نسَب ابن هشام إلى الفّراء قوله: ))أصلها )لكْن أنا( فطرحت الهمزة للتخفٌؾ، و    

 نون))لكْن(( للساكنٌن، كقوله:

َماُإَك َذا َفْضلِ  َوالِك اْسِقِنً إْن كانَ     َفلَْسَت ِبآِتٌِه َوال أْسَتِطعُه    
ٕ

 

و قال باقً الكوفٌٌن: مركبة من: )ال( و )إن(، و الكاؾ الزابدة ال الّتشبٌهٌة، و    

حذفت الهمزة تخفٌفاً((
ٖ
. 

كذلك نسَب ابُن ٌعٌش إلى الكوفٌٌن قولهم: ))أنَّها مرّكبة، و أصلها )أْن( زٌدت علٌها    

م النظٌر، و ٌإٌد دخول الالم فً خبره )ال( و الكاؾ، و هو قوٌل حسن لندرة البناء و عد

( على مذهبهم(( كما تدخل )أنَّ
ٗ
. 

ٌّن لنا أّن رأي الفّراء هو أّن أصل )لكّن(     و عند الّرجوع إلى مصادر الكوفٌٌن، تب

َدْت علٌها الالم و الكاؾ، إذ قال: ))أّما نصبت العرب بها إذا شّددت نونها؛ ألنَّ  ٌْ )إّن( ِز

( الٌم و كاٌؾ، فصارتا جمٌعاً حرفاً واحداً، أال أصلها: إنَّ عبَد هللا  قابٌم، فزٌدت على )أنَّ

 َتَرى أنَّ الّشاعر قال:

ُد( ٌْ )َولكّننً ِمْن ُحبِّها لََكِم
٘
  

)) َفلَْم تدخْل الالم إال ألنَّ معناها إنَّ
ٙ

. و كالُم الفّراء هنا ٌشبه كالم سٌبوٌه إذ ٌقول: 

)) ))إنَّها بمنزلِة إنَّ
7

 

قول آخر ؼٌر قول الفّراء هذا الذي نقله أبو  -فً حدود علمً -َس للكوفٌٌنو لٌ   

البركات مع أدلّته
8

ًٌّ الدٌن توفٌق بخصوص هذه المسؤلة ٌإٌد ما  . و كالم الدكتور مح

ُهْم  ذهبت إلٌه، فهو ٌرى أّنها من المسابل التً ُنِسَب القول فٌها إلى الكوفٌٌن وهماً بؤنَّ

                                         
-
 .ٚٔٔينظر: المقرب:  ٔ

-
، و شرح الّتصريح عمى ٕٜ٘، و الَجنى الّداني: ٔٓٚ/ٕ، و شرح شواىد المغني: ٜ٘ٔ/ٔالبيت لمنجاشي الحارثي في شرح أبيات سيبويو:  ٕ

 .ٕٓٙ/ٔالّتوضيح: 

-
 .ٓٙ٘-ٜ٘٘/ٔألعاريب: مغني الّمبيب غن كتب ا ٖ

-
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ، و ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف...: ٛٛ/ٛشرح المفصل:  ٗ

-
، ٕٖٔ، و الجنى الّداني: ٖٕ٘ىذا عجر بيٍت من الطويل، و صدره ))يمومنني في حّب ليمى عواذلي((، و ىو بال نسبة في رصِف المباني:  ٘

 .ٓٗٔ/ٔ، و ىمع اليوامع: ٕٖٔ

-
 .٘ٙٗ/ٔمعاني القرآن:  ٙ

-
 .ٕٗٔ/ٕالكتاب:  ٚ

-
 .ٕ٘ٔ-ٕٛٓ/ٔفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٛ
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ً خبر لكّن، قاَل: ))و ما أظّنهم ذكروا ذلك، إال ما نقله الفّراء ٌجّوزون دخول الالم ف

من قول الّشاعر: ولكّننً ِمن ُحبِّها لكمٌد((
ٔ
. 

 تركٌب )إال( فً االستثناء:  .ٕ

فً هذِه المسؤلة لم ٌنقل أبو البركات رأي الفّراء، و من تابعه من الكوفٌٌن          

بدقّةٍ 
ٕ

هم قالوا: ) )إنَّ )إال( مرّكبٌة من )إّن( و )ال(، ُثمَّ ُخفَِّفْت )إّن( و . فقْد نسب إلٌهم أنَّ

(، و عطفوا بها فً الّنفً اعتباراً  أُدِؼَمْت فً )ال( فنصُبوا بها فً اإلٌجاب اعتباراً بـ )إنَّ

بـ)ال( ((
ٖ
. 

ُه منصوٌب  ُثمَّ ساَق تعلٌالً     لرأٌهم على لسان الفّراء نفسه، و هو قوله: ))إّنما قلنا إنَّ

َد اسم إنَّ ب ٌْ  وال: -أي المستثنى -إال؛ ألنَّ األصل فٌها إّن و ال: َفِز

ِقْم، ُثمَّ ُخفَِّفْت إنَّ و أُدِؼَمْت فً ال، و     ٌَ كفْت إّن من الخبر؛ ألنَّ التؤوٌل: إنَّ زٌداً لَْم 

إنَّ ركبت معها فصارتا حرفاً واحداً كما ُرّكبت مَع ال و ُجِعال حرفاً واحداً؛ فلّما رّكبوا 

مَع ال، أعملوها عملٌن: عمُل إنَّ فنصبوا بها فً اإلٌجاب، و عمُل ال فجعلوها عطفاً فً 

بمنزلِة )حّتى(، فإّنها لَما شاَبهْت حرفٌن: إلى و الواو، أجروها فً  الّنفً، و صاَرتْ 

العمل مجراهما، فخفضوا بها بتؤوٌل إلى، و جعلوها كالواو فً العطؾ، ألنَّ الفعل 

ا كما ٌحسن بعَد الواو؛ أل َتَرى إّنَك تقول: ضربُت الَقْوَم حّتى زٌٍد أي حّتى ٌحسن بعده

انتهٌُت إلى زٌٍد، و ضرْبُت الَقْوَم حّتى زٌداً، أي حّتى ضرْبُت زٌداً، فكذلك ها ُهنا: إال، 

ٌّنا(( ْت فً العمل مجراهما على ما ب ٌَ َبْت من حرفٌن أْجِر لّما ركِّ
ٗ
. 

دَعَمها دلٌل، ))و لو كان األمر كما ُثمَّ ردَّ أبو البر    ٌَ كات على الفّراء بؤنَّها دعوى ال 

ٌّما فً  ( الثقٌلة إذا ُخفّفْت بطل عملها، و ال س زعم الفّراء لوجب أال تعمل )إال(؛ ألنَّ )إنَّ

المذهب الكوفً((
٘

، و أّما تشبٌهه لها بـ)لوال( فحّجة علٌه، ألنَّ )لو( لّما ُرّكبْت مَع )ال( 

حكم كّل واحٍد منهما عّما كاَن علٌه فً حالة اإلفراد، و ٌحدث لها بالتركٌب حكٌم  َبُطلَ 

آخر
ٙ

. 

ٌّه     و ِعْنَد الّرجوع إلى مصادر الكوفٌٌن وجْدَنا الفّراء ٌذهُب إلى أنَّ )إال( مرّكبة، كرأ

، و فً كثٌٍر من األدوات، و لكّنها عنده مرّكبة من )أْن( الّنافٌة، و )ال( الّنافٌة أٌضاً 

                                         
-
 .ٕٙٔابن األنباري في كتابو اإلنصاف...:  ٔ

-
 .ٕٛٓينظر: المصدر نفسو:  ٕ

-
 .ٜٜٖ، و ينظر: التّبيين عن مذاىب الّنحويين:ٕٔٙ/ٔ((: ٖٗفي مسائل الخالف...)المسألة ) اإلنصاف ٖ

-
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔ: في مسائل الخالف اإلنصاف ٗ

-
 .ٕٖٔو الخالف الّنحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٘

-
 .ٕٗٙ/ٔفي مسائل الخالف:  اإلنصافينظر:  ٙ
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كالمه فً ذلك ال لبَس فٌه. قاَل: ))و َنرى إنَّ قول العرب )إالّ( إّنما جمعوا بٌن أْن التً 

ارا تكون جحداً و ضّموا إلٌها )ال( َفصارا حرفاً واحداً، و خَرجا من حدِّ الجحد َفصَ 

حرفاً واحداً((
ٔ

. 

فّراء، إْذ ٌقول: ))و و للدكتور محًٌ الدٌن توفٌق رأيٌّ فٌما نسبُه أبو البركات إلى ال   

( التً ضّمت إلٌها )ال( لٌست هً )أْن( المخفّفة، فالقول بؤنَّ المستثنى  إذا كانت )أنَّ

ٌنصب فً اإلٌجاب اعتباراً بها، و ٌعطؾ فً الّنفً اعتباراً بـ)ال( ؼٌُر صحٌح؛ ألّنُه 

بت كاَن عملها َنصَّ َصَراحًة على أّنهما خرجتا عن حدِّ الجحد، ُثمَّ أّن الحروَؾ إذا ركّ 

و الفّراء فً كلِّ كالمه عن المستثنى فً القرآن بعَد التركٌب مختلفاً عن عملها قبلُه، 

الكرٌم
ٕ

ُه منصوب باالستثناء(( قُْل بهذا الّذي نسب إلٌِه، بل ٌقوُل دابماً أنَّ ٌَ ، لَْم 
ٖ
. 

 خطؤٌن: و ٌرى األستاذ محّمد خٌر الحلوانً: ))أنَّ أبا البركات بهذا قد وقَع فً   

لهما: ُه نسَب إلى الفّراء مذهباً لٌَس لَُه و لم ٌقْل به. أوَّ  إنَّ

با فقدا معناهما  بآراءأّنُه َرّد علٌه  ثانٌهما:و قال بها قبله، كمذهبه فً أنَّ الحرفٌن إذا ُركِّ

األصلً، و صار لهما معنًى جدٌد بعد التركٌب((
ٗ
. 

ٌرافً، و ً هذه المسؤلة عن أبً سعٌد السَّ ))أّن أبا البركات نقل الخالؾ ف و الحقٌقة   

جاج، و رأي الكسابً إضافة إلى رأي الفّراء، و  نقَل عنه أٌضاً رأي المبّرد، و الزَّ

استعان بِه فً رّدِه على الكوفٌٌن((
٘

. 

و بناءاً على ما تقّدَم، ٌمكُن عّد هذه المسؤلة من المسابل التً لَْم ٌقْل بها الكوفٌون، و    

 البركات لم ٌتوخَّ الّدقِة فٌما نقله عنهم، أو نسبُه إلٌهم.إنَّ أبا 

 إالّ بمعنى )الواو(: .ٖ

نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن القوَل بؤنَّ )إال( تكون بمعنى الواو، و حّجتُهم          

على ما َذَهُبوا إلٌِه هو ما جاَء فً كتاِب هللا تعالى و كالم العَرب
ٙ

كُ ﴿، قال تعالى:  ٌَ وَن ِلَبالّ 

                                         
-
 .ٖٚٚ/ٕمعاني القرآن:  ٔ

-
 ... عمى سبيل المثال.ٕٔٗ، ٖٙٚ، ٖٖٙ، ٖٓٙ، ٕٔٛ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٕ

-
 .ٕٛٓابن األنباري في كتابو اإلنصاف:  ٖ

-
 .ٕٖٔالخالف الّنحوي بين المذىبين: و  اإلنصافكتاب  ٗ

-
 .ٕٛٓابن االنباري في كتابو اإلنصاف:  ٘

-
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ، و الّتبيين عن مذاىب الّنحويين: ٕٙٙ/ٔ((: ٖ٘في مسائل الخالف... )المسألة) اإلنصافينظر:  ٙ
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كُ  ٌة إال الّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهمْ ٌَ ُكْم ُحجَّ ٌْ ﴾وَن لِلّناِس َعلَ
ٔ

أي: و ال الذٌَن ظلموا، ٌعنً: و الذٌَن  

 ظلُموا ال ٌكوُن لهم أٌضاً حّجة.

وِء ِمَن الَقْوِل إال َمْن ُظلِمَ ﴿و قولُُه َتَعالى:     ٌُِحبُّ هللاُ الَجْهَر ِبالسُّ ﴾ال 
ٕ

، أي: و من ُظلَِم، و 

 عر:قوُل الّشا

َك إال الَفْرَقدانِ    َوُكلُّ أٍخ ُمَفاِرقُُه أُخوهُ     ٌْ لََعْمُر أِب
ٖ

 

 

أي: و الَفرقدان
ٗ
. 

و ِعْنَد الّرجوِع إلى مصادر الكوفٌٌن، وَجْدَنا أنَّ لنحاتهم آراء فً هذه المسؤلة، و    

 سنوردها على الّنحو اآلتً: 

 ه(:89ٔالكسائً) .ٔ

وِء ِمَن الَقْوِل إال َمْن ﴿الى: ٌرى االستثناء فً قوله تع          ٌُِحبُّ هللاُ الَجْهَر ِبالسُّ الَ 

: هذا  ﴾ُظلِم ًّ ُه استثناء منقطع، و هذا ما نقله عنه ثعلب، قاَل: ))قاَل الكساب على أنَّ

ْعِرض( استثناء منقطع(( ٌَ استثناء ٌعرض. قاَل: و معنى )
٘
. 

 و هو بهذا ٌتابُع البصرٌٌن.

 ن الوافرأّما الّشاهد الّشعري: م

َك إال الَفْرَقدانِ  ٌْ  َوُكلُّ أٍخ ُمَفاِرقُُه أُخوهُ       لًُعْمُر أِب

فقد ذكر الّرِضً أنَّ الكسابً قاَل: ))تقدٌُر البٌت إال أْن ٌكوَن الَفْرَقدان(، و لٌَس )إال( 

 عنَدهُ بمعنى )الواو(.

 ه(:7ٕٓالفّراء) .ٕ

ٌتٌن الكرٌمتٌن، َوَردَّ على نحوّي أنكَر أْن تكون )إال( بمعنى الواو فً اآل         

بصرّي هو أبو عبٌدة، ٌذهُب هذا المذهب
ٙ

، قاَل الفّراء: ))و قد قاَل بعُض الّنحوٌٌن: 

                                         
-
 .ٓ٘ٔالبقرة/ ٔ

-
 .ٛٗٔالنساء/ ٕ

-
 .ٕٕٙفي شرح شواىد المغني إلى حضرمي بن عامر: ، و نسبتو ٔٛٔالبيت لعمرو بن معد يكرب، ينظر: ديوانو:  ٖ

-
 .ٕٛٙ-ٕٙٙ/ٔفي مسائل الخالف...:  اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٔٓٔمجالس ثعمب:  ٘

-
 .ٖ٘ٔو الخالف الّنحوي بين المذىبين:  اإلنصافينظر: كتاب  ٙ
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: ال ٌخاُؾ لديَّ المرسلوَن و اآلٌةفً اللّؽة بمنزلة )الواو(، و إّنما معنى هذه  إنَّ )إال(

ُكْم ُحّجٌة إال ﴿: ال َمْن ظلم ُثمَّ بّدَل حسناً، و جعلوا مثله قوُل هللا ٌْ ُكوَن لِلّناِس َعلَ ٌَ لِبال 

﴾الّذٌَن َظلَُموا
ٔ
ٌّة تحتمُل ما قالوا(( أِجدْ أي: و ال الّذٌن َظلَُموا، و لم   العرب

ٕ
. 

نِجُد ِمَن  -على الّرؼِم من ذلك -و كالُم الفّراء هنا واضٌح ال ٌحتمُل الّتؤوٌل، و لكنْ    

 لقول: بؤنَّ )إال( بمعنى )الواو(.َب االّنحاة َمْن تؤّثر بؤبً البركات فنس

 

فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن إلى الفّراء، مثل القرطبً
ٖ

، و ابن هشام
ٗ

، و الّسٌوطً
٘
. 

و قد وجْدَنا الفّراء ٌضُع شرطاً لمجًِء )إال( بمعنى الواو، هو أْن ُتْعَطَؾ على    

ُكوَن ﴿الى: استثناٍء قبلها، أو إذا َصلَُح مكانها سوى، قاَل فً إعراب قوله تع ٌَ ِلبال 

َن َظلَُموا ٌْ ُكْم ُحّجٌة إال الِّذ ٌْ : ))و قد قاَل بعُض الّنحوٌٌن: ؼال فً هذا ﴾لِلّناِس َعلَ

الموضوع بمنزلِة الواو، كؤّنه قاَل: )لبال كون للناس علٌكم حّجة(، و ال للّذٌن َظلَُموا. 

ٌّة؛ إّنما تكوُن إال ب ٌ فً العرب منزلِة الواو إذا عطفتها فهذا صواٌب فً الّتفسٌر، خطؤ

على استثناء قبلها، فهنالك تصٌُر بمنزلِة الواو؛ كقولك: لً على فالن ألٌؾ إال عشرة 

المبة فاستدركتها  لتَ إال مبة، ترٌد بـ)إال( الّثانٌة أْن ترِجَع على األلؾ، كؤّنَك أؼفَ 

ًَّ ألٌؾ و مابة، و أْن تقولَ  ََ إال مابة، فالمعنى له عل : ذهَب الّناس إال فقلُت: اللّهمُّ

 أَخاَك، الُّهمَّ إال أباَك، فتستثنً الّثانً، ترٌُد: إال أباَك و إال أخاك، كَما قال الّشاعُر:

ُر َواِحَدةٌ     ٌْ داُر الَخلٌَِفِة إال َداُر َمْرواَنا  ما ِبالَمِدٌنِة َداٌر َؼ
ٙ

 

كؤّنه أراَد: ما بالمدٌنة داٌر إال داُر الخلٌفة و دار مروان((
7
. 

و ٌبدو أنَّ هذا هَو سّر الوهم الّذي وَقَع فٌِه أبو البركات، و جعلُه ٌنسب مجًء    

)إال( بمعنى الواو إلى الفّراء، فً حٌن أّن الفّراء ٌرى )إال( بمعنى الواو فً تعبٌٍر 

 خاّص هو ما قّدمناه.

                                         
-
 .ٓ٘ٔالبقرة/  ٔ

-
 .ٕٚٛ/ٕمعاني القرآن:  ٕ

-
 .ٗ/ٙ:-الجامع ألحكام القرآن-ينظر: تفسير القرطبي ٖ

-
 .ٕ٘ٔ/ٔينظر: مغني المبيب عن كتب األعاريب:  ٗ

-
 .ٕ٘ٔ/ٔينظر: اإلتقان في عموم القرآن:  ٘

-
 .ٖٖٚ/ُٔنِسَب البيُت إلى الفرزدق في الكتاب:  ٙ

-
 .ٜٓ-ٜٛ/ٔمعاني القرآن:  ٚ
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َحْت كذلك قوله فً موضٍع آخر من كتابِه : ))فإذا كانت ِسوى فً موضع )إال( َصلُ    

بمعنى الواو، ألّنَك تقوُل: عندي ماٌل كثٌٌر ِسَوى هذا، أي: و هذا عندي، كؤّنَك قلت: 

عندي ماٌل كثٌٌر و هذا. و هو فً ِسَوى أنفَذ ِمْنُه فً )إال( ألّنَك قد تقوُل: عندي ِسَوى 

هذا و ال تقوُل: إال هذا((
ٔ
. 

 أّما الّشاهد الّشعري:

َك إال الَفْرَقَدانِ       وكلُّ أٍخ ُمفاِرقُُه أُخْوهُ    ٌْ  لََعْمِر أِب

، و الفرقدان     ًّ َفإنَّ الفّراء حمله على االستثناء المّتصل، و الكالم عنده تاٌم منف

مرفوع على أّنُه بدل من )أحد( مقّدرة. و على هذا فإّن )إال( عنده لٌَس بمعنى 

)الواو(
ٕ
. 

 ه(:9ٕٔأبو العباس ثعلب ) .ٖ

ابً و الفّراء فً هذِه المسؤلةتابَع ثعلب الكس         
ٖ

قُْل ِبَما نسَبُه إلٌهم أبو  ٌَ ، و لَْم 

 البركات.

د بن القاسم األنباري ) .ٗ  ه(:8ٕٖأبو بكر محمَّ

وِء ِمَن الَقْوِل إال َمْن ﴿الكرٌمة:  اآلٌةوّجه االستثناء فً           ٌُِحبُّ هللاَ الَجْهَر ِبالسُّ الَ 

﴾ُظلِمَ 
ٗ
اء، على وجهٌنِ    :بضّم الظَّ

 نصُب )َمْن( على االستثناء المنقطع. :األول

ٌُحبُّ هللاُ أن ٌجهَر  رفُعها على االستثناء المفّرغ بتؤوٌل الّثانً: الّجهر، كؤّنُه قاَل: )ال 

ال ٌتعّدى ما ذهَب إلٌه الفّراء  -كما ٌبدو -بالّسوِء من القوِل إال المظلوم(، و موقفه هنا

فً هذا المقام
٘
. 

 اهد الّشعري:أّما رأٌه فً الشّ 

َك إال الَفْرَقَدانِ  ٌْ  َوُكلُّ أٍخ ُمفاِرقُُه أُخوهُ      لََعْمِر أِب

 فقْد انحصَر فً أمرٌن:

                                         
-
 .ٕٛٛ/ٕ: معاني القرآن ٔ

-
 .ٕٗٗ/٘ٔينظر: تيذيُب الّمغة:  ٕ

-
 .ٖٔينظر: مجالس ثعمب:  ٖ

-
 .ٛٗٔالنساء/  ٗ

-
 .ٖٚ-ٖٙ: -عبد الرسول سممان-إلى الكوفيين من مجيء )إال( بمعنى الواو اإلنصافينظر: حقيقة ما عزاه أبو البركات االنباري في  ٘
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 أْن ٌحمل )إال( على االستثناِء المّتصل. . أ

ٌّاه بمعنى )لكّن(، إْذ  . ب و أْن ٌعدل باالستثناء إلى حٌُث جعله استثناءاً منقطعاً متؤّوالً إ

)إال( فً البٌِت بمعنى االستثناء الُمْنقطع، أي: لكّن الفرقدان  قاَل: ))و ٌجوُز أْن ٌكونَ 

 ًَ َل بؤال عن مذهب اإلّتصاِل كاَن هذا ممكناً فٌها، ُحِك ٌْ ٌفترقان أو ٌزوالن، فإذا أِز

عن بعِض العرب
ٔ

: ما اشتكً إال خٌراً على معنى: ما اشتكً شٌباً لِكْن أجد 

خٌراً((
ٕ
. 

لَْم نجد ألحٍد مذهباً ٌتفق مَع ما نسبه إلٌهم أبو  وتلك مواقؾ شٌوخ الكوفٌٌن،    

البركات األنباري، ))كما أنَّ موقفهم من الّشواهد التً ساقها أبو البركات على 

ال تختلؾ عن موقؾ سابر الّنحاة منها، ٌزاد على هذا أنَّ ِمَن البصرٌٌن َمْن ألسنتهم، 

ٌٌن((نادى بصرٌٍح القول بما عزاهُ أبو البركات إلى الكوف
ٖ
. 

و ٌرى األستاذ محّمد خٌر الحلوانً أنَّ هذه المسؤلة ال تصلح أْن تكوَن من المسابل 

ٌّة الخالف
ٗ
. 

( تعمل الخفض بنفسها: .ٗ  واو )ُربَّ

( تعمل فً الّنكرة الخفض     قال أبو البركات: ))ذهَب الكوفٌوَن إلى أنَّ واو )ُربَّ

صرٌٌن((بنفسها، و إلٌه ذهَب أبو العّباس المبّرد من الب
٘
. 

( مقّدرة ( ال تعمل، و إنَّما العمل لـ)ُربَّ أّما البصرٌون فقد ذهُبوا إلى أنَّ واو )ُربَّ
ٙ
. 

ٌُّن بها ِصّحة ما َذَهُبوا إلٌِه، كقوِل الّشاعر:   ُثمَّ ساَق على ألسنِة الكوفٌٌن أدلّة ٌُبَب

ة إْعماإهُ َوَبلَدٍ  ٌَ َعاِم
7

 

 َِ اآلخر وكقوِل
8
: 

سُ  ٌْ و بلدٍة لٌس بها أن
9

 

                                         
-
 .ٕ٘ٔ/ٔ: -األخفش -قول زعم يونس أّنُو سمعو من إعرابيٌّ فصيح، ينظر: معاني القرآن ٔ

-
 .٘ٓٗ/ٕالزاىر في معاني كممات الّناس:  ٕ

-
 .ٖٚعزاه أبو البركات االنباري في اإلنصاف إلى الكوفيين:  حقيقُة ما ٖ

-
 .ٖٚٔنصاف و الخالف الّنحوي بين المذىبين: ينظر: كتاب اال ٗ

-
 .ٖ٘ٗ/ٗ، و البرىان في عموم القرآن: ٖٙٗ/ٕ، و ينظر: المقتضب: ٖٙٚ/ٔ((: ٘٘في مسائل الخالف )المسألة ) اإلنصاف ٘

-
 .ٜٙٙ/ٔ، و شرح الّتصريح عمى الّتوضيح: ٕٛٔ، ٜ/ٖ ،ٖٙٔ/ٕ، ٖٕٙ، ٕٙٓ/ٔينظر: الكتاب:  ٙ

-
 .ٖالبيت لرؤية، ينظر: ديوانو: ٚ

-
 .ٖ٘البيت الجران العود، ينظر: ديوانو:  ٛ

-
 .ٖٚٚ/ٔ((: ٘٘ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )المسألة ) ٜ
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ٌَّن أّنُه لٌس من دلٌٍل ٌثبت ما ُنِسَب إلٌهم، و إنَّما     و بعَد ُمراجعِة مصادر الكوفٌٌن، تب

وجْدَنا ألبً بكر بن األنباري نّصاً ٌثبت أّنهم ال ٌختلفوَن مع البصرٌٌن فً هذه المسؤلة، 

 فالجّر عندهم ِبُرّب المضمرة أٌضاً، قاَل أبو بكر فً شرح بٌت طرفة: من الطوٌل

 ٍك َهُجٍد َقْد أثاَرْت َمَخاَفتً      بواٍد بِه أْمِشً َبَعّضٍب ُمَجّردٍ وِبرْ 

)) ) ))و البرك مخفوٌض بإضمار )ُربَّ
ٔ
. 

و بناًء على ما تقّدم ٌمكُن القول إنَّ أبا البركات َوِهَم فً نسبِة هذا الّرأي إلى    

ِسَوى ما ذَكَرهُ أبو بكر  -ٌدٌنافً مصادِرهم الّتً بٌَن أ -الكوفٌٌن، إْذ لٌَس لهم رأٌي آخر

ٌُّد ما ذهَب إلٌه البصرٌون.  بن األنباري، و هو ٌإ

 أو بمعنى )الواو(: .٘

نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن القول بؤنَّ ))أو( تكوُن بمعنى الواو          
ٕ

. و ساَق 

ِطْع ِمْنُهْم آِثَماً َوالَ تُ ﴿على ألسنتهم الُحجج على مجٌبها بمعنى )الواو(، منها قولُُه تعالى: 

﴾أْو َكفُوراً 
ٖ
 أي: و كفوراً. 

 و قوُل الّنابؽة:

َتَما هذا الَحَماُم لَنا     ٌْ إلى َحَماَمِتنا أْو ِنْصَفُه َفَقدِ   قالَْت أال لَ
ٗ

 

أي: و نصفه، قاَل أبو البركات: ))و الّشواهد على هذا الّنحو من كتاب هللا تعالى، و 

ْن ُتْحَصى((كالُم العرِب، أكثُر ِمْن أ
٘

. 

و قد كثر القول فً هذه المسؤلة، حتى ذهَب كثٌٌر من الّنحاة القُدامى و المحدثٌن إلى    

أّنها من مذاهب الكوفٌٌن، كذلك قاَل بهذا المعنى قسٌم من المفّسرٌن، منهم: البؽوي
ٙ

و  

الّطبرسً
7

، و الّرازي
8
. 

                                         
-
 .ٜٖ، و ينظر: المصدر نفسو: ٕٛٔشرح القصائد الّسبع الطوال:  ٔ

، و شواىد الّتوضيح و الّتصحيح لمشكالت ٘ٚ، و ائتالف النصرة...: ٛٚٗ/ٕ((: ٚٙمسائل الخالف )المسألة )ينظر: اإلنصاف في  ٕ-
 .ٗٚٔالجامع الّصحيح: 

-
 .ٕٗاإلنسان/ ٖ

-
 .ٕٓٓ، ٘ٚ، و شرح شواىد الُمغني: ٕٗديوان الّنابغة:  ٗ

-
 .ٓٛٗ/ٕاإلنصاف في مسائل الخالل:  ٘

-
 .ٜٜ/ٔينظر: معالم التنزيل:  ٙ

-
 .ٜٖٔ/ٔر: مجمع البيان: ينظ ٚ

-
 .ٕٛٔ/ٖ، ٛٚ/ٕينظر الّتفسير الكبير المسّمى بـ)البحر المحيط(:  ٛ
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الفّراء ال ٌقول بمجٌبها بمعنى الواو، ولكْن عنَد الّرجوع إلى مصادر الكوفٌٌن، َوَجْدَنا    

اُكْم لََعلى هُ ﴿ قاَل فً تفسٌر قولِِه تعالى: ٌّ ﴾دىً َو إّنا أْو إ
ٔ

: ))قاَل المفّسرون: معناه: و إّنا 

ن، معنى )أو( معنى الواو عندهم، و كذلك هو فً  ٌْ لعلَى ُهدًى، و أْنُتْم فً ضالٍل ُمب

ٌّة على ؼٌر ذلك،  و لكّنها تكون فً  ال تكون )أو( بمنزلِة الواو.المعنى، ؼٌَر أنَّ العرب

المفّوض األمر
ٕ

، كما تقول إْن ِشْبَت فُخْض ِدْرَهَماً أو اثنٌن، فلَُه أْن ٌؤخذ واحداً أو 

اثنٌن، و لٌَس له أْن ٌؤخذ ثالثة، ألّنُه فً قولِِهم بمنزلِة قولك: ُخْذ ِدْرَهماً و اثنٌن((
ٖ
. 

ًّ ٌنقل عن ا    لفّراء أّن )أو( تكون بمعنى )الواو( عندهبٌَد أنَّ القرطب
ٗ
. 

فً حٌن نجده فً موضٍع آخر من كتابِه ٌنقل عنه أّنُه ٌرى )أو( بمعنى )ال( فً قولِِه    

﴾َوالَ ُتِطْع ِمْنُهْم آِثَماً أْو َكفُوراً ﴿تعالى: 
٘
 

ٙ
. 

تصلح أْن ، و قاَل بؤنَّ هذه المسؤلة ال األمرمحّمد خٌر الحلوانً  األستاذو قد حسَم    

ٌّة تكون خالف
7

؛ فقد اضطرب رأي الّنحاة فٌها، فذكَر بعضهم 
8

أنَّ )أو( ال تؤتً بمعنى  

)الواو( عند البصرٌٌن، ؼٌَر أنَّ سٌبوٌه
9

أجاز ذلك بشروط، و هً أْن تقَع بعد نفً أو  

نهً أو بعد إعادة العامل
ٔٓ

، و أجاَز األخفش أْن تجًَء )أو( بمعنى )الواو(
ٔٔ
. 

 ً: ))و تجًُء فً شواذ الّشعر بمعنى الواو...و كقول آخر: و قال الّزجاج

َناَل الِخالَفَة أْو َكاَنْت لَُه َقَدرا      َكَما أتى َرّبُه ُمْوَسى َعلَى َقَدِر((
ٕٔ

 

ٌّتضح مّما تقّدم أنَّ أبا البركات َوِهَم فً هذه المسؤلة فنسَب هذا الرأي إلى الكوفٌٌن،    

ّشجريو لعلُّه نَقلُه عن ابن ال
ٖٔ

 ، و لكّننا أثبتنا خالؾ ذلك.

 الّنصب بالم )كً(: .ٙ

                                         
-
 .ٕٗسبأ/ ٔ

-
 .ٜٓيعني باألمر المفّوض، )أو( التي تفيد االختيار. ينظر: المصطمح الّنحوي عند الفّراء: ٕ

-
 .ٕٖٙ/ٕمعاني القرآن:  ٖ

-
 .ٜٜٕ/ٗٔينظر: تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(:  ٗ

-
 .ٕٗاإلنسان: ٘

-
 .ٜٗٔ/ٜٔينظر: تفسير القرطبي:  ٙ

-
 .ٕٖٔينظر: كتاب اإلنصاف و الخالف الّنحوي بين المذىبين:  ٚ

-
 .ٛٚٗ/ٕفي مسائل الخالف:  اإلنصافينظر:  ٛ

-
 .٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٖينظر: الكتاب:  ٜ

-
 .ٖٗٔ/ٕينظر: ىمع اليوامع:  ٓٔ

-
 .ٕٗٛ/ٔ: -األخفش-ينظر: معاني القرآن ٔٔ

-
 .ٖ٘-ٕ٘المعاني: حروف  ٕٔ

-
 .ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٕينظر: أمالي ابن الشجري:  ٖٔ
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: ))الم )كً( هً الّناِصبة للفعل من           نسَب أبو البركات إلى الكوفٌٌن القول بؤنَّ

 ُتَك لُِتْكِرْمِنً(، و َذَهَب البصرٌون إلى إنَّ الّناصبة للفعل )أْن( ؼٌر تقدٌر )أْن( نحو )جب

 

جبتك ألْن تكرمنً((مقّدرة بعدها، و التقدٌر: 
ٔ
. 

ها قاَمْت مقاَم كً، و األُْخَرى أّنها أْشَبَهْت )إْن(     َم لذلك ُحّجتٌِن، أوالُهَما: إنَّ ُثمَّ َقدَّ

ِن: ٌْ  الّشرطٌة معنى، فنصبت للفرق بٌنها و بٌَن )أْن(، و قد ردَّ اعتراَض

: أْن، أمُّ الَجَزاء، : لِماذا لَْم ٌنصبوا بـ)أْن( و ٌجزموا بالاّلم؟ و كاَن الجواألّول اب؛ ألنَّ

 فهً أْولى بالجزم.

ال ٌجوُز أْن تكوَن هً الم الخفض، و قد َدَخلَْت على المصدر المإول ألّنَك ال  اآلخر:و

تقوُل: أَمْرُت بتكرم، على معنى أمرُت بؤْن تكرمَ 
ٕ
. 

ى أنَّ الم و قد وقَع خالؾ فً هذه المسؤلة بٌن ُنحاِة الكوفة أنفسهم، إذ ذهَب ثعلب إل   

أو هً ناصبة باألصالة من دون تقدٌر )أْن(،  )كً( الّناصبة للمضارع تقوم مقام )أْن(،

مثلها فً ذلك مثل حّتى و كً، و هذا الرأّي نقله ابُن الّدهان عن ثعلب
ٖ
. 

، كما أمرتُ و ذكَر الفّراء أنَّ العرَب تجعل الم )كً( فً موضع )أْن( فً: أردُت، و    

ٌُْطِفُبوا ُنْوَر هللِا ِبؤْفواِهِهمْ ﴿ فً قوله تعالى: ُدْوَن لِ ٌْ ِر ٌُ﴾
ٗ

، ففً مثل هذا تصلُح الُم )كً( فً 

فً موضع )أْن( فقال: ))أال ترى أّنُه قاَل فً موضع )ٌرٌدون لٌطفبوا(، و فً موضع 

ٌُْطِفُبوا﴿ ُدْوَن أْن  ٌْ ِر ٌُ﴾
٘
 ))

ٙ
. 

﴾َوأُِمْرَنا لُِنْسلِمَ ﴿و مثله قوله تعالى:    
7

َوأُِمْرُت أْن  ﴿ٍع آخر قاَل تعالى: ، و فً موض

﴾أُْسلِمَ 
8
 

9
. 

                                         
-
 .ٔ٘ٔ، و ينظر: ائتالف النصرة...:٘ٚ٘/ٕ((: ٜٚفي مسائل الخالف )المسألة ) اإلنصاف ٔ

-
 .ٛٚ٘-ٙٚ٘/ٕينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف:  ٕ

-
 .ٜٖٔبين: و الخالف الّنحوي بين المذى اإلنصاف، نقاًل عن كتاب ٙٚينظر: شرح الممع، لوحة  ٖ

-
 .ٛالصف/ ٗ

-
 .ٕٖالتوبة/ ٘

-
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔ. و ينظر نفسو: ٕٖٔ/ٔمعاني القرآن:  ٙ

-
 .ٔٚنعام/األ ٚ

-
 .ٙٙغافر/ ٛ

-
 .ٕٓٔ/ٔينظر: معاني القرآن:  ٜ
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ٌَّن أنَّ مذهب ثعلب إطالق الّنٌابة، فً حٌن حّدد الفّراء ذلك     و فً ضوء ما تقّدم، تب

عنده: و أُِمْرنا  ﴾َوأُِمْرنا لُِنْسلِمَ ﴿مستنداً إلى نصوص القرآن الكرٌم، فمعنى قوله تعالى: 

ك لتذهَب و أْن تذهبَ ألْن ُنسلم، و العرُب تقول: أمرت
ٔ
. 

و إلى مثل هذا ذهَب أبو بكر بن األنباري فً إعرابه لكلمة )لٌبتلً( من بٌت إمريء    

 القٌس: من الطوٌل

** ًَ ًَّ بؤنواِع الُهموِم لٌبتل عل
ٕ

 

فعنَدهُ )ٌبتلً( فً موضِع نصب بالم )كً( و الّتقدٌر: لكً ٌبتلً
ٖ
. 

ٌِّراً، ففً إحدى الُحَجج التً ٌذكرها  أّما األستاذ محّمد خٌر الحلوانً فٌجدُ     األمَر ُمَح

ٌّة، ٌرّدها بقولِِه: ))و أّما قولهم إّنها  أبو البركات، و هً أنَّ الاّلم أْشَبَهْت )أْن( الّشرط

تفٌُد الّشرط فؤشبهت )أْن( المخفّفة الّشرطٌة، قلنا ال ُنَسلّم أّنها تفٌُد الّشرط و إّنما تفٌُد 

الّتعلٌل((
ٗ
. 

مثُل كً فً المعنى، فكٌؾ ٌقولون: إّنها  -فً زعمه-حٌن أنَّ الكوفٌٌن ٌجعلونها فً   

ٌُْعَقُل أْن ٌكوَن أبو  بمعنى )أْن( الّشرطٌة أٌضاً، ثم تساءل الحلوانً قابالً: ))هل 

ٌّة المتناقضة لٌسهل علٌه رّدها؟ لعلّه أخذها من رأي  البركات افتعَل هذه الحّجة الكوف

إلى أّن الم التعلٌل بمعنى: أْن الّشرطٌة، فؤقاَم هذِه الُحّجة مستوحٌاً  نحوّي منهم، ٌذهبُ 

ٌّاهُ إلى الكوفٌٌن كافة، و ُرّبما كاَن هناك ّوْهٌم أحاَط ِبِه أو ِبَمْن نقَل  ذلك من رأٌِه ناسباً إ

عنه، فؤساَء فهم الفّراء مثالً، أو أساَء فهم من نقل عنه، فؤقاَم هذه المسؤلة، و هً 

ِخالفٌة((لٌسْت 
٘
. 

ما كاَن     ُثمَّ ذكَر سبباً آخر ٌزٌُد ِمَن الّشك فً هذه المسؤلة، ٌّتضح لَنا فً قولِه: ))ُربَّ

الوهُم من فهم رأي ثعلب الذي عرَضُه ابُن الدّهاِن، و هو أنَّ الالم أشبهت )أْن( 

ٌّة، و قاَمْت مقامها، فنصبت مثلها، ُثمَّ زاَد الُنّساُخ فً َوْهِمهِ  ٌّة( المصدر ْم كلمة )شرط

فولَّد أبو البركات هذِه الُحَجج و رّدها((
ٙ
. 

 و على هذا تكون المسؤلة من المسابل التً ُنِسَب القول فٌها إلى الكوفٌٌن َوْهماً.   

                                         
-
 .ٗٚ/ٕ -النّحاس-ينظر: إعراب القرآن ٔ

-
 .. و ىذا عجز بيت صدره: و ليٍل كموِج البحِر أْرخى سدولوُ ٚٔٔديوان إمريء القيس:  ٕ

-
 .٘ٚ-ٗٚينظر: شرح القصائد السبع الطوال:  ٖ

-
 .ٛٚ٘-ٚٚ٘/ٕفي مسائل الخالف:  اإلنصاف ٗ

-
 .ٜٖٔو الخالف الّنحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٘

-
 .ٜٖٔ: و الخالف الّنحوي بين المذىبين اإلنصافكتاب  ٙ
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ٌّة محذوفة من غٌر بدل: .7  عمل )أْن( المصدر

قُْل محّمد خٌر الحلوانً من ضمِن المسابل الت األستاذهذه المسؤلة عّدها           ٌَ ً لم 

ِبها الكوفٌوَن، و إّنما ُنِسَبْت إلٌهم َوْهماً 
ٔ
. 

فقد ُنِسَب إلى الكوفٌٌن القول بؤنَّ )أْن( الخفٌفة تنصب الفعل المضارع مَع الحذؾ من 

ؼٌِر بدل، فً حٌن أنَّ البصرٌٌن ٌذهبون إلى أنَّها ال تعمل مع الحذؾ من ؼٌر بدل
ٕ
. 

لكوفٌٌن ُحَججاً منها: قراءةُ ابن مسعودو ساَق أبو البركات على السنِة ا   
ٖ

: }َوإْذ أَخْذَنا 

َل ال َتْعُبُدوَن إال هللَا{ ٌْ َثاَق َبِنً إْسَراِب ٌْ ِم
ٗ

، ٌنصب ))ال تعبدوا(( بؤْن مقّدرة، و بقول 

 طرفة:

لدي َْ ٌُّهذا الّزاِجِرَي أْحِضَر الَوَؼى     و أْن أْشَهَد اللّذاِت َهْل أْنَت ُمِخ أال أ
٘

 

 ر(، و الّتقدٌر: أْن احضر.ٌنصب )احض

 و قول عامر بن الطفٌل:

َفلَْم أَر مثلها خباسٍة واجٍد         و َنْهَنْهُت نفسً َبْعَدَما ِكْدُت أْفَعله
ٙ

 

بنصب )أفعله( و التقدٌر: أْن أفعله
7
. 

ٌّة، وجْدنا الفّراء ٌذهُب إلى أنَّ )أْن( إذا           و عند الّرجوع إلى المصادر الكوف

بؤنَّ ثّمة )أْن( ُمقّدرة  -بحسب قراءة ابن مسعود -َرْت، ُرِفَع ما بعدها،و خّرَج اآلٌةأْضمِ 

ثاَق بنً إْسرابٌَل ال َتْعُبدوَن إال ﴿فلّما حذفت ارتفع الفعل، قال: ))و قوله  ٌْ ّوإْذ أخْذنا ِم

﴾هللاَ 
8

ْت، َكما قال ، ُرِفَعْت تعبدون ألنَّ دخول )أْن( ٌصلح فٌها، فلّما ُحِذَؾ الّناصب ُرِفعَ 

َر هللِا تؤُمُرونً أعُبدُ ﴿هللا:  ٌْ ﴾اَفَؽ
9
﴾َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثرُ ﴿)َقَرأ اآلٌة(، كَما قاَل:  

ٔٓ
، و فً قراءة 

                                         
-
 .ٖٓٔينظر: كتاب اإلنصاف و الخالف الّنحوي بين المذىبين:  ٔ

-
 .ٓ٘ٔ، و ائتالف النصرة...:ٜ٘٘/ٕ((: ٚٚفي مسائل الخالف...)المسألة ) نصافاإلينظر:  ٕ

-
 .ٖٙٔينظر: الّسبعة في القراءات: ٖ

-
 .ٖٛالبقرة/ ٗ

-
 .ٕٖديوان طرفة بن العبد:  ٘

-
 .ٖٜٔ/ٕىذا البيت ُنِسَب إلى عامر بن جؤين أو لبعض الطائيين في: شرح شواىد المغني:  ٙ

-
 .ٓٙ٘-ٜ٘٘/ٕالخالف...: في مسائل  اإلنصافينظر:  ٚ

-
 .ٖٛالبقرة/ ٛ

-
 .ٗٙالزمر/ ٜ

-
 .ٙالمدثر/ ٓٔ
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قراءة عبد هللا )و ال َتْمُنْن أْن تْسَتْكثُر( فهذا وجٌه ِمَن الّرفع، فلّما لَْم تؤِت بالنصب رفعت، 

ًْ )و إْذ أَخْذَنا ِمٌَثا ًْ إْسرابٌل ال َتْعُبُدوَن( و معناها الجزم بالّنهً، و و فً قراءة أَُب َق َبِن

ُه قاَل: لٌسْت بجواٍب  ًٌّ َو َجْزٌم أنَّ ﴾و قولوا للناِس ُحْسناً ﴿للٌمٌن... و ٌدلُّ على أنُه َنْه
ٔ

))
ٕ
. 

﴾ُحْسناً 
ٔ

))
ٕ
. 

و هكذا وَجْدنا الفّراء ٌقّدم شواهد كثٌرة من القرآن، لم ٌذكر أبو البركات واحداً منها،    

ْم ٌذُكْر الفّراء شٌباً مّما ساقه أبو البركات على أنه أدلة كوفٌةكما لَ 
ٖ
. 

ٌّان أّما الكسابً فلم ٌختلؾ رأٌه عن رأي الفّراء فً هذه اآلٌة، َكما ذكَر أبو ح
ٗ
. 

و أّما ثعلب فقد ذكَر أنَّ الرفع فً بٌت طرفة هو القٌاس، و أّن عمل )أْن( محذوفة    

دوَن بدل شاذّ 
٘
. 

ٌَُرّجح و روى أبو     بكر بن األنباري البٌت بالرفع أٌضاً، ُثمَّ ذكر رواٌة الّنصب و لم 

 ٌاً على رأي، قاَل فً شرح بٌت طرفة: من الطوٌلرأ

ٌّهذا الالِبِمً اْشهِد الَوَؼى     َو أْن اْحِضْر اللّذاِت َهْل أنَت ُمْخلِِدي  ))أال أ

ٌّهذا الالبمً اشهِد الَوَؼى( بال    ٌُْرَوى )أال أ ّنصب، فَمْن نصَب أْضَمَر )أْن(، و َمْن و 

 رَفَع قاَل: لّما فقَد الُمْستقبل )أْن( ُرِفَع بالحرِؾ الّذي أّوله.

 قاَل الّشاعر: من الكامل

ْشَفُعوا لًِ َفلَْم أِجدْ           ٌَ  و همَّ ِرجاٌل 

ٌَُعاِدلُهْ                                     َر ُجوٍد  ٌْ ِه َؼ ٌْ عاً إل ٌْ  َشِف

 و قال اآلخر: من مجزوء الكامل

َؽًة َذَهَبا ٌْ َتِنً ِمتُّ َقْبَل أْعِرَفُكْم      َوَصاَؼَنا هللاُ ِص ٌْ  أال لَ

ٌّهذا الالبمً اشهِد الَوَؼى( بالّنصب، َفَمْن نصَب أْضَمَر )أْن(، و َمْن     ٌُْروى )أالَ أ و 

 ذي أّولُه.رفَع قاَل: لّما فقَد الُمْسَتقبل )أْن( ُرِفَع بالحرِؾ الّ 

 قاَل الّشاعر: من الكامل

                                         
-
 .ٖٛالبقرة/  ٔ

-
 .ٖ٘/ٔمعاني القرآن:  ٕ

-
 .ٖٓٔو الخالف الّنحوي بين المذىبين:  اإلنصافينظر: كتاب  ٖ

-
 .ٕٕٛ/ٔينظر: التفسير الكبير المسّمى بـ)البحر المحيط(:  ٗ

-
 .ٖٚٔينظر: مجالس ثعمب:  ٘
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ْشَفُعوا لًِ َفلَْم أِجدْ                ٌَ  و َهمَّ ِرجاُل 

ٌَُعاِدلُْه                                       َر ُجوٍد  ٌْ ِه َؼ ٌْ َعاً إل ٌْ  َشِف

 و قال اآلخر: من مجزوء الكامل

َتِنً ِمتُّ َقْبَل اْعِرَفُكْم        و َصاؼَ  ٌْ َؽًة َذَهَباْ أال لَ ٌْ  َنا هللاُ ِص

ْشَفُعوا(( ٌَ أراَد قبَل أْن أعرفكم، و أراد فً البٌت األّول: و َهمَّ ِرَجاٌل أْن 
ٔ
. 

ِن لَْم ٌْذكْرُهَما أبو البركات فً اإلنصاؾ    ٌْ و هكذا قّدَم أبو بكر بن األنباري َشاِهَد
ٕ
. 

على أنَّ أبا البركات ٌقّدم ِمن أدلِّتِه قاَل األستاذ محّمد خٌر الَحلََوانً: ))هذا كلّه ٌدلُّ    

ٌّة...و مّما ٌوحً أنَّ الفّراء و من ذكرنا من  أشٌاَء ُدوَن أْن ٌعتمَد فٌها على مصادر كوف

عثمان  أبًالكوفٌٌن لَْم ٌقولوا بذلك، ما ساَقُه أبو البركات نفسه فً المسؤلة نقالً عن 

 مر بن الطفٌل:المازنً، إنَّ الفّراء كاَن ٌإول هذا البٌت لعا

 )نفسً بعد َما ِكدُت أفعله(

ُه أراَد: أفعلها، فحذؾ األلؾ و ألقى فتحة الهاء على ما قبلها(( على أنَّ
ٖ
. 

 ُربَّ اسٌم و لٌَس حرفاً: .8

         ) اسمٌ  نسب أبو البركات إلى الكوفٌٌن القول بؤنَّ )ُربَّ
ٗ

، فً حٌن ذهَب 

البصرٌون إلى أّنُه حرؾ َجرٍّ 
٘
. 

سمٌتها، و هً قولهم: ))إّنما قلنا إّنه اسٌم إعلى ألسنة الكوفٌٌن حجتهم على  و نقلَ     

( للعدد و التقلٌل حمالً على )كم(؛ ألّن )كم( للعدد و التكثٌر، و )ُربَّ
ٙ

، فكما أّن )كم( 

)) ) اسٌم، فكذلك )ُربَّ
7
. 

ابعه من و نسَب ابن ٌعٌش هذا القول إلى الكسابً، قال: ))و ذهَب الكسابً و َمْن ت   

( َرُجٍل  ُهم ٌقولُوَن: )ُربَّ ( اسم مثل )كْم(، و حكوا عن العرب أنَّ الكوفٌٌن إلى أنَّ )ُربَّ

                                         
-
 .ٖٜٔالّسبع الطوال: شرح القصائد  ٔ

-
 .ٖٔٔو الخالف بين المذىبين:  اإلنصافينظر: كتاب  ٕ

-
 .ٖٔٔو الخالف النحوي بين المذىبين:  اإلنصافكتاب  ٖ

-
 .ٕٖٛ/ٕ((: ٕٔٔفي مسائل الخالف )المسألة ) اإلنصافينظر:  ٗ

-
 .ٚ٘/ٖ، و المقتضب: ٕٗٚ، ٗ٘/ٕ، ٕٚٗ/ٔ، و الكتاب: ٕٖٕ/ٕينظر: المصدر نفسو:  ٘

-
 .ٚٔٗنظر: الجنى الداني: ي ٙ

-
 .ٕٖٛ/ٕفي مسائل الخالف:  اإلنصاف ٚ
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(، و قالوا أّنها ال تكوُن إال صدراً، و حروؾ  ظرٌٌؾ( برفع الظرٌؾ على أّنُه خبر )ُربَّ

الجّر إّنما تقع متوسطة؛ ألّنها إلٌصال معانً األفعال، فتدخل على النكرة((
ٔ
. 

و عنَد الّرجوع إلى مصادر الكوفٌٌن، لْم نجْد قوالً للكسابً فً المسؤلة فالّظاهر من    

(، و لم نجد نّصاً ٌوّثق ما  مذهب الكوفٌٌن ٌوحً إلى أّنهم ٌذهبون إلى حرفٌة )ُربَّ

 ذهبوا إلٌه من إسمٌتها.

لهاء التً فً و قد ذهَب الفّراء إلى أّنها أداة، قابالً: ))فنصب هٌهات بمنزلة هذِه ا   

( و كانا أداتٌن فلم ٌؽٌرهما عن أداتهما  ( و على )ُثمَّ )ُرّبْت(؛ ألّنها دخلت على )ُربَّ

فنصبا((
ٕ
. 

نَ ﴿و أضاَؾ قابالً فً شرح قوله تعالى:     ٌْ َن َكَفُروا لَْو َكانوا ُمْسلِِم ٌْ ٌَودُّ الِّذ ما  ﴾ُربَّ
ٖ

 :

( على فعل لم ٌكن؟ ألنَّ مودة الذ ٌن كفروا إّنما تكوُن فً اآلخرِة(()كٌؾ دخلت )ُربَّ
ٗ

 .

.) ٌّة )ُربَّ  فداللُة الّنص تصرٌٌح بحرف

و نحُن ال نذهُب إلى القول بؤنَّ البصرٌٌن افتروا على الكوفٌٌن، و إّنما نذهُب إلى أنَّ    

ما كاُنوا َقْد توّهُموا فً نقِل رأي نحاة الكوفة، و على وجه الّدقة رأي  ُنحاة البصرة ُربَّ

( فٌها لؽات أْفَصَحُهنَّ  نباري الذي أوردَ ابن األ (، فقاَل: ))و )ُربَّ لؽات العرب فً )ُربَّ

َن{ قاَل  ٌْ َن َكَفُروا لَْو َكاُنوا ُمْسلِِم ٌْ َودُّ الِّذ ٌَ َضمُّ الّراء و تشدٌد الباء، قاَل عّز و جّل: }ُرّبما 

 األعشى: من الطوٌل

ْو        ٌَ الِ َو أْسَرى ِمْن َمْعَشٍر أْقٌَم ُربَّ ِرْفٍد َهَرقَتُه ذلَك ال
٘

 

و من العرِب َمْن ٌضّم الّراء و ٌخفؾ الباء )ُرّب( فٌقول: )ُربَّ َرُجٍل قابٌم((   
ٙ

، فظاهُر 

 فظاهُر كالم أبً بكر بن األنباري ٌوحً إلى ما ذكره أبو البركات األنباري.

ي لٌجعلوا منه ِخالفاً إال أّننا َنرى أنَّ أبا البركات، و َمْن نقَل عنهم، أخذوا بهذا الرأ   

ٌّاً، و ٌبدوا األمر لٌَس كذلك إذْ   ال ُحّجَة تثبته، و هللا َتعالى أعلم. نحو

 فً موضع جّر باإلضافة: ٌاُء النسب اسمٌ  .9

                                         
-
 .ٕٚ/ٛشرح المفصل:  ٔ

-
 .ٖٕٙ/ٕمعاني القرآن:  ٕ

-
 .ٕالحجر/  ٖ

-
 .ٕٛ/ٕمعاني القرآن:  ٗ

-
 .ٜٙٔديوان األعشى:  ٘

-
 .ٕٖشرح القصائد الّسبع الطوال:  ٙ
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ذهَب البصرٌون إلى أنَّ حرؾ النَّسب، و هً الٌاء المشّددة، حرٌؾ ال محلَّ لُه          

ِمَن اإلعراب
ٔ
. 

ى بعض الكوفٌٌن قوله: ))هً اسم ٌ و احتجوا بقوِل العرب: و نسَب الّزبٌدّي إل    

(، فهذا  ًّ )رأٌُت التٌمً تٌم عدّي(، قالوا: فجر )تٌم( الّثانً على البدل ِمَن الٌاء فً )التٌم

ُه ال ٌبدل االسم إال ِمَن االسم(( دلٌٌل على أّنها اسٌم؛ ألنَّ
ٕ
. 

ُهم     ٌذهبون إلى أّنها اسم فً موضع مجرور و كاَن ابن ٌعٌش َقد نسَب إلى الكوفٌٌن أنَّ

ٌُْحَكى عن العرِب: )رأٌُت التٌمً تٌم عدّي( بجرِّ )تٌم(الّثانٌة، و  باإلضافة، و احتّجوا بما 

جعلُوه بدالً من )الٌاء( فً )التٌمً(، و إذا كاَن بدالً منه كاَن اسماً؛ ألنَّ حكم البدل ُحكم 

المبدل ِمْنُه((
ٖ
. 

لبركات األنباري رأي الكوفٌٌن بقولِِه: ))و بهذا ٌبطل َقول َمْن توّهَم وَقْد أْبَطَل أبو ا   

منكم أنَّ )ٌاء( الّنسب فً قولهم: )رأٌُت التٌمً تٌم عدّي( اسم فً موضع خفض؛ ألّنه 

فٌه: صاحب تٌم عدي، فخفض  أبدَل منها )تٌم عدّي( فخفضه على البدل؛ ألنَّ الّتقدٌر

ألنه فً تقدٌر الثبات(( )صاحب( و جر ما بعده باإلضافة؛
ٗ
. 

ٌّة، لَْم َنِجد قوالً َفْصالً لُنحاة الكوفة     و ِعْنَد البحث على وجه الّدقة فً الَمَصادر الكوف

فً المسؤلِة المذكورة
٘

  ، إْذ ال دلٌَل علٌه، و ال قابَل بِه فً المصادر التً اّطلعنا علٌها.

 

 اخلامتة و نتائج البحث

ٌّة التً تناولت بالّشرح و الّتحلٌل أصول َكُثَرِت الُبح          وُث و المصّنفاُت الّنحو

ًّ و خصابصه فؤفاضت فً ذلك، ؼٌر أنَّ كثٌراً من تلك الدراسات لم ُتْفلِح  الّنحو الكوف

فً إزالة الؽموض الذي ٌعتري كثٌراً مّما ٌنسب إلى الكوفٌٌن، ألّنها فً معظم األحٌان 

، أو من مصادر متؤخرة، و هكذا ٌنقل بعض عن تستقً مادتها من مصادر البصرٌٌن

بعض بعٌداً عن الّتحقٌق و التدقٌق، لذا باتت الّشكوك تعتورنا بؤزاء قسم كبٌٍر من 

، ألّنها فً معظم األحٌان تستقً مادتها من مصادر المسابل المنسوبة إلى الكوفٌٌن

                                         
-
 .ٙٚٔينظر: ائتالف الّنصرة...: ٔ

-
 .ٙٚٔالمصدر نفسو:  ٕ

-
 .ٕٗٔ/٘: شرح المفصل: ينظر ٖ

-
 .ٗٚٗ/ٕفي مسائل الخالف:  اإلنصاف ٗ

-
 .ٖٕٗينظر: آراء النحويين الكوفيين في كتاب شرح المفصل:  ٘
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ن الّتحقٌق و البصرٌٌن، أو من مصادر متؤخرة، و هكذا ٌنقل بعض عن بعض بعٌداً ع

التدقٌق، لذا باتت الّشكوك تعتورنا بؤزاء قسٍم كبٌٍر من المسابل المنسوبة إلى الكوفٌٌن، 

و قْد حاوْلُت فً هذا البحث و فً ضوء ثالثة من كتب الخالؾ الّنحوي التً وصلت 

إلٌنا، أْن أعمل جاهدًة لتقّصً الحقابق و إزالة الَوَهم و الُؽُموض عن قسٍم من تلك 

، و ذلك بتّتبع جذور المسابل التً ُنِسَبْت َوْهَماً إلى الكوفٌٌن، بالرجوع إلى ابلالمس

 مصادِرهم التً َوَصلَْت إلٌنا، و علٌه فقْد توصلُت إلى جملِة نتابَج كاَن أبرزها:

فالَوَهُم قْد ٌقع فً مختلؾ أنواع  إنَّ مصطلَح الَوَهم أشمُل و أَعمُّ من مصطلح الّتوهم، .ٔ

ٌّة وحدها دوَن ؼٌرها من العلوم، فً  حٌن أنَّ الّتوهم مصطلٌح خاصٌّ باللّؽة العرب

 .األخرىالعلوم 

أْظَهَر الَبْحُث أثر الخالؾ النحوي فً حصول الوهم و الخطؤ الذي أصاَب عدداً ال  .ٕ

ٌّة.  ٌُْسَتَهاُن به من المسابل الّنحو

كذلَك عندما خفّْت ِحّدته، كاَن الوهُم فعندَما كاَن الِخالُؾ فً بْدِبِه ٌّتسُم بالهدوء، و          

ؼٌر متعمد، و حصوله قد ٌكون إّما بسبب الّتصحٌؾ و الّتحرٌؾ، أو الخطؤ فً الّنقل و 

أي الجزبً، أو رأي المتؤخرٌن،  العزو، أو عدم االستقصاء فً نسبِة الّرأي، أو اعتماد الرَّ

وفٌٌن و أدلّتهم، أو اضطراب أو قد ٌكون بسبب ضٌاع الّتراث الكوفً، و الجهل بآراء الك

ٌّة،  ٌّة، أو قْد ٌكوُن نتٌجًة طبٌعًٌة لسوِء َفْهِم الَعَباراِت و المصطلحات الكوف الَمَصادر الكوف

بؤلفاظ البصرٌٌن و مصطلحاتهم، األمر الذي سّهَل مّما أّدى إلى ترجمِة تلك المصطلحات 

 وقوع الَوَهم فً عدٍد كبٌٍر ِمَن المسابل.

ٌّما فً القرن الّثالث الهجري، فقْد أّما عندما ك اَن الخالُؾ على أشّدهُ بٌن المدرستٌن ال س

اً من خالل اإلفراط فً الّتعلٌل و  ٌّ أصبَح الوهم متعّمداً، و ظهَر هذا التعّمد واضحاً جل

ٌّة ٌّة كوف ، و الّتؤوٌل، و تولٌد الحجج، و الجمع بٌَن األخذ و التَّولٌد، و جعل اآلراء البصر

ٌَّة كَما حصَل فً اإلنصاؾ، فقد تبّنى أبو البركات تلك كذلك ت بّنً األصول البصر

، فكاَنْت نبرة تعّمد الخطؤ و الَوَهم  ًّ األصول، و عمل على تؽٌٌر صورِة المذهب الكوف

 بادًٌة بوضوح فً اإلنصاؾ، و فً ُكُتِب الخالؾ األخرى الّتً ساَرْت على نهجِه. 

فٌها الَوَهُم و ُنِسَب الَقْوُل فٌها إلى الكوفٌٌن، فبلَػ  أحصى البحُث المسابل الّتً وقعَ  .ٖ

 عددها اثنتٌن و ثالثٌَن مسؤلًة: موّزعًة على الّنحو اآلتً:

ٌّنة و توابعها و ما ٌتصُل بها. . أ  تسَع عشرَة مسؤلًة منها فً األسماء الُمْعَربة و المب

 .األفعالو أربُع مسابَل تخصُّ  . ب

 و الحروؾ. و تسٌع منها تخصُّ األدواتج. 
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و قد نوقشت تلك المسابل بالعودة إلى مصادر الكوفٌٌن التً بٌن أٌدٌنا، و ثبت          

إنَّ الَوَهَم و الخطؤ قد أصابها، و حاوَل البحث  -من خالل ما حصلنا علٌه من األدلة -لنا

 القٌام بتصحٌح تلك األخطاء و األوهام على قدِر الُمْسَتطاع.

ٌّة إلى  و ٌوصً البحُث بدراسةٍ  .ٗ شاملٍة موسومة بـ)الَوَهم فً نسبِة اآلراء الّنحو

ُكْن مقتصراً على نسبة  ٌَ البصرٌٌن فً كتب الخالؾ الّنحوي(، ٌثبت فٌه أنَّ الَوَهَم لم 

 اآلراء إلى الكوفٌٌن َفَحسب، و إّنما َشَمَل اآلراء المنسوبة إلى البصرٌٌن أٌضاً.

ري فً كتابه اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ(( و وجدنا فً كتاب ))ابن األنبا         

أمثلًة كثٌرًة من مسابل نسب القوُل فٌها إلى البصرٌٌَن َوْهماً، ٌمكن أْن ٌعتمدها َمْن ٌرٌُد 

 البحث فً هذا الموضوع.

 ...أخٌراو 

إذا ُكّنا َقْد وقفنا على بعض آراء العلماء القَُدامى و تعّقبنا ُتراثُهم، فهذا ال ٌنقُص          

ِمْن َقْدِرهم، و ال من علّو مكانتهم، فهم علماإنا األماجد الذٌن خلّفوا لنا هذا الّتراث 

َر الَجَزاء. ٌْ ة، فجزاهم هللاُ عّنا َخ ٌَّ ٌِّة العرِب و العرب ًّ الّضخم الذي ٌدلُّ على عبقر  العرب

 و آخِرُ دَعوانا أنِ احلمدُ هللِ ربِّ العاملني
  

 

 

 المصادر و المراجع

 لكرٌمالقرآن ا

 أوالً: الكتب المطبوعة:

  ابتالؾ الّنصرة فً اختالؾ ُنحاة الكوفة و البصرة: لعبِد اللّطٌؾ بن أبً بكر

( عالم ٔ، تحقٌق: د. طارق عبد عون الجنابً، ط)ه(8ٕٓالّشرجً الّزبٌدي )ت

ٌّة، بٌروت،   م.987ٔ-ه7ٓٗٔالكتب، مكتبة النَّهضة العرب
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 مسابل الخالؾ بٌن الّنحوٌٌن البصرٌٌن و  فً اإلنصاؾنباري فً كتابِه ابن األ

(، مإسسة دار الكتب للطباعة و ٔالكوفٌٌن: د.محًٌ الدٌن توفٌق إبراهٌم، ط)

 م.979ٔ-ه99ٖٔالّنشر، جامعة الموصل، 

 

  ،ابن ٌعٌش الّنحوي: د.عبد اإلله نبهان، مطبعة إتحاد الُكّتاب الَعَرب، دمشق

 م، )ال.ط(.977ٔ

 

 (، ٔري و دراساته الّنحوٌة: د.فاضل صالح الّسامرابً، ط)أبو البركات بُن األنبا

 م.97٘ٔ-ه9ٖ٘ٔمطبعة الٌرموك، بؽداد، 

 

 (ٌّان الّنحوي: د.خدٌجة الحدٌثً، ط (، مطبعة داُر التَّضامن، بؽداد، ٔأبو ح

ٔ9ٙٙ. 

 

  ٌّا الفّراء و مذهبه فً الّنحو و اللّؽة: د.أحمد مكً األنصاري، الهٌبة أبو زكر

 م، )ال.ط(.9ٙٗٔ-ه8ٖٗٔلمطابع األمٌرٌة، القاهرة، العامة لشإون ا

 

  ٌّة: للشٌخ محّمد عبد الخالق عضٌمة أبو العباس المبّرد و أثره فً علوم العرب

شد بالرٌاض، ٔم( ط)98ٗٔ)ت  ه.٘ٓٗٔ(، مكتبة الرَّ

 

  ،حمن العبٌدي رؾ و الّنحو: د.رشٌد عبد الرَّ أبو عثمان المازنً و مذاهبه فً الصَّ

 م، )ال.ط(.9ٙ9ٔه 89ٖٔاألعظمً، بؽداد، مطبعة سلمان 

 

 ٌّوطً )ت ٌّة، ه(9ٔٔاإلتقان فً علوم القرآن: لجالل الدٌن الس ، المكتبة الثقاف

 ، )ال.ط(.97ٖٔلبنان، -بٌروت

 

 م(، مطبعة لجنة الّتؤلٌؾ و الّترجمة و 9ٕٙٔإحٌاء الّنحو: إبراهٌم مصطفى )ت

 م، )ال.ط(.9٘9ٔالّنشر، القاهرة، 

 

 ٌتحقٌق: طه محّمد ه(8ٌٖٙن البصرٌٌن: ألبً سعٌد الّسٌرافً )تأخبار الّنحو ،

 م.9٘٘ٔ-ه7ٖٗٔ(، ٔالزٌنً، و محّمد عبد المنعم، ط)

 

  ٌّة: د.أبو الّسعود ٌّة تطبٌق ٌّة، دراسة تحلٌل ٌّة و تعدد معانٌها الوظٌف األدوات النحو

 م.989ٔ(، دار المعرفة الجامعٌة، ٔ) حسنٌن الّشاذلً، ط



ٔٔ7 

 

 

 

  ٌّان األندلسً )تإرتشاؾ الَضَرب (، تحقٌق و ه7ٗ٘من لسان العرب: ألبً ح

(، مطبعة الّنسر الذهبً و مطبعة المدنً، ٔتعلٌق: د. مصطفى أحمد الّنماس، ط)

 ( م.989ٔ-98ٗٔ)-(ه9ٓٗٔ-٘ٓٗٔالقاهرة، )

 

 بم محّمد الّنحوي الهروي )ت ًّ ٌّة فً علم الحروؾ: عل ، تحقٌق، ه(٘ٔٗاألُزه

ٌّة، سورٌاعبد المعٌن الملوحً، مطبع -ه9ٖٓٔدمشق، -ة مجمع اللّؽة العرب

 م، )ال.ط(.97ٔٔ

 

  تحقٌق: عبد الّرحٌم ه(8ٖ٘أساس البالؼة: لجار هللا محمود الّزمخشري )ت ،

 لبنان، )ال.ط(، )ال.ت(.-محمود، مطابع ٌوسؾ بٌضون، دار المعرفة، بٌروت

 

  ه(77٘)تأسرار العربٌة: ألبً البركات عبد الّرحمن كمال الّدٌن األنباري ،

 م.9٘7ٔ-ه77ٖٔتحقٌق: محّمد بهجت البٌطار، مطبعة الّترقً، دمشق، 

 

  ٌّوطً، تحقٌق: د.عبد العال سالم األشباه و النَّظابر فً الّنحو: لجالل الّدٌن الس

 م.98٘ٔ-هٙٓٗٔ(، مإسسة الرسالة، بٌروت، ٔمكرم، ط)

 

 الحسٌن  ، تحقٌق: د.عبده(ٖٙٔاألصول فً الّنحو: ألبً بكر بن الّسراج )ت

 م.987ٔ-ه7ٓٗٔ(، مإسسة الّرسالة، بٌروت، ٕم(، ط)998ٔالفتلً )ت

 

  ،)ٌّة، )ال.ط : د.محّمد خٌر الحلوانً، جامعة تشرٌن، الالذق ًّ أُصول الّنحو العرب

 م.979ٔ-ه99ٖٔ

 

  إعراب ثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم: ألبً عبد هللا بن أحمد المعروؾ بابن

دار التربٌة للطباعة و الّنشر و التوزٌع، بؽداد،  ، مطبعة منٌر،ه(7ٖٓخالوٌه )ت

 )ال.ط(، )ال.ت(.

 

 تحقٌق: د.زهٌر ؼازي زاهد، ه(8ٖٖإعراب القرآن: ألبً جعفر الّنحاس )ت ،

 م.979ٔمطبعة العانً، بؽداد، 

 

 م.9ٙ9ٔ-ه89ٖٔ(، بٌروت، ٖم(، ط)97ٙٔاألعالم: خٌر الدٌن الّزركلً )ت 

 



ٔٔ8 

 

 

 قّدم له و ه(9ٔٔالل الدٌن السٌوطً، )ت االقتراح فً علم أصول الّنحو: لج ،

ضبطه و صّححه و شرحه و علَّق حواشٌه و فهرسه: د.أحمد سلٌم الحمصً، و 

 م.988ٔ(، جروس برس، ٔد.محّمد أحمد قاسم، ط)

 

  أمالً ابن الحاجب: ألبً عمرو عّثمان بن عمر المعروؾ بابن الحاجب

روت، دار عّمار، ، تحقٌق: فخر صالح سلٌمان، دار الجٌل، بٌه(ٙٗٙ)ت

 م.989ٔ-ه9ٓٗٔ

 

 ه(7ٖٖأمالً الّزجاجً: ألبً القاسم عبد الّرحمن بن إسحاق الّزجاجً )ت ،

 م.987ٔ-ه7ٓٗٔ(، دار الجٌل، بٌروت، ٕتحقٌق: عبد السالم هارون، ط)

 

 بم حمزة العلوّي )ت ًّ ، ه(ٔٗ٘األمالً الّشجرٌة: ألبً الّسعادات هبة هللا بن عل

 ال.ط(، )ال.ت(.دار المعرفة، بٌروت، )

 

  بن ًّ أنباء الؽمر بؤبناء العمر فً التارٌخ: لشهاب الدٌن أبً الفضل أحمد بن عل

(، مطبعة دابرة المعارؾ العثمانٌة بحٌدر آباد، ٔ، ط)ه(8ٕ٘حجر العسقالنً )ت

 م.97ٓٔ-ه9ٖٓٔالّدكن، 

 

 بن ٌوسؾ القفط ًّ ً إنباه الّرواة على أنباه الّنحاة: جمال الدٌن أبو الحسن عل

ٌّة من ه( ٙٗٙ)ت تحقٌق: محّمد أبً الفضل إبراهٌم، مطبعة دار الكتب المصر

 م(.9٘٘ٔ-ه7ٖٗٔم( إلى )9٘ٓٔ-ه9ٖٙٔ)

 

  اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ بٌن الّنحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن: ألبً البركات

محّمد بن أبً سعٌد األنباري، و معه كتاب اإلنتصاؾ من اإلنصاؾ: تؤلٌؾ محّمد 

 ٌن عبد الحمٌد، دار إحٌاء التراث العربً، )ال.ط(، )ال.ت(.محًٌ الد

 

  أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك: ألبً محّمد عبد هللا جمال الدٌن بن هشام

(، ٗ، تحقٌق: محّمد محًٌ الّدٌن عبد الحمٌد ط)ه(7ٙٔاألنصاري، المصري )ت

 م.9٘ٙٔ-ه7ٖ٘ٔمطبعة النصر، القاهرة، 

 

 :ألبً القاسم الّزجاجً، تحقٌق: مازن المبارك، دار  اإلٌضاح فً علّل الّنحو

 م.98ٙٔ-هٙٓٗٔ(، ٘م، ط)97ٗٔ-ه9ٖٗٔ(، ٔالنفابس؛ بٌروت، ط)

 



ٔٔ9 

 

 

 مكتبة ه(77ٗالبداٌة و الّنهاٌة: ألبً الفداء عماد الّدٌن الدمشقً، ابن كثٌر )ت ،

 م.988ٔ-ه8ٓٗٔالمعارؾ، بٌروت، 

 

 ركشً )ت الُبْرهان فً علوم القرآن: بدُر الّدٌن محّمد بن ، ه(79ٗعبد هللا الزَّ

-ه9ٖٔٔلبنان، -(، دار المعرفة، بٌروتٕتحقٌق: محّمد أبً الفضل إبراهٌم، ط)

 م.97ٕٔ

 

  ٌّوطً، تحقٌق: محّمد بؽٌة الوعاة فً طبقات اللّؽوٌٌن و الّنحاة: جالل الدٌن الس

ٌّة، صٌداأبً الفضل إبراهٌم  بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.-، المكتبة العصر

 

  فً تارٌخ أبمة اللّؽة: مجد الّدٌن محّمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي )ت البلؽة

 م.97ٕٔ-ه9ٕٖٔ، تحقٌق: محّمد المصري، وزارة الّثقافة، دمشق، ه(8ٔ7

 

  ًٌّة فً شرح األلفٌة: لجالل الدٌن السٌوطً، تحقٌق: محّمد أب البهجة المرض

 م.9ٙٗٔ(، مطبعة البابً الحلبً، ٔالفضل إبراهٌم، ط)

 

  بتحقٌق: ه(77٘فً ؼرٌب إعراب القرآن: أبو البركات األنباري )تالبٌان ،

 م.98ٓٔ-هٓٓٗٔد.طه عبد الحمٌد طه، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 

 

  تحقٌق و شرح: ه(ٕ٘٘البٌان و التبٌٌن: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت ،

 م.98٘ٔ-ه٘ٓٗٔ، (، مكتبة الخانجً، القاهرة٘عبد الّسالم محّمد هارون، ط)

 

  ٌّد مرتضى الحسٌنً الّزبٌدي )ت تاج العروس من جواهر القاموس: للس

م(، 998ٔ، تحقٌق: عبد العلٌم الّطحاوي، محمود محّمد الطناحً )ته(ٕ٘ٓٔ

 عبد الكرٌم العزباوٌج، مطبعة حكومة الكوٌت. )ال.ت(.

 

 لمٌة، بٌروت، ، دار الكتب العه(ٕٙٗتارٌخ بؽداد: أبو أحمد بن علً البؽدادّي )ت

 م.97ٔٔ-ه9ٖٔٔ

 

  ٌّة: د. عبد الحسٌن محّمد الفتلً، و د. رشٌد عبد الّرحمن العبٌدي، و تارٌخ العرب

د. طارق عبد عون الجنابً، مإسسة دار الكتب للطباعة و النشر، )ال.ط(، 

 )ال.ت(.

 



ٕٔٓ 

 

 

  ٌّّد طلب، تقدٌم األستاذ عبد الّسالم محم د تارٌخ الّنحو و أصوله: د.عبد الحمٌد الس

 هارون، مكتبة الّشباب، مطبعة العلوم، مصر، )ال.ط(، )ال.ت(.

 

  الّتبٌٌن عن مذاهب الّنحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن: ألبً البقاء العكبري

(، دار ٔ، تحقٌق و دراسة: د.عبد الّرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن، ط)ه(ٙٔٙ)ت

 م.98ٙٔ-هٙٓٗٔلبنان، -الؽرب اإلسالمً، بٌروت

 

  :(، دار الفكر للطباعة و الّنشر و ٔد.فاضل صالح الّسامرابً، ط)تحقٌقات نحّوٌة

 م.ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔاألردن، -الّتوزٌع، عّمان

 

 (ٕتحقٌق الّنصوص و نشرها: عبد الّسالم محّمد هارون، ط ، ًّ (، مطبعة المدن

 م.9ٙ٘ٔ-ه8ٖ٘ٔالقاهرة، 

 

  تخلٌُص الّشواهد و تلخٌص الفوابد: البن هشام األنصاري تحقٌق: د.عباس

ٌّة، لبنانم  م.989ٔ-ه9ٓٗٔبٌروت، -صطفى الصالحً، المكتبة العرب

 

  ، الّتصحٌؾ و الّتحرٌؾ: ألبً أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعٌد العسكرّي

 ، )ال.ط(.ه8ٖٖٔتحقٌق: عبد العزٌز أحمد، مطبعة البابً الحلبً، 

 

 ٌّان األندلسً، مطابع ال ّنصر الّتفسٌر الكبٌر المسّمى بالبحر المحٌط: ألبً ح

ٌّة، )ال.ط(، )ال.ت(.  الحدٌثة، الّرٌاض، المملكة العربٌة السعود

 

 (دار الثقافة، بٌروتٔتقوٌم الفكر الّنحوي: د. على أبو المكارم، ط ،)- ،لبنان

 م.97٘ٔ-ه9ٖٙٔ

 

 ت( ًّ ًّ الفارس ، تحقٌق: كاظم بحر المرجان، مطابع دار ه(77ٖالّتكملة: ألبً عل

 م.98ٔٔ-هٔٓٗٔالكتب، جامعة بؽداد، 

 

  الّتمام فً تفسٌر أشعار هذٌل فٌما أؼفله أبو سعٌد الّسكري: ألبً الفتح عّثمان بن

، تحقٌق: أحمد ناجً القٌسً، خدٌجة عبد الرزاق الحدٌثً، أحمد ه(9ٕٖجّنً )ت 

(، مطبعة العانً، بؽداد، ٔ(، ط)9ٙ9ٔمطلوب، رجعه:د. مصطفى جواد )ت 

 م.9ٕٙٔ

 



ٕٔٔ 

 

 

 عٌسى ه(ٖٔ٘زة بن الحسن األصفهانً )تالّتنبٌه على حدوث التَّصحٌؾ: حم ،

 م.97ٙٔالبابً الحلبً، القاهرة، 

 

  تحقٌق: عبد ه(7ٖٓتهذٌُب اللّؽة: ألبً منصور محّمد بن أحمد األزهري )ت ،

 م، )ال.ط(.9ٙٗٔ-ه8ٖٗٔالّسالم محمد هارون، الدار القومٌة للطباعة، القاهرة، 

 

 ( ً7ٔٙت الجامع ألحكام القرآن: ألبً عبد هللا القرطب)دار إحٌاء الّتراث ه ،

 م.9ٙٙٔالعربً، بٌروت، )ال.ط(، 

 

 (توفٌق الحمد، ط ًّ ( مإسسة ٔالجمل فً الّنحو: ألبً القاسم الّزجاجً، تحقٌق: عل

 م.98ٗٔ-هٗٓٗٔالّرسالة، بٌروت، 

 

  تحقٌق: ه(7ٗ9الجنى الّدانً فً حروؾ المعانً: الحسن بن قاسم المرادي )ت ،

مإسسة دار الكتب للطباعة و الّنشر، جامعة  د. طه محسن، طبع بمطابع

 م.97ٙٔ-ه9ٖٙٔالموصل، 

 

  الّصبان )ت ًّ بان على شرح األشمونً: محّمد بن عل ، طبع ه(ٕ٘ٓٔحاشٌة الصَّ

 عٌسى البابً الحلبً، مصر، )ال.ط(، )ال.ت(.

 

 (توفٌق الحمد، ط ًّ (، دار ٔحروؾ المعانً: ألبً القاسم الّزجاجً، تحقٌق: د.عل

 .م.98ٗٔ-هٗٓٗٔألردن، ، ااألمل

 

  الحلقة المفقودة فً تارٌخ الّنحو العربً: د. عبد العال سالم مكرم، منشورات

 م.977ٔمإسسة الوحدة للّنشر و الّتوزٌع، الكوٌت، )ال.ط(، 

 

  ًالحلّل فً إصالح الخلل من كتاب الجمل: أبو محّمد عبد هللا ابن السٌد البطلٌوس

م سعودي، منشورات وزارة الثقافة و ، تحقٌق: سعٌد عبد الكرٌه(ٕٔ٘)ت

 م.988ٔ-ه8ٓٗٔاإلعالم، الجمهورٌة العراقٌة، دار الرشٌد للنشر، دار بؽداد، 

 

  خزانة األدب و لب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البؽدادّي )ت

 م.99ٕٔ، بوالق، ه(9ٖٓٔ

 



ٕٕٔ 

 

 

 (الّنجار، ط ًّ (، طبع ٗالخصابص: ألبً الفتح عثمان بن جنً، تحقٌق: محّمد عل

 م.99ٓٔ-هٓٔٗٔدار الّشإون الّثقافٌة، بؽداد، 

 

 (جامعة أمُّ القرى، مكة المكرمة، ٔالخالؾ بٌن النَّحوٌٌن: رزق الطوٌل، ط ،)

 م.97ٖٔ-ه٘ٓٗٔ

 

  الّدراسات الّنحوٌة و اللّؽوٌة و منهجها الّتعلٌمً فً البصرة إلى القرن الّثالث

عدي، مطبعة الّنعمان، ال -ه9ّٖٖٔنجؾ األشرؾ، )ال.ط(، الهجري: جاسم السَّ

 م.97ٖٔ

 

  م(، مطبعة الّسعدون، 99ٖٔالّدرس الّنحوي فً بؽداد: مهدي المخزومً )ت

 م.97ٗٔبؽداد)ال.ط( 

 

  ،دٌوان أبً األسود الدإلً، تحقٌق: الّشٌخ محّمد حسن آل ٌاسٌن، المعارؾ، بؽداد

 ه.8ٖٗٔ)ال.ط(، 

 

  ،م.89ٔٔدٌوان األخطل، تحقٌق: أنطوان صالحانً، بٌروت 

 

 بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.-، دار صادره(7دٌوان األعشى: لألعشى )ت 

 

 (دار ٔدٌوان إمريء القٌس: ضبطه و صححه األستاذ مصطفى عبد الّشافً، ط ،)

ٌّة، بٌروت  م.98ٖٔ-هٖٓٗٔلبنان، -الكتب العلم

 

  ،ٌّة  م.9ٖٔٔدٌوان جران العود الّنسري، مطبعة دار الكتب المصر

 

  اوي، بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.دٌوان جرٌر: شرح  محّمد إسماعٌل عبد هللا الصَّ

 

  ،دٌوان الحارث بن حلّزة الٌشكرّي، تحقٌق: هاشم الّطعان، اإلرشاد، بؽداد

 م.9ٙ9ٔ

 

  دٌوان حّسان بن ثابت األنصاري، شرح:د.محّمد عزت نصر هللا، دار إحٌاء

، بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(. ًّ  الّتراث العرب

 



ٕٖٔ 

 

 

 تحقٌق: كاركٌل هنري هٌس، مكارتنً، كلٌة كمبردج، دٌوان ذي الّرمة ،

 م.9ٔ9ٔ-ه7ٖٖٔبرٌطانٌا، 

 

  دٌوان رإٌة بن العجاج، تحقٌق: جمعة ولٌم بن الورد البروسً، دور ؼلٌن

 م.9ٖٓٔلٌبزك، 

 

  ،ه.ٖٖٙٔدٌوان زهٌر بن أبً ُسْلمى: دار الكتب، بٌروت 

 

 الجندي، دا ًّ ر الفرك العربً، دٌوان طرفة بن العبد، تحقٌق و دراسة: عل

 )ال.ط(، )ال.ت(.

 

  ،ٌّة العامة للكتاب  م.978ٔدٌوان عمر بن أبً ربٌعة: الهٌبة المصر

 

  ،دٌوان الّنابؽة الذبٌانً، تحقٌق: محّمد أبً الفضل إبراهٌم، دار المعارؾ، القاهرة

 م.977ٔ

 

  رصُؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً: أحمد بن عبد الّنور المالقً )ت

 م.98٘ٔقٌق: أحمد محّمد الخّراط، دار القلم، بٌروت، ، تحه(7ٕٓ

 

  ّنباري د بن القاسم بن األالّزاهر فً معانً كلمات الّناس: ألبً بكر محم

، الدار الوطنٌة للتوزٌع، بؽداد، ، تحقٌق: د.حاتم صالح الضامنه(8ٕٖ)ت

 م.979ٔ

 

 ( ٕٖٗالّسبعة فً القراءات: البن مجاهد)تحقٌق: د. شوقً ضٌؾ )ت ه ،

 م.98ٓٔ(، دار المعارؾ، القاهرة، ٕم(، ط)ٕ٘ٓٓ

 

  سّر صناعة اإلعراب: ألبً الفتح عّثمان بن جّنً، قّدم له: د. فتحً عبد الّرحمن

ٌّة، )ال.ط(، )ال.ت(.  حجازي، حققه و علّق علٌه: أحمد فرٌد أحمد، المكتبة التوفٌق

 

 ( ً7ٕ٘سنن أبً داوود: ألبً داوود سلٌمان بن األشعث الّسجستان)ضبط و ه ،

(، دار إحٌاء الّتراث العربً، ٔتصحٌح: محّمد عدنان بن ٌاسٌن دروٌش، ط)

 م.ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔبٌروت، لبنان، 

 



ٕٔٗ 

 

 

  (، ٔ، ط)ه(ٖٖٓسنن الّنسابً بشرح الحافظ جالل الّدٌن الّسٌوطً: للنسابً )ت

طبعة جدٌدة مدقّقة و مصّححة، دار إحٌاء الّتراث العربً، بٌروت، لبنان، 

 م.ٕٔٓٓ-ٕٔٗٔ

 

  ت( ًّ ، ه(7ٗ8سٌر أعالم الّنبالء: شمس الّدٌن محّمد بن احمد بن عثمان الذهب

(، مإسسة الّرسالة، ٔتحقٌق: بشار عواد معروؾ، محًٌ هالل الّسرحان، ط)

 م.98ٗٔ-هٗٓٗٔبٌروت، 

 

  ت( ًّ ًّ بن العماد الحنبل شذرات الّذهب فً أخبار من ذهب: أبو الفالح عبد الح

، بٌروت، طبعة جدٌدة. )ال.ت(.، دار ه(89ٓٔ ًّ  إحٌاء الّتراث العرب

 

  شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك: لقاضً القضاة بهاء الّدٌن عبد هللا بن عقٌل

(، دار إحٌاء الّتراث ٗٔ، تحقٌق: محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، ط)ه(7ٙ9)ت 

، بٌروت ًّ  م.9ٙٗٔلبنان، -العرب

 

  تحقٌق: زهٌر ؼازي زاهد، ه(8ّٖٖنحاس )تسٌبوٌه: أبو جعفر ال أبٌاتشرح ،

 م.97ٗٔ(، مطبعة الؽري، الّنجؾ األشرؾ، ٔط)

 

  ه(7ٕ٘شرح أشعار الهذلٌٌن: ألبً سعٌد الّسكري، الحسن بن الحسٌن )ت ،

تحقٌق: عبد الّستار أحمد فّراج، مراجعة: محمود محّمد شاكر، القاهرة، )ال.ط(، 

 م.9ٙ٘ٔ-ه8ٖٗٔ

 

  ابن مالك المسّمى ))منهج السالك إلى ألفٌة ابن مالك((: شرح األشمونً على ألفٌة

( ٖ، تحقٌق: محّمد محًٌ الّدٌن عبد الحمٌد، ط)ه(9ٕ9نور الّدٌن األشمونً )ت 

ًّ للطباعة، )ال.ت(.  دار اإلتحاد العرب

 

  شرح الّتصرٌح على الّتوضٌح، أو الّتصرٌح بمضمون الّتوضٌح فً الّنحو: الشٌخ

، تحقٌق: محّمد باسل عٌون الّسود، دار الكتب ه(9ٓ٘عبد هللا األزهري )ت 

ٌّة، بٌروت  م.ٕٓٓ-هٕٔٗٔلبنان، -العلم

 

  بن مإمن، ابن عصفور )ت ًّ ، ه(9ٙٙشرح جمل الّزجاجً )الشرح الكبٌر(: عل

 م.98ٓٔ-هٓٓٗٔ(، دار الكتب، الموصل، ٔتحقٌق: صاحب أبو جناح، ط)



ٕٔ٘ 

 

 

 

  تحقٌق ه(ًٕٔٗ )ت للمرزوقه(: ٖٕٔشرح دٌوان الحماسة ألبً تمام )ت ،

-ه87ٖٔ(، لجنة التؤلٌؾ، القاهرة، ٕمصطفى أمٌن، و عبد الّسالم هارون، ط)

 م.9ٙ7ٔ

 

  شرح دٌوان زهٌر بن أبً ُسْلَمى: صنعة الؽمام ابً العّباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب

ٌّة، القاهرة، )ال.ط(، ه(9ٕٔ)ت   م.9ٗٗٔ، مطبعة دار الكتب المصر

 

  ّم.979ٔحمن البرقوقً، بٌروت، شرح دٌوان المتنّبً: عبد الر 

 

  شرح الّرضً على الكافٌة: رضً الّدٌن محّمد بن الحسن االسترابادي )ت

ٌّة، بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.ه(8ٙٙ  ، دار الكتب العلم

 

  شرح شذور الّذهب فً معرفة كالم العرب: أبو عبد هللا جمال الّدٌن بن ٌوسؾ بن

حًٌ الّدٌن عبد الحمٌد، دار الفكر، ، تحقٌق: محّمد مه(7ٙٔهشام األنصاري )ت 

 دمشق، )ال.ت(.

 

  )م.9ٙٙٔشرح شواهد المؽنً: جالل الّدٌن السٌوطً، دمشق، )ال.ط 

 

  شرح القصابد الّسبع الطوال الجاهلٌات: ألبً بكر محّمد بن األنباري، تحقٌق: عبد

 م.9ٙ9ٔ(، دار المعارؾ، القاهرة/ ٕالّسالم محّمد هارون، ط)

 

 دى: ألبً محّمد عبد هللا جمال الّدٌن بن هشام  شرح قطر الّندى َوَبلُّ الصَّ

األنصاري، و معه كتاب ))سبٌل الهدى بتحقٌق شرح قطر الّندى(( تؤلٌؾ: محّمد 

 .8ٖٓٔقم، -(، أمٌرٔمحًٌ الدٌن عبد الحمٌد، ط)

 

  م له و علَّق علٌه: د. رمضان شرح كتاب سٌبوٌه: ألبً سعٌد الّسٌرافً، حقّقه و قدَّ

(، ٔالتّواب، و د. محمود فهمً حجازي، و د. محّمد هاشم عبد الداٌم، ط)عبد 

ٌّة العاّمة للكتاب )مركز تحقٌق الّتراث(، مصر،  -هٙٓٗٔمطابع الهٌبة المصر

 م.98ٙٔ

 

 ( ٖٗٙشرح المفصل: ابن ٌعٌش النحوّي)عالم الكتب، بٌروت، )ال.ط(، ه ،

 )ال.ت(.



ٕٔٙ 

 

 

 

  تحقٌق: خالد عبد الكرٌم، ه(9ٙٗ)شرح المقّدمة الُمحّسبة: طاهر بن بابشاذ ،

 م.97ٙٔ(، الكوٌت، ٔط)

 

  ه(8ٕ٘شرح نخبة الفكر فً مصطلح أهل األثر: البن حجر العسقالنً )ت ،

 ه.7ٕٖٔمطبعة الخانجً، )ال.ط(، 

 

  (، ٔم(، ط)ٕٗٓٓالّشواهد و االستشهاد فً النحو: عبد الجبار علوان الناٌلة )ت

 م.97ٙٔ-ه9ٖٙٔمطبعة الزهراء، بؽداد، 

 

  شواهد الّتوضٌح و الّتصحٌح لمشكالت الجامع الّصحٌح: جمال الدٌن بن مالك

ٌّة للصحافة و ه(7ٕٙاألندلسً )ت  ، تحقٌق: د. طه محسن، طبع دار آفاق عرب

 م.98٘ٔ-ه٘ٓٗٔالّنشر، )ال.ط(، 

 

  الّصاحبً فً فقه اللّؽة و سنن العرب فً كالمها: ألبً الحسن أحمد بن فارس

 م.9ٙٗٔلبنان، -مصطفى الّشوٌهً، بٌروت، تحقٌق: ه(9ٖ٘)ت 

 

  م.98ٙٔ، بؽداد، ه(ٕٙ٘صحٌح البخاري: للبخاري محّمد بن إسماعٌل )ت 

 

  بٌروت، ٓٔم(، ط)9٘ٗٔضحى اإلسالم: أحمد أمٌن )ت ، ًّ (، دار الكتاب العرب

 م.9ٖ٘ٔ-هٖٖٗٔ

 

 ر الّضوء الالمع ألهل القرن التذاسع: محّمد بن عبد الّرحمن بن محّمد بن أبً بك

 ، دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.ه(9ٕٓالّسخاوي )ت 

 

  ه( 79ٖطبقات النَّحوٌٌن و الّلؽوٌٌن أبو بكر محّمد بن الحسن الّزبٌدي )ت

 م.98ٗٔ(، دار المعارؾ بمصر، ٕتحقٌق: محمد أبً الفضل إبراهٌم، ط)

 

 ان الّذهبً )ت الِعَبْر فً َخبر َمْن َؼَبر: شمس الّدٌن محّمد بن أحمد بن عثم

ٌّد، الكوٌت، ه(7ٗ8  م.9ٙٔٔ، تحقٌق: فإاد س

 

  :ٌّة، دراسات فً اللّؽة و الَّلهجات و األسالٌب ٌوهان فك، تحقٌق: عبد الحلٌم العرب

 م.9٘ٔٔ-ه7ٖٓٔالّنّجار، مطبعة دار الكتاب العربً، القاهرة، 



ٕٔ7 

 

 

 

  و د.  مهدي المخزومً،، تحقٌق:د.ه(7٘ٔالعٌن: للخلٌل بن احمد الفراهٌدي )ت

شٌد للّنشر، بؽداد،   م.98ٓٔإبراهٌم الّسامرابً، دار الرَّ

 

  تحقٌق: رضا ه(8ٖ٘الفهرست: للندٌم، أبو الفرج بن أبً ٌعقوب إسحاق )ت ،

ًّ بن زٌن العابدٌن الحابري، طهران، شعبان سنة  مهر سنة -ه9ٖٔٔتجّدد بن عل

 م.97ٔٔ، أكتوبر سنة هٖٓ٘ٔ

 

  ،ًه8ٖٖٔ(، مطبعة جامعة دمشق، ٖط)فً أصول الّنحو: سعٌد األفؽان-

 م.9ٙٗٔ

 

  فً حركة تجدٌد الّنحو و تٌسٌره فً العصر الحدٌث: د. نعمة رحٌم العزاوي، دار

ٌّة العاّمة، بؽداد  م.99٘ٔ-الّشإون الّثقاف

 

  ه( 8ٔ7القاموس المحٌط: كجد الّدٌن محّمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي )ت

 ، )ال.ت(.المإسسة العربٌة للطباعة، بٌروت، )ال.ط(

 

  د بن ٌزٌد المبّرد )ت ، ه(8ٕ٘الكامل فً اللّؽة و األدب: ألبً العّباس محمَّ

 م.977ٔالقاهرة، -تحقٌق: محّمد أبً الفضل إبراهٌم، دار النهضة، مصر

 

 ٌتحقٌق: محّمد عبد ه(8ٓٔبوٌه، أبً بشر عمرو بن عثمان )ت الكتاب: لس ،

 م.98ٖٔ(، عالم الكتب، ٖالّسالم محّمد هارون، ط)

 

  راسات النَّحوٌة: عمر إبراهٌم مصطفى، دار الكسابً إمام الكوفٌٌن و أثره فً الدِّ

 م.97٘ٔالعلوم، )ال.ط(، 

 

  ًكشؾ الظنون عن أسامً الكتب و الفنون: مصطفى بن عبد هللا الشهٌر بحاج

 ، دار إحٌاء الّتراث العربً، بٌروت )ال.ط(، )ال.ت(.ه(7ٙٓٔخلٌفة )ت 

 

  مكتبة المثنى، بؽداد، ه(ٖٓٙاألنساب: عّز الدٌن بن األثٌر )ت اللّباب فً تهذٌب ،

 )ال.ط(، )ال.ت(.

 



ٕٔ8 

 

 

  تحقٌق: ه(ٙٔٙاللّباب فً علل البناء و اإلعراب: ألبً البقاء العكبري )ت ،

 م.99٘ٔ(، دار الفكر، دمشق، ٔؼازي مختار الطلٌمات، ط)

 

  صادر، ، دار ه(7ٔٔلسان العرب: أبو الفضل جمال الّدٌن بن منظور )ت

 م.9ٙٙٔ-م9٘٘ٔبٌروت، 

 

 (دار المعارؾ، مصر، ٕاللّؽة و الّنحو بٌن القدٌم و الحدٌث: عّباس حسن، ط ،)

 م.97ٔٔ

 

  تحقٌق: حامد المإمن، ه(9ٖٔاللّمع فً العربٌة: ألبً الفتح عثمان بن جّنً )ت ،

 م.98ٕٔ-هٕٓٗٔ(، مطبعة العانً، بؽداد، ٔط)

 

 ٌشرح و تحقٌق: عبد ه(9ٕٔى ثعلب )ت مجالس ثعلب: لبً العباس أحمد بن ٌح ،

 (، دار المعارؾ بمصر، )ال.ت(.ٖالسالم محمد هارون، ط)

 

 (ٕمجالس العلماء: أبو القاسم الّزجاجً، تحقٌق: عبد الّسالم محّمد هارون، ط ،)

، المإسسة الّسعودٌة بمصر،  ًّ  م.98ٖٔ-هٖٓٗٔمطبعة المدن

 

 الفض ًّ ل بن الحسن الطبرسً )ت مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن: ألبً عل

 م.9٘7ٔ-77ٖٔبٌروت، )ال.ط( ه( 8ٗ٘

 

  المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات و اإلٌضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن

ًّ الّنجدي ناصؾ، و عبد الحلٌم الّنجار، و عبد الفتاح إسماعٌل  جّنً، تحقٌق: عل

 ه.8ٖٙٔشلبً، القاهرة، 

 

 ءات من كتاب البدٌع: البن خالوٌه تحقٌق: ج برجشتراسر، مختصر فً شواذ القرا

 دار الهجرة، )ال.ط(، )ال.ت(.

 

 (مطبعة جامعة بؽداد، ٕالمدارس الّنحوٌة: د.خدٌجة الحدٌثً، ط ،)ٔٗٔٓه-

 م.99ٓٔ

 



ٕٔ9 

 

 

  (، دار المعارؾ ٖم(، ط)ٕ٘ٓٓالمدارس الّنحوٌة: د.شوقً ضٌؾ )ت

 .97ٙٔبمصر،

 

  (، دار ٔتطورها: عبد الّرحمن الّسٌد، ط)مدرسة البصرة الّنحوٌة نشؤتها و

 م.9ٙ8ٔ-ه88ٖٔالمعارؾ بمصر، 

 

  مدرسة الكوفة و منهجها فً دراسة اللّؽِة و الّنحو: د. مهدي المخزومً، مطبعة

 م.9٘٘ٔ-ه7ٖٗٔدار المعارؾ، بؽداد، )ال.ط(، 

 

  تحقٌق: ه(7ٙ٘المرتجل فً شرح الجمل: عبد هللا بن أحمد بن الخّشاب )ت ،

ًّ حٌد  م.97ٕٔ-ه9ٕٖٔ(، دار الحكمة ، دمشق، ٔر، ط)عل

 

  ًٌّوطً تحقٌق: محّمد أب الفضل الُمْزِهر فً علوم اللّؽة و أنواعها: جالل الّدٌن الس

ًّ محّمد البجاوي، و محّمد أحمد جاد المولى، ط) (، دار إحٌاء ٗإبراهٌم، و عل

ٌّة،   م.9٘8ٔ-ه78ٖٔالكتب العرب

 

 ٌّة فً الّنحو ، تحقٌق: د. ه(ٙٔٙقاء محب الّدٌن العكبرّي )ت : أبو البمسابل خالف

، ط) ًّ  م.99ٕٔ-هٕٔٗٔ(، دار الشروق، بٌروت، ٔمحّمد خٌر الحلوان

 

  تحقٌق: ه(7ٖٗمشكل إعراب القرآن: أبو محّمد مكً بن أبً طالب القٌسً )ت ،

 م.97٘ٔ-ه9ٖ٘ٔحاتم صالح الضامن، دار الحرٌة، )ال.ط( 

 

  حتى أواخر القرن الّثالث الهجري: عوض المصطلح الّنحوي، نشؤته و تطّوره

 م.98ٔٔ-هٔٓٗٔ(، ٔحمد القوزي، جامعة الّرٌاض، ط)

 

 :تحقٌق: ه( 9ٔٔجالل الّدٌن السٌوطً )ت  المطالع الّسعٌدة فً شرح الفرٌدة

 م.977ٔد.نبهان ٌاسٌن حسٌن، دار الّرسالة للطباعة، بؽداد، )ال.ط(، 

 

 ه(ٙٔ٘لحسٌن بن مسعود البؽوّي )ت معالم الّتنزٌل )بهامش تفسٌر ابن كثٌر( ا ،

 ه.ٖٙٗٔ(، مصر، ٔط)

 

  تحقٌق: ه(ٕ٘ٔمعانً القرآن: ألبً الحسن سعٌد بن مسعدة األخفش األوسط )ت ،

 م.979ٔ -هٓٓٗٔ(، ٔد.فابز فارس، ط)



ٖٔٓ 

 

 

 

  بن حمزة الكسابً )ت ًّ ، أعاد بناإه و قّدَم له: د. ه(89ٔمعانً القرآن: لعل

 م.998ٔطباعة و الّنشر و الّتوزٌع، )ال.ط(، عٌسى شحاتة عٌسى، دار قباء لل

 

  ٌّا ٌحٌى بن زٌاد الفّراء )ت ، تحقٌق: أحمد ه(7ٕٓمعانً القرآن: ألبً زكر

ًّ الّنجار، دار الّسرور، )ال.ط(، )ال.ت(.  ٌوسؾ نجاتً، و محّمد عل

 

  ه(ٌٕٙٙاقوت بن عبد هللا الحموي )ت  : شهاب الدٌن أبو عبد هللااألدباءمعجم ،

 ستشرق، بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.دار الم

 

 (ٌّة: د. محّمد سمٌر نجٌب اللّبدي، ط (، ٔمعجم المصطلحات الّنحوٌة و الصرف

 م.98٘ٔ-ه٘ٓٗٔمإسسة الّرسالة، دار الفرقان، بٌروت، 

 

  ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن: محمد فإاد عبد الباقً، دار مطابع الّشعب

 )ال.ط(، )ال.ت(.

 

 ٌّا )ت معجم مقاٌٌس اللّؽة ، تحقٌق: ه(9ٖ٘: أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكر

 م.979ٔ-ه99ٖٔعبد الّسالم محّمد هارون، دار الفكر، )ال.ط(، 

 

  ،)بٌروت، )ال.ط ، ًّ معجم المإلفٌن: عمر رضا كحالة، دار إحٌاء الّتراث العرب

 )ال.ت(.

 

 ة، طرابلسالمعنى و اإلعراب عنَد الّنحوٌٌن و نظرٌة العامل: د.عبد العزٌز عبد-

 لٌبٌا، )ال.ط(، )ال.ت(.

 

 ال.ط(، )ال.ت(.من تارٌخ الّنحو: سعٌد األفؽانً، دار الفكر، بٌروت( ، 

 

  :قّدم له ه(79ٙالبن هشام األنصاري )ت مؽنً اللّبٌب عن ُكتب األعارٌب ،

ووضع حواشٌه و فهارسه حسن حمد، و أشرؾ علٌه و راجعه: د.أمٌل بدٌع 

ٌّة، بٌروت، لبنان، (، دار الكتب أٌعقوب، ط)  م.998ٔ-ه8ٔٗٔلعلم

 

  تحقٌق و شرح: أحمد محّمد شاكر، ه(8ٙٔالمفضلٌات: للمفضل الّضبً )ت ،

 (، دار المعارؾ بمصر، )ال.ت(.٘عبد الّسالم محّمد هارون، ط)
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  تحقٌق: محّمد عبد ه(8ٕٙالمقتضب: ألبً العّباس محّمد بن ٌزٌد المبّرد )ت ،

 ه.8ٖٙٔ.ط(، الخالق عضٌمة، القاهرة، )ال

 

  بن مإمن المعروؾ بابن عصفور )ت ًّ ، تحقٌق: أحمد عبد ه(9ٙٙالمقّرب: عل

م(، عبد هللا الجبوري، مطبعة العانً، بؽداد، )ال.ط(، 989ٔالّستار الجواري )ت 

 )ال.ت(.

 

  ٌّد صدر الدٌن الكنؽراوي االستانبولً )ت الموفً فً الّنحو الكوفً: للس

ّمد بهجة البٌطار الدمشقً، مطبوعات المجمع ، شرحه بتعلٌقات: محه(9ٖٗٔ

 العلمً العربً بدمشق، )ال.ط(، )ال.ت(.

 

  الّنجوم الّزاهرة فً ملوك مصر و القاهرة: جمال الّدٌن أبو المحاسن ٌوسؾ بن

ٌّة العاّمة، )ال.ط(، )ال.ت(.ه(87ٗتؽرى بردى األتابكً )ت   ، المإسسة المصر

 

  مفتً، إشراؾ: د.عبد الفتاح إسماعٌل شلبً، نحو القّراء الكوفٌٌن: خدٌجة أحمد

 م.98٘ٔ-هٙٓٗٔ(، دار الّندوة الجدٌدة، بٌروت، لبنان، ٔط)

 

 فً طبقات األدباء: ألبً البركات بن األنباري، تحقٌق: إبراهٌم  هنزهة األلبا

 م.9٘9ٔالّسامرابً، مطبعة المعارؾ، بؽداد، )ال.ط(، 

 

 (، دار المعارؾ بمصر، ٘الّطنطاوي، ط) نشؤة الّنحو و تارٌخ أشهر الّنحاة: محّمد

 م.97ٖٔ-ه9ٖٖٔ

 

  دار ه(8ٖٖالّنشر فً القراءات العشر: ألبً الخٌر محّمد بن محّمد الّدمشقً )ت ،

ٌّة، بٌروت، )ال.ط(، )ال.ت(.  الكتب العلم

 

  ٌّة و ضوابط اللّؽة و طرٌقة تدوٌن نظرات فاحصة فً قواعد رسم الكتابة العرب

م(، دار الشإون الّثقافٌة، 99ٗٔ)ت  األثريمحّمد بهجة تارٌخ األدب العربً: 

 م.99ٔٔبؽداد/ 

 

  ه(7ٙٔنكت الهٌمان فً نكت العمٌان: صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك الّصفدي )ت ،

ٌّة بمصر، )ال.ط(،   م.9ٔٔٔ-ه9ٕٖٔالمطبعة الجمال
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  هدٌة العارفٌن فً أسماء المإلفٌن و آثار المصنفٌن: إسماعٌل باشا البؽدادي )ت

 م.9٘ٔٔ، وكالة المعارؾ، استنبول، )ال.ط(، ه(9ٖٖٔ

 

  تحقٌق: ه(9ٔٔهمع الهوامع فً شرح جمع الجوامع: جالل الدٌن الّسٌوطً )ت ،

ٌّة، الكوٌت،  عبد الّسالم محّمد هارون، عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلم

 م.97٘ٔ-ه9ٖٗٔ)ال.ط(، 

 

 عباس شمس الدٌن أحمد بن محّمد بن وفٌات األعٌان و أنباء أبناء الزمان: أبو ال

، تحقٌق: د. إحسان عباس، دار صادر، بٌروت، ه(8ٔٙأبً بكر بن خلكان )ت 

 م.9ٙ8ٔ-ه88ٖٔ

 

 

 

 

 :الجامعٌة األطروحاتثانٌاً: الرسائل و 

 

  آراء الّنحوٌٌن الكوفٌٌن فً كتاب شرح المفصل لموفق الدٌن بن ٌعٌش الّنحوي

ة: قصً جواد محمد الؽّراوي، رسالة دراسة توثٌقٌه( ٖٗٙالمتوفى سنة )

جامعة الكوفة، بإشراؾ: د. عبد الكاظم محسن الٌاسري،  -ماجستٌر، كلٌة اآلداب

 م.ٕٔٓٓ-هٕٕٗٔ

  أثر المعنى فً الّدراسات الّنحوٌة حتى نهاٌة القرن الّرابع الهجري: كرٌم حسٌن

 م.99ٓٔ-هٓٔٗٔجامعة بؽداد، -دكتوراه، كلٌة اآلداب أطروحةناصح، 

 

 مهدي صالح الشمري، أطروحة دكتوراه، كلٌة خالؾ النحوي بٌن الكوفٌٌن: ال

-هٙٔٗٔبإشراؾ: د. عبد األمٌر محمد أمٌن الورد، جامعة بؽداد، -اآلداب

 م.99٘ٔ

 

  الخالؾ النحوي فً معانً األدوات و إعرابها فً ضوء كتاب اإلنصاؾ: هاشم

عة بؽداد، بإشراؾ: جام -محمد مصطفى، رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة للبنات

 م.998ٔ-ه9ٔٗٔد.محمود علً العّباسً، 
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  ًالّذهب المذاب فً مذاهب الّنحاة و دقّة اإلعراب للشٌخ ٌوسؾ بن حمزة اإللٌاس

من القرن الّثانً عشر الهجري  األّولالشهروزري المدّرس من رجال الّنصؾ 

 -اآلدابالفً العانً، رسالة ماجستٌر، كلٌة  )دراسة و تحقٌق(: عماد ٌونس

 م.ٕٔٓٓ-هٕٕٗٔجامعة بؽداد، بإشراؾ: د. خدٌجة عبد الرزاق الحدٌثً، 

 

  كتاب اإلنصاؾ و الخالؾ الّنحوي بٌن المذهبٌن: محّمد خٌر الحلوانً، رسالة

 م.97ٔٔجامعة بؽداد، بإشراؾ: د.مهدي المخزومً،  -ماجستٌر، كلٌة اآلداب

 

 ٌّة الّنحوٌة فً همع الهوامع لجال ٌّوطً )ت المسابل الخالف ه(: 9ٔٔل الدٌن الس

 م.99٘ٔجامعة بؽداد، -محسن حسٌن علً، رسالة ماجستٌر، كلٌة اآلداب

 

  مسابل الخالؾ الّنحوٌة بٌن علماء مدرسة البصرة حّتى نهاٌة القرن الّثالث

جامعة القاهرة،  -الهجري: كرٌم سلمان الحمد، رسالة ماجستٌر، كلٌة دار العلوم

ٌّد، بإشراؾ: د.عبد الّرحمن ا  م.98ٓٔ-هٓٓٗٔلس

 

  المصطلح الّنحوي عند الفّراء فً معانً القرآن: حسن أسعد محمد، رسالة

، بإشراؾ: د. طالب عبد الّرحمن عبد جامعة الموصل -ماجستٌر، كلٌة اآلداب

 م.99ٔٔالجبار، 

 

  ،ًمناهج كتب الخالؾ الّنحوي و مواردها دراسة موازنة: بلقٌس راشد الّربٌع

 م.ٕٕٓٓ-هٕٕٗٔجامعة بؽداد،  -كلٌة التربٌة للبناترسالة ماجستٌر، 

 

  منهج األخفش األوسط فً الّدراسة الّنحوٌة: عبد األمٌر محّمد أمٌن، رسالة

 م.97ٓٔجامعة بؽداد،  -ماجستٌر، كلٌة اآلداب

 

 

 ثالثاً: البحوث

  ٌّة فً كتب األقدمٌن: د. عبد الحسٌن محّمد آراء ابن السّراج الّصرفٌة و اللّؽو

 م.979ٔ-978ٔ(، ٕجامعة بؽداد، ع) -لً، مجلة األستاذ، كلٌة الّتربٌةالفت
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  ،ًحقٌقة رأي الكوفٌٌن فً الّنقص و الّتمام فً األفعال: د. فاضل صالح الّسامراب

 م.99ٓٔ-هٔٔٗٔبؽداد، -(، العراقٕ(، ج)ٔٗمجلة المجمع العلمً العراقً، مج)

 

 إلى الكوفٌٌن من مجًء )إال(  حقٌقة ما عزاهُ أبو البركات األنباري فً إنصافه

ٌّة و  بمعنى )الواو(: د.عبد الّرسول سلمان الّزبٌدي، مجلة دٌالى للبحوث التربو

ٌّة، تصدرها جامعة دٌالى، ع)  م.ٕٓٓٓ(، 7العلم

 

  ظاهرة الّتوهم فً الدراسات الّنحوٌة و اللّؽوٌة: الّسٌد رزق الطوٌل، مجلة معهد

ٌّة، وحدة البحوث و ال (، ٔمناهج، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ع)اللّؽة العرب

 م(.98ٖٔ-هٖٓٗٔم(، )98ٕٔ-هٕٓٗٔ)

 

  ٌّة: د. لٌث أسعد عبد الحمٌد، مجلة كلٌة المنصوب على الّصرؾ فً العرب

 م.ٕٕٓٓ(، ٕ(، ع)ٕالمؤمون الجامعة، السنة)

 

 عة الّنقص و الّتمام فً األفعال )كاَن و أخواتها( بٌن القدماء و المحدثٌن: رحٌم جم

، مجلة المعلمٌن، كلٌة المعلمٌن ًّ  م.ٕٔٓٓ(، ٕٙالجامعة المستنصرٌة، ع) -عل
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IN THE NAME OF GOD, MOST 

GRACIOUS, MOST MERCIFUL 

INTRODUCTION 

         Thanks to God who makes us aware of Himself and 

inspire us to thank Him. God has opened the doors of 

science for us. May peace be upon Prophet Mohammad and 

his relatives. 

         In my preparatory year, I was searching a lot about this 

subject which deserved the time and effort I spent. However, 

I did not find what I was looking for till my supervisor Dr. 

Ali Abdullah Al-Anbaghy has mentioned the subject of 

illusion in language and grammar. So, I considered it as the 

subject that deserved my efforts. 

         After I had read some resources and books of language 

and grammar. I found out that it is a huge subject that 

deserves to be a thesis of Ph.D. So, I decided to limit the 

subject in the books of disagreement which I had, I preferred 

to take the views of grammar of the Koffeins since it is a 

huge subject as I mentioned. 

         I insisted on this subject because it was taught as a 

single subject, but it was referred within the lines of the 

books and the theses which studied the disagreement of 

grammar. 

         So you will see that the name (Al-Ansaf= The Halves) 

and its author were the most mentioned words in my thesis 

because of the rank of this book among the other books of 
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disagreement. It is the first book which reached us in 

disagreement between the Basarians and the Koffeins. It is 

also the longest among these books as concerned to discuss 

the questions. 

         In addition, other books of disagreement which 

appeared after it, were influenced and depend on it or on 

methods of research and display of the questions. 

         I tried to make my thesis far of the things that made it 

out of its original subject. I did not write about the beginning 

of the grammar of Koffa, neither had I written widely about 

the beginning of the disagreement of grammar. 

         I tried to be brief as possible, so I divided my thesis 

into three chapters: 

First: I talked about the relationship between the illusion and 

the disagreement of grammar and the forms of illusions and 

their reasons. I made it in three sections. The first one is 

titled "Illusion and its relationship with the grammatical 

difference"> I mentioned in it the meaning of illusion in 

language and termlogy, the difference between it and the 

term "the grammatical imagining", its relationship with the 

difference, its development until it faded. 

         The second section was titled "The intended illusion 

and its reasons". I presented my viewpoint concerning this 

subject. I included the cause of the intended illusion. I 

presented the reasons and gave examples from the books of 

the grammatical differences especially the book "The 

Halves". 
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         The third section was entitled "The unintended 

illusion, its reasons". I included in this section the reasons 

that I thought they were behind the unintended illusion 

according to the authors of the books of the differences. I 

arranged them in a way I thought it was suitable. 

         In the Second chapter I documented the grammatical 

opinions in the matters of illusion and confusion in nouns 

and its supplements in an attempt after asking God's help to 

clarify these matters. I tried to tackle them through their 

original sources depending on the Koffian books available.  

I divided the chapter into two sections> 

         First, The arabized nouns including the subjective, 

objectives. Second, the building nouns. 

         The third chapter was devoted to document the 

opinions that aroused illusion in verbs and articles. 

         I concluded the research with the results of the study. 

         I'd like to explain here that this is a confused subject 

that its components have been interconnected clearly-

especially in the second and third sections in the first 

chapter. 

         I suffered a lot in this chapter and I needed a lot of 

resources and references. 

         I might miss other sources that I could not get 

especially the Koffian resources. 



IV 
 

 

         I'd like to mention that some proffesors have already 

written in this subject such as Dr. Mohee al-Dieen Tawfiq 

Ibrahhem who tackled the matters of illusion in the books 

"The Halves" in this book "Ibn Al Ambari in his book the 

halves in the matter of differences". Dr. Mohammed Khair 

Al-Halwany who studied the book, "The Halves" in his 

thesis titled "The book the halves and the grammatical 

differences between the two opinions" 

         He mentioned the different matters that al-Anbari 

attributed the speech to the Kffians as illusion. 

         I admit the assistance of those who preceeded me to 

tackle this subject. 

         I am very thankful to whoever helped me especially 

my supervisor professor ALI Abdullah Al-Anbaky. Dr. 

Karim Ahmed Jawad Al-Timimy who gave me advice and 

guidance in my preparation of this thesis. I don't also forget 

my colleagues who made the sources and references 

available. 

May God bless them all. 

         At last I berg my professors to correct the mistakes I 

made and to make this thesis acceptable. I don't seek to 

make it perfect as perfectness is an objective that suits only 

God. 
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