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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :م ــــــــــــتقدي

 الحمد  والصالة والسالـ عمى رسوؿ ا ، وعمى آلو األطيار، وأصحابو األخيار. 

 أما بعػػد :

، و مف عوامؿ نيوضيا كثرة التأليؼ ف         ال شؾ في أفَّ مف مظاىر رقّي العمـو
ا أىميا، ػػميفييا و تنّوع مضاميف ىذا التأليؼ. و ال نحسُب أفَّ لغة مف المغات َخدَ 
ـَ أى ؿ العربية ػػوأفنوا أعمارىـ في سبيؿ رقّييا و رفعتيا و الحفاظ عمييا كما َخَد

ىذا التراث الكبير مف جيؿ إلى  وعمماؤىا لغتيـ؛ فكاف أف حمموا األمانَة بأمانة و تناقموا
جيؿ بغيرة منقطعة النظير، و جيد يستحؽ كؿ الثناء و التقدير. و كاف بعٌض مف 

يا آراء عممائنا األوائؿ في معرض يا الجيد المبارؾ مؤلفات نقمت بيف دفتثمار ىذ
ومناقشة       االستدالؿ بيا، و تأييد األحكاـ المعروضة، و االجتيادات المطروحة 

 اآلراء، و مخالفتيا، و الّرد عمييا، أو قبوليا.

اضٌع لمقاييس خ -عمى أنو منتٌج بشريّ  -غرابة في أف يكوف ىذا التأليؼ وال         
و الّصحة و الخطأ و السيو، و صواب االجتياد و خطئو، و سداد الرأي أو خطمو. 

ومف أولى سبؿ النيوض بمتطمبات نجاحيا عدـ  ، إفَّ مف أىـ مقومات تطور العمـو
األخذ بنتائجيا و معطياتيا مسمماٍت حتمية ال يمكف مناقشتيا أو محاولة توثيقيا. وىذا 

نحف ندرس مؤلفًا مف مؤلفاتنا النحوية القديمة لعالـ مف عمماء  ما دار في خمدنا و
العربية المعروفيف أال و ىو: أبو عبد ا الحسيف بف أحمد بف خالويو اليمذاني )ت 

 .ٔالذي عّده بعضيـ مف متأخري الكوفييفى( ٖٓٚ

ذي ُيعدُّ )إعراب القراءات السبع و عمميا( ال وفكاف أف وقع االختيار عمى كتاب         
الحجة لمقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز و العراؽ و الشاـ الذيف ذكرىـ مع كتاب ) 

المعاصر البف خالويو، أوؿ كتابيف ألّْفا ى( ٖٚٚابف مجاىد( ألبي عمي الفارسي )ت 

                                         
ٔ  :ٛٗٔالدرس النحوي في بغداد، د.ميدي المخزومي. 
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في إعراب القراءات و تعميميا، بمعنى: أنيما أوؿ مف جمع العمؿ ووجو القراءات في 
و مف ىنا تأتي أىميتيا. ىذا فضاًل عف  تخّصص بكميتو ليذا الموضوع.مؤلَّؼ منفرد م

أنيما يمثالف النحو التطبيقي مف خالؿ تناوؿ اآليات القرآنية المختمؼ في قراءتيا و 
كثيرة  اتوجيو إعراب تمؾ القراءات و تعميميا. يزاد عميو أنا وجدنا في ىذا الكتاب آراءً 

، و ى(ٓٛٔوسيبويو )ت ، ى(٘ٚٔف كالخميؿ )ت منقولة عف عمماء العربية السابقي
 ى(.ٕ٘ٔو األخفش )ت ى( ٜٛٔالكسائي )ت

و ىذا ما دعانا إلى أف ّنحث الخطى في سبيؿ تحقيؽ ىذه اآلراء و توثيقيا و          
ما كاف محاولة تقويـ ما اختّؿ فيمو منيا، أو اعتراه خطأ في النقؿ. لنخمص إلى 

 و ما كاف خطأ.صوابًا مف تمؾ اآلراء 

ي كتاب إعراب القراءات السبع و ػمحققًا اآلراء النحوية ف فجاء ىذا البحث         
 عمميا البف خالويو. مستقصيًا إّياىا.

 و اقتضت منيجية البحث تناوؿ المسائؿ الواردة فيو عمى وفؽ محوريف:

 االبصرة آراءً  : المسائؿ التي عزا فييا ابف خالويو إلى نحاة الكوفة أوالمحور األول
ويتضّمف ىذا المحور أيًضا ما  نحوية لـ يقولوا بيا، أو لـ َيْعُزىا إلييـ بشكؿ دقيؽ.
 فيمو ابف خالويو مف مسائؿ عمى نحٍو غير سميـ . 

: اآلراء التي أخطأ ابف خالويو في عزوىا إلى سيبويو، أو فيميا عنو المحور الثاني
 بشكؿ غير دقيؽ.

 لماذا اخترنا كتاب سيبويو تحديدًا؟ُيطرح ىينا:  و لعؿَّ سؤااًل يمكف أف

نقوؿ: لـ يكف غريبًا أف يكوف كتاب سيبويو المصدر األّوؿ في النحو العربي. و ىو 
غريبًا أف يكوف مف مصدر العمماء األّوؿ فيما يتناولونو مف مسائؿ نحوية. و لـ يكف 

و يتناوؿ مسائؿ ػػػػأن ماسيّ  في كتابو و الابف خالويو أىـ المصادر التي اعتمدىا 
اإلعراب والتوجيو و التعميؿ النحوية لمقراءات السبع. ىذا مف جية، و مف جية أخرى 

ُه جميعيا و ليس لُو مؤلَّؼ ثاٍف فيو فإفَّ الكتاب مؤّلؼ سيبويو الوحيد الذي يجمع آراءَ 
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لوقوؼ آراء أخرى لو عمى عكس العمماء اآلخريف فإفَّ ليـ أكثر مف مؤلَّؼ مّما يجعؿ ا
عمى آرائيـ بدّقة إذا ما ُعزي إلييـ رأي في مؤلفاتيـ أمرًا صعبًا، و ذلؾ إلمكاف تعّدد 

الواحدة في أكثر مْف مؤلٍَّؼ. و لفقداف بعض مؤلفاتيـ؛ ليذا كاف  آراء العاِلـ في المسألة
اختيارنا تحقيؽ اآلراء المنقولة عف سيبويو و تقويميا عسى أف نوّفؽ في تصحيح ما 

 ابف خالويو في عزوه إليو.اضطرب 

نسأؿ ا تعالى السداد في الرأي، و العصمة مف الزلؿ إنو سميع مجيب، و آخر 
 دعوانا أف الحمد  رب العالميف.

 

 

 الباحثاف
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 : توطئة

متعددة لعمماء العربية المتقّدميف أغنى بيا  انقؿ ابف خالويو في كتابو آراءً          
و نّوع مضمونو، و اعتمدىا حجًة في ترجيح وجو مف األوجو المختمؼ ماّدة الكتاب، 

و إلى صّحة االختيار، و دقة التعميؿ، و صواب مفييا مف القراءات. جاعاًل ذلؾ سبي
 اإلعراب، و استيفاء المعنى.

و لـ يكف ليذا النقؿ عف العمماء ليمضي ىكذا مف غير أف يصيبو الخطأ في          
العزو، و يعتريو االضطراب في الفيـ. و ىو أمٌر لـ يسمـ منو  الخمؿ فيو النقؿ، 

 .مف المؤلفات القديمة نقمت نصوصًا عف عمماء سابقيف لَّؼمؤ 

 األىمية بمكاف،  في نحسُب أّف التنبيو عمييا، و محاولة تصحيحيا أمٌر ىوو  
و تصحيح ما  ؛ ُبغية تنقية التراث النحوي مف شوائبو ويتطمَّبيا الدرس النحوي بإلحاح
عف مضماره. وصواًل إلى نصٍّ موّثؽ، و رأي معزّو  حادخرج عف مساره، و تقويـ ما 

، و دقيٍؽ وواٍؼ. و محاط بو مف  ، أو مفيـو عنو بشكؿ صحيح إلى صاحبو بدقة
 أسواره و أوجيو كافة.

و قد وضعنا اليد في أثناء قراءتنا النحوية لكتابنا ىذا عمى بعض المسائؿ          
النحوية اضطرب ابف خالويو )رحمو ا( في فيـ بعضيا، و أخطأ في عزو بعضيا 
اآلخر إلى أصحابيا. و سنحاوؿ أف نعرض ليذه المسائؿ محققيف نسبتيا، و مقّوميف 

 : اضطراب فيميا. متناوليف إّياىا عمى وفؽ محوريف

                                         
  لقػد تحػّدث بػاحثوف معاصػروف عػػف أسػباب الخطػأ فػي النقػؿ، و االضػػطراب فػي الفيػـ الػذي يقػػع

فيو نحاتنا القدماء )رحميػـ ا تعػالى(. و ذكػروا لػذلؾ أسػبابًا منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ: تعػّدد الروايػة 
العالـ، و التعميقات التي في حواشي الكتب، و اضطراب الَنْسػ،، و االعتمػاد عمػى الحافظػة، و عف 

عػػدـ الدقػػة فػػػي نقػػؿ اآلراء، أو التقػػػّوؿ عمػػى المصػػّنؼ، و انعػػػداـ النظػػرة الكميػػػة آلراء العػػالـ و غيػػػر 
زىير عبػد  ذلؾ. و في تفصيؿ ذلؾ ينظر: المؤاخذات النحوية حتى نياية المائة الرابعة اليجرية، د.

و ما بعدىا، و نحو سيبويو في كتب النحاة دراسة تحقيؽ و تقويـ )أطروحة  ٖٖٗالمحسف سمطاف: 
 و ما بعدىا. ٕٕدكتوراه( مازف عبد الرسوؿ: 



 ٙ 

 او البصرة آراء  إلى نحاة الكوفة أالمسائل التي عزا فيها ابن خالويه : المحور األول
في فهم  هو أو اضطرب ، أو لْم َيْعُزها إليهم بشكل دقيق، نحوية  لم يقولوا بها 

 :بعضها اآلخر و هي ثالث مسائل

 ﴾ىبِضُغْاملَ زُِْغَ ﴿:ابف خالويو في معرض حديثو عف قولو تعالىقاؿ  -:المسألة األولى

و الفرؽ  "نت استثناءًا: ( عارضًا الفرؽ بيف )غير( إذا كانت صفة أو كاٚ)الفاتحة:
كقولؾ: ، أو كانت استثناءًا حسٌف إال في مواضعيا ، بيف )غير( إذا كانت صفًة 

أف تقوؿ: عندي  ال يحسفعندي درىـٌ غيُر دانٍؽ، و عندي درىـ غيُر زائٍؼ؛ ألّنو 
 .ٔ" درىـ إال زائفاً 

بارة التي و في إطالؽ ابف خالويو )رحمو ا( مصطمح )ال يحسف( عمى الع     
 تفصيمو عمى نحٍو مّما يأتي: ؛أوردىا و ىي )عندي درىـٌ إال زائفًا(. أمٌر فيو نظر

إفَّ مصطمح )ال يحسف( الذي أطمقو ابف خالويو في ىذا الموضع ىو مصطمح      
مف المصطمحات الدالة عمى تفاوت مستويات الخطاب المساني صّحة و خطأ. مف 

 ح، و الضعؼ، و غيرىا(. ػو الوجوب، و القب مثؿ مصطمحات )المنع، و الجواز،

داللتيا عمى الجواز أو المنع، بحسب داللة  شّدةوىذه المصطمحات تتفاوت في 
المصطمح، و سياؽ وروده، و موضع استعمالو، و مجاؿ اقترانو بغيره مف العبارات. و 

 "في داللتو مصطمح )القبح( و يرادفو. جاء في لساف العرب: ىو مصطمح يساوي 
فنفي  ۳" الحسُف: ضد القبح، ونقيضو "و أيضًا: ػػ، و جاء في۲" الُقْبُح: ضّد الحسف

الحسف يعني القبح. و قد استعمؿ مصطمح )القبح( مرادفًا لمصطمح )ال يحسف( في 
 الدرس النحوي.

                                         
ٔ  :ٔإعراب القراءات السبع و عمميا/ٕ٘. 
۲ .)لساف العرب: )قبح 
۳ .المصدر نفسو و المادة نفسيا 
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وىو مصطمح ال يرقى ألْف يكوف مصطمحًا دااًل عمى المنع إذا ما استعمؿ      
ذه إال إذا ُقِرَف بأحد مصطمحاتو كالممتنع، و غير الجائز، و ال بصيغتو المجردة ى

يجوز و غيرىا. بؿ قد يكوف دااًل عمى الجواز إذا ما ُقِرَف بأحد مصطمحات الجواز 
. و ىكذا استعمؿ في الدرس النحوي في مواضع ٔكالجائز، و الصحيح، و المستقيـ

 نحاة عمى بعض المسائؿ باآلتي: متعددة و بأكثر مف داللة، و مف أمثمة ذلؾ حكـ ال
 .ٗ" قبح و لـ يجز "و  ۳" لـ يجز و كاف قبيحاً  "، و ۲" جائز و ىو قبيح "

 وؿ:ػر يفضي بنا إلى القػذا األمػوى

إفَّ حكـ القبح الذي أطمقو ابف خالويو عمى عبارة )عندي درىـ إال زائفًا( ال َيصحُّ     
إحالة وال يمكف أف نطمؽ عمى مثؿ ىذا الموضع ألّنو موطف منع و  ؛ في ىذا الموضع

مصطمح )ال يحسف( ىكذا مجّردًا مف غير أف ُيقرف بمصطمح مف مصطمحات المنع 
. و تحريُر حاسـعمى نحٍو  ى ما ذىب إليو ابف خالويومفضيًة إلحينئٍذ لتكوف داللتو 

 ذلؾ:

المعنى مف أىـّ عمؿ  ّف عبارة )عندي درىـ إال زائفًا( مختّمة المعنى، و اختالؿإ      
النحاة في إطالؽ حكـ المنع عمى مسائؿ نحويٍة كثيرة. و اقترف عندىـ )أعني: 

الؿ بالمعنى( بمصطمح مف أشّد المصطمحات الّدالة عمى المنع و ىو مصطمح خاإل
 ا اهللُآهلتٌ إلَّأ ءَُهوَفِ كاىَ ىْلَ ﴿ في قولو تعالى ىػ(ٕٚٓ)تنظر إلى قوؿ الفّراءفمي ٘)الفاسد(

 .ٙ" لو كاف المعنى )إال( كاف الكالـ فاسداً  "( ٕٕ﴾ )األنبياء: اتَدَسَفَلَ
                                         

ٔ ٕٜٕلنحو في كتاب سيبويو، د. خديجة الحديثي: ينظر: الشاىد و أصوؿ ا . 
۲  :)و  ٖٕٔ/ ٗ، و المقتضػػب لممبػػرد:ٕٛٔ/ٔ، و معػػاني القػػرآف لمفػػراء: ٓٛ/ٔالكتػػاب )ىػػاروف ،

 .ٕٕ٘/ٔمغني المبيب: 
۳  :)ٔالكتاب: )ىاروف/ٚٓ. 
ٗ  :ٔالمصدر نفسو/ٜٜ ،ٖ/ٔٙٔ-ٕٔٙ. 
٘ جستير ( مازف عبد الرسوؿ )رسالة ماينظر: ظاىرة المنع في النحو العربي :ٖٚ. 
ٙ  :ٕمعاني القرآف/ٔٓٔ. 
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الذي ىو أحد المصطمحات  ( الفساد) أال ترى كيؼ أّف اإلخالؿ بالمعنى يؤدي إلى 
. وال يمكف إبداؿ ىذا المصطمح بمصطمح آخر ال يفي بداللة ( المنع) ة عمى الّدالّ 

 عنو. الحكـ أو ُيعّبر تعبيرًا دقيقاً 

ومف ىينا كاف ينبغي عمى ابف خالويو )رحمو ا( أْف ُيطمَؽ مصطمحًا حاسمًا       
مف المصطمحات الّدالة عمى المنع؛ ألف الموضَع موضُع منع و إحالة، مف حيث إنو 

و ال يستقيـ إطالؽ مصطمح القبح أو ما يرادفو عميو مف ، يؤدي إلى فساد المعنى 
ـ مف مصطمحات المنع؛ فال معنى لقولنا )عندي درىـ إال غير أف ُيقرف بمصطمح حاس

زائفًا( و نحف نريد بػ )إال( معنى )غير( ىكذا. وال يصّح في ىذا الموطف إال لفظة 
 (. وا تعالى أعمـ . ) )غير( الّدالة في ىذا الموضع عمى النفي حسُب ال االستثناء

قراءتي النصب و الجّر لمفظة  ذكر ابف خالويو في معرض إيراده -: المسألة الثانية
( أّف مف رّد ٔ﴾ )النساء: امَحَواألرْ بهِ ىىَلُءَأسٌ تَذِلَّآ ىا اهللَقُـتَّآو ( في قولو تعالى ﴿األرحاـ)

قراءة الخفض ذكر أّنو يبطؿ مف جيات أحدىا: أفَّ ظاىر المخفوض ال يعطؼ عمى 
 ٔليو كالشيء الواحدمكّنيو، ال يقاؿ: مررت بؾ و زيٍد؛ ألف المضاؼ و المضاؼ إ

  .۲"وزعـ البصريوف جميعًا أنو لحف "... ثـ قاؿ بعدىا: 
نقوؿ:إنو ُيفيـ مف عبارة ابف خالويو:)وزعـ البصريوف جميعًا أنو لحف(.أفَّ رأي  

؛ ۳وأنيـ يجّوزوف ىذه القراءة، أي البصرييف ر  رعمى غيالكوفييف في ىذه المسألة 
 مفيـ أف غيرلالمجاؿ  دعاألمر الذي ي لبصرييف حسبُ ألنو حَصَر تمحيف القراءة با

وىذا أمر غير  نيـ في ىذه المسألةمازوف مين -عمى سبيؿ المثاؿالكوفييف  -البصرييف
  .و ىو المنعبسواء دقيؽ؛ ألف رأي البصرييف والكوفييف في ىذه المسألة سواء 

                                         
ٔ  :وىي قراءة حمزة.ٕٚٔ/ٔإعراب القراءات السبع و عمميا ، 
۲  :ٔالمصدر نفسو/ٕٔٛ. 
۳ .و قد أشار محقؽ كتاب إعراب القراءات السبع و عمميا إلى إمكاف ورود ىذا الفيـ 



 ٜ 

       يمنعاف العطؼ  وحّذاقيـو ىما مف أئمة الكوفييف ىػ(ٕٓٔ)ت فالفّراء، و الطبري 
العرب ال ترّد مخفوضًا عمى مخفوض و قد  "ويقصراف الجواز عمى الشعر. يقوؿ الفّراء: 

 ُكّني عنو، و قد قاؿ الشاعر:

 نفاِنؼُ  تعّمؽ في مثؿ السواري سيوفنا         و ما بينيا و الكعِب غوطٌ 

ّنما يجوز ىذا في الشعر لضيقو  األرحاـ(و عمى قوؿ مف قرأ ) و يقوؿ الطبري معّمقاً  ، ٔ" وا 
؛  فعطؼ بظاىر عمى مكّني مخفوض، و ذلؾ غير فصيح مف الكالـ عند العرب ":  بالجرّ 

وذلؾ لضيؽ الشعر، وأما  ألنيا ال تنسؽ بظاىر عمى مكنّي في الخفض، إال في الشعر،
 عراب منوالكالـ فال شيَء يضطرُّ المتكّمـ إلى اختيار المكروه مف المنطؽ، و الرديء في اإل

"۲ فيبدو أنو يرّجح منع العطؼ؛ ألنو لـ يقرأ بجرّْ )األرحاـ(  ىػ(ٜٛٔ)ت . أما الكسائي
قرأ عميو  " موافقًا القراء الخمسة في قراءاتيـ المفظة بالنصب و مخالفًا شيخو حمزة مع أّنو

الكسائي  نقؿ عفىػ (  ٜٕٔ) ت يزاد عميو أّف ثعمبًا  .۳"أربع مرات عرضًا و عميو اعتماده
وال  الكسائي ال ينسؽ عمى المضمر، " قاؿ: . كالمًا ُيفيـ منو منعو العطؼ عمى المضمر

 .ٗ" اولكنو يجعؿ منو قطعً  ، يؤكده

أئمتيـ تدّؿ بصراحٍة عمى منعيـ عطؼ اإلسـ  جؿّ ىذه نصوص أئمة الكوفييف إذف، أو     
قوف نحاة البصرة في ىذا الظاىر عمى المضمر المجرور إال في الشعر. وىـ بيذا يواف

 .٘الحكـ

و بيذا تصبح عبارة ابف خالويو )زعـ البصريوف جميعًا أنَّو لحف( عبارة موىمة ينبغي 
ـّ بيانو آنفًا.عمى النحو تشذيبيا، و توضيح مضمونيا   الذي ت

                                         
ٔ  :ٔمعاني القرآف/ٕٕ٘-ٕٖ٘. 
۲ ٗياف عف تأويؿ آي القرآف : جامع الب/ٕٙٙ. 
۳  :و نحو القراء الكوفييف: ٖ٘٘/ٔغاية في النياية في طبقات القّراء ،ٕٕٚ  . 
ٗ  :ٔمجالس ثعمب/ٖٕٗ . 
٘  ذلػؾ فػي أجػازوا وذىب أغمب نحػاة البصػرة إلػى منػع عطػؼ االسػـ الظػاىر عمػى المضػمر المجػرور، و

ي، وأبػو عمػي الفارسػي، وابػف جنػي، و الزمخشػري و غيػرىـ. الشعر، و منيـ: سيبويو، واألخفش، والزجػاج
، و المسػائؿ المشػكمة المعروفػة بالبغػداديات: ٕٕٗ/ٔ، و معاني القرآف لألخفػش: ٕٛٗ/ٔينظر: الكتاب: 

 .ٚٔ/ٕ، و المفصؿ: ٕٙٛ/ٔ، و الخصائص: ٔٙ٘



 ٔٓ 

 (ٛٛ)الكيؼ: ﴾  ًءً احلُسْنَآفَلَهُ جَزَ ﴿وقولو تعالى "قاؿ ابف خالويو:  -:الثالثة المسألة
قرأ حمزة و الكسائي وحفص عف عاصـ )فمو جزاًء( بالنصب منونًا، فنصبو عمى 

وقاؿ آخروف: نصب عمى التمييز، وىذا فيو ضعؼ؛ ألف التمييز يقبُح  ضربيف:...
تقديمو كقولو: تفقأ زيٌد شحمًا، و تصبب عرقًا، و ما في السماء موضُع راحٍة سحابًا، و 

. فأما عرقًا تصّبب لو خاًل د : ، و يقبحخالِّ لو دفّّ  فما أجازه مف النحوييف إال ، فّّ
 .ٔ" المازني

و لنا عمى ماذكره ابف خالويو مف أف قوليـ )عرقًا تصّبَب(، أي: تقديـ التمييز     
 نفّصميا باآلتي: ةعمى عاممو ال يجيزه النحاة إال المازني تعقيب

اقتصاره عمى المازني )ت  ـٌ ال ينبغيػػإفَّ جواز تقديـ التمييز عمى عاممو حك    
 فثمَّة نحاٌة آخروف أجازوا تقديمو و ىـ: حسبُ ى( ٜٕٗ

 .۳ى(ٜٔٔ، و السيوطي )ت ۲(ىٕٚٙفيما نقمو عنو ابف مالؾ )ت الكسائيّ  .ٔ

اعمـ أّف التبييف إذا كاف العامؿ فيو فعاًل جاز  "إذ قاؿ: ؛ ى( ٕ٘ٛالمبّرد )ت .ٕ
، و )تصبَّبت َعرقًا( فإف شئت قّدمت تقديمو لتصّرؼ الفعؿ فقمت: )تفّقأُت شحمًا(

فقمت: )شحمًا تفّقأت( و )عرقًا تصبَّبت( و ىذا ال يجيزه سيبويو... و تقوؿ: )راكبًا 
 جاء زيٌد(؛ ألّف العامؿ فعؿ، فمذلؾ أجزنا تقديـ التمييز إذا كاف العامؿ

 
 
 
 

                                         
ٔ  :ٔإعراب القراءات السبع و عمميا/ٗٔٙ. 
۲  :و شػػػػػرح التسػػػػػييؿ: ٙٚٚ-٘ٚٚ/ٕح الكافيػػػػػة الشػػػػػافية: ، و شػػػػػر ٘ٔٔينظػػػػػر: تسػػػػػييؿ الفوائػػػػػد ،
ٕ/ٖٕٓ. 
۳  :ٕينظر: ىمع اليوامع/ٖٖٗ. 



 ٔٔ 

 .ٔ" فعاًل، و ىذا رأي أبي عثماف المازني 

وىؤالء نحاة ليـ اعتبارىـ  .ٕنقمو عنو السيوطيّ فيما ى( ٕٕ٘الجرمي )ت صالح  .ٖ
 ومكانتيـ في الدرس النحوي العربي .

مف أبي البركات  االكوفيوف فيما نقمو عنيـ أصحاب كتِب الخالؼ النحوي بدءً  .ٗ
َـّ العكبري )ت ٖفي إنصافوى( ٚٚ٘األنباري )ت  ، فالزبيدي ۴ى(ٙٔٙ. ث
 .٘ى(ٕٓٛالشرجي )ت 

ة إلى أفَّ نسبة جواز ىذه المسألة إلى الكوفييف جميعيـ أمٌر ليس و ىنا نودُّ اإلشار 
موثوقًا منو عمى وجو اليقيف. فابف السراج نقؿ عف الكوفييف مف غير أف يستثني أحدًا 

 .ٙمنيـ موافقتيـ لسيبويو في منع تقديـ التمييز عمى عاممو

أفَّ األكثريف مف  8يُّ ، في حيف ذكر السيوط7أما ابف مالؾ فقد نقؿ المنع عف الفراء
يزاد عمى ذلؾ أّف ابف خالويو قد   . الكوفييف يتابعوف سيبويو في منع ىذه المسألة

 الحديث عف ىذه المسألة. صدرح التقديـ و ضّعفو فيما نقمناه عنو في قبّ 

ى المازني فقط مف عمو مف ىينا فإّف اقتصار ابف خالويو تجويز ىذه المسألة 
 .آنًفا دقيؽ ينبغي تصويبو عمى وفؽ ما تـّ سردُه النحوييف أمٌر غير 

 

                                         
ٔ  :ٖالمقتضب/ٖٙ-ٖٚ. 
ٕ  :ٕينظر: ىمع اليوامع/ٖٖٗ. 
ٖ  :ٕينظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ/ٕٛٛ. 
۴  :و مسائؿ خالفية في النحو: ٜٖٗينظر: التبييف عف مذاىب النحوييف ،ٔٓٛ. 
٘ (.ٕ( نقاًل عف إعراب القراءات السبع )ىامش المحقؽ(: )٘ٔ: ائتالؼ النصرة: مسألة)ينظر 
ٙ  :ٕينظر: األصوؿ في النحو/ٕٕٖ. 
7  :ٕينظر: شرح التسييؿ/ٖٓٗ. 
8  :ٕينظر: ىمع اليوامع/ٖٖٗ. 



 ٕٔ 

أو ، في عزوها إلى سيبويه  آراٌء أخطأ ابن خالويه )رحمه اهلل(: المحور الثاني
 ا عنه بشكل غير دقيق.هَ مَ هِ فَ 

و قد وقفنا بفضؿ ا تعالى عمى بعٍض مف ىذه اآلراء المعزّوة خطأ إلى      
 يقة. سنحاوؿ عرضيا باآلتي:سيبويو، أو التي فيمت بصورة غير دق

 

 ﴿  نقؿ ابف خالويو عف األخفش في معرض إعرابو قولو تعالى  -: المسألة األولى
)وقولوا :و قرأ بعضيـ  "( و تعميمو لقراءاتيا. قولو: ٖٛ﴾ )البقرة: احُسْنً ىا لِلنـَّاسِىلُقُوَ

، جعميا ألؼ التأنيث، (ٓٛٔ﴾ )األعراؼ:  ًنَاحلُسْ ءُأوَسْاألَ وهللِ لمناس ُحسنى(، مثؿ ﴿
سـ الذي عمى )ُفْعمى( ال يجوز إال باأللؼ و اّلالـ القاؿ البصريوف: ىذا غمٌط؛ ألفَّ ا

قد  ". ثـ عقب ابف خالويو عمى ىذا الّنص قائاًل: ٔبرى(غرى، و الكُ مثؿ: الصُّ 
( ٚعمراف:﴾ )آؿ  شٰٰٰٰبهتٌتَزُ هُؤُخَوَيجوز، ألفَّ الخميؿ و سيبويو ذكرا أفَّ قولو تعالى ﴿ 

فيجوز أف يكوف  ، جمع أخرى ولـ ُيصرؼ آخر؛ ألنو معدوؿ مف األلؼ و الالـ
 .ٕ" )حسنى( معدوالً 

 و لنا عمى ىذا النّص تعقيبتاف:

: إّف مانقمو ابف خالويو عف الخميؿ و سيبويو لـ يرد في كتاب سيبويو، فيو لـ أوالهما
 يستشيد بيذه اآلية البّتة، و لـ ترد في كتابو.

ؿ( و أورد أمثمة ذلؾ مف غير مى و ُفعَ : إّف سيبويو تحّدث عف صيغتي )ُفعْ خر واأل
و     " سيبويو ىاكـ قوؿر( أو يورد اآلية الكريمة التي تضمّنتيا. خَ أف يذكر لفظة )أُ 

                                         
ٔ  :و لػػيس فيػو )قػػاؿ . و الػّنص فػػي معػاني القػػرآف لألخفػشٗٛ/ٔإعػراب القػػراءات السػبع و عمميػػا 

والحسػػف    اؿ األخفػػش: و ىػػذا ال يكػػاد يكػػوف و ىػػي قػػراءة أبػػيّ ػػػػ: ىػػذاغمط( و إنمػػا قفالبصػػريو 
وىػػػي كػػػذلؾ قػػػراءة عيسػػػى بػػػف عمػػػر . ينظػػػر: شػػػواذ  .ٕٚٔ/ٔينظػػػر :  وطمحػػػة بػػػف مصػػػرؼ،

 .  ٛٙالقراءات لمكرماني :
ٕ  المصدر نفسو والصفحة نفسيا . 



 ٖٔ 

ٍؿ( عؿ( فإّنؾ تكّسره عمى )ُفعَ مى أفْ )ُفعْ كاف عّدة حروفو أربعة أحرؼ و كاف  أما ما
غَ غرى و وذلؾ قولؾ: الصُّ  وقاؿ     ؿ.ر، و األولى و اأُلوَ ر، و الُكْبرى و الُكبَ الصُّ

( و مثمو مف بنات الياء و الواو: الدُّنيا و ٖ٘﴾ )المدثر:زِلكُبَآي دَإحْإًّها لَ تعالى جّده: ﴿
ى ىنا بمنزلة مَ ى. و إّنما صّيروا الُفعْ ى، و الُعميا و الُعمَ صوى و الُقصَ ى. و القُ الدُّنَ 

، و ليفرقوا بينيا و بيف ما لـ  ؛ و ألف فييا عالمة التأنيث عمى بنائياالُفعمِة؛ ألنيا 
 .1" يكف ُفْعمى أْفَعؿَ 

لى  ىذا كؿ ما ذكره سيبويو عف المسألة وليس فيو شيٌء مّما عزاه ابف خالويو إليو وا 
يجوز أف يكوف  اجمع أخرى وأنو معدوؿ مف األلؼ والالـ . لذالخميؿ مف أّف ُأخر 

نما ىو أمر )حسنى( معدو  استنبطو ابف خالويو مف عند نفسو ولـ يرد لو اًل عنو .وا 
 عمى نحو ما مّر . ذكر في ) الكتاب (

 

، وأْف مع  "قاؿ ابف خالويو  -: المسألة الثانية و العرب تقوؿ: عسى زيٌد أْف يقـو
، الفعؿ مصدر و لـ يقؿ: عسى القياـ؛ ألّف المصدر يدّؿ عمى الماضي و المستقبؿ

عمى لفظ االستقباؿ؛ ألّف الترجي ال يكوف إال مستقباًل، فأما قوؿ العرب: فيقوؿ 
 .۲" )عسى الغويُر ابؤسًا( فقاؿ سيبويو: عسى ىا ىنا بمعنى كاف...

في قوؿ الّزباء )عسى الغوير أبؤسًا(  ( عسى) فابف خالويو يعزو إلى سيبويو أّف 
 ها األمر عمى غير ما ذكر . و عند رجوعنا إلى كتاب سيبويو وجدن( كاف) بمعنى 

 ابف خالويو )رحمو ا(. و بياف ذلؾ في اآلتي:

 تحّدث سيبويو )رحمو ا( عف ىذا المثؿ في كتابو في ثالثة مواضع لـ يذكر فييا
أّف )عسى( في المثؿ ىو بمعنى )كاف(. و سنحاوؿ بياف ىذا األمر مف خالؿ  جميًعا

 عرض نصوصو:
                                         

1  :)ٖالكتاب )ىاروف/ٙٓٛ. 
۲ ٔالسبع و عمميا:  إعراب القراءات/ٜٙ. 



 ٔٗ 

أخاؾ، قوُؿ العرب: ما جاءت حاجتؾ، كأّنو قاؿ:  و مثُؿ قوليـ: مف كاف "قاؿ:  -
ما صارت حاجتؾ، و لكنو أدخؿ التأنيث عمى ما، حيث كانت الحاَجة، كما قاؿ 

ُصّيَر جاء بعض العرب: مف كانت أّمؾ، حيُث أوقع )َمْف( عمى المؤنث. و إّنما 
كاف  زلةبمنؿ، كما جعموا عسى ثَ في ىذا الحرؼ وحده، ألّنو بمنزلة المَ  بمنزلة كاف

في قوليـ )عسى الغوير أْبُؤسًا(، وال يقاؿ: عسيت أخانا. و كما جعموا لدف مع 
نة في قوليـ لُدف غدوًة. و مف كالميـ أف يجعموا الشيء في موضٍع  غدوة منوَّ

 .ٔ" حالو في سائر الكالـغير عمى 

كوف و كما أّف عسى ليا في قوليـ: )عسى الغويُر أبؤسًا( حاؿ ال ت ... "و قاؿ:  -

 .۲" في سائر األشياء

يقوؿ: عسى َيفعؿ، يشبّْييا بكاد َيْفَعُؿ، َفَيْفَعُؿ واعمـ أّف مف العرب مف  "و قاؿ:  -
حينئٍذ في موضع اإلسـ المنصوب في قولو )عسى الغويُر أبؤسًا( فيذا مثٌؿ مف 

 أمثاؿ العرب أجروا فيو )عسى( مجرى كاف. قاؿ ُىدبة:

 بُ ػرٌج قريػيكوف وراَءه ف       و ػُت فييعسى الكرُب الذي أمس       

 و قاَؿ:  

 عسى ا ُيغني عف بالد ابف قادٍر       بمنيمر جوِف الّرباب سكوبِ        

 و قاؿ:              

 .۳" لئيـُ عسى يغترُّ بي َحِمٌؽ       ف   ػػا و لكػػفأما كّيٌس فنج       
عف بإنعاـ و النظر إلييا بمجموعيا قراءتيا المتأّنية ىذه نصوص سيبويو تكشؼ 

 حقيقة رأيو في ىذه المسألة و بياف ذلؾ باآلتي:
                                         

ٔ ىاروف(الكتاب( :ٔ/٘ٔ. 
۲  :ٔالمصدر نفسو/ٜٔ٘. 
۳  :ٖالمصدر نفسو/ٔ٘ٛ-ٜٔ٘. 



 ٔ٘ 

ثؿ بمعنػػى )كػػاف( و ػػػػفػػي ىػػذه النصػػوص أّف )عسػػى( فػػي ىػػذا الملػػـ يػػذكر سػػيبويو  .ٔ
،أعني: الثالثػػةجػػرى( و ثّمػػة فػػرؽ بػػّيف بػػيف ىػػذه التعبيػػرات إنمػػا قػػاؿ )بمنزلػػة( و )مُ 

راد سػػيبويو اإلشػػارة إلػػى أّف الشػػبو ىػػو فػػي و لػػو أ )بمعنػػى ، وبمنزلػػة ، وبمجػػرى (
و  ")إْف( المخففػػػة قػػػاؿ: المعنػػػى لصػػػّرح بػػػذلؾ كمػػػا فعػػػؿ فػػػي أثنػػػاء عرضػػػو ألنػػػواع 

ــ إىِ ﴿تكػػوف )يريػػد: إْف( فػػي معنػػى مػػا. قػػاَؿ ا عػػّز و جػػؿ  ــ وىَزُالكفِ ــإلَّ ــا فِ  ﴾ورٍزٍُ غُ

 .ٔ" (، أي: ما الكافروف إال في غرورٕٓ)الممؾ: 
: )مػػا جػػاءت حاجتػػؾ، كأنػػو قػػاؿ: مػػا صػػارت حاجتػػؾ( و قولػػو إف فػػي قػػوؿ سػػيبويو .ٕ

)و إنما صّير جاء بمنزلة كاف( ما ُيفيـ منػو أّنػو عنػدما أراد الشػبو فػي المعنػى بػيف 
)جاء( و )صار( أشار إلى ذلؾ بصػيغٍة ُيفيػـ منيػا إرادة المعنػى بقولػو )كأّنػو قػاؿ: 

ؿ عمػػى العمػػؿ بقولػػو مػػا صػػارت..(، و ىػػو عنػػدما أراد العمػػؿ أشػػار إليػػو بصػػيغة تػػد
)ُصّيَر جاء بمنزلة كاف(. مع التنبيو عمى أّف ىػذا األمػر بػالطبع ال يمغػي أف يكػوف 
سػػػيبويو يريػػػد اشػػػتراؾ )جػػػاء( و )صػػػار( فػػػي المعنػػػى و فػػػي العمػػػؿ أيضػػػًا فػػػي ىػػػذا 

ولػػػـ   ..." ىػػػػ(ٕٖٛ)ت. يقػػػوؿ السػػػيرافي( كػػػاف )تعمػػػؿ عمػػػؿ (صػػػار)المثػػػؿ لكػػػوف 
. و أجروه مجرى )صارت( لضرب مػف الشػبو بينيمػا. و يسمع إال بتأنيث )جاءت(

ذلػػؾ أنػػؾ تقػػوؿ: )صػػار زيػػٌد إلػػى عمػػرو( كمػػا تقػػوؿ: )جػػاء زيػػٌد إلػػى عمػػرو(؛ ففػػي 
)جاء( مف االنتقاؿ ما في )صار(، فحمموا )ما جػاءت حاجتػؾ( فػي جعػؿ اإلسػـ و 
 الخبر لو عمى )صار( في جعؿ اإلسػـ و الخبػر لػو إذا قمػت: )صػار الطػيُف خزفػًا( 

 .۲" و )صار زيٌد منطمقًا( لما بينيما مف االشتراؾ في معنى االنتقاؿ، 

)عسػػى( فػي ىػػذا المثػػؿ ىػي بمنزلػػة )كػػاف( نخمػص إلػػى القػوؿ: إفَّ سػػيبويو أراد أفَّ   .ٖ
عمػػى وفػػؽ مػػا فيمػػو ابػػف  أو جػػرت مجػػراه مػػف حيػػث العمػػؿ حسػػب و لػػيس المعنػػى

ًا صػػريحًا و لػػيس فعػػاًل فػػي ىػػذا المثػػؿ جػػاء خبرىػػا اسػػم (عسػػى)؛ ذلػػؾ أفَّ خالويػػو 
كمػػا قػػاؿ  " حػػاؿ ال تكػػوف فػػي سػػائر األشػػياء "فأصػػبحت ليػػا  مضػػارعًا مقترنػػًا بػػأفْ 

                                         
ٔ  :ٖالكتاب/ٕٔ٘. 
۲  :ٖشرح كتاب سيبويو/ٖٛٛ. 



 ٔٙ 

جعمػػوا )الغػػوير( اسػػـ عسػػى  "السػػيرافي شػػارُح الكتػػاب بقولػػو:  . يؤكػػد ذلػػؾ سػػيبويو
ليػػػا ومرفوعػػًا بػػػو، و )أبؤسػػػًا( خبػػػر الغػػػوير، فجػػػرت )عسػػػى( مجػػػرى )كػػػاف( فػػػي أفَّ 

  ، ؿ فقػػط. و لػػو قػػاؿ قائػػؿ: )عسػػى زيػػٌد أخػػاؾ( لػػـ يجػػزثَػػالمَ  اسػػمًا و خبػػرًا فػػي ىػػذا
ّنما أراد أف يرَيَؾ أّف )جاء( و )عسى( في الكػالـ ليسػا  فػي غيػر ىػذيف المثمػيف وا 

 .ٔ" بمنزلة )كاف( و صّيرا في ىذا الموضع بمنزلة )كاف( في العمؿ

مػت )عسػى( فيػو و ُيعّضد ما تقّدـ كّمو أف كتب األمثػاؿ حػيف أوردت ىػذا المثػؿ جع
تقػوؿ: عسػػى  ":ى( ٕٕٗ. يقػػوؿ أبػو عبيػػد )ت ( لعػؿّ ) إّمػا بمعناىػػا ىػي أو بمعنػػى 

 ":  ى(ٙٓٗ. و يقػوؿ أبػو ىػالؿ العسػكري )ت بعػد ۲أف يأتي ذلؾ الطريػؽ بسػوء(
 "     ى(:ٛٔ٘. و يقػوؿ الميػػداني )ت ۳"يقػوؿ: لعػّؿ الػبالء يجػيء مػف قبػؿ الغػار

الغار...يضرب لمرجؿ يقاؿ لػو: لعػّؿ الّشػر جػاء مػف أي: لعّؿ الشّر يأتيكـ مف قبؿ 
 .ٗ" قبمؾ

فػػي المثػػؿ ىػػو معناىػػا  (عسػػى)فيػػذه كتػػب األمثػػاؿ تشػػير بصػػراحة إلػػى أف معنػػى 
نفسػيا أشػارت إلػى أف شػبو أ. يزاد عمى ذلؾ أّف ىػذه الكتػب (لعؿّ )نفسيا أو بمعنى 

( بكػاف؛ ألنيػا وُتشّبو )عسى "ىو مف حيث العمؿ. يقوؿ أبو عبيد  (كافػ)ل (عسى)
اف زيػػٌد قائمػػًا. و عمػػى ىػػذا أتػػى ػػػػػفعػػٌؿ مثميػػا فتقػػوؿ: عسػػى زيػػٌد قائمػػًا. كمػػا تقػػوؿ: ك

                                         
 .)يريد بالمثميف )ماجاءت حاجتؾ(، و )عسى الغوير أبؤسًا 
ٔ  :ٖشرح كتاب سيبويو/ٖٜٓ. 
۲ ٔب األمثاؿ: فصؿ المقاؿ في شرح كتا/ٕٗٗ. 
۳  :ٕجميرة األمثاؿ/٘ٓ-٘ٔ. 
ٗ  :ٕمجمع االمثاؿ/ٔٚ. 



 ٔٚ 

و قيؿ عسى في ىذا الموضع يعمؿ عمػؿ  "و قاؿ أبو ىالؿ العسكري:  ٘" المثؿ

 آخر. حقؿو معمـو أف العامؿ النحوي شيء و الداللة النحوية  ٔ" كاف

 

و قد اجترأ جماعة في الطعف عمى ىؤالء  "خالويو: قاؿ ابف  -: المسألة الثالثة
السبعة في بعض حروفيـ و ليس واحد منيـ عندي الحنًا بحمد ا. فإف قاؿ قائؿ: 

َف يونس، و الخميُؿ، و سيبويو )رضي ا عنيـ( حمزةَ  في قراءتو )فما  فقد لحَّ
 .ٕ" اسّطاعوا(

 و تعقيبًا عمى ما تقّدـ نقوؿ:   

سيبويو نصّّ يروي فيو كؿ مف الخميؿ و يونس ىذه القراءة أو  لـ يرد في كتاب .ٔ
يتحّدثا عنيا. و نحسب أنيما لـ يتناوال ىذه اآلية الكريمة أو القراءة إذ لو كاف ليما 

كما فعؿ في سائر كتابو حيف عزا  )سيبويو(ا األميفمتمميذىا رأي فييا لنقمو عنيم
 .بأمانة  اآلراء إلى أصحابيا

ف خالويو إلى سيبويو أّنو يمّحف ىذه القراءة أمٌر تعوزه الّدقة في إّف ما عزاه اب .ٕ
العزو؛ ذلؾ أف سيبويو لـ يورد في كتابو ىذه القراءة. لكنو نقؿ عف بعضيـ مف 

... فحذفوا كما حذفوا  "غير أف يسمييـ أنيـ كرىوا أف يدغموا التاء في الطاء قاؿ: 
و كاف كراىية تحريؾ السيف. ث كثرتالتاء مف قوليـ: يستطيُع فقالوا: يسطيُع؛ حي

                                         
٘  :ٕفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ/ٖٜٓ. 
ٔ  :ٕجميرة األمثاؿ/٘ٓ. 
ٕ  :و فيػػػو قػػراءة حمػػػزة )فمػػا اسػػػتطاعوا( و الصػػواب مػػػا ٜٛٔ/ٔإعػػراب القػػراءات السػػػبع و عمميػػا .

. و يؤكػد ٔٓٗـ التاء في الطاء. ينظر: السبعة في القراءات: )فما اسّطاعوا( بإدغاىينا أثبتناه 
ذلؾ أف ابف خالويو نفسو ذكر قراءة حمزة عمى وفؽ ما أثبتناه )فمػا اسػّطاعوا( فػي موضػع آخػر 

، و ىػو ممػا لػـ يتنّبػو عميػو محقػؽ ٕٔٗ/ ٔمف كتابو، ينظر: إعػراب القػراءات السػبع و عمميػا: 
 الكتاب الفاضؿ.



 ٔٛ 

وكرىوا أف       ىذا أحرى إذ كاف زائدًا، استثقموا في َيْسطيُع التاء مع الطاء، 
يدغموا التاء مع الطاء فتحرَّؾ السيف، و ىي ال تحّرؾ أبدًا، فحذفوا التاء. و مف 

فإنما زاد السيف عمى أطاع يطيُع، و جعميا ِعوضًا مف سكوف . قاؿ: يسطيع 
 .1" ضع العيفمو 

ناه في معرض وصؼ االستعماؿ رأيولو أنعمنا النظر في نّص كالـ سيبويو       
أف  المغوي و ليس في معرض إبداء الحكـ. قبواًل أو رفضًا أو تمحينًا. فيو ينقؿ حسبُ 

ثّمة مف يكره عنده إدغاـ التاء مع الطاء مف غير تعقيب منو يظير رأيو في المسألة 
 بجالء.

ف سيبويو في كتابو أحدًا مف القّراء َبْمَو القّراء السبعة. فإذا رأى أّف في لـ يمحّ  .ٖ
ا عف قواعد المغة كاف يحيؿ الضْعَؼ إلى لغة القراءة و ليس إلى القراءة خروجً 

إّف سيبويو حينما ُيعقّْب عمى القراءات بما  "القراءة. تقوؿ الدكتورة خديجة الحديثي:
 يزيد عمى أف يقوؿ: )و ىذه لغة ضعيفة( أو )و ىي ُيشِعر بعدـ موافقتو إّياىا ال

قميمة( فيو ال يوّجو الَضعؼ إلى القراءة مباشرة إّنما يحمؿ القراءة عمى إحدى لغات 
،  ، أو القّمة و مع ذلؾ فيي لغة تصّح القراءة بيا العرب الموصوفة بالضعؼ

 .ٕ" القارئي قرأ بيا فالضعؼ،والقّمة عنده ليسا في القراءة نفسيا إّنما في المغة الت

إال أفَّ القراءة ال تخالؼ؛  "نقوؿ: كيؼ ُيخطيُء سيبويو القّراء السبعة و ىو القائؿ: 

  ؟! ۳" ألف القراءة السُّنةُ 

 

 

                                         
1  :ٗالكتاب/ٖٗٛ. 
ٕ  :ٕ٘الشاىد و أصوؿ النحو في كتاب سيبويو. 
۳  :ٔالكتاب/ٔٗٛ. 



 ٜٔ 

قاؿ ابف خالويو في أثناء عرضو الوجوَه اإلعرابية و العمَؿ التي  -: المسألة الرابعة
روى حفص  "( : ٗٙٔ﴾ )األعراؼ: ً رَبِّكُنْةً إلَرَذِعْهَ ىاْالُقَ تتضّمنيا اآلية الكريمة ﴿

ومعذرًة     عف عاصـ )معذرًة( بالنصب عمى المصدر كقولؾ: اعتذرت اعتذارًا 
ـَ تعظوف قومًا ا ميمكيـ؟ ، بمعنًى و حّجتو: أّف الكالـ جواٌب  كأنيـ قيؿ ليـ: ِل

وبَّخَت فالنًا؟ فتقوؿ:  ـَ ػ: لِ يـ اعتذارًا إلى رّبيـ، كما يقوؿ القائؿظفأجابوا فقالوا: نع
 طمبًا لتقويمو. و قرأ الباقوف: )معذرٌة( بالرفع، فميـ حجتاف:

 قاؿ سيبويو )رحمو ا( إّف معناه: موعظتنا إّياىـ معذرٌة. جعميا خبرَ  إحداىما: ما
 .1" ابتداء...

 و تعقيبًا عمى ما تقّدـ نقوؿ:

جدناه مثبتًا في كتابو بيد أّف سيبويو إّف النص الذي نقمو ابف خالويو عف سيبويو و  .ٔ
وليس الرفع حسب. و لـ ، قد تناوؿ الوجييف النصب و الرفع و عمََّؿ ليما كمييما 

ينقؿ ابف خالويو إال وجو الرفع و تعميمو لو. و ىذا أمر يفتقر إلى النقؿ التاـ و 
بويو بشكؿ العزو المتكامؿ الذي ال بّد منو لكي ال يفيـ مف يقرأ ىذا الّنص رأي سي

 .ئٍ مجتز أو ، و مغموط ، أغير دقيؽ 

إّف ما نقمو ابف خالويو مف احتجاج لحفص في قراءة )معذرًة( بالنصب مف أف  .ٕ
ـَ تعظوف قومًا ا ميمكيـ؟ فأجابوا فقالوا: نعظيـ  الكالـ جواٌب كأنيـ قيؿ ليـ: ِل

كتابو. و لـ  يػػاعتذارًا إلى ربيـ. ىو في الحقيقة قوؿ سيبويو أيضًا و ىو مثبت ف
 ُيشر ابف خالويو إلى ىذا األمر.

النصب أجود و أكثر، يريد: في  فّ إإف سيبويو رّجح قراءة النصب )معذرًة( بقولو:  .ٖ
قراءة الرفع، أو  يختاركالـ العرب. و عدـ ذكر ابف خالويو ليذا األمر يوحي بأنو 

 أنو لـ يذكر سواىا.

                                         
1  :ٔإعراب القراءات السبع و عمميا/ٕٔٓ-ٕٔٔ. 



 ٕٓ 

و مثمو  "تعقيباتنا التي تقّدمت. يقوؿ: و ىاكـ نّص كالـ سيبويو الذي ُيثبت         
﴾ لـ  ً رَبِّكُنْإلَ ةٌرَذِعْهَ ىاْالُقَ في أنو عمى االبتداء و ليس عمى فعؿ قولو عّز و جّؿ ﴿

ـَ تعظوف مُ يْ يريدوا أف يعتذروا اعتذارًا مستأنفًا مف أمر لِ  وا عميو، و لكنيـ قيؿ ليـ: )ل
ولو قاؿ رجؿ لرجؿ: معذرًة إلى ا و إليؾ قومًا(؟ قالوا: موعظتنا معذرٌة إلى رّبكـ. 

 مف كذا و كذا، يريد اعتذارًا، َلَنَصَب. و مثؿ ذلؾ قوؿ الشاعر:

 يشكو إليَّ َجَممي طوَؿ السَُّرى         َصْبٌر جميٌؿ فِكالنا ُمْبَتمى

 .ٔ" و النصُب أكثر و أجود، ألنو يأمرهُ 
و )رحمو ا( و ىو في معرض و بعد ىذا نقوؿ: كاف ينبغي عمى ابف خالوي     

 إيراد كالـ سيبويو حجًة تدعـ قراءة الرفع )معذرٌة( أف ُيشير إلى أمريف: 

الذي ذكره وال سّيما أف حجة تماـ كالـ سيبويو و إيراده وجو النصب  رُ ػذك : أحدهما
 . وىو تقدير فعؿ ذكرىا سيبويو ةمف نصب ىو لعمّ 

نصب لكي ال ُيفيـ أف الوجو الذي ذكره ىو : أف يذكر ترجيح سيبويو وجو ال واآلخر
الرفع حسب و لـ يذكر سواه، أو أّنو يراه الوجو و االختيار فيؤدي ىذا االجتزاء 

وتمامو ؛ ألف ترجيح سيبويو لوجو  المخؿُّ إلى أف ُيفيـ رأي سيبويو عمى غير حقيقتو
يًجا في سائر الذي اعتمده ابف خالويو من مف معايير االختيار ىو معيارٌ  مف األوجو

 . )و ا تعالى أعمـ(.كتابو 

 

 

 

 

                                         
ٔ  :ٔالكتاب/ٖٕٓ-ٖٕٔ. 



 ٕٔ 

ذكر ابف خالويو أفَّ )كاف( إذا أتى بعدىا معرفٌة و نكرة كانت  -: المسألة الخامسة
المعرفُة االسـ و النكرة الخبر، و إنما يجوز أف ُتجعؿ النكرة اسمًا لكاف لضرورة 

 شاعر كما قاؿ:

 سٌؿ و ماءُ كأف سبيئًة مف بيِت رأٍس     يكوف مزاجيا ع

 و كقوؿ اآلخر:

ـْ حمارُ   ٔ. فإنؾ ال تبالي بعد حوٍؿ       أظبٌي كاف أمَّؾ أ

فابف خالويو يورد ىذا الحكـ الخاّص بػ)كاف( مف غير أف ينسبو إلى أحد، لكّنو     
عاَد بعد ذلؾ و كّرر الحكـ نفسو في موضع آخر مف كتابو عازيًا إّياه إلى سيبويو و 

و  ... ":  ( قاؿٜٚٔ﴾ )الشعراء: تًـَنْ آَـُكُيْ هلَّوَلَنْ ََؤَ ييو قولو تعالى ﴿ذلؾ في أثناء توج
كرة خبره. و سيبويو نإذا اجتمعت معرفة و نكرة اختير أْف يجعؿ المعرفة اسـَ كاف و ال

 ثـ كّرر قوؿ الشاعر المذكور آنفًا. ۲" ال يجّوز ذلؾ إال في ضرورة شاعر...

سيبويو وجدناه ال يقصر الجواز عمى الضرورة الشعرية  وعند عودتنا إلى كتاب    
 وعمى أيضاً  )النثر(الكالـ فيإليو ابف خالويو و إّنما جّوز األمر ذلؾ كما عزا  حسبُ 

وال ُيبدأ بما يكوف فيو المبس، وىو النكرة. أال ترى أّنؾ لو قمت: كاف  "ضعؼ. قاؿ: 
في الدنيا  ُس؛ ألّنو ال يستنكُر أف يكوفإنساٌف حميمًا، أو كاف رجٌؿ منطمقًا، كنَت ُتْمبِ 

بما فيو المبس و يجعموا المعرفة خبرًا لما يكوف  ]كذا[ إنساٌف ىكذا، فكرىوا أف يبدءوا
 .۳" وفي ضعؼ مف الكالـفيو ىذا المبُس. و قد يجوز في الشعر 

د ولـ يكتِؼ سيبويو بيذا و إنما وجَد ليذا الضعؼ وجيًا؛ إذ ذكر بعد قولو: )وق    
َحَمَميـ عمى ذلؾ أّنو ِفْعٌؿ بمنزلة:  "يجوز في الشعر و في ضعؼ مف الكالـ(: 

                                         
ٔ  :ٔإعراب القراءات السبع و عمميا/ٕٕٚ. 
۲  :ٕالمصدر نفسو/ٕٖٜ. 
۳  :ٔالكتاب/ٗٛ. 



 ٕٕ 

َضَرَب، و أّنو قد ُيعمـ إذا ذكرت زيدًا و جعمتو خبرًا أنو صاحب الصفة عمى ضعؼ 
 . ٔ" مف الكالـ...

 عمى ذلؾ.استدؿَّ بيا ثـ أورد مجموعة مف الشواىد الشعرية 

كاف  اسـغي أْف ُيعزى إلى سيبويو ىو أنو يجيز جعؿ فالرأي الدقيؽ الذي ينبإذف    
، و لـ يقصر جوازه أيًضا  نكرة و خبرىا معرفة في الشعر وفي ضعؼ مف الكالـ

 ابف خالويو، وثّمة فرٌؽ بيف الحالتيف. ذلؾ كما عزا إليو عمى الشعر حسبُ 

 وبعد :

المسائؿ النحوية  قيؽٍ فيذه أبرز المسائؿ التي وّفقنا ا تعالى لموقوؼ عمييا مف تح
لى غيره مف النحاة  إلىابف خالويو في عزوىا  ـَ ىِ التي وَ  أو فيميا عنيـ  ،سيبويو وا 
غير الوجو الذي عنوه . نرجو أف يفيد منيا الباحثوف في ميداف الّدرس النحوي  عمى

مى خدمة تراثنا األعّز ، وأف يمنحنا نعمة اإلخالص ع، ونسألو تعالى أف يعيننا 
 ريـ . إنو سميع الدعاء .لوجيو الك
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 راجعـو الم ادر ــالمص                              

  تحقيؽ: د. عبد ى(ٖٙٔاألصوؿ في النحو، ألبي بكر بف السراج )ت ،
 ـ.ٜٚٛٔ-ىٚٓٗٔ، مؤسسة الرسالة، ٕالحسيف الفتمي، ط

 تحقيؽ: عبد ى(ٖٓٚراب القراءات السبع و عمميا، البف خالويو )ت إع ،
-ىٖٔٗٔ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ٔالرحمف بف سميماف العثيميف، ط

 ـ.ٕٜٜٔ

  اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف، ألبي البركات
دار  ،ٗي الديف عبد الحميد، طي، تحقيؽ: محمد محى(ٚٚ٘األنباري )ت 

 ـ.ٜٔٙٔ-ىٖٛٓٔإحياء التراث العربي، 

  تحقيؽ: د. ى(ٙٔٙالتبييف عف مذاىب النحوييف، ألبي البقاء العكبري )ت ،
دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  بعةعبد الرحمف بف سميماف العثيميف، ط

 ى.ٙٓٗٔ

  تحقيؽ: محمد كامؿ ى(ٕٚٙتسييؿ الفوائد و تكميؿ المقاصد البف مالؾ )ت ،
 ـ.ٜٛٙٔ-ىٖٛٛٔكتاب العربي، القاىرة، بركات، دار ال

  طى(ٖٓٔجامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، لمحمد بف جرير الطبري )ت ،ٕ ،
 ـ.ٜٗ٘ٔ-ىٖٖٚٔمصطفى البابي الحمبي و أوالده، 

  تحقيؽ: محمد أبو ى(ٙٓٗجميرة األمثاؿ، ألبي ىالؿ العسكري )ت بعد ،
 ـ.ٜٛٛٔ، ٕروت، طالفضؿ إبراىيـ، و عبد المجيد قطامش، دار الفكر، بي

  تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار الشؤوف ى(ٕٜٖالخصائص، البف جني )ت ،
 ـ.ٜٜٓٔالثقافية العامة، بغداد، 

 وزارة اإلعالـ، ى(ٖٜٜٔالدرس النحوي في بغداد، د.ميدي المخزومي )ت ،
 ـ.ٜٗٚٔالعراؽ، 

  ٕيؼ، طد. شوقي ض( تحقيؽ:ٕٖٗالسبعة في القراءات، البف مجاىد )ت ،
 ـ.ٜٓٛٔدار المعارؼ، مصر، 

  الشاىد و أصوؿ النحو في كتاب سيبويو، د. خديجة الحديثي، مطبوعات
-ىٜٖٗٔجامعة الكويت،  ـ.ٜٗٚٔ



 ٕٗ 

 تحقيؽ: محمد شرح التسييؿ )تسييؿ الفوائد و تكميؿ المقاصد(، البف مالؾ ،
-، دار الكتب العممية، بيروتٔعبد القادر عطا، و طارؽ فتحي السيد، ط

 ـ.ٕٔٓٓ-ىٕٕٗٔناف، لب

 ،د. عادؿ أحمد و  شرح الكافية الشافية، البف مالؾ، تحقيؽ: عمي محمد عوض
 ـ.ٕٓٓٓ-ىٕٓٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ٔعبد الموجود، ط

 ىػ( ،تحقيؽ : د.عبد التواب ٖٛٙشرح كتاب سيبويو ، ألبي سعيد السيرافي )ت
 ـ.ٜٙٛٔصرية العامة لمكتاب ،، ود.حجازي ، ود. عبد الدايـ ، الييئة الم

  ىػ( ، تحقيؽ : د.شمراف ٖٙ٘شواذ القراءات ، ألبي نصر الكرماني )بعد
 ـ.ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔوت ، لبناف ،ر ، مؤسسة البالغ ، بئالعجمي ، ط

  ،ظاىرة المنع في النحو العربي، مازف عبد الرسوؿ سمماف، رسالة ماجستير
 ـ.ٕٔٓٓأيموؿ  -ىٕٕٗٔكمية التربية، الجامعة المستنصرية، رجب 

  عني بنشره ى(ٖٖٛي )تر غاية النياية في طبقات القّراء، البف الجز ،
 ى.ٓٓٗٔ، ٕبرجشتراسر، مطبعة دار الكتب العممية، بيروت، ط

  تحقيؽ: ى(ٕٕٗفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ألبي عبيد البكري )ت ،
، ٕروت، طبي -د. إحساف عباس، و د. عبد المجيد عابديف، مؤسسة الرسالة

 ـ.ٖٜٛٔ

  تحقيؽ: عبد السالـ ىاروف، الييئة المصرية ى(ٓٛٔالكتاب، لسيبويو )ت ،
 ـ.ٜ٘ٚٔ-ىٜٖ٘ٔالعامة لمكتاب، 

  دار صادر، بيروت.ى(ٔٔٚلساف العرب، البف منظور )ت ، 

  الرابعة اليجرية، د. زىير عبد المحسف  المائةالمؤاخذات النحوية حتى نياية
 ـ.ٜٜٗٔار يونس، بنغازي، ق، منشورات جامعة ٔسمطاف، ط

  تحقيؽ: عبد السالـ ى(ٜٕٔمجالس ثعمب، ألحمد بف يحيى ثعمب )ت ،
 ـ.ٜٓٙٔىاروف، دار المعارؼ، مصر، 

  تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ى(ٛٔ٘مجمع األمثاؿ، لمميداني )ت ،
 دار المعرفة، بيروت. )د.ت(.

  ، تحقيؽ: د. عبد الفتاح سميـ، مسائؿ خالفية في النحو، ألبي البقاء العكبري



 ٕ٘ 

 ـ.ٕٗٓٓ-ىٕ٘ٗٔمكتبة اآلداب، القاىرة، 

  ى(ٖٚٚالمسائؿ المشكمة المعروفة بالبغداديات، ألبي عمي النحوي )ت ،
 تحقيؽ: صالح الديف عبد ا السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد.

  تحقيؽ: د.فائز فارس، طى(ٕ٘ٔمعاني القرآف لألخفش األوسط )ت ،ٕ ،
 ـ.ٜٔٛٔ-ىٔٓٗٔالكويت، 

 تحقيؽ: نجاتي، و النجار، وشمبي، و ى(ٕٚٓ)ت  معاني القرآف لمفراء ،
 ـ.ٕٔٓٓ-ىٕٕٗٔ، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، ٖناصؼ، ط

  تحقيؽ: ى( ٔٙٚمغنى المبيب عف كتب األعاريب، البف ىشاـ األنصاري )ت
النشر، د. مازف المبارؾ، و محمد عمي حمد ا، مؤسسة الصادؽ لمطباعة و 

 ـ.ٜٛٚٔطيراف، 

  تحقيؽ: محمد ى(ٖٛ٘المفصؿ في عمـ العربية، لجار ا الزمخشري )ت ،
 محيي الديف عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاىرة.

  ،ى٘ٔٗٔالمقتضب، لممبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، القاىرة-
 ـ.ٜٜٗٔ

 لرسوؿ مازف عبد ا -دراسة تحقيؽ و تقويـ -نحو سيبويو في كتب النحاة
سمماف، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية، ربيع األوؿ 

 ـ.ٕٙٓٓنيساف -ىٕٚٗٔ

 المكتبة الفيصمية، مكة ٔنحو القّراء الكوفييف، خديجة أحمد المفتي، ط ،
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىٙٓٗٔالمكرمة، 

  تحقيؽ: عبد ى(ٜٔٔالجوامع، لمسيوطي )ت جمع ىمع اليوامع في شرح ،
 المكتبة التوفيقية، مصر. الحميد ىنداوي،


