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  أتقدم بالشكر إلى كل من علمني حرفا فصرت له عبدا،

إلى كل من ألبسني ثوب العلم و كساني من المعرفة ما جعلني أسير على 

  .طريق العزة و الكرامة و العلم

  

 ه على قبوليسالم علو  الفاضل الدكتورأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي

على كل النصائح والتوجيهات التي اإلشراف على هذا العمل المتواضع، و 

  .أسداها لي

  ،العمل هذا اممى إت علالجزيل إلى كل من ساعدني شكرـدم بالـأتقكما 

  .إلى كل من طبع حرفا و قدم نصيحة

  

  من أعانني لكل  ثم ،أوالفإن وفقت في المسعى و القصد فالفضل يعود هللا 

  . و لو بالتشجيع

  
    

  



  

   
  
  
  
  

  إلى اللذين تعهداني بالرعاية و الحماية في الصغر ، و بالتوجيه 

  والتشجيع و الدعاء في الكبر،

إلى من أرتاح لحديثهما و يهتز كياني لما أنظر إلى عينيهما ، إلى من قال 

  ،" و بالوالدين إحسانا " فيهما جلت قدرته 

  .إلى أبي و أمي حفظهما اهللا

 

  . حياتي ، زوجيإلى سندي في مشوار

 

  :إلى العصافير التي مألت حياتي إنتعاشا و سعادة ، أبنائي األعزاء 

  .وليد إسالم ، حسام الدين و شوقي

 

  .إلى أخي الوحيد محمد و عائلته

 

  .إلى كل أفراد عائلتي بلغدوش و زغاش صغيرا و كبيرا

  . إليهم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع راجية من اهللا التوفيق
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  :المــقدمــة
  فجر احلضارة العربيةذاللّغة العربية هي اللّغة الوحيدة اليت حظيت باهتمام كثري من الدارسني، فمن

 هنض أصحاب هذه اللّغة يدرسوهنا و يضعون القوانني اليت حتكمها، و منذ عصر اخللفاء الراشدين

رسة بعد املدرسة يف إنشاء النحو العريب و العلماء يتتابعون الواحد إثر الواحد و املد "رضوان اهللا عليهم"

 .وتطويره و تأصيله حىت بلغ مرحلة من النضج العلمي و الوضوح املنهجي مل يبلغها علم آخر

بل يصح القول أن كتب النحو اليت وصلت إلينا بلغت مستوى من الكمال ال يسمح بزيادة 

لفقه و التفسري و األدب و الفلسفة   مستزيد، و النحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية، يف ا

و التاريخ و غريها من العلوم، ألننا ال نستطيع أن ندرك املقصود من نص لغوي دون معرفة بالقواعد 

إن األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون « : اليت ختضع هلا تلك اللّغة، يقول عبد القاهر اجلرجاين

 الذي يفتحها، و أن األغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج هلا، و أّنه املعيار الذي اإلعراب هو

ال يتبني نقصان الكالم و رجحانه حىت يعرض عليه، و املقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حىت 

   )1(»يرجع إليه، و ال ينكر ذلك إالّ من ينكر حّسه و إالّ من غالط يف احلقائق نفسه

 يف كتابه العزيز احلكيم لذا Υ فحسب بل للنحو الفضل الكبري يف معرفة ما أورده اهللا ليس هذا

اندفع علماء فطاحل قّعدوا هلذا العلم يف جهد ال يعرف الكلل فوضعوا له أسسه و مبادئه خاصة عندما 

  .ة الناسأخذ اللّحن يشيع على ألسنة الّناس، و أخذ االحنراف يف اللّسان العريب يشق طريقه عند عام

                                                 
  23صهـ 1133، دالئل اإلعجاز مطبعة املنار  عبد القاهر اجلرجاين-  1
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فكانت البداية من  فاحلفاظ على معاين القرآن الكرمي كان دافعا قويا للقيام هبذا العمل العظيم،

اخلليل بن أمحد الفراهيدي و معاصريه إال أن هذا الدافع مل يكن الوحيد بل فهم القرآن الكرمي نفسه 

   وم الّلسان كسيبويه و األخفشكان دافعا قويا آخر لالهتمام بالنحو، و كدليل على ذلك أنّ أعالم عل

كلهم أعاجم، والعالقة بني اللغة ... و غريهم و أبو علي الفارسي و ابن جّين و الفّراءو الكسائي

   .هم كتاب اهللا العزيز احلكيموالقرآن دفعت من أراد منهم فهم القرآن أن يتقن العربية و يدرك أساليبها ليف

إىل مبتغاهم، و قّدموا لنا كتبا تضم أبواب النحو ‘و فعال استطاع هؤالء بعد مسرية طويلة الوصول 

معتمدين فيها على ما مسعوه من العرب األقحاح و ما نزل يف كتاب اهللا عّز و جل و أول من بادر فيهم 

  ...  و غريهم و جاء بعده الفّراء مث الكسائي مث األخفشبالتأليف سيبويه

و إذا كانت اجلهود متضافرة لتطوير الّنحو فهذا يعين أن هذا الّرعيل من النحاة كانت له نفس 

 الكويف و اتفاقا االجتاه البصري، و االجتاه: اآلراء لذا جند يف خضم هذا العمل العظيم يربز اجتاهان مها

  .فيما اتفقا فيه و اختلفا فيما اختلفا فيه من املسائل اليت كانت و مازالت حملّ الّدراسة عند الباحثني

فمن هو المؤسس الحقيقي للمذهب ،  الدؤيلو إذا كان االجتاه البصري قد ترأسه أبو األسود

   الكوفي؟
مجع القدماء على أنّّ حنو الكوفيني يشكل مذهبا مستقال أو مدرسة مستقلة و احلق أننا إذا لقد أ

أردنا أن نبحث عن رجال مدرسة الكوفة النحوية الذين تؤرخ هبم و الذين يرجع إليهم الفضل يف 

 يشك أحد يف أنّ النحو الكويف بدأ هبما  فال و الفّراءإقامتها و تأسيسها لن جند أبرز من الكسائي

فإليهما يرجع الفضل يف رسم صورة هذا النحو و وضع أسسه و أصوله حىت قال فيهما أبو بكر 
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لو مل يكن ألهل بغداد و الكوفة من علماء العربية إالّ الكسائي و الفّراء لكان هلم االفتخار « : األنباري

  »على مجيع الّناس

 أّول كويف خرج على أساليب البصريني و خالفهم يف كثري من آرائهم، إالّ أنّ و احلق أنّ الكسائي

 يعتربه جلّ النحاة إمام املدرسة الكوفية ألن جلّ آراء الكوفيني إّنما هي يف األصل للفّراء، فقد قال الفّراء

 حصلها و ضبطها، و لوال الفّراء لسقطت العربية، هاء ملا كانت عربية، ألّنلوال الفّر« : فيه أبو العّباس

  .)1(»ألهنا كانت تتنازع و يّدعيها كلّ من أراد و يتكلّم الّناس فيها على مقادير عقوهلم و قرائحهم فتذهب

   ) معاين القرآن (هلذا كله جعلته قطب هذه الدراسة و هذا البحث املتواضع معتمدة على كتابه 

وحىت   للفّراء وجدت له آراء كثرية خالف فيها البصريني ) معاين القرآن(فبعد إطالعي على كتاب 

أستاذه و ويلّ نعمته و ملّا الحظت تنّوعها بني النحوية و الصرفية و كان االختالف حىت يف القراءات 

  :ا املوضوعرأيت أّنه من األجدر اإلملام جبانب من جوانب االختالف فوقع االختيار على هذ

   » من خالل كتابه معاين القرآنّراءـاآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الف« 

فكثريا ما خيتلف تالميذ املدرسة الواحدة يف و جهات النظر اخلاصة اختالفا يرجع إىل أسباب عديدة 

 األوسط مع ، اختلف األخفشع اخلليل ممنها اختالف املنهج و سعة اإلطّالع، كما اختلف سيبويه

  . مع الكسائيسيبويه اختلف أيضا الفّراء

 عمدة الفّراء؟ و هل للفّراء فعال مذهب ينحرف فيه فما هو سبب هذا اخلالف علما أن الكسائي

كان كذلك فكيف نفّسر املنهج العام الذي رمسه الكسائي و سار عليه أتباع عن مذهب الكسائي و إذا 

  ؟املدرسة الكوفية و أّوهلم الفّراء

                                                 
  . ، حممد علي النّجار مقدمة الكتاب الفّراء، معاين القرآن حتق أمحد يوسف جنايت- 1
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هذه األسئلة هي األرضية اليت انطلقت منها يف هذا البحث املتواضع و عليها تتضح مالمح هذا 

 واحدة، و لذلك اقتصرت على بعض املوضوع، و الذي أقّر أّنه موضوع ال ميكن حصره يف رسالة

  .املسائل دون غريها من املسائل اليت كانت موضع اخلالف

  :و قد قّسمت هذا البحث إىل أربعة فصول مصّدرة مبقدمة

  :الفصل األول

حتدثت فيه عن نشأة النحو و املهد األّول له ألننا ال نستطيع أن نتناول دراسة شخصية هلا باع 

ن اإلشارة إىل هذا العنصر، و قد تعّرضت يف البداية إىل سبب نشأة النحو، طويل يف دراسة النحو دو

هذا العلم الذي استرتف كثريا من طاقات العلماء و جهودهم قدميا، و ما زال إىل يومنا هذا موضوع 

أخذ و رد يف كثري من مسائله بني جهابذته و دارسيه، و قد أشرت إىل الدافع األساسي للقيام هبذا 

 و هو الغرية على الدين احلنيف، دين اإلسالم و اخلطر الذي أصبح يهّدد القرآن الكرمي بسبب َالالعمل أ

 .    من ذلكانتشار آفة اللّحن و مل أنس احلديث عن موقف الفّراء

 و أشرت أيضا إىل املؤسس احلقيقي هلذا النحو، معتمدة يف ذلك األدلة و اآلراء اليت جتمع على أنّ

 له -كّرم اهللا وجهه-، إالّ أنين أحسب أنّ اإلمام علي الدؤيلالّرائد األّول يف هذا اجملال هو أبو األسود

  .الفضل يف هذا التوجيه و هذا ملا أويت من بالغة القول و فصاحته و غريته على الّدين احلنيف

 ىل مراحل نشأة النحو، و قسمتها إىل مراحل ثالث، مرحلة الوضع و كانت فطرية،كما تطرقت إ

، حيي بن  الدؤيل، عبد الرمحن بن هرمز، نصر بن عاصم اللّيثيو أهم أعالم هذه املرحلة، جند أبا األسود

  . و ميمون األقرن، عنبسة الفيليعمر
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مث تأيت املرحلة الثانية، و هي مرحلة اجلدال و احلجاج و ميثّلها رجال الطبقة الثانية من املدرسة 

  .البصرية و يف هذه املرحلة أّدى القّياس الدور الكبري يف تغيري مسار تطور النحو

 أّول من بعج النحو، و مّد القياس و العلل، مث تبعه يف هذه و يعترب عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي

 الثقفي، و أيب عمرو بن العالء و يونس بن حبيب، هؤالء املرحلة رعيل من النحاة كعيسى بن عمر

 أن أدرجه باختصار  فله موقف من القياس رأيتأّما الفّراء.األعالم الذين واصلوا تطوير النحو و نضجه

  .يف الفصل األّول على أن أعود إليه ثانية يف الفصل الرابع إن شاء اهللا

و تأيت يف األخري مرحلة التدوين و هي املرحلة اليت بدأ فيها تأريخ النحو على صفحات أّمهات 

 و يليه ) العني  (ليف كتابه بن أمحد الفراهيدي الذي أبدع يف تأالكتب و رائد هذه املرحلة هو اخلليل

 و ال ينكر أحد ما هلذا األخري من مكانة وسط معاصريه و من جاء بعده و دوره الفّعال يف سيبويه

  .تطوير النحو

  :  الفصل الثاين

أما الفصل الثاين فقد احتوى املوطن الثاين لنشأة النحو العريب أال و هو الكوفة، و قد تعّرضت فيه 

  و سياسيا و نشأة النحو هبا دون أن أنسى سبق البصرة الكوفة يف النشأة،ا ظروف نشأهتا تارخييإىل

وهذا ما ال ينكره أحد، فالبصريون هم الذين أّسسوه و أّصلوه، إالّ أن هذا ال يعين أّنه مل يبق للكوفيني 

عالمها األوائل و أدرجتهم ما يزيدونه بل كان هلم الفضل أيًضا يف تطويره و نضجه، و قد تطّرقت إىل أ

  .وفق ثالث طبقات
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 الذي يعتربه النحاة أّول من وضع ، و مثل الطبقة الثانية الكسائي و اهلّراءمثل الطبقة األوىل الرؤاسي

كانة مرموقة وسط علماء اللبنات األوىل للمذهب الكويف و إليه يرجع بروز هذه املدرسة، و قد احتل م

  .اللسان و الدليل على ذلك تلك املناظرات اليت مجعته بعلماء فطاحل من عصره

، هذه الشخصية الفذّة اليت وقع عليها اختياري من دون سائر النحاة أّما املرحلة الثانية فيمثلها الفّراء

  .لتكون موضوع هذا البحث املتواضع

عّرض حلياته بشيء من اإلسهاب و لكن مل يتسن يل ذلك، فلم تكن حياته و قد حاولت أن أت

، هلذا اكتفيت بالقليل الذي وجدته مبثوثا يف كتب التراجم خاصة كاحلديث ةمفّصلة يف املصادر التارخيي

عن نسبه و والدته و نشأته و أهم صفاته اليت جعلته حيضى باحترام معاصريه له، كما أشرت إىل 

 ساعدته على االتصال باآلخرين و ما اتصف به من خالل أقوال العلماء فيه، أّما مؤلفاته رحالته اليت

 و سبب تأليفه ) معاين القرآن(فذكرت ما وجد منها و ما ضاع، مركّزة على كتابه موضوع الدراسة 

  .ألّنه كما يبدو للفّراء قّصة مع هذا الكتاب و قد أدرجتها يف هذا الفصل

شرت إىل مشاخيه الذين سامهوا يف تكوينه العلمي و خاصة أستاذه الذي تأثر به و لدراسة شخصيته أ

يف البداية مث خالفه يف بعض اآلراء و يف آخر عنصر من هذا الفصل ذكرت دوره يف تأسيس املذهب 

  . و مجاعته من البصرينيالكويف من خالل بعض املسائل اليت خالف فيها سيبويه

  :ثالفصل الثال

 من خالل كتابه         الكسائيويف هذا الفصل مجعت فيه املسائل النحوية اليت خالف فيها الفّراء

 و قبل املباشرة يف دراسة تلك املسائل، و إبداء آراء بقية النحاة، كان البد من       )معاين القرآن(

  . وغريهليها الفّراء علًما أّنه عمل على تغيري جلّ ما ورد عن سيبويهالتعّرض إىل املصطلحات اليت اعتمد ع
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ال يتسىن له فهم وجهة نظره إالّ بعد دراية تامة بتلك )  معاين القرآن(فمن يتناول كتابه 

صة فلم يكن  حاول فعال وضع مدرسة حنوية خااملصطلحات و من خالل هذا ميكن القول إنّ الفّراء

االختالف يف العوامل و املعموالت بل غّير حىت املصطلحات و تبعه يف ذلك الكثري من النحاة، 

تتصل جلّها  )  معاين القرآن(واملالحظ أن املصطلحات النحوية اليت اعتمد عليها الفّراء يف كتابه 

من خالل بعض التراكيب و مثال باملعاين النحوية باإلضافة إىل اجلانب الداليل الذي ميكن الوصول إليه 

ذلك البدل، فالفّراء يسميه التكرير و املقصود بذلك تكرار العامل، أّما حني يسميه مفّسراً فاملقصود 

  .و هكذا... بذلك تفسريه للمبدل منه، و كذلك احلال بالنسبة للصرف و اخلالف

وية فقط كما ذكرنا آنفا، بل خالفه حىت يف بعض  يف املسائل النحو احلقيقة أنه مل خيالف الكسائي

و يرّد  القراءات فعلى الّرغم من اعتماده على ما مسعه من هذا األخري إالّ أّنه كان يستحسن بعضها

  .بعضها اآلخر

 و أستاذه كثرية مبثوثة يف كتب أنّ املسائل موضوع اخلالف بني الفّراءو الّبد من اإلشارة إىل 

 بداية )معاين القرآن(نحو، و لكنين اكتفيت باملشهورة منها، و حاولت تصنيفها كما وردت يف كتابه ال

من فاحتة الكتاب إىل سورة الناس، ولكن يف بعض األحّيان يتعرض للمسألة أكثر من مّرة، عندما تتكرر 

  .الظاهرة النحوية يف آية أخرى من الذكر احلكيم

 من جهة و ما تقابلها من وجهات نظر علماء لى ذكر رأي الفّراءو يف رصد تلك املسائل عملت ع

و باحثني آخرين سواء أكانوا من نفس املدرسة أو من املدرسة البصرية، من القدماء و احملدثني و ذلك 

 .عمال على االستعانة هبم يف معرفة أي وجهة نظر كانت أصوب
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 يف آن واحد و آخذ على سبيل املثال  و سيبويه خيالف الكسائيو يف كثري من األحّيان كان الفّراء

  .و غريها من املسائل" لوال"، االسم املرفوع بعد "بئس"و " نعم"فعل التعجب 

مات اليت وصم هبا  ألزيل تلك االهتاو يف عرض تلك املسائل كنت أرجع غالبا إىل رأي سيبويه

 لسيبويه ألجل نقده فحسب، و احلقيقة غري ذلك فمثلما خالف )الكتاب(، فقد اّتهموه بأّنه أخذ الفّراء

  .الفّراء سيبويه يف بعض اآلراء جنده يتبىن آراء أخرى، فالدافع إذا مل يكن النقد بقدر ما كان االنتفاع

  :الفصل الرابع

، فاملصدر األّول و املعتمد عليه هو القرآن د خّصصته ملصادر األخذ عند الفّراءأّما هذا الفصل فق

يف احلجة أقوى  و الكتاب أعرب« الكرمي ملا له من أمهية يف تثبيت القواعد و بنائها، فكثريا ما كان يردد

  »من الشعر

 مل يدرس القواعد النحوية اليت بنيت اءيتبّين لنا أن الفّر ) معاين القرآن (فمن خالل عنوان الكتاب

  .عليها آيات الذكر احلكيم بعيدة عن املعاين املقصودة

 هبذا اجلانب يف أّما املصدر الثاين فهو القراءات فهو موضوع آخر جدير بالّدراسة نظًرا الهتمام الفّراء

   ). معاين القرآن (كتابه 

ييس لقبوهلا و استحّساهنا أو تضعيفها و من بينها مطابقتها باملصحف و كثرة و للفّراء مقا

  .استعماهلا يف كالم العرب

 قد انتهج منهج أستاذه يف هذا اجلانب إذ جنده يكثر من النقل عن و الالفت لالنتباه أن الفّراء

   )اين القرآن  مع(القّراء و املفسرين لذلك كثرت أمساء القّراء يف كتابه
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 مل يعتمد عليه كثريا، بل كان يكتفي أّما املصدر الثالث فهو احلديث الشريف، إالّ أنّ الفّراء

باملعىن دون اللفظ شأنه يف ذلك شأن بقية النحاة، و يرجع سبب ذلك إىل انعدام الثقة يف نقل 

  احلديث بلفظه عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 من النحاة الذين أولوا اهتماما واسعا هلذا الشاهد، فقد صدر الرابع فهو الشعر، و الفّراءأّما امل

   ).معاين القرآن(وّسع من دائرة استخدامه يف كتابه

 يعتمد على كالم العرب أّما املصدر األخري فهو الرواية عن العرب و األعراب، إذ جند الفّراء

صحاء و حىت كالم األعراب الذين نزلوا احلواضر و إذا كان قد أكثر من نقل الكالم فألنه ال الف

يريد أن يبخس ألّية لغة َسِمَعها حقها يف الوجود و األداء و هبذا استطاع أن جيمع ذخرية من 

قط على الشواهد ال يستهان هبا و ميكن الّركون إليها و لتأصيل آرائه النحوية مل يعتمد الفّراء ف

  .النقل بل اعتمد أيضا على القياس و التعليل

 مل يكن كذلك دائما بل جنده أدّق توّسع يف القياس فإن الفّراء  قدإذا كان الكسائي: القياس

اة من أستاذه يف كثري من أقيسته، و القياس يرتبط عنده بالذكر احلكيم أوالً مث كالم العرب و النح

احملدثون أعأبوا الكوفيني كثريا على توسعهم يف القياس إىل درجة األخذ بالشاذ، أقول فعال كانوا 

  .كذلك، لكن الفّراء مل يتبعهم يف هذا و كدليل على ذلك رفضه لبعض األقيسة الشاذة

 لتبسيط الظواهر  فقد اعتمد عليه إىل جانب القياسو خنتم هذا العنصر بالتعليل عند الفّراء

، و بذلك حاول إزالة كلّ إهبام يف فهم ) معاين القرآن (الصرفية، و النحوية اليت أوردها يف كتابه

  .ما أورده من آراء
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و قد ضمنت خامتة البحث مجلة من النتائج اهلامة املستخلصة من دراسة تلك املسائل، ومن 

  .حات عبثًّا و إّنما له هدف آخر أال و هو تكوين مدرسة خاصة مل يغّير املصطلبينها أنّ الفّراء

املوضوع أّما املنهج الذي أخذت به يف هذا املوضوع، فهو املنهج الوصفي التحليلي تبًعا للطبيعة 

راسة أتعرض إىل آراء ، وكنت خالل هذه الد و الكسائيواملتعلّق بتتبع املسائل موضوع اخلالف بني الفّراء

  .سابقيه و معاصريه من الدارسني أمالَ يف الوصول إىل معرفة الرأي الصواب

و لإلملام هبذا املوضوع اعتمدت على جمموعة من املصادر و املراجع اليت أحسب أنين   

  .وجدت فيها بعض املعلومات املتعلّقة باآلراء املقصودة يف هذا البحث و اليت استوفت الغرض

 البن )فيات األعيان( للفّراء، و )معاين القرآن (  املصادر املعتمد عليها أذكر أّوال و من

و قد تنّوعت بني كتب النحو، ...  و غريها)ألفية ابن مالك(للسيوطي ، ) اإلقتراح(خلّكان، 

  .التاريخ و التراجم والطبقات

حممود / ، و دحممد عيد/أصول النحو لدأّما املراجع و الكتب احلديثة، فكانت متنّوعة ك

  .سليمان ياقوت و املدارس النحوية لشوقي ضيف و حنوها

و إّنه ملن الصعب تناول موضوع يف جمال من جماالت النحو، إالّ أن حّبي هلذا اجملال، و أملي 

عاب اليت واجهتين يف التخصص فيه كان دافعا قويا للمواصلة على البحث على الّرغم من الّص

  .واجلهد الكبري الذي بذلته و يف كلّ هذا استعنت باهللا ليوفقين يف هذا العمل املتواضع

  :و اختياري هلذا العنوان

  » من خالل كتابه معاين القرآناآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفّراء«

  . خاصةاء الكسائيكان لغرض توضيح اآلراء النحوية اليت خالف فيها الفّر
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 يعترب دون مغاالة أّما األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذه الشخصية فألنين أرى أنّ الفّراء

  .املؤسس احلقيقي للمذهب الكويف فإليه تنسب جلّ آراء الكوفيني

ليه اإلمهال و النسيان فلم أجد إضافة إىل هذا فالفّراء من أبرز أعالم الّنحو إالّ أّنه جار ع

  .باحثني أفردوا له كتًبا تناولوا فيها حياته و دوره يف تأسيس املذهب الكويف بشيء من اإلسهاب

  

λ;
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  الفصل األول
 نشـأة النحــو

  سبب نشأة النحو 
  في اللّحن وقوع الفّراء

  واضــع النحــو
  مراحل نشأة الّنحو 

 ] فطرية [  مرحلة الوضع  –أ 
   عبد الرحمن بن هرمز-1
    نصر بن عاصم الّليثي- 2
  ـــي بـن یـعمــــــر  یحـــــــــ- 3
   عنبسـة  الفيـــــــــــــــــل- 4
   ــــــــــــــــرن مـيـمون األق- 5

  مرحلة الجدال و الحجاج -ب 
   د اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي عب-1
      الثـــــــقـــــــفــــــــــي  عيسى بن عمر- 2
   أبو عمرو بن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء - 3
   القياس عند أبي عمرو  بــن العـــالء - 4
  ـيـب   یـونس بـــــــــــــــــــــــــــــن حب- 5

 ج ــ مرحـلــــــــة التدويــــــــــــــــن 
   بن أحمد الفراهـــــــــــــــــيدي    الخليل- 1
   و دوره في نشــــــــــــــــــأة النحو   سيبویه- 2
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  :نشـأة النحــو
  

مبيزة فريدة على سائر اللّغات األخرى      ما ميكن ذكره يف بادئ األمر هو أنّ اللّغة العربية تتميز            

 تعرضت له بعض من اللّغات عـرب  يو هي ارتباطها بالقرآن الكرمي الذي حفظها من االندثار الذ     

  .مسرية التاريخ

و من املعلوم أن هذه اللّغة العربية قد نشأت سليمة يف جزيرة العرب فكان أبناؤها ينطقون هبا                 

 بقيت كذلك حقبة زمنية طويلة، و هذا ما يؤكـده األدب            نقية سليمة من كل ما يشينها، ولقد      

  .اجلاهلي الذي وصل إلينا نثره و شعره

و يعود الفضل إىل سوق عكاظ، هذه السوق اليت كانت ملتقى العرب، يتوافد عليهـا أبلـغ                 

اخلطباء و أنبغ الشعراء من كل فج من أفجاج شبه اجلزيرة العربية ليلقوا ما جادت به قـرائحهم                  

ني يف ذلك على اللّغة الفصيحة،  و بقي األمر كذلك، إىل أن بزغ نور اإلسالم فدخل الّناس                  حمافظ

يف دين اهللا أفواجا، فأصبحت اململكة اإلسالمية مترامية األطراف توحّدها راية اإلسالم، وجتمعها             

  .لغة القرآن

عربية فأصبحت  تواصلت الفتوحات اإلسالمية و كان لزاما على من دخل اإلسالم أن يتعلّم ال            

اللّغة العربية هي لغة التخاطب فاكتسحت اللهجات احمللية لتلك البلدان وصهرهتا يف بوتقتها وهذا              

بعد أن اختلط العرب بغريهم من األجناس األخرى فاستمّر هذا االختالط والتأثر سواء كان ذلك               
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سواق، و نتج عن هذا     أو يف املساجد و األ    . يف البيوت بعد أن تصاهروا و اندمج بعضهم يف بعض         

االختالط ظهور املوايل و املتعّربني، الذين مل يتمكنوا من االنسالخ من لغتهم األم، فانتـشرت يف                

اللّغة العربية جرثومة ما فتئت أن ازدادت رويدا رويدا مع زيادة رقعة اإلسالم أال و هي اللّحـن،                  

  . الكرمي أيضا وأصبحت خطرا ليس على اللّغة العربية فحسب بل و على القرآن

هلذا انربى العلماء العرب يف صدر اإلسالم إيل التصّدي هلذا السيل اجلارف الذي كاد يكتسح               

  .اللّغة العربية مبا قذف فيها من حلن تسربت عدواه إىل القرآن الكرمي

  فإىل أي مدى انتشر اللّحن يف صدر اإلسالم ؟ 

  ؟وهل كان وحده السبب و الدافع األساسي لنشأة النحو  

  من ذلك ؟و ما موقف الفّراء 
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   :سبب نشأة النحو
أّنه أفصح العرب لسانا و أوضحهم بيانا و أعذهبم نطقا، وأقواهم حّجة  εُعرف عن الرسول 

: فكأنّ اهللا تعاىل مجع فيه من املعارف ما تفّرق و مل يوجد يف غريه من بين أبيه، فهو القائل

و رّده على الّصحابة  ) أنا أفصح العرب بيد أّني من قريش ( ، و )أوتيت جوامع الكلم(

ما مينعين، : ( رضوان اهللا عليهم حينما عجبوا من فصاحته و هو يصف هلم الّسحابة حيث قال

، فكل هذا يثبت فصاحته و مسو لغته ، فقد قرأ  ) القرآن بلساين ، بلسان عريب متني وإّنما أنزل

ن الغلط على الرغم من أّنه كان أمّيا ، و تبعه يف ذلك الصحابة القرآن الكرمي فصيحا خاليا م

على القراءة السليمة للقرآن الكرمي أشد احلرص،  εرضوان اهللا عليهم ،  و قد حرص الرسول 

  .ومع ذلك ظهر اللّحن يف عهده 

 و اعلم أنّ أّول ما اختلّ من كالم العرب فـأحوج إىل تعلّـم               «: قال أبو الطيب عبد الواحد    

فقد روينا أن رجال حلّـن       εإلعراب، ألنّ اللّحن ظهر يف كالم املوايل و املتعّربني من عهد النيب             ا

، و بعد وفاته زاد انتشار اللّحن على الّرغم من          )1(» ) أرشدوا أخاكم فقد ضلّ   : ( حبضرته فقال 

ألن أقـرأ   « :  يقـول  τ حرص اخللفاء الراشدين أيضا على القراءة السليمة للقرآن فهذا أبو بكر          

 فريوى يف كتب    τو استمّر هذا الفساد يف عهد عمر         . )2(»فأسقط أحّب إيلّ من أن أقرأ فأحلن        

   من يقرئين :  فقال τ الطبقات   و التراجم أّنه قدم أعرايب يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب              

                                                 
ـ  1375سنة ) 2(، ط23 أبو الطيب عبد الواحد اللّغوي، مراتب النحويني ص -1   .  بريوت- دار الفكر العريب- م 1955/ ه

  .  بريوت -  دار الكتاب العريب-م   1952/ هـ  1371سنة ) 2( ط 8ص  . II    و انظر اخلصائص البن جّين ج 
  . 23للّغوي ، مراتب النحويني ، ص  أبو الطيب ا- 2
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أن اهللا برئ من املـشركني      « :  فأقرأه رجل سورة براءة، فقال       ؟ εشيئا مما أنزل اهللا على حممد       

 إن يكـن    !أَو قد برئ اهللا من رسوله     : ، فقال األعرايب    )رسوله(، باجلر لكلمة    ] 3/التوبة[» ورسوِله  

 أتربأ مـن    !يا أعرايب   :  مقالة األعرايب ، فدعاه فقال     τ فبلغ عمر  !اهللا برئ من رسوله فأنا أبرأ منه        

يا أمري املؤمنني إين قدمت املدينة و ال علم يل بالقرآن ، فسألت من يقرئين ،                :  فقال   !رسول اهللا ؟  

فقلت أوقد برئ اهللا تعاىل » أن اهللا برئ من املشركني و رسوِله       « : فأقرأين هذا سورة براءة فقال      

: فقال ليس هكذا يا أعرايب،      τله عمر   :  إن يكن برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فقال           !من رسوله   

وأنـا،  :  فقال األعرايب  ] أن اهللا برئ من املشركني و رسولُه         [: كيف هي يا أمري املؤمنني ؟ فقال      

  . )1( أالّ يقرأ القرآن إالّ عامل باللّغةτواهللا، أبرأ ممن برئ اهللا و رسوله منه، فأمر عمر 

  .كيمو واضح من هذه الروايات أنّ اللّحن ظهر أّول األمر حني قراءة آي الذكر احل

  فهل بقي الّلحن في قراءة القرآن الكریم فقط أم تعّداه إلى الّلغة المنطوقة ؟

لقد أشرت يف البداية أنّ العرب يف العصر اجلاهلي كانوا يتكلّمون باللّغة العربية مـستقيمة يف                

أساليبها بعيدة عن اللّحن إىل أن جاء اإلسالم فاختلط العرب بغريهم من الشعوب و األجنـاس                

و مل تزل العرب تنطق علـى سـجيتها يف صـدر            « :  بقوله رى، وهذا ما عّبر عنه الزبيدي     األخ

فدخل الناس فيه أفواجـا،     . إسالمها وماضي جاهليتها حىت أظهر اهللا اإلسالم على سائر األديان         

فـساد يف اللّغـة     ، و اجتمعت فيه األلسنة املتفرقة و اللّغات املختلفة، ففشا ال          وأقبلوا إليه أرساال  

  .)2(»العربية و استبان منها يف اإلعراب الذي هو حليها، و املوضح ملعانيها 

                                                 
  . مصر - دار املعارف- م 1973سنة ) 5( ط 25حممد الطنطاوي ، نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة ، ص - 1
  .  م 1954/ هـ  1373سنة )  1(  ط 1الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ، حتقيق حممد أبو الفضل ص - 2
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و قد وردت يف كتب الطبقات و التراجم روايات كثرية تؤكّد تـسّرب اللّحـن إىل كـالم          

قـال  « : ل نقال عن معجم األدباء لياقوت احلمـوي قـا        العرب، منها ما ذكره حممد الطنطاوي     

، مـتعلمني إنا قـوم    :  على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا      τب  ومّر عمر بن اخلطّا   : ياقوت

  .)1(»و اهللا خلطؤكم يف لسانكم أشّد علي من خطئكم يف رميكم : فأعرض مغضبا و قال

كتب « : لظاهرة اللّحن قال   τرى تبّين تصّدي عمر      فقد أورد رواية أخ    أما أبو الطيب اللّغوي   

سالم عليك، أمـا    ”:  فكتب إليه عمر   “من أبو موسى  ”: كاتب أليب موسى األشعري إىل عمر     

  .)2( »“بعد، فاضرب كاتبك سوطا واحدا، و أّخر عطاءه سنة 

و قد حفلت كتب الطبقات و التراجم بالروايات و األخبار و العبارات اليت تـذم اللّحـن،                 

إنّ الرجل ليلحن و عليه اخلز األدكن فكـأنّ         « : وتعيب من يقع فيه و من ذلك قول ابن شربمة         

 أّنه  و يروى عن أبان بن عثمان     . »عليه أخالقا، و يعرب و عليه أخالق فكأنّ عليه اخلز األدكن            

  .)3(»لثوب اجلديد اللّحن يف الرجل الّسرّي كالتغيري يف ا« : قال

و مهما كثرت الروايات حول ظهور اللّحن و تفشيه على األلسن فإنّ أول انتشاره كـان يف                 

أنا من قريش و نـشأت يف بـين سـعد، فـأىن يل              ( :εاحلواضر و يؤكد ذلك قول الرسول       

  .)4()اللّحن

                                                 
  .  16 ص أشهر النحاةنشأة النحو و  الطنطاوي - 1
   .8صIIابن جّين اخلصائص ج / 23أبو الطيب اللّغوي مراتب ، النحويني و اللّغويني ص  - 2
   .4 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص - 3
   .23أبو الطيب اللّغوي ، مراتب النحويني و اللّغويني ص  - 4
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.       سـعد و كدليل على ذلك اعتماد الرواة يف أخذهم على قبائل من هوازن و منها قبيلة بـين     

و ليس الرواة فحسب بل حىت اللّغويون و النحاة ففي قياساهتم مل جيدوا إال القـرآن و احلـديث                   

فانتقل أهل احلضر من الرواة والنحاة إىل البوادي        . وكالم العرب يرجعون إليها كمصادر أساسية     

  .لصقل ألسنتهم ومن هؤالء الفّراء

   في الّلحن آونه من أهل الحضر ؟فهل وقع الفّراء
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  : في اللّحن وقوع الفّراء
لقد كان اللّحن يف املراحل الباكرة من احلياة اللّغوية عند العرب بسيطا، و ميكن السيطرة عليه                

كمـا  بواسطة التعليم و التلقني و اإلرشاد إىل الّصواب، و لكن مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية                

أشرت و ظهور املوايل و املتعربني زاد انتشار اللّحن وأصبح أكثر يف كالم أهل احلـضر، لـذلك                

:  قال وحّدث حممد بن اجلهم   « : ، قال الزبيدي   وقع يف حلن حبضرة هارون الّرشيد      يقال إنّ الفّراء  

دخل الفّراء على هارون الّرشيد فتكلّم بكالم حلن فيه مّرات، قال           : ن املستنري قطرب قال   حدثين اب 

إنّ : أتلحن ؟ قال يا أمري املؤمنني     : إّنه قد حلن يا أمري املؤمنني، فقال الّرشيد للفّراء        : جعفر بن حيي  

فظت مل أحلـن و إذا رجعـت إىل         طباع أهل البدو اإلعراب و طباع أهل احلضر اللّحن، فإذا حت          

  .)1(»الطبع حلنت، فاستحسن الّرشيد قوله 

 كان على علم بلحنه و لكّنه أجاز ذلك ملـا رأى أنّ املعـىن ال                و من هذا نصل إىل أنّ الفّراء      

عراب على اللّفظ دون    العرب خترج اإل  « :  أمحد بن حيىي يف قوله     خيتلف، و أكّد ذلك أبو العّباس     

املعاين و ال يفسد اإلعراب املعىن، فإذا كان اإلعراب يفسد املعىن فليس من كالم العرب، و إّنما                 

كلّ مـسألة وافـق إعراهبـا       : صّح قول الفّراء ألّنه عمل العربية و النحو على كالم العرب فقال           

  .)2(»معناها، و معناها إعراهبا، فهو صحيح

للفّراء و هو الكتاب املعتمد عليه يف هـذا البحـت            ) معاين القرآن ( ب  و إذا عدنا إىل كتا    

  .لوجدنا أمثلة كثرية من هذا القبيل

                                                 
  . 143الزبيدي، طبقات النحويني و اللّغويني، ص  - 1
  .143 املصدر السابق ص - 2



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الف                                                          الفصل األول                                                          

 20

َصاِرِهْم                    [: و مثال ذلك وقوفه عند قوله تعـاىل        ى َأْب ْمِعِهْم َو َعَل ى َس ُوِبِهْم َو َعَل ى ُقل َتم اُهللا َعَل َخ

َشاَوة ٌ   و إذا أردنـا    . “و على مسعهم    ”:  إىل أنّ معىن اخلتم انقطع عند قوله       ، نّبه الفّراء  ]7/البقرة[ ]ِغ

ـ  “الغشاوة  ”رفع   ، أي اخلرب ألنّ املبتدأ و اخلرب عنده يترافعان فكـل           “على أبصارهم   ” يكون ب

 و قـد أجـاز      “و جعل ”منهما يطلب اآلخر، أما إذا أردنا النصب فيكون حسب رأيه بإضمار          

  .)1(الوجهني

إىل دراسة الذكر احلكيم من اجلانب النحـوي        ) معاين القرآن (  يف كتابه    اءفلم يتعرض الفرّ  

والصريف فحسب بل حىت اجلانب الداليل أواله اهتماما بالغا خاصة للقراءات املختلفة، و كـان               

و هو  « : دائما يذكر األوجه املختلفة و اآلراء املتباينة مث يورد اجلانب الصحيح حسب رأيه قائال             

  .»... أجود الوجهني، و هو أبني الوجهني 

 و ليس أحد مـن      «: و عن انتشار ظاهرة اللّحن عند أهل احلضر يقول أبو احلسن األخفش           

أّنه حيكي كالم أبيه و سلفه، يتوارثونه آخر عن أّول ، و تـابع عـن                : العرب الفصحاء إالّ يقول   

حلضر ألّنهم يتظاهرون بينهم بأّنهم قد تركوا و خالفوا كـالم مـن             مّتبع، و ليس كذلك أهل ا     

ينتسب إىل اللّغة العربية الفصيحة ، غري أنّ كالم أهل احلضر ُمَضاٍه لكالم فـصحاء العـرب يف                  

  .)2(»  وتأليفهم إال أهنم أخلّوا بأشياء من إعراب الكالم الفصيح محروفه

                                                 
   .13ص  الفّراء ، معاين القرآن ج- 1
 .29ص II  ابن جّين، اخلصائص ج- 2
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أربعـة  « : يعدون من ال يلحن، قال األصمعيو هكذا انتشرت آفة اللّحن حىت أصبح العرب    
 و بن القريـة،      و احلجاج بن يوسف     و عبد امللك بن مروان     الشعيب: مل يلحنوا يف جّد وال هزل     

  .)1(»واحلجاج أفصحهم 
للّحن قد أصاب القرآن و كالم العـرب علـى الـسواء     و يتضح من كل هذه الروايات أنّ ا 

و للحفاظ على هذه اللّغـة      .وهكذا أخذ االحنراف يف اللسان العريب يشق طريقه عند عامة الناس            

اليت كّرمها اهللا انربى ثلّة من العلماء يف الصدر األّول اإلسالمي للحّد من انتشار هذه اآلفة و ذلك             

ـ     . نت بداية لنشأة النحو   بوضع قوانني و قواعد بسيطة كا      د عنـها أنّ    افاحلقيقة اليت ال ينبغي احلي

وضع هذا العلم إمنا كان هلذه احلوادث متضافرة و اليت كثرت يف كتب الطبقات و التراجم، وهذا                 

فلما جاء اإلسالم و فارقوا احلجاز لطلب امللك الذي كـان يف      « :  يف قوله  ما يؤكده ابن خلدون   

املخالفات اليت   األمم و الدول، و خالطوا العجم تغّيرت تلك امللكة مبا ألقى إليها السمع من                أيدي

للمتعربني، و السمع أبو امللكات اللسانية ففسدت مبا ألقي إليها مما يغايرها، جلنوحها إليه باعتياد               

نغلق القـرآن   السمع، و خشي أهل العلوم منها أن تفسد تلك امللكة رأسا و يطول العهد هبا، في               

واحلديث على الفهوم، فاستنبطوا من جمارى كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردة شـبه الكليـات               

  .)2(»و اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو ... والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكالم 

لى أنّ  و إذا كانت الروايات و األخبار اليت و ردت يف كتب الطبقات و التراجم تكاد جتمع ع                

  .سبب نشأة النحو يعود إىل ظهور اللّحن يف قراءة القرآن الكرمي و يف اللّغة املنطوقة

  أم هناك تباین في اآلراء ؟ فهل تجمع على واضعه ؟ 

                                                 
   .17الطنطاوي ، نشأة النحو، ص 1 - 
 - دار الكتب العلمية – م 1993/  هـ 1413سنة ) 1(  ط470ابن خلدون ، املقدمة ، ص -  2
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لإلجابة عن هذا السؤال جيدر يب أن أورد بعض الّروايات اليت كثر تداوهلا يف كتب الطبقات                 

  . حىت أصبح للرواية الواحدة أكثر من وجه والتراجم حول سبب نشأة النحو و واضعه
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  :واضــع النحــو

جيمع القدماء على أنّ واضع النحو من صدر اإلسالم لكّنهم اختلفوا يف من هو الواضع، أهو                

   ؟ الدؤيل أم أبو األسود- كّرم اهللا وجهه - اإلمام علي

 يف  ابن سالم اجلمحـي   :  و من هؤالء    الدؤيل تقدمون أنّ واضع النحو هو أبو األسود      يرى امل 

 يف املعارف و الزجاجي يف األمايل و أيب الطيب اللّغـوي يف             طبقات فُُحول الشعراء، و ابن قتيبة     

 يف الطبقات وابن الندمي يف الفهرست، أّما املتأخرون منهم فقد ذهبوا             النحويني و الزبيدي   مراتب

  : و هبذا كثرت الروايات و منها ما يلي- كّرم اهللا وجهه - أنّ واضعه هو اإلمام علي

حّدثنا :  قال م الطربي حّدثنا أبو جعفر حممد بن رست     : قال أبو القاسم الزّجاجي يف أماليه     «  )1

، حـّدثنا   ، حّدثنا سعيد بن سامل الباهلي      بن إسحاق احلضرمي   أبو حامت السجتاين، حّدثين يعقوب    

 فرأيتـه مطرقـا     τ بن أيب طالـب      دخلت على علي  :  الدؤيل قال  أيب عن جّدي عن أيب األسود     

إين مسعت ببلدكم هذا حلنا فأردت أن أصـنع         : متفكرا، فقلت فيما تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال        

مثّ أتيته بعد ثالث    . إن فعلت هذا أحييتنا و بقيت فينا هذه اللغة          : كتابا يف أصول العربية، فقلت    

لكالم كلّه اسم و فعل و حرف فاالسم ما أنبأ          فألقى إيلّ صحيفة فيها بسم اهللا الرمحان الرحيم، ا        

  )1(»عن املسمى و الفعل ما أنبأ عن حركة املسمى و احلرف ما أنبأ عن معىن ليس باسم وال فعل 

قـال أبـو    « :  فقد أورد رواية أخرى يف الفهرست جاء على النحو التايل            أما ابن الندمي   )2

 و كان ال خيرج شيئا ممـا         أبو األسود  –السالم   عليه   – بن أيب طالب     عن علي النحو  أخذ   عبيدة

                                                 
  .  بريوت - دار الكتاب العريب –م  1984  / هـ 1404سنة ) 1( ، ط 27ص Iالسيوطي ، األشباه و النظائر ج  -  1

  .27       و انظر مراتب الّنحويني أليب الطيب اللّغوي ص 
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 إىل أحد حىت بعث إليه زياد أن اعمل شيئا يكـون للنـاس          – كّرم اهللا وجهه     -أخذه عن علي      

 إنّ اهللا بـرئ     ”:  قارئا يقرأ  إماما و يعرف به كتاب اهللا  فاستعفاه من ذلك حىت مسع أبو األسود             

ما ظننت أنّ أمر الناس آل إىل هذا ، فرجع إىل زيـاد             : فقال  .  بالكسر “من املشركني و رسوِله     

و كنت قد أدرجت هذه الّرواية بشكل آخـر يف العنـصر            ) 1(»أنا أفعل ما أمر به األمري     : فقال  

فأمر بأن ال يقرئ القـرآن إال عـامل         «  مسع حلن األعرايب     τب  الّسابق و ذلك أنّ عمر بن اخلطّا      

و واضح من هذه الرواية أنّ نـشأة النحـو           . )2(» الدؤيل أن يضع الّنحو      باللّغة و أمر أبا األسود    

وضع النحـو    ب  هو الذي أمر أبا األسود     τو أنّ عمر   ترتبط باللّحن حني قراءة آي الذكر احلكيم،      

  . ويروى أنّ وضع النحو كان بطلب من أيب األسود نفسه و هذا ما توّضحه الرواية الثالثة 

       عن عاصم بن    عن أيب بكر بن عّياش     ابن أيب سعد عن عمر بن شّبة       ذكر   «: قال الزبيدي  )3

إين أرى  : ، جاء إيل زياد بالبصرة، فقال      الدؤيل لعربية أبو األسود  أّول من وضع ا   : يب الّنجود، قال  أ

أفتأذن يل أن أضع للعرب كالما يقيمون به        العرب قد خالطت هذه األعاجم، و تغّيرت ألسنتهم،         

 أبانا و ترك بنون، فقـال       تويفَ! أصلح اهللا األمري  : فجاء رجل إىل زياد فقال    . ال  : كالمهم ؟ قال  

ضع للناس الذي كنت هنيتك عنـه أن        : فقال. أدع يل أبا األسود   ! تويف أبانا و ترك بنون      : زياد

 .)3(»تضع هلم 

أنّ الذي أوجب عليه الوضع يف النحو أنّ ابنته قعدت معه يف يوم قائظ شـديد                و روي   «   )4

الغيظ ، وهو ما    :  ، فقال أبوها     “ ِّ ما أَشدُّ احلر   ”: قالت  احلّر فأرادت التعّجب من شّدة احلّر ف      
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 حنن فيه يا بنّية ، جوابا عن كالمها ألّنه استفهام ، فتحّيرت و ظهر هلا خطؤها فعلم أبو األسـود                   

عل فعمل باب التعجب و باب الفا     ! َّ احلر َّما أشد : قويل يا بنّية    : أّنها أرادت التعجب ، فقال هلا       

 و يظهر من هذه الرواية أنّ نشأة النحو مرتبطة باللّحن يف            )1(»و املفعول به و غريها من األبواب        

 الدؤيل وضـع    اللّغة املنطوقة و هذا من خالل احلوار الذي دار بني األب و ابنته و أنّ أبا األسود                

سود الدؤيل النحو أنّ رجال قدم      النحو دون أن يأمره أحد بذلك كما يروى يف سبب وضع أيب األ            

مالك يا سعد ؟    : قالف «من البصرة مع أهله و كان فارسا مّر أمام أيب األسود و هو يقود فرسه                

 هؤالء املـوايل قـد      فرسي ضالع ، فضحك به من حضره ، قال أبو األسود          : أال تركب ؟ فقال     

فوضع بـاب الفاعـل     ! ة ، فلو علّمناهم الكالم      رغبوا يف اإلسالم و دخلوا فيه و صاروا لنا إخو         

  )2(»واملفعول مل يزد عليه 

:  وضع النحو دون أن يأمره أحد، قـال األصـمعي          و هذه رواية أخرى توّضح أنّ أبا األسود         )5

أخذته ّمحى،  : ّين ؟ قال  ما فعل أبوك يا بُ    : يتعلم منه الّنحو، فقال له يوما     كان غالم يطيف بأيب األسود      «

فما فعلت امرأة أبيك اليت كانت      : فضحته فضًحا ، و طبخته طبًخا و فنخته فنًخا ، فتركته فرًجا ، قال               

خريا، طلّقها و تزّوج غريها، فحـضيت و رضـيت          : تشارُّه و جتارُّه و تزارُّه ، و هتارُّه ، ومتارُّه ؟ قال           

ال خري لك فيمـا مل      :  قال   حرف من العربية مل يبلغك،     :و ما بظيت يا ابن أخي ؟ قال       : وبظيت، قال 

 .)4(»يا بين ما مل يبلغ عّمك فاستره كما تستر اهلّرة ُخرأها:  قال«  ويف رواية الزبيدي)3(»يبلغين منها

                                                 
  .14 املصدر السابق ص -  1
  .14 املصدر نفسه ص -  2
 - دار الفكر –) 4( ، ط 397ص IIالسيوطي ، املزهر ج /  27 أبو الطيب اللّغوي ، مراتب النحويني ، ص -  3
  .17 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  4
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و إذا كانت جلّ الروايات و األخبار اليت وردت يف كتب الطبقات و التراجم تكاد جتمع على            

 الدؤيل فإننا ال نْعدم بعض الّروايات األخرى اليت تنسب هـذا             النحو إىل أيب األسود    نسبة وضع 

زعم أكثر العلمـاء أنّ     « :  يف قوله  الوضع إىل غريه من الّنحاة، و أحسن من فّصل ذلك ابن الّندمي           

 بـن أيب     أبا األسود أخذ ذلك عن أمري املؤمنني علـي          الدؤيل ، و أنّ    النحو أخذ عن أيب األسود    

 ، قرأت    و يقال اللّيثي   رسم النحو نصر بن عاصم الدؤيل     : طالب صلوات اهللا عليه و قال آخرون        

كـان عبـد    : يعة عن أيب النضر قال      روى ابن هل  : أّنه قال    ة عن ثعلب  تخبط أيب عبد اهللا ابن مق     

الرمحن بن هرمز أّول من وضع العربية و كان أعلم الّناس بأنساب قريش و أخبارهـا و أحـد                   

   .)τ «)1 القّراء، و كذا حّدثين الشيخ أبو سعيد السريايف

  : ثالثة هم أنّ علم النحو يرجع إىل جهود و يؤكد من جهة أخرى الزبيدي

  .، و نصر بن عاصم، و عبد الرمحن بن هرمز الدؤيلأبو األسود

       ظامل بن عمـرو الـدؤيل،      فكان أّول من أّصل ذلك و أعمل فكره فيه، أبو األسود          « : يقول

فـذكروا  . وا للّنحو أبوابا وأّصلوا له أصـوال      نصر بن عاصم، و عبد الرمحن بن هرمز، فوضع        و  

عوامل الّرفع و النصب و اخلفض و اجلزم، و وضعوا باب الفعل و الفاعل و املفعول و التعجـب                   

 يف ذلك فضل الـسبق و شـرف         أليب األسود وكان  « :  قائال  مث استدرك الزبيدي   .»واملضاف  

 وصل ما أّصلوه من ذلك التالون هلم واآلخذون         مث« : د من أتى بعدهم بقوله     مث نوّه جبه   .»التقدم  

                                                 
  .45 ابن الندمي ، الفهرست ص -  1
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عنهم، فكان لكل واحد منهم الفضل حبسب ما بسط من القول، و مّد من القياس، و فتق مـن                   

  . )1(»املعاين و أوضح من الدالئل، و بّين من العلل 

نبط جمموعة مـن اآلراء  و بعد عرض هذه الروايات حول نشأة النحو وواضعها، ميكن أن نست     

  : لنخلص بعد ذلك إىل الرأي األرجح و أدرجها على النحو التايل

  النحو اعتمادا على بعض األصول واألبواب اليت ألقاها إليه اإلمام علـي            وضع أبو األسود   )1

 .كّرم اهللا وجهه

 . أو زياد بن أبيهτب  عمر بن اخلطّا الّنحو بأمر منوضع أبو األسود )2

 الّنحو دون مشورة أو أمر من أحد بعد أن الحظ تفشي ظاهرة اللّحن يف               وضع أبو األسود   )3

   غمـر إّنـي ألجـد للّحـن غمـرا ك         «: قراءة القرآن أو يف اللّغة املنطوقة وهذا ما يؤكّده قوله         

 . )2(»ماللّح

 .  الّنحو أو اللّيثيوضع نصر بن عاصم الدؤيل )4

 .وضع عبد الرمحن بن هرمز الّنحو )5

 لـه            و نصر بن عاصم و عبد الرمحن بن هرمز الّنحو، و كان أبو األسود              وضع أبو األسود   )6

 . فضل الّسبق و شرف التقدم على هذين الرجلني

 من بالغة   -كّرم اهللا وجهه     -  و الرأي األّول أرجحها، و يتضح هذا مما أويت اإلمام علي           _

القول و فصاحته، فقد بلغ فيهما اإلمام الذروة و ال عجب إذ حفظ القرآن الكرمي و أثرت فيـه                   

                                                 
  . 2ات النحويني و اللّغويني ص  الزبيدي ، طبق-  1
  .م 1992/ هـ  1413سنة ) 2(إبراهيم مصطفى ، ط /  إحياء الّنحو ، د – 15 املصدر السابق ص -  2
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ي أويت جوامع الكلم، فحفظ عنه و تأثر ببيانه و اقتبس مـن             الذεبالغته و كان تلميذا للّرسول      

بالغته و تلقى عنه احلكمة و الرأي و الدين فاستقام له أسلوب مطبوع، و قول فصيح، و عبـارة   

 وكل خطبه آيـة يف    )هنج البالغة   ( بليغة، و يتجلى ذلك كلّه يف ديوان خطبه الذي عرف باسم            

هلذا كلّـه   . ا الكتاب ينبوعا ثريا من ينابيع الفصاحة العربية         البالغة و مسو  األسلوب و يعترب هذ       

 لوضع الّنحو و يفتح له الطريق حني أعطاه بعـض األصـول             ليس مبستغرب أن يوجه أبا األسود     

  . واألبواب فقد كان حقا مرجعا من مراجع الدين واللّغة و الفصاحة

 الدؤيل نفسه   ض الروايات اعتراف أيب األسود    و تؤكد كتب الطبقات و التراجم من خالل بع        

سـئل  « :  املّربد  و من ذلك ما ذكره أبو العّباس       - كّرم اهللا وجهه     - تلقيه أصول الّنحو من علي    

 تلقيته من علي  :  إليه، فقال    من فتح له الطريق إىل الوضع يف الّنحو و أرشده          ع  الدؤيل أبو األسود 

   .)1(»ألقى إيلّ علي أصوال احتذيت عليها « : و يف حديث آخر قال » بن أيب طالب رمحه اهللا 

 طلب منه أن يتوسع فيما أمّده به و قد أورد ذلك            τكما تؤكد أيضا كتب الطبقات أنّ عليا        

 أن   مث قال يل تتبعه وزد فيه ما وقع لك ، و اعلم يا أبـا األسـود                 «:  على الّنحو التايل   وطيالسي

ظاهر ، و مضمر ، و شيء ليس بظاهر وال مضمر ، و إّنما تفاضـل العلمـاء يف     : األشياء ثالثة   

 كّرم اهللا وجهـه  -  رجوعه إىل علي و ال ينكر أبو األسود     )2(»معرفة ما ليس بظاهر و ال مضمر        

فجمعت منه أشياء و عرضتها عليه ، فكان من ذلك    :  قال أبو األسود  «  يف كل ما يصل إليه ،        -

                                                 
  .11 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  1
  . 27ص I  السيوطي، األشباه و النظائر ج -  2
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 و مل   “ كأنّ   ” و   “ لعلّ   ” و   “ ليت   ” و   “ أن   ” ،   “ إن   ”: ، فذكرت منها    حروف النصب   

  .)1(»بل هي منها فزدها فيها: ؟ فقلت مل أحسبها منها، فقال فقال يل مل تركتها “ لكن ”أذكر 

 الطبقات و التراجم تكاد جتمع على نسبة النحو إىل          و خالصة هذا كلّه أنّ الروايات يف كتب       

ـ          الدؤيل و يثبت ذلك ما ذكره ابن الندمي        أيب األسود  ة  يف الفهرست، فقد روى أنّ رجـال مبدين

 كان ّمجاعة للكتب، و مشتهرا جبمع اخلطوط القدمية و يبـدو أّنـه              احلديثة امسه حممد بن احلسني    

فرأيتها و قلبتها فرأيت عجبا إالّ .. .« : قال ابن الندمي. وضع يده على أوراق ّمما خلّفه أبو األسود   

و رأيت ما يدل على أنّ النحـو عـن أيب           ... يها عمال أدرسها  أنّ الزمان قد أخلقها، و عمل ف      

األسود ما هذه حكايته و هي أربع أوراق و أحسبها من ورق الصني ترمجتها هذه فيها كالم يف                  

، و حتت هذا اخلط خبط عتيـق        الفاعل و املفعول من أيب األسود رمحه اهللا عليه خبط حيي بن يعمر            

  . )2(» الّنحوي، وحتته هذا خط النضر بن مشيل هذا خط عالن

 حىت وإن    الدؤيل فالذي أخاله أقرب إىل احلقيقة هو أن الواضع احلقيقي للنحو هو أبو األسود            

 ذلك ، و هو      وال حرج يف   -كرم اهللا وجهه     - كان قد أخذ األصول و األبواب من اإلمام علي        

  : و يؤكد حبه الشديد له قوله - كرم اهللا وجهه - ال خيفي إعجابه و تأثره باإلمام علي

  يقول األرذلون بنـو  قشـري         طوال الدهر ال تنسـى عليـا

  و محزة و الوصيـا أحبُّ حممًدا حـًبا شـديـًدا         و عّباسا 

     و لست  مبخطئ إن كان غّيـا فإن يـك حّبهم رشـًدا أصبه   

                                                 
 .  املرجع السابق-  1
 . رست، الفن األّول من املقالة الثانية ابن الندمي، الفه-  2
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 اليـد الطـوىل يف      فلإلمام كما أشرت سابقا فضل اهلداية إىل وضع األصول، و أليب األسود           

  . توسيعها

و خنرج من هذا كلّه حبقيقة ال جيب أن ننكرها وهي أنّ النحو صناعة و صناعته ليست دينية                  

  .م العرب عاّمة مث باللّغة و القرآنفحسب بل لغوية، فهو مرتبط باللّغة و كال

  :و السؤال املطروح اآلن هو

  هل وضعه عربي محض و أین آان ذلك ؟

 لقد كان وضعه كما تقدم يف صدر اإلسالم بعد اختالط العرب بغريهم مـن األجنـاس                 -

األخرى، و خوفهم على لغتهم و دستورهم و هو القرآن الكرمي، أّما موطنه فهو العراق، ملتقـى                 

عرب و غريهم و هذا ملا توفر فيه من رخاء العيش من جهة و ظهور اللّحن من جهـة أخـرى                     ال

. فالعرب يف بوادي احلجاز مل يكونوا حباجة إىل حنو ألن لغتهم بقيت نقية من شـوائب اللّحـن                 

  . اهللاإن شاءوسأتوسع يف هذا يف عنصر آخر 

 يف جمال الّنحو فإنّ الـشيء الثابـت         و إذا كان القدماء قد اختلفوا يف حتديد دور أيب األسود          

الوحيد الذي اتفقوا عليه هو أنّ أبا األسود أّول من نقط أواخر الكلمات يف املصحف الكـرمي،                 

ويؤيد هذا أّنه ملا أراد التنقيط طلب من زياد بن أبية أن يبعث إليه بثالثني رجال و ملا أحـضرهم                    

إذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف      : فقال له أبو األسود   « س  زياد اختار منهم رجال من عبد القي      
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ـ نقط نقطة بني يدي احلـرف و إن         افانقط نقطة فوقه على أعاله وإن ضممت فمي ف          سرتك

  .)1(»فاجعل النقطة من حتت احلرف

ه، علما أنّ الكاتب كان      نقط املصحف على هذا النحو حىت أتى على آخر         و ابتدأ أبو األسود   

  .ينقط مبداد خيالف لونه لون املداد الذي كتبت به اآليات الكرمية

  أنّ مصطلحات الفتحة و الضمة و الكسرة أخذت من قـول أيب األسـود              نو يرى املتأخرو  

  .»فتحت و ضممت و كسرت «: الدؤيل

و األرجح أّنه اقتبس ذلك من      « :  اقتبس هذه احلركات   سود فريى أنّ أبا األ    أما جرجي زيدان  

 و هذا قول مردود ألنّ الّروايات اليت استعرضتها تدلّ          )2(»الكلدان أو السريان جريانه يف العراق       

  .على أصالة العربية

 – كّرم اهللا وجهه     – أما يف سبب تسمية هذا العلم بالّنحو فيعود باألغلبية إىل قول اإلمام علي            

  ) 3(»سن هذا الّنحو الذي حنوت ما أح«  الدؤيل أليب األسود

  

                                                 
  .29 و انظر أبا الطيب ، مراتب النحويني ص 45 ابن الندمي ، الفهرست ص -  1
   .م 1983 بريوت سنة – دار مكتبة احلياة – 221ص I  جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللّغة العربية  ج -  2
  . 13 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  3
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 بل كـان    و تروى كتب الطبقات و التراجم أنّ هذه التسمية مل تعرف يف عصر أيب األسود              

 ،  »، و هنج سبلها و وضع قياسها        ربية  و هو أّول من أسس الع     «  : يعرف بالعربية ، قال الزبيدي    

  .) 1(» ظامل بن عمرو أّول من وضع العربية ونقّط املصاحف أبو األسود«  :  املّربدقال أبو العّباس

 يةم كتب التراجم من نسبة التـس      فما يذكر يف  « :  قائال   و يعقب على ذلك حممد الطنطاوي     

   .)2(» مبين على التسامح بالّنحو إىل أيب األسود

  هل آانت نشأة الّنحو دفعة واحدة أم مّرت بمراحل ؟

                                                 
 .  نفس املصدر السابق -  1
  . 33 الطنطاوي ، نشأة الّنحو ص -  2
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    :مراحل نشأة الّنحو 

 مبراحل خمتلفة فبدأ خبطى وئيدة لكنه ما فتئ أن نضج و            -شأنه شأن بقية العلوم      -مّر الّنحو   

  .جة العرب إليه قبل كل العلومذلك حلا

  :] فطرية  [   مرحلة الوضع– أ

 أنّ واضع الّنحو هو أبو األسود     : وصلت من خالل العرض السابق إىل تأكيد حقيقة أال و هي          

د دون اللجوء إىل فترة سـابقة أو         الدؤيل قواع   و لكن من غري املمكن أن يضع أبو األسود         الدؤيل

  .مؤثرات سابقة أو مبعىن آخر

   هل آالم العرب في الجاهلية لم یكن سليما شعره و نثره ؟

إذا عدنا إىل اللّغة العربية يف العصر اجلاهلي لوجدناها صافية سليمة كما أشرنا سابقا و يؤكد                

فقد كـانوا   . ص على احلفاظ عليها   فكانوا حيرصون أشّد احلر    ) شعرا و نثرا  ( هذا ديوان العرب    

ينتقلون إىل سوق عكاظ ليلقوا مبا جادت به قرائحهم يف الشعر واخلطابة وهو املكان الذي يـربز                 

  .تشبث العرب بفصاحتهم

والفائدة الكربى اليت جناها العرب من كلّ هذا هو اتساع الثروة اللّغوية مبا فيها املعاين مـن                 

فكانت تراكيبهم دقيقة وصياغاهتم حمكمة وكأّنهم على علـم          ،جهة وصقل اللّغة من جهة أخرى     

فالعرب كانوا يعرفون اإلعراب قبل علم النحـو        « :  قال جرجي زيدان   ،بقواعد النحو منذ زمن   

كما كانوا حيسنون النظم قبل علم العروض وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حىت اختلطوا باألعاجم               
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و ما يؤكد فصاحة لغتـهم اعتمـاد        ) 1(»س فيهم ملكة اللّغة ليفهموا القرآن       و أسلم هؤالء و لي    

  .النحاة و اللّغويني بعد ذلك يف قياساهتم و تعليالهتم على الشعر القدمي و كالم العرب

 الدؤيل عندما اهتدى إىل وضع الّنحو كانت له فكرة سابقة استطاع من خالهلـا               فأبو األسود 

ني الفصيح و غري الفصيح و هذا ما يؤكد نفوره من اللّحن، و حىت و إن كان عمله هذا                   التمييز ب 

ال يتعدى نتفا كانت بداية لنشاط متّيز بالنقاش و اجلدل، فيكفيه فخرا أنّ له الفضل الوافر يف بدء                  

  .الغرس الذي منا و ترعرع و نضج بعد ذلك

 الّنحو اليوناين أو السرياين ، و منـهم         وقد ذهب بعض احملدثني إىل أن النحو العريب نقل من         

فالظاهر أن العرب ملا خالطوا السريان يف العراق أطلعوا على آدابه و يف             « :  يقول   جرجي زيدان 

فلّما اضطروا إىل تدوين حنوهم نسجوا على منوالـه ألن اللّغـتني               .. .مجلتها الّنحو ، فأعجبهم     

  :ونتيجة هذا كلّه أن .هذا االعتقاد بعيد جدا عن احلقيقة، إال أن )2(»شقيقتان 

 النشأة األوىل للّنحو كانت عربية فطرية فقد نطق العرب بلسان فـصيح قبـل ضـبط                 – 1

القواعد الّنحوية فأكرب ما ميتاز به العرب الذكاء، حضور البديهة و فصاحة القول، لذلك كـان                

  .            و خطبهم و أمثاهلملغتهم و شعرهم : أكرب مظاهر حياهتم الفكرية

 الّنحو العريب قدمي جدا ال صلة له بالّنحو اليوناين فأرسطو طاليس قّسم الكالم إىل ثالثة                – 2

  . اسم و كلمة وأداة، ولكنه مل يقل اسم و فعل وحرف: أقسام

  . فاللّغة العربية متّيزت قبل اإلسالم بثروة واسعة يف الصور النحوية

                                                 
 .220ص I  جرجي زيدان، تاريخ آداب اللّغة العربية ج -  1
 .219ص I  جرجي زيدان، تاريخ آداب اللّغة العربية ج -  2
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 .  وسأشري إليهم باختصاررحلة مع جمموعة من النحاة األوائل الذين أخذوا عن أيب األسود تواصلت هذه امل-

 :   عبد الرحمن بن هرمز -

كان يكىن أبا داود، و يلقب باألعرج و قد تردد هذا اللقب يف كتاب الطبقات و التـراجم                  

 الرمحن بن هرمز من أّول من وضع العربية، و كان من             كان عبد  «:   يف الطبقات  وذكره الزبيدي 

 يف البصرة، و لكنه عـاش       أيب األسود  أخذ النحو عن    . )1( »أعلم الّناس بالّنحو و أنساب قريش       

  .و اتصل بالصحابة لتلقي القرآن الكرمي و احلديث الشريف يف املدينة،

مز مدينّ ، فذكرناه هاهنا لتقّدمه و يروى أنّ مالكا اختلف إىل ابن             و ابن هر  « : قال الزبيدي 

هرمز عّدة سنني يف علم مل يبثّه يف الناس ، يرون أنّ ذلك من علم أصول الّدين ، و ما يـرّد بـه                        

   .)2(»مقالة أهل الزيغ و الضاللة 

  : نصر بن عاصم الّليثي - 2

أي يأيت  »  اه ليفلّق بالعربية تفليق   إّن« : صيحا وقد قال فيه الّزهري    و كان فقيها عاملا بالعربية ف     

  .بالعجب، و يروى أنّ له الفضل يف تغّير ترتيب األجبدية إىل ما هي عليه اآلن

  :ــر ـــي بـن یـعمــــــــــــیحـ - 3

وى احلديث عن ابن عمر وابن عباس، وهو من التابعني وقـد             و ر  أخذ الّنحو عن أيب األسود    

 يوسف بن حبيـب   و ذكر   « : عّده القدماء من القّراء و الّرواية اآلتية تبّين فصاحته، قال الزبيدي          

 فأحلّ عليه،   .األمري أفصح من ذلك   : أتسمعين أحلن على املنرب ؟ قال     : قال احلجاج البن يعمر   : قال

ل   [ :تقول: ذلك أشنع له، فما هو ؟ قال      : يف القرآن، قال احلجاج   : أّيا ؟ قال  : حرفا، قال : فقال ق

                                                 
  .20 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  1
  .21 املصدر السابق ص -  2
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بـالّرفع و   ) أحـبُّ ( فتقرؤها   ]24/التوبة[ ]  أحبَّ  [:  إىل قوله عّز وجلّ    ] إن آان آباؤآم و أبناؤآم    

 .)1(»حلنا أبدا، فأحلقه خبرسانال تسمع يل : الوجه أن تقرأ بالّنصب على خرب كان، قال األجرم

  :ل ــــــــــــــــعنبسـة  الفيـ - 4

 من أهل ميسان، قدم البصرة و أقام هبا و قـد            “معدان الفيل ”هو عنبسة بن معدان املعروف      

 لكنه كـان   سبب تسميته بالفيل، روى شعر جرير و الفرزدق       )  معجم األدباء    (روى ياقوت يف    

  : بلغ هذا الفرزدق فهجاه هبذا البيتيفضل جرير و

  )2(لقد كان يف معدان و الفيل زاجٌر       لعنبسة الراوي علي القصائدا

  و أنّ ميمون األقرن     عنبسة الفيل  أنّ أبرع أصحاب أيب األسود    « :  أّنه ذكر  و روي عن اخلليل   

  )3(»أخذ عنه بعد أيب األسود 

  :رن ــــــــــــــــ مـيـمون األق- 5

 ويروى  تشري كتب الطبقات و التراجم أّنه كانت له حلقة حنوية تردد عليها ابن أيب إسحاق احلضرمي               

  .)4(»رأس الناس بعد عنبسة و زاد يف الشرح«  فيل و يقال عن عنبسة الأّنه أخذ النحو عن أيب األسود

، و هنـاك جمموعـة      و هؤالء الّنحاة اخلمسة الذين ذكرناهم يعّدون أشهر تالميذ أيب األسود          

:  أخرى من الذين أخذوا عن أيب األسود و لكن كتب الطبقات و التراجم مل هتتم هبم و من هؤالء                  

  . عقرب، و احلّر الّنحوي و عطاء بن أيب األسود الدؤيلابن أيب

                                                 
  .22ي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص  الزبيد-  1
  .30 أبو الطيب اللّغوي ، مراتب النحويني ، ص -  2
 .  دار الفكر 397 ص IIالسيوطي ، املزهر ج -  3
 . 397 ص II السيوطي، املزهر ج-  4
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و الرجال اخلمسة الذين ذكرناهم هم أفذاذ الطبقة الثانية إالّ أنّ ما تكّون لديهم من حنو كان                 

يشبه الرواية للمسموع و مل يتعد ذلك إىل ظهور اخلالف بينهم و اجلدل حول املـسائل لقـرب                  

 إىل  فقد اعتمدوا على احلفظ فلم تنبت بينهم فكرة القياس، ض         عهد القوم بسالمة اللّغة آنذاك، ف     

  .هذا اهتمامهم بقراءة القرآن و رواية احلديث فجميع هؤالء كانوا من القرّّاء

إالّ أننا ال ننكر هذا اجلهد البسيط الذي فتح اجملال لطبقة أخرى كانت أكثر عددا من سابقتها                 

 مرحلة الوضع الفطرية ليأخذ التـدّرج يف نـشأة          فواصلت الدرب باهتمام أكرب، و هكذا انتهت      

النحو مسارا آخر و ذلك باحتدام اجلدل و النقاش بني النحاة و اللّغويني و الشعراء، فـازدادت                 

  .مباحث الّنحو و استخرجت ضوابط و قواعد و هذا بظهور فكرة القياس يف املرحلة الثانية

  هذه المرحلة ؟ هو دور القياس في نشأة الّنحو و نمّوه في  فما

  : مرحلة الجدال و الحجاج -ب 
 من املدرسة البصرية وقبل التعّرض إىل جهود هؤالء البـّد مـن             لثةو ميثلها رجال الطبقة الثا    

  .اإلجابة على السؤال املطروح آنفا

أدى القياس الّدور الكبري يف إنتاج صيغ جديدة قياسا على وجود صيغة أو بناء متداول علـى                 

أعلم أنّ إنكار القيـاس يف      « :  أنّ الّنحو كلّه قياس و يف هذا يقول        وي ابن األنباري  األلسنة، و ير  

 النحو علم باملقاييس املستنبطة مـن       ”، ألن الّنحو كلّه قياس و هلذا قيل يف حّده           يتحقق الّنحو ال 
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حد من العلمـاء أنكـره،       فمن أنكر القياس، فقد أنكر الّنحو وال يعلم أ         “استقراء كالم العرب    

  .)1(»لثبوته بالدالئل القاطعة و الرباهني الساطعة 

هو محل غري املنقول على املنقول إذا كان        « : أّما يف كتابه جدل اإلعراب فقد عّرفه كما يلي        

هذا معناه أن نقيس األمثلة على قاعدة مطّردة، وال يكون هذا بطريقـة عـشوائية،              ) 2(»يف معناه   

 : ن توفر أركان وضعها النحاة من قبل و قد حصروها يف أربعة أركان هيوإّنما البد م

 .األصل و هو املقيس عليه-أ

 .الفرع و هو املقيس-ب

  . العلّة اجلامعة بني األصل و الفرع-ج

 )3(.احلكم الذي يثبت به الفرع-د

ركب قياسا يف الداللة على رفع ما       وذلك مثل أن ت   « :  مثال هلذا قائال   و قد أورد ابن األنباري    

اسم أسند الفعل إليه مقّدما عليه، فوجب أن يكون مرفوعا، قياسا علـى             : مل يسم فاعله، فتقول   

الفاعل، فاألصل هو الفاعل ، و الفرع هو ما مل يسم فاعله ، و احلكم هو الرفع ، و العلّة اجلامعة                     

لذي هو الفاعل و إمنا أجرى على الفـرع         اإلسناد ، و األصل يف الرفع أن يكون لألصل ا         : هي  

   . )4(»الذي هو ما مل يسم فاعله بالعلّة اجلامعة اليت هي اإلسناد 

  ).االقتراح (  األركان األربعة و وضع لكل ركن فصل يف كتابه و قد شرح السيوطي
                                                 

 مطبعة – م 1976/ هـ  1396سنة ) 1(، بن أمحد حممد قاسم ، ط 95 السيوطي ، االقتراح يف علم أصول الّنحو ص -  1
 .  القاهرة–السعادة 

  .94 املصدر السابق ص -  2
  . 96 السيوطي ، االقتراح يف علم أصول الّنحو  ص -  3
  .96 املصدر السابق ص -  4
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  : بق كما يأيتو ميكن شرح أركان القياس من الناحية التطبيقية اعتمادا على النص السا

 . الفاعل⇐) املقيس عليه ( األصل 

 . نائب الفاعل⇐) املقيس ( الفرع 

 . اإلسنــــاد⇐العلّة اجلامعة 

 . حق نائب الفاعل الرفع⇐احلكم 

 يف   فالقياس يؤدي إىل إنتاج صيغ جديدة كما أشرنا إىل هذا من قبل و قد وّضح ابن جـينّ                 

و اعلم أنّ من قّوة القياس عنـدهم        « : كثرة القياس يف كالم العرب قائال      ) اخلصائص( كتابه      

حنو قولك يف قولـه     اعتماد الّنحويني أنّ ما قيس على كالم العرب، فهو عندهم من كالم العرب              

ضربب هذا من كالم العرب ، ولو بنيت مثلـه ِضـرب أو             : كيف تبين من ضرب مثل جعفر       

عتقد من كالم العرب ألّنه قياس على األقـلّ اسـتعماال           ضورب أو ضروب ، أو حنو ذلك مل ي        

 ، و واصل ابن جّين يف حديثه عن دور القياس يف إنتاج الصيغ اجلديدة قائال                )1(»واألضعف قياسا   

و ِممَّا يدلّك على أنّ ما قيس على كالم العرب فإّنه من كالمها أّنك لو مررت على قـوم                   « : 

و من  ) ضربرب(الضرب  من  ) صمحمح(يف حنو قوهلم يف مثال      يتالقون بينهم مسائل أبنية التصر    

بأي لغة كان هؤالء يتكلّمون؟     : وحنو ذلك فقال لك قائل    ) ... أكلكل(ومن األكل   ) قتلتل(القتل  

  .)2(»بالعربية، وإن كانت العرب مل تنطق بواحد من هذه احلروف: مل جتد بّدا من أن تقول

                                                 
  .114ص I ابن جّين ، اخلصائص ج -  1
  .360ص I ابن جّين ، اخلصائص ج -  2
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 ملا استطاع العرب التعبري عن كل املعاين و قـد أكّـد                 و من هذا كلّه نستنتج أنّ لوال القياس       

والسّر «:  عندما أبطل أن يكون النحو نقال بل هو قياس يعتمد فيه على العقل  بقول               ابن األنباري 

 و األلفاظ كثرية غري حمصورة فلـو مل جيـز القيـاس،     ةصوريف ذلك أنّ عوامل األلفاظ يسرية حم    

على ما ورد يف النقل من االستعمال ألّدى ذلك إىل أن يفي ما حيصر مبا ال حيصر، ويبقى                  واقتصر  

كثري من املعاين ال ميكن التعبري عنه لعدم النقل ، وذلك مناف حلكمة الوضع ، لذلك وجـب أن                   

، و لعدم االلتباس بني ما هو منقول و ما هو مقيس يواصل ابـن               )1(»يوضع قياسا عقليا ال نقليا      

مل جيز إجراء القيـاس فيهـا،       أال ترى أنّ اللّغة ملا وضعت وضعا نقليا ال عقليا            «: نباري قوله   األ

واقتصر فيها على ما ورد به النقل ؟ أال ترى أنّ القارورة مسيت قارورة الستقرار املاء فيهـا و ال                    

ياسا و عقال، ألّدى    فلو قلنا إنّ النّّّحو يثبت نقال، ال ق       ... يسمى كل ما يستقر فيه شيء قارورة ؟         

ذلك إىل رفع الفرق بني اللّغة و الّنحو أو إىل التسوية بني املقيس و املنقـول، وذلـك خمـالف                    

 وللكالم عن القياس ال تسعه صفحات من هذا العمل بل يكون موضـوع حبـت                )2(»للمعقول  

 كل هـذا    كامل يطول احلديث فيه عن أنواع القياس و أركانه و مىت جيب القياس و مىت يبطل ،                

أصـول   أليب الربكات األنباري ، ملع األدلّة للسيوطي ، االقتراح: تناولته كتب عّدة نذكر منها   

  . البن جّين ، و غريها الّنحو

                                                 
 .ألفغاين مطبعة اجلامعة السورية حتقيق سعيد ا36 ابن األنباري ، ملع األدلّة ص -  1
  .36ص   املصدر السابق-  2
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إنّ املسألة واحدة من    « :  يقول   و هذا ما يؤكد حتمس الّنحاة هلذا املوضوع ، فكان ابن جينّ           

   .)1(»لغة عند عيون الناس القياس أنبل و أنبه من كتاب 

:         يف جمال القياس و االهتمام به بأستاذه أيب علي الفارسـي الـذي قـال               و قد تأثر ابن جينّ    

 ،  و نالت أقيـسة أيب        )2(» يف اللّغة و ال أخطئ يف واحدة يف القياس           أخطئ يف مخسني مسألة   « 

 هللا هو و عليه رمحته ، فما كان أقـوى           «: له عنه   علي إعجاب تلميذه ، و الدليل على ذلك قو        

  .)3(»قياسه و أشّد هبذا العلم اللطيف الشريف أنسه ، فكأّنه إّنما كان خملوقا له 

   منه ؟إذا آانت هذه آراء بعض الّنحاة في القياس فما موقف الفّراء

هج معني يف دراساته الّنحوية، و هو منهج أستاذه علي           كغريه من الّنحاة اعتمد على من      الفّراء

 يف الفصل    الذي كان يعتمد على القياس و النقل و سيأيت احلديث عنه مفصال            بن محزة الكسائي  

  .الرابع إن شاء اهللا

 وجدنا عبارات كثرية تؤكد اعتماده على القياس كـأن          ) معاين القرآن    (فإذا عدنا إىل كتابه     

لو نويت اجلزاء جلـاز يف قيـاس        « أو  » و على هذا يقاس كل ما يف القرآن منه          « : ول مثال يق

أو غريها من العبارات، و من مجلة املسائل اللّغوية و النحوية اليت            » فقس على هذا     « أو   »الّنحو

  :  على القياس ما يلياعتمد فيها الفّراء

                                                 
  .88ص I ابن جّين ، اخلصائص ج -  1
  .88ص I املصدر السابق ج -  2
 .  و ما بعدها 276ص I املصدر السابق ج -  3
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ا      و أمر أهلك  [:   قال تعاىل   - سألك رزق ا ال ن ّصالة و اصطبر عليه يف موضع ) فنسأل  ( ] بال

  .)1(و لو نويت اجلزاء جلاز يف القياس النحو  : رفع ، قال الفّراء

 قياساته حبمل بعض التراكيب النحوية على أخرى من حيث االستعمال            و يواصل الفّراء   -

، و بّين أنّّ هذه األداة تكون مفّسرة إال إذا كان يف الكالم معـىن                املفسرة   “ أنّ   ”كما فعل مع    

ذر قومك                 [: القول دون حروفه و استشهد بقول اهللا عّز وجلّ           ه أن أن ى قوم ا إل لنا نوح ا أرس  ] إن

 مفتوحة أي تفسريية ألن الرسالة حتمل معىن القول ومنه الكثري يف القرآن و              “أن”جاءت  . ]1/نوح[

  .)2(»  فقس هبذا ما ورد عليك ، و هو كثري«: فّراء مث قالقد استشهد به ال

 يف قياسه على ثقافته الكالمية و الفقهية و بصفة عامة ما مسعـه              و كثريا ما كان يعتمد الفّراء     

  .“يستهزءون”من العرب ومثال ذلك إشارته إىل القياس يف الرسم الكتايب لبعض الكلمات مثل 

 يستهزءون، يستهزأون بـاأللف و هـو القيـاس، و األّول أكثـر يف               رأيتو  « :قال الفّراء 

   )3(»الكتب

فعلى الرغم من أنّ الرسم الثاين يتوافق مع قواعد الرسم اإلسالمي للكلمـات إال أنّ الرسـم                 

  .األّول هو أكثر استعماال

ود إليها أكثر تفصيال يف الفصل      و أقف عند هذه املسائل على سبيل املثال ال احلصر ألنين سأع           

  .عندما أتعرض إىل أصول النحو عند الفّراء - إن شاء اهللا -الرابع من هذا العمل 

 :من يتمعن يف القياس و أحكامه البد أن يتبادر إىل ذهنه سؤال ال حمالة و هو -
                                                 

  .161ص Iج  ، معاين القرآن   الفّراء-  1
  .81ص I املصدر السابق ج -  2
  .135 ص IIج آن ، معاين القر  الفّراء-  3
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     من أّول من قاس النحو و متى وجد القياس طریقه إلى النحو ؟ 
  : عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي -1

لإلجابة على هذه األسئلة البد من العودة إىل كتب الطبقات و التراجم و اليت أمجعت على أنّ                 

قال عبد  كان ي «  :  أّول من قاس النحو قال أبو الطيب اللّغوي        عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي     

اهللا أعلم أهل البصرة و أعقلهم ففّرع النحو و قاسه و تكلّم يف اهلمز حىت عمل فيه كتـاب ممـا                     

أّول مـن بعـج     « :  و قد اشتهر عند ابن سالم بأّنه         )1(»أماله و كان رئيس الناس و واحدهم        

  .» و شرح العلل   النحو، و مّد القياس

بن أيب إسحاق يف هذا اجملال، إالّ أن آراءه املتفرقة           على الرغم من أّنه مل يصلنا كتاب مدّون ال        

يف كتب النحو و اللّغة تؤكد درايته بالقياس و ال يعين هذا أّنه أّول من جلأ إىل القياس يف النحو بل 

  :هناك من اجتهد قبله و هذا ما تؤكده الرواية السابقة و اليت من خالهلا خنرج بالنتائج التالية

أي شقّه و بالتايل فهو أحد الرّواد األوائل الذين أتوا بعد مرحلة هو من بعج النحو ) 1

  .نشأة النحو و كانت له آراء استحسنها من جاء بعده

 .أّول من مّد القياس، أي بّسطه و زاد فيه فلم يبتكره و مل يبتدعه) 2

 .أّول من شرح العلل أي بّسطها و توسع يف استخدامها و أكثر منها) 3

                                                 
 .31 الزبيدي، مراتب النحويني ص -  1
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ابن أيب إسحاق و تلميذه حيمالن كالم العرب         «: الدارسني إىل القول بأنّ   كل هذا دفع بعض     

 فقد جعل من القياس األساس يف آرائه النحوية و تعليالته اللّغوية و هذا ما دفـع                 )1(»ما ال يطيق    

  . القدماء إىل نسبة التوسع يف استخدام القياس إليه

  ن أبي إسحاق في القياس ؟آيف توسع اب :و لكن السؤال الذي ميكن طرحه اآلن هو

  .قبل أن خنوض يف غمار توسع القياس عند عبد اهللا ابن أيب إسحاق نتوقف قليال عند نسبه

 و هم بدورهم موال لبين عبد مشس ابن عبـد           هو عبد اهللا بن أيب إسحاق موىل آل احلضرمي        

للهجرة، هذا العصر الذي نشطت     أخذ عن األقرن عاش يف النصف األّول من القرن الثاين           . مناف

فيه بعض العلوم إضافة إىل كونه موىل من املوايل كل هذا سهل عليـه االخـتالط باألجانـب                  

: قال ابـن سـالّم    . و قد اجتهد يف علم النحو حىت الغاية فيه و فاق أهل عصره            . واالتصال هبم 

  .)2(»اء أي هو الغايةهو و البحر سو: أيب يسأل يونس عن ابن أيب إسحاق و علمه، فقالمسعت «

: تقول بعض الروايات أّنه كان أشد جتريدا للقياس و تقول جممعات اللّغة عن معىن التجريـد               

عزل صفة أو عالقة عزال ذهنيا و قصر االعتبار عليها، أو ما يترتب على ذلك و قد ذهب فريـق                    

  . مد عيدحم/من احملدثني إىل ربط القياس عند ابن أيب إسحاق باملنطق و من هؤالء د

و النتيجة اليت ميكن أن خنرج هبا هي أنّ هذا النحو يعتمد يف قياسه على القواعـد النحويـة                   

املطّردة و االبتعاد عن النصوص اللّغوية اليت يرى فيها شذوذا، و قد دفعه هذا إىل ختطئـة بعـض                   

  . الشعراء الذين استعملوا يف أشعارهم كلمات شاذة يف اإلعراب

                                                 
  - دار الكتب القاهرة – م 1997، سنة )6(، ط 29حممد عيد، أصول النحو العريب ص / د - 1
 .26 الزبيدي، طبقات النحويني و اللّغويني ص - 2



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الف                                                          الفصل األول                                                          

 45

، و من انتقاداته له ما ذكره ابن سالّم يف الطبقات، فقد مسع             و من أشهر من نقدهم الفرزدق     

  : ابن أيب إسحاق الفرزدق ينشد قوله يف مدح بعض بين مروان

ـًا أَو ُمجلّـُف ـَت ـَاِل ِإالَّ ُمْسح  َو َعضُّ َزَماٍن َيا ْبَن َمْرَوانَ لَْم َيَدْع        ِمَن الْم

 ّألن القياس النحوي يستوجب نصبها عطفـا            “ جملّف   ”فرفض ابن أيب إسحاق رفع كلمة       

  .“ مسحتا ”على 

عالم رفعت           : و تشري كتب الطبقات و التراجم إىل أنّ ابن أيب إسحاق سأل الفرزدق

  .)1(» و عليكم أن تتأولواقولن أن نا ؟  فقال الفرزدق على ما يسوءك و ينوءك علي“ أو جملف”

  .  من انتقادات ابن أيب إسحاق احلضرميو هذه الرواية تبني مدى استياء الفرزدق

 و قدموا تعليالت خمتلفة     “ جملّف   ” يف رفعه كلمة     و امللفت لالنتباه أنّ النحاة وافقوا الفرزدق      

و قد أورد ابـن     " باب القول على اإلطراد و الشذوذ        ) " اخلصائص(  يف   منها ما ذكره ابن جينّ    

أخربين يونس  « : سالّم رواية أخرى وقف فيها ابن أيب إسحاق موقف الناقد أمام الفرزدق يقول            

   :أنّ ابن أيب إسحاق قال للفرزدق يف مدحيه يزيد بن عبد امللك

  تقبلني مشال الشام تضربنا             حباصب كنديف القطن منثـورمس

 على عمائمنا يلقى و أرحلنـا            على زواحف تزجى، خمّها رير

  .)2(» و كذلك قياس النحو يف هذا املوضع “ ريُر ”أسأت، إّنما هي : قال ابن أيب إسحاق

                                                 
 . القاهرة –طبعة املدين  م–حممود حممد شاكر :  ، ش 21ص I ابن سالّم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء ، ج -  1
.                               القاهرة – مطبعة املدين –حممود حممد شاكر :  ، ش 17ص Iابن سالّم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، ج  - 2

 .                                32وانظر أبا الطيب، مراتب النحويني ص 
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أ خمُّها فحقّها إذا الرفع و ليس اجلر، و قد           وجدناها خرب املبتد   “ ريُر   ”فإذا أردنا إعراب كلمة     

على أنّ حماسُري صفة    » على زواحف تزجيها حماسُري     « :  إىل التغيري فقال   اضطر بعد ذلك الفرزدق   

  . جمرورة للزواحف

أكثر ابن أيب إسحاق من انتقاداته للفرزدق فأثقل عليه و أغضبه لكثرة تعّرضه له، فضاق صدر               

  :  توّعده باهلجاء قائالالرجل و

  : ، فهجاه هبذا البيت)1(»واهللا ألهجّونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويني أبدا « 

 فلو كان عبد اهللا مولّى هجوته            ولكـن عبد اهللا موىل مواليـا

ضرم الـذين كـانوا      من وراء هذا البيت إذالله كونه انضم إىل قبيلة آل ح           وقد أراد الفرزدق  

موايل بين عبد مشس بن عبد مناف ليعتز هبم ، إالّ أنّ الفرزدق مل يسلم أيضا هذه املّرة من انتقـاد               

أخطأت ، أخطأت « : ابن أيب إسحاق له ، فما كاد يسمع هذا األخري بيت الفرزدق حىت قال له         

   .)2(» موىل مواٍل   إمنا هو

 املضافة معاملة املمنوع من     “ مواٍل   ” يف معاملة    قويقصد ابن أيب إسحاق بذلك خطأ الفرزد      

الصرف، فقد جّرها بالفتحة، وكان ينبغي عليه صرفها ألن قياس النحو يوجب حذف الياء حني               

  . التنوين رفًعا وجرّّّّاً

و هناك روايات أخرى تؤكد معرفة ابن أيب إسحاق القياس و اعتماده يف ذلك على اإلطـراد                    

قلت ليونس، هل مسعت من ابن أيب إسحاق        « :  عدم الشذوذ، و ّمما ذكره أيضا ابن سالّم قوله         و

                                                 
 . 31تب النحويني، ص أبو الطيب، مرا -  1
  .3 املرجع السابق، ص -  2
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:  ؟ قال  “الّسويق” يعين   “الّصويق”هل يقول أحٌد      ) : القائل يونس   ( نعم ، قلت له     : شيئا قال   

  .)1(»عليك بباب من النحو يطرد و ينقاس ! نعم، عمرو بن متيم تقوهلا، و ما تريد إىل هذا 

إالّ أنّ هذا الباب النحوي الذي يطرد و ينقاس عند ابن أيب إسـحاق، البـّد أن ال يـدخل                            

فيه الشذوذ، ضف إىل هذا أنّ ابن أيب إسحاق فتح باب التمارين العقلية يف النحو، و قـد ربـط    

 يف كتابـه  حممد عيـد / د :  و من هؤالء     – كما أشرنا آنفا     –بعض الباحثني هذا بتأثره باملنطق      

و إذا كانت الصلة املباشرة بني ابن أيب إسحاق و املنطق و حنو السريان              « : يقول  ) أصول النحو (

و تـتلخص يف تلـك      ،  كد حدوث تلك الصلة و تأثره هبـا         ؤجمهولة اآلن ، فإنّ الدالئل تكاد ت      

   .)2(»الظروف العامة لنسبه و عصره و عقله 

:      أّنـه قـال    اء احلاد، و البصرية النافذة فقد روي عن األصمعي        هد البن أيب إسحاق بالذك    ُش

  كيف تنشد هذا البيت ؟: جملس ابن أيب إسحاق، فقال له حضر الفرزدق« 

  و عينان قال اهللا كونا فكانتـا             فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر

فعـولني ؟             : ما كان عليـك لـو قلـت       : كذا أنشد، فقال ابن أيب إسحاق     : فقال الفرزدق 

   .)3( و هنض فلم يعرف أحد يف اجمللس ما أراد»لو شئت أن تسّبح لسّبحت : فقال الفرزدق 

  . تامة“كان”و قد فسر ذلك بن جّين على أنّ اخلرب غري موجود يف البيت ألنّ 

رات و قد ساعدته حّدة ذكائه على التفّوق علـى بعـض            و كان ابن أيب إسحاق جييد املناظ      

ما ناظرين أحٌد قطّ إالّ غلبته و قطعته إالّ ابـن           « : معاصريه، يقول فيه أبو عمرو بن العالء املازين       
                                                 

  .  26الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ، ص  / 70حممد عيد ، أصول النحو العريب ، ص /  د-  1
  .72حممد عيد، أصول النحو العريب ، ص / د -  2
 . 139السيوطي، االقتراح، ص  / 302 ص III ابن جّين، اخلصائص ج -  3
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  على اهلمـز   بايلقإ يف اهلمز فقطعين فجعلت      أيب إسحاق، فإّنه ناظرين يف جملس بالل بن أيب بردة         

  .)1(»حىت ما كنت دونه 

كل هذه األخبار و الروايات جتزم أنّ ابن أيب إسحاق له الفضل يف مّد القياس و توسيعه و أنّ فكرة                    

أّما .القياس وجدت منذ نشأة النحو، و إن بدأت النشأة يف هذه الفترة بسيطة مبنية على اجلدل واحلجاج    

ّو                 الثقفـي  و عيسى بن عمر   الرجل الثاين من الطبقة الثانية فه      دور في نم ه نفس ال ؛ فهل آان ل

 النحو؟
     :ي ــــــــــفـــــــقـــــــ الثعيسى بن عمر - 2

 أخذ العلم عن عبد اهللا بن أيب        “الثقفي” الثقفي موىل لثقيف، و لذا مسي        كان عيسى بن عمر   

كان أفـصح النـاس، و كـان        « : ، و قد تأثر به أّيما تأثر، و قال فيه اخلليل          إسحاق احلضرمي 

  .هـ149، تويف سنة )2(»و استعمال للغريب يف كالمه  تقعري صاحب

 كان ثقة، عاملا بالنحو و القراءة، و تشري كتب الطبقات و التراجم إىل أنّ عيسى بـن عمـر                  

 و هو خمتصر، و قـد ذكرمهـا         )اإلعمال( و هو مبسط و      )اجلامع: (كتابني يف النحو مها   صّنف  

 للخليل يذكر   – رمحه اهللا    –أنشدنا القاضي أبو سعيد     :  و كان قد أخذ عنه، قال ابن الندمي        اخلليل

  :عيسى بن عمر و الكتابني

  ري ما أحدث عيسى بن عمربطل النحو مجيعا كلّـه          غ

  )3(ذاك إكمال و هذا جامع          فهما للناس مشـس و قمر

                                                 
 .م 1962 سنة – الكويت –، حتقيق عبد الّسالم حممد هارون 85زجاجي، جمالس العلماء، ص  ال-  1
 .36الزبيدي، طبقات النحويني و اللّغويني، ص  / 399 ص II السيوطي، املزهر ج-  2
  .399 ص IIالسيوطي ، املزهر ج / 47 ابن الندمي، الفهرست ، ص -  3
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   و على الّرغم من أنّ هذين الكتابني مل يصال إلينا مدونني إالّ أننا ال نعدم آراء هذا النحوي                      

 بقيـة اللّغـويني     و اليت كانت بداية لنشأة النحو و هذا خاصة من خالل جداله و احتجاجه مع              

والنحاة فكان جييز بعض املعايري اللّغوية و يبطل بعضها اآلخر، معتمدا يف ذلك على ما مسعه مـن                  

  . له إّنما يدل على مكانته و علّو شأنهاإلعراب، ضف إىل هذا مدح اخلليل

لسيبويه  ) كتابال(  العلماء و ذهب بعضهم إىل أن        اهتمام بعض ) اجلامع  ( و قد نال كتابه     

  . أضاف أشياء و بسط بعض املسائل اعتمادا على مشاخيهو لكن سيبويه ) اجلامع( هو نفسه 

، وقد تأثر بـه يف       الثقفي واحدا من أهم تالميذ ابن أيب إسحاق احلضرمي         يعد عيسى بن عمر   

ل كالم العرب، و خاصة الذي ال يتوافق مع القواعد الـيت            استخدام القياس، إذ مل يكن يأخذ بك      

استنبطها النحاة، كما حرص على عدم وجود أي شذوذ يف االستعمال، و كل ما شذّ يتخـذه                 

  .كأستاذه وسيلة لتخطئة بعض الشعراء

  : يف قوله النابغة الذبياين ، خطأ عيسى بن عمرفكما خطأ ابن إسحاق الفرزدق

 .فبّت كأّني ساورتين ضئيلة          من الّرقن يف أنياهبا الّسم ناقع

  .)1(»الناقُعم  يف أنياهبا السُّ:أساء النابغة يف قوله، حيث يقول« :  الثقفيقال عيسى بن عمر

 عنده  و تعليل ذلك  «  بالضم “ناقٌع” بالنصب على احلال وليس    “ناقعاً”فالقياس هنا أن يكون   

  .)2(»الواقعة قبل احلال قد استوفت ركنها و متّ اإلسناد فيها مسية الأن اجلملة ا

                                                 
   .35الزبيدي ، طبقة النحويني و اللّغويني ، ص  / 70، ص  أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويني-  1
ـ  1385سنة ) 1( حتقيق عبد الّسالم حممد هارون، ط112ص Iالكتاب، ج  سيبويه،-  2   .بريوت -دار اجليل -م 1966/ ه
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توسع كأستاذه يف استعمال القياس و ذلك حبمل تركيب حنوي على آخر، و مثال ذلك مـا                 

  : يف تعليقه على بيت األحوصجاء به سيبويه

          و ليس عليك يا مطُر الّسالمسالم اهللا يا مطٌر عليها    

 يا رجالً ، جيعله إذا نون       :بقولهه  ، يشبه ايا مطرً :  يقول و كان عيسى بن عمر    « : قال سيبويه 

  .)1(»و طال كالنكرة و مل نسمع عربيا بقوله وله وجه من القياس إذا نون و طال كالنكرة 

 الثقفي مل يسمع هذا من عريب إالّ أّنه جلأ إىل القيـاس يف              بن عمر فعلى الرغم من أن عيسى      

 فقد نّون       أّما األحوص . محل هذا التركيب النحوي فجعله كالنكرة املقصودة اليت تنّون عند النداء          

نصب، و الدليل    يف صدر البيت لضرورة شعرية على أّنه منادى مبين على الضم يف حمل               “املطر”

  . يف عجز البيت جاء دون تنوين كما هو األصل يف النداء“املطر”على ذلك أنّ 

 الثقفـي   لسيبويه جنده حيمل يف طياته آراء كثرية لعيسى بن عمر          ) الكتاب( و إذا عدنا إىل     

ض األبيات اليت احتوت    وإذا كان قد اهتم به فألّنه رآه ثقة فيما يرويه لذا اعتمد عليه يف رواية بع               

 يرفض القياس الذي    على هلجات القبائل حني إنشاء الشعر و يف الكثري من األحّيان مل يكن سيبويه             

يعتمد عليه يف خترجياته النحوية ألنّ عيسى بن عمر كان يسمع عن الثقـاة و ال يأخـذ بكـلّ                    

  : الدؤيلألسوداينشد هذا البيت أليب و زعم عيسى أنّ بعض العرب  «: اللهجات، يقول سيبويه

  فألفيته غري مستعتب              وال ذاكـر اهللا إال قليـال

  

                                                 
  . 129 ص Iاملصدر السابق ، ج -  1
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مل حيذف التنوين استخفافا لتعاقب اجملرور، و لكنه حذفه اللتقاء الـساكنني، كمـا قـال                          

  .)1(»، و هذا اضطرار، و هو مشبه بذلك الذي ذكرت لك “رمى القوم ”

، و نصب لفظ اجلاللة، حىت ال يلتقي ساكنان، أّوهلمـا           “ ذاكر ”فقد حذف التنوين من كلمة      

، فعند النطق   “رمى القوُم   ” على    و قد قاسه سيبويه    “ اهللا   ”ساكن التنوين و اآلخر ساكن االم يف        

  .عري كان ضرورة كما أشار سيبويه إىل أن احلذف يف البيت الش“رمى”حتذف حرف العلّة من 

 الثقفي، و يعلّـل   على تسجيل بعض القراءات القرآنية عن عيسى بن عمر      كما حرص سيبويه  

هبا استعمال العرب لبعض التراكيب النحوية و مثال ذلك ما يتصل بضمري الفصل، فمنهم مـن                

 ، و البعض اآلخر يرفـع        “ كان   ”رب   بنصب املنطلق على أّنه خ     “ كان زيد هو املنطلَق      ”:يقول

و اجلملة االمسيـة    .  فيكون الضمري هنا مبتدأ و ليس ضمري فصل          “هو” على أّنه خرب     “املنطلق”

     حدثنا عيسى أنّ ناسا كثريا يقرؤوهنـا       « : قال سيبويه .  يف حمل نصب خرب كان       “هو املنطلق ”

   .]76/الزخرف[ ] ِلِميَنَوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َآاُنوا ُهُم الظَّا [

  : و قال الشاعر قيس بن ذريح

  )2( و كنت عليها باملال أنت أقدر          تبكي على لبىن و أنت تركنها   

 و اجلملة يف    “ هم   ” مرفوعة على أّنه خرب      “الظاملون”فإذا عدنا إىل اآلية الكرمية جند كلمة        

  .“ كانوا ”حمل نصب خرب 

                                                 
 .169 صIسيبويه، الكتاب، ج -  1
 . 392 ، ص II سيبويه ، الكتاب ج-  2
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 أنـت   ” يف عجز البيت، و اجلملة           “ أنت   ” فهو خرب للمبتدأ     “ أقدر   ”:  قول الشاعر  أّما

  .“ كنت ” يف حمل نصب خرب “أقدر 

 واحدا من مقرئي البصرة يف زمانه، فقد اهتم بالقراءات القرآنية معتمدا يف             ُيعد عيسى بن عمر   

،     القدامى مبلغ أيب عمرو بن العالء أو الكسائي        ذلك على القياس، إالّ أّنه مل يبلغ كما يقول بعض         

ال    [:و من مجلة القراءات اليت علّلها معتمدا على أقيسة النحو قوله تعاىل      ا جب ر   أی ه و الطي ي مع  ]وب

على النداء كقولك يا زيد و احلارث ملـا مل          : هو  « :  و يقول    “الطري”  بنصب كلمة     ]10/سبأ[

  .) 1(»و يا احلارث يا زيد : ميكنه 

  .  ال تدخل على املنادى املعّرف باأللف و االم“يا”فـ 

سم علـى ثالثـة     اكل  « :  أيضا استنادا إىل كالم العرب  قوله         و ّمما أجازه عيسى بن عمر     

و أوسطه ساكن فمن العرب من يثـقله ومنهم من خيففه ، مثـل ُعـْسر               أحرف، أّوله مضموم    

   .)2(»ْحم و ُرُحم و ُحلْم وُحلُم وُعُسر   و ُر

و يف إبراز مكانته أورد بن جّين رواية تؤكد فصاحته يف األداء اللّغوي و التزامـه اإلعـراب                  

 يتحـدث يف    كان عيسى بن عمر   : قال يونس بن حبيب   : عن حممد بن سالّم اجلمحي قال     « :قال

مـا  : ضربه فُحّشت يده، فقال أبو عمرو     : ديثه فقال عيسى يف ح    .جملس فيه أبو عمرو بن العالء     

  .)3(»فَحّشت يده : فحُُّشت يُده، فقال أبو عمر: فقال عيسى! تقول يا أبا عمر 

                                                 
  .20ص I ابن سالّم ، طبقات فحول الشعراء ، ج-  1
  .109 – 108 ص II السيوطي ، املزهر ج-  2
  .301 ص III ابن جّين، اخلصائص ج -  3
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و كان إذا اجتمعا يف جملس مل يتكلم أبو عمرو          « : و قد أجاز يونس النصب و الرفع و قال          

   .)1(» و فصاحته نشادهإمع عيسى حلسن 

 وسـط   لماء اللّغة و الّنحو أراد أن يؤكد مكانة عيسى بن عمـر           فهذه شهادة من عامل من ع     

          ، سيبويه  اخلليل: معاصريه و يكفيه فخرا أّنه كان أستاذا جليل من كبار علماء اللّغة و النحو مثل              

  .هم  و غريو األصمعي و األخفش

فقد كانت آراءه النحوية و اللّغوية و أقيسته امتدادا ملا بدأه أستاذه يف رسم الطريق الـصحيح          

  .لنشأة النحو

 الثقفي، كان له الفضل يف      و ال نربح هذه الفترة لنجد رجال آخر برز و عاصر عيسى بن عمر             

  .وضع النحو أال و هو أبو عمرو بن العالء

       :الء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العأبو عمرو ب - 3

َزّبان وقالوا ربان و هو كما نقلته كتب الطبقات           : اختلف املترمجون يف اسم أيب عمرو فقالوا      

، أخذ النحو عن ابن      رّبان بن العالء بن عّمار بن العريان ابن عبد اهللا بن احلصني التميمي املازينّ              «

إسحاق، و كان أوسع علما بكالم العرب و لغاهتا و غريبها من عبد اهللا بن أيب إسحاق وكان             أيب  

  .)2(»من جلّة القّراء و املوثوق هبم

                                                 
  .301 املصدر السابق ص -  1
  .28 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  2
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و يروى أّنه أخذ عن نصر بن عاصم و أخذ عنه يونس بن حبيب البصري و كان يونس يقول                  

لقـول أيب عمـرو أن    نبغيلو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كلّه يف شيء واحد لكان ي           «: فيه

  .)1(» من أحد إالّ و أنت آخذ من قوله و تارك و لكن ليس يؤخذ كلّه،

  :  مبقطوعة منهاو قد مدحه الفرزدق

  مازلت أفتح أبوابا و أغلقها           حىت أتيت أبا عمرو بن عّمار

، فريوى أنّ   يف حرية من أمره أمام سلم بن قتيبة        أوقعه   و رمبا إعجاب أيب عمرو بشعر الفرزدق      

مر و النشيد على قول     مسرت ليلة عند سلم بن قتيبة بالبصرة فهجم يب السّ         « : عمرو بن العالء قال   

  : الفرزدق

  فإن عطست قيس بن عيالن ضلّة            فال عطسـت إالّ بأجـدع راغـم

  تـا            جهارا و مل تغضب لقتل بن حازمأتغضب أن أذنـا قتيبـة حّز

 و مـا منهـا إالّ بعثنـا برأسـه           إىل الشام فوق الشاحجات الرواسم

ال عليك يا أبا عمرو لست قائلها فاضرب هبا وجوهنا          : مث فطنت فأمسكت ، فقال يل سلم        

   . )2(»يف ظلمة الليل 

القراءة، ليس هذا فحسب بل تعدى اهتمامه على مجع         و قد عّد العلم املشهور يف علم اللّغة و          

فكان لغوياً راوية للشعر،و يعود هذا إىل كثرة مساعه عـن            اللّغة و األدب و األخبار و األشعار،      

  .العرب

                                                 
  . 28 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  1
  . 36 – 35 أبو الطيب ، مراتب النحويني ، ص -  2
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و جند يونس بن حبيب قد أورد رواية تربز مدى اعتماد أيب عمرو على الـسماع يف ضـبط                   

كيـف تقـرأ     : له فقلت   بن أيب إسحاق احلضرمي   مضيت إىل عبد اهللا     « : بعض الكلمات يقول  

 و فتح الراء، فقمت من عنـده إىل أيب         “ فإذا بَرق البصر   ”: فقال ]7/القيامـة [ ؟   ] فإذا برق الَبصر  [

 ”من عند عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي سألته كيف تقرأ            : من أين بك ؟ قلت    : عمرو فقال 

و أين يراد بـه، يقـال       :  بفتح الراء، فقال أبو عمرو     “ذا بَرق البصر  فإ”:  فقال “فإذا بِرق البصر  

  .)1(»بَرقت السماء   و بَرق النبت و بَرقت األرض فأما البصر فِربق كذا مسعنا 

و املالحظ أن كثرة السماع عند أيب عمرو بن عالء و حفظه الشواهد الشعرية جعاله يدرك                

ية و ما بينها من تفاوت و قد ورد يف طبقات ابن سالّم ما              الفروق اللّغوية بني هلجات القبائل العرب     

  .)2(»م بعربيتنا عربيتهما لسان محري و أقاصي اليمن اليوم بلساننا، و ال « : يؤيد هذا الرأي قال

إليكم مما قالت العرب إالّ أقلّه و لـو         نتهى  اما  « : قال عمرو بن العالء   : قال يونس بن حبيب   

  .)3(» شعر كثري جاءكم وافرا جلاءكم علم و

و هذا دليل آخر يبني قدرة أيب عمرو بن العالء على احلفظ و الرواية من جهـة و علمـه أنّ                     

  .النصوص اليت يستقريها ال متثل لغة العرب كلّها

يا أبا عمرو، ما شيء بلغين أنك جتيزه؟        « :  الثقفي أبا عمرو بن العالء و سأله قائال        جالس عيسى بن عمر   

  :فقال له أبو عمر: قال.  بالرفع“ ليس الطيب إالّ املسك ”بلغين أنك جتيز : قال و ما هو؟ :الق

                                                 
  .247 ، ص 116 الزجاجي ، جمالس العلماء ، اجمللس رقم -  1
  .174 صI السيوطي ، املزهر ج-  2
  .386ص Iجابن جّين ، اخلصائص  / 249ص I السيوطي، املزهر ج-  3
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 منت يا أبا عمر و أدجل الناس، ليس يف األرض حجازي إالّ وهو ينصب، و ال يف األرض متيمي إالّ و هو      

  .)1(»يرفع

 و كانـا   و خلف األمحرو حىت يؤكد أبو عمرو بن العالء صحة ما ذكره، طلب من اليزيدي            

 ليلقناه الرفع ألّنه ال يرفع، و إىل أيب املنتجع ليلقناه النصب ألّنه             حاضرين أن يذهبا إىل أيب املهدي     

  .كان ال ينصب، و كان يعلم أنّ كل منهما سيتمسك بقراءته

 إىل أيب عمرو بن العالء فأخرباه مبا حدث معهمـا عنـد أيب   ر و خلف األمحمث رجع اليزيدي  

فـأخرج  « . و مل يغادره فسمع ما حدث       و كان عنده عيسى بن عمر       و املنتجع التميمي   املهدي

  .)2(» فقت الناس و لك اخلامت هبذا، و اهللا: عيسى خامته من يده فقال

كان أبو عمرو بن العالء ثقة يف ما يرويه، ألّنه كان يهتم بالتدقيق للتوصـل إىل الـضبط                   -

الصحيح لبعض الكلمات معتمدا يف ذلك دائما على السماع من األعراب كما عـرف برتاهتـه                

عر العـرب   ما زدت يف ش   ” -اهللا  رمحه   –قال أبو عمرو بن العالء      « : وعفّته، يقول فيه بن جينّ    

  :  يعين ما يرويه لألعشى من قوله“إالّ بيتا واحدا 

  و أنكرتين و ما كان الذي نكرت          من احلوادث إالّ الَشْيب و الصلعا

أفال ترى إىل هذا البدر الطالع الباهر، و البحر الزخر الذي هو أبو العلماء و كهنهم و بدء الرواة و سيفهم، كيف ختلّـصه                      

   .)3(»لعلم و جتّرحه، و تراجعه فيه إىل اهللا و حتوّيه حىت إنّه ملا زاد فيه بيتا واحدا، وفّقه اهللا  باالعتراف بهمن تبعات هذا ا

  
                                                 

 .96 ص IIIج السيوطي، األشباه و النظائر، / ا بعدها  و م277 ص IIالسيوطي، املزهر، ج / 1 الزجاجي، جمالس العلماء، ص -  1
 .97 ص IIIج السيوطي، األشباه و النظائر،  / 278 ص IIالسيوطي، املزهر، ج / 5 الزجاجي، جمالس العلماء، ص -  2
  .310 ص III ابن جّين، اخلصائص ج -  3
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  :الء ـــن العــ ب القياس عند أبي عمرو - 4

أّما القياس فكان أبو عمرو بن العالء من املتشددين فيه معتمدا يف جلّ احلاالت على السماع                  

:    ي يف جمالسه رواية تؤكد ذلك، فقد سأل أبو عمرو بن العالء أبا خرية قـائال      و قد روى الزجاج   

فلـم يعرفهـا           . استأصل اهللا ِعرقاَتهم  : ِعرقاِتهم أو ِعرقاَتهم ؟ فقال    ستأصل اهللا   ا: كيف تقول « 

     أنّ  ذلكو  « : و قد عقب بن جّين على هذا بقوله       . )1(»أبو عمرو و قال الن جلدك يا أبا خرية          

أبا عمرو استضعف النصب بعد ما كان مسعها منه باجلر، مثّ رواها فيما بعد أبو عمرو بالنـصب                     

 و كان يؤيده يف ذلك السماع، خاصة أّنه كان يأخذ باللّغة الفصيحة و يقيس عليها،                )2(»و اجلّر   

مسعت رجال من اليمن يقول فـالن       « :  قوله   حكى األصمعي  : و من تعليالته ما ذكره ابن جينّ      

  .)3(»نعم أليس بصحيفة : قال! أتقول جاءته كتايب : فقلت له. حتقرهاالغوب، جاءته كتايب ف

:  لعمرو بن العالء و من يف طبقته اخلوض يف القيـاس و التعليـل قـائال                و قد أباح ابن جينّ    

ء و طبقته و قد نظروا و تدّربوا، و قاسـوا، و تـصّرفوا أن               أفتراك يريد من أيب عمرو بن العال      «

يسمعوا أعرابيا جافيا غفال يعلّل هذا املوضع هبذه العلّة و حيتج لتأنيث املذكّر مبـا ذكـره فـال                   

يهتاجهم ملثله و ال يسلكوا فيه طريقته، فيقولوا فعلوا كذا و كذا و صنعوا كذا و كذا و قد شرع                    

  . )4(»هلم العريب ذلك 

                                                 
  .5الزجاجي ، جمالس العلماء ، ص  -  1
  .384ص Iابن جّين، اخلصائص ج -  2
  .249ص I املصدر السابق ج-  3
  .249ص I املصدر السابق ج-  4
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و إذا كان عمرو بن العالء أخذ هبذه اللّغة فال يعين هذا أّنه كان يأخذ بكل اللّغات فقد سـئل مـّرة             

و أّمسـي مـا خـالفين     أعمل على األكثـر،  :ك فيه العرب وهم حجة ؟ قال  تكيف تصنع فيما خالف   «

ا هـوازن   أفصح العرب علي  : و لنا أن نشري أنّ أبا عمرو كان يفضل لغة دون أخرى لذا يقول             )1(»تالغ

  .و هي سعد بين بكر قبيلة من عليا هوازن ρ علما أنّ القبيلة اليت نشأ فيها الرسول )2(»وسفلى متيم 

و على الرغم من كثرة حفظه و مساعه لكالم العرب إالّ أّنه أخطأ يف بعض ما قاسه و مثـال                    

ء قـول                أنشد رجل من أهل املدينـة أبـا عمـرو بـن العـال             : ذلك ما جاء يف الرواية التالية       

  :ابن قيس   الرقيات 

 إنّ احلوادث باملدينة قـد              أوجعنين و قرعـن مروتيـه

إنّ هذه اهلاء مل توجد يف شـيء مـن          . ما لنا و هلذا الشعر الرِّخو     : فانتهره أبو عمرو، فقال   

 : استشهد بقول اهللا عّز وجلّ    قاتلك اهللا، ما أجهلك بكالم العرب، ف      : الكالم إالّ أرخته فقال املدين    

م أوت        [ : عّز و جل ّ    ، و قوله     ]29-28/احلاقـة [  ] ما أغنى عّني ماليه هلك عّني سلطانيه      [ ي ل ا ليتن و ی

  .)3( ، فانكسر أبو عمرو انكسارا شديدا ]26-25/احلاقة[ ]آتابيه ، و لم أدر ما حسابيه 

ـا ال              مل يكن عمرو بن العالء حنويا باملعىن الدقيق هلذا امل          صطلح ، بقدر ما كان لغويا ، راوّية للشعر ، إالّ أنن

نعدم أليب عمرو بعض اآلراء النحوية ، و مثال ذلك االسم املنصوب بعد حّبذا ، فقد اختلف النحاة يف نـصبه                     

ـاة إىل القـول أن                         على احلال أم التمييز ، و قد أشار أبو عمرو إىل أّنه منصوب على التمييز و ذهب بعض النح

                                                 
  . 34 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  1
  .211ص I السيوطي ، املزهر ، ج-  2
  .188 الزجاجي ، جمالس العلماء ، ص -  3
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 يا حّبذا املال    ”: امد متييز و املشتق حال ، و قيل اجلامد متييز و املشتق  إن أريد تقييد املدح به كقول الشاعر                     اجل

   .)1(“ حبذا راكباً زيد ” ، فهو حال ، وإالّ فهو متييز حنو “مبذوال بال سرفٍ 

 يف  ته له    ابن جينّ      و قد خاض أبو عمرو بن عالء باب التصريف أيضا و من آرائه يف هذا الباب ما أثب                 

 زايا أو ذاال أو داال تقلب تاؤه دال    و هذا هو               “ افتعل ”فإذا كانت فاء    : قال)  باب اإلدغام األصغر     (

 داال جيب اإلدغام، أّما إذا كانت ذاال لنا أن ندغمها           “ افتعل ”باب اإلبدال يف الصرف ، و إذا كانت فاء          

  .)2(ا أن نتركها و هذا ما أثبته أبو عمرو بن العالء و رفضه سيبويهمع الدال املنقلبة و لن

قـال  « :  قـال  كما أجاز بعض األوزان اليت اعتربها غري شاذة و منها ما أورده الـسيوطي             

عم مصدر مل أمسع غريه وز    ) بالفتح(أيب عمرو بن العالء القَبول      حكى عن   : اجلواهري يف الصحاح  

  .)3(للمصدر و الَوقود كذلك ) بالفتح(بعضهم أّنه قال يف لغة الَوضوء 

و أليب عمرو بن العالء آراء أخرى ذكرها النحاة و املترمجون تربز فضله يف نشأة النحو فقـد              

: ل يقـو  شهد له العلماء يف زمانه بتقدمه و أقّروا بفضله كما أثىن عليه من جاء بعده فهذا اخلليل                

  .)4(»فكان عبد اهللا يقّدم على أيب عمرو يف النحو و كان أبو عمرو يقّدم عليه يف اللّغة «

مل يوجد على أيب عمرو خطأ يف شيء من اللّغة إالّ يف حـرف              « : أما أبو الطّيب فقد أثىن عليه بقوله      

  .)6(» حّيرأسا و احلسنكنت « و هو القائل عن نفسه )5(»قصر عن معرفته ِعلُْم من خطّأه فيه 

                                                 
ـ  1418، سنة ) 1( ، ط 147 – 146 ص II ابن هشام األنصاري، مغين البيت ،ج-  1  . بريوت – دار الكتب العلمية –م  1998/ه
  . 142 ص II ابن جّين ، اخلصائص ، ج-  2
  .739 ص II السيوطي ، املزهر ، ج-  3
  .33 أبو الطيب ، مراتب النحويني ص -  4
  .40 أبو الطيب ، مراتب النحويني ص -  5
  .399 ص II السيوطي ، املزهر ، ج-  6
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كما تـذكر كتـب   (و لكنه مع هذا مل خيلف أثرا مدونا يرجع إليه من جاء بعده و ذلك أنه         

  .هـ154ملا تنسك أحرقها و تفّرد للعبادة و تويف يف طريق الشام عام ) الطبقات

ي سير               يونس بن حبيب؛    : و آخر من مثّل هذه املرحلة      ذلها ف ي ب ود الت ا هي الجه فم

  نشأة النحو؟
   :ب ــن حبـيــــــــــــــــــــــــــــ بیـونس - 5

أّول « : هو أبو عبد الرمحان الضّبي موىل بين ضّبة ، أخذ عن أيب عمرو و غريه قال يـونس                   

 لقد مسع من العرب كما مسع من قبلـه ، و كانـت              )1(» من تعلمت منه النحو ّمحاد بن سلمة      

  أهل العلم و طالب األدب و فصحاء األعراب ، أخذ عنه سيبويه            حلقته يف مسجد البصرة ينتاهبا    

 و له آراء خاصة يف النحو منتشرة يف كتب النحاة ، و من ذلك                و الفّراء  كما أخذ عنه الكسائي   

ف كتابا من ألف ورقـة      ما ذكره سيبويه يف الكتاب فلما مات سيبويه قيل ليونس ، إنّ سيبويه ألّ             

و مىت مسع سيبويه من اخلليل هذا كلّه ؟ جيئوين بكتابه، فلّما نظـر              :  ، فقال يونس   يف علم اخلليل  

جيب أن يكون هذا الرجل صادق عن اخلليل فيما حكاه ، كمـا             : يف كتابه و رأى ما حكى قال      

   .)2(»صدق فيما حكى عّني 

لغريب اللّفظي، و بيان معاين املفردات و هذه رواية وردت على           لقد خاض يونس يف التفسري ا     

كنت عند أيب عمرو بن العالء، فجاءه « : قال يونس . لسان يونس تدلّ على جهوده يف هذا اجملال       

با عمـرو  يا أ: ، فقال شبيلثه فألقى له لبد بغلته، فجلس عليه، مث أقبل حيّدشبيل بن عزرة الضّبعي  

فلم أملك نفسي عند ذكره لرؤبـة       : سألت رؤيبتكم هذا عن اشتقاق امسه فما عرفه قال يونس           
                                                 

  .47ويني و اللّغويني ، ص  الزبيدي ، طبقات النح-  1
  .49 نفس املصدر ص -  2
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بة فأنا غالم ُرؤْ  !  و من أبيه      أفصح من رؤبة   لعلّك تظن أن معّد بن عدنان     : فزحفت إليه مث قلت     

  .)1(»بة ؟ فلم حير جوابا و قام مغضبا فما الرَُّوبة و الروبة و الّرْؤ

 .مث أخذ يونس يفسر األلفاظ السابقة

و قد توقف يونس بن حبيب أمام بعض أبواب علم الصرف و ما يندرج حتتها من القـضايا                  

.  إالّ حبذف اليـاء    “فَُعيلَة” و   “ فعيلة ”ومن أمثلة ذلك أنه ال جييز النسب إىل ما كان على وزن             

  .)2(»قليل خبيثٌ هذا « : سليمي و يف ُخريبة، ُخرييب ، وقال يونس سليمة، : قال البعض

كما أبدى آراءه يف بعض األوزان الصرفية و خاصة منها املمنوع من الصرف، فقد سئل مّرة                

 ألنّ اهلمزة فاء الفعل، ألّنك تقول رجل مألوف         “بأفعل” ليس   “فوعل”هو  :  فقال “أْولف”عن  

 ألنك تقول أرض مؤرنبة فتثبت اهلمزة،       “فوعل”نصرف ألّنه    ي “أرنب”فتثبت اهلمزة، و كذلك     

  .)3(و املألوف اجملنون

 كثريا على يونس بن حبيب يف تسجيل بعض اللّهجات و إصدار بعـض              و قد اعتمد سيبويه   

: زعم يونس أنّ ناسا من العرب يقولون      « : األحكام عليها مع ربطها بكالم العرب، قال سيبويه       

مـن  الوجه، و إّنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أنّ هذا يكـون       اٍء ِقْعدةَ َرجٍل و اجلرُّ      مررت مب 

  .)4(»فكرهوا أن جيعلوه حاال . صفة األّول

                                                 
  .303الزجاجي ، جمالس العلماء ، ص  / 49 نفس املصدر ص -  1
  .339 ص IIIج ،  سيبويه ، الكتاب -  2
  .254 الزجاجي ، جمالس العلماء ، ص -  3
  .112 ص IIج ،  سيبويه ، الكتاب -  4
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باب ما ينصب على التعظيم (كما اعتمد عليه يف األخذ ببعض القراءات القرآنية قال يف 

 فسألت عنها يونس فزعم أهنا “ العاملني  احلَُمد هللا ربَّ”: ومسعنا بعض العرب يقول« ): واملدح 

 يف هذه احلالة منصوب على املدح، على أنه مفعول به لفعل حمذوف “ربَّ”فـ . )1(»عربية 

  . “ أمدح ربَّ ”تقديره 

عليـك  « : و قد خاض يونس أيضا يف القياس وقد نصحه بذلك ابن أيب إسحاق حني قال له               

يل يف احلديث عن يونس بن حبيب يف هذا الباب ألنين           و لن أط  » بباب من النحو يطرد و ينقاس       

  . و قد أخذ عنه الكثريسأتعرض إليه إن شاء اهللا يف الفصل الثاين كونه من شيوخ الفّراء

و بقي أن أشري أنّ بآراء يونس بن حبيب تنتهي املرحلة الثانية من مراحل نشأة النحو لتبـدأ                  

  . مرحلة التدويناملرحلة الثالثة أال و هي 

  :ن ــــــــــــــــة التدويــــــــلـ مرح ــج

برز يف هذه املرحلة رعيل من النحاة و اللّغويني، بذلوا جهودا ليست باهلينة يف سبيل تـدوين                 

 و أتوقف عند الفّراء ألن النحـو      اء إىل الفرّ   إىل الكسائي   إىل سيبويه  النحو العريب، بداية من اخلليل    

  .و سيكون احلديث عنه مفّصال يف الفصل الثاين، إنشاء اهللا. الكويف مل يكتمل إالّ به

 يف تدوين النحو بعدما كان يتـداول   و سيبويهو أكتفي يف هذه املرحلة جبهود كل من اخلليل    

  .عن طريق السماع

  

  :   بن أحمد الفراهيدي الخليل - 1

                                                 
  . 63 ص IIج ،  املصدر السابق -  1
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 هو أبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي و هو سـّيد أهـل األدب                   

 الثقفي، له فـضل كـبري يف        قاطبة يف علمه و زهده أخذ عن عمرو بن العالء و عيسى بن عمر             

 ، و قيـل أنّ عامـة        لنحو و تعليله و قد أخذ عنه سـيبويه        تصحيح القياس و استخراج مسائل ا     

 ، فكلّما قال سيبويه سألته ، أو قال من غري أن يذكر قائلـه               احلكاية يف كتاب سيبويه عن اخلليل     

  .فهو اخلليل بن أمحد 

    ها على حـروف املعجـم قبـل األصـمعي          أسبق العرب إىل تدوين اللّغة و ترتيب ألفاظ        و اخلليل 

و أبدع اخلليل بدائع مل يسبق إليها، فمن ذلـك تأليفـه       « :  و غريمها من النحاة، قال أبو الطيب       وسيبويه

فإّنه هو الذي رّتب أبوابه، و تويف مـن         ) العني  (  يف الكتاب املسمى بكتاب      روفاحلكالم العرب على    

قال السريا يف يف طبقـات      .  أيضا أّول من صّنف يف مجع اللّغة        و قد اعتربه السيوطي    )1(»أن حيشوه   قبل  

  . )2( » املعروف املشهور الذي به يتهيأ ضبط اللّغة )العني( عمل أّول كتاب « : النحاة يف ترمجة اخلليل

 عـن    بالدنيا و متاعها و قد روى أبو الطيب اللّغـوي           يف فاقة و زهد، ال يبايل      لقد كان اخلليل  

كـان   :مسعت نصر بن علي اجلهضمي يقـول      : حدّّثنا أبو بكر سعدويه قال    « : حممد بن حيي قال   

 نفسا و أشّدهم تعففا، و لقد كان امللـوك يقـصدونه،            هماخلليل بن أمحد من أزهد الناس و أعال       

  .)3(»ال منهم و مل يكن يفعل، و كان يعيش يف بستان له خلفه عليه أبوه باجلزيةويتعّرضون له ين

                                                 
  .57 أبو الطيب ، مراتب النحويني ص -  1
  . 76ص I السيوطي، املزهر ، ج-  2
  .56 أبو الطيب ، مراتب النحويني ص -  3
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 وايل فارس و األهواز آنذاك بعث إليه برسول لتأديـب ولـده،             و يروى أن سليمان بن علي     

 إىل سـليمان،            مادمت أجد هذا فـال حاجـة يب       :  إىل الرسول خبزا يابسا و قال      فأخرج اخلليل 

  :فقال أبياتا مطلعها فما أبلغه عنك ؟: فقال الرسول

 )1(أبلغ سليمان أين عنه يف سعة           و يف غىن غري أين لست ذا مال

) العـني ( رواية أخرى حول نسبة كتـاب        عن ابن دريه   ) الفهرست(  يف   و روى ابن الندمي   

نصر بن سيار صحب اخلليل مّدة يسرية، وأن اخلليـل           من ولد    قيل أنّ اخلليل  « ل جاء فيها    للخلي

  .)2(» عمله له و أخذ طريقته، و عاجلت املنية اخلليل فتممه اللّيث

 لشّدة حّبه للخليل بن أمحد فإذا       “اخلليل” بن نصر بن سيار اخلرساين ّمسى نفسه         و يقال أن اللّيث   

  . فإنه يقصد نفسه ال غري“اخلليل” أّما إذا قال “اخلليل”اخلليل بن أمحد فإنه يقصد ) الكتاب(قال يف 

 سّباقا إىل تدوين القياس و التعليل فإنه سباق إىل وضـع علـم العـروض،                      و إذا كان اخلليل   

 علما مل يسبقين إليه األّولون ، و ال يأخذه          ارزقيناللهم  « : تار الكعبة و قال   و يروى أنه تعلّق بأس    

  .)3(»عّني إالّ اآلخرون ، مث رجع و عمل العروض 

و مل يكتف بوضع األوزان وفق الشعر القدمي بل جاء بأوزان ليست من أوزان العرب ففـتح                 

  .بذلك بابا للشعراء ينضمون األشعار على تلك األوزان

 بني العلماء و الشعراء مبكانة مرموقة فذكروه يف شعرهم، و من ذلك مـا               ضي اخلليل و قد ح  

  :قاله إسحاق املوصلي يف هجاء األصمعي
                                                 

  .43 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  1
  . 47 ابن الندمي ، الفهرست ص -  2
  . 87 أبو الطيب ، مراتب النحويني ص -  3
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  أليس من العجائب أنّ كلبا                أصمـع  باهـليا يستطيـل

  )1(ـأله اخلليلو يزعم أّنه قد كان يفتـي               أبا عمرو و س

 أّيما تقدير واعتربه عقال فذا استنبط قوانني دقيقة معتمدا يف            فقد قّدر اخلليل   شوقي ضيف / أّما د 

ذلك على العقل، و ما يلفت االنتباه أن العلوم كانت متداخلة آن ذاك، و الدليل أن اخلليل وحـده                   

 خمتلفة، يف العروض يف احلساب و الشكل، فهذه العبقرية ال جندها يف رجل سواه،               كتب يف جماالت  

  .كما جاء بأفكار جديدة، فقد اعتمد على التفسري العلمي لكل ظاهرة لغوية بطريقة عقالنية

كيف : و قيل للخليلرأيت رجال عقله أكثر من علمه، :  فقال عن اخلليلو قد سئل ابن املقفع    

  .)2(رأيته رجال علمه أكثر من عقله : رأيت بن املقفع ؟ فقال

  . بعده يف التدوين و هذا يربهن مّرة أخرى أن اخلليل يف التفكري و سيبويه

املعاجم  هو أّول من صنف يف مجع اللّغة، و هو أّول من ابتكر فكرة               ذكرنا يف البداية أن اخلليل    

اللّغوية بطريقة مل يسبقه إليها أحد فراح يرتب احلروف حسب خمارجها عند النطق، و هبذا فـتح                 

األبواب على مصرعيها لوضع املعاجم اللّغوية من جهة و الدراسات اللسانية من جهـة أخـرى                     

 إالّ أن كتابه قد تعـّرض           سكي و تشوم  و ميكن أن نقول أنه أّول عامل يف اللسانيات قبل مارتيين          

 ففيه من التخلـيط      )العني  (ا كتاب ّمأ« :  الذي قال    لقدح مجهور من أهل اللّغة أمثال ابن جينّ       

 ، إالّ أنّ للسيوطي رأي آخـر        )3(» ما ال جيوز أن حيمل على أصغر أتباع اخلليل           الفساداخللل و و

أصله ، و ثقّـف كـالم       و أكثر الظن فيه أن اخلليل سّبب        « :  يقول   العّباس ثعلب وافق فيه   أبا      
                                                 

  .61حويني ص  أبو الطيب ، مراتب الن-  1
  . 45 الزبيدي ، طبقات النحويني و اللّغويني ص -  2
  .79 ص I السيوطي ، املزهر ج -  3
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العرب ، مث هلك     قبل كماله ، فتعاطى إمتامه من ال يقوم يف ذلك مقامه ، فكان ذلك سـبب                        

  .)1(»اخللل الواقع فيه و اخلطأ املوجود فيه 

  .لسيبويه )الكتاب ( نحوية خاصة و للخليل آراء حنوية كثرية مبثوثة يف الكتب ال

  :  عن قول الشاعر اخلليلفقد سأل سيبويه

  مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا            جتد حطبا َجْزالً و َناًرا تأّجَجا

ر مررت برجل عبد اهللا فأراد أن يفسّ      :  قال تلمم بدل من الفعل األّول و نظريه يف األمساء            -

   .)2(اإلتيان باإلملام كما فّسر االسم األّول باالسم اآلخر

الرفع أّول حركة ، و الفاعـل أّول        :  عن الرفع ملا ُجعل للفاعل ؟ فقال          و قد سئل اخلليل    -

  )3(.متحرك ، فجعلوا أّول حركة ألّول متحرك 

ى               [:  و جلّ   بن أمحد عن قول اهللا عزّ       كما سئل اخلليل   - دُّ َعَل ْم َأَش يَعٍة َأیُُّه لِّ ِش ْن ُآ ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِم

اً   : مث لنرتعّن من كلّ  شيعة الذين يقال: هذا على احلكاية ، كأّنه قال  :  فقال ]29/مرمي[ ]الرَّْحَمِن ِعِتّي

ربّن الفاسق اخلبيث بـالرفع     هذا غلط ، و ألزمه أن جييز ألض        : أّيهم هو أشّد عتيا ، فقال سيبويه      

  )4(.على تقدير ألضربّن الذي يقال له هو الفاسق اخلبيث بالرفع ، و هذا ال جييزه أحد

 هـذه    و من آرائه النحوية أيضا عدم جوازه نداء ما فيه األلف و االم و لقد أورد سيبويه                 -

 أن األلف و االم إمنا منعهما أن يدخل يف النداء من            –اهللا   رمحه   – و زعم اخلليل  « : املسألة قائال 

                                                 
  .82 ص I املرجع السابق ج -  1
  .86 ص III سيبويه، الكتاب ج -  2
  .118 الزجاجي ، جمالس العلماء ص -  3
  .138 الزجاجي ، جمالس العلماء ص -  4
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يا رجلُ و يا فاسُق فمعناه كمعـىن             : قبل أن كل اسم يف النداء مرفوع معرفة، و ذلك أنه إذا قال            

يا أيها الفاسُق و يا أيها الرجلُ و صار املعرفة ألنك أشرت إليه و قصدت قصده و اكتفيت هبـذا             

ار كاألمساء اليت هي لإلشارة حنو هذا و ما أشبه ذلك، و صار معرفة بغري               عن األلف و االم و ص     

ألف و الم ألنك إمنا قصدت قصد شيء بعينه و صار هذا بدال يف النـداء مـن األلـف و االم                      

وكما صار اجملرور بدال من التنوين      . واستغىن به عنهما كما استغنيت بقولك اضرب عن لتضرب        

  .)1(» بدال من رأيت إياكو كما صارت الكاف يف رأيتك

و يدل هذا على أنّ الّنداء يؤدي إىل تعريف ما هو نكرة عن طريق استعمال املتكلم لإلشارة والنظر                  

  . أن االسم املنادى يعادل أمساء اإلشارة من حيث التعريفلذلك يرى اخلليل. إىل الشخص الذي يناديه

 لـذلك قـال          يت جندها مبثوثة يف تضاعيف كتاب سيبويه      و هناك الكثري من اآلراء النحوية ال      

  .“األصول و املسائل يف الكتاب للخليل”  ثعلبأبو العّباس

  :و من هذا العرض البسيط خنرج بالنتيجة التالية

لف العلوم، مث فتح الباب أمام       بدأت مرحلة التدوين باخلليل، هذا العامل الذي مجع بني خمت          

 يضيف على هذا ما نقله عن أيب بكر حممـد بـن              ليواصل ما بدأه أستاذه فهذا السيوطي      سيبويه

ّمـة   بن أمحد أوحد العصر، و قريع الدهر، و ِجْهِبـذُ األ           اخلليل« :  اللّغوي قائال  حسن الزبيدي 

  .)2(» الذي مل ير نظريه، و ال عرف يف الدنيا عديله طنةوأستاذ أهل الِف

                                                 
  .198 – 197ص II سيبويه ، الكتاب ج -  1
  .80ص I السيوطي ، املزهر ج -  2
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.  و واصل مسريته يف هذا العمل اجلليـل         تلميذه النجيب سيبويه   لقد محل املشعل بعد اخلليل    

لبعض منها و قيل أن     فكان أوثق الناس يف احلكاية عنه إذ نقل عن أستاذه كل اآلراء مث خالفه يف ا               

  .“ قال اخلليل، زعم اخلليل ”:  مّرة، فكان يقول603سيبويه ذكر اخلليل 

   في تدوین النحو ؟  فإلى أّي مدى بلغ اجتهاد سيبویه
  :    و دوره في نشأة النحو سيبویه - 2

رب موىل بين احلارث بن كعب بن علة بن َجلد  ابـن              وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن        سيبويه

  . بن أدر فارسي األصلمالك

 و الذي ذهب إليه معظم العلماء هو فتح القاف وسكون           “قنرب” وقد اختلف املترمجون يف ضبط      

  : يف متجيد سيبويهالنون و يؤيد هذا الضبط قول الزخمشري

  صالة صدق         على عمرو بن عثمان بن قنربأال صلّى اإلله 

  )1(فإن كتابه مل يغن عنــه           بنوا قلم و ال أبنـاء منبـر

 ويقول مؤلفو كتب الطبقات و التراجم، أنه لقب       و يكىن أبا احلسن إال أنه عرف بلقبه سيبويه        

اء يف معناه فمنهم مـن يـرى أنـه          مل يعرف به أحد قبله، وهو لقب فارسي اختلف بعض العلم          

 مبعىن الرائحة، أّما البعض اآلخر فريى أنه مركب         “ ويه   ” مبعىن التفاح، و     “ سيب   ”مركب من 

إال .  أي الرائحة فاملعىن من هذا ثالثون رائحة       “ ويه   ” و معناه بالفارسية ثالثون و     “ سي   ”من  

  .عد هذا املعىنأن هناك من احملدثني من اطلع على اللّغة الفارسية و استب

                                                 
  .3ص I سيبويه ، الكتاب ج -  1
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ولد بالبيضاء وهي قرية من قرى شرياز بفارس، قدم إىل البصرة لتلقي احلديث فنشأ هبا يطلب                

:     ، فقال ّمحاد يومـا     العلم و اجملد و أول ما طلب احلديث و الفقه، فقد لزم حلقة ّمحاد بن سلمة               

: فقال سـيبويه  )   عليه ليس أبا الدرداء    ليس من أصحايب إال من لو شئت ألخذت         : (ρقال  

حلنت يا سيبويه ، ليس هذا حيث ذهبت        « : اسم ليس ، فقال ّمحاد      ّنه  ظو  » ليس أبو الدرداء    «

   .)1(» فربع سأطلب علما ال تلحّني فيه ، فلزم اخلليل: فقال.  هاهنا استثناء “ليس”وإمنا 

 و غريهم وأخذ     و هو أستاذه و عن يونس بن حبيب و عيسى بن عمر            لأخذ النحو عن  اخللي    

 و كان من مثار صحبته للخليل تأليفه لكتابه ، هذا الكتاب الـذي            اللّغة عن أيب اخلطّاب األخفش    

  .يبقى شاهد صدق على علو كعبه يف علم النحو 

 اثنـان            جتمع على صنعة كتـاب سـيبويه      ا قرأت خبط أيب العّباس ثعلب    « : قال ابن الندمي  

  .)2(»و أربعون إنسانا منهم سيبويه 

فاصبح حتفة يتهافت عليها كل من أراد التعّرف على أسـرار اللّغـة              ) الكتاب( لقد اشتهر   

ة بل أصبح إذا قال أحدهم قرأت الكتاب أو قرأ فالن الكتاب إمنـا              العربية اللّغوية منها و النحوي    

 و كان ّممن انتقد كتاب سيبويه ، فكان إذا أراد أحد أن يقرأ               ال غري، أما املّربد    يعين كتاب سيبويه  

 و قـد صـدق      )3(تعظيما له و استصعابا ملا فيه     » هل ركبت البحر ؟     « : عليه الكتاب يقول له     

   .)4(»ي ستحيمن أراد أن يعمل كتابا كبريا يف النحو بعد كتاب سيبويه فل« :  عندما قالاملازين

                                                 
  .66 الزبيدي ،  طبقات النحويني و الغويني ص -  1
  .57 ابن الندمي، الفهرست ص -  2
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فهو أّول مؤلف مجع أخبار النحاة األّولني و أقواهلم يف النحو و الصرف، و هو أّول كتـاب                   

  .لتدوين النحو العريب وصل إلينا هبذه الصورة الكاملة

 و يونس بن حبيب، و كان كتابه سـجال           انتفاعه ّممن سبقوه خاصة اخلليل      ينكر سيبويه  و ال 

:  و عن يونس يقول    “ سألت اخلليل، زعم اخلليل      ”: حافال بآراء اخلليل و لذا كثريا ما يقول فيه        

  .)1(»ليه قول يونسو مجيع ما ذكرت لك يف هذا الباب و ما أذكر لك يف الباب الذي ي« 

 جبمع آراء السابقني فحسب بل له آراء و قواعد خاصة عندما يكون أمام              و مل يكتف سيبويه   

  .آراء خمتلفة فريجح أجودها و يعود إىل القياس الذي امتأل به الكتاب

 – رمحه اهللا    –، لذا كان يقول      ألّفه بعد وفاة اخلليل    أن سيبويه ) الكتاب  ( و يبدو من خالل     

  .عندما يذكره

 من أجل وضع الكتاب الذي دوى امسه يف تاريخ العربيـة،                و بعد جهود كبرية بذهلا سيبويه     

و دوى معه اسم من نسب إليه حدثت املسألة الزنبورية و هي مشهورة يف تاريخ الدرس النحوي،          

 و مجاعته من جهة، أّما من اجلهة الثانية فقد          ت شعلة أضاءت طريق الكسائي    هذه املناظرة اليت كان   

و رواها الكـثري  . كانت مبثابة املقصلة اليت قطعت شرايني سيبويه و دفعته إىل االنعزال حىت املوت 

:     قـال : لى لسان الفـّراء    يف الطبقات و جاءت على النحو التايل ع        من املترمجني و منهم الزبيدي    

ك  على اجلمع بينه و بني الكسائي، فجعل لـذل         قدم سيبويه على الربامكة، فعزم حيي بن خالد       « 

يوما ، فلما حضر تقدمت أنا و األمحر فدخلنا فإذا مبثال يف صدر اجمللس ، فقعد عليه حيـي بـن                     

بل عليه األمحر، فسأله مسألة فأجـاب فيهـا سـيبويه فقـال لـه               وحضر سيبويه فأق  ... خالد  
                                                 

  .423 ص III سيبويه ، الكتاب ج -  1
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تـسألين أو   : مث سأله الفّراء فخطأه حىت حضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقـال           . )1(»أخطأت

 قد كنت أظـّن     ”كيف تقول   : فأقبل عليه الكسائي فقال   . ال بل تسألين أنت     : أسألك ؟ فقال    

 “ فإذا هو هي   ”:  قال سيبويه  “ فإذا هو إياها     ” أو   “ العقرب أشّد لسعة من الزنبور فإذا هو هي       

 و كـان يف     )2(»حلنت، مث سأله عن مسائل من هذا النوع         : فقال له الكسائي  . و ال جيوز النصب   

قد اختلفتما و أنتما رئيسا بلديكما فمن ذا حيكم بينكمـا ؟            : كل مّرة خيطئه، فقال حيي بن خالد      

 مسع أهل الكوفة و أهـل البـصرة منـهم فيحـضرون             و... هذه العرب ببابك    : قال الكسائي 

 فأحضروا فوافقوا الكـسائي     )3(»قد أنصفت و أمر بإحضارهم      : ويسألون، فقال حيي بن جعفر    

  .فاستكان سيبويه فتوجه إىل فارس أقام هناك حىت مات و مل يعد إىل البصرة

فقال منهم أن   . ة تلك املناظرة و املالبسات املصاحبة هلا       يف نزاه  و قد جادل أصحاب سيبويه    

 و أخذ عنهم اللّغـة و قـال     األعراب الذين شهدوا للكسائي كانوا من الذين أقام فيهم الكسائي         

  فوافقوه و قد اعتمد سيبويه كغريه مـن        آجرون أهنم رشوا أو علموا مرتلة الكسائي عند الّرشيد        

النحاة على مصادر خمتلفة يف استخراج القواعد النحوية كما أشار إىل الكثري من الظواهر اللّغوية               

يف آي الذكر احلكيم   و هي تتصل باألصوات و بناء الكلمة، و تركيب اجلملة، كما اهتم باملعىن                   

ِذیَن  [: النحوي حني دراسة بعض آي الذكر احلكيم، و مثال ذلك االسم املوصول يف قوله تعاىل               الَّ

                                                 
  .72لنحويني و اللّغويني ص  الزبيدي ، طبقات ا-  1
 . املصدر السابق- 2
 .7 املصدر السابق و أنظر الزجاجي، جمالس العلماء ص - 3
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ونَ                           ْم َیْحَزُن ْيِهْم َوال ُه ْوٌف َعَل ْم َوال َخ َد َربِِّه ُرُهْم ِعْن ْم َأْج ًة َفَلُه ّرًا َوَعالِنَي اِر ِس  ]ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّه
   .)1( فالذين يف معىن اجلزاء، فدخلت الفاء يف خربه كما تدخل يف خرب اجلزاء]274/البقرة[

 و قد ذكر ذلك يف بـاب مـا          ]4/املسد[ ] َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ    [«: اهتم باملعىن يف قوله    كما  

: مل جيعل احلّمالة خربا للمرأة و لكّنه كأّنه قال : جيري من الشتم جمرى التعظيم و ما أشبهه ، قال           

اب القياس و التعليل يف كتابه كما لـه          ب و قد خاض سيبويه    . )2(»أذكر ّمحالةَ احلطب شتما هلا      

آراء حنوية و لغوية كانت املنبع الصايف ملن جاء بعده و للفّراء مواقف مع سيبويه و كتابه نوردها                  

  .يف مكاهنا إن شاء اهللا

وم ، أم                : و بعد هذا العرض نطرح السؤال التايل       ة العل شأ النحو منعزال عن بقي هل ن

  آانت العلوم آّلها متداخلة ؟

 و هو مصدر التشريع اإلسالمي      القرآن الكرمي قد اعتمد املسلمون يف معرفة أمور دينهم على         ل

واألساس الذي تستخرج منه األحكام الشرعية و قد أخربنا اهللا تعاىل أنه أنزل الكتاب ليبّين لنـا                 

هلـذا   ] 89/النحـل   [ ] ُكلِّ َشْيءٍ َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لِ    [ : كل شيء ، و يف هذا يقول عّز و جلّ           

  .رجع إليه  الفقهاء يف تفسري و بيان أحكام الشرع 

 يف حياته مبـا يـوحى إليـه         ρ و الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم كانوا يستفتون الرسول          

 و ]4-3/النجم[ ] َحى َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى ، ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُیو      [: فيفتيهم ودليل ذلك قوله عّز و جلّ      

بقي القرآن يتلى سليما طول حياته و بعد و فاته أصبح لكل فّج قراءة فتعددت القراءات و احتاج                  

و فعال برز ثلّة من العلماء نتجت بينهم عالقة تـأثري           . الفقهاء إىل علماء حنو ملعرفة معاين القرآن      
                                                 

 .140ص I سيبويه، الكتاب ج - 1
  .70ص II املصدر السابق ج -  2
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الواحد يف هذه الفترة فقيها لغويا      وتأثر فكان النحوي يأخذ من الفقيه و العكس بل كان الرجل            

وحنويا يف آن واحد، و الدليل على ذلك وجود الكثري من أوجه التشابه يف املنهج عنـد الفقهـاء                   

 ) الكتـاب ( وّمما يربر أيضا تداخل العلوم آنذاك ما أورده الزجـاجي يف جمالـسه أن               . والنحاة

  .الصرفيةلسيبويه حيمل مسائل فقهية إىل جانب املسائل النحوية و 

        أنا منذ ثالثون سـنة أفـيت النـاس يف الفقـه مـن             « :  يقول قال أبو جعفر مسعت اجلرمي    

  .)1(» كتاب سيبويه

 مث سـجد     يف الصالة  اماذا تقول يف رجل سه    « :  فقد سئل يف مسألة فقهية فقيل له       أما الفّراء 

: و كيف ذلك و من أين قلت ؟ قال        : قيل له . ال جيب عليه شيء     : ؟ فقال سجديت السهو فسها    

و هذه داللة على اعتماد     ) 2(»أخذته من كتاب التصغري، ألنّ االسم إذا ُصغَِّر ال يصغر مّرة أخرى             

معاين (الفّراء على الفقه يف تفسري بعض الظواهر النحوية و العكس، و كدليل على ذلك أن كتابه               

يه ليس على املسائل النحوية و الصرفية و اللّغوية فحسب بل الفقهية أيضا لـذا               وقف ف ) القرآن

افضل دراسة تطبيقية للّنص القرآين الكرمي أطلـع عليـه           ) معاين القرآن ( كتاب   ميكن القول أن  

  .العرب يف مرحلة نضج الدراسات النحوية بعد سيبويه

بإمجاع كل املـؤرخني،    البصرة  مراحل و موطن النشأة     لقد مّرت نشأة النحو كما رأينا عرب        

فقد ظهر النحو أّول األمر بالبصرة و أهلها أسبق من غريهم إىل وضع النحو و ضبطه و التـأليف                   

فيه إالّ أن هذا العمل الضخم ال ميكن إرجاعه إىل علماء البصرة وحدهم فبعد أن ابتدعوا األصول                 

                                                 
  .251 الزجاجي ، جمالس العلماء ص -  1
 .  نفس املصدر السابق -  2
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 فدرسوا عليهم و أخذوا عنهم إال أهنم رمسوا ألنفـسهم           و وضعوا املناهج جاء بعدهم الكوفيون     

  .منهجا مغايرا بعض الشيء

و إذا عدنا إىل طريقة نشأة املدرسة البصرية النحوية جندها ال ختالف الطرق املألوفـة آن ذاك                 

واليت كانت قائمة على التلقي الشفهي أو املقرون باإلمالء ، فيقوم األستاذ بإمداد تالميذه ذخرية               

املعارف و بعد أن تكتمل معلومات هؤالء و يأخذوا نصيبهم من التعلّم و املعرفـة يأخـذوا                 من  

مناصب من سبقهم ، فيقيموا حلقات الدرس يقصدها طائفة من الطالّب اجلدد ، و هبذه الطريقة                

  .نشأت املدرسة البصرية وفق مراحل معّينة لكل مرحلة طبقة متثلها

 ؟فكيف آانت نشأة المدرسة الكوفية
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  الفصل الثاني
 : المدرسة الكوفية 

   :اظروف نشأتها سياسيا و تاريخي

  :سبق البصرة الكوفة في نشأة النحو 

  :أعالم المدرسة الكوفية 

  :الطبــــقـــــة  األولى 
   :الرؤاسي
   :الهّراء

  :الطـبـقـة الثـانيـــــة 
   : الكسائي

       :  ـة ـــــلطبـقـة الثـالثا
  :   امسه و نسبه  :الفّراء

  :والدته و نشأته و وفاته 
  :صفاته و علومه

 :رحالته اليت ساعدته على االتصال باآلخرين
 :مذهبه

  : أقوال العلماء فيه 
  :مؤلفاته

  : سبب تأليف كتاب معاين القرآن
 :مشاخيه
  : يف تأسيس املذهب الكويفهدور
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  :المدرسة الكوفية
  :اظروف نشأتها سياسيا و تاريخي

 إذ فيهما نشأ و ازدهـر       “البصرة و الكوفة  ” عفوية بالعراق    نشأة ال جرم أن علم النحو نشأ       

وال ننكر كما سبق ذكره أنّ البصرة عرفت هذا العلم قرابة مائة عام قبل الكوفـة مث تعاصـرتا،                   

صرة للطبقة الثانية لنحاة البصرة فكانت بـذلك األوىل يف          فكانت الطبقة األوىل لنحاة الكوفة معا     

تأسيس النحو، و احملجة األوىل للعلماء يقصدوهنا للتزود منها ومما ساعد البصرة على الـسبق يف                

هذا امليدان ما كانت تنعم به من استقرار سياسي نسيب ومن هنضة علميـة و كثـرة التجـارة                   

  .والصناعة

  .صرة و استطاعت أن تشيد صرح النحو العريب و تبين أسسهو هبذه الصورة سطع نور الب

  فكيف تأسست الكوفة ، و هل حظيت بنفس المكانة التي حظيت بها البصرة ؟

 بىن مدينة الكوفة يف السنة السابعة عشرة للهجرة بأمر          تقول الروايات أن سعد بن أيب وقاص      

 و ذلك على أطالل مدينة بابل القدمية ، حىت تكون معـسكرا جليـوش               τ من عمر بن اخلطاب   

  .املسلمني بعد فتح فارس 

  . مث الكوفة بعدها بسبعة اشهرهـ15أما الّروايات األخرى فتقول إن نشأة البصرة كانت سنة 

بصرة ومهما اختلفت الروايات يف سنة نشأهتا تبقى حقيقة ثابتة هي أن الكوفة تأسست بعد ال              

  . و كان العرب إذا قالوا الِعَراقَْين فمعناه البصرة والكوفةτ يف خالفة عمر بن اخلطاب
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وقد قيل يف سبب تسميتها هبذا االسم أن سعدا ملا فتح القادسية، نزل املسلمون األنبار فآذاهم                

وقيل أيضا إن هـذه     .  اجتمعوا   تكّوفوا ، أي  : البق ، فخرج واختار هلم موضع الكوفة وقال هلم          

  .البقعة مسيت كوفة ملوضعها من األرض وذلك أن كل رملة ختالطها حصباء تسمى كوفة

  لقد اختلفت طبيعة جمتمعها عن طبيعة اجملتمع البصري، ومع ذلك استطاعت أن تربز و تكون 

  :ومن العوامل اليت ساعدت على شهرهتا ما يلي. هلا مكانة إىل جانب البصرة

 على الكوفة زمن كانت فيه      مّر«  كانت الكوفة مقر القيادة العامة جليوش املسلمني فقد          – 1

 بن أيب طالب، و القواعد دائما متجه األنظار مـن           قاعدة اخلالفة اإلسالمية، وذلك يف عهد علي      

  .)1(»العلماء و أصحاب املصاحل 

هبط الكوفة سبعون رجال من صـحابة       «  لقد هبّ  الناس يقصدوهنا عندما مسعوا أنه          – 2

و الكوفة بالد األدب، ووجـه      ... ، و ثالمثائة من أصحاب الشجرة       ا ّممن شهدوا بدرً   ρالرسول  

  .)2(»العراق هي غاية الطلب و مرتل خيار للصحابة و أهل الشرف 

 القارئ  τ  متّيزت الكوفة باحلياة الروحية، و يعود الفضل يف ذلك إىل عبد اهللا بن مسعود              – 3

 إليها ليتوىل أمور القضاء و بيت املال و تعليم أهلها القرآن            τ حني أرسله عمر     ρاألول للرسول   

  .الكرمي، و هلذا السبب أنشأ حلقة قرآنية 

عاصـم بـن أيب     :  ظهرت طائفة من القراّء يف الكوفة منهم ثالثة من كبار القراء هـم             – 4

 كما قصدها مجع مـن      ، و أبو احلسن علي بن محزة الكسائي       ، و محزة بن حبيب الزّيات     الّنجود

الصحابة األجالّء و رواة احلديث و تقول جلّ الّروايات إن الفضل يعود إىل علمـاء الكوفـة يف                  
                                                 

  .13ة ص مدرسة الكوف مهدي املخزومي،/ الد- 1 
 .12املرجع السابق ، ص  – 2  
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و فتاويه و قضاياه فقد حظيت مبذهب فقهي هو مـذهب  وضع علم أصول الفقه و بيان مقاييسه      

  .τاإلمام أيب حنيفة 

و كل هذه األسباب دفع خليطا من األجناس إىل الوفـود إليهـا كـالنبطيني و اليهـوديني                  

والنصارى و النجرانيني ، فأصبحت هبذا مّتجه األنظار ، و تذهب بعض الروايـات يف كتـب                 

 ت مبكانة إّبان اخلالفة األموية ، أّما الكوفة فقد اختذها علـي           التراجم و السري إىل أنّ البصرة حظي      

و بعد قيام الدولة العّباسية على أنقاض الدولة األموية والـيت           . بن أيب طالب مقرا له و فيها قتل         

كان مقّرها الكوفة ناصرها أهل الكوفة، فما كان على اخللفاء العّباسيني إالّ أن يرّدوا اجلميـل،                

فعال عّزت الكوفة بعد ذل و أصبح لعلمائها مكانة خاصة لدى اخللفاء إذ قّربوهم و فـّضلوهم                 و

، كمـا    معلّم اخلليفة األمني   على علماء البصرة و اّتخذوهم أساتذة ألوالدهم، فقد كان الكسائي         

نحو و يذكر بعض املؤرخني أّنه لوال الغرض السياسي ملا كان            تعليم ابنيه ال   عهد املأمون إىل الفّراء   

  .هلم ذكر

 و أعتقد أّنه من خالل إبراز هذا الوضع االجتماعي و الثقايف الذي تشكّل يف مدينة الكوفـة                 

هو الذي سيحدد هلا بعد ذلك منحاها الذي اختارته أو اختاره هلا وضعها أو ظروفها يف التعامل                 

  .يال و تدريسامع النحو العريب تأص

  و إذا كانت جهود الكوفيني يف علم الفقه قد كلّلت بالنجاح؛ 

  فما نصيب علم النحو من تلك الجهود ؟

لقد اشتغل الكوفيون أّول األمر بالشعر و روايته و األدب و طرائفه فقد كانت هلم رغبة قوية                 

توّسعوا يف هذا األمر إىل حّد      يف االهتمام برواية الشعر و حفظه و مجعه أّيا كان مصدره و قائله و               
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كمـا   .عدم التمييز بني املنسوب أو اجملهول القائل ألن هدفهم كان اجلمع أّوال و قبل كل شيء               

  .أولوا عناية كبرية لتدريس القرآن الكرمي و للقراءات

بينما كان البصريون جيتهدون يف استنباط القواعد النحوية، مث تنبه الكوفيون بعدئذ واستيقظوا             

 سباهتم العميق فأرادوا أن يضعوا حنوا مغايرا بعض الشيء لنحو البصريني و رمبا هذه الرغبـة                 من

  .ترجع إىل اختالف مفهوم االجتهاد بني اِملْصَرْين

و فعال ظهرت ثلّة من النحاة تتلمذوا على شيوخ البصرة فنبغوا و كان هلم الفضل يف تأسيس                 

  .سة للمدرسة البصريةاملدرسة الكوفية اليت أصبحت بعد ذلك مناف

و جند من الباحثني من يرجع سبب بروز املدرسة الكوفية إىل تلك املناظرة اليت مجعت بـني                 

  .املسألة الزنبورية حول  و سيبويهالكسائي

و مهما يكن من أمر، و مهما تعددت أسباب نشأة املدرسة الكوفية، فيجب أن نسلّم بـأنّ                 

فقد كان هلم مـذهب مـستقل يف        . فيني أيضا الدور الكبري يف نضج علم النحو و تطويره         للكو

الدراسات النحوية و كدليل على ذلك حرص أصحاب املؤلفات القدمية على تسجيل و تـدوين               

و ابن   آراء الكوفيني جنبا إىل جنب مع آراء البصريني و نأخذ مثاال عن هؤالء ابن سّراج و املّربد                

ي و غريهم، و أحسن من ألّف يف هذا املوضوع هـو            و الّسيوط  ) املفّصل(  شارح كتاب    يعيش

 و الذي حاول من خالله )اإلنصاف يف مسائل اخلالف (  الذي ألّف كتابه  أبو الربكات األنباري  

  .“البصرة و الكوفة ”اء املدرستني إبراز ما اختلف فيه علم

 الناشـر   و لقد أنكر بعض املترمجني و جود مدرسة حنوية خاصة بالكوفة و من هؤالء فايـل               

الذي هّب للنقد و التجريح و عّدوه من الزعم املختلق، لكن هـذا             ) اإلنصاف  ( األّول لكتاب   
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 ما زعمه فايل من أنّ      اأّم« :  ردا على فايل   الزعم باطل و الدليل على ذلك ما ذكره شوقي ضيف         

الكوفة مل تكن هلا مدرسة حنوية خاصة فقد بىن زعمه فيه على كثرة اخلالفات بني أئمته على حنو                  

  .)1(»نقوضو كأّنها ال تؤلّف جبهة علمية موّحدة و هو دليل م ،تلميذه الفّراء  وما كان الكسائي

 تلك املناظرات اليت مجعت بني حنـاة البـصرة               و ما يؤكد صحة ما ذهب إليه شوقي ضيف        

 و بـني الكـسائي    و بني الكـسائي و سـيبويه   و األصمعيو حناة الكوفة خاصة بني الكسائي 

، و غريها من املناظرات اليت ُتؤكُِّد فضل الكوفيني يف نـضج            و بني األصمعي و الفّراء     واليزيدي

اء مذهبا يف النحـو خـالف بـه          نفسه يعود فيثبت للفرّ    إن فايل « النحو وليس هذا فحسب بل      

نكرها، أّما أنه خالف    وليس هذا املذهب إال مذهب املدرسة الكوفية اليت أ        . الكسائي و معاصريه  

 و علـى    أستاذه الكسائي يف بعض املسائل فهذا من حقّه، على حنو ما خالف سيبويه أستاذه اخلليل              

   .)2(» يف كثري من املسائل و هم مجيعا أئمة املدرسة البصرية حنو ما خالفهما معا تلميذمها األخفش

سة الكوفة جيدر بنا أن نقف قليال عند األصول النحويـة الـيت             و بعد هذا العرض لنشأة مدر     

  :أعتمد عليها الكوفيون و ميكن تلخيصها يف ما يلي

 توّسعهم يف السماع و املبالغة فيه، فكانوا يأخذون عن العرب أكثر مما أخذ البصريون،               – 1

ىت عن ّمحـاد الّراويـة      فلم يتركوا ال الشاذ وال اجملهول القائل و ال املضطرب بالنسبة و أخذوا ح             

الذي وصفه الكثريون بالكذب و اعتقادنا أن الكوفيني فعلوا ذلك بدعوى احترام كل ما جاء عن                

العرب دون مراعاة صدق الراوي كما فعل ذلك البصريون، ألن اهلدف عندهم هو اجلمع و قـد                 

وفة أكثر و أمجع منه بالبصرة و لكـن أكثـره           الشعر بالك « : أشار إىل ذلك أبو الطيب اللّغوي     
                                                 

 .م 1968، دار املعارف القاهرة 5، ط156 شوقي ضيف، املدارس النحوية ص -  1
 .155نفس املرجع، ص  -  2
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و ليس هذا عند الكوفيني فقط بل       . )1(»يف دواوينهم     و ذلك  نسوب إىل من مل يقله    ممصنوع و   

  .)2(»بالقبول و فيها حنو مخسني شاهدا مل تعرف أمساء قائلها تلقى علماء العربية شواهد سيبويه« 

ادر مما هو شاذ عند العرب و كثريا ما كـانوا يعتمـدون يف               اعتمادهم على القليل الن    – 2

 عندما أجاز   قياساهتم على البيت الواحد و يف بعض األحّيان يكتفون بشطر البيت كما فعل الفّراء             

  : و استدل بقول الشاعر“إن”وقوع الم التوكيد يف خرب لكن قياسا على و قوعها يف خرب 

  )3(»هـا لـكمـيـد و لـكنين مـن حـبِِّ« 

فقياسهم كان مطلقا مما جعله مضطربا مشوشا ال يعتمد فيه على منهجية معينة فكثريا ما كان                

  . يسمع الشاذ الذي ال جيوز إالّ يف الضرورة فيجعله أصال و يقيس عليهالكسائي

مصدرها، و خاصـة     االعتماد على القراءات املختلفة مهما كان نوعها و من أّي كان             – 3

. أّنهم اهتموا اهتماما بالغا بتدريس القرآن الكرمي و بالقراءات منذ بداية نشأة املدرسة الكوفيـة              

«   ، و قد ذكرنا أّنه ظهرت جمموعة من القّراء          ρففي رأيهم أن كل القراءات تنسب إىل الرسول         

ات املتحّملة عن الفصحاء و     و أن املذهب الكويف النحوي ينبين عليه وجوه من القراءات و الرواي           

ـ 148  و األعمش  هـ127 و عاصم بن أبو الّنجود        هـ103 بن وثّاب      حييالبلغاء ك   و محـزة    هـ

  )4(» ممن اشتهروا بالقراءات من أئمة الكوفة هـ189  و الكسائيهـ156

 مشتركا أال وهو عـدم األخـذ        و مع هذا التباين يف أصول النحو بني املدرستني جند عنصرا          

فقد جرى مجهور النحاة على عدم االحتجـاج بـه لفظـا            . باحلديث النبوي الشريف إال نادرا    
                                                 

 .200سعيد األفغاين يف أصول النحو، ص  -  1
 .- م1986ب اجلزائري  املؤسسة الوطنية للكتا– 48 حممد اخلضر حسني اجلزائري، القياس يف اللّغة العربية ص -  2
 .465 ص Iالفّراء، معاين القرآن،  ج -  3
 .-م 1985 اجملتمع العلمي العريب لبنان – مقدمة الكتاب 3 صدر الدين الكنغراوي، املوىف يف النحو الكويف، ص -  4
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 لرسـول   –الباحث يف العربية     يعين   –و إذا وجد    « : ومما قاله عنهم ابن حزم    . واالكتفاء به معىن  

و تاهللا لقد كان حممد     ) حرفه عن موضعه    أي صرفه عن وجهه و    (  كالما فعل به مثل ذلك       ρاهللا  

بن عبد اهللا قبل أن يكرمه اهللا بالنبوة، و أيام كان مبكة أعلم بلغة قومه و أفصح، فكيف بعـد أن                     

 و هذا ال يعـين أن مجهـور النحـاة            )1(»و اجتباه للوساطة بينه و بني خلقه         اختصه اهللا للنذارة  

 و هذا ملا أويت من      ρتقادهم النقص يف فصاحة النيب      امتنعوا متاما من األخذ باحلديث الشريف الع      

جوامع الكلم ولكن السبب يرجع إىل أن عددا كبريا من الرواة مولدون مل ينشأوا علـى النطـق                  

  .بالعربية الصحيحة فلهذا السبب اكتفوا باملعىن فقط

 هذه هي أهم األصول اليت اعتمد عليها الكوفيون يف تأسيس مذهبهم النحوي، فقد بـدأت              

نشأة املدرسة الكوفية خبطى وئيدة مث وصلت إىل مرحلة نبغ فيها علماؤها فنـاظروا البـصريني                

فعدت حقيقة منافسة للمدرسة البصرية، و قد احتدم الصراع بني علماء املدرستني إىل أن بلغ هبم                

دمة احلّد إىل التعّصب آلرائهم أو آراء أصحاب مذهبهم و ما يهمنا من وراء هذا الصراع هو اخل                

العظمى اليت قُّدمت للغة العربية فقد كان اهلدف منه هو نضج النحو العريب و بالتايل احلفاظ على                 

  .لغة القرآن الكرمي اللغة العربية

  :سبق البصرة الكوفة في نشأة النحو 
ذكرنا آنفا أن الكوفيني تتلمذوا على شيوخ املدرسة البصرية وعندما نبغوا راحوا يؤسـسون              

وية وفق منهج خاص وافق الظروف األوىل اخلاصة بالكوفة بعد متـصريها حـىت              مدرستهم النح 

                                                 
   . 41حممد اخلضر حسني اجلزائري ، القياس يف اللغة العربية ، ص -  1
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أصبحت منافسة للمدرسة البصرية و قد بلغ هبم احلد إىل رّد البـصريني و خمالفتـهم يف بعـض                   

  .املسائل بعد أن أصبح هلم مذهبا مستقال

ا ع                    ستقلة تمام ة م ن و لكن هل هذا التباین في بعض اآلراء جعل المدرسة الكوفي

  المدرسة البصریة، أم لها جذور تمتد إلى المدرسة األم ؟

ال أحد ينفي أن املدرسة البصرية أسبق يف النشأة من املدرسة الكوفية، فقد استطاعت البصرة               

أن تشيد النحو و تقيم أسسه و تبين قواعده و تؤّصله باالعتماد على الذخرية اليت وجـدهتا بـني                   

ءات قرآنية صحيحة و أقيسة و تعليالت خمتلفة لتستحق بـذلك           أيديها من شعر موثوق به، و قرا      

و حتتل الصدارة يف نشأة النحو، و قد شهد هلا التاريخ بذلك على مّر السنني، و يؤكـد                   األسبقية

و كان ألهل البصرة يف العربية قدمة و بالنحو و لغات العرب و الغريب              « هذا قول    ابن سالّم        

  . ينكرها أحد من الدارسني و هذه الشهادة ال)1(»عناية 

ولكن هذا ال يعين أنّ الكوفة مل يكن هلا دور يف تطوير النحو و إمنا الفرق هو أهنا جاءت بعد                    

فمادة « : البصرة فكان لزاما على الكوفيني أن يتتلمذوا على البصريني و يوضح هذا شوقي ضيف             

ومل يكن جعفر إالّ بصرّيا كمـا       ...  و ما رووه عن أساتذهتم     يبويهالدرس عند الكوفيني كتاب س    

 إمنا عرفـا    ، و مها عماد املدرسة الكوفية     ، و الفّراء  و الكسائي ... قيل أو تعلّم على معاهد البصرة     

  .   )2(» وختّرجهما بشيوخ بصريني ،النحو االصطالحي بدراستهما حنو البصرة

فاحلق أهنم، على الرغم مـن      « ال ميكن أن ننكر فضل الكوفيني يف تطوير النحو و نضجه            و  

م من ربقة املنطق الفلسفي و سلطان القياس النحوي، بل على الرغم من خـضوعهم               عدم إفالهت 

                                                 
 .19ملدارس النحوية، ص املهدي املخزومي، ا/ د-  1
 . 71 - 66 مهدي املخزومي، مدرسة الكوفة ص -  2
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هلما يف أكثر من آرائهم، استطاعوا أن خيرجوا أحّيانا بالتماعات جديرة أن يستهدي هبـا عنـد                 

  .)1(»دة النظر يف النحو العريب لتيسريه على طالبيه، وليست تلك االلتماعات بالقليلة التصّدي إلعا

  :إذا ما حاولنا أن نبحث يف أسباب اخلالف بني املدرستني وجدناها منحصرة يف النقاط التالية و

 اختلف حناة املدرستني أّول األمر حول مصادر مجع اللّغة العربية فقد شدد البصريون يف               – 1

ك و مل يأخذوا إال من القبائل اليت تسكن وسط اجلزيرة، كأسد و قيس و متيم و هذيل و بعض                  ذل

فقد فاضلوا بني القبائل العربية ومل ينظروا إليها نظرة متساوية و هذا يف احلقيقة من               . كنانة وطيء 

هم قد شاهبا   صميم منهج البصريني إذ أهنم مل يأخذوا من القبائل اجملاورة للحواضر و رأوا أن سليقت              

بعض الرطانة نتيجة احتكاكهم بالعجم، و هو الشيء الذي مل يفرضه الكوفيون حيـث أطلقـوا                

العنان ألنفسهم جيمعون اللغة العربية من كل من تكلم هبا دون مراعاة جودهتا و فصاحتها فكـل                 

الفهـا  ختااللغات علـى    « : )اخلصائص  ( قال ابن اجلّين يف     . للقياس عليها  اللغات عندهم تصح  

 يف  و قال أبو حّيـان    » ، و الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غري خمطئ             كلها حجة 

 و أبا حّيـان     فكأن ابن جينّ  . )2(»س عليه   ياكل ما كان لغة لقبيلة صّح الق      « :  )شرح التسهيل (

  . يدعمان توسع القياس عند الكوفيني

لكوفيني اعتمدوا على القبائل اليت اعتمد عليها البصريون و أضافوا هلا لغات أىب             فاملالحظ أن ا  

البصريون األخذ هبا، كأعراب بوادي الكوفة و أعراب بوادي بغداد من أعراب احلطمة الـذين                

من مبدأ عام    بأنه أفسد النحو منطلقني يف ذلك        غَلَّطَ البصريون لغتهم و حلّنوها، و اهتموا الكسائي       

يتمثل يف أنّ اللّسان العريب جيمع حتت امسه لغات شىت ولكّنها تتفاوت باجلودة و فصاحة اللهجـة            
                                                 

 .-م 1982 دار املاليني بريوت -177 ، ص  Iعفيف دمشقية،خطى متعثرة يف طريق جتديد النحو العريب ، ط/ د-  1
 .36 – 35 حممد خلضر حسني اجلزائري، القياس يف اللغة العربية، ص -  2
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كما أوردته كتب الفقه و اللّغة ، فلغة أزد عمان كما هو معروف دون لغـة                 وهذا أمر طبيعي،  

  .هذيل و لغة هذيل أقل من لغة قريش ، و هكذا تتفاوت يف سلّم التفاضل 

ا العنصر الثاين يف اخلالف فهو القياس و ما يرتبط به من شواهد سواء تعلّـق األمـر                   أمّ – 2

  : بالّشعر أو كالم العرب أو القراءات القرآنية، و لنبدأ يف التوضيح بأّول عنصر

  : الشعر–أ 

كثريا ما يرتبط الشعر بكالم العرب و خاصة من جانب الفصاحة و كنا قد أشرنا إىل ذلـك              

جارية على ألسنة فصحاء العـرب،      شعرا أو نثرا    شترطون أن تكون تلك الشواهد      فالبصريون ي 

علما أنّ الشعر كان عندهم زينة املثقفني و حلية يأخذون هبا كمادة أساسية للفصاحة و طالقـة                 

اجلاهليون كامرئ القيس و زهري و املخضرمون كحـّسان         : و ممن اعتمدوا على أشعارهم     اللسان

بينما رفضوا االستشهاد بشعر احملدثني أو املولّـدين        .  كالفرزدق و ذي الّرمة   و اإلسالميون    ولبيد

 الذي استشهد   والذين تبتدأ طبقتهم ببّشار بن برد إال يف حاالت قليلة جدًّا، و مثال ذلك األخفش              

  . بشعر بّشار ألنه كان قد هجاه 

 احتج يف كتابه ببعض شعر بّشار تقربا إليه ألنه كان قـد              إىل أن سيبويه   و قد أشار السيوطي   

  :هجاه لترك االحتجاج بشعره و من ذلك قول بّشار

  )1( و ما كل ذي لّب مبؤتيك ُنصحه              و ما كلّ مؤت نصحه بلبـيب

                                                 
  .70 ص  السيوطي، االقتراح،-  1
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لقائل، و يـستندون إليـه يف       أّما الكوفيون فاحتجوا بشعر الطبقات األربع و بشعر جمهول ا         

 بيتا واحدا فيه جواز     «استنباط قواعد مل جيزها البصريون و كان من عادة الكوفيني أهنم إذا مسعوا              

  .)1(»شيء خمالف لألصول، جعلوه أصال و بّوبوا عليه 

و كان من األجدر على علماء مدرسة الكوفة حتري الّدقة يف أخذ الشواهد الشعرية و تضييق                

ستشهاد بشعر الطبقات األربع ملا اجنر من اختالط العرب بغريهم من األجناس األخـرى              دائرة اال 

  .من تسّرب اللّحن إىل اللغة العربية

و نشري إىل أن الدقة يف االستشهاد اليت حرص عليها البصريون رجحت املـذهب البـصري،              

  .ودفعت أغلب الدارسني إىل التمسك باألصول اليت أسسها علماؤه

  : العرب كالم–ب 

 ذكرنا آنفا أن البصريني مجعوا اللغة من ثالث قبائل عربية تعد األساس يف عمليـة اجلمـع                 

كما أخذوا عن بعض القبائل األخرى كهذيل و بعض كنانـة           . اللّغوي وهي قيس و متيم وأسد     

 ولكن بدرجة أقل من القبائل الثالث السابقة و من هنا كانت الشواهد النثرية أحد مصادر املادة               

أقيستهم وهم دائما يف هذا يتحرون الّدقة فإذا كان الكالم خيـالف             اللّغوية اليت اعتمدوا عليها يف    

  . املعروف من جماري الكالم فإنه ال يصلح أن يقاس عليه

أما الكوفيون فيقيسون على كل ما مسعوه و حىت الّشاذ منه و هذا ما امتنع عنه البصريون بل                     

    ذكـروا  و من أمثلة هذا أهنم    « ىل التأويل ليوافق األصول اليت وضعوها       كثريا ما كانوا يلجؤون إ    

  أفعل التفضيل أن ال يكون أصل الوصف  على  وزن  أفعل حنو  أبيض و أسود،               شروط صيغة  يف

                                                 
  .162 شوقي ضيف، املدارس النحوية ، ص -  1



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـهبا الف اآلراء النحوية اليت تفّرد                                                        الفصل الثاين                                                              

 87

  :و ملا جاءهم قول الشاعر 

  جارية يف ذَرعها الفضفاض             أبيض مـن أخت بين أبـاض

باطن فالن إذا غلبـه     : كوفيون مرتلة املقيس عليه، و تأوله البصريون على أّنه من قوهلم          أنزله ال 

   .)1(» على ظاهره و طرحه إىل املسموعات الشاذة وفاقه يف البياض ، و أبقاه ابن مالك

ـ                - 3  راءات أما العنصر الثالث يف اخلالف فهو القراءات، و النحاة و اللّغويني يـرون أن الق

و القراءات مصدر مهم من مـصادر       « وشواهدها من الشواهد اللّغوية اليت جيب االعتماد عليها         

كويف و لكن البصريني كانوا قد وقفوا منها موقفهم مـن سـائر النـصوص اللّغويـة،                 النحو ال 

وأخضعوها ألصوهلم و أقيستهم فما وافق منها أصوهلم ولو بالتأويل، قبلوه، و ما أباها رفـضوا                

  .)2(»االحتجاج به 

بينما الكوفيون يأخذون بالقراءات السبع و غريها من القراءات حيتجون هبا و يقيسون عليها                  

 اليت يبنون عليها القواعد و األحكام، و هم إذا رجحوا القـراءات             يجعلوهنا أصال من أصوهلم   ف« 

  . )3(»اليت جيتمع عليها القّراء ال يرفضون غريها و ال يغلطوهنا 

  .فلم َيُردَّ كلّ القراءات إال يف حاالت قليلة) معاين القرآن (  يف كتابه هذا ما قام به الفّراءو 

 القراءة ال ختـالُف     ”:  فقد اعتمد أيضا على القراءات و كان يستشهد هبا و يقول           أما سيبويه 

َن    [: يني و الكوفيني قوله تعـاىل و من القراءات موضع اخلالف بني البصر ”ألهنا ألسنة َذِلَك َزیَّ َوَآ

َذْرُهْم                      وُه َف ا َفَعُل ُه َم اَء اللَّ ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشِرِآيَن َقْتَل َأْوالِدِهْم ُشَرَآاُؤُهْم ِلُيْرُدوُهْم َوِلَيْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدیَنُهْم َوَلْو َش

                                                 
 .52 حممد اخلضر حسني اجلزائري، القياس يف اللغة العربية، ص -  1
 .384 مهدي املخزومي، مدرسة الكوفة و مناهجها يف دراسة اللغة و النحو، ص -  2
 . 47خدجية حديثي الشاهد و أصول النحو يف كتاب سيبويه، ص / د-  3
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ُرونَ    ا َیْفَت و هـذا   ) شركائهم  ( و جر   ) أوالدهم  (  بنصب   ن عامر فقد قرأها اب  . ] 137/األنعام  [ ]َوَم

و املـضاف إليـه      دفع البصريني إىل عدم االحتجاج هبا و عدوها غلطا، ألنه فصل بني املضاف            

و املضاف إليه بـاملفعول      اإلمجاع واقع على امتناع الفصل بني املضاف      « : باملفعول، و قالوا فيها   

مجاع على امتناع الفصل به بينـها       إل القرآن ليس فيه ضرورة، و إذا وقع ا        يف غري ضرورة الشعر و    

  .)1(»االضطرار ختيار سقط االحتجاج هبا على حاله يف حال اال

أما الكوفيون فقد أخذوا هبا و قاسوا عليها جواز الفصل بني املضاف و املضاف إليـه بغـري                  

  . الظرف و اجلار و اجملرور

لفريقني يف األخذ بالقراءات واحد من شواهد كثرية مبثوثـة يف           و هذا الشاهد يف اختالف ا     

  . كتب الدارسني

و من أجل احلّد من كثرة اخلالفات يف هذا اإلطار هّب نفر من علماء القـراءات و الفقهـاء              

 إىل أن كل قراءة وافقت وجها يف        «إىل حتديد القراءة الصحيحة و األقل صّحة و توّصل بعضهم           

افقت خط املصحف، أي مصحف عثمان، و صّح سند روايتها فهي قراءة صـحيحة                العربية، و و  

  .)2(»ال جيوز رّدها 

و بعد هذا العرض لألصول اليت اعتمدهتا املدرستان يف تقعيد النحو و أهم العناصر اليت كانت                

   “يةو جود املدرسة النحو”:موضع اخلالف بينهما، نصل إىل حقيقة ثابتة ال تقبل الشك أال و هي

                                                 
م دار الكتب العلمية 1998/هـ1418 1، ط388ص  ) 60م ( الربكات األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  أبو -  1

 .بريوت لبنان
 .1984 تونس – الدار التونسية – 53 ص I بن عاشور حممدالطاهر، تفسري التحرير و التنوير، ج-  2
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و املدرسة يف املصطلح العلمي لفظ يطلق على مجاعة من الدارسني تشترك يف وجهة نظـر                « 

ويكون هلا منهج خاص يؤلف منها جبهة علمية و يرتبط أفرادها برباط الرأي املوحد، و على هذا                 

لصحة  “مدرسة البصرة و مدرسة الكوفـة       ” :هناك مدرستان يف الدراسة اللّغوية قدميا و مها       ف

  .)1(»نطباق احلد املذكور على كلتا املدرستني ا

و بناء على هذا الرأي جنزم بوجود مدرستني حنويتني خمتلفتني من حيث االنطالقة، و ما يهمنا                

  فـمع من بدأت هذه المدرسة ؟ اآلن هو املدرسة الكوفية،

    أو باألحرى من هم النحاة األوائل الذین نلتقي بهم ؟
دة بل بتكاثف اجلهود و بديهي أن ختتلف جهود من تعهـده وفـق              مل ينشأ النحو دفعة واح    

أطوار متعاقبة، فلكل طور ثلّة من العلماء متثله، و إذا عدنا إىل كتب الطبقات و التراجم وجـدنا                  

أن كل مدرسة متثلها طبقات و أشهرها مخس طبقات متثل املدرسة الكوفية و سبع طبقات متثـل                 

ة عدد من العلماء اهتموا بناحية أو بأخرى من نواحي النحـو،            املدرسة البصرية برز يف كل طبق     

   : دومن علماء الكوفة جن
  :أعالم المدرسة الكوفية 

  :الطبــــقـــــة  األولى 
  : الرؤاسي

و يسمى الرؤاسي لكرب رأسه،     « ، و هو حممد بن أيب سارة، يكىن أبا جعفر         و شيخها الرؤاسي  

  . )2(»ان يرتل النيل فسمي النيلي و ك

                                                 
 . بريوت-كتبة احلياة  م– 392 آل يسني حممد حسني، الدراسات اللّغوية عند العرب، ص -  1
 .71 ابن الندمي، الفهرست، ص -  2
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  .  و يونس بن حبيب و أيب عمرو بن العالء البصريني و عاصر اخلليلأخذ النحو عن عيسى بن عمر

 تشري الروايات الواردة يف كتب التراجم أّنه أّول من وضع من النحويني الكوفيني كتابا ّمساه               

 و هو أّول من وضع مـن الكـوفيني          أبو جعفر هذا أستاذ الكسائي    « : يقال السيوط ) الفيصل(

  .)1(»و كان رجال صاحلا  كتابا يف النحو،

 ، كتاب الوقف و االبتداء الكبري     ،معاين القرآن : ( و يذكر املؤرخون أن له كتبا أخرى منها       

  ). اجلمع و اإلفراد  و كتاب يف ،كتاب الوقف و االبتداء الصغري

 أخذ عنه،        نفسه و زعم أن اخلليل     هو املؤلف الذي ذكره الرؤاسي    ) الفيصل  ( إالّ أنّ كتاب    

  بعث اخلليل إيلّ  بطلب كتايب فبعثت به إليه ، فقرأه           : و قال الرؤاسي    « :  و غريه  روى ابن الندمي  

  . ) 2( ” و قال الكويف كذا إمنا يعين الرؤاسي ”»  كتابه و كل ما يف كتاب سيبويهو وضع 

 بالبحث يف األبنية الصرفية اليت التفت إليها بعد ذلك الكوفيـون، و هبـذا               لقد اهتم الرؤاسي  

  . قيني للصرفسبقوا البصريني يف هذا العلم حىت اعتربهم املؤرخون الواضعني احلقي

و قال الفّراء   « :  قال  عن ثعلب   و روى ابن الندمي     و الفّراء   أستاذ الكسائي  و قد كان الرؤاسي   

ئـت إىل   و ملا خرج الكسائي إىل بغداد قال له الرؤاسي، قد خرج الكسائي و أنت أمُر منـه فج                 

عن مسائل من مسائل الرؤاسي فأجابين خبالف ما عندي، فغمزت          بغداد فرأيت الكسائي فسألته     

نعم، : مالك قد أنكرت لعلّك من أهل الكوفة؟ فقلت       : قوما من علماء الكوفيني كانوا معي فقال      

الرؤاسي يقول كذا و كذا و ليس صوابا، و مسعت العرب تقول كذا و كذا، حـىت أتـى         :فقال  

                                                 
 .400ص II السيوطي، املزهر، ج -  1
 .71 ابن الندمي، الفهرست، ص -  2
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فالرؤاسي إذا رأس الطبقة األوىل الكوفية إليه يرجع البـدء يف النحـو             . )1(» مسائلي فلزمته    على

  . دراسة و تأليفا، تويف بالكوفة يف عهد الّرشيد

و أخريا نشري إىل أن آراءه مل حتض باهتمام مجيع النحاة و الـدليل علـى ذلـك مـا أورده                  

 و هـو    كان بالكوفة حنوّي يقال له أبو جعفر الرؤاسـي        «  ): نحوينيمراتب ال ( أبو الطيب يف    

  .)2(»مطروح العلم ليس بشيء 

  : الهّراء

 ، و يقال أنه مسي اهلّراء ألّنه كان يبيع اهلـروى            ، و هو عمُّ الرؤاسي    هو معاذ بن مسلم اهلّراء    

  .ثياب ، و اهلروي نسبة إىل هراة بلد خبرسان من ال

انتقل إىل البصرة و أخذ النحو عن علمائها مث رجع إىل الكوفة فأقام هبا و اشتغل مع ابن أخيه                   

 و لكن مل خيلّـف أي مـصنف، قـال           يف النحو و يقال أنه برع يف الصرف أكثر من الرؤاسي          

  . و الفّراء تتلمذ له الكسائي)3(»حنوي مشهور و هو أّول من وضع التصريف و هو « : السيوطي

  .هـ187 حىت أيام الربامكة ، عّمر طويال و تويف بالكوفة سنة عاش معاذ اهلّراء

  :الطـبـقـة الثـانيــــــة 
  :  الكسائي

  .زة موىل بين أسد و هو املشهور بالكسائي و كان يكىن بأيب عبد اهللاهو علي بن مح

و هو فارسي األصل و قد وردت روايات كثرية يف سبب تسميته بالكسائي فقيل أّنه مسي كذلك                 

ألّنه كان حيـضر     إمنا مسي الكسائي  « :  فيذكر سببا آخر قال    ألّنه أحرم يف كساء، أما ابن الندمي      

                                                 
  .71 ابن الندمي، الفهرست، ص -  1
 . 47 أبو الطيب اللّغوي، مراتب النحويني، ص -  2
  . 400 ص II  السيوطي،الزهر، ج -  3
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 أّنه مسي كذلك يف جمالس إمام        و يقال . )1(» و الناس عليهم حلل و عليه كساء         جملس معاذ اهلّراء  

  . ألّنه كان يلبس كساء أسودلعصره محزة بن حبيب الزّيات قّراء الكوفيني

ر بالقراءات، حيث انظم منذ نشأته إىل حلقات القّراء أمثال سـليمان                  أّول األم  اهتم الكسائي 

 راوي قـراءة عاصـم بـن أيب    ، و أيب بكر شعبة بن عّياش    ابن أرقم راوي قراءة احلسن البصري     

 راوي قراءة عبد اهللا بـن       كسائي، و سفيان بن عيينة     إمام قّراء الكوفة يف اجليل السابق لل       الّنجود

 فأقرأ بقراءاته، و لكن سـرعان        إمام قراء مكّة، لكنه لزم كثريا حلقة محزة بن حبيب الزّيات           كثري

هنا ُعّد من القّراء السبعة، جيتمعـون حولـه النـاس           ما اختار لنفسه قراءة فأقرأ هبا الناس و من          

و يكتبون املصاحف بقراءته و كثريا ما كان خيشى الوقوع يف اخلطأ لذا كان يتحـرى                 يسمعون

الدقة و قد أدرك الكسائي أن القراءة السليمة للقرآن الكرمي ال تتم و ال تتحقق إالّ ملن كانت لـه                    

 أي اإلعراب، و ليتمكن من هذا اجملـال اختلـف إىل            دراية كافية بضبط حركات أواخر الكلم،     

إالّ أن هذا األخري مل يف حاجاته يف        ) الفيصل  (  و تطلع على كتابه      حلقات ايب جعفر الرؤاسي   

جمال النحو فرحل إىل البادية ليأخذ عن فصحاء العرب فأخربوه مشافهة و أنشدوه األشعار فكتب               

هذه الرحلة أيضا مل تشف غليله فخرج إىل البصرة و اختلـف إىل حلقـات       عنهم الكثري، إالّ أنّ     

 بن أمحـد     الثقفي و أيب عمرو بن العالء ، و يونس بن حبيب ، كما لقي اخلليل               عيسى بن عمر  

نة فأعجب به و أخذ عنه و عشق النحو ، و يقال أّنه خرج من البصرة و قد أنفذ مخسة عشر قني                    

  .من احلرب يف الكتابة عن العرب زيادة على ما خّزنته حافظته 

                                                 
  .72ت ، ص  ابن الندمي، الفهرس-  1
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كانت للكسائي مكانة مرموقة وسط أهل الكوفة فقد استقدمه اخللفاء العّباسّيون إىل بغداد 

 كان معلّم ليعلم أبناءهم و قّدمه الربامكة فارتفعت مرتلته، و تذكر كتب التراجم أن الكسائي

 مؤدبا لولديه، و كانت له معه قصة وردت يف  من بعده فقد استقدمه املهديو األمني  الّرشيد

كان عند املهدي مؤدب « : ذكرها األنباري نقال عن مسلمة بن عاصم) نزهة األنباء ( كتاب 

أستك : تأمر من الّسواك؟ فقال كيف :يؤدب الّرشيد، فدعاه يوما املهدي، و هو يستاك فقال له

التمسوا لنا من هو أفهم من هذا : إّنا هللا و إنا إليه راجعون، مث قال : يا أمري املؤمنني، فقال املهدي

رجل يقال له علي بن أيب محزة الكسائي من أهل الكوفة، قدم من البادية قريبا، : الرجل، فقالوا

ُسّكَ  فاك : كيف تأمر من الّسواك ؟ فقال: يه قال فكتب بإزعاجه من الكوفة ، فساعة دخل عل

و هبذا فتحت أبواب . »أحسنت، و أصبت و أمر له بعشرة آالف درهم : فقال. يا أمري املؤمنني

و سأدرج . الشهرة أمام الكسائي، و خاصة بعد كل املناظرات اليت شهدت له بالتفّوق يف أغلبها

 هؤالء املتعصبني الذين ينكرون وجود علماء بعضها ليس لغرض ذكرها فحسب بل للّرد على

بالكوفة جالسوا و ناظروا علماء البصرة و من مجلتها تلك اليت جامعته مع أيب يوسف بن إبراهيم 

دخل أبو يوسف على « :  عن األمحر قالذكر الزبيدي. صاحب أيب حنيفة يف جملس الّرشيد

هذا الكويف قد استفرغك و غلب عليك : ال له أبو يوسففق. الّرشيد و الكسائي عنده ميازحه

: يا أبا يوسف، إّنه ليأتيين بأشياء يشتمل عليها قليب، فأقبل الكسائي على أيب يوسف فقال: فقال

بل فقه ، فضحك الّرشيد حىت فحص : حنو أو فقه ؟ قال: يا أبا يوسف، هل لك يف مسألة ؟ قال

يا أبا يوسف، ما تقول يف رجل قال : قال. نعم: قال! قها تلقي على أيب يوسف ف: برجله مث قال 

 أبا يوسف،  قال أخطأت يا. إن دخلت الدار طَلَقت: أنت طالق إن دخلت الدار ؟ قال: المرأته
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 “إن”: فقد وجب الفعل و إذا قال “أن”:إذا قال: كيف الّصواب ؟ قال: فضحك الّرشيد مث قال

، فهذه )1(» أبو يوسف بعدها ال يدع أن يأيت الكسائي فكان: قال. فلم جيب، و مل يقع الطالق

  .داللة قاطعة على متكنه من النحو و الفقه

 فكثريا ما كان الكسائي    و قد تواصلت مناظراته مع الفقهاء و النحاة حىت كانت املسألة الزنبورية،           

  . حىت يقرأ عليه الكتابن األخفشيعّرض بسيبويه وبكتابه، علما أّنه دفع مخسني دينارا أليب احلس

 من أراد أن يتبّحـر يف       «:  حني قال فيه   τ و لقد أنصفه حقا اإلمام حممد بن إدريس الشافعي        

  .» النحو فهو عيال على الكسائي

دناه مرتبطا بالقياس كما مّر ذكره سابقا و قد توّسع           وج و إذا عدنا إىل النحو عند الكسائي      

 للكثري من اآلراء النحوية اليت قال هبا، كما حـرص           فيه الكسائي حىت نتج عن ذلك رفض الفّراء       

الكسائي على تعليل آرائه النحوية، و بيان وجهة نظره بوضوح مع تأييدها بالشواهد و املسموع               

 ملّا سأله مروان بن سعيد حبـضرة        “أّي”ن ليس دائما ومثال ذلك قوله يف        من كالم العرب و لك    

: قـال . لضربّن أيُّهم يف الـدار    : ألضربّن أّيهم يف الدار ؟ قا     : كيف تقول : قال. يونس بن حبيب  

 فإجابة  )2(.أّي هكذا خلقت    : مل ؟ قال  : قال. ال جيوز   : فكيف تقول ضربت أّيهم يف الدار ؟ قال       

  .  حسب رأيه هلا بعض القواعد اخلاصة هبا يف اجلملة العربية“أّي”ى أنّ الكسائي تدلّ عل

                                                 
  .139 -138 أبو الطيب اللّغوي، مراتب النحويني و اللّغويني ، ص -  1
  .244 الزجاجي، جمالس العلماء ، ص -  2
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 بتفسري بعض آي الذكر احلكيم يف ضوء كالم العرب و من أمثلة              و معه الفّراء   اهتم الكسائي 

ون  [: ذلك ما أورده الفّراء يف تفسري قوله تعاىل          و حكى الفّراء عن : قال] 88/البقرة[ ] فقليال ما یؤمن

   .)1(»مررت ببالد قلََّما تنبت إالّ البصل و الكّراث ، أي ما تنبت إالّ هذين : العرب 

 يف  و قد ذكرت كتب الطبقات و التراجم عّدة مصّنفات للكسائي منها مـا ذكرهـا ابـن النـدمي                  

  . وغريها  القراءات، كتاب العدد، كتاب اهلجاء،كمعاين القرآن، كتاب خمتصر النحو، كتاب): الفهرست(

 صاحب  وتويف يف اليوم نفسه الفقيه حممد بن احلسن الشيباين         هـ189 بالرّي سنة    تويف الكسائي 

  .)2(» يف يوم واحد يف الرّيدفنا الفقه و اللّغة« : أيب يوسف و دفنا يف يوم واحد، قال الّرشيد

  :  قائالو قد رثامها اليزيدي

  أسيت على قاضي القضاة حمّمد            فأذرفـت دمعي و الفـؤاد عميـُد

  ي بعده             فكادت يب األرض الفضـاء متيدو أفزعين موت الكسـائ

  )3(         فـما هلمـا يف العاملني نـديـدمها علمانـا أوَدَيـا ختـرِّ مـا   

     :ـة ـــــالطبـقـة الثـالث
   :            الفّراء

 بل هناك من يعتربه املؤسس احلقيقي        و هو شيخ هذه الطبقة و زعيم الكوفيني بعد الكسائي         

  .ةللمدرسة الكوفية و لتأكيد هذا جعلته قطب هذه الدراس

  

   و آيف آانت بدایته مع النحو ؟  فمن هو الفّراء
                                                 

  .59 ص I الفّراء، معاين القرآن، ج-  1
  .142 الزبيدي، طبقات النحويني و اللّغويني، ص -  2
  .142 املصدر السابق، ص -  3
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  :امسه و نسبه

يلم إقليم يف بالد يلمي الكويف نسبة إىل الّد أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الّد

 أو يبيعها   الِفَراءقر لقب بالفّراء ال ألنه كان خييط صفارس، كان موىل بين أسد، و قيل موىل بين 

اء لقطعة نه مسي فّرإو إمنا كما قيل عنه كان يفري الكالم أي حيسن تقطيعه و تفصيله و قيل 

و ال يعرف مىت أطلق عليه هذا اللقب و البّد أّنه حني اكتمل « عت هبايناخلصوم باملسائل اليت 

  .)1(»وبدا نضجه وغلبته للخصوم

  .)2( أنه يقال فالن يفري الفري إذا كان يأيت بالعجب يف عملهو ذكر ابن منظور

 رضي  كان أقطع ألنه حضر وقعة احلسني بن عليو تروي كتب الطبقات أن زياد والد الفّراء

 حرب احلسني بنياهللا عنهما، فقطعت يده يف تلك احلرب إال أن ابن خلكان يشك يف هذا ألن 

  .)3( أن يكون األقطع جدهحدة الفّراء كما قدرها أربع و مثانون سنة، و يرجووال

  

  

  

  :والدته و نشأته و وفاته

                                                 
 .، مقدمة الكتابمعاين القرآن الفّراء، - 1
 .153، ص 15لسان العرب ج  - 2
، دار الكتاب 149، ص 5، ج 1مرمي قاسم طويل ،  ط/ يوسف علي طويل، الد /  وفيات األعيان حتق الد ،ابن خلكان - 3

 .العلمية بريوت
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 بالكوفة و نشأ هبا مث انتقل إىل بغداد فأقام هبا مدة طويلة و تذكر هـ 144 سنة ولد الفّراء

 كان جيمع طوال السنة فإذا كان  يستريح يف بيته و الب املعاشلكتب الطبقات أنه كان شديد ط

  .)1(همربيف آخرها خرج إىل الكوفة فأقام هبا أربعني يوما يف أهله يفرق ما مجعه عليهم و ي

  .هـ209 ل سنةاو يق..  و عمره ثالث و ستون سنةهـ 207تويف يف طريق مكة سنة 

  :صفاته و علومه

يا، فقد عقدت له ع أملاذاكرة قوية، كما كان مناظر كان يتمتع بذكاء خارق و يظهر أن الفّراء

. مناظرات بينه و بني علماء عصره، ظهر فيها خصب فضله و خصب عقله و قوة ذهنه و ملكاته

و الدليل على ذلك . فاستطاع بذلك أن يربز يف عدة علوم منها النحو، الفقه، التفسري و اللغة

شته عن اللغة ترأيت أهبة أديب، فجلست إليه، ففا: "شهادة مثامة بن أشرس النمري الذي قال فيه

 فوجدته رجال فقيها عارفا فقهته عن النحو فشاهدته نسيج وحده و عن الش، و فاتارحبفوجدته 

  : اذقا فقلت لهحعارها أشريا و بأيام العرب وب، و بالطب خاباختالف القوم، و بالنجوم ماهر

  ).2"( هوأنا: من تكون؟ و ما أظنك إال الفّراء، فقال

  . بالوقوف على ثقافات عصره املختلفةإهنا شهادة تربز عناية الفّراء

و مل ينكر التلميذ فضل أستاذه عليه بل كثريا ما عظمه و قدره رغم خالفه له يف مسائل كثرية 

 تركيبو الالفت لالنتباه أن التلميذ يف كل هذا كان أكثر قدرة على االستنباط و التحليل و ال

واستخراج القواعد و األقيسة من أستاذه و استطاع جبهوده أن يعطي النحو الكويف صورته 

  النهائية 
                                                 

 .149، ص 5 السابق، ج صرامل - 1
 .145، ص 5 السابق، ج صدرامل - 2
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  :رحالته اليت ساعدته على االتصال باآلخرين

 منذ نشأته حبلقات احملدثني و الفقهاء و القراء، و هبذا تعددت مصادر األخذ عنده اتصل الفّراء

، و مندل كانت حافلة بالشيوخ، و ممن أخذ عنهم جند قيس بن الربيع فة آنذاكو خاصة أن الكو

  .ينة و الكسائيي و سفيان بن ع و أبو بكر بن عّياشبن علي

و كغريه من العلماء . نحومث انتقل بعد ذلك إىل البصرة و اتصل بيونس بن حبيب فأخذ عنه ال

ال ببغداد فقد جعل أكثر ححاول التقرب من بالط اخلليفة، و فعال كان له ذلك عندما حط الر

ي كان سبب اتصاله ريامة بن األشرس النممثو تقول كتب التراجم أن أبا بشر . مقامه هبا

 هبا عند اخلليفة املأمون ظي باملكانة اليت حظو أن اتصل بالّرشيد و لكنه مل حي و قد سبق. باملأمون

و قد حدثت له حادثة معهما زادته مكانة عند . ه بتلقني ابنيه احلسن و احلسني النحوالذي وكلّ

 أن فلما كان يوما أراد الفّراء: "الوالد، رواها ابن حلكان يف وفيات ألعيان على النحو التايل

فّراء يقدمانه له فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا على  إىل نعل الاه، فابتدرئجواحينهض إىل بعض 

، فرفع ربو كان املأمون له على كل شيء صاحب خ أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماها،

 أعز ما أعرف:  دخل عليه قال من أعّز الناس؟ قال ذلك اخلرب إليه، فوجه إىل الفّراء فاستدعاه فلما

ض تقاتل على تقدمي نعليه وليا عهد املسلمني حىت رضي كل بلى من إذا هن. من أمري املؤمنني قال

يا أمري املؤمنني، لقد أردت منعهما عن ذلك و لكن خشيت أن : واحد أن يقدم له فردا قال

 لو: فقال له املأمون… هما عن شريعة حرص عليهايأدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفس
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 ألزمتك ذنبا، و ما وضع ما فعاله من شرفهما بل رفع  وجعتك لوما و عتبا ومنعتهما عن ذلك أل

  .، و قد منحه حلسن تأديبهما، عشرة آالف درهم)1(من قدرهتما و بني عن جوهرمها

و كانت للفراء رحلة واسعة إىل اجلزيرة و انتقل بني قبائلها و يظهر هذا من كثرة ما رواه عن 

أو أنشدين بعض " مسعت العرب تقول" عبارة )معاين القرآن(العرب فكثريا ما كان يردد يف كتابه 

  .بين عقيل أو بين عامر و غريها من القبائل اليت انتقل إليهاا  أويعةببين أسد أو بعض ر

  :مذهبه

ال باالنتشار فهل كانت هذه ز إىل البصرة يف الفترة اليت بدأت فيها حلقات االعترحل الفّراء

  احللقات مهوى قلبه؟

 إىل حلقات املعتزلة ففي عصره سادت األفكار الفلسفية و الشرك و هب الناس  الفّراءاختلف

  كان معتزليافكان من البديهي أن يتلقى مبادئ االعتزال و خاصة أن أستاذه الكسائي لدراسته

رين سنة، شنا و بشري املريسي يف بيت واحد و عكنت أ: " عن الفّراء قالوروى سلمة بن عاصم

، دخلت بغداد حني قدمها املأمون يف سنة ما تعلم مين شيئا و ال تعلمت منه شيئا، و قال اجلاحظ

  .)2("وكان الفّراء حيبين و أشتهي أن يتعلم شيئا من علم الكالم فلم يكن له فيه طبع و مائتني أربع

، فقد استعان الفّراء يف تعليالته )معاين القرآن(  هة يبدو واضحا يف كتابل باملعتزو تأثر الفّراء

بأّنها بني " كال " حني حكم على ) املرتلة بني املرتلتني(و من ذلك . ببعض مصطلحات املعتزلة

قال « : على هذا قائالاألمساء و األفعال أي بني املرتلتني، فال هي اسم و ال هي فعل و يعلّق املّربد

اسم، و قال الفّراء هي بني األمساء و األفعال فال أقول إّنها اسم ألهنا حشو يف " كال " : ( اخلليل
                                                 

 .147، ص 5وفيات ألعيان، ج  ابن خلكان، - 1
 .148، ص 5 السابق، ج صدرامل - 2
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الكالم و ال تنفرد كما ينفرد االسم، و أشبهت الفعل لتغريها يف املكىن و الظاهر، ألين أقول يف 

ن، و مررت بكال الزيدين، و كلّمين كال الزيدين فال تتغري، و أقول يف رأيت كال الزيدي: الظاهر

: رأيت كليهما ، و مررت هبما كليهما، و قام اليت كالمها، فأشبهت الفعل، ألين أقول: املكىن

مع الظاهر، مث أقول قضيت احلّق ، فتصري ) ألف الفعل قضى ( قضى زيد ما عليه، فتظهر األلف 

   )    1(» األلف ياء مع املكىن

 )معاين القرآن( واضحة يف كتابه إعتزلهو آثار « :لتأثر قائالا هذا  ضيفي شوق/و يؤكد الد

 و املعتزلة هي اليت دفعته إىل باإلعتزال صلته إذ نراد فيه يتوقف مرارا سرد على اجلربية، و لعلّ

حيرصون على قراءة هذه الكتب حىت فقد كان املعتزلة . قراءة كتب الفلسفة و الطب و النجوم

 ال يكون املتكلم جامعا ألقطار الكالم متمكنا يف الصناعة حىت يكون الذي «: يقول اجلاحظ

 الذي  هوحيسن من كالم الدين يف وزن الذي حيسن من كالم الفلسفة، و العامل عندنا

  ) 2(»جيمعهما

و تأثر بعضها بالبعض يف الفصل السابق و يبدو من و قد تطرقنا فيما سبق إىل تداخل العلوم 

  . كان جيمع كل العلومخالل هذا أن الفّراء

   : أقوال العلماء فيه

:  نظرة فيها الكثري من اإلعجاب و التقدير فقد قال فيه سلمة بن عاصمنظر العلماء إىل الفّراء

 و قال عنه أبو )3(»ه نم حون و هو أعلم بالم الكسائيعجب من الفّراء كيف كان يعظّين ألإ« 

                                                 
  .134-133 الزبيدي، طبقات النحويني و اللّغويني ص - 1
 .192املدارس النحوية، ص ،  ضيفيشوق - 2
 .148وفيات األعيان، ص  ابن خلكان، - 3
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، ألنه خلصها و ضبطها، و لو ال الفّراء لسقطت ةيعرب لو ال الفّراء ملا كانت «  ثعلبالعّباس

اد و يتكلم الناس فيها على مقادير عقوهلم العربية ألهنا كانت تتنازع و يدعيها كل من أر

   )1(»وقرائحهم فتذهب 

، و الفّراء  النحو الفّراء«:  و قال فيه القدماء)2(» أنت أعلم الناس  «: يومايمعو قال له األص

   )3(»أمري املؤمنني يف النحو 

هو ابن خالة الفّراء فطلب منه حممد بن احلسن و يروي أّنه كان عند حممد بن احلسن الفقيه و 

ما ظننت آدميا يلد « : مسألة يف الفقه فأجاد فيها الفّراء كما سبق ذكره فقال له حممد بن احلسن

  )4(» مثلك 

  :مؤلفاته

فّراء ، فهل ترك لنا البعد أن تعرضنا إىل نشأته و تكونه العلمي آن لنا أن نتساءل عن آثار الفّراء

  ها؟ دآثارا و مصنفات ميكن الرجوع إليها ملعرفة منهج النحوي و املسائل املختلفة اليت وقف عن

  :هي جمموعة من املصنفات أورد له ابن الندمي

  .  آلة الكتاب- 1

  .  األيام و الليايل- 2

                                                 
 .145 السابق، ص صدرامل - 1
 .178جمالس الزجاين، ص  - 2
 .ب، نقال عن تاريخ بغدادمعاين القرآن مقدمة الكتا الفّراء، - 3
  . 187 و ص 148 ص5ابن خالكان، وفيات األعيان، ج- 4
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 العّباس يب الفصيح ألو هو كما يقول كتاب" اليهي "  البهاء و ذكره ابن خلكان باسم - 3

وعلى احلقيقة ) ابن خلكان (خر يقول آر فيه و رتبه ترتيبا  ثعلب غّين حجمه غري أ يف و هوثعلب

  .  أنه ألفه لعبد اهللا ابن طاهر ويذكر ابن الندمي)1( يسريةعلب يف الفصيح سوى الترتيب و زيادة لثليس 

  . نآ يف القر اجلمع و التثنية-4

وكان «:  ثعلباحلدود و هو يف القواعد العربية و يذكر أهنا ستون حدا، قال أبو العّباس -5

ات أبي صاروا إليه و سألوه أن ميل عليهم السبب يف إمالئه احلدود أن مجاعة من أصحاب الكسائي

لس الثالث قال بعضهم لبعض إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان، النحو ففعل، فلما كان اجمل

سألوين القعود فلما قعدت تأخروا، و اهللا ألملني النحو : والوجه أن يقعد عنه، فقعدوا فغضب و قال 

  .)2(»ما اجتمع اثنان

  . حروف املعجم-6

  . فعل و أفعل-7

  . اللغات-8

  . املذكر و املؤنث-9

  . املفاخر-10

  . املشكل الصغري -11

  .  املشكل الكبري-12

  .  املصادر يف القرآن-13
                                                 

 .149، ص 5ابن خلكان، ج - 1
 .32الفهرس البن، ص  ابن ندمي، - 2
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  .  معاين القرآن و هو املعتمد عليه يف حبثنا هذا و هو حنو ألف ورقة14

   املقصور و املمدود-15

  .ذكره الزجاجي يف كتابه جمالس العلماء=  الندية -16

  . النوادر-17

  .  الوقف و اإلبتداء-18

  . كتاب الواو-19

  : أليف كتاب معاين القرآنسبب ت

جيدر بنا أن نذكر أن هذا التركيب ) معاين القرآن(قبل البدء يف ذكر سبب تأليف كتاب 

كان يقصد به تفسري القرآن الكرمي و توضيح معانيه مث أخذه النحاة كعنوان لكتب حنوية و لغوية 

 ر كما كتب األخفشثن املست عبيدة معمر بن املثىن مث قطر باو نذكر ممن كتب يف معاين القرآن أب

 كتاهبما الفّراء و  مث كتب على ضوئه كل من الكسائييئبطلب من الكساألوسط كتابه معاين القرآن 

  . )معاين القرآن(

ه و هو عمر بن يكري  معاين القرآن فريوى أن أحد أصحابه كتاب سبب إمالء الفّراء عنأما

حلسن بن سهل رمبا سألين عن الشيء بعد ا فكتب إليه، إن األمري ا إىل احلسن بن سهلعطنقكان م

عل يف ذلك كتابا جتمع ىل أصوال، أو جتالشيء من القرآن فال حيضرين فيه جواب فإن رأيت أن 

 أمل عليكم كتابا يف القرآن و جعل هلم يوما إرجع إليه فعال فقال الفّراء ألصحابه إجتمعوا حىت
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فلما حضروا خرج إليهم و كان يف املسجد رجل يؤذن فيه و كان من الفّراء، فقال له إقرأ فقرأ 

  )1(فاحتة الكتاب ففسرها حىت مر يف القرآن كله على ذلك يقرأ الرجل و الفّراء يفسره

  .التزم بترتيب السور يف القرآن كلهو قد التزم يف تناول اآليات بترتيبها يف السورة و 

  )2(» مل يعمل أحد قبله مثله و ال أحسب أن أحد يزيد عليه«:  ثعلبو قد قال فيه أبو العّباس

  ملا إتصل باملأمون أمره أن يؤلف ما جيمعأن الفّراء:"ن خلكان نقال عن تاريخ بغدادابو يذكر 

     ل به جواريبه أصول النحو و ما مسع من العرب و أمر أن يفرد يف حجرة من حجر الدار، وكّ

إهنم كانوا   نفسه إىل شيء حىتقلبه و ال تتشوقمن مبا حيتاج إليه حىت ال يتعلق يقو خدما 

اقون ألمناء و املثقفني، فكان ميلي و الورا و ألزمه  له الوراقنيرييؤذنونه بأوقات الصلوات و ص

 يف سنتني و أمر املأمون بكتبه يف اخلزائن، فبعد أن فرغ من ذلك )احلدود( صنفيكتبون حىت 

وي و أردنا أن نعد الناس الذين إجتمعوا إلمالء ا و إبتدأ بكتاب املعاين قال الر خرج إىل الناس

لفّراء إملى كل  و يروى أن ا)3(»فلم نضبطهم، فعددنا القضاة فكانوا مثانني قاضيا « كتاب املعاين 

ن السري ب دو يؤكد ذلك هنا كتبه حفظا ألنه كان قوي احلفظ ال يكتب ما يتلقاه عن شيوخه

ه إذا مر له نكان الفّراء يطوف معنا على الشيوخ، فما رأينا أثبت سوداء يف بيضاء قط، لك«

نه كان أعده علي و ظننا أ: حديث فيه شيء من التفسري أو متعلق بشيء من اللغة قال للشيخ 

   .)4( »حيفظ ما حيتاج إليه 

                                                 
 .32  صالفهرستابن ندمي، .147، ص 5يان، ج عوفيات األ ابن حلكان، - 1
 . املصدر نفسه- 2
 .146، ص 5يان، ج عوفيات األ ابن حلكان، - 3
 .معاين القرآن مقدمة الكتاب الفّراء، - 4
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 على نفس الوترية طوال حياته حيفظ دون أن يكتب و ميلي من غري نسخة و يؤكد لّظو 

  :  قائال  ثعلبذلك أبو العّباس

  )1( »ت شعر  مل يوجد له إال رؤوس أسفاط فيها مسائل تذكرة و أبيا ملا مات الفّراء«

 :مشاخيه

ال يشك أحٌد يف أنّ وراء كل شخصية عظيمة شخصيات أخرى سامهت يف تكوينها وبنائها، 

و إليها يرجع فضل النبوغ، و إذا حبثنا عن تلك اليت كانت هلا اليد الطوىل يف بناء و تكوين 

هاء و اللّغويون و النحاة يف مّده  لوجدناها متعددة، فقد اجتمع احملّدثون و الفقشخصية الفّراء

  .الذخرية اليت استطاع بفضلها أن يربز و حيتل تلك املكانة العظيمة يف عصره

فالفّراء مل يتتلمذ لشيخ واحد، و مل يأخذ عن حنوي واحد بل تعددت مصادر ثقافته فأخذ عن 

 البصريني و مّرة أهل الكوفة كما أخذ عن أهل البصرة و جنده يوافق مّرة أهل الكوفة و خيالف

و قبل أن نصل إىل هذه اخلالفات نقف قليال عند الشيوخ . يوافق البصريني و خيالف الكوفيني

  . سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرةالذين تتلمذ عليهم الفّراء

، و سفيان ل أيب بكر بن عّياش منذ نشأته حبلقات احملّدثني و الفقهاء و القّراء، مثاتصل الفّراء

، و هذا ما يوضح اهتمامه بالفقه من جهة و بالقراءات من جهة أخرى، مث رغب يف بن عيينة

 :تلقي النحو، ومن شيوخه األوائل يف هذا اجملال نذكر

لقة أيب جعفر الرؤاسي ليتلقى النحو، و لكنه مل جيد عنده ما  حب اتصل الفّراء: الرؤاسي- 1

و املالحظ أنّ الفّراء مل يأخذ الكثري عن . كان يصبو إليه، فرغب يف االستزادة فرحل إىل البصرة

                                                 
 . املصدر السابق- 1
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و كنا قد أشرنا فيما سبق إىل أّنه ناقش  )معاين القرآن(الرؤاسي لكّنه ذكره غري مّرة يف كتابه 

 . يف مسائل معتمدا يف ذلك على ما أخذه عن الرؤاسيالكسائي

  . و لكن بنسبة قليلة جًداّ مقارنة مبا أخذه عن الكسائيكما أخذ عن اهلّراء

 و هذا  معلًما آخر يف اهلمع مل يثبته بن خلّكان و هو العالء بن سّيابةو قد ذكر له السيوطي

و ال نعلم خالفًا يف نصب الفعل جواًبا « : عندما تعرض إىل نصب املضارع بفاء السببية، فقال

   )1(»هو معلّم الفّراء و –لألمر إالّ ما نقله عن العالء بن سّيابة، قالوا 

ب يف اإلسترادة غَي رسؤاقلنا آنفا أنه بعد إتصاله بالر : هـ149 يونس بن حبيب ت -2

ه الكثري من لغات األعراب و أشعارهم، ن حبيب و نقل ع بنفرحل إىل البصرة و إتصل بيونس

  . عد يونس إماما يف النحو و اللغةي ما ذكره يف كتابه أيضا و اًوكثري

صول العربية يعد حبق إمام النحاة بدون منازع و كتابه يعد أول كتاب جامع أل  :بويه سي-3

   مباشرة ؟ بويه أخذ عن سيكما أسلفنا سابقا و لكن السؤال الذي نطرحه اآلن هو هل الفّراء

 مقابل  و يقرأه على األخفشبويه و ملا رآه يطلب كتاب سيأيت كما سي الكسائيالزم الفّراء

 و يتبعه كلمة كلمة فلم يكن يفارقه حىت دينارا كما يقول بعض الرواة راح يطلبه سراًمخسني 

  التهاماهمةت و الدليل على أنه قد ال)2( حتت وسادته بعد وفاته )الكتاب(قيل أنه ملا مات وجد 

جيب أن يتبىن الفّراء ه وخمالفته يف الكثري منها و ليس هذا فحسب بل من العبويقده آلراء سين

ه بطريقة غري مباشرة  و مها من مدرستني متباينتني و هذا دليل على أن الفّراء أخذ عنئهبعض آرا

 ليس )الكتاب( و ال ريب أنه إنتفع بعلمه إنتفاعا ظاهرا فعندما طلب )الكتاب( طريق وذلك عن
                                                 

  .305 ص 2 السيوطي، مهع اهلوامع ج - 1
 .139مراتب النحويني،  أبو الطيب اللّغوي، - 2
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فال أحد من املتقدمني أو يستفيد من آرائه أيضا ل بعض احملدثني و إمنا يرىلنقده فحسب كما 

ألبواب على مصاريعها ملن امن تراث ثقايف ضخم فقد فتح ) الكتاب(املعاصرين ينكر ما حيوي 

ه فزادت عليه بويوضحون و يفسرون ما جاء به، و ال شك أن النحو قد تطور بعد سيُيأتى بعده 

نهج الذي رمسه سيبويه مسائل  و دخل عليه تنظيم  أحسن و تبويب أقوم، و لكنه مل خيرج عن امل

 )معاين القرآن(يف استنباط األحكام و إستخراج املسائل و توضيح العلل، فإذا عدنا إىل كتاب 

خاصة اجلزء األول منه جنده حافال باألشعار اليت جاء هبا سيبويه يف كتابه و هذا دليل قاطع على 

  .ه و مل يكن يفارقهنيأن الكتاب كان نصب عي

 أراد أن يؤسس مذهبا مستقال يؤكد فيه هآلراء فالنا يف بعض ويهب سياءأما أن خيالف الفّر

 املّربد هبا و كذلك فعل نها يستآراءه اليت وصل إليها بعد اجلمع و التدقيق و بذل جهود ال

يه و الكويف يتابع البصري يف رأيه أ الكويف يف ر فكثريا ما جند بصريا يتابعالبصري مع الكسائي

  . ومل ينقص هذا من شأن أئمة املدرستني بل بالعكس أدى إىل نضجه و اكتماله

 فإىل جانب ، اهتم به الفّراء اهتماما بالغا و سيبويه كان حلقة وصل بني الفّراء)الكتاب(ـف

 فيه مبادة وفرية من األشعار فظء حنوية و لغوية فهو سجل ضخم احتما جاء به سيبويه من آرا

  . الفّراءثاواألقوال الشاذة على مقاييسه فال عجب أن يبقى ضمن مري

 اجملاشعي من أهل بلخ، أخذ هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش : األوسط األخفش-4

و هو حامل . ن يونس بن حبيب و تتلمذ لسيبويه و كان أسن منه و عوالنحو عن عيسى بن عمر

و لكن مل .  من سيبويهكان األخفش أسّن« : قال املّربد.  إىل الكوفيني وصلهالكتاب و عن طريق
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ظم يف النحو عند  و هو الذي تكلم عن كتاب سيبويه و شرحه و بينه، و هو معيأخذ عن اخلليل

  .)1(»البصريني و الكوفيني

، نبههم على  أعلم من األخفش-يعين البصريني –مل يكن يف القوم : "و قال فيه الكسائي

، و ال ميكن أن ننكر فضله يف تأسيس املدرسة الكوفية و ال فضله يف )2("عوار الكتاب و تركهم

فقد تتلمذ له كما تتلمذ له أستاذه الكسائي و تابعاه يف كثري من آرائه . تكوين شخصية الفّراء

 و يعتربه بعض املترمجني أول من فتح أبواب  و اخلليلخاصة تلك اليت خالف فيها أستاذه سيبويه

  .فية نعمته و مهد لقيام املدرسة الكويلاخلالف على أستاذه و و

مها من أعالم النحاة يف الكوفة يتخذون و قد مضيامها و غري« :  شوقي ضيفكتوريقول الد

  .)3(» من آرائه قبسا لإلهتداء به فيما نفذوا إليه من آراء أعدت لقيام املدرسة الكوفية

  :  فيها ما يليو من مجلة اآلراء اليت تابعه الفّراء

 األخفش قاسه )قول مشهور( "أن العلم نور"ري اخلرب إذا كان املبتدأ مبدوءا بأن املفتوحة مثل  تأخ

  .)4( ]184/البقرة[] َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم [: قوله تعاىلاملصدرية يف مثل أن على جميئه مؤخرا مع

     أيضا يف جواز ترخيم االسم الثالثي بشرط أن يكون حمرك الوسط، األخفشتابع الفّراء 

يا حك بالترخيم و خالفه " حكم" فال تقول يف نداء الثالثي مثل و كان مينع ذلك سيبويه

  .)5(األخفش

                                                 
 .111 السابق، ص صدرامل - 1
 .112 السابق، ص صدرامل - 2
 .96املدارس النحوية، ص  شوقي ضيف، - 3
 . بريوت، لبنان– دار الكتب العلمية –م 1998/هـ1418، حتقيق أمحد مشس الدين 333، ص 1، طIج اهلوامع، مهع  - 4
 .61، ص I السابق، ج صدرامل - 5
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الواو و مرتلتها يف التشريك لفظا قد تأيت عاطفة مبعىن " إالّ "  يف أن  األخفشوافق الفّراء 

 ]150/البقرة[ ]ِلَئلَّا َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإلَّا الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُهْم  [: و معىن، و جعال من قوله تعاىل

 ]َبدََّل ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء  ِإلَّا َمْن َظَلَم ُثمَّ ال َتَخْف ِإنِّي ال َیَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن    ، [: وقوله تعاىل

يف اآليتني على " إالّ "  أي وال الذين ظلموا و ال من ظلم، و تأويل اجلمهور ]11-10/النمل[

  .)1(االستثناء

  .  املفرد العلم املرفوع إذا أكد مبضاف جاز فيه النصب والرفعىو ذهب مذهبه يف أن املناد

، بل قد تكون كون جارة فقط كما ذهب سيبويهن حاشا يف االستثناء ال تأو مما تابعه فيه 

  :و من ذلك قول الشاعر" إالّ " فعال متعديا جامدا تتضمن معىن 

  مشت إن به                    ضنا على امللحاة و ال،حاشا أبا ثوبان

ض وفاعل حاشا ضمري مستتر يعود على مصدر الفعل املتقدم عليها أو اسم الفاعل أو البع

أي قيامهم أو القائم منهم -التقدير حاشا هو " قام القوم حاشا زيدا"املفهوم من االسم العام، حنو 

  .)2( زيدا -أو بعضهم

َوَما َلَنا َألَّا ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل  [ :زائدة يف قوله تعاىل" أنّ "  يف زعمه أن  األخفش تابع الفّراء

 فهي تنصب املضارع ]12/إبراهيم []َوَما َلَنا َألَّا َنَتَوآََّل َعَلى اللَِّه  [:  و قوله تعاىل]246/البقرة[ ] اللَِّه

  .كما جتر الباء و من الزائدتان االسم

َوَما َلُكْم ال [: يف موضع، و أسقطت من آخر، فقال يف موضع آخر" أنّ " جاءت : قال الفّراء

َوَما َلَنا َألَّا َنَتَوآََّل   [:  و قال يف موضع آخر]8/احلديد[ ] وَن ِباللَِّه َوالرَُّسوُل َیْدُعوُآْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم ُتْؤِمُن

                                                 
 .152، ص Iج اللبيب، مغين  ابن هشام، - 1
 . و ما بعدها243، ص I، ج اللبيبمغين  ابن هشام، - 2
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فالكلمة على جهة العربية اليت ال علة فيها و الفعل " أنّ  "  فمن ألقى ] 12/ ابراهيم[  ] َعَلى اللَِّه 

أم بقيت و مثال ذلك ما جاء به " أنّ "  خيتلف سواء اسقطت فاملعىن ال. )1(يف موضع نصب

  :الفّراء من قول الشاعر الفرزدق

  ِماِئَد ِبٍذيِذ لٍَشْيو َعُخ أَلْ َهالَوىل عليها و أفردت            أَلَيقول إذا اقْ

  : على هذا البيت قائالو علق الفّراء

ما أنت :  و هي استفهام، و إمنا تدخل الباء يف ما اجلحد، كقولك"هل"فأدخل الباء يف « 

  .)2( »راد هبا اجلحد أدخلت هلا الباءي "هل"بقائل، فلما كانت النية يف 

  و الضمري بعدهاليست حرف جر كما قال سيبويه" لوال "  يف أن  األخفش وافق الفّراء

  .مبتدأ

 مع غريه من الكوفيني و قد أشار إليها األنباري  األخفشو هناك آراء كثرية تابع فيها الفّراء

  .يف األنصاف، يف مسائل اخلالف

الثقافات  ون العلوم إىل مسقط رأسه حامال معه زادا ال يستهان به معاد الفّراء  :الكسائي -5

 قد اشتهر يف بغداد فرحل إليه و لزمه فنشأت بينهما عالقة وطيدة، املختلفة و وجد الكسائي

 به، فأصبح حيضر جمالسه ولنترك ف الّرشيدوهذا ما دفع باألستاذ إىل فتح أبواب اخلالفة أمامه فعّر

 ةمبرتل" الفيصل" كان للكوفيني كتاب يقال له «: ع أستاذه قائالالفّراء نفسه يروي لنا لقاءه م

خلت إىل مدينة السالم فسألت عنه و ذلك فد احفظ له من الكسائي،  نتخمتصر الكسائي، و ك

إنه يقعد يف كل ثالثاء، فأتيته يف :  و كان الكسائي معه يف حال رفيعة، فقيل يل املهديةيف خالف
                                                 

 .78 ص ،I جاللبيب،مغين ابن هشام،  / 163، ص Iمعاين القرآن  الفّراء، - 1
 .523، ص I ج اللبيب،مغينابن هشام،  / 164، ص I ، جمعاين القرآن الفّراء، - 2
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ه الما أشقر أول ما بقل وجهه، يسأله و يكتب ما ميلّغ يقعد فيه للناس فرأيت عنده مسجده الذي

 خبالف شاهدين يشهدان على خطائه فسألته عن مسألة فأجابينبعليه يف ألواح معه، و جئت معي 

 عن أخرى فأجابين خبالف ما معي، ففطن أن أشهدا مث سألته: ما معي فأوميت إىل الذين معي

، و اجلواب فيه ما أخربتك به أتريد أن أجيبك مبا يقول أهل ْيت و كْيتين عن كسألت: فقال يل

ألن اهللا جل و عز قال كذا وكذا : من أين قلت إنه خطأ ؟ قال: الكوفة فيه و هو خطأ؟ فقلت له

فرميت مبا كان معي و استأنفت عنه : و هو خالفه، و قال كذا و كذا قال الفّراء. يف كتابه

  .)1( »رَع على رؤوسنا الشََّتَبْنالتعليم، فهو أَ

وجد نفسه حباجة إىل .  على الرغم من تكونه العقليو من هذه الرواية ميكن القول أن الفّراء

من يوجهه و خيصب آراءه فقال عندما سئل عن سبب جمالسته للكسائي و هو مثله يف العلم 

و هنا تنبه الفّراء إىل ضرورة مالزمة . )2( »حبر طائرا يغرف من نتي كّنو سايلته فكأ ناظرته«

و على الرغم من أنه خالفه يف العديد يف .  فراح معه يفرغ للنحو و اللغة و القرآنالكسائي

  .)3( »لق أحدا أعلم منهنامسه و صوته مل :  الكسائي«: مه قال الفّراءو عظّ رهاملسائل إال أنه قّد

عراب و اإلكثار من الروايات كما سار نحو حنوه يف األخذ عن األيستاذ فراح تأثر التلميذ باأل

االتساع : س ثالثة هيس و الذي اعتمد فيه على أعلى نفس املنهج النحوي الذي رمسه الكسائي

الفة يف رواية األشعار و األقوال و القراءات حىت الشاذة منها، االتساع يف القياس و االتساع يف خم

                                                 
 .  269، ص127 الزجاجي، جمالس العلماء، جملس- 1
 .270جمالس العلماء، ص  الزجاجي، - 2
 .173املرجع السابق، ص  - 3
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ى النحو الكويف على ضوء األشعة اليت سالت من آراء  منّالبصريني و يصح أن نقول أن الفّراء

  . و الكسائياألخفش

  .اء ميكن أن نربز هذه األسس باالستشهاد للفّر)معاين القرآن(و من خالل كتاب 

راءات ميكن أن نقول أن مصادر السماع عند  االتساع يف رواية األشعار و األقوال و الق-أ

 يدرج  متعددة و تأيت على رأسها القراءات القرآنية ألنه أحد القراء السبعة فكان الفّراءالكسائي

قراءة الكسائي و كثريا ما كان خيالفه و يفضل قراءة اآلخرين و مثال ذلك تعرض الفّراء ملا سئلت 

  عن هشام بن عروةو قد حدثين أبو معاوية الضرير« :  حول قراءة بعض اآليات قالعائشةعنه 

ِإنَّ الَِّذیَن   [:  و عن قوله]63/طه[. ]ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن   [عن أبيه عن عائشة أهنا سئلت عن قوله 

 ] َواْلُمِقيِميَن الصَّالَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّآاَة   [:  و عن قوله]69/املائدة[. ]لَِّذیَن َهاُدوا َوالصَّاِبُئوَن آَمُنوا َوا

 و امللفت للنظر أن الكسائي قرأ )1(»كان خطأ من الكتابيا بن أخي هذا :  فقالت]162/النساء [

  . ذلك الفّراءو رّد" واملقيمني"باخلطأ أي 

، و يربز أوجه  و غريه عن الكسائيثري من القراءات القرآنية اليت أخذها الفّراءو هناك الك

ِإْن َهَذا ِإلَّا  [: و من ذلك قوله تعاىل. االختالف بني القراءات من حيث اجلانب الداليل و النحوي

ُخُلق (و قراءيت … ) َخْلق األولين(ءة الكسائي و قرا: قال الفّراء ]137/الشعراء[] ُخُلُق اْلَأوَِّليَن

عادة : يقول) ُخلُق األولني(اختالفهم و كذهبم، و من قرأ : يقول) َخلْق(فمن قرأ ) األولين

                                                 
 .106، ص I، ج القرآنمعاين الفّراء، - 1
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حدثنا بأحاديث اخللق، و هي اخلرافات املفتعلة : األولني، أي وراثة أبيك عن أول و العرب نقول

  .)1(» ُخلُقخترتو أشباهها، فلذلك ا

 اليت أخذها عن  يعتمد على الشواهد الشعرية فكثريا ما كان الفّراءبالنسبة لرواية األشعارأما 

 لتوضيح بعض االستعماالت النحوية يف القرآن الكرمي و من أمثلة ذلك توقفه أمام قوله الكسائي

  . ]19/التوبة[]  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َآَمْن آَمَن ِباللَِّه َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة [: تعاىل

: قال الفّراء" عامري"بدال من " عمارة"، و "سقاة" بدال من االسم "سقاية"فقد ورد املصدر 

يكون املصدر يكفي من األمساء، و األمساء من املصدر، إذا كان املعىن مستدال عليه هبما، أنشدين «

  :لكسائيا

  يِدى َنَت فَلُّ كُانَُيْتا الِفَمَنِك لَى            َوَح الِلَتُبْن َتنْ أَانَُيْتا الِف َمَكُرْمَعلَ

  .)2( »أما السخاء حامت و إمنا الشعر زهري: ، و هو كما نقول"أن"فجعل خرب الفتيان 

ُثمَّ آَتْيَنا  [:  من أشعار عندما تعرض لقوله تعاىلن الكسائي إىل ما حفظه عأيضا و قد رجع الفّراء

  ]154األنعام [] ُموَسى اْلِكَتاَب َتَمامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن

 أن الذي قد تأيت مصدرية و إذا جاءت الصلة بعدها غري مقترنة باأللف و الالم يرى الفّراء

  : مبا حفظه عن الكسائيدهش و استكانت تابعة هلا،

  )3(م لَ يف أهل الَعَكِبالَْسأَى ِبشَّم                َملَ احلَلَثْالذي ِم َيِرْيَب الزُّنَِّإ

                                                 
 .251، ص II، ج نفس املصدر- 1
 .427، ص I، ج نفس املصدر- 2
 .365، ص Iمعاين القرآن، جالفّراء،  - 3
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 إىل ما مسعه عن األعراب أما بالنسبة لرواية األقوال و االستناد إىل السماع يرجع الكسائي

 على ما مسعه من أستاذه من جهة، و ما و قد اعتمد الفّراء. افهتهممش البادية، و الل رحلته إىلخ

و مثال ذلك ما ذكره الفّراء عندما تعرض إىل قوله . مسعه هو مباشرة عن العرب من جهة أخرى

  .]26/البقرة[ ] َفْوَقَها ِإنَّ اللََّه ال َیْسَتْحِيي َأْن َیْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما [: تعاىل

و استحسن الوجه األخري استنادا إىل كالم " بعوضة" ثالثة أوجه لنصب فقد أورد الفّراء

  يف آخره نصبوا احلرفني"إىل" من كالم تصلح "بني"ت قالعرب إذا أل: العرب و يعلل ذلك قائال

ا ما زبالة َنْرِطُم« : ، فيقولون"إىل" و اآلخر بـ "بني"احملفوضني الذين خفض أحدمها بـ 

، و املقصود ما بني )1( » و هي أحسن الناس ما قرنا فقدما، و له عشرون ما ناقة فجمالًفالثعلبية

: قال الكسائي« :  قائالقرهنا إىل قدمها و لتأكيد ما ذهب إليه استدل مبا مسعه عن الكسائي

ك اِرَرك إىل َسِلهالإك إىل سرارك يريد ما بني لَهالإ احلمد هللا ما :مسعت أعرابيا رأى اهلالل فقال

  .)2( » مراد"بني" فيما بعده إذا سقطت، ليعلم أن معىن "نيب"فجعلوا النصب الذي كان يكون يف 

 إىل بعض هلجات العرب اخلاصة بإعمال الفعل مباشرة أو بواسطة حرف كما أشار الكسائي

يريدون نقدها مائة المرأة . نقدت هلا مائة: "مسعت بعض العرب يقول: "لكسائياجلر قال ا

، )4( »شكرت باهللا كقوهلم كفرت باهللا: مسعت العرب تقول« : ، و قال الكسائي)3("تزوجها

فقد قاسوا الشكر على الكفر و هو فعل يتعدى حبرف اجلر فيجوز شكرتك كما جيوز شكرت 

  . و شكرت لككب
                                                 

 .22، ص I نفسه، صدرامل - 1
 .23 نفسه، ص صدرامل - 2
 .233 نفسه، ص صدرامل - 3
 .20، ص II   نفسه، ج املصدر- 4
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 ظاهرة" قد" حاال بتقدير ثبته إىل جواز وقوع اجلملة الفعلية املاضوية املالفّراءو عندما تعرض 

    مبا مسعه عن العرب، استدلّ]90/النساء[]َأْو َجاُءوُآْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم  [: أو مضمرة يف قوله تعاىل

، )1(»ريب التنااتفأصبحت نظرت إىل ذ: قول و مسع بعضهم ي«:  قائالو ما مسعه عن الكسائي

وإذا كان الكسائي قد اعتمد على الشاذ و غريه يف القياس فهذا ال يعين أنه مل يأخذ عن فصحاء 

تنوع األداء اللّغوي  ليل على ذلك استشهاده مبا مسعه عن أهل العالية للداللة علىد و ك   العرب

زعم الكسائي أنه مسع بعض أهل العالية « : اءالفّر: ع إىل اختالف اللهجات يقولجالذي ير

  .)2( »ال ينفعين ذلك و ما يضورين: يقول

  :االتساع يف القياس

ات اليت حتدث فيها يب يف القياس ال بد أن نشري إىل تلك األ توضيح مدى اتساع الكسائيبلق

  : بالنحو يقولِهعن القياس و ربط

  ْعفََتْن ُيٍرـْم أََلِّــي كُ ِفِهـ          و ِبْعَبتَّ ُيياٌســ قإمنا النحُو

  .)3()…(ْعَسا فاتَّ مرِق يف املنِطرَّ   َم ى     َت ألفََوْح النََّرَصْبا أَا َمذَفِإ

 قياس يتبع و املقصود من ذلك أن النحوي ال بد ات على أن النحو عند الكسائييبألاو تدل 

ة و هذا املفهوم هو نفسه الذي جنده عند النحاة األوائل و خاصة ابن أيب أن خيضع لقواعد مطرد

  .إسحاق احلضرمي

                                                 
 .282، ص I  جاملرجع نفسه، - 1
 .232، ص I ج املرجع السابق، - 2
 . 267،صIIج  دار املعرفة اجلامعية، نقال عن أنباه الرواة، 398ل النحو العريب، صحممود سليمان ياقوت، أصو/ الد- 3
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 يتوسع يف القياس و خاصة يف االعتماد على الشاذ من حيث و كثريا ما كان الكسائي

ري من آرائه النحوية و مثال ذلك جواز  للكثاالستعمال و قد نتج عن هذا التوسع، رفض الفّراء

  .)1("عرف ما جهتهن و ال  قائالًذاالكسائي قوهلم ما صنيعك و رد الفّراء ه

 القياس لتحليل بعض الظواهر الصرفية و من أمثلة ذلك أنه اجتمع يف و قد استخدم الكسائي

 أو إىل ينكيف نسبوا إىل البحرين فقالوا حبرا:  فسأله الكسائيزيديي مع أيب حممد الجملس املهدي

 فلم يدر بلو قالوا يف النسب إىل البحرين حبري ال لتس: "زيديياحلصنني فقالوا حصين؟ فقال ال

النسبة إىل البحرين وضعت أم إىل البحر، فزادوا ألفا و نونا للفرق بينهما، كما قالوا يف النسب 

و لكن ..  »ني شيء يلتبس به فقالوا حصين على القياسصنروحاين، و مل يكن للحإىل الروح 

 أنه لو سأله املهدي ألجابه بأحسن من علة غالكسائي مهس ألحد احلاضرين و هو عمر بن بزي

ن يف  كرهوا أن يقولوا حصناين فيجمعوا بني نونني، و مل يك«:زيدي، فلما أذن له املهدي قاليال

  .)2(ته و قياسهزيدي رفض علّي ال إال أنّ »ذلكل ينالبحرين إال نون واحدة فقالوا، حبرا

 رفض بعض اآلراء النحوية للكسائي و خاصة تلك اليت توسع يف أقيستها و ذكرنا أن الفّراء

ع إىل السماع من إال أن هذا مل مينع الفّراء من األخذ ببعض أقيسة أستاذه خاصة إذا كانت ترج

 النافية فيجوز أن تقع الم اجلحود بعدها بشرط أن "ما" على "أين"العرب، و من أمثلة ذلك محل 

، )3( » مينأين كنت لتنجَو:  أنه مسع العرب تقولزعم الكسائي« :  يقول الفّراء"كان"يسبقها 

                                                 
 .57، ص I جمعاين القرآن، الفّراء، - 1
 .288ص العلماء، الزجاجي، جمالس  - 2
 .424، ص Iجمعاين القرآن، الفّراء، - 3
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. }َما َآاُنوا ِلُيْؤِمُنوا  {: وله تعاىل كق"كان املنفية" أن تأيت بعد "الم اجلحود"صل يف ألاو

  .]111/األنعام[
 استفاد من أستاذه إفادة عظيمة وخمالفته لبعض آرائه ليس ألنه و مما تقدم خنلص إىل أن الفّراء

     غاية أمسى و هي نضج النحو و تطويرههذا ما كان من وراء كر لفضل أستاذه و إّنْن ُمتلميذ عاٌق

ة، و كان الناس قد كثروا على رِّق كنا بال«: نفسه يؤكد لنا حقيقة ذلك قائالالفّراء نترك لو 

ا مل و فيها صواب، فأقبل يقول فيصيب و يغلط لنا، فعملت له مسائل فيها حما فشغلوه َعالكسائي

ته عنه، فقال فيها شغله من الناس، فلما صار إىل مرتله كتب إيل رقعة فأعاد إيل فيها ما سأل

كنت مشغوال مبن كان عندي، و قد ظننت أنك أردت ببعض مسائلك : ها، و قالبالصواب كلّ

  :أن تغفلين، و قد قيل

  اِءَيِفْص اَألِنْي َباِت ذََقرُّفَ       َت           يِه ِفنّل ِإفَُّغ الَتِغْبو ال َت

 مبلغ وكأين فجرت  فبلغ مين هذا القول كلّ«: عن هذا قائال هلذا تأثرا بالغا و عربفتأثر الفّراء

  .)1(»به منه حبرا 

و قد مدحه   يف النحو نبغ أيضا يف التفسري خاصة و أنه من القراء السبعةو مثلما نبغ الكسائي

 ال إذا سألناه عن التفسري أّنه كّنا نظن مل نر مثل الكسائي و ال نرى مثله أبدا« : قولهب اءّرفال

  .)2( » شهبانلجييب فيه اجلواب الثاقب فإذا سألناه عنه أقبل يرمينا با

                                                 
 . و ما بعدها211 ص  العلماء،جمالس  الزجاجي،- 1
 .212 السابق، ص صدرامل - 2
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 بالكسائي، ومثلما  عن مدى إعجاب الفرّاءمُِّنفهذه شهادة تقدير و تعظيم من التلميذ إىل أستاذه َت

 فقد سئل يوما  و أملع تالميذ الكسائيغبنالفرّاء أعد ي و ،أعجب التلميذ باألستاذ أعجب األستاذ بتلميذه

  .)1(»األمحر أحفظ و هذا أعلم مبا خيرج من رأسه«: الفرّاء أو األمحر؟ فقال: عن أي الرجلني أعلم بالنحو

 خاصة حول املسائل  ألنه صلب املوضوع سيدور و الفّراءوأقف عند هذا احلد بني الكسائي

  .النحوية اليت خالف فيها الفّراء الكسائي

وإىل   يف تأسيس املذهب الكويفو قبل التعرض إىل تلك املسائل جيدر بنا أن نربز دور الفّراء

 أي مدى بلغ جهده يف ذلك؟

  : يف تأسيس املذهب الكويفهدور

قا املؤسس احلقيقي للمذهب الكويف و قد سار يف هنجه منهج  سابنا كما رأييعترب الفّراء

 األشعار و األقوال و القراءات الشاذة مث يذكر ةتوسع يف روايي كذلك ح، فراأستاذة الكسائي

القراءة املفضلة لديه، كما توسع يف القياس و بلغ به احلد إىل القول بآراء ال تسندها شواهد من 

  .ار العرب، و كان حينا يشدد فيها فيخالف البصرينيكالم أو أشع

 واسعة أهلته أن المية لديه ثقافة كتن، فقد تكّوبع من الكسائينق و أذ كان أحإال أن الفّراء

يكون أدق من أستاذه يف استنتاج و استنباط القواعد و األقيسة و بالتايل استطاع أن يكون 

 احلقيقي للنحو الكويف و أن تكون له آراء خمالفة متاما للبصريني، و أهم املسائل اليت الواضع

  :ذكر املسائل التالية على سبيل املثال ال احلصرن و مجاعته خالف فيها سيبويه

  . أصل اإلعراب لألمساء و األفعال و أصل البناء للحروف-أ

                                                 
 .212 السابق، ص صدرامل - 1
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ية الكوفيني إىل أن أصل اإلعراب لألمساء و األفعال و أصل البناء للحروف ق و بذهب الفّراء

هم به لألمساء و استحقاقها جتحتج إأما ما« :  ذلك قائالويعلل الفّراء و من تابعه و انتحل مذهبه

ثله ندلكم على أن األفعال أيضا يف مبلإلعراب باختالف املعاين اليت ذكرمت فصحيح و به نقول، و 

ستحقة لإلعراب كاألمساء و ذلك ملا يدخلها من املعاين املختلفة، لوقوعها على األوقات األصل م

و تأويل سوف يقوم على االستقبال  قائم حيتمل معىن، )يقول زيد (الطويلة املتصلة املدة فكان قولنا

قالوا فالن لها كما جن أملة، األمساء الختالف معانيها اليت يلزمها التصريف بفأشبهت األفعال املستق

فهو من هذه  )… ( على زمان متصل، و يطول إىل انقضاء الفاعل )عيطي(يطيع اهللا فأمكن أن يقع 

  .)1(» فكان مستحقا لإلعراب كما تستحقه األمساءاجلهة كاالسم الذي يلزم املسمى و ال يزيله

اء، و حجته يف ذلك اختالف األمسك أن اإلعراب أصل يف األفعال و من رأيه هذا جيزم الفّراء

 و بقية البصريني الذين يذهبون إىل أن اإلعراب أصل يف هبويمعانيها الزمنية و هبذا خيالف سي

  .األمساء و فرع يف األفعال

 البصريني يف املصدر و ذهب إىل أنه مشتق من الفعل و تبعه يف ذلك مجيع  خالف الفّراء-2

      وهو ثان بعده . أما البصريون فذهبوا إىل أن املصدر هو األصل و الفعل مشتق منه. فينيالكو

: أن الفعل أصل للمصدر و املصدر يعتل إذا اعتل الفعل، و يصح إذا صح، فتقولذلك وحجته يف 

  .)2( »قام زيد قياما، فتعل القيام العتالل قام«

                                                 
 .80اإليضاح يف علل النحو، ص  الزجاجي، - 1
 .60 السابق، ص صدرامل - 2
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الدليل على أن املصادر بعد األفعال، وأهنا مأخوذة « :  قائال األنباريكاتربالد ذلك أبو و أكّ

  .)1(»رب زيد ضرباُض:  لألفعال لقولكامنها أن املصادر تكون توكيد

 أضافوا حجة أخرى و هي أن هناك أفعال ال مصادر ه و غريه من أصحابتأكيد ما ذهب إليه الفّراءلو 

  .)2(و يستحيل أن يكون الفرع و ال يكون أصلهالتعجب و حبذا  بئس و ليس و عسى و فعل هلا كنعم و

و كان يعرب عن املاضي  )3( و دائمستقبل إىل أن الفعل ينقسم إىل ماض و م ذهب الفّراء-3

  )يفعل ( بفعل و املضارع بـ 

 من جزءاألمر عند الكوفيني و : أما البصريون فيقسمون الفعل إىل ماض و مضارع و أمر

ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا  [:  عند قوله تعاىلاملضارع، و قد توقف الفّراء

ر و يعلل ذلك مشريا إىل أن فعل األمر مأخوذ من الفعل املضارع اجملزوم بالم األم.]58/يونس[، ]َیْجَمُعوَن

مهم، فحذفوا الالم العرب حذفت الالم من فعل املأمور املواجه لكثرة األمر خاصة يف كال« : قائال

 تعلم أن اجلازم أو الناصب ال يقعان إال على الفعل الذي أوله الياء وأنتكما حذفوا التاء من الفعل، 

اضرب وافرح، : ثت األلف يف قولكفلما حذفت التاء ذهبت بالالم و أحد. و التاء و النون و األلف

 خفيفة يقع هبا االبتداء كما لفاألن الضاد ساكنة فلم يستقم أن يستأنف حبرف ساكن، فأدخلوا أ

ا و هو بألنه وجده قليال فجعله عي) فلتفرحوا( يعيب قوهلم وكان الكسائي) آثاقلتم(و) اداركوا: (قالوا

  .)4("األصل

                                                 
 .61 السابق، ص صدرامل - 1
 .28صاإلنصاف م، األنباري، - 2
 .165ص، Iاين القرآن، ج عم الفّراء - 3
 .470ص ،I  الفّراء، معاين القرآن، ج- 4
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فسيبويه و من تبعه يرى ..  البصريني أيضا يف عامل الرفع يف املبتدأ و اخلرب  خالف الفّراء-4

أن العامل يف املبتدأ هو االبتداء و ما يراه الفّراء و بقية الكوفيني أن املبتدأ و اخلرب يترافعان، كل 

 ت و قد دو، و حول هذه املسألة جرت مناظرة بني الفّراء و اجلرمي)1(طلب اآلخريمنهما 

 يف كتابه نزهة األنباء يف طبقات شهرهتا يف األوساط النحوية و رواها أبو الربكات األنباري

  .األدباء

 كن عمله يف املبتدأ بال واسطةل فريى أن العامل يف املبتدأ و اخلرب االبتداء و أما ابن يعيش

  .)2(مله يف اخلرب بواسطة املبتدأ فاالبتداء يعمل يف اخلرب عند وجود املبتدأوع

و ال تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا  [:  الصرف يف قوله تعاىل"واو" إىل أن  ذهب الفّراء-5

  هي العامل يف نصب الفعل املضارع بعدها و هي الواو اليت اصطلح على]الحق و أنتم تعلمون

  :قول الشاعربيه إلتسميتها البصريون بواو املعية و استدل مبا ذهب 

  عار عليك إذا فعلت عظيم              عن خلق و تأيت مثله ال تنه 

وز إعادة الالم الناهية و اليت  حىت يستقيم املعىن، و ال جي"ال" حذفت منها "و تأيت" و قوله 

 إىل كالم  كذلك األمر مع األمساء و هنا عاد الفّراءىن وعوردت يف بداية الكالم و إال اختلف امل

  .)3( » و األسد ألكلكتلو ترك«  : قوهلم ذلكالعرب لالستشهاد، و من

 الواو العامل يف نصب املفعول معه أما البصريون فجعلوا العامل يف املفعول ل الفّراءجعفهنا 

  .)1()سط واو املعيةالفعل أو معناه بتو" معه"

                                                 
 .57، صI ج ، الرضيشرح الكافية،.5 رقم )م(يف مسائل اخلالفاف نص اإلالربكات األنباري،، أبو 13ص ،I ، ج السابقصدرامل - 1
 .295، ص I  األشباه و النظائر، ج السيوطي، - 2
 33/34ص ،I  الفّراء، معاين القرآن، ج- 3
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 أن هذه الواو تنصب االسم بعدها و يسمى مفعوال معه، و تنصب املضارع و يرى الفّراء

فهل جيوز يف األفاعيل اليت « :  و شرح ذلك بعد أن طرح سؤاال قائال"أو" و "الفاء"مثلها مثل 

نعم : تقل   معىن الصرف؟ أن تكون مردودة على ما قبلها و فيهاتنصب بالواو على الصرف

و اهللا ألضربنك أو تسبقين يف :  و يقولون،لست أليب إن مل أقتلك أو تذهب نفسي: العرب تقول

 فهذا مردود على أول الكالم و معناه الصرف، ألنه ال جيوز على الثاين إعادة اجلزم بلم ،األرض

  .)2(»" و اهللا لتسبقين"إعادة اليمني على ال و

        ]َوَلمَّا َیْعَلِم اللَُّه الَِّذیَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَیْعَلَم الصَّاِبِریَن  [:سألة عند قوله تعاىل نفس امللوحوتوقف 

و يف أوله " أو" أو "اءفال"و أ "مث" أو "الواو"ـو الصرف أن جيتمع الفعالن ب« :قائال] 142/عمران آل[

ف فذلك الصرف، و جيوز ط يف الععا أن يكّر ممتناالستفهام يرى ذلك اجلحد أو مث استفهامد أو حج

  .)3(»لهفيه اإلتباع، ألنه نسق يف اللفظ و ينصب إذا كان ممتنعا أن حيدث فيهما ما أحدث يف أّو

 االسم و بقية الكوفيني أن الفعل املضارع أو ملسألة فرأي الفّراءا هذه ت اآلراء حولو تضارب

ل و هو  ميكن أن يعطف الكالم الثاين على األّوفال) أو الصرف(ف بعد الواو منصوب على اخلال

اج فقدر للنصب عامال آخر،  أما الزّج ) املاء و اخلشبةاستوى( عىن كقوهلم املخمالف له يف 

 فيصبح مفعوال به لفعل آخر مضمر، أما أبو احلسن  )ستوى املاء و البس اخلشبةا( قدير تفال

 فريى أنه منصوب اينج اجلرراهق البد أما عة فريى أن املفعول هنا منصوب على الظرفيألخفشا

                                                                                                                                                       
 . دار الكتب العلمية-م1998/هـ1419، 1إميل بديع يعقوب، ط/، إعداد الد37 ص،II  الدين، شرح الكافية لنب احلاجب، جرضي - 1
 .34 ص I ج ،معاين القرآن الفّراء، - 2
 .235، ص Iج  السابق، صدرامل - 3
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 و إذا عدنا إىل رأى ، معطوف منصوباسمو لو جاز هذا الرأي ألصبح كل  )1(بالواو نفسها

ه، و هو أن جيوز عطفه على سم على أنه مفعول معضع شروطا يف نصب االيده جن األخفش

 فذهب إىل أهنا ويها سيبأّم" و الليلَ مازلت أسري"ال ذلك قوهلم ثمصاحبه من حيث املعىن و م

    )2(.فظألهنا األخف يف اللّ" الواو "بـ" مع"ت لدبفاست" مع"سم ما قبلها ألهنا مبعىن تعمل يف اال

سم بعد حرف  و حجته يف ذلك أن اال ما ذهب إليه الفّراءالنبارياو قد أنكر أبو الربكات 

ما "يكون دائما خمالفا يف املعىن ملا سبقه و ال يأيت منصوبا يف كل احلاالت كقولنا " لكن"العطف 

  .)3(" قام زيد لكن عمر 

                                                 
 .230ص)  I  ( اإلنصاف ماألنباري،/38 ص ،IIاهلوامع، ج مهع  السيوطي، - 1
 .297 ص،I ، جالكتاب سيبويه،- 2
 .229 ص،I  يف مسائل اخلالف، جاإلنصاف أبو الربكات األنباري، - 3
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  الفصل الثالث
  : الكسائيّراءأهم المسائل النحوية التي خالف فيها الف

  :الكالم على إعراب أوائل السور من احلروف )1

  :عامل النصب يف الفعل املضارع بعد فاء السببية )2

 : عند الفّراءفجواز حذف الظرو )3

  أي املوصولة أهي معربة أم مبنية ؟ )4

  :العماد عند الفّراء )5

  :فعالن أم امسان" سبئ"و " نعم" )6

 :ال النافية للجنس )7

 :بني نصبها و جرها و رفعها" حىت" )8

 العطف على الضمري اجملرور )9

 جواز الفصل بني إذن و معموهلا )10

 :حذف ناصب املفعول به )11

 بالرفع قبل متام اخل" إن"جواز العطف على اسم )12

  إعراب الضمري املتصل بأمساء األفعال )13

  ]40األنعام [" رأيتكمقل أ : "اىلحكم  إعراب التاء والكاف يف قوله تع )14
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 :عمل اسم الفاعل )15

  :عامل الرفع  يف االسم بعد لوال )16

 :حكم املنادى املفرد املعرفة )17

 ):كإن(اجلزاء بأن  وكسرها" إن"فتح  )18

 :جواز تقدم االسم املنصوب أو املرفوع جبواب الشرط على اجلواب نفسه )19

 :احلجازية" ما" )20

 :النافية عاملة أم غري عاملة" إن" )21

 :شــتـغالإلا )22

 هل جيوز تقدمي معمول جواب الشرط على أداة الشرط ؟ )23

 :الفصل بني لن و الفعل املنصوب بعدها )24

 :مسألة ضريب زيدا قائما )25

 : التعجبفعال )26

  :أثره فيمن أتى بعده )27
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  :الكالم على إعراب أوائل السور من الحروف -1

فهناك من جعلها " أمل"النحاة يف إعراب ف لاخت ] 2 -1/البقرة[ ] َذِلَك اْلِكَتاُب (،  ألم [ :قال تعاىل

  .خرب" ذلك الكتاب "مبتدأ و

.  فقد اعترب هذه احلروف، كغريها من حروف التهجي موقوفة يف القرآن الكرمي الفّراءاأم

اهلجاء موقوف يف كل القرآن و ليس جبزم يسمى جزما، إمنا هو كالم جزمه نّية الوقوف «: قولي

  .)1(»فافعل ذلك جبميع اهلجاء فيما قلّ أو كثر: منهعلى كل حرف 

 أن امليم كانت يف قرأ العامة بفتح امليم و يذكر الفّراء. ]1/آل عمران[ ]ُألم اهللا[: أما يف قوله تعاىل

األصل جمزومة لنية الوقوف عليها و يستأنف الكالم بعدها هلذا ترك العرب اهلمزة يف األلف من 

  .فصارت فتحتها يف امليم بدل السكوناهللا 

 فريى أن حروف التهجي إذا لقيتها ألف الوصل فحذفت ألف الوصل حركتها أما الكسائي

  .)2(حلركة األلف

  . وكسرة قبلها ياء رة و هلا الفتح كي ال جتتمع كس أن امليم فتحت اللتقاء الساكنني فاختار الفرّاءو ذكر سيبويه

 الكاف من كرمي، و اهلاء [:  فقد قيل أّنه مفسِّر ألمساء اهللا، فقيل]  آهيعص[:أما قوله تعاىل

 فهذه حروف مجعت يف كلّمة عملت ]من هاد، و العني و الياء من عليم، و الصاد من صدوق

  )3(الرفع فيما بعدها

                                                 
 .9، ص Iالفّراء، معاين القرآن،ج  - 1
 .9 املصدر نفسه، ص - 2
 .370 ص I املصدر نفسه، ج - 3
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قدامى و حىت من جاء بعدهم، فجعلوا هذه و قد تكلم يف هذه احلروف الكثري من النحويني ال

كما قدروا الوقف على أمساء األعداد . احلروف موقوفة على احلكاية و قّدروا بنائها على السكت

جاز يف العدد فنقول واحد اثنان بقطع األلف يف اثنان و الوقف ) الْم ِميْم(فمثلما جاز الوقف يف 

  .)1(ةعلى اهلاء يف ثالثه و أربعه بدل ثالثة أربع

و قد جند يف بدايات السور يف القرآن الكرمي، حرفا واحدا و للفّراء يف هذا رأي نربزه فيما 

كان فيه " ف"و " ن"و " ص"إذا كان اهلجاء أول سورة فكان حرفا واحدا، مثل قوله : "يلي

ورة وجهان يف العربية أن نويت به اهلجاء تركته جزما و كتبته حرفا واحدا و إن جعلته امسا للس

و الفاء " صاٍد"و كسرت الدال من " قاف"و " صاد" نون"أو يف مذهب قسم كتبته على هجائه 

و قاٍف " صاِد   و القرآن"و " نونَ و القلم"فقلت " نونَ"و نصبت النون األخرية من " قاٍف"من 

  .)2("ألنه قد صار كأنه أداة 

عدها و جعلها نائبة عن مجيع أحرف املعجم  عمل هذه احلروف فيما بو قد أجاز الفّراء

 ]ِآَتاٌب ُأْنِزَل ِإَلْيَك  [ :فصارت كاالسم حلروف اهلجاء و تعمل الرفع فيما بعدها كقوله تعاىل

الر ِآَتاٌب  []  2 – 1/السجدة[ ]  َتْنِزیُل اْلِكَتاِب ال َرْیَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن ،م  أل[:و قوله].2/األعراف[

فكل هذه األمساء املرفوعة العامل يف رفعها  ]1/هود [] ْحِكَمْت آَیاُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبيٍرُأ

                                                 
 . الشركة العاملية للكتاب بريوت-م1990/هـ1410سنة ) 2(ط.137 مسيح عاطف الزين، اإلعراب يف القرآن الكرمي، ص - 1
 .10، ص I الفّراء، معاين القرآن، ج - 2
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حروف اهلجاء قبلها و تقدير اآلية األوىل عنده األلف و الالم و امليم و الصاد من حروف املقطع 

  .)1(كتاب أنزل إليك جمموعاً

 يا رجل لذلك فهو مرفوع بالنداء، و كذلك قوله  أورده الفّراء فالتقدير كما]طه[: أما قوله

  )2(إنسان فالتقدير يا ]یس[:تعاىل

 الذي يرجع عامل الرفع يف األمساء بعد حروف اهلجاء إىل و قد خالف يف ذلك الكسائي

  .)3("أولئك"أو " هذا"إضمار 

  . هذه احلروف ال موضع هلا من اإلعرابو هناك من النحاة من ذهب إىل أن

 مضمًرا و هو املبتدأ  عامالأما بالنسبة للحروف اليت ال مرفوع بعدها، فقد قّدر هلا الفّراء

هذه سورة أنزلناها، : و التقدير ، ] 1/النور[ ]ُسوَرٌة َأْنَزْلَناَها [: احملذوف و قاس ذلك على قوله تعاىل 

  . فالتقدير هذه براءة من اهللا]1/التوبة[ ] براءٌة ِمَن اِهللا َو َرُسوِلِه[:و كقوله تعاىل

و ذهب بعض النحاة إىل أن هذه احلروف جيوز أن حتكى كما هي و جيوز جعلها أمساء 

  .)4(حلروف اهلجاء و على هذا جيوز فيها الصرف و عدمه بناء على تذكري احلرف و تأنيثه

                                                 
 .368 ص نفسه، انظر املصدر - 1
 . املصدر نفسه- 2
 .369 انظر املصدر السابق، ص - 3
 .116، ص I انظر مهع اهلوامع للسيوطي، ج - 4
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  :ضارع بعد فاء السببيةعامل النصب في الفعل الم - 2

يبني ل ]35/البقرة[ ]َوال َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِميَن  [ : عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

 ألنه "تقربا" مضارعا جمزوما بالعطف على  فقد أجاز أن يكون فعال"اتكون" يف إعراب نيوجه

  :قول امرئ القيسعلى ا ذم األول وقاس هخالف الكالُيجواب ال 

  قِلْزَتفَ ةَاطَى القَُرْخ أُْن ِمَكِرْدُي فَ       ُهنََّدِهْج ُتالَ َوْبوِّ َصُهلَ َتلْقُفَ

كما " جتهدنه"فجزم الشاعر الفعل بتقدير الم النهي يف عجز البيت على أنه معطوف على 

   )1( . فعال مضارعا منصوبا بعد الفاء أن يكون)تكونا(أجاز يف قوله 

 يف ومذهب الفّراء، ه اآلية جيوز النصب واجلزم ألن اجلواب ال خيالف الكالم األولذففي ه

الفعل املضارع املنصوب بعد الفاء السببية الواقعة يف جواب أمر أو هني أو نفي أو استفهام أو متين 

 فيما ذهب  اجلواب يكون خمالفا ملا سبقه واستدلّ أنالف أيأوعرض أن يكون منصوبا على اخل

َوال َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ  [:إليه بالقرآن الكرمي وكالم العرب أما من القرآن فاعتمد على قوله تعاىل

فلما " : الفّراءيقول ، إال النصب ألنه خمالف لألول)لَِحَي( فال جيوز يف ،]81/طه[ ] َعَلْيُكْم َغَضِبي

     .)2("  ال يصلح يف الثاين نصٌبثُه حاِدِلشاكله وكان يف أوَّطف حرف على غري ما ُيع

                                                 
 .26  ص I ،جمعاين القرآنالفّراء،  - 1
 .27 ص Iمعاين القرآن   الفّراء، - 2
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يشترط وقوع الفعل املضارع بعد الفاء السببية أن يكون مسبوقا بأمر أو هني أو ال فالفّراء 

 بل ويشترط أن يكون املعىن خمالفا ،استفهام أو نفي أو متين أو عرض فقط حىت يكون منصوبا

      .)1(لك ذ فليس ك)كنكرَم(ا أمر أما ذ فه، لألول فاجلواب خمالٌف)ك فنكرَمأيتنا(و لألول حن

تهم يف جَّاملضمرة وُح" أن"أما البصريون فيذهبون إىل أن عامل النصب يف الفعل املضارع 

ل على األفعال خعت أصال للعطف فهي من احلروف غري املتخصصة فهي تدِضلك أن الفاء ُوذ

  . غري عاملةاألمساء فلذلك فهيكما تدخل على 

والدليل اآلخر على أهنا حرف عطف غري عاملة هي عدم جواز دخول حرف العطف عليها 

ا بطل أن تكون هي العاملة وقاسوها على واو ذفلما بطل ه" ك وفأعطيك أيتين وفأكرَم" :حنو

   )2(  .القسم  يف عدم دخول حرف عطف عليها

 واألصل أن ينصب )3(املضارع بعد الفاء السببية منصوب هبا نفسها  فيذهب إىل أن الفعل أما أبو عمر اجلرمي

ا ما يراه ذ وه، وال جيوز نصب ما دل عليه من خرب أو اسم فعل ألنه مل يسمع من العربالفعل املضارع الصريح،

أو ) صه فأقاتلَك(و) كصه فأحدثَ(و)  الناَسيناَم فَسبك الكالَمح(و)  عليهاَبثَُيا فًَرْي َخلََعفَ( جييز حنو  فالالفرّاء

ا جمرى الفعل ذ فقد أجرى كل ه أما الكسائي)األسد األسد فتنجَو(أو أن يكون األمر مقدرا حنو ) كنزال فأقاتلَ(

  )4( .ا مذهب سيبوبهذمطرد كاألمر وه وابن عصفور يف اسم الفعل بناء على أنه جّينبن ا وافقه ،الصريح

. العوامل بعض وإمنا أيضا سيبوبه فيما خيص مل خيالف فقط الكسائيه املسألة إىل أن الفرّاءذوتصل من ه
                                                 

 .76اف يف مسائل اخلالف مألنص األنباري، ا- 1
 . املصدر السابق- 2
 . املصدر نفسه- 3
 .306 صIIالسيوطي، مهع اهلوامع ج / 64 صIVالرضي ج شرح الكافية - 4
 



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 131

  : عند الفّراءف  جواز حذف الظرو- 3

وف اجلر يف الصالت وقد حكى جواز ذلك عن سيويه وحر" اهلاء" حذف أجاز الفّراء

 و قد اعتمد الفّراء يف هذه املسألة على قوله واألخفش والزّجاج ويف هذا خالف أستاذه الكسائي

وفّسر ذلك أّنه قد يعود على اليوم و  ،]48/البقرة[ ] واتقوا یوًما َال ُتْجَزى نفٌس عن نفٍس شيئًا [ :تعاىل

ال جيزي نفس عن (فيجوز احلذف والتقدير ) أي الظرف( ة ذكرمها مّرة باهلاء ومّرة بالصفة الليل

  .ال جتزي فيه نفس عن نفس شيئا: وجيوز إظهار الظرف فنقول) نفس شيئا

، مث )1()تقوا يومًا ال ُتْجزِيه نفٌسوا( وتقدير اآلية عنده  فال جييز اإلضمار و أنكر ما ذهب إليه الفرّاءأما الكسائي

  .)2(»ال جيوز أن يكون احملذوف إال اهلاء«: قائالفحذف الضمري املنصوب إالّ أنه جييز حذف اهلاء دون الظرو

 و سبب جوازه حذف حرف اجلر واهلاء يف اآلية السابقة لوجدناه وإذا عدنا إىل رأي الفّراء

 »أتيك يوم اخلميس و يف يوم اخلميس«: ال ذلك ما استشهد به يف قولهالتشابه يف املعىن ومث

 فاملعىن خيتلف يف حالة إضمار حرف اجلر أو اهلاء فاملعىن هنا واحد و أما ما استشهد به الكسائي

ألن املعىن " فيه"أنت الذي تكلمت فيه، فال جيوز إضمار : أنت الذي تكلمت غري قوله: لقوله

 ]16/األعراف[ ] َلَأْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم [ :لف ويفصل هذا الفّراء يف تعرضه لقوله تعاىلخمت

  )3( » املعىن واهللا أعلم، ألقعدن هلم على طريقهم أو يف طريقهم وإلقاء الصفة من هذا جائز«:قائال

. اهلاء والظرف وهذا ما ذهب إليه الفّراء واألخفش فقد أجازا األمرين أي حذفأما سيبويه
                                                 

  .32 صI الفّراء، معاين القرآن، ج-1
  .208 صII ابن هشام، مغين اللبيب، ج-2
  .375 صI الفّراء، معاين القرآن، ج-3
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  أي الموصولة أهي معربة أم مبنية ؟ - 4

  .]69/مرمي[ ]ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُآلِّ ِشيَعٍة َأیُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْحَمِن ِعِتّيًا [ :يقول اهللا تعاىل

 اليت تنوب عن مجع من "أي"إلعراب لرد ثالثة وجوه  عند هذه اآلية، و أوتوقف الفّراء

  .»األصل أي تفرق مجع من االستفهام« :االستفهام املتفرق يقول

 و يكتفي به و هي يف هذا املوضع مفعوال به "من"و الوجه اإلعرايب األول أن يقع الفعل على 

 على "اأًي"لكالم برفع و مثل ذلك قوهلم قد قتلنا من كل قوم و أصبنا من كل طعام، مث يستأنف ا

 أي يعمل فيه ما بعده و ال يعمل «: ذلك بقولهأنه فاعل لفعل مضمر تقديره ننظر و يعلل الفّراء

ُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم َأيُّ اْلِحْزَبْيِن َأْحَصى  [: فيه ما قبله، و إمنا يرفعها أو ينصبها ما بعدها كقوله تعاىل

  . فاعل مقدم للفعل أحصى"أي"فهنا  .)1(»] 12/الكهف[] ُثوا َأَمدًاِلَما َلِب

، ما أدري "أي"و تقول إذا كان الفعل واقعا على «  يف حالة النصب "أي" مث يورد الفّراء

  .)2(»هم ضربتأيَّ

  .ل ذلك أن الفعل قبلها مل يعمل فيها ألن معىن اآلية ال يقبفريى الفّراء

 االسم املوصول املعروف و يف هذه احلالة ال بد "الذي" مبرتلة "أي"أما الوجه الثاين أن يكون 

 لنرتعن من (: من صلة موصول ليتم الكالم بعدها كبقية األمساء املوصولة األخرى و تقدير اآلية

  .)3 (الرمحن عتيا على بث، و أيهم أشّدخ أيهم أشد و أ )الذين تشايعوا على هذا ينظرون بالتشايع

                                                 
 .46 ص I ، ج معاين القرآن،الفّراء - 1
 . املصدر نفسه- 2
 .48 ص I معاين القرآن ،الفّراء - 3



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 133

  . صلة ليتم املعىن على هذا النحوفقد أورد الفّراء

 شيعة  كلّن م هو النداء و تقدير اآلية عنده مث لنرتعّنو الوجه الثالث الذي جاء به الفّراء

  .)1( من اآليةو ليس هذا هو املقصود" اًيَعت على الرمحن هم أشدُّنادين أيُّن لبالنداء أّي

 بالرفع و من اآلية ندرك "أي" جاءت فيها  كل احلاالت اليت أوردها الفّراء أنّلالنتباهاالفت  و

 موصول لكن اخلالف "أّي" و املفعول به بعدها، فالكل يتفق على أن "أّي"أن موضع اخلالف هو 

  ؟الضم؟و ما السبب في ذلك فيها النصب أو و هل یصّحها أو إعراهبا، ئيكمن يف بنا

ها عندهم خمالفتها لألمساء ئة بنا مبنية و علّ"أّي" و بعض البصريني إىل أن  ذهب سيبويه-

   فسبب البناء إذن هو حذف صدر الصلة "أّي"املوصولة األخرى، فكل األمساء تتصل هبا صلة عدا 

  ."هو"و هي 

و سيبويه على أنه مبين « : اف يقول بكل وضوح يف الكّشقف سيبويه موو يذكر الزخمشري

هم هو على الضم لسقوط صدر اجلملة اليت هي صلته، حيث لو جيء هبا لإلعراب و قيل أّي

  .)2(»أشد

  .ا إذا ذكر العائد فإنه معربلة املتمثل يف العائد أّممفأي عنده مبين على الضم بعد سقوط صدر اجل

هم هو أفضل لقلته  و لو قالت العرب أّي«:ليه على السماع يقولإ فيما ذهب اعتمد سيبويهو 

  .)3( » من متابعتهم و ال ينبغي لك أن تقيس على الشاذ املنكر يف القياسو مل يكن بّد

  .معتمدين على القياس" أي"و قد ذهب البصريون إىل بناء 
                                                 

 .48 ص Iعاين القرآن  م،الفّراء - 1
   .هـ1415/ م1995) 1( حتق حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية بريوت، ط.34ص  III الكشاف ج ،ريشالزخم - 2
 .402 ص I I الكتاب ج ،هيسيبو - 3
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  .املبنيني يف مجيع األحوال" من"و " ما"عندهم تقع موقع " أي"فـ 

نيت و هو  أما إذا حذف منها العائد ُب"كل" و "بعض"ا يف حالة إعراهبا فقاسوها على أّم

  .)1(القياس عندهم

 من كل شيعة مث لنرتعّن« :  بن امحد فريى أهنا مرفوعة على احلكاية و التقدير عندهأما اخلليل

  .)2( » عتياأشّدهم هو أيُّ: الذين يقال

" أي"و قد وقف بعض النحاة عند هذا املوضع، و استضعفوا حذف مثل هذا الضمري مع غري 

و جيوز حذف العائد املرفوع، إذا « :  و يعلل ذلك قائال من املوصالت و مل يستضعفه ابن مالك

  .)3(» كان مبتدأ خمربا عنه مبفرد

  و يعقوبون قراءة هارون و اهلّراءخلالف جند البصريني يرّدو إذا عدنا إىل اآلية موضع ا

  .بالنصب و يصفوهنا بالشذوذ لذا ال جيوز االعتماد عليها يف القياس

  ."أيُّ" أن بعض البصريني يعتمدون على القياس و احلذف يف بناء الصةفاخل

 معربة فتنصب و ترفع بالفعل الذي يأيت بعدها و هي عنده و عند "أيُّ" فريى أن أما الفّراء

 يف االستفهام و اجلزاء فإذا وقع عليها الفعل و هي مبعىن الذي "من" و "ما"بقية الكوفيني مبثابة 

  .)4()أكرم، أيهم هو أفضل(نصبوها ال حمالة فيقولون 

                                                 
 .219ص ، 102 م  األنصاف،،النباري ا- 1
 .301ص جمالس الزجاجي، ،الزجاجي - 2
 . العلوم، بريوتءايدار إح -م 1985/هـ1405 2 ط،58ن مالك، ص اب املسالك إىل ألفية حأوض األنصاري، ابن هشام - 3
 .اهلامش 47ص  Iج ، معاين القرآن،الفّراء - 4
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 "الذي"أن تكون مبعىن :  أمران"أي" شرط إعراب أنّ و مجاعته و خالصة ما ذهب إليه الفّراء

 :    هقولبل ذلك الفّراء أي املوصولة و أن حيذف صدر صلتها، و هو العائد كما هو معروف و يعلّ

  .)1(»مث لنستخرجن العايت الذي هو أشد:، أوقع عليها الرتع و ليس باستفهام كأنه قال"اأي"من نصب «

 يقول  موقف الكوفيني خمالفني يف ذلك ما ذهب إليه سيبويهو قد وقف مجاعة من البصريني

م أهنا تعرب إذا  ما تبني يل أن سيبويه غلط إال يف موضعني هذا أحدمها، فإنه يسلِّ«: الزجاج

  .)2(»أفردت، فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ 

: ذ فارقت اخلندق إىل مكة أحدا يقولخرجت من البصرة فلم أمسع من« : و يقول اجلرمي

  .)3( »هم قائم بالضمأُي" ألضربن"

  .و يؤكد بذلك أن اجلميع ينصب

     أن الذين خالفوا البصريني يف اآلية املذكورة كاخلليل و يونس و اجلرميو يذكر ابن هشام

 و هبذا يدعمون . خرب يف اآلية استفهامية و هي مبتدأ و أشّد"يأ"اج يرون أن  و الزّجو األخفش

  .رأي الكوفيني

    يقف موقف البصريني و يصف قراءة هارون بالشذوذ أما من املتأخرين فنجد ابن األنباري

املشهورة و يرجع اخلالف بني النحاة إىل اختالف يف القراءات و يشري إىل أن القراءة الفصيحة و 

  .)4(هي اليت قرأ هبا عامة الناس

                                                 
 .47، ص Iج ، معاين القرآن،الفّراء  - 1
 .162، ص Iج ، املغين، إبن هشام- 2
 . املصدر نفسه- 3
 .102ال نباري اإلنصاف م  ا- 4
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إمنا بنيت ألن القياس عنها أن تكون مبنية « : فريى أهنا مبنية و يعلل ذلك بقولهأما ابن يعيش

، "بعد" و "بقبل"ها يو إمنا بنيت على الضم تشب: "، مث قال"ما" و "من"على حد نظرييها و مها 

  .)1(» ا يف حالا يف حال و مبنًي ألنه يكون معرًب"يا زيد"و

 فالواجب نصبها و على هذا اً إذ"هم" يف اآلية مضافة إىل "أّي"  وو املفرد إذا أضيف أعرب

 و مجاعته و من  فيه تناقض، و الذي يؤكد صحة ما ذهب إليه الفّراءفما ذهب إليه ابن يعيش

  : أراء بعض النحاة و من ذلك"أي"اب تبعهم من البصريني يف إعر

  .)2( يعمل فيه ما بعده و ال يعمل فيه ما قبله و إمنا يرفعها أو ينصبها ما بعدها"أي" فإن ما ذكره الفرّاء -1

خرجت من البصرة فلم أمسع منذ فارقت اخلندق إىل مكة أحدا :  حيث قال ما ذكره اجلرمي-2

  .)3(هم بالضمضربن أيُّيقول أل

  .)4(هم بالنصب و كلّ و يعقوبو معاذ اهلّراء  اعتماد الكوفيني على قراءة هارون القارئ-3

 ختتلف يف أمر البناء و اإلعراب عن باقي أخواهتا من املوصوالت "أيُّ"ا تقدم أن و خنلص ّمم

  :  و يف هذا يقول ابن مالك، كان صدر صلتها ضمري حمذوففتبىن إذا أضيفت كما هو يف اآلية و

        و صدر وصلها ضمرياحنذف      كما و أعربت ما مل تضف "أي"

  .فهي معربة يف كل األحوال إال يف حالة واحدة و اليت ذكرها ابن مالك

  . يف نفس اآلية)نرتع( يف مفعول  النحاةكما اختلف

                                                 
 .م1981 حتقيق موفق الدين، عامل الكتب بريوت 145ص، I I Iاملفصل، ج بن يعيش شرح  ا- 1
 .، اهلامش146، ص I معاين القرآن ج ،الفّراء - 2
 .162 ص Iبن هشام املغين ج - 3
 .102 أنظر اإلنصاف م - 4
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 فاعل لفعل "أّي"مفعول به و " من" يف احلالة اإلعرابية األوىل اليت ذكرها إىل أن فذهب الفّراء

" كل شيعه"زائدة و " من" الذي ذهب إىل أن مضمر تقديره ننظر و هبذا خيالف أستاذه الكسائي

  . أيضاب إليه األخفشالستفهام استئنافية، و هذا ما ذهامفعول به و مجلة 

:  استفهامية و املفعول به للفعل نرتع حمذوف و التقدير لنرتعّن"أّي" فذهب إىل أن أما اخلليل

  . ما ذهب إليههم أشد و أبطل سيبويهالفريق الذي يقال فيهم أّي

عن العمل، و هذا ) نرتع(لة، و علقت أما يونس بن حبيب فذهب إىل أن املفعول هو اجلم

  .)1(ظن  ألنه ال يكون التعليق إال يف أفعال القلوب اليت تلغي حنو علم و و الفّراءمستبعد عند سيبويه

                                                 
 .، دار املعارف، بريوت2، ط363، ص Iعباس حسن، النحو الوايف، ج  - 1
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  :العماد عند الفّراء - 5

تربه البصريون ضمري فصل ألنه يفصل بني املبتدأ والذي يع" هو" أمام الضمري توقف الفّراء

واخلرب والنعت أو بني اخلرب والتابع، ويعتربه الكوفيون عمادا، ألنه يعتمد عليه يف الفائدة أي به 

يتبني أن الثاين خرب وليس تابع ويسميه بعض الكوفيني دعامة ألنه ُيَدعَِمٍُ به الكالم أي يقوى به 

  .)1(ويؤكد 

  ]85/البقرة[ ]َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم   [: ب إليه على قوله تعاىلواعتمد فيما ذه

أي ) وُتْخِرُجونَ فَِريقًا ِمْنكُْم ِمْن ِدَياِرِهْم(كناية عن اإلخراج " هو"إن شئت جعلت « :  قائال

لَمَّا " هو "يريد إخراجهم حمرم عليكم، مث أعاد اإلخراج مرة أخرى تكريرا على: وهو حمّرم عليكم

وإن شئت جعلت " هو"كالم فكان رفع اإلخراج بالتكرير على" هو"حال بني اإلخراج وبني 

  .)2( »عماًدا ورفعت اإلخراج مبحرم" هو"

 إىل أن العرب ال جتعل العماد يف الواو ألهنا ال تعمل فيما بعدها بينما جتعل العماد أشار الفّراء

ألهنما يرفعان ويف إنّ وأخواهتا ألهنّن ينصنب، إالّ أَنّ " ليس"و " كان" يف يف ظّن ألنه ناصب و

مل يوضع العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو خلفض، إمنا « : الفّراء أجاز العماد يف الواو قائال

وضع يف كل موضع يبتدأ فيه باالسم قبل الفعل فإذا رأيت الواو يف موضع تطلب االسم دون 

أََتْيُت َزْيًدا َوقَاِئٌم : أََتْيُت َزْيًدا َوأبوُه قَاِئٌم، فقبيح أن تقول: يف ذلك العماد، كقولكالفعل صلح 

أبوُه وأََتْيُت َزْيًدا َو َيقُوُم أبوُه، ألن الواو تطلب األب فلما بدأت بالفعل وإمنا تطلب الواو االسم 

                                                 
  .227ص  I السيوطي، مهع اهلوامع ج - 1
   .51 - 50 ص  I  الفّراء، معاين الفّراء ج - 2
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: مسعت بعض العرب يقول«:  قائال واستشهد يف هذا بكالم العرب)1(»ألنه اسم " هو"ادخلوا هلا 

  : و استشهد بقول الشاعر»كَانَ َمرَّةً وُهَو َيْنفَُع النَّاَس أَْحَساُبُهْم 

  فأْبِلغْ أَبا َيْحَي إذَا ما لَِقَيْتُه                 على الِعيِس يف أَباِطها َعَرٌق َيـْبُس

  ِمَري احلََمى قَْد َباَع َحقِّي َبِني َعْبِسبأَنَّ السُّالِميِّ الذي ِبَضِريٍَّة                  أَ

  )2(ِبثَْوٍب و ِديَناٍر و َشاٍة وِدْرَهٍم              فََهلْ ُهَو َمْرفُوٌع ِبَما َها ُهَنا َرأُْس 

وهي ال ترفع وال تنصب ألهنا حتتاج إىل اسم " هل"ففي هذه األبيات جعل الشاعر العماد مع 

  .بعدها وليس إىل فعل أو فاعل

 مشريا إىل أن ]32/األنفال[ ]َوِإْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن َآاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك  [: كما توقف أمام قوله

منصوبا ) احلقَّ(عماد فيكون " هو"احلق جيوز نصبه و رفعه فالرفع باعتبار هو اسم، أما إذا اعتربنا 

:  وكذلك فافعل يف أخوات كان وأظن وأخواهتا كما قال تبارك وتعاىل«: قائالويعلل ذلك الفّراء

من " رأيت"، تنصب احلقَّ ألن ]6/سبأ[ ]َوَیَرى الِذیَن ُأوُتوا الِعْلَم الِذي ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َرِبَك ُهَو الحقَّ[

  )3(. »أخوات ظننت

وقال » حمله حمل ما بعده« : يف حمل إعرابه فقال الكسائي مع الكسائيوقد اختلف الفّراء  

كان زيُد هو القاِئُم حمله عند الكسائي النصب وعند الفّراء الرفع : ، ففي»كمحل ما قبله« : الفّراء

  )4(. حمله عند الكسائي الرفع وعند الفّراء النصب: إنّ زيًدا هو القائُم: ويف

                                                 
  . املصدر السابق نفس الصفحة- 1
  .52 املصدر السابق ص - 2
  .409 املصدر السابق ص - 3
  .228 ص Iالسيوطي، مهع اهلوامع ج  - 4
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إلعراب وحجتهم يف ذلك أنه دخل ملعىن وهو الفصل أما عند البصريني فال حمل له من ا  

إذ ال إعراب هلا سواء يف اإلفراد " تلك"و" ذلك"بني النعت واخلرب وقاسوه على كاف اخلطاب يف 

  .للتوكيد واليت ال إعراب هلا أيضا" ما"أو التثنية أو اجلمع كما قاسوها على 

 وغريه يا يف اجلملة كما يراه الفّراءويرى البصريون أيضا أن هذا الضمري ال ُيعُد ركنا أساس

كان : "ألنه جيوز حذفه وال خيتل املعىن، وهذا دليل على أنه فضلة وليس عمدة ومثال ذلك قوهلم

  )1(". كان زيٌد القاِئَم:" جيوز القول " زيٌد هو القائم 

 إىل جواز وقوعه بني احلال وقد اختلف النحاة يف حمل وقوعه من اجلملة فذهب األخفش  

  ]78/هود[ ] َهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم  [: وصاحبها كقوله تعاىل

   ]َأْن َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة [:وذهب البعض إىل جواز وقوعه بني نكرتني مطلقا كقوله تعاىل

  ]92/النحل[
 فلم َجيوِّّْز وقوعه قبل كان َزيُد ُهَو َيقُوُم، أما الفّراء: ووأجاز البعض وقوعه قبل املضارع حن

وأوجب يف احلالتني " ما"كان زيٌد هو أخاك ومل َجيوِّز وقوعه يف باب : معرفة بغري الم حنو

ا بال زيد هو م:  إىل جواز وقوعه يف غري االبتداء والنواسخ حنواالبتدائية وقد ذهب مع الكسائي

القائم، ومررت بعبد اهللا هو السيد قد أجاز الفّراء كما أشرنا سابقا وقوعه أول الكالم قبل املبتدأ 

  .)2( ]85/البقرة[ ]َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم[: و اخلرب كقوله تعاىل

                                                 
  .211 ص 99 انظر األنصاف م -  1
  .51 صI الفّراء، معاين القرآن ج- 2
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قال « :  و يعلّل ذلك قائال]1/اإلخالص[ ]أَحدُقْل ُهَو اُهللا [:  يف قوله تعاىل واختلف مع الكسائي

" أحٌد"  فجعل ]9/النمل[ ]إنَُّه َأَنا اُهللا[:هو عماد مثل قوله تعاىل: الكسائي فيه قوال ال أراه شيئا قال 

وال يكون العماد مستأنفا به حىت يكون قبله إن أو " أنه"مرفوعا باهللا و جعل هو مبرتلة اهلاء يف 

  .)1(» أو الظن بعض أخواهتا، أو كان

قل هو اهللا : هو من:  وسيبويهقال الكسائي« :  إىل هذه املسألة قائال ثعلبوقد أشار أبو العّباس

يكون هذا خطأ من قبل العماد ال يدخل إال على املوضع الذي يلي األفعال و: أحد عماد فقال الفّراء

وقاية للفعل، مثل إّنه قام زيٌد، مث يستعمل بعد فيتقدم ويتأخر، واألصل يف هذا إمنا قام زيد، فالعماد 

  .)2( »شيء يقيه ) قل هو اهللا أحد(وكل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل وليس مع " ما"كـ 

الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َوال َیْحَسَبنَّ  [:  أيضا عند قوله تعاىلكما توقف الفّراء

فأين اسم : "يف هذه اآلية عماد مث يطرح سؤاال قائال" هو" مشريا إىل أن ]180/آل عمران[ ]َخْيرًا َلُهْم 

فال حيسب الباخلون الُبْخلَ هو خًريا هلم، ومثله يف : هذا العماد؟ مث جييب هو مضمر والتقدير

  .)3(قدم فالن فُسِرْرُت به واملقصود هو ُسِرْرُت بقدومه: مالكال

  . وبقية الكوفينيومع كل هذه احلاالت اليت وقع فيها العماد يسمى ركنا أساسيا من أركان اجلملة عند الفرّاء

 ]32/األنفال[ ]  اْلَحّقِإْن َآاَن َهَذا ُهَو  [: يف مثل" ضمري الفصل" إال أن البصريني أمهلوا إعراب ما مسوه 

  .)4(مع حرصهم على مالحظة اإلعراب يف أدق أجزاء اجلملة ولُُجوِئِهم إىل التقدير والتأويل

                                                 
  . وما بعدها299 صIII، ج الفّراء، معاين القرآن- 1
  .422 ص II ثعلب، جمالس ثعلب، ج - 2
  .248 ص I الفّراء، معاين القرآن ج - 3
  .192عفيف دمشقية، خطى متعثرة يف جتديد النحو العريب ص/  د- 4
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.)1(" ويذكر صاحب املفصل أن ضمري الفصل عندهم يفيد ضربا من التوكيد 

                                                 
  .133 نقال عن املفصل ص192 عفيف دمشقية، خطى متعثرة يف جتديد النحو العريب ص- 1
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  :فعالن أم اسمان" بئس"و " نعم "- 6

أن " قائال ]90/البقرة[ ]ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم َأْن َیْكُفُروا [:  أمام قوله تعاىل... الفّراءتوقف

على التكرير على " به"يف موضع خفض ورفع، فأّما اخلفض فأن ترّده على اهلاء اليت يف " يكفروا

" ما"كالمني كأنك قلت اشتروا أنفسهم بالكفر، وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع 

 يقول بئس الرجل عبد اهللا، وكان الكسائي:"وال جيوز أن يكون رفعا على قولك"بئس"يت يف ال

  .)1("ذلك

 أيضا أن يعمال يف مضمر يفسره ما بعده وهذا ما ذهب إليه سيبويه" نعم"و" بئس"وجيوز لـ 

كأنه قال نعم الرجل ... هب أخوه عبد اهللاذ: نعم الرجلُ عبُد اهللا، فهو مبرتلة: أما قوهلم: "يقول

  .)2("عبد اهللا: فقيل له من هو؟ فقال

أمها فعالن أم " بئس"و" نعم" حول و لقد احتدم اخلالف بني البصريني والكوفيني وعلى رأسهم الفرّاء

  : تدل هبا ما يليامسان مبتدآن ومن ضمن احلجج اليت اس" بئس"و" نعم"ذهب الفّراء إىل أن . امسان؟

دخول حرف اجلر عليهما و مثال ذلك قول بعضهم وقد سار إىل حمبوبته على محار بطيء  -1

  ".نعم السري على بئس العري"

واهللا ما هي بنعم « : فقال" نعم املولودة مولودتك"وقول األعرايب عندما ُبشّّر مبولودة فقيل له 

  )3(»املولودة، نصرهتا بكاء و ِبرُّها َسِرقَةٌ 

                                                 
  .56 ص I الفّراء، معاين القرآن ج - 1
  .177-176 ص IIابن جّين، الكتاب، ج  - 2
  .17 ص IIIالسيوطي، اهلمع ج - 3
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  : ومن ذلك أيضا قول الشاعر

 صبَّحك اهللا خبٍري باكر             بنعم طٍري و شباٍب فاخٍر

  » ياِ نْعَم املوىل و يا ِنْعَم النصري«:  دخول النداء عليهما، فالعرب تقول-2

  ".إن زيدا لنعم الرجلُ"دخول الم االبتداء عليهما يف خرب إن وال يدخل على املاضي كقوهلم  -3

 ".الصاحل و بئس الرجل يف احلق سواء: " على االسم فيما حكى الفّراء عطفهما-4

  )1( منهما املصدر وال يتصرفان بل جامدان ال يأيت-5

 َوِبْئَس اْلَقَراُر [: وقوله]197/آل عمران[ ]َوِبْئَس اْلِمَهاُد[: ال تلحقهما تاء التأنيث دائما كقوله تعاىل-6

 إىل أنه جيوز توحيدمها ألهنما ليستا بفعل ملتمس معناه، فمن حيث هب الفّراء ويذ]29/إبراهيم[ ]

 .)2(اللفظ جندمها على وزن فعل يف املاضي لكن معنامها يبقى للمدح والذم

 الذي ذهب مذهب  لتأكيد رأيه و هبذا خالف أستاذه الكسائيكل هذه األدلة أخذ هبا الفّراء

  .فعالن ماضيان" بئس"و" نعم"البصريني يف أن 

... يف األصل فعالن على وزن فَِعلَ بكسر العني" بئس"و" نعم"اعلم أن : " يقول الرضي

واألكثر يف هذين الفعلني خاصة كسر الفاء وإسكان العني إذا قصد هبما املدح أوالذم عند بين 

  .)3("متيم وغريهم

                                                 
  .18-17املصدر السابق ص  - 1
  .141 ص IIاملصدر السابق  - 2
   .238 ص IVشرح الكافية، الرضي ج  - 3
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 اللذان وضعا نَنِعَم وَبِئَس ومها األصال: وأصل نعم وبئس« :  إذ يقولا مذهب سيبويهوهذ

 ويضيف سيبويه يف موضع آخر )1(»يف الرداءة والصالح، وال يكون منهما فعلٌ غري هذا املعىن 

  :قد تأيت بكسر العني وهي لغة بين هذيل واستشهد بقول طرفة بن العبد" نعم"أن 

  )2(ما أقلَّت قدٌم َناِعلََها                     نعم الساعون يف احليِّ ااُشطُْر

  . بفتح الفاء وكسر العني]271/البقرة[ ]َيا ِهمَِّعِنَف [:  قوله تعاىلوعلى األصل قرأ الكسائي

 يقول نعما رجلني، ونعموا رجاال، به الكسائي يف أصل فعليتهما ما جاء  ويضيف الرضي-

  .)3(والضمائر ختص األفعال وليست األمساء

 ويذكر ثاعلم أن نعم يؤن: "تلحقهما تاء التأنيث قائال" بئس"و" نعم"أما سيويه فريى أن 

ف يف ذهب املرأة، واحلذ: نعمت املرأة، وإن شئت قلت، نعم املرأة، كما قالوا: قولك وذلك

  .)4(نعمت أكثر

 والزّجاج بأن معىن املدح أو الذم يكون يف أما عدم دخول املضارع عليهما فيفسره السريايف

  .)5(وضع لذم املخصوص يف اآلن" بئس"وضع ملدح املخصوص يف اآلن و " فنعم"احلال 

 ويردُّ رأي الكوفيني معلال وجاء بعد دلك النحاة للتفصيل يف هذه املسألة ومنهم السيوطي

ذلك بأنّ حرف اجلر والنداء ال خيتصان باألمساء فقط بل قد يدخالن على ما ال خالف يف فعليته 

                                                 
  .266 ص III ج-179 ص IIابن حّني، الكتاب ج  - 1
                 .           440 ص IVابن حّني، الكتاب ج  - 2
  . وما بعدها241  صIVشرح الكافية الرضي ج - 3
  .                              178 صIIابن حّني الكتاب ج - 4
  .14 األنصاف م– 213 اإلعراب يف القرآن الكرمي ص–املصدر السابق لنفس الصفحة  - 5
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بتأويل موصوف أو منادى مقدر، وبأن عدم تصريفهما وتأويلهما إىل مصدر ال يؤكد امسيتهما 

  .)1( دخول تاء التأنيث عليهماليس وعسى وأّما ما يدلُّ على أهنما فعالن: ومثال ذلك

 إىل أن نعم ال تلحقها تاء التأنيث و ال التثنية، وقد ذهب الكوفيون وعلى رأسهم الفّراء

 هذا الرأي وحجته أن حذف تاء التأنيث يف نعم املرأة تنبيها على يويرفض أبو الربكات األنبار

، ]4/التني[ ]َلَقْد َخَلْقَنا اْلِأْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم [:د به اجلنس، وقاس ذلك على قوله تعاىلأن االسم يرا

فاملقصود باإلنسان الناس وكقوهلم أهلك الناَس الديناُر والدرهُم، فاملقصود الدنانري والدراهم فلما 

أو اسم معرف دال على ال تعمالن إال يف اسم نكرة دال على اجلنس " بئس"و" نعم"كانت 

  .اجلنس أيضا، فال خالف أن أمساء األجناس واجلموع جيوز تذكري أفعاهلا وتأنيثها

 رأي البصريني يف صحة فعلية وإلبطال دائما ما ذهب إليه الفّراء يورد أبو الربكات األنباري

 ليس بدليل كايف ألن االسم اجملرور بعدها نعم و بئس معلّالً ذلك بأن دخول حرف اجلر عليهما

  :يكون حمذوفا وجاء لذلك بقول الراجر

  .و اِهللا ما لَْيِلي ِبَناَم صاِحُبه               والَ ُمَخاِلِط اللّيان جانبه

يبقى فعل ماضي مبين ) قام(فلو قلنا أن الياء هنا حرف جر عامل لكان ما بعده اسم جمرور ولكن 

 فكلمة ،)2()ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه(ائد واالسم اجملرور حمذوف تقديره والياء حرف جر ز

  .فعل باإلمجاع من الفريقني فقد دخل عليها حرف جر و مل يدل على أمسيتها" نام"

                                                 
  .240 ص IV الرضي ج - 18 ص IIIالسيوطي اهلمع ج  -1
  .14األنصاف م -2
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وهبذا يكون البصريون قد رّدوا شعر الكوفيني بشعر آخر إلبطال حجتهم مث رّد الكوفيون 

م على فعلية الفعلني على أن تاء التأنيث قد تدخل على احلروف، كذلك على البصريني يف دعواه

  ).نعم و بئس(وليست دليل على فعلية 

  .  واستشهدوا على ذلك بالقرآن والشعر وسبيلهم يف ذلك القياس شأهنم شأن البصريني

 دخلت ، حيث]3/ص[ ] َفَناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناٍص [: وّمما استشهدوا به من القرآن قوله تعاىل

   :وأما من الشعر فاستدلوا بقول ضمرة بن ضمرة.التاء على احلرف الت

  ماوّي بل رّبتما غــارة              شعراء كاللّدغة بامليسم

  :ويقول آخر. وهي حرف" رب"حيث دخلت التاء على 

  مثت قمنا إىل جرد مسمومة              أعرافهن أليدينا مناديل

وهكذا راح كل فريق يبحث عن حجج يرد هبا رأي .وهي حرف" مث"نا اتصلت التاء بـ وه

  .)1(اآلخر

منصوبا على النداء، بل املنادى كما يراه البصريون حمذوف للعلم " نعم"كما أنكروا وقوع 

وقوع  جواز )2(به، فقوهلم يا نعم املوىل ويا نعم النصري، التقدير يا اهللا نعم املوىل ونعم النصري أنت

  ".نعم و بئس "ما بعد 

نكرة مبهمة فهل جيوز أن نقول " بئس"و" نعم" إىل أنه ال جيوز أن يأيت ما بعد وذهب الفّراء

  .ونعم أي رجل زيٌد, نعم مثلك زيٌد

                                                 
  .14األنصاف م  -1
  .املصدر السابق نفس الصحفة -2
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من املوصوالت بعد نعم وبئس فال تصلح " من"و " ما"و " الذي" شروطا لورودويضع الفّراء

إال أن تنوي هبما االكتفاء دون أن يأيت بعد " ما"و ال " من"و ال " الذي"أن تويل نعم و بئس 

بئسما صنعت وساء ما صنعت فال حيتاج إىل مرفوع : ذلك اسم مرفوع و من ذلك قولك 

ز هدا ساء صنيعك و ال جيي:  فقد أجاز ورود االسم املرفوع بعدها كقوهلمأما الكسائي, بعدها

  . )1(»وال نعرف ما جهته « : الفّراء قائال

 مشريا إىل أن ساء مبرتلة نعم وبئس ]37النساء[ ] َفَساَء َقِرینًا  [:  أمام قوله تعاىلتوقف الفّراء

مبرتلة قولك نعم رجال وبئس رجال وبناء نعم وبئس وحنومها أن ينصبا ما «: وهلما حكمهما يقول

  .)2(»نكرات وأن يرفعا ما يليهما من معرفة غري مؤقتةوهلما من ال

  :مبعىن شيء و يعلّل دلك مبايلي. معرفة تامة" ما"والكسائي يذهب مذهب سيويه يف أن 

كأنه " ما"مبرتلة الرجل حرفا تاما مث اضمروا لصنعت " ما"أرادت العرب أن جتعل (

. موصولة مبعىن الذي واجلملة بعدها صلة" ما" جاعال وأنكر هذا الفّراء" بئسما ما صنعت:"قال

  .)3() الفارسيوهذا ما ذهب إليه أيضا أبو علي

  ". بئس شيئا اشتروا به أنفسهم" والكسائي وعلى هذا يكون تقدير اآلية عند سيبويه

يف كل .ترد معرفة تامة مبعىن الشيء" ما" فرد ما ذهب إليه سيويه والكسائي يف أن أما الرضي

إين : وحدها امسا قول العرب" ما"ونظري جعلهم : "املواضع لكنه يعود و يستشهد بقول سيبويه

                                                 
  .57 صIالفّراء معاين القرآن ج -1
  .267 صIاملصدر السابق ج -2
  .250ص IV الرضي شرح الكافية ج–املصدر السابق نفس الصفحة  - 3
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 والفارسي فيذهبان ،  أما الزخمشري)1(مما أن أصنع أي من األمر أن أصنع، فجعل ما وحدها امسا

ة مميزة منصوبة احملل، إما موصوفة باجلملة، واملخصوص إما حمذوف كما يف قوله نكر" ما"إىل أن 

 ْن َأْمُهَسُفْن َأِهوا ِبَرا اشَتِبْئَسَم[:  أو مذكور، كما يف قوله تعاىل]58/النساء [] نعّما َیعُظُكْم ِبِه[: تعاىل

 .)2( ]271/البقرة[ ]  ِهَيَفِنِعمَّا [:  أو نكرة غري موصوفة كما يف قوله]90/البقرة[ ]واُرُفْكَی

قد تأيت زائدة أي حشواً فال تعمل فيما بعدها " بئس"و" نعم"يف " ما" أن  ويرى الفّراء

ِبئَْسَما َتْزِويٌج َوالَ "ومسعت العرب تقول يف نعم املكتفية مبا «: واستشهد بكالم العرب قائال

  .)3(، فريفعون التزويج بئسما"َمْهٌر

 جييز ذلك، ويعلّل الفّراء أن نعم وبئس ال يدخالن على اسم معروف وكان الكسائيويرى  

بئس ال يليها مرفوع مؤقت وال منصوب مؤقت وهلا وجهان، فإذا : "الفّراء ما ذهب إليه قائال

بئس رجالً : وصلتها بنكرة قد تكون معرفة حبدوث ألف والم فيها نصب تلك النكرة كقولك

  .و، نعم رجالً عمروعمر

نعم الرجلُ : أال ترى أنك ترفع فتقول. وإذا أولتها معرفة فلتكن غري مؤقتة يف سبيل النكرة

نعم غالُم : َعمُرو، وبئس الرجلُ َعمُرو فإن أضفت النكرة إىل النكرة رفعت ونصبت، كقولك

ساِئَس اخليِل زيٌد، نعم : سفٍر زيٌد، وغالم سفٍر زيٌد، وإن أضفت إىل املعرفة شيئا رفعت فقلت

  .)4(وال جيوز النصب إال أن يضطر إليه الشاعر

                                                 
  .73ص  I الكتاب ج / 250 ص IVاملرجع السابق ج  - 1
  .251 صIVالرضي على الكافية ج -2
  .58 صI معاين القرىن جالفّراء -3
  .57املصدر السابق ص -4
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أن نعم وبئس ينصبان : " الوحيد من الكوفيني الذي ذهب إىل رأي خمالف فقالوكان الفّراء

وكأنه برأيه هذا مل يدخل  )1(ما وليهما من النكرات ويرفعان ما وليهما من املعارف غري املؤقتة 

راع احملتدم بني فريقه والبصريني، فدخوهلما على املعارف أو النكرات طَْبًعا من األمساء دلّ يف الص

  .على أهنما فعالن، فيقف بذلك موقف البصريني تلقائيا

واخلالصة أن جلّ الدارسني احملدثني قد أثبتوا فعليهما لقوة احلجج و الرباهني الواردة وال 

  .شك يف ذلك

                                                 
  .1987 جامعة امللك سعود السعودية سنة – حتق الباتل حممد – 572 صIIالشاهد الشعري يف النحو العريب ج -1
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  :ال النافية للجنس - 7

 أطلق عليها اسم التربئة و هي حرف ناسخ من ال النافية للجنس وكنا قد أشرنا إىل أن الفّراء

 ا العمل إال باجتماع شروط ستة منذرفع اخلرب ولكنها ال تعمل هتنصب االسم وت" إن"أخوات 

لك مل تعمل ذكونا ك فإن مل ي،بينها أن يكون امسها وخربها نكرتني أو كالنكرة حىت تفيد النفي

" ال زيد" :م املفرد حنول أجاز إعماهلا يف العا املذهب للبصريني إال أن الكسائيذمطلقا وه

 ، وال عبد الرمحن،ال عبد اهللا" :و أو الرمحن أو العزيز حن، أو هللا،ال أبا حممد" : لكنية حنوضافوامل

  .      "وال عبد العزيز 

  .)1("عبد اهللا: لكل أحد" : فيقال،لك بأنه حرف مستعملذويعلل " ال عبد اهللا" قاعدته ما عدا وقد رفض الفرّاء

ين ذ وال ه، وال هيو،ال ه" : واسم اإلشارة حنو، إعماهلا يف ضمري الغائبوكما أجاز الفّراء

  .)2(اذوالبصريون يرفضون كل ه"  وال هاتني لك،لك

ا يف الشعر وليس يف ذه  إىل جواز نصب ما بعد ال ورفعه ولكن يكونالفّراءكما ذهب 

 وليس من قراءة القراء ولكنه يأيت ،وإن شئت رفعت بعض التربئة ونصبت بعضا « :القرآن يقول

  .)3(»يف األشعار

  :لك بقول أميةذواستدل يف 

  يُمِق ُمْمُه لَِهوا ِباُها فَوَم                    ايَه ِفيَمِثأْ َتالَ وُولْغَ الَف

                                                 
 .463ص  I مهع اهلوامع ج السيوطي - 1
 . املصدر السابق نفس الصفحة- 2
 .121 ص I معاين القرآن ج الفّراء، - 3
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  .منصوب" تأثيم " جاء مرفوع و" فلغُو"

 َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ( [ :لك عندما تعرض إىل قوله تعاىل ذوكان قد أشار إىل جواز

رفع الرفت والفسوق ونصب  أمجعوا على النصب إال جماهدا فإنه ّراءقا إىل أن ال مشًري]196/البقرة[ ]

 ومن رفع بعضا ونصب ،لهفمن نصب اتبع آخر الكالم أّو « :لك قائالذاجلدال ويعلل جواز 

 ولو نصب الفسوق واجلدال ،الرفع بالنون والنصب حبذف النون: بعضا فألن التربئة فيها وجهان

 .)1(»لك يف غري القرآن ذبالنون جلاز 

ا بالعطف جاز حذفها و جاز أن يلحق التنوين االسم ذ وهالنافية للجنس" ال"أما إذا تكررت 

  : واستشهد بقول الشاعر،بعدها

  اوًعقُا َنَبْر هلا وال ِشيلَِقَم     النْ أََدوُدي برمل َجِل إِبْتأََر

  .)2(احلذف" ال "ـنوى بون يف الشرب فنّو

  .ه احلالة على النداءذواعتمد فيما ذهب إليه على القياس حيث قاس ه

فتجعل الصلت تابعا لعمرو وفيه األلف " الَِبقْلت أَنقول يا عمرو والّص" :لك قائالذل ويعلّ

ها  ويا أيُّيا زيُد" : فإن نويتها قلت،يف األلف والالم" يا"والالم ألنك نويت به أن يتبعه بال نية 

  .)3("وأنت تريدها نصبت " يأيها"فإن حذفت "  أقباللُتالصَّ

  :النافية للجنس إىل مذهبني" ال"فقد ذهب يف  أما األخفش

                                                 
 .120 ص Iلسابق ج  املصدر ا- 1
 .املصدر السابق نفس الصفحة - 2
 .121 صI الفّراء معاين القرآن ج - 3
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يذهب مرة إىل أهنا مشبهة بالفعل، و أنّ ما بعدها منصوب تشبيها له باملفعول به مقّدم،  .1

 .وأنّ خربها رفع تشبيها بالفاعل املؤخر

و يذهب مّرة أخرى إىل أّنها ركبت و امسها فصارا مبرتلة اسم واحد، و لذلك مل ينّون  .2

 شيئني جعلهما امسا مل يصرفا و هكذا فإن الفتحة يف االسم بعدها هي جلميع االسم بعدها ألنّ

االسم ُبين عليها و جعل غري متمكن، أّما االسم بعدها ففي موضع نصب عملت فيه و مل مينع 

 .)1 (و امسها أن تعمل الّرفع يف خربها" ال"هذا التركيب لـ 

 

                                                 
  .  السيوطي، مهع اهلوامع -1
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  :بين نصبها و جرها و رفعها" حتى" - 8

َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه  [: عند قوله تعاىللفّراءتوقف ا  

، مشريا إىل أن القراءة بالنصب عند أغلب القراء واستثىن جماهد ]214/البقرة[ ]َأال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِریٌب

  .)1(رفع، و يذهب الفّراء إىل جواز الوجهنيونافع اللذين قرآها بال

موضع خالف بني حناة املدرستني، حيث ذهب البصريون إىل أن " حىت"ولقد كانت   

املضمرة وجوبا، وحجتهم يف ذلك أن " أن"حرف جر والفعل بعدها منصوب بتقدير " حىت"

ل لذلك وجب من عوامل األمساء فال جيوز أن تكون يف نفس الوقت من عوامل األفعا" حىت"

ومن الشواهد الشعرية اليت بنوا ,دون سائر احلروف" أن"تقدير عامل النصب للفعل بعدها فكانت 

  : عليها دليلهم قول الشاعر 

  )2(داويُت عَني أيب الدَِّهيِق َمبطِْلِه                حىت املَِصيِف و َيْغلَُو الِقْعَدانُ 

  لكسرةوعالمة جره ا" حىت"اسم جمرور ب : فاملصيف

  .فعل مضارع منصوب بأن املضمرة بعد حىت و عالمة نصبه الفتحة: ويغلَو

  .)3(حىت الصيف وغُلُوِّ القعدان: والتقدير عندهم

فأحدمها أن : "ال خترج عن وجهني من حيث النصب، ويقول" حىت" أن ويؤكد سيبويه  

ِسْرُت إىل أن أدخلَها، : ا، كأنك قلتسرُت حىت أدخلَه: جتعل الدخول غاية ملسريك، كأن تقول

                                                 
  .132 ص Iأنظر معاين القرآن للفّراء ج  -1
  .122 ص83البيت جمهول القائل يف األنصاف م  -2
  . اهلامش122 ص82أنظر األنصاف يف مسائل اخلالف م  -3
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فالناصب للفعل ههنا هو اجلار لالسم إذا كان غاية، فالفعل إذا كان غايةً نصٌب، واالسم إذا كان 

  )1(" غاية جر، وهذا قول اخلليل

 وقد حاول ناصبة للفعل مثلما هي جارة لالسم،" حىت" عّد وقد يتوّهم البعض أن سيبويه  

حىت : فمن ذلك قول سيبويه يف بعض ألفاظه"  توضيح ذلك معلِّقا على القول السابق ابن جّين

اتق اهللا حىت ُيْدِخلََك اجلََنة، فإذا مسع هذا من يضعف نظره : " الناصبة للفعل، يعين يف حنو قولنا

عدها بأن املضمرة و إمنا جاز أن يتسّمح اعتدها يف مجلة احلروف الناصبة للفعل و إمنا النصب ب

بذلك من حيث كان الفعل بعدها منصوبا حبرف ال يذكر معها، فصارت يف اللفظ كاخللف له 

  )2(" والعوض منه وإمنا هي يف احلقيقة جاّرة ال ناصبة

 مثل خرجت من كذا إىل كذا، وهي:"يف انتهاء الغاية يقول" إىل" مثل وهي عند سيبويه  

  )3("حىت إال أن حلىت فعل ليس إلىل

بعدها، وهي جارة " أن"ناصبة بنفسها و ال جيوز تقدير " حىت" إىل أنوذهب الكسائي  

  . )4(مضمرة أو ظاهرة"إىل"بتقدير 

ا و خيالفه يف جرها، ناصبة بنفسه" حىت" يف أن  فيذهب مذهب أستاذه الكسائيأما الفّراء  

  . )5(وليس بإضماره) إىل(فهو يرى أهنا جارة ألهنا تنوب حرف اجلر 

                                                 
  .17 ص IIIتاب ج سيبويه الك -1
  .260 ص IIIابن حّني اخلصائص ج  -2
  .م1990/هـ1410) 1(دار ص، دار بريوت ط . 435 ص 15ابن منظور لسان العرب ج  -3
  .83 األنصاف م– األنباري – 300 ص II ج عالسيوطي مهع اهلوا م -4
  .83 األنصاف م– األنباري – 300 ص II ج عالسيوطي مهع اهلوا م -5
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يف حاالت إعراهبا ومعانيها وقّدم هلا ثالثة معان قبل الفعل " حىت" طويال عند وقد توقف الفّراء

  :و ثالثة معان قبل االسم وهي كالتايل

فإذا رأيت قبلها فَعل ماضيا وبعدها يفعل يف معىن  " لفّراءيقول ا:  حىت قبل الفعل املضارع-1

جئت حىت أكونُ معك :" يطول، فارفع بفعل بعدها كقولك " حىت يفعل"وليس ما قبل " مضى"

  .)1("قريبا

ضارع،  هنا هو امتداد معىن الفعل، ففي هذه احلالة يرفع الفعل املومعىن يطول عند الفّراء

سرت حىت : "ويشري الفّراء إىل أن أكثر النحويني كانوا ينصبون الفعل يف مثل هذه احلالة فيقولون

  .)2("يدخلها زيد

حنو ما سرت " قلّما"  إذا كان الفعل غري موجب أي منفي أو مسبوق بـ وهذا ما ذهب إليه سيبويه

   .)3( إمنا مل جيز الرفع ألنه على معىن السببية لألول يف الثاينو" حىت أدخل املدينة، وقلما سرت حىت أدخلَها

ما سرت حىت : " فجّوز الرفع ألن أصل الكالم موجب قال أبو احلسنوخالفه األخفش

أدخلها، معىن الرفع فيه صحيح إالّ أن العرب مل ترفع غري الواجب يف باب حىت أال ترى أنك لو 

ما سرت فإذا، أنا داخل اآلن : أو قلت. ، أي ما كان سري وال دخولما سرت فادخلها: قلت

  .)4("ألمنع، كان هذا حسنا، و إن مل جتعله غاية و مل حتتقر رفعت

                                                 
  .134 ص Iاء معاين القرآن ج أنظر الفّر -1
  .137 ص Iالفّراء معاين القرآن ج  -2
  .302ص II السيوطي، مهع اهلوامع ج  -3
  . اهلامش23 ص I I I ابن حين، الكتاب، ج -4
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 وغلّطه و يرى أن شرط الرفع أن يكون الفعل  ما ذهب إليه األخفشوقد رفض الرضي  

  .)1("حىت" حصول مضمونه إىل حصول مضمون ما بعد األول موجًبا، حبيث ميكن أن يؤدي

 ومن تبعه و االتفاق بني النحاة على أن الرفع يف ذلك غري مسموح به و إمنا جّوزه األخفش

  .)2(قياسا

: ذلك قوهلم من كالم العرب ومن  فيما ذهب إليه إىل ما مسعه عن الكسائيوقد رجع الفّراء

  .)3("فرفع والفعل للشمس: "ويعقب الفّراء على هذا بقوله" سرنا حىت تطلع الشمس بزبالة"

" سرت حىت تطلُع الشمس: " فقد رفع املستقبل إذا كان غري مسبب عّما قبل حنوأما الكسائي

  :ونصب احلال إذا كان مسببا عما قبل، وجّوزه يف قول حّسان بن ثابت

  ال يسألون عن السواد املقبل            يغشون حىت ما هِترُّ كالُبهم

  )4(و ُردَّ بعدم السماع و مبخالفته القياس 

فأن يكون ما قبل حىت وما بعدها ماضيني ومها مما يتطاول فيكون : "أما الوجه الثاين -1

  )5(" اض حلسن يفعل فيه فنصب وهو م, يفعل فيه وهو ماض يف املعىن أحسن من فعل 

 :كما استدل فيما ذهب إليه بقول الشاعر وهو النابغة اجلعدي

  و ُننكر يوم الروِع ألوانَ خيِلنا               ِمَن الطعن حىت حنسَب اجلَْونَ أشقَرا

                                                 
  .302 صIIمهع اهلوامع ج / 58 صIVالرضى، شرح الكافية، ج -1
  .302 ص IIالسيوطي، مهع اهلوامع، ج -2
  .302 صIIمهع اهلوامع ج /134 صI جالفّراء، معاين القرآن، -3
  .302 صIIمهع اهلوامع ج / 134 صIالفّراء، معاين القرآن، ج -4
  .134   صIالفّراء، معاين القرآن، ج -5
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ملاضي، والفعل ماض قبله أيضا،  وهو يتضمن معىن اعند الفّراء" حىت"منصوبة ب : فنحسب هنا

إن البعري يهرم : " ومنه قوهلموهو مما يطول معناه ويدعم رأيه أيضا بكالم العرب الذي مسعه عن الكسائي

فاألمر هنا قد مضى و لكن الفعل جيعل بعد حىت جاء يف املضارع و هو " حىت جيعل إذا شرب املاء جمة

  .)1("ا حسنت ألهنا صفة تكون يف الواحد على معىن اجلميعوإمن" يتضمن معىن املاضي 

  :انشدين أبو ثروان: "وحجّته يف ذلك السماع يقول" الرفع والنصب" فيجيز الوجهني مث يرجع الفرّاء

  أِحّب حلُبِّها السودان حىت            أحبَّ حلبِّها سوَد الكالِب

نصوب و لكن أجاز رفعه ألنه حيتمل معىن املاضي، وقد مسعه مرفوعا من جاء م) فأحب (

  .بعض بين أسد وهي من القبائل الفصيحة

إن الرجل ليصادقك حىت ال "فيجوز الرفع والنصب مثال ذلك ) حىت(بعد ) ال(أما إذا دخلت 

يف " أن"ذلك على دخوهلا على  فالفعل يكتمك جيوز فيه الرفع والنصب، وقاس الفّراء"يكتمك سرا

  .)2( فقد قرئت اآلية رفعا ونصبا]17/املائدة[ ]َوَحِسُبوا َألَّا َتُكوَن ِفْتَنٌة [: قوله تعاىل

أن يكون بعد حىت فعل مضارع يدل معناه على املستقبل، وهو األصل يف :  والوجه الثالث-3

َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعاِآِفيَن  ( [: تعاىل نصب املضارع بعد حىت دون مراعاة الفعل الذي يسبقها كقوله 

  .)3 (] 91/طـه [ ] َحتَّى َیْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى 

 فيما يتعلق بعمل حىت يف الفعل بعدها أما إذا دخلت هذه هي األوجه الثالثة اليت أوردها الفّراء

  :على األمساء، فلها أوجه ثالثة أيضا
                                                 

  134 ص Iالفّراء، معاين القرآن ج  -1
  .135 ص I السابق ج رأنظر املصد -2
  .136 ص Iأنظر املصدر السابق ج  -3



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 159

  ن تكون حرف جر مبعىن إىل و االسم بعدها يكون جمرورا ال غري و يوضحأ:  الوجه األول-1

أما األوجه الثالثة يف األمساء فأن ترى بعد حىت امسا و ليس قبلها شيء : " بقولهذلك الفّراء

 يصلح عطف بعد حىت عليه أو أن ترى بعدها امسا و ليس قبلها شيء، فاحلرف بعد حىت هبشاكل

  .)1(" الوجهنيخمفوض يف

مضمرة أو ظاهرة ألن العامل ينبغي أن يكون " إىل" فاالسم بعد حىت جمرور بـ أما عند الكسائي

  )2("يف لغة متيم عنده" ما"تدخل على األمساء واألفعال فهي كـ " حىت"الزما ألحد القبيلني و

 ]َتَمتَُّعوا َحتَّى ِحيٍن  [: ىلويشترط يف اجلارة أن يكون اجملرور بعدها مؤقت كقوله تعا

  ]5/القدر[ ]َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر [: وقوله تعاىل]43/الذاريات[

  .)3(و يشترط البصريون يف حمفوظها أن يكون ظاهرا ال مضمرا خالفا للكوفيني و للمربد

 فإن كانت "إىل"أن يكون حرف عطف، وحرف جر النتهاء الغاية مثل :  والوجه الثاين-2

األمساء اليت بعدها قد وقع عليها من اخلفض والرفع والنصب ما قد وقع على ما قبل حىت ففيها 

  .)4("حىت"وجهان اخلفض واإلتباع ملا قبل 

اعتق عبيدك حىت أكرمهم « وأما العاطفة كقوهلم. ويشترك العاطفة واجلارة يف معىن االنتهاء

  .واعتق أكرمهم عليك= و املقصود » عليك 

                                                 
  .136 ص Iاملصدر السابق ج  -1
  .277 ص IVالرضي، شرح الكافية ج -2
  .244ص   I ابن هشام ملغين اللبيب ج / 279 ص IVاملصدر السابق ج  -3
    .137 ص Iالفّراء، معاين القرآن ج  -4
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أما اجلارة فيجوز " قدم احلجاُج حىت املشاةُ: "ويشترط يف العاطفة أن يكون ما قبلها ظاهرا حنو

منت حىت الصباِح أي منت الليلة حىت : "وجيوز إضماره حنو" ضربت القوَم حىت زيٍد: "إظهاره حنو

  . )1("الصباح

فهذا مما : "له و يعرب عن ذلك بقوله أن املوصوف بعد حىت يعمل فيه الفعل قبويرى الفّراء

  .)2("حيسن فيه إىل و قد أصابه الفعل

األيام تصام كلها : "وأما اجلارة واليت تكون النتهاء الغاية فال يؤثر الفعل قبلها فيما بعد، حنو

  .)3("حىت يوِم الفطِر وأياِم التشريِق

أن يكون ما بعد : " بقولهءأن تكون مبعىن االستئناف و يوضح ذلك الفّرا: والوجه الثالث-3

أكلت السمكة :"  حنو)4("حىت مل يصبه شيء مما أصاب ما قبل حىت ، فذلك خفض ال جيوز غريه

ويشترط يف هذه احلالة أن يكون ما بعدها جزء مما قبلها كما يف املثال السابق، " حىت رأسها

   )5(.] 5/القدر[ ]َلِع اْلَفْجِرَسالٌم ِهَي َحتَّى َمْط [: أومالقيا آلخر جزء حنو

: اجلارة كما ورد يف األنصاف ومن ذلك قوهلم" حىت"وقد قدم البصريون أدلة يدعمون هبا أقواهلم يف 

  .وال يكون ذلك إالّ إذا دخل عليها حرف جر، فهذا دليل جّرها" ما"، فحذفت األلف من "إالم"و" حتام"

                                                 
  .277 ص IVالرضي، شرح الكافية ج -1
  .137 صIالفّراء، معاين القرآن الفّراء ج  -2
  .137 صIالفّراء، معاين القرآن الفّراء ج  -3
  .137 صIالفّراء، معاين القرآن الفّراء ج  -4
  .245 ص Iابن هشام مغين اللبيب ج  -5
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سر حىت تطلع «: و مثال قوهلم, هنا تقوم مقامهاأل" حىت"مقدرة بعد " إىل"وال جيوز أن تكون 

  .)1(هلذا ال جيوز أن جيمع بينهما" حىت"قامت مقام " إىل"فـ " سر إىل أن تطلع الشمس" أو »الشمس

ناصبة بنفسها وليست اجلارة ولكنه " حىت" وافق أستاذه يف أن ونستنتج مما سبق أن الفّراء

يصلح فيها، أما " إىل"أي معىن " إىل"فهذه عنده جتر ما بعدها نيابة عن خيالفه يف حالة اجلّر، 

  .أو إظهارها، و يف رأيه هذا بعض التمحل" إىل" فهي عنده جارة بإضمار الكسائي

 شأنه يف )معاين القرآن(وقد طال حديث الفّراء حول هذه املسألة ووقف عندها كثريا يف كتابه 

إال أنه مل يصل إىل ما يثلج صدره " حىت حتحتت قلوب العلماء:" لنحاة حىت قيل قدمياذلك شأن بقية ا

 .)2("أموت ويف نفسي شيء من حىت ألهنا ختفض وترفع وتنصب:"وهذا ما دفعه إىل القول

                                                 
  .124 ص83األنباري، األنصاف م -1
  .148 صVابن خلكان، وفيات األعيان ج -2
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  :العطف على الضمير المجرور - 9

، بنصب ]1/النساء[ ]ِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم َواتَُّقوا اللََّه الَّ  [:  عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

األرحام والتقدير عنده واتقوا األرحام أن تقطعوها، وقد خالف يف ذلك مجهور القراء أمثال 

ا خالف أيضا  وحيي بن وثّاب وطلحة بن مصرف واألعمش، كم و قتادةإبراهيم بن يزيد النخعي

محزة وهو من القراء السبعة، وقراءة اآلية عندهم باخلفض، فهؤالء جييزون العطف على الضمري 

جمرور ألنه عطف على الضمري اجملرور " فاألرحام"اجملرور بدون إعادة اخلافض كما هو يف اآلية 

  ".به"يف 

 القراءة ويرّد ما ذهبوا إليه ويصفه بالقبح  عن بقية الكوفيني يف عدم قبول هذهوينفرد الفّراء

 ولكنه جييزه يف الشعر )1(" وفيه قبح ألن العرب ال ترّد خمفوضا على خمفوض وقد كين عنه: "يقول

  :ويستدل بقول الشاعر

  )2(نعِّلُق يف مثِل السوارُي سيوفَنا                 َوَماَ ْبيَنَها واْلَكْعِب غُوطُ َنفاِنُف

  ".بينها"جمرورا وهو معطوف على اهلاء يف فالكعب ورد 

َواتَُّقوا  [: وبقية الكوفيني دّعموا رأيهم بقراءة ُجلِّ القُراء و خاصة محزة قوله تعاىلأما الكسائي

  باخلفض، إضافة إىل هذه اآلية راحوا يبحثون عن آيات أخرى] اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم

                                                 
  .252 ص Iالفّراء معاين القرآن ج  -1
  . ملسكني الدراميتالبي -2
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َوَیْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُیْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُیْتَلى َعَلْيُكْم  [:يدعمون هبا رأيهم ومن ذلك قوله تعاىل

  .)1(" فيهن" فما عند الكوفيني يف حمل جر ألنه معطوف على الضمري اجملرور يف ]127/النساء[]

معطوف على فاعل يفتيكم وهو يعود على لفظ "يف موضع رفع أي أنه " ما" فيجعل أما الفّراء

  .)2("فيهن"اجلاللة، وسوغ ذلك الفصل بقوله 

  " اهللا يفتيكم فيهن، واملتلُو عليكم يف الكتاب أيضا يفتيكم فيه"وتقدير اآلية 

 حمل إال أنه ال يقبح اجلر يف هذه اآلية كما فعل يف اآلية السابقة ومع ذلك جييز وقوع ما يف

جيوز أن يكون موضعه عطفا على املضمر اجملرور يف فيهن وهذا بعيد ألن « :جر يقول الفّراء

  .)3(»الظاهر ال حيسن عطفه على الضمري اجملرور

وراح الكوفيون دائما يبحثون عن شواهد أخرى غري القرآن فلجؤا إىل الشعر ومما استدلوا   

  : القائل عند سيبويهبه البيت التايل وهو جمهول

  )4(فاليوَم قُْرَبَت َتْهُجوَنا وَتْشُتُمَنا                  فاذهْب فََما ِبَك واألياُم ِمْن َعجِب 

  . فاأليام اسم جمرور ألنه عطف على الكاف يف بك اجملرورة حبرف اجلر

أن الواو يف قوله : "قالواو قد ذهب البصريون كعادهتم يف تأويل اآلية السابقة الذكر ف  

  "للقسم ال للعطف أو أن حرف اجلر وهو الباء مقدر) و األرحام(تعاىل 

  

                                                 
  .3 ص65األنباري األنصاف م  -1
  . اهلامش290 ص Iج الفّراء معاين القرآن  -2
  .682 مسيح عاطف الزين اإلعراب يف القرآن الكرمي ص–املصدر السابق نفس الصفحة  -3
  .383 ص IIسيبويه الكتاب ج  -4
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  .)1( كال الوجهنيويضعف الدكتور حممد اخلضر حسني اجلزائري

 هو ]1/النساء[]ْيُكْم َرِقيبًا ِإنَّ اللََّه َآاَن َعَل [: ويرى أن قوله تعاىليبينما يؤكده أبو الربكات األنبار

  .جواب القسم

 فمذهبه ]127/النساء[ ] َوَیْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُیْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُیْتَلى َعَلْيُكْم [: أما قوله تعاىل

  . فيهنيف حمل جر ألنه معطوف على النساء ال على الضمري اجملرور يف" ما"مذهب البصريني يف أن 

وأما األيام يف قول الشاعر فهو عنده وعند بقية البصريني جمرور بالقسم ال بالعطف بالكاف 

  .)2("يف بك

 يف هذه املسألة قد تعامل مع القراءات أكثر من تعامله مع ونستخلص مما سبق أنّ الفّراء

: ى الضمري املخفوض يف قوله تعاىلالقياس والقواعد اليت وضعها السابقون، فنراه يرفض العطف عل

ويّرد كل القراءات باخلفض بينما جييزه يف أخرى مع قبحه، كما جييزه يف الشعر، " واألرحام"

  .وكأنه هبذا ال خيالف حناة مدرسته مطلقا

  أن هذه املسألة من اجلديد الذي جاء به الكوفيون ويرجع األمر إىلعفيف دمشقية/ويرى د

أو حذفه إذا مل يؤدي ذلك إىل االلتباس " سلمت عليك وعلى زيٍد"اخليار بني تكرار احلرف حنو 

  .)3("سلمت عليك و زيٍد" حنو 

                                                 
  .127حممد اخلضر حسني القياس يف اللغة العربية ص  -1
  .7 ص 65األنباري األنصاف م  -2
  .181 صعفيف دمشقية خطى متعثرة على طريق جتديد النحو العريب -3
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  :جواز الفصل بين إذن و معمولها - 10
ى عمل بق يف مجيع احلاالت و أ"مفعول به "و معمول الفعل" إذن" الفصل بني جاز الكسائيأ

  و أجاز البصريون الفصل بينها و بني معموهلا بالأُكايفءإذن اجملتهد : " انما بعدها كقول في"إذن"

  : و بالقسم مع بقاء عملها كقول حّسان بن ثابتةلنافيا

   كشيب الطفل من قبل املشيب             إذن و اهللا نرميهم حبرب

  )1( »إذن ال يتأخروا كثريا « :و كقولنا

 و من تبعه من ويهبا ما اشترط سيذإذن يف املثالني احتلت الصدارة و ه"و املالحظ أن 

  .البصريني لنصبها املضارع

  : ازلك على قول بعض الرّجذو اعتمد يف , ا الشرطذ فقد ألغى هأما الكسائي

  اَريِط أَْو أََكلَْهي إذن أُا            إنًِّريي فيهم شطال تتركنِّ

 و كي ال يقعوا ,البصريونلك ذو قد الحظ , ابيةا البيت مل تكن صدر عبارة جوذفإذن يف ه

 مث -لك ذي ال أقدر على إّن -حمذوف تقديره " إنّ"فقالوا بأن خرب , يف تناقض جلؤوا إىل التأويل

    )2(صدر مجلة مستأنفةواقعة يف " إن"و ذهبوا إىل أن " إذن أهلك: "استأنف الراجز الكالم فقال 

فأجاز النصب بعد كان " كان" و قاس عليها عند الكسائي" إنّ"فإذن ميكن أن تعمل بعد 

   .َكُمِركْكان عبد ا هللا ُي: وامسها حنو

  
                                                 

 .295ص ،  II، جمهع اهلوامعالسيوطي،  - 1
 .54   صI، ج مغين البيبابن هشام،- 2
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  )1(فأوجب الرفع" كان"و خالفه يف " إن" يف  الكسائيو وافق الفّراء

, بكا أضرأنا إذً:  على يفعل و قبله اسم بطلت فلم تنصب فقلت "إذا" إذا أوقعت« :الفّراءقول ي

   )2(» والرفع جائزَ!كَيِدْوا أُي إذًإّن: فقلت , نصبت يفعل ورفعت" إنّ"وإذا كانت يف أول الكالم 

 َكَباِح حول جواز الفصل مبعمول الفعل حنو إذن َصام و ابن هش و الفّراءاجتمع الكسائي

  .فاختار الكسائي النصب و اختار ابن هشام الرفع , م مث اختلفوا حول اجلانب اإلعرايب ِركْأُ

و الفعل  .بينما جييزه الكسائي ,  بطل عملها عند الفّراء"إذن" تقدم معمول الفعل على  إذاأما

  )3(ه احلالة يقبل عنده الرفع و النصبذيف ه

  . إذا احتلت الصدارة"إذن " عمل يستحسنو خنلص مما تقدم أن الفّراء

 و أوجب الرفع لك الفّراءذو خالفه يف " ظن" إذا وقعت بعد "إذن" عمل كما أجاز الكسائي

  )4(َكُمِركْا إذن ُيًدْي َزُتْنَنحنو ظَ

 أحسن إذن يا زيُد:  الفصل بينهما بالنداء و الدعاء حنو ذاشابأجاز أبو احلسن طاهر بن 

  .يدخلك اجلنة  - اهللا لك ُريغِف -و إذن  ,إليك

  )5( أكرمك- غدا -إذن :  فقد أجاز الفصل بالظرف حنو أما ابن عصفور

                                                 
 .296 ص ، II، ج مهع اهلوامع انظرالسيوطي،- 1
 .274ص  I  معاين القرآن جالفّراء،- 2
 .295 ص ،II ج ،  مهع اهلوامع السيوطي،- 3
 .274 ص ،I ج ، معاين القرآنالفّراء، - 4
 .273ص   I ج، القرآن معاينالفّراء،- 5
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 ] َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك َفِإذًا ال ُیْؤُتوَن النَّاَس َنِقيرًا [: أمام قوله تعاىلاءو قد توقف الفّر

 إذا "إذن" بالوجهني يف اإلعراب تارة بالنصب و تارة بالرفع فالنصب بإعمال ذأخ  و]53/النساء[

إذا استؤنف هبا الكالم :"  يقول ,لكالم و اقترن هبا حرف من حروف العطف استئناف إأريد هبا 

فإذا , ك ا أجزَيإذً, كا أضرَبإذً:ي يف أوله الياء أو التاء أو النون أو األلف فيقال ذنصبت الفعل ال

فإن شئت كان معناها ,  حرف من حروف النسق "أو" أو "مث" أو "واو" أو "فاء"كان فيها 

  نويت النقل فقلت ايته فإذن و لو شئت رفعت بالفعل إذا… االستئناف فنصبت هبا أيضا

  )1("كيكرُم

 "الفاء" أو "مث" أو "الواو"ـ  بعد حرف من حروف العطف ك"إذن"ه إذا وقعت ا أّنذمعىن ه

 يف مثل قوله أن النصب فيذهب إىل  أما ابن هشام,النصب الرفع و  جاز عند الفّراء"أو"أو 

 ] َفِإذًا ال ُیْؤُتوَن النَّاَس َنِقيرًا [:و قوله تعاىل , ]76/اإلسراء[ ]ْلَبُثوَن ِخالَفَك ِإلَّا َقِليًالَوِإذًا ال َی [:تعاىل

  )2(ة ذ قراءة شا]53 /النساء[

 إذا خرجت عن الصدارة و قدرت يف آخر اجلملة و يف "إذن" أنه يبطل عمل و يقول الفّراء

  "  إذاً فال يؤتون الناس نقري":طف بالفعل بعدها و تقدير اآلية عنده هده احلالة تتصل حروف الع

                                                 
 .55ص   I، جمغين اللبيبابن هشام،  - 1
 .273ص   II، ج معاين القرآن الفّراء،- 2
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 فهناك من ,الكرمية إىل القراءات املختلفة ليظهر األوجه اإلعرابية املتباينة لآلية و يشري الفّراء

  و من,العطف تقدم حرف ىاعر  فمن ألغىمسعودقرأ اآلية حبذف النون كقراءة عبد اهللا بن 

 . فاألمر هنا يتعلق باختالفات القراءات)1( كون ما بعد العاطف مجلة مستأنفة راعى أعمل

                                                 
 .296ص   II ج، مهع اهلوامعالسيوطي، /273 ص I  معاين القرآن ج الفّراء،- 1
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  :حذف ناصب المفعول به - 11

منصوب " خًريا "« ذاهبا إىل أن]170/النساء[ ]َفآِمُنوا َخْيرًا َلُكْم  [: أمام قوله تعاىلتوقف الفّراء

أمل تر الكناية عن األمر تصلح قبل : له باألمر، ألنه من صفة األمر، وقد ُيستدلُّ على ذلكباتصا

اتصل مبا قبله " هو"اتق اهللا هو خري لك، أي االتقاء خريا لك، فإذا سقطت : اخلرب، فنقول للرجل

  . )1(»وهو معرفة فنصب

حملذوف فنصب بنصبه، والتقدير آمنوا إميانا نائب عن املصدر ا" خريا" إىل أنّ فيذهب الفّراء

يف " خريا" الذي يرى أن خريا لكم فهو عنده متصل بفعل األمر، وهبذا خيالف أستاذه الكسائي

انتهوا َيكُْن خًريا ( منصوبة على إضمار يكن، فالتقدير ]171/النساء[ ]اْنَتُهوا َخْيرًا َلُكم  [: قوله تعاىل

وليس « :خارج عن الكالم األول، وقد أنكر الفّراء ما ذهب إليه الكسائي قائال " َرياخ"أي ) لكم

" اّتق اهللا يكن حمسنا:" نصبه على إضمار يكن ألنّ ذلك يأيت بقياس يبطل هذا أال ترى أّنك تقول

  .)2(»اتق اهللا تكن حمسنا وأنت تضمر تكن: "وال جيوز أن تقول

وّمما ينتصب « : منصوبة بفعل مضمر يقول" فخًريا "ليلأما سيويه فيذهب مذهب أستاذه اخل

ووراءك أوسع لك، وحسبك " اْنَتهوا خًريا لكم"يف هذا الباب على إضمار الفعل املتروك إظهاره 

  :خًريا لك، إذا كنت تأمر، ومن ذلك قول الشاعر وهو ابن أيب ربيعة

  ْي َماِلٍك         أو الرُّبا َبْيَنُهَما أْسَهالَفََواِعِديِه َسْرَحَت

                                                 
  .296-295 ص Iالفّراء، معاين القرآن ج  -1
  .305 صI ج رضي الدين شرح الكافية– 296 صIاملصدر السابق ج -2
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انتِه، فأنت تريد أن خترجه من أمٍر إىل أمٍر، : حني قلت" أوسع لك"و" خًريا لك"وإّنما نصبت 

  .وُتدخله يف آخر

  .منصوب بفغل حمذوف تقديره ليأت أسهل األمرين عليه: فسهال

 وأدخل فيها هو خري لك، !  انته: لك املعىن، كأنك قلتكأنَّك حتمله على ذ: وقال اخلليل

فلذلك النصب، وحذفوا . إنتِه أنك حتمله على آخِر آخر: فنصبته ألنك قد عرفت أّنك إذا قلت له

  .)1(الفعل لكثرة استعماهلم إّياه

ومثال ذلك قول  )2("ال تنهوا عن التثليث وأتو خريا لكم: "وتقدير اآلية السابقة عنده سيبويه

إال أن هذا املثال األول جيوز فيه إظهار ، )3("انته وأت أمًرا قاصًدا"فاملقصود " انته أمرا قاصدا: "العرب

  .الفعل، ولكن اآلية مل يسمع إظهار الناصب فيها فهي مبثابة املثل يف جواز أو وجوب إضمار الفعل

الِكالَب : " لكثرة استعماله كقوهلموقد علّل سيويه وجوب إضمار الفعل يف املثل وما شاهبه

  .)4 (بإضمار أرسل" على البقر

  :وأخريا نقدم الوجه اإلعرايب الذي ذهب إليه الفّراء 

  صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة ملفعول مطلق حمذوف : خريا

  :  فهو كاآليتأما الوجه اإلعرايب الذي قال به الكسائي

  ".يكن االنتهاء خريا لكم"خرب منصوب وعالمة نصبه الفتحة لكان احملذوفة مع امسها والتقدير : اخري

                                                 
  .283 -282 صIسيبويه الكتاب ج -1
  .304 صIرضي الدين شرح الكافية ج -2
  .284 صIسيبويه الكتاب ج -3
  .13 صIIالسيوطي، مهع اهلوامع ج -4
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  :بالرفع قبل تمام الخبر" إن"جواز العطف على اسم - 12

  ]69/املائدة[ ]َصاَرىِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالصَّاِبُئوَن َوالنَّ [:  أمام قوله تعاىلتوقف الفّراء

ألن الذين . وهو منصوب قبل جميء اخلرب" الذين"وهو مرفوع على " الصابئون"فأجاز عطف 

فهي . إن ضعيف"ال تظهر احلركة اإلعرابية يف كل احلاالت وألن عمل. غري معرب و إمنا مبين

بل جيب . مطلقاقبل متام اخلرب " إن"تعمل يف االسم دون اخلرب، ولكنه ال جييز العطف على اسم 

وهبذا خيالف أستاذه . أن يكون هذا االسم مبين ال يتغري إعرابه يف حاالت الرفع والنصب واجلر

هو " إن"املنصوب قبل متام اخلرب مطلقا إذ أن اسم " إن"الكسائي الذي أجاز العطف على اسم 

ألنه مجع مذكر ) نالواو والنو(بالرفع ) الصائبون(بالعطف مث عطف ) الذين آمنوا والذين هادوا(

َمْن آَمَن باِهللا َوالَيْوِم "أما خرب الذي مل حيصل بعد فهو متأخر جاء بعد العطف الوارد وهو . سامل

  ".اآلِخِر

مع امسها و موضعهما الرفع " إن"إنه جيوز العطف على موضع 'وعليه وضع قاعدة حنوية تقول 

  .)1("ئمانإن زيًدا وعمرو قا: "فنقول. باالبتداء قبل متام اخلرب

وال استحب أن أقول إنّ عبَد اِهللا وزيد قائمان لتبّين اإلعراب يف عبد اهللا وقد  "يقول الفّراء

   .)2(" جييزه لضعف إنّكان الكسائي

  "قيار" لـ  الربمجي بالرفع والنصبواستدل على ذلك برواية بيت من أبيات لضاىبء بن احلارث

  فََمْن َيُك أْمسى باملَدينِة َرْحلُُه               فِإنِّي و قَيَّارَُ ِبَهاَ لَغِريُب
                                                 

  .205ص   III السيوطي،  مهع اهلوامع، ج  -1
  .311 ص Iالفّراء، معاين القرآن ج  -2
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:  يعلق على هذا بقولهولكن الفّراء" إين"ألنه معطوف على الضمري يف " قَيَّاُر"والشاهد يف رفع 

ألن قيَّاًرا قد عطف على اسم " انإن عمرا وزيد قائم" ليس هذا حبجة للكسائي يف إجازته« 

إذا عطفت عليه " الذين"مكين عنه، واملكين ال إعراب له، فسهل ذلك فيه كما سهل يف 

، مث حيس الفّراء أن العطف على الضمري يكون من العطف على الذين ألن الذين )1(»"الصائبون"

  قد يقال يف الشاذ 

  :عر وهو بشر بن حازم األسدياللذون فيظهر الرفع ولتأكيد ذلك جاء بقول الشا

   بغاة ما حيينا ِشقاِق    وإالَّ فاْعلَُموا أَنا وأْنُتْم

وهو يف حمل رفع بني اسم إن وخربها مسبوقا " أنتم"والشاهد يف البيت وقوع الضمري املنفصل 

  .بواو العطف

" نا وأنتمبغاةٌ ما بقي"أما سيبويه فريى أن املعطوف يف البيت نوي به التأخري والتقدير عنده 

فقد وردت مرفوعة ألن يف اآلية الكرمية تقدمي وتأخري وكأنه " والصابئون: "وكذلك يف قوله تعاىل

إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن :  والتقدير)2(بعدما مضى اخلرب" والصابئون"ابتدأ على قوله 

أي أن الواو . لنصارى كذلكباِهللا واليوِم اآلخِر فال خوٌف عليهم وال ُهْم حيزنون، والصابئون وا

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل" الصابئون"استئنافية و

                                                 
  .املصدر السابق نفس الصفحة -1
  .156 -155 ص IIب جسيبويه، الكتا -2
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:  فقد أجاز العطف على االسم بالرفع قبل متام اخلرب إذا جاء هذا األخري مفردا حنوأما اخلليل

  .)1(إن زيًدا وعمًرا قائمان: ف كقوهلمإن زيًدا وعمرو قائٌم، أما إذا خرج عن اإلفراد مل جيز العط

 والكسائي وبقية الكوفيني وأبطل  فقد أنكر ما ذهب إليه الفّراءيأما أبو الربكات األنبار

  :حججهم آخذا يف ذلك بثالثة أوجه

  .لتقدير كما أسلفنا ذكره يف التقدمي والتأخري وا ذهب مذهب سيبويه:أوال

 الصابئني"خًربا لـ ) من آمن باهللا واليوم اآلخر: ( أما الوجه اإلعرايب الثاين فأن جنعل قوله تعاىل:ثانيا

  .خًربا كالذي أظهرناه للصابئني والنصارى) الذين آمنوا والذين هادوا(ونقدر لـ " والنصارى

  .)2(وقد ضعف هذا الّرأي" هادوا"مر املرفوع يف  أما الوجه الثالث فأن يكون عطفا على املض:ثالثا

  : فقد أنكروا أيضا ما ذهب إليه الكوفيون آخذين يف ذلك برأيني أما بقية البصريني ومنهم ابن هشام

  حمذوف تقديره مأجورون أو آمنون أو فرحون، والصابئون مبتدأ وما بعده" إن" أن خرب أحدمها

  :بقول الشاعرخرب واستدلوا لذلك 

  ؟َخليلَّي َهلْ طَبٌّ فإنِّي و أْنُتَما             وإنْ لَْم َتُبوَحا باهلََوى ِدْنفَاِن

  .حمذوف تقديره إنِّي َدِنٌف، أما دنفان فهو خرب املبتدأ أنتما مرفوع باأللف ألنه مثىن" إن"فخرب 

حمذوف، " الصابئون"وخرب " هإنَّ"لـ ..." من آمن"إن اخلرب املذكور يف اآلية : والرأي الثاين

  .)3( الربمجي و قد سبق شرحهويستدلّون لذلك ببيت ضاىبء بن احلارث

                                                 
  .206ص IIIانظر السيوطي، مهع اهلوامع ج -1
  . وما بعدها176 ص23أنظر األنباري اإلنصاف م -2
  .168 صIIابن هشام معىن اللبيب ج  -3
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وحني تعرض صاحب الكشاف لآلية املذكورة وبعد تفصيل القول فيها يذكر باختصار 

  . ن أي ال جيوز العطف كما قال الكوفيو)1(» وال يصح ذلك قبل الفراغ من اخلرب« : قائال

ونعتقد أن ما ذهب إليه البصريون فيه صواب ألن املعىن بالعطف كما ذهب إليه الكوفيون 

 .يكون فيه الصابئون واليهود سواء عند اهللا إذا آمنوا به فال خيافون وال حيزنون وهذا أمر فيه نظر

                                                 
 حتق حممد عبد السالم شاهني دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان ط – 647صI الزخمشري الكشاف ج -1

  .هـ1415/م1995
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  :إعراب الضمير المتصل بأسماء األفعال - 13

 موضحا أن العرب تستعمل ]105/املائدة[] َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم  [: له تعاىل بإزاء قوتوقف الفّراء

مبعىن الزم " عليك"مبعىن قف، " مكانك"الظروف و حروف اجلر يف صيغة جديدة يأمرون هبا، حنو 

  .مبعىن تأخر" إليك"و

فقد .  على ما مسع أجاز وقوع كل ظرف و جمرور موقع فعل قياساوأشار إىل أن الكسائي  

فوضع قاعدة حنوية جييز فيها عمل هذه احلروف بشرط . كما أنت زيًدا: مسع بعض العرب تقول

ومل جيزه يف « . أجاز ذلك يف كل الصفات اليت قد تفردأن تكون أكثر من حرفني، يقول الفّراء

  )1(.»الالم وال يف الياء وال يف الكاف

 أيضا خيالف أستاذه يف إعراب الضمري املتصل بأمساء األفعال،  هذه املسألة أن الفرّاءوامللفت لالنتباه يف

  . النصب على أنه مفعول بهفقد ذهب الفرّاء إىل أنه مرفوع على أنه فاعل وحمله عند الكسائي

 مبا مسعه عن عرب دل األخفشأما مجهور البصريني فقد ذهبوا إىل أن حملّ الضمري اجلر و است

  .جير عبد اهللا" علي عبد اهللا زيًدا"فصحاء

  .وهناك من النحويني من ذهب إىل أهنا حرف خطاب فال حمل هلا من اإلعراب

وذهب البصريون إىل أنه ال جتوز أن تعمل هذه األمساء حنو زيدا عليك مضمرة و ال يتقدم 

وال تقدمّن : " يف هذا قائال فأجاز تقدم معموهلا عليها وخالفه الفّراءمعموهلا عليها، أما الكسائي

                                                 
  .85 ص IIIالسيوطي، مهع اهلوامع ج/ 323 – 322 ص Iمعاين القرآن جأنظر الفّراء  -1
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ضرًبا زيًدا، وال : "، تقول"ما نصبته هذه احلروف قبلها ألهنا أمساء واالسم ال ينصب شيئا فيه

  .)1("تقول زيًدا ضرًبا

        يا أيُّها املَاِئُح َدلوي دونكا: بينما جييز إعمال املتقدم بفعل مضمر كقول الشاعر

دلوي "وجيوز رفعه والتقدير " دونك دلوي"فيجوز نصب الدلو مبضمر قبله والتقدير 

  .)2("فدونكا

                                                 
  .323 ص Iالفّراء، معاين القرآن ج -1
  .32 صIIIأنظر السيوطي، مهع اهلوامع ج/ املصدر السابق  -2
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  :]40األنعام  []رأيتكمقل أ[:حكم إعراب التاء والكاف في قوله تعالى -  14

 ويشرح ،]40/األنعام[ ]ُقْل َأَرَأْیَتُكْم [ : إعراب التاء والكاف يف قوله تعاىل فيه الكسائيا خالف الفرّاءوّمم

 وتترك اهلمز إن شئت وهو ،وأنت تريد أخربين وهتمزها وتنصب التاء منها" تقول أرأيتك" :دلك قائال

  .)1(رهكّذدة مفتوحة للواحد والواحدة واجلميع يف مؤنثه وم وتترك التاء موّح،أكثر كالم العرب

 فالتاء ،نكُم وجلمع املؤنث أرأيُت وجلمع املذكر أرأيتكُ وللواحدة أرأيتِكفيقال للواحد أرأيتَك

وموضع "تبقى نفسها وهي عنده حرف خطاب أما الكاف فهي الفاعل ألهنا تطابق املسند إليه 

ل فالعرب إذا أوقعت فع"ا ال يكون يف كل األفعال ذ ه أنّ إالّ،)2("الكاف نصب وتأويله رفع

 فيقال ،)3(ين فيه عن االسم قالوا يف األفعال التامة غري ما يقولون يف الناقصةشيء على نفسه كُ

  .قتلت نفسك و ال يقال قتلتك

  .للخطاب فريى أن التاء فاعل والكاف مفعول به وليست أما الكسائي

 التاء فاء والكاف حرف معىن ال حمل له من  ومن تبعه من البصريني إىل أن بينما ذهب سيبويه

  .اإلعراب ومعناه اخلطاب

لك أن الكاف ميكن ذ يف ْمُهُتجَّ وُح ما ذهب إليه الفّراءوقد أنكر البصريون أمثال ابن هشام

  .)4(ا مرفوعة أبًدُدِراالستغناء عنه باإلضافة إىل أهنا ال َت

                                                 
 .333 صIالفّراء، معاين القرآن، ج - 1
 .املصدر السابق - 2
 .املصدر السابق - 3
 .364 صIابن هشام، املغين، ج - 4
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  :الفاعلعمل اسم  - 15

جيري اسم الفاعل جمرى فعله يف العمل، و يف التعدي و اللزوم و لكن بتفصيالت وشروط 

فيعمل بشروط " أل "ـأو اقترانه هبا، فإذا كان حملى ب" آل"ختتلف باختالف حاليت جترده من 

 اجلمهور عندف. الو يعمل عمل فعله بشرط معىن احل« :  شروط عمله يف قولهوجيمع ابن احلاجب

أو االستقبال و االعتماد على " ال"يعمل مطلقا حاال و استقباال و ماضيا أما إذا كان جمردا من 

  .)1(»فإن كان للماضي وجبت لإلضافة معىن" ما"صاحبه أو اهلمزة أو 

م الفاعل ال يعمل ب العمل يف املفعول ال يف الفاعل و يفهم من قوله أن اساجو يقصد ابن احلَ

الداللة على احلال أو االستقبال ال : يف املفعول به إذا كان مبعىن املاضي إال بشروط و من الشروط

 ]18/سورة الكهف[]َوَآْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد [:املاضي خالفا للكسائي الذي اعتمد على قوله تعاىل

  :ضي كما هو ظاهر يف اآلية فحني إعراب ذراعيه نقوليف إعمال اسم الفاعل عمل فعله يف املا

اهلاء   مفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء ألنه مثىن حذفت نونه لإلضافة،و"ذراعي":ذراعيه

  .ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه

الفعل  أي يبسط ذراعيه، و يقدر "باسط" اسم الفاعل  و لكن ما الذي نصب املفعول به؟، إنه

  ."قلبناهم" و مل يقل "نقلبهم"مضارعا بدليل و 

                                                 
 .485 ص IIج املغين ، هشامابن - 1
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 أن يقع املضارع منه موقعه من غري فساد، لذلك يرى فاملالحظ أن اسم الفاعل هنا يصحُّ

 نصب املفعول به ألنه حكاية احلال املاضية بدليل حكايتها "باسط"البصريون أن اسم الفاعل 

  ."نقلبهم"باملضارع يف الفعل السابق 

 ال يرى فرقا أن يكون اسم الفاعل ماضيا أو للحال أو لالستقبال لذلك اختذ الكسائيإال أن 

  .)1(من اآلية قاعدة عامة و هي أنه يعمل النصب مبعىن املاضي و مبعىن احلال لإلستقبال

        ال ال موصولة  يف الرج)هي(ـفيه معرفة ك" ال"، فريى أنه ال يعمل باحلال و أما األخفش

  .ه باملفعول به، أما إذا كان نكرة فيضاف ملفعوله جوازايو النصب بعده على التشب

 "    ماضي، مضارع، دائم" جندها كالتايل و إذا عدنا مرة أخرى إىل تقسيم األفعال عند الفّراء

  .و الدائم عنده هو اسم الفاعل

 عفيف دمشقية/ إذا عدنا إىل إطار العبارة اليت تتضمنه و من هذا املنطلق يرد الدو ال نصل إىل معرفة زمنه إال

ن اسم أو منيل إىل الظن بأنه فات الكسائي، كما فات البصريني قبله «: و البصريون قائالما ذهب إليه الكسائي

 يف أساسه غري حمدد بزمن ألن فيه معىن االستمرار و االستغراق يعمل عمل النصب دائما و إنه" املنون"الفاعل 

كما حال " نقلبهم"على أساس حكاية احلال املاضية بدليل املضارع " يبسط"يف اآلية ال يعين " باسط"ـف 

  . و إمنا هو ميثل حاال يف زمن متثل الصورة يف ذهن املخاطب أي الزمن احلاضرقررواللبصريني أن 

 هو الذي جعل الصورة متثل يف "حيسب"لبصريني أن يذكروا أن املضارع و قد كان على ا

  .)2("ذهن املخاطب و كأن وقائعها جتري يف الزمن احلاضر

                                                 
 .486 ص III رضي الدين، شرح الكافية ج - 1
 .1982، سنة 2، دار العلم للماليني، بريوت، ط)األخفش، الكوفيون( عفيف دمشقية خطى متعثرة على طريق جتديد النحو العريب، - 2
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و يشري إىل أن هناك أفعال كثرية تدل على املاضي إذا دخلت على اسم الفاعل يتضمن معىن، 

  .املضي تقلبه إىل احلال و بالتايل يعمل النصب فيما بعده

   من هذه المسألة؟فما موقف الفّراء ،صريون وضعوا شروطا هلذا اإلعمالو الب

 : و يبطل ما ذهب إليه ويقف مع البصريني ويقول شوقي ضيف مرة أخرى رأي أستاذه الكسائييرد الفرّاء

  .)1(» جييز إعمال اسم الفاعل يف املفعول به إذا كان مبعىن املاضيو ظل الفرّاء مع مجهور البصريني ال« 

كما ينصبه . ال ينصب املفعول به مباشرة" ال"د من و خالصة ما تقدم أن اسم الفاعل اجملّر

 كأن يسبقه شيء يعتمد عليه كاالستفهام فعله إال إذا كان لغري املاضي، مع استفائه بعض الشروط

ىن املاضي مل ينصب املفعول به إال بعد استفاء تلك الشروط مزيدا عليها و النداء، فإن كان مبع

  .صحة وقوع مضارعه موقعه

َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر [:  إضافة اسم الفاعل النكرة ملفعوله كقوله تعاىلأجاز الفّراء

  .]96/األنعام[ ] ُحْسَبانًا

ع نصب لذلك وردت الشمس و القمر منصوبتني ألنه وجد بينهما فاصل فالليل يف موض

 و العرب إذا مل تفصل بني معمول اسم الفاعل و معطوفه فضلوا اجلر على النصب، إال أن "سكنا"

  .)2( أجاز أن ينصب االسم املعطوف حىت و إن مل يفصل بينهما فاصلالفّراء

 َك غِريك وحَقو نقول أنت آخذ حقَّ« : ل ذلك قائالرور و يعلّ اتباع املنصوب مبجزكما أجا

  .» سواء زيٍدا و ضارُب زيًدأنت ضارٌب: ل ألن املعىن يف قولكنت يف األّوفتضيف يف الثاين و قد نّو

                                                 
 .178ي ضيف املدارس النحوية، ص ق شو- 1
 .II 140ج املغين  /346 ص I الفّراء معاين القرآن ج - 2



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 181

  .إال أنه يستدرك األمر و يفضل أن يفصل بينهما فاصل و يعتمد فيما ذهب إليه بقول امرئ القيس

  )1(ٍلَجَع ُميٍرِد أو قَاٍءَو ِشيِفِف           َصٍجنِضن ْمِيْبَ ْنم ِمِحلْ الَّاةَُه طُلَّظَفَ

أما قدير فقد قال النحاة أقوال متباينة منهم من يرى  ،فصفيف مفعول به السم الفاعل منضج

 ن منهم م فيما بعد وُه فحذف املضاف و أبقى أثر"طابخ قدير"أنه جمرور باإلضافة و األصل أو 

  .)2( عطف على صفيف على توهم جرها باإلضافة"قدير"ذهب إىل أن 

 ا إىل اآلية موضع اخلالف يتبني لنا أن الكسائيو احلقيقة اليت نصل إليها و بالرجوع دائًم

 فيما ذهب م عمل اسم الفاعل و هذا يف كل احلاالت و قد أصاب الفّراءذهب بعيدا عندما عّم

 رأيه و اإلعراب مام املدرسة البصرية و إمنا معىن اآلية يدعّمإ إليه، ال ألنه ذهب مذهب سيبويه

  .وليد املعىن

ها حكاية حال ماضية، قصها املوىل فإذا عدنا إىل اآلية جندها يف ثنايا القصة بل إن القصة كلّ

  . ρتبارك و تعاىل على نبيه حممد 

                                                 
 .II 140ج  املغين  /346ص  I معاين القرآن ج ، الفّراء- 1
 . املصدر السابق نفس الصفحة- 2
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  :الرفع  في االسم بعد لوال املع - 16

 مشريا إىل أن معناها ]43/األنعام[ ]َفَلْوال ِإْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا[ : عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

 أي أهنا تعمل ، أما إذا ورد بعدها اسم فهو مرفوع،حضيضت أي أهنا وردت ملعىن ال "هالّ" هنا ه

ما إذا مل يرد بعدها اسم فهي أا مقترن بالالم الرابطة له اهب وجو،تفيد الشرطفعدها ا بمالرفع في

 ]َلْوال َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب َفَأصَّدََّق َوَأُآْن ِمَن الصَّاِلِحيَن[ :واستشهد بقوله تعاىل: استفهام

 ويقف مرة أخرى عند لوال يف )1( فيجوز أن تكون لالستفهام أو اخلرب"لوما"لك ذ وك]10/املنافقني[

  فهي رافعة ،)2(مرفوع بلوال "رجال"مبينا أن " ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات" :قوله تعاىل

  . العواملباألمساء كسائري بعدها الختصاصها ذلالسم ال

" ال"الشرطية دخلت على " لو" فريى أن االسم بعدها فاعل لفعل مقدر فهي أما الكسائي  

 مل يوجد األمل لو:  فالتقدير،لوال األمل ال تقطع الرجاء: ناالنافية فأصبحت كلمة واحدة كقول

  .قطع الرجاءنإل

غري عاملة ألهنا غري خمتصة فتدخل على االسم كما  "لوال"أما البصريون فذهبوا إىل أن   

 د،ووجديره كأن أو م أما االسم بعدها فهو مرفوع باالبتداء واخلرب حمذوف تق،تدخل على الفعل

   )3( وال جيوز أن يكون جواب لوال هو اخلرب،وال جيب إضمار الفعل بعدها إال إذا وجد مفسر

  

                                                 
 .334 صIالفّراء، معين القرآن ج - 1
 .404ص Iالفّراء، معاين القرآن ج - 2
 .10 األنصاف م– وما بعدها 243ص Iالرضي، شرح الكافية ج - 3
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  :ومما استدلوا به قول الشاعر

   السودِمُهْس اَألِضْعَب ِبِتْيَم َرالََّه          اَهَراِئ َزُتئْا ِجملّمامة أُقالت 

  محدوِدرى لَذ وال ُعَتْدِدلوال ُح          ْمُهُتْيَم َرْدي قَنِّ ِإ،ِكرُّ َدال دّر

ا شاهد على أن ذ وه، وهو مبين للمجهول)حددت(فلوال يف البيت الثاين دخلت على الفعل 

  .)1(ال ختتص باالسم دون الفعلف )لوال(لوال حرف واحلروف تعمل إذا كانت خمتصة أما 

ي يدل ذوال «  ما ذهب إليه البصريون رأي الكوفيني ورّدوقد رجح أبو الربكات األنباري

لوال : "  حنو قولك،إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة" أن "نّعلى أن االسم يرتفع هبا دون االبتداء أ

 .)2(»  ولو كانت يف موضع االبتداء لوجب أن تكون مكسورة،" ألكرمتكهٌبازيدا ذ

 فقد أورد رأيا للكوفيني يف أن االسم بعد لوال مرفوع هبا ألهنا نائبة  دمشقيةعفيف/ دأما 

والفعل املقّدر فعل خاص يتضمن فكرة االمتناع وليس " وحنوه" مناب فعل حمذوف تقديره ميتنع

املسألة  هذلكوفيني يف ه ابقية وخيالف أستاذه الكسائيالفّراء   ألنّ ومل يستثن الفّراء)3(أي فعل آخر

  .ويرى أن لوال اسم من األمساء وليست فعل وال نائبة عن الفعل

ت مع األفعال فهي ناك أن لوال إذا كانت مع األمساء فهي تتضمن الشرط وإذا ويرى الفّراء

آلويت أي قلت " « :قال أن الفّراء  وعن ثعلب، على ما مضى وحتضيض ملا يأيتوٌمل ،مبعىن هال

الضمري فيهما مرفوع وهو مبثابة القول لوال و" لوالك"و" لوالي"كما أجاز الفّراء القول  )4("لوال

                                                 
 .10األنباري، األنصاف م - 1
 .املصدر السابق - 2
 .124عفيف دمشقية خطى متعثرة على طريق جتديد النحو العريب ص/ د - 3
 .469 ص15ابن منظور، لسان العرب ج - 4
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وا أن تكون الكاف يف موضع أنت رفعا إذا كان إعراب زلك استجاذفلما كان ك"أنا ولوال أنت 

  : حلكم الثقفي واستشهد بقول الشاعر يزيد ابن ا» املكين بالدالالت ال باحلركات

  )1(يِوَهْنق ُمي النِِّةلَّ قُْن ِمِهاِمَربأج               ىَوا َهَم كََتْح ِطَي لوالٍَةلَِزْنوَم

وقد ذهب الكوفيون واألخفش من البصريني إىل أن الضمري بعد لوال مرفوع كما رأينا أيضا 

 الضمائر على االسم الظاهر وهو مرفوع هذ قاسوا هثلك القياس حُيذ وحجتهم يف  الفّراءدعن

    .يف مذهبهم

لك أن ذتهم يف وحّج" لوال" ـ  بأما البصريون فيذهبون إىل أن الضمائر بعد لوال يف حمل جّر

  )2( الياء والكاف ال تكونان عالمة مرفوع

وإذا أظهرت  رَّ إذا أضمرت االسم فيه ُج ولواليلوالك« : قوليا رأي ذه يف هيسيبولو  

لوال أنتم  [:ولو جاءت عالمة اإلضمار على القياس لقلت لوال أنت كما قال سبحانه وتعاىل ،رفع

لك أن الياء و الكاف ال ذ والدليل على ،هم جعلوه مضمرا جمرورا ولكّن]31/سبأ[ ]لكنا مؤمنين

  :تكونان عالمة مضمر مرفوع قال الشاعر يزيد بن احلكم

  ى  ِوَهْن ُمقي النِّقُلَِّة ْن ِمِهاِمَرْجبأَ    ىَوَها َم كََتْح ِطَيالَْو لََنِطْو َمْمكَو

  .)3( ويونسوهذا قول اخلليل

 أي أن الضمري بعد لوال يكون "لوال أنت" بل جييز القول  ولوالك فال جييز أن يقال لواليأما املّربد

  .المنفص
                                                 

 .85 صIIالفّراء، معاين القرآن ج - 1
 .197 ص97أبو الربكات األنباري، األنصاف م - 2
 .374-373 صIIسيبويه، الكتاب ج - 3
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وإن كان يف لفظ : والفّراء يقول«  : يقولوقد أورد صاحب لسان العرب رأيا مماثال للفّراء

لوالي ولواله ولوالك ما قمت :  تقول،وهو أقيس القولني: اخلفض فهو يف موضع رفع قال

  .)1 (] 31/سـبأ [ ]َلْوال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن  [ :ولوالهم ولوالها واألجود لوال أنت كما قال عز و جل

: املكين بعد لوال له وجهان « : فقد أورد له صاحب اللسان أيضا رأيني بقولأما ابن كسيان

 وإن شئت ، و لوال أنت، ولوالهي، و لوالهم،إن شئت جئت مبكين املرفوع فقلت لوال هو

  )2( » مكين اخلفضكوصلت املكين هبا فكان 

  .ليت خالف فيها البصريني وحّتى الكسائي من العوامل اوخنلص يف األخري إىل أنّ لوال عند الفّراء

 فهي غري عاملة إّنما ما بعدها فالفّراء يرى أّنها عاملة إذ ترفع االسم بعدها، أّما عند الكسائي

  .، وأخريا يرى البصريون أّنها غري عاملةمرفوع بفعل حمذوف

                                                 
 .470 ص15لعرب جابن منظور، لسان ا - 1
 . نفس الصفحة15املصدر السابق ج - 2
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  :المنادى المفرد المعرفة حكم – 17

مفرد، مضاف، :  ابن السّراج يف كتابه األول يف النحو ثالثة أضرب للمنادى وهيأورد

وهو االسم املفرد يف النداء، : "وتوقف عند الّنوع األّول يشرحه قائال"ومضارع للمضاف بطوله 

هو املضموم يف النداء، واملعرفة املضمومة : معرفة ونكرة فاملعرفة: االسم املفرد ينقسم على ضربني

  :لنداء على ضربنييف ا

زيد وعمرو فهو على معرفته، وضرب : ما كان امسا علما قبل النداء، حنو: أحدمها •

  .)1("يا رجل أقبل"كان نكرة فتعرف بالنداء، حنو 

 وما يهمنا من هذا التعريف هو املثال األول ألنه كان حمل نقاش بني النحاة منهم الكسائي

   أم معرب؟والفّراء،   هل هو مبين

 إىل أن املنادى املفرد املعرفة مرفوع لتجّرده عن العوامل اللفظية وال يعين فقد ذهب الكسائي

أنّ التجّرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم يف املبتدأ، بل املراد به أّنه مل يكن فيه سبب البناء حىت 

)   يا زيد(يف هذه املسألة، فأصل املنادى يف قوهلم يبىن، فالبد فيه من اإلعراب وللفّراء رأي آخر 

  .)2(ونوي األلف فصار كالغايات، فبين على الضم) يا(مث التقى بـ ) يا زيًدا(

       وقد أورد صاحب اإلنصاف رأيا آخر للفّراء، حيث يذكر أن األصل يف النداء عند الفّراء

يف أّول االسم واأللف يف آخره، وال هو ) الياء( وقع بني صوتني كالندبة أي أنّ املنادى) يا زيداه(

                                                 
  .330 صIابن سّراج األصول يف النحو ج -1
  .314 صIرضي الدين شرح الكافية ج -2
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فاعل وال مفعول وال مضاف إليه، فلما كثر الكالم يف كالم العرب حذفوا آخره وأكتفوا بأداة 

  .)1(وبعد" قبل"النداء شبيها بـ 

قديره يا أدرعو  فذهب بانتصابه على املفعول به فهو مفعول به لفعل حمذوف تأما سيبويه

  .زيًدا، وحذف الفعل لكثرة استعماله

  . )2( إىل أّنه منصوب باحلرف نفسه ألنه يسّد مسّد الفعلوذهب املّربد

 فقالوا أّنه مبين يف حمل نصب وقاسوه على كاف أما بقية البصريني فذهبوا مذهب سيبويه

سبب قياسهم على كاف اخلطاب فألوجه الشبه بينهما، وهي اخلطاب وكاف اخلطاب مبنية، أما 

اخلطاب، والتعريف واإلفراد، فلما كان حرف اخلطاب مبين وجب أن يكون كل : ثالثة أوجه

  .)3(شبهه مبنيا

  .على جهة التمثيل) أنادي(أو ) أدعوا(ويبقى األصل يف كل منادى النصب وقدموا فعال ناصبا هو 

إعلم أنّ النداء، كل اسم مضاف فيه نصب على إضمار الفعل املتروك إضهاره « :يقول سيبويه

  .)4(»واملفرد رفع وهو يف موضع اسم منصوب 

 وحّجتهم يف ذلك أنّ هذا  وبقية الكوفيني عدا الفّراءوقد رّد البصريون ما ذهب إليه الكسائي

   يؤثر فيه فما سبب رفعه؟ ومل رفع بال تنوين؟االسم إذا افتقد إىل عامل

  .وهذا أيضا باطل عند البصريني. وجواهبم حىت يكون بينه وبني ما هو مرفوع برافع فرق

                                                 
  .45أنظر األنباري األنصاف م -1
  .312 صI رضي الدين شرح الكافية ج -2
  .45، و نظر األنباري، اإلنصاف م 315 ص Iاملصدر السابق، ج  -3
  .182 صIIلكتاب جسيبويه ا -4
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 من أن األلف املزيدة يف آخره مبرتلة املضاف إليه، كما رّد البصريون أيضا ما ذهب إليه الفّراء

إذا حذف منهما املضاف إليه، وحّجتهم ) بعد(و) قبل( مثله مثلفلما حذفت بين االسم على الضم

  . )1(بالضّم ) يا عبُد عمرو(وال جيوز ) يا عبد عمرو(يف ذلك، املنادى املضاف فيقال 

 ]َیا ِعيَسى اْبَن َمْرَیَم  [:  يقف يف كتابه معاين القرآن عند قوله تعاىلإالّ أّننا جند الفّراء

يف موضع رفع أي أنه مبين على الضمة املقدرة ولكّنه أجاز أيضا ) عيسى(مشًريا إىل أنّ ، ]111/املائدة[

وكذلك تدخل يف كل اسم دعوته بامسه « : فال جيوز فيه إال النصب يقول الفّراء) ابن(النصب أما 

 يف كالم العرب )زيد(يا زيُد بن عبد اهللا ويا زيَد بن عبد اهللا، والنصب يف : ونسبته إىل أبيه كقولك

  .)2(»أكثر

والصواب ما ذهب إليه البصريون، فاملنادى املفرد املعرفة مبين على الضم يف حمل نصب 

بالنصب على احملل، و جيوز " يا زيد الظريف"والدليل على ذلك أن النعت بعده يأيت منصوب حنو 

 والعطف كثٌري يف كالم واحلمل على املوضع يف الوصف) يا زيٌد الظريف(رفعه إتباعا للفظ فنقول 

  .العرب وأشعارها

 . فبعيد عن القياسوأما ما ذهب إليه الفّراء

                                                 
  .45أنظر األنباري األنصاف م -1
  .326 صI الفّراء معاين القرآن ج -2
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  ):كإن(الجزاء بأن  وكسرها" إن"فتح  - 18

" أن " مربزا مواضع فتح]90/البقرة[]َبْغيًا َأْن ُیَنزَِّل اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  [:  عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

هي " أن"جزاء، وكان الكسائي يقول يف " أن"موضع : " يف ذلك يقولوكسرها، خالف الكسائي

  . )1("يف موضع خفض، وإّنما هي جزاء

حرف جزاء قبل فعل مضارع يف مجلة جواب الشرط وجب كسرها واجلزم " أن"فإذا كانت 

ة جواب الشرط وكان الفعل فيها ماضيا من أكرمك إن تأتيين، أما إذا تصدرت مجل: هبا كقولنا

  :كقول الشاعر" إذ"مبرتلة " أن"أكرمك أن أتيتين وقد تصبح : األحسن أن تنصب كقولنا

  وحبل الّصفا من عّزة املتقطّع    أجتزع أن بان اخلليط املوّدع

  .)2(وليس اجلزاء" إذ"فهي مبرتلة " بأن أو ألن"فاملعىن هنا أجتزع 

، ليضيف ]267/البقرة[ ]َوَلْسُتْم ِبآِخِذیِه ِإلَّا َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه [:  عند قوله تعاىلوتوقف أيضا الفّراء

أمرا آخر، فقد أوجب فتح أن وهي حرف جزاء إذا كان معناها حيتمل اجلر وتقدير اآلية عنده 

يف جواب " إن"، أما إذا وقعت )3(ولستم بآخذيه إال على إغماض أو بإغماض أو عن إغماض"

القسم أويف الصلة أو بعد قول أو حاال أو خرب اسم عني وجب كسرها عند البصريني، والفّراء 

ومثل إن يف اجلزاء يف انصرافها عن الكسر إىل الفتح إذا أصاهبا رافع كقول : "يعلل ذلك قائال

" إنّ"ذي أجاز الكسر والفتح يف  الفإن مكسورة، وهبذا خيالف الكسائي) قلت إّنك قائم(العرب 

                                                 
  .58 صIالفّراء ،معاين القرآن ج -1
  .املصدر السابق -2
  .178املصدر السابق ص -3
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 بعد القول يف كل تصرفه، فإذا وضعت مكان القول )1(إذا وقعت جوابا لقسم مع اختياره للفتح

 ، )2("ناديت أّنك قائم: "فقلت" أن"شيئا يف معناه ّمما قد حيدث خفضا أو رفعا أو نصبا فتحت 

  : استشهد به الفّراء قول الشاعروال جيوز كسرها يف النداء مثال إال للضرورة الشعرية وّمما

  

  إّني سأبدي لك فيما أبدي             يل شجنان شجن بنجد

  وشجن يف بالد اهلند

  

لو ظهرت إن يف هذا املوضع لكان الوجه فتحها لكّنه : " على الشاهد قائالويعقب الفّراء

  .)3(استدرك األمر أن القياس ليس الفتح وإّنما الكسر

  .)4(جاز كسرها) أن(بدل " هو" إذا صلح أما

                                                 
  .439 صIالسيوطي مهع اهلوامع ج -1
  .439 صI، و نظر السيوطي مهع اهلوامع ج180 صIالفّراء معاين القرآن ج -2
  .181 صIاملصدر السابق ج -3
  .337 صIاملصدر السابق ج -4
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  : جواز تقدم االسم المنصوب أو المرفوع بجواب الشرط على الجواب نفسه-19

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِآيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َیْسَمَع َآالَم اللَِّه ُثمَّ  [: أمام قوله تعاىلتوقف الفّراء

معلِّالً عدم جواز جزم جواب الشرط إذا تقدمه مرفوع أو منصوب، ألن   ]6/ التوبة[  ]ُه َمْأَمَنُهَأْبِلْغ

 ومن «: يقول الفّراء. بقية الكوفيني يكون باجلواز وال جيب الفصل بني اجلازم واجملزوم اجلزم عند

ينصب بتقدمه فّرق بني اجلزاء وما جزم مبرفوع أو منصوب مل يفرق بني جواب اجلزاء وبني ما 

َيقْم ، َيقُْم أبوه، وال جيوز أبوه يقم ، وال أن جنعل مكان : املنصوب أو املرفوع، نقول إن عبد اهللا

  .)1(»" أن تأتيين زيًدا تضرب: "األب منصوبا جبواب اجلزاء فخطأ أن نقول

يف جواب ) نصوبأي امل( الذي كان جييز تقدمي املفعول به وبذلك خيالف أستاذه الكسائي

وحيتج بأن الفعل « : ، ويعلل ما ذهب إليه أستاذه قائال)أي الفاعل(الشرط وال جييز تقدمي املرفوع 

إذا كان لألول عاد يف الفعل راجُع ذكِر األول فلم يستقم إلغاُء األول وأجازه يف النصب ألن 

  .)2(»املنصوب مل يعد ذكره فيما نصبه 

إن قمت زيد : " املنصوب واملرفوع على جواب الشرط كقوهلم فيجيزون تقدمينأما البصريو

وذلك بتقدير فعل مضمر فمثلما أجازوا تقدير فعل لالسم املقّدم " إن مل تأيت زيًدا أضرب"و" َتقم

   .)3(على الشرط، أجازوا كذلك تقدير فعل لالسم املُقدَّم على جواب الشرط

                                                 
  .422ص  I الفّراء معاين القرآن -1
  .املصدر السابق -2
  .100 صIVالرضي على الكافية ج -3
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تاذه وما ذهب إليه البصريون أيضا، ويرى أن جواب الشرط  ما ذهب إليه أسوينكر الفّراء

يكون مقترنا بالفاء ظاهرة أو مضمرة يف اسم بعدها أو أن يكون اجلواب بفعل جمزوم كفعل 

  :الشرط، واستدل بقول الشاعر

  ِبوِ للَخْيِل أَيَّاُم فََمْن َيْصطَِبْر لَها            وَيْعِرْف لَها أيَّاَمَها اخلَْيَر ُتْعِق

  .)1(عنده منصوب على أنه نعث لأليام) فاخلَري(

فعل مضارع واقع جواب ) تعقب(مفعول به مقدم لتعقب و) اخلري(أما البصريون فيجعلون   

 .الشرط جمزوم بالكسرة نيابة عن السكون للضرورة الشعرية

منصوب ) فاخلرب( آخذا برأي البصريني،  ما ذهب إليه الفّراءيو أنكر أبو الربكات األنبار  

بتعقب وتعقب جمزوم بالكسرة نيابة عن السكون للضرورة الشعرية، أما اختيار الشاعر للكسرة 

: دون الفتحة أو الضّمة فألن اجلزم يف األفعال نظري اجلر يف األمساء عندهم، ويرّد على الفّراء قائال

هب إليه الفّراء من امتناع جواز تقدمي املنصوب أنا أمجعنا على أن والذي يدلّ على فساد ما ذ«

  .)2(»املنصوب فضلة يف اجلملة خبالف املرفوع 

  

                                                 
  .423الفّراء معاين القرآن ص -1
  .140 صII ج86األنباري األنصاف م -2
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  :الحجازية"ما" - 20

 منصوب حبذف )ابشَر( مشريا إىل أن ]31/يوسف[ ]َما َهَذا َبَشرًا  [ : عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

 فلما حذفوها أحبوا أن ،ال يكاد أهل احلجاز ينطقون إال بالياء « :ائاللك قذعلل يحرف اجلر و

   )1( »لك ذفنصبوا علىخرجت منه ا م أثر فيايكون هل

   . مشريا إىل قراءة عبد اهللا]2/اجملادلة[ ]َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم   [ : وتوقف أيضا عند قوله تعاىل

" ما"ين ذهبوا إىل أن خرب ذا يوافق بقية الكوفيني الذهب و)2(بورود حرف اجلر" هماِتَه بأمَّنَّما ُه"

  .)3( فلما ذهبت أبقت خلفا منها،نفساألمنصوب حبذف حروف اخلفض ألن الصفات منتصبات 

فهي مثلها ترفع املبتدأ و يسمى " ليس"احلجازية عمل " ما"عمال إبينما ذهب البصريون إىل أن صحة 

 يف حمل رفع اسم ما وبشرا خربها منصوب )اذه(بيقي يكون  ويف اإلعراب التط،امسها وترفع اخلرب

 دخوهلما على املبتدأ ،داللتها على نفي احلال: لك أوجه الشبه بينها وبني ليس وهيذحجتهم يف وبالفتحة 

  ."ليس "عمل " ما"ه األوجه يف التشابه دليل على عمل ذ فه،اء يف خربمهاب ودخول ال،واخلرب

 ]َوَآَفى ِباللَِّه َشِهيدًا [:لك قوله تعاىلذعم به البصريون رأيهم ومن ويف القرآن الكرمي ما يد  

فحرف … وهو األصل يف اآلية " ايًدِه َشى اُهللافَكَ"و لو حذف حرف اجلر ألصبح  ]79/النساء[

   .اجلر الدي يعتمد عليه الكوفيون ميكن حذفه ألنه ليس بأصل

                                                 
 .42 صIIالفّراء معاين القرآن ج - 1
 .139 صIIIاملصدر السابق ج - 2
 .19أبو الربكات األنباري األنصاف يف مسائل اخلالف م - 3
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 ألهنا ليست من )ليس( ال تعمل عمل )ما( فيعتمدون على أن  وبقية الكوفينيبينما الفّراء  

عماهلا كحروف إ فهي يف عدم ،احلروف املختصة فقد تدخل على االسم وقد تدخل على احلرف

  .االستفهام والعطف

  ويستثين قوله)1("اءب كل ما ورد يف القرآن الكرمي أتى بالأن«عدم إعماهلا ة  صّحويؤكد الفّراء

لك ذ ل، وهي عند أهل جند غري عاملة]2/اجملادلة[ ]َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم  [ :وقوله ]َما َهَذا َبَشرًا  [:تعاىل

اء فإذا بال اء وغريبمون بالكلّوأما أهل جند فيت « : يقول الفّراءالتميمية،" ما"الكوفيني تسمى عند 

  .)2( » وهو أقوى الوجهني يف العربية،أسقطوها رفعوا

     .القياس على اآلية باالعتمادا راح ميعن النظر يف ذ يف رأيه هلالفت لالنتباه أن الفّراءوا

  أوجه التشابه على  عن التأويل والقياس وأخذوا بظاهر اآلية معتمدينسألةه املذأما البصريون فابتعدوا يف ه

   الصواب أم خالفه ؟فهل حالف الفّراء

 منهم من ناصر وتبىن رأي البصريني ووقف ،ه املسألةذلك حول هذ تباينت آراء النحاة بعد لقد

عمل " ما"واعمال  « :ي يقولذكالزخمشري ال "ليس"احلجازية تعمل عمل " ما"موقفهم على أن 

ومن قرأ على  ]َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم  [ : احلجازية وهبا ورد القرآن ومنها قوله تعاىلىقدملليس هي اللغة ا

  .)3(» املصحف هي األوىل ملوافقتهاوالقراءة … بالرفع " سليقته من بين متيم قرأ  بشٌر

 مل ينكر قراءة بين متيم ويبقى الرأي الصائب والسائد عند البصريني إىل واملالحظ أن الزخمشري

فهو يرجع سبب : ا كانت عليهي حاول أن يدرس املسألة بطريقة مغايرة ملذأن يأيت ابن جىن ال
                                                 

 .42 صIIالفّراء، معاين القرآن ج - 1
 .42 صIIالفّراء، معاين القرآن ج - 2
 .448  صIIالزخمشري، الكشاف ج - 3
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اخلالف إىل اختالف اللغات ويصل يف النهاية إىل أن كل لغة حجة وال ميكن رد إحدى اللغتني 

أعلم أن سعة  «:ألهنا صادرة عن العرب األقحاح كما أنه يرى أن القياس يقبل الرأيني يقول

يقبلها " ما"عمال إيف ترك  أال ترى أن لغة التميميني ، وال حتظره عليهم،لكذالقياس تبيح هلم 

 ذَُخْؤ ُي،ا من القياس ألن لكل واحد من القوميني ضرًب،لكذ ولغة احلجازيني يف أعماهلا ك،القياس

 من َكِلذَ ِب إحدى اللغتني بصاحبتها ألهنا ليست أحقَّدَُّر وليس لك أن َت، إىل مثلهُدلَْخبه وُي

 وتعتقد أن أقوى ،يها على أختها فتقّو، إحدامهاَريََّخَتأن َتيف ذلك ك  لكن غاية مالَ،يلتهاِسَر

 ويعتمد فيما ذهب إليه )1(»… إحدامها باألخرى فالدُّ فأما َر،هاا ِب أنًس وأشدُّ، أقبل هلانيالقياِس

  .» شاٍفها كاٍفنزل القرآن بسبع لغات كلّ «:ε على قول النيب

 فلم ،موقع اخلالف على التحليل العلمي احملض اعتمد يف دراسته املسألة فنرى أن ابن جّين

 ينتهي به  دارٍسلّكُ لكنه كَ،امه فالقياس عنده يقبلهما كال،يفضل رأيا على آخر بل أجاز الرأيني

 لشيء يف ذّوإن ش « :ا يقولذى هلَرْخ اُألَن أقوى ِمٍةجَّ أو ُحٍةلَِّعيل رأي عن آخر ِلضاألمر إىل تف

 وإن مل ينتهي قياسه إىل ما انتهى إليه ، استعمال ما كثر أوىلان القياس كستعمال وقوي يفالا

  .)2("هي أقوى وإن كانت احلجازية أيسر استعماال " ما"لك اللغة التميمية يف ذاستعماله من 

  أكثر شيوعا وأيسر)ليس(واملالحظ من خالل قوله أنه يستحسن رأي البصريني ألن عمل 

 احلجازية" ما"وا هبا يف عمل يني باعتبار أن اآلية اليت استدلّاستعماال لكن دون أن يرد رأي الكوف

 أيضا قراءة تلك بل وردذ ولقد أكدت كتب القراءات ،وعدم عملها قرئت بالنصب والرفع

                                                 
 .10 صIIابن جّين اخلصائص ج - 1
 .125 -124 صIIابن جّين، اخلصائص ج - 2
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 وال بقية الكوفيني فيما ذهبوا إليه  ومل يستدل هبا ال الفّراء)1(اءب بالصةأخرى وهي قراءة حف

  .كويعاب عليهم ذل

والنتيجة اليت خنلص إليها أو باألحرى الذي حيسن األخذ به هو اإلعمال، ألنه اللّغة العالية، 

صحيحة وجيوز األخذ هبا ) أي التميمية(لغة القرآن الكرمي وأكثر العرب علما أن اللّغة األخرى 

  .إّنما ُمِنَع ذلك خاصة يف عصرنا حّتى ال تتضارب اآلراء

                                                 
 .168-167 صIIIانظر معجم القراءات ج - 1
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  : أم غير عاملةالنافية عاملة"إن" - 21

النافية إذا دخلت على اجلملة االمسية عملت " إن" قاعدة حنوية عامة و هي أن وضع الكسائي

فترفع االسم و تنصب اخلرب و قد استدل فيما ذهب إليه بقراءة سعد بن جبري لقوله " ليس"عمل 

و عند إعراب بعض الكلمات )1(]194/األعراف[]ْمثالُكْمَأا اًدَب ِع اِهللاوِن ُدْن ِموَنُع تْدیَن الِذَنِإ [ :تعاىل

  .تقول

 لاللتقاء نو هي حرف مبين على الكسر نيابة عن السكو"ليس"نافية عاملة عمل  :إن

  .الساكنني

  ."ليس"العاملة عمل " إن"اسم موصول مبين على الفتح يف حمل رفع اسم : الذين

مة نصبه الفتحة و هذا اإلعراب يرفضه العاملة عمل ليس منصوب و عال" إن"خرب : عبادا

  .)2(و يعتربها مهملة) ليس(عمل " إن" يف عدم إعمال  و يذهب مذهب سيبويهالفّراء

  فيما ذهب إليه ملا رآه من ححج منطقية يف عدم و يتبع سيبويهو هبذا خيالف أستاذه الكسائي

عمال إعملها، و يدعم الكوفيون رأيهم مبا مسعوه عن العرب، فقد ُسِمع من أهل العالية ما يتصل ب

ونستثين  )3(" إن أحدا خريا من أحٍد إال بالعافية و إن ذلك نافعك و ال ضارك"ليس"عمل " إن"

 .)4(عمل ليس" إن" إعمال ح الذي يرجاملّربد. من البصريني

                                                 
 .57 ص I املغين ، إبن هشام- 1
 .39 صI السبوطي مهع اهلوامع - 2
 .57 ص I إبن هشام املغين ج - 3
 .55 إبن هشام املغين ص - 4
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ا وها ردالكوفيون قد اعتمدوا عل هذه القراءة لدعم رأيهم فإن البصريني مل يرّدو إذا كان 

و كأن قراءة « :ق على هذا شوقي ضيفاذة و ال يقاس عليها و يعلّشصرحيا و لكنهم جعلوها 

  .)1(»...اذة ال يصح أن تتخذ منها قاعدةش سعيد بن جبري يف رأيه أي سيبويه

  .و املؤكد أن هذه القراءة واردة يف كتب القراءات

ا ذهب إليه على ما مسعه م، و يعتمد في"إن" يف إمهال  ذهب مذهب سيبويهذكرنا أن الفّراء

إن "يقول و املقصود لكن أنا و اهللا و منهم من " لكن و اهللا" فمن العرب من يقول من الكسائي

  .)2(..." قائم و أصله إن أنا قائم

لفها يف الوصل، و من هذا أ و أدغمت نون إن يف نوهنا و حذفت "أنا"فحذفت اهلمزة من 

  .]38/الكهف[ ] َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي [ :املنطلق فهي عنده غري عاملة، و من ذلك قوله تعاىل

فحذفت مهزة األلف من أنا و أدغمت نون " لكن أنا هو اهللا ريب " هوتقدير اآلية عند الفّراء

  .)3("لكن"مع نون " أنا"

فهل فعال ذهب سيبويه هذا املذهب أم " إن" يف إمهال  قد ذهب مذهب سيبويهإذا كان الفّراء

  ذهب مذهب الكوفيني يف إعماهلا؟

     " إن" يؤيد رأي الكوفيني يف إعمال بن عقيل أن سيبويهيزعم مصنف األلفية اليت شرحها ا

  .)4(...و حجتة يف ذلك السماع، إذ ورد هبا يف بيتني شعريني لقائلني جمهولني 

                                                 
 .178يف املدارس النحوية، ضي ق شو- 1
 .145-144 ص II معاين القرآن ج ، الفّراء- 2
 .145-144 ص II معاين القرآن ج ، الفّراء- 3
 .317 ص1قيل ج شرح ابن ع- 4
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  :األول، قول الشاعر 

  إن هو مستوليا على أحد                  إال على أضعف اجملانني

  :و الثاين، قوله 

  انقضاء حياته          و لكن بأن يبغي عليه فيخذ الإن املرء ميتا ب

و ذلك "قوله " إن" ينفي هذا الزعم، فقد ورد يف اخلصائص متحدثا عن إال أن ابن جّين

 "هل"النافية للحال، و ترك بين متيم إعماهلا و إجرائهم إياها جمرى " ما " مال أهل احلجاز عكإ

  .)1( لغة التميمني أقوى قياسا من لغة احلجازينيذلك كانت عند سيبويهوحنوها مما ال يعمل و ل

و عدم عملها " إن" كان مذهبه مذهب البصريني يف إمهال لص من كل هذا أن سيبويهخن و -

  ."ليس"عمل 

جه عن مذهب فهل أصاب الفّراء في خرو، و هذا ما ذهب إليه أيضا الفّراء

  مدرسته؟
     :إذا عدنا إىل معىن اآلية اليت دار حوهلا اجلدال عند صاحب الكشاف لوجدناها كاآليت

  .)2(، فهي من هذا اجلانب عاملة"ما الذين تدعون من دون اهللا عبادا"

ى أحد أن ل ضعف يف هذا اإلعمال و ال خيفي عل أعملها و لكنه يسّجو املالحظ أن ابن جّين

 اليت ترد إىل "ما"ـ قراءة سعيد بن جبري ال يشوهبا شك فهو من القراء املشهورين لذلك فهي ك

  .لغات العرب يف عملها أو إمهاهلا و األرجح هو إمهاهلا

                                                 
 .167 ص I إبن جّين اخلصائص - 1
 .189ص  / 2 الكشاف الزخمشري، - 2
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  :إلشــتـغالا - 22

إىل أن لوط منصوب باهلاء اليت ا  مشًري]74/األنبياء[ ]َوُلوطًا آَتْيَناُه  [ : عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

لقد "أو " واذكر لوطا"كما أجاز النصب على إضمار الفعل والتقدير " آتيناه" عادت عليه من 

      ،]81/األنبياء[]یَح الرِّاَنَملْيُس ِلو[ : ونأخذ على سبيل املثال،ومثله الكثري يف القرآن الكرمي" أرسلنا

ومجيع ما يأتيك من  «: يقول الفّراء،]78/األنبياء[ ]يماَنَل وُساوَدوَد[ ،]76/األنبياء[ ]دى نَاا إْذنوًح و [

  . )1(»ه الصورة نصبتهم على النسق على املنصوب بضمري الذكرذذكر األنبياء يف ه

  .ملغى" حممدا لقيته"ي ذهب إىل أن الضمري يف مثل ذ الا خيالف الكسائيذويف ه

  ألن الضمري قد ال يتعدى إليه الفعل إال حبرف اجلر فكيف يلغى؟لك مجهور النحاة ذ وقد رّد

  .)2("ِهْيلَ َعُتْبِضا غَزيًد: "وينصب الظاهر وهو ال يتعدى إليه أيضا إال حبرف جر حنو

 :كما يف املثال السابق منصوب بفعل مقدر والتقدير" حممدا "وذهب البصريون إىل أن   

  حذفيدل على املضمر فجاز"  الظاهرْيأ"لك أن الفعل بعده ذتهم يف جَّوُح" هقيُتا لَ حممًدلقيُت"

  .)3(ا األخريذه

                                                 
 .208 صIIالفّراء، معاين القرآن ج - 1
 .107 صIIالسيوطي، مهع اهلوامع ج - 2
 .12األنباري األنصاف م - 3
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  يجوز تقديم معمول جواب الشرط على أداة الشرط ؟ هل – 23

 إىل بعض النصوص الشعرية ليضع قاعدة حنوية جييز فيها تقدمي معمول فعل عاد الكسائي

لك أن األصل ذته يف جَّوُح"  أضرْبن تضرْبإ ازيًد" :الشرط و اجلواب على حرف الشرط حنو

  :ا استدل به قول جرير بن عبد اهللا البجليمَّوِم " ْبِرْض َتنْإ ْبِرأْض"

  ُعَرْصُت وَكُخ أَْعَرْص ُينْ ِإَكنَِّإ                  ُعَرقْا أَ َيٍساِب َحَن ْبُعَرا أقَْي

  :وقول بن أيب سلمى

  ُمِر َحي والَاِل َمٌباِئ غَ الَولُقَُي    ٍةلَأَْس َمَمْو َييلٌِل َخاُهَت  أَنْوِإ

فاجلواب عنده مرفوع على نية التقدمي ألن األصل يف جواب الشرط إن يتقدم على األداة 

املعمول فأداة سبق العامل يصل يف الترتيب أن  و البصريون ألن األ كما يراه الفّراءا باطلٌذوه

  .الشرط عاملة يف فعل الشرط فال يصح أن يتقدم عليه

  :واستدل أيضا بقول زهري بن املسعود

  ِررََّغُمِب  والشٍّ غُ الَةَُنْعطَفَ    ْتُم َينْ وِإ،اَهْن ِمُجْن َينْ ِإقِهْر أََملَفَ

  " إن ينج" واألداة  على فعل الشرطب الشرطوهو جوا"مل أرقه"فقد قدم الشاعر)1(ِهِقْر ومل أَُجْنمل َي إن: فالتقدير عنده

  . ومجيع البصريني الفّراء ذلكوقد رفض

أما البصريون فحجتهم يف عدم جواز تقدمي معمول  الشرط  واجلواب على األداة هو أن 

  . واعتمدوا يف قياسهم على أداة االستفهام ،حرف الشرط له الصدارة

                                                 
 .87أنظر أبو الربكات األنباري اإلنصاف يف مسائل اخلالف م - 1



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 202

  .)1("ْبِرْض أَْبِرْض َتنْا ِإزيًد" : يقالن؟ ال جيوز أ"َتْبَرض أََاًدزي" :فكما ال جيوز أن تقول

   . فهو عند البصريني دليل على جواب الشرط من حيث املعىن فقط على أداة الشرطوإذا تقدم معمول الشرط

  .باجلواريجزم ف أما إذا  تأخر ، ومل جيزم لتقدمه، فهو جواب يف اللفظ أيضاأما عند الكسائي

ي كان حقه التأخري ذوال جيوز عند البصريني أن يكون املعمول املتقدم هو اجلواب نفسه ال

 . )2(لك لوجب جزمهذولو كان ك

 ال يقاس  الذيذلشا مرفوعا من ا)يصرُع( وهو ورود جواب الشرط أما ما استدل به الكسائي

" أن أتاه خليل"رفع أيضا على نية التقدمي والتقدير يقول فقد " يقولُ" أما الشاهد الثاين وهو ،عليه

  .)3("مل يعمل فيه إن"ا جائز ألن ذوه

  : منها من األسباب إلبطال ما ذهب إليه الكسائي مجلةدمشقيةوقد وضع الدكتور عفيف 

 بينما جاء ،يستدعي رفعه" ْبِرْض أَْبِرْض َتنْإا زيًد"إن تقدير تقدمي جواب الشرط يف مثل  -1

  .يف العبارة على أصله من اجلزم

  )4(اجلواب؟  هو معمول فعل الشرط أم معمول أَ،ب يف االلتباسِرْعقد يوقع املُ" ازيًد"أي"املعمول" تقدمينّإ -2

ق ث اعتمد على شعر من يو نظر ألن الكسائيالسماع ففيه وروده يف  ذلك لعدمالفّراءأما منع 

لك أو اعتمد على القياس والتأويل ذ وأكرب الظن أن الفّراء استقبح ،فيهم كزهري بن أيب سلمى

 .ي اعتمد عليه البصريونذال

                                                 
 .104 صivلى الكافية جالرضي ع/ املرجع نفسه  - 1
 .104 ص4املصدر السابق ج - 2
 . اهلامش87أنظر األنباري األنصاف م - 3
 .139-138عفيف دمشقية خطى متعثرة على طريق جتديد النحو العريب ص/ د - 4
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  :بين لن و الفعل المنصوب بعدهال الفص – 24

 رط أن يفصل بينهماوالفعل املضارع املنصوب بعدها ش" لن"أجازا لكسائي الفصل بني   

 أستاذه يف فوافق الفّراء" َباِقَع أُ ولن التلميذَ التلميذََباِقَع أُ واِهللالْن" :أو معمول الفعل حنو القسم

 دون احلالة الثانية لكنه أظاف" بالقسم"والفعل املضارع املنصوب بعدها " لن"جواز الفصل بني 

ي ِنْرُزلن إن َت" : وبالشرط حنو، بالنصبَكوَرُز لن أظن أَحنو" أظن"ا جواز الفصل ب ذعلى ه

  . )2( إىل الكسائي األخريتني الصيغتني عفيف دمشقية/د وقد نسب )1(" بالنصبَكأزوَر

  .طلقاوالفعل املضارع املنصوب بعدها م" لن"ز الفصل بني  فكان ال جيوِّأما سيبويه

وأخواهتا "لن"وهو الصحيح ألن  ال يفرقون بني لن والفعل اختياراوأصحاب الفرّاء:" قائالا أبو حيّانذق على هوعلّ

 بني إنّ وامسها  فكما ال جيوز الفصل،وأخواهتا من احلروف الناصبة لألمساء"إن"من احلروف الناصبة لألفعال مبرتلة 

  .)3(" بني عوامل األفعال واألفعال أقبح منه بني عوامل األمساء واألمساء وز بني لن وأخواهتا والفعل بل الفصلال جي

 من جواز الفصل بني املضارع ولن  على ما ذهب إليه الكسائي عفيف دمشقية/دويعلق 

ا كان الكسائي قد استقرأ شيئا من اللغة إلجازة ما أجاز ليس لنا بالطبع أن جنزم يف ما إذ « :قائال

  .)4(»ة لكن لنا أن نقول بأن مجيع الصيغ اليت أجازها تبدو متعملّ،يف الفصل بني املضارع وأداة النفي

 إليه ضعيفا ألهنما مل يعتمدا ا أستاذه يف كل الصيغ أو يف بعضها جند ما ذهبأوافق الفّراءوسواء 

  .الشواهدلى ما يؤيدمها من ع
                                                 

 .288 صIIالسيوطي، مهع اهلوامع ج - 1
 .143عفيف دمشقية، خطى متعثرة على طريق جتديد النحو العريب ص/ د - 2
 .288 صIIالسيوطي، مهع اهلوامع ج - 3
 .143عفيف دمشقية، خطى متعثرة على طريق جتديد النحو العريب ص/ د - 4
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  :ضربي زيدا قائما مسألة – 25

ا تأليفا هل كثرية اخلالف وقد أفرد الذيول، هي طويلة وطييه املسألة كما قال عنها السذه

  ".األشباه والنظائر"مستقال يف 

 بعده ال مفسر صاحب حاٍل يف ا عامالًأن يكون املبتدأ مصدًر" : كاآليتوشرحها السيوطي

  . )1("ا عنه يصلح أن يكون خًرب

  : خمتلفة بتأويالٍتله النحاةُوقد أّو

  .اا قائًمفاعل لفعل حمذوف والتقدير يقع ضريب زيًد" ضريب"منهم من قال أن 

ا  وزيًد)هو الياء يف ضريب ( فاعله إىل وهو مصدر مضاف،مبتدأ" ضريب " وقال آخرون 

  . )2(لا حا وقائًم،مفعول به

  .ا هو موضع اخلالف بني النحاةذمبتدأ فأين خربه ؟ و ه" ضريب " فإذا كان 

فمنهم من ذهب إىل أن املبتدأ ال خرب له واحلال ال تصلح أن تكون خربا هلدا املبتدأ وأن 

  .ألن املصدر حل حمل الفعل، الفاعل أغىن عن اخلرب

  .ها نفُسفاخلرب عندهم هو احلالُ :يان وهشام والفّراء وابن كسأما الكسائي

ا للمصدر كان فيها ضمريان احلال إذا وقعت خًرب" :لك فقال الكسائيذمث اختلفوا بعد 

  )3(" واآلخر من املصدر،أحدمها من صاحب احلال: مرفوعان

                                                 
 .337األشباه والنظائر ص / 339 صIالسيوطي، مهع اهلوامع ج - 1
 .املصدر السابق نفس الصفحة - 2
 .338األشباه والنظائر ص / Iالسيوطي، مهع اهلوامع ج - 3
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إىل ضمري  واخلرب حيتاج أيضا ،لك أن احلال البد هلا من ضمري يربطها بصاحبهاذوحجتهم يف 

  .يعود على املبتدأ

ا للمصدر فال ضمري فيها من املصدر أن احلال إذا وقعت خًرب" : فقاللك الفّراءذوأنكر   

 ،ها من ضمري املصدر للزومها مذهب الشرطي وتعر، ومجعهتةجلرياهنا على صاحبها يف إفراده وتثني

ن بادرت وقيامك إن أسرعت  إركوبك" :يلوالشرط بعد املصدر ال يتحمل ضمري املصدر إذا ق

فإذا كان ال جيوز أن يأيت ، ا الضرب على الشرطذ قاس احلال يف ه فقد)1("ضريب زيدا إن قامو

  . ال حتتاج إىل ضمري يعود إىل صاحبهافكذلك احلالضمريا يف الشرط يعود إىل املصدر 

الشرط مبفرده من غري جوابه ال يصلح " يف قياسه ألن  ما ذهب إليه الفّراء السيوطيقد رّدو

ا  تعني أن جواب الشرط حمذوف فيكون الضمري حمذوفًكذلك وإذا كان ، ألنه ال يفيد،للخربية

  . )2("مع اجلواب 

 سواء ومنعه الفّراء" قائما ضريب زيدا" :ه احلال على املصدر حنوذوقد أجاز البصريون تقدمي ه

 فقد أما الكسائي" ا قيامكمسرًع" :أو من مضمر حنو"  زيدا قياُممسرًع" :كانت من ظاهر حنو

  .)3(أجاز تقدميها إذا كانت من مضمر فقط

  "اا راكًبا فرًسضريب زيًد:"أجاز البصريون أيضا توسط معموهلا بينها وبني املصدر ومعموله حنو

ا ال يؤدي إىل ذلك عدم الفصل بني املصدر ومعموله وهذ وحجتهم يف لك الكسائيذوتبعهم يف 

  .اختالل املعىن
                                                 

 .338 صIV جاملصدر السابق - 1
 .339 صIVاملصدر السابق ج - 2
 .343-342 صIالسيوطي، مهع اهلوامع ج - 3
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  .)1("م معموله عليه يقّدالف ، إىل االستقبالدََّرا مل ُيألن راكًب" كما خيالف البصريني وخيالفه الفّراء 

 يف عدم  إذ جنده يذهب مذهب سيبويه،ه احلال فعالذ أستاذه يف وقوع هكما خالف الفّراء

  ةب رؤواستدلّ بقول لك بينما جييزه الكسائيذجواز 

  ااكَذَ َكْيلََع فَ،يلَِزي اجلَِطْعُي                   ااكَ الفىت أَبيََّنْي َعُيأْوَر

  . أيضاوهو ما ذهب إليه األخفش

لك إذا سبقتها ذه احلال مجلة امسية فنجده خيالف أيضا أستاذه إذ جييز ذما يف جواز وقوع هأ

  .)2( فيجيز وقوع هده احلال مجلة امسية مطلقا دون شروطواليت تسمى واو احلال بينما الكسائي"واو"

  آانفهل یجوز دخول هي اخلرب  واحلال كما يراها الفّراء،ا املصدر مبتدأذإذا كان ه

  ختص في دخولها على المبتدأ والخبر؟تالناقصة عليهما آونها 

لك دخول ذم يف ُهُتجَّه بعض النحاة وُح ورّد، كما أجاز نصب احلال على أنه خرب كانلك الفرّاءذأجاز 

إذا كان اخلرب مجلة والضمري يف ، خرب كان أنه ال يلتفت إىل قول من أجاز دخول الواو على  إالّ،الواو عليه

  .)3(" أهنا تعود إىل فاعل املصدر وهو الياء يف ضريب وذكر الزخمشري،كان فاعلها وهو يعود إىل مفعوله

 "الشديد قائماضريب زيدا :"  أن ينعت املصدر يف هدا التركيب فيقال دون الفرّاءأجاز الكسائي

  .)4(لك على القياس وليس السماع وقد رده اجلمهور ألن املقام مقام اختصار ال مقام إطنابذواعتمد يف 

  .)1(» والقياس النحوييإن زيادة النعت ممكنة يف االحتمال الرياض«: بقولهعفيف دمشقية/دا ذويعلق على ه

                                                 
 .املصدر السابق نفس الصفحة - 1
 .نفس املصدر السابق، نفس الصفحة - 2
 .341ص IVالسيوطي األشباه والنظائر ج - 3
 .344املصدر السابق ص - 4
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" عبد اهللا وعهدي بزيد قد ميني"قول عنه النحاة غريبا وهو ياز تركيبا  أجمث إن الكسائي

  ".لعبد اهللا وزيد قد مينيالعهد " :والتقدير

  : على النحو التايلجه السيوطيقد خّرو

  .لعبد اهللا وزيد" العهد "*

  .م عبد اهللا ورفعه مبا بعده قّد*

      )2(كما تكون احلال خربا للمصدر" للعهد" وكانا خربا  ،ألنه لعبد اهللا وزيد" قد ميني"  ثىن *

  .لك ألن القياس ال يقبلهذ ومنع وخالفه الفّراء

  وقد حاول،ه املسألة نقول فعال أهنا مسألة معقدة حتتاج إىل وقفة أطولذوبعد عرض ه  

ن إ « : أخرى قائالالكوفيني من جهة أن يوضح رأي البصريني من جهة ويرد رأيحسن عباس 

فعلية  وإمنا اخلرب ظرف حمذوف مع مجلة… ا املبتدأ ذا هلاحلال ال تصلح يف املعىن أن تكون خًرب

  .)3( »بعده أضيف هلا

فإن كانت احلال  « : قائال ذلكمث يعلل" اا إذا كان قائًمضريب زيًد" :التقدير يف املثال السالف

 . )4( »رفعها لتكون هي اخلرب املذكور وجبصاحلة لوقوعها خربا للمبتدأ 

                                                                                                                                                       
 .155ريب صعفيف دمشقية خطى متعثرة على طريق جتديد النحو الع - 1
 .344 صI السيوطي مهع اهلوامع ج/ املصدر السابق نفس الصفحة  - 2
 .523-522 صI عباس حسن، النحو الواضح ج - 3
 .523-522 صI عباس حسن، النحو الواضح ج - 4
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  :التعجب فعل – 26

    يف مثل " أعظم" فالفّراء يرى أن ، حول صيغة التعجب مع أستاذه الكسائيأختلف الفّراء  

" أعظم"أما الكسائي فذهب إىل أن ،  االستفهامية وليست تعجبيةااسم مبين خرب مل " اهللاما أعظم"

  . )1(ا الرأي للبصريني أيضاذاضي و هفعل م

ه الصيغة اسم ذيف مثل ه" أعظم" وبقية الكوفيني هو أن  اعتمد عليه الفّراءالذيأما الدليل 

جامد ال يتصرف ولو كان فعال لتصرف مثله مثل بقية األفعال والدليل الثاين هو جواز تصغريه 

  :واستدل بقول الشاعر ،والتصغري يدخل األمساء دون األفعال

  ِرُم و السَّاِل الضَّنَّكُاِئ ليَّاُؤ َهْنِم          اَن  لَنََّدا َشًنالَْز ِغَحِلْيَما  أَيا َم

  .)2("أملح"تصغري ل : فأميلح

 ها وغري، باع،قام: تغري وال يلحقها اإلعالل مثلتوالدليل الثالث على أمسيته هو أن حروفه ال 

  . )3(" وأبيع منك،قوم منكأا ذه" :هبا نقولفي التعجب فمن األفعال 

لك دخول نون الوقاية عليه إذا لزمته ذ والبصريون فقالوا هو الفعل وحجتهم يف وأما الكسائي

  .)4("ين إىل رمحة اهللا تعاىلقرما أف" :ياء املتكلم مثال

 إليه بقول أيب حملم فنون الوقاية ختتص بالفعل دون االسم واستدلوا على صحة ما ذهبوا

  :السعدي

                                                 
 .15أنظر األنباري، ال نصاف يف مسائل اخلالف م - 1
 .أنظر املصدر السابق - 2
 .املصدر السابق - 3
 .283أوضح املسالك ص ، ابن هشام- 4



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 209

  اِلمَّ َحُن اْبالَّي ِإِنلَاِم َحَسْيولَ    يِنلُِم ْحي من بين دبيانَ أال فًىت

 ة باطلة ألن نون الوقاية قد تدخل على األمساء و منا الكوفيون واعتربوها حّجذ هوقد رّد

  :ازلك قول أحد الرّجذ

  يِنطْ َبَتْأل َمْد قَ،اًدْيَو ُر،الًْهَم              يِنطْقَ :الَ وقَُضْو احلَألَتاْم

  .وهو ليس بفعل: فقطين يعين حسيب

  . ال يقاس عليهالذي ذا الرجز واعتربوه من الشاذ هيرد البصريونتهم هومن ح

  وبقية الكوفيني من جهة وبني الكسائيوهكذا راحت املسألة بني مد وجزر بني الفّراء

 أما الصيغة الثانية ،"ما أفعله" فكان االختالف يف الصيغة االمسية أي ،والبصريني من جهة أخرى

لك فقال البصريون لفظه لفظ األمر ذ مث اختلفوا بعد ،فقد أمجعوا على فعلية أفعل "أفعل به" أي

  .على صورة املفعول بهاء فزيدت يف الفاعل ليصري بفعل ماض أما الأن أصله ومعناه اخلرب أي 

  ا الزجاج ذاء للتعدية وتبعه يف هب فذهب إىل أن لفظه ومعناه األمر وفيه ضمري والأما الفّراء  

   .)1(والزخمشري وابن كسيان وابن خروف

                                                 
 .284األنباري أوضح املسالك ص - 1
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  :فيمن أتى بعده أثره – 27

 ليصبح هو الشيخ يتوافد على حلقاته  لعدة شيوخ و تأثر هبم، متر السنونمثلما تتلمذ الفّراء

تالميذ ليغترفوا من آرائه، هناك من تأثر به مباشرة وذلك جبلوسه إىل حلقاته، وهناك من أعجب 

  :بآرائه واقتنع هبا فتبناها، ومن هؤالء نذكر ما يلي

   :دمحممد بن قــا -1

، وجيعله الزبريي من أصحاب  أستاذ ثعلبويقال أمحد وهو أبو جعفر بن عبد اهللا بن قادم وهو

  . إىل جانب أيب عبد اهللا الطوال هذا األخري الذي نفتقد إىل أخباره يف كتب الطبقاتالفّراء

 فاستطاع بذلك أن يناظر  وحىت الكسائي فيبدو أنه أخذ كل آراء الفّراءأما حممد بن قادم

، فراحوا يسألونه وهو جييب، وجيادل يف مسائل خمتلفة، ويرى أنه اجتمع يف حلقة مع تلميذه ثعلب

 فيها كذا، وقال أبو احلسن الكسائي فيها كذا، وقال الفّراء قال أبو جعفر الرؤاسي:"وكان جييب

  .وهذه داللة قاطعة على مصاحبته الفّراء واألخذ عنه)1("كذا:فيها كذا،وقلتفيها كذا، وقال هشام 

   :مسلمـة بن عاص -2

 وهوالذي كان ميلي على الطالب كتب )2(، وكان خمتصا به متعصبا للكوفينيكان راويه الفّراء

كان الفّراء خيرج : "يأيت، قال حممد بن اجلهمالفّراء، وقد كان الفّراء يوليه اهتماما خاصا كما س

إلينا وقد لبس ثيابه يف املسجد الذي يف خندق عبويه، وعلى رأسه قلنسوة كبرية، فيجلس فيقرأ 

سلمة فيملي من حفظه اجمللس، مث جييء " امسك: " عشرا من القرآن، مث يقول لهأبو طلحة الناقط
                                                 

  .152الزبيدي، طبقات النحويني و اللغويني ص  -1
  .149الزبيدي، مراتب النحويني أليب الطيب ص  -2
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 بعد أن ننصرف حنن، فيأخذ كتاب بعضنا فيقرأ – من ِجلّة تالمذة الفّراء  يريد سلمة بن عاصم–

  .)1("عليه، ويغري ويزيد وينقص

وهذا ما أدى إىل االختالف بني النسختني ويبدو من خالل كتاب الطبقات أنه كان يناظر 

ما أسيت على « :  يقوليمسعت حممد بن قاسم بن حممد األنبار: "لبو إمساعي، قال أأيضا الفّراء

 و إمنا شيء كما أسيت على تركي السماع لكتاب املعاين للفّراء من أيب العّباس بن أمحد بن حيي

و كتاب سلمة أجود : كان يقطعين عنه احلديث و كان يقرأ بالعشيات على باب داره، قال

كتب، ألن سلمة كان عاملا وكان ال حيضر جمالس الفّراء يوم اإلمالء، وكان يأخذ اجملالس ممن ال

 عنه، وكان أمحد بن حيي مسعه من عحيضر ويتدبرها وجيد فيها السهو، فيناظر فيها الفّراء فريج

  . )2(»كما مسع عنه أيضا كتاب احلدود "  عن الفّراءسلمة بن عاصم

  :خنرج من هذا القول مبالحظتنيو

كانت له من األمهية ما جعل حناة تلك الفترة يتهافتون عليه )معاين القرآن(أن كتاب: األوىل

  . حلفظه

  .فهي أن نسخة سلمة أضبط من نسخة السمري كما يبدو: أما الثانية

كان سلمة حافظا :" ذي حّق حقّه فقال ويعطي كل أن يصّنف أصحاب الفّراءوقد حاول ثعلب

  . )3(لتأدية ما يف الكتب،وكان ابن قادم حسن النظر يف العلل، وكان الطّوال حافظا بإلقاء العربية

                                                 
  .الفّراء معاين القرآن الفّراء مقدمة الكتاب -1
  .57ص II القفطي أنباه الرواة ج– 150الزبيدي طبقات النحويني و اللغويني ص  -2
  .56 صIIأنباه الرواة ج  القفطي،-3
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  : ابن السكــيت -3

، اخذ النحو عن أيب عمرو الشيباين والفّراء، لقي  بن إسحاق السكّيتهو أبو يوسف يعقوب

، وقد مناه عليه ألنه كان أسن  ثعلبراب وأخذه عنهم وقد عاصر أبا العّباس أمحد بن حيياإلع

: منه وأقدم موتا، وقد كان ابن السكّيت حيسن التأليف وثعلب أعلم منه يف النحو، قال ثعلب

أخربين ما وزن :  من أهل البصرة، فقالكنت عند يعقوب يوما فجاءه رجل من غلمان املازين"

 )1("فلقنها يعقوب، وفطن" نفتعل"إنه يقول لك :تفعل، فقلت له: من الفعل؟ فقال يعقوب"نكتل"

 بن أيب مث كان يؤدب ولد جعفر املتوكل وقد غضب عليه يف آخر أيامه جلرأته يف الدفاع عن علي

واحلسني على املعتز واملؤيد ابنا املتوكل، فأمر األتراك فداسوا طالب وآله إىل درجة أنه فضل احلسن 

  . )2(وقيل أهنم سلوا لسانه من قفاههـ 244بطنه وتويف بعد الغد من ذلك اليوم، وكان هذا سنة 

 انقطع عن التعليم أربعني يوما ال لشيء ألنه استحى من السكّيت، قال ويروى أن الفّراء

  .)3("حان اهللا،استحي أن أرى السكّيت، ألين سألته عن نسبه فصدقين،وفيه بعض القبحسب:"الفّراء

  : ثعلـبأبو العّباس -4

 النحو إمام الكوفيني يف,  بن يسار النحوي الشيباين بالوالء لبين شيبان  أمحد بن حييهو أبو العّباس

، أسس  هـ200 ولد ببغداد سنة.)4(و اللغة يف زمانه و هو ثالث ثالثة قامت على أعماهلم مدرسة الكوفة

  .ثقافة واسعة يف النحو حبفظه للقرآن واتصاله حبلقات العلماء لغويني  و حنويني وحمدثني و فقهاء

                                                 
  .151أبو الطيب مراتب النحويني ص  -1
  . 349 صII، ج السيوطي، بغية الوغاة/ 340 ص V ابن خلكان، وفيات األعيان ج -2
  .املصدر السابق نفس الصفحة -3
  .144مهدي املخزومي، مدرسة الكوفة ص -4
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ابتدأت يف طلب العربية : "تأثر أول األمر بالفّراء وكدليل على ذلك ما رواه هو بنفسه قائال

 وسين مثاين عشر سنة، وبلغت مخسا واللغة يف ستة عشر سنة ومائتني، ونظرت يف حدود الفّراء

 مسألة للفّراء إال وأنا أحفظها وأحفظ موضعها من الكتاب، ومل يبق وعشرين سنة وما بقيت علي

  . )1("وحفظتهشيء من كتب الفّراء يف هذا الوقت إال 

 ويبدو تأثر ثعلب بالفّراء واضحا )2( معروف بالثقة واألمانة، وعليما بعلم النحووكان ثعلب

" البهي"ما هو إال كتاب " الفصيح"فقد ذكر ابن خلكان أن كتابه . كما يذكر أصحاب الطبقات

  .)3("و زيادة يسريةسوى الترتيب " الفصيح"وعلى احلقيقة ليس لثعلب يف : "للفّراء يقول

فهو من األعمال النفيسة اليت قام هبا، وقد قال حمققه ألستاذه عبد ) جمالس ثعلب(أما كتابه 

اشتملت جمالس ثعلب على ضروب شىت من علوم العربية، " عن قيمته الّسالم حممد هارون

ائل النحوية على مذهب الكوفيني، ونستطيع أن نقول أن هذه وضمت يف تضاعيفها كثريا من املس

  . )4("اجملالس من أهم الوثائق العلمية يف بيان مذهب أهل الكوفة

وقد ذكر صاحب املدارس أن كل ما نسب إليه من آراء إمنا هو للكسائي والفّراء 

ات اليت اعتمدها مبصطلحاهتما واعتمد على نفس الشواهد اليت اعتمدا عليها، ومن بني املصطلح

                                                 
 أبو الطيب اللّغوي طبقات النحويني واللغويني – 81لقدمي الفهرست ص ابن ا– 118ص Iابن خلكان وفيات األعيان ج -1
  .9 صI جمالس ثعلب ج- 164ص

  .412 صIIالسيوطي املزهر ج -2
  .149 صVابن خلكان وفيات األعيان ج -3
  .24 صIجمالس ثعلب ج -4
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وتكون ) و هي اليت ال يليها مرفوع و منصوب(هذا تكون مثاال : "يف جمالسه التقريب يقول

  . )1("تقريبا، و التقريب مثل كان إالّ أّنه ال يقّدم فعله كما يقدم يف كان

كما أطلق على اسم الفاعل الفعل الدائم وهذا الرأي للفّراء، وكان يطلق على النفي باسم 

 وعلى حرف اجلر باسم اخلافض، وعلى املنصرف باجلاري واملمنوع من الصرف مبا ال اجلحد

جيري، وكان يسمى التمييز باسم التفسري، وغريها من املصطلحات اليت اقتدى فيها بالفّراء وكنا 

  .قد تعرضنا إليها يف الفصل الثالث

فلم يطلقه على ضمري الفصل فحسب بل أيضا  واملالحظ أنه توسع يف العماد مثله مثل الفّراء

  )2(" إنه قامت هند"و " إنه قام زيد"على ضمري الشأن يف مثل 

وهذا دليل على مدى تأثره بالفّراء واستخدامه ملصطلحاته بل يعتربه صاحب املدارس الشارح 

  .)3( من آراء حنويةملا أمجله الفّراء

/ البقرة[]َوَیْسَألوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو [: عند قوله تعاىلف الفّراءتوق:وأورد له املثال التايل

كلمة واحدة مبعىن أي شيء وحملها مفعول به لينفقون،أو )ماذا(  مدليا برأيني،أن تكون ]219

قل ( مث يقف عند تكون ذا مبعىن الذي،أي ما الذي ينفقون، وتكون هنا خربا ملا وينفقون صلتها،

  . )4("فيقول وجه الكالم فيه النصب يريد قل ينفقون العفو) العفو

                                                 
  .53 صIثعلب جمالس ثعلب ج -1
  .422 صI جمالس ثعلب ج– 227شوقي ضيف املدارس النحوية ص -2
  .234املدارس النحوية ص -3
  .141-138 صI الفّراء معاين القرآن ج -4
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مبتدأ وخرب ألنه على ) ماذا(كأنه أبطل أن تكون : "ويعقب على هذا صاحب املدارس قائال

الذي ينفقونه العفو وتكون العفو مبتدأ خلرب : تكون اإلجابة" ما الذي ينفقون: "تقدير معناها

وإمنا اختار الفّراء النصب ألن معىن ماذا عندنا :  يقول ما ذكره الفّراءرح ثعلب ويش)1(حمذوف

حرف أي لفظ واحد كثر يف الكالم، فكأنه قال ما ينفقون، فلذلك اختري ) أي عند الكوفيني(

  . )2("النصب ومن جعل ذا مبعىن الذي رفع

 يف جمالسه، ومن مجلة املسائل اليت وافق فيها ثعلب  ثعلبوهناك مسائل كثرية للفّراء رددها

بل نقل كالمه حرفيا كما سبق وأن ذكرنا ذلك يف الفصل السابق " إال" جواز العطف ب الفّراء

  )3(" اللسان"كما جاء يف 

ينصب ويرفع وخيفض، فتأويل الرفع لدن كان " لدن غدوة : " يقول إىل أن الفّراءوقد أشار ثعلب

  )4("هي مبعىن مذ: غدوة و ينصب خبرب كان، وخيفض بعند، أي عند غدوة، ويقال أيضا إذا رفعت

نه انتهج منهج  واليت تدل على أ ثعلب اليت تبناها أبو العّباسوهناك الكثري من آراء الفّراء

  .الفّراء، أضف إىل ذلك تردد امسه يف جمالسه

 تأثر بالفّراء وإمنا كل آراءه هي له، وقد وما ميكن أن نقوله يف آخر هذا العنصر أن ثعلب

  ملا كانت عربية، ألنه خلصها وضبطها ولواللوال الفّراء«: أبدى إعجابا كبريا به، فهو القائل

الفّراء لسقطت العربية، ألهنا كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد، وتتكلم الناس فيها على مقادير 

                                                 
  .235-234شوقي ضيف املدارس النحوية ص -1
  .املرجع السابق نقال عن لسان العرب البن منظور -2
  .432 ص15ابن منظور، لسان العرب ج -3
  .191ص Iثعلب اجملالس ج -4
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 وليس بعد هذه الشهادة شك يف إخالص التلميذ ألستاذه وتقدير )1(»عقوهلم وقراءهتم فتذهب

  .وتعظيم شأنه

  :ـيانابن كســـ -5

  .صريا كوفيا، حيفظ القولني ويعرف املذهبنيهو احلسن حممد بن أمحد بن كسيان، كان ب

 واملّربد، اهتم بآراء علماء الكوفة وأخذ الكثري منهما على الرغم من أنه أخذ النحو عن ثعلب

 هوقد رأيت أنا أجزاء كثرية من كتاب سيبوي«: كان مييل أكثر للبصريني،قال فيه أبو الطيب اللّغوي

  )2( » خيالف فيها سيبويه مع هذا خيتار أشياء من مذاهب الفّراءمخسني مرة،وكان ابن كسيان

 يف الفصل بني اسم إن وخربها يف مثل إن زيدا ال أظن قائم وإن زيدا وقد ذهب مذهب الفّراء

إمنا أمتنع ذلك ألنه كالم «:  بقولهواحتج ابن كسيان" " لئن شاء اهللا قائملغري شك قائم وإن زيدا

معترض به من إخبارك عن نفسك كيف وصفت اخلرب عن زيد شك كان عندك أو يقينا والتوكيد 

  . )3(»ال تتعلق خبربك وهي متجاوزة إىل اخلرب" إن"إمنا هو خلرب زيد ال خلربك عن نفسك ألن 

  :  جعفر النّحاسأبو -6

، "كتاب التفاحة"، له خمتصر مساه هـ337وهو أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي املتوىف سنة 

وقد تبىن الكثري من اآلراء النحوية للفّراء وحىت املصطلحات كتسميتة للنفي باسم اجلحد، ونائب 

  .)4(مية الصفة بالنعت والتمييز بالتفسريالفاعل باسم املفعول الذي مل يسم فاعله وتس

                                                 
  .9الفّراء، معاين القرآن مقدمة الكتاب ص -1
  .140راتب النحويني صم - 2
  . نقال عن اهلمع251شوقي ضيف املدارس النحوية ص - 3
  .331 صI  املغين ج– 234شوقي ضيف املدارس النحوية ص -4
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  :ياألعلم الشنـتمر -7

، فقد تبىن آراء هـ476 املتوىف سنة وتأثر به من حناة املدرسة األندلسية، األعلم الشنتمري
ذ برأيه أن الفاء تزاد يف اخلرب املدرستني البصرية والكوفية وما يهمنا هنا هو تأثره بالفّراء، فقد أخ

  . )1("زيد فال تكلمه"و" زيد فكلمه: "إذا كان أمرا أو هنيا فقط مثل
وهذا " يف الدار زيد واحلجرة عمرو: " يف جواز العطف يف معمويل عامليت مثلكما تبع الفّراء

يف : " يف منع العطف يف حالة الرفع يف مثليف حالة عطف احلجرة على الدار باجلر، وتبع سيبويه

إن وىل املخفوض حرف العطف كاملثال األول جاز، جمليئه يف : "قائال" الدار زيد وعمرو احلجرة 

  . )2("السماع، وألن املتعاطفات تعادلت فيه، وامتنع كما يف املثال الثاين

   :السهــــيلـي -8

ير صاحب كتاب الروض األنف يف شرح السرية هو أبو القاسم عبد الرمحان بن عبد اهللا الضر

، برع يف العربية والتفسري وعلم الكالم وكانت آراؤه هجينا من آراء هـ581النبوية، تويف سنة 

:  يف أن احلال ال يأيت مؤكد وأهنا يف املثالالكوفيني والبصريني والبغداديني، فقد أخذ برأي الفّراء

  . وقسمها آخرون إىل مبينة ومؤكدة)3(نة ال مؤكدةمبي" فتبتسم ضاحكا" 

وأخواهتا ال تعمل يف اخلرب، بل هو باق على رفعه قبل دخوهلا " إن"كما تبعه أيضا يف أن 

  .)4(عليه

  :ــالكابـن مــ -9

                                                 
  .294شوقي ضيف املدارس النحوية ص -1
  .294املصدر السابق ص -2
  .245 صII مهع اهلوامع ج– 299املصدر السابق ص -3
  .134 صIامع ج مهع اهلو– 300املصدر السابق ص -4



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الفالفصل الثالث                                                                                                                     

 218

  ة، كان إمام النحاهـ672هو مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطاين اجلياين املتوىف سنة 

للبصريني   والغويني يف عصره، وهو صاحب األلفية املشهورة، تبىن آراء كثرية منها ما هو

أخت كان ال تتصرف، و أن لو " دام" أن ومنه للكوفيني، ومن بني آراءه اليت تابع فيها الفّراء

َودُّوا َلْو ُتْدِهُن  [:و مثل] 96/البقرة[ ]َنٍةَیَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُیَعمَُّر َأْلَف َس[: مصدرية يف مثل قوله تعاىل

  . )1(]9/القلم[ ]َفُيْدِهُنوَن 

جيوز : " يف جواز حذف ليس إذا كان امسها نكرة عامة تشبيها بل يقولتابع بن مالك الفّراء

  .)2("ليس أحد ألن الكالم قد يتوهم متامه بليس: يف ليس خاصة أن نقول

 قليلة ممن تأخروا به وتبنوا آراءه ويبقى حقيقة املؤسس احلقيقي للمدرسة هؤالء جمموعة

.الكوفية وإليه ترجع معظم آراء الكوفيني بعده

                                                 
  .370 صI السيوطي مهع اهلوامع ج -1
  .333شوقي ضيف، املدارس النحوية ص -2
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  :مصادر األخذ عند الفّراء
  

هناك جمموعة من املصادر األساسية اليت أخذوا عنها مادهتم اللّغويـة      لقد اتفق القدماء على أن      

والنحوية نستطيع أن نقول عنها إهنا مصادر السماع أو النقل أو األخذ كما يسميها البعض وقـد                 

 وأعين به ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعـاىل               « يف قوله    مجعها السيوطي 

 وكالم العرب قبل بعتثه ويف زمنه وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثـرة              εه  القرآن، وكالم نبيِّ  وهو  

  )1(.»املولدين نظما ونثرا، عن مسلم أو كافر، فهذه ثالثة أنواع ال بد يف كل منها من الثبوت

وال شك أن كل عامل له مصادر يرجع إليها للنقل وهي متنوعة دائما وهذا دليل على غـزارة                  

افته، والفّراء واحد من هؤالء فالنقل هو األصل األول الذي اعتمد عليه يف كتابه معاين القرآن                ثق

  :وقد تنوعت مصادر النقل لديه وميكن حصرها فيما يلي

  .القرآن الكرمي 

  . القراءات القرآنية 

  . احلديث الشريف 

  . الشعر 

  .كالم العرب 

  ادر؟ من هذه المصفكيف استفاد الفّراء

                                                 
 .48 ص ، االقتراح،السيوطي - 1
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  : الكريم القرآن - 1

القرآن الكرمي هو كالم اهللا سبحانه وتعاىل، وهو أفصح كالم وأبلغه، وهو الوحي املرتل على 

 للبيان واإلعجاز ويعد أساس مصادر اللغة العربية عند العرب وأعالها، مل εسيدنا رسول اهللا 

هد صدقا وأصحها دليال ويعرب خيتلف حوله أحد من أهل العلم واللغة والنحو،على أنه أجدر الشو

 إذا جوزنا إثبات اللغة لشعر جمهول، فخور إثباهتا بالقرآن العظيم «: قولهب عن ذلك الفخر الرازي

أوىل، وكثريا ما نرى النحو بني متحيزين يف تقرير األلفاظ الواردة يف القرآن، فإذا استشهدوا يف 

أنا شديد التعجب منهم فإهنم إذا جعلوا ورود ذلك البيت اجملهول   وتقريره ببيت جمهول فرحوا به

  )1(» فألن جيعلوا ورود القرآن دليال على صحته كان أوىل على وفقه دليال على صحته،

د هلجاهتا ورفع قيمتها فأقبل عليها حَّ فواواللغة العربية وثيقة الصلة بالقرآن الكرمي الذي نزل هب

نائها كيونس بن حبيب وسيبوية واألخفش والكسائي والفّراء وابن جّين يتدارسها من ليس من أب

وغريهم فكل هؤالء األعالم أعاجم، وليس من السهل أن توضع لغة وحتضى بالقبول من قبل كل 

لغة العربية الذي يظهر يف غزارة مادهتا وبراعة ان يف فضل القرآن على م ميكاألمم، ورمبا السّر

  .م اللغة العربية لفهم القرآن الكرميذا السبب اندفع األعاجم إىل تعلّأساليبها و بياهنا وهل

ليس هذا فحسب بل جعلوا من القرآن الكرمي مدركا من مدارك النحو واللغة وال عجب يف                

هذا ألنه معجزة الرسالة، ومطلع اهلداية، وهو أفصح مما نطقت به العرب ونصه أوثق ما وصـل                 

لنحو وسائر العلوم اللسانية األخرى فقد التف حوله الفقهاء يستنبطون يد اقعإلينا وعليه اعتمد يف ت

                                                 
 .03/93 عن تعبري الفخر الرازي 36 حممد اخلضر حسني  اجلزائري القياس يف اللغة العربية ص  - 1
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منه األحكام الشرعية واعتمد عليه النحاة أيضا يف استنباط القواعد النحوية والالفت لالنتبـاه أن               

  . هبذا اجلانباهتماألعاجم كانوا أكثر من 

ت القواعد وبنائها ويشري صاحب الشاهد الشعري إىل أمهية القرآن الكرمي كمصدر لتثبي

 ما من شك أن العقل واملنطق يقتضي أن يكون القرآن الكرمي هو األساس األول لبناء « :بقوله

  .)1( »حنالقواعد العربية ال سيما أن هذه القواعد إمنا قعدت أساس يصان هبا كتاب اهللا من اللّ

  .آن وصونه من اللحنفاحلقيقة اليت ال جدال فيها أن نشأة علم النحو كان غايته خدمة القر

وال أحد ينكر الدرجة اليت يبلغها القرآن الكرمي يف الفصاحة والبالغة وقوة البيان، هلذا اندفع 

النحاة إىل االحتجاج به ولكن ليس يف كل احلاالت فمن النحاة من يرجع إىل كالم العرب 

 حنو أنّ وز حذفها واملصدرية ال جي" أن"ومن أمثلة هذا أهنم قرروا أن " ويتغاضى عن القرآن 

 :حيفظ وال يقاس عليه، وقد جاء على حنو هذا املثل قوله تعاىل) تسمع باملعيدي خري من أن تراه(

… ومقتضى ارتفاع مرتلة القرآن يف الفصاحة ]24 /الروم[]َوِمْن آَیاِتِه ُیِریُكُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا [

  .)2(ة جمرى ما يصح القياس عليهاملصدرية كما ورد يف اآلي" أن"أن جتري حذف 

 الكتاب احلكيم األساس األول لتوضيح بعض املسائل اللّغوية ولشرح القواعد اختذ الفّراء

النحوية وكثريا ما كان يتعرض جلانب التفسري واختالف القراءات مشريا إىل تعدد وجوه اإلعراب 

ه إعرايب وقد تعددت الظواهر النحوية اليت عاجلها للكلمة الواحدة واحتمال اجلملة ألكثر من وج

الفّراء يف ضوء اآليات الكرمية هلذا عد كتاب معاين القرآن للفّراء، أفضل دراسة تطبيقية للنص 

                                                 
 .1987 سعود السعودية البائل حممد الشاهد الشعري يف النحو العريب جامعة امللك - 1
 .37حممد اخلضر حسني اجلزائري، القياس يف اللغة العربية ص  - 2
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القرآين ورمبا الشيء الوحيد الذي يعيق الطالب على فهمه هو كثرة التغيري يف مصطلحات النحو 

 وسيبوية ومل يتوقف الفّراء بازاء كل آيات الذكر احلكيم بل فقط والتصريف اليت أسسها اخلليل

الكتاب «:عند اآليات اليت يرى فيها إشكال واليت من خالهلا ثبت النحو الكويف وكان دائما يقول

  )1(. »أعرب وأقوى يف احلجة من الشعر 

 إىل القرآن  ن يرجعفكثريا ما كا" القياس" ومن األمور اليت استعان فيها بالذكر احلكيم 

اْذُآُروا ِنْعَمِتَي [: األحكام، ومن أمثلة ذلك توقفه أمام قوله تعاىلضالكرمي يف أقيسته إلصدار بع

 وما «: بتحريك ياء املتكلم بالفتح ألن هذه الياء ثابتة يقول الفّراء. ]40/البقرة[ ]الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم 

 ] الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فََبشِّْر ِعَباِد، [: واستدل لذلك قوله تعاىل»ء مل تنصبمل تكن فيه اليا

  .]18- 17/الزمر[

ُقْل َیا  [: فعباد حذفت منها الياء وهي غري منصوبة، وجيوز إسكان ياء املتكلم كقوله تعاىل

  .]53/الزمر[ ]ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم 

  )2( » وعلى هذا يقاس كل ما يف القرآن منه«: يقول الفّراء

ومن القواعد النحوية اليت صاغها بناء على الذكر احلكيم استعمال حروف االستفهام املقترنة             

  .]148/البقرة[ ]َأْیَن َما َتُكوُنوا َیْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِميعًا [:مبا للشرط ولتوضيح ذلك توقف بازاء قوله تعاىل

أصبحت أداة شرط جازمة لفعلني فعل " مبا" كانت أصال لالستفهام وعندما اقترنت "فأين"

إذا رأيت حروف االستفهام قد « : قائالويعلل ذلك الفّراء) يأت(وجوابه ) تكونوا(الشرط 

                                                 
 .14 ص I ج ، معاين القرآن،الفّراء - 1
 .29 ص I ج ، معاين القرآن، الفّراء- 2



 ّراء من خالل كتابه معاين القرآنـ اآلراء النحوية اليت تفّرد هبا الف                                                                                                                 الفصل الرابع    

 224

 ] ًا َما َتْدُعواَأّی [مثل قوله أينما، ومىت ما، وأميا، وحيث ما، وكيف ما، "ما"وصلت بـ

 كان األغلب عليها "ما "فإذا مل توصل بـ. كانت جزاء ومل تكن استفهاما ]110/اإلسراء[

  .)1(»االستفهام، وجاز فيها اجلزاء

نكم       [:  حذف اخلرب إذا مل يغري ولتوضيح ذلك استدل بقوله تعاىل          أجاز الفّراء  ون م ذین یتوف وال

  .]234/البقرة[ ]ر وعشراهأنفسهن أربعة أشویذرون أزواجا یتربصن ب

وهو مجلة فعلية، ) أزواجا(لـ ) يتربصن(ليس له خرب وإمنا جاء اخلرب ) الذين(فاالسم املوصول 

 فدلك جائز إذا «:  هذا بناء على املعىن قائالوعلل الفّراء) الذين(واألصل أن يكون اخلرب لـ 

مضافة إليها فيها معىن اخلرب أن تترك األول ويكون اخلرب عن ذكرت أمساء، مث ذكرت أمساء 

ومن مات عنها زوجها تربصت، : املضاف إليه، فهذا من ذلك ألن املعىن واهللا أعلم إمنا أريد به

  .)2( »فترك األول بال خرب وقصد الثاين، ألن فيه اخلرب واملعىن

باختالف اإلعراب يف القرآن الكرمي ومن أمثلة ذلك قوله  أيضا إىل اختالف املعىن أشار الفّراء

 [ إن شئت رفعت قوله «:، يقول الفّراء ]41/املائدة[]َوِمَن الَِّذیَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب  [: تعاىل

َظاِلٌم ِلَنْفِسِه ا َفِمْنُهْم [يف املعىن متصلة مبا قبلها، كما قال اهللا ) من(مبن ومل جتعل  ]َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب 

" ين يسارعون يف الكفر من هؤالء وال ذ وإن شئت كان املعىن ال حيزنك ال]32/فاطر[ ]َوِمْنُهْم ُمْقَتِصد

 .» على االستئناف) مساعون(فترفع حينئذ " من الذين هادوا

                                                 
 .85ص  I ج ، املصدر السابق- 1
 .150ص  II، ج املصدر السابق  - 2
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فما أتاك من مثل  «:ل ذلك قائال ويعلّ) مساعني للكذب ( نصبه على أنه حال أياءّرفوأجاز ال

دح أو الذم فهو املهذا يف الكالم نصبته ورفعته، ونصبته على القطع وعلى احلال وإذا حسن فيه 

  .)1(»وجه ثالث ويصلح إذا نصبته على الشتم أو املدح أن تنصب معرفته كما نصب نكرته

م ومن أمثلة ذلك استعمل صيغة اسم ي الذكر احلكيآ باجلانب الصريف يف دراسة بعض  اهتم الفرّاءاكم

 ] ال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإلَّا َمْن َرِحَم [:ه تعاىللالفاعل واملقصود اسم املفعول واستدل لذلك بقو

    .]43/هود[

 :قائال ذلك فاملرحوم هو املعصوم وليس العاصم وال جيوز القول املعصوم العاصم ويوضح الفّراء

وال ) من(ال معصوم اليوم من أمر اهللا جلاز رفع : لو جعلت العاصم يف تأويل معصوم كأنك قلت«

فمعناه واهللا أعلم . ]6/طارقال[ ] ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق [:تنكرن أن خيرج املفعول على فاعل، أال ترى قوله

، ويستشهد الفّراء بقول بعض )2(» معناه مرضية. ]21/احلاقة[ ]في عشية راضية[:مدفوق، وقوله

  الشعراء

  دع املكارم ال ترحل لبغيتها                    واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي

رضيت ودفق : رضيت هذه املعيشة وال تقول: املكسو، تستدل على ذلك أن تقول: معناه

  .)3(املاء، وال تقول دفق وتقول كسي العريان وال تقول كسا

                                                 
 .309 -308 ص I، ج املصدر السابق  - 1
 .15 ص II، ج املصدر السابق  - 2
 .16 ص II، ج املصدر السابق-  3 
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 أشحة منصوب على احلال وأجاز الفرّاء ]19/األحزاب[ ]َأِشحًَّة عَلَيْكُْم  [:قف أيضا عند قوله تعاىلويف هذا الباب تو

  )1(»لذّم والرفع جائز على االستئناف ومل أمسع أحدا أقرأ به واشحة يكون على ا«:رفعه على االستئناف بقوله 

  :القراءات القرآنية - 2

اءات عند الدراسيني فوقع خلط بني القراءات السبع وبني األحـرف           لقد اختلف مفهوم القر   

  .السبع بينما اتفقوا يف أهنا أحد مصادر املادة اللّغوية

فما املقصود بالقراءات السبع؟ وهل هي ذاهتا األحرف السبع؟ قبل أن نتعرض إىل ذلك جيدر               

رك الزركشي يوضح لنا ذلك كما      بنا أن نبني أوال أن هناك فرقا شاسعا بني القرآن والقراءات ولنت           

 εالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتل على حممـد            «أورده يف اإلتقان  

فيتها مـن ختفيـف     يللبيان واإلعجاز والقراءات اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف وك         

  .)2(»وتشديد غريها

فظة من أوجـه    للا يلحقوة القرآن الكرمي وما     فالقراءات كما بينها الزركشي تتعلق بطرق تال      

  .النطق املختلفة

 كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف           «:أما أبن اجلزري فيعرفها بأهنا      

ها وال حيل إنكارها بل     العثمانية ولو احتماال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردّ           

  .)3(» نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلاهي من األحرف السبعة اليت

                                                 
 .338 ص II، ج املصدر السابق - 1
 .80 ص ، اإلتقان يف علوم القرآن،الزركشي - 2
 .09 ص I ج ، النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري - 3
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 ويف εأما األحرف السبعة فهي اللهجات اليت نزل هبا القرآن الكرمي واليت ذكرهـا الرسـول    

  .)1( »إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف وأعطاك بكل ردة مسألة«قوله 

مجيع اخللق أمحرها وأسـودها، عربيهـا        بعث إىل    εومل يرتل الكتاب على حرف واحد ألن النيب         

وعجميها وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاهتم خمتلفة وألسنتهم شىت ويعسر علـى أحـدهم                

  .)2(ماالنتقال من لغة إىل غريها أو من حرف إىل آخر بل قد يكون بعضهم ال يقدر على ذلك وال بالتعلّ

فسها األحرف السبعة، ويؤكد هذا الزركـشي       فمن اخلطأ االعتقاد أن القراءات السبع هي ن       

 من ظن أن قراءة هؤالء القراء كنافع وعاصم، هي األحرف السبعة اليت يف احلديث فقط،                «بقوله

  .)3(»غلط غلطا عظيما

وقد وضع علماء األصول شروطا لقبول القراءات وبالتايل وضع حد فاصل بني القراءة اليت جيوز               

  :ليت جيب ردها ألهنا غري صحيحة أو يشوهبا شك ومن هذه الشروطاالستشهاد هبا ألهنا صحيحة وا

  .صحة السند واتصال الرواية 

  .حد املصاحف العثمانيةأموافقة  

  .أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه 

وفق هذه الشروط حاول العلماء تصنيف القراءات وترتيبها حسب صحة سـندها وقوتـه               و

  .فق عليها ومنها اآلحاد ومنها الشاذفمنها القراءات السبع املتواترة املت

                                                 
 .20 ص I ج ،املصدر السابق - 1
 .22 ص ،املصدر السابق - 2
 .80ن يف علوم القرآن ص  اإلتقا،الزركشي - 3
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لّ  ّلإذا س ّراء منا بوجود آ راءات فهل أخذ الف ذه الق ك  ه ي ذل ا ونهج ف ا آله  به

ذآورة  ة الم ضوابط الثالث ة لل راءات موافق ون الق وفيين أم اشترط أن تك نهج الك م

  آنفا ؟

  : من القراءاتموقف الفّراء

 يف هذا اجلانب بل جنده أكثر من النقل عن املفسرين            عن منهج أستاذه الكسائي    اءمل يبتعد الفرّ  

  .والقراء فتعددت أمساء القراء يف كتابه معاين القرآن وجلهم من الكوفيني

يف موضع آخر، وقـد      إن نسب القراءة إىل صاحبها يف موضع فقد يغفله           واملالحظ أن الفّراء  

 وكان يرجح أحّيانا قراءات شاذة على أخـرى         «ينسبه لصاحبها إذا تكررت دون ذكر القراءة        

  )1( »مشهورة أو يعادل بينهما دون ترجيح

وال  [:وكان يكره القراءة اليت ختالف اإلمجاع ومثال ذلك قراءة شبيه عن عاصم قوله تعـاىل              

ا      يم حميم سأل حم  ولست اشتهي ذلك ألنه «: ء للمجهول ويعرب عن ذلك بقوله   بالبنا. ]10/املعارج[ ]ی

  )2(»)يسأل ( راء جمتمعون علىقخمالف للتفسري وألن ال

  . مصدرا مهما لتأصيل النحو العريبها الفّراءولنقف عند بعض القراءات اليت عّد

 وحـرص   )معاين القرآن (األوىل من كتابه     القراءات اهتماما كبريا منذ الصفحات       أوىل الفّراء 

على بيان التوجيه النحوي هلا مشريا إىل ما يسندها من الشعر وكالم العرب، ويكتفي يف بعـض                 

  .األحيان باإلشارة إىل اجلانب الداليل فقط

                                                 
 .105 ص ،غوية الدراسات اللّ، حسنيدياسني حمم آل - 1
 .184 ص IIIج ،  معاين القراء،الفّراء - 2
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ج كل   كان يرد بعض القراءات وال يأخذ هبا ويف بعض األحّيان يدر           والالفت للنظر أن الفّراء   

القراءات مث يستحسن واحدة ويقبح الباقي، ومن القراءات ماال خيتلف فيها املعىن، ومن أمثلة ذلك               

اتٍ     [: قوله تعاىل  فآدم فاعل وكلمات مفعول به للفعل تلقـى،        . ]37/البقـرة [  ]َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلَم

فجعل الفعـل للكلمـات     ) ه كلمات فتلقى آدم من رب   :( وأشار الفّراء إىل أن بعض القراء قرأها      

، واستدل بآية أخرى    )1(ألن ما لقيك، فقد لقيته، وما نالك فقد نلته        .  واحد - واهللا أعلم  -واملعىن

اِلِمينَ     [: من الذكر احلكيم إلبراز التباين يف القراءات ومثل ذلك قوله تعاىل ِدي الظَّ اُل َعْه   ] ال َیَن

  ).ال ينال عهدي الظاملون (ويف قراءة عبد هللا . ] 124/البقرة[

فاعل مرفوع بالضمة املقدرة الشتغال احملـل بالكـسرة         ) عهدي(فالقراءة األوىل يكون فيها     

) عهـدي ( مفعول به أما القراءة الثانية    ) الظاملني( املناسبة، وياء املتكلم يف حمل جر مضاف إليه و        

 هنا هو عدم التبـاين   ن يبينه الفّراء  أفاعل وما أراد    ) الظاملون(مفعول به وياء املتكلم مضاف إليه و      

كما تقول نلت خريك ونالين     : وقد فسر هذا ألن ما نالك فقد نلته       « :يف املعىن ويعلل ذلك قائال      

  . فاملعىن واحد)2(»خريك

 ]َأصَّدََّق َوَأُآْن ِمَن الصَّاِلِحيَنَلْوال َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب َف [: أيضا عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

 رددت وأكن على موضع الفاء، «:وجزمه، يقول الفّراء) أكن(مشريا إىل جواز نصب . ]10/املنافقني[

زم، والنصب على أن ترده على ما ألهنا يف حمل جزم إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغري الفاء ُج

بالواو، وقد قرأ هبا بعض " وأكون " بن مسعودوهي يف قراءة عبد اهللا" وأكون" بعدها فنقول

                                                 
 .28ص  I ج ،املصدر السابق - 1
 .76ص  Iج ، املصدر السابق - 2
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 وذكر أن الواو قد حتذف من الرسم وهي ثابتة يف اللفظ وهذا )1(وأرى ذلك صوابا: القراء قال

فتسقط األلف يف الرسم وتثبت يف " سليمن"و " الرمحن" الختالف استعماهلا ومثال ذلك كلمة 

   .]18/العلق[ ]َسَنْدُع الزََّباِنَيَة [:ه تعاىلاللفظ ومثل ذلك قول

 فكتبـوه يف  «: يقـول " األيكة" أيضا إىل سقوط ألف الوصل والقطع من كلمة     وأشار الفّراء 

ِة    [موضع   ِة   [، وهي يف موضوع آخر      ]176/الشعراء[ ] ْلَأْیَك ) 2(»اء على التمام  القّر ، و ]78/احلجر[ ]اْلَأْیَك

ة بإثبات األلفني ويؤكد الفّراء أهنا قرأت األيكة باهلمزة يف كل القرآن الكرمي ما عدا يف                أي األيك 

  ).ليكة(ها أهل املدينة كنافع وابن كثري وابن عامر أسورة الشعراء ويف ص فقد قر

ك اهلمز   أنه كتبت يف هذين املوضعني على تر       - واهللا أعلم  –  ونرى «:  هذا بقوله  ويعلل الفّراء 

فسقطت األلف لتحرك الالم، فينبغي أن تكون القراءة فيها باأللف والالم ألهنا موضع واحـد يف                

: بإسقاط األلفني وتوقف أيضا بازاء قوله تعاىل        ) أليكة( وكان الفّراء يرفض قراءة      )3(قول الفريقني 

أما ) إال أن ختافوا ( فأشار إىل قراءة عبد اهللا بن مسعود    .]229/البقرة[ ]ِإلَّا َأْن َیَخاَفا َألَّا ُیِقيَما ُحُدوَد اللَِّه        [

 أما  » وال يعجبين ذلك   «: قال الفّراء  ، بالبناء للمجهول  )إال أن خيافا   (قراءة محزة بن حبيب الزّيات    

وف والظن متقاربان يف كـالم العـرب        على أن اخل  " إال أن يظنا أن يقيما حدود اهللا      :" قراءة أيب 

والوجه اإلعرايب هنا خيتلف باختالف القراءتني، ففي قراءة عبد اهللا بن مـسعود وقـع اخلـوف                 

وحدها أما محزة فقد أوقع اخلوف على الرجل  واملرأة وعلى أن فالفعل هنا قد عمل يف                 ) أن(على

                                                 
 .87ص  Iج ، املصدر السابق - 1
 .I 88ج ، ملصدر السابق ا- 2
 .91  صIج ، املصدر السابق - 3
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 معمول واحد الرفع، والنحويـون      نائب الفاعل ويف أن ومعوهلا، أي أن الفعل عمل يف أكثر من           

  .)1(بدل اشتمال من نائب الفاعل) أال يقيما(يصححون هذا الوجه اإلعرايب بأن يكون 

  .]5/الكهف[ ]َآُبَرْت َآِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم [:يف قوله تعاىل) كلمة( أن نصب ورفع أشار الفّراء

كربت كلمة خترج مـن     (ييز وهناك من قرأ بالرفع على أهنا فاعل أي          فكلمة هنا منصوبة على أهنا مت     

كربت تلك الكلمة كلمة،    ):كربت(فمن نصب أضمر يف   :"  عن هذا بقوله   وقد عرب الفّراء  ) أفواههم

  .ويفهم من سياق اآلية التعجب )2()عظم قولك وكرب كالمك:(ومن رفع مل يضمر شيئا كما تقول

 أمام بعض القراءات الشاذة اليت مل جيد هلا ما يسندها من كالم العرب خاصة وتوقف الفّراء

  .أنه كان يتمسك متسكا شديدا بصورة كتابة املصحف

ْم ال       [:ومن القراءات الشاذة اليت توقف عندها قوله تعـاىل  َبُقوا ِإنَُّه ُروا َس ِذیَن َآَف َسَبنَّ الَّ َوال َیْح

ُزونَ  باليـاء وبعـدما   ) حيسنب(وها حتسنب بالتاء وقرأها محزة      ؤ قر ّراءق وذكر أن ال   ]59/نفالاأل[ ]ُیْعِج

  .)3("وما أحبها لشذوذها" يعرض الفّراء الوجوه اإلعرابية يتوقف عند قراءة محزة ليضعفها قائال

ا َأبَ          [: وتوقف أيضا عند قوله تعـاىل      وا َی يُكْم َفُقوُل ى َأِب وا ِإَل َرق      اْرِجُع َك َس ا ِإنَّ اْبَن  ]81/يوسـف [ ] اَن

وال أشتهيها ألهنا شاذة وكأنه ذهب إىل أنه ال يـستحل أن يـسرق ومل               «: ويرفض ذلك قائال  .

  .، والفّراء هنا يفسر القراءة مبا عرف من أمر بينامني يف قصة يوسف عليه السالم)4(»يسرق

                                                 
 . اهلامش145ص  Iج ، املصدر السابق - 1
 .134ص  IIج ، املصدر السابق - 2
 .415ص I ج، املصدر السابق - 3
 .53ص IIج ، املصدر السابق - 4
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ا   [: صحت قياسا ومساعا ومثال ذلك قوله تعاىل بعض القراءات رغم أهناوقد رفض الفّراء َما َأَن

لُ             ْن َقْب َرْآُتُموِن ِم ذكر الفّراء أن بعـض     . ]22/إبراهيم[ ]ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َآَفْرُت ِبَما َأْش

 ذلـك   القراء قرؤوها بكسر الياء ومنهم محزة واألعمش وحيي بن وثّاب ورفضها الفّراء معلـال             

 من سلم منهم من الوهم ولعله ظن أن الباء يف           لعلها من وهم القراء كطبقة حيي فإنه قلّ       «: بقوله

وذهب الفّراء إىل أن الياء     . )1(»ه والياء من املتكلم خارجة من ذلك      خافظة للحرف كلّ  ) مبصرخي(

لكم دينكم   (ئمن املتكلم تسكن إذا حترك ما قبلها وتنصب إرادة اهلاء أي هاء السكت، كما قر              

  .)2(فنصبت وجزمت) ويل دين

وامللفت النتباه أن العديد من النحويني رفضوا هذه القراءة ومن قرأها بالكسر عللوا أن اليـاء                

  ).مبصرخي إين(كسرت اتباعا للكسرة اليت بعدها يف 

َأْرِض   [: أما يف قوله تعاىل   إىل تبـاين  ار الفـّراء فقد أش. ]10/الـسجدة [ ]َوَقاُلوا َأِإَذا َضَلْلَنا ِفي اْل

  .)3(لنا فهي قراءة شاذةلنا فهي قراءة العامة أما ضِلالقراءات يف ضللنا فأما ضلََ

 يف بعض األحّيان يرفع بعض القراءات إىل اخللفاء الراشدين وذلك إلبراز صحتها             وكان الفّراء 

) قل إمنا ادعوا ريب  ( وعاصم   فقد قرأها األعمش  . ]20/اجلـن [ ]و َربِّي ُقْل ِإنََّما َأْدعُ  [: ومثله فقوله تعاىل  

 بن أيب طالب رمحـه اهللا       وكذلك قرأها عامة أهل املدينة كحمزة وأيب عمر ويذكر الفّراء أن علي           

  .)4()قال إمنا ادعوا ريب(  :قرأها 

                                                 
 .75ص II ج ،املصدر السابق - 1
 .75ص II ج ،ملصدر السابق - 2
 .331ص II ج ،املصدر السابق - 3
 .195ص III ج ،املصدر السابق - 4
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 ولكن ليس معىن هذا  كان يعتمد كثريا على قراءة الكسائيوال بد من اإلشارة إىل أن الفّراء

 أنه كان يقبل بكل قراءاته فكثريا ماكان يردها مفضال قراءة غريه ومن أمثلة ذلك قوله

قرأ : ال بعضهم والفتح أحب إيل وق«: قال الفّراء  .]14/النمل[ ]َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم[:تعاىل

  . أي أنه ال يقبل قراءاته)1(»أخالفه أشد اخلالف: الكسائي بالرفع فقال

ا                   [: وتوقف عند قوله تعاىل    َه ِإلَّ ْسِط ال ِإَل ًا ِباْلِق ِم َقاِئم و اْلِعْل ُة َوُأوُل َشِهَد اللَُّه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َواْلَمالِئَك

المُ     ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكيُم ، ِإنَّ     وعرض القراءات املختلفة لآلية    .  ]19 – 18/آل عمـران  [ ]  الدِّیَن ِعْنَد اللَِّه اْلِأْس

األوىل ) أن( فكـان يفـتح       أما الكسائي  استحسنها الفّراء ) إن الدين   ( الكرمية فقرأ محزة بكسر   

 وهو وجـه    «: نية وعقب الفّراء على هذا قائال     والثانية أما ابن عباس فقرأ بكسر األوىل وفتح الثا        

  .)2(»جيد

ونكتفي هبذه القراءات على سبيل املثال فقط وال بد من اإلشارة إىل أن القراءات تعد حمور كتـاب                  

ها كان يعتمد على رسم      للفرّاء وهي موضوع جدير بدراسة معمقة ويف األخذ هبا أو ردِّ           )معاين القرآن (

إمنا ذكرنا من حديث عن القراءات وموقـف        :  وأشعارهم وخالصة القول   املصحف و على لغات العرب    

 منها يؤدي بنا إىل أن نقرر أن الرجل يقدس القرآن الكرمي تقديسا عظيما ويظهر هذا من خـالل                   الفرّاء

  .اتاهتمامه برسم املصحف وخمتلف القراءات، ويف الكثري من األحيان كان يشري إىل جواز كل القراء

                                                 
 .132ص IIج ، لسابقاملصدر ا - 1
 .200ص  I معاين القرآن ج الفّراء، - 2
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   :الحديث الشريف - 3

من األمور الالفتة لالنتباه أنه وقع جدل واسع بني علماء اللغة حـول جـواز االستـشهاد                 

باحلديث يف القضايا اللّغوية والنحوية وقد كان هذا يف املراحل املتأخرة من حياة الدرس اللّغـوي                

ـ 745ت   (ه بعده أبـو حّيـان     وتلميذ) هـ686ت   (عند العرب فذهب ابن الضائع     إىل عـدم  ) ـه

فقد أجاز ذلـك يف كتابـه املـسمى         ) هـ672 ت (االستشهاد باحلديث الشريف وأما ابن مالك     

 وهو حياول يف هذا الكتاب شـرح        )شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح     (

  .)صحيح البخاري(حاديث اليت وردت يف املشكالت اللّغوية والنحوية يف األ

أما إذا عدنا قليال إىل الوراء ووقفنا إىل األوائل من كبار علماء اللغة والنحو كأيب عمرو بـن                  

 وسيبوية والفّراء لوجدناهم استشهدوا باحلديث      العالء واخلليل بن أمحد وعلي بن محزة الكسائي       

  .نتشار على حنو ما جند مع الذكر احلكيم والشعرولكن ليس إىل درجة الشيوع واال

وقد حاول الشيخ حممد اخلضر حسني مؤخرا حتديد األحاديث اليت ال ينبغي أن تكون موضع               

  :اخلالف بني الفريقني وهي أنواع 

  .ما يروى بقصد االستدالل على كمال فصاحته عليه الصالة والسالم) 1

  .اطب كل قوم من العرب بلغتهم ككتابه إىل مهذان كان خيεما يروى لالستدالل على أنه ) 2

ما يروى لبيان أقوال كان يتعبد هبا أو أمر بالتعبد هبا كألفاظ القنوت والتحيات وكـثريا                ) 3

  .من األدعية اليت يدعو هبا يف أوقات خاصة
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األحاديث اليت وردت من طرق متعددة واحتدت ألفاظها فاحتاد األلفاظ مع تعدد الطـرق              ) 4

  )1(على أن الرواة مل يتصرفوا يف ألفاظهادليل 

 أوايل الصحابة أو التابعني ويتحـد      εوخالصة القول أن األحاديث اليت تتعدد طرقها إىل النيب          

لفظها تصلح لالستشهاد وخاصة تلك اليت دونت يف بيئة عربية مل يلحقها اللحن، كتلـك الـيت                 

  .عيدوهنا مالك بن أنس وعبد اهللا بن جريح واإلمام الشاف

  : هو أما عالقة هذا املصدر اللّغوي اهلام مبا حنن فيه فيما يتعلق مبصادر األخذ عند الفّراء

  آيف آان ینظر الفّراء إلى الحدیث الشریف من حيث حجته في ميدان النحو؟

األخـرى القرآنيـة أو      احلديث الشريف يف املرتبة األخرية بعد ذكر الشواهد          لقد جعل الفّراء  

الشعرية فقليال جدا ماكان يعتمد عليه وكأنه جعله على سبيل االستئناس أو الدعم وشأنه يف ذلك                

 فـراح  εشأن أسالفه ومعارضيه وذلك النعدام الثقة يف نقل احلديث بلفظة الوارد عن الرسـول        

  .يعتمد على معناه دون لفظه

لشريف حني تفسري بعض اآليات الكرمية وتوضيح معاين األلفـاظ           باحلديث ا  أستشهد الفّراء 

ا        [: واملالحظ أنه مل يكن يعتمد عليه كثريا ومن أمثلة ذلك قوله تعـاىل             اَم َوَأْنَزْلَن ْيُكُم اْلَغَم ا َعَل َوَظلَّْلَن

  .]57/البقرة[ ]َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى 

 مث املن والسلوى فذكر أن املن شيء يسقط على الشجر حلو كالعسل        توضيح معىن  أراد الفّراء 

وأمـا  " الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني     "  ε لتوضيح ذلك، قال النيب      εعاد إىل حديث النيب     

  )1(.السلوى فهو طائر
                                                 

 .44 - 43حممد اخلضر حسني اجلزائري القياس يف اللغة العربية ص  - 1
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يَّ   [:  إىل احلديث الشريف عندما تعرض إىل قوله تعاىل        رجع الفّراء  ى َیَتَب َأْبَيُض       َحتَّ ْيُط اْل ُم اْلَخ َن َلُك

  .]187/البقرة[ ] ِمَن اْلَخْيِط اْلَأْسَوِد

 إنك لعريض القفا  «ε؟ فقال له النيب ، أهو اخليط األبيض واخليط األسود εقال رجل للنيب 

  .)2(»هو الليل من النهار

بعض اآليات الكرمية على أسباب الـرتول واحلـديث الـشريف     يف تفسري   وقد اعتمد الفّراء  

ْأُتوا      [:وعادات العرب يف آن واحد وقد مجع هذا كله حني تفسري قولـه تعـاىل         َأْن َت رُّ ِب ْيَس اْلِب َوَل

  .]189/البقرة[ ]اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها

 كان الرجل –شا ومن ولدته قريش من العرب ي إال قر- وذلك أن أهل اجلاهلية      «:قال الفّراء 

منهم إذا أحرم يف غري أشهر احلج يف بيت مدر أو شعر أو خباء نقب يف بيته نقبا مـن مـؤخره                      

 من مـؤخره    فخرج منه ودخل ومل خيرج من الباب، وإن كان من أهل األخبية والفساطيط خرج             

وهو حمرم ورجل حمرم يراه، دخل من باب حائط فأتبعه ذلـك             εودخل منه، فبينما رسول اهللا      

  .ومل؟ قال دخلت من الباب وأنت حمرم: قال. تنح عين: الرجل فقال له

فإذا كنت أمحس فإين أمحـس،      "قال"إين أمحس : "ε إين رضيت بسنتك وهديك قال له النيب      :قال

  )3(.]189/البقرة[]َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن[:ىلااهللا تبارك وتعفوفق اهللا الرجل فأنزل 

                                                                                                                                                       
 .38 - 37ص  ، I ج ، معين القرآن،الفّراء - 1
 .115ص ،  I ج ،املصدر السابق - 2
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 باحلديث الشريف أيضا عند وقوفه عند بعض القراءات ومن أمثلة ذلك قولـه              استشهد الفّراء 

فعندما أشار الفّراء إىل خمتلـف القـراءات   . ]229/البقـرة [ ]يَما ُحُدوَد اللَِّه ِإلَّا َأْن َیَخاَفا َألَّا ُیِق [ :تعاىل 

 أمرت بالسواك حىت خفـت ال رددن، يقـول          εواستشهد ببعض أشعار العرب روى قول النيب        

  )1(.الفّراء واخلوف يف هذا املوضع كالظن

 ال يستشهد كثريا    صريني وأستاذه الكسائي   قد مضى مثل النحاة الب     ن الفّراء أوامللفت لالنتباه   

 .باحلديث الشريف ويكتفي يف روايته باملعىن دون اللفظ

                                                 
 .146 ص  I ج ،املصدر السابق - 1
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   :الشعر - 4

الشعر هو ديوان العرب الذي حفظت به أنساهبا وسجلت فيه مآثرها وتارخيها وأدهبا واستحق              

  .أن يكون املرآة العاكسة حلياهتم وثقافتهم بصفة عامة

 الشعر العريب ملا عرفنا القبائل املختلفة يف العصور املتعاقبة وال عرفنا أخبارها يف األفراح               ولو ال 

وإذا قيل إن الشعر هو رأس اآلداب عند العرب فليس يف القول شطط وال تزيـد وإذا                 " واألقراح  

ـ                  " رب  قيل إنه متحف فنون العرب فليس يف القول مبالغة وال تكلف وإذا قيل إنه خزانه لغة الع

  )1(".فليس يف القول جماز وال هو من باب التقول إمنا هو احلقيقية بعينها

ونظرا ألمهية الشعر سابقا أخذ الشاعر املكانة املرموقة وسط القبيلة بل كثريا ما حضي الشعراء 

  .مبكانة منقطعة النظري عند اخللفاء واألمراء

ألنه حيمي أعراضهم وخيلد مآثرهم وفضائلهم وكانت القبيلة تبتهج أميا ابتهاج إذا نبغ فيها شاعر 

  )2(.كان الشعراء عند العرب يف اجلاهلية مبرتلة األنبياء يف األمم: " وقد قال فيهم أبو عمرو بن العالء

 وقد تتفاوت مكانة الشعراء عند العرب من حيث متكنهم من ناصية الشعر يف أغراضه 

 يغترف من حبر وما من شك يف أن كل املختلفة، فمنهم كمن ينحت من الصخر ومنهم كمن

شاعر حياول أن خيرج قصيدته يف أهبى حلة فلذلك تراه إذا ما اكتملت قصيدته أخذ يعيد فيها 

  .النظر ويطيل التنقيح

                                                 
 . دار إحياء العلوم بريوت–م 1986/هـ1406 سنة2 ، ط 8 ص، الشعر والشعراء،ابن قتيبة - 1
 .19ص  II الشاهد الشعري يف النحو العريب ج ،البائل حممد - 2
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ومما ال شك فيه أيضا أن للشعر والشعراء عالقة تأثر وتأثري شأهنا شأن سائر العلوم والفنون  

 واعلم أن فن الشعر من بني الكالم كان «  ما ذكره ابن خلدونالعربية السائدة والدليل على هذا

شريفا عند العرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صواهبم وخطئهم واصال يرجعون 

  .)1(»هاإليه يف الكثري من علومهم وحكمتهم وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن ملكاهتم كلّ

 ال خيفى على ذوي البصر، أن أشعار العـرب          «:  قائال  ما ذكره ابن خلدون    ويدعم ابن قتيبة  

هي جمامع االحتياجات بفصاحة الكالم، وداللته وحسن تركيبة، وهي أسانيد قواعـد العربيـة              

  .)2 (»وأصول النحو والبالغة والبديع والبيان

  :نحاة قاطبة ولكن السؤال املطروحيعترب الشعر مصدر االحتجاج عند ال

ا     بعض؟ وم وا ال ه وترآ بعض من ذوا ب يهم أم أخ ا وصل إل ل م ذوا بك ل أخ ه

   منه؟موقف الفّراء

الذي توصلنا إليه بعد البحث والتمحيص هو أن النحويني البصريني القدامى رفضوا قبول شـعر               

 للفرزدق وقد سبق وأن     بن أيب إسحاق احلضرمي   جرير والفرزدق من الشعراء اإلسالميني كتخطئة ا      

أشرنا إىل ذلك يف الفصل األول وقد وصل هبم األمر إىل تلحني فحول الشعراء اجلاهلني فهذا عيسى                 

  .)3()ناقعا(وكان عليه أن يقول  )يف أنياهبا السم ناقع( أساء بقوله: بياين فقالذ خطأ النابغة البن عمر

  : عندما أنشده خيطئ الفرزدقوهذا عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي

  من املال إال مسحتا أو جملف     زمان يا ابن مروان مل يدعّضوع

                                                 
 .489 املقدمة ص ،ابن خلدون - 1
 .8 ص ، الشعر والشعراء،بن قتيبة ا- 2
 .16ص  I ج،   طبقات فحول الشعراء،ابن سالم اجلمحي - 3
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  .)1(عالم يسؤوك : عالم رفعت؟ فقال له الفرزدق: فقال عبد اهللا للفرزدق

أهو حملـف وقـد     : وجه إذ املراد  ) لفجم(لرفع  :"  مل ينكر هذه القراءة فقال     ويبدو أن الفّراء  

واصل النحاة عرب الزمن يف ختطئة الشعراء علما أن الشعراء ليسوا معصومني من اخلطأ ومن يرجع                

 إىل كتاب معاين القرآن للفّراء جيده حافال بالشواهد الشعرية اليت كان يوردها بعد أن يشرح مـا                

 يف القرآن الكرمي من القواعد النحوية و الصرفية و اللّغوية وسار يف هذا منهج أستاذه الكـسائي                

الذي توسع كثريا يف رواية األشعار وجل ما يف كتابه من أشعار أخذها عن الكسائي وسـيبويه                 

أو اإلسـالمي الـذي     فالكتاب مل يكن يفارقه ومل يكن الفّراء يهتم بذكر اسم الشاعر اجلاهلي             

يستشهد بشعره وحجته يف ذلك أنه كان متداوال بني علماء اللغة والنحو يف عصره وكـثريا مـا          

وهو كثري يف كالم العـرب      : " كان يسبق الشواهد الشعرية ببعض العبارات ومن أمثلة ذلك قوله         

  . »عر والكتاب أعرب وأقوى يف احلجة من الش « :، ويعلق يف حني آخر بقوله"وأشعارهم 

من هنا ندرك أن الفّراء جيعل القرآن الكرمي أفصح نص عرفه العرب وهو بذلك املصدر األول                 و

وهبذا خيالف اللذين يرون أن الشعر اجلاهلي أسبق والقرآن غاية جيب الوصـول             . الستنباط القواعد 

  .غاية كمصدرإىل فهمه، باالعتماد على ما ورد يف أشعار اجلاهليني ومن هنا ال ميكن أن تتخذ ال

  ومهما اختلفت اآلراء حول هذا يبقى الشيء املهم، 

   في استشهاده بالشعر؟ آيف توسع الفّراء

 للفّراء ال حظنا أنه وسع من دائرة استخدامه للشاهد الشعري           )معاين القرآن (بعد االطالع على كتاب     

  :بعد الواو استشهد بقول الشاعرومل يقصره على النحو ففي حديثه عن نصب الفعل املضارع 
                                                 

 .21 ص I ج ،طبقات فحول الشعراء - 1
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  عار عليك إذا فعلت عظيم    ال تنه عن خلق وتأيت مثله

  .)1( الدؤيلوهو نفس البيت الذي أورده سيبوية يف كتابه ونسبه لألخطل ويروي أنه أليب األسود

ؤنثة وهو قبيح عنـده ويعلـل ذلـك     تذكري الفعل بعد املصادر امل  واستنادا إىل الشعر أجاز الفّراء    

إمنا قبح ألن الفعل إذا أتى بعد االسم كان فيه مكىن من االسم واسـتقبحوا أن يـضمر                  «:قائال

مذكرا قبله مؤنث والذين استجازوا ذلك قالوا يذهب به إىل املعىن وهـو يف التقـدمي والتـأخري                  

  .»سواء

  :قال الشاعر

  ى هبافإن احلوادث أزر     ةــفإن تعهدي المرئ مل

  )2(وال أ زرت هبا )أرزين) (أزرى(فأصل 

  :واستشهد ببيت آخر

  بناقة سعدا والعشية بارد           هنيئا لسعد اقتضى بعد وقعيت 

  ، )3(كان العشية يف معىن العشى

 بعض القضايا البالغية والداللية ومن أمثلة ذلك قول         ويف ضوء الشاهد الشعري أوضح الفّراء     

  : بغة اجلعديالنا

  كانت فريضة ما تقول كما                           كان الزنا فريضة الرجم

                                                 
 .42 ص IIIسبيويه الكتاب ج  / 34ص  I معاين القرآن ج ،الفّراء - 1
 .128ص  I معاين القرآن ج ،الفّراء - 2

 .128 ص Iج  املصدر نفسه، - 3
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واملعىن كما كان الرجم فريضة الزنا ولكن من خصائص األداء اللّغوي يف ديوان الشعر العريب 

يستشهد ببيت آخر أن الشاعر يتهاون بوضع الكلمة على صحتها التضاح املعىن عند العرب و

إلبراز طريقة القلب املكاين للكلمات عند العرب وأهنا طريقة معروفة يف تعبريهم يقول بعض 

  :الشعراء

  إن سراجا لكرميا مفخره                       حتلى به العني إذا ما جتهره

 حليت بعيين، وال تقول حليت      والعني ال حتلى به، وإمنا حيلى هو هبا ألنك تقول         : يقول الفّراء 

  )1(عيين بك إال يف الشعر

 على تتبع ما يف بعض أبيات الشعر من جتاوزات أو مما اضطر إليـه الـشاعر                 وحرص الفّراء 

  :والتعليل هلا ومن أمثلة ذلك

  فإن كالبا هذه عشر أبطن                       وأنت برئ من قبائلها العشر

 له أن يقول عشرة أبطن ألن البطن ذكر، ولكنه يف هذا املوضع يف معىن قبيلـة                 وكان ينبغي   

  :فأنث لتأنيث القبيلة يف املعىن وقال آخر

  ر تسعة                            ويف أوائل كانت العاشرةضوقائع يف م

ألن ألن الوقعة أنثى ولكنه ذهـب إىل األيـام          ) تسع( يقول   نوكان ينبغي له أ   ) تسعة(فقال  

  وممـا رده الفـّراء     )2(العرب تقول يف معىن الوقائع األيام فيقال هو عامل بأيام العرب يريد وقائعها            

  أيضا إنشاد بعض أهل املدينة قول الشاعر 

                                                 
 .99 ص I ج ،انظر املصدر نفسه - 1
 .126 ص 1املصدر السابق ج  - 2
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  فزججتها متمكنا                    زج القلوص أيب مزاده

      )1()وص أبو مزاده زج القل(  باطل والصواب قال الفّراء

وقد كان هذا البيت مما استدل به الكوفيون يف جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغـري                 

وإىل جانب ما رواه من     ) فزججتها مبزجة   (الظرف وحرف اجلرف وقد ورد يف اإلنصاف واهلمع         

  . روى الكثري عن القاسم بن معن وما أخذه من كتاب سيبويهالشعر عن الكسائي

                                                 
 .82  ص2املصدر السابق ج  - 1
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  : الرواية عن العرب- 5

توسع أهل الكوفة أكثر من أهل البصرة يف رواية األشعار و كالم العرب، فسمعوا من البدو         

و احلضر و أخذوا عن األعراب الذين قطنوا حواضر العراق بينما البصريون تشددوا يف فصاحة من 

أخذوا من املوثوق بعربيتهم من اجلاهليني و املخضرمني و اإلسالميني        يأخذون عنه اللغة و الشعر ف

وطرحوا كالم املولّدين و احملدثني بعدهم هذا بالنسبة إىل الشعر، أّما فيما خيص كالم العرب فقد احنصر 

و الذين «: قائالمنبع أخذهم يف بوادي احلجاز و جند و هتامى و أكد على ذلك جالل الدين السيوطي

قيس ومتيم و أسد، فإنّ : عنهم ُنِقلت اللغة و هبم اقتدي و عنهم أخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب هم

هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ و معظمه و عليهم أتكل يف الغريب و يف اإلعراب والتصريف، مث 

   )1(»هم من سائر قبائلهمهذيل و بعض كنانة، و بعض الطائيني، و مل يأخذ عن غري

 و هذا ال يعين أن أئمة الكوفة مل يأخذوا عن فصحاء العرب و الدليل على ذلك حرص الكسائي

 على ما مسعه )معاين القرآن( يف كتابه على الرحلة إىل البادية و مشافهة األعراب، فقد اعتمد الفّراء

وى عنه الكثري من هلجاهتا و من تلك القبائل العربية و سجل الكثري من أستاذه من العرب لذلك ر

هلجاهتا و من تلك القبائل قريش و احلجاز و ربيعة و متيم و أسد و قضاعة و قيس و كان يصدر بعض 

و إذا عدنا ).اللغة(األحكام عليها مشريا إىل شيوعها أو قلة استعماهلا و قد اصطلح الفّراء على تسميتها 

 قد اعتمد يف الرواية على كالم العرب من مجل و أمثال و أقوال مأثورة كما  جند أنّ الفرّاء)معاين القرآن( كتاب إىل

  . اعتمد على كالم األعراب الذين نزلوا احلواضر إضافة إىل هلجات القبائل و سنقف عند كل نوع بشيء من التفصيل

                                                 
  .211ص  I السيوطي، املزهر، ج - 1
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 : آالم العرب عند الفّراء.أ

 بكالم العرب التعابري و األمثال و األقوال املأثورة و قد استعان هبا لشرح التراكيب و يقصد الفّراء

النحوية لبعض اآليات يف القرآن الكرمي و بيان إعراب بعض الكلمات و ما فيها من تعدد وجوه 

  . اإلعراب

 يسبق تلك و جواز أو ّرد بعض القراءات و كان الفّراءكما استعان هبا لتوضيح معاين املفردات 

و هي يف كالم العرب مبرتلة " و منه قول العرب : " التعابري و األمثال و األقوال ببعض العبارات حنو

فكيف " الكتاب أعرب و أقوى يف احلجة " قولك، و ذلك من كالم العرب و لكنه يعود و يؤكد أن 

  اء مع آالم العرب؟ تعامل الفّر

َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّه َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر  [:يف قوله تعاىل) أُْحِصْرُتْم( أمام توقف الفّراء

  ].196/البقرة[ ]ِمَن اْلَهْدِي 

رته خوف أو مرض، وكل  للذي مينعه من الوصول إىل إمتام حجته أو عم«:قائال العرب تقول

قد حصر، : قد أحصر و يف احلبس و القهر: ما مل يكن مقهورا كاحلبس و السجن يقال للمريض

  )1(.»فهذا فرق بينهما

و يشري إىل أنّ القراء وكّتاب ) البسملة ()معاين القرآن( يف كتابه أّول ما وقف عنده الفّراء

: و يف فواتح الكتب، و أثبتوها يف قوله تعاىل) البسملة(من املصاحف، امجعوا على حذف األلف 

بسم اهللا الرمحـن " و اّنما حذفوها من«: و يشرح ذلك قائال.]47/الواقعة[ ]َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك الَعِظيْم[

                                                 
  .117 ص I الفّرء، معاين القرآن ،ج- 1
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أول سورة و الكتب ألهنا وقعت يف موضع معروف ال جيهل القارئ معناه وال حيتاج إىل " الرحيم 

  .)1 (»استخف طرحها، ألن من شأن العرب اإلجياز و تقليل الكثري إذا عرف معناهقراءته ف

  . هذا احلذف بالتخفيف ألن العرب كثريا ما يلجأ إىل احلذف إذا كثر يف كالمهافقد علّل الفّراء

أيش عندك؟، أصلها : و مما كثر يف كالم العرب فحذفوا منه أكثر من عنصر حنوي قوهلم

 فحذفوا إعراب أي و إحدى يائيه و حذفت «:  قائالملقدر أي شيء عندك؟ و يعلّل ذلك الفّراءا

   .)2(»و كسرت الشني و كانت مفتوحة" شيء"اهلمزة من 

تعد البادية و أهلها من املصادر املهمة يف اللغة و النحو و الشعر و الغريب اللفظي، لذلك اهتم 

 و الدليل على )معاين القرآن(و كالمهم منذ الصفحات األوىل من كتابه ) بأهل البادية (الفّراء

بنصب احلمد على أّنه مفعول مطلق لفعل حمذوف ) احلمد هللا( ذلك إشارته إىل قراءة أهل البدو 

له أن وجيوز احلمُد هللا و احلمَد هللا إالّ أنّ الفّراء أجاز النصب على أنه مصدر إذ جيوز لقائ

مث أورد كالم العرب و منه قوهلم سقيا لك و رعيا لك و كالمها مفعول مطلق ) أمحد اهللا(يقول

  . )3(جيوز مكانه سقاك اهللا و رعاك اهللا

لذلك " ال"مبعىن " غري" مشريا إىل أنّ ]و ال الضالين[:  أيضا بإزاء قوله تعاىل وتوقف الفّراء

و مثال ذلك قوهلم فالن غري حمسن ) على املغضوب(اسم معطوف ) والضالني(الواو حرف عطف 

                                                 
  .2، ص I املصدر السابق، ج- 1
  .02، صI املصدر السابق ج- 2
  .03، صI املصدر السابق، ج - 3
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:     يعلّل الفّراء ذلك بقوله" سوى"مع " ال"و ال جيوز استعمال " ال"هو معىن " غري"و ال جممل فمعىن

  . و مل جيز غري مع سوى أيضا )1(» ال جيوز عندي سوى عبد اهللا و ال زيد «

 قد أصاب «: ار يف الكالم الذي جيتمع أوله على آخره و مثال ذلك قوهلم اإلضمأجاز الفّراء

 فقد ترى البناء ال يقع «:  يقول الفّراء»فالن املال فبىن الدور و العبيد و اإلمياء و اللباس احلسن 

على العبيد و اإلمياء و ال على الدواب وال على الثياب و لكنه من صفات اليسار فحسن اإلضمار 

اليت جيوز بناءها أما " الدور"يتناسب مع " بىن" و املقصود بذلك أنّ داللة الفعل )2(»فملّا عر

  .كلمة العبيد و ما بعدها فهي منصوبة على أهنا مفعول به لفعل مضمر

و هذا اإلضمار كثٌري يف كالم العرب و أشعارهم و مما استشهد به الفراء قول بعض بين أسد 

  :يصف فرسه

  ا َو َماًء َباِرًدا                     َحَتى َشَتْت َهمَّالَةً َعْيَناَهاَعلَفُْتَها ِتْبًن

  )3()سقيتها(و إمنا ماء جاءت منصوبة لفعل مضمر تقديره ) ماء(فال جيوز علفتها 

رب  دائما بل يشترط وجود قرينة تدل عليه، و تشري إليه، وقد عو هذا اإلضمار للفعل ال جييزه الفّراء

قد إعتقت مباركا أمس :  و أما ما ال حيسن فيه الضمري لقلة اجتماعه فقولك»:الفّراء عن هذا بقوله

وآخر اليوم يا هذا و أنت تريد، و اشتريت آخر اليوم، ألن هذا خمتلف ال يعرف أنك أردت ابتعت 

  .)4(نا دليلقلت فالن ألنه ليس هاه: والجيوز أن تقول ضربت فالنا و فالنا و أنت تريد باآلخر

                                                 
  .08، صI املصدر السابق، ج - 1
  .13، صI املصدر السابق، ج - 2
  .14، صI املصدر السابق، ج - 3
  .14، صIلسابق، ج املصدر ا- 4
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  .]20/البقرة[ ]َو َلْو َشاَء اْللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم [:  أيضا عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

فالفعل ذهب يتعدى بالباء كما يف اآلية يتعدى باهلمزة ألن املعىن و لو شاء اهللا ألذهب مسعهم 

أذهبت بصره باأللف إذا اسقطوا الباء فإذا اظهروا الباء : عرب لذلك بقول الو يستشهد الفّراء

   .)1(اسقطوا األلف من أذهبت

 ]29/البقرة[ ]ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهَن [: يف قوله تعاىل) استوى( أمام معىن توقف الفّراء

  :موضًحا أن االستواء يف كالم العرب على جهتني

ا أن يستوي الرجل و ينتهي شبابه و اجلهة الثانية أن يستوي عن االعوجاج، أما الوجه إحدامه

 ووجه ثالث أن تقول كان مقبالً على فالن مثّ استوى علي يشامتين «:  قائالالثالث يوضحه الفّراء

  )2(»لسماءمث استوى إىل ا: و إيلّ سواء، على معىن أقبل إيلّ و علّي، فهذا معىن قوله

 إىل أن العرب قد جتمع بني كلمتني معنامها واحد و لفظهما خمتلف و من ذلك أشار الفّراء

َوِإْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب  [: قوهلم بعدا و سحقا و البعد و السحق واحد و مثله يف القرآن قوله تعاىل

  )3 (]53:قرةالب[] َواْلُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن

  . ]152/البقرة[ ] وْاشُكُروا لي [: يف قوله تعاىل) شكر( إىل أن الفعل أشار الفّراء

َشكَْرُتك إمنا تقول : ال تكاد العرب تقول: يتعدى باالم و يستشهد لذلك بكالم العرب

  :الشعراء َشكَْرُت لك و َنَصْحُت لك، و ال يقولون نصحتك و رّبما قيلتا ، قال بعض 

                                                 
  .19، صI املصدر السابق، ج- 1
  .25، صI املصدر السابق، ج- 2
  .37، صI املصدر السابق، ج-3
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  ُهْم َجَمُعوا ُبْؤَسى َو ُنْعَمى َعلَْيكُْم                    فََهالّ َشكَْرُت القَْوَم ِإذَ لَْم ُتقَاِتِل

  :و قال النابغة

  )1(َنَصْحُت َبِني َعْوٍف فَلَْم َيَتقَبَّلُوا                    َرُسوِلي َو لَْم َتْنَجَح لََدْيِهِم َرَساِئِلي

ِإنَّ الَِّذیَن َآَفُروا  [:  بكالم العرب من ذلك قوله تعاىل لبعض القراءات استشهد الفّراءيف إجازته

قرأها الفّراء باخلفض .]161/البقرة[ ]َو َماُتوا َو ُهْم ُآفَّاٌر َأْوَلَئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اِهللا َو الَمَالِئَكَة َو النَّاِس َأْجَمِعين

و ) لعنةُ اهللا و املالئكةُ و الناُس أمجعون(  فقرأها بالرفع ف إليه أّما احلسن البصريعلى أهنا مضا

 و هو جائز يف العربية و إن كان خمالفا للكتاب و ذلك أن قولك «يعلّق الفّراء على هذه القراءة 

عجبت من :  و العرب تقولكقولك يلعنهم اهللا و تلعنهم املالئكة و الناس). عليهم لعنة اهللا(

و يقولون عجبت من غلبتك نفُسك ، . ظلمك نفَسك فينصبون النفس ،ألن تأويل الكاف رفع

  .)2(»فريفعون النفس ، ألن تأويل الكاف نصب فابن على ذا ما ورد عليك

ة قوهلم لذلك  يف كثري من األحّيان مل يكن متأكًدا من كالم العرب أو صّحاملالحظ أن الفّراء

 و رمبا قالت «: مث جييز أو يبطل ما هو بصدد دراسته و مثال ذلك قوله) رّبما(يستعمل مصطلح 

 »العرب يف معىن أفعلت فعلت فهذا من ذلك و اهللا أعلم و مثله أو عدين و توّعدين و هو كثري

  .)3(عناه أعلم رّبكمم.]07/إبراهيم[ ]َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكم [: وذلك عندما تعرض لقوله تعاىل

                                                 
  .92، صI املصدر السابق، ج-1
  .96، صI املصدر السابق، ج-2
  .69، صII املصدر السابق، ج-3
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مشريا إىل أن العرب تقول ماء .]30/امللك[ ]ِإْن َأْصَبَح َماُؤُآْم َغْورًا   [: و توقف عند قوله تعاىل

 بقول امرأة من طيئ كما احتج الفّراء. )1(غور  و بئر غور و ماءان غور و ال يثنون و ال جيمعون 

ُقْل َلْو َشاَء اللَُّه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوال  [:  و درأت يف قوله تعاىلمسعها هو يف توجيه اهلمز يف دريت

و يعلّل ذلك ) و ال أدرأتكم(و خيرج على أساس هذا السماع قراءة احلسن . ]16/يونس[ ]َأْدَراُآْم ِبِه 

ف إذا و رمبا غلطت العرب يف احلر...  و لعل احلسن ذهب إىل طبيعته و فصاحته فهمزها«:قائالً

) رثأت زوجي بأبيات: (ضارعه آخر من اهلمز فيهمزون غري املهموز، مسعت امرأة من طيئ تقول

«)2(.  

 على كالم العرب سواء لتوضيح معاين فهذه جمموعة من اآليات اليت اعتمد عليها الفّراء

ا لدليل قاطع على أن األلفاظ أو بسط بعض الظواهر النحوية و الصرفية و حىت اللّغوية، و هذ

 العرب «:  يف قوله ثعلبالفّراء عمل العربية و النحو على كالم العرب و هذا يؤكده أبو العّباس

خترج اإلعراب على اللفظ دون املعاين و ال يفسد اإلعراب املعىن فإذا كان اإلعراب يفسد املعىن 

ا صّح قول الفّراء ألنه عمل العربية و النحو على كالم العرب، فقال فليس من كالم العرب، و إمن

 الغلط، ألنه عمل كل مسألة وافق إعراهبا معناها و معناها إعراهبا فهو الصحيح، و إمنا حلق سيبويه

ين فربع و الفّراء عمل العربية على األلفاظ و املعا...  كالم العرب على املعاين و خلى عن األلفاظ

  .  )3(»و استحق التقدمة

                                                 
  . 172، صIII املصدر السابق، ج-1
  .143، صIالفّراء، معاين القرآن، ج  -2
  .143دي، طبقات النحويني و اللغويني، صالزبي-3
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   :ة عن األعرابــ الرواي.ب 
 يف رواية اللغة واألشعار على األعراب اللذين نزلوا احلواضر وأنشدوه الكثري من             اعتمد الفّراء 

ا الشواهد اليت تتصل باملسائل اللّغوية والنحوية اليت تعرض إليها باإلضافة إىل الروايات اليت أخذه             

، أبـو    الذي رواها بدوره عن األعراب ومن بني هؤالء أبو زيـاد الكـاليب             عن أستاذه الكسائي  

  . وأبو القمقام الفقعسي، أبو جراح العقيليثروان

احلمد هللا ما إهاللك إىل : " األعرايب عندما رأى اهلالل فقال قول ا مسعه عن الكسائيوّمم

 إىل معاين حىت قبل الفعل ، وعندما تعرض الفّراء)1(واملقصود ما بني اهاللك إىل سرارك" سرارك 

  : قائالاملضارع وقبل األمساء استشهد مبا أنشده أبو ثروان

  ِبالَ الِكوَدا ُسَهبُِّح ِلَبِح أُ                       ىَت َحانَوَدُسا الَهبُِّح ِلُبِحأُ

 ولو رفع ملضيه يف املعىن      «:  قائال الثانية النصب والرفع ويعلل ذلك الفّراء     ) بأَح( فيجوز يف   

  .)2(»لكان صواب وقد أنشدنيه بعض بين أسد رفعا 

إنه لكـثري الـدرهم     : لعكس فتقول ملن كثرت درامهه    قد تذهب العرب بالواحد إىل اجلمع وا      

  :  مبا أنشده أبو اجلراح العقيليولتوضيح ذلك، استدل الفّراء

  اقوَّ الَتُهْن ِمُكَحْض َيَمِذاَرَش                      ق خالَي أَيِصِمقَ  َواُءَت الِشاَءَج

  .)3(معىن الواحدفقد يؤدي معىن الواحد اجلمع، وقد يؤدي اجلمع 

                                                 
 .14 ص II، ج 22 ص Iمعاين القرآن ج  الفّراء،  - 1
 .135 ص Iاملرجع السابق ج  - 2
 .427ص Iاملرجع السابق ج  - 3
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أن العرب تقول ثالث ليال خلون وثالثة أيام خلون، هذا إذا كان العدد بـني               إىل   أشار الفّراء 

  : واستشهد لذلك مبا أنشده أبو القمقام الفقعسي) خلت(الثالثة والعشرة أما إذا جتاوز العشر قالوا 

  )1(اَهاِتوفَلْع غري َماٍلَي لَُعُبَس                       ا َهاِتاَري َدِف  َوٍحَري فَ ِفَنْحَبْصأَ

  .)2(» ومل يقل معلوفاهتن وهي سبع، وكل ذلك صواب« :  على ذلك قائالوعلق الفّراء

ءات وإضافة إىل ذلـك      اعتمد يف كتابه معاين القرآن على خمتلف القرا        ذكرت آنفا أن الفّراء   

. ]35/هود[ ]َفَعَليَّ ِإْجَراِمي  [: كان يعود إىل التفسري ليجيز قراءة أو يرد أخرى ومن ذلك قوله تعاىل            

:  جاء يف التفسري فعلي آثامي فلو قرأت    «: ويوضح ذلك قائال  ) فعلي إمثي (فاملعىن كما يراه الفّراء     

  :شده أبو اجلراح أجرامي على التفسري كان صواب مث استشهد مبا أن

  اِمغَْري ِضِو ذََنييِِّسَمْهالدَّ                      اِمَرْجي اَألِوذَي كَوِنلَُعْج َتالَ

  .)3(»اًمُرْجفجمع اجلرم أَ

 كان يف غالب األحّيان يكتفي بقوله أنشدين بعضهم وأنشدين بعض العرب أو إال أن الفّراء

وهذا ال يعين أن الفّراء ال يتحقق ممن يأخذ .  امسه أو يقول أنشدوينيقول قال الشاعر دون ذكر

عنهم ولكن أغلب الضن أنه مسع الشاهد من عدة مصادر فلم يرد أن يبخس ألي راوي حقه يف 

 .الرواية فاستعمل هذه املصطالحات

ك وكان شديد احلرص على التثبت يف رواية األبيات اليت يأخذها عن األعراب ومن أمثلة ذل              

  :بيت ذي الّرمة
                                                 

 .435 ص Iاملرجع السابق ج  - 1
 .435 ص Iاملرجع السابق ج  - 2
 .13 ص IIمعاين القرآن ج  - 3
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  ُبَد َن الَ َوالٌا َخَه ِبَسْي لَاَءَسلَْم                         ٍةفَِرقْ غري ُمٍهْج َوةَنَّيك ُسَرُت

ـ يـكَ ِر كيف تقول ُت«:  قال لهفلما مسعه الفّراء) غِري( جبر كلمة  فقد أنشهده أبو ثروان    ة نَّ ُس

فأعدت القـول   ) غري( مقرفة، قلت له فأنشد فخفض       تريك سنة وجه غريَ   : ؟ قال ٍةفَِرقْ مُ َرْي غَ ٍهْجَو

  .)1(»الذي تقول أنت أجود مما أقول أنا : عليه فقال

 قرأ بالنصب على خالف إنشاده أما عندما أنـشد          فاملالحظ أن أبا ثروان عندما أجاب الفّراء      

 فلما كان األعراب يلحنون يف      )معاين القرآن (إىل األصل ومثل هذا الكثري يف كتابه        البيت رجع   

هم  وقد مسعنا لغاتَ    إالّ  ما من قومٍ   « اجلراح يقول    ابعض كالمهم، كان الفّراء يصححها فقد مسع أب       

م رجع أبو اجلراح يف كالمه عن قول لغاهت       : وهذا خطأ حنوي قال الفّراء    ) لغاهتم( بفتح التاء يف     »

  . فجمع املؤنث السامل ينصب وجير بالكسرة)2(وال جيوز ذلك يف الصاحلات واألخوات ألهنا تامة

:  مبا مسعه من أيب ثروان العكلي يف قولـه         ويف جواز اجلمع بني شيئني متقاربني يستشهد الفّراء       

إمنا جيوز هـذا يف الـشيئني        و «: قطع اهللا الغداة يد ورجل من قاله، ويعلق الفّراء على هذا قائال           

عندي نصف أو ربع درهم، وجئتك قبل وبعد العصر         : يصطحبان، مثل اليد والرجل، ومثل قوله     

  )3(»اشتريت دار أو غالم زيد: وال جيوز يف الشيئني يتباعدان مثل الدار والغالم فال جتيزن

                                                 
 .74 ص IIاملصدر السابق ج  - 1
 .93 ص IIاملصدر السابق ج  - 2
 .322 ص IIاملصدر السابق ج  - 3
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   :بائلــات القـــــــــــــ لهج.ج
 رواية اللغة أيضا على هلجات القبائل خاصة إذا احتوت على بعض الظـواهر               يف اعتمد الفّراء 

واللغات واملقصود عنـده    ) اللغة(النحوية اليت كان بصدد دراستها، وقد استعمل الفّراء مصطلح          

اللجهة واللجهات وقد حفل كتاب معاين القرآن بالكثري من هلجات القبائل العربية وهي بدورها              

للّغوية وما يتعلق باجلانب الصريف والنحوي والداليل للجملة، وقبل احلديث عن           حافلة بالظواهر ا  

  . هذا نشري إىل خمتلف اللهجات اليت رجع إليها الفّراء

 يقال بعت الثوب، على معىن أخرجته مـن يـدي،           «: وما ورد يف كتابه معاين القرآن قوله      

  بع يل متـرا بـدرهم،      : روان يقول لرجل  اشتريته، وهذه اللغة يف متيم وربيعة، مسعت أبا ث        : وبعته

  : اشتريل، وأنشدين بعض بين ربيعة : يريد

  بتاتا ومل تضرب له وقت موعد                  ويأتيك باألخبار من مل تبع له 

  .)1(  »على معىن مل تشتري له بتاتا

  :له معنيان خمتلفان ) باع(ويدل الشاهد على أن الفعل 

اِب   [:  إىل لغة قريش ومتيم عندما تعرض إىل قوله تعـاىل       أشار الفّراء  َضْرَب الرَِّق    . ]04/حممـد [ ]َف

  .)2(ذلك وتلك لغة قريش، ومتيم تقول ذاك وتيك الوقعة: قال الفّراء 

قد أعصفت الريح، وعصفت، واستعمال الفعل باهلمزة هلجة لبين أسد، وقد قال   : تقول العرب 

  :  بقول الشاعرشهد الفّراءهبا بعض بين دبري واست

                                                 
 .56 ص Iمعاين القرآن ج الفّراء، - 1
  .109 ص Iاملصدر السابق ج - 2
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  )1(فيها قطار ورعد صوته زجل                   حىت إذا أعصفت ريح مزعزعة 

  . ]59/النحل[ ]َأُیْمِسُكُه َعَلى ُهون [:  عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

  .)2(مشريا إىل أن اهلون يف هلجة قريش اهلوان

 احلـصب يف   ]98/األنبياء[ ]ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأْنُتْم َلَها َواِرُدونَ          ِإنَّ[: قال تعاىل 

لغة أهل اليمن احلطب، أما احلصب كما هو يف اآلية فهي لغة جند ومعناها، ما رميت به يف النار،                   

  .)3(حصبت الرجل أي رميته: كقولك

َوْترِ    [:  أن قوله تعاىل   ذكر الفّراء  شَّْفِع َواْل معناه عند بعض القـراء آدم وشـفع        . ]03/الفجر[ ]َوال

  .)4(بزوجته والوتر بفتح الواو هلجة حجازية

 واليت احتوت على ظواهر حنويـة       )معاين القرآن ( يف كتابه    ومن اللهجات اليت سجلها الفّراء    

  : نذكر ما يلي

 وهم يقصدون ضربوا    الواو ويكتفوا بالضمة قبلها مثال ذلك قوهلم ضربُ       يترك بعض العرب    

  :  إىل أن هذه هلجة يف هوازن وعليا قيس واستشهد لذلك بقول الشاعر ويشري الفّراء

  وال يألوا هلم أحد ضرارا                         إذا ما شاء ضروا ما أرادوا 

  .)5(افحذف واو اجلماعة من شاءو

                                                 
 .460  ص Iاملصدر السابق ج - 1
 .106  ص IIاملصدر السابق ج - 2
 .212  ص IIاملصدر السابق ج - 3
 .260  ص III املصدر السابق ج -4
 .91  ص Iسابق جاملصدر ال - 5
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 إىل هلجة بين عبس واستشهد ومن العرب من يثبت حرف العلة مع الفعل اجملزوم فأشار الفّراء

 .بقول قيس بن زهري

  مبا القت ليون بين زياد                    أمل يأتيك واألنباء تنمي 

وكذلك يفعل مع سائر احلـروف وأشـار        وهي مسبوقة بأداة جزم     ) يأتيك(فأثبتت الياء يف    

  : أيضا إىل أهنا هلجة بعض بين حنيفة واستشهد هلم بقول الشاعرالفّراء

  يك اجلىننع جيذهزي إليك اجل                 قال هلا من حتتها وما استوى 

  .)1()جينك(وكان ينبغي أن يقول 

  . ]59/األعراف[ ]َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه  [ :ه تعاىل أيضا عند قولتوقف الفّراء

سواء مت الكالم قبلها    ) إال(إذا كانت يف معىن     ) غري(مبينا أن بعض بين أسد وقضاعة ينصبون        

  .ما جاءين غريك وما آتاين أحد غريك: أو مل يتم فمن قوهلم 

  :واستشهد بقول قيس بن األسلت األنصاري يف وصف ناقة

  محامة من سحوق ذات أوقال                 ع الشرب منها غري أن هتفت مل مين

  .)2(والكالم ناقص) غري(فقد نصب الشاعر 

احلجازية فهي عندهم تعمل عمل ليس وقد علل الفّراء هذا العمل حني ) ما( عند توقف الفّراء

 نصبت بشر ألن الباء قد استعملت فيه «:قائال . ]31/يوسف[ ]َما َهَذا َبَشرا [:توقف أمام قوله تعاىل

                                                 
 .161 ص Iاملصدر السابق ج - 1
 . و ما بعدها382 ص Iاملصدر السابق ج - 2
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ز ينطقون إال بالباء، فلما حذفوها أحبوا أن يكون هلا آثر فيما خرجت منه افال يكاد أهل احلج

  .)1(»فنصبوا على ذلك

ليس وهو أقوى الوجهني يف العربية عند " عمل" ما " أي مل يعملوا" فإذا أسقطوها رفعوا 

  :يستشهد بقول الشاعر والفّراء

  يعا فما هذان مستويانـمج                ي ـنو أبـالشتان ما أنوي وينوي ب

  )2(وكل فىت واملوت يلتقيان                 متنوا يل املوت الذي يشعب الفىت 

مشريا إىل أن بعض . ]09/حلجا[ ]الَِّذیَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضيَن [:  عند قوله تعاىلتوقف الفّراء

العرب جيعلون النون حرف إعراب فيقولون يف الرفع عضون ويف النصب واجلر عضني أي 

واستشهد بيت " وهي كثرية يف أسد ومتيم وعامر" يعربوهنا إعراب مجع املذكر السامل يقول الفّراء 

  :شاعر من بين عامر

  رداـبننا مبا وشّيــبنا شين ــلعب                  نينه ـ فإن س ذراين من جند

  )3(عصم الفردا اإلترتل  نشمر ألخرى                   ة لحا من سنني مًوْب َحننجمىت 

وم فمشريا إىل أن ال. ]61/البقرة[ ]َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها   [:  أمام قوله تعاىل توقف الفّراء

  .)4(هي احلنطة واخلرب مجيعا قد ذكراالذي ذكر يف اآلية لغة قدمية و

                                                 
 .42  ص IIاملصدر السابق ج - 1
 .42  ص IIاملصدر السابق ج - 2
 .92  ص IIاملصدر السابق ج - 3
 .41 ص Iاملصدر السابق ج - 4
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 إىل اللهجات اليت احتكت بلغات أخرى ومن ذلـك          إضافة إىل هذه اللغة القدمية أشار الفّراء      

  .]23/يوسف[ ]َوَقاَلْت َهْيَت َلك  [ :قوله تعاىل

  )1(»وا هبا ان سقطت إىل مكة فتكلمور يقال إهنا لغة ألهل ح«: قال الفّراء

  .]11/املؤمنني[ ] اْلِفْرَدْوَس [وأما قوله تعاىل 

  .)2("ان الفردوسبست، وهو عريب أيضا العرب مسي القال الفّراء: ان بلغة الرومبستفهي ال

ة  سعلىع  قد أشار إىل لغات خمتلفة رغم تباينها وهذا لدليل قاطعخالصة القول أن الفّراء

لدليل على ذلك أنه كان يقول يف الواحدة فصيحة ويف األخرى ضعيفة أو فبيحة،  اثقافة الفّراء و

  .كما يشري إىل كثرة استعماهلا وشيوعها أو قلة استعملها

                                                 
 .40  ص II  املصدر السابق ج- 1
 .231  ص II املصدر السابق ج- 2
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  :القياس عند الفّراء - 6

وتساعد النحوي  القياس كما فسره النحاة األوائل هو جمموعة من القواعد اليت يربطها االطراد             

على الكالم بطريقة صحيحة وحتفظ لسانه من الوقوع يف اللحن واخلطأ وقد سبق وأن أشرنا إىل                

  .تعريف القياس ونشأته يف الفصل األول

 منه، فهل كان يـشدد فيـه مثـل          والذي يهمنا من القياس يف هذا الفصل هو موقف الفّراء         

ي أم أنه أمسك العصا من وسطها فكان يتوسع حينا          ئتاذه الكسا البصريني أم كان يتوسع فيه كأس     

  و يشدد حينا آخر؟

وقبل أن جنيب على هذه األسئلة نقف قليال عند القياس عند البصريني، فقد اعتمدوا وعلى 

رأسهم سيوبه على القياس يف دراسة الكثري من القضايا النحوية واللّغوية وبنوه على املطرد يف 

ومل يأخذوا إال ممن وثقوا يف فصاحتهم وحرصوا أن تكون . شائع على ألسنتهمكالم العرب وال

شواهدهم جارية على ألسنة الفصحاء وال تكون شاذة واستطاعوا بذلك أن يضبطوا قواعدهم 

ولكن يعاب عليهم كثرة التأويل وقد أدى كثرة القياس عند البصريني إىل االبتعاد . ضبطا دقيقا

 ذّواعلم أن الشيء إذا طرد يف االستعمال وش " ستعمال حىت قال ابن جّينرد يف االعلى ما هو مطّ

  )1(عن القياس فال بد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنه ال يتخذ أصال يقاس عليه غريه

                                                 
 .99 ص I  ج، اخلصائص، ابن جّين- 1
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على السماع أي االستعمال اللّغوي مث ينتبـه        " القياس" ويفهم من هذا الكالم أنه جيب تقدمي        

وإن شذ الـشيء يف االسـتعمال وقـوى يف    :  يف االستعمال فيقول ذوذ إىل ظاهرة الشبن جينّ ا

    )1(القياس كان استعمال ما كثر استعماله أوىل وإن مل ينته قياسه إىل ما انتهى إليه استعماله

خذوه أما توسع فلم يكتفوا مبا      أّي فقد توسعوا يف القياس      أما الكوفيون وعلى رأسهم الكسائي    

من فصحاء العرب بل جلؤوا إىل الشاذ فقاسوا عليه حىت قال فيهم القدماء بأهنم لو مسعـوا بيتـا                   

  . عليهاواحدا ميكن أن خيالفوا به البصريني يف قاعدة ما جلعلوه أصال وبوبو

ـ              ن أصـاهبم   ومل يكتف الكوفيون بالقياس على كل ما يسمعوه من العرب الفصحاء منهم مم

اللحن وحىت الشاذ من الكالم بل راحوا يستخدمون القياس دون االعتماد أو الرجوع إىل السماع               

قام زيد بـل    : " أو النقل ومثال ذلك قياسهم العطف بلكن يف اإلجياب على العطف ببل يف مثل             

 وهـي صـيغة   . )2(فيجوز عندهم أن تقول قام زيد لكن عمر ومل يسمع هذا عند العرب            " عمرو

  )3(مبعىن واحد يف االستعمال ) بل(و ) لكن(تتناىف مع ما هو مستعمل ال شيء سوى أن 

إال أن للفّراء موقف من هذا التوسع فعلى الرغم من اتساع الرواية عنده جنده يرفض الكـثري                 

دق من أستاذه يف     كان أ  من اآلراء النحوية اليت جاء هبا أستاذه وأن هذا لدليل قاطع على أن الفّراء             

  .ه مما جيعله اإلمام احلقيقي هلذه املدرسةتسياق

وبعد التدقيق واالطالع على كتاب معاين القرآن للفّراء وصلنا إىل أن الرجل كان متشددا يف               

  .أقيسته تارة ومتساهال تارة أخرى وهذه بعض قياساته املختلفة
                                                 

 .124 صI ج ، املصدر السابق- 1
 .184 ص ،III مهع اهلوامع ج، السيوطي- 2
 .68 اإلنصاف يف مسائل االختالف ص ، األنباري- 3
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ضَّالِّينَ       ِصَر[:  قوله تعاىل    د عن توقف الفّراء  ْيِهْم َوال ال ُضوِب َعَل ِر اْلَمْغ ْيِهْم َغْي َت َعَل ِذیَن َأْنَعْم  ]اَط الَّ

بالرفع وذلك رجوعا إىل كالم العرب      " م  عليُه" باخلفض و   " م  عليِه" فأشار إىل جواز    . ]7/الفاحتة[

  . يف قياساتهاالذي يعتمد عليه كثًري

) ضرهبم(  قالوا ذاك فهي مرفوعة ال غري أما إذا قالوافأما الرفع فرجع إىل وقوع اهلاء مبتدأ مثل هم

، ومن )عليهم( وكذلك يف حالة اجلر ) مفعول به(فهي مرفوعة أيضا على الرغم أهنا واقعة يف حمل نصب 

  . على أن من رفع اهلاء يف حالة النصب والرفع واجلر اعترب الضمة أصال فيهاهنا يؤكد الفرّاء

 أن أصحاب هذا الرأي استثقلوا وجـود        ويرى الفّراء " عليهم  " الثاين فهو اخلفض    أما الرأي   

بكسر اهلاء لتناسب الياء قبلها أما إذا اتصل هبا         " عليهم  " الضمة يف اهلاء وقبلها ياء ساكنة فقالوا        

  : حرف مكسور فيجوز الرفع واجلر مثل

َوُردُّوا   [: ا مفتوح ال جيوز فيها إال الرفع كقوله تعـاىل   سبقه ألف ما قبلهاوإذ) مُهم، ِبِهِب( 

قِّ        ْوالُهُم اْلَح ِه َم ى اللَّ ي   [: كقوله تعاىل ) أم( هذا على األلف يف وقاس الفّراء. ]30/يونس[ ] ِإَل ُه ِف َوِإنَّ

قتها ياء ساكنة أو كسرة أما      إن سب ) مإ) (أم(جيوز رفع األلف وكسرها يف      . ]4/الزخـرف [ ]ُأمِّ اْلِكَتابِ 

  .)1()واتبعت أمه) (فالن عنده أمه( إذا انفتح ما قبلها أو ضم مل جيز كسرها فيقال 

 فكل موضع حسن فيه كسر اهلاء مثل قوهلم فيهم وأشباهها جـاز             « ذلك قائال    ويعلل الفّراء 

  .)2(»وهي قياسها " أم " فيه كسر األلف من 

                                                 
 . وما بعدها5  صI ، ج معاين القرآن، الفّراء- 1
 .6  ص Iج معاين القرآن ، الفّراء- 2
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 إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم القسم أن يكون اجلواب للشرط خالفا للبـصريني              أجاز الفّراء 

  . بقول بعض بين عقيلإليهالذين يرون أن اجلواب يكون لألول أي القسم واستدل فيما ذهب 

  أصم يف هنار القيظ للشمس باديا         ألن كان ما حدثته اليوم صادقا 

  )1(وأعر من اخلاتام صغرى مشاليا         روة وأركبوا محارا بني سرج وف

جوابا جمزوما بالقسم والدليل على ذلك الالم املوطئة وهذا الرأي للفـّراء            " أصم  " جاء الفعل   

ِئْن   [: خمالفا به البصريني الذين يعتربون هذه الالم زائدة وقد بين قياسة هذا على قولـه تعـاىل                 َل

  .]12/احلشر[ ] ُأْخِرُجوا ال َیْخُرُجوَن َمَعُهْم

وذهب بعض النحاة إىل أنه إذا تقدم اجلواب على الشرط والقسم ذو خرب جاز وقـوع اجلـواب                  

  .)2(ن مل يتقدم عليهما ذو خرب كما يف البيت السابق وجب كون اجلواب للمتقدم منهماإأليهما كان و

  .فالفّراء قد أجاز جزم الفعل يف اجلواب بعد الم القسم

: "  محل املفرد على اجلمع ومحل اجلمع على املفرد معتمدا على القياس، قائالًوقد أجاز الفّراء

. ]17/البقرة[ ]َمَثُلُهْم َآَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارا [:  ومما استشهد به قوله تعاىل )3(فأجز الكالم على هذا

رب املثل للفعل ال ألعيان الرجال ويذهب الفّراء مبعىن اآلية إىل أنه مثل يضرب للنفاق وقد ض

  ).الذين استوقدوا نارا:(لذلك مل يقل

                                                 
 .67 – 66  ص I معاين القرآن  ج ، الفّراء- 1
 .459  ص I  معىن اللبيب ج ، ابن هشام- 2
 .15 صIج معاين القرآن ،الفّراء - 3
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ن جـاءك   إ وإن جاءك تشبيه مجع الرجال موحدا يف شعر فأجزه و          «:  قائالً ويعلل ذلك الفّراء  

  .)1(»التشبيه للواحد جمموعا يف شعر فهو أيضا يراد به الفعل فأجزه 

مالك " يف بعض األحّيان بكثرة االستعمال ومن أمثلة ذلك أنك تقول            يرتبط القياس عند الفّراء   

فال تبـال أكـان     . ]36/املعارج[ ]َفَماِل الَِّذیَن َآَفُروا ِقَبَلَك ُمْهِطِعينَ     [: قائما كما قال اهللا تبارك وتعاىل     

قائما منصوب علـى    مالك الناطر يف أمرنا، ف    : املنصوب معرفة أو نكرة جيوز يف الكالم أن يقول        

فمنصوب على احلال وهو معرفة ويعلل الفّراء جوازه لكثرة استعمال                   ) احلال وهو نكرة أما الناطر    

مالك، وما بلك وما شأنك يف باب احلال وال جييز ما أمر القائم وال ما خطبك القائم                 : التراكيب

 قد استعمل أال ترى أهنـم قـالوا    فال يقاس الذي مل يستعمل على مانقيسا عليهن ألهنن قد كثر    

  .)2(ك؟ وال جيوز القياس على هذه يف شيء من الكالمدأيش عن

 على القياس حني حديثه عن بعض األساليب اليت تدخل فيها الالم النافية بعد أمر               اعتمد الفّراء 

صَّالِة      َوْأ[: فقد تكون نافية وقد يكون ما بعدها جمزوم على الشرط كقولـه تعـاىل              َك ِبال ْر َأْهَل ُم

ًا        فنسأل مرفوع وهو مسبوق بال اليت تعمل عمل لـيس          . (]132/طه[ ]َواْصَطِبْر َعَلْيَها ال َنْسَأُلَك ِرْزق

ُه          [: ويستدل بآية آخرى، يقول تعاىل     دًا ال ُنْخِلُف َك َمْوِع أيـضا  ) خنلف(و. ]58/طه[ ]َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَن

ًا      [: ويستدل لذلك بقوله تعاىلبالرفع وجيوز اجلزم  اُف َدَرآ سًا ال َتَخ َفاْضِرْب َلُهْم َطِریقًا ِفي اْلَبْحِر َیَب

  .]77/طه[ ] َوال َتْخَشى

                                                 
 .15 صIج معاين القرآن ، الفّراء- 1
 .281 ص I معاين القرآن ج الفّراء،- 2
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  .)1(» ولو نويت اجلزاء جلاز يف قياس النحو«: ويعلل جواز ذلك قائال

وهو معطوف على فعل ) خيشى( بازاء نفس اآلية موضحا ثبوت األلف يف الفعل  ويقف الفّراء 

  :جمزوم وقاس ذلك على أشعار العرب واستدل بقول الشاعر

  مبا القت كبون بين زياد                      أمل يأتيك واألنباء تنمي

وهي يف موضع جزم وقد حيدث هذا مع الواو أيضا واستدل لـذلك             ) أتيكي(فأثبتت الياء يف    

  :بقول الشاعر

 من سب زيان مل هتجو ومل تدع                    را هجوت زيان مث جئت معتذ

  . )2(وقد سبقته مل اجلازمة) هتجو(فقد أثبتت الواو يف 

 يرجع يف أقسيته إىل ما مسعه من العرب إضافة إىل الذكر احلكـيم جنـده يف                 وإذا كان الفّراء  

املخففة النـصب   " إن  " ه عمل   بعض األحّيان يقدم القياس على السماع ومثال ذلك عدم جواز         

فيما بعدها ألن القياس فيها أن ال تعمل وقد سبق وأن أشرنا إليها يف الفصل السابق والفّراء كان                  

يتشدد تارة يف أقيسته وتارة أخرى يبسطها كل البسط ومما توسع فيه إضافة اسم الفاعل املعرف                

  . ى املعرف باأللف والالمز إضافته علاباأللف والالم إىل اسم العلم قياسا على جو

 على القياس يف عدم األخذ ببعض وجوه اإلعراب اليت قال هبا النحاة، ومن أمثلـة                اعتمد الفّراء 

ساء  [   ] لَُّكْم َخْيًرا َفآِمُنوْا [: يف قوله تعاىل" خريا " ذلك نصب  الذي علله بأنه صفة ملفعول ] 170/ الن

وهناك من النحاة من يعرب خريا على أنه خـرب لكـان            : منوا إميانا خريا  مطلق حمذوف والتقدير فآ   

                                                 
 .161 ص I املرجع السابق ج - 1
  .217، و نظر شوقي ضيف، املدارس النحوية ص 163 ص I  ج نفس املصدر- 2
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 وقد أنكر الفّراء ذلك كما سبق وأن أشرنا إليه واعتمد على            كما ذهب الكسائي  . احملذوفة مع امسها  

على إضمار يكن، ألن ذلك يأيت لقيـاس        ) يقصد خريا ( ليس نصبه    «: القياس يف رده وإبطاله قائال    

  .)1(»يبطل هذا 

 قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِم ِفْرَعْونَ ِإنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم [:  أمام إضمار القول يف قوله تعاىلوقد توقف الفّراء

ُكْم    ُیِریُد َأ[:  وقوله،]110-109/عرافاأل[ ] ُیِریُد َأْن ُیْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُرونَ   ، ْن َأْرِض  ]ْن ُیْخِرَجُكْم ِم

: قـائال  صادر من كالم املأل أما قوله فماذا تأمرون صادر من كالم فرعون وعلل الفّراء جواز ذلـك                

يريـد أن   : جاز ذلك على كالمهم إياه، كأنه مل حيك وهو حكاية فلو صرحت باحلكايـة لقلـت               «

قلت جلارتيـك   : قول على هذا املذهب   فماذا تأمرون، وحيتمل القياس أن ت     : خيرجكم من أرضكم فقل   

  :قومي فإين قائمة تريد فقالت إين قائمة وقلما أيت مثله يف شعر أو غريه قال عنترة

  والنادرين إذا لقبتهما دمي                الشامت عرضي ومل أشتمهما

  .)2(فهذا شبيه بذلك

د يف خرب لكن قياسا على ومما توسع فيه أيضا إىل درجة األخذ بالشاد جوازه وقوع الم التوكي

  "ها ال كميد ولكنين من حّب": واستدل بقول الشاعر ) إن(وقوعها يف خرب 

  .)3(» "إن" فلم تدخل الالم إال ألن معناها «ويعلل ذلك قائال 

  .)4( ال يعول عليه يف القياسذورد ذلك البصريون وحجتهم بأن الشا

                                                 
 .296 ص I  معاين القرآن ج ،الفّراء - 1
 .387ص  Iمعاين القرآن ج ،  الفّراء- 2
 .466 و 465 ص I املصدر السابق ج - 3
 .25 اإلنصاف م - 4
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جند يف بعض األحّيان يشدد فيه فكان أحّيانا ينفر من بعـض             يف القياس    ومثلما توسع الفّراء  

  .)1("ولست أستحب ذلك لقلته " الصيغ النحوية اليت يرى أهنا قليلة االستعمال كقوله 

ومثل ذلك عدم جوازه    . ويف أحّيان أخرى كان ال يلتفت إىل السماع بل يكتفي بالقياس فقط           

  . ]194/األعراف[ ]ِذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْمِإنَّ الَّ [: اخلفيفة يف قوله تعاىل) إن(عمل 

وحجته يف ذلك أهنا حرف غري عامل ألن القياس فيها أن ال تعمل وقد سبق وأن أشـرنا إىل                   

  .)2(هذه املسألة

  : يلي يف قياسه على بعض هلجات القبائل العربية ومن ذلك ما وقد اعتمد الفّراء

 إىل ومن العرب من يبقي األلف يف املثىن يف حاالت الرفع والنصب واجلر، وقد أشار الفّراء

   :هلجة بين احلارث بن كعب واستشهد بقول الشاعر

  اَممََّص لَاُعَج الشُّاُهاَبَنا لَاغًَسَم                   ى َر َيْولَ َواِعَج الشُّاَقَرطْ ِإَقَرطْأَفَ

هذا خط يدا أخي بعينه، وهذه اللهجة قليلة االستعمال، ولكنها          : ومن الكالم الذي ورد عنهم    

مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمة ألن      :  ألن العرب قالوا   «:  ويعلل ذلك بقوله   أقيس عند الفّراء  

م فلما رأوا أن الياء من االثنني       الواو ال تعرب مث قالوا رأيت املسلمني فجعلوا الياء تابعة لكسرة املي           

  .)3(»رجالن يف كل حال: ال ميكنهم كسر ما قبلها وثبت مفتوحا تركوا األلف تتبعه، فقالوا

                                                 
 .19 ص I معاين القرآن ج ،  الفّراء- 1
 .29 ص II املصدرالسابق ج - 2
  .184 ص II املصدرالسابق ج - 3
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"  يف حديثه عن القياس وتعليل هلجات القبائل العربية يف ضوئه فيشري إىل جلهة               ويواصل الفّراء 

باحلروف حني  " كال  " ا فيها على القياس، وهي إعراب       خاصة ببين كنانة وقد مضو    " قليلة قبيحة   

  .)1(إضافتها إىل االسم الظاهر، حنو رأيت كلى الرجلني ومررت بكلى الرجلني

خـرب  " شهران  "إمنا الربد شهران، وإمنا الصيف شهران، فكلمة        :  إىل قول العرب   أشار الفّراء 

رفية وأجاز الفّراء نصبها على أن تكون مفعوال فيـه          مرفوع باأللف أي أهنا خرجت عن إطار الظ       

  ) ظرف مكان(

 وإمنا اختاروا الرفع ألنك أهبمت الشهرين فصارا مجيعا كأهنما وقت للصيف، وإمنا «: وعلل ذلك بقوله

  .)2(»حنو عبد اهللا دونك… اختاروا النصب يف املعرفة ألهنا حني معلوم مسند إىل الذي بعده 

اجتمع اجليشان فاملسلمون جانب والكفار جانب، فإذا أضافوا قـالوا          : ضاوأشار إىل قوهلم أي   

أي أن جانب يف هـذه احلالـة يكـون          … املسلمون جانب صاحبهم والكفار جانب صاحبهم     

أما إذا خرج عن اإلضافة يصبح مرفوعا وإعرابه خرب         . منصوب على الظرفية املكانية وهو مضاف     

: ياس يف االستعمال على هذا مع بقية الظروف قائال        مرفوع بالضمة وليس ظرف مكان وجيب الق      

  )3(» فإذا مل تضف اجلانب صريهتم هم كاجلانب ألهنم فيه، فقس على ذا «

َأْمرِ      [:  عند قوله تعاىل   توقف الفّراء  والتقدير عند  . ]152/آل عمـران  [ ]َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اْل

ذا تنازعتم يف األمر فشلتم على التقدمي والتأخري، أما الواو فهي زائدة ويعرب عنها الفّراء             الفّراء حىت إ  

  :فهذه الواو معناها السقوط واستدل بقول بعض الشعراء" قائال 
                                                 

 .184 ص II املصدر السابق ج - 1
 .203 ص IIدر السابق ج  املص- 2
 .204ص  II   املصدر السابق ج- 3
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  وابُّ َشْمكُائََنْب أَْمُتْيأََرَو                        ْمكُوُنطُ ُبْتلَِما قَذَى ِإَتَح

  بُّ اِخلُزاِج الَعيَمِئ اللَنَِّإ                      ا َن لَنَِّجاِمل َرْه ظَْمُتْبقلََّو

، )واو(وسبقتها  ) إذا( جواب  ) قلبتم ظهر اجملن  (بدون واو ألهنا زائدة     ) قلبتم(والتقدير عنده   

  .)1(جعلها البصريون حرف عطف أي أن اجلواب عندهم حمذوف

 نصل إىل حقيقة وهي أنه ملـن الغلـو أن يعتقـد             وبعد هذا العرض ملختلف قياسات الفّراء     

املتشيعون للكوفيني أهنم يبنون قياسهم دائما على السماع وأن البصريني كانوا خيـضعون أكثـر               

  :للمنطق والفلسفة وللرد على هؤالء نقول

نه من يرجع إىل كتاب معاين القرآن للفّراء جيده حافال باحلجج املنطقية العقلية فال ننسى أ

 يتفلسف يف تأليفاته  كان الفّراء« :  ثعلبكان معتزليا متفلسفا، فقد قال فيه أبو العّباس

  .)2(»وتصنيفاته يعين يسلك يف ألفاظه كالم الفالسفة 

 خيلو من السماع    لسيبويه جيده أيضا حافال باحلجج املنطقية ولكنه ال       ) الكتاب(ومن يرجع إىل    

هلذا اعتربناه ليس فقط كتابا زاخرا بالقواعـد النحويـة          . فسبويه يف كل قياس يرجع إىل السماع      

  . لشعر وكالم العرب الفصحاءالصرفية واللّغوية فحسب بل سجل جامُع

 أشعارهم ورفض ذلك الفرّاء   عمال أمساء املبالغة يف أقوال العرب الفصحاء و       إ أجاز   والدليل على هذا أن سيبويه    

بنصب العسل مفعول به للشراب كما روى       " أما العسل فأنا شراب   " فقد روى سيبويه قول العرب      . والكسائي

  .جمموعة من األشعار عمل فيها اسم الفاعل يف املفعول به ومن مجلة الصيغ اليت جاء هبا فعول، مفعال، فعيل، فعل

                                                 
 .237ص  I املصدر السابق ج - 1
 .72  و32 بن الندمي الفهرست - 2
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 والفّراء فقد رفضا عمل هذه األمساء واحتجوا بأهنا فرع عن األمساء وهذه األخرية              أما الكسائي 

  : و استدلّ لذلك ثعلب بشعر بعض العرب فرع عن فعل املضارع

  ثقيل على من ساسه غري أّنه                  ركوٌم على آريِّه الّروث ِمْنثَلُ

البصرة يعدُّونه، و الفّراء و الكسائي يأبيانه إالّ من         و قال ال يتعدى فعولٌ و ال مفعال، و أهل           

  .)1(.و قال ركوٌم يركُم. كالمني

 يف قياساته دائما على السماع كما رأينا وخاصة مساع بعض القراءات ومن             ومل يعتمد الفّراء  

 مل  قية وأن سيبويه  املخففة النصب ومعىن هذا أن الفّراء مل يبتعد عن احلجج املنط          ) إن(ذلك اعمل   

وقد تعرضت أقيسته للنقد     .يكن حيكم على القليل يف االستعمال من كالم العرب بالشذوذ دائما          

شأنه يف ذلك شأن بقية النحاة وممن وقف عند أقيسته ابن السّراج الذي حكم على بعض اجلمل                 

  أثواباً ـ ذلك عندي مخسة أثوابا حيث يشبه النصب ل         بالشذود ومن أمثلة   اليت وردت عند الفّراء   

مررت برجل حسن وجها وهذا ما يتناىف مع مـذهب البـصريني            :  يف اجلملة   وجهاً ـالنصب ل 

فوجها عندهم منصوب بأنه مشبه باملفعول ألن حسن يشبه اسم الفاعل والنصب يف قوهلم مخسة               

  .)2(أثوابا شاذ إمنا جيوز مثله يف ضرورة شاعر

   :لتعليل عند الفّراءا - 7

مثلما احتاج النحوي إىل القياس يف حتليل بعض الظواهر الصرفية والنحوية احتاج أيضا إىل 

 ن بن أيب إسحاق أول من علل النحو، لكن اخلليلإوقد نشأت فطريا تبعا للقياس، وقد قيل . العلة
                                                 

 .236 و ص Iج 150ص  I جمالس الثعلب ج- 1
 .324 ص 1 النحو ج  يفصولاأل ابن السّراج - 2
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وية، وبذلك فسح اجملال ملعاصريه للبحث فيه فقد سؤل هو أول من بسط القول يف العلل النح

 أعن العرب أخذهتا أم «: اخلليل ابن أمحد رمحه اهللا عن العلل اليت يعتل هبا يف النحو فقيل له

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كالمها، : اخترعتها من نفسك؟ فقال

فإن . ، واعتللت أنا مبا عندي أنه علة ملا عللته منهوقام يف عقوهلا علله، وإن مل ينقل ذلك عنها

أكن أصبت العلة فهو الذي التمست وإن تكن هناك علة غري ما ذكرت فالذي ذكرته حمتمل أن 

يكون علة له،  فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا حمكمة البناء، عجيبة النظم واألقسام، 

و بالرباهني الواضحة واحلجج الالئحة فكلما وقف الصادق أ وقد صحت عنده حكمة بانيها باخلري

إمنا فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا : هذا الرجل يف الدار على شيئ منها قال

فجائز أن يكون احلكيم الباين للدار فعل ذلك للعلة اليت ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن 

لنحو هي أليق مما ذكرته باملعلول ا علة ملا عللته من فإن سنح لغريي… يكون فعله لغري تلك العلة

  .)1(»فليأت هبا 

 بوجود ثلة من النحاة ستكون هلا آراء خمتلفة يف دراسـة            وهذا الكالم ينبئ حقيقة إميان اخلليل     

  .الظواهر النحوية على ضوء التعليل

بحث عن منفذ له يف هذه وفعال انفتح باب العلل واسعا أمام النحاة وراح كل واحد ي

باإلضافة إىل آراء الزجاجي يف ) اخلصائص( يف كتابه الدراسة ونذكر خاصة ما أورده ابن جّين

  .)اإليضاح يف علل النحو(كتابه 

                                                 
 . م1959طبعة املدين القاهرة  ، م65/66صمازن ملبارك /  دق حتيلزجاجا اإليضاح يف علل النحو - 1
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وإذا تفحصنا يف سبب كثرة العلل النحوية وجدنا هذا نامجا عن كثرة االستفسارات حـول               

ب اللّغوية املختلفة، فقد تساءل مجهور النحاة حول سبب اإلعـراب يف            الظواهر النحوية والتراكي  

االسم وعدم جزمه كالفعل وهل يستحق الفعل البناء أو يستحق اإلعراب؟ وغريها من األسـئلة               

ه يفسر هبا مـسألة مـا،       لّاليت فتحت كما أشرنا بابا واسعا من اجلدال دخل فيه كل من وجد ع             

رد فيه كل أنواع العلـل      س ما دفع الزجاجي إىل وضع كتاب أ       فكثرت العلل وتنوعت ورمبا هذا    

  .وقسمها إىل التعليمية وقياسية  وجدلية

 مع التعليـل يف كتابـه       وإذا سلمنا أن التعليل هو الدعامة األوىل للقياس فكيف تعامل الفّراء          

  ؟)معاين القرآن(

آن بالوقوف على الرسم يف القرآن وذلك حـني تعـرض إىل             كتابه معاين القر    استهل الفّراء 

يف البسملة وقد علل ذلك بالتخفيف مشريا إىل أن العرب كثريا ما يلجأ             ) اسم(حذف األلف من    

 يف كالمها كما حرص الفّراء على تعليل الظواهر الصرفية والنحوية الـيت             تإىل احلذف إذا كثر   

 يستخدم مصطلح العلة مباشرة إال يف مواضيع قليلة، وما          أوردها يف كتابه معاين القرآن إال أنه مل       

يهمنا هو أن التعليل أساس من األسس اليت اعتمد عليها الفّراء يف تفسري وحتليل الظواهر اللّغويـة                 

  : املختلفة اليت تعرض إليها ومن األمثلة اليت تتصل بالتعليل عنده ما يلي

ْيِهمْ   [: ىل عند قوله تعا   توقف الفّراء  على " غري  "  فأجاز خفض    ]7/ الفاتحة   [ ]َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَل

وهي نكرة نعتا ملعرفة ألهنا واقعة بني معرفتني فحق         " غري  " أهنا نعت للذين، وقد أجاز أن يكون        

  .هلا أن تعرف باإلضافة
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وبة على أهنا   منص" غري  " جمرورة على أهنا بدل من الذين وتكون        " غري  " كما أجاز أن تكون     

 لفتقو" عليهم"أو منصوبة على االستثناء من الذين أو من الضمري يف           " عليهم  " حال من اهلاء يف     

  .)1()إال املغضوب عليهم(

 قبل جل القراءات وليس عشواء بل يعطي لكل         وإذا عدنا إىل كل هذه احلاالت جند أن الفّراء        

  . إعراهبالّةحالة ِع

حدة ومثال ذلك ا إىل أن بعض األلفاظ قد بين اجلمع منها على صورة واءِأشار الفّر

عندي عشرون صاحلون فريفعون ويقولون عندي عشرون جيادا : فالعرب تقول" الصاحلون"

  :حدها، واستشهد بقول عنترةوا ألهنا مل تنب على ديافينصبون اجل

  سودا كخافية الغراب واألسحم                   فيها اثنتان وأربعون حلوبة

 وهي من نعت االثنني واألربعني للعلـة        ا ومل يقل سودٌ    قال سودَ  «:  ذلك قائال  ويوضح الفّراء 

  .)2(»ك هبا تاليت أخرب

  .]01/ساءالن[ ]الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  [:  أيضا عند قوله تعاىلوقد وقف الفّراء

 النفس وهـو   ثألن النفس مؤنثة فقال واحدة لتأني     ) واحدة( قال  : وعلل التعبري باملؤنث قائال   

  .)3(لكان صوابا يذهب إىل تذكري الرجل) من نفس واحد( يعين آدم، ولو كانت 

                                                 
 .07 ص I الفّراء معاين القرآن  ج - 1
 .131 ص Iمعاين القرآن  ج ،  الفّراء- 2
 .252 ص Iمعاين القرآن ج ،  الفّراء- 3
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ع املؤنث السامل   ال يأيت منها املذكر وال مجع املذكر السامل وال مج         " كافة  "  إىل أن    أشار الفّراء 

وعلـل  . ]36/التوبة[  ] اْلُمْشِرِآيَن َآافًَّة[ :بل تبقى على صورة واحدة وهذا عندما تعرض لقوله تعاىل         

فإهنا ) فاعلة(باهلاء والتوحيد يف كل جهة، ألهنا وإن كانت على لفظ           ) كافة(ولكنها  : "ذلك قائال 

يها العرب واأللف والالم ألهنا آخـر  خلاصة، والعافية، ولذلك مل تدخل فايف مذهب مصدر، مثل     

  .)1(الكالم مع معىن املصدر

) املرتلة بني املرتلتني( يستعني يف تعليالته ببعض مصطلحات املعتزلة، ومن ذلك وكان الفّراء

وقال . كل اسم: قال اخلليل: " بأهنا بني األمساء واألفعال قال ثعلب" كال " حني حكم على 

هي بني األمساء واألفعال فال أحكم عليها باالسم وال بالفعل فال أقول إهنا اسم ألهنا حشو : الفّراء

يف الكالم وال تنفرد كما ينفرد االسم وأشبهت الفعل لتغريها يف املكىن والظاهر، ألين أقول يف 

رأيتهما كليهما :  وأقول يف املكىنمين كال الزيدين، فال تتغريالظاهر رأيت كال الزيدين وكلّ

قضى زيد ما عليه فتظهر : ومررت هبما كليهما، وقام إيل كالمها، فأشبهت الفعل ألين أقول

  .)2( "قضيت احلق، فتصري األلف ياء مع املكىن: األلف مع الظاهر، مث أقول

وخنلص إىل أن الرجل كان يعتمد  ونكتفي هبذا القدر من األمثلة لتوضيح التعليل عند الفّراء

  .كثريا على التعليل إلزالة أي إهبام أو نقص يف فهم ما وصل إليه سواء من تفسري أو ظواهر حنوية

  

  

                                                 
 .436 ص I معاين القرآن ج ، الفّراء- 1
 .134  ص طبقات النحويني وللغويني، الزبيدي- 2
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  :ةـاتمـالخ
، كان ال بد أن نقف على مجلة من النتائج حيث حيسن بنا الوقوف، بعد هذه الرحلة مع الفّراء

  .س أو باحث أن يترك موضوع حبثه مبتورا منهافال ميكن ألّي دار

، هذه الشخصية اليت يرجع إليها الفضل الكبري يف  و أّول تلك النتائج تتعلق بشخصية الفّراء -

تأسيس املذهب الكويف و مل يكن هذا غريًبا عن شخصية تعّمقها ميل شديد إلتقان العربية 

  .ءاته و تفسريهوالعناية بالقرآن الكرمي و قرا

فقد كانت للفّراء مرتلة كبرية وسط معاصريه من النحاة و هذا بشهادة من جاء بعده، 

 و اعتربه من النحاة الذين يثق فيهم، )املزهر(فالسيوطي ذكره أكثر من مّرة يف كتابه 

   )1(» عندي ثقةالفّراء«:يقول

داثة سّنه، حمترًما و وفيا لويل نعمته إذ قال فالرجل كان شغوفًا بالعلم طالًبا له منذ ح

فناظرته و سايلته فكأين « : و قال أيضا )2(» أمسه و صوته، مل نلق أحًدا أعلم منه الكسائي«:فيه

 فهذه شهادة تؤكد حّبه للعلم و تواضعه و تقديره ألستاذه حىت )3(»كنت طائرا يغرف من حبر

  . بعض املسائلوإن خالفه فيما بعد يف

                                                 
   . 132 ص1 السيوطي ،املزهر، ج - 1
  .173 الزجاجي، جمالس العلماء ص - 2
  .270 املصدر السابق ص- 3
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      يف البصرة، و إذا كان سيبويه إمام النحاة، ، فقد أعطاه مكانة سيبويهشوقي ضيف/أّما الد

 كانت له نفس املكانة و واضع أّول كتاب جامع يف قواعد النحو و الصرف، فهذا يعين أنّ الفّراء

  .عند أهل الكوفة

 يف البصرة فهو الذي أعطى املدرسة الكوفية شكلها  يقوم يف الكوفة مقام سيبويهالفّراء« 

   )1(»النهائي، إالّ بعض اإلضافات زادها الكوفيون بعده و يف مقدمتهم ثعلب

  .)آنمعاين القر(و ثاين تلك النتائج يتصل بعلمه و عمله خاصة كتابه  -

 منذ نشأته بالوقوف على ثقافات عصره املختلفة و رّبما تأثره باملعتزلة أما علمه فقد ُعين الفّراء

هو الذي دفعه إىل قراءة كتب الفلسفة و الطب و النجوم إضافة إىل تعّمقه يف دراسة علوم النحو 

 بذلك معاصروه كشهادة مثامة بن أشرس و اللّغة اليت بلغ فيها شأًوا بعيدا يف اإلجادة و شهد له

جلست إليه ففاتشته عن اللّغة،  فوجدته حبًرا، و فاتشته عن النحو، فوجدته « :حني جالسه يقول

نسيج و حده، و عن الفقه، فوجدته رجالً فقيها عارفا باختالف القوم، و بالنجوم ماهًرا، 

  »اوبالطب خبًريا، و بأيام العرب و أخبارها و أعارها حاذق

فهو علم من أعالم النحو استطاع أن يرسم مساًرا خمتلفا بعض الشيء عن مسار البصريني 

حىت و إن كانت األصول هي نفسها و تبعه يف ذلك كثري من النحاة، قال أبو الطيب 

 و كان ابن كيسان مع هذا  مخسني مّرةوقد رأيت أنا أجزاء كثرية من كتاب سيبويه«:اللّغوي

                                                 
  .156شوقي ضيف، املدارس النحوية ص / الد- 1
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 فهذا يدل على أن الفّراء حبر زاخر اغترف )1(» خيالف فيها سيبويهخيتار أشياء من مذاهب الفّراء

  .منه من جاء بعده

 مسائل لهذه املوسوعة اليت مجع فيها الرج )معاين القرآن( كتابه و أهم أثر تركه لنا الفّراء

و يبقى .  معتمًدا يف ذلك على القرآن الكرمي، فقد بىن استشهاده يف أكثره على القرآنخمتلفة

القرآن الكرمي يف نضمه و نسجه و إحكام تركيبه املصدر الذي يرجع إليه يف كل علوم اللّغة 

غة و فنوهنا، علما أنّ القرآن الكرمي أنزل يف زمن مل يكن فيه عني أو أثر ملا يسمى أصول اللّ العربية

العربية و قواعدها، و إمنا أخذت هذه بعد الترتيل، حلاجة اإلنسان إىل قواعد يضبط هبا قراءته 

وحتفظ لسانه من اخلطأ يف النطق و تعصم قلمه من الزلل يف الكتابة، ليس هذا فحسب بل تفسري 

 كالم النص القرآين ضروري لفهم تركيب كلماته و آياته و بالتايل فهم املعاين و املرامي من

القرآن و لكن ال يتأتى ذلك إال بعلم النحو فهو ال يقل أمهية و ضرورة عن علم التفسري، و لوال 

أكثر مما كانت عليه و الختلفت بذلك معاين القرآن الكرمي و ملّا أدرك النحو الختلفت القراءات 

فلم يكن يبسط . ا هلماالفّراء هذه العالقة املوجودة بني علم التفسري و علم النحو وضع كتاًبا جامًع

مسألة حنوية إالّ و أعطاها املعىن املقابل هلا يف التفسري و قد أوىل هذا اجلانب اهتماما بالغا وكدليل 

فاإلعراب هو العالمة . على ذلك أنه كان يعرض القراءات املختلفة مبّيًنا الوجه اإلعرايب لكل حالة

لة، أي حتدد وظيفتها فيها، و هذه العالمة البد أن اليت تقع يف آخر الكلمة و حتدد موقعها من اجلم

يتسبب فيها عامل معّين، و ملّا كان موقع الكلمة يتغري حسب املعىن املراد، كما تتغري العوامل، فإن 

معاين (عالمة اإلعراب تتغري كذلك و هذا ما أراد أن يبسطه الفّراء يف كثري من احلاالت يف كتابه 
                                                 

  .140 أبو الطيب اللّغوي، مراتب النحويني ص - 1
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 ، جند أن الفّراء قد]7/الفاحتة[ ] َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم [:  املثال قوله تعاىلو نأخذ على سبيل) القرآن

و هي نكرة نعًتا ملعرفة ) غري(على أّنها نعت للذين، أي أنه أجاز أن تكون ) غري(أجاز خفض 

  .ألّنها واقعة بني معرفتني فحق هلا أن تعّرف باإلضافة

) غري(هنا بدل من الذين، و احلالة الثالثة أن تكون جمرورة على أ) غري(و أجاز أن تكون 

  ).عليهم(منصوبا على االستثناء من الذين أو من الضمري يف 

 قبل كل القراءات، و لكن ليس عشواء بل فإذا عدنا إىل كل هذه احلاالت لوجدنا أنّ الفّراء

   )1(.يعطي لكل حالة علّة إعراهبا

 شديد االحترام آلراء القّراء و حياول يف كل حالة أن يربز الوجه  الفّراءو من هنا يظهر لنا أنّ

  .اإلعرايب هلا، و هو كذا األمر بالنسبة للمسائل النحوية، فما من مسألة إال و له فيها قوالن أو أكثر

 املصطلحات اليت  و ثالث هذه النتائج هو أسلوبه املتفّرد يف معاجلة املسائل، فإىل جانب تغيري-

اعتمد عليها البصريون جنده مييل كثًريا إىل التعقيد و التفلسف و قد وصفه مترمجوه بالتفلسف يف 

بكل حياول – و على هذه الشاكلة، كان الفّراء« :شوقي ضيف/تصانيفه و يصّرح بذلك الد

ت و األدوات كما كان حياول جاهًدا أيضا أن يضع  أن يضع تفسًريا جديدا لبعض الكلما-جهده

يف النحو مصطلحات جديدة، مستعينا يف ذلك كله بعقله املتفلسف اخلصب، و ما زال يلّح يف 

   )2(»ذلك حىت استطاع حقًّا أن يكّون للكوفة مدرسة مستقلة يف النحو

                                                 
  .7ص  I الفّراء، معاين القرآن ج -1
  .205شوقي ضيف، املدارس النحوية، ص / د- 2
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 التعريف ببعض  و رابع هذه النتائج توّسعه يف استعمال القياس فهو يعتربه األساس يف-

خصائص التركيب النحوي للجملة العربية و كان يعتمد باستخدامه القياس على ثقافته الكالمية        

  .و الفقهية

 على وجه أّما تعليالته فقد نالت استحّسان علماء الكوفة و كنا قد أشرنا إىل ثعلب

معاين ( على تعليل الظواهر الصرفية و النحوية يف كتابه  حرصاخلصوص، فاملالحظ أنّ الفّراء

  .، مستعينا يف ذلك ببعض مصطلحات الفرق الكالمية، و خاصة املعتزلة)القرآن

 ، فقد غّير و سيبويه باملصطلحات اليت وضعها اخلليل و خامس هذه النتائج عدم التزام الفّراء-

. و نأخذ على سبيل املثال الصرف و اجلحد. فيها كما أضاف إليها بعض املصطلحات اجلديدة

وكان أحّيانا يطلق عّدة تسميات ملصطلح واحد كالبدل فقد أطلق عليه التكرير و التبيني والتفسري 

 و الترمجة و هذا من أجل توضيح معناه يف كل حالة من املصطلحات اجلديدة، أيضا العماد و هو

ضمري الفصل عند البصريني و قد ربط اسم هذا املصطلح مبعناه فهو يرى أّنه مسي كذلك ألّنه 

  .يعتمد عليه يف الفائدة

 من كالم بعض العرب، فمن الغلط االعتقاد أنّ  و سادس هذه النتائج موقف الفّراء-

ما يسمع من العرب و االبتعاد عن الكوفيني من أسسهم االعتماد على النقل مطلقًا و األخذ بكل 

التأويالت و الفلسفات و التعقيدات البعيدة، فكثريا ما جند الفّراء خيطئ العرب و يرّد بعض ما 

  . مسعه منهم و يعتربه من الّشاذ الذي ال يّصح القياس عليه و مثال ذلك رفضه إعمال إنّ النافية
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ديد و إبداء الّرأي املتفّرد فكثريا ما كان خيالف ، الرغبة يف التغيري و التجج و سابع هذه النتائ-

 من جهة أخرى و خيرج برأي جديد و موقف متميز  و من تبعه من جهة و الكسائيسيبويه

فقد كانتا حمل جدال عميق بني علماء املدرستني من حيث فعليتها أو ) بئس(و ) نعم(ومثال ذلك

حجج هؤالء و هؤالء، و ردود كل طرف على طرف ليربهن كل فريق لآلخر امسيتها إذ كثرت 

  .على صّحة ما يقول و كّنا قد تعّرضنا إىل هذه املسألة يف الفصل الثالث

كما كان يرد بعض آراء النحاة و خاصة تلك اليت مل جتد قبوال لديه، و نأخذ على سبيل 

أّنها مبرتلة الواو و قاسوا ذلك على قوله بعض النحاة حرف عطف أي فقد اعتربها ) إال(املثال 

، قال )و ال الذين ظلموا( و املعىن ]150/البقرة[ ]  ظََّلُمواِذیَنِلَئَال َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحَجٌة ِإَال اّل [: تعاىل

د اهللا، و هو قائم، إّنما و مل أجد العربّية حتتمل ما قالوا، ألين ال أجيز قام الناس إالّ عب« :الفّراء

 كما وقف موقفا فريدا عندما )1(»االستثناء أن خيرج االسم الذي بعد إالّ من معىن األمساء قبل إالّ

 فريى الفّراء أنّ املعىن  ]12/األعراف[ ]َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد [: أمساه بالصلّة و هذا عند تعرضه لقوله تعاىل

 و تكون ال صلة) ال(أن يف هذا املوضوع تصحبها « :ذلك بقوله معلال ) ما منعك أن تسجد( 

وكذلك تفعل مبا كان يف أّوله جحد و رّبما أعادوا على خربه جحًدا لألستيثاق من اجلحد 

  :والتوكيد له كما قالوا

  ما إن رأينا مثلهن ملعشر                        سود الرؤوس فواجل و قبول

   )2(»تا للتوكيدجحد و إن حجد فجمع) ما(و 

                                                 
  .287 صII الفّراء، معاين القرآن ج- 1
  .374 ص Iلفّراء، معاين القرآن ج  ا- 2
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آن معًربا عنها بالصلّة، خمالفا و هو من القائلني هبذه الزيادة يف القر« فألن يف اآلية زائدة، 

  )1(»بذلك مجهرة من املفّسرين املنكرين حلروف الزيادة يف القرآن الكرمي

 جند الفّراء يويل اهتماما  من القراءات القرآنية إذ و ثامن هذه النتائج يتعلّق مبوقف الفّراء-

 و لكّنه مل يأخذ هبا كلّها فكان )معاين القرآن(بالغا للقراءات منذ الصفحات األوىل من كتابه 

يرّدها حينا و يقّبحها و يضعفها حينا آخر و مل يكن يقصد من وراء ذلك الطّعن يف القّراء و إّنما 

 الكثري من األحّيان كان يرجع إىل كالم حماولة منه التثبت من صّحة كالم اهللا عّز و جل و يف

َما َأَنا  [: قوله تعاىل و حيي بن وثّابالعرب إلزالة كل شك و مثال ذلك رّده قراءة األعمش

قلّ ه بقة حيي فإّنو لعلّها من وهم القّراء ط« : قال الفّراء]22/إبراهيم[ ]ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخّي

خافضة للحرف كلّه، و الياء من ) مبصرخي(و لعلّه ظن أنّ الباء يف . من سلم منهم من الوهم

  )2(»املتكلم خارجة من ذلك

و هبذا ميكن الرّد على كل من اعتقد أنّ الكوفيني يأخذون بكل القراءات باعتبارها من 

شوقي /ا يتحّرون الدقّة يف ذلك، و يؤكد الدالرسول صلى اهللا عليه و سلم أّما البصريون فهم دائم

ال نعلم بصريا جاء بعده و رّد مثل هذا القدر من القراءات، بل لقد كان « : ذلك قائالضيف

  )3(»  ّممن توقّفوا بإزاء بعض القراءات متابعني له مقتدين بها و أقراهنم و املّربداملازين

                                                 
  . 105 حممد حسني آل ياسني، الدراسات اللّغوية عند العرب ص - 1
   .75 ص 2 الفّراء، معاين القرآن ج - 2
  .223شوقي ضيف، املدارس النحوية،ص / الد- 3
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تلكم هي مجلة النتائج املستخلصة من هذا البحث، تتبًعا و دراسة ألشهر املسائل النحوية اليت 

  .خالف فيها الفّراء أستاذه الكسائي

 و أهم املسائل اليت وقفنا عندها    )معاين القرآن( يف خضم كتابهو بعد هذه اجلولة مع الفّراء

انت موضع اخلالف البّد أن نقّر حبقيقة أال و هي أنّ الفّراء عامل حرّي بالدراسة جدير و اليت ك

بالتقييم و هو علم من أعالم النحو و شيخ من شيوخ اللّغة له القدرة على حتليل املسائل بالتعّرض 

ا ما ألّنه غالب. إىل خمتلف اآلراء و اخلروج بعد ذلك بالرأي الثاقب دون أن يسد منفذ الدراسة

نقول جيوز أو ال جيوز حماوال بذلك احترام آراء بقية النحاة من جهة و ترك اجملال مفتوحا ملن يأيت 

  .بعده إلبداء الرأي من جهة أخرى و لو مل يكن األمر كذلك الستعمل مصطلح الوجوب

ا و قد اتسع جمال اخلالف كما أشرنا إىل القراءات القرآنية، اليت كان من الواجب أن يكون هل

من الدقّة يف النقل و القراءة، ما ال جمال فيه لذلك اخلالف، و مل يقتصر اخلالف بينه و بني 

 أوىل هذا اجلانب اهتماما بالغا  فقط بل حىت مع بقية القراء و جيدر بنا القول أنّ الفّراءالكسائي

 و مضمون القرآن فإن جدواه قد تزول، و تبقى ألنه أدرك أنّ النحو إن مل يكن يف خدمة معىن

هلذا جتده دائما يتعرض .دراسة النحو لذاته، ال ليكون ضابطا قويا للتحكم يف صواب املعىن

 .للتركيب النحوي لآلية مرتبطا باملعىن

هم القرآن  قد جعل النحو الدليل القومي و املرشد اهلادي لففمن هذا املنطلق جند أنّ الفّراء

الكرمي من جهة و كالم العرب من جهة أخرى فقد قّدس القرآن و أحّب اللّغة العربية حىت 

النخاع و قد تدفعه غريته العربية إىل إبطال القياس ألّنه ال جيد ما يسنده يف كالم العرب و يف هناية 
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 )معاين القرآن(تاب هذا املوضوع ال يسعنا إالّ أن نقول أنّ هذا املوضوع جدير بدراسة أوسع فك

فبحثنا هذا . للفّراء موسوعة ضخمة حوت مسائل كثرية ومتنوعة ميكن ألّي باحث أن يرجع إليها

مل يغط إال جزءا ضئيال من هذا الكتاب و أنّ أملنا كبري يف أن يكون هذا العمل وثيق الصلة 

ئها لغة صحيحة مبنية بأعمال النحاة الكبرية و اليت كان هدفها صون لغة الكتاب من جهة و إبقا

  .على قواعد سليمة حتفظها من املؤامرات و املكائد اليت تتعرض إليها بني احلني و اآلخر

فإن كان لنا ذلك فهذا .  هو أن نكون قد أنصفنا الرجل و وفينا املوضوع حقههو كل ما نتمنا

بإذن اهللا تعاىل من فضل اهللا و إن قصرنا فلم يكن عمدا و نرجو التوجيه و نكون من الشاكرين 

  .واهللا ويل التوفيق، و هو نعم املوىل و نعم النصري
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                                :فهرس اآليات القرآنية 
                                                                            

  الصفحة رقمها  اآلیـــــة
 

  الفاتحة

  244/259/270/276  7  ] َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم  [

  البقرة

  126  2 / 1  ] َذِلَك اْلِكَتاب ،  ألم [

  20  7 ]ْمِهِعْمى َسَل َع َوْمِهِبلُوى ُقَل َعم اُهللاَت َخ[

  246  20  ] َو َلْو َشاَء اْللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم[

  114  26 ]ِإنَّ اللََّه ال َیْسَتْحِيي َأْن َیْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها [

  246  29 ]ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهَن [

  129  35 ]ينالِم الَظَنا ِم فتكوَنرَةَج الَشِهِذا َهَبَرْق َتوَال[

  226  37 ]َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلَماٍت  [

  221  40 ] اْذُآُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم  [

  131  48 ] واتقوا یوًما َال ُتْجَزى نفٌس عن نفٍس شيئًا [

  113/246  53 ]ُدوَنَو ِإَذا َأَتْيَنا ُموَسى الِكَتاَب َو الُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم َیْهَت [

  233  57 ] َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم  [

  138/140  85 ]َوُهَو ُمَحَرٌم َعَلْيِهْمِ إْخَراُجُهْم[
  95  88 ]َفَقِليًال َما ُیْؤِمُنوَن  [

  142/148  89 ]ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم َأْن َیْكُفُروا  [

  187  90 ] اللَُّه ِمْن َفْضِله َبْغيًا َأْن ُیَنزَِّل [
  216  96  ] َیَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُیَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة   [
  247  161  ]ِإنَّ الَِّذیَن َآَفُروا َو َماُتوا َو ُهْم ُآفَّاٌر [
  227  124  ] ال َیَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن  [
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  221  148  ] َأْیَن َما َتُكوُنوا َیْأِت ِبُكُم اللَُّه [
  109/178  150  ] ِلَئلَّا َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإلَّا الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُهم  [
  246  152  ]َواْشُكُروا ِلي   [
  141  180  ]وال َیْحَسَبَن الِذیَن َیْدُخُلوَن ِبَما َأَتاُهْم اُهللا ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم[

  108  184  ]ْيٌر َلُكْمَوَأْن َتُصوُموا َخ  [
  234  187  ]َحتَّى َیَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَأْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَأْسَوِد  [
  234  189  ] َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها  [
ِصْرُتْم َفَما ْاْسَتْيَسَر ِمَن َو َأِتُموا الَحجَّ َو الُعْمَرَة ِللَِّه َفِإْن ُأْح [

  ]الَهْدي
196  243  

وُزْلزُلواِ  حتَّى یقوَل الرَّسوُل والذین آَمُنوا معه، متى َنْصُر اِهللا أَال [
  153  214  ]إنَّ َنْصُر اِهللا َقریٌب

  228/235  229  ] ِإلَّا َأْن َیَخاَفا َألَّا ُیِقيَما ُحُدوَد اللَّه  [
ْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواجًا َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّ [

  ]َوَعْشرًا
234  222  

  187  267  ] َوَلْسُتْم ِبآِخِذیِه ِإلَّا َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه  [
  144/148  271  ] ِإْن ُتْبُدوا الصََّدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي  [
 َأْمَواَلُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسّرًا َوَعالِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن [

  ]َربِِّهْم 
274  71  
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  آل عمران

  126  1  ]ُ  اهللا  ، ألم [
َه َشِهَد اللَُّه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئمًا ِباْلِقْسِط ال ِإَل [

   ] ِإلَّا ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكيُم، ِإنَّ الدِّیَن ِعْنَد اللَِّه اْلِأْسالُم
18 / 

19  231  

  122  142  ] َوَلمَّا َیْعَلِم اللَُّه الَِّذیَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَیْعَلَم الصَّاِبِریَن  [
  143  197  ]ِبْئَس اْلِمَهاُد [

  النساء
  161  1  ]اِمَحْراَأل  َوِه ِبَن الذي تساءلووا اَهللاُقواتَّ[

  163  1  ] ِإنَّ اللََّه َآاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا  [
  147  38  ] َفَساَء َقِرینًا  [
  142  53  ] َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك َفِإذًا ال ُیْؤُتوَن النَّاَس َنِقيرًا [
  115  90  ]َأْو َجاُءوُآْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم   [
  162  127 ]ْمُكْيَل َعلَىْتا ُیَم َوَنيِه ِفْميُكِتْف ُی اُهللاِل ُقاِءَس الِن فِيَكوَنُتْفَتْسَیَو[

  162/167  170  ]َفآِمُنوا َخْيرًا َلُكْم   [
  167  171  ] ٌ اْنَتُهوا َخْيرًا َلُكم [

  المائدة
  222  41 ]َوِمَن الَِّذیَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب  [
  112  69  ]یَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالصَّاِبُئوَنِإنَّ الَِّذ [
  173  105  ]مُكَسُفْن َأْمُكْيَلَع[

  186  116 ]َیا ِعيَسى اْبَن َمْرَیَم   [
 
 
 
 
 

  األنعام
  175  40  ]ْمُكُتْیَأَر َأْل ُق[
  178  96  ]اَبْس ُحَرَم الَق َوَسْما و الشًَّنَك َسِلْي اللَُّلجاِعَ َو[
  116  111 } اُنوا ِلُيْؤِمُنواَما َآ  {
  87  137 ]َوَآَذِلَك َزیََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشِرِآيَن َقْتَل َأْوالِدِهْم ُشَرَآاُؤُهْم [
  113  154 ]ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن[

  األعراف
  127  1  ]َكْيَل ِإَلِزْن ُأ آتاٌب ، ألمص[
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  278  12 ]َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد [

  195  194 ]ْمثالُكْما َأاًدَب ِع اِهللاوِن ُدْن ِموَنُع تْدیَن الِذَنِإ[
  األنفال

  139  32 ]َوِإْذ َقاُلوا اللَُّهَم ِإْن َآاَن َهَذا ُهَو الحَّقَّ ِمْن ِعْنِدَك[
  229  59 ] َوال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َآَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم ال ُیْعِجُزوَن [

  وبةالت
  128  1 ] راءٌة ِمَن اِهللا َو َرُسوِلِهَب[
  13  3 ] َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِآيَن َوَرُسوُلُه   [
  113  19 ] َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َآَمْن آَمَن ِباللَِّه  [
  35  24 ]  أحبَّ  [: إلى قوله عّز وجّل ]ُآْم ُقْل ِإْن َآاَن آَباُؤُآْم َوَأْبَناُؤ [

  یونس
  248  16 ]ُقْل َلْو َیَشاُء الَلُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكم َو َال َأْدراُآْم ِبِه [

 
  هود

  250  35 ] َفَعَليَّ ِإْجَراِمي  [
  223  43 ]ال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإلَّا َمْن َرِحَم   [

  140  78 ]ِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْمَهُؤَال[
  یوسف

  191/192/254  31 ]َما َهَذا َبَشرًا   [
  229  81 ]اْرِجُعوا ِإَلى َأِبيُكْم َفُقوُلوا َیا َأَباَنا ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق  [

  إبراهيم
  247  7 ] َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكم[
  94  12 ]للَّهَوَما َلَنا َألَّا َنَتَوآََّل َعَلى ا [

ْ َما َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َآَفْرُت ِبَما َأْشَرْآُتُموِن ِمْن  [
  230/279  22 ] َقْبل

  143  29 ] ِبْئَس اْلَقَراُر [
  النحل

  72  89 ]َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء  [
  140  92 ]ُأَمٌة َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّةَأْن َتُكوَن [

  اإلسراء
  166  76 ] قليَالالَّ ِإَكَفَالثون ِخلْب َی َالْنَذ ِإَو [

  221  110 ] َأّیًا َما َتْدُعوا   [
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  الكهف
  229  5 ]َآُبَرْت َآِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم  [
  132  12 ] وا َأَمدًاِلَنْعَلَم َأيُّ اْلِحْزَبْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبُث  [
  176  18 ] يِدِص بالَوِهْياَعَر ِذٌطاِسم َبُهُبْل َآَو[
  196  37 ] َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي  [

  مریم
  66/132  29 ]ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُآلِّ ِشيَعٍة َأیُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْحَمِن ِعِتّيًا [

  طه
  112  63 ]ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن  [
  129  81 ]يِبَض َغْمُكْيَل َعلَِّحيه فَيوا ِفَغْط َتوَال [

  األنبياء
  198  74  ]اُها آتيَنوًطوُل[
  198  76  ] َوُنوحًا ِإْذ َناَدى [
  198  81 ]یَح الرِّاَنَمْيَلُس ِلو[

  253  98 ]ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم  [
  النور

  128  1 ]ُسوَرٌة َأْنَزْلَناَها  [
  الشعراء

  112  137 ] ِإْن َهَذا ِإلَّا ُخُلُق اْلَأوَِّليَن [
  النمل

  140  9 ]إنَُّه َأَنا اُهللا[
  109  10/11 ]  ، ِإلَّا َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء َ ال َیَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلون  [
  231  14 ]اْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم َوَجَحُدوا ِبَها َو[

 

  السجدة
  127  1 ] الكتاِبتنزیُل  ألم [
  230  10   ] َأِإَذا َضَلْلَنا ِفي اْلَأْرض  [

  األحزاب
  223  19 ] َأِشحًَّة َعَلْيُكْم  [

  سبأ
  139  6 ]َوَیَرى الِذیَن ُأوُتوا الِعْلَم الِذي ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َرِبَك ُهَو الحقَّ[
  51  10 ] َیا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّْيَر   [
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  182/183  31 ] ا َلْوال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن [
  فاطر

  222  32 ]َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد   [
  ص

  146  3 ] َفَناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناٍص  [
  الزمر

  221  17/18 ]الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه  َباِد،َفَبشِّْر ِع  [
  221  53 ]َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم   [

  الزخرف
  259  4  ] َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْیَنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم [
  50  76 ] َآاُنوا ُهُم الظَّاِلِميَنَوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن  [

  الذاریات
  158  43  ]  َتَمتَُّعوا َحتَّى ِحيٍن [

  النجم
  72  3/4 ] َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى ،ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى [

  الواقعة
  243  74   ]َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك الَعِظيْم[

  المجادلة
  191/192  2  ]مِهاِتَهن أمَّما ُه[

  المنافقون
  180/227  10 ]َلْوال َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب َفَأصَّدََّق َوَأُآْن ِمَن الصَّاِلِحيَن   [

  الملك
  248  30 ] ِإْن َأْصَبَح َماُؤُآْم َغْورًا   [

  القلم
  216  9 ] َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن [

  الحاقة
  223  21 ] اِضَيٍةَفُهَو ِفي ِعيَشٍة َر [
  57  25/26 ]ُ  َیا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِآَتاِبَيْه، َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَيْه   [
  57  28/29 ] َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَيْه،َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنَيْه [

  المعارج
  226  10 ] َوال َیْسَأُل َحِميٌم َحِميمًا [
  261  36 ] ِقَبَلَك ُمْهِطِعيَنَفَماِل الَِّذیَن َآَفُروا  [
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  نوح
ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَيُهْم َعَذاٌب  [

  41  1 ]َأِليٌم 

  الجن
  230/231  20 ] ُقْل ِإنََّما َأْدُعو َربِّي َوال ُأْشِرُك ِبِه َأَحدًا [

  القيامة
  54  7 ] َق اْلَبَصُرَفِإَذا َبِر [

  الطارق
  223  6  ] ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق [

  الفجر
  253  3 ]َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر  [

  التين
  145  4 ] َلَقْد َخَلْقَنا اْلِأْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم [

  العلق
  228  18 ] َسَنْدُع الزََّباِنَيَة [

  القدر
  158/159  5 ] ِع اْلَفْجِرَسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَل [

  المسد
  71  4 ] َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطِب [

  اإلخالص
  140  1  ] ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد[
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  :فهرس الشواهد الشعرية 
    

  الصفحة  صاحبها  األبيات

  
  ] أ [

 
ـَيِفْص اَألِنـْي َباِت ذََقرُّفَ   َت                ِهــــي ِفنّل ِإفَُّغ الَتِغْبو ال َت   117  بال نسبة  اِءـ

  
  ] ب [

  
  75  بّشار  يبـ و ما كلّ مؤت نصحه بلبـ               و ما كل ذي لّب مبؤتيك ُنصحه   

 175/249  بال نسبة  الِبـ الكوَدـــها س حلبِّأحبَّ                  ىـــها السودان حتبِّ حلُّبأِح

  251  ذو الرّمة  ُبَدـَ ن الَ َوالٌا َخَه ِبَسْي لَاَءَسلَْم                    ٍةــفَِرقْ غري ُمٍهْج َو ةَنَّيك ُسَرُت

  واــــــورأيتم أبنائكم شّب                  م ـــلت بطونكـحىت إذا قم
  بُّــز اخلـــإن اللئيم العاج                  نا ـل  ّنــــبتم ظهر اجملوقلّ

  األسود 
  266  بن يعفر

  190  طفيل الغنوي  ِبـَِر ُتْعقـْ وَيْعِرْف لَها أيَّاَمَها اخلَي              ا     ـْيِل أَيَّاُم فََمْن َيْصطَِبْر لَهوِ للَخ

  162 سالمة بن جندل  فاليوَم قُْرَبَت َتْهُجوَنا وَتْشُتُمـَنا                    فاذهْب فََما ِبَك واألياُم ِمْن َعجِب

  164  حسان بن ثابت  بـل املشيـ كشيب الطفل من قب                   ربـــحبإذن و اهللا نرميهم 

 
  ] ج [

 
  65  عبد اهللا بن احلّر  َجاـ     جتد حطبا َجْزالً و َناًرا تأّج             ا       ـمىت تأتنا تلمم بنا يف ديارن

  
  ] د [

 
  35  الفرزدق  داـلراوي علي القصائ  لعنبسة ا               لقد كان يف معدان و الفيل زاجٌر  

   فأذرفت دمعي و الفـؤاد عميـُد             أسيت على قاضي القضاة حمّمد   
  دـ متي    فكادت يب األرض الفضاء            ده  ـي بعوأفزعين موت الكسائ

  املني نـديـدـا يف العـ فما هلم              مها علمانـا أوَدَيـا ختـرِّ ما   
  95  اليزيدي

  113  بال نسبة  يِدـى َنَت فَلُّـ كُانَُيْتا الِفَمَنِك لََو           ى   َح الِلَتُبْن َتنْ أَانَُيْتا الِف َمَكُرْمَعلَ

  239  بال نسبة  اردــية بـعدا والعشـبناقة س               يـهنيئا لسعد اقتضى بعد وقعت
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  252  طرفة بن العبد  دـبتاتا ومل تضرب له وقت موع              ه ـلويأتيك باألخبار من مل تبع 

 254/262  قيس بن زهري  ادــيون بين زيـا القت لـمب             ي ـباء تنمــيك واألنـأمل يأت

  رداـبا وشيبننا مــلعبنا بنا شي                ينه ـنـ فإن س ذراين من جند
  ترتل إعصم الفردا نشمر ألخرى                 ةلحـمىت تتح حبوا من سنني م

الصّمة بن عبد 
  255  اهللا القشريي

   السودِمُهْس اَألِضْعَب ِبِتْيَم َرالََّه                 اـَهَراِئ َزُتئْا ِجملّمامة أُقالت 
  وِدمحدرى لَذال ُع  وَتْدِدلوال ُح                 ْمُهـُتْيَم َرْدي قَنِّ ِإ،ِكرُّ َدال دّر

  181  اجلموح الظفري

  
  ] ر [

 
   حباصب كنديف القطن منثـور                   ناـمستقبلني مشال الشام تضرب

  يرر على زواحف تزجى، خمّها                      على عمائمنا يلقى و أرحلنـا
  44  الفرزدق

  46  الفرزدق  ا تفعل اخلمر     فعوالن باأللباب م            و عينان قال اهللا كونا فكانتـا    

   غري ما أحدث عيسى بن عمر                 ه   ـيعا كلّـــبطل النحو مج
  مرــ      فهما للناس مشـس و ق             ع    ــال و هذا جامـذاك إكم

  47  اخلليل بن أمحد

  50  قيس بن ذريح  ر       و كنت عليها باملال أنت أقد         ا    ـتبكي على لبىن و أنت تركنه

  53  الفرزدق      حىت أتيت أبا عمرو بن عّمار             ا      ـــمازلت أفتح أبوابا و أغلقه

      على عمرو بن عثمان بن قنرب              دق     ـــأال صلّى اإلله صالة ص
  نبـر   بنوا قلم و ال أبنـاء م              ـه        ـــفإن كتابه مل يغن عنـ

  68  الزخمشري

  240  النواح الكليب  وأنت برئ من قبائلها العشر                    نــفإن كالبا هذه عشر أبط

  240  بال نسبة  رةــويف أوائل كانت العاش                       ة ـــــر تسعضوقائع يف م

  253  جمهول القائل  راراــم أحد ضوال يألوا هل                       ا أرادوا ـا شاء ضروا مــإذا م

  156  النابغة اجلعدي ا أشقَرنَْو اجلَ الطعن حىت حنسَبَنِم                          ناِلـــ خيِع ألوانَنكر يوم الروو ُن

ـَهلَـاِع َنت قدٌمأقلَّما    144  طرفة بن العبد  ْرطُاُشا       نعم الساعون يف احليِّ               اـــ

  206  جمهول القائل  ِرُم و السَّاِل الضَّنَّكُاِئ ليَّاُؤ َهْنِم                   اـَن  لَنََّدا َشًنالَْز ِغَحِلْيَما  أَيا َم

  141  جمهول القائل اَريــــِط أَْو أََكلَْهي إذن أُ    إنِّ          ا        ًريــطــي فيهم شال تتركنِّ

ـَغُم والِبشٍّ غُ الَةَُنـْعطَفَ                     ْتُمـَ ينْ وِإ،اَهْن ِمُجْن َينْ ِإقِهْر أََملَفَ   199  زهري بن مسعود ِررَّـ

  143  بال نسبة ٍرــ فاخ و شباٍبعم طٍريـبن                      رـــ باكٍريــحك اهللا خبصبَّ

  
  ] س [
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  223  احلطيئة  نت الطاعم الكاسيواقعد فانك أ                      هادع املكارم ال ترحل لبغيت

ـُْه                       على الِعيِس يف أَباِطها َعَرٌق َيـْبُس   فأْبِلغْ أَبا َيْحَي إذَا ما لَِقَيت
  بأَنَّ السُّالِميِّ الذي ِبَضِريَّـٍة                     أَِمَري احلََمى قَْد َباَع َحقِّي َبِني َعْبِس

   و َشاٍة وِدْرَهٍم                    فَـَهلْ ُهَو َمْرفُوٌع ِبَما َها ُهَنا َرأُْسِبثَْوٍب و ِديَناٍر
  139  بدون نسبة

  
  ] ض [

 
  87  رؤبة  ض مـن أخت بين أبـاضــ     أبي              رعها الفضفاض  جارية يف ذَ

  
  ] ع [

 
  48  النابغة الذبياين   يف أنياهبا الّسم ناقع من الّرقن                   يلة         ـفبّت كأّني ساورتين ضئ

  55  األعشي  لعاـمن احلوادث إالّ الشَْيب و الص                              ما كان الذي نكرت  وأنكرتين و

  ْعفََتْن ُيٍرـْم أََلِّـي كُ ِفِهـ   و ِب                         ْعَبــتَّ ُيياٌســ قإمنا النحُو
ـَ ألفَوْح النََّرَصْبأَا ا َمذَفِإ ـَسا فاتَّ مرِق يف املنِطرَّ  َم                     ى     َتـ   ْعـ

  115  الكسائي

  262  زبان بن العالء  هتجو ومل تدعمن سب زيان مل                             هجوت زيان مث جئت معتذرا

  151  جمهول  اـوًعقُا َنَبْرـِ هلا وال شيلَِقَم                               النْ أََدوُدي برمل َجِل إِبْتأََر

جرير بن عبد  ُعَرْصُت وَكُخ أَْعَرْص ُينْ ِإَكنَِّإ                              ُعَرقْا أَ َيٍسـاِب َحَن ْبُعَرا أقَْي
  199  اهللا البجلي

  
  ] ف [

 
ـًا أَو ُمجلّـُف         َو َعضُّ َزَماٍن َيا ْبَن َمْرَوانَ لَْم َيَدْع ـَت ـَاِل ِإالَّ ُمْسح   44  الفرزدق   ِمَن الْم

  136  ابن مالك  ذفــدر وصلها ضمرياحنــو ص           ف ــأي كما و أعربت ما مل تض

ـُِف   161  مسكني الدارمي نعِّلُق يف مثِل السوارُي سيوفَـــنا         َوَماَ ْبيَنَها واْلَكْعِب غُوطُ َنفانـــ

  
  ] ق [

 
  249  أمرؤ القيس اقوَّ الَتُهْن ِمُكَحْض َيَمِذاَرَش                                ق خالَي أَيِصِمقَ  َواُءَت الِشاَءَج

  129  أمرؤ القيس  قلِْزتَفَ ةَاطَى القَُرْخ أُْن ِمَكِرْديُفَ                                  ُهنََّدِهْج ُتالَ َوْبوِّ َصُهلَ َتلْقُفَ

ـُْمو ـُوا أَنا وأْنت بشر بن حازم                                 بغاة ما حييــنا ِشـقاِق   إالَّ فاْعلَم
  170  األسدي
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  ] ك [

 
  204  رؤبة ااكَذَ َكْيلََع فَ،يلَِزي اجلَِطْعُي                                    اـاكَ الفىت أَبيََّنْي َعُيأْوَر

جارية من بين                                     إّني رأيت الناس حيمدونكاَدلوي دونكايا أيُّها املَاِئُح 
  174  مازن

  
  ] د [

 

أبو األسود   ـالـ  وال ذاكـر اهللا إال قلي                 تب            ـته غري مستعــفألفي
  49  الدؤيل

  63  اخلليل  الـ  و يف غىن غري أين لست ذا م                                      عة    ــأبلغ سليمان أين عنه يف س

         أصمـع  باهـليا يستطيـل             با         ـأليس من العجائب أنّ كل
  لـ  أبا عمرو و سـأله اخللي                 ي          ـو يزعم أّنه قد كان يفتـ

  64 إسحاق املوصلي

ـمْ                                  هُمْ جَمَعُوا بُْؤَسى َو   247  بال نسبة فََهالّ َشكَْرُت القَْوَم ِإذَ لَْم ُتقَاِتِل نُعَْمى عَلَْيكـُ

  215  النابغة  َنَصْحُت َبِني َعْوٍف فَلَْم َيَتقَّبـلُوا                    َرُسوِلي َو لَْم َتْنَجَح لََدْيِهِم َرَساِئِلي

بن األسلت قيس  لــفيها قطار ورعد صوته زج                     ةـمزعزعحىت إذا أعصفت ريح 
  253  األنصاري

قيس بن األسلت   محامة من سحوق ذات أوقال                         مل مينع الشرب منها غري أن هتفت
  254  األنصاري

  197  جمهول القائل  ي عليه فيخذ ال  و لكن بأن يبغ                   اته    ــإن املرء ميتا بانقضاء حي

ـٍِك                       أو الرُّبا َبْيَنُهَما أْسَهــــالَ ـَْرَحَتْي  َمـال   167  ابن أيب ربيعة فََواِعـِديِه س

  156  حّسان بن ثابت                  ال يسـألون عن السواد املقبل  يغشون حىت ما هِترُّ كالُبــهم

  179  إامرؤ القيس  ٍلـَجَع ُميٍرِد أو قَاٍءَو ِشيِفِف    َص                    ٍجنِضن ْمِيْبَ ْنم ِمِحلْ الَّاةَُه طُلَّظَفَ

  207  أيب خملم السعدي اِلـَّم َحُن اْبالَّي ِإِنلَاِم َحَسْيولَ                         يـِنلُِم ْحي من بين دبيانَ أال فًىت

  146  عبدة بن الطيب                         أعرافهن أليدينا منــــاديلمثت قمنا إىل جرد مسمومـة 

  
  ] م [

 
  49  األحوص    و ليس عليك يا مطُر الّسالم                    ها         ــسالم اهللا يا مطٌر علي

ـدع                                     قيس بن عيالن ضلّة  ستفإن عط ـمفال عطسـت إالّ بأج   راغ
ـا  ـة حزّت ـا قتيب   جهارا و مل تغضب لقتل بن حازم                                   أتغضب أن أذن

  53  الفرزدق
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  إىل الشام فوق الشاحجات الرواسم                              و ما منها إالّ بعثنا برأسـه 
  109  اجلميح السدي  مشتنا على امللحاة و ال   ض                     ه       ــ إن ب ،حاشا أبا ثوبان

  110  الفرزدق  ِماِئَد ِبٍذيِذ لٍَشْيو َعُخ أَلْ َهالَ أَ                              فردت وىل عليها و ألَاقْيقول إذا 

  113  الدؤيل  ملَ الَع يف أهلَكِبالَْسأَى ِبشَّ َم                      م        لَ احلَلَثْالذي ِم َيِرْيَب الزُّنَِّإ

 121/239  الدؤيل  مـعار عليك إذا فعلت عظي                            ثله ـعن خلق و تأيت مال تنه 

  239  النابغة اجلعدي  مــكان الزنا فريضة الرج                            وــــكانت فريضة ما تق

  249  عنترة  اِمغَْرــي ِضِو ذََنييِِّسَمْهالدَّ                           اِمَرـْجي اَألِوذَي كَوِنلَُعْج َتالَ

  262  عنترة يــوالنادرين إذا لقبتهما دم                           هماـالشامت عرضي ومل أشتم

  263  املتلمس ماـمساغا لناباه الشجاع لصّم                                   فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 

  269  عنترة سودا كخافية الغراب واألسحم                           لوبةـفيها اثنتان وأربعون ح

  145  ضمرة بن ضمرة  ماوّي بل رّبتما غـــارة                             شعراء كاللّدغة بامليســم

  149  أمية  يُمـــِق ُمْمُه لَِهوا ِباُهفَا وَم                            اَهـــي ِفيَمِثأْ َتالَ وُولْغَ الَف

زهري بن أيب   ُمِر َحي والَاِل َمٌباِئ غَ الَولُقَُي                             ٍةـَلأَْس َمَمْو َييلٌِل َخاُهَت  أَنْوِإ
  198  سلمى

  
  ] ن [

 
  253  بال نسبة  ىنهزي إليك اجلدع جيميك اجل                          قال هلا من حتتها وما استوى 

  تويانــيعا فما هذان مسـمج                                 نو أيب ـالشتان ما أنوي وينوي ب
  انـــوكل فىت واملوت يلتقي                                 متنوا يل املوت الذي يشعب الفىت 

  253  الفرزدق

  196  جمهول القائل  نيـــ   إال على أضعف اجملان                   د     ــإن هو مستوليا على أح

  152  جمهول القائل  داويُت عَني أيب الدَِّهيِق َمبطِْلِه                         حىت املَِصيِف و َيْغلَُو الِقْعَدانُ

  206  جمهول القائل  يِنطْ َبَتْأل َمْد قَ،اًدْيَو ُر،الًْهَم                        يـِنطْقَ :الَ وقَُضْو احلَألَتاْم

ـَا باهلََوى ِدْنفَاِن   170  جمهول القائل  َخليلَيت َهلْ طَبٌّ فإنِّي و أْنُتَما                        وإنْ لَْم َتُبوح

  
  ] هـ [

 
  238  األعشى  هاـفإن احلوادث أزرى ب                         ةـفإن تعهدي المرئ مل

  239  بال نسبة  حتلى به العني إذا ما جتهره                                       إن سراجا لكرميا مفخره

ـَاِرًدا                                   َحَتى َشَتْت َهمَّالَةً َعْيـَناَها   244  جمهول القائل  َعلَفُْتَها ِتْبًنا َو َماًء ب
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ـَهاِتاَري َدِف  َوٍحَري فَِف   249  القّناين  اَهـاِتوفَْع غري َماٍلَي لَُعُبَس                                  ا ـ

  144  القّناين  بهـيان جان اللِّطاِلَخ ُم   والَ                              ه ُب صاِحاَمَني ِبِلْي ما لَو اِهللا

  
  ]  و [

 

يزيد بن احلكم   يِوَهْنق ُمي النِِّةلَّ قُْن ِمِهاِمَربأج                      ىَوا َهَم كََتْح ِطَي لوالٍَةلَِزْنوَم
  181  الثقفي

  
  ] ي [

 
   طوال الدهر ال تنسـى عليـا                     يقول األرذلون بنـو  قشـري

      و عّباسا  و محزة و الوصيـا            أحبُّ حممًدا حـًبا شـديـًدا      
  ت  مبخطئ إن كان غّيـا    و لس            فإن يـك حّبهم رشـًدا أصبه     

أبو األسود 
  28  الدؤيل

  45  الفرزدق  وىل موالياـ  ولكـن عبد اهللا م                     فلو كان عبد اهللا مولّى هجوته  

  57  ابن قيس الرقيات      أوجعنين و قرعـن مروتيـه             ـد      ـنة قـإنّ احلوادث باملدي

  أصم يف هنار القيظ للشمس باديا                     قا ألن كان ما حدثته اليوم صاد
  وأعر من اخلاتام صغرى مشاليا                   وأركبوا محارا بني سرج وفروة 

  259  امرأة عقيلية
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  :فهرس المصادر و المراجع
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 .اإلتقان يف علوم القرآن للزركشي )2
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  .حممود سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية/ أصول النحو العريب د )7

مع البيان احلديث مسري عاطف الزين  دار الكتاب العاملي، الدار اإلعراب يف القرآن الكرمي، جم )8

  .م1990 -هـ 1410) 2( العربية، ط ةاإلفريقي

) 1( أمحد حممد قاسم ط –، حتق االقتراح يف علم أصول النحو، جلالل الدين السيوطي )9

  .مطبعة السعادة القاهرةم، 1976 -هـ 1396

لقرآنية و احلكم و األحاديث النبوية لإلمام عبد الرمحـن بن القاسم   األمايل يف املشكالت ا )10

 .م1983 -هـ 1403) 2(الزجاجي دار الكتاب العريب ط

 .شرح األلفية إلبن عقيل، دار الفكر بريوت )11

، دار الكتب م1998 -هـ1418) 1( اإلنصاف يف مسائل اخلالف أليب الربكات األنباري ط )12

 .   لبنان–العلمية بريوت 
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 .دار احياء العلوم ، بريوت. م1985-هـ1405) 2( طضح املسالك إىل ألفية ابن مالك أو )13
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 .طبقات فحول الشعراء،حممد بن سالّم اجلمحي، حتق حممود حممد شاكر،مطبعة املدين،القاهرة   )26

 .م1971-ـه1391 إسحاق املعروف بالورّاق حتق، رضابالفهرست البن الندمي أليب الفرج حممد بن أيب يعقو  )27
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 .م1986 املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائري القياس يف اللّغة العربية، حممد اخلضر حسني اجلزائري  )28

 .م1966- هـ1385) 1(، دار اجليل بريوت طعبد الّسالم حممد هارون/  الكتاب لسيبويه، حتق )29

 )1(حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط/ الكشاف للزخمشري حتق )30

 .م1995- هـ1415

 .م1990- هـ1410) 1(لسان العرب البن منظور دار ص،د،ر بريوت لبنان ط )31

 .م1957-هـ1377مطبعة اجلامعة السورية .د األفغاين، حتق سعي ملع األّدلة ، ابن األنباري )32

 عبد الّسالم حممد هارون/ جمالس العلماء أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي حتق )33

 .م1962الكويت 

 .م1948عبد السالم حممد هارون ، دار املعارف مبصر القاهرة / جمالس ثعلب، حتق )34

 .)2(حممد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العريب ط/حويني أليب الطيب اللّغوي حتقمراتب الن )35

 .تحممد جاد املوىل و زميليه،دار الفكر، بريو/املزهر يف علوم اللغة و أنواعها للسيوطي حتق )36

 .م1955أمحد يوسف جنايت و حممد علي النّجار دار السرور/  معاين القرآن للفّراء حتق )37

 .قرآنية، عبد العال مكرم و أمحد خمتار عمر، جامعة الكويت، الكويتمعجم القراءات ال )38

 دار الكتب .م1998- هـ1418) 1( مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري ط )39

 .العلمية، بريوت

 .مدرسة الكوفة و مناهجها، مهدي املخزومي، الرائد العريب لبنان )40

 .م1968 القاهرة )5(املدارس النحوية شوقي ضيف، دار املعارف ط )41
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النحو الوايف، عباس . م1993- هـ1413)1(، دار الكتب العلمية بريوت لبنان طمقدمة ابن خلدون )42

 . دار املعارف بريوت)2(حسن، ط

 . م1985املوىف يف النحو الكويف، اجملمع العلمي العريب لبنان  )43

 . دار املعارف بريوت )2(النحو الوايف، عباس حسن ط )44

   .م1973) 5( دار املعارف مبصر، ط  الطنطاويد نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة، حمم )45

 .النشر يف القراءات العشر، احلافظ أبو اخلري الدمشقي، دار الكتاب العريب )46

 دار الكتب العلمية، .م1998- هـ1418) 1(أمحد مشس الدين ط/مهع اهلوامع للسيوطي حتق )47

 .لبنانبريوت، 

 .)1(يوسف علي طويل ،دار الكتب العلمية بريوت ط/  وفيات األعيان البن خلكان حتق ، د )48
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