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يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ولَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾
صدق اهلل العلي العظيم
[النجم]23 :

اإلهداء
إلى سر فاطمة (عليها السالم) ...
إلى قائم آل محمد املخفي االسم ...
إلى طالع املشرق ...
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املقدمة
الحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
ً
ً
املعصومين األئمة واملهديين وسلم تسليما كثيرا.
وبعد:
فقد حظي علم النحو بنصيب كبير من اهتمام العرب منذ أن وضعت الجذور األولى
لقواعده ،وقدم الباحثون في ميدان اللغة العربية دراسات كثيرة وأبحاث وفيرة تناولت
ً
جوانبه املختلفة حتى صار موضع عناية العلماء واملنشغلين بعلوم اللغة والقرآن؛ نظرا
للدور الكبير الذي يلعبه في تفسير كتاب هللا وإبراز املعاني الخفية لآليات القرآنية من
وجهة نظرهم.
ً
ومما ساهم في ترسيخ هذه املكانة لديهم شيوع الرأي القائل بأن عليا (عليه السالم)
هو من وضع النحو لدى شريحة كبيرة من الباحثين ،مستندين في ذلك إلى عدد من
الروايات التاريخية املتضاربة كما سيأتي بيانه.
واليوم نجد العلماء غير العاملين يبالغون في تقديس قواعد النحو وتعظيم مكانتها
ً
ً
ً
فاتخذوا منها ميزانا يوزن به كالم املعصوم ،ودليال يتعرفون به على خليفة هللا ،وطريقا
ً
يشخصون من خاللها صاحب الدعوة اإللهية ،فجعلوها قانونا يحاكم القرآن وكالم
األنبياء واألوصياء (عليهم السالم) ،فأنزلوها بذلك منزلة القوانين الصحيحة التي يجب
ً
ً
على خليفة هللا االلتزام بها ،وعدوا الخروج عليها نقصا في الكمال وطعنا في العصمة،
وكأن املعصوم  -بحسب نظرية هؤالء العلماء  -هو املمتنع من مخالفة قواعد النحو.
لذا رأيت أن من األهمية بمكان أن أتناول النحو بدراسة نقدية في نشأته وأصوله
ً
وقواعده ومن خالل عرضه على ميزان القرآن والسنة ومنظار العلماء ،مبينا فيها تناقضات
النحاة وكثرة اختالفهم في قواعد النحو مع الكشف عن مواطن الخلل في منهجهم وما يرد
ً
عليهم من أخطاء في رحلتهم االستقرائية للنحو  ،وصوال إلى ذكر مواضع مخالفة القرآن
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والسنة والشعراء والقراء لقواعد النحو ،لتبدو الحقيقة جلية في أن قواعد النحو قواعد
ً
استقرائية تحتمل الخطأ في بعض األحيان فال يمكن اعتبارها قانونا يحاكم القرآن وكالم
األنبياء واألوصياء (عليهم السالم) ،فتصبح بذلك محكومة ال حاكمة ،وإثبات أن املنهج
الصحيح يقتض ي أن يخضع النحو مليزان القرآن والسنة فنحكم له أو عليه من خاللهما
وهو ما سعينا إلى تحقيقه في هذا البحث.
وقد آثرت تقسيم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة:
ً
جاء الفصل األول مختصا بنشأة النحو ووقع في ثالثة مباحث:
املبحث األول :عرض ألسباب وضع النحو ،وبعده تم الحديث عن موضوع واضع النحو
وأول ما وضع منه ،مع مناقشة دعوى أن اإلمام علي (عليه السالم) هو من وضع النحو.
واملبحث الثاني :تناول املدارس النحوية ومناهجها وأهمها مدرستا البصرة والكوفة
والخالف بينهما على مستوى األصول والقواعد ،كما جرى الحديث عن املدارس األخرى
وهي املدرسة البغدادية واألندلسية واملصرية.
واملبحث الثالث :جاء لبيان أن النحو علم وضعي مبني على االجتهادات الشخصية،
ً
مدعما ذلك بذكر طرف من األخبار التي سجلت أخطاء النحاة وخضوع النحو ألهوائهم
ومصالحهم الشخصية.
والفصل الثانيَّ :
ألم بأصول النحو وقواعده من خالل الكشف عن وجه الخلل في منهج
النحاة في األصول التي اعتمدوها ،وانعكاس هذه األخطاء على الفروع ما أدى إلى ظهور
قواعد مبنية على أسس خاطئة ومشحونة بالتناقضات ،والفصل يتكون من ثالثة
مباحث:
ً
املبحث األول :تحدث عن األصول النحوية الثالثة وأولها السماع مبينا رأي النحاة في
تحديد اإلطار الزماني واملكاني للسماع ،كما تحدث عن مصادر السماع الثالثة ( القرآن
والحديث وكالم العرب من منظوم ومنثور) وموقف النحاة منها ومناقشتها.
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كما جرى الحديث عن األصل الثاني وهو القياس وكذلك املطرد والشاذ واضطراب
النحاة في تحديد مفهوم املطرد ،ثم ذكرت اتجاهات النحاة في معالجة ما يخالف املطرد
من كالم العرب.
بعدها بينت معنى اإلجماع الذي هو األصل الثالث من أصول النحو ،ورأي النحاة في
حجيته وحكم مخالفته ،كما ذكرت نماذج من مخالفة النحاة لإلجماع.
واختص املبحث الثاني بالحديث عن القواعد النحوية وتناقضاتها ،وعن صعوبة النحو
ً
وذكرت طرفا من كالم النحاة فيها ،كما أشرت إلى األسباب التي أدت إلى صعوبة النحو
ومن ثم تحدثت عن دعوات تيسير النحو.
وتناولت في املبحث الثالث من هذا الفصل االجتهاد في النحو عند املحدثين في األصول
والفروع ،فذكرت نماذج من القرارات النحوية التي صدرت من مجمع اللغة العربية في
القاهرة والتي خالفت آراء جمهور النحاة في املسائل النحوية ،واآلراء التي انفرد بها.
أما الفصل الثالث فأوردت فيه اآليات التي خالفت قواعد النحو ،وبعد ذلك
استشهدت بالروايات التي خالفتها في مصادر الفريقين ،تال ذلك إيراد مخالفات الشعراء
ً
والقراء لهذه القواعد ،مقرونا بذكر توجيهات العلماء لهذه املخالفات ومناقشتها.
وجاءت خاتمة البحث ملخصة ألهم نتائجه ،مع إيراد مالحق لذكر مسائل الخالف بين
املدرستين البصرية والكوفية ،واآلراء التي انفردت بها املدرسة البغدادية واألندلسية
واملصرية.
وفي الختام أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ،ومنه
سبحانه استمد العون والتسديد ،واعتذر إليه عن قصوري وتقصيري ،والحمد هلل رب
ً
ً
العاملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما كثيرا.
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مدخل
ال يخفى علينا مدى أهمية املوقع الذي يشغله خليفة هللا ،فهو الدين كله واألصل
الذي تنبثق منه العقائد واألحكام؛ ألن من عرف خليفة هللا فقد عرف هللا ورسله
ومالئكته واليوم اآلخر ،ومن جهله جهل الكل ،وهذا ما يؤكده اإلمام الصادق (عليه
السالم) بقوله( :ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو اإليمان
وهو إمام أهل زمانه فمن عرفه عرف هللا ودينه ومن أنكره أنكر هللا ودينه ومن جهله جهل
هللا ودينه وال يعرف هللا ودينه وشرائعه بغير ذلك اإلمام كذلك جرى بأن معرفة الرجال
دين هللا عزوجل) (.)1
وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح حينما نقرأ قصة إبليس واالختبار الذي تعرض له في
طاعة خليفة هللا ،فهو قد ارتقى بعبادته إلى أعلى املراتب؛ لذا يعبر القرآن عنه في عدد من
اآليات بأنه من املالئكة ،قال تعالى﴿ :وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال
إبليس﴾( ،)2ويعبر عنه علي (عليه السالم) في خطبته القاصعة بأنه (ملك) ،قال (عليه
السالم):
(فاعتبروا بما كان من فعل هللا بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد ،وكان
قد عبد هللا ستة آالف سنة ال يدرى أمن سني الدنيا أم من سني اآلخرة عن كبر ساعة
واحدة ،فمن بعد إبليس يسلم على هللا بمثل معصيته ؟ كال ،ما كان هللا سبحانه ليدخل
ً
ً
الجنة بشرا بأمر أخرج به ملكا) (.)3
وبعد أن أبى السجود لخليفة هللا هوى حتى أصبح من امللعونين ،وهكذا جرت سنة هللا
في الخلق أن يكون خليفة هللا هو محك اختبار لكل البشر على مر األزمان.
 .1مختصر بصائر الدرجات  -حسن بن سليمان الحلي ،منشورات املطبعة الحيدرية  -النجف ،ط 1370 ،1ه  1950 -م:
ص.82
 .2البقرة.34 :
 .3نهج البالغة  -تحقيق :صبحي الصالح ،دار الكتاب املصري  -القاهرة ،دار الكتاب اللبناني  -بيروت ،ط  1425 ،4هـ -
2004م :ص.287
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وإذا كان اإليمان بخليفة هللا بهذه الدرجة من األهمية والخطورة ،فال بد من وجود
قانون يقود الناس إلى معرفة هذا الرجل اإللهي ويميزه عن غيره من املدعين لهذا املنصب
الجليل ،وهذا القانون يسمى (قانون معرفة الحجة) ،كما ينبغي أن يكون هذا القانون
ً
موجودا مع أول خليفة هلل على وجه األرض حتى آخرهم ،ليحتج به على الناس ،وبه تكون
هلل الحجة البالغة على الناس وال حجة ألحد على هللا به ،فبانعدام هذا القانون سيعتذر
كثير من الخلق عن عدم اتباع خليفة هللا بأنه لم يستطع التمييز بين الصادق من الكاذب.
وهذا القانون الذي وضعه هللا سبحانه وتعالى ملعرفة خليفته في األرض ذكرته اآليات
املحكمة والروايات املتكاثرة ،ويتكون من ثالث فقرات هي:
 .1النص أو الوصية :فقد نص تعالى على آدم وإنه خليفته في أرضه بمحضر املالئكة
(عليهم السالم) وإبليس ،قال تعالى﴿ :وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة *
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
أعلم ماال تعلمون﴾(.)1
 .2العلم :بعد أن خلق هللا آدم (عليه السالم) علمه األسماء كلها ،قال تعالى﴿ :وعلم
آدم األسماء كلها ثم عرضهم على املالئكة فقال انبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم
صادقين﴾(.)2
 .3الدعوة إلى حاكمية هللا :ثم أمر هللا املالئكة وإبليس بالسجود آلدم ،قال تعالى﴿ :وإذ
قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظاملين بدال﴾(.)3
كما أشار أئمة أهل البيت (عليهم السالم) في رواياتهم إلى هذا القانون عندما سئلوا عن
طريق التعرف على خليفة هللا ،ومن هذه الروايات:
عن هشام بن سالم وحفص بن البختري ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال( :قيل ألبي
عبد هللا (عليه السالم) بأي ش يء يعرف اإلمام؟ قال بالوصية الظاهرة وبالفضل ،إن اإلمام
 .1البقرة.30 :
 .2البقرة.31 :
 .3الكهف.50 :
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ال يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم وال بطن وال فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما
أشبه ذلك) (.)1
وعن عبد األعلى ،قال( :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :املتوثب على هذا األمر املدعي
له ،ما الحجة عليه؟ قال يسأل عن الحالل والحرام ،قال ثم أقبل علي فقال :ثالثة من
الحجة لم تجتمع في أحد إال كان صاحب هذا األمر :أن يكون أولى الناس بمن كان قبله،
ويكون عنده السالح ،ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت املدينة سألت عنها
العامة والصبيان :إلى من أوص ى فالن؟ فيقولون: :إلى فالن بن فالن) (.)2
وعن جابر الجعفي عن اإلمام الباقر (عليه السالم)( :إياك وشذاذ من آل محمد (عليهم
ً ً
السالم) فإن آلل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات فالزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حتى
ً
ترى رجال من ولد الحسين ،معه عهد نبي هللا ورايته وسالحه ،فإن عهد نبي هللا صار عند
علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي ،ويفعل هللا ما يشاء) (.)3
ً
واليوم أحدث فقهاء آخر الزمان انقالبا في املوازين اإللهية فيما يتعلق بقانون معرفة
ً
ً
ودليال يشخصون
الحجة ،فاتخذوا من قواعد النحو ميزانا يتعرفون به على خليفة هللا،
ً
من خالله صاحب الدعوة اإللهية ،فجعلوا قواعد النحو قانونا يحاكمون بها القرآن وكالم
األنبياء واألوصياء (عليهم السالم) ،مما جعلهم يخطئون الطريق إلى خليفة هللا ،فاملعصوم
بحسب نظرية هؤالء العلماء هو من ُعصم من مخالفة قواعد النحو ،وهو خالف ما ورد
عن أهل البيت (عليهم السالم) في أن (املعصوم هو املمتنع باهلل من جميع محارم هللا) (.)4
ومن املعلوم أن تبني هذه النظرية يترتب عليه نتائج خطيرة ومفاسد كبرى وهي
ً
ً
االنحراف عن الصراط املستقيم ،وكيف ال وقد جعلوه بابا واسعا يدخل منه الطاعنون
ً
في كتاب هللا وخلفائه ،فقد اتخذها النصارى معيارا للتعرف على كتاب هللا ورسوله،
 .1الكافي  -ثقة اإلسالم أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 / 328 :هـ) ،صححه وعلق عليه على
أكبر الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية  -تهران ،ط1388 ،3هـ :ج 1ص.284
 .2املصدر نفسه :ج 1ص.284
 .3بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  -محمد باقر املجلس ي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان ،ط ،3
 1403هـ  1983 -م :ج 52ص.224
 .4معاني األخبار  -للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 381 :هـ) عني بتصحيحه علي
أكبر الغفاري ،انتشارات إسالمي وابسته بجامعة مدرسين حوزهء علميه  -قم 1361 ،هـ.132 ،
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ً
ً
واستدلوا بها على أن القرآن ليس كتابا منزال من هللا؛ لورود آيات كثيرة فيه تخالف قواعد
النحو العربي ،ووقعوا في هذا الخطأ الفادح فضلوا وأضلوا ،لكونهم طلبوا الحق من غير
مظانه.
فاللغة يكمن دورها في إنشاء اتصال بين املتكلم والسامع كما يقول علم اللغة
الحديث ،والغاية منها نقل فكرة أو معنى وهو يتحقق باستعمال الفرد اللهجة املتعارفة بين
أفراد بيئته .يقول الدكتور إبراهيم أنيس في تعريف اللغة بأنها (نظام عرفي لرموز صوتية
يستغلها الناس في االتصال بعضهم ببعض) (.)1
وهي عند دي سوسير (ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم بين الناس) (.)2
فاإلنسان يكتسب لغته من المجتمع الذي يعيش فيه ( ،)3واإلمام  -كغيره من أفراد
َّ
َ ْ
بيئته  -يكلم قومه باللغة الدارجة بينهم ،قال تعالىَ ﴿ :و َما أ ْر َسل َنا ِم ْن َر ُسو ٍل ِإال ِب ِل َس ِان
َ
َ
ق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِي َن ل ُه ْم﴾( ،)4قال الطباطبائي في تفسير اآلية (أرسلهم باللسان العادي الذي كانوا
يكاملون قومهم و يحاورونهم به ليبينوا لهم مقاصد الوحي فليس لهم إال البيان) (.)5
ً
وحتى البيان ليس شرطا في خليفة هللا ،فموس ى (عليه السالم) كليم هللا ومن أولي
العزم من الرسل لم يكن يبين الكالم؛ لذا قال تعالى على لسان فرعون وهو يصف موس ى
َ َّ
َ َ
َ ََ َ
(عليه السالم)﴿ :أ ْم أنا خ ْي ٌر ِم ْن َهذا ال ِذي ُه َو َم ِه ٌين َوال َيك ُاد ُي ِب ُين﴾(.)6
وقال تعالى على لسان موس ى (عليه السالم)َ ﴿ :و َأخي َه ُار ُ
ون ُه َو َأ ْف َ
ص ُح ِم ِني ِل َس ًانا
ِ
َ َ ُ َ َ
ََْ ْ ُ َ َ ًْ ُ َ ُ
ص ِدق ِني ِإ ِني أخاف أ ْن ُيك ِذ ُبو ِن﴾(.)7
فأر ِسله م ِعي ِردءا ي

 .1اللغة بين القومية والعاملية  -إبراهيم أنيس ،دار املعارف  -مصر 1970 ،م :ص.11
 .2سيكولوجية اللغة واملرض العقلي  -جمعة سيد يوسف ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  :1990 ،145ص.44
 .3انظر :املصدر نفسه :ص.13
 .4إبراهيم.4 :
 .5امليزان في تفسير القرآن  ،-محمد حسين الطباطبائي ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت  -لبنان ،ط ،1
 1417هـ  1997 -م :ج 12ص.15
 .6الزخرف.52 :
 .7القصص.34 :
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ً
إذن يكفي املعصوم تماما أن يوصل الرسالة التي يحملها ،ويبينها للناس ،وال يلزمه على
اإلطالق أن يراعي ما تواضع عليه الناس من تسمية بعض الكالم بأنه األرقى واألفصح وما
إلى ذلك (.)1

 .1انظر :بحث في العصمة  -عبد الرزاق الديراوي ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،العدد  ،113ط  1432 ،1هـ
 2011 -م :ص.117

الفصل األول
نشأة النحو

املبحث األول
وضع النحو
كان العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم ينطقون بلغتهم على سجيتهم دون تكلف،
وليست ثمة قواعد يرجعون إليها في ضبط ألسنتهم سوى ما عهدوه من تلك املحاكاة
القائمة على سليقة الفطرة ،إلى أن فشا اللحن وانتشر فخشوا على لغتهم من االضمحالل
والضياع وفكروا في طريقة يحفظون بها لغتهم فعملوا على جمع اللغة ووضع القواعد
بحسب رأي النحاة.
وكانوا شديدي العناية بلغتهم الرتباطها الوثيق بقوميتهم العربية التي طاملا اعتزوا بها،
فكانوا ينظرون إلى املخالفين لقواعدهم اللغوية بعين ملؤها االحتقار واالزدراء (.)1
ومما زاد من مكانتها عندهم نزول القرآن باللغة العربية فأصبحت موضع عناية
املسلمين على مر العصور ،حتى غال بعضهم في ذلك فربط بين حب هللا وحب اللغة
العربية (.)2
واحتل النحو مكانة سامية بين علوم اللغة العربية ،فهو أصل العلوم العربية وأقدمها
نشأة ،وبلغ من اعتناء العرب به أن أضفوا عليه صبغة شرعية ،فنسبوا وضعه إلى اإلمام
علي (عليه السالم) ،واخترعوا رؤى ونسبوها إلى الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) في
بيان فضله ومنزلتها ( ،)3وذهب ابن فارس إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر معرفة العرب
ْ
ً
 .1ومثاله ما رواه العتبي أن رجال من ِعليه أهل الشام استأذن على عبد امللك بن مروان وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج،
فقال :يا غالم ،غطها فلما دخل الرجل فتكلم لحن ،فقال عبد امللك :يا غالم ،اكشف عنها الغطاء؛ ليس لالحن حرمة( .انظر:
تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (ت1356 :هـ) ،دار الكتاب
العربي( ،د – ت).)155/1 ،
 .2انظر :فقه اللغة وسر العربية ،عبد امللك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت429 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق
املهدي ،إحياء التراث العربي ،ط1422 ،1هـ 2002 -م ،ص.15
 .3من ذلك ما رواه ابن مجاهد قال :قال لي ثعلب :يا أبا بكر ،اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا ،واشتغل أصحاب
الحديث بالحديث ففازوا ،واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا ،واشتغلت أنا بزيد وعمرو ،فليت شعري ماذا يكون حالي في
اآلخرة فانصرفت من عنده ،فرأيت النبي صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة في املنام ،فقال لي :أقرىء أبا العباس عني السالم
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ً
العاربة ملصطلحات النحو توقيفا ممن قبلهم حتى انتهى إلى هللا الذي علم آدم األسماء
كلها (.)1
ورغم أن النحو هو أقدم علوم اللغة العربية إال أن والدته يكتنفها الكثير من
الغموض ،فالخالف ال زال قائما بين النحاة منذ عقود حول تفاصيل وضعه ،فقد
اختلفت كلماتهم في األسباب التي أدت إلى وضع النحو وواضعه وأول ما وضع منه ،ومرد
هذا االختالف تعدد الروايات التي تذكرها املصادر التاريخية بهذا الشأن  ،وسنعرض هذه
النصوص لنعرف مدى قيمتها العلمية:
الرواية األولى:
روى أبو األسود ،قال :دخلت على أمير املؤمنين علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه،
فوجدت في يده رقعة ،فقت :ما هذه يا أمير املؤمنين؟ فقال :إني تأملت كالم الناس
ً
فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء – يعني األعاجم – فأردت أن أضع لهم شيئا
يرجعون إليه ،ويعتمدون عليه ،ثم ألقى إلي الرقعة ،وفيه مكتوب( :الكالم كله اسم،
وفعل ،وحرف ،فاالسم ما أنبأ عن املسمى ،والفعل ما أنبئ به ،والحرف ما جاء ملعنى)،
وقال ليُ :
(انح هذا النحو ،وأضف إليه ما وقع إليك ،واعلم يا أبو األسود أن األسماء ثالثة:
ٌ
واسم ال ظاهر وال مضمر ،وإنما يتفاضل الناس يا أبا األسود فيما ليس
ظاهر ،ومضمر،
بظاهر وال مضمر) وأراد بذلك االسم املبهم.
ٍ
قال أبو األسود :فكان ما وقع إلي( :إن) وأخواتها ما خال (لكن) .فلما عرضتها على علي
رض ي هللا عنه ،قال :وأين لكن؟ فقال :ما حسبتها منها ،فقال :هي منها فألحقها ،ثم قال :ما
ً
أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو نحوا (.)2

وقل له :أنت صاحب العلم املستطيل ،قال أبو عبد هللا الروذباري العبد الصالح :أراد أن الكالم به يكمل ،والخطاب به
يجمل ،وأن جميع العلوم مفتقرة إليه( .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (ت681 :هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر – بيروت( ،د  -ت)-102/1 ،
.)103
 .1انظر :الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو
الحسين (ت395 :هـ) ،محمد علي بيضون ،ط1418 ، 1هـ 1997-م ،ص.16-15
 .2نزهة األلباء في طبقات األدباء ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت:
ً
577هـ) ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ،مكتبة املنار ،الزرقاء – األردن ،ط 1405 ، 3هـ  1985 -م  ،ص  . 19 -18وورد أيضا في:
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الرواية الثانية:
ً
روي أيضا أن زياد بن أبيه بعث إلى أبي األسود ،وقال له :يا أبا األسود ،إن هذه
ً
الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب ،فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كالمهم،
ً
ويعرب كتاب هللا تعالى ! فأبى أبو األسود ،وكره إجابة زياد إلى ما سأل ،فوجه زياد رجال
ً
وقال له :اقعد على طريق أبي األسود ،فإذا مر بك فاقرأ شيئا من القرآن ،وتعمد اللحن
فيه .فقعد الرجل على طريق أبي األسود ،فلما مر به رفع صوته فقرأ ( :أن هللا بريء من
املشركين ورسوله) ( )1بالجر ،فاستعظم أبو األسود ذلك ،وقال :عز وجه هللا أن يبرأ من
رسوله ! ورجع من حاله ،إلى زياد ،وقال :يا هذا ،قد أجبتك إلى ما سألت ،ورأيت أن أبدأ
ً
بإعراب القرآن ،فابعث َّ
إلي ثالثين رجال  ،فأحضرهم زياد ،فاختار منهم أبو األسود عشرة،
ً
ً
ثم لم يزل يختارهم حتى اختار منهم رجال من عبد القيس ،فقال :خذ املصحف وصبغا
َّ
شفتي فانقط واحدة فوق الحرف ،وإذا ضممتهما فاجعل
يخالف لون املداد ،فإذا فتحت
ً
النقطة إلى جانب الحرف ،وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله ،فإن أتبعت شيئا من
َّ ً
غنة فانقط نقطتين .فابتدأ باملصحف حتى أتى على آخره ،ثم وضع
هذه الحركات
املختصر املنسوب إليه بعد ذلك (.)2
الرواية الثالثة:
روي عن أبى األسود قال :دخلت على أمير املؤمنين علي بن أبى طالب (عليه السالم)
فأخرج لي رقعة فيها :الكالم كله اسم وفعل وحرف جاء ملعنى .قال :فقلت :ما دعاك إلى
ً
هذا؟ قال :رأيت فسادا في كالم بعض أهلي ،فأحببت أن أرسم رسما يعرف به الصواب
من الخطأ .فأخذ أبو األسود النحو عن على (عليه السالم) ولم يظهره ألحد.
ً
ثم إن زيادا سمع بش يء مما عند أبى األسود ،ورأى اللحن قد فشا ،فقال ألبي األسود:
ً
أظهر ما عندك ليكون للناس إماما .فامتنع من ذلك ،وسأله اإلعفاء ،حتى سمع أبو األسود
َ َّ
ُْ ْ
قارئا يقرأ( :أ َّن الل َه َب ِري ٌء ِم َن املش ِر ِك َين َو َر ُس ِول ِه بالكسر ،فقال :ما ظننت أمر الناس آل إلى
ً
هذا .فرجع إلى زياد فقال :أنا أفعل ما أمر به األمير ،فليبغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول،
إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 646 -هـ) ،املكتبة العنصرية – بيروت ،ط
 1424 ، 1هـ ،مع اختالف يسير في اللفظ ،ص.39/1
 .1التوبة.3 :
 .2نزهة األلباء.20 :
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فأتى بكاتب من عبد القيس ،فلم يرضه ،فأتى بكاتب آخر  -قال املبرد :أحسبه منهم -
فقال له أبو األسود:
إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعاله ،وإن ضممت فمي
فانقط نقطة بين يدي الحرف ،وإن كسرت فاجعل نقطة من تحت الحرف ،وإن مكنت
الكلمة بالتنوين فاجعل أمارة ذلك نقطتين .ففعل ذلك ،وكان أول ما وضعه لهذا
السبب(.)1
الرواية الرابعة:
قدم أعرابي في زمان عمر فقال :من يقرئني مما أنزل هللا على محمد؟ قال :فأقرأه رجل
َ َّ
ُْ ْ
(براءة) فقال( :أ َّن الل َه َب ِري ٌء ِم َن املش ِر ِك َين َو َر ُس ِول ِه) بالجر ،فقال األعرابي :أو قد برئ هللا
من رسوله ،إن يكن هللا برئ من رسوله فأنا أبرأ منه؟ فبلغ عمر مقالة األعرابي فدعاه،
فقال :يا أعرابي أتبرأ من رسول هللا؟ فقال :يا أمير املؤمنين إني قدمت املدينة وال علم لي
َ َّ
ُْ ْ
بالقرآن فسألت :من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال( :أ َّن الل َه َب ِري ٌء ِم َن املش ِر ِك َين
َو َر ُسوله) فقلتَ :أو ْ
قد برئ هللا من رسوله ،إن يكن هللا تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ
ِِ
َ َّ َّ
اللهَ
منه ،فقال عمر  :ليس هكذا يا أعرابي ،فقال :فكيف هي يا أمير املؤمنين؟ فقال( :أن
ُ
ُْ ْ
َب ِري ٌء ِم َن املش ِر ِك َين َو َر ُسول ُه) فقال األعرابي :وأنا وهللا أبرأ ممن برئ هللا ورسوله منهم،
فأمر عمر أن ال يقرئ القرآن إال عالم باللغة ،وأمر أبا األسود فوضع النحو (.)2
الرواية الخامسة:
وقيل :إن زياد ابن أبيه قال ألبى األسود :إن بني يلحنون في القرآن ،فلو رسمت لهم
ً
رسما ،فنقط املصحف .فقال :إن الظئر والحشم قد أفسدوا ألسنتهم فلو وضعت لهم
ً
كالما ،فوضع العربية (.)3
الرواية السادسة:

 .1إنباه الرواة.40/1 :
ي
ي
 .2إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز وجل ،أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار األنبار النحو (328هـ) ،تحقيق :محي
الدين عبد الرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق1390 ،هـ 1971 -م  ،ص.39-38
 .3إنباه الرواة.51/1 :
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ً
وروي أن سبب وضع علي (عليه السالم) لهذا العلم أنه سمع أعرابيا يقرأ ( :ال يأكله إال
الخاطئين) ( )1فوضع النحو (.)2
الرواية السابعة:
وروى عاصم قال :جاء أبو األسود الدؤلي إلى زياد ،وهو أمير البصرة ،فقال :إني أرى
العرب قد خالطت هذه األعاجم وفسدت ألسنتها ،أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون
به كالمهم؟ فقال له زياد :ال تفعل ،قال :فجاء رجل إلى زياد فقال :أصلح هللا األمير! (توفي
أبانا وترك بنونا) ،فقال له زياد( :توفي أبانا وترك بنونا) ،ادع لي أبا األسود ،فلما جاءه قال
له :ضع للناس ما كنت نهيتك عنه ،ففعل (.)3
الرواية الثامنة:
وقال ركن الدين علي بن أبي بكر الحديثي في كتاب (الركني في تقوية كالم النحوي)( :ان
أول من وضع النحو أبو األسود الدؤلي ،أخذه عن علي (عليه السالم) وسببه أن امراة
ً
دخلت على معاوية في زمن عثمان وقالت :أبوي مات وترك ماال ،فاستقبح معاوية ذلك،
ً
ً
فبلغ الخبر عليا فرسم ألبي االسود ،فوضع أوال باب الياء واإلضافة) (.)4
الرواية التاسعة:
قيل :وأتى أبو األسود عبد هللا بن عباس ،فقال :إنى أرى ألسنة العرب قد فسدت؛
فأردت أن أضع شيئا لهم يقومون به ألسنتهم .قال :لعلك تريد النحو ،أما إنه حق،
واستعن بسورة يوسف (.)5
الرواية العاشرة:
ً
وقد قيل :إن الذى رآه أبو األسود ونكره ،أنه مر به سعد  -وكان رجال فارسيا من أهل
نوبندجان  -كان قدم البصرة مع جماعة [من] أهله ،فادعوا لقدامة بن مظعون أنهم
 .1الحاقة.37 :
 .2انظر :نزهة األلباء.19 :
 .3نزهة األلباء.21 :
 .4انظر :تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،حسن الصدر ،شركة النشر والطباعة العراقية املحدودة1370 ،هـ 1951-م ،ص.48
 .5إنباه الرواة.51/1 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 28

ً
أسلموا على يديه ،فإنهم بذاك من مواليه .وملا مر سعد بأبي األسود  -وكان يقود فرسا له
 قال له أبو األسود :ما لك ال تركبه يا سعد ؟ً
قال( :إن فرس ى ظالعا) ،وأراد أن يقول( :ظالع) قال :فضحك به بعض من حضر،
فقال أبو األسود :هؤالء املوالي قد رغبوا في اإلسالم ودخلوا فيه ،فصاروا لنا إخوة ،فلو
علمناهم الكالم ! فوضع باب الفاعل واملفعول (.)1
الرواية الحادية عشرة:
ً
ُ
السماء ! فقال لها:
أحسن
ويروى أيضا ،أن أبا األسود الدؤلي قالت له ابنته :ما
ِ
نجومها ،فقالت :إني لم أرد هذا ،وإنما تعجبت من حسنها ،فقال لها :إذن فقولي :ما
َ
َ
السماء ! فحينئذ وضع النحو ،وأول ما رسم منه باب التعجب (.)2
أحسن
الرواية الثانية عشرة:
َ
َ
َّ َ َ ْ
َْ
ْ
َ
َوحدث أ ُبو ُعث َمان امل ِازني َما َرفعه ِإلى يحيى بن يعمر الل ْي ِثي أن أ َبا األسود الدؤ ِلي دخل
َ
َ
َ
َْ ْ ََ َ
ْ
َ
ص َر ِة فقالت َيا أبه َما أشد الحر رفعت أشد فظنها تسأله وتستفهمه ِم ْن ُه أي
على ْابنته ِبالب
َ َ َ َ
ْ َ
ََ َ
ََ َ َ
َ ْ
ال ل َها شهرا ناجر فقالت َيا أبه ِإ َّن َما أخ َبرتك َولم أسألك فأتى أ ِمير
أزمان الحر أشد فق
َ
ْ
ْ
َ َ َ َ ُْ
ُْ
ال َيا أ ِمير املؤم ِن َين ذهب ِل َسان ال َع َرب ملا خالطت ال َعجم
املؤم ِن َين َعلي بن أبي طالب فق
َ
ََ َ َ
َ َ
َ
َ ْ
أخ ُ
ويوشك إن َطال عليها َّ
بره خبر ْابنته فأمر
ال ل ُه َو َما ذاك ف
الز َمان أن تضمحل فق
ِ
ْ َ
ََْ ْ ََ ُ َ
ً
َ َ َ
ْ
فأشترى صحفا بدرهم وأملى علي ِه الكالم كله ال يخرج من اسم أو فعل وحرف جاء ِملعنى
كلها َف َل َّما َك َ
أصول َّ
ان َأ َّيام زَياد بن َأبيه ب ْال َب ْ
ثم رسم ُ
ص َر ِة َج َاء ُه َأ ُبو ْاألسود َف َق َ
َّ
الن ْحو َ
ال
ِ
ِ
ِ
َ
َ
أصلح هللا ْاألمير إني أرى ْال َح ْم َراء قد خالطت ْال َع َرب فتغيرت أ ْلس َنة ْال َع َرب َوقد َك َ
ان َعلي
ِ ِِ
ِ
َ
ََ َ َ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
َّ
بن أبي طالب قد وضع شيئا يصلح ِب ِه ألسنتهم أفتأذن لي أن أظهره فقال ال ثم جاء زيادا
َْ
ً
َ َ َ َ
األمير َم َ
ات َأ َب َانا َوخلف ُبنون َف َق َ
رجل َف َق َ
ات أ َبانا َوخلف
ال زيادا كاملتعجب م
ال أصلح هللا ِ
َ َ َ
ْ
ُبنون َه َذا َما ذكره َأ ُبو ْاألسود َّ
ثم مر ِب َر ُجل ْيق َرأ ال ُق ْرآن َح َّتى بلغ ق ْوله ت َعالى ِإن هللا َب ِريء
َ
ْ
َّ ْ َ َ ْ َّ
َ َ َّ َّ َّ
ُْ ْ
الالم َف َق َ
قوة إال ِبالله العلي ال َع ِظيم
ال ِزَياد ال حول وال
من املشركين َو َر ُسوله التوبة ِبكسر
َه َذا َوهللا ْال ْ
للناس َما كنت نهيتك َع ُ
ال َل ُه ضع َّ
نه َف َق َ
كفر ردوا إ َلي َأ َبا ْاألسود َف َق َ
ال ابغني
ِ
 .1إنباه الرواة.41/1 :
 .2نزهة األلباء.21 :
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ُ َْ َ َ َ َ
َ ً
َ
َ
َْ
ال ل ُه ِإذا
كاتبا يفهم عني فجيء ِب َر ُجل من عبد الق ْيس فلم يرضه فأتي ِب َر ُجل من قريش فق
َ
َ َ
ْ
َرأ ْي ِتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط على أ ْعال ُه َوِإذا ضممت فانقط َبين َيدي ال َح ْرف
اج َع ْل النقطة َتحت ْال َح ْرف َفإذا أتبعت َذلك َش ْيئا من الغنة َف ْ
َفإذا كسرت فمي َف ْ
اج َع ْل
ِ
َِ
ِ
َ ْ
َّ َ ْ
ْ
ََ َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
اعل واملفعول ِب ِه
النقطة نقطتين فكان هذا نقط أبي األسود وذكر أنه لم يضع ِإال باب الف ِ
ََ
فقط (.)1
الرواية الثالثة عشرة:
وعن الشعبى قال :كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موس ى( :أما بعد ،فتفقهوا فى الدين،
وتعلموا السنة ،وتفهموا العربية ،وتعلموا طعن الدرية ،وأحسنوا عبارة الرؤيا ،وليعلم أبو
األسود أهل البصرة اإلعراب) (.)2
الرواية الرابعة عشرة:
قيل ألبى األسود :من أين لك هذا العلم ؟  -يعنون النحو  -فقال :لقنت حدوده من
علي بن أبي طالب (عليه السالم) (.)3

أسباب وضع النحو:
اختلفت النصوص السابقة حول الواقعة التي أدت إلى وضع النحو كما يأتي:
 -1نسبت خمس روايات وضع النحو إلى ظهور اللحن في قراءة القرآن ،في وقائع
متعددة وآيات مختلفة.
َ َّ
فالروايات الثانية والثالثة والرابعة تحدثت عن وقوع اللحن في قوله تعالى ﴿أ َّن الل َه
ُ
ً
ُْ ْ
َب ِري ٌء ِم َن املش ِر ِك َين َو َر ُسول ُه﴾ في حوادث متفرقة ،فتشير الرواية الثانية إلى أن زيادا طلب

 .1الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (ت764 :هـ) ،تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،
دار إحياء التراث – بيروت1420 ،هـ2000 -م .307-306/16 ،
 .2إنباه الرواة.51/1 :
 .3املصدر نفسه.50/1 :
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من أبي األسود أن يضع النحو لوقوع اللحن في كالم العرب فلم يأبه به ،فبعث من يتعمد
اللحن في قراءة اآلية السابقة عندها يستجيب أبو األسود لطلب زياد.
ً
وتتحدث الرواية الثالثة عن الحادثة نفسها ولم تشر إلى أن زيادا هو من بعث الرجل
ليتعمد اللحن ،والروايتان الثانية والثالثة تكادان تتحدثان عن حادثة واحدة ولكنهما
اختلفتا في الواضع.
ً
والرواية الرابعة تذكر أن عمر بن الخطاب سمع أعرابيا يقرأ اآلية بجر (ورسوله)
فامتعض من ذلك وأمر أبا األسود بوضع النحو.
والرواية الخامسة تعزو وضع النحو إلى لحن أوالد زياد في قراءة القران ولم تذكر اآلية
أو اآليات التي لحنوا فيها.
ً
أما الرواية السادسة فبينت أن سبب وضع هذا العلم هو أن أعرابيا قرأ (ال يأكله إال
الخاطئين) بنصب (الخاطئين) وحقها الرفع ألنها فاعل للفعل (يأكل) واالستثناء هنا مفرغ.
 -2تعزو أربعة من هذه الروايات وضع النحو إلى شيوع اللحن في الكالم .فالروايتان
األولى والتاسعة بينتا أن الوضع كان بسبب فساد كالم العرب.
ً
ً
والرواية السابعة تجعل عبارة (توفي أبانا وترك بنونا) سببا في وضعه.
ً
بينما تأتي الرواية الثامنة لتذكر عبارة أخرى وهي (أبوي مات وترك ماال).
ً
 -3أشارت الرواية العاشرة إلى لحن رجل فارس ي بقوله (إن فرس ى ظالعا) وأراد أن
يقول( :ظالع) فضحك منه الحاضرون فكان السبب في وضع النحو.
 -4وردت روايتان تفيدان أن ابنة أبي األسود الدؤلي لحنت في كالمها فأدى ذلك إلى
وضع النحو ،واتفقت الروايتان في أن اللحن وقع باستعمالها التركيب االستفهامي وهي
تريد التعجب ،ولكن اختلفتا في العبارة التي وقع اللحن فيها.
ُ
السماء !) ،أما الرواية الثانية عشرة
أحسن
فالرواية الحادية عشرة استعملت (ما
ِ
ُّ
الحر !).
فتذكر عبارة (ما أشد ِ
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 -5جاءت روايتان لم يرد فيهما ذكر للحادثة التي أدت إلى وضع النحو وهي الرواية
الثالثة عشرة والرابعة عشرة.

واضع النحو:
عند استقرائنا للروايات السالفة يتبين لنا ما يأتي:
 -1ذكرت ست روايات أن علي بن أبي طالب (عليه السالم) هو مؤسس علم النحو.
ً
فالرواية األولى تشير إلى أن عليا (عليه السالم) وضع بعض أبواب النحو وطلب من أبي
ً
األسود أن يضيف إليه شيئا ،ففعل ما أمره به.
ويروي أبو األسود في الرواية الثالثة أنه دخل على علي (عليه السالم) وبيده رقعة دون
ً
فيها شيئا من النحو فأخذه أبو األسود ولم يظهره ،وطلب زياد منه أن يظهره عندما فشا
اللحن فامتنع من ذلك ،وعندما سمع القارئ يقرأ بلحن رجع إلى زياد وبادر إلى تنقيط
املصحف وبمساعدة أحد الكتاب.
والرواية السادسة تتحدث عن وضع علي (عليه السالم) للنحو ،وال ذكر ألبي األسود
فيها.
وتقول الرواية الثامنة أن أبا األسود وضع النحو بعد أن أخذ معامله من علي (عليه
السالم).
والرواية الثانية عشرة تقول إن ابنة أبي األسود أخطأت في التعبير فشكا والدها ذلك
إلى اإلمام (عليه السالم) فوضع له النحو.
ويقر أبو األسود في الرواية الرابعة عشرة بأنه أخذ حدوده عن علي (عليه السالم).
 -2وتذكر بقية الروايات وضع أبي األسود للنحو ابتداء أو بإشارة من غيره دون أن
يكون لإلمام علي (عليه السالم) دور يذكر فيه.
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ً
ففي الرواية الثانية أن زيادا بعث إلى أبي األسود ليضع للناس ما يصلح ألسنتهم فكره
ً
أبو األسود ذلك ،ثم أمر زياد رجال أن يقرأ القران بلحن فلما سمع أبو األسود بذلك أجابه
إلى مسألته.
والرواية الرابعة تعزو الوضع إلى أبي األسود بأمر من عمر بن الخطاب عندما لحن
أعرابي في قراءة القران.
وتنقل الرواية الثالثة عشرة كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موس ى يأمره فيه بوضع
النحو.
وتنسب الرواية الخامسة وضع النحو إلى أبي األسود بأمر من زياد عندما وجد أبناءه
يلحنون في قراءة القرآن.
وتذكر الرواية السابعة مجيء أبي األسود إلى زياد ليأذن له في رسم قواعد النحو
فيرفض زياد ذلك ،ثم يأذن له بعد أن يأتيه رجل ويلحن في مجلسه.
والرواية التاسعة تتحدث عن طرح أبي األسود فكرة وضع النحو على ابن عباس وتأييد
األخير له.
ً
وتجعل الرواية العاشرة من لحن الرجل الفارس ي سببا في أن يضع أبو األسود النحو.
أما الرواية الحادية عشرة فتشير إلى وضع أبي األسود لقواعد النحو بعد أن يسمع
ابنته تخطأ في التعبير عن تعجبها.
ً
 -3تحدثنا املصادر عن أسماء أخرى نسبت إليها وضع النحو ولم نجد لها ذكرا في هذه
الروايات.
فزعم قوم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز األعرج (.)1
وزعم آخرون أن أول من وضع النحو نصر بن عاصم (.)2

 .1انظر :نزهة األلباء.21 :
 .2املصدر نفسه.21 :
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وقيل :لم يصل إلينا ش يء عن أحد قبل يحيى بن يعمر ( ،)129 -وابن أبي إسحاق
الحضرمي ( ... )117 -إلخ (.)1

أول ما وضع منه:
ً
عند الرجوع إلى الروايات السابقة نجد أنها ذكرت موضوعات وأبوابا مختلفة على أنها
أول ما وضع من النحو ،وكما يأتي:
ً
ذكرت الرواية األولى أن عليا (عليه السالم) سلم أبا األسود رقعة فيها (الكالم اسم
وفعل وحرف ،فاالسم ما أنبأ عن املسمى والفعل ما أنبئ به والحرف ما أفاد معنى) ثم
طلب من أبي األسود أن يضيف إليه ما يقع إليه.
والروايتان الثالثة والثانية عشرة قريبتان من األولى في أنه (عليه السالم) أول ما وضع
منه تقسيمات الكلمة.
وفي الرواية الثانية أن أبا األسود بدأ بنقط املصحف بصبغ يخالف لون املداد فوضع
نقطة فوق الحرف للداللة على الفتحة ،ونقطة بجانب الحرف للداللة على الضمة،
ونقطة أسفل الحرف للداللة على الكسرة ،ونقطتين للداللة على الغنة.
وفي الرواية الثامنة أن أبا األسود أول ما وضع باب الياء واإلضافة بعد أن رسم له
خطوطه العريضة علي (عليه السالم).
وتشير الرواية العاشرة إلى أن باب الفاعل واملفعول أول ما وضعه أبو األسود من
النحو.
بينما تذهب الرواية الحادية عشرة إلى أن أول ما وضعه الدؤلي هو باب اإلضافة.
ولم تتحدث بقية الروايات عن أول ما وضع منه.

 .1في أصول النحو ،سعيد األفغاني ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية  1414هـ 1994 -م ،ص.160
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النتيجة:
وهكذا ال نجد في الروايات ما يدل على أوليات وضع النحو على سبيل الجزم ،وكل ما
ً
يذكره الباحثون حول أسباب وضعه وواضعه وأول ما وضع منه ال يعدو كونه احتماال ال
سبيل إلى تحقيقه عن طريق هذه النصوص.
ً
فاملتتبع لهذه الروايات يجد االضطراب فيها باديا ،حتى يكاد يجزم بوضعها لتضاربها
وليس ثمة مؤهالت ترجح إحدى هذه الروايات على األخرى.
ً
ً
وأما عن واضع النحو فلسنا نملك دليال شافيا يعرفنا به بعد أن ثبت لنا سقوط تلك
أن معرفة واضع َّ
النصوص التاريخية عن االعتبار ،لذا ذهب بعض الباحثين إلى َّ
النحو في
العربية يكاد يكون معضلة َّ ،
وأنه غامض في منشئه كل الغموض ،فال سبيل إلى تحقيقه
البتة (.)1
ونسب بعض الباحثين وضع النحو إلى اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،في
محاولة ألعالء مكانة النحو بين العلوم ،وسيتبين لنا مدى ركاكة هذا الرأي وعدم ثبوته
أمام النقد العلمي من عدة جوانب أهمها:
 -1اضطراب الروايات الواردة بهذا الشأن وتضاربها تجعلها ساقطة عن االعتبار؛ إذ
يتعذر على املرء أن يخرج منها بفكرة واضحة عن النشأة األولى لهذا العلم.
 -2ورد عن الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السالم) العديد من
الروايات التي تؤكد على عدم االهتمام بعلم النحو ،ومحال أن يتخذوا (عليهم السالم)
ً
ً
موقفا معارضا لعلم أسسه اإلمام علي (عليه السالم) ،ومن هذه الروايات:
عن أبي الحسن موس ى عن آبائه صلوات هللا عليهم قال :دخل رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) املسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل ،فقال :ما هذا؟ فقيل :عالمة ،قال :وما

 .1انظر :أصول علم العربية في املدينة ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ،مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،ط :السنة
الثامنة والعشرون ،العددان 1417 ، 106- 105هـ 1418 -هـ 1988-1987/م ،ص.293
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العالمة؟ قالوا :أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية وباألشعار والعربية.
فقال النبي (صلى هللا عليه وآله) :ذاك علم ال يضر من جهله وال ينفع من علمه (.)1
هنا عبرت الرواية الشريفة عن علوم العربية بأنها ال تضر من جهلها وال تنفع من
علمها ،والنحو من أهم علوم العربية كما هو معلوم.
وعن الصادق (عليه السالم) أنه قال( :من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع) (.)2
وغيرها من الروايات التي سيأتي الحديث عنها في ثنايا هذا البحث.
 -3يفترض في العلم الذي وضعه اإلمام علي (عليه السالم) أن يتصف بالشمولية
والتكامل ،وما نراه في النحو هو املزيد من الخالفات واملآخذ والثغرات والتناقضات الناتجة
عن االستقراء الناقص ،أضف إلى ذلك مخالفة القرآن وأهل البيت (عليهم السالم)
لقواعده ،كما سيتبين في موضعه من هذا البحث.
 -4ذكر العلماء أن من أسباب وضع النحو هو الدافع القومي العربي؛ فالعرب يعتزون
ً
ً
بلغتهم اعتزازا شديدا ،وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد حين امتزجوا
ً
باألعاجم ،مما جعلهم يحرصون على رسم أوضاعها؛ خوفا عليها من الفناء والذوبان في
اللغات األعجمية ( ،)3وهذا ما ذكرته الرواية الواردة عن أبي األسود الدؤلي عندما أتى َ
أمير
ْ
ْ
َ ُْ
املؤمنين (عليه السالم) َف َق َ
ال له َ(يا أ ِمير املؤم ِن َين ذهب ِل َسان ال َع َرب ملا خالطت ال َعجم
َ
ََ َ َ
َ َ
َ
َ ْ
أخ ُ
ويوشك إن َطال عليها َّ
بره خبر ْابنته فأمر
ال ل ُه َو َما ذاك ف
الز َمان أن تضمحل فق
ِ
ََ
ً
()4
ْ
فأشترى صحفا بدرهم وأملى علي ِه . )...
وهو (عليه السالم) أبعد ما يكون عن مثل هذه األمور التي تصوره وكأنه زعيم قومي
شغله الشاغل أن يرسم قواعد النحو ليحافظ بها على الهوية العربية ،فهو (عليه السالم)
 .1مستدرك سفينة البحار ،علي النمازي الشاهرودي (ت  1405 :هـ ) ،تحقيق وتصحيح :حسن بن علي النمازي ،مؤسسة
النشر اإلسالمي -قم املشرفة( ،د  -ت).348/7 ،
 .2مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حسين النوري الطبرس ي (ت  1320 :هـ) ،مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء
التراث( ،د -ت).279/4 ،
 .3انظر :املدارس النحوية ،أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف (ت1426 :هـ) ،دار املعارف ،ط( ،7د -ت)،
ص .12
 .4الوافي بالوفيات.307-306/16 :
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قض ى عمره الشريف يسعى إلى رسم طريق الهداية والحفاظ على سنة النبي (صلى هللا
عليه وآله وسلم) من الضالالت والبدع والتحريفات ،وإعطاء سيرة حسنة في جوانب
الحياة املختلفة الشخصية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها ،وأكد هذه
الحقيقة في أقواله ،كقوله (عليه السالم)( :إنكم إلى إعراب األعمال أحوج منكم إلى إعراب
األقوال) (.)1
وقال (عليه السالم)( :إنكم إلى مكارم األفعال أحوج منكم إلى بالغة األقوال) (.)2
وقال (عليه السالم)( :الشرف عند هللا بحسن األعمال ال بحسن األقوال) (.)3
ويوجد العديد من الروايات في كتب الفريقين تنص على أن اإلمام هو من ال يخرج
الناس من هدى وال يدخلهم في باطل.
فعن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) قال( :من سره أن يحيى حياتي ويموت ميتتي
ً
ويدخل جنة عدن قضيب غرسه ربي فليتول عليا وأوصياءه من بعدي فإنهم ال يدخلونكم
في باب ضالل وال يخرجونكم من باب هدى وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم وإني سألت ربي
أن ال يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يردا علي الحوض معي هكذا وضم بين إصبعيه،
وعرضه ما بين صنعاء إلى أبلة فيه قدحان فضة وذهب عدد النجوم) (.)4
وعن أبي جعفر (عليه السالم) قال في حق اإلمام علي واألئمة من ولده (عليهم السالم):
(ال يهتدي هاد من ضاللة إال بهم وال يضل خارج من هدى إال بتقصير عن حقهم) (.)5

 .1غرر الحكم ودرر الكلم ،عبد الواحد اآلمدي التميمي ،عني بترتيبه وتصحيحه الشيخ حسين االعلمي ،مؤسسة االعلمي
للمطبوعات ،بيروت – لبنان ،ط1422 ، 1هـ  2002 -م  ،ص.80
 .2املصدر نفسه.80 :
 .3املصدر نفسه.168 :
 .4بصائر الدرجات ،أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت 209 :هـ) ،منشورات شركة االعلمي للمطبوعات،
َ
بيروت  -لبنان ،ط  1431 ،1هـ 2010 -م  ،ص ،82-81وقريب منها ما رواه الحاكم (عن زيد بن أرقم رض ي هللا عنه قال :قال
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :من يريد أن يحيى حياتي ،ويموت موتي ،ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي ،فليتول علي بن
َ
أبي طالبِ ،فإنه لن يخرجكم من هدى ،ولن يدخلكم في ضاللة) (املستدرك على الصحيحين ،املستدرك على الصحيحين ،أبو
ُ
عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري املعروف بابن
البيع (ت 405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط.)139/3 ،1990 – 1411 ،1
 .5بصائر الدرجات.236 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 37

وغيرها من الروايات التي تدل بصريح العبارة على أن وظيفة اإلمام هي هداية الناس
وإنقاذهم من الضاللة واالنحراف ،وليست تعليم النحو كما يصورها لنا فقهاء آخر
الزمان.
 -5ال نجد في الروايات التاريخية ما يثبت وضع اإلمام علي (عليه السالم) لألبواب
واملسائل النحوية املعروفة اليوم ،سوى ما جاء في الرواية األولى من الروايات السابقة من
أنه (عليه السالم) سلم أبا األسود رقعة فيها (الكالم كله اسم ،وفعل ،وحرف ،فاالسم ما
أنبأ عن املسمى ،والفعل ما أنبئ به ،والحرف ما جاء ملعنى) ( ،)1وفي الرواية الثانية عشرة
ْ َ
ََْ ُ َ
ً
اسم أو فعل وحرف
أن عليا (عليه السالم) أملى على أبي األسود (الكالم كله ال يخرج من
َ
َج َاء ِمل ْعنى) ( ،)2وقد ثبت لنا سقوط تلك الروايات عن االعتبار ،وكل ما نعلمه هو أن
سيبويه يعتبر صاحب أول كتاب في النحو على مستوى التدوين حتى قيل فيه (قرآن
النحو) ( ،)3ولم يصل إلينا كتاب قبله مع وجود أسماء ملؤلفات في هذا املجال ،فتدوين
ً
سيبويه لقواعد النحو في كتاب شامل مرتب ترتيبا في غاية الدقة قبل غيره يجعله بحق
الواضع للنحو بصورته املعروفة لذا اقترن علم النحو باسمه.
ً
يقول ابن حيان نقال عن ابن فارس في صدد الحديث عن األسماء التي علمها هللا آدم
َ
(عليه السالم)( :أو علمه كل ش ٍيء حتى نحو سيبويه) (.)4
ويقول الذهبي في قصيدته التي رثى فيها ابن تيمية:
وإن يخض نحو سيبويه يفه بكل معنى في الفن مخترع

()5

 .1نزهة األلباء.18 :
 .2الوافي بالوفيات.307/16 :
 .3انظر :مراتب النحويين ،أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ( 351هـ ) ،حققه وعلق عليه :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،نهضة مصر – القاهرة( ،د  -ت) ،ص.65
 .4البحر املحيط ،البحر املحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلس ي (ت:
745هـ) ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر– بيروت 1420 ،هـ .235/1 ،
 .5غاية األماني في الرد على النبهاني ،أبو املعالي محمود شكري بن عبد هللا بن محمد بن أبي الثناء اآللوس ي (ت1342 :هـ)،
تحقيق :أبو عبد هللا الداني بن منير آل زهوي ،مكتبة الرشد ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،ط1422 ،1هـ2001 -م،
.288/2
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وال ريب أن سيبويه استفاد من علم من سبقه في هذا املجال إال أنها لم تخرج عن طور
املشافهة والتلقين.
 -6ويكفي في بطالن هذا الرأي عدم صدور الروايات الواردة بهذا الشأن عن أهل
البيت (عليه السالم) الذين قال فيهم النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم)( :إني تارك فيكم
الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا :كتاب هللا ،وعترتي أهل بيتي  ،وإنهما لن يفترقا حتى
يردا على الحوض) ( ،)1وكل الروايات التي وردت بهذا املضمون جاء عن طريق غيرهم ،ولو
كان علي (عليه السالم) هو من وضع النحو لورد ذلك على لسان أئمة أهل البيت (عليهم
السالم) الذين هم أدرى بما في البيت.

 .1الفصول املهمة في أصول األئمة ،محمد بن الحسن الحر العاملي ،تحقيق وإشراف :محمد بن محمد الحسين القائيني،
مؤسسة معارف اإلمام الرضا (عليه السالم) اإلسالمية ،ط 1379 ،1هـ .549 /1 ،
وانظر :سنن الترمذي ،محمد بن عيس ى بن َس ْورة بن موس ى بن الضحاك ،الترمذي أبو عيس ى (ت279 :هـ) ،تحقيق :بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت1998 ،م.133/6 ،

املبحث الثاني
املدارس النحوية
إن نظرة واحدة في كتب النحو تدلنا على وجود أكثر من مدرسة نحوية ولكل مدرسة
أصولها وقواعدها التي تختلف عن األخرى ،وهذا الخالف نتيجة لالجتهادات الشخصية في
استنباط القواعد النحوية ،فنرى أن النحوي يخالف منهج مدرسته التي ينتمي إليها
حسبما تمليه عليه اجتهاداته ،ومما يزيد من حدة الخالف العوامل الشخصية والرغبة في
حب الظهور.
وإليك هذه املدارس وأصولها وقواعدها التي تفردت بها:

 -1املدرسة البصرية:
رغم أن الخالف يشوب الكثير من تفاصيل نشأة النحو إال أن إجماع املصادر قائم على
اقتران اسمه بمدينة البصرة ،ففي أحضانها ولد هذا العلم وترعرع قرابة قرن من الزمن.
بدأ النحو في هذه املدينة بصورته البسيطة شأنه شأن كل علم في بداية رحلته،
وانطالق شرارة النحو من هذه املدينة جعلها صاحبة أول مدرسة نحوية لها أصولها
وقواعدها ،وإليها ينتمي رؤوس النحاة األوائل.
ويرى النحاة أن النحو بدأ مع عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي الذي يعد أول من
وضع القياس والعلل ،يقول عنه الفيروزآبادي( :أول نحوي باملعنى الدقيق لهذه الكلمة،
اشتق قواعده ،وقاس وعلل) ( ،)1ويقول ابن سالم فيه ( :كان أول من بعج النحو ومد

 .1البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت817 :هـ) ،دار سعد الدين
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1421 ، 1هـ 2000 -م  ،ص.9
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القياس والعلل) ( ،)1ثم جاء عيس ى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العالء ويونس بن
حبيب ،الذين خطوا خطوات واضحة في مجال تطوير النحو.
ً
ً
وللخليل بن أحمد الفراهيدي دور كبير في النهوض بالنحو؛ إذ شهد نموا واسعا على
يده ،فقد كان الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله ،قال الزبيدي
النحو ومد أطنابه َّ
َ
وسبب علله وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيه
عنه (هو الذي بسط
َ
ً
َ
يرسم
حتى بلغ أقص ى حدوده وانتهى إلى أبعد غاياته ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرفا أو
ً
ََ
ً
ً َ
منه رسما نزاهة بنفسه وترفعا بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه والتأليف فيه فك ِر َه
َ
َ
ً
ً
َ
نظر َمن َس َب ُ
قه ُم ْح َت ِذيا واكتفى في ذلك بما أ ْو َحى إلى سيبويه
أن يكون ملن تقدمه تاليا وعلى ِ
َ
َ
من ع ْلمه َّ
ولطائف حكمته َ
فحمل سيبويه ذلك عنه
دقائق نظره ونتائج ِفكره
ولقنه من
ِ ِ
ِ
َ
َّ
َّ
()2
َّ
ْ
َ
َ
َ
وتقلده وألف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله كما امتنع على من تأخ َر بعده) .
وجاء سيبويه فطلع على الناس بكتابه الذي دون فيه زبدة األفكار النحوية التي تلقاها
ً
ً
ً
ممن سبقوه من النحاة  ،فعد أول كتاب وصل إلينا شامال ومبوبا ترتيبا في غاية الدقة،
فحظي بإقبال وإعجاب معظم دارس ي العربية.
ثم جاء بعدهم جيل من أعالم النحاة ممن تتلمذوا عليهم فواصلوا السير على نهجهم
مع مخالفتهم لهم في املسائل التي تملي عليهم اجتهادهم.

 -2املدرسة الكوفية:
في الحقبة التي شهدت وضع البصرة للنحو ،كانت الكوفة منصرفة إلى رواية األخبار
ً
واألشعار والنوادر كما يذكر املؤرخون ،فالنحو الكوفي يبدأ ً
(بدء حقيقيا بالكسائي وتلميذه
الفراء ،فهما اللذان رسما صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله ،وأعداه بحذقهما

 .1طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم بن عبيد هللا الجمحي بالوالء ،أبو عبد هللا (ت232 :هـ) ،تحقيق :محمود محمد
شاكر ،دار املدني – جدة( ،د  -ت).14/1 ،
 .2املزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،تحقيق :فؤاد علي منصور،
دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1418 ،1هـ 1998م .64/1 ،
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وفطنتهما لتكون له خواصه التي يستقل بها عن النحو البصري ،مرتبين ملقدماته،
ومدققين في قواعده ،ومتخذين له األسباب التي ترفع بنيانه) (.)1
أخذ الكسائي العلم عن أئمة البصرة ثم رجع إلى الكوفة فوضع أسس املدرسة
ً
الكوفية التي اعتمدت على االتساع في رواية األشعار وجعله أصال يقيس عليه .ثم تبعه
الفراء الذي على يديه تكامل املنهج الكوفي واتضحت مالمحه.
قال ثعلب (لوال الفراء ما كانت عربية ،ألنه خلصها وضبطها ،ولوال الفراء لسقطت
العربية ،ألنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ،ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم
وقرائحهم فتذهب) (.)2
وهكذا تتابع العلماء الكوفيون من بعدهم على استظهار آراء املدرسة الكوفية حتى
غدت مدرسة مستقلة بأصولها وقواعدها تنافس املدرسة البصرية ،وجاء العلماء
فسجلوا آراء املدرستين عند عرضهم للمسائل املختلفة كما فعل ابن األنباري في كتابه
(اإلنصاف في مسائل الخالف) وغيرها من كتب الخالف.
الخالف بين املدرستين:
بدأت شرارة الخالف النحوي بين علمين من أعالم هاتين املدرستين هما الخليل بن
ً
ً
أحمد البصري وأبو جعفر الرؤاس ي الكوفي ،إال أنه كان خالفا شخصيا لم يأخذ طريقه إلى
املنهجية ،ثم ترسخ هذا الخالف أكثر في عهد سيبويه والكسائي اللذين على يديهما
اتضحت معالم املدرستين وأخذت الطابع املنهجي  ،وتعمق الخالف بين نحاة البصرة
والكوفة أكثر حتى غدا شبيها بالصراع واتخذ مظاهر متعددة كاملجالس واملناظرات والكتب
الخالفية.
أما مسائل الخالف بين املدرستين فيمكن تقسيمها إلى قسمين:

 .1املدارس النحوية ،شوقي ضيف.154 :
 .2طبقات النحويين واللغويين ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلس ي ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف،
ط( ،2د  -ت) ،ص.132

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 42

ً
أوال :املسائل األصولية
وهي املسائل األساسية التي تقوم عليها منهج املدرسة ،ويتمثل الخالف فيها باألمور
اآلتية:
 -1السماع
فالبصريون يقيمون قواعدهم على املسموع من كالم العرب الفصحاء ممن احتفظوا
ببداوتهم ولم يختلطوا بأهل الحضر ،لذا نراهم يحصرون القبائل التي يسمعون منها ،مع
التحري عن صحة املسموع فال يأخذون إال برواية الثقات.
ً
أما الكوفيون فيسمعون من كل العرب ويعتبرون املسموع منهم شاهدا يبنون عليه
قواعدهم ،ولم يشددوا في التثبت من وثاقة الراوي وأمانته (.)1
 -2القياس
البصريون يقيسون على الكثير ويقعدون عليه ،وما خالف قياسهم أولوه أو اعتبروه
ً
ً
شاذا أو نادرا يحفظ وال يقاس عليه أو غيرها من التوجيهات.
ولم يعتبر الكوفيون بالكثرة بل نجدهم يقيسون على الشاهد الواحد ،فما اعتبره
ً
البصريون شاذا قبله الكوفيون وجعلوه قاعدة (.)2
ً
ثانيا :املوضوعات النحوية
من البديهي أن ينعكس الخالف في األصول على القواعد النحوية ،وبالنتيجة يكون
الخالف فيها أكثر وأعمق ،ولو رجعنا إلى الكتب التي تحدثت عن املسائل الخالفية الفرعية
بين املدرستين لوجدنا فيها ما يزيد على مائة مسألة في هذا الجانب ،ويعد كتاب (اإلنصاف
 .1انظر :البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب – القاهرة ،ط،6
 ،1988ص .137الخالف بين النحويين ،السيد رزق طؤيل ،املكتبة الفيصلية ،ط 1405 ،1هـ  1985 -م ،ص .108-107في
أصول النحو .201-197 :
ل
 .2انظر :البحث اللغوي عند العرب :ص ،137الخالف بين النحويين ،139 :في أصو النحو.207-205 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 43

في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين) البن األنباري أول وأشمل كتاب
وصل إلينا من الكتب الباحثة عن الخالف ،وقد أحص ى فيه مؤلفه أكثر من مائة مسألة
خالفية في اللغة والنحو والصرف بين املدرستين (.)1

 -3املدرسة البغدادية:
تمثل املدرسة البغدادية حالة وسطية بين املدرسة البصرية واملدرسة الكوفية في
ً
قضايا نحوية كثيرة ،إذ قامت على انتقاء ما رأته صحيحا من املدرستين أو االجتهاد في
استنباط رأي جديد اذا لم تصح آراء نحاة املدرستين عندها.
ومن الضرورة بمكان أن نشير إلى أن نحاة هذه املدرسة اختاروا من املدرستين األصول
ً
التي رأوها موافقة ملنهج البحث اللغوي السليم ،ووضعوا أصوال أخرى تفردوا بها عندما
تقرر لديهم عدم صحة األصول التي بنى عليها البصريون والكوفيون .وتجسد موقفهم
الجديد بوضوح في قضية الشواهد ،فالنحاة لم يحتجوا بشعر املولدين وجعلوا إبراهيم
بن هرمة القرش ي (ت176 :هـ) آخر شاعر يحتج بشعره ،قال األصمعيُ :
(ختم الشعر
بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج) (.)2
وخالفهم البغداديون فاحتجوا بشعرهم ،فقد استشهد أبو علي الفارس ي بشعر أبي
تمام في قوله:
من كان مرعى عزمه وهمومه

روض األماني لم يزل مهزوال

()3

كما استشهد الزمخشري بشعره في قوله:
هما أظلما حالي ثمت أجليا

ظالميهما عن وجه أمرد أشيب

 .1راجع ملحق رقم (.)1
 .2االقتراح في علم أصول النحو ،جالل الدين السيوطي (ت 911 :هـ) ،قرأه وعلق عليه :د .محمود سليمان ياقوت ،دار
املعرفة الجامعية 1426 ،هـ  2006 -م ،ص .148
 .3اإليضاح ،أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي (ت 377 :هـ) ،تحقيق :د .كاظم بحر املرجان ،عالم الكتب ،ط
 1416 ،2هـ  1996 -م.118 ،
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ً
وقال( :وهو وإن كان محدثا ال يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل
ما يقوله بمنزلة ما يرويه أال ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون
بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه) (.)1
واستشهد الرض ي بشعر أبي نواس في قوله:
غير مأسوف على زمن

ينقض ي بالهم والحزن

()2

وللبغداديين آراء جديدة انفردوا بها في مسائل النحو ال نجدها عند املتقدمين من
البصريين والكوفيين ،كقولهم إن العبرة في تذكير العدد وتأنيثه بحال املعدود الجمع ال
املعدود املفرد وغيرها من اآلراء (.)3

 -4املدرسة األندلسية:
ً
كان النحو األندلس ي مقتصرا في أول انطالقه على القواعد التي تلقاها نحاتهم من
املشرق ،فاكتفوا بانتقاء الصحيح من آراء املدرستين وقاموا باالجتهاد في بعض القضايا
التي لم يسلموا فيها برأي السابقين ،وشملت اجتهاداتهم األصول والقواعد.
فابن مالك الجياني األندلس ي جدد في النحو بعض التجديد ،إذ وسع دائرة السماع
ً
باستشهاده باألحاديث ،لذا عده ابن حيان أول املتقدمين واملتأخرين من النحاة احتجاجا
ً
بالحديث وإكثارا منه ،قال عنه (قد أكثر هذا املصنف من االستدالل بما وقع في األحاديث
ً
على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب ،وما رأيت أحدا من املتقدمين واملتأخرين سلك
هذه الطريقة غيره) (.)4

 .1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا
(ت 538 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت( ،د  -ت).119/1 ،
 .2شرح الرض ي على الكافية ،رض ي الدين األستراباذي ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،جامعة قاريونس1398 ،هـ -
 1978م.290/4 ،
 .3راجع ملحق رقم (.)2
 .4االقتراح.90-89 :
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ً
ً
أما القياس فإن ابن مالك اتخذ فيه موقفا وسطا ،فهو لم يعتمد على السماع
ً ً
اعتمادا كليا مثل الكوفيين ،وال مال كل امليل إلى القياس كالبصريين (.)1
كما استعمل مصطلحات جديدة غير مألوفة لدى نحاة املدارس السابقة ،من ذلك
ً
ً
ً
استعماله (واجب الخفاء) بدال من املستتر وجوبا ،و(جائز الخفاء) بدال من املستتر
ً
جوازا(.)2
ومن مظاهر التجديد في النحو األندلس ي على مستوى األصول هو ما جاء به ابن مضاء
القرطبي من مطالبته بإلغاء نظرية العامل التي أثقلت النحو بالتعليالت والتأويالت
والتقديرات ،وما ترتب عليها من زيادة ألفاظ يفترضها النحاة دون حجة أو دليل ،وإلغاء
العلل الثواني والثوالث ،والتمارين غير العملية وغيرها مما وردت في كتابه الرد على النحاة
الذي مثل ثورة على النحو والنحاة.
ولألندلسيين آراء خالفوا فيها املدارس النحوية األخرى في عدد من املسائل
واملوضوعات النحوية ،كمسألة منع تعدد الخبر للمبتدأ الواحد وغيرها (.)3

 -5املدرسة املصرية:
بدأت الدراسات النحوية في مصر ببروز جيل من النحاة ممن مأل ذكرهم الخافقين،
فانتهجوا املنهج البغدادي في اختيار الصحيح من مدرستي البصرة والكوفة ،وأضافوا
ً
جديدا في نطاق املسائل الفرعية من قبيل االهتمام باألدوات النحوية ،واعتنائهم بالجملة
العربية وتراكيبها ،وصياغة القواعد النحوية على شكل منظومات شعرية وغيره.

 .1انظر :تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب ،د .محمد املختار ولد أباه ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط 1429 ،2
هـ  2008 -م ،ص.316
 .2انظر :شرح التسهيل البن مالك ،جمال الدين محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني األندلس ي (ت672:
هـ) ،تحقيق :د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد املختون ،دار هجر ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.121-120/1 ،
 .3راجع ملحق رقم (.)3
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ولهم آراء في القواعد تفردوا بها ،كالقول إن الم التعريف العهدية مختصة باألعيان
والجنسية مختصة باألذهان وغيرها من اآلراء (.)1
ولم يقتصر الخالف على املدارس بل نجد أن أعالم املدرسة الواحدة يختلفون فيما
ً
بينهم اجتهادا منهم في مسائل كثيرة من مسائل النحو ،وهذه نماذج من مخالفات النحاة
ملدرستهم في قواعد النحو:
ُ ْ
ذهب أبو علي قط ُر ُب بن املستنير إلى أن األلف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة
الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب ،فخالف بذلك مدرسته البصرية القائلة إنها
حروف إعراب (.)2
ً
وذهب البصريون إلى أن خبر املبتدأ إذا كان ً
ً
ضميرا يرجع إلى
محضا ال يتضمن
اسما
ً
املبتدأ ،وذهب علي بن عيس ى ُّ
ضميرا (.)3
الر َّما ِني من البصريين إلى أنه يتضمن
وذهب الكوفيون إلى أن ( ِن ْع َم  -وب ْئ َ
س) اسمان ُم ْب َت َدآن ،وذهب علي بن حمزة الكسائي
ِ
َّ َ
()4
من الكوفيين إلى أنهما فعالن ماضيان ال يتصرفان .
وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر (ما زال) عليها ،وما كان في معناها من
أخواتها ،وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين إلى أنه ال يجوز ذلك (.)5
وهكذا يتيه طالب النحو العربي بين زحمة املدارس املتعددة واآلراء املختلفة
واالجتهادات املتنوعة ال يدري أيها الحقيقة وأيها الباطل ،فتبقى قضية الترجيح بينها رهينة
الظنون واالحتماالت واالجتهادات الشخصية ،لذا نجد أن الخالف النحوي قائم لم يتحرر
إلى يومنا هذا بين النحاة أنفسهم لعدم وجود قانون ثابت يحتكم إليه في حل الخالف.

 .1راجع ملحق رقم (.)4
ي
 .2انظر :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصار  ،أبو
البركات ،كمال الدين األنباري (ت577 :هـ) ،املكتبة العصرية ،ط 1424 ،1هـ2003 -م .29/1 ،
 .3انظر :املصدر نفسه.48/1 :
 .4انظر :املصدر نفسه.81/1 :
 .5انظر :املصدر نفسه.126/1 :
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فالقول بصحة هذه القواعد النحوية وعدم جواز مخالفتها مع وجود مثل هذا الخالف
ً
الواسع بين النحاة وبهذا الحجم رأي يجانب الصواب ،فضال عن أن تكون هذه القواعد
ً
قانونا ملعرفة خليفة هللا.

املبحث الثالث
النحو علم وضعي

النحاة بشر يصيبون وخيطئون:
رغم املآخذ واألخطاء الواقعة لدى النحاة ،ينظر الكثيرون إلى قواعد النحو على أنها
قواعد معصومة ال يجوز ألحد مخالفتها ،والحال أنها قواعد وضعية تحتمل الخطأ ،ألن
واضعوها بشر يصيبون ويخطئون ،وال يمكن ألحد أن يدعي العصمة لهم وال لقواعدهم
التي استنبطوها.
وهذا ما تنبه له بعض النحاة كابن مضاء القرطبي الذي كتب كتابه (الرد على النحاة)
لبيان أخطاء النحاة وتصحيح قواعدهم النحوية ،يقول في كتابه (أما بعد فانه حملني
على هذا الكتاب قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :الدين النصيحة ،وقوله :من قال في
كتاب هللا برأيه فأصاب فقد أخطأ ،وقوله من قال في كتاب هللا بغير علم فليتبوأ مقعده
من النار ،وقوله :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم
يستطع فبقلبه.
وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان ممن يحتاط لدينه ويجعل
ً
العلم مزلفا له من ربه ،أن ينظر ،فإن تبين له ما نبينه رجع إليه ،وشكر هللا عليه ،وإن
لم يتبين له فليتوقف توقف الورع عند اإلشكال ،وإن ظهر له خالفه فليبين ما ظهر له
بقول أو كتابة.
وإني رأيت النحويين – رحمة هللا عليهم – قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كالم العرب
من اللحن ،وصيانته عن التغيير ،فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أموا ،وانتبهوا إلى
املطلوب الذي ابتغوا ،إال أنهم التزموا ما ال يلزمهم ،وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيما أوردوه
منها ،فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها ،وانحطت عن رتبة اإلقناع حججها ،حتى قال
شاعر فيها:
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ترنو بطرف ساحر فاتر

أضعف من حجة نحوي

()1

ويقول في موضع آخر من الكتاب (قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما
يستغني النحوي عنه ،وأنبه ما أجمعوا على الخطأ فيه) (.)2
ويقول األستاذ علي النجدي ناصف (ولم يسلم سيبويه من املآخذ في بعض ما درس
وبعض ما نقل ،وهيهات أن يسلم منها سالم ،وال سيما في عمل ضخم كهذا ،كثير الشعب،
متعدد األعمال واألسباب ،فالعصمة هلل وحده ،ومن يأمن الخطأ والجهل فربما ال يأمن
الغفلة والنسيان) (.)3
َ
ََ
َ ً
وكان أبو حيان يعظم ْابن َت ْيميةَّ ،
ثم َوقع َبينه َو َبينه َم ْسألة نقل ِف َيها أ ُبو َح َّيان ش ْيئا
ِ
َ َ
َ َ َ
َ
خطأ س َيب َو ْيه في َث َالثينَ
َّ
ْ
َعن ِس َيب َو ْي ٍه َف َق َ
ال ْابن ت ْي ِمية( :وسيبويه كان ن ِبي النحو ! لقد أ
ِ
ِ
ٍ ِ
ً
َّ ُ
َ
موضعا من ك َتابهَ ،ف َأ ْعرض َع ُ
النهر ِبكل سوء) (.)4
نه ورماه ِفي ت ْف ِسيره
ِ
واستعمل النحاة بعض األساليب التي رفضوها ألن العرب لم تتكلم بها ،كما فعل ابن
َ
َ
َّ
هشام عندما منع استعمال أسلوب (ال غير) فقال َ(وال يجوز حذف َما أضيفت ِإل ْي ِه غير ِإال
َ
َ َ َ َّ
َ
س َف َقط َك َما َ
مثلنا َوأما َما َيقع في ِع َب َارات ْال َ
بعد َل ْي َ
علماء من ق ْولهم ال غير فلم ت َتكلم ِب ِه
ِ
َّ َ
َْ ََ
َ
ْ
َْ َ َ َ ُ َ
َ
س أو قالوا ذ ِلك َسهوا َعن شرط امل ْسألة) (.)5
فإما أنهم قاسوا ال على لي
ال َع َرب
َُ َْ
َ
ْ َْ
واستعملها في نفس الكتاب في موضعين ،فقال(َ :وأقول الك ِل َمة جنس ت ْح َت ُه َه ِذه األن َواع
َّ
الث َال َثة َال غير أجمع على َذلك من ْ
يعتد بقوله) (.)6
ِ
َ
َ
َ َ
وقال(َ :وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أ ْرَب َعة ال غير) (.)7
 .1الرد على النحاة ،احمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن مضاء ابن عمير اللخمي القرطبي ،أبو العباس (ت 592 :هـ) ،تحقيق:
د .محمد إبراهيم البنا ،دار االعتصام ،ط 1399 ، 1هـ  1979 -م  ،ص.64 -63
 .2املصدر نفسه.69 :
 .3سيبويه إمام النحاة ،علي النجدي ناصف ،عالم الكتب ،ط1399 ،2هـ  1979 -م ،ص.166
 .4بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ ) ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،لبنان  -صيدا ( ،د -ت ).282/1 ،
 .5شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال
الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :عبد الغني الدقر ،الشركة املتحدة للتوزيع – سوريا( ،د  -ت) ،ص.139-138
 .6املصدر نفسه.17/1 :
 .7املصدر نفسه.30/1 :
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ونجد النحاة يضعف أحدهم اآلخر ويغلطه في رأيه في مسائل نحوية كثيرة ،ففي قوله
تعالىُ ﴿ :ث َّم َل َن ْنز َع َّن م ْن ُكل ش َ
يع ٍة َأ ُّي ُه ْم َأ َش ُّد َع َلى َّ
من ِع ِت ًّيا﴾( ،)1غلط سيبويه امللقب بـ
الر ْح
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ َ ُّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ٌّ َ َ
َّ َ َّ ُ َ َ َ
(إمام النحاة) ( )2جمهور النحويين في قولهِ :إن (أيهم) هاهنا مب ِني على الض ِم ِألنه خالف
َ
َ َ
َّ
َ
ال َّ
الز َّج ُ
َأ َخ َوا ِت ِه في ْال َح ْذ ِف ،حتى َق َ
اجَ :ما ت َب َّي َن ِلي أ َّن ِس َيب َو ْي ِه غ ِلط ِفي ِك َت ِاب ِه ِإال ِفي َم ْو ِض َع ْي ِن
ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ ()3
هذا أحدهما .
ً
ورفض في موضع آخر من كتابه بعض ما أجازه النحاة قياسا ألن العرب لم تتكلم به،
قال( :اعلم أن املفعول الثاني قد تكون عالمته إذا ُأ َ
ضمر في هذا الباب العالمة التي ال تقع
ً
ُ َ ً
ً
ُ
إيا موقعها ،وقد تكون
ضمر إيا .فأما عالمة الثاني التي ال تقع إيا موقعها
عالمته إذا أ
فقولك :أعطانيه وأعطانيك ،فهذا هكذا إذا بدأ املتكلم بنفسه .فإن بدأ باملخاطب قبل
َ
نفسه فقال :أعطاكني ،أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال :قد أعطاهوني ،فهو قبيح ال تكل ُم
به العرب ،ولكن النحويين قاسوه) (.)4
وقال( :وأما قول النحويين :قد أعطاهوك وأعطاهوني ،فإنما هو ش يء قاسوه لم تكلم
به العرب ،ووضعوا الكالم في غير موضعه) (.)5
َ
الرجال عبد هللا)،
وغلط الجرمي سيبويه في قوله إن أصل الفعل في مثل قولنا (اخترت
ً
ُ
ُ
الفعل إلى املفعول
(وسميته زيدا) أن يتعدى بحرف جر ،ثم يحذف حرف الجر ،فينفذ
ُ
املحذوف منه حرف الجر فينصب (.)6

 .1مريم.69 :
 .2انظر :األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت1396 :هـ) ،دار العلم للماليين ،ط
 ،15أيار  /مايو  2002م.81/5 ،
 .3انظر :فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (ت1250 :هـ) ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب -
دمشق ،بيروت ،ط 1414 ،1هـ.406/3 ،
 .4الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر امللقب سيبويه (ت 180:هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون،
مكتبة الخانجي – القاهرة ،ط 1408 ،3هـ  1988 -م.364 – 363/2 ،
 .5املصدر نفسه.364/2 :
 .6انظر :نزع الخافض في الدرس النحوي ،حسين بن علوي بن سالم الحبش ي (رسالة ماجستير) ،جامعة حضرموت للعلوم
والتكنولوجيا1425 ،هـ ،ص .148
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ْ َ َ
ََ َ
ُْ
ََْ
َ َ ْ َّ َ
اضع ِب َمن ِزلة (ل َع َّل) َم َع املضمر
وقال املبرد عنه (فأما قول ِسيبوي ٍهِ :إنها تقع فى بعض املو ِ
ُْ َ َْ
َ
َ
تعمل في ْاملُضمر إ َّال َك َما ْ
األ ْف َعال َال ْ
تعمل في
ف َتقول :عساك وعسانى  -ف ُه َو غلط ِمنه؛ ِألن
ِ
ْ
املظهر) (.)1
َ
وعن قول الفرزدق:
ص َب ُحوا َق ْد َ
َفأ ْ
أعاد هللا ِن ْع َم َت ُه ْم

َْ
ْ ُ ْ ُ ٌ ْ
َ
ريش ِوإذ َما ِمثل ُه ُم بش ُر
إذ هم ق
َ َ
َ
يقول املبرد( :فالرفع ْال َو ْجه َوقد َنصبه بعض َّ
الن ْح ِويين َوذهب ِإلى أنه خبر مقدم َو َهذا
َ
ً
ً
َ
ْ َ
َ َ
َ
خطأ فاحش َوغلط َبين َول ِكن نصبه يجوز على أن ت ْج َع ُله نعتا مقدما وتضمر الخ َبر
ْ
َ
َ
فتنصبه على ال َحال مثل ق ْولك ِف َيها قا ِئما رجل) (.)2
ً
وينقل السيوطي قائال :في (تذكرة) ابن أم مكتوم أن السيد البطليوس ي ذكر عن
ً
األخفش شيئا لم يذكره أحد من النحويين ،وذلك أنه أجاز (مررت بهم خمسة عشرهم)
ً
فجعل مفسر املركب مضمرا وهذا من أخطأ الخطأ) (.)3
وقال الزجاجي في الفراء ( :فأما نحن فال نذكر حدود الفراء ألن خطأه فيه أكثر من أن
يعد) (.)4
ويصف السهيلي ابن خروف في املناظرة التي جرت بينهما (ما أجهل هذا الجاهل حيث
ينكر ما ال ينكره أحد  ...وهذا الجاهل من جفاة املقلدين  ...وال ينكره إال جلف جاف) (.)5
ويذهب إبراهيم مصطفى إلى أن النحاة حين قصروا النحو على البحث في أواخر الكلم
قد أخطأوا إلى العربية من وجهين:

 .1املقتضب ،أبو العباس محمد بن يزيد املبرد (ت 285 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ،لجنة إحياء التراث
اإلسالمي – القاهرة 1415 ،هـ  1994 -م.71/3 ،
 .2املصدر نفسه.192-191/4 :
 .3األشباه والنظائر في النحو  ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ  1505 -م) ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان( ،د – ت)،
.77-76/3
 .4املصدر نفسه.205/4 :
 .5املصدر نفسه.171/3 :
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ً
 -1إنهم حين حددوا النحو وضيقوا بحثه ،حرموا أنفسهم وحرمونا إذ اتبعناهم من
االطالع على كثير من أسرار العربية وأساليبها املتنوعة ،ومقدرتها في التعبير؛ فبقيت هذه
األسرار مجهولة ،ولم نزل نقرأ العربية ونحفظها ونرويها ،ونزعم أننا نفهمها ونحيط بما
فيها من إشارة ،وما ألساليبها من داللة ،والحق أنه يخفى علينا الكثير من فقه أساليبها
ومن دقائق التصوير بها.
ً
 -2إنهم رسموا للنحو طريقا لفظية ،فاهتموا ببيان األحوال املختلفة للفظ من رفع أو
نصب من غير فطنة ملا يتبع هذه األوجه من أثر في املعنى ،يجيزون في الكالم وجهين أو أكثر
من أوجه اإلعراب ،وال يشيرون إلى ما يتبع كل وجه من أثر في رسم املعنى وتصويره ،وبهذا
يشتد جدلهم ويطول احتجاجهم ،ثم ال ينتهون إلى كلمة فاصلة (.)1

تأثر القواعد النحوية باألهواء واملصاحل الشخصية للنحاة:
وثمة شواهد كثيرة تدل على تحكم األهواء واملصالح الشخصية في النحاة وانعكاسها
في آرائهم النحوية ،فمن ذلك أن ُم َح َّمد ْبن سليمان الهاشمي قرأ وهو أمير البصرة على
َّ
املنبر (إن الله ومالئكته يصلون على النبي) ( ،)2بالرفع ،فعلم أنه قد لحن ،فبعث إلى
ً
النحويين وقال لهم :خرجوا لها وجها ،فقالوا :نعطف به على موضع أن ،ألنها داخلة على
املبتدأ والخبر ،فأحسن صلتهم ،ولم يرجع عنها لئال يقال لحن األمير (.)3
ً
واألخفش كان يطعن في بشار بن برد ويغلطه ،فبلغ ذلك بشارا وهجاه ،فكان األخفش
ً
بعد ذلك يحتج في كتبه بشعره ليكف عنه ومعلوم أن بشارا كان من املولدين الذين ال
يحتج بشعرهم (.)4

 .1إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ,مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر -القاهرة1959 ،م  ،ص.8 -7
 .2األحزاب.56 :
 .3انظر :األمالي ،عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ،أبو القاسم (ت337 :هـ) ،تحقيق :عبد السالم هارون،
دار الجيل – بيروت ،ط  1407 ،3هـ  1987 -م.226/1 ،
 .4انظر :التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر ،د .عبد الفتاح الشين ،دار املريخ ،الرياض – اململكة العربية
السعودية( ،د – ت) ،ص.43-42

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 54

ويرى جمهور النحاة أن أبا حيان كان شديد االنحراف عن ابن مالك واالعتراض عليه
وكان يثلبه عن حسد (.)1

الصراع بني النحاة:
تركت العصبية أثرها في نفوس النحاة فأدت في النتيجة إلى ظهور صراع اتخذ مظاهر
متعددة كاملجالس واملناظرات وغيرها ،من ذلك أن اليزيدي سأل الكسائي بحضرة الرشيد
قال :انظر في هذا الشعر عيب ،وأنشده:
ما ا ا ا ا ا ا ا ا ااا رأينا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ن

ّ
ف ا ا اار عنا ا ا ا ال ا ا ااي

ال يكا ا ا ا ا ا ا ااون العيا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا اارا

ال يكا ا ا ا ا ا ااون امل ا ا ا ا ا ا اار م ا ا ا ا ا ا اار

ص ا ا ااقر

فقال الكسائي :قد أقوى الشاعر ،فقال له اليزيدي :انظر فيه ،فقال :أقوى ال بد أن
ينصب املهر الثاني على أنه خبر كان ،قال :فضرب اليزيدي بقلنسوته األرض وقال :أنا أبو
محمد ،الشعر صواب ،إنما ابتدأ فقال املهر مهر ،فقال له يحيى بن خالد :أتتكنى بحضرة
أمير املؤمنين وتكشف رأسك؟! وهللا لخطأ الكسائي مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع
سوء فعلتك ،فقال :لذة الغلب أنستني من هذا ما أحسن) (.)2
وقال اليزيدي في الكسائي وأصحابه:
كنا ااا نقا اايم النحا ااو فيما ااا م ا ا

علا ا ا ا ا ا ا ااى لسا ا ا ا ا ا ا ااان العا ا ا ا ا ا ا اار األول

يقيس ا ا ا ا ااون

علا ا ا ا ا ااى ل ا ا ا ا ا ااى أشا ا ا ا ا اايا ق ر ا ا ا ا ا اال

فجاءن ا ا ا ا ااا ق ا ا ا ا ااو

 .1انظر :تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب.329 :
 .2معجم األدباء ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (ت626 :هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار
الغرب اإلسالم ،بيروت ،ط 1414 ،1هـ  1993 -م.1742/4 ،
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فكل ا ا اام صعم ا ا اال ا ا ااي نقا ا ا ا

م ا ا ااا

إن الكسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ي وأشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااياع

ب ا ا ا ا ا ا يصا ا ا ا ا ااا الح ا ا ا ا ا ا ال يأ ا ا ا ا ا اال
يرقا ااون ا ااي النحا ااو إلا ااى أسا اافل

1

( )

وله قصيدة يمدح فيها نحويي البصرة ويهجو الكسائي وأصحابه ،منها:
ي ا ا ا ااا أال ا ا ا ا النح ا ا ا ااو أال فابك ا ا ا ا

بعا ا ا ا ا ااد أفا ا ا ا ا ااي عما ا ا ا ا اارو و ما ا ا ا ا اااد

وابا ا ااا أفا ا ااي إ ا ا ااحا ا ا ااي علم ا ا ا

والا ا ا ااديا ا ا ا ااي املشا ا ا ا د والنا ا ا اااد

عيس ا ا ا وأش ا ا ا اه لعيس ا ا ا و ا ا اال

يا ا ا ا ا ا ااأ ي ل ا ا ا ا ا ا اام د ا ا ا ا ا ا اار بأنا ا ا ا ا ا ااداد

ً
يها ا ا ا ا ا ا ا ااات إال قا ا ا ا ا ا ا ا ااائال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا هم

أرس ا ا ا ا ااوا ل ا ا ا ا ا األص ا ا ا ا اال بأو ا ا ا ا اااد

ف ا ا ا ا ا ا ا ااو بم ه ا ا ا ا ا ا ا اااج م س ا ا ا ا ا ا ا ااال

لفضا ا ا ا ا ا ا اال م لا ا ا ا ا ا ا اايم ب حا ا ا ا ا ا ا اااد
ً
وال لا ا ا ا ا ا ا اايال يا ا ا ا ا ا ا ااة الا ا ا ا ا ا ا ااواد

ويا ا ا ا ا ااونم النح ا ا ا ا ا ااو ال س ا ا ا ا ا ا
ً
وقا ا ا ا اال ملا ا ا ا ااا ي ل ا ا ا ا ا علما ا ا ا ااا أال

نا ا ا ا ا ا اااد با ا ا ا ا ا ااأعلى شا ا ا ا ا ا اارف نا ا ا ا ا ا اااد

ي ا ا ااا ض ا ا اايعة النح ا ا ااو ب ا ا ا مغ ا ا اار

عنقا ا ا ا ا ا ا اااء أودت ذات اصا ا ا ا ا ا ا ااعاد

أفسا ا ا ا ا ا ا ااده قا ا ا ا ا ا ا ااو وأ روا ب ا ا ا ا ا ا ا ا

ما ا ا ا ا ااا با ا ا ا ا ااين أ تا ا ا ا ا ااا وأو ا ا ا ا ا اااد

ذوى م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااراء وذوى لكن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

لئ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا آب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااد وأج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااداد

ل ا ا ا ا اام قي ا ا ا ا اااس أ ا ا ا ا اادثوه ا ا ا ا اام

قي ا ا ا ا اااس س ا ا ا ا ااوء يا ا ا ا ا ا منق ا ا ا ا اااد

ف ا ا اام ما ا ااا النحا ا ااو ولا ا ااو عما ا ااروا

أعما ا ا ا ااار عا ا ا ا اااد ا ا ا ا ااي أفا ا ا ا ااي جا ا ا ا اااد

 .1أخبار النحويين البصريين ،الحسن بن عبد هللا بن املرزبان السيرافي ،أبو سعيد (ت368 :هـ) ،تحقيق :طه محمد الزيني،
ومحمد عبد املنعم خفاجي ،مصطفى البابي الحلبي 1373 ،هـ  1966 -م ،ص.36
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أم ا ا ا ااا الكس ا ا ا ااا ي فا ا ا ا ا ا ام ا ا ا اار

ا ا ا ااي النح ا ا ا ااو ا ا ا ااار يا ا ا ا ا م ا ا ا ااراد

ً
و ا ا ا ا ااو ملا ا ا ا ااا يأ يا ا ا ا ا ج ا ا ا ا ااال با ا ا ا ا

( )

مثا اال س ا اارا ال ي ا ااد للص ا اااد

1

ً
فالخالفات التي كانت تحدث بين النحاة هي نوع من الدفاع عن القوت أوال وميل إلى
العصبية ،واتخذ هذا الخالف مظاهر متعددة كاملجالس واملناظرات التي جرت بينهم وفي
ً
مجالس الحكام ،وكان أثر العصبية وحب الظهور والبحث عن املال والجاه فيها باديا.
فمن ذلك ما حدث به املرزباني في ما رفعه إلى الفراء قال" :قدم سيبويه على البرامكة
ً
فعزم يحيى بن خالد أن يجمع بينه وبين الكسائي ،وجعل لذلك يوما ،فلما حضر تقدمت
واألحمر ،فدخل فإذا بمثال في صدر املجلس فقعد عليه يحيى وقعد إلى جانب املثال
جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم ،وحضر سيبويه فأقبل عليه األحمر فسأله عن
مسألة ،فأجابه فيها سيبويه ،فقال له :أخطأت ،ثم سأله عن ثانية فأجاب فقال له:
أخطأت ،ثم سأله عن ثالثة فأجابه فيها فقال له :أخطأت ،فقال له سيبويه :هذا سوء
أدب ،قال الفراء :فأقبلت عليه فقلت :إن في هذا الرجل حدة وعجلة ،ولكن ما تقول
فيمن قال هؤالء أبون ومررت بأبين ،كيف تقول على مثال ذلك وأيت أو أويت؟ قال فقدر
فأخطأ ،فقلت له :أعد النظر ،ثالث مرات تجيب وال تصيب ،فلما كثر عليه ذلك قال:
لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره ،قال فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه
فقال :أتسألني أو أسألك؟ فقال :بل سلني أنت ،فقال له الكسائي :كيف تقول قد كنت
أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه :فإذا
هو هي وال يجوز النصب ،فقال له الكسائي:
لحنت ،ثم سأله عن مسائل من هذا النوع (خرجت فإذا عبد هللا القائم) أو (القائم)
فقال سيبويه في ذلك كله بالرفع دون النصب ،فقال الكسائي :ليس هذا من كالم العرب،
العرب ترفع في ذلك كله وتنصب ،فدفع سيبويه قوله :فقال يحيى بن خالد :قد اختلفتما
وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما ،فقال له الكسائي:

 .1املصدر نفسه.34 - 33 :
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هذه العرب في بابك قد جمعتهم من كل أوب ،ووفدت عليك من كل صقع ،وهم
فصحاء الناس ،وقد قنع بهم أهل املصرين ،وسمع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم،
فيحضرون ويسألون ،فقال يحيى وجعفر  :قد أنصفت ،فأمر بإحضارهم فدخلوا فهم أبو
فقعس وأبو دثار وأبو الجراح وأبو ثروان ،فسئلوا عن املسائل التي جرت بين الكسائي
وسيبويه ،فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله :قال :فأقبل يحيى على سيبويه فقال له :قد
تسمع أيها الرجل ،فاستكان سيبويه ،وأقبل الكسائي على يحيى فقال:
ً
ً
أصلح هللا الوزير ،إنه قد وفد عليك من بلده مؤمال فإن رأيت أال ترده خائبا ،فأمر له
بعشرة آالف درهم ،فخرج وصير وجهه نحو فارس ،فأقام هناك حتى مات ولم يعد إلى
البصرة" (.)1
ً
ً
طبقا لهذه الحادثة وفد إمام النحاة سيبويه إلى العباسيين طمعا في عطائهم والتقرب
إليهم إال أن خوف الكسائي على مكانته دفعته إلى الوقوف بحزم في وجهه وإنكار آرائه بل
والتشنيع عليه في ذلك املجلس وهما يمثالن مدرستين نحويتين وضعتا أساس النحو
املعروف اليوم.
فالنحاة كانوا يتكسبون بالنحو ويتخذونه وسيلة للتقرب من السلطان ،ويشهد لذلك
ً
كالم ابن شبرمة :إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا ،ويصغر في عينك
ً
من كان في عينك عظيما فتعلم العربية ،فإنها تجريك على املنطق وتدنيك من السلطان(.)2

تقديس النحو:
ومع كثرة األخطاء التي وقع فيها النحاة في عمليتهم االستقرائية نجدهم يبالغون في
تقديس النحو ،يقول الكسائي في بيان منزلة النحو وما يضفيه على صاحبه من رفعة
ومكانة:

 .1معجم األدباء.1746 - 1745/4 :
 .2عيون األخبار ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت 1418 ،هـ،
.172/2
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َّ
َّ
َّ
إنما ا ا ا ا ا ااا النحا ا ا ا ا ا ااو قيا ا ا ا ا ا اااس ي ا ا ا ا ا ا ا

و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي ا ا ا ا ا ّال أم ا ا ا ا اار ي تف ا ا ا ا ا

َّ
فا ا ا اابذا ما ا ا ااا أبصا ا ا اار النحا ا ا ااو الف ا ا ا ا

َّ
ما ا ا ا ا َّار ا ا ا ا ااي املن ا ا ا ا ا ما ا ا ا اارا فا س ا ا ا ا ا

َّ
فا قا ا ا ا ا ا اااه ا ا ا ا ا ا اال م ا ا ا ا ا ا ااا جالس ا ا ا ا ا ا ا

ما ا ا ااا جل ا ا ا اايم نا ا ا اااأ أو مس ا ا ا ااتم

َّ
وإذا لا ا ا ا اام ي صا ا ا ا اار النحا ا ا ا ااو الف ا ا ا ا ا

ً
ا ا ااا أن ين ا ا ا ا ج ن ا ا ااا ف ا ا ااانق

ّ
الرف ا ا ا ا ا ا ا وما ا ا ا ا ا ااا
فتا ا ا ا ا ا ا اه ينص ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ااان فا ا ا ا

وم ا ا ااا نصا ا ا ا رفا ا ا ا

صا ا ا ا اارف اِعا ا ا ا اارا في ا ا ا ا ا وصا ا ا ا اان

يق ا ا ا ا ا اارأ الق ا ا ا ا ا اارآن ال صع ا ا ا ا ا اارف م ا ا ا ا ا ااا
َّ
والا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا صعرفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يق ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارأه

ف ا ا اابذا م ا ا ااا ش ا ا ا ّ ا ا ااي ا ا اارف رج ا ا ا

ن ا ا ا ا ا ا ااا را فيا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ااي إعرابا ا ا ا ا ا ا ا

َّ
فا ا ا اابذا ما ا ا ااا عا ا ا اارف النحا ا ا ااو صا ا ا اادع

ف م ا ا ا ا ا ااا فيا ا ا ا ا ا ا س ا ا ا ا ا ااواء عن ا ا ا ا ا اادكم

ّ
السا ا ا ا اانة فينا ا ا ا ااا ال ا ا ا ا اادع
لي س ا ا ا ا ا

َّ
ك ا ا ا اام وض ا ا ا ااي رف ا ا ا ا النح ا ا ا ااو وك ا ا ا اام

( )

ما ااا شا ااريف قا ااد رأينا اااه وض ا ا

1

ً
لذا أصبحوا عرضة لطعن العلماء الذين ضاقوا ذرعا بهم وبقواعدهم ،فجعلوا
يحذرون الناس منهم ومن قواعدهم التي أضفوا عليها صفة القداسة ،فقد أنشد بعض
أهل األدب:
بانت نعيمة والدنيا مفرقة

وحال من دونها غيران مزعوج

فقيل له :ال يقال مزعوج ،وإنما يقال مزعج ،فجفا ذلك عليه وقال يهجو النحويين:

 .1أخبار النحويين ،أبو طاهر ،عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم البزار (ت349 :ه) ،تحقيق :مجدي فتحي السيد،
دار الصحابة للتراث – طنطا ،ط 1410 ،1هـ ،ص.54-53
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م اااذا لقين ااا م ااا املس ااتعر ين وم ااا

قياس نحو م ا ا الا

إن قل ا ا قافي ا ااة بك ا اارا يك ا ااون ه ا ااا

بي

الف ال

قااالوا لحن ا و ا ا لاايم منتص ا ا

وذا

فا ا

و ّرضااوا بااين ع ااد

مااا م ا

ابتادعوا

قاسوه أو ذرعوا
و ا ا ا لا اايم ير ف ا ا

و ااين ي ااد ف ااال الض اار والوج ا

كام باين قاو قاد ا تاالوا ملان ق م

و ا ااين قا ااو عل ا ااى إع ا ارا هم أ ع ا ااوا

ما ّل قاولي مشارو ا لكام فخا وا

ماا عرفاون وماا لام عرفاوا فاادعوا

الن أرضا ا ا ا ا ه أرض ال شا ا ا ا ا ّ ها ا ا ا ااا

( )

نااار املجااوس وال ها هااا ال يا

1

ويتحدث الدكتور إبراهيم أنيس مبالغة النحاة في تقديس قواعد النحو ،فيقول( :إن
ً
تلك القواعد اإلعرابية ،رغم وجود أساس لها في لغة العرب ،قد نسقها النحاة تنسيقا
ً
جديدا ،فيه من قياسهم وابتكارهم قدر غير قليل ،وإن تلك األصول اإلعرابية قد بدت
للناس في صورة علم جديد أو اختراع حديث ،فمن أتقنها منهم نال الحظوة عند أولئك
النقاد العتاة أصحاب النحو ،وارتفع بنفسه عن مستوى العامة إلى مستوى الخاصة عند
الناس ،وهكذا أصبح اإلعراب شعار العصر أيام الرشيد واملأمون ،وفي تلك العصور
ً
اإلسالمية الزاهرة .ومرت االيام على تلك األصول اإلعرابية فازدادت رسوخا وأصبحت تحل
من نفوس املتعلمين مكان التقديس والعبادة) (.)2

 .1معجم األدباء.1595/4 :
 .2من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو املصرية ،ط 1978 ،6م ،ص.209
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االستقراء الناقص:
ََ
ْ َ
اس واالستقراء من كالم
يقول النحاة في تعريف النحو بأنه (علم مستنبط ِبال ِقي ِ
ْ
ال َع َرب)(.)1
ويقول ابن السراج( :النحو علم استخرجه املتقدمون فيه من استقراء كالم
العرب)(.)2
فهو إذن علم اجتهادي قام باستقرائه املتقدمون ،واملتتبع لصنيع النحاة يجد أن املنهج
الذي ساروا عليه يتسم بالكثير من الثغرات واالنحراف عن املنهج العلمي الذي يفترض أن
يلتزموا به في رحلتهم االستقرائية ،فتقعيد القواعد النحوية يحتاج إلى استقراء تام ،يقول
سراج الدين البلقيني إن (إثبات القواعد النحوية يحتاج إلى استقراء تام من كالم
ً
العرب)( ،)3وهم لم يستقرئوا من كالم العرب إال الش يء اليسير قياسا بما نطقت به
العرب ،يشهد لذلك كالم أبي عمرو ابن العالء الذي قال فيه (ما انتهى إليكم مما قالت
ُ
ً
العرب إال أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير فهذا ما تراه وقد روى في معناه
ً
كثير) ( ،)4من يدري فلعل القواعد النحوية كانت ستتغير تماما عما هي عليها اليوم لو
وصلنا الكثير من كالمهم.
ً
فالنحاة عمدوا إلى كالم العرب فاختاروا منه نصوصا لقبائل معينة وضمن إطار زمني
معين وأهملوا ما خرج عن هذه القيود الزمانية واملكانية ،فأسسوا قواعد نحوية تمثل
ظواهر لغوية لبيئات محددة وفي زمن محدد وجعلوها قواعد نموذجية تصلح لكل البيئات
وفي كل األزمان ناسين أو متناسين أن اللغة ظاهرة اجتماعية ال تثبت على حال بل تتغير
بتغير املجتمعات ،يقول الدكتور محمود السعران (إن أية لغة من اللغات هي نظام معين

 .1اللباب في علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء محب الدين عبدهللا بن الحسين بن عبدهللا ،تحقيق :غازي مختار طليمات ،دار
الفكر  -دمشق ،ط1995 ،1م.40/1 ،
 .2األصول في النحو ،محمد بن السراج (ت316-هـ) ،تحقيق :د .عبدالحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط،3
1417هـ.35/1 ،
 .3االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية ،مكاتبة بين بدر الدين الدماميني (ت827 :هـ) وسراج
الدين البلقيني (ت805 :هـ) ،دراسة وتحقيق :د .رياض بن حسن الخوام ،عالم الكتب  ،بيروت – لبنان ،ط1418 ، 1هـ -
 1998م ،ص.28
 .4الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ط ( ،4د – ت) .386/1 ،
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من النظم االجتماعية ،وهي بهذا االعتبار خاضعة لتطور مشروط بتطور الجماعة التي
تتكلمها) (.)1
ويرى الدكتور تمام حسان أن من خصائص العلم املضبوط هي املوضوعية بمعنى أن
ال تتدخل ميول الباحث وعواطفه وآراءه الشخصية ومعتقداته في الحكم على الظواهر
التي هي موضوع الدراسة ،وهذه املوضوعية تتحقق بدعامتين أوالهما :االستقراء
الناقص(.)2
ويبرر هذا الرأي بقوله إن "العلم املضبوط حين يستعص ى عليه االستقراء التام ملا (ال
ً
يدخل تحت الحصر) ال يقف عاجزا أمام هذا االستعصاء إنما يعمد إلى االستقراء
الناقص ثم يجبر صفة النقصان فيه باالعتماد على مبدأ الحتمية الذي يرتض ى أن ما
ً
صدق من حكم على املفردات املحدودة التي خضعت لالستقراء صادق "حتما" على ما لم
يخضع من املفردات لالستقراء في نطاق املوضوع املدروس .وهكذا تمنح الحتمية للعلم
صفة الشمول إذ تجعل ما غاب من املفردات بمثابة ما حضر وتسحب النتائج العلمية
التي يصل إليها الباحث على الحاضر والغائب على حد سواء" (.)3
فهو يريد تعميم الحكم الناجم عن رصد ظاهرة لغوية محددة وجعله النموذج الذي
يجب أن يحتذى به في كل األماكن واألزمنة كونها تمثل التراكيب املحتملة لألساليب
العربية ،وبالتالي تكون هذه القواعد امليزان الذي من خالله يوزن الكالم.
ومن املعروف أن النحاة لم يسلكوا املنهج العلمي – وفي حدود املمكن – عند
تأسيسهم لهذه القواعد املبنية على االستقراء الناقص ،وقد سبق أن أشرنا إلى أن النحاة
ً
سلكوا املنهج املعياري في دراستهم للغة فوضعوا قيودا زمانية ومكانية حددوا من خاللها
ً
القبائل التي تؤخذ عنها اللغة كما وردت في وثيقة الفارابي ،فجعلوها حكرا على فئة معينة
وأهملوا الكثير من النصوص العربية بحجة أن هذه النصوص تعود إلى قبائل غير
فصيحة ،قال رجل ألبي عمرو بن العالء( :أخبرني عما وضعت مما سميته عربية ،أيدخل

 .1اللغة واملجتمع.168 :
 .2انظر :األصول  -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  ،-تمام حسان ،عالم الكتب1420 ،هـ  2000 -م ،ص .16
 .3املصدر نفسه.17 :
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فيها كالم العرب كله؟ فقال :ال .فقلت :كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟
قال :أعمل على األكثر وأسمي ما خالفني لغات) (.)1
فالقواعد التي وضعها النحاة ال تمثل كالم العرب وغاية ما تمثله التصورات الذهنية
ً
للنحاة ،كونها لم تأت من استنطاق نفس اللغة وفقا للمنهج الوصفي الذي يرصد الظواهر
اللغوية كما يشاهدها دون تدخالت مسبقة ،وهذا املنهج الذي ساروا عليه تسبب في فتح
املزيد من الثغرات عندما وجد النحاة أن هذه القواعد ال تستوعب الكثير من األساليب
ً
العربية مما ألجأهم إلى صياغة القواعد وفق منهج مغاير للسابق فكان سببا في املزيد من
الخالفات وظهور املدارس النحوية املختلفة.
وإذا كانت هذه القواعد عاجزة عن التعبير عن األساليب الكالمية لعصر االحتجاج،
فكيف يمكن أن تعبر والحال هذه عن أساليب العصور الالحقة مع ما يطرأ عليها من
تغيير  ،فاللغة في تطور مستمر كما يقول علماء اللغة وهذا التطور يشمل النظام النحوي
ً
أيضا وهو األمر الذي ينقض مبدأ الحتمية التي ذكرها الدكتور تمام حسان.
ويصف الدكتور إبراهيم أنيس القواعد النحوية بأنها من افتعال النحاة القدامى وال
تمثل الواقع اللغوي بسبب االستقراء الناقص ،يقول( :فإذا عرفنا أن أصول اإلعراب
كانت محل الزلل والخطأ بين أصحاب اللغة بل الفصحاء منهم ،وإذا كانت هذه األصول
العربية ال تتفق في بعض األحيان مع ما صح سنده من قراءات قرآنية ،وال مع بعض
الفواصل القرآنية وما تتطلبه من نظام موسيقي ،وإذا كان سقوط تلك الحركات اإلعرابية
في حاالت الوقف ال يغير من املعنى وال يؤثر فيه ،وإذا كانت آراء النحاة بصدد األصول
اإلعرابية على تلك الصورة من االضطراب واالختالف الشائع في كتبهم ،فهل بعد كل هذا
يطمئن الباحث املنصف إلى قواعده ،وهل بعد هذا كله يعتقد الباحث أن النحاة قد
نجحوا في تفسير ظاهرة لغوية سمعوها فاستقروا شواهدها واستنبطوا طرقها؟!) (.)2
واملالحظ أن استقراءهم الناقص ترتب عليه ظهور نصوص تراكيبها تخالف ما قعدوه
ووضعوه من ضوابط؛ وذلك ألنهم لم يدرسوا النصوص دراسة كاملة قبل أن يضعوا
ً
قواعدهم ،مما ألجأهم إلى التأويل الذي يكاد يكون قسيما لقواعدهم ،فصاروا يقسمون
 .1طبقات النحويين واللغويين.39 :
 .2من أسرار اللغة.248 :
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الكالم إلى فصيح موافق لألقيسة ،وفصيح مخالف لألقيسة يحتاج إلى تأويل ،ومن هنا
جاء نقد املحدثين للقدماء (.)1

االعتماد على النصوص املوضوعة:
كما أن النصوص القليلة التي وصلتنا يسودها الشك والريب ،فهم لم يحققوا في سند
ً
املرويات ال سيما وأن الكثير من الشواهد في كتبهم منسوبة إلى غير قائلها ،أما املتن فكثيرا
ً
ما تجده مرويا عندهم على غير الصحيح ويبنون قاعدتهم على موضع الخطأ منه (،)2
أضف إلى ذلك وجود الشعر املصنوع الذي بنيت عليه القواعد النحوية.
فقد استشهد سيبويه بشعر مصنوع في كتابه وهو قول الشاعر:
ً
أمورا ال تضير ٌ
ٌ
وآمن
حذر

ما ليس ُمنجيه من األقدار

()3

قال أبو جعفر حدثني علي بن سليمان قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا
َ
عثمان املازني يقول :قال أبو عثمان الالحقي لقيني سيبويه فقال أتعرف بيتا فيه (ف ِع ٌل)
ً
ً
ناصبا؟ فلم أحفظ فيه شيئا وفكرت فعملت له فيه هذا البيت (.)4
ً
ً
وفي الخصائص عن أبي عمرو بن العالء قال( :ما زدت في شعر العرب إال بيتا واحدا .
يعني ما يرويه لألعش ى من قوله:
وأنكرتني وما كان الذي ِنكرت

ََ
والصلعا
من الحوادث إال الشيب

()5

ً
ً
ويقر السيوطي بوجود خمسين بيتا موضوعا في كتاب سيبويه (.)6
 .1انظر :التأويل النحوي في الحديث الشريف ،فالح إبراهيم نصيف الفهدي (رسالة دكتوراه) ،جامعة بغداد  1427 ،هـ -
 2006م ،ص.8
 .2انظر :في أصول النحو.73 :
 .3انظر :الكتاب.113/1 :
 .4إعراب القرآن ،أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي النحوي (ت338 :هـ) ،وضع حواشيه
وعلق عليه :عبد املنعم خليل إبراهيم ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط 1421 ،1هـ .124/3 ،
 .5الخصائص.310/3 :
 .6انظر :االقتراح.117 :
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ً
وكان النحوي يورد شاهدا على مسألة ما ،فيورده نحوي آخر برواية أخرى نصرة
ملذهبه ،من ذلك أن سيبويه روى بيت امرئ القيس:
فاليوم أشرب غير مستحقب

إثما من هللا وال واغل

()1

ُ
(أشرب) للضرورة.
مستشهدا به على تسكين الفعل املرفوع
ورواه املبرد في الكامل هكذا:
ُ
فاليوم أسقى غير مستحقب

إثما من هللا وال واغل

()2

وقال علي بن حمزة في التنبيهات ( :ولم يقل امرؤ القيس إال (فاليوم أشرب) وهذا مما
اشتهر به من تغييره لروايته) (.)3

االهتمام بالصناعة اللفظية:
ً
من يطالع كتب النحاة ويتتبع آثارهم يجد أثر الصناعة اللفظية واضحا في قواعدهم
النحوية ،فهم يهتمون باللفظ أكثر من املعنى ويبنون قواعدهم على أساس اللفظ مما
اضطروا إلى التقديرات املختلفة لتبرير نظريتهم املسماة بالعامل ،وهناك الكثير من
الشواهد التي تكشف عن اختالف النحاة في املسائل النحوية ومنشأ هذا الخالف هو
الصناعة اللفظية ،منها:
اختالف البصريين والكوفيين في تقديم الفاعل على رافعه ،ففي قولنا (زيد قام) يعرب
ً
ً
(زيد) فاعال مقدما عند الكوفيين ،والبصريون يجعلونه مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير

 .1الكتاب.204/4 :
 .2الكامل في اللغة واألدب ،محمد بن يزيد املبرد ،أبو العباس (ت285 :هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
العربي – القاهرة ،ط 1417 ،3هـ  1997 -م.195/1 ،
 .3املقتضب.118/1 :
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مستتر والتقدير (زيد قام هو) ( ،)1فالخالف بينهما لفظي يتعلق بإعراب االسم املتقدم كما
ً
هو معلوم وأما املعنى فواحد لكونه فاعال في الحالتين (.)2
ً
ً
وهم عادة ما يرجحون وجها على آخر على أساس الجانب اللفظي ،وإن كان مخالفا
َ
َ َ ْ
َ ُ
للسليقة العربية ،ففي قوله تعالىُ ﴿ :ث َّم َب َع ْث ُ
ناه ْم ِل َن ْعل َم أ ُّي ال ِح ْزَب ْي ِن أ ْحص ى ِملا ل ِبثوا
ً
َ ً
أ َمدا﴾( ،)3ذهب كثير من النحاة إلى أن (أحص ى) فعل ماض وأمدا مفعوله ،وأن هذا الوجه
تؤيده الصناعة اللفظية ،وذهب الصافي إلى أنه اسم تفضيل وأن السليقة العربية
ترجحه(.)4
وقد تلجئهم الصناعة اللفظية إلى تأويل النصوص املخالفة لقواعدهم املطردة،
فيعمدون إلى حمل هذه املخالفة على لغة من اللغات التي هجروها ولم يعتمدوا عليها في
رحلتهم االستقرائية كونها غير فصيحة ،واتضحت هذه الظاهرة عندهم في تأويل قراءة من
قرأ من السبعة َّ
(إن هذان لساحران) ( ،)5فحملوا هذه القراءة على لغة بلحارث بن كعب
الذين يجعلون رفع املثنى ونصبه وجره باأللف ( ،)6وبلحارث من أشهر قبائل اليمن (،)7
واليمنيون ال يحتج بلغتهم الختالطهم بالفرس واألحباش ( ،)8يقول املاوردي عن مثل هذا
التأويل (ال يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به عن أفصحها
وأصحها) (.)9

 .1انظر :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني املصري (ت769 :هـ)،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث – القاهرة ،دار مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاه ،ط ،20
 1400هـ  1980 -م.77/2 ،
 .2نظر :الخصائص.344/1 :
 .3الكهف.12 :
ل
 .4انظر :الجدو في إعراب القرآن الكريم ،محمود بن عبد الرحيم صافي (ت1376 :هـ) ،دار الرشيد ،دمشق  -مؤسسة
اإليمان ،بيروت ،ط  1418 ،4هـ.148/15 ،
 .5طه.63 :
 .6انظر :معاني القراءات ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي (ت370 :هـ) ،مركز البحوث في كلية اآلداب  -جامعة امللك
سعود -اململكة العربية السعودية ،ط 1412 ،1هـ  1991 -م.150/2 ،
 .7انظر :هامش إحياء النحو.59 :
 .8انظر :في أصول اللغة والنحو ،فؤاد حنا ترزي ،دار الكتب – بيروت( ،د – ت).80،
 .9تفسير املاوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير باملاوردي (ت450 :هـ) ،تحقيق:
السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ( ،د – ت ).411 /3 ،
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كما أن تأويالتهم للنصوص املخالفة لقواعدهم املطردة لفظية ليس لها أثر في املعنى،
َُ ْ َ َ ً َ ْ ُ ْ َْ
واه ِه ْم﴾( ،)1وقعت (كلمة) بعد الفعل املبني
ففي قوله تعالى﴿ :كب َرت ك ِلمة تخ ُرج ِمن أف ِ
للمجهول (كبرت) ،ويفترض بها أن تكون مرفوعة لكونها نائب الفاعل ،ولكنها وردت في اآلية
منصوبة ،لذا نجد النحاس يؤول هذه اآلية بقوله (أي كبرت مقالتهم) ( ،)2فيكون التقدير
ً
بحسب هذا التأويل (كبرت مقالتهم كلمة) ،وهو تأويل لفظي ال يغير من املعنى شيئا.
ً
وتكون الصناعة اللفظية في مواضع أخرى سببا للتهويش على السامع والتلبيس عليه،
كما هو الحال في االسم الواقع بعد الواو  ،فذكر النحاة أن لهذا االسم أربع حاالت منها:
َ
ُ
عف إذا لزم من العطف ضعف في
النصب على املعية َم َع جواز
ترجيح
العطف على ض ٍ
ِ
التركيب أو لم تكن املعية مقصودة من املتكلم.
ويرجحون العطف مع جواز النصب على املعية على ضعف ،إذا لم يلزم منه ضعف في
التركيب و املعنى.
قال الغالييني (ونرى أن إجازتهم العطف في الصورة األولى ،والنصب على املعية في
الصورة الثانية (على ضعف فيهما) إنما هي من حيث الصناعة اللفظية ،بمعنى أنه ال
يمنع من ذلك مانع من حيث القواعد النحوية .وأنت خبير بما في ذلك من التهويش على
السامع والتلبيس عليه) (.)3
وال يتحرج النحاة من إيجاد توجيهات لفظية مختلفة للكالم ال سيما وأن باب التأويل
واسع يمدهم بما شاؤوا عندما يجدون أنفسهم في موقف حرج ،كما حصل مع الكسائي
ً
بعد أن بين األصمعي خطأه في قراءة بيت شعري في مجلس هارون الرشيد ،فلم يجد بدا
من أن يوجه الكالم كل وجه للخالص من املوقف الذي هو فيه ،يروي ثعلب أن ْال َ
كسائي
َْ
أنشد:

 .1الكهف.5 :
 .2انظر :إعراب القرآن.288/2 :
 .3جامع الدروس العربية ،مصطفى بن محمد سليم الغاليينى (ت1364 :هـ) ،املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ط ،28
 1414هـ  1993 -م.78 -77/3 ،
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أن ا ا ااا ج ا ا اادوا ع ا ا ااام ًرا س ا ا ااوآى بفعل ا ا اام

أ كي ا ا ا ااف يجدونه ا ا ا ااه الس ا ا ا ااوآى م ا ا ا ااا

أ كي ااف ينفا ا م ااا ع ااي العل ااو با ا

الحس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
َّ
رئما ا ا ااان أنا ا ا ااف إذا ما ا ا ااا ضا ا ا ا َّاا با ا ا ااالل ن

ََ َ َْ
اس ُك ْت َما َأ ْنت َو َذ َ
ال َل ُه ْال َ
كسائيْ :
األ ْ
ص َم ِعي :إ َّن َما ُه َو رئمان أنف بالنصب َ .ف َق َ
اك
فقال
ِ
ِ
ْ
ْ
أنف .ب َّ
الرفع َوالنصب والخفض .أما الرفع فعلى
أنف ،ورئمان ٍ
يجوز رئمان ٍ
أنف ،ورئمان ٍ ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
الرد على َما َأل َّن َها في َ
َّ
أنفَ .والنصب
ع
وض
م
رفع بينفع ،فيصير التق ِدير أم كيف ينفع رئمان ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
َ
ال َفسكت ْاأل ْ
ص َم ِعي َولم يكن َل ُه ٌ
الرد على ْال َهاء َّالتي في ب ِهَ .ق َ
بتعطي ،والخفض على َّ
علم
ِ ِ ِ
َ
ََ َ َ
َْ
اب (.)1
ِبالع َرِب َّي ِة ،وكان صاحب ٍ
لغة لم يكن صاحب إعر ٍ

إهمال مبدأ التطور:
واللغة كائن حي وهي في نمو دائم وتطور مستمر وال يمكن وصفها بالجمود ،وهذا
التطور يطرأ على اللغة من جوانبها املعجمية الصوتية والصرفية والنحوية ،وهو ما يدرسه
علم اللغة التاريخي (.)2
يقول ماريوباي( :إن االتجاه الطبيعي للغة ،وبخاصة في صورتها الدارجة أو املتكلمة،
ً
ً
ً
هو اتجاه يبعدها عن املركز أو ما يمكن أن يسمى اتجاها طرديا مركزيا . centrifugal
فاللغة تميل إلى التغير سواء خالل الزمان أو عبر املكان إلى حد ال توقف تياره العوامل
الجاذبة نحو املركز) (.)3

 .1انظر :أمالي الزجاجي.51-50 :
 .2انظر :علم اللغة العربية ،محمود فهمى حجازى ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع( ،د– ت) ،ص.39
 .3أسس علم اللغة ،ماريوباي ،ترجمة وتعليق :د .أحمد مختار عمر عالم الكتب ،ط 1419 ، 8هـ  1998 -م ،ص.71
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فالتطور الذي تخضع له أي لغة من اللغات مشروط بتطور الجماعة التي تتكلمها،
لكون اللغة ظاهرة حياتية اجتماعية تخضع ملقاييس املجتمع وثقافته وأعرافه وتقاليده(.)1
واللغة العربية كغيرها من اللغات كانت وال تزال تخضع ملثل هذا التطور الذي لم
يأخذه النحاة بعين االعتبار حين وضعوا أسس قواعد النحو العربي ،يقول الدكتور تمام
ً
حسان منتقدا منهجهم في إهمالهم قضية تطور اللغة (واملعروف أن النحاة العرب درسوا
ً
نظاما ًّ
لهجات عربية متعددة ليستخرجوا منها ً
موحدا ،وأنهم فوق ذلك درسوا هذه
نحويا
اللهجات في أطوار متعددة من نموها ،فلم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة
أخرى من تطور اللغة كما فعل أصحاب تاريخ األدب بتطور التعبير اللغوي الجميل) (.)2
ً
ويقول الدكتور عبد الرزاق الديراوي متحدثا عن تعنت النحاة وإغفالهم مبدأ التطور
(ال يمكن ألحد إنكار قضية أن اللغة كائن يتطور ،والتطور هذا ال يقف عند حدودها
املعجمية والصرفية ،بل يمتد بالتأكيد لبنيتها النحوية .ولعل إغفال ،أو تجاهل مبدأ التطور
يمثل امللمح األبرز من مالمح تعنت النحويين العرب ،فقد وسموا ظواهر التطور في اللغة
بميسم اللحن واالنحراف ،ولم يالحظوا أن ما طرأ على ألسنة الناس وسالئقهم من تغيير إنما
هو نتيجة طبيعية لفعل التطور) (.)3
كان يجب على النحاة أن يقروا بمبدأ التطور الذي هو سنة طبيعية وأمر حتمي ،وكان
ينبغي أن يقتصر عملهم على تسجيل هذا التطور والكشف عن القوانين التي تقف وراءه،
لكنهم تجاهلوا هذه الظاهرة ،فوسموا التغيير الذي يطرأ على ألسنة الناس باللحن
ً
والتحريف واعتبروه عيبا ،ووقفوا في وجهه في محاولة إلرجاع الناس إلى تراثهم القديم
ً
خوفا عليه من أن يندرس لكون اللغة التي تنتمي إلى عصر االحتجاج تمثل الصورة األكمل
واألفضل ،وهي اللغة النموذجية التي ينبغي أن يحتذى بها في كل العصور بحسب رأيهم.

 .1انظر :اللغة واملجتمع رأي ومنهج ،محمود السعران ،اإلسكندرية ،ط 1963 ،3م ،ص .63اللغة العربية معناها ومبناها،
تمام حسان عمر ،عالم الكتب ،ط 1427 ،5هـ 2006 -م ،ص.28
 .2اللغة العربية معناها ومبناها.14 :
 .3بحث في العصمة.138 :
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الفصل الثاني
أصول النحو وقواعده

املبحث األول
أصول النحو
يقصد بأصول النحو األسس واملبادئ التي تقوم عليها مسائل النحو وتفريعاته ،وهي
العمود الفقري الذي ترتكز عليه قواعد النحو ،ويعرفها السيوطي بقوله (علم يبحث فيه
املستدل) (.)1
عن أدلة النحو اإلجمالية من حيث هي أدلته وكيفية االستدالل بها وحال
ِ
ً
ولم يفرد النحاة األوائل مصنفا للحديث عن أصول النحو فجاءت مباحثه مبثوثة في
ثنايا كتبهم ،إلى أن جاء ابن جني (ت392 :هـ) والحظ وجود عالقة بين أصول الفقه
وأصول النحو فربط بين العلمين في أول محاولة من نوعها ،فقال (لم نر ً
أحدا من علماء
البلدين تعرض لعمل أصول النحو ،على مذهب أصول الكالم والفقه) (.)2
وأدلة النحو كثيرة يصعب إحصاؤها ،ومنشأ هذه الكثرة هو تأثره بمختلف العلوم
والتيارات من منطق وكالم وفقه وأصول حتى خرج النحو عن مساره اللغوي وأصبح
يدرس على وفق مناهج هذه العلوم.
وقسمها ابن جني إلى ثالثة أقسام – كما ذكر السيوطي – وهي :السماع واإلجماع
والقياس (.)3

أوالً :السماع
يمثل السماع املادة األساس التي تعين النحاة على صياغة قواعدهم ،ويعرفه النحاة
بأنه (ما ثبت في كالم من يوثق بفصاحته؛ فشمل كالم هللا تعالى ،وهو القرآن ،وكالم نبيه

 .1االقتراح.13 :
 .2الخصائص.2/1 :
 .3انظر :االقتراح.14 :
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صلى هللا عليه وسلم ،وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه ،وبعده إلى أن فسدت األلسنة
ً ً
بكثرة املولدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر) (.)1
ويحدثنا النحاة عن مكانة السماع وأهميته فيعتبرونه األول واألهم من بين أصول
النحو ،والباب األكثر في اللغة ،ومن اللغة ما ال يؤخذ إال به ،وال يلتفت فيه إلى القياس(،)2
َ
ويقرر أبو علي الفارس ي (أن اال ْست ْع َمال إذا ورد بش ٍيء َأخذ به َوترك ْال َ
قياس ِألن السماع
ِِ
ِ ِ
ِ
يبطل ْال َ
قياس) (.)3
ً
ولم يسلك العلماء املنهج العلمي في عملية تدوين اللغة عندما وضعوا شروطا
وضوابط مسبقة حددوا من خاللها القبائل التي أخذوا منها اللغة ،بعد أن صنفوا لغاتها
إلى فصيحة وغير فصيحة ،مع أنهم هم من حددوا مفهوم الفصاحة (.)4
وينقل لنا الفارابي القبائل التي عنها أخذت اللغة فيقول( :والذين عنهم نقلت اللغة
العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم:
قيس وتميم وأسد؛ فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ،وعليهم اتكل في
الغريب ،وفي اإلعراب والتصريف ،ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن
غيرهم من سائر قبائلهم.
وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ،وال عن سكان البراري ممن كان يسكن
أطراف بالدهم التي تجاور سائر األمم الذين حولهم.
فإنه لم يؤخذ ال من لخم ،وال من جذام؛ فأنهم كانوا مجاورين ألهل مصر ،والقبط وال
من قضاعة ،وال من غسان ،وال من إياد؛ فانهم كانوا مجاورين ألهل الشام ،وأكثرهم
نصارى يقرءون في صالتهم بغير العربية ،وال من تغلب وال النمر ،فانهم كانوا بالجزيرة
مجاورين لليونانية ،وال من بكر؛ ألنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس ،وال من عبدالقيس؛
 .1املصدر نفسه.74 :
 .2انظر :املنصف شرح كتاب التصريف ألبي عثمان املازني ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،دار إحياء التراث
القديم ،ط1373 ،1هـ 1954 -م.3/1 ،
 .3خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093 :هـ) ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط  1418 ،4هـ 1997 -م.421/8 ،
 .4انظر :األصول.97 :
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ألنهم كانوا سكان البحرين؛ مخالطين للهند والفرس ،وال من أزد عمان؛ ملخالطتهم للهند
والحبشة ،ولوالدة الحبشة فيهم ،وال من بني حنيفة ،وسكان اليمامة ،وال من ثقيف،
وسكان الطائف؛ ملخالطتهم تجار األمم املقيمين عندهم ،وال من حاضرة الحجاز؛ ألن
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من األمم
وفسدت ألسنتهم) (.)1
أما عن االطار الزمني لالحتجاج فقد انتهى بآخر الحجج وهو إبراهيم بن هرمة (ت
176هـ) كما قال األصمعي (.)2
وهكذا نرى أنهم اعتمدوا على القبائل املتوغلة في البداوة ممن هم بعيدون عن
التحضر ومخالطة األعاجم بحجة فساد اللغة ،فأخذوا عن بعضها وأعرضوا عن بعض،
ً
فأهدروا بذلك ثروة لغوية هائلة ربما كانت ستغير املعادلة اللغوية عموما والنحوية
ً
خصوصا فيما لو أخذوا عن هذه القبائل ،وما قيل عن فساد اللغة باملخالطة باطل؛ ألن
االختالط لم يكن بالدرجة التي أدت إلى فساد اللغة ،كما أن اقتصارهم على فترة محددة
ظنا ًمنهم بسالمة لغة املنتمين إليها غير صحيح ألن أقدم ما وصلنا من آثار اللغة العربية ال
يتجاوز( )200 - 150سنة قبل ظهور اإلسالم وربما كانت لغة ما قبل هذه الفترة مختلفة
عن هذه اللغة التي وصلت إلينا ،وما أدرانا أن الجاهليين لم يخالطوا األقوام األخرى
للتجارة وغيرها من الدواعي التي تؤدي إلى فساد اللغة بحسب منطقهم ؟
وننبه إلى أنه ليس كل اختالط باألمم األخرى مدعاة لفساد اللغة ،فقريش كانت كثيرة
االختالط بحكم موقعها الديني والتجاري واالجتماعي ولم تفسد لغتها بل عدت أفصح
العرب ألسنة وأصفاهم لغة (.)3
وذهب بعض العلماء إلى اعتبار الشافعي املتوفى سنة (204هـ) حجة في اللغة مع أنه
ينتمي إلى خارج اإلطار الزمني لالحتجاج ،يقول فيه أحمد بن حنبل (كالم الشافعي في اللغة

 .1االقتراح.104-101 :
 .2انظر :االقتراح.148 :
 .3انظر :الصاحبي.28 :
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ُّ
(الشافعي بصير باللغة ،يؤخذ عنه ،ولسانه لغة
حجة) ( .)1وقال عبد امللك بن هشام:
فاكتبوه) (.)2
ويقول السيوطي في صدد حديثه عن (ليس):
َ(وأثبت الكوفية ْال َعطف بليس ك َ(ال) َفتكون حرفا َو ْ
اح َت ُّجوا بقوله:
ْ َُ ْ
ُ
املغ ُل ُ
وب َل ْي َ
َأ ْين املَ ُّ
الغال ُب
واألشرم
واإلله الط ِال ُب
فر
س ِ
الصحيح من َقول أبي بكر بأبي َشبيه ب َّ
َأي َال ْال َغ ِالب َوفي َّ
النبي َل ْي َ
س بشبيه بعلي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ً َ
ُ َ
َ ْ ُ
َ َْْ ُ
ْ َ ْ َ َ ْ َ
َّ
َ
ُ
والبصريون أولوا ذ ِلك ِبأن املرفوع بعدها اسمها والخبر ضمير مت ِصل محذوف تخ ِفيفا أي
َّ
ليسه قلت الغالب َوفي َذلك نظر على َأن حذف خبر َباب َك َ
ان َ
ض ُرو َرة َ(و ِبه نطق الشا ِف ِعي)
ِ
ْ ُ ِ َْ َ ْ ََ َ
َ َ ََ
َّ َ
َّ
ْ
َفإ َّن ُه َق َ
َ
َ
َ
ال ِفي (األم) ِفي أثناء مسألة ِ(ألن الطهارة على الظ ِاهر ليس على األجواف) أي ال وال
َِ َ
َْ
ْ
َ َ َ ل َّ
ُ
َّ
ْ
ُ
ْ
يصح أن يكون اسما ضميرا مستترا لوجوب تأ ِنيث ال ِفعل ِحين ِئ ٍذ وقو الشا ِف ِعي حجة ِفي
ُّ َ
اللغة) (.)3
ويحدثنا الشاعر بشار بن برد عن وجود بيئات فصيحة سلمت من اللحن خارج اإلطار
الزمني الذي وضعه النحاة ،قيل له :ليس ألحد من شعراء العرب شعر إال وقد قال فيه
ً
شيئا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه وإنه ليس في شعرك ما يشك فيه ،قال:
ً
ومن أين يأتيني الخطأ ولدت هاهنا ونشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء بني عقيل
ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم وأيفعت
فأبديت إلى أن أدركت فمن أين يأتيني الخطأ (.)4

 .1االقتراح.108 :
ي
ي
صحيح البخار  ،محمد الخضر بن سيد عبد هللا بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت:
 .2كوثر املعاني الدرار في كشف خبايا ِ
1354هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط  1415 ،1هـ  1995 -م.457/12 ،
 .3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،تحقيق :عبد الحميد
هنداوي ،املكتبة التوفيقية – مصر ( ،د -ت).218-217/3 ،
 .4األغاني ،أبو الفرج األصبهاني ،تحقيق :سمير جابر ،دار الفكر – بيروت ،ط( ،2د – ت). 142/3 ،
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وفي مقابل ذلك أسقط العلماء االحتجاج بكالم عدد من الشعراء الجاهليين كأمية بن
أبي الصلت وعدي بن زيد العبادي واألعش ى عند بعضهم لتأثر لغتهم بمخالطة األجانب،
وورود ألفاظ ومصطلحات غير عربية في كالمهم (.)1
ً
ً
فاستعمالهم ألفاظا أجنبية ليس مبررا إلخراجهم من دائرة الفصحاء ورفض االحتجاج
ْ
(القس َو َرة) أي األسد بلسان الحبشة،
بشعرهم ،لورود ألفاظ أعجمية في القرآن مثل
َ
ْ
ْ
ُ
و(ال َغ َّس ُ
و(السج ُ
و(ال ِق ْسط ُ
يل)
اس) امليزان بلغة الروم،
اق) البارد املنتن بلسان الترك،
ِ َِ
ْ
ُّ
و(الطور) الجبل بالسريانية ،و( َّ
الت ُّن ُ
ور) وجه األرض
الحجارة والطين بلسان الفرس،
َْ
َ
ً
َ
بالعجمية وغيرها ،وأن وجود مثل هذه األلفاظ لقلتها ال تخرج القرآن عن كونه عربيا
ًً
مبينا (.)2
وخالف بعض النحاة القيود الزمانية واملكانية التي وضعها اللغويون في جمعهم للغة،
َّ ْ
ُ ُ
()4
الصلت ( ،)3وأبي محجن الثقفي
فقد احتج (إمام النحاة) سيبويه بشعر أمية بن أبى
َ
وهما من ثقيف ( ،)5وزياد األعجم ( )6واألعور الشني ( ،)7والصلتان العبدي ( )8وهم من
عبد القيس ( ،)9وعدي بن زيد ( )10وهو ممن خالط األعاجم وال يعتبر شعره حجة عند
العلماء ( ،)11واألخطل (،)12

 .1انظر :في أصول النحو.25 :
 .2انظر :الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(ت 671 :هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة ،ط 1384 ،2هـ  1964 -م.68/1 ،
 .3الكتاب.109-108 /2 :
 .4املصدر نفسه.286 /2 :
 .5انظر الشعر والشعراء ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ) ،دار الحديث  ،القاهرة 1423 ،هـ،
 450/1و .413/1
 .6الكتاب.48/3 :
 .7املصدر نفسه.64-63/1 :
 .8املصدر نفسه.237-236/2 :
 .9شعراء عبد القيس وشعرهم في العصرين اإلسالمي واألموي ،جمع وتحقيق  :د .عبد الحميد املعيني ،مؤسسة جائزة عبد
العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري 2002 ،م ،ص.6
 .10انظر :الكتاب.312/2 :
 .11انظر :الشعر والشعراء.219/1 :
 .12انظر :الكتاب.42-41/3 :
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وكعب بن جعيل ( ،)1والقطامي ( ،)2وهم من تغلب ( ،)3ومسيب بن علس ( ،)4و ُ
نهار بن
َ
وسعة ( ،)5وهما من بكر (.)6
ت ِ
كما احتج ابن مالك بلغة لخم وخزاعة وقضاعة وغيرهم ،وقال أبو حيان في شرح
ً
التسهيل معترضا عليه (ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن) (.)7
وهناك عدد من القبائل التي أعرض عنها علماء اللغة كما مر في وثيقة الفارابي
واعتبروا لغاتها غير فصيحة ،واستشهد القرآن بهذه اللغات في مخالفة صريحة ملنهجهم
الخاطئ ،و(القرآن نزل بأفصح اللغات) كما يقول ابن فارس ( ،)8وقال ُ
ابن خالويه( :قد
َ
أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا َو َردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن ال خالف
في ذلك) ( ،)9وهذه القبائل التي استشهد بها القرآن هي (لخم وتغلب وأزد وبني حنيفة
وثقيف) (.)10
ويشنع ابن حزم على العلماء الذين يعتمدون على أبناء العرب البوالين على عقبهم
َ
ويردون كالم هللا ورسوله ويصرفونه عن وجهه ،يقول َ(وال عجب أعجب ِم َّمن أوجد
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
ألمريء الق ْيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة والطرماح أو ألعرابي أسدي بن سلمي أو تميمي
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
ُّ َ
أو من سائر أ َبناء ال َع َرب بوال على َع ِق َب ْي ِه لفظا ِفي شعر أو نثر جعله ِفي اللغة َوقطع ِب ِه َولم
ُّ
َ َ َ
الل َغات َو َأ ْه َلها َكال ًما لم ْيل َتفت إ َل ْيه َوَال جعله َّ
ْ
يع َترض ِف ِيه َّ
حجة
ثم ِإذا وجد هلل ت َعالى خالق
ِ ِ

 .1انظر :املصدر نفسه.173/2 :
 .2انظر :املصدر نفسه.284/1 :
 .3ينظر الشعر والشعراء 473/1 :و  635/2و .713
 .4انظر :الكتاب.586-585/3 :
 .5انظر :املصدر نفسه.282/2 :
 .6انظر :الشعر والشعراء 172 /1 :و .528
 .7االقتراح.105 :
 .8الصاحبي.31 :
 .9املزهر.168/1 :
 .10انظر :اللغات في القرآن ،أخبر به إسماعيل بن عمرو املقرئ عن عبد هللا بن الحسين بن حسنون املقرئ بإسناده إلى ابن
عباس ،حققه ونشره :صالح الدين املنجد ،مطبعة الرسالة – القاهرة  ،ط ،1946-1365 ،1ص.6
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َ
ُ
يصرفه َعن َوجهه ويحرفه َعن َ
مواضعه ويتحيل ِفي إحالته َع َّما أوقعه هللا َعل ْي ِه َوِإذا
َوجعل
َ
َ
َ
وجد َلر ُسول هللا صلى هللا َعل ْي ِه َوسلم كالما فعل ِب ِه مثل ذ ِلك) (.)1
وأكثر من هذا أنهم كانوا يتعمدون الكذب في اللغة ويفتعلون األلفاظ ،وكان محمد بن
املستنير املعروف بقطرب أول من رمي بافتعال اللغة وتعمد الصنعة فيها قال يعقوب بن
ً
قمطرا (أي :ملء صندوق) ،ثم تبينت أنه يكذب في اللغة فلم أذكر
السكيت (كتبت عنه
ًً
شيئا) (.)2
عنه
وكذلك اتهموا أبا عمرو الزاهد املعروف بغالم ثعلب املتوفى سنة (345هـ) وكان واسع
ً
الحفظ جدا ،حتى قيل إنه أملى من حفظه ثالثين ألف ورقة في اللغة وتلك لعمر هللا
مظنة .وكان بعض أهل األدب يطعنون عليه ويضربون به األمثال لوضعه وتلبيسه،
فيقولون :لو طار طائر في الجو قال :حدثنا ثعلب عن ابن األعرابي ،ويذكر في معنى ذلك
ً
شيئا ! (.)3
ً
ومنهم األصمعي فقد روي (أن رجال رأى عبد الرحمن ابن أخيه ،فقال :ما فعل عمك؟
فقال( :قاعد في الشمس يكذب على األعراب) (.)4
ومع إهدار العلماء لثروة لغوية هائلة نتيجة إهمالهم لغات عدد من القبائل ،فانهم
درسوا عدة لغات على مستوى واحد بالرغم من كونها تتسم بسمات مختلفة عن األخرى
مما نتج عن ذلك ظهور قواعد متضاربة من لغات متعددة متداخلة ،وقد اعترف بهذه
الحقيقة األستاذ سعيد األفغاني بقوله (فلو سئلنا :على لغة أية قبيلة ينطبق نحوكم
الذي تدرسونه اليوم؟ ما استطعنا تسمية القبيلة باطمئنان ،بل نكون أقرب إلى دقة إذا
أجبنا أنه أسس على خليط ال نظام له مما روي على أنه تكلمت به العرب) (.)5
أما املنهج الكوفي فقد اتسم بسعة السماع وعدم التشدد في الرواية ،فهم يسمعون
ً
من قبائل العرب جميعا ،ولم يعتنوا بصدق الراوي وضبطه وأخذوا من كل الرواة ،قال
 .1الفصل في امللل واألهواء والنحل ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي القرطبي الظاهري (ت 456 :هـ)،
مكتبة الخانجي – القاهرة( ،د – ت).108-107/3 :
 .2تاريخ آداب العرب.225/1 :
 .3املصدر السابق.225/1 :
 .4مراتب النحويين.49 :
 .5في أصول النحو.71 :
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الرياش ي البصري (إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع وهؤالء أخذوا اللغة
من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز) (.)1
مصادر السماع:
ومصادر السماع عندهم هي:
 -1القرآن الكريم
اتفقت كلمات النحاة على اختالف مذاهبهم النحوية على أن القرآن أفصح كالم عربي،
ومعين صاف ال ينضب في باب الشواهد ،وهو مقدم على الشعر في هذا الجانب ،فالقرآن
ُ
الحجة من الشعر كما قال الفراء ( ،)2إال أن الواقع العملي يشهد بخالف
أعرب وأقوى في
ِ
ما ذهبوا إليه ،فعند تأمل شواهدهم نجد أن القرآن يحتل املرتبة الثانية بعد الشعر في
باب االستشهاد ،فكتاب سيبويه املسمى (قرآن النحو) يعد أشهر وأقدم كتاب في النحو
َ
ً
بلغت شواهده الشعرية  -طبقا إلحصائية الجرمي  -ألفا وخمسين بيتا ( ،)3وبلغت شواهده
ً
ثالثمائة وثالثة وسبعين شاهدا(.)4
القرآنية  -حسب إحصاء األستاذ علي النجدي ناصف -
ٍ
َ
َْ
َْ
َ
ُْ
األ ْن َباري َ(ك َ
ال َأ ُ
وق َ
ان مسحل يروي َعن َعلي بن امل َبارك األ ْح َمر أ ْرَب ِع َين ألف
بن
بكر
و
ب
ِ
َ ً
اهدا في َّ
الن ْحو) (.)5
َبيت ش
ِ
ً
فالنحاة قللوا من االستشهاد بالقرآن وأنزلوه دون منزلته ،حفاظا منهم على األقيسة
واألصول التي وضعوها عندما وجدوا أن القرآن الكريم يخالف هذه األصول التي رسمتها
عقولهم ،فالقرآن خالف الكثير من قواعدهم املشهورة واملطردة وسيأتي ذكر نماذج من
اآليات الواردة بهذا الصدد في الفصل الثالث من هذا البحث إن شاء هللا تعالى.
 .1الفهرست ،أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي املعتزلي الشيعي املعروف بابن النديم (ت438 :هـ)،
تحقيق :إبراهيم رمضان ،دار املعرفة بيروت – لبنان ،ط 1417 ،2هـ  1997 -مـ.82 ،
 .2انظر :معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء (ت207 :هـ) ،تحقيق :أحمد يوسف
النجاتي  /محمد علي النجار ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،دار املصرية للتأليف والترجمة – مصر ،ط( ،1د -ت).14/1 ،
 .3انظر :خزانة األدب.369/1 :
 .4انظر :مقدمة املقتضب.95 :
 .5بغية الوعاة.42/2 :
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وإذا كان النحاة لم يحتجوا بالحديث ألنه روي باملعنى فإن القرآن لم َ
يرو باملعنى كما
ً
هو واضح ،يقول الرازي ناقدا منهجهم في جواز استشهادهم ببيت شعر مجهول القائل
وتركهم االستشهاد بالقرآن ِ(إذا جوزنا ِإثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل
ً َ
ََْ
ْ
ْ
ْ
ى
حويين
الن
ر
أ
ا
وكثير
...
ى
ل
عظيم ،كان ذلك أو
مجهول ،فألن يجوز َ ِإثباتها بالقرآن ال ِ
ِ
ْ
َ
تقرير األلفاظ الواردة في القرآنِ ،فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول
يتحيرون في
ِ
ْ
ْ
ََ
فرحوا به ،وأنا شديد التعجب منهم ،فإنهم ِإذا جعلوا ورود ذلك البيت املجهول على وفقه
َ
َ َ َ
ْ
ً
ً
ُ
كان أ ْولى) (.)1
دليال على صحته ،فأل ْن يجعلوا ورود القرآن به دليال على صحته
 -2الحديث الن و
ً
ً
يصف الجاحظ حديث الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) وصفا بارعا ،فيقول (هو
الكالم الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه ،وجل عن الصنعة ،ونزه عن التكلف،
ُْ َ
ََ
وكان كما قال هللا تبارك وتعالى  :قل يا محمدَ ﴿ :وما أنا ِم َن امل َتك ِل ِف َين﴾( ،)2فكيف وقد
عاب التشديق ،وجانب أصحاب التقعيب ،واستعمل املبسوط في موضع البسط،
واملقصور في موضع القصر ،وهجر الغريب الوحش ي ،ورغب عن الهجين السوقي ،فلم
ينطق إال عن ميراث حكمة ،ولم يتكلم إال بكالم قد حف بالعصمة ،وشيد بالتأييد ،ويسر
بالتوفيق .وهو الكالم الذي ألقى هللا عليه املحبة ،وغشاه بالقبول وجمع له بين املهابة
والحالوة ،وبين حسن األفهام ،وقلة عدد الكالم ،مع استغنائه عن إعادته ،وقلة حاجة
السامع إلى معاودته  ...ثم لم يسمع الناس بكالم قط أعم نفعا ،وال أقصد لفظا ،وال
أعدل وزنا ،وال أجمل مذهبا ،وال أكرم مطلبا ،وال أحسن موقعا ،وال أسهل مخرجا ،وال
أفصح معنى ،وال أبين في فحوى ،من كالمه صلى هللا عليه وسلم كثيرا) (.)3
إال أن حديثه (صلى هللا عليه وآله وسلم) لم يكن محور اهتمام النحاة في باب
الشواهد بحجة أنها رويت باملعنى في كثير من الحاالت ،فكان نصيبه منها أقل من الشعر
والقرآن الكريم ،فعند الرجوع إلى كتب النحاة األوائل نرى أنهم احتجوا باألحاديث بقلة،
 .1التفسير الكبير ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(ت606 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط  1420 ،3هـ.401/9 ،
 .2ص.86 :
 .3البيان والتبيين ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهير بالجاحظ ( ت255 :هـ) ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت 1423 ،هـ.14-13/2 ،
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ً
فقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي أن سيبويه احتج في كتابه بثالثة عشر حديثا (،)1
ً
ولم يصرح بأنه حديث وإنما عرضه وكأنه كالم العرب مكتفيا بقوله (ومثل ذلك )..
و(أما )..و(أما قولهم  )..وغيرها من العبارات ( ،)2واستشهد الفراء بالحديث في ثالثة عشر
ً
ً
موضعا ( ،)3واحتج املبرد بالحديث في ثالثة عشر موضعا ( ،)4واحتج ابن السراج بستة
ً
أحاديث ( ... )5إلخ ،وهو عدد قليل قياسا باستشهادهم بالشعر.
ً
وكان ابن مالك أول من أكثر من االحتجاج بالحديث خالفا ملا درج عليه قدامى النحاة
من عدم استداللهم به ،وهذا ما أفزع العلماء حتى اعترضوا عليه ،يقول أبو حيان (قد
أكثر هذا املصنف من االستدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان
العرب ،وما رأيت ً
أحدا من املتقدمين ،وال املتأخرين سلك هذه الطريقة غيره) (.)6
وما تبجح به العلماء من كون األحاديث رويت باملعنى أجاب عنه العلماء بالعديد من
األدلة ،منها:
َ
َ
 -1أن النقل باملعنى كان بالصدر األول قبل فساد اللغة وغايته ت ْب ِديل لفظ ِبل ْفظ
َيصح ِاال ْح ِت َجاج ِب ِه (.)7
 -2أن األصل هو عدم تبديل ألفاظ الحديث ال سيما وأن الرواة كانوا يتحرون الضبط
والتشديد في نقل األحاديث مما يرجح كونهم نقلوا األحاديث باللفظ واملطلوب في هذا
الباب هو غلبة الظن ()8؛ لذا نجد الشاطبي يهاجم النحاة الذين احتجوا بكالم أجالف
العرب الذين يبولون على أعقابهم وتركوا االحتجاج بالحديث النبوي الذي اعتنى رواته
بنقل ألفاظه وضبطها كعنايتهم بمعانيه وأسانيده (.)9

 .1انظر  :موقف النحاة من االستشهاد بالحديث الشريف ،خديجة الحديثي ،دار الرشيد1981 ،م ،ص.76
 .2انظر :املصدر نفسه.50 :
 .3انظر :املصدر نفسه.85 :
 .4انظر :املصدر نفسه.97 :
 .5انظر :املصدر نفسه.107 :
 .6االقتراح.90-89 :
 .7انظر :خزانة األدب.9/1 :
 .8انظر :خزانة األدب.15 -14/1 :
 .9انظر :املصدر نفسه.12/1 :
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 -3أن اللغويين احتجوا بالحديث في اللغة ،مما يدل على وثوقهم بصدور هذه
األحاديث بألفاظها ،وهذا ما ذكره ابن الطيب بقوله (ذهب إلى االحتجاج به واالستدالل
بألفاظه وتراكيبه جمع من األئمة منهم شيخا هذه الصناعة وإماماها ،الجماالن :ابنا مالك
وهشام ،والجوهري ،وصاحب البديع ،والحريري ،وابن سيده ،وابن فارس ،وابن خروف،
وابن جني ،وابن بري ،والسهيلي وغيرهم ممن يطول ذكرهم ،وهو الذي ينبغي التعويل
عليه واملصير إليه) (.)1
ً
يقول الدكتور إبراهيم أنيس منتقدا منهج النحاة في عدم االستشهاد باالحاديث بحجة
أن رواتها ال يحسنون العربية( :وهل هناك سلطان فوق سلطان النحاة أولئك الذين
رفضوا االستشهاد باالحاديث بحجة أن رواة الحديث ال يحسنون العربية ويجوز عليهم
اللحن) (.)2
 -3كال العر :
أ -الشعر
ً
ً
يعتبر الشعر الفصيح عند النحاة كالما مقدسا ال يضاهيه كالم ،وكيف ال وهو مقدم
على القرآن والحديث في قضية االحتجاج به لتقنين القواعد النحوية ،فهو منزه عن
الغلط كما القرآن ( ،)3ويصف الدكتور إبراهيم أنيس علماء العربية بأنهم توارثوا
ً
الشواهد الشعرية جيال بعد جيل إلى أن حلت بينهم محلة القداسة ،وتناولوها بالشرح
والتحليل والتفسير (.)4
فاملنهج الصحيح يقتض ي أن الشعر ال يصح أن يكون املصدر الذي تستنبط منه قواعد
ً
لغة من اللغات لكونه مقصورا على فئة معينة وله لغته الخاصة ،فهو محكوم بالضرورة
 .1شرح كفاية املتحفظ ،محمد بن الطيب الفاس ي ،تحقيق :د .علي حسين البواب ،دار العلوم ،الرياض – اململكة العربية
السعودية ،ط 1403 ،1هـ  1983 -م ،ص.96
 .2من أسرار اللغة.208 :
 .3انظر :شرح املفصل للزمخشري ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ،أبو البقاء ،موفق الدين األسدي
املوصلي ،املعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت643 :هـ) ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان ،ط 1422 ،1هـ  2001 -م.262/2 ،
 .4انظر :من أسرار اللغة.343 :
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التي تجيز للشاعر أن يخرج فيه عن املألوف من كالم العرب ،وألن الشعر قد ك ِثر فيه تعدد
الروايات ،كما أن بعضهم نسب وضع الشعر إلى النحاة لتأييد احتجاجاتهم وقواعدهم،
أضف إلى ذلك أن بعض النحاة اتهموا بالجهل بأشعار العرب ،يقول السمين الحلبي عن
املبرد الذي لحن أبا عمرو في قراءته (وهذه جرأة من املبرد وجهل بأشعار العرب) (.)1
ويحدثنا ابن سالم عن غلط الرواة في نقل الشعر وأن الشعر ال يضبطه إال أهله
َّ َ
َ
وجدنا ُر َواة ْالعلم يغلطون في الش ْعر َوَال ْ
يضبط الش ْعر ِإال أهله) ( ،)2وهذا ما يرجح
فيقول (
كون الشعر العربي لم يصل إلينا بصورته الصحيحة ؛ ألن الرواة يغلطون في نقله.
ً
ً
وقال السيوطي :إن املولدين وضعوا اشعارا ودسوها على األئمة فاحتجوا بها ظنا أنها
ً
ً
للعرب ،وذكر أن في (كتاب سيبويه) خمسين بيتا موضوعا ،وأن منها قول القائل:
أعرف منها األنف والعينانا

ومنخرين أشبها ظبيانا

ومن األسباب الحاملة على ذلك نصرة رأي ذهب إليه ،وتوجيه كلمة صدرت منه.
وقال ابن النحاس في (التعليقة) :حكى الحريري في (درة الغواص) روى خلف األحمر
َ
أنهم صاغوا (فعال) متسقا من أحاد إلى عشار ،وأنشد ما عزي فيه إلى أنه موضوع منه
ً
أبياتا من جملتها:
وثالثا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ور اعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

و ماسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا فاأعنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

وسداس ا ا ا ا ا ا ا ااا وس ا ا ا ا ا ا ا ا اعا

وثمان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا فاجتل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادنا

و س ا ا ا ا ا ا ا ا اااعا وعشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارا

( )

فاص ا ا ا ا ا ا ا نا واص ا ا ا ا ا ا ا نا

3

 .1الدر املصون في علوم الكتاب املكنون ،املؤلف :أبو العباس ،شهاب الدين ،أحمد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف
بالسمين الحلبي (ت756 :هـ) ،تحقيق :الدكتور أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق( ،د  -ت).362/1 ،
 .2طبقات فحول الشعراء.60/1 :
 .3انظر :االقتراح.119-117 :
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وال يجوز عند النحاة االستشهاد بشعر مجهول القائل ،ذكر ذلك ابن األنباري في تعليقه
على أحد الشواهد التي احتج بها الكوفيون (أن هذا البيت غير معروف  ،وال يعرف قائله ،
فال يكون فيه حجة) ( ،)1وأورد ابن هشام في شرحه لأللفية الشعر الذي استدل به
الكوفيون على جواز مد املقصور للضرورة ،وهو:
قا ا ا ا ااد علم ا ا ا ا ا أ ا ا ا ا ا بها ا ا ا ااه

وعلم ا ا ا ا ذا م ا ا ا ا ال ا ا ا ااداء

السا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعالء

يااا ل ا مااا ماار ومااا شيشاااء

أن نعاام مااأكول علااى الخااواء
ي شا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ااي املس ا ا ا ا ااعل

والل اء
ثم قال( :الجواب عندنا أنه ال يعلم قائله ،فال حجة فيه) (.)2
ً
َ
َّ
ََْ
وق َ
اظم بعد إيراده شاهدا
ال البغدادي في الخزانة (قال ابن هشام ِفي شرح أبيات الن ِ
ً
شعريا :طعن في َه َذا ْال َب ْيت عبد ْال َو ِاحد الطراح في ِك َتابه بغية اآلمل ومنية َّ
السا ِئلَ .ف َق َ
ال:
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ َ ْ ُ ل ْ ُ ُّ
سبه الش َّراح ِإلى أحد فسقط ِاال ْح ِت َجاج ِب ِه) (.)3
هو بيت مجهو لم ين
إال أن نظرة واحدة في كتب النحو تكشف لنا وجود أبيات من هذ القبيل ،فكتاب
ً
سيبويه يتضمن خمسين بيتا ال يعرف قائلوها (.)4
أما املولودون واملحدثون فقد أجمعوا على عدم االحتجاج بكالمهم ( ،)1يقول البغدادي
ْ
َ َ
(ال َك َالم َّال ِذي يستشهد ب ِه َن ْو َعان شعر َو َغيره َف َقا ِئل األول قد قسمه ْال َ
علماء على ط َبقات
ِ
ِ
َ
ْ َ
َْ
َّ َ َ
ُّ َ َ
اإل ْسالم كامرئ الق ْيس واألعش ى
أربع الطبقة األولى الشعراء الجاهليون وهم قبل ِ
 .1اإلنصاف في مسائل الخالف.475/2 :
 .2أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن
هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د -ت).13-12/1 ،
 .3خزانة األدب.317/9 :
 .4انظر :املصدر نفسه.369/1 :
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ْ َ َّ َ ْ َ
َّ
َّ َ
اإل ْسالم كلبيد َوحسان
الثا ِنية املخضرمون وهم الذين أدركوا الج ِاه ِلية و ِ
ْ َ
َّ
َّ َ
َ ُ
ََُ َُ
اإل ْسالم كجرير
الث ِالثة املتقدمون ويقال لهم اإلسالميون وهم الذين كانوا ِفي صدر ِ
َ َ
بعدهم إ َلى َ َم َ
والفرزدق َّ
اننا كبشار ْبن برد
الر ِاب َعة املولدون َو ُيقال ل ُهم املحدثون وهم من
ْ ِ ز
َّ
َوأبي نواس فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرهما إ ْج َم ً
الث ِال َثة َف َّ
الص ِحيح ِص َحة
اعا َوأما
ِ
َ َ
ً ()2
َ
ُ
الراب َعة َف َّ
َّ
الص ِحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقا) .
االستشهاد بكالمها  ....وأما ِ
وعللوا منعهم هذا بخروج املولدين عن قواعد النحو ،وهو األمر الذي لم يسلم منه
حتى الفصحاء الداخلين في دائرة االحتجاج ،وكان بإمكانهم إيجاد توجيهات لهذا الخروج
كما فعلوا مع غيرهم.
وسبق أن اشرنا إلى استشهاد أبي علي الفارس ي بشعر أبي تمام دون أن ينسبه إليه،
وذلك في قوله:
من كان مرعى عزمه وهمومه

روض األماني لم يزل مهزوال

()3

واستشهاد الزمخشري بشعره في قوله:
هما أظلما حالي ثمت أجليا

ظالميهما عن وجه أمرد أشيب

ً
وقال (وهو وإن كان محدثا ال يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل
ما يقوله بمنزلة ما يرويه أال ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون
بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه) (.)4
واألخفش احتج في كتبه بشعر بشار بن برد وهو من املولدين الذين ال يحتج
بشعرهم(.)5
كما احتج سيبويه بأبيات لشعراء مولدين ،كابن مروان النحوي (ت190 :هـ) في قوله:
 .1انظر االقتراح.144 :
 .2خزانة األدب.6-5/1 :
 .3اإليضاح.118 :
 .4الكشاف.119/1 :
 .5التراكيب النحوية.43 :
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َ َ َ َ َ
ُأ ْل َقى َّ
الص ِحيفة ك ْى ُيخ َّفف َر ْحل ُه

َ
َ َ
َّ
والز َاد حتى ن ْع ِل ِه ،ألق َاها

()1

إذن اعتماد النحاة على الشعر بالدرجة األولى في تقعيد القواعد النحوية يحتاج إلى
إعادة نظر ،مع ما يتصف به خصوصيات وسمات تجعل له لغته الخاصة ،وقد وجدنا
أن النحاة يرجعون إلى أشعار موضوعة ومجهولة القائل وبعضهم من املولدين الذين
أجمعوا على عدم االحتجاج بشعرهم ،مما له أثره السلبي على القواعد التي تبنى على هذه
األشعار فجاءنا نحو ال يمثل النهج العربي في أسلوب كالمه وخطابه بل يمثل قواعد نمط
خاص من الكالم وهو الشعر الذي له أسلوبه وألفاظه وقيوده من وزن وقافية هذا إن
صحت نسبة بعض هذه األشعار إلى قائليها.
 النث :ً
يعد النثر مصدرا من املصادر التي رجع النحاة إليها في استخراج القواعد النحوية،
وحفلت كتب النحو بطائفة من النثر العربي ولكن بنسبة أقل من الشعر ،وأخذت األمثال
ً
الحظ األوفر من االستشهاد قياسا بأقسام النثر األخرى ،وهو مأخذ يؤاخذ عليه النحاة
ألن (األمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة االستعمال لها) (.)2
ومع شهرة العرب بالخطب والرسائل وغيرها وكثرة مداولتها لها ،إال النحاة لم يرجعوا
إليها في إبراز القواعد النحوية ،مع ما فيها من قيمة كبيرة في معرفة نهج العرب في كالمها
والوقوف على األساليب العربية من خالل هذه الفنون.
فالنحاة أهملوا االستشهاد بالنثر ولم ينزلوه منزلته التي تليق به في قضية االحتجاج بعد
أن قدموا الشعر عليه ولغة النثر أولى من لغة الشعر في تقعيد القواعد ألن النثر لغة
العوام والشعر لغة الخواص ،وهو كالم حر ال يتقيد بقيود ،وال يلتزم فيه بوزن وقافية،
فاعتمدوا على أشياء لم يكونوا ليعتمدوا عليها كالشعر ،وتركوا أشياء ما كان لهم أن
يتركوها كفنون النثر األخرى ،ففرضوا بذلك سلطان أسلوب الشعر على أسلوب النثر.

 .1الكتاب.97/1 :
 .2الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش  -محمد املصري ،مؤسسة الرسالة  -بيروت،
1419هـ 1998 -م ،ص.1062
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ثانيا :القياس
يحتل القياس مكانة كبيرة في نفوس النحاة  ،فأولوه عناية خاصة وبالغوا في تقديسه
ً
حتى جعلوا النحو كله قياسا ،وهذا واضح في قول الكسائي:
إنما النحو قياس يتبع

وبه في كل أمر ينتفع

()1

أخطئ في واحدة من
ويقول أبو علي الفارس ي
(أخطئ في خمسين مسألة في اللغة وال ِ
ِ
القياس) (.)2
وهذا الغلو في القياس دفع بهم إلى إتباع منهج غير علمي في استقراء اللغة؛ إذ يفترض
بدارس اللغة أن يعتمد على املنهج الوصفي في دراسته ،فيقوم بجمع املادة وبعدها
يستقرئ القواعد ويصفها كما يشاهدها دون أن يحتكم إلى القوانين املسبقة ،وهذا
خالف ما قام به النحاة.
فبعد انتهوا من جمع اللغة وجدوا أنفسهم أمام كم هائل من املسموع وفي أيديهم
أصول ثابتة كانوا قد رسموها في عقولهم قبل أن يبدؤوا بعملية الجمع يقيسون عليها
ويحاكمون بها كالم الفصحاء ،فأخضعوا هذه املادة املسموعة لتلك القوانين وجعلوها
محكومة بها ،في حين أن املنهج الوصفي يقتض ي العكس من ذلك.
فالنحو الذي بين أيدينا ال يمثل الواقع اللغوي للعرب املنتمين إلى البيئة السليمة التي
يستشهد بكالمهم كما يقول النحاة ،وإنما هو نتيجة افتراضات أوجدتها عقولهم ،ويشهد
لذلك كالم الخليل عندما سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو عن العرب أخذتها أم
اخترعتها من نفسك؟ فقال( :إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كالمها
وقام في عقولها علله ،وإن لم ينقل ذلك عنها واعتللت أنا بما عندي أنه علة ملا عللته منه
فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست وإن تكن هناك علة له  ...فإن سنح لغيري علة
ملا عللته من النحو هي أليق مما ذكرته باملعلول فليأت بها) ( ،)3فالخليل يقر بأن العرب لم

 .1إنباه الرواة.267/2 :
 .2الخصائص.90/2 :
 .3اإليضاح في علل النحو ،أبو القاسم الزجاجي (ت337 :هـ) ،تحقيق :د .مازن املبارك ،دار النفائس – بيروت ،ط 1399 ،3هـ
1979 -م ،ص.66-65
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تنطق بهذه العلل وإنما اخترعها من عنده ولم يقطع بصحة ما ذهب إليه  ،فأبقى الباب
ً
مفتوحا ملن يأتي بعده لعله يأتي بما هو أفضل مما جاء به.
ويشير أحد النحاة املحدثين إلى (ضرورة التفرقة بين الحقائق اللغوية وبين تصورات
ً
النحاة الذهنية عن اللغة ،ذلك أن النحاة افترضوا أصوال ذهنية ال سبيل إلى البرهنة
اللغوية على صحتها ،ليس هذا فحسب بل لقد نزل النحاة أصولهم املفترضة منزلة
ً
الحقائق البدهية املسلمة فأقاموا عليها بناء هيكلهم النحوي وصنفوا ذلك الهيكل أبوابا
ومقوالت على هدي من معايير تلك األصول الذهنية) (.)1
وخير شاهد على ذلك ما روي من اجتماع أبي علي الفارس ي مع عضد الدولة في
ً
امليدان ،فسأله عضد الدولة :بماذا ينتصب االسم املستثنى ،في نحو :قام القوم إال زيدا؟
ً
ً
فقال له أبو علي :ينتصب بتقدير (استثنى زيدا) فقال له عضد الدولة  -وكان فاضال  -لم
ً
قدرت (استثنى زيدا) فنصبت؟ وهال قدرت (امتنع زيد) فرفعت ! فقال له أبو علي :هذا
الجواب الذي ذكرته لك جواب ميداني وإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيح (.)2
ويعد عبد هللا بن إسحاق الحضرمي أول نحوي وسع أصول قياس النحو ،قال ابن
سالم فيه( :كان أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل) ( ،)3فأخذ يهاجم الشعراء
الذين يخالفون قياسه كما حصل مع الفرزدق ،وفكرة القياس هذه جاءت بتأثير من
املنطق األغريقي الذي يعد القياس من أهم أبحاثه.
يقول الدكتور محمد عيد (إن القياس النحوي قد أشبه االستقراء في الصورة فقط
باستخدام النصوص في بدايته أداة له ،والحقيقة أن منشأ فكرته لدى النحاة لم تكن
النصوص اللغوية بل كان منشؤها املنطق األغريقي – كما سبق بيان ذلك – ولو أن
ً
ً
ً
منشأه النصوص اللغوية فقط لكان وسيلة علمية ناجحة ومنهجا دراسيا صحيحا ،ولبقي
وتطور مع اللغة ،ولكن الفكرة الذهنية التي تسربت من املنطق ساذجة في بدايتها قد
تحولت بفعل الصناعة إلى الطريقة التي اتسم بها قياس املنطق ،فحل النظر العقلي

 .1القاعدة النحوية.15-14 :
 .2نزهة األلباء.233 :
 .3طبقات فحول الشعراء.14/ 1 :
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العميق محل البداية البدهية ،وانقلب البحث في النصوص التي تذكر قواعدها ،إلى
البحث في القواعد التي تذكر نصوصها) (.)1
ومبالغة النحاة في استعمال القياس وتوسعهم فيه جعلهم يتجاوزون السماع ،ما دفع
بعض النحاة إلى رفض مثل هذا القياس ،يقول سيبويه (اعلم أن املفعول الثاني قد تكون
ُ
عالمته إذا ُأ َ
ضمر في هذا الباب العالمة التي ال تقع إيا موقعها ،وقد تكون
عالمته إذا
ُأ َ
ضمر إيا .فأما عالمة الثاني التي ال تقع إيا موقعها فقولك :أعطانيه وأعطانيك ،فهذا
َ
هكذا إذا بدأ املتكلم بنفسه .فإن بدأ باملخاطب قبل نفسه فقال :أعطاكني ،أو بدأ
بالغائب قبل نفسه فقال :قد أعطاهوني ،فهو قبيح ال تكل ُم به العرب ،ولكن النحويين
قاسوه) (.)2
َ
َ
وقال (وإنما كان املخاطب أولى بان ُيبدأ به من قبل أن املخاطب أقرب إلى املتكلم من
َ
َ
الغائب ،فكما كان املتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل املخاطب ،كان املخاطب الذي هو
أقرب من الغائب أولى بأن ُيبدأ به من الغائب.
َ
أعطاهوك ،فهو في القبح وأنه ال يجوز ،بمنزلة الغائب
فإن بدأت بالغائب فقلت:
َ
واملخاطب إذا ُبدئ بهما قبل املتكلم ،ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت قد أعطاه إياك.
وأما قول النحويين :قد أعطاهوك وأعطاهوني ،فإنما هو ش يء قاسوه لم تكلم به
ً
العرب ،ووضعوا الكالم في غير موضعه) ( ،)3فسيبويه ينكر على النحاة ما أجازوه قياسا،
ألن العرب لم تتكلم به لذا فهو قياس قبيح لعدم جريانه على كالم العرب.
كما أن تماديهم في القياس جعلهم عرضة للنقد والسخرية ،فقد روي أن أبا علي
الفارس ي قال حين قرئ عليه كتاب أبي عثمان املازني (لو شاء شاعر أو ساجع ،أو متسع،
ً
ً
أن يبنى بإلحاق الالم اسما ،وفعال ،وصفة لجاز له ولكان ذلك من كالم العرب .وذلك نحو
ٌ
دخلل وضربب زيد ً
وكرمم ونحو ذلك)
ضربب
عمرا ومررت برجل
خرجج أكرم من
قولك:
ٍ
ٍ
ٍ
ً
فقال له ابن جني (أفترتجل اللغة ارتجاال؟) قال (ليس بارتجال لكنه مقيس على كالمهم،
 .1أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ،د .محمد عيد ،عالم الكتب – القاهرة،
ط1410 ،4هـ 1989 -م ،ص.101
 .2الكتاب.364-363/2 :
 .3املصدر نفسه.364/2 :
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ً
فهو إذا من كالمهم .قال :أال ترى أنك تقول :طاب الخشكنان ،فتجعله من كالم العرب
ً
وإن لم تكن العرب تكلمت به .هكذا قال فبرفعك إياه كرفعها ما صار لذلك محوال على
ً
ومنسوبا إلى لغتها) (.)1
كالمها
وردوا بعض القراءات السبعية ملخالفتها القياس ،يقول ابن جني (فأما قراءة أبي عمرو
(يغفر لكم) بإدغام الراء في الالم ،فمدفوع عندنا ،وغير معروف عند أصحابنا ،إنما هو
ش يء رواه القراء ،وال قوة له في القياس) (.)2
ولم يجر قياس النحاة على نمط واحد ،بل نجد أن قياساتهم يشوبها االضطراب
واالختالف ،ويسوق الدكتور محمد عيد ثالثة أمثلة على اضطراب قياسهم كاآلتي:
 -1ذهب األخفش واملبرد والفراء إلى أن حذف عامل املصدر قياس في الدعاء ،تقول
ً
(ضربا له) و(قتال) ونحوه ،ومذهب سيبويه أنه ال ينقاس.
 -2ذهب ابن مالك إلى اختيار اتصال الضمير في ( باب كان وخال) فيختار (كنته) و
(خلتنيه) وذلك أن االتصال هو األصل – وذهب سيبويه إلى اختيار االنفصال ،وذلك أن
الضمير في البابين خبر في األصل ،وحق الخبر االنفصال فكل منهما قد قاس على أصل
لديه.
ُ
الوجه) إن الجر فيه من وجهين:
الحسن
 -3قول سيبويه في قولهم (هذا
ِ
الرجل) هذا مع العلم بأن الجر في
أحدهما طريق اإلضافة ،واآلخر تشبيهه (بالضارب
ِ
(الضارب الرجل) إنما جاءه وجاز فيه لتشبيههم إياه (بالحسن الوجه) فعاد األصل
فاستعار من الفرع نفس الحكم الذي كان األصل بدأ أعطاه إياه.
ثم يعلق على األمثلة السابقة بقوله (هذه النماذج الثالثة قطرة من بحر االضطراب
الذي يتسم به القياس في كتب النحو ،ففي املثال األول يتعارض في القياس اإلثبات
والنفي ،وفي الثانية املسألة واحدة ووجهت حسب قياسين متعارضين ،وقد يصبح الش يء

 .1انظر :الخصائص.360-359/1 :
 .2سر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1421 ،1هـ-
2000م.205/1 ،
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ً
ً
الواحد مقيسا ومقيسا عليه باعتبارين يراهما أصحاب اآلراء املتعارضة كما في املثال
األخير) (.)1
والقياس عند النحاة أن تبنى القاعدة على ما اطرد من الظواهر ،ولم يبينوا لنا
املقصود من مصطلح املطرد ،كما أنهم لم يحددوا الكمية التي بها تتحقق الكثرة املطلوبة
إلقامة القاعدة ،فتناقضت كلماتهم في تحديده وبالتالي اختلفت القواعد التي بنيت عليه.
فنراهم تارة يقيسون على املثال الواحد ،وتارة يمتنعون عن القياس على الكثير ،قال
ابن جني (وذلك أن يقل الش يء وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إال أنه ليس بقياس.
األول قولهم في النسب إلى شنوءة :شنئي ،فلك  -من بعد  -أن تقول في اإلضافة إلى
قتوبة :قتبي وإلى ركوبة :ركبي وإلى حلوبة :حلبي ً
قياسا على شنئي  ...وأما ما هو أكثر من باب
شنئي ،وال يجوز القياس عليه ألنه لم يكن هو على قياس ،فقولهم في ثقيف :ثقفي ،وفي
قريش :قرش ي ،وفي سليم :سلمي .فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف
في القياس .فال يجيز على هذا في سعيد سعدي ،وال في كريم كرمي) (.)2
ا جا ات النحويين ي معال ة ما يخالف امل رد ما كال العر :
ً
وطبقا ملا قرروه من بناء قواعدهم على األعم األغلب فانهم وجدوا نصوصا قليلة ال
تنطبق عليها هذه القواعد فقاموا بتوجيهها ملعالجة ما يخالف املطرد من هذه القواعد،
وهذه التوجيهات هي (:)3
ً
أوال :الضرورة
ً
وهي أشبه بالحالة الطارئة التي تجيز للشاعر مخالفة القواعد حفاظا على الوزن
والقافية  ،وال تقع في املنثور ،يقول سيبويه (هذا باب ما يحتمل الشعر اعلم أنه يجوز في

 .1أصول النحو العربي.74-73 :
 .2الخصائص.117-116/1 :
 .3انظر :القياس في اللغة العربية ،محمد حسن عبد العزيز ،دار الفكر العربي ،ط 1415 ،1هـ  1995 -م ،ص 33وما بعدها.
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الشعر ما ال يجوز في الكالم من صرف ما ال ينصرف ،يشبهونه بما قد ُحذف واستعمل
ً
محذوفا) (.)1
وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي :الزيادة ،والنقصان ،والحذف ،والتقديم،
والتأخير واإلبدال ،وتغيير وجه من اإلعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه ،وتأنيث
املذكر ،وتذكير املؤنث (.)2
يقول الدكتور إبراهيم أنيس عن حمل النحاة ما يخالف قواعدهم على الضرورة (وقد
خطرت فكرة الضرورة الشعرية بأذهان أولئك النحاة األولين الذين وجدوا بعض الشواهد
ً
ال تنطبق على قواعدهم وأصولهم ،ففسروها على أن الناظم قد اضطر اضطرارا لسلوك
ً
هذا الشطط ،خضوعا للوزن الشعري والقوافي الشعرية ثم استنبطوا لنا عدة ظواهر
ً
ً
لتلك الضرورة جعلوا بعضها مباحا سائغا قبلوه واطمأنوا إليه ،وأغلب الظن أن
أطمئنانهم لم يكن له سبب إال شيوعها في أشعار القدماء ،وجعلوا البعض اآلخر من
الضرورات القبيحة التي يجدر بنا أن نتحاشاها (.)3
فمما جاء على الضرورة إضافة الكاف االسمية على املضمر في قول الشاعر:
ْ
ً ََ
َ
ُ َّ ْ
عال كها أو أق َرَبا
الذنابات ِشماال كث َبا
ن َّحى
ِ
وأم أو ٍ
قال ابن يعيش( :والشاهد فيه إدخال الكاف على املضمر ،وهو عندنا من قبيل ضرورة
الشعر) (.)4
ويقول ابن جني في (باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو ال؟:
سألت أبا علي رحمه هللا عن هذا فقال :كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك
يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم .فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا وما حظرته
عليهم حظرته علينا) (.)5
 .1الكتاب.27-26/1 :
 .2ضرورة الشعر ،أبو سعيد السيرافي (ت 368 :هـ) ،تحقيق :رمضان عبد التواب ،دار النهضة العربية ،بيروت  -لبنان ،ط،1
 1405هـ  1985 -م ،ص.34
 .3من أسرار اللغة.343 :
 .4شرح املفصل.505/4 :
 .5الخصائص.325/1 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 94

ً
ثانيا :نس ة االستعمال إلى له ة ما الله ات العر ية
وهي وسيلة أخرى لجأ إليها النحاة لتفسير الظواهر النحوية التي خرجت على قواعدهم
النحوية ،ومن ذلك استشهاد الرض ي على مجيء (كي) بمعنى (كيف) في قول الشاعر:
أو راعيان لبعران لنا شردت

كي ال يحسان من بعراننا أثرا

فنقل عن األندلس ي قوله (إما أن يقال :هي لغة في كيف ،أو يقال :حذف فاء كيف
ضرورة).
ً
ثالثا :التأويل
هو توجيه النصوص العربية الفصيحة املخالفة لألقيسة والقواعد التي وضعها النحاة
ً
ُ
توجيها يتفق مع القواعد ،ويعرفه أحد الباحثين املعاصرين (هو النظر فيما نقل من
فصيح الكالم م ً
خالفا لألقيسة والقواعد املستنبطة من النصوص الصحيحة ،والعمل
يؤدي هذا التوجيه إلى تغير
على تخريجها وتوجيهها لتوافق هذه األقيسة والقواعد ،على أال ِ
القواعد ،أو زحزحة صحتها واطرادها) (.)1
ومثاله تأويل النحاة للحال إذا وردت معرفة ،فاألصل فيها بحسب قواعدهم املطردة
أن تكون نكرة وهو مذهب جمهور النحويين ،ووردت في فصيح الكالم نصوص تخالف
هذه األقيسة فلجؤوا إلى تأويلها بالنكرة ،يقول ابن عقيل (مذهب جمهور النحويين أن
ً
الحال ال تكون إال نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى كقولهم جاءوا الجماء
الغفير  ،وأرسلها العراك واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى في فالجماء والعراك ووحدك وفاه
ً
أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاءوا جميعا وأرسلها معتركة واجتهد
ً
منفردا وكلمته مشافهة) (.)2

 .1التأويل النحوي في الحديث الشريف.7 :
 .2شرح ابن عقيل.249-248/2 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 95

ً
رابعا :خ ئة العرفي
ً
ومن ذلك قول سيبويه (واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون :إنهم أجمعون
ذاهبون ،وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معنى االبتداءُ ،فيرى أنه قال :هم ،كما قال:
َ
ً
سابق شيئا إذا كان جائيا) (.)1
وال ٍ
 -5ا تالف الروايات
ً
ً
أحيانا يكون اختالف الروايات سببا في الخالف بين النحاة في غير املطرد ،يقول ابن
ْ
َ
ُّ
والد في الرد على املبرد (إن الرواة َعن الفرزدق َوغيره من الش َع َراء قد تغير ال َب ْيت على لغتها.
ْ
َ َ
َُ
َّ
َُ
الر َو َايات ِفي ال َب ْيت
وترويه على مذاهبها ِم َّما يوافق لغة الش ِ
اعر ويخالفها ولذ ِلك كثرت ِ
ْ
ال َو ِاحد.
َ
َ
لوجوه شتى وإنما ذ ِلك على حسب َما
ببيت َو ِاحد
أال ترى أن ِس َيب َو ْي ٍه قد يستشهد ٍ
ٍ
ٌ َ
َ
َ
َ َ
َّ
َْ
غيرته الرواة بلغاتها ِ َألن ُل َغة َّ
اعر شاهد ِإذا كانا
الر ِاوي من الع َرب شاهد ك َما أن قول الش ِ
فصيحين.
َفمن َذلك َما ْأن ُ
شده ِس َيب َو ْي ٍه:
ِ
َوَال سابق شيئا إذا َك َ
ان جائيا
بدا لي أني لست مدرك َما مض ى
ٍ ِ
ٍ
َ َ َ َْ
َ َ َ ُ َْ ً ََ َ ً
َ
وضع آخرَ .وكذ ِل َك قول األ ْع َور الشني:
ورواه أيضا :وال س ِابقا ِفي م ِ
َف َل ْي َ
س يآتيك منهيها

َ
ٌ
قاصر َع ْنك مأمورها
َوال

َ
َّ ْ
الرفع والجر َ .و َهذا كثير جدا) (.)2
ِب
ً
أما الكوفيون فانهم أقل تشددا في القياس ،فهم يقيمون قواعدهم على كل مسموع،
فقد أجازوا بناء قاعدة نحوية بالقياس على املثال الواحد وهذا ما جعل الشواذ قليلة في
مذهبهم.

 .1الكتاب.155/2 :
 .2خزانة األدب.136-135/4 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 96

لكنهم خالفوا منهجهم ولم يلتزموا به في مواضع منها :أنهم لم يجوزوا نصب الفاعل
َّ
املسمار) َو(كسر الز ُ
َ
جاج
ورفع املفعول مع ورود السماع في ذلك كقولهم (خرق الث ْو ُب
ْ َ َ َ َ َّ
اعر:
الحجر) وق
ال الش ِ
َ ََ
ََ
َ
َ َ ُ ()1
ُ
ن ْجران أو َبلغ ْت سوآتهم هجر
القنافذ َه َّداجوان قد َبلغت
مثل
ِ
ومنهج الكوفيين هذا أقرب إلى واقع اللغة كونهم سلكوا املنهج الوصفي في دراسة اللغة
دون افتراضات مسبقة ،وقد سبق كالم أبي عمرو بن العالء في ضياع الكثير من الشعر،
ً
ولو وصل إلينا وافرا لربما وجدنا عشرات الشواهد التي تعضد هذا الشاهد الواحد
وتخرجه عن القلة إلى الكثرة.
ً
ً
وهم مع ذلك لم يسلموا من املآخذ كونهم لم يصنعوا نحوا واحدا للهجة واحدة بل
ً
ً
خلطوا في دراستهم بين اللهجات فصنعوا لها نحوا واحدا رغم تنوعها واختالفها.

ثالثاً :اإلمجاع
اإلجماع هو األصل الثالث من أصول النحو الذي اعتمده النحاة ويعرفه السيوطي
بقوله (املراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة) ( ،)2والعلة في تقييده التعريف
بنحاة البصرة والكوفة أن البصريين هم الذين وضعوا اللبنة األولى للنحو ونافسهم
الكوفيون في ذلك فثبتوا أسسه وشيدوا أركانه ،ويرى املبرد أن إجماع النحاة َّ
حجة على
َ
من خالفه ِم ْن ُهم (.)3
ويذكر السيوطي أن اإلجماع هو أحد أصول النحو الثالثة عند ابن جني ،إال أن هذا
األصل لم يحظ بما حظي به األصالن اآلخران وهما السماع والقياس ،فهو يرى أن إجماع
أهل البلدين ال يعتبر حجة إال إذا لم يخالف املنصوص واملقيس على املنصوص وهذا نص
كالمه ،قال في باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة:

 .1انظر :همع الهوامع.6/2 :
 .2االقتراح.187 :
 .3انظر :املقتضب.173/2 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 97

(اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أال يخالف
املنصوص .واملقيس على النصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فال يكون إجماعهم حجة
عليه .وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن وال سنة أنهم ال يجتمعون على الخطأ كما
جاء النص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوله( :أمتي ال تجتمع على ضاللة)
وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق
نهجة كان خليل نفسه ،وأبا عمرو فكره) (.)1
فاجماع النحاة عند ابن جني غير ملزم ،ويستدل على كالمه بدليلين:
أولهما :لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على عدم اجتماع نحاة البصرة والكوفة على
الخطأ .ثانيهما :أن النحو علم يقوم على االستقراء ،وكل من تمرس في هذا العلم وتمكن
من الخوض في دقائقه وبانت له العلل التي تغنيه عن الخليل وأبي عمرو بن العالء يجوز
له مخالفة هذا اإلجماع.
وال يلبث ابن جني أن يقول بعدم جواز (مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم
ً
نظرها  ...إال بعد أن يناهضه ً
إتقانا ويثابته عرفانا وال يخلد إلى سانح خاطره وال إلى نزوة
من نزوات تفكره) (.)2
وخرق ابن جني نفسه إجماع النحاة في الخفض على الجوار في قولهم (هذا جحر ضب
ً
خرب) ،فأجمع النحاة على أن خرب جاء مجرورا ملجاورته لالسم املجرور(ضب) وحقه
ُ
(جحر) ،وعده النحاة من الشاذ الذي ال يحمل عليه وال يجوز
الرفع لكونه صفة للمرفوع
رد غيره إليه.
(ضب) وهو نعت سببي ،فيكون تقدير
أما ابن جني فيرى أن
(خرب) صفة للمجرور ٍ
ٍ
الجملة عند ابن جني (هذا جحر ضب خرب جحره) (.)3
واملسألة الثانية التي خرق فيها ابن جني إجماع النحاة ،ما يعود عليه الضمير في قول
النابغة:
 .1الخصائص.191-190/1 :
 .2الخصائص.191/1 :
 .3انظر :املصدر نفسه.193-192/1 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 98

جزى ربه عني عدي بن حاتم

جزاء الكالب العاويات وقد فعل

فقد ذهب جمهور النحاة إلى أن الضمير في (ربه) يعود إلى متقدم لئال يتقدم ضمير
ًً
ً
ً
املفعول عليه مضافا (إلى الفاعل) فيكون
مقدما عليه لفظا ومعنى.
وخرق ابن جني إجماع النحاة فأجاز أن يعود الضمير املتصل بالفاعل إلى (عدي)
ً
الواقع مفعوال به ،فقال:
ًً
(وأجمعوا على أن ليس بجائز (ضرب غالمه ً
زيدا) لتقدم املضمر على مظهره لفظا
ومعنى  .وقالوا في قول النابغة:
جزى ربه عني عدي بن حاتم

جزاء الكالب العاويات وقد فعل

ً
إن الهاء عائدة على مذكور متقدم كل ذلك لئال يتقدم ضمير املفعول عليه مضافا (إلى
ًً
ً
الفاعل) فيكون
مقدما عليه لفظا ومعنى .وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله:
ً
جزى ربه عني عدي بن حاتم عائدة على (عدي) خالفا على الجماعة) (.)1
وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن التثنية والجمع مبنيان وهو خالف اإلجماع (.)2
وتارة يكون نقل اإلجماع في املسائل النحوية مجرد دعوى لم تثبت ،وثمة شواهد من
كالم النحاة تثبت ما ذكرناه ،منها:
زعم بعض النحاة وجود إجماع على أن الفاء للتعقيب ،قال املرادي إن نقل مثل هذا
اإلجماع غير صحيح (.)3

 .1املصدر نفسه.296/1 :
 .2انظر :اإلنصاف في مسائل الخالف.29/1 :
 .3انظر :الجنى الداني في حروف املعاني ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي املرادي املصري املالكي (ت:
749هـ) ،تحقيق :د فخر الدين قباوة  -األستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط  1413 ،1هـ -
1992م :ص.63
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وادعى أبو جعفر النحاس أن اإلجماع منعقد على حرفية (مع) ساكنة العين ،قال ابن
عقيل (وهو فاسد فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم) ( ،)1وقال األشموني (وادعى
النحاس اإلجماع عليه ،وهو فاسد) (.)2
ويقول ابن عقيل (ونقل الشريف أبو السعادات هبة هللا بن الشجري اإلجماع من
البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل
الخالف في ذلك عن الكوفيين) (.)3
وقال في موضع آخر (وإعمال اسم املصدر قليل ومن ادعى اإلجماع على جواز إعماله
فقد وهم فإن الخالف في ذلك مشهور) (.)4
ويعترف السيوطي بالعجز عن إدراك اإلجماع بعد أن يعتبره حجة ،فيقول (وإجماع
العرب حجة ،ولكن أنى لنا بالوقوف عليه ؟! ومن صوره أن يتكلم العربي بش يء  ،ويبلغهم
ويسكتون عليه) (.)5
فالقول بوجوب إتباع ما أجمع عليه نحاة البلدين رأي ال يخلو من الغرابة بعد أن ثبت
أن النحو علم اجتهادي ال سيما وأن باب االجتهاد فيه مفتوح ،وهذا الحكم أصدره النحاة
أنفسهم وأوجبوا على الناس إتباع ما اتفق عليه نحاة البلدين وليس ثمة أية أو رواية
تؤكد هذا الوجوب.
يقول أحد النحاة املحدثين (إن إجماع األقدمين من النحاة على اصطالح بعينه ،أو
شروط بعينها أو قاعدة بعينها ،أو تعريف بذاته ،ال يلزم األخذ به ،وال يمتنع الخروج عليه،
إذ النحو – كما قرروا – علم يستنبط من اللغة ،فمن ظهر له غير ما انتهوا إليه ،وتبين له
دليله ،اتبع ما انتهى اليه ُ
وحق له أن يتنكب طريقهم) (.)6

 .1انظر :شرح ابن عقيل.70/3 :
ُْ
 .2شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عيس ى ،أبو الحسن ،نور الدين األش ُموني الشافعي (ت 900 :هـ)،
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،ط 1419 ،1هـ 1998 -م.163/2 ،
 .3شرح ابن عقيل.231/1 :
 .4املصدر نفسه.101/3 :
 .5االقتراح.193 :
 .6القاعدة النحوية ،احمد عبد العظيم عبد الغني ،دار الثقافة – القاهرة 1410 ،هـ  1990 -م ،ص.22-21

املبحث الثاني
قواعد النحو

أوالً :تناقضات قواعد النحو
رغم أن النحاة بذلوا غاية الجهد في سبيل استخراج قواعد النحو إال أن نتائج عملهم
ً
لم تكن بضخامة الجهد الذي بذلوه ،فليس غريبا أن نجد قواعدهم املطردة مملوءة
بالتناقضات بعد أن رأينا أن أصولهم لم تخل منها لكونها قائمة على االجتهادات
ً
الشخصية ،كما فعل ابن مالك عندما ساق علال متناقضة فأدى ذلك إلى نتائج مختلفة،
يقول في صدد حديثه عن إعراب األسماء الستة:
(في إعراب هذه األسماء خالف :فمن النحويين من زعم أن إعرابها مع اإلضافة كإعرابها
مجردة ،وأن حروف املد بعد الحركات ناشئة عن إشباع الحركات ،والحركات قبلها هي
ً
اإلعراب .ومنهم من يجعل إعرابها بالحركات والحروف معا .ومنهم من زعم أن الحركات التي
قبل حروف املد منقولة منها ،فسلمت الواو في الرفع لوجود التجانس ،وانقلبت في غيره
ً
بمقتض ى اإلعالل .ومنهم من جعل إعرابها منويا في حروف املد ،وما قبلها حركات إتباع
مدلول بها على اإلعراب املنوي .وسيأتي الكالم على هذا الوجه.
ومنهم من جعل إعرابها بحروف املد على سبيل النيابة عن الحركات ،وهذا أسهل
املذاهب وأبعدها عن التكلف ،ألن اإلعراب إنما جيء به لبيان مقتض ى العامل ،وال فائدة
ً
واف بالداللة املطلوبة .وال يمنع من ذلك
في جعل مقدر متنازع فيه دليال ،وإلغاء ظاهر ٍ
ً
ً
أصالة الحروف؛ ألن الحرف املختلف البيان صالح للداللة أصال كان أو زائدا .مع أن في
جعل الحروف املشار إليها نفس اإلعراب مزيد فائدة ،وهو كون ذلك توطئة إلعراب املثنى
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واملجموع على حده ،ألنهما فرعان على الواحد ،وإعرابهما بالحروف ال مندوحة عنه ،فإذا
سبق مثله في اآلحاد أمن من استبعاد ،ولم يحد عن املعتاد) (.)1
وبهذا نطمئن إلى ما اتجه إليه من أن الحروف هي عالمات اإلعراب.
ولكنه يعود بعد ذلك ليقوي الرأي الرابع الذي ذكره ويرى أن يصار إليه وأن يقتصر
القول عليه ،يقول:
ً
ً
(وفي امرئ وابنم أيضا لغتان :إحداهما فتح راء امرأ ،ونون ابنم مطلقا .والثانية
إتباعهما الهمزة وامليم في حركات اإلعراب ،وهذه أفصح اللغتين.
ونحوهما فوك وأخواته عند سيبويه وأبي علي ،وهو مذهب قوي من جهة القياس  .ألن
األصل في اإلعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة ،فاذا أمكن التقدير على وجه يوجد
معه النظير فال عدول عنه ،وقد أمكن ذلك في هذه األسماء فوجب املصير إليه واقتصر
ً
القول عليه .وإذا كان التقدير مرعيا في املقصور نحو :جاء الفتى ،وفي املحكي كقولك :من
ً
ً
زيدا؟ لقائل :رأيت زيدا .وفي املتبع كقراءة بعضهم (الحمد هلل) وكقولهم :واغالم زيداه ،مع
عدم ظاهر تابع للمقدر  ،فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى ،وهذا هو حال األسماء
الستة على القول املشار إليه .ولهذا القول مرجح آخر وهو أن من األسماء الستة ما
يعرض استعماله دون عامل فيكون بالواو كقولك :أبو جاد هواز ،فلو كانت الواو من
األسماء املذكورة قائمة مقام ضمة اإلعراب لساوتها في التوقف على عامل ،وفي عدم ذلك
دليل على أن األمر بخالف ذلك) (.)2
ً
وهكذا يكون كال الرأيين راجحا ،وكأنما األمر ال يعدو أن يكون إظهار املقدرة على
املناقشة والحجاج ،والتمكن من سوق األدلة لترجيح الرأي وإثبات املراد (.)3

 .1شرح التسهيل.43/1 :
 .2شرح التسهيل.49-48/1 :
 .3مقدمة شرح التسهيل.68-66 :
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واختار ابن مالك كون االسم املرفوع الواقع بعد الظرف أو الجار واملجرور إذا تقدمهما
َ
ً
است ْف َهام َأو َم ْو ُ
َ ْ
صوف او غيرها فاعال ،وأن عامله الفعل املحذوف َ(م َع اعترافه ِبأن
نفي أو ِ
َّ َ
َّ
َ
َ
َّ
الض ِمير ال يستكن ِإال ِفي َعامله) (.)1
الض ِمير مستتر ِفي الظ ْرف َو َهذا َتناقض ف ِإن
ويقول الفراء (ينبغي ملن نصب بإذن الفعل املستقبل أن يكتبها بالنون ،فإذا توسطت
ُ
الكالم ،وكانت لغوا ،كتبت باأللف) (.)2
وهذا يناقض قوله (إن عملت كتبت ب ْاأللف َوإ َّال كتبت ُّ
بالنون) (.)3
ِ
ِ
ِ
واعتبر الرض ي مجيء تاء الوحدة للفرق بين اآلحاد واألجناس في املخلوقات واملصادر
ً
قياسا كتمر وضرب فقال في باب املذكر واملؤنث (وهو قياس في كل واحد من الجنسين
املذكورين أعني اآلحاد املخلوقة واملصادر) ( ،)4ثم ناقض نفسه بقوله في (شرح شافية ابن
الحاجب):
ً
(وليس أسماء األجناس التي واحدها بالتاء قياسيا إال في املصادر نحو ضربة وضرب) (.)5
ً
ومما قرره النحاة أن ضمير الغيبة يجب أن يعود على ش يء يسبقه ذكرا ،يفسره ويزيل
إبهامه ،وهذه القاعدة تنقضها قواعد أخرى عندهم وهي:
 -1أن ضمير الشأن يجب تأخيره عن مرجعه ،كقوله تعالى (قل هو هللا أحد).
ً
ً
 -2أن فاعل (نعم) و(بئس) يكون ضميرا مستترا تفسره نكرة منصوبة على التمييز
ً
ً
متأخرة عنه وجوبا ،مثل (نعم صديقا العلم).
ً
ً
 -3الضمير الواقع بعد (رب) كما في (ربه رجال) يفسره تمييز بعده يتأخر عنه وجوبا.

 .1مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن
هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :د .مازن املبارك ،محمد علي حمد هللا دار الفكر – دمشق ،ط 1985 ،6م ،ص.579
 .2أدب الكاتب ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ) ،تحقيق :محمد الدالي ،مؤسسة الرسالة( ،د –
ت) ،ص.249
 .3مغني اللبيب.31 :
 .4شرح الرض ي على الكافية.325/3 :
 .5شرح شافية ابن الحاجب ،حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني األستراباذي ،ركن الدين (ت 715 :هـ) ،تحقيق :د.
عبد املقصود محمد عبد املقصود ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط  1425 ،1هـ2004 -م .200/2 ،
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ُ
 -4الضمير املستتر أو البارز في أول املتنازعين اللذين أعمل الثاني منهما كما في
ً
مثل(حضر وأكرمت محمدا).
ً
 -5الضمير املبدل منه االسم الظاهر  ،كما في (أكرمه محمدا).
 -6مرجع الضمير في لغة (أكلوني البراغيث) عند من يخرجها ،وعند من يقبلها دون
تخريج على السواء.
 -7فاعل ( ما عدا) و (ما خال) و (ما حاشا) في االستثناء.
 -8الضمير الواقع مبتدأ وخبره اسم ظاهر معناه يوضحه ،ويفسره املراد به مثل:
هو الخط حتى تفضل العين أختها

ً
وحتى يكون اليوم لليوم سيدا

()1

واشترط النحاة تقدم املوصوف على الصفة في باب التوابع ،ولكن القارئ ملسائل
األبواب يجد مواضع خولفت فيها الرتبة بين املوصوف وصفته ،فتقدمت فيها الصفة على
املوصوف ،ومن تلك املواضع:
 -1في النعت السببي كما في (جاء علي الكريمة أمه) ،فالكريمة هنا صفة لـلموصوف
ً
(أمه)؛ ألننا نصف عليا بكرم أمه ال بكرمه هو ،فتقدمت الصفة (الكريمة) على املوصوف
(أمه).
 -2إضافة الصفة إلى املوصوف ،وفيها تتقدم الصفة ويتأخر املوصوف كما في (إن هذا
لهو حق اليقين) (.)2
 -3العلم املنادى املوصوف بابن حين يحرك بفتحة تعامل على أنها فتحة إتباع شكلي
ُ
محمد َ
بن علي ،فمحمد منادى
لحركة الفتح في ابن التي هي صفة لذلك املنادى كما في (يا
يجوز فيه – إلى جانب بنائه على الضم – أن ُيفتح فتحة إعراب أو فتحة بناء أو فتحة
َ
محمد (وهو موصوف بابن مضافة إلى
إتباع ،وهذه األخيرة هي ضالتنا هنا  ،فاملنادى يا
على) ضبط آخره بالفتح ليشاكل حركة الفتح في ابن الواقعة صفة للمنادى.
 .1انظر :القاعدة النحوية .120-118 :
 .2الواقعة.95 :
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والرتبة على هذا النحو ناقضة لألصل املفترض ،ومخالفة ملا عليه القواعد من ضرورة
تقدم املتبوع وتأخر التابع ،ذلك أن التابع هنا هو املنادى وهو متقدم ،واملتبوع هو ابن وهو
متأخر ،ومن املفارقات التي يحسن تسجيلها هنا أن التابع هو املوصوف ،واملتبوع هو
الصفة ،مع أن مقررات القواعد على غير هذا كله (.)1
ويعرض النحاة في باب التوكيد ملسألة تتعلق بدرجة التعريف في االسم الظاهر
والضمير  ،فيرون عدم الصحة التركيبية ملثل( :انتصر املجاهدون هم أنفسهم) ،ويرجع
ً
فساد مثل هذا التركيب عندهم إلى أن الضمير (هم) وقع مؤكدا لالسم الظاهر ،ألن االسم
الظاهر أقوى في درجة التعريف من الضمير  ،وهذا الذي يقره النحاة في باب توكيد االسم
الظاهر بالضمير ينقض ما قرروه فيما يلي:
 -1في قواعد باب الضمير التي تنص على أن الضمير أعلى من غيره في سلم املعارف،
وأعز قوة من االسم الظاهر ،فكيف يستقيم إذن أن تعتمد قاعدة منع توكيد االسم
الظاهر بالضمير على قاعدة منقوضة بأخرى في باب الضمير ؟
وكيف يتأتى – في نحو واحد – صواب قاعدتين معا تقرر إحداهما أن الضمير أقوى
درجة من االسم الظاهر (ومن غيره) في مقولة التعريف ،وتقرر األخرى عكس هذا
ً
املنصوص عليه في باب الضمير فترى أن االسم الظاهر أقوى تعريفا ،وأعلى درجة فيه من
الضمير ؟
 -2في باب التوكيد اللفظي حيث يتحدث النحاة عن توكيد ما ال يدل على الجواب من
ً
الحروف ،ويرون ضرورة أن نعيد مع الحرف مدخوله حين نريد توكيد الحرف توكيدا
ً
ً
ً
ً
لفظيا ،يستوي في ذلك أن يكون مدخول حرف غير الجواب ضميرا أو اسما ظاهرا ،فمن
ً
ً
األول قوله تعالى (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) وفيه أكد
الحرف (إن) فأعيد معه مدخوله.
ومن الثاني أن نقول (إن هللا إن هللا غني حميد) فتوكيد إن يقتض ي تكرار مدخوله
معها.

 .1انظر :القاعدة النحوية.202 -201 :
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والذي يعنينا هنا أن النحاة الذين منعوا توكيد الظاهر بالضمير لضعف األخير عن
األول في درجة التعريف (والتوكيد يكون باألقوى أو املساوي ،وال يكون باألقل درجة) قرروا
في قضيتنا الخاصة بتوكيد حرف غير الجواب :أن مدخول حرف غير الجواب املؤكد حين
ً
ً
يكون اسما ظاهرا فإن إعادة ضميره أولى وأحسن من إعادة االسم الظاهر ،ففي مثل :إن
ً
هللا إن هللا غني حميد ،يحسن أن نقول :إن هللا إنه غني حميد ،بدال من أن نقول :إن هللا
إن هللا غني حميد ،وغني عن الذكر أن الضمير هنا – في نحوهم – توكيد لالسم الظاهر،
فكيف يستقيم أن يقرر في نحو واحد أن الضمير ال يؤكد االسم الظاهر ،ثم يقرر في
النحو نفسه أن توكيد االسم بالضمير هو األولى واألحسن ؟
ويخلص بنا هذا إلى أن ما يزعمه النحاة من أن الظاهر ال يؤكده الضمير ،ألن األول
أقوى تعريفا من الثاني ،واألقوى ال يؤكده األقل ،زعم ينقضه ما تقرر في باب الضمير من
أن الضمير أعرف املعارف ،وينقضه ما ذكر في باب التوكيد اللفظي من أن تأكيد األداة
ً
ً
التي ال تفيد الجواب تأكيدا لفظيا حين يتصل بها اسم ظاهر يكون بذكر الظاهر معها أو
ً
ضميره (وال تؤكد األداة خالية منهما معا) مع استحسان األخير (.)1
فالقول بوجود مثل هذه التناقضات في كتب النحو مما ال سبيل إلى إنكاره ،وهو كاف
في إثبات أن النحاة بشر يخطؤون وأن قواعدهم النحوية لم تسلم من هذه األخطاء
والتناقضات التي تجعلها موضع شك وريبة حول صحتها.

ثانياً :صعوبة النحو
كل من يطالع كتب النحو يقر بصعوبته ،وهذا أمر ال جدال فيه ،ومنشأ هذه الصعوبة
هو املنطق الذي مزج به النحو فجاءت قواعده متأثرة به وبتعليالته ومصطلحاته وأبحاثه،
ً
فضال عن تأثره بالعلوم العقلية األخرى من أصول الفقه والفلسفة والكالم وغيرها من
العلوم التي أثرت في النحو وأخرجته عن حيز الدراسة اللغوية حتى أصبحت تدرس في
نطاق هذه العلوم العقلية.

 .1القاعدة النحوية.93-91 :
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وكان الرماني يمزج كالمه في النحو باملنطق ،حتى قال أبو على الفارس ي( :إن كان النحو
ما يقوله الرماني فليس معنا منه ش ئ ،وإن كان ما نقوله نحن ،فليس معه منه ش ئ) (.)1
وأبرز مظهر من مظاهر تأثر النحو بعلم الكالم واملنطق هو إرساء النحاة لقواعد النحو
على أساس نظرية العامل ،فالعرب (قد عرفوا املنطق في وقت مبكر وأغرموا به ،وأن
العقلية العلمية يؤثر في بحثها – ولو بطريق غير مباشر – الجو الفكري العام الذي يحيط
بها ،اتضحت بداية الطريق في فكرة العامل النحوي؛ إذ تركت الفكرة املنطقية ظاللها على
عقول الباحثين من علماء النحو الذين نقلوها بدورهم إلى دراستهم) ( ،)2وكانت نظرية
العامل من أهم األسباب التي أدت إلى صعوبة النحو وتعقيده ،واملالحظ أنهم اختلفوا في
العامل دون أن يكون لذلك فائدة في الحكم اللفظي ،فهم متفقون على أن املبتدأ مرفوع
لكن الخالف بينهم حول عامل الرفع فيه ،وهذا الخالف أدى بهم إلى جدل طويل كالذي
دار بين أبي عمر الجرمي وأبي زكريا الفراء حول عامل الرفع في املبتدأ (فقال الفراء
للجرمي :أخبرني عن قولهم (زيد منطلق) لم رفعوا ً
زيدا ؟ فقال له الجرمي :باالبتداء ،قال
َ
له الفراء :ما معنى االبتداء؟ قال :ت ْع ِريته من العوامل ،قال له الفراء :فأظهره ،قال له
ْ
ً
الجرمي :هذا معنى ال ُيظ َهر قال له الفراء :فمثله إذا ،فقال الجرمي :ال يتمثل ،فقال الفراء:
ْ
ً
ما رأيت كاليوم عامال ،ال ُيظ َهر وال يتمثل! فقال له الجرمي :أخبرني عن قولهم( :زيد
ضربته) لم رفعتم ً
زيدا ؟ فقال :بالهاء العائدة على زيد ،فقال الجرمي :الهاء اسم فكيف
يرفع االسم؟ فقال الفراء :نحن ال نبالي من هذا؛ فإنا نجعل كل واحد من االسمين إذا
قلت (زيد منطلق) ر ً
افعا لصاحبه ،فقال الجرمي :يجوز أن يكون كذلك في (زيد منطلق)
ألن كل اسم منهما مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع اآلخر ،وأما الهاء في (ضربته) ففي محل
النصب ،فكيف ترفع االسم؟ فقال الفراء :ال نرفعه بالهاء ،وإنما رفعناه بالعائد على زيد،
قال الجرمي :ما معنى العائد؟ قال الفراء :معنى ال يظهر ،قال الجرمي :أظهره ،قال الفراء؛
َ
ال يمكن إظهاره ،قال الجرمي :فمثله ،قال :ال يتمثل ،قال الجرمي :لقد وقعت فيما ف َر ْر َت
منهُ .
فحكي أنه سئل الفراء بعد ذلك فقيل له :كيف وجدت الجرمي؟ فقال :وجدته آية،
ً
شيطانا) ( ،)3ومثل هذا
وسئل الجرمي ،فقيل له :كيف وجدت الفراء؟ فقال :وجدته
 .1إعجاز القرآن ،أبو بكر الباقالني محمد بن الطيب (ت403 :هـ) ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،دار املعارف – مصر  ،ط ،5
1997م ،ص.10
 .2أصول النحو العربي.203 :
 .3اإلنصاف في مسائل الخالف.42-41/1 :
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َ
َ ْ
َ
الجدل العقيم دفع بأبي حيان إلى القول إنه َ(و َهذا الخالف ال يجدي فا ِئ َدة) ( ،)1ومثله ما
وقع من اختالفهم في همزة ال التعريف وهل هي همزة وصل أم همزة قطع ،فقال أبو
َ ْ َ
َ
َ ْ
َ
حيان َ(و َهذا الخالف ال يجدي ش ْيئا َوال َين َب ِغي أن يتشاغل ِب ِه) (.)2
ومما يدل على تأثر النحو بعلم الفلسفة واملنطق هو سيادة التعليل في الدراسات
النحوية على غرار الفالسفة واملتكلمين ،يقول ابن جني (اعلم أن علل النحويين  -وأعني
بذلك حذاقهم املتقنين ال ألفافهم املستضعفين -أقرب إلى علل املتكلمين) ( ،)3والعلل التي
تعلل بها النحاة كثيرة أشهرها أربع وعشرون علة ،وهي:
علة سماع ،وعلة تشبيه ،وعلة استغناء ،وعلة استثقال ،وعلة فرق ،وعلة توكيد،
وعلة تعويض ،وعلة نظير  ،وعلة نقيض ،وعلة حمل على املعنى ،وعلة مشاكلة ،وعلة
معادلة ،وعلة قرب ومجاورة ،وعلة وجوب ،وعلة جواز ،وعلة تغليب ،وعلة اختصار،
وعلة تخفيف ،وعلة داللة حال ،وعلة أصل ،وعلة تحليل ،وعلة إشعار ،وعلة تضاد،
َ
وعلة أولى (.)4
ً
وجنوح النحو إلى كثرة التعليل كان سببا في صعوبته مما أدى بالتالي إلى عزوف الفقهاء
واملحدثين عن النحو ،حتى غدت هذه الظاهرة موضع شكوى النحاة ،يقول ابن فارس
َ
ً
َ(و َق ْد َك َ
َ
َ
بعض الذنوب.
اجتنابهم
ان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أ ْو يقرءونه
ُ
فأما اآلن فقد تجوزا َح َّتى أن املحدث يحدث فيلحن .والفقيه يؤلف فيلحن .فإذا نبها قاال:
َما ندري َما اإلعراب وإنما نحن محدثون وفقهاء .فهما يسران بما ُيساء ِب ِه اللبيب) (.)5
وكان بعض النحاة يتعمد وضع كتبه بلغة غير مفهومة لتشتد حاجة الناس إليه في
فهمه فيتكسب به ،روى الجاحظ أنه سأل أبا الحسن األخفش فقال (أنت أعلم الناس
بالنحو ،فلم ال تجعل كتبك مفهومة كلها ،وما بالنا نفهم بعضها وال نفهم أكثرها ،وما
بالك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض املفهوم ؟! قال :أنا رجل لم أضع كتبي هذه هلل،
وليست هي من كتب الدين ،ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه ،قلت حاجاتهم إلي
 .1همع الهوامع.359/1 :
 .2املصدر نفسه.308/1 :
 .3الخصائص.49/1 :
 .4انظر :االقتراح.257 -256 :
 .5الصاحبي.35 :
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فيها ،وإنما كانت غايتي املنالة ،فأنا أضع بعضها هذا الوضع املفهوم ،لتدعوهم حالوة ما
فهموا إلى التماس فهم ما لم يفهموا ،وإنما قد كسبت في هذا التدبير ،إذ كنت إلى
التكسب ذهبت) (.)1
وكان دماذ أبو غسان صاحب أبي عبيدة قد قرأ من النحو إلى باب الواو والفاء ومن
قول الخليل وأصحابه أن ما بعدها ينتصب بإضمار أن فنبأ فهمه عنه .قال عبد هللا بن
أبي سعد حدثنا عبد هللا بن ماهان املروزي قال حدثنا عبد هللا بن جبان النحوي قال
كتب دماذ إلى املازني:
فك ا ا ا اارت ا ا ا ااي النح ا ا ا ااو ا ا ا ا مللا ا ا ا ا
ً ً
وأ ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بكا ا ا ا ا ا ا ا ا اارا وأ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحاب

وأ ع ا ا ا ا ا ا ا نفسا ا ا ا ا ا ا ا ه ل ا ا ا ا ا ا ا وال ا ا ا ا ا ا اادن
ب ا ا ا ا ا ااول املسا ا ا ا ا ااائل ا ا ا ا ا ااي ا ا ا ا ا اال فا ا ا ا ا ااا

ً
فكن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بظا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ره عاملا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
ً
ا ا ا ا ا ا ااال أن باب ا ا ا ا ا ا ااا علي ا ا ا ا ا ا ا العف ا ا ا ا ا ا ااا

ء للفا ا ا ا ا ا اااء يا ا ا ا ا ا ااا ليت ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا اام يكا ا ا ا ا ا ااا

وللا ا ا ا ا ا ا ا ااواو با ا ا ا ا ا ا ا ااا إلا ا ا ا ا ا ا ا ااى جن ا ا ا ا ا ا ا ا ا

م ا ا ا ا ااا املق ا ا ا ا ا أ س ا ا ا ا ا ق ا ا ا ا ااد لع ا ا ا ا ااا

إذا قل ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ااا وا مل ا ا ا ا ا ا اااذا يق ا ا ا ا ا ا ااا

أجي ا ا ا ا ااوا مل ا ا ا ا ااا قي ا ا ا ا اال ا ا ا ا ا ا ا كا ا ا ا ا ا ا
فق ا ااد ك ا اادت ي ا ااا بك ا اار م ا ااا أ ا ااول م ا ااا

وكن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب اأن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ذا ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

ل لس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اأ ين
عل ا ااى النصا ا ا ر ق ا ااالوا ِ :ض ا اامار أن
أفك ا ا ا ا ا ا اار ا ا ا ا ا ا ااي بابا ا ا ا ا ا ا ا أن أج ا ا ا ا ا ا ااا

2

( )

 .1الحيوان ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهير بالجاحظ (ت255 :هـ) ،دار الكتب العلمية
– بيروت ،ط  1424 ،2هـ ،ص.63-62
 .2أخبار النحويين البصريين.61-60 :
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فالنحو ال يخلو من تعقيدات جمة ،تشكل عقبات أمام الطالب والدارسين ،وقد الزمت
هذه الصعوبات تدريس النحو في العقود األولى ،فكان يقال ملن أراد قراءة كتاب سيبويه
(هل ركبت البحر) كناية عما تحتاجه هذه الدراسة من جهد ومشقة (.)1
وهذا ما دفع بعض القدماء إلى وضع كتب مختصرة في النحو تلبي حاجات املتعلمين،
ككتاب (مقدمة في النحو) لخلف األحمر (ت 180 :هـ) ،قال (ملا رأيت النحويين وأصحاب
العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل ،وأغفلوا ما يحتاج إليه املتعلم املتبلغ
في النحو من املختصر والطرق العربية واملأخذ الذي يخف على املبتدئ حفظه ،ويعمل في
عقله ،ويحيط به فهمه ،فأمعنت النظر والفكر في كتاب أؤلفه ،وأجمع فيه األصول
واألدوات والعوامل على أصول املبتدئين ليستغنى به املتعلم عن التطويل ،فعملت هذه
ً
األوراق ،ولم أدع فيها أصال .وال أداة ،وال حجة ،وال داللة إال أمليتها فيها .فمن قرأها
وحفظها وناظر عليها علم أصول النحو كله مما يصلح لسانه في كتاب يكتبه أو شعر
ينشده أو خطبة أو رسالة إن ألفها) (.)2
وال أدل على صعوبة النحو من كثرة الدعوات املطالبة بتيسيره ،في ظاهرة لم تعهدها
قواعد أي لغة ،بل ال نجد مثل هذه الدعوات في أي فرع من علوم اللغة العربية كالصرف
والبالغة وغيرها ،ودعوات التيسير هذه أخذت شرارتها من ابن مضاء القرطبي الذي يعد
أول من حمل راية هذه الدعوة والتي ضمنها كتابه ( الرد على النحاة) الذي مثل ثورة على
النحو والنحاة.
ً
يقول الدكتور شوقي ضيف واصفا هذه الثورة (وقد استلهم ابن مضاء هذه الثورة ال
في حملة على الفقه والفقهاء ،وإنما في حملة على النحو والنحاة من حوله ،إذ وجد مادة
العربية تتضخم بتقديرات وتأويالت وتعليالت وأقيسة وشعب وفروع وآراء ال حصر لها وال
غناء حقيقيا في تتبعها أو على األقل في تتبع الكثير منها ،فمض ى يهاجمها في ثالثة كتب ،هي:
(املشرق في النحو) و(تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان) وكتاب (الرد على النحاة) وهو –
وحده – الذي بقي من آثاره .وفيه يهاجم نظرية العامل التي عقدت النحو وأكثرت فيه
من التقديرات واملباحث التي ال طائل وراءها في رأيه ،واملتكلم في الحقيقة كما الحظ ابن
 .1انظر :تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب.21 :
 .2مقدمة في النحو ،خلف بن حيان األحمر البصري ( ت 180 :هـ ) ،تحقيق عز الدين التنوخي ،مطبوعات مديرية إحياء
التراث القديم – دمشق 1381 ،هـ  1961 -م ،ص.34-33
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جني هو الذي يعمل الرفع والنصب والجر في الكالم .ويفصل القول فيما أدخلته هذه
النظرية على النحو من عقد التقديرات على نحو ما هو معروف في العوامل املحذوفة مما
يبعد الصيغ عن وجهها الطبيعي ،ويدفع إلى تمحالت ال داعي لها) (.)1
ووصفه الدكتور محمد عيد بقوله (إن ابن مضاء أمة وحده بين النحاة !! لم يسبقه
في نهجه املتكامل عن أصول النحو احد قبله ،ولم يقدره النحاة التقليديون بعده حق
ُ
قدره !! فنس ي اسمه ،وغاب من الدرس النحوي رأيه ،حتى كان عصرنا الحاضر ،فعاد
ً
ً
جليال ،ليأخذ مكانه ومكانته في الدرس اللغوي
الرجل إليه من وراء القرون مهيبا
الحديث) (.)2
وقد ارتكزت دعوة ابن مضاء على عدة أسس ،هي:
 -1إلغاء نظرية العامل.
 -2االعتراض على تقدير العوامل املحذوفة.
 -3إلغاء العلل النحوية.
 -4الدعوة إلى إلغاء القياس.
 -5الدعوة إلى إلغاء التمارين غير العملية.
ً
 -6الدعوة إلى إلغاء كل ما ال يفيد نطقا.
وفي عصرنا الحديث أخذ الشعور بتيسير النحو يتجدد وبدأت األصوات الداعية إليه
تنطلق بعد أن كشف علم اللغة الحديث الستار عن القيمة الحقيقية لآلراء التي طرحها
ابن مضاء قبل عقود من الزمن ،فظهرت محاوالت عديدة استهدفت تبسيط النحو
وإصالحه  ،وتمثلت هذه املحاوالت في:
 -1محاولة وزارة املعارف املصرية سنة 1938.

 .1املدارس النحوية ،شوقي ضيف.305 :
 .2أصول النحو العربي.6 :
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 -2ما اقترحه الدكتور شوقي ضيف في مدخل كتاب (الرد على النحاة).
 -3ما اقترحه األستاذ عبد العال الصعيدي في آخر كتابه (النحو الجديد).
ومن محاوالت اإلصالح محاولتان هامتان:
ً
األولى :محاولة األستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه ( إحياء النحو) وفيها أبدى رأيا في
الظاهرة اإلعرابية.
الثانية :محاولة األستاذ أمين الخولي في بحثه الذي قدمه للمستشرقين في إستانبول في
مؤتمرهم املنعقد سنة ( )1950وموضوعه االجتهاد في النحو العربي .وفيه أبدى األستاذ
الخولي آراء جديدة في طبيعة اللغة ،وضرورة دراسة النحو على أساس هذه الطبيعة (.)1
إذن مسألة تيسير النحو وإصالحه ضرورة تراود كل من يطالع كتب النحو أو يرغب في
تعلمه ،فتدفعه املشقة في فهم علله واختالف اآلراء وتضاربها إلى البحث عن قواعد يسيرة
تفي بالحاجة دون أن يفني العمر في تعلم مسائل ال تجدي فائدة.

 .1الخالف بين النحويين.641-640 :

املبحث الثالث
االجتهاد يف النحو عند احملدثني
رغم الجهود الحثيثة التي بذلها النحاة األوائل في وضع القواعد النحوية إال أن عملهم
ً
ً
جاء مليئا بالثغرات ،فليس كل ما جاء به املتقدمون نعتبره صوابا ونتعبد به ألنه رأي من
يطلق عليهم جمهور النحاة أو أئمة النحاة.
ً
لذا كان ال بد من إبقاء باب االجتهاد مفتوحا في علم النحو الستدراك ما فات النحاة
األوائل من مسائل مهمة في األصول والفروع ،أو تصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء ،وهو
األمر الذي تنبه له النحاة األوائل كالخليل الذي قال (فإن سنح لغيري علة ملا عللته من
النحو هي أليق مما ذكرته باملعلول فليأت بها) (.)1
وذكر ابن جني أن باب االجتهاد فيه مفتوح ملن يملك املؤهالت املطلوبة لذلك ،فهو
علم منتزع من استقراء كالم العرب ،قال في خصائصه (هو علم منتزع من استقراء هذه
اللغة ،فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل نفسه ،وأبا عمرو
فكره)(.)2
ولم يقتصر األمر على القدامى بل نجد من الباحثين املحدثين من يدعو إلى فتح باب
ً
االجتهاد في النحو ،يقول الكرباس ي إن (باب االجتهاد في النحو ال بد وأن يبقى مفتوحا
بشكله املعقول) (.)3
وأخذت املؤسسات اللغوية الكبرى في العصر الحديث على عاتقها مسؤولية االجتهاد في
النحو؛ إذ دلت قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة على أن باب االجتهاد مفتوح في علمي
ً
ً
النحو والتصريف ،وقد اختط املجمع منهجا اجتهاديا في النحو يتعلق باألصول النحوية
 .1اإليضاح في علل النحو.66 :
 .2الخصائص.191-190/1 :
 .3بصائر النور ،محمد صادق محمد الكرباس ي ،إعداد الشيخ عبد العزيز الحبيب ،بيت العلم للنابهين ،ط1425 ،1هـ -
2004م ،ص.150
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وأصدر قرارات في املسائل الفرعية ،وافق في بعضها ما ذهب إليه النحاة األوائل ،وله آراء
ً
تفرد بها مخالفا النحاة ،وإليك آراء املجمع واجتهاداته:

أوالً :املسائل األصولية
 -1السماع:
ً
ً
أصدر املجمع عددا من قراراته النحوية استنادا إلى ما ُسمع عن العرب من املأثور،
كما في القرار اآلتي:
(يذهب بعض الباحثين إلى تخطئة وقوع (ذا) بعد (كم) في نحو ( كم ذا نصحتك) .وترى
ً
اللجنة أنه تعبير صحيح ،يوجه على أن (ذا) زائدة فيه ،استنادا إلى ما جاء في اللسان عن
ً
ابن األعرابي من أن العرب تصل كالمها بذي وذا فتكون حشوا ال يعتد به) (.)1
ً
وأصدر قرارا بجواز بعض األساليب بحملها على لغة بعض القبائل كطيء ،كما في
القرار اآلتي:
(مما تجري به األقالم في االستعمال املعاصر قولهم( :فالن أحسن من ذي قبل) ،وقد
درست اللجنة هذا التعبير  ،فتبين لها أن األصل الصحيح فيه أن يقال (فالن أحسن منه
ً
قبل)  .وترى اللجنة أن (ذي) هنا يمكن أن تكون اسم موصول معربا على لغة طيء.
والكالم على حذف مضاف ،والتقدير  :حال فالن أحسن من التي قبل .وعلى ذلك قررت
اللجنة أن هذا التعبير جائز في االستعمال) (.)2
مصادر السماع
وكان للمجمع موقف من مصادر السماع التي اعتمد عليها النحاة في تقعيد القواعد
النحوية ،وتمثل موقفهم فيما يأتي:
 .1القرارات املجمعية في األلفاظ واألساليب من  1934إلى  1987م ،أعدها وراجعها :محمد شوقي أمين ،إبراهيم الترزي،
الهيئة العامة لشؤون املطابع االميرية – القاهرة1141 ،هـ  1989 -م ،ص.113
 .2املصدر نفسه.142 :
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 -1القرآن الكريم
استشهد املجمع باآليات القرآنية في صياغة عدد من األساليب والتراكيب التي اعترض
عليها البعض ،فعن استعمال التركيب اآلتي:
حضر (ما يقرب) من عشرين ،وتخلف (ما يزيد) على أربعين ،جاء في قرار املجمع:
(يشيع هذا األسلوب في كتابات املعاصرين ،وهو ما يعترض عليه بأن (ما) فيهما
[للعاقل ،على حين أن الشائع في استعمال (ما) أن تكون لغير العاقل.
وقد درست اللجنة هذا] ،وانتهت إلى قبول األسلوب باألدلة اآلتية:
األول :أن النحاة يجيزون استعمال (ما) للعاقل على سبيل الندرة.
الثاني :وهو أفضل الوجهين في رأي اللجنة – أن (ما) في – التعبيرين نكرة موصوفة
معناها هنا (عدد) ويكون املعنى حينئذ :حضر عدد يقرب من كذا أو يزيد عليه .ومثله ما
جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في
األرض ما لم نمكن لكم)؛ إذ يرى جمهور املفسرين أن (ما) في اآلية نكرة موصوفة ،أي
ً
مكناهم تمكينا لم نمكنه لكم.
الثالث :أن تكون (ما) موصولة صفة لغير العاقل ،والتقدير :حضر العدد الذي يقرب
من كذا أو يزيد عليه.
ولهذا كله يرى املجمع إجازة هذا األسلوب في املعنى الذي يستعمله املعاصرون) (.)1
 -2الحديث الن و
ً
أصدر املجمع قرارا بين فيه موقفه من االحتجاج بالحديث في صياغة القواعد النحوية
كما يأتي:
(اختلف علماء العربية في االحتجاج باألحاديث النبوية ،لجواز روايتها باملعنى ،لكثرة
األعاجم في رواتها ،وقد رأى املجمع االحتجاج ببعضها في أحوال خاصة ،مبينة فيما يأتي:
 .1القرارات املجمعية في األلفاظ واألساليب.157 :
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 -1ال يحتج في العربية بحديث ال يوجد في الكتب املدونة في الصدر األول ،كالكتب
الصحاح الست فما قبلها.
 -2يحتج بالحديث املدون في هذه الكتب اآلنفة الذكر ،على الوجه اآلتي:
أ -األحاديث املتواترة واملشهورة.
ب -األحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.
ج -األحاديث التي تعد من جوامع الكلم.
د -كتب النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم).
هـ  -األحاديث املروية لبيان أنه كان (صلى هللا عليه وآله وسلم) يخاطب كل قوم
بلغتهم.
و -األحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء.
ز -األحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم ال يجيزون رواية الحديث باملعنى ،مثل:
القاسم بن محمد ،ورجاء بن حيوة ،وابن سيرين.
ح -األحاديث املروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة) (.)1
ً
وطبقا لذلك فقد اعتمد املجمع على الحديث في عدد من القرارات منها:
(يجوز إدخال (أل) على العدد املضاف دون املضاف إليه ،مثل الخمسة كتب ،واملائة
ً
صفحة ،والثالثمائة دينار ،واأللف كتاب ،استئناسا بورود مثله في الحديث ،كما في

 .1القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعا ودراسة وتقويما إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام
 1415هـ  1995 -م ،خالد بن سعود بن فارس العصيمي ،دار التدمرية ،الرياض – اململكة العربية السعودية ،دار ابن حزم،
بيروت – لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2003 -م ،ص.680
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صحيح البخاري ،وبإجازة بعض النحاة لذلك كابن عصفور وإن عده ابن الشهاب
ً
الخفاجي قبيحا) (.)1
 -3كال العر
أ -الشعر:
واستشهد املجمع بالشعر الجاهلي واإلسالمي في موارد ،منها في إجازتهم أسلوب:
ْ ُ
و(إن أعطي اإلنسان ما طلب لتمنى لو
(هم غير آمنين وإال ملا طالبوا بالحدود اآلمنة)
يزاد)
جاء في القرار:
(يخطئ بعض النقاد هذين األسلوبين ونحوهما مما تجيء فيه الالم بعد (إن) الشرطية
على أساس أن القواعد النحوية ال تجيز اقتران جواب (إن) بالالم.
وقد درست اللجنة هذه املسألة ،ثم انتهت إلى تصحيح استعمال األسلوبين وتوجيههما
على ان الالم فيهما واقعة في جواب (لو) محذوفة ،أو في جواب قسم مقدر إذا كان الكالم
ً
يقتض ي التوكيد ،استئناسا بورود مثل ذلك في شعر من يحتج به كالنابغة ،والشنفرى) (.)2
أما املولدون فقد اختلف آراء أعضاء املجمع في االحتجاج بكالمهم ،وبعد مناقشة
طويلة بينهم صدر القرار اآلتي:
(املولد :هو اللفظ الذي استعمله املولدون على غير استعمال العرب ،وهو قسمان:
قسم جروا فيه على أقيسة كالم العرب ،من مجاز أو اشتقاق أو نحوهما ،كاصطالحات
العلوم والصناعات وغير ذلك ،وحكمه أنه عربي سائغ.

 .1في أصول اللغة( ،ويشمل أعمال لجنة األصول والقرارات التي أصدرها املجمع بناء عليها في أصول اللغة وأوضاعها العامة،
ً
معلقا عليها ،مقرونة بما قدم في شأنها من بحوث ومذكرات ،وذلك في الدورات السبع :من الخامسة والثالثين إلى الحادية
واألربعين) ،أخرجها وضبطها وعلق عليها :محمد شوقي أمين ،مصطفى حجازي ،ط  1359 ،1هـ  1975 -م.182/2 ،
 .2القرارات املجمعية في األلفاظ واألساليب.130 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 118

وقسم خرجوا فيه عن أقيسة كالم العرب ،إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه
العرب ،وقد أصدر املجمع في شأن هذا النوع قراره.
وإما بتحريف في اللفظ أو الداللة ال يمكن معه التخريج على وجه صحيح ،وإما بوضع
ً
اللفظ ارتجاال ،واملجتمع ال يجيز النوعين االخيرين في فصيح الكالم) (.)1
وقد احتج عدد من أعضاء املجمع بكالم املولدين كأشجع السلمي واملتنبي وأبي نواس
وبشار (.)2
 النث :ً
ً
ً
ً
واستشهاد املجمع بالنثر كان قليال سواء كان حكمة أم مثال أم قوال سائرا ( ،)3كما في
القرار اآلتي:
(ترى اللجنة أنه يجوز دخول (ها) التنبيه على الضمير ،دون أن يكون الخبر اسم إشارة
نحو :ها أنا أفعل ،وها أنت تفعل .مستدلين على صحة ذلك بالشواهد العديدة التي
وردت في كالم العرب الذين يحتج بقولهم ،مثل قول الشاعر  -وهو أبو كبير الهذلي :-
ً
زينب
ولوعا فشطت غربة دار ٍ

فها أنا أبكي والفؤاد قريح

ومن النثر ما ينسب إلى خالد بن الوليد( :ثم ها أنا أموت على فراش ي)

( 165 -1عيون

األخبار).

وما ينسب إلى املستورد بن علفة الخارجي (وها أنتم تعلمون ما حدث)

( 48 -1الكامل

للمبرد).

ولهذا ال حرج على كاتب أن يكتب :ها أنا ،وها أنت ،وها هو ،وما يشبه ذلك من
الضمائر) (.)4

 .1القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.695-694 :
 .2انظر  :املصدر نفسه.697-696 :
 .3انظر :املصدر نفسه.689 :
 .4املصدر نفسه.117 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 119

 -2القياس:
لم يختلف موقف املجمع من القياس عن موقف النحاة األوائل في كونه األصل األهم
الذي يعتمد عليه في صياغة القرار ،فقد بنى الكثير من قراراته على هذا األصل في وضعه
للقواعد النحوية ،منها:
ً
أ( -جاء النعت باملصدر كثيرا في مثل :رجل صوم وعدل ورضا ،ومع هذا يذهب النحاة
إلى أنه مقصور على السماع.
ً
وترى اللجنة – استنادا إلى ما ذهب إليه بعض املحققين – أن النعت باملصدر مقيس
ً
ً
قياسا مطردا بالشروط التي ضبط بها ما سمع ،وهي:
ً
ً
 -1أن يكون مفردا مذكرا.
 -2أن يكون مصدر ثالثي ( ،)1أو بوزنه.
ً
 -3أال يكون ميميا) (.)2
واستدل املجمع في قراراته النحوية باألصول األخرى ،كاالستصحاب وذلك في منع
وصف املؤنث باملذكر في ألقاب املناصب واألعمال ،فال يقال :فالنة أستاذ أو رئيس؛ ألن
األصل وجوب مطابقة النعت للمنعوت في التذكير والتأنيث (.)3
ومنها االستحسان كما في إثبات الياء من اسم الفاعل املنقوص النكرة في الوصل إذا
ً
ً
كان مرفوعا أو مجرورا ،فيقال هذا قاض ي عادل (.)4

ً
ً
 .1كذا ورد في الكتاب ،والصواب (أن يكون مصدرا ثالثيا).
 .2في أصول اللغة.160/2 :
 .3انظر :القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.709-708 :
 .4انظر :املصدر نفسه.710-709 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 120

ثانياً  :املوضوعات النحوية
وهناك العديد من القرارات التي أصدرها املجمع في املوضوعات النحوية ،فخالف رأي
جمهور النحاة فيها ،وإليك البعض من هذه القرارات:
 -1ذهب النحاة إلى أن همزة التسوية الواقعة بعد سواء وأخواتها ،يجب العطف
بعدها بـ (أم) املتصلة ،فتقول (سواء علي أقمت أم قعدت) ،يقول الرماني في هذا الصدد
َ
َ َ
َ
سواء علي أذهبت أم ْ
(وتقول َ
جئت وال يجوز بـ أو ِألن َسواء ال بد ِف َيها من شيئين أل َّنك
تقول سواء علي هذان وال تقول سواء علي هذا) (.)1
وقال ابن الحاجب (أال ترى أنك إذا قلت :سواء علي أقمت أم قعدت ،فتقديره :سواء
علي قيامك وقعودك ،فيجب أن تقدر (أم) بالواو وإال اختل الكالم .ألنك لو قلت :سواء
علي قيامك أو قعودك ،لم يستقم) (.)2
َّ ْ َ ْ َ ْ َ
األ ْش َياء مفيدة بعد الطلب َّ
الت ْخيير َأو ْاإل َب َ
احة
وقال ابن هشام (وأو ألحد الشيئي ِن أو
ِ
َِ
َّ َ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َوبعد الخ َبر الشك أو التشكيك ،مثالها ألحد الشيئي ِن قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم
َ
َ
ْ
َ ْ ُ َ
َْْ
َ
عمون أهليكم أو كسوتهم
عشرة َم َس ِاكين من أوسط ما تط
وألحد األش َياء فكفارته إط َعام
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ َ ْ
َ َ
َ َ
أو ت ْح ِرير َرق َبة ولكونها ألحد الش ْيئ ْي ِن أو األش َياء ْامتنع أن ُيقال َس َواء َعلي أقمت أو قعدت
َ
َ
َ َّ
َ َ َ َ َ
ِألن َس َواء ال ُبد ِف َيها من ش ْيئ ْي ِن ِأل َّنك ال تقول َس َواء َعلي َهذا الش ْيء) (.)3
ً
وأجاز املجمع استعمال (أو) مع سواء ،تيسيرا على املتكلمين والكاتبين ،فذكر في قراره:
ً
(يجوز استعمال (أم) مع الهمزة وبغيرها ،وفاقا ملا قرره النحاة ،واستعمال (أو) مع
الهمزة وبغيرها كذلك ،على نحو التعبيرات اآلتية:
سواء علي أحضرت أم غبت – سواء علي حضرت أم غبت – سواء علي أحضرت أو
غبت – سواء علي حضرت أو غبت.
 .1منازل الحروف ،علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا ،أبو الحسن الرماني املعتزلي (ت384 :هـ) ،تحقيق :إبراهيم السامرائي،
دار الفكر – عمان( ،د -ت) ،ص.60
 .2أمالي ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي املالكي (ت646 :هـ)،
دراسة وتحقيق :د .فخر صالح سليمان قدارة ،دار عمار – األردن ،دار الجيل – بيروت 1409 ،هـ  1989 -م.745/2 ،
 .3شرح قطر الندى وبل الصدى شرح قطر الندى وبل الصدى ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو
محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد ،القاهرة  ،ط  ،1383 ،11ص.305
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واألكثر في الفصيح استعمال الهمزة وأم في أسلوب "سواء") (.)1
 -2القاعدة عند النحاة هي عدم جواز دخول (ال) التعريف على العدد املفرد دون
املعدود ،ونقل ابن قتيبة عن أبي زيد قوله (من العرب من يقول (املائة الدرهم) و (األلف
الدرهم) و(الخمس املائة الدرهم) و (الخمسة العشر الدرهم) وهو رديء في القياس وليس
بلغة قوم فصحاء) (.)2
وأجاز البصريون دخوله على املعدود دون العدد ،أما الكوفيون فقالوا بجواز تعريف
َْ ً َ
ً
ْ
َ
ضا ِإلى بعضَ ،وجعلت
الجزأين معا ،يقول ابن سيدة (ف ِإن َزاد على َو ِاحد َوأكثر أضفت بع
ََ َ َ
ْ
ََ َ
َ
َ
َ
َّ َ
ِآخره ِباأللف َوالالم .تقول ِفي ت ْع ِريف ثالثة أ َثواب :ثالثة األثوابَ .و ِفي مائة ِد ْر َهم :مائة
َ
َ
َ
َ َ
الد ْر َهم.
الد ْرهم .و ِفي مائة ألف ِد ْرهم :مائة ألف ِ
ِ
َ
ُ
ً
َ َ ْ َ َ َ َ َّ
خالفا في َأن َه َذا َ
َو َل ْي َ
اعر َو ُه َو ذو الرمة:
ص ِحيحَ ،وأنه من كالم العرب .ق
س
ال الش ِ
ِ
ََ
ْ
َ ْ
َّ
َ(وهل يرجع الت ْس ِليم أو يكشف ال َعمى ثالث األثافي والديار البالقع)
ْ
ْ
َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ ْ
َ َّ
َ
َ َّ
حسن ال َو ْجه،
وأجاز الكو ِفيون ِإدخال األلف والالم على األول والثا ِني ،وشبهوا ذ ِلك بال ِ
ََ ُ
َّ
الث َال َثة األثواب ،والخمسة َّ
الد َر ِاهم) (.)3
فقالوا:
َ
وحكى السيوطي اإلجماع على ذلك فقال َ(ال تدخل على أول ْاملُ َ
ضاف َم َع تجرد ثا ِنيه
ِب ِإ ْج َماع) (.)4
وأجاز املجمع إدخال (ال) التعريف على املضاف دون املضاف إليه ،فجاء في قراره:
(يجوز إدخال (ال) على العدد املضاف دون املضاف إليه ،مثل الخمسة كتب ،واملائة
ً
صفحة ،والثالثمائة دينار ،واأللف كتاب ،استئناسا بورود مثله في الحديث ،كما في

 .1القرارات املجمعية في األلفاظ واألساليب ،101 :القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.296 :
 .2أدب الكاتب.273 :
 .3العدد في اللغة ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي (ت458 :هـ) ،تحقيق :عبد هللا بن الحسين الناصر ،عدنان
بن محمد الظاهر ،ط1413 ،1هـ 1993م ،ص.64
 .4همع الهوامع.260/3 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 122

صحيح البخاري وبإجازة بعض النحاة لذلك كابن عصفور ،وإن عده ابن شهاب الخفاجي
ً
قبيحا) (.)1
 -3القياس عند النحاة أن تحذف الياء من االسم املنقوص إذا كان نكرة في حالتي
بجوار ،فقال :هو في حال
الرفع والجر ،يقول سيبويه (وسألت الخليل عن رجل يسمى
ٍ
ً
الجر والرفع بمنزلته قبل أن يكون اسما .ولو كان من شأنهم أن يدعوا صرفه في املعرفة
لتركوا صرفه قبل أن يكون معرفةَّ ،
ألنه ليس ش يء من االنصراف بأبعد من مفاعل ،فلو
امتنع من االنصراف في ش يء المتنع إذا كان مفاعل وفواعل ونحو ذلك .قلت :فإن جعلته
ً
ً
اسم امرأة ؟ قال :أصرفها؛ ألن هذا التنوين جعل عوضا ،فيثبت إذا كان عوضا كما ثبتت
التنوينة في أذرعات إذ صارت كنون مسلمين.
قاض اسم امرأة ،فقال :مصروفة في حال الرفع والجر ،تصير ههنا بمنزلتها
وسألته عن ٍ
َّ
أدل اسم رجل عنده ؛ ألن العرب اختارت في هذا
إذ كانت في مفاعل وفواعل  .وكذلك ٍ
حذف الياء إذا كانت في موضع غير تنوين في الجر والرفع ،وكانت فيما ال ينصرف ،وأن
ً
يجعلوا التنوين عوضا من الياء ويحذفوها) (.)2
وقال ابن عقيل (وحكم هذا املنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاض ي وقال
َ َََْ َ
َ
هللا) ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء) (.)3
هللا تعالى( :يا قومنا أ ِج ُيبوا د ِاع َي ِ
ًّ ً
ً
ْ
حذفت ُ
جر َد من ْ
وقال الغالييني إن املنقوص (إذا َت َّ
ياؤه لفظا وخطا في
واإلضافة
(أل)
ِ
ْ
وثبتت في حال النصب ،نحو (جعلك ُ
َ
حالتي َّ
هللا
جان)،
الرفع
قاض على ٍ
والجر ،نحو (حكم ٍ
ِ
ً
ً
هاديا إلى الحق ،داعيا إليه) (.)4
قال املجمع في قراره:
(يجوز إثبات الياء في اسم الفاعل املنقوص النكرة – عند الحاجة – في حالتي الرفع
والجر) (.)1
 .1في أصول اللغة.182/2 :
 .2الكتاب.311-310/3 :
 .3شرح ابن عقيل.82/1 :
 .4جامع الدروس العربية.107/1 :
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ً
ً
 -4إذا ذكرت أعالم متتابعة ألشخاص مختلفين ،وكان األول منها ابنا ،والثاني أبا،
ً
والثالث جدا ،نحو  :محمد وعلي وحسن ،تعين في اللغة العربية أن يؤتى كلمة (ابن) بين
َ َ
ُ ُ
علي ِبن
علي ِبن
ٍ
حسن) و(رأيت محمد بن ٍ
العلم الثاني والثالث ،فيقال (هذا محمد بن ٍ
حسن) ،فالعلم األول يعرب حسب موقعه،
علي ِبن
حسن) و(سلمت على
ِ
ٍ
ٍ
محمد ِبن ٍ
ً
ً
ً
ن
ن
وتكو كلمة (بن) صفة له ،مضافة إلى العلم الثاني ،ويكو موصوفا أيضا بكلمة (بن)
وتضاف إلى العلم الثالث ،وهذا االستعمال هو الشائع في الجاهلية واإلسالم ،وبه نزل
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
َ ْ
صن ْت ف ْر َج َها ف َن َفخ َنا ِف ِيه ِم ْن
القرآن الكريم فقال تعالى﴿ :ومريم ابنت ِعمران ال ِتي أح
ُ َ َ َ َّ َ ْ َ
ُ
َ َ
َْ
ات َ ِرب َها َوك ُت ِب ِه َوكان ْت ِم َن القا ِن ِت َين﴾(.)2
وحنا و
صدقت ِبك ِل َم ِ
ر ِ
وأجاز املجمع حذف (ابن) منها ،وتم عرض عدة اقتراحات في ضبط هذه األعالم:
أ -أن يعرب العلم األول منها على حسب العوامل ،وتجر بقية األعالم باإلضافة ،إذ كل
ُ
حسن).
علي
ٍ
علم يضاف إلى ما بعده ،فيقال (جاء محمد ٍ
ب -أن يعرب العلم األول منها على حسب العوامل ،وتجر بقية األعالم على تقدير لفظ
ً
ُ
ً
حسن).
علي
(ابن) قبل العلم الثاني والثالث ،فيقال مثال (جاء محمد ٍ
ج -أن يعرب العلم األول حسب العوامل ،ويقام العلم الثاني مقام كلمة (ابن) ويأخذ
ً
إعرابه ،وكذا يقام العلم الثالث مقام كلمة (ابن) الثانية ويأخذ إعرابه ،فيكون العلم تابعا
ً
ملا قبله في اإلعراب كما كانت كلمة (ابن) تابعة ملا قبلها في اإلعراب ،فيقال مثال (سافر
ٌ
محمد ٌ
حسن).
علي
ٍ
د -أن تجعل األعالم املتتابعة في نحو (سافر محمد علي حسن) من باب التركيب
املزجي ،فيفتح الجزءان األول والثاني ،ويظهر اإلعراب على الجزء األخير منها ،مع منعه من
َ
ُ
محمد َ
حسن).
علي
الصرف للعلمية والتركيب ،فيقال (سافر
ً
َ
َ
محمد َ
حسن).
علي
ويمكن أيضا أن تبنى األجزاء الثالثة كلها على الفتح ،فيقال (سافر

 .1القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.59 :
 .2التحريم.12 :
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ْ
ْ
محمد ْ
حسن)
علي
هـ -أن تسكن االعالم املتتابعة بعد حذف كلمة (ابن) في نحو (سافر
ً
ْ
المْ .
قياسا على أسماء حروف الهجاء في أوائل السور ،نحو (ألم) ونطقها هكذا :ألفْ .
ميم.
و -أن تسكين األعالم الثالثة إجراء للوصل مجرى الوقف ،ويمكن أن تعرب ،بأن يكون
العلم األول على حسب العوامل مع إضافته للعلم الثاني ،وإضافة العلم الثاني للعلم
الثالث على أنها قد أجري فيها الوصل مجرى الوقف فسكنت سواء في ذلك العلم املفرد
واملركب.
ً
ثم أعاد املجمع النظر في القرارات السابقة فأصدر قرارا أجاز فيه ما يجري على األلسن
من حذف (ابن) من األعالم املتتابعة في مثل (سافر محمد علي حسن) ورأى ان تضبط
األعالم على أحد وجهين:
أ -يعرب العلم األول بحسب موقعه ويجر ما يليه باإلضافة.
ب -تسكن األعالم كلها إجراء للوصل مجرى الوقف (.)1

 .1انظر :القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.264 - 253 :

الفصل الثالث
خمالفة القرآن والسنة والعلماء لقواعد النحو

املبحث األول
خمالفة القرآن والسنة لقواعد النحو

أوالً :خمالفة القرآن لقواعد النحو
يكفي في إثبات أن قواعد النحو قواعد وضعية وال يجوز محاكمة املعصوم بها،
مخالفة آيات القرآن الكريم لهذه القواعد التي أوجب النحاة على الناس االلتزام بها،
ً
ً
وحرموا الخروج عليها حتى جعلوها حاكما على املعصومين وقانونا ملعرفة خليفة هللا،
واآليات القرآنية التي خرجت على قواعد النحاة كثيرة نقتصر على ذكر البعض منها:
ً
ً
ً
ً
ً
 -1املعطوف يتبع املعطوف عليه في اإلعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما طبقا لقاعدة
ُ
النحاة ،يقول املبرد في هذا الصدد (فهذه الحروف – حروف العطف – تدخل الثاني من
اإلعراب فيما دخل فيه األول) (.)1
ولكننا نجد في القرآن ما يخالف هذه القاعدة في موارد ،منها:
َّ
الصاب ُئو َن َو َّ
الن َ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
ص َارى َم ْن َآم َن ِبالل ِه
أ -في قوله تعالى ِ ﴿ :إن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا و ِ
َ َ َ َ ً َ َ ٌ َ
ُ َ
َ َْْ
ص ِالحا فال خ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنون﴾(.)2
اآلخ ِر وع ِمل
واليو ِم ِ
فـ (الصابئون) معطوف على اسم (إن) وكان حقه النصب بحسب قواعد النحويين،
قال العكبري (ويقرأ بالهمز والنصب عطفا على الذين ،وهو شاذ في الرواية صحيح في
ً
منصوبا في آيتين من القرآن ،هي قوله تعالى في سورة البقرة ﴿إ َّن َّالذ َ
ين
القياس) ( ،)3وورد
ِ
ِ
َ َ َ َ ً ََ
َآم ُنوا َو َّالذ َ
ين َه ُادوا َوا َّلن َ
ص َارى َو َّ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ص ِالحا فل ُه ْم
اآلخ ِر وع ِمل
ِ
الص ِاب ِئين من آمن ِبالل ِه واليو ِم ِ

 .1املقتضب.150/1 :
 .2املائدة.69 :
 .3التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري (ت616 :هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي،
عيس ى البابي الحلبي وشركاه ( ،د -ت ).451/1 ،
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َ
َ ٌ َ
ُ َ
أ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َ ِرب ِه ْم َوال خ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنون﴾( ،)1وقوله تعالى في سورة الحج ﴿ ِإ َّن
َّ
َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ
ين أش َركوا ِإ َّن الل َه َي ْف ِص ُل
ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا والص ِاب ِئين والنصارى واملجوس وال ِذ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ
الل َه َع َلى ُكل َش ْيء َشه ٌ
يد﴾( ،)2ولكن القرآن خالف هذه القاعدة في
بينهم يوم ال ِقيام ِة ِإن
ِ
ٍ ِ
سورة املائدة ورفعه.
ب -وجاءت آية أخرى عطفت املنصوب على املرفوع ،في مخالفة واضحة لقواعدهم
ُ
َ
ْ ْ
ُْْ َ ْ َ
َ ْ َّ ُ َ
اسخون ِفي ال ِعل ِم ِم ْن ُه ْم َواملؤ ِم ُنون ُيؤ ِم ُنون ِب َما أ ِنز َل ِإل ْي َك
النحوية ،وهي قوله تعالى ﴿ل ِكن الر ِ
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ
الله َو ْال َي ْوم اآلخر ُأ ْو َلئكَ
ِ ِ ِ ِ
يمين الصالة واملؤتون الزكاة واملؤ ِمنون ِب ِ
وما أ ِنزل ِمن قب ِلك وامل ِق ِ
ً
ً
َ ً
ْ
َس ُنؤ ِت ِيه ْم أ ْجرا َع ِظيما﴾( ،)3والصواب أن يقول بحسب قواعد النحو (واملقيمون) عطفا
على املرفوع.
ً
ج -وفي مورد آخر يخالف القرآن الكريم قواعد العطف عندما يعطف مجزوما على
َ
َ َ ْ َ ُ ْ
َ
ُ
منصوب ،ففي قوله تعالى ﴿ َوأ ْن ِف ُقوا ِم ْن َما َر َز ْق َناك ْم ِم ْن ق ْب ِل أ ْن َيأ ِت َي أ َح َدك ْم املَ ْو ُت ف َي ُقو َل
ْ
ص َّد َق َو َأ ُك ْن م ْن َّ
َرب َل ْوال َأ َّخ ْرَتني إ َلى َأ َجل َقريب َف َأ َّ
(وأكن)
الص ِال ِح َين﴾( ،)4عطف (املجزوم
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
نَ
َ
على املنصوب (أصدق) ،والصحيح بحسب قواعدهم أن ينصب املعطوف فيقول (وأكو ).
 -2القياس أن ُيكسر الضمير (الهاء) إذا ُسبق بالياء ،هذا ما يقوله النحويون ،قال
سيبويه (فالهاء تكسر إذا كان قبلها ٌ
ياء) ( ،)5والسؤال املطروح هو :هل التزم القرآن بهذه
القاعدة الشائعة؟ من املؤكد أنه لم يلتزم بها ،بل خالفها في موضعين:
َ َ
َ
َّ
األول :في قوله تعالى ﴿ َو َم ْن أ ْوفى ِب َما َع َاه َد َعل ْي ُه الل َه﴾( )6بضم الهاء في (عليه) والصواب
ً
نحويا كسرها.

 .1البقرة.62 :
 .2الحج.17 :
 .3النساء.162 :
 .4املنافقون.10 :
 .5الكتاب.195/4 :
 .6الفتح.10 :
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نسان ُ
ال َأ َ َرأ ْي َت إ ْذ َأ َو ْي َنا إ َلى َّ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ
الثاني :في قوله تعالى ﴿ َق َ
يه
الصخ َر ِة ف ِإ ِني ن ِسيت الحوت وما أ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ً
ً
َ َ
َّ َّ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ان أ ْن أذك َر ُه َو َّاتخذ َس ِبيل ُه ِفي ال َب ْح ِر َع َجبا﴾( ،)1جاءت الهاء مضمومة أيضا
ِإال الشيط
فخالفت بذلك القاعدة التي وضعها النحاة.
 -3املشهور أن أقل الجمع ثالثة ( ،)2وهذا يعني عدم جواز إطالق صيغة الجمع على
ً
أقل من الثالثة قياسا ،وهذا خالف ما جاء في القرآن الكريم ،فقد استعمل صيغة الجمع
مع االثنين في موارد عدة منها:
أ -في قوله تعالى ﴿إن تتوبا إلى هللا فقد صغت قلوبكما﴾( )3فالخطاب في اآلية موجه إلى
عائشة وحفصة كما ذكر ذلك املفسرون ( ،)4ولذلك ورد بصيغة املثنى (تتوبا) ،ثم أعقبه
ً
بقوله (فقد صغت قلوبكما) مستخدما صيغة الجمع (قلوبكما) والصواب (قلباكما).
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ
الس ِارقة فاقط ُعوا
ب -وما ذكرناه في اآلية السابقة تجري على قوله تعالى﴿ :والس ِارق و
َْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
اال ِم َن الل ِه َوالل ُه َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم﴾( ،)5فقد وردت كلمة (أيديهما)
أي ِديهما جزاء ِبما كسبا نك
ِ
بصيغة الجمع بالرغم من أنها عائدة إلى املثنى (السارق والسارقة) ،وهو مخالفة صريحة
ً
لقواعد النحاة ،والصواب نحويا أن يقال (يديهما).
َ
ج -ومن املوارد األخرى التي خالف فيها القرآن هذه القواعد قوله تعالىَ ﴿ :هذ ِان
ً
ْ
اخ َت َ
َخ ْ
ص ُموا ِفي َ ِرب ِه ْم﴾( )6والصواب نحويا أن يقول (اختصما).
ص َم ِان
َ
َ
د -وقوله تعالىَ ﴿ :وإن َطائ َف َتان م َن ْاملُ ْؤمن َين ْاق َت َت ُلوا َف َأ ْ
ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ف ِإن َبغ ْت ِإ ْح َد ُاه َما
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ
َ
على األخرى فقا ِتلوا ال ِتي تب ِغي حتى ت ِفيء ِإلى أم ِر الل ِه ف ِإن فاءت فأص ِلحوا بينهما ِبالعد ِل
َْ ُ
َّ
ُْ
َوأق ِسطوا ِإ َّن الل َه ُي ِح ُّب امل ْق ِس ِط َين﴾( ،)7والصواب بحسب قواعد النحو أن يقول (اقتتلتا).
 -4ووردت آيات استعملت فيها صيغة املفرد مع االثنين ،ومن هذه اآليات:
 .1الكهف.63 :
 .2انظر :أوضح املسالك ،35/1 :الكليات.333 :
 .3التحريم.4 :
 .4انظر :الجامع ألحكام القرآن ،188/18 :التفسير الكبير.570/30 :
 .5املائدة.38 :
 .6الحج.19 :
 .7الحجرات.9 :
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َْ
ْ َ
َ َ
أ -قوله تعالى ﴿فأ ِت َيا ِف ْر َع ْون ف ُقوال ِإ َّنا َر ُسو ُل َر ِب ال َع ِامل َين﴾( ،)1فالخطاب هنا جاء
ً
بصيغة املثنى موجها إلى موس ى وهارون (عليهما السالم) (فأتيا) (فقوال) ثم تتغير هذه
الصيغة وفي نفس السياق إلى صيغة املفرد (رسول) والصواب بحسب القواعد النحوية
ََ
َْ
َ
أن يقال (رسوال) ،كما ورد في قوله تعالى في سورة طه ﴿فأ ِت َي ُاه ف ُقوال ِإ َّنا َر ُسوال َرِب َك فأ ْر ِس ْل
ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
الم َعلى َم ْن َّات َب َع ال ُه َدى﴾(.)2
معنا ب ِني ِإسرا ِئيل وال تع ِذبهم قد ِجئناك ِبآي ٍة ِمن رِبك والس
َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ
الل ُه َو َر ُس ُول ُه َأ َح ُّق َأ ْن ُي ْر ُ
ض ُ
وه ِإ ْن
ب -وفي قوله تعالى ﴿يح ِلفون ِبالل ِه لكم ِليرضوكم و
َ ُ ْ
كانوا ُمؤ ِم ِن َين﴾( )3يتكرر نفس االستعمال ،عندما تتحدث اآلية الشريفة عن االثنين (هللا) و
(رسوله) فتعقبهما صيغة املفرد (يرضوه) والصواب بحسب قواعد النحو أن يقال
(يرضوهما).
( -5كان) من األفعال الناقصة التي تدخل على ْاملُ ْب َت َدأ َو ْال َخ َبر َفترفع ْاملُ ْب َت َدأ َويصير ْ
اس َ
مها
َ
ْ َ
وتنصب الخ َبر َويصير خ َب َرها ( ،)4والقرآن الكريم خالف هذه القاعدة في قوله تعالى ﴿ َوِإ ْن
َ َ ُ ُ ْ َ ََ ٌَ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ
ُ َ َ َ
ص َّدقوا خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ُنت ْم ت ْعل ُمون﴾( )5فجاء خبر كان
كان ذو عسر ٍة فن ِظرة ِإلى ميسر ٍة وأن ت
ً
مرفوعا وهو(ذو) وحقه النصب كما يقول النحاة.
 -6يجب في ضمير الغائب عند النحاة أن يعود إلى اسم مذكور قبله ،ويطابقه الضمير
في اإلفراد والتثنية والجمع وغيرها من الحاالت ( ،)6واآلية اآلتية لم تلتزم بهذه القاعدة
َّ
َ َ
اس َت ْو َق َد َنا ًرا َف َل َّما َأ َ
النحوية ،قال تعالى ﴿ َم َث ُل ُه ْم َك َم َثل َّالذي ْ
ض َاء ْت َما َح ْول ُه ذ َه َب الل ُه
ِ ِ
ُُ
ً
َ َ
ُ
ُ َ ()7
ات ال ُي ْب ِصرون﴾  ،فقد ضربت اآلية املثل بشخص استوقد نارا،
ور ِه ْم َوت َرك ُه ْم ِفي ظل َم ٍ
ِبن ِ
ثم أعادت الضمير على هذا الشخص بصيغة الجمع فقالت (بنورهم) و(تركهم) و(ال
يبصرون) ،وكان يفترض أن يقول بحسب قواعد النحو (بنوره) و(تركه) و(ال يبصر).

 .1الشعراء.16 :
 .2طه.47 :
 .3التوبة.62 :
 .4انظر :اللمع في العربية ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،تحقيق :فائز فارس ،دار الكتب الثقافية – الكويت،
(د – ت) ،ص.36
 .5البقرة.280 :
 .6النحو الوافي ،عباس حسن (ت1398 :هـ) ،دار املعارف ،ط ( ،15د -ت).256-255/1 ،
 .7البقرة.17 :
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 -7تمييز األعداد من أحد عشر إ َلى ت ْس َعة َوت ْسعين مفرد َم ْن ُ
صوب ،وال يجوز جمعه عند
ِ
ِ ِ
جمهور النحاة ( ،)1وفي القرآن ما يخالف هذه القاعدة كقوله تعالى ﴿ َو َق َّط ْع َن ُاه ْم ْاث َن َتيْ
َ َ َ ْ
َ ْ ََ َ ْ َ ً َُ ً
اس َت ْس َق ُاه َق ْو ُم ُه َأ ْن ْ
ما َو َأ ْو َح ْي َنا إ َلى ُم َ
وس ى إ ْذ ْ
اك ال َح َج َر
اض ِرب ِبعص
عشرة أسباطا أم
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ
نزلناَ
اس مشربهم وظللنا علي ِهم الغمام وأ
فانبجست ِمنه اثنتا عشرة عينا قد ع ِلم كل أن ٍ
ْ َ
ُُ
َ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َّ ْ
ات َما َر َز ْق َن ُاك ْم َو َما َظ َل ُم َونا َو َل ِك ْن َك ُانوا َأ ُنف َس ُهمْ
علي ِهم املن و
السل َوى كلوا ِمن ط ِي َب ِ
ً
ْ َ
َيظ ِل ُمون﴾( ،)2فقد جاء معدود العدد (اثنتي عشرة) في اآلية بصيغة الجمع (أسباطا) بدال
ً
من صيغة املفرد (سبطا).
 -8يدل الفعل املضارع على الزمن الحاضر واملستقبل ( ،)3لكن القرآن استعمله للداللة
َّ َ َ
َ
َََ
على الزمن املاض ي في مثل قوله تعالىِ ﴿ :إ َّن َمث َل ِع َيس ى ِع ْن َد الل ِه ك َمث ِل َآد َم خلق ُه ِم ْن
ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ
ال ل ُه ك ْن ف َيكون﴾( ،)4فقد استعملت اآلية (فيكون) للداللة على املاض ي وهو
اب ثم ق
تر ٍ
خالف ما قرره النحاة والصواب أن يستعمل (فكان) لذلك.
 -9إذا تقدم الفعل على الفاعل ال يلحق به عالمة تثنية ،وال جمع في اللغة املشهورة(،)5
وورد في القرآن آيات مخالفة لذلك ،كقوله تعالى ﴿اله َي ًة ُق ُل ُوب ُه ْم َو َأ َس ُّروا َّ
الن ْج َوى َّالذ َ
ين
ِ
ِ
َ
ََ
َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ُ
ُ َ ()6
ْ
الس ْح َر َوأ ْن ُت ْم تب ِصرون﴾  ،والصواب أن يقول
ظل ُموا ه ْل هذا ِإال بش ٌر ِمثلكم أفتأتون ِ
(أسر النجوى) ولكنه لم يأبه للمشهور من قواعد النحاة.
 -10يقرر النحاة أن الخبر يجب أن يطابق املبتدأ في التذكير والتأنيث ( ،)7وفي القرآن
آيات ال تراعي هذه املطابقة فاستعملت الخبر املؤنث مع املبتدأ املذكر في مواضع منها:

 .1انظر :همع الهوامع.348-347/2 :
 .2األعراف.160 :
 .3انظر :األصول في النحو.39/1 :
 .4آل عمران.59 :
 .5انظر :شرح الكافية الشافية ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال الدين (ت672 :هـ)،
تحقيق :عبد املنعم أحمد هريدي ،جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية  -مكة املكرمة ،ط ( ،1د – ت).580/2 ،
 .6األنبياء.3 :
 .7انظر :النحو املصفى ،محمد عيد ،مكتبة الشباب( ،د -ت) ،ص.221
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َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ً َ ً
َ َّ
َ ُْ ُ
وه خ ْوفا َوط َمعا ِإ َّن َر ْح َمة الل ِه
الحها وادع
ض بعد ِإص ِ
أ -قوله تعالى ﴿وال تف ِسدوا ِفي األر ِ
ً
ُْ
َقر ٌ
يب ِم ْن امل ْح ِس ِن َين﴾( ،)1فجاء الخبر (قريب) مؤنثا مع أن املبتدأ (رحمة) مذكر .
ِ
اب ب ْال َحق َو ْامل َيز َ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ
ان َو َما
ب -وورد مثل هذه املخالفة في قوله تعالى ﴿الله ال ِذي أنزل ال ِكت َ ِ ِ ِ
ُي ْد َ
الس َ
يك َل َع َّل َّ
اع َة َقر ٌ
يب﴾( ،)2فاستعملت (قريب) بصيغة املذكر مع املبتدأ املؤنث
ِر
ِ
(الساعة).
ٌ
(علي عندك)
 -11يرى جمهور النحاة أن حذف الكون العام واجب ( ،)3ففي قولنا
يتعلق الظرف (عندك) بمحذوف يدل على الوجود املطلق أي غير املقيد بش يء كالحدوث
ً
والحصول واالستقرار والوجود والكون والوقوع ،وما اشتق من ذلك فعال أو صفة ،ويجب
َ
حذف هذا املتعلق وال يجوز إظهاره عند الجمهور ،فال يجوز أن نقول (زيد مستقر عندك).
وخالف القرآن هذه القاعدة املطردة عند جمهور النحاة ،فأظهر متعلق الظرف
ََ
(مستقر) ،وذلك في قوله تعالى ﴿فل َّما َر ُآه ُم ْس َت ِق ًّرا ِع ْن َد ُه﴾(.)4
ً
قال البيضاوي ُ(م ْس َت ِق ًّرا ِع ْن َد ُه  :حاصال بين يديه) ( ،)5وقال الشهاب في حاشيته (قوله:
ً
َ
(حاصال بين يديه) متعلق الظرف إذا كان كونا عاما كحاصل ومستقر وجب حذفه عند
النحاة ،ولذا أشكلت هذه اآلية عليهم) (.)6
وهناك آيات أخرى وردت فيها مثل هذه املخالفات اقتصرنا على ذكر البعض منها
مراعاة لالختصار ،وحاول العلماء التوفيق بين هذه اآليات وقواعد النحو فعمدوا إلى
إيجاد تأويالت لآلية تمثلت في تقدير محذوف أو الحمل على لغة من اللغات أو غيرها،
وهذه التوجيهات ال تخلو من الضعف من عدة جوانب ،منها:

 .1األعراف.56 :
 .2الشورى.17 :
 .3في أصول اللغة.122/2 :
 .4النمل.40 :
 .5أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت685 :هـ) ،تحقيق:
محمد عبد الرحمن املرعشلي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،ط  1418 ،1هـ.161/4 ،
 .6حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ،املسماة :عناية القاض ى وكفاية الراض ى على تفسير البيضاوي ،شهاب الدين أحمد
بن محمد بن عمر الخفاجي املصري الحنفي (ت1069 :هـ) ،دار صادر – بيروت ( ،د -ت ).47/7 ،
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 -1أن مجرد اللجوء إلى إيجاد التأويالت يدل على وجود مخالفة للقواعد النحوية
يسعى النحاة من خالل هذا التأويل إلى إيجاد تبرير لهذه املخالفة ،وهذا ينقض اعتقادهم
القائم على اعتبار أن قواعد النحو هي قواعد معصومة وال يجوز ألحد مخالفتها.
 -2أن هذه التأويالت مبنية على االجتهادات الشخصية للنحاة ،األمر الذي أدى في
النهاية إلى ظهور عدد كبير من التوجيهات لآلية الواحدة دون أن يتفقوا على رأي واحد
فيها ،فقد ذكر العكبري – على سبيل املثال – سبعة توجيهات مختلفة للمخالفة الواردة
َّ ْ
الصاب ُئو َن َو َّ
الن َ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
ص َارى َم ْن َآم َن ِبالل ِه َوال َي ْو ِم
في قوله تعالى ﴿ ِإن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا و ِ
َ َ َ َ ً َ َ ٌ َ
ُ َ
ص ِالحا فال خ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنون﴾( ،)1ما يدل على تخبطهم في ترقيع
اآلخ ِر وع ِمل
ِ
()2
مثل هذه املوارد .
ً
 -3أن التأويل باب واسع يسوغ لكل أحد أن يخالف القاعدة ثم يجد له مخرجا بحمله
على إحدى التوجيهات املذكورة ،وبالتالي تفقد هذه القواعد قيمتها ،وهذا ما أكده
الفرزدق في حواره مع عبد هللا بن أبي اإلسحاق الحضرمي عندما عاب عليه األخير
َ ُ َ
َ
مخالفته لقواعد النحو فأجابه بقوله (علينا أن ُنقول َو َعل ْيكم أن تتأولوا) (.)3
 -4أن الكثير من التأويالت التي يبتدعها النحاة يظهر عليها اإلغراق في الصنعة دون أن
يكون هناك تأثير في املعنى  ،ومن ذلك الوجه الذي ذكره سيبويه في تأويل قوله تعالى َ(ق َ
ال
ْ
َّ ْ
الصاب ُئو َن َو َّ
ين َآم ُنوا َو َّالذ َ
َت َع َالى﴿ :إ َّن َّالذ َ
الن َ
ين َه ُادوا َو َّ
ص َارى َم ْن َآم َن ِبالل ِه َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
الت ْأخ ُير َب ْع َد َخ َبر إنَّ،
صال ًحا َف َال َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْم َوَال ُه ْم َي ْح َزُنو َن﴾( ،)4فقال (الن َّي َة به َّ
َو َعم َل َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
ََ ْ ُُ ََ
ً
َ
ُ
َّ ُ َ َ َ َ ()5
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
وتق ِديره :وال هم يحزنون ،والص ِابئون كذ ِلك)  ،وهو وجه ال يضيف إلى املعنى شيئا
ً
ً
جديدا ،وعلى مستوى اللفظ يخل بتركيب الجملة بعد أن يقطعها تقطيعا غير مقبول (.)6

 .1املائدة.69 :
 .2انظر :التبيان.452-451/1 :
 .3خزانة األدب.145/5 :
 .4املائدة.69 :
 .5التبيان.451/1 :
 .6انظر :إحياء النحو.67-66 :
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 -5كما أنهم لم يحتجوا بلغات بعض القبائل لضعفها وعدم فصاحتها ،ثم لجؤوا إلى
ً
تأويل هذه املخالفات بحملها على هذه اللغات التي هجروها كما مر سابقا (.)1
وهكذا نرى تعسف النحاة في تأويل اآليات القرآنية املخالفة لقواعد النحو مع
اعتبارهم إياها أفصح النصوص في محاولة فاشلة لإلخفاء على املآخذ والنواقص التي
اتسمت بها قواعدهم ،وكان األولى بهم أن يقروا بالحقيقة املرة القائلة بأن هذه القواعد
ً
مبنية على أسس خاطئة ،بدال من التكلف والخوض في مثل هذه التأويالت البعيدة عن
روح اللغة.

ثانياً :خمالفة السنة لقواعد النحو
 -1ي مصادر الشيعة
ال يختلف موقف أهل البيت (عليهم السالم) عن موقف القرآن تجاه قواعد النحو،
فثمة العديد من الروايات التي تؤكد على عدم االنهماك في دراسة قواعد النحو وصرف
العمر في طلبه ،فما يستحق بذل الوقت والجهد في سبيل تعلمه هو علوم الكتاب والسنة.
فقد وردت روايات عن أهل البيت (عليهم السالم) تدل على عدم االهتمام بالعربية؛
ألنه ليس من العلوم التي توصل اإلنسان إلى الكمال ،فالجهل به ال يضر اإلنسان ،ومن
هذه الروايات:
عن أبي الحسن موس ى عن آبائه صلوات هللا عليهم قال :دخل رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) املسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل ،فقال :ما هذا ؟ فقيل :عالمة .قال :وما
العالمة؟ قالوا :أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية وباألشعار والعربية،
فقال النبي (صلى هللا عليه وآله) :ذاك علم ال يضر من جهله وال ينفع من علمه) (.)2
ً
وال يخفى أن (العربية) الواردة في هذه الروايات تشمل النحو أيضا.

 .1راجع ص 46من هذا البحث.
 .2مستدرك سفينة البحار.348/7 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 135

ووصفت أصحابها بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ،فعن أبي عبد هللا (عليه السالم):
(أصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه) (.)1
وتأتي روايات أخرى تبين أن قيمة اإلنسان في أفعاله وصالحه وليس في ألفاظه
املزخرفة وأقواله املنمقة ،فال قيمة لأللفاظ إذا كانت أفعال اإلنسان وبواطنه غير
صالحة ،بل على العكس من ذلك فالعبد الصالح ترفع أعماله إلى هللا وإن كانت عباراته
ً
مخالفة لقواعد النحو ،وإليك طرفا من الروايات الواردة بهذا الشأن:
ً
 -1جاء رجل إلى أمير املؤمنين (عليه السالم) فقال :يا أمير املؤمنين إن بالال كان يناظر
ً
اليوم فالنا ،فجعل يلحن في كالمه ،وفالن يعرب ويضحك من فالن ،فقال أمير املؤمنين
ً
(عليه السالم)( :إنما يراد إعراب الكالم وتقويمه ،ليقوم األعمال ويهذبها ،ما ينفع فالنا
ً
إعرابه وتقويمه ،إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن ،وماذا يضر بالال لحنه ،إذا كانت
أفعاله مقومة أحسن تقويم ،ومهذبة أحسن تهذيب) (.)2
 -2وعن أبي األزهر ناصح بن علية البرجمي أنه قال( :جمعني مسجد بأزاء دار السندي
بن شاهك وابن السكيت فتفاوضنا في العربية ومعنا رجل ال نعرفه فقال يا هؤالء أنتم إلى
إقامة دينكم أحوج منكم إلى إقامة ألسنتكم ،وساق الكالم إلى إمام الوقت وقال :ليس
بينكم وبينه غير هذا الجدار ،قلنا :تعنى هذا املحبوس موس ى ؟ قال :نعم ،قلنا :سترنا
عليك فقم من عندنا خيفة أن يراك أحد جليسنا فنؤخذ بك قال :وهللا ال يفعلون ذلك
ً
أبدا وهللا ما قلت لكم إال بأمره) (.)3
 -3وعنهم (عليهم السالم)( :إن سين بالل عند هللا شين) (.)4

 .1مستدرك الوسائل.280/4 :
 .2مستدرك الوسائل.279-278/4 :
 .3مناقب آل أبي طالب ،أبو عبد هللا محمد بن على بن شهر آشوب ابن أبي نصربن أبي يش السروى املازندراني (ت 588 :هـ)،
قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته على عدة نسخ خطية لجنة من أساتذة النجف األشرف ،املطبعة الحيدرية – النجف،
 1375هـ  1956 -م.415-414/3 ،
 .4املصدر نفسه.278/4 :
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 -4وقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)( :إن الرجل األعجمي ليقرأ القرآن على
أعجميته  ،فترفعه املالئكة على عربيته) (.)1
 -5وعن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :قال لنا ذات يوم( :تجد الرجل ال يخطئ بالم
ً
ً
وال واو خطيبا مصقعا ولقلبه أشد ظلمة من الليل املظلم ،وتجد الرجل ال يستطيع يعبر
عما في قلبه بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر املصباح) (.)2
 -6وقال علي (عليه السالم)( :إنكم إلى إعراب األعمال أحوج منكم إلى إعراب
األقوال)(.)3
 -7وعنه (عليه السالم)( :الشرف عند هللا بحسن األعمال ال بحسن األقوال) (.)4
فامليزان عند أهل البيت ليس بكثرة اإلحاطة بقواعد النحو وال بتطبيق هذه القواعد في
الكالم ،فهم (عليهم السالم) يعتبرونها مدعاة لسلب الخشوع ،كما في الرواية عن الصادق
(عليه السالم)( :من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع) (.)5
ً
وتجسدت هذه الحقيقة عمليا في سلوكهم (عليهم السالم) عندما لم يعيروا هذه
القواعد أهمية في كالمهم وخطابهم اليومي وخالفوها مخالفة صريحة ،كما في الروايات
اآلتية:
ً
 -1عن محمد بن مسلم قال :قرأ أبو عبد هللا (عليه السالم) ولقد نادينا نوحا قلت:
نوح ! ثم قلت :جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربية ،فقال( :دعني من سهككم) (.)6
ً
ً
فاإلمام الصادق (عليه السالم) يقرأ (نوحا) بالنصب مع كونه فاعال وحقه الرفع،
فيتنبه محمد بن مسلم لهذه املخالفة النحوية ويشير إليه بتعلم قواعد النحو ،ولكن
ً
اإلمام (عليه السالم) يجيبه جوابا يبين فيها قيمة هذه القواعد ،فيشبهها بالسهك،

 .1مستدرك الوسائل.279/4 :
 .2الكافي.422/2 :
 .3غرر الحكم.80 :
 .4املصدر نفسه.168 :
 .5مستدرك الوسائل.279/4 :
 .6املصدر نفسه.280-279/4 :
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َّ
َ َ
والس َه ُك هو ر ٌيح َكر َيه ٌة تج ُد َها م َن اإلنسان إ َذا َعر َق ،وهو أيضا ُ
َّ
قبح َرا ِئ َح ِة الل ْح ِم ِإذا خ ِن َز،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ور ُيح َّ
وص َدأ ال َح ِد ِيد وغيرها (.)1
الس َم ِك
ِ
ً
ً
وال أخال أحدا يجهل أن الفاعل يكون مرفوعا ،وال شك في أن اإلمام الصادق (عليه
السالم) على علم بذلك ،فهذه املسألة يعلم بها من له أدنى إملام بقواعد النحو ،لكن
اإلمام أراد بذلك أن يعلمنا أن النحو علم وضعي أوجده النحاة ويحتمل الخطأ ،فهو ليس
ً
بالعلم الذي ال يسع أحدا مخالفته ،ال سيما وأن املعنى واضح حتى بدون االلتزام بهذه
القواعد.
 -2وعن حويزة بن أسماء قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :إنك رجل لك فضل،
لو نظرت في هذه العربية فقال( :ال حاجة لي في سهككم هذا) (.)2
ً
ً
وهذه الرواية أيضا تشير إلى أن الصادق (عليه السالم) كان كثيرا ما يخالف قواعد
النحو في حديثه اليومي؛ لذا نرى أن أحد أصحابه يشير إليه بتعلم هذه القواعد ،فيجيبه
ً
اإلمام (عليه السالم) بنفس اإلجابة السابقة ،وإذا كان النحو ميزانا ملعرفة خليفة هللا
فاألجدر بمن يتبنون هذه القاعدة أن ينكروا إمامة الصادق (عليه السالم) لعدم موافقة
كالمه لقواعد النحو.
وهناك بعض الروايات التي يفهم من ظاهرها اهتمام أهل البيت (عليهم السالم) بعلم
النحو والحث على طلبه ،في حين أن الروايات تحمل معان أخرى غير ما يفهم منها
املتشبثون بالنحو ،ومن هذه الروايات:
 -1ورد عن أبي جعفر الجواد (عليه السالم) أنه قال( :ما استوى رجالن في حسب
ودين قط إال كان أفضلهما عند هللا عز وجل أءدبهما قال قلت :جعلت فداك قد علمت
فضله عند الناس في النادي واملجالس فما فضله عند هللا عز وجل؟ قال (عليه السالم):

 .1انظر :لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت:
711هـ) ،دار صادر – بيروت ،ط 1414 ، 3هـ .445/10 ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،
أبو الحسين (ت 395 :هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.110/3 ،
 .2مستدرك الوسائل.279/4 :
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بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه هللا عز وجل من حيث ال يلحن وذلك أن الدعاء امللحون ال
يصعد إلى هللا عز و جل) (.)1
وليس املقصود باللحن هنا الخطأ في اللفظ كما يتوهم بعضهم ،وهذا األمر بينه ابن
ً
فهد الحلي في تعليقه على الرواية قائال( :ويقرب منه قول الصادق (عليه السالم)" :نحن
قوم فصحاء إذا رويتم عنا فأعربوها".
ً
فإن كان املراد من هذين الحديثين ما دل عليه ظاهرهما فكثيرا ما نرى من إجابة
ً
الدعوات غير املعربات وكثيرا ما نشاهد من أهل الصالح والورع و من يرجى إجابة دعائهم
ال يعرفون شيئا من النحو.
ً
وأيضا إذا لم يكن دعاؤه مسموعا فال فائدة فيه فال يكون مأمورا به النتفاء فائدته
ً
حينئذ ،و ال يتوجه األمر بالدعاء إال إلى حذاق النحاة بل النحوي أيضا ربما يلحن في بعض
األدعية الفتقارها إلى اإلضمار والتقدير والحذف ،واشتغاله حالة الدعاء بالخشوع
والتوجه إلى هللا تعالى عن استحضار أدلة النحو وقوانينه  ،وكل هذه األمور باطلة خالف
املشاهد من العالم (العلم) وضد املعلوم من أخبارهم (عليهم السالم) ووصاياهم فإنهم
ً
دلوا على كل ش يء يتعلق بمصالح العباد ،وقد ذكروا في آداب الدعاء وشروطه أمورا
كثيرة ستقف عليها في هذا الكتاب إن شاء هللا تعالى ولم يذكروا اإلعراب وال معرفة النحو
فيها ،وإذا لم يكن املراد منهما ذلك فما معناهما ؟
فاعلم أيدك هللا أنه ملا كان الواقع خالف ما دل عليه ظاهر الخبرين عدل الناس إلى
تأويلهما ،فبعض قال الدعاء امللحون دعاء اإلنسان على نفسه في حالة ضجرة بما فيه
َ
ْ َ
َّ
َ ْ ُ َ ُ َّ ُ َّ
الش َّر ْ
اس ِت ْعجال ُه ْم ِبالخ ْي ِر
اس
ضررها
واستشهد على ذلك بقوله تعالى "ولو يع ِجل الله ِللن ِ
َ
َ
َ
ُ
ل ُق ِض َي ِإل ْي ِه ْم أ َجل ُه ْم" قال املفسرون :أي ولو يعجل هللا للناس الشر أي إجابة دعائهم في
الشر إذا دعوا به على أنفسهم و أهليهم عند الغيظ والضجر مثل قول اإلنسان :رفعني هللا
من بينكم .استعجالهم بالخير أي كما يعجل لهم إجابة الدعوة بالخير إذا استعجلوه بالخير
لقض ي إليهم أجلهم لفرغ من إهالكهم ،ولكن سبحانه تعالى ال يعجل لهم الهالك بل
يمهلهم حتى يتوبوا.
 .1عدة الداعي ونجاح الساعي ،أحمد بن فهد الحلي (ت 841 :هـ) ،صححه وعلق عليه :أحمد املوحدي القمي ،دار الكتاب
اإلسالمي ،ط ( ،1د  -ت) ،ص.23
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وقال بعضهم :الدعاء امللحون دعاء الوالد على ولده في حال ضجره منه ألن النبي (ص)
سأل هللا عز و جل :أن ال يستجيب دعاء محب على حبيبه.
ً
وبعضهم قال :الذي ال يكون جامعا لشرائطه والكل بمعزل عن التحقيق ألن مقدمة
الخبر ال تدل على ذلك ألن الكالم قد ورد في معرض مدح النحو.
بل التحقيق أن نقول :أما الخبر األول فاملراد من قوله (ع) أن الدعاء امللحون ال يصعد
ً
ً
ً
إلى هللا عز وجل أي ال يسمعه ملحونا ،ويجازي عليه جاريا على لحنه مقابال له بما دل
ظاهر لفظه عليه بل يجازي على قصد اإلنسان من دعائه.
كما سمع من بعضهم يقول عند زيارته املعصوم (عليه السالم) :وأشهد أنك قتلت
وظلمت و غصبت بفتح أول الكلمة ،ومن املعلوم بالضرورة أن هذا الدعاء لو سمع منه
ً
جاريا على لحنه لحكمنا بارتداده ووجوب تعزيره ولم يقل به أحد فدل ذلك على أن
الدعاء ال يجزي (يجري) على ظاهر لفظه إذا كان املقصود منه غير ذلك) (.)1
ً
ويقول( :وقوله (عليه السالم) إن الدعاء امللحون ال يصعد إلى هللا ،أي ال يصعد ملحونا
ً
إليه يشهد عليه الحفظة بما يوجبه اللحن إذا كان مغيرا للمعنى ،ويجازي عليه كذلك بل
يجازيه على قدر قصده ومراده من دعائه.
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :قال النبي (ص) إن الرجل األعجمي من
أمتي ليقرأ القرآن بعجمية فترفعه املالئكة على عربيته.
ً
مع أنا نجد في أدعية أهل البيت (عليهم السالم) ألفاظا ال تعرف معانيها وذلك كثير،
فمنه أسماء وأقسامات ،ومنه أغراض وحاجات وفوائد وطلبات ،فنسأل عن هللا باألسماء
و نطلب منه تلك األشياء ونحن غير عارفين بالجميع ،ولم يقل أحد أن مثل هذا الدعاء
ً
ً
إذا لم يكن معربا يكون مردودا مع أن فهم العامي ملعاني األلفاظ امللحونة أكثر من فهم
النحوي ملعاني دعوات عربية ولم يقف على تفسيرها ولغاتها بل عرف مجرد إعرابها ،بل
هللا يجازيه على قدر قصده ويثيبه على نيته.

 .1عدة الداعي.26-23 :
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لقوله (ص) :األعمال بالنيات.
وقوله (ص) :نية املؤمن خير من عمله ،وهذا نص في هذا الباب ألن الجزاء وقع على
النية فانتفع به الداعي ،ولو وقع على العمل الظاهر لهلك.
ولقوله (ص) إن سين بالل عند هللا شين.
ً
وجاء رجل إلى أمير املؤمنين (عليه السالم) فقال :يا أمير املؤمنين إن بالال كان يناظر
ً
ً
اليوم فالنا فجعل يلحن في كالمه ،وفالنا يعرب و يضحك من بالل فقال أمير املؤمنين :يا
ً
عبد هللا إنما يراد إعراب الكالم وتقويمه لتقويم األعمال وتهذيبها ،ما ينفع فالنا إعرابه
ً
وتقويمه لكالمه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن؟ وماذا يضر بالال لحنه في كالمه إذا
كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم و مهذبة أحسن تهذيب.
فقد ثبت بهذا الحديث أن اللحن قد يدخل في العمل كما يدخل في اللفظ ،وأن الضرر
فيه عائد إلى وقوعه في العمل دون اللفظ) (.)1
 -2روي عن علي (عليه السالم)( :العلوم أربعة :الفقه لألديان ،والطب لألبدان ،والنحو
للسان ،والنجوم ملعرفة األزمان) (.)2
يقول الدكتور عبد الرزاق الديراوي عن هذه الرواية( :والرواية كما ترون مرسلة ،ولم
اعثر على أحد رواها قبل الكراكجي ،بل كل من رواها – بحسب ما رأيت – كان ينقل عنه،
والغالب على الظن أن الرواية عامية ،وغير اإلرسال فإن املمكن حمل معنى النحو فيها على
معنى غير الذي نعرفه اليوم ،ال سيما والكل متفق على أن علم النحو بصورته املعروفة لم
ً
يكن على عهد علي (عليه السالم) ،بل لو صدقنا – جدال – ما قيل عن إرشاد علي ألبي
األسود فإننا مع هذا ال نجد من يقول أن هذا العلم قد اكتمل أو عرف واشتهر بين الناس
في زمن علي (عليه السالم) بحيث يعده بين العلوم.
وإذا كنا قد قرأنا قول النحاة واملؤرخين في عبد هللا بن أبي إسحاق (بأنه أول من بعج
النحو ومد القياس والعلل) فإن آراء هذا الرجل ستوصف بعد حين ،كما يقول محمد بن
 .1عدة الداعي.27-26 :
 .2معدن الجواهر ورياضة الخواطر ،أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراكجي (ت ،)449 :إشراف :مكتبة العالمة
املجلس ي رجمه هللا ،تحقيق :السيد حسين املوسوي البروجردي ،املطبعة :عمران – قم ،ط 1430 ،1هـ ،ص.128

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 141

ً
سالم( :سمعت رجال يسأل يونس عن أبي إسحاق وعلمه ،قال :هو والنحو سواء ،أي هو
الغاية فيه ،قال :فأين علمه من علم الناس اليوم ؟ قال :لو كان في الناس اليوم من ال
يعلم إال علمه لضحك به ولو كان فيهم أحد له ذهنه ونفاذه ،ونظر نظره كان اعلم
الناس).
إذن علم ابن أبي إسحاق وقد عاش بعد أبي األسود يوصف بأنه يثير الضحك ،فما
ً
بالك بعلم من سبقه كأبي األسود نفسه ،وهل يتصور أحد بعد هذا أن يكون للنحو حدا
ً
معروفا بحيث يدرج بين العلوم .ومقصودي من النحو هنا ما يعرفه الناس عنه ،وما
ً
ً
يدرينا لعل عليا سالم هللا عليه – إن صحت الرواية عنه – قد قصد شيئا آخر  ،وربما
ً
أخذ النحويين االسم من هذه العبارة أو غيرها اشتباها منهم أو بأي داع آخر) (.)1
 -2ي مصادر السنة
وهناك الكثير من الروايات عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) في كتب ومصادر
السنة فيها مخالفات صريحة لقواعد النحو ،وإليك البعض منها:
 -1يقول النحاة إن (واو الجماعة) يستعمل لجماعة الذكور العقالء ( ،)2وجاءت رواية
َ
َ ْ َ
َّ
ْ ُ
يد الخ ْد ِر ِي أ َّن ُه َس ِم َع َر ُسو َل الل ِه
استعمل فيها هذا الضمير للنساء ،فقد ورد عن أ ِبي َس ِع ٍ
َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ص َارك ْم ،ال ت َرْي َن
الن َس ِاء ،إذا سجدتن فاحفظوا أب
(صلى الله عل ْي ِه وسلم) يقول( :يا معش َر ِ
ُْ
ْ
َع ْو َرات َ
يق األ ُز ِر) ( ،)3فاستعمل واو الجماعة في (فاحفظوا) للنساء
الرج ِال؛ ِمن ِض ِ
ِ ِ
ً
والصواب نحويا أن يقول (فاحفظن).
 -2الضمير (هم) يأتي لجماعة الذكور الغائبين ،والضمير (هن) لجماعة اإلناث
الغائبات( ،)4وفي الرواية اآلتية:

 .1بحث في العصمة.143-142 :
 .2انظر :املعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،علي توفيق الحمد ،يوسف جميل الزعبي ،دار األمل ،ط 1414 ،2ه1993 ،
م ،ص.360
ي
 .3املحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي القرطبي الظاهر (ت456 :هـ) ،دار الفكر – بيروت( ،
د  -ت).257/2 ،
 .4انظر :املعجم الوافي.345 :
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عن ابن عمر قال :قال رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم(َ :ل ْي َ
س ِل ِلن َس ِاء َن ِص ٌ
يب في
ْ
ٌ َّ
َّ ُ ْ َ ً
ُ
َ
ْ َ
والفطر ،وليس لهم
ضط َّرة يعني :ليس لها
وج ِإال م
الخ ُر
خادم ِإال في العيدين :األضحى ِ
ِ
ُّ
الط ُرق إ َّال َ
ٌ
الح َو ِاش ي) ( ،)1هنا نجد أن سياق الرواية يتحدث عن النساء
نصيب في
ِ ِ
ً
واستعمل ضمير الذكور في (لهم) بدال من (لهن).
( -3إن) من األحرف املشبهة بالفعل ،تنصب األول وترفع الثاني عند النحاة ( ،)2وفي
ً
ً
الرواية اآلتية ورد اسم إن وهو (املصورون) مرفوعا خالفا لهذه القاعدة النحوية ،ففي
َ ً
هللا َع َل ْيه َو َس َّل َم ( :إ َّن م ْن َأ َشد َّ
ص َّلى ُ
َ ْ َ
ال َر ُسو ُل هللا َ
الَ :ق َ
هللا َق َ
اس َعذ ًابا
الن
ِ
ِ
ِ
الرواية عن ع ْب ِد ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َ
ص ِو ُرون) ( ،)3والصواب بحسب قاعدة النحاة أن يقول (املصورين).
يوم ال ِقيام ِة امل
ً
 -4وبخالف الرواية السابقة وردت رواية أخرى جاء فيها خبر (إن) منصوبا ،فقد روي
عن الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) (والذي نفس ي بيده إن قعر جهنم سبعين
ً
خريفا)( ،)4والصواب بحسب قواعد النحاة (سبعون) ألنه خبر (إن)  ،وخبر(إن) مرفوع كما
ذكرنا.
 -5حكم املحذر منه الواقع بعد واو العطف النصب ( ،)5كقولك (إياك واأل َ
سد) بنصب
َّ
(األسد) ،ولكننا نرى في الروايات ما يخالف هذه القاعدة ،كما في الرواية َع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن
َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ
الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم (إ َّي ُاك ْم َو َه َاتان ْال َك ْع َب َتان ْاملَ ْو ُس َ
وم َت ِان
ود قال :قال رسول الل ِه صلى
مسع ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ

 .1املعجم الكبير ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360:هـ) ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد السلفي ،دار إحياء
التراث العربي ،ط 1983 ،2م.172/13 ،
 .2انظر :شرح ابن عقيل.346 /1 :
 .3السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (ت303 :هـ) تحقيق :حسن عبد املنعم
شلبي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط  1421 ،1هـ  2001 -م .461/8 ،الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ،عبد الرحمن
بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،حقق أصله ،وعلق عليه :أبو اسحق الحويني األثري ،دار ابن عفان للنشر
والتوزيع ،اململكة العربية السعودية – الخبر ،ط  1416 ،1هـ 1996 -م.151/5 ،
َ
ُّ َ
ي
والسنن الهادي ألقوم َسنن ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصر ثم الدمشقي (ت:
 .4جامع املسانيد
774هـ) ،تحقيق :د .عبد امللك بن عبد هللا الدهيش ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط  1419 ،2هـ -
 1998م .342/2 ،ومثله في :كشف األستار عن زوائد البزار ،نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت807 :هـ)،
تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1399 ،1هـ  1979 -م ،168/4 ،بدون لفظ (خريفا).
 .5انظر :توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي املرادي
املصري املالكي (ت749 :هـ) ،شرح وتحقيق :عبد الرحمن علي سليمان ،دار الفكر العربي ،ط 1428 ،1هـ 2008 -م- 1153/3 ،
.1154
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ْ
ً
َ
َّ ُ
الل َت ِان ت ْز َج َر ِان َز ْج ًرا ف ِإ َّن ُه َما َم ْي ِس ُر ال َع َج ِم) ( ،)1فقد ورد املحذر منه (هاتان) مرفوعا ويفترض
ً
ً
به أن يكون منصوبا (هاتين) وفقا ملا قرره النحاة في هذا الباب.
 -6تقول القاعدة النحوية إن املستثنى إذا وقع بعد كالم تام موجب وجب نصبه (،)2
ولكن هل التزمت كل الروايات بهذه القاعدة ؟ لنقرأ هذه الرواية التي رويت عن الرسول
(صلى هللا عليه وآله وسلم):
(كل أمتى معافى إال املجاهرون) ( ،)3فاملستثنى هنا هو كلمة (املجاهرون) ،ولم تأت
منصوبة كما ذكر النحاة ،بل جاءت مرفوعة مخالفة بذلك قاعدة النحاة التي ذكرناها.
ً
 -7اسم (ال) النافية للجنس ْيبنى على َما ينصب به َلو َك َ
ان معربا ( ،)4واملالحظ أن هذا
ِِ
ََْ
ً
َ َْ
()5
االسم ورد مرفوعا فيما روي عنه (صلى هللا عليه وآله وسلم) (ال ِوتر ِان ِفى ليل ٍة) .
فخرجت بذلك عن قواعد النحو.
 -8النعت يتبع املنعوت في واحد من أوجه اإلعراب الثالثة :الرفع والنصب والجر كما
يقول النحاة ( ،)6ولكننا نجد أن بعض الروايات ضربت بهذه القاعدة عرض الجدارَ ،
فع ْن
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ
َ َّ
َّ
ُ
الله ْبن ُع َم َرَ ،عن َّ
َ
اع ِة ،أ ْو َي ْدخ ُل
صلى هللا علي ِه وسلم قال( :خ ِيرت بين الشف
الن ِب ِي
ع ْب ِد ِ
ِ
ِ
ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ
ْ ُ ُ
َ َ
ْ
َْ
َُ
اعةِ ،أل َّن َها أ َع ُّم َوأك َفى ،أت َر ْو َن َها ِلل ُم َن َّق ْي َن ،ال َول ِك َّن َها
صف أ َّم ِتي الجنة ،فاخترت الشف
ِن
ْ ُ ََ
ً
َ ْ َ َّ ُ َ ()7
ِللمتل ِو ِثين الخطاءون)  ،فجاء النعت (الخطاءون) مرفوعا رغم أن املنعوت (للمتلوثين)
مجرور.
 .1مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (ت241 :هـ) ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ -
 2001م.298/7 ،
 .2انظر :جامع الدروس العربية.130-129/3 :
 .3شرح صحيح البخارى البن بطال ،ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد امللك (ت449 :هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر
بن إبراهيم ،مكتبة الرشد – السعودية ،الرياض ،ط 1423 ،2هـ 2003 -م.263/9 ،
 .4انظر :شرح شذور الذهب البن هشام.371 :
عمرو
الس ِج ْستاني (ت275 :هـ)،
األزدي
بن
شداد
بن
بشير
بن
إسحاق
بن
األشعث
 .5سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن
ِ
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ( ،د  -ت).540/1 ،
 .6انظر :شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،شمس الدين محمد بن عبد املنعم بن محمد َ
الج َ
وجري القاهري
الشافعي (ت889 :هـ) ،املحق  :نواف بن جزاء الحارثي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة
العربية السعودية ،ط 1423 ،1هـ 2004 -م.773/2 ،
 .7مسند أحمد بن حنبل.327/9 :
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ً
وحاول بعض العلماء أن يجدوا مخرجا لهذه املخالفات التي تعد بمثابة هدم لقواعد
النحو ،فبرروا ذلك بقولهم إن جل الروايات رويت باملعنى ألن أكثر الرواة كانوا من
األعاجم ممن لم يكونوا يتقنون اللغة العربية ،لذا وقع اللحن في مروياتهم ،وقد سبقت
اإلجابة عن هذه الشبهة من كالم العلماء (.)1

 .1راجع ص 59 -58من هذا البحث.

املبحث الثاني
خمالفة العلماء لقواعد النحو

أوالً :خمالفة الشعراء لقواعد النحو
تذكر لنا املصادر شواهد كثيرة من أشعار الشعراء الفصحاء الذين يحتج بشعرهم
ً
فضال عن الشعراء املحدثين ممن خالفوا قواعد النحو ،مما جعلتهم عرضة لنقد النحاة،
فوسموهم بالخطأ واللحن واإلساءة وغيرها ؛ ألنهم خالفوا قواعدهم النحوية ،يقول ابن
فارس (والشعراء أمراء الكالم ،يقصرون املمدود ،وال ُّ
يمدون املقصور ،ويقدمون
َ
ويؤخرون ،ويؤمنون ويشيرون ،ويختلسون ُويعيرون ويستعيرون .فأما ٌ
لحن ِفي إعراب أ ْو
ُ
َ
إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذ ِل َك .وال معنى لقول من يقول :إن للشاعر عند
الضرورة أن َ
يأتي ِفي ِشعره بما ال يجوز .وال معنى لقول من قال:
َ
َ
يأتيك واألنباء ت ْنمي
ألم
وهذا وإن صح َو َما أشبهه من قوله:
ْ ً
ُ
مص َعبا
ملا َجفا إخوانه
وقوله:
قفا عند مما تعرفان ُ ُ
بوع
ِ ر
ِ
ِ
ُّ
فكله غلط وخطأَ ،و َما جعل هللا الشعراء معصومين ُي َو َّق ْون الخطأ والغلط ،فما َّ
صح
من شعرهم فمقبولَ ،و َما َأب ْت ُه العربية وأصولها َف َم ْر ُد ُ
ود) (.)1

 .1الصاحبي.213 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 146

فالنحاة أوقعوا أنفسهم في تناقض شديد فيما قالوه وفعلوه ،فقد اتخذوا من الشعر
ً
سندا في تقرير األصول النحوية ،وجعلوه املصدر األول في استنباط القواعد مع اعترافهم
بوقوع اللحن في كالمهم ،وتخطئتهم لكبار الشعراء في مواضع ذكروها.
وعد النحاة أنفسهم أصحاب سلطان على الشعراء ،ويدل على ذلك الحوار الذي دار
بين الخليل بن أحمد ومحمد بن مناذر الشاعر ،فقال له الخليل( :إنما أنتم معشر
الشعراء تبع لي وأنا سكان السفينة إن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم وإال كسدتم) (.)1
واشتدت الخصومة بين الشعراء والنحاة وبلغت ذروتها حتى إن املتنبي تطاول على ابن
خالويه في بالط سيف الدولة ،فأخذ هذا بمفتاح كان يخفيه في كمه وضرب رأس املتنبي
فشجها (.)2
وفي النهاية استسلم لهم الشعراء وفرض النحاة أنفسهم عليهم وأخضعوهم لسلطانهم،
وال تزال قواعد النحو اليوم هي الحاكمة على العلوم والقانون الذي يحاكم على أساسه
كل الناس حتى خلفاء هللا بحسب املوازين الوضعية.
يقول الدكتور إبراهيم أنيس (نرى من كل هذا أن النحاة حين استقرت لهم قواعدهم
اإلعرابية فرضوها على الفصحاء من العرب ،وفرضوها على الفحول من الشعراء ،ثم
فرضوها في آخر األمر على أصحاب القراءات ،فمن أين لهم كل هذا السلطان ال ندري ،إال
أن نقول إن تلك القواعد اإلعرابية ،رغم وجود أساس لها في لغة العرب ،قد نسقها
ً
ً
النحاة تنسيقا جديدا ،فيه من قياسهم وابتكارهم قدر غير قليل ،وإن تلك األصول
اإلعرابية قد بدت للناس في صورة علم جديد أو اختراع حديث ،فمن أتقنها منهم نال
الحظوة عند أولئك النقاد العتاة أصحاب النحو ،وارتفع بنفسه عن مستوى العامة إلى
مستوى الخاصة عند الناس ،وهكذا أصبح اإلعراب شعار العصر أيام الرشيد واملأمون،
وفي تلك العصور اإلسالمية الزاهرة .ومرت االيام على تلك األصول اإلعرابية فازدادت
ً
رسوخا وأصبحت تحل من نفوس املتعلمين مكان التقديس والعبادة) (.)3
وإليك نماذج من األشعار التي خالفت قواعد النحو:
 .1األغاني.190-189/18 :
 .2التراكيب النحوية.45 :
 .3من أسرار اللغة.209 :
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 -1روى البغدادي أن عبد هللا بن إسحاق الحضرمي اعترض على الفرزدق قوله:
ً َ
َ
وعض َزمان َيا ْابن َم ْر َوان لم ْ
()1
من املال إال مسحتا أو مجلف
يدع
َ
َق َ
الِ :ب َم رفعت أو مجلف؟
َ ُ َ
َ
َف َق َ
الِ :ب َما يسوءك وينوءك علينا أن ُنقول َو َعل ْيكم أن تتأولوا (.)2
 -2كما عابه في قوله:
مس ااتق لين ش اامال الش ااا ض اار نا

بحاصا ا كن ااديف الق ااا منثا ااور

عل ا ا ا ااى عمائمن ا ا ا ااا يلق ا ا ا ااا وأر لن ا ا ا ااا

علا ا ااى وا ا ا ااف د ا ا ااي مخ ا ا اا ريا ا اار

فقال :إنما هو (رير) بالرفع ،وإن رفع أقوى ،فوجدعليه الفرزدق ،وقال :أما وجد هذا
ً
املنتفخ الخصيين لبيتي مخرجا في العربية ؟ أما لو أشاء لقلت:
على عمائمنا يلقى وأرحلنا

على زواحف نزجيها محاسير

ولكني وهللا ال أقوله ،ثم هجاه بقوله:
ولو كان عبد هللا مولى هجوته

ولكن عبد هللا مولى مواليا

فقال عبد هللا :عذره شر من ذنبه ،فقد أخطأ أيضا ،والصواب :مولى موال (.)3
 -3وقال املبرد :كان أبو نواس لحانة ،فمن ذلك قوله:
فما ضرها أال تكون لجرول

وال املزني كعب وال لزياد

 .1الشعر والشعراء.89/1 :
 .2خزانة األدب.145/5 :
ي
 .3نشـأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،محمد الطنطاو  ،دار املعارف ،ط( ،2د  -ت) ،ص.74-73

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 148

لحن في تخفيفه ياء النسب في قوله (املزني) في حشو الشعر  ،وإنما يجوز هذا ونحوه في
القوافي) (.)1
 -4وخطأ أبا العتاهية في صرف (يزيد) في موضعين من شعره ( ،)2وقال عنه (كان أبو
العتاهية مع اقتداره في قول الشعر وسهولته عليه يكثر عثاره  ،وتصاب سقطاته  ،وكان
يلحن في شعره) (.)3
 -5كما لحن عبد الصمد بن املعذل في قوله:
إن أبا رهم في تكرمه

بلغه هللا منتهى هممه

ألنه ترك صرف ما ينصرف ،وهو رهم (.)4
 -6وكان عيس ى بن عمر يقول :أساء النابغة في قوله:
فبت كأنى ساورتني ضئيلة

من الرقش في أنيابها السم ناقع

ً
ويقول :موضعه ناقعا (.)5
ُ
 -7ولحن املعري في قوله:
يذيب الرعب منه كل عضب

فلوال الغمد يمسكه لساال

ً
ألن املبتدأ إذا وقع بعد (لوال) االمتناعية ،وجب حذف خبره مطلقا عند الجمهور ،وال
ً
يكون إال كونا مطلقا (.)6

 .1املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،أبو عبد هللا محمد بن عمران بن موس ى املرزباني ( 384هـ) ،تحقيق وتقديم :محمد
حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان  ،ط 1415 ،1هـ 1995 -م ،ص.307
 .2انظر :املصدر نفسه.302 :
 .3املصدر نفسه.302-301 :
 .4انظر :املصدر نفسه.385 :
 .5انظر :املصدر نفسه.54 :
 .6الجنى الداني.600-599 :
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 -8وأما عن ترك صرف ما ينصرف وهو (مرداس) في قول العباس بن مرداس السلمى:
فما كان حصن وال حابس

َ
مرداس في مجمع
يفوقان

فقال عنه املرزباني (وهذا قبيح ال يجوز وال يقاس عليه ألنه لحن) (.)1
 -9وما أنكره ُ
أهل العلم على املتنبي واستضعفوه قوله:
َ
فلي ُك الت ُ
جل ًال كما بي َ
بريح

الرشا األغن الش ُ
أغذاء ذا َّ
يح
ِ

فقال أهل اإلعراب :حذف النون من تكن إذا استقبلتها الالم خطأ؛ ألنها تتحرك إلى
ً
الكسر ،وإنما تحذف استخفافا إذا سكنت (.)2
 -10وعابوا عليه قوله:
وإني ِمل ْن قوم كأن َ
نفوسنا
ٍ

ْ
ُ
َ ٌ
بها أنف أن تسكن الل َح َم والعظما

فقالوا قطع الكالم األول قبل استيفاء الكالم وإتمام الخبر ،وإنما كان يجب أن يقول:
َ
ليرجع الضمير إلى القوم ،فيتم به الكالم .وهذا من شنيع ما ُو ِجد في
كأن نفوسهم
شعره(.)3
 -11وعابوا له:
أمط عنك تشبيهي بما وكأنه
ِ

أحد فوقي وال ٌ
فال ٌ
أحد مثلي

وشبه ونحوهما ،ومن األدوات بالكاف ،فأما (ما)
فقالوا :إنما يشبه من األسماء ِبمثل ِ
()4
ُ
مواقع معروفة وليس للتشبيه في أبوابه مدخل .
فلها
ُ
 -12ومما لحن به املتنبي قوله:

 .1انظر :املوشح.118 :
 .2انظر :الوساطة بين املتنبي وخصومه ،أبو الحسن علي بن عبد العزير القاض ي الجرجاني (ت392 :هـ) ،تحقيق وشرح :محمد
أبو الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه ( ،د -ت) ،ص.441
 .3املصدر نفسه.446 :
 .4انظر :املصدر نفسه.443-442 :
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َ
ْ
ُ
الرماح أذ َه ُب للغي
رؤوس
ف
ِ

َْ َُ
ود
ِظ وأشفى لغل صد ِر الحق ِ

قال ابن وكيع :فقوله (أذهب للغيظ) لحن ألنه يقال ذهب به فأذهبه فكان يجب أن
ً
يقول (أشد إذهابا للغيظ) أو يقول (ذهب بالغيظ) ليسلم من الخطل ولكنه لم يفرق بين
األمرين لضعفه في العربية (.)1
ُ
 -13ولحن أبو نواس في املستثنى في قوله:
إال النبي الطاهر امليمون

يا خير من كان ومن يكون

فرفع في االستثناء من املوجب ،وهذا من ظواهر النحو ،وليس من خافيه في ش يء (.)2
 -14وفي (املثل السائر) قال أبو الطيب املتنبي:
ّم ا ا ا ااة ن ا ا ا اااق ه ا ا ا ااي ناق ا ا ا ااة

ّ
نقل ا ا ي ا اادا س ا اار ا و ف ا ااا مجم ا اارا

رك ا ا د ا ااان ّ
الرما ااث ا ااي أوأا ها ااا

أل ا ا ا ااا لق ا ا ا ااو يوق ا ا ا اادون العن ا ا ا ا ا ا

و ّ
كرما ا ا ا ا رك ا ه ا ا ا ااا ع ا ا ا ااا م ا ا ا ا ا

قعا ااان في ا ا ولا اايم مسا ااكا أذفا اارا

أرأي ا ا ا ا

فجمع في حال التثنية؛ ألن الناقة ليس لها إال ركبتان ،فقال :ركبات ،وهذا من أظهر
ظواهر النحو ،وقد خفي على مثل املتنبي (.)3
 -15وخطأ أبو عمرو بن العالء ذا الرمة في قوله:
حراجيج ما تنفك إال مناخة

على الخسف أو ترمي بها بلدا قفرا

 .1املنصف للسارق واملسروق منه ،الحسن بن علي الضبي التنيس ي أبو محمد ،املعروف بابن وكيع (ت393 :هـ) ،حققه وقدم
له :عمر خليفة بن إدريس ،جامعة قات يونس ،بنغازي ،ط 1994 ،1م ،ص.262
 .2املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،الجزري ،أبو الفتح ضياء
الدين ،املعروف بابن األثير الكاتب (ت637 :هـ) ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر –
بيروت 1420،هـ.49 -48/1 ،
 .3املصدر نفسه.49/1 :

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 151

َّ
َ
َ
ِفي ِإ ْدخاله ِ(إال) بعد ق ْوله(َ :ما تنفك) (.)1
فهذه نماذج من مخالفات الشعراء لقواعد النحاة ،وثمة مواضع أخرى كثيرة أعرضنا
عن ذكرها خشية اإلطالة ،وال يمكن حمل هذه املخالفات على الضرورة الشعرية التي
يجوز للشاعر استعمالها ،ألننا رأينا أن النحاة نعتوهم بالخطأ وغيرها من األلفاظ التي
تتضمن معنى الخروج على القواعد.
فوجود مثل هذه املخالفات حملتهم على إيجاد تأويالت بعيدة لها ،يقول ابن قتيبة عن
قول الفرزدق:
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع

من املال إال مسحتا أو مجلف

(فرفع آخر البيت ضرورة ،وأتعب أهل اإلعراب فى طلب العلة ،فقالوا وأكثروا ،ولم
يأتوا فيه بش ىء يرض ى .ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به من العلل
احتيال وتمويه) (.)2
وجدير بالذكر أن ما يسميه النحاة (خطأ) هو في الحقيقة ال يعدو كونه مخالفة لقواعد
النحو (والفرق بين التعبيرين هو أن قولنا (خطأ) يستبطن معنى أننا نرى قواعد النحو
املعروفة قوانين صحيحة ال بد من التزامها ،وال ينبغي بحال مخالفتها ،بينما قولنا
(مخالفة) يعني أننا ننظر لقواعد النحو على أنها ال تكتسب قوة القانون الذي ال يجب
مخالفته) (.)3

ثانيا :خمالفة القراء لقواعد النحو
للقراءة ثالثة شروط ال بد من توافرها لتكون صحيحة ومقبولة ،وإذا اختل أحد هذه
الشروط عدت القراءة شاذة ومردودة ،وهذه الشروط هي:
 -1صحة السند
 .1انظر :خزانة األدب.248/9 :
 .2الشعر والشعراء.90-89/1 :
 .3بحث في العصمة.118 :
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 -2موافقة رسم املصحف
 -3موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه
وقد نظمها ابن الجزري بقوله:
فك ا ا اال م ا ا ااا واف ا ا ا وج ا ا ا نح ا ا ااو
ً
و ا ا ا ا َّ إس ا ا اانادا ا ا ااو القا ا ا اارآن
و يثم ا ا ااا يختا ا ا اال رك ا ا ااا أث ا ا ا ا

ً
و ا ا ااان َّ
للرس ا ا اام ا تم ا ا اااال يحا ا ا ااو
َّ
ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ه الثالثا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة األر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان
()1
ش ا ا وذه ل ا ااو َّأن ا ا ا ااي َّ
الس ا ا عة

ويقول بهذا الصدد:
ً
(كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال
وصح سندها ،فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها ،بل هي من
األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ،سواء كانت عن األئمة
السبعة ،أم عن العشرة ،أم عن غيرهم من األئمة املقبولين ،ومتى اختل ركن من هذه
األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ،سواء كانت عن السبعة أم عمن هو
أكبر منهم ،هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف) (.)2
وعند الرجوع إلى كتب النحو نجد أنها تضمنت مجموعة من الردود على القراءات
املتواترة وغير املتواترة لبعض القراء عندما وجدوا أن قراءاتهم تخالف قواعدهم النحوية،
وما يدعوهم إلى ذلك هو اعتقادهم بأن النحاة أضبط للقراءة من القراء ،يقول
الزمخشري (والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة والسبب في قلة الضبط قلة
الدراية وال يضبط نحو هذا إال أهل النحو) (.)3

 .1متن طيبة النشر في القراءات العشر ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف (ت833 :هـ)،
تحقيق :محمد تميم الزغبي ،دار الهدى ،جدة ،ط 1414 ،1هـ  1994 -م ،ص.32
 .2النشر في القراءات العشر ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف (ت 833 :هـ) ،تحقيق :علي
محمد الضباع ،املطبعة التجارية الكبرى( ،د -ت).9/1 ،
 .3الكشاف.358/1 :
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ً
فالنحاة اهتموا بموافقة القراءة لقواعد النحو ،وجعلوها شرطا من شروط صحة
القراءة ،فردوا بذلك بعض القراءات السبعية وغير السبعية ،وطعنوا في القراء ووصموهم
بالغلط والضعف واللحن وغيرها من األلفاظ الدالة على مخالفة قواعد النحو.
يقول األستاذ محمد عبد الخالق عضيمة في مقدمته للمقتضب (هذه الحملة اآلثمة
على القراء بتلحينهم ،ورد قراءاتهم استفتح بابها ،وحمل لواءها نحاة البصرة املتقدمون
ثم تطاير شررها إلى بعض نحاة الكوفة فأسهم فيها .فالفراء ينسب الوهم إلى بعض القراء
الذين تواترت قراءاتهم في السبعة ،كما كان للكسائي مشاركة في هذه الحملة.
وقد كان للمازني أستاذ املبرد نصيب موفور في قيادة هذه الحملة اآلثمة فقد طاب له
أن يختم كتابه (التصريف) بالطعن على القراء ،والسخرية منهم ،وعدهم من الجهالء
الذين يتعلقون باأللفاظ ويجهلون املعاني) (.)1
أما القراء فقد انصب اهتمامهم على سند القراءة ،فهم ال يعملون على األشهر في اللغة
واألقيس في العربية بل على األصح في النقل والرواية ألن القراءة سنة متبعة وال يبطلها
قياس النحاة.
يقول الدكتور إبراهيم أنيس( :أما موقف النحاة من القراء فكان أول األمر موقف
ً
مهادنة ال يعرضون للقراءات بخير أو شر ،ألن من أئمة النحو األول من كانوا أيضا أئمة في
ً
القراءة القرآنية ،كالكسائي وربما أيضا أبي عمرو بن العالء ،ولكن حين استقل هؤالء عن
هؤالء وتخصص قوم في دراسة النحو ،كما توفر آخر على دراسة القراءات رأينا النحاة
يعمدون إلى بعض القراءات فيجرحونها ،وينتقصون منها ،ومنهم من رفضها وأبى االعتراف
بها) (.)2
ويقول (ثم اتسعت الشقة بين النحاة والقراء ،وبدأنا نسمع بما يسمى بالقراءات
الشاذة التي رغم صحة سندها وروايتها عن بعض األئمة القراءات من القدماء استطاع
النحاة بنفوذهم وسلطانهم أن يصرفوا الناس عنها ،مثل قراءة "الحمد هلل رب العاملين"
بنصب الدال عند بعض القراء وخفضها عند آخرين منهم؛ وكتلك القراءات التي ذكرها
 .1مقدمة املقتضب.119/1 :
 .2من أسرار اللغة.208 :
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ابن جني في كتابه "املحتسب" وقد عدها القراء املتأخرون بعد أن خضعوا لسلطان
النحاة من القراءات الشاذة.
واغلب الظن أن تلك القراءات الكثيرة التي لم تصلنا والتي يشير إليها ابن الجزري
بقوله [فإن القراءات املشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثالثة عشر بالنسبة إلى ما
ً
كان مشهورا في األعصار األول ،قل من كثر ونزر من بحر] ،وقد اشتملت على كثير من
املخالفات إلعراب النحاة ،وما استقر عليه رأيهم في قواعده.
وتمكن النحاة في العصور املتأخرة من السيطرة على الدارسين للقراءات ،ورأينا ممن
ألفوا في القراءات فيما بعد من يشترطون لصحة القراءة موافقتها لقواعد النحاة ،كابن
الجزري في القرن الثامن الهجري وغيره) (.)1
ً
وإليك طرفا من القراءات السبعية والعشرية التي خالفت قواعد النحو:
 -1قرأ ابن عامر( :قتل أوالدهم شركائهم) برفع القتل ونصب األوالد وجر الشركاء على
إضافة القتل إلى الشركاء ،والفصل بينهما بغير الظرف ،قال الزمخشري عن هذه القراءة
ً
ً
(لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر ،لكان سمجا مردودا ،كما سمج ورد:
َ
َ َّ ْ َ ْ
وص أ ِبي َم َز َاد ْه
زج القل ِ
فكيف به في الكالم املنثور فكيف به في القرآن املعجز بحسن نظمه وجزالته .والذي
ً
حمله على ذلك أن رأى في بعض املصاحف شركائهم مكتوبا بالياء .ولو قرأ بجر األوالد
والشركاء لكان األوالد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب) (.)2
 -2وعن قوله تعالى( :وسوف يؤت هللا املؤمنين أجرا عظيما) ( )3قال ابن حيان:
ْ
ً
ُ
(ووقف يعقوب ْ
روي
عليها بالياء ،ووقف السبعة بغير ياء اتباعا
لرسم املصحف .وقد َِ
َ
َ
َ
َ
يوقف َ
عليها أل َّنه
الوقف بالياء عن :حمزة ،والكسائي ،ونافع .وقال أبو عمرو :ينبغي أن ال

 .1من أسرار اللغة.209-208 :
 .2الكشاف.66/2 :
 .3النساء.146 :
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َ
ُ
حويينِ ،وإن وقف بياء خالف ْلفظ املصحف) ( ،)1فالسبعة
ِإن وقف بغير ياء خالف الن ِ
وقفوا بغير الياء وهو مخالف لقواعد النحو كما ذكر.
حمز ُة(َ :وَال َيح ُ
 -3وعن قراءة َ
يق ْاملَ ْك ُر َّ
الس ِي ْئ) ( - )2على الوقف ،قال الزجاج (وهذا عند
ِ
َّ َ
النحويين الحذ ِاق ل ْح ٌن ،وال يجوز ،وإنما يجوز مثله في الشعر في االضطرار) (.)3
 -4وعن قوله تعالى (وكذلك ننجي املؤمنين) ( )4قرأ عاصم نجى املؤمنين مشددة الجيم،
قال الواحدي (وجميع النحويين حكموا على هذه القراءة بالغلط ،وأنها لحن) (.)5
ََ َ َ
 -5واختلف القراء في قراءة قوله تعالى (كأ َّنها ك ْوك ٌب ُد ِر ٌّي) ( ،)6فقرأ أبو عمرو والكسائي
مكسورة الدال مهموزة الياء ممدودة ،وقرأ حمزة وأبو بكر مضمومة الدال مهموزة
ممدودة  .قال أكثر النحاة ( :هي لحن ألنه ليس في الكالم فعيل بضم الفاء وكسر العين)(.)7
َ ً
 -6وقرأ أبو جعفر قوله تعالى ِ(ل َي ْج ِز َي ق ْوما) ( )8بضم الياء األولى وجزم الثانية ،قال أبو
عمرو( :وهو لحن ظاهر) (.)9
ْ
َ -7وأنكر النحويون ِق َراءة ْابن كثير( :ألقسم ِب َي ْوم ال ِق َي َامة) (.)10
َ
َ
َوز َع ُموا أ َّن َها لحن (.)1
 .1البحر املحيط البن حيان.114/4 :
 .2فاطر.43 :
 .3معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هـ) ،عالم الكتب – بيروت ،ط1408 ،1
هـ  1988 -م.275/4 ،
 .4األنبياء.88 :
 .5الوسيط في تفسير القرآن املجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت468 :هـ)،
تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد
الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان ،ط  1415 ،1هـ  1994 -م.249/3 ،
 .6النور.35 :
 .7تفسير الثعلبي.102/7 :
 .8الجاثية.14 :
 .9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427 :هـ) ،تحقيق :اإلمام أبي
محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان ،ط  ،1422 ،1هـ -
 2002م.360/8 ،
 .10القيامة.1 :
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َ
ُ
َ
 -8وعن قراءة أبي عمرو (بارئكم) بإسكان الهمزة لقوله تعالى (ف ُت ُوبوا ِإلى َب ِارِئك ْم) (،)2
قال املبرد (ال يجوز التسكين مع توالي الحركات في حرف اإلعراب وقراءة أبي عمرو بارئكم
لحن) (.)3
ً
 -9وفي قوله تعالى (إذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) (:)4
قال ابن عطية (وقرأ ابن عامر (فيكون) بالنصب وضعفه أبو علي ووجهه مع ضعفه
على أن يشفع له شبه اللفظ وقال أحمد بن موس ى في قراءة ابن عامر هذا لحن) (.)5
 -10وقرأ حمزة والكسائي واألعمش ويحيى بن وثاب (الوالية) في قوله تعالى ُ(ه َن ِال َك
ْ َ ُ َّ ْ
ال َوال َية ِلل ِه ال َح ِق) ( )6بكسر الواو وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه وقرأ الباقون الوالية
بفتح الواو وهي بمعنى املواالة والصلة ونحوه ويحكى عن أبي عمرو واألصمعي أن كسر
ً
الواو هنا لحن ألن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلدا وليس هنا تولي أمر
املواالة (.)7
 -11وقرأ ابن عامر (تأمروني) بياء ساكنة ونون مكسورة خفيفة وهذا على حذف
النون الواحدة وهي املوطئة لياء املتكلم وال يجوز حذف النون األولى وهو لحن ألنها عالمة
رفع الفعل (.)8
ْ ْ ً َْ
()9
األ ْرض َو َم ْك َر َّ
الس ِي ِئ)
 -12وجزم األعمش وحمزة (الس يء) في قوله تعالى (اس ِتكبارا ِفي
ِ
ُ َّ َ
الحذاق ل ْحن) (.)1
النحويين
لكثرة الحركات قال الزجاج( :وهذا عند
ِ
 .1انظر :تفسير القرآن ،أبو املظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم
الشافعي (ت  489 :هـ) ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض – السعودية ،ط ،1
1418هـ1997 -م.102-101/6 ،
 .2البقرة.54 :
 .3املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلس ي ،تحقيق :عبد السالم عبد
الشافي محمد ،دار الكتب العلمية  -لبنان ،ط 1413 ،1هـ 1993-م.126/1 ،
 .4آل عمران.47 :
 .5املحرر الوجيز.187/1 :
 .6الكهف.44 :
 .7املحرر الوجيز.545/3 :
 .8املصدر نفسه.607/4 :
 .9فاطر.43 :
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 -13وقال النحاس( :وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هنا ،وقوله(َ :وال َي ْح َس َب َّن
َّ َ َ ُ َ
ين َي ْبخلون) ( ،)2لحن ال يجوز .وتبعه على ذلك جماعة) (.)3
ال ِذ
َْ
 -14وتكلم النحويون في قراءة إبراهيم النخعي وقتادة واألعمش وحمزة (األ ْر َح َام)
َْ
َّ َّ َ ُ َ
بالخفض في قوله تعالى ﴿ َو َّات ُقوا الل َه ال ِذي ت َس َاءلون ِب ِه َواأل ْر َح َام﴾( )4فأما البصريون فقال
رؤساؤهم :هو لحن ال تحل القراءة به .وأما الكوفيون فقالوا :هو قبيح ،ولم يزيدوا على
هذا ولم يذكروا علة قبحه (.)5
وقال املبرد (لو صليت خلف إمام يقرأ (ما أنتم بمصرخي) و( اتقوا هللا الذي تساءلون
به واألرحام ) ألخذت نعلي ومضيت) ( .)6وقال الزجاج( :قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في
العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين) (.)7
َّ
الله﴾((َ )8ق َ َرأ َناف ٌع ب َت ْخفيف ُنون َأ ُت َح ُّ
 -15وفي قوله تعالىَ ﴿ :ق َ َ ُ َ ُّ
اجو ِني.
ال أتحاجو ِني ِفي ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ
َ َ َ َ َ
ْ َ
َ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ُ
َ ُ
َوق َرأ ال َباقون ِبتش ِد ِيد َها ِب ِإ ْدغ ِام نو ِن ال َج ْم ِع ِفي نو ِن ال ِوق َاي ِة َونا ِف ٌع خ َّفف ف َحذف ِإ ْح َدى
ْ َ َ
َ
َ َ َ
ُّ َ
النون ْي ِنَ ،وق ْد أ َج َاز ذ ِل َك ِس َيب َو ْي ِهَ .و ُح ِك َي َع ْن أ ِبي َع ْم ِرو ْب ِن ال َعال ِء أ َّن قراءة نافع لحن) (.)9
َّ َ
ْ
 -16وفي قوله تعالىُ ﴿ :أ َولئ َك َّالذ َ
ين َه َدى الل ُه ف ِب ُه َد ُاه ُم اق َت ِد ْه﴾( )10قال النحاس (وقرأ
ِ
ِ
ُ
ْ
ابن عامر (اق َت ِده ِهي ق ْل) ،وهذا لحن؛ ألن الهاء لبيان الحركة في الوقف وليست بهاء
إضمار وال بعدها واو وال ياء) (.)11

 .1زاد املسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597 :هـ) ،تحقيق :عبد
الرزاق املهدي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط 1422 ،1هـ.515/3 ،
 .2آل عمران.180 :
 .3الجامع ألحكام القرآن.287/4 :
 .4النساء.1 :
 .5انظر :الجامع ألحكام القرآن.2/5 :
 .6املصدر نفسه.3/5 :
 .7الجامع ألحكام القرآن.3/5 :
 .8األنعام.80 :
 .9فتح القدير.153/2 :
 .10األنعام.90 :
 .11الجامع ألحكام القرآن.36/7 :
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 -17وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة (يحسبن) بالياء في قوله تعالىَ ﴿ :وال َي ْح َس َب َّن َّالذ َ
ين
ِ
َك َف ُروا َس َب ُقوا إ َّن ُه ْم ال ُي ْعج ُز َ
ون﴾( ،)1قال القرطبي (وأما قراءة الياء فزعم جماعة من
ِ
ِ
النحويين منهم أبو حاتم أن هذا لحن ال تحل القراءة به ،وال تسمع ملن عرف اإلعراب أو
عرفه) (.)2
ََ ُ َ َ ُْ
 -18ولحن أكثر النحويين قرأ حمزة (أئمة) في قوله تعالى﴿ :فقا ِتلوا أ ِئ َّمة الك ْف ِر ِإ َّن ُه ْم ال
َْ َ َ َ
ان ل ُه ْم﴾( )3ألنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة (.)4
أيم
ْ َ َ
َ َ
 -19وقرأ أبو عمرو في رواية َ
(ترِئ َّن) في قوله تعالى (ف ِإ َّما ت َرِي َّن ِم َن ال َبش ِر أ َح ًدا) ( ،)5بهمزة
ٍ
َ
ً
َّ
همزة ،قال الزمخشري َ
ُ
(وتجرأَّ
بإبدال الواو
مكسورة بدل الياء ،وكذلك روي عنه ( لترؤن)
ِ
َ
ْ
َّ
ُ
َ ْ ٌ
حويين) (.)6
ابن خالويه على أبي
ٍ
عمرو ،فقال( :هو لحن عند أكث ِر الن ِ
ً
 -20وأما عن قراءة حمزة ومن وافقه (وإن كال ملا) ( )7بالتشديد فيهما – (فقيل :إنه
ً
لحن ،حكي عن محمد بن زيد أن هذا ال يجوز ،وال يقال :إن زيدا إال ألضربنه ،وال ملا
ً
لضربته .وقال الكسائي :هللا أعلم بهذه القراءة ،وما أعرف لها وجها .وقال هو وأبو علي
الفارس ي :التشديد فيهما مشكل) (.)8
َ ً
 -21وقرأ أبو جعفر قوله تعالىِ ﴿ :ل َي ْج ِز َي ق ْوما﴾( )9بضم الياء األولى وجزم الثانية ،قال
أبو عمرو :وهو لحن ظاهر (.)10

 .1األنفال.59 :
 .2الجامع ألحكام القرآن.34-33/8 :
 .3التوبة.12 :
 .4انظر :الجامع ألحكام القرآن.85/8 :
 .5مريم.26 :
 .6انظر :اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت775 :هـ)،
تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1419 ،1هـ -
1998م.50/13 ،
 .7هود.111 :
 .8انظر :الجامع ألحكام القرآن.105/9 :
 .9الجاثية.14 :
 .10انظر :تفسير الثعلبي.360/8 :
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وما ذكرناه هو نزر يسير من املوارد التي لو تقصيناها الستغرقت عشرات الصفحات،
ً
وهو كاف ملن تأمله في أن مخالفة القراءة لقواعد العربية ليس موجبا للطعن في القارئ،
فليس بالضرورة أن تكون القراءة مطابقة لقواعد النحو ،وهذا الشرط هو جزء من
محاوالت النحاة الرامية إلضفاء املزيد من القدسية على قواعدهم ،بعد أن خاضوا
ً
ً
صراعا طويال مع الشعراء والقراء وغيرهم ،فكانت الغلبة في النتيجة للنحاة؛ إذ استطاعوا
ً
ً
حاكما على جميع العلوم ،وأكثر من ذلك ْ
أن اتخذه البعض قانونا يعرف
أن يجعلوا النحو
ً
مدع وأقل ما
به خليفة هللا ،فإن طابق كالمه قواعد النحو اعتبره إماما ،وإن خالفه فهو ٍ
يقال فيه أنه يدعي اإلمامة وهو يخطئ في مسائل نحوية يعرفها أبسط طالب علم ،وقد
رأينا مخالفة القرآن والسنة والشعراء والقراء لهذه القواعد.
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اخلامتة
يمكن إيجاز أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث بما يأتي:
 -1إن نشأة النحو يكتنفها الكثير من الغموض والضبابية فيما يرتبط بأسباب وضعه
وواضعه وأول ما وضع منه ،ومصدر هذا الغموض هو تضارب الروايات التاريخية الواردة
ً
بهذا الصدد ،وال صحة لدعوى أن اإلمام عليا (عليه السالم) هو من وضع النحو؛ لعدم
ورود األدلة في ذلك.
 -2النحو علم وضعي يقوم على االجتهادات الشخصية للنحاة وهم بشر يصيبون
ويخطئون ،لذا نراهم يختلفون فيما بينهم ويغلط أحدهم اآلخر ويطعن فيه ،وظهرت
نتيجة لذلك مدارس عديدة في النحو اختلفت فيما بينها في األصول والفروع ،وتمييز
ً
الصواب من الخطأ فيها مبني على االجتهادات الشخصية أيضا فتبقى قضية الترجيح بينها
رهينة االحتماالت والظنون.
 -3إن املنهج الذي سار عليه النحاة اتسم بالكثير من االنحرافات واملآخذ على مستوى
األصول ،منها:
أ -أنهم قدموا االستشهاد بالشعر على القرآن والحديث بالرغم من إقرارهم بأن القرآن
أفصح النصوص ،والشعر لغة الخاصة وتتحكم فيه الضرورات التي تبيح له الخروج عن
املألوف.
ب -أنهم أهملوا االستشهاد بلغات الكثير من القبائل التي عدوها غير فصيحة فأهدروا
بذلك ثروة لغوية هائلة ،واستشهدوا في مواضع بكالم املنتمين إلى خارج اإلطار الزماني
واملكاني للبيئات الفصيحة.
ج -أنهم لم يسيروا في رحلتهم االستقرائية على املنهج الوصفي الذي يقوم على
ً
استنباط القواعد دون تدخالت مسبقة ،فقد وضعوا ألنفسهم أصوال وأقيسة أخضعوا
املادة اللغوية املجموعة لهذه األصول فظهرت بذلك قواعد ال تمثل أسلوب العرب في
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ً
كالمها ،وغاية ما تمثله تصورات النحاة الذهنية ،وبالتالي وجدوا في أيديهم كما هائال من
النصوص التي تخالف أقيستهم فلجؤوا إلى إيجاد تأويالت وتوجيهات لها لتتفق مع ما
وضعوه.
د -أنهم ألزموا اآلخرين بوجوب إتباع ما أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة دون أن
يستندوا في حكمهم هذا إلى القرآن والسنة  ،متأثرين في ذلك بعلم أصول الفقه الذي يعد
اإلجماع من أهم أركانه.
 -4إن االنحرافات في املسائل األصولية ترتب عليها عدة نتائج خاطئة ،من ذلك ظهور
قواعد نحوية متناقضة في املوضوع الواحد ،كما أن مزجهم النحو بالعلوم األخرى كاملنطق
والفلسفة وأصول الفقه وغيرها أدى إلى تعقيد النحو وصعوبته حتى أصبح موضع شكوى
من الجميع فظهرت الدعوات املطالبة بتيسيره وبذلت جهود حثيثة في سبيل تحقيق هذه
الغاية.
 -5املآخذ واألخطاء التي وقع فيها النحاة األوائل دفعت املحدثين إلى فتح باب االجتهاد
في النحو وإصدار قرارات نحوية مخالفة آلراء جمهور النحاة.
 -6خالف القرآن الكريم وروايات الشيعة والسنة قواعد النحاة في كثير من املواضع،
كما خالفها الشعراء والقراء فعمدوا إلى إيجاد تأويالت لهذه املخالفات لكن دون جدوى.
 -7ال نتفق مع النحاة في تسمية املخالفات التي أشرنا إليها باللحن ،ألن اطالق كلمة
اللحن يعني أن هذه القواعد صحيحة وأن الخروج عنها يعد خطأ.
 -8أن قواعد النحو هي قواعد وضعية فيها الكثير من األخطاء واملآخذ وال يمكن
ً
اعتبارها قانونا يحاكم بها القرآن وكالم األنبياء واألوصياء ،وإال لزم منه اإلقرار بطعن
النصارى للقران ملخالفته لقواعد اللغة العربية الوضعية.

املالحق
ملحق رقم ()1
اخلالف بني املدرستني يف املوضوعات النحوية
وإليك املسائل الخالفية النحوية بين املدرستين كما وردت في كتاب (اإلنصاف في
مسائل الخالف) البن األنباري:
ُ
وه ُن َ
وح ُم َ
وأخ َ
 -1ذهب الكوفيون إلى أن األسماء الستة املعتلة وهيُ :أب َ
وكَ ،
وك َ
وك،
وك،
ُ
وف َ
وك ،وذو مال ُم ْع َرَبة من مكانين .وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد ،والواو
واأللف والياء هي حروف اإلعراب .وإليه ذهب أبو الحسن األخفش في أحد القولين .وذهب
ُ
اب ،كالواو واأللف والياء
في القول الثاني إلى أنها ليست بحروف إعراب ،ولكنها دالئل اإلعر ِ
في التثنية والجمع ،وليست بالم الفعل .وذهب علي بن عيس ي َّ
الرَب ِعي إلى أنها إذا كانت
مرفوعة ففيها نقل بال قلب ،وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بال نقل ،وإذا كانت مجرورة
ففيها نقل وقلب .وذهب أبو عثمان املازني إلى أن الباء حرف اإلعراب ،وإنما الواو واأللف
والياء نشأت عن إشباع الحركات.
َ
َ
َ
وقد يحكى عن بعض العرب أنهم يقولون :هذا أ ُبك ،ورأيت أ َبك ،ومررت ِبأ ِبك  -من
غير واو وال ألف وال ياء -كما يقولون في حالة اإلفراد من غير إضافة.
بأب َ
أيضا عن بعض العرب أنهم يقولون :هذا َأ َباك ،ورأيت َأب َ
وقد يحكى ً
اك ،ومررت َ
اك
ً
 باأللف في حالة الرفع والنصب والجر  -فيجعلونه ًمقصورا (.)1
اسما
ُّ
الكوفيون إلى أن األلف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة
 -2ذهب
ْ
ُ
والكسرة في أنها إعراب ،وإليه ذهب أبو علي قط ُر ُب بن املستنير ،وزعم قوم أنه مذهب
سيبويه ،وليس بصحيح .وذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب .وذهب أبو الحسن
 .1اإلنصاف في مسائل الخالف.18-17/1 :
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األخفش وأبو العباس املبرد وأبو عثمان املازني إلى أنها ليست بإعراب وال حروف إعراب،
ولكنها تدل على اإلعراب ،وذهب أبو عمر َ
الج ْرمي إلى أن انقالبها هو اإلعرابُ ،
وحكي عن
ِ
أبي إسحاق الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان (.)1
ً
َ
سميت به رجال يجوز أن
 -3ذهب الكوفيون إلى أن االسم الذي آخره تاء التأنيث إذا
َْ
َْ
َ
يجمع بالواو والنون ،وذلك نحو طل َحة وطل ُحون ،وإليه ذهب أبو الحسن بن ك ْي َسان ،إال
ً
َّ َ
َ َ
َ ُ
ات ،وذهب
أنه يفتح الالم فيقول الطل ُحون – بالفتح – كما قالوا (أ َرضون) حمال على أ َرض ٍ
البصريون إلى أن ذلك ال يجوز (.)2
 -4ذهب الكوفيون إلى أن املبتدأ يرفع الخبر ،والخبر يرفع املبتدأ؛ فهما يترافعان ،وذلك
نحو (زيد أخوك ،وعمرو غالمك) .وذهب البصريون إلى أن املبتدأ يرتفع باالبتداء ،وأما
الخبر فاختلفوا فيه :فذهب قوم إلى أنه يرتفع باالبتداء وحده ،وذهب آخرون إلى أنه يرتفع
ً
باالبتداء واملبتدأ معا ،وذهب آخرون إلى أنه يرتفع باملبتدأ واملبتدأ يرتفع باالبتداء (.)3
ُّ
ويسمون الظرف املحل،
 -5ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع االسم إذا تقدم عليه،
ومنهم من يسميه الصفة ،وذلك نحو قولك (أمامك زيد ،وفي الدار عمرو) وإليه ذهب أبو
ُ
َْ َ
َ
أحد َقوليه ُ
وأبو العباس محمد بن يزيد امل َب ِرد من البصريين ،وذهب
الحسن األخفش في ِ
البصريون إلى أن الظرف ال يرفع االسم إذا تقدم عليه ،وإنما يرتفع باالبتداء (.)4
ً
 -6ذهب الكوفيون إلى أن خبر املبتدأ إذا كان ً
ً
ضميرا يرجع إلى
محضا يتضمن
اسما
املبتدأ ،نحو (زيد أخوك ،وعمرو ُغ َال ُم َك) وإليه ذهب علي بن عيس ى ُّ
الر َّما ِني من البصريين
ً
ضميرا (.)5
 .وذهب البصريون إلى أنه ال يتضمن
 -7ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير َم ْن هو له نحو
ُ
ضاربت ُه هي) ال يجب إبرازه .وذهب البصريون إلى أنه يجب إبرازه (.)6
قولك (هند زيد

 .1املصدر نفسه.29/1 :
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ً
مفردا كان أو جملة؛
 -8ذهب الكوفيون إلى أنه ال يجوز تقديم خبر املبتدأ عليه،
(فاملفرد) نحو (قائم زيد  ،وذاهب عمرو) والجملة نحو (أبوه قائم زيد ،وأخوه ذاهب
عمرو) .وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر املبتدأ عليه املفرد والجملة (.)1
 -9ذهب الكوفيون إلى أن (لوال) ترفع االسم بعدها ،نحو (لوال ٌ
ْ
ألكرم ُت َك) ،وذهب
زيد
البصريون إلى أنه يرتفع باالبتداء (.)2
ً
ُ
ُ
جميعا ( ،)3نحو
والفاعل
الفعل
 -10ذهب الكوفيون إلى أن العامل في املفعول النصب
(ضرب ٌ
َّ
زيد ً
ونص هشام بن معاوية
عمرا) .وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل،
قائما) تنصب ً
صاحب الكسائي على أنك إذا قلت (ظننت ً
ً
زيدا ً
وقائما بالظن.
زيدا بالتاء
وذهب خلف األحمر من الكوفيين إلى أن العامل في املفعول معنى املفعولية ،والعامل في
الفاعل معنى الفاعلية .وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل واملفعول
ً
جميعا (.)4
(زيدا َ
 -11ذهب الكوفيون إلى أن قولهم ً
ض َرْب ُت ُه) منصوب بالفعل الواقع على الهاء،
وذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مقدر ،والتقدير فيه :ضربت ً
زيدا ضربته (.)5
َْ
ُ
ُ
وأكرمت ً
وأكرمني
وأكرمت
زيدا،
 -12ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين ،نحو (أك َر َم ِني
ِ
ٌ
زيد) إلى أن إعمال الفعل األول أولى ،وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى (.)6
 -13ذهب الكوفيون إلى أن ( ِن ْع َم  ،وب ْئ َ
س) اسمان ُم ْب َت َدآن .وذهب البصريون إلى أنهما
ِ
َّ َ
()7
يتصرفان ،وإليه ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين .
فعالن ماضيان ال

 .1املصدر نفسه.56/1 :
 .2املصدر نفسه.60/1 :
ً
ل
 .3أي أن الناصب للمفعو به هو الفعل والفاعل معا.
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 -14ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو (ما َأ ْح َس َن ً
زيدا) ٌ
اسم .وذهب
ماض ،وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من
البصريون إلى أنه فعل
ٍ
الكوفيين(.)1
 -15ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل (ما أفعله) في التعجب من البياض
والسود خاصة ،من بين سائر األلوان ،نحو أن تقول :هذا الثوب ما َأ ْب َي َ
ض ُه ،وهذا الشعر
َ
ما أ ْس َو َد ُه .وذهب البصريون إلى أن ذلك ال يجوز فيهما كغيرهما من سائر األلوان (.)2
 -16ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر (ما زال) عليها ،وما كان في معناها من
َ
أخواتها ،وإليه ذهب أبو الحسن بن ك ْي َسان ،وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز ذلك ،وإليه
ذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين (.)3
 -17ذهب الكوفيون إلى أنه ال يجوز تقديم خبر (ليس) عليها ،وإليه ذهب أبو العباس
ُْ
امل َب ِرد من البصريين ،وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه ،وليس بصحيح ،والصحيح أنه
ليس له في ذلك نص ،وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر (ليس) عليها كما يجوز
تقديم خبر كان عليها (.)4
 -18ذهب الكوفيون إلى أن (ما) في لغة أهل الحجاز ال تعمل في الخبر ،وهو منصوب
بحذف حرف الخفض .وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر ،وهو منصوب بها (.)5
َ
ٌ ً
زيد ِآكال) وذهب البصريون إلى أنه ال
 -19ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز (ط َع َام َك ما
َ َ
يجوز .وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ث ْعلب من الكوفيين إلى أنه جائز من وجه فاسد
من وجه؛ فإن كانت (ما) ًردا لخبر كانت بمنزلة لم وال يجوز التقديم ،كما تقول ملن قال في
ً
الخبر (زيد أكل طعامك) فترد عليه ً
نافيا (ما زيد آكال طعامك) فمن هذا الوجه يجوز

 .1املصدر نفسه.104/1 :
 .2املصدر نفسه.120/1 :
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ً
آكال) فإن كان ً
جوابا للقسم إذا قال (وهللا ما زيد بآكل
التقديم ،فتقول (طعامك ما زيد
()1
طعامك) كانت بمنزلة الالم في جواب القسم؛ فال يجوز التقديم .
 -20ذهب الكوفيون إلى أنه ال يجوز (ما طعامك أكل إال ٌ
زيد) .وذهب البصريون إلى أنه
َ َ
يجوز ،وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ث ْعلب من الكوفيين (.)2
(إن ً
(إن) وأخواتها ال ترفع الخبر ،نحو َّ
 -21ذهب الكوفيون إلى أن َّ
زيدا قائم) وما أشبه
ذلك .وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر (.)3
 -22ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع (إن) قبل تمام الخبر ،واختلفوا
بعد ذلك ،فذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال،
سواء كان يظهر فهي عمل (إن) أو لم يظهر ،وذلك نحو قولك( :إن ً
زيدا وعمرو قائمان،
وإنك ٌ
وبكر منطلقان) .وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أنه ال يجوز ذلك إال فيما لم
يظهر فيه عمل إن .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز العطف على املوضع قبل تمام الخبر
على كل حال (.)4
(إن) املخففة من الثقيلة ال تعمل النصب في االسم وذهب
 -23ذهب الكوفيون إلى أن ِ
البصريون إلى أنها تعمل (.)5
 -24ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول الالم في خبر (لكن) كما يجوز في خبر إن،
نحو(ما قام ً
زيدا َل ِك َّن ً
عمرا لقائم) وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز دخول الالم في خبر
َّ
لكن (.)6
 -25ذهب الكوفيون إلى أن الالم األولى في (لعل) أصلية ،وذهب البصريون إلى أنها
زائدة(.)7
 .1املصدر نفسه.140/1 :
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 -26ذهب الكوفيون إلى أن (عليك ،ودونك ،وعندك) في اإلغراء يجوز تقديم معموالتها
عليها ،نحو ً
عمرا عندكً ،
(زيدا عليكً ،
وبكرا دونك) .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز
تقديم معموالتها عليها ،وإليه ذهب الفراء من الكوفيين (.)1
ٌّ
مشتق من الفعل وفرع عليه ،نحو (ضرب ً
ضربا،
 -27ذهب الكوفيون إلى أن املصدر
وقام ً
قياما) وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه (.)2
 -28ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخالف إذا وقع ً
خبرا للمبتدأ نحو (زيد
َ
َ َ
أ َم َام َك ،عمرو َو َر َاء َك) وما أشبه ذلك .وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ث ْعلب من
الكوفيين إلى أنه ينتصب ألن األصل في قولك( :أمامك ٌ
زيد) َّ
حل أمامك ،فحذف الفعل وهو
ً
منصوبا على ما كان على مع الفعل .وذهب
غير مطلوب واكتفى بالظرف منه فبقي
َّ
َّ
استقر أمامك ،وعمرو
استقر
البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدر ،والتقدير فيه :زيد
وراءك .وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل ،والتقدير :زيد مستقر أمامك،
وعمرو مستقر وراءك (.)3
 -29ذهب الكوفيون إلى أن املفعول معه منصوب على الخالف ،وذلك نحو قولهم
َّ
(استوى املاء والخشبة ،وجاء البرد والط َي ِال َسة) .وذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل
بتوسط الواو .وذهب أبو إسحاق َّ
الذي قبله ُّ
الز َّجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير
ََ
عامل ،والتقديرَ :
والب َ
الخشبة ،وما أشبه ذلك؛ ألن الفعل ال يعمل في املفعول وبينهما
س
َْ
الواو .وذهب أبو الحسن األخ َفش إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب (مع) في نحو
ُ
(جئت َم َعه) (.)4
 -30ذهب الكوفيون إلى أنه ال يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع االسم
اكبا ُ
اكبا جاء زيد) ويجوز مع املضمر ،نحو (ر ً
الظاهر ،نحو( :ر ً
جئت) .وذهب البصريون إلى
أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها مع االسم الظاهر واملضمر (.)5
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ً
 -31ذهب الكوفيون إلى أن الفعل املاض ي يجوز أن يقع حاال ،وإليه ذهب أبو الحسن
ً
َْ
األخ َفش من البصريين .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز أن يقع حاال ،وأجمعوا على أنه
ً
إذا كانت معه َ(ق ْد) أو كان ً
وصفا ملحذوف فإنه يجوز أن يقع حاال (.)1
 -32ذهب الكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خبر
املبتدأ ،وذلك نحو قولك( :في َّ
الدار زيد ً
قائما فيها) .وذهب البصريون إلى أن النصب ال
يجب إذا كرر الظرف وهو خبر املبتدأ ،بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب (.)2
 -33اختلف مذهب الكوفيين فالعامل في املستثنى النصب نحو (قام القوم إال ً
زيدا)
ُ
فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه (إال) ،وإليه ذهب أبو العباس محمد بن يزيد امل َب ِرد وأبو
الز َّجاج من البصريين ،وذهب َ
إسحاق َّ
الف َّراء ومن تابعه من الكوفيين – وهو املشهور من
(إن) و (ال) ،ثم خففت َّ
مذهبهم – إلى أن (إال) مركبة من َّ
إن وأدغمت في ال ،فنصبوا بها في
اإليجاب اعتبا ًرا َّ
ً
اعتبارا بال ،وحكي عن الكسائي أنه قال :إنما
بإن ،وعطفوا بها في النفي
نصب املستثنى؛ ألن تأويله :قام القوم إال أن ً
زيدا لم يقم ،وحكي عنه ً
أيضا أنه قال:
ينتصب املستثنى ألنه مشبه باملفعول .وذهب البصريون إلى أن العامل في املستثنى هو
الفعل ،أو معنى الفعل ُّ
بتوسط إال (.)3
 -34ذهب الكوفيون إلى أن (إال) تكون بمعنى الواو .وذهب البصريون إلى أنها ال تكون
بمعنى الواو (.)4
 -35ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف االستثناء في أول الكالم ،نحو قولك:
نص عليه الكسائي ،وإليه ذهب أبو إسحاق َّ
(إال َط َع َام َك ما أكل زيد) َّ
الز َّجاج في بعض
املواضع .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز ذلك (.)5
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ماض ،وذهب بعضهم إلى أنه
 -36ذهب الكوفيون إلى أن (حاش ى) في االستثناء فعل ٍ
فعل استعمل استعمال األدوات ،وذهب البصريون إلى أنه حرف جر ،وذهب أبو العباس
ً
ً
ُ
امل َب ِرد إلى أنه يكون فعال ويكون حرفا (.)1
 -37ذهب الكوفيون إلى أن (غير) يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع .يحسن فيه
(إال) سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن ،وذلك نحو قولهم :ما نفعني غير قيام زيد،
َ
وما نفعني غير أ ْن قام زيد .وذهب البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير
متمكن ،بخالف ما إذا أضيفت إلى متمكن (.)2
ً
(س ًوى) تكون ً
اسما وتكون ظرفا .وذهب البصريون إلى أنها
 -38ذهب الكوفيون إلى أن ِ
ً
ال تكون إال ظرفا (.)3
 -39ذهب الكوفيون إلى أن (كم) مركبة .وذهب البصريون إلى أنها مفردة موضوعة
للعدد (.)4
 -40ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين (كم) في الخبر وبين االسم بالظرف وحرف
ً
َُ
غالم؟ وذهب البصريون إلى أنه ال
الجر كان مخفوضا ،نحو  :كم عندك رج ٍل ،وكم في الدار ٍ
ً
يجوز فيه الجر ،ويجب أن يكون
منصوبا (.)5
َ َ َ
 -41ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة النيف إلى العشرة ،نحو :خ ْم َسة َعش ٍر.
وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز (.)6
 -42ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في خمسة عشر درهما( :الخمسة العشر
الع َش َر َ
والخمس َة َ
َ
ً
الدره َم) .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز إدخال األلف والالم في
درهما،
العشر ،وال في الدرهم (.)7
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َ َ َ ََ َ َ َ
 -43ذهب الكوفيون إلى أنه ال يجوز أن يقال (ث ِالث َعش َر ثالثة َعش َر) ،وذهب
َ َ َ ََ َ َ َ
البصريون إلى أنه ال يجوز أن يقال (ث ِالث َعش َر ثالثة َعش َر) (.)1
 -44ذهب الكوفيون إلى أن االسم املنادى املعرف املفرد معرب مرفوع بغير تنوين.
وذهب َ
الف َّراء من الكوفيين إلى أنه مبني على الضم ،وليس بفاعل وال مفعول .وذهب
البصريون إلى أنه مبني على الضم ،وموضعه النصب؛ ألنه مفعول (.)2
 -45ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه األلف والالم نحو (يا الرجل ويا الغالم)
وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز (.)3
ً
عوضا من (يا) التي للتنبيه
 -46ذهب الكوفيون إلى أن امليم املشددة في (اللهم) ليست
في النداء .وذهب البصريون إلى أنها عوض من (يا) التي للتنبيه في النداء ،والهاء مبنية على
الضم ألنه نداء (.)4
 -47ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم املضاف جائزُ ،ويو ِق ُعون الترخيم في آخر االسم
َ
مال) في يا آل مالك،
عام) في يا آل
عامر ،و (يا آل ِ
املضاف إليه ،وذلك نحو قولك (يا آل ِ
ِ
وما أشبه ذلك .وذهب البصريون إلى أن ترخيم املضاف غير جائز (.)5
ً
 -48ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم االسم الثالثي إذا كان أوسطه متحركا ،وذلك
َ
َ
نحو قولك في ُع ُن ٍق (يا ُع ُن) وفي َح َجر (يا َح َج) وفي ك ِتف (ياك ِت) وذهب بعضهم إلى أن
الترخيم يجوز في األسماء على اإلطالق.
وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثالثة أحرف ال يجوز بحال ،وإليه ذهب أبو
الحسن علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين (.)6
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 -49ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم االسم الذي قبل آخره حرف ساكن يكون بحذفه
َ ْ
ْ
َ
(ياس َب) وما
وحذف الحرف الذي بعده ،وذلك نحو قولك في ِق َمط ٍر (يا ِقم) وفي ِسبط ٍر ِ
أشبه ذلك.
وذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون بحذف الحرف األخير منه فقط (.)1
 -50ذهب الكو ِف ُّيون إلى أنه يجوز ندبة النكرة واألسماء املوصولة ،وذهب البصريون
إلى أنه ال يجوز ذلك (.)2
ُْ َ
 -51ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تلقى عالمة الندبة على الصفة ،نحو قولك (واز ُيد
َ
الظريفاه) وإليه ذهب يونس بن حبيب البصر ُّي وأبو الحسن بن ك ْي َسان .وذهب البصريون
إلى أنه ال يجوز (.)3
 -52ذهب الكوفيون إلى أن االسم املفرد النكرة املنفي بال معرب منصوب بها نحو (ال
َّ
َ
الدار) .وذهب البصريون إلى أنه ٌّ
مبني على الفتح (.)4
رجل في ِ
 -53ذهب الكوفيون إلى َّ
أن (من) يجوز استعمالها في الزمان واملكان .وذهب البصريون
إلى أنه ال يجوز استعمالها في الزمان (.)5
 -54ذهب الكوفيون إلى أن واو رب تعمل في النكرة الخفض بنفسها وإليه ذهب أبو
العباس املُ َبرد من البصريين .وذهب البصريون إلى أن واو رب ال تعمل  ،وإنما العمل َّ
لرب
ِ
مقدرة (.)6
 -55ذهب الكوفيون إلى أن (مذ) ،و (منذ) إذا ارتفع االسم بعدهما ارتفع بتقدير فعل
محذوف .وذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد َ
الف َّراء إلى أنه يرتفع بتقدير مبتدأ محذوف.
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وذهب البصريون إلى أنهما يكونان اسمين مبتدأين ،ويرتفع ما بعدهما ألنه خبر عنهما،
ويكونان حرفين َج َّارْي ِن فيكون ما بعدهما مجرو ًرا بهما (.)1
 -56ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غير
عوض.
وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز ذلك إال بعوض ،نحو ألف االستفهام ،نحو قولك
َ َ َ
فعلت كذا) أو هاء التنبيه نحو (هاهللِ) (.)2
(هللا ما
للرجلِ :
أفضل من عمرو) جواب قسم َّ
 -57ذهب الكوفيون إلى أن الالم في قولهم ٌ
ُ
مقدر،
(لزيد
ٍ
ً
اكتفاء بالالم منها ،وذهب البصريون
والتقدير :وهللا لزيد أفضل من عمرو ،فأضمر اليمين
إلى أن الالم الم االبتداء (.)3
 -58ذهب الكوفيون إلى أن قولهم في القسم (أيمن هللا) جمع يمين .وذهب البصريون
إلى أنه ليس جمع يمين ،وأنه اسم مفرد مشتق من ُ
الي ْمن (.)4
 -59ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين املضاف واملضاف إليه بغير الظرف
وحرف الخفض لضرورة الشعر .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز ذلك بغير الظرف
وحرف الجر (.)5
 -60ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الش يء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان .وذهب
البصريون أنه ال يجوز (.)6
 -61ذهب الكوفيون إلى أن (كال  ،وكلتا) فيهما تثنية لفظية ومعنوية ،وأصل كال (كل)
فخففت الالم ،وزيدت األلف للتثنية ،وزيدت التاء في (كلتا) للتأنيث ،واأللف فيهما
كاأللف في (الزيدان) ،و(العمران) ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما اإلضافة.
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ً
ًّ
لفظيا وتثنية معنوية ،واأللف فيهما كاأللف في
وذهب البصريون إلى أن فيهما إفرادا
(عصاً ،
ً
ورحا) (.)1
 -62ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز ،إذا كانت مؤقتة نحو قولك:
(قعدت ً
يوما كله ،وقمت ليلة كلها) .وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير
جائز على اإلطالق (.)2
 -63ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة ،وإليه ذهب أبو الحسن
ُ
األخفش وأبو العباس امل َب ِرد وأبو القاسم بن َب ْر َهان من البصريين .وذهب البصريون إلى أنه
ال يجوز (.)3
 -64ذهب الكوفيون إلى أنه يجب العطف على الضمير املخفوض ،وذلك نحو قولك
(مررت بك وزيد) .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز (.)4
 -65ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير املرفوع املتصل في اختيار
الكالم ،نحو(ُ :ق ْم ُت ٌ
وزيد) .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز إال على قبح في ضرورة
الشعر(.)5
 -66ذهب الكوفيون إلى أن (أو) تكون بمعنى الواو ،وبمعنى بل .وذهب البصريون إلى
أنها ال تكون بمعنى الواو ،وال بمعني بل (.)6
 -67ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف بـ (لكن) في اإليجاب ،نحو( :أتاني زيد لكن
عمرو) .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز العطف بها في اإليجاب ،فإذا جيء بها في اإليجاب
وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها ،نحو (أتاني زيد لكن عمرو
لم يأت) وما أشبه ذلك (.)7
 .1املصدر نفسه.359/2 :
 .2اإلنصاف في مسائل الخالف.369/2 :
 .3املصدر نفسه.374/2 :
 .4املصدر نفسه.379/2 :
 .5املصدر نفسه.388/2 :
 .6املصدر نفسه.391/2 :
 .7املصدر نفسه.396/2 :
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َ ُ
 -68ذهب الكوفيون إلى أن (أفعل منك) ال يجوز
ص ْرفه في ضرورة الشعر  .وذهب
البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة الشعر (.)1
 -69ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ،وإليه
ذهب أبو الحسن األخفش وأبو علي الفارس ي وأبو القاسم بن برهان من البصريين ،وذهب
البصريون إلى أنه ال يجوز (.)2
ماض من
 -70ذهب الكوفيون إلى أن (اآلن) مبني؛ ألن األلف والالم دخلتا على فعل ٍ
قولهم( :آن َي ِئ ُين) أي حان ،وبقي الفعل على فتحته .وذهب البصريون إلى أنه مبني ألنه
ُ َ
شابه اسم اإلشارة ،ولهم فيه ً
أيضا أقوال أخ ُر نذكرها في دليلهم (.)3
َُ َ ُ
اج ِه امل َع َّرى عن حرف املضارعة – نحو
 -71ذهب الكوفيون إلى أن فعل األمر للمو
ٌ
ٌ
مجزوم .وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون (.)4
معرب
افعل –
 -72أجمع الكوفيون والبصريون على أن األفعال املضارعة معربة ،واختلفوا في علة
إعرابها؛ فذهب الكوفيون إلى أنه إنما أعربت ألنه دخلها املعاني املختلفة واألوقات
الطويلة .وذهب البصريون إلى أنها إنما أعربت لثالثة أوجه؛ أحدها أن الفعل املضارع
ً
ً
شائعا فيتخصص ،أال ترى أنك تقول
شائعا فيتخصص ،كما أن االسم يكون
يكون
(يذهب) فيصلح للحال واالستقبال ،فاختص بعد شياعه ،كما أن االسم يختص بعد
شياعه ،كما تقول (رجل) فإذا قلت (سوف يذهب) اختص باالستقبال ،فاختص بعد
شياعه ،كما أن االسم يختص بعد شياعه ،كما تقول (رجل) فيصلح لجميع الرجال ،فإذا
قلت (الرجل) اختص بعد شياعه ،فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن االسم
يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا الوجه ،والوجه الثاني :أنه تدخل عليه الم
االبتداء تقول( :إن زيدا ليقوم) كما تقول (إن زيدا لقائم) فلما دخلت عليه الم االبتداء
كما تدخل على االسم َّ
دل على مشابهة بينهما ،أال ترى أنه ال يجوز أن تدخل هذه الالم
على الفعل املاض ي وال على فعل األمر! أال ترى أنك ال تقول( :إن زيدا لقام) وال (إن زيدا
ْ
الضر ْب ً
عمرا) وما أشبه ذلك؛ لعدم املشابهة بينهما وبين االسم.
ِ
 .1املصدر نفسه.399/2 :
 .2املصدر نفسه.403/2 :
 .3اإلنصاف في مسائل الخالف.424/2 :
 .4املصدر نفسه.427/2 :
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والوجه الثالث :أنه يجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه ،أال ترى أن قولك
(يضرب) على وزن (ضارب) في حركته وسكونه ،فلما أشبه هذا الفعل االسم من هذه
األوجه وجب أن يكون ً
معربا كما أن االسم معرب (.)1
 -73اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل املضارع نحو (يقوم زيد ،ويذهب عمرو)
فذهب األكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة ،وذهب الكسائي إلى
أنه يرتفع بالزائد في أوله ،وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام االسم (.)2
َ ْ
 -74ذهب الكوفيون إلى أن الفعل املضارع في نحو قولك( :ال تأكل السمك وتش َر َب
اللبن) منصوب على الصرف .وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن ،وذهب أبو ُع َم َر
َ
الج ْر ِم ُّي من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها؛ ألنها خرجت عن باب العطف (.)3
 -75ذهب الكوفيون إلى أن الفعل املضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة األشياء –
التي هي األمر والنهي والنفي واالستفهام والتمني والعرض – ينتصب بالخالف ،وذهب
البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن ،وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء
نفسها؛ ألنها خرجت عن باب العطف ،وإليه ذهب بعض الكوفيين (.)4
 -76ذهب الكوفيين إلى َّ
أن (أن) الخفيفة تعمل في الفعل املضارع النصب مع الحذف
من غير بدل .وذهب البصريون إلى أنها ال تعمل مع الحذف من غير بدل (.)5
 -77ذهب الكوفيون إلى أن (كي) ال تكون إال حرف نصب ،وال يجوز أن تكون حرف
خفض.
وذهب البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرف جر (.)6

 .1املصدر نفسه.446/2 :
 .2املصدر نفسه.448/2 :
 .3املصدر نفسه.452/2 :
 .4اإلنصاف في مسائل الخالف.454/2 :
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 .6املصدر نفسه.465/2 :
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 -78ذهب الكوفيون إلى أن الم (كي) هي الناصبة للفعل من غير تقدير (أن) نحو (جئتك
لتكرمني) .وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل (أن) مقدرة بعدها ،والتقدير :جئتك
ألن تكرمني (.)1
 -79ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار (أن) بعد (كي) نحو (جئت لكي أن أكرمك)
فتنصب (أكرمك) بكي( ،وأن) توكيد لها ،وال عمل لها .وذهب بعضهم إلى أن العامل في
قولك (جئت لكي أن أكرمك) الالم ،وكي وأن توكيدان لها  ،وكذلك ً
أيضا يجوز إظهار (أن)
بعد حتى.
وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز إظهار (أن) بعد ش يء من ذلك بحال (.)2
 -80ذهب الكوفيون إلى أن (كما) تأتي بمعنى كيما ،وينصبون بها ما بعدها ،وال يمنعون
جواز الرفع ،واستحسنه أبو العباس املبرد من البصريين .وذهب البصريون إلى أن (كما) ال
تأتي بمعنى (كيما) وال يجوز نصب ما بعدها بها (.)3
 -81ذهب الكوفيون إلى أن الم َ
الج ْح ِد هي الناصبة بنفسها  ،ويجوز إظهار (أن) بعدها
للتوكيد ،نحو( :ما كان زيد ألن يدخل دارك ،وما كان عمرو ألن يأكل طعامك) ويجوز
تقديم مفعول الفعل املنصوب بالم الجحد عليها ،نحو (ما كان زيد دارك ليدخل ،وما كان
عمرو طعامك ليأكل) .وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل (أن) مقدرة بعدها ،وال
يجوز إظهارها ،وال يجوز تقديم مفعول الفعل املنصوب بالم الجحد عليه (.)4
 -82ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير تقدير أن،
َ
يدخلك الجنة ،واذكر هللا حتى َ
تطلع الشمس) وتكون حرف
نحو قولك (أطع هللا حتى
َ َْ
َ َّ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
خفض من غير تقدير خافض ،نحو قولك (مطلته حتى الشتاء ،وسوفته حتى الصيف).
وذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أن االسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو

 .1املصدر نفسه.469/2 :
 .2املصدر نفسه.473/2 :
 .3املصدر نفسه.478/2 :
 .4اإلنصاف في مسائل الخالف.485/2 :
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مظهرة .وذهب البصريون إلى أنها في كال املوضعين حرف جر ،والفعل بعدها منصوب
بتقدير (أن) واالسم بعدها مجرور بها (.)1
الج َو ِار ،واختلف البصريون؛
 -83ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على ِ
فذهب األكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط ،وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط
وفعل الشرط يعمالن فيه ،وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط،
وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط ،وذهب أبو عثمان املازني إلى أنه مبني على
َْ
الوق ِف(.)2
 -84ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم االسم املرفوع بعد (إن) الشرطية نحو قولك ْ
(إن
ٌ
زيد أتاني آ ِت ِه) فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل .وذهب البصريون إلى
أنه يرتفع بتقدير فعل ،والتقدير فيه :إن أتاني زيد ،والفعل املظهر تفسر لذلك الفعل
املقدر.
وحكي عن أبي الحسن األخفش أنه يرتفع باالبتداء (.)3
 -85ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم االسم املرفوع في جواب الشرط فإنه ال يجوز فيه
ٌ
يكر ُمك) واختلفوا في تقديم املصنوب في جواب
الجزم ،ووجب الرفع ،نحو (إن تأ ِت ِني زيد ِ
الشرط نحو (إن تأتني زيدا أكرم) فأباه أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء ،وأجازه أبو الحسن
علي بن حمزة الكسائي .وذهب البصريون إلى أن تقديم املرفوع واملنصوب في جواب
الشرط كله جائز (.)4
 -86ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم املفعول بالجزاء على حرف الشرط ،نحو (زيدا
ْ
ْ
أضرب) واختلفوا في جواز نصبه بالشرط؛ فأجازه الكسائي ،ولم يجزه الفراء.
تضرب
إن
وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز أن ينصب بالشرط وال بالجزاء (.)5

 .1املصدر نفسه.489/2 :
 .2املصدر نفسه.493/2 :
 .3املصدر نفسه.504/2 :
 .4املصدر نفسه.508/2 :
 .5املصدر نفسه.511/2 :
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ْ
 -87ذهب الكوفيون إلى أن (إن) الشرطية تقع بمعنى إذ ،وذهب البصريون إلى أنها ال
تقع بمعنى إذ (.)1
 -88ذهب الكوفيون إلى أن (إن) إذا وقعت بعد (ما) نحو (ما ْ
إن زيد قائم) فإنها بمعنى
ما .وذهب البصريون إلى أنها زائدة (.)2
 -89ذهب الكوفيون إلى َّ
أن ِ(إ ْن) إذا جاءت بعدها الالم تكون بمعنى (ما) والالم بمعنى
(إال) .وذهب البصريون إلى أنها مخففة من الثقيلة ،والالم بعدها الم التأكيد (.)3
 -90ذهب الكوفيون إلى أن (كيف) يجازى بها كما يجازى بمتى ما وأينما وما أشبههما
من كلمات املجازاة .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز أن يجازى بها (.)4
ُ
 -91ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل املستقبل نحو سأفعل أصلها
سوف .وذهب البصريون إلى أنها ٌ
أصل بنفسها (.)5
 -92ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول املضارع تاءان :تاء املضارعة وتاء أصلية
ََ
َ َ ُ
َ
– نحو (تت َن َاو ُل ،وت َتل َّون) – فإن املحذوف منها تاء املضارعة دون األصلية ،نحو (ت َناو ُل،
ََ ُ
وتل َّون) .وذهب البصريون إلى أن املحذوف منهما التاء األصلية ،دون تاء املضارعة (.)6
 -93ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل االثنين
ْ ََ ْ ْ
واف َع ْل َن ْ
ان) بالنون الخفيفة ،وإليه ذهب يونس بن حبيب
وجماعة النسوة ،نحو (افعالن
()7
البصري .وذهب البصريون إلى انه ال يجوز إدخالها في هذين املوضعين .
 -94ذهب الكوفيون إلى أن االسم في (ذا ،والذي) الذال وحدها ،وما زيد عليها تكثير
لهما .وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي االسم فيهما ،واختلفوا في (ذا):
َ
فذهب األخفش ومن تابعه من البصريين إلى أن أصله :ذ ُّي – بتشديد الياء – إال أنهم
 .1اإلنصاف في مسائل الخالف.518/2 :
 .2املصدر نفسه.522/2 :
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حذفوا الياء الثانية فبقي َ(ذ ْي) فأبدلوا من الياء ً
ألفا لئال يلتحق بكي؛ فإذا األلف منه
منقلبة عن ياء ،بدليل جواز اإلمالة؛ فإنه قد حكي عنهم أنهم قالوا في ذا( :ذا) باإلمالة،
(حي ُ
َ
ً
يت)
فإذا ثبت أنها منقلبة عن ياء لم يجز أن تكون الالم املحذوفة واوا؛ ألن لهم مثل ِ
َ
وليس لهم مثل َ
(ح َي ْو ُت) وذهب بعضهم إلى أن األصل في ذا (ذ َوي) بفتح الواو؛ ألن باب
يت) فحذفت الالم تأكيدا لإلبهام ،وقلبت الواو ً
(حي ُ
َ
َ َْ
ألفا لتحركها
(شويت) أكثر من باب ِ
وانفتاح ما قبلها (.)1
 -95ذهب الكوفيون إلى أن االسم من (هو ،وهي) الهاء وحدها .وذهب البصريون إلى أن
الهاء والواو من (هو) والهاء والياء من (هي) هما االسم بمجموعهما (.)2
 -96ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في (لوالي ،ولوالك) في موضع رفع ،وإليه ذهب
جر
أبو الحسن األخفش من البصريين .وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في موضع ٍ
ُ
بلوال .وذهب أبو العباس امل َب ِرد إلى أنه ال يجوز أن يقال (لوالي ،ولوالك) ويجب أن يقال
َ َْ َ ُ
(لوال أنا ،ولوال أنت) فيؤتى بالضمير املنفصل كما جاء به التنزيل في قوله( :ل ْوال أن ُت ْم لك َّنا
ً
ْ
َ ( )
يأت في التنزيل إال منفصال (.)4
ُمؤ ِم ِنين)  3ولهذا لم ِ
(إياكَّ ،
 -97ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من َّ
وإياه ،وإياي) هي الضمائر
املنصوبة ،وأن (إيا) عماد ،وإليه ذهب أبو الحسن بن َك ْي َس َ
ان ،وذهب بعضهم إلى أن
(إياك) بكماله هو الضمير  .وذهب البصريون إلى أن (إيا) هي الضمير والكاف والهاء والياء
حروف ال موضع لها من اإلعراب .وذهب الخليل بن أحمد إلى أن (إيا) اسم مضمر أضيف
إلى الكاف والهاء والياء؛ ألنه ال يفيد معنى بانفراده ،وال يقع معرفة ،بخالف غيره من
ً
عوضا عما ُم ِن َعه ،وال يعلم اسم مضمر أضيف غيره .وذهب
املضمرات ،فخص باإلضافة
أبو العباس محمد بن يزيد املبرد إلى أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص ،وال يعلم اسم مبهم
أضيف غيره .وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أنه اسم مظهر ُخ َّ
ص باإلضافة إلى سائر
املضمرات ،وأنها في موضع جر باإلضافة.

 .1اإلنصاف في مسائل الخالف.551/2 :
 .2املصدر نفسه.557/2 :
 .3سبأ.31 :
 .4اإلنصاف في مسائل الخالف.564/2 :
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وحكي ً
أيضا عن الخليل بن أحمد – رحمه هللا – أنه مظهر ناب مناب املضمر  .وحكي
فإياه َّ
عن العرب إضافته إلى املظهر في قولهم في املثل (إذا بلغ الرجل الستين َّ
وإيا
َّ
الش َو ُ
اب)(.)1
َ ً
 -98ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال (كنت أظن أن العقرب أشد ل ْس َعة من
ُّ ْ ُ
ور فإذا هو إياها) .وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز أن يقال( :فإذا هو إياها) .ويجب
الزنب ِ
أن يقال( :فإذا هو هي) (.)2
 -99ذهب الكوفيون إلى أن ما ُي ْف َ
ص ُل به بين النعت والخبر يسمى عما ًدا ،وله موضع
من اإلعراب ،وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله ،وذهب بعضهم إلى أن حكمه
ً
حكم ما بعده .وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصال ألنه َي ْف ِص ُل بين النعت والخبر إذا كان
ً
مضارعا لنعت االسم ليخرج من معنى النعت كقولك( :زيد هو العاقل) وال موضع له
الخبر
()3
من اإلعراب .
َ ُ
 -100ذهب الكوفيون إلى أن االسم املبهم – نحو (هذا ،وذاك) – أ ْع َرف من االسم
العلم  -نحو (زيد ،وعمرو)  -وذهب البصريون إلى أن االسم العلم أعرف من االسم املبهم،
واختلفوا في مراتب املعارف ،فذهب سيبويه إلى أن أعرف املعارف االسم املضمر؛ ألنه ال
ُي ْ
ض َم ُر إال وقد عرف؛ ولهذا ال يفتقر إلى أن يوصف كغيره من املعارف ،ثم االسم العلم؛
ُ
ألن األصل فيه أن يوضع على ش يء ال يقع على غيره من أ َّم ِت ِه ،ثم االسم املبهم؛ ألنه يعرف
بالعين وبالقلب ،ثم ما عرف باأللف والالم؛ ألنه يعرف بالقلب فقط ،ثم ما أضيف إلى
أحد هذه املعارف؛ ألن تعريفه من غيره ،وتعريفه على قدر ما يضاف إليه.
وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن أعرف املعارف :االسم املبهم ،ثم املضمر ،ثم العلم،
ثم ما فيه األلف والالم ،ثم ما أضيف إلى أحد هذه املعارف ،وذهب أبو سعيد السيرافي
إلى أن أعرف املعارف :االسم العلم ،ثم املضمر ،ثم املبهم ،ثم ما ُع ِرف باأللف والالم ،ثم
ما أضيف إلى أحد هذه املعارف (.)4

 .1املصدر نفسه.570/2 :
 .2املصدر نفسه.576/2 :
 .3اإلنصاف في مسائل الخالف.579/2 :
 .4املصدر نفسه.581/2 :
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 -101ذهب الكوفيون إلى أن (أيهم) إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد من الصلة
معرب ،نحو قولهم( :ألضربن ُّأيهم أفضل) ،وذهب البصريون إلى أنه مبني على الضم،
وأجمعوا على أنه إذا ذكر العائد أنه معرب ،نحو قولهم( :ألضربن أيهم هو أفضل) ،وذهب
ً
استفهاما،
الخليل بن أحمد إلى أن (أيهم) مرفوع باالبتداء ،و(أفضل) خبره ،ويجعل (أيهم)
ُ
ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر ،والتقدير عنده :ألضربن الذي يقال له ُّأيهم أفضل،
قال الشاعر :
يت من َ
َفأب ُ
ولقد َأب ُ
يت ال َحر ٌج وال َم ْح ُر ُ
الف َت ِاة بمنزل
وم
ِ
ِ
ِ
َ ْ
أيَ :فأب ُ
وحذف القول في كتاب هللا تعالى وكالم
يت ال يقال لي هذا َح ِر ٌج وال محروم،
ِ
العرب أكثر من أن يحص ى ،وذهب يونس بن حبيب البصري إلى أن (أيهم) مرفوع
ً
استفهاما ،ويعلق (ألضربن) عن العمل في (أيهم)
باالبتداء ،و(أفضل) خبره ،ويجعل (أيهم)
()1
فينزل الفعل املؤثر منزلة أفعال القلوب نحو (علمت أيهم في الدار) .
 -102ذهب الكوفيون إلى أن (هذا) وما أشبهه من أسماء اإلشارة يكون بمعنى الذي
واألسماء املوصولة ،نحو (هذا قال ذاك زيد) أي :الذي قال ذاك زيد .وذهب البصريون إلى
أنه ال يكون بمعنى الذي ،وكذلك سائر أسماء اإلشارة ال تكون بمعنى األسماء املوصولة (.)2
 -103ذهب الكوفيين إلى أن االسم الظاهر إذا كانت فيه األلف والالم ُو ِص َل كما يوصل
الذي .وذهب البصريون إلى أنه ال يوصل (.)3
ومسائل خالفية أخرى وردت في ثنايا الكتب النحوية ،فضال عن املسائل الصرفية التي
أعرضنا عن ذكرها كونها خارجة عن موضوع البحث.

 .1اإلنصاف في مسائل الخالف.584-583/2 :
 .2املصدر نفسه.589/2 :
 .3املصدر نفسه.594/2 :

ملحق رقم ()2
املسائل النحوية اليت انفردت بها املدرسة البغدادية
 -1أن العبرة في تذكير العدد وتأنيثه بحال املعدود الجمع ال املعدود املفرد ،فيقولون
(ثالث سجالت) رغم أن مفردها مذكر (.)1
ً
ً
ً
 -2أن اسم (ال) النافية للجنس إذا كان مشبها باملضاف يكون منصوبا ومنونا عند
ً
ً
جبال حاضر) ،وأجاز البغداديون
البصريين والكوفيين والبغداديين فيقولون (ال طالعا
ً
نصبه بدون تنوين فقالوا (ال َ
جبال حاضر) أجروه في ذلك مجرى املضاف ،كما أجري
طالع
مجراه في اإلعراب (.)2
 -3جواز العطف على محل املعطوف عليه مع عدم أصالته ،قال ابن هشام بعد ذكر
َّ َ
ْ
َ ْ َ َ َ ََ
َ
صالة فال يجوز َهذا
الشرط األول لصحة العطف عليه( :الثا ِني أن يكون املوضع ِبحق األ
َ
َ
ْ
ً
َ َ
َ
األ ْ
زيدا وأخيه َألن ْال َو ْ
ضافته
صل إعماله ال ِإ
صف املستوفي لشروط ال َع َمل
ضارب
ِ
َ
ْ
اللتحاقه ِبال ِف ْع ِل َوأ َج َاز ُه البغداديون) (.)3
 -4وتفرد ابن السراج وهو من البغداديين بآراء كثيرة منها:
أ  -ذهب جمهور النحاة إلى أن (ملا) في مثل( :ملا جاءني أكرمته) حرف وجود لوجود ،أما
ابن السراج فيذهب إلى أنها ظرف بمعنى (حين) تنفي عن الثاني ما وجب لألول فعلى هذا
ً
ال تقع بعد كالم فيه نفي .وهو يخالف النحاة من أن الظرف والجار واملجرور إذا وقعا خبرا

 .1انظر :همع الهوامع.254/3 :
 .2انظر :مغني اللبيب ،515/1 :شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،خالد بن عبد هللا بن
أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري ،زين الدين املصري ،وكان يعرف بالوقاد (ت 905 :هـ) ،دار الكتب العلمية  -بيروت-
لبنان ،ط 1421 ،1هـ2000 -م.344/1 ،
 .3مغني اللبيب.616/1 :
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أو حاال أو صفة ال يتعلقان بمحذوف تقديره :استقر أو مستقر إذ كان يرى أنها قسم
مستقل بنفسه يقابل الجملتين االسمية والفعلية (.)1
ب -قال ابن السراج :كل ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو :حسن وحسان ،فإن
األجود فيه أن تقول :مررت برجل حسان قومه ،من قبل أن هذا الجمع املكسر هو اسم
واحد صيغ للجميع ،أال ترى أنه يعرب كإعراب الواحد املفرد ،وما كان يجمع بالواو والنون
نحو  :منطلقين ،فإن األجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل املقدم ،فتقول :مررت برجل
منطلق قومه (.)2
ج -ذهب ابن السراج إلى أن (مع) اسم يدل على ذلك حركة آخرها مع تحرك ما قبلها،
ُ
ُ َ
َ
قال الزجاج :في قوله تعالى(ِ :إ َّنا َم َعك ْم ِإ َّن َما ن ْح ُن ُم ْس َت ْه ِزئون) ( )3نصب (معكم) كنصب
الظرف ،والواقع أنها ظرف ألننا نقول :إنا معكم كما نقول :أنا خلفكم :أنا مستقر معكم
وأنا مستقر خلفكم (.)4
د -ذهب النحويون املتقدمون واملتأخرون إلى أن االسم العلم أعرف املعارف ثم
املضمر ،واحتجوا بأن العلم ال اشتراك فيه في أصل الوضع ،وإنما تقع الشركة عارضة
فال أثر لها.
أما ابن السراج ،فيذهب إلى أن اسم اإلشارة أعرف املعارف ،ثم يليه املضمر والعلم
واحتج بأن اسم اإلشارة يتعرف بشيئين :بالعين والقلب وغيره يتعرف بالقلب ال غير؛ ألن
اإلشارة مالزمة للتعريف بخالف العلم وتعريفها حس ي وعقلي وتعريفه حس ي فقط وأنها
تقدم عليه عند االجتماع نحو :هذا زيد (.)5
هـ  -ذهب ابن السراج إلى أن (ليس) حرف؛ ألنها ال تتصرف ،أي :ال يأتي منها املضارع
واألمر ،ومثلها( :عس ى) بينما كان جمهور البصريين يذهب إلى أن (ليس) فعل ناقص

 .1األصول في النحو.25/1 :
 .2املصدر نفسه.26/1 :
 .3البقرة.14 :
 .4األصول في النحو.26/1 :
 .5املصدر نفسه.26/1 :
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التصالها بالضمائر مثل :لست ،ولستما وليسوا ،ولسن ،وإلى أن (عس ى) فعل التصالها
بالضمائر مثل :عساك ،وعساه (.)1
و -كان ابن السراج يقول :لو صحت الرواية في صرف ما ال ينصرف ما كان بأبعد من
قوله:
فبيناه يشري رحله قال قائل

ملن جمل رخو املالط نجيب

فإنما هو يشري رحله ،فحذف الواو من (هو) وهي متحركة من نفس الكلمة وليست
بزائدة ،فإذا جاز أن تحذف ما هو من نفس الحرف جاز أن تحذف التنوين الذي هو زائد
للضرورة.
ز -قال ابن السراج :ليست (إما) بحرف عطف؛ ألن حروف العطف ال يدخل بعضها
ً
على بعض ،فإن وجدت شيئا من ذلك في كالمهم ،فقد خرج أحدهما من أن يكون حرف
عطف نحو قولك :ما قام زيد وال عمرو (فال) في هذه املسألة ليست عاطفة ،إنما هي نافية
ونحن نجد (إما) هذه ال يفارقها حرف العطف فقد خالفت ما عليه حروف العطف ،ثم
َ َ َ
َ ُ
إنها يبتدأ بها نحو قوله تعالى(ِ :إ َّما أ ْن ت َع ِذ َب َوِإ َّما أ ْن ت َّت ِخذ ِف ِيه ْم ُح ْس ًنا) ( )2وذلك أن موضع
(أن) في كال املوضعين رفع باالبتداء والتقدير  :إما العذاب شأنك .وإما اتخاذ الحسن (.)3

 .1املصدر نفسه.27/1 :
 .2الكهف.86 :
 .3األصول في النحو.28-27/1 :

ملحق رقم ()3
املسائل النحوية اليت انفردت بها املدرسة األندلسية
 -1ذهب النحاة إلى أن الكثير في خبر (كاد) أن يتجرد من ْ
(أن) ويقل اقترانه بها وهذا
خالف ما نص عليه األندلسيون من أن اقتران خبرها بـ ْ
(أن) مخصوص بالشعر (.)1
ْ َ
ْ
 -2في مسألة تعدد الخبر للمبتدأ الواحد ،يقول السيوطي (اختلف ِفي َج َواز تعدد الخ َبر
َْ
ملبتدأ َو ِاحد على أق َوال:
َ َ ََُ َْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
األ َ
صح َو َع ِل ِيه ال ُج ْم ُهور ال َج َواز ك َما ِفي النعوت َس َواء اقترن بعاطف أم ال
أحدها وهو
َ
ْ
ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ََ
فاألول كق ْوِلك زيد ِف ِيه وشاعر َوكاتب َوالثا ِني كق ْوِله ت َعالى َ(و ُه َو الغفور ال َو ُدود ذو ال َع ْرش
ْ
ُ () َ َ
َّ
اعر:
امل ِجيد فعال ملا ي ِريد)  ، 2وقول الش ِ
َ َ
َ
َُ ٌ ُ َ ٌ َ
ص ِيف ُمش َّتى
مق ِيط م
َم ْن َي ُك ذا َب ٍت ف َهذا َب ِتى
َ
َ َ
َّ
َْْ َ ْ
َْ
ص ُفور َوكثير من املغاربة َ
اخ َت َار ُه ْابن ُع ْ
وعلى َهذا ف َما ورد من ذ ِلك
َوالق ْول الثا ِني املنع و
ْ
ْ َ
َ
َ
جعل ِف ِيه األول خبرا َوال َب ِاقي صفة للخ َبر َو ِم ْن ُهم من َيجعله خبر ُم ْب َتدأ ُمقدر.
ْ َ َ ْ
َ
ْ ْ
َ ْ َ ْ َّ
َّ َ
ْ ََ
اإلف َراد َوال ُج ْملة فاألول ك َما تقدم َوالثا ِني ن ْحو زيد
َ والقول َ الث ِالث الجواز ِإن اتحدا َ ِفي ِ
ْ
َ
وه َخارج َو ْاملَ ْنع إن َك َ
بوه َقائم أ ُخ ُ
أ ُ
َ
حدهما ُمفردا َواآلخر جملة.
ان أ
ِ
ِ
َ
ْ
الرابع قصر ْال َج َواز على َما َك َ
ان ْاملَ ْعنى ِم ْن ُه َما َو ِاح ًدا َن ْحو ُّ
َو َّ
الر َّمان ُحلو حامض أي مر
ِ
يعمل بكلتا َي َد ْيه َو َه َذا َّ
َوزيد ْ
أعسر أيسر َأي أضبط َو ُه َو َّالذي ْ
الن ْوع َيت َع َّين ِف ِيه ترك
ِ
ِ
ْ ْ َ َ
ْال َعطف َألن َم ْج ُموع ْال َخ َب َرْين فيه ب َم ْن َزلة َواحد َوجوز َأ ُبو َعلي ْ
اس ِت ْع َماله بال َعطف كغ ْي ِر ِه من
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ََُ َ َ ُْ
َْْ
()3
األخ َبار املتعددة فيقال هذا حلو وحامض) .

 .1انظر :شرح ابن عقيل.330-329/1 :
 .2البروج.16 -14 :
 .3همع الهوامع.402 -401/1 :
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 -3وخالف ابن طراوة النحاة في آراء تفرد بها ،من ذلك:
َّ َ
ُ
أ -أن ضمير الشأن في مثل( :ق ْل ُه َو الل ُه أ َح ٌد) ( )1و (إنه محمد مسافر) حرف وليس
ً
اسما (.)2
ُ
ب -أجمع النحاة على أن (أي) إذا ُ
اقتطعت عن اإلضافة أعربت كما في قوله تعالى
ُ
َ ْ
َ َ َ َ
يع ٍة أ ُّي ُه ْم أش ُّد) ،وخالفهم ابن طراوة فعدها مبنية القتطاعها عن
(ل َنن ِز َع َّن ِم ْن ك ِل ِش
اإلضافة ،و(هم أشد) مبتدأ وخبر (.)3
ً
ً
ً
ً
ج -ومما خالف فيه النحاة أن قعودا في مثل (قعد قعودا) ليست مفعوال مطلقا ،وإنما
هي مفعول به لفعل محذوف ال يجوز إظهاره (.)4
د -أن جواب لوال في مثل( :لوال علي لسافرت) هو خبر املبتدأ التالي لها (.)5
هـ -وكان يذهب إلى أن عس ى ليست من النواسخ (.)6
 -4وانفرد ابن طاهر بآراء منها:
َّ
والشر) منصوب بفعل محذوف تقديره :احذر الشر (.)7
أ -أن الشر في مثل( :إياك
ب -إذا أضيفت (ويح) لزمت النصب ،وإذا أفردت في مثل( :ويح له) جاز فيها الرفع
والنصب مع قوة األول وضعف الثاني؛ ألنها مصدر ال فعل له (.)8

 .1التوحيد.1 :
 .2انظر :املدارس النحوية ،شوقي ضيف.297 :
 .3املدارس النحوية ،شوقي ضيف.297 :
 .4املصدر نفسه.297 :
 .5املصدر نفسه.297 :
 .6املصدر نفسه.297 :
 .7املصدر نفسه.299 :
 .8املصدر نفسه.299 :

ملحق رقم ()4
املسائل النحوية اليت انفردت بها املدرسة املصرية
 -1خالف ابن الحاجب جمهور النحويين القائلين ببناء (غالمي) ألضافته إلى مبني،
ً
ً
وعده معربا مقدرا إعرابه بدليل إعراب نحو :غالمه ،وغالمك ،وغالماي (.)1
 -2انفرد ابن بابشاذ بالقول إن الم التعريف العهدية مختصة باألعيان والجنسية
مختصة باألذهان (.)2
 -3ذهب الحوفي إلى أن لها متعلق في قوله تعالى (أليس هللا بأحكم الحاكمين) فخالف
في ذلك رأي النحاة في أنها حرف جر زائد ،وحروف الزيادة ال متعلق لها (.)3
 -4والبن هشام األنصاري آراء مبتكرة غير مسبوقة في النحو ،من ذلك:
أ -ذهابه إلى أن (عشر) في قولنا :اثني عشر حالة محل النون في اثنين ،وهي بذلك
ليست مضافة إلى ما قبلها وال محل لها من اإلعراب (.)4
ب -أن كان وأخواتها ما عدا ليس تدل على الحدث كما تدل على الزمان (.)5
َّ
ج -وأن الحال كما تأتي مؤكدة لعاملها في مثل(َ :ولى ُم ْد ِب ًرا)
َ َ َ َ ْ َْ
ً
األ ْرض ُك ُّل ُه ْم َجم ً
يعا) (.)8( ،)7
مثل( :جاء القوم طرا) ،و (آلمن من ِفي
ِ
ِ

 .1انظر :شرح الرض ي على الكافية.100/1 :
 .2انظر :همع الهوامع.309/1 :
 .3انظر :مغني اللبيب.575/1 :
 .4املدارس النحوية ،شوقي ضيف.354 :
 .5املصدر السابق.354 :
 .6النمل.10 :
 .7يونس.99 :
 .8املدارس النحوية ،شوقي ضيف.354 :

()6

تأتي مؤكدة لصاحبها
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قائمة املصادر واملراجع
 -1القرآن الكريم.
 -2إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر -القاهرة،
1959م.
 -3أخبار النحويين ،أبو طاهر ،عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم البزار (ت:
349ه  ،تحقيق :مجدي فتحي السيد ،دار الصحابة للتراث – طنطا ،ط 1410 ،1ه.
 -4أخبار النحويين البصريين ،الحسن بن عبد هللا بن املرزبان السيرافي ،أبو سعيد (ت:
368هـ) ،تحقيق :طه محمد الزيني ،ومحمد عبد املنعم خفاجي ،مصطفى البابي الحلبي،
 1373هـ  1966 -م.
 -5أدب الكاتب ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ)،
تحقيق :محمد الدالي ،مؤسسة الرسالة( ،د – ت).
 -6االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية ،مكاتبة بين بدر
الدين الدماميني (ت827 :هـ) وسراج الدين البلقيني (ت805 :هـ) ،دراسة وتحقيق :د.
رياض بن حسن الخوام ،عالم الكتب ،بيروت – لبنان ،ط1418 ،1هـ  1998 -م.
 -7أسس علم اللغة ،ماريوباي ،ترجمة وتعليق :د .أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،ط
1419 ،8هـ  1998 -م.
 -8األشباه والنظائر في النحو ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ  1505 -م) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان( ،د – ت).
 -9األصول – دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب – ،تمام حسان ،عالم
الكتب 1420 ،هـ  2000 -م.
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 -10أصول علم العربية في املدينة ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ،مجلة الجامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة ،ط :السنة الثامنة والعشرون ،العددان 1417 ،106- 105هـ -
1418هـ 1988 -1987/م.
 -11األصول في النحو ،محمد بن السراج ( ت316-هـ) ،تحقيق :د .عبدالحسين الفتلي،
مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط1417 ،3هـ..
 -12أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ،د.
محمد عيد ،عالم الكتب – القاهرة ،ط1410 ،4هـ 1989 -م.
 -13إعجاز القرآن ،أبو بكر الباقالني محمد بن الطيب (ت403 :هـ) ،تحقيق :السيد
أحمد صقر ،دار املعارف – مصر ،ط 1997 ،5م.
 -14إعراب القرآن ،أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي
النحوي (ت 338 :هـ) ،وضع حواشيه وعلق عليه :عبد املنعم خليل إبراهيم ،منشورات
محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط 1421 ،1هـ..
 -15األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي
(ت1396 :هـ) ،دار العلم للماليين ،ط  ،15أيار  /مايو  2002م.
 -16األغاني ،أبو الفرج األصبهاني ،تحقيق :سمير جابر  ،دار الفكر – بيروت ،ط( ،2د –
ت).
 -17االقتراح في علم أصول النحو ،جالل الدين السيوطي (ت 911 :هـ) ،قرأه وعلق
عليه :د .محمود سليمان ياقوت ،دار املعرفة الجامعية 1426 ،هـ  2006 -م.
 -18األمالي ،عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ،أبو القاسم (ت:
337هـ) ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الجيل– بيروت ،ط  1407 ،3هـ  1987 -م.
 -19أمالي ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين
ابن الحاجب الكردي املالكي (ت646 :هـ) ،دراسة وتحقيق :د .فخر صالح سليمان قدارة،
دار عمار  -األردن ،دار الجيل – بيروت 1409 ،هـ  1989 -م.
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 -20إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي
(ت 646 -هـ) ،املكتبة العنصرية – بيروت ،ط  1424 ،1هـ..
 -21اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،عبد الرحمن بن
محمد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت577 :هـ) ،املكتبة
العصرية ،ط 1424 ،1هـ2003 -م.
 -22أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد
الشيرازي البيضاوي (ت685 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد الرحمن املرعشلي ،دار إحياء التراث
العربي – بيروت ،ط  1418 ،1هـ..
 -23أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن
يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد
البقاعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د -ت).
 -24اإليضاح ،أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي (ت 377 :هـ) ،تحقيق:
د  .كاظم بحر املرجان ،عالم الكتب ،ط  1416 ،2هـ  1996 -م.
 -25اإليضاح في علل النحو ،أبو القاسم الزجاجي (ت337 :هـ) ،تحقيق :د .مازن
املبارك ،دار النفائس – بيروت ،ط 1399 ،3هـ 1979 -م.
 -26إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز وجل ،أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار
األنباري النحوي (328هـ) ،تحقيق :محي الدين عبد الرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية بدمشق1390 ،هـ 1971 -م.
 -27بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،محمد باقر املجلس ي ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت – لبنان ،ط  1403 ،3هـ  1983 -م.
 -28بحث في العصمة ،عبد الرزاق الديراوي ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه
السالم) ،العدد  ،113ط  1432 ،1هـ  2011 -م.
 -29البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر ،أحمد مختار عمر،
عالم الكتب – القاهرة ،ط.1988 ،6
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 -30البحر املحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن
حيان أثير الدين األندلس ي (ت745 :هـ) ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر– بيروت،
 1420هـ..
 -31بصائر الدرجات ،أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت209 :هـ)،
منشورات شركة االعلمي للمطبوعات ،بيروت  -لبنان ،ط  1431 ،1هـ 2010 -م.
 -32بصائر النور ،محمد صادق محمد الكرباس ي ،إعداد الشيخ عبد العزيز الحبيب،
بيت العلم للنابهين ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.
 -33بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،لبنان -
صيدا( ،د -ت).
 -34البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب
الفيروزآبادى (ت817 :هـ) ،دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1421 ،1هـ -
2000م.
 -35البيان والتبيين ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي ،أبو عثمان،
الشهير بالجاحظ (ت255 :هـ) ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت 1423 ،هـ..
 -36تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد
القادر الرافعي (ت1356 :هـ) ،دار الكتاب العربي( ،د – ت).
 -37تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب ،د .محمد املختار ولد أباه ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،ط  1429 ،2هـ  2008 -م.
 -38تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،حسن الصدر ،شركة النشر والطباعة العراقية
املحدودة1370 ،هـ 1951 -م.
 -39التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري
(ت616 :هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،عيس ى البابي الحلبي وشركاه( ،د -ت).
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 -40التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر ،د .عبد الفتاح الشين،
دار املريخ ،الرياض – اململكة العربية السعودية( ،د – ت).
 -41تفسير القرآن ،أبو املظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت489 :هـ) ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن
عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض – السعودية ،ط 1418 ،1هـ1997 -م.
 -42التفسير الكبير  ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت،
ط  1420 ،3هـ..
 -43تفسير املاوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهير باملاوردي (ت450 :هـ) ،تحقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد
الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان( ،د – ت).
 -44توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ،أبو محمد بدر الدين حسن بن
قاسم بن عبد هللا بن علي املرادي املصري املالكي (ت749 :هـ) ،شرح وتحقيق :عبد
الرحمن علي سليمان ،دار الفكر العربي ،ط 1428 ،1هـ 2008 -م.
 -45جامع الدروس العربية ،مصطفى بن محمد سليم الغاليينى (ت1364 :هـ) ،املكتبة
العصرية ،صيدا – بيروت ،ط  1414 ،28هـ  1993 -م.
 -46الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671 :هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،
دار الكتب املصرية – القاهرة ،ط 1384 ،2هـ  1964 -م.
َ
ُّ َ
والسنن الهادي ألقوم َسنن ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير
 -47جامع املسانيد
القرش ي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ) ،تحقيق :د .عبد امللك بن عبد هللا الدهيش،
دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط  1419 ،2هـ  1998 -م.
 -48الجدول في إعراب القرآن الكريم ،محمود بن عبد الرحيم صافي (ت1376 :هـ) ،دار
الرشيد ،دمشق  -مؤسسة اإليمان ،بيروت ،ط  1418 ،4هـ..
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 -49الجنى الداني في حروف املعاني ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا
بن علي املرادي املصري املالكي (ت749 :هـ) ،تحقيق :د فخر الدين قباوة – األستاذ محمد
نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط  1413 ،1هـ 1992 -م.
َ ُ
َ ُ
َ ُ َ
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ِ ِ
اب على تف ِ
الب َ
َع َلى ْتفسير َ
يضاوي ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي املصري الحنفي
ِ
(ت 1069 :هـ) ،دار صادر – بيروت( ،د -ت).
 -51الحيوان ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهير
بالجاحظ (ت 255 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط  1424 ،2هـ..
 -52خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (ت:
1093هـ) ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط ،4
 1418هـ 1997 -م.
 -53الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،الهيئة املصرية
العامة للكتاب ،ط ( ،4د – ت).
 -54الخالف بين النحويين ،السيد رزق طؤيل ،املكتبة الفيصلية ،ط 1405 ،1هـ -
1985م.
 -55الدر املصون في علوم الكتاب املكنون ،املؤلف :أبو العباس ،شهاب الدين ،أحمد
بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمين الحلبي (ت756 :هـ) ،تحقيق :الدكتور أحمد
محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق( ،د  -ت).
 -56الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) ،حقق أصله ،وعلق عليه :أبو اسحق الحويني األثري ،دار ابن عفان
للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية – الخبر ،ط  1416 ،1هـ 1996 -م.
 -57الرد على النحاة ،احمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن مضاء ابن عمير اللخمي
القرطبي ،ابو العباس ( ت 592 :هـ) ،تحقيق :د .محمد ابراهيم البنا ،دار االعتصام ،ط،1
 1399هـ  1979 -م.
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 -58زاد املسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي (ت597 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط،1
 1422هـ..
 -59سر صناعة االعراب ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بيروت -لبنان ،ط 1421 ،1هـ2000 -م.
 -60سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن
الس ِج ْستاني (ت 275 :هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة
عمرو األزدي ِ
العصرية ،صيدا – بيروت( ،د  -ت).
 -61سنن الترمذي ،محمد بن عيس ى بن َس ْورة بن موس ى بن الضحاك ،الترمذي أبو
عيس ى (ت279 :هـ) ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت1998 ،م.
 -62السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي
(ت303 :هـ) ،تحقيق :حسن عبد املنعم شلبي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط 1421 ،1
هـ  2001 -م.
 -63سيبويه إمام النحاة ،علي النجدي ناصف ،عالم الكتب ،ط1399 ،2هـ 1979 -
م.
 -64سيكولوجية اللغة واملرض العقلي ،جمعة سيد يوسف ،سلسلة عالم املعرفة،
العدد .1990 ،145
 -65شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن
العقيلي الهمداني املصري (ت769 :هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
التراث – القاهرة ،دار مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاه ،ط  1400 ،20هـ -
 1980م.
 -66شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عيس ى ،أبو الحسن ،نور
ُْ
الدين األش ُموني الشافعي (ت900 :هـ) ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،ط 1419 ،1هـ-
1998م.
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 -67شرح التسهيل البن مالك ،جمال الدين محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك
الطائي الجياني األندلس ي (ت 672:هـ) ،تحقيق :د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد املختون،
دار هجر  ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.
 -68شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،خالد بن
عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري ،زين الدين املصري ،وكان يعرف بالوقاد
(ت 905 :هـ) ،دار الكتب العلمية  -بيروت -لبنان ،ط 1421 ،1هـ2000 -م.
 -69شرح الرض ي على الكافية ،رض ي الدين األستراباذي ،تصحيح وتعليق :يوسف
حسن عمر ،جامعة قاريونس1398 ،هـ  1978 -م.
 -70شرح شافية ابن الحاجب ،حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني األستراباذي،
ركن الدين (ت715 :هـ) ،تحقيق :د .عبد املقصود محمد عبد املقصود ،مكتبة الثقافة
الدينية ،ط  1425 ،1هـ2004 -م.
 -71شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد
هللا ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :عبد الغني
الدقر ،الشركة املتحدة للتوزيع – سوريا( ،د  -ت).
 -72شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،شمس الدين محمد بن عبد املنعم بن
محمد َ
الج َ
وجري القاهري الشافعي (ت889 :هـ) ،املحقق :نواف بن جزاء الحارثي ،عمادة
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ط ،1
1423هـ 2004 -م.
 -73شرح صحيح البخارى البن بطال ،ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد
امللك (ت449 :هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد – السعودية،
الرياض ،ط 1423 ،2هـ 2003 -م.
 -74شرح قطر الندى وبل الصدى ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن
يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :محمد محيى الدين
عبد الحميد ،القاهرة ،ط .1383 ،11

ابطال االحتجاج بالنحو على العصمة ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 200

 -75شرح الكافية الشافية ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد
هللا ،جمال الدين (ت672 :هـ) ،تحقيق :عبد املنعم أحمد هريدي ،جامعة أم القرى مركز
البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – مكة
املكرمة ،ط ( ،1د – ت).
 -76شرح كفاية املتحفظ ،محمد بن الطيب الفاس ي ،تحقيق :د .علي حسين البواب،
دار العلوم ،الرياض – اململكة العربية السعودية ،ط 1403 ،1هـ  1983 -م.
 -77شرح املفصل للزمخشري ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن
علي ،أبو البقاء ،موفق الدين األسدي املوصلي ،املعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت:
643هـ) ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط،1
 1422هـ  2001 -م.
 -78شعراء عبد القيس وشعرهم في العصرين اإلسالمي واألموي ،جمع وتحقيق :د.
عبد الحميد املعيني ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري 2002
م.
 -79الشعر والشعراء ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ)،
دار الحديث ،القاهرة 1423 ،هـ..
 -80الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،أحمد بن فارس
بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395 :هـ) ،محمد علي بيضون ،ط1418 ،1هـ -
1997م.
 -81ضرورة الشعر ،أبو سعيد السيرافي (ت 368 :هـ ) ،تحقيق :رمضان عبد التواب،
دار النهضة العربية ،بيروت  -لبنان ،ط 1405 ،1هـ  1985 -م.
 -82طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم بن عبيد هللا الجمحي بالوالء ،أبو عبد
هللا (ت232 :هـ) ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،دار املدني – جدة( ،د  -ت).
 -83طبقات النحويين واللغويين ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلس ي ،تحقيق:
محمد أبو الفضل ابراهيم ،دار املعارف ،ط( ،2د  -ت).
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 -84عدة الداعي ونجاح الساعي ،أحمد بن فهد الحلي (ت 841 :هـ) ،صححه وعلق
عليه :أحمد املوحدي القمي ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط( ،1د  -ت).
 -85العدد في اللغة ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي (ت458 :هـ)،
تحقيق :عبد هللا بن الحسين الناصر ،عدنان بن محمد الظاهر ،ط1413 ،1هـ 1993م.
 -86علم اللغة العربية ،محمود فهمى حجازى ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع( ،د
– ت).
 -87عيون األخبار ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ) ،دار
الكتب العلمية – بيروت 1418 ،هـ..
 -88غاية األماني في الرد على النبهاني ،أبو املعالي محمود شكري بن عبد هللا بن محمد
بن أبي الثناء اآللوس ي (ت1342 :هـ) ،تحقيق :أبو عبد هللا الداني بن منير آل زهوي ،مكتبة
الرشد ،الرياض – اململكة العربية السعودية ،ط1422 ،1هـ 2001 -م.
 -89غرر الحكم ودرر الكلم ،عبد الواحد اآلمدي التميمي ،عني بترتيبه وتصحيحه
الشيخ حسين االعلمي ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،بيروت – لبنان ،ط1422 ،1هـ -
 2002م.
 -90فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (ت1250 :هـ)،
دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب – دمشق ،بيروت ،ط 1414 ،1هـ..
 -91الفصل في امللل واألهواء والنحل ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
األندلس ي القرطبي الظاهري (ت456 :هـ) ،مكتبة الخانجي – القاهرة( ،د – ت).
 -92الفصول املهمة في أصول األئمة ،محمد بن الحسن الحر العاملي ،تحقيق
وإشراف :محمد بن محمد الحسين القائيني ،مؤسسة معارف اإلمام الرضا (عليه السالم)
اإلسالمية ،ط 1379 ،1هـ..
 -93فقه اللغة وسر العربية ،عبد امللك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي
(ت429 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،إحياء التراث العربي ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.
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 -94الفهرست ،أبوالفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي املعتزلي
الشيعي املعروف بابن النديم (ت438 :هـ) ،تحقيق :إبراهيم رمضان ،دار املعرفة بيروت –
لبنان ،ط 1417 ،2هـ  1997 -م.
 -95في أصول اللغة( ،ويشمل أعمال لجنة األصول والقرارات التي أصدرها املجمع بناء
ً
عليها في أصول اللغة وأوضاعها العامة ،معلقا عليها ،مقرونة بما قدم في شأنها من بحوث
ومذكرات ،وذلك في الدورات السبع :من الخامسة والثالثين إلى الحادية واألربعين)،
أخرجها وضبطها وعلق عليها :محمد شوقي أمين ،مصطفى حجازي ،ط  1359 ،1هـ -
 1975م.
 -96في أصول اللغة والنحو ،فؤاد حنا ترزي ،دار الكتب – بيروت( ،د  -ت).
 -97في أصول النحو ،سعيد األفغاني ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية 1414 ،هـ
  1994م. -98القاعدة النحوية ،احمد عبد العظيم عبد الغني ،دار الثقافة – القاهرة1410 ،
هـ  1990 -م.
 -99القرارات املجمعية في األلفاظ واألساليب من  1934إلى  1987م ،أعدها وراجعها:
محمد شوقي أمين ،إبراهيم الترزي ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية – القاهرة،
1141هـ  1989 -م.
 -100القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعا ودراسة
وتقويما إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام  1415هـ  1995 -م ،خالد بن سعود بن
فارس العصيمي ،دار التدمرية ،الرياض – اململكة العربية السعودية ،دار ابن حزم،
بيروت – لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2003 -م.
 -101القياس في اللغة العربية ،محمد حسن عبد العزيز ،دار الفكر العربي ،ط،1
 1415هـ  1995 -م.
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 -102الكافي ،ثقة اإلسالم أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي رحمه
هللا (ت 329 / 328 :هـ) ،صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية -
تهران ،ط1388 ،3هـ..
 -103الكامل في اللغة واألدب ،محمد بن يزيد املبرد ،أبو العباس (ت285 :هـ) ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي – القاهرة ،ط 1417 ،3هـ  1997 -م.
 -104الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر امللقب سيبويه
(ت 180:هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي – القاهرة ،ط1408 ،3
هـ  1988 -م.
 -105الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم
محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت538 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي،
دار إحياء التراث العربي – بيروت( ،د  -ت).
 -106كشف األستار عن زوائد البزار ،نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي
(ت807 :هـ) ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1399 ،1هـ -
 1979م.
 -107الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو
إسحاق (ت 427 :هـ) ،تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير
الساعدي ،دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان ،ط  ،1422 ،1هـ  2002 -م.
 -108الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش –
محمد املصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت1419 ،هـ 1998 -م.
َ
َ ْ
َّ
صح ْ
َ
َ ََ
ََ
يح ُ
الب َخاريَّ ،
محمد الخ ِضر بن سيد
 -109كوثر املعاني الد َر ِاري في كش ِف خبايا ِ
عبد هللا بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت1354 :هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط ،1
 1415هـ  1995 -م.
 -110اللباب في علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء محب الدين عبدهللا بن الحسين بن
عبدهللا ،تحقيق :غازي مختار طليمات ،دار الفكر  -دمشق ،ط1995 ،1م.
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 -111اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي
الدمشقي النعماني (ت775 :هـ) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ علي
محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1419 ،1هـ 1998-م.
 -112لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711 :هـ) ،دار صادر – بيروت ،ط 1414 ،3هـ..
 -113اللغات في القرآن ،أخبر به إسماعيل بن عمرو املقرئ عن عبد هللا بن الحسين
بن حسنون املقرئ بإسناده إلى ابن عباس ،حققه ونشره :صالح الدين املنجد ،مطبعة
الرسالة – القاهرة ،ط.1946-1365 ،1
 -114اللغة بين القومية والعاملية ،ابراهيم أنيس ،دار املعارف – مصر 1970 ،م.
 -115اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان عمر ،عالم الكتب ،ط 1427 ،5هـ -
2006م.
 -116اللغة واملجتمع رأي ومنهج ،محمود السعران ،اإلسكندرية ،ط 1963 ،3م.
 -117اللمع في العربية ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) ،تحقيق :فائز
فارس ،دار الكتب الثقافية – الكويت( ،د – ت).
ُْ َ
ْ
ْ ْ
َّ ْ
ات ال َعش ِر ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،
َ -118متن ط ِي َب ِة النش ِر ِفي ال ِق َر َاء ِ
محمد بن محمد بن يوسف (ت833 :هـ) ،تحقيق :محمد تميم الزغبي ،دار الهدى ،جدة،
ط 1414 ،1هـ  1994 -م.
 -119املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد
الكريم الشيباني ،الجزري ،أبو الفتح ،ضياء الدين ،املعروف بابن األثير الكاتب (ت:
637هـ) ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر –
بيروت 1420،هـ..
 -120املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية
األندلس ي ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية  -لبنان ،ط ،1
1413هـ 1993-م.
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 -121املحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي القرطبي
الظاهري (ت456 :هـ) ،دار الفكر – بيروت( ،د  -ت).
 -122مختصر بصائر الدرجات ،حسن بن سليمان الحلي ،منشورات املطبعة الحيدرية
– النجف ،ط 1370 ، 1ه  1950 -م.
 -123املدارس النحوية ،أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف (ت:
1426هـ) ،دار املعارف ،ط( ، 7د -ت).
 -124مراتب النحويين ،أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ( 351هـ )،
حققه وعلق عليه :محمد أبو الفضل إبراهيم ،نهضة مصر – القاهرة( ،د  -ت).
 -125املزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي
(ت911 :هـ) ،تحقيق :فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1418 ،1هـ
1998م.
 -126مستدرك سفينة البحار ،علي النمازي الشاهرودي (ت 1405 :هـ) ،تحقيق
وتصحيح :حسن بن علي النمازي ،مؤسسة النشر اإلسالمي -قم املشرفة( ،د  -ت).
 -127املستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد
ُ
بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري املعروف بابن البيع (ت:
405هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط– 1411 ،1
.1990
 -128مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حسين النوري الطبرس ي (ت 1320 :هـ)،
مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث( ،د -ت).
 -129مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل
بن أسد الشيباني (ت241 :هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،
إشراف :د عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.
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 -130معاني األخبار ،للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
القمي (ت 381 :هـ) عني بتصحيحه علي أكبر الغفاري ،انتشارات إسالمي وابسته بجامعة
مدرسين حوزهء علميه – قم 1361 ،هـ..
 -131معاني القراءات ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي (ت370 :هـ) ،مركز البحوث
في كلية اآلداب – جامعة امللك سعود – اململكة العربية السعودية ،ط 1412 ،1هـ -
 1991م.
 - 132معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء (ت:
207هـ) ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي  /محمد علي النجار ،عبد الفتاح إسماعيل
الشلبي ،دار املصرية للتأليف والترجمة – مصر ،ط( ،1د -ت).
 -133معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت:
311هـ) ،عالم الكتب – بيروت ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.
 -134معجم األدباء ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي
(ت626 :هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1414 ،1هـ -
 1993م.
َ
ُ
 -135امل ْع َج ُم الك ِبير ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360:هـ) ،تحقيق:
حمدي بن عبد املجيد السلفي ،دار إحياء التراث العربي ،ط 1983 ،2م.
 -136معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين
(ت395 :هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 -137املعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،علي توفيق الحمد ،يوسف جميل الزعبي،
دار األمل ،ط 1414 ،2هـ 1993 ،م.
 -138معدن الجواهر ورياضة الخواطر ،أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراكجي
(ت ،)449 :إشراف :مكتبة العالمة املجلس ي رجمه هللا ،تحقيق :السيد حسين املوسوي
البروجردي ،املطبعة :عمران – قم ،ط 1430 ،1هـ..
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 -139مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن
يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقيق :د .مازن املبارك ،محمد
علي حمد هللا ،دار الفكر – دمشق ،ط 1985 ،6م.
 -140املقتضب ،أبو العباس محمد بن يزيد املبرد (ت 285 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد
الخالق عضيمة ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي – القاهرة 1415 ،هـ  1994 -م.
 -141مقدمة في النحو ،خلف بن حيان األحمر البصري (ت 180 :ه) ،تحقيق عز
الدين التنوخي ،مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم – دمشق 1381 ،هـ  1961 -م.
 -142منازل الحروف ،علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا ،أبو الحسن الرماني املعتزلي
(ت384 :هـ) ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ،دار الفكر – عمان( ،د -ت).
 -143من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو املصرية ،ط 1978 ،6م.
 -144مناقب آل أبي طالب ،أبو عبد هللا محمد بن على بن شهر آشوب ابن أبي نصر
بن أبي يش السروى املازندراني (ت 588 :هـ) ،قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته على عدة
نسخ خطية لجنة من أساتذة النجف األشرف ،املطبعة الحيدرية – النجف 1375 ،هـ -
 1956م.
 -1465املنصف شرح كتاب التصريف ألبي عثمان املازني ،أبو الفتح عثمان بن جني
املوصلي (ت392 :هـ) ،دار إحياء التراث القديم ،ط1373 ، 1هـ 1954 -م.
 -146املنصف للسارق واملسروق منه ،الحسن بن علي الضبي التنيس ي أبو محمد،
املعروف بابن وكيع (ت393 :هـ) ،حققه وقدم له :عمر خليفة بن إدريس ،جامعة قات
يونس ،بنغازي ،ط 1994 ،1م.
 -147املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،أبو عبد هللا محمد بن عمران بن موس ى
املرزباني ( 384هـ) ،تحقيق وتقديم :محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،ط 1415 ، 1هـ 1995 -م.
 -148موقف النحاة من االستشهاد بالحديث الشريف ،خديجة الحديثي ،دار الرشيد،
1981م.
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 -149امليزان في تفسير القرآن ،محمد حسين الطباطبائي ،منشورات مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بيروت – لبنان ،ط  1417 ، 1هـ  1997 -م.
 -150نزهة األلباء في طبقات األدباء ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري،
أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت577 :هـ) ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ،مكتبة املنار،
الزرقاء – األردن ،ط 1405 ، 3هـ  1985 -م.
 -151النحو املصفى ،محمد عيد ،مكتبة الشباب( ،د -ت).
 -152النحو الوافي ،عباس حسن (ت1398 :هـ) ،دار املعارف ،ط ( ،15د -ت).
 -153نشـأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،محمد الطنطاوي ،دار املعارف ،ط( ،2د  -ت).
 -154النشر في القراءات العشر ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد
بن يوسف (ت 833 :هـ) ،تحقيق :علي محمد الضباع ،املطبعة التجارية الكبرى( ،د -ت).
 -155نهج البالغة ،تحقيق :د .صبحي الصالح ،دار الكتاب املصري – القاهرة ،دار
الكتاب اللبناني – بيروت ،ط  1425 ،4هـ 2004 -م.
 -156همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية – مصر ( ،د-
ت).
 -157الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (ت764 :هـ)،
تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث – بيروت1420 ،هـ2000 -م.
 -158الوساطة بين املتنبي وخصومه ،أبو الحسن علي بن عبد العزير القاض ي
الجرجاني (ت392 :هـ) ،تحقيق وشرح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي،
مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه ( ،د -ت).
 -159الوسيط في تفسير القرآن املجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي
الواحدي النيسابوري الشافعي (ت468 :هـ) ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد
املوجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد
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الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي
الفرماوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط  1415 ،1هـ  1994 -م.
 -160وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (ت681 :هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار
صادر – بيروت( ،د  -ت).
الرسائل ال امعية:
 -161التأويل النحوي في الحديث الشريف ،فالح إبراهيم نصيف الفهدي (رسالة
دكتوراه) ،جامعة بغداد 1427 ،هـ  2006 -م.
 -162نزع الخافض في الدرس النحوي ،حسين بن علوي بن سالم الحبش ي (رسالة
ماجستير) ،جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا1425 ،هـ..

