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الكتاب تقديم

حسني طه بقلم

الكتب به يتلقوا أن تعوَّدوا بما سيتلقونه أنهم أرى وما جديًدا، الناس سرياه كتاب هذا
منهم كثريًا وأن له، سيُدَهشون أنهم قدَّرت إن أخطئ أحسبني وما والهدوء، الدعة من
الكتاب ألن الشديد؛ واإلنكار العنيفة الخصومة إىل الضيق يتجاوزون وقد به، سيضيقون
ألف مما ا جدٍّ كثريًا يخالف ذلك أجل من وهو صورته، ويف أصله يف قلت، كما جديد
يثور أن ويف بالدهش، يلقوه أن يف غرابة فال الناس، ألف مما ا جدٍّ كثريًا يغري وقد الناس،

الثائرون. به
به عهدي فإن إيلَّ، بالقياس جديًدا شيئًا أقدم كما الناس إىل أقدمه ال ذلك مع ولكني
واستمعت الصديق، لقاء لقيته إني قلت إن القصد أجاوز ولست متصل، له وإلفي قديم،
أكثر يذكرني فهو والوفاء، والحنان الحب من كثري يف الصديق، لحديث أستمع كما له
نشأ كتاب أنه ذلك اآلن؛ إىل وشابٍّا صبيٍّا العلم أطلب أخذت منذ العلمية، حياتي أطوار
صاحبه عىل اختلفت كما الرصوف، عليه واختلفت بتطوره، وتطور صاحبه، عقل مع
الضعف يعرف ال متينًا، صلبًا قويٍّا القراء، سرياه وكما رأيته كما منها خرج ثم الرصوف،

القناة. لني وال الخور يعرف وال الفتور، وال
قط لقيته ما بصاحبه، العهد قديم ألني الصديق؛ لقاء اآلن ألقاه به، العهد قديم أنا
الحياة، أطوار من بي مر ما خري فيه أرى ألني وحنانًا؛ ورقة بهجة نفيس امتألت إال
الخري أطوار يف الويف واألخ األمني الصديق وأراه أيًضا. الحياة أطوار من بي مر ما ورش
الحديث يف عيلَّ ويلح فيه، ويجادلني به، إيلِّ يتحدث الكتاب هذا معه وأرى جميًعا، والرش



النحو إحياء

املناقشة إىل مجردة رغبة يفَّ يثري وإنما سأًما، وال ملًال مني إلحاُحه يبلغ فال والجدال،
والحوار.

يف نلتقي كنا حني الشباب، وأول الصبا آخر منذ إبراهيم أعرف أني يف رأيك وما
كانوا ما فنعيد الدرس بعد نلتقي ثم لشيوخنا، فنسمع الرشيف، األزهر يف الدرس حلقات
نتخذه أو إعراًضا عنه فنعرض أكثره ونصغر أنفسنا، يف فنستبقيه أقله نكرب يقولون،

واملزاح. للعبث موضوًعا
يجمعنا، أن إال هللا أبى ثم األزهر، يف أنا وبقيت العلوم دار إىل هو فذهب افرتقنا وحني
املرصية الجامعة غرفات يف نلتقي نحن فإذا وأقرصه، الوقت أقل إال فراقنا عىل يمِض وملا
غرفات من نخرج نكاد ال ثم واألجانب، املرصيني من املحدثني لألساتذة نسمع القديمة،
الجامعة دروس وإذا األزهر، يف بيننا يتصل كان كما الحديث بيننا يتصل حتى الدرس
كل له وننىس الحوار يف فنميض ونستحبها، بها نستلذ كنا طريفة، آفاًقا لحواِرنا تفتح
حولنا عما فنا وُرصِ امليش، جهد أُنسينا وقد ماشني البعيدة اآلماد نقطع إنسان. وكل يشء
فيه؛ أنفسنا ننىس ثم إليه نأوي مكان إىل ننتهي وقد األحياء، واضطراب الحياة حركة من
من فيه نحن ما إىل الناس، من بنا يحيط وعمن أنفسنا وعن املكان هذا عن ُرصفنا قد

الحديث. لذة من به نستمتع ما وإىل حوار،
ما إىل أنا وأذهب بالتعليم، مشتغًال العليا مرص إىل هو فيذهب أخرى، مرة نفرتق ثم
يخيَّل ويكاد أيًضا، الرسائل وتنقطع بيننا، الحوار وينقطع بالتعلم، مشتغًال البحر وراء
األعوام ذلك عىل وتميض نسيه. قد صاحبه وأن صاحبه، نيس قد أنه منا واحد كل إىل
صاحبه ينَس لم أنه منا واحد كل يتبني حتى الحديث يف نأخذ نكاد وال نلتقي، ثم الطوال،
أمس، إال نقطعه لم حديثًا نصل فنحن اليوم، لقاءنا واستأنفنا أمس التقينا وكأنما قط،

طوال. أعوام منذ قطعناه قد كنا وإن
املرصية الجامعة يف نحن فإذا أخرى، مرة االفرتاق بعد يجمعنا أن هللا يريد ثم
تتصل أحاديثنا وإذا التعلم، يف مًعا نشتغل كنا أن بعد التعليم، يف مًعا نعمل الجديدة
األزهر يف تتصل كانت وكما القديمة، الجامعة يف تتصل كانت كما الجديدة، الجامعة يف
إىل يختلف أن يف لذة منا كل فيجد األحاديث، اتصال بيننا يتجاوز األمر وإذا الرشيف،
حوار. أو مناقشة من الطالب بني يثري فيما ويشارك دروس، من صاحبه يلقي ما بعض
تستطيع، فال بيننا تفرق أن األيام تحاول — هللا أستغفر — بيننا األيام تفرق ثم
ألقى ولكني آخر، حينًا العنيفة بالسياسة وأشتغل حينًا، داري وألزم الجامعة من أخرج
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قبل يتصل كان مما أكثر بيننا الحديث ويتصل املحنة، قبل ألقاه كنت مما أكثر صاحبي
فيه كنا فيما ونميض الدرس، يف االشرتاك إىل نعود نحن وإذا الجامعة، إىل أُعاد ثم األزمة،

والحوار. الجدل من
بيننا يكون كان فيما جريانًا وأكثرها خطًرا، الحديث موضوعات أشد النحو وكان
الجامعة أيام األصول هذه ننكر وأخذنا األزهر، عهد منذ القديمة بأصوله ضقنا حوار. من

الجديدة. الجامعة يف التقينا منذ جديدة أُصوًال له نلتمس وأخذنا القديمة،
قديًما صديًقا إليك أقدم إنما الجديد؛ الكتاب هذا إليك أقدم حني أني ترى فأنت
تراه كما واستوى َخْلقه تم حتى ويتطور وينمو يشب ورأيته ا، جدٍّ بعيد عهد منذ عرفته

الصفحات. هذه يف
آخذ؟ الطريقني أي أدري ال حائر اآلن إني لك قلت إن تصدقني هذا بعد ولعلك
الكتاب؟ صاحب عن الحديث طريق أم الكتاب، عن الحديث طريق أدع؟ الطريقني وأي

وإعجابًا. وحنانًا حبٍّا نفيس يمأل فكالهما
قرن، ربع من أكثر منذ وحده لصاحبه العقلية الحياة يصور ال فألنه الكتاب، فأما
الباب عىل ليقرأ صاحبي وإن أيًضا، أنا يل العقلية الحياة أطراف من طرًفا يصور ولكنه
إىل أتجه وال إبراهيم، صوت أسمع وإنما صاحبي، صوت أسمع فال الكتاب أبواب من
يشء يف له أتجه وإنما واألسفار، الكتب من عيلَّ يقرأ ملا أتجه أن تعودت كما أسمع ما
يف إبراهيم أناقش كأني الشديد، للنقد والتأهب للجدل والتهيؤ للمناقشة االستعداد من
بطرف نلم أن دون افرتقنا ثم لقاءه فأطلت لقيته أني أعرف وما النحو، مسائل من مسألة
ذاك، أو النحوي هذا قول ونستحرض مسائله، من مسألة يف ونخوض النحو أطراف من

ذاك. أو البيت هذا تخريج ونحاول
بريء فهو وأبرعه، وأصدقه تصوير أدق صاحبه يصور هذا قبل أو هذا بعد والكتاب
يفتنون هم فإذا العلم، ألوان من لون يف املجدون به يمتاز الذي الغلو هذا من الرباءة كل
ما ذلك سبيل يف ويتكلفون واعتدال، قصد كل وينسون فيها، ويفنون الجديدة، بآرائهم
التبعات. من يُطاق ال وما يُطاق ما ذلك سبيل يف ويحتملون الرأي، من يُقبَل ال وما يُقبَل
تحس فال تقرأه لالعتدال، وإيثاره صاحبه قصد يزينه كله، هذا من بريء والكتاب
كتب تقرأ وكأنك إمعانًا، فيه تمعن أنك تحس وإنما انتزاًعا، القديم النحو من تُنتَزع أنك

بغداد. أو الكوفة، أو البرصة، أعالم من املتقدمني األئمة
هذه فهم يف واألدباء النحويني ومذاهب وفروعها، اللغة بأصول صحيح غزير علم
فليس وتعوده، ألفه الذي الرجل بلغة ذلك عن وتحدث وتخريجها، والفروع األصول
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به، االزديان يف يحتال وال نفسه عىل صاحبه يفرضه ال وتواضع فيه، محدثًا وال له متكلًفا
املزاج. مكونات من ومكون للطبع صورة هو وإنما

بما والثقة به، واإلعجاب إليه، وامليل صاحبه، حب نفسك يف فيفيض تحسه، تواضع
حتى الكتاب يف تميض تكاد ال جيمًعا، والنقل الرأي يف وأمانة الحديث، من إليك يلقي
نفسه يحاسب املؤلف ترى أنت وإذا وأجالها، األمانة تكون ما كأقوى جلية، قوية تحسها
وأشد للتزيد، الناس أبغض بكلمة، قلمه جرى وكلما رأي، له خطر كلما الحساب أشد
للعالم يباح ال ما الناس من لكثري يبيح الذي النفس، مع التهاون هذا عن انرصاًفا الناس

الوصف. بهذا الخليق
العويص العلم هذا يف يضطرب ويجعله ودخائله، النحو بدقائق كله هذا بعد فقه ثم
ال فهو وخفاياه، زواياه وعرف نشأته، منذ ألفه بيت يف الرجل يضطرب كما امللتوي،

بصرية. عن إال يتقدم وال علم، عن إال يخطو
به، وكلًفا للنحو، حبٍّا إبراهيم قلب مأل الذي وهو ودخائله، النحو لدقائق الفقه وهذا
أن يخاف كأنه الدرس، يف متلطًفا به رفيًقا النحو يدرس فهو عليه؛ وعطًفا إليه، وحنينًا

يحب. ال بما يناله أن يكره وكأنه عليه، يشق أو يؤذيه
أرىض إذا ثم بها، مشغوًفا فيها النظر فيطيل النحو، مسائل من مسألة عند يقف
ملتمًسا األول، فهمه متهًما فيها، والنظر عندها الوقوف فأطال إليها عاد حاجته فيها
وجوهها عىل املسألة يُقلِّب هو ثم عليه. خفيت أو عنه، غابت قد تكون أن يشفق أشياء
برأي فيها يقنع وال كتب، أو كتابني أو يرىضبكتاب ال هو ثم املتباينة، وأشكالها املختلفة
يدرسها التي املسألة وإذا االستقصاء، يف ويمعن يستقيص ولكنه أئمة، أو إمامني أو إمام
من التاريخ هذا يتتبع فهو تاريخه، له حيٍّا كائنًا عنده أصبحت قد النحو مسائل من
وكيف األولون، النحويون تصورها وكيف نشأت كيف املسألة هذه أصل إىل يرجع أصوله،
وإىل الجيل، ذلك عند مرت طور وبأي النحاة، من املختلفة األجيال كتب إىل منهم تحدرت
أصعب وما — االستقصاء هذا من أرىضنفسه إذا حتى الجيل، هذا عند انتقلت طور أي
هذه يف ولكنه قبل، من يدرسها لم كأنه جديد من يدرسها املسألة إىل عاد — نفسه! رضا
بني يوازن أجيالهم. اختالف عىل العرب كالم يف وإنما النحويني، كتب يف يلتمسها ال املرة
حينًا النحويني مع يتفق هو وإذا الحق، أنه يرى ما منه ويستخلص الكالم هذا ألوان
هذا من إليها وصل التي النتائج لبعض تصويًرا إال الكتاب هذا وليس أحيانًا، ويخالفهم

املزدوج. الدرس
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نظريًا له أعرف ال الذي الَجَلد وهذا الطويل، الصرب بهذا اإلعجاب أشد ملعجب وإني
فضًال عرشتهم، فتطيل النحويني تعارش أن يسريًا فليس فيه، نعيش الذي الجيل هذا يف

عنهم. والتحدث إليهم، والتحدث مصاحبتهم، يف كلها حياتك تنفق أن عن
يضيق أصبح قد برجل بالك فما بحديثه، ويتربمون بالنحو يضيقون بعُد والناس
حتى بعيد، أو قريب من النحو يمس ال حديث بكل ويتربم بالنحو، يتصل ال يشء بكل

بالفراء؟! بيننا فيما سميناه
يستطيع رجل يف رأيك وما أيًضا، عظيم بنتائجه إعجابي ولكن الصرب، بهذا معجب أنا
النحو درس من العظيم األدبي الفن لهذا تاريخه يستخلص العربي؛ النثر نشأة يؤرخ أن
النحو، يف النظر يطيل رجل يف رأيك وما ا؟! حقٍّ باهرة نتائج إىل ويصل فيه، النظر وإطالة
يرد هو وإذا املسلمني، من واملتكلمني الفالسفة تفكري إىل النحويني تفكري يُرد هو فإذا
فقرصوا النحو، فلسفوا قد النحويني أن وهي الطبيعية، علته إىل وتقصريه النحو قصور

يصور. أن ينبغي كان كما ذوقها ويصور العربية، جمال يذوق أن عن به
طائل، غري من املتكثر أو دليل، بغري املدعي حديث كله بهذا إليك يتحدث ال وهو
ودليله دائًما معه دليله بصرية، عن إال يرى وال علم، عن إال يقول ال دقيق، أمني ولكنه
نفسه إقناعه وليس نفسه، إقناع من يفرغ أن بعد إال يقنعك أن يحاول ال ألنه دائًما؛ ملزم

اليسري. باليشء
إليك؟! وتقديمه الكتاب هذا عن الحديث إيلَّ يُحبِّب أن خليًقا كله هذا أليس

الكتاب صاحب ولكن صاحبه؟! عن الكتاب إىل يرصفني أن خليًقا كله هذا أليس
نفس من مستمدة وهي إال خصلة الكتاب يف ترى ال لكتابه؛ املالءمة أشد مالئم قلت كما
وأبغضهم التكلف، عن الناس أبعد فهو مزاجه، من مشتقة لطبعه، مالئمة صاحبه،

الرياء. عن ترفًعا وأشدهم للتصنع،
الكتاب يف وما الخلق، صدق من صاحبه يف ما صورة اللهجة صدق من الكتاب يف ما
القصد من الكتاب يف وما والوفاء، الدقة من صاحبه يف ما صورة واألمانة، الدقة من
قلوب ويمأل الرجل، به يكرم الذي التواضع من صاحبه نفس يف ما صورة واالعتدال،

ووفاء. وإكباًرا حبٍّا يعرفونه الذين
يميض أن إال عليه فأبيت هذا، كتابه من فصوًال عيلَّ فقرأ يوم ذات إبراهيم عيلَّ أقبل
الكتاب، قراءة من فرغنا حتى وأناقش، وأسمع يقرأ كذلك، زلنا وما الغد، من القراءة يف
فأكربه النحو» «إحياء به رسمه الذي االسم هذا عليه فاقرتحت اسًما، له يعرف يكن ولم

خالًفا. يل يستطع فلم فيه، أنه وألححت منه، وأشفق واستكثره
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الحديث العقل من النحويون يقربه أن أحدهما: وجهني؛ عىل النحو إحياء ر أتصوَّ وأنا
كتب. إذا وقلمه تكلم، إذا ولسانه فكر، إذا تفكريه عىل ويجري ويتمثله، ويسيغه ليفهمه
والجدال مسائله، ومناقشة درسه النفوس إىل تحبب التي القوة هذه فيه تشيع أن واآلخر:
أن بعد فيه ويخوضوا أهملوه، أن بعد به يُعنَوا أن إىل الناس وتضطر وفروعه، أصوله يف

عنه. أعرضوا
الكتاب هذا يف فانظر الوجيهن، هذين عىل النحو إحياء إىل إبراهيم ق ُوفِّ لقد وأشهد
الحياة يبعث حيٍّا علًما عليك يعرض وإنما ميتًا، علًما عليك يعرض ال إبراهيم أن فسرتى

الذوق. يف
للنحوينيطريًقا يفتح ولكنه هامدة، جامدة مسائل يعرضعليك ال إبراهيم سرتى ثم

أيًضا. العربي األدب معه سيحيون ولكنهم وحده، النحو يحيوا فلن سلكوها إن
يف زعمت حني أرسف، ولم أغُل لم أني فسرتى قصريًا وقتًا الكتاب بهذا انتظر ثم

دفًعا. والجدال الخصومة إىل وسيدفعهم قوًما، سيُحِفظ أنه الحديث هذا أول
اطمأنوا من إليه ينبه ألنه النحو ويحيي يصلحه، ألنه النحو يحيي ترى، كما فالكتاب

إحياء. بهذا وحسبك عنه، الغفلة إىل
عن أم الكتاب عن أأتحدث أدري ال الحائر؟! موقف أقف أن خليًقا كنت أني أرأيت
هذا تقديم من أكتفي أن الحرية هذه مصدر لك بينت أن بعد اآلن خليق وأني صاحبه،
إلبراهيم، حب من قلبي يمأل ما القارصة القصرية الكلمة بهذه أسجل بأن إليك، الكتاب

إبراهيم. بكتاب إعجاب من عقيل يمأل وما
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الرحيم الرحمن هللا بسم

من سنني سبع صفحات، يف إليك وأقدمه سنني سبع عليه عكفت النحو، من بحث هذا
يتصل ما وإِىل النحو، إىل االعتكاف فيها صَدقُت بالعمل، وأحراها العمر أيام أوسط

جميًعا. والنفس والولد واألهل الصديق حق من له وأضعت بمباحثه،
من ويزيدني نقًضا، قواي ينقض فيه اإليغال وكان ا، شاقٍّ موحًشا النحو سبيل كان
يف بي ويحدو يزجيني كان أمًال ولكن حرمانًا، الدنيا هذه يف التقلب ومن بعًدا، الناس
عن أرفع وأن العربية، للغة النحوي البحث منهج أغري أن أطمع املوحشة؛ السبيل هذه
وتهديهم العربية، من تقربهم يسرية، سهلة أصوًال منه وأبدلهم النحو، إرصهذا املتعلمني

بأساليبها. الفقه من حظ إىل
وانية، وال راحمة غري سبييل، يف تدفعني — وصادقة خادعة — األمل بارقات كانت
هذا شيخوخة ولتكن بعد، من الدارسني أعمار يف ذخًرا العمر هذا من أنفق ما فليكن

ملتعلميها. السبيل َد َويَُمهَّ طالبيها، من تَُقرَّب أن للعربية؛ فًدى الشيخ
طويًال اتصاًال وكان بمرص، فيها يُدَرس التي معاهده كل يف النحو بدراسة اتصلت
دراسة بها تمتاز وال معهد، دون معهد بها يختص يكاد ال واحدة، عارضة ورأيت وثيًقا؛
ذلك أن عىل بتحصيله؛ الصدر وضيق بقواعده، والضجر بالنحو، التربم هي دراسة، عن
النظم واصُطِنع و«التقريب»، و«التوضيح» «التسهيل» أُلِّف وألجله قديًما، النحو داء من

شوارده. وتقييد ضوابطه، لحفظ
يف يهدي قد الفاصل. والحكم ، الباتَّ القول املشكلة عند يعطيك ال هذا مع والنحو
دقيق، موضع أو جديد، أسلوب عرض فإذا مفعول، ونصب فاعل رفع من القول، سهل
التي الجدل وكثرة اآلراء واضطراب األقوال واختالف الفصل، بالقول النحو يسعفك لم



النحو إحياء

الصالح امليزان يكن فلم كاد، أو النحو أفسد قد ذلك كل حكم. وال فيصل إىل تنتهي ال
فاسده. من القول صحيح وتمييز الكالم، لتقدير

عىل فهو ؛ وأكدَّ أشد النحو تعليمهم يف املشكلة كانت الناشئني، مدارس إىل جئنا وإذا
عىل وُكِتب العربية، تعلم إىل املفتاح ُجِعل قد مباحثه، وصعوبة تناوله، بُعد من تعلم ما
له واختري والثانوي. االبتدائي التعليم يف األوىل الخطوة منذ منه، بنصيبه يأخذ أن الناشئ
كانت ثم اللسان، وتقويم الكالم إلصالح إليه يحتاج بما تفي أنها قدر القواعد، من جملة
فقد التلميذ أما عليه. والقائمني املنهاج هذا وبني التلميذ طبيعة بني قاسية هادئة خصومة
يزيدوا أن رأَوا فقد املنهج أصحاب وأما أربًا، العربية تعلم من يبلغ ولم وأعيا، الجهد بذل
النحو؛ هذا غري العربية إىل له سبيل فال القواعد، من حظه للتلميذ ويكملوا منهجهم، يف
الزيادات هذه تسللت ثم — الرشوط ويتمم القواعد يكمل ما كتبهم هوامش يف فزادوا
إباء يف الصادقة التلميذ طبيعة ولكن املفروض— املنهاج وزاد فضخم، الكتاب جوف إىل
ثورة فكانت جحدها، يستطع ولم شهادتها، تخَف لم بحفظها، والتململ القواعد، هذه
لم والعوارض يربأ، لم والداء مسائله، من وانتقص منه، وخفف وأصحابه، املنهاج عىل
النحو من قواعد املقرر كان حتى بالنقص، املنهاج عىل وعادوا الشكوى، وتكررت تتغري،

مسائله. من نوع عرض بها يُراد نماذج هي كأنما مختلفة،
تعلم إىل السبيل يكون أن النحو هذا بفشل الرصيحة الشهادة هذا، يف كان قد

لبابها. واملفتاح العربية،
بارًعا، اصطناًعا التعليم أصول واصُطِنعت مجيدة، جهود النحو تهوين يف بُِذل ولقد
وضعها، طريقة وإىل نفسها، القواعد إىل أحد يتجه لم أنه عىل واضًحا؛ قريبًا ليكون
وأن قواعده، وتدوين النحو وضع ناحية من الصعوبة تلك تكون أن يمكن أَال فيسأل:

العربية؟ للغة النحوي البحث منهج تبديل يف الدواء يكون
طويًال. جوابه شغلني الذي وهو يل، بدا الذي هو السؤال هذا

التزامه يف وال عًرسا، تعليمه يف تجد ال نوع القواعد: من نوعان عندي تميز ولقد
رجالن قال مثل: يف أحكامه ورعاية كالعدد وذلك كبريًا، فيه النحاة خالف ترى وال عناء،
تبًعا واختالفه العدد، رعاية يف الحكم دقة فمع قالوا. والرجال رجال وقال قاال، والرجالن

استعماله. يف املزلة وال تصوره، يف العناء تجد ال الجملة من والفعل االسم ملوضع
ويشتد النحاة، خالف عنده يكثر وقد فيه، الزلل يُؤَمن وال درسه، يسهل ال آخر ونوع

الكالم. من مواضع يف نصبه أو االسم كرفع جدلهم؛
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ويدركه يتكلم، حني املتكلم يحسه املعنى من جزءًا ر تُصوِّ العدد عالمات رأيت ثم
املعنى، تصوير يف أثًرا الختالفها ترى أن فقل اإلعراب، عالمات أما يسمع. حني السامع
اإلعراب يف التبديَل هذا تبع أنه ولو ترفع، أو تنصب أن بني بفرق النحاة يشعرنا أن وقلَّ
الهادي هو ولكان فيه، اختلفوا فيما النحاة بني الحَكم هو ذلك لكان املعنى، يف تبديٌل

اإلعراب. من وجًها كالمه يف يتبع أن للمتكلم
تصوير يف أثر لها وكان الكالم، يف يشء عىل دوالَّ كانت اإلعراب حركات أن فلو
موضع اإلعراب كان ملا الداللة، وجه ومن اإلشارة من فيه ما ويدرك املتكلم يحسه املعنى،
من املنزلة بتلك وزواله الصعوبة، من املكانة بهذه تعلمه كان وال النحاة، بني الخالف هذا

الرسعة.
نفس يف مما شيئًا أتُصوِّر القول؟ يف إليها تشري معاٍن اإلعرابية العالمات ألهذه

املعاني؟ هذه هي وما السامع؟ ذهن إىل به وتؤدي املتكلم،
املعنى، يف فائدة غري عىل اإلعراب عالمات أتلتزم — واإليجاز القصد لغة — والعربية

تصويره؟ يف أثر وال
— هللا هداني ولقد اإلِعرابية، العالمات لهذه معاٍن عن أبحث الكالم، تتبع أطلت لقد
بتلخيصه: اآلن إليك وأبادر واضًحا، قريبًا أراه يشء إىل — والشكر اإلِخبات خالص وله

عنها. يُتَحدَّث الكلمة أن ودليل اِإلسناد، علم الرفع إن (١)
حرف. بغري أم بحرف أكانت سواء اإلضافة، علم الجر إن (٢)

يحب التي املستحبة، الخفيفة الحركة ولكنها إعراب، عىل بعلم ليست الفتحة إن (٣)
لغتنا يف السكون بمنزلة فهي الفت؛ عنها يلفتهم لم ما كلماتهم بها يختموا أن العرب

الدارجة.
وقد االتباع، من نوع أو بناء، يف إال هذا عن تخرج ال االسم يف اإلعراب عالمات إن (٤)

أيًضا. بيناه

األصل بهذا واعتربتها بابًا، بابًا النحو أبواب تتبعت ولقد اإلِعراب؛ أحكام جماع فهذا
حكمه. فيها واطَّرد أمره، فصح اليسري، القريب

أنه عىل التنوين ودرست اإلِعراب، حركات فتجاوزت األصل، هذا تتبع يف زدت ثم
ينرصف»، ال «ما قواعد وبدَّلت واستقام، الحكم يل فصح الكالم، يف معنى عن منبئٌ
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النحو إحياء

إجمال عنك أؤجل وال للباب، النحاة رسم مما العربية يف وأنفذ أيرس أصوًال للباب ووضعت
أيًضا: األصول هذه

التنكري. عَلم التنوين إن (١)
التنكري. من حظ فيه كان إذا التنوين تُلحقه وإنما تنَونه، أال َعَلم كل يف لك (٢)

التعريف. من حظ لها يكون حتى التنوين الصفة تُحرم ال (٣)

أبواب يف لها ودرس الفكرة، لهذه موجز رشح هو اآلن، إليك أقدمه الذي والبحث
لتأييدها. األدلة من رأينا ملا وبيان املختلفة، النحو

البحث إتمام يف فضله وأذكر حسني، طه الدكتور لصديقي أشكر أن أريد وكنت
أن فأُْجررت صاحبه، عىل الثناء إىل وانزلق الكتاب، يقدم أن آثر ولكنه الكتاب؛ وإخراج

أتكلم.
اآلن أملك لم وإن املباحث، من يشء يف عاونوني الذين تالميذي أشكر أن عيلَّ وحق

وأعمالهم. أسميهم أن
والشكر. والتمجيد التوحيد ملؤه حمًدا هللا وأحمد
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النحاة كامرسمه النحو حد

وبناءً.1 إعرابًا الكلم أواخر أحوال به يُعَرف علم إنه النحو: علم تحديد يف النحاة يقول
اإلعراب وهي خواصه، من خاصة عىل بل الكلمة، من األخري الحرف عىل بحثه فيقرصون
همهم يجعلون وإنما أحكامه، يف البحث يطيلون وال بالبناء كثريًا يُعنَون ال هم ثم والبناء،

وعلله. أسبابه بيان منه
ويف اإلعراب؛2 علم بعضهم سماه حتى أحكامه، وتفصيل اإلعراب بيان النحو فغاية
يسري جزء يف له وحرص ملداه، وتقصري النحوي، البحث لدائرة شديد تضييق التحديد هذا
تأليف قانون هو — يكون أن يجب وكما ترى، كما — النحو فإن يتناوله، أن ينبغي مما
حتى الجمل، مع والجملة الجملة، يف الكلمة عليه تكون أن يجب ما لكل وبيان الكالم،

معناها. تؤدي أن ويمكن العبارة تتسق
مركبًة وللكلمات ببيانه، اللغة تتكفل ا خاصٍّ معنى منفردة وهي كلمة لكل أن وذلك
الكلمات وتأليف الناس. إىل ونؤديه عنه نعرب أن نقصد وملا أنفسنا، يف ملا صورة هو معنى؛
حتى يُراد ملا مصورة وال مفهمة العبارات تكون ال خاصبها، نظام عىل يجري لغة كل يف

عنه. تزيغ وال عليه، تجري
وعنها وَمَلكاتهم، املتكلمني نفوس يف تستقر وتحدده النظام هذا تمثل التي والقوانني

النحو. علم فهي وُدوِّنت وُوِضعت ُكِشفت فإذا الكالم، يصدر

النحو. تعريف عند األشموني عىل الصبان وحاشية للفاكهي، النحو يف الحدود كتاب انظر 1
الفصل. مقدمة انظر 2



النحو إحياء

كان ما كلمة، كلمة مفرداتها لك وبُيِّنَت تعرفها، ال لغة من جملة عليك ُعِرضت ولو
يف اللغة هذه نظام تعرف حتى بمدلولها، وإحاطتك الجملة، معنى فهمك يف كافيًا ذلك

نحوها. هو وذلك جملها، وبناء كلماتها، تأليف
وقواعد نحو ذلك مع ولها كلماتها، آلخر تبديل وال فيها، إعراب ال اللغات من وكثري

الكلم. تأليف وقوانني العبارة، نظام تبنيِّ مفصلة
من ضيَّقوا قد أحكامها تََعرُّف وعىل الكلمات أواخر عىل النحو قرصوا حني فالنحاة
أحكام من كثريًا وضيَّعوا قارصة، غاية إىل منحرفة طريًقا به وسلكوا الواسعة، حدوده

العبارة. تأليف وأرسار الكالم نظم
صور من وغريها والتأخري، والتقديم، والتوقيت، والتأكيد، والنفي، اإلثبات، فطرق
بأحكامه، متصًال أو باإلعراب، ا ماسٍّ منها كان ما إال درس، غري من بها مروا قد الكالم

أساليبها. وتقدير العربية، فقه من كثري لذلك وفاتهم
وتكميل اإلعراب لبيان إليها يُضَطرون حني األحكام هذه من ليشء تعرضوا ربما نعم؛
أرادوا حني النفي، وبعضأدوات االستفهام ألسماء الصدارة وجوب يف تكلموا فقد أحكامه؛
العمل عن قبله ما يحجب ما األدوات من يحصوا أن ولزمهم مواضعه، وبيان التعليق رشح
حني اسم، إال يليها ال والتي فعل، يليها أن يجب التي األدوات بعض وبيَّنوا بعده، فيما
تابعة األبواب، عىل متفرقة جاءت املباحث هذه ولكن االشتغال، أحكام تفصيل أرادوا

بأحكامها. أُِحيط وال درسها يُْستَْوَف فلم لغريها،
— األدوات متعدد العربية، يف األساليب مختلف الكالم، يف الدوران كثري مثًال فالنفي
خصائصه، لتُعَرف منفرًدا يُدَرس أن جديًرا وكان — وباالسم وبالفعل، بالحرف، يُنفى

ترى: كما ممزًَّقا اإلعراب أبواب عىل مفرًَّقا ُدِرس ولكنه وأساليبه، أنواعه وتُميَّز

و«ليس» لِإلثبات «كان» أن عىل عملها، تعمل ألنها كان باب يف ُدِرست «ليس» (أ)
اللفظي الحكم وهو — وحده العمل ولكن للحال، للميضو«ليس» «كان» أن وعىل للنفي،

والتصنيف. التبويب سبب كان —
أحيانًا. العمل يف يماثالنها ألنهما بكان؛ أُلِحق باب يف ُدِرستا وإْن» «ما، (ب)

وتماثل مرة، العمل يف األوىل تماثل كانت إذ ؛ إلِنَّ تابعة ثم بكان، ملحقة ُدِرست «ال» (ج)
يف إذن ويترصف ُمهمًال، يكون أن استعماله أكثر الحرف وهذا أخرى. مرة فيه الثانية
يف أثر ذا يكون وأن عامًال، يكون أن إالَّ به يُعنَون ال النحاة ولكن واسًعا، ترصًفا النفي

اإلعراب.
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النحاة رسمه كما النحو حد

االستثناء. باب يف تُدَرس وليس» ، وإالَّ «غري، (د)
الفعل. نصب يف «لن» (ه)
جزمه. يف و«ملا» «لم» (و)

من تُْحِدث ما بيان إىل كلها العناية هت وُوجِّ مفرقة، ترى كما األدوات هذه ُدرِّست
ما وُفرِّق النفي، يف أداة كل وخاصة معانيها، َدْرُس إغفال رشَّ وأُغِفل اإلعراب، يف أثر
بينها، ُووزن ثم أساليبها، وُقِرنت باب يف ُجِمَعت أنها ولو االستعمال. يف غريها وبني بينها
ملفرد، نفيًا يكون وما املايض، ينفي وما االستقبال ينفي وما الحال ينفي ما منها وبنُيِّ
بأحكام ألحطنا يتكرر، وما الفعل، يخص وما االسم، يخص وما لجملة، نفيًا يكون وما
أغفله كثري يشء األداء يف ودقتها العربية خصائص من لنا وَلَظهر أساليبها، وفقهنا النفي

ونبيِّنه. نتتبَّعه أن علينا وكان النحاة،
« «أنَّ املؤكدة « «بإنَّ ويقرنون ،« إنَّ «باب يف يَْدرسونه التأكيد ذلك يف النفي ومثل
املعنى يف بينها ما تباعد وإن العمل، يف تتماثل أدوات ألنها املتمنِّية؛ «وليت» الواصلة،
بحث ويف إعرابه. يف ألثرهما وأحكامهما التوكيد نونَي يذكرون الفعل باب ويف والغرض.
اإلعراب يف حكمها الكلمات، من عدًدا فيه يذكرون ا خاصٍّ بابًا للتوكيد يجعلون التوابع

قبلها. ما حكم
ما وبنُيِّ — يُذَكر لم وما هنا ذُِكر ما — العربية يف التوكيد أساليب ُجِمعت ولو
إىل أقرب لكان لرغبة، تقوية يكون وما للخرب، تأكيًدا يكون وما للسامع، تنبيًها يكون
أساليب توضيح إىل أدنى ولكان موضعه؛ نوع لكل ويُبنيَّ التوكيد، أنواع كل تُدرَّس أن

التعبري. يف ورسها العربية
عليها للداللة وجعلوا واملستقبل. والحال، املايض، أنواع: ثالثة النحاة جعله والزمن
ال اإلعراب أحكام ألن ذلك؛ وكفاهم املضارع. والفعل املايض، الفعل فقط: صيغتني3

األزمنة كانت ملا إنه يقول: من النحاة ومن الخرب. أزمان به يُبنيَّ مما فليس طلب األمر أن الواضح من 3

واألمر. واملضارع، املايض، ثالثة: األفعال كانت واالستقبال. والحال، املايض، ثالثة:
مرص: طبع ج٧ ص٤ املفصل رشح يف يعيش ابن قال

عند وتنعدم وجوده عند توجد األفعال مقومات من والزمان للزمان، مساوقة األفعال كانت ملا
قبل من وذلك ومستقبل. وحارض، ماٍض، ثالثة: الزمان كان وملا الزمان. بأقسام انقسمت عدمه،
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يف وهي عليه، الداللة وأساليب الزمن أنواع من بيشء يحيطوا ولم منه، أكثر تكلفهم
وبالفعل والفعل، وبالفعل وباالسم، بالفعل، الزمن عىل يَُدلُّ وأدق. هذا من أوسع العربية

عليه. يدل محدود الزمن من جزء هذه من أسلوب ولكل وبالحرف. واالسم،
النحو. علم إال فيه أحكامها وتُبنيَّ ل تُفصَّ أن يجب موضع من األبحاث لهذه وليس
الكلم أواخر يف البحث عىل النحو َقَرصوا حني النحاة أن لنبنيِّ األمثلة هذه ذكرنا وقد

وجهني: من العربية إىل أخطأوا قد
من اتبعناهم إِذ وحرمونا؛ أنفسهم حرموا بحثه، وضيَّقوا النحو حدَّدوا حني أنهم األول:
فبقيت التعبري؛ يف ومقدرتها املتنوعة، وأساليبها العربية أرسار من كثري عىل االطالع
نفهمها أننا ونزعم ونرويها، ونحفظها العربية نقرأ نزل ولم مجهولة، األرسار هذه
من كثري علينا يخفى أنه والحق داللة. من ألساليبها وبما إشارة، من فيها بما ونحيط

بها. التصوير ودقائق أساليبها، فقه
رفع من للَّفظ املختلفة األحوال ببيان فاهتموا لفظية، طريًقا للنحو رسموا أنهم الثاني:
وجهني الكالم يف يجيزون املعنى. يف أثر من األوجه هذه يتبع ملا فطنة غري من نصب أو
املعنى رسم يف أثر من وجه كل يتبع ما إىل يشريون وال اإلعراب، أوجه من أكثر أو

فاصلة. كلمة إىل ينتهون ال ثم احتجاجهم، ويطول جدلهم يشتد وبهذا وتصويره.
ولكن عرًضا، النحاة إليها يَِرص لم القارصة، الغاية وتلك املحدود، السبيل هذا أن عىل

وحدَّده. الطريق رسم ما التاريخ مساق يف كان
به لنهتدي ولكن فحسب، النحاة عن لنعتذر ال التاريخ هذا من يشء إىل وسنشري

وأجداه. سبيل أهدى النحو درس يف ولنسلك

بني تفصل حركة ومنها تأِت، لم حركة ومنها مضت، حركات فمنها الفلك، حركات األزمنة أن
وجوده، بعد ُعِدم ما فاملايض وحارض. ومستقبل، ماض، كذلك: األفعال كانت واآلتية، املاضية
زمان يكون بل بعد، وجود له يكن لم ما واملستقبل وجوده، زمان بعد زمان يف عنه اإلخبار فيقع

وجوده. زمان هو عنه اإلخبار زمان فيكون الحارض أما وجوده، زمان قبل اإلخبار
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الثقافة عنوان يعدُّونه يِقًظا، دقيًقا به حسهم وكان باإلعراب، العناية شديدي العرب كان
منهم الرجل وكان الرشيف. عىل هجنة اللحن قالوا: املهذب، والخلق الرفيع، واألدب التامة،
اإلعراب، يف ويلحن الكالم يحسن صفوان بن خالد وكان أعينهم، من سقط فلحن تكلم إذا

السقاءات!» لحن وتلحن الخلفاء حديث «تحدثني بردة: أبي بن بالل مرة له فقال
أن عليه ويحرصون اإلعراب ويتعمدون أنفسهم، من ذلك يرقبون العرب وكان

اللحن.» وتوقع املنابر ارتقاء «شيبني قال: أنه مروان بن امللك لعبد يروون يخطئوه،
أنه — البيان وقوة الفصاحة من تعلم ما وهو — يوسف بن الحجاج عن ويروون
يسمعه ما له يبنيِّ أن عليه ويشدِّد ألحن؟» «أتراني النحوي: يعمر بن يحيى يسأل كان

لحن. من منه
اللحم.» كَغَمِر َغَمًرا1 للَّحن ألجد «إني يقول: فكان الكناني الدؤيل األسود أبو أما

إىل فبادروا أبغض، إليهم وكان أشد، عليهم أثره كان القرآن يف اللحن وقع فلما
وكان — حركاتها عىل تدل الكلمات آخر عند يكتبونها بنقط كلماته وضبط القرآن إعراب
أي: املصحف، يُعربون بعده؛ النحاة من طبقتني وعمل النحو، يف األسود أبي عمل ذلك
بها القراءة يف يهتدون الناس يف املصاحف ويرسلون بالنقط، كلماته أواخر يضبطون

إماًما. لهم وتكون
وطول عندها. وتجادلوا فيها، اختلفوا وربما الكلمات، أواخر مراقبة بذلك أطالوا وقد
هذه أن وهو عظيم؛ العربية أرسار من رسٍّ كشف إىل هداهم عليها ودأبهم املراقبة هذه

فسد. إذا اللحم ريح الغمر: 1



النحو إحياء

واالحتجاج إليها الرجوع ويمكن الكالم، يف حكمها يطرد وأسباب علل إىل ترجع الحركات
بها.

والكشف األواخر تتبع ويف الدرس يف فألحوا عظيًما إعجابًا الكشف بهذا أُعِجبوا وقد
لم ثم النحو، علل أو — اإلعراب علل — األمر أول كشفوا ما وسموا تبديلها؛ أرسار عن
ُهُدوا مذ طويل، زمن عليهم يمِض ولم اإلعراب، أو النحو علم فسموها أوجزوا أن يلبثوا
لم الذي كتابه يف سيبويه وجمعها ودوَّنوها، بها أحاطوا قد كانوا حتى اإلعراب، علل إىل

النحاة. إمام بعده من يزل
يف التعمق وإىل الكشف، يف التسابق إىل دفعتهم قد كشفوا بما النحاة فتنة كانت وإذا
سوى ما درس عن رصفتهم فإنها معجزة؛ رسعة يف اإلعراب بقواعد أحاطوا حتى البحث

الجمل. وتأليف الكالم لربط قواعد من العربية يف مما اإلعراب
من غريه إىل اإلعراب يتجاوز العربية درس يف آخر مسلك النحاة لبعض بدا وقد
«مجاز يف كتابًا ٢٠٨ سنة املتوىف املثنى بن معمر عبيدة أبو فألف العربية؛ القواعد
وكان غريها، أو حذف أو تأخري أو تقديم من العربية الجملة يف ما يبنيِّ أن حاول القرآن»،
يف األوىل الخطة تتبع أن َحِريَّة العربية درس يف وخطوة يُفتَح، أن جديًرا النحو من بابًا
بسيبويه ُشِغلوا قد كانوا — ورائهم من والناس — النحاة ولكن اإلعراب، علل عن الكشف
يقول: ٢٤٧ سنة املتوىف املازني عثمان أبو اإلمام كان حتى الفتنة، كل وُفِتنُوا ونحوه
عنايتهم تتجه فلم فليستِح.»2 سيبويه كتاب بعد النحو يف كبريًا كتابًا يعمل أن أراد «من
ووقع ونُيس، الكتاب وأُهِمل القرآن، مجاز كتاب يف عبيدة أبو عنه كشف مما يشء إىل
ذلك إىل املجاز كلمة كانت وما البالغة. يف كتابًا فظنوه اسمه عىل أيامنا يف الباحثني بعض
إال لها عبيدة أبي استعمال كان وما البالغة، يف االصطالحي بمعناها صت ُخصِّ قد العهد
أي: «النحو»؛ بحثهم سموا فإنهم العربية؛ علماء من غريه عبارة يف النحو لكلمة مناظرة
أي: املجاز؛ بحثه وسمي الكلمة. آخر يمس ما عىل منه واقترصوا القول، يف العرب سبيل3
سيبويه أكثر ما يكثر ولم العربية، العبارة قوانني من اإلعراب غري وتناول التعبري، طريق
انرصف تبرصة سبيل عىل دل ولكنه إحاطتهم، أحاط وال تعمقوا، ما ق يتعمَّ ولم وجماعته،

طبع األدباء معجم من الثاني الجزء من مرصص٣٨٨ طبع األنباري، البن األدباء طبقات من ص٧٥ 2

أوروبا.
ج١. ص٢٢ جني البن الخصائص وكتاب نحا. مادة العرب لسان انظر 3
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أسلوب يبني ما منه ننقل يسري جزء الكتاب هذا من لنا بقي وقد غافلني، عنها الناس
تقديره. يف رأي من إليه ذهبنا ما ويصدق بحثه،

يف أخذ ثم درسها، إىل يَقِصد التي املجاز أنواع من كثريًا فيها ذكر بمقدمة كتابه بدأ
أراد. الذي املعنى عىل مجاز من آياته يف ما يبني كله، الكريم القرآن تفسري

فجعل ذلك من أكثر عن أو مشرتكني اثنني عن ُخربِّ ما مجاز «ومن قوله: املقدمة فمن
الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن قال: الباقي، خرب عن وكف بعض، دون لبعض الخرب بعض
منهما لألول الخرب الباب هذا يف جعل ما مجاز ومن ِهللا﴾. َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ
الباب هذا يف جعل ما مجاز ومن إَِليَْها﴾. وا انَفضُّ َلْهًوا أَْو ِتَجاَرًة َرأَْوا ﴿َوإِذَا قال: منهم، أو
ومن بَِريئًا﴾ ِبِه يَْرِم ثُمَّ إِثًْما أَْو َخِطيئًَة يَْكِسْب ﴿َوَمن قال: منهم، أو منهما لآلخر الخرب
اْلِكتَاُب﴾ ٰذَِلَك * ﴿الم قال: الشاهد، ومعناه الغائب مخاطبة مخاطبته جاءت ما مجاز
وُحوِّلت تُِركت ثم الشاهد، مخاطبة مخاطبته جاء ما مجاز ومن القرآن.4 هذا الم مجازه
ِبِهم﴾ َوَجَريَْن اْلُفْلِك ِيف ُكنتُْم إِذَا ﴿َحتَّٰى تعاىل: هللا قال الغائب، مخاطبة إىل هذه مخاطبته
أَْهِلِه إَِىلٰ ذََهَب ﴿ثُمَّ قال: الشاهد، خوطب ثم غائب عن خربًا جاء ما مجاز ومن بكم. أي:

َفأَْوَىلٰ﴾. َلَك أَْوَىلٰ * يَتََمطَّٰى
َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َكْوَكبًا َعَرشَ أََحَد َرأَيُْت ﴿إِنِّي قال: للتأكيد، املكرر مجاز ومن قال: ثم
﴿َفِصيَاُم وقال: اللفظ، أعاد َفأَْوَىلٰ﴾ َلَك ﴿أَْوَىلٰ وقال: الرؤية، أعاد َساِجِديَن﴾ ِيل َرأَيْتُُهْم
﴾ َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت وقال: َكاِمَلٌة﴾ ٌة َعَرشَ ِتْلَك َرَجْعتُْم إِذَا َوَسبَْعٍة اْلَحجِّ ِيف أَيَّاٍم ثََالثَِة
واهتزت ربت أراد َوَربَْت﴾ اْهتَزَّْت اْلَماءَ َعَليَْها أَنَزْلنَا ﴿َفِإذَا قال: واملؤخر، املقدم مجاز ومن
أَْعنَاُقُهْم ﴿َفَظلَّْت قال: هو، خربه ويرتك سببه من يشء إىل خربه يحول ما مجاز ومن …

األعناق. آخر يف التي الكناية إىل الخرب ل حوَّ َخاِضِعنَي﴾ َلَها
به.» يكلمون قد معروف جائز هذا «وكل قال: ثم

حكمه يف وما للغائب، إشارة و«ذلك» للحارض إشارة «هذا» يجعلون واملفرسين النحاة من املحققون 4
اْلِكتَاُب﴾، ﴿ٰذَِلَك الكريمة اآلية عند القرآن معاني يف الفراء اإلمام بيان أتم بينه وقد — املعنوية األمور من

املعاني. من أخرى مواضع ويف
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نُِصب الدين» يوم «مالَك قوله: التفسري ومن الكتاب، مقدمة يف جاء مما مثال فهذا
تراه أال شاهًدا، يخاطب ألنه الدين»؛ يوم «مالَك مجازه النداء ياء تحذف وقد النداء عىل
جر من ومجاز … كالمان هما قال: جرَّ ومن نصب، ملن حجة فهذه نَْعبُُد﴾ ﴿إِيَّاَك يقول:
﴿إِيَّاَك فقال: شاهًدا، فخاطب راجع ثم غائب، مخاطبة عن حدَّث أنه الدين» يوم «مالِك

عنرتة: قال نَْستَِعنُي﴾ َوإِيَّاَك نَْعبُُد

م��خ��رم5 اب��ن��َة ِط��َالبُ��ك َع��َل��يَّ ع��س��ًرا ف��أص��ب��ح��ت ال��ع��اش��ق��ي��ن َم��َزاِرَ ش��طَّ��ت

الهذيل: كبري أبو قال

األْع��َف��ِر ل��ل��ت��راب وج��ِه��َك وب��ي��اُض وج��ِه��ه ُح��رَُّة ك��ان ن��ف��س��ي ل��ه��ف ي��ا

وال والضالني، عليهم املغضوب غري مجازها الِّنَي﴾ الضَّ َوَال َعَليِْهْم اْلَمْغُضوِب ﴿َغرْيِ
إلغاؤها. واملعنى الزوائد حروف من

العجاج: قال

َش��َع��ر وال َس��َرى ُح��وٍر َال ب��ئ��ٍر ف��ي

هلكة. أي حوٍر: برئ يف أي
النجم: أبو وقال

ال��َق��َف��نْ��َدَرا ال��ش��َم��َط رأي��ن ل��م��ا تَ��ْس��َخ��َرا أَالَّ ال��ب��ي��ض أل��وم ف��م��ا

يسخْرن. أن البيض ألوُم فما أي: الفاحش؛ القبيح القفندر:

وجرها. مزار ويُنَصب طالبها، يُرَوى 5
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وقال:

غ��اِف��ل غ��ي��ر دائ��ٌب داٍع ولِ��لَّ��ْه��ِو أُج��ي��ب��ه أَالَّ ال��لَّ��ه��و ف��ي ويَ��ْل��َح��يْ��نَ��ِن��ي

أَالَّ َمنََعَك َما ﴿َقاَل أخرى: آية القرآن ويف أجيبه. أن اللَّهو يف ويلحينني واملعنى:
ا.ه. تسجد.6 أن منعك ما مجازها تَْسُجَد﴾

للناس، نُجلِّيه أن نريد النحوي البحث من َمثَل ولكنه االقتباس أطلنا نكون ولقد
ما تأليفها ونظم العربية رس من يذوقون لعلهم — منه ونستزيدهم إليه وندعوهم

إعرابه. وحكم الكلمة آخر يتجاوز
يف ورسم ،٤٧١ سنة املتوىف الجرجاني، القاهر عبد الشيخ بآماد ذلك بعد وجاء
اإلعراب، وعالمات الكلم أواخر تجاوز النحوي، للبحث جديًدا طريًقا اإلعجاز دالئل كتابه
اإلبانة إىل السبيل هي قوانينه واتباع النظم هذا رعاية وأن «نظًما» للكالم أن وبنيَّ
ما عىل داالٍّ وال معناه، مفهًما يكن لم النظم هذا سنن عن بالكالم عدل إِذا وأنه واإلفهام،

وهو: املشهور، باملطلع لذلك املثل ورضب منه، يراد

وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ِك ِق��ف��ا

فقيل: وقواعده، سننه عن به وُعِدل «النظم» فيه ُخولِف لو

ذك��رى وم��ن��زل م��ن ح��ب��ي��ب ق��ف��ا ن��ب��ِك

تقديم من الكالم يف ما يشمل النظم هذا أن بنيَّ ثم وعبثًا. الكالم من لغًوا لكان
إىل صيغة عن أو فعل، إىل اسم عن وعدول ووصل، وفصل وتنكري، وتعريف وتأخري،

لتُفَهم. غريها مع أُلِّفت إذا الكلمة أحوال سائر من هذا وغري أخرى،

وخطها القرآن»، غريب «تفسري بعنوان لت ُسجِّ ٥٨٦ رقم تحت أوله من قطعة بمرص امللكية باملكتبة 6

إليها يهديني أن أخرى نسخة منه عرف من وأسأل القطعة. هذه غري منه أجد ولم حديث مغربي
نسخة إىل املؤلف أرشد قد جدة أعيان من نصيف السيد كان ١٩٥١ الطبعة هذه إخراج وعند — مشكوًرا
القاهرة، العربية الجامعة مكتبة يف أخرى نسخ ُوِجدت كما الجامعة، مكتبة واقتنتها الكتاب، هذا من

نرشها. عىل الدارسني بعض ويعمل
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٦١ صفحة يف قال النحو. علم إىل وبيانه إالَّ «النظم» هذا من يشء ليس أنه بنيَّ ثم
علم يقتضيه الذي الوضع الكالم تضع أن إال النظم ليس أنه «واعلم اإلعجاز:7 دالئل من
وتحفظ عنها، تزيغ فال نُِهجت التي مناهجه وتعرف وأصوله، قوانينه عىل وتعمل النحو،
بنظمه، الناظم يتبعه شيئًا نعلم ال أنَّا وذلك منها؛ بيشء تخل فال ُرِسمت التي الرسوم
قولك: يف تراها التي الوجوه إىل الخرب يف فينظر وفروقه، باب كل وجوه يف ينظر أن غري
وزيد زيد، واملنطلق املنطلق، وزيد زيد، ومنطلق زيد، وينطلق ينطلق، وزيد منطلق، زيد
وإْن أخرْج، تخرْج إْن قولك: يف تراها التي الوجوه إىل والجزاء الرشط ويف املنطلق. هو
… خارج خرجَت إْن وأنا خرجَت، إْن خارج وأنا خارج، فأنا تخرْج وإْن خرْجُت، خرجَت
والتكرار، الحذف ويف كله، الكالم ويف والتأخري، والتقديم والتنكري، التعريف يف ويُنَظر
ينبغي ما وعىل الصحة، عىل ويستعمله مكانه، ذلك من كالٍّ فيضع واإلظهار، واإلضمار
كان إن وخطؤه صوابًا كان إن صوابه يرجع شيئًا بواجد فلست السبيل هو هذا له.
به أُِصيب قد النحو معاني من معنى وهو إالَّ االسم، هذا تحت ويدخل النظم، إىل خطأ
واستُعِمل موضعه؛ عن فأُِزيل املعاملة هذه بخالف ُعوِمل أو حقه، يف وُوِضع موضعه،

ا.ه. له.» ينبغي ما غري يف
وكأنه له، االستدالل يف وبالغ كتابه، من مواضع يف املعنى هذا بيان القاهر عبد وكرر
فيه وأبدأنا أعدنا الذي يف الصورة كانت وإن أنه «واعلم فقال: صنيعه، من ذلك أحسَّ
الوضوح من بلغت قد الكلم، بني فيما النحو معاني ي توخِّ غري للنظم معنى ال أنه من
يُحتاج ال ملا كالتكلف عليه، الزيادة تكون أن وإىل الغاية، أقىص إىل واالنكشاف والظهور

إلخ. الشبهة.»8 من رضب كل تتبع إىل تنازع النفس فإن إليه،
ويف وتوضيحه، رأيه تصوير يف الجهد أقىص بلغ قد بكر أبا اإلمام أن الحق ويف

اضطراب. يف منه العلماء وخىلَّ غموض، يف بعد تركه وأنه وتأييده، له االستدالل
بيشء، منه اهتدوا وال حرًفا، النحوية أبحاثهم يف به يزيدوا لم النحاة فجمهور
وجعلوها ملذهبه، وتأييًدا لرأيه، بيانًا القاهر عبد رضبها التي األمثلة أخذوا منهم وآخرون
روح أزهق فصًال النحو عن وفصلوه املعاني»، «علم سموه: البالغة علوم من علم أصول

األوىل. الطبعة وهي ،١٣٢١ سنة بمرص املنار مجلة طبع 7

بمرص. للمنار األوىل الطبعة من ٢٦٤ 8

26



النحوي البحث وجهات

علمهم: فسموا النحو، معاني أنها يف ويعيد يبدي بكر أبو كان وقد بنورها. وذهب الفكرة
املضلِّل. البرت هذا االسم وبرتوا «املعاني»،

عهدهم وقرب سيبويه، بنحو فتنتهم عبيدة أبي «مجاز» عن النحاة الذيرصف كان
أمران: فهمه عن الناس وشغل أبخس، نصيبه كان فقد القاهر، عبد «نظم» أما بكشفه،

قد العقول كانت إذْ بكر، أبي عرص الخامس، القرن يف العلم بحال يتصل عامٌّ األول:
تجديد. أو ابتداع أي تقبل أن عليها حرَّمت التقليد من بسالسل وُقيِّدت همدت

لزنة اللغوي الحسِّ وتنبُّه الذوق أساسه وأن املذهب، طبيعة إىل يعود خاصٌّ الثاني:
والعلماء األعاجم، بغلبة غالبة ذاك إذ العجمة كانت وقد خصائصها. ودرك األساليب
ما يذوقوا أن اللغوي الحسُّ بهم يبلغ ال لفظها، ظاهر عند العربية علم من واقفون
عن الكشف يف الَجْهد مضاعفة إىل فاْضطُّر أدرك، ما يدركوا أن وال القاهر، عبد ذاق
عنه يُعِرض غامًضا — وضوحه عىل — رأيه يخيلِّ أن له ُكِتب ثم له، واالحتجاج رأيه

آخرون. ويُحرِّفه قوم
من فإن النحوي، البحث سبيل هو يكون وأن يحيا، أن القاهر عبد ملذهب آن ولقد
ويتذوق ينتعش أخذ اللغوي الحس وإن والتحرر، التفكري من ِلَحظِّه أفاق ما العقول
الصناعات عاف ما بعد من بها، والتأثري املعاني، رسم عىل بقدرتها ويزنها األساليب،

زخارفها. وُسِئم اللفظية،
يضبطوا أن دعاهم له وإكرامهم باإلعراب العرب حسَّ أن الفصل هذا يف ما وإجمال
الضبط لهذا النحاة ممارسة وأن يكتبونه، حني الكريم القرآن يف الكلمات آخر بالنقط
وضبط الكلمات أواخر إىل اتجاههم وأن النحو؛ علم فكان اإلعراب، علل كشف إىل َهَدتْهم
كان قد وأنه اللغة، نحو سائر من يدرسوه أن لهم ينبغي كان عما رصفهم قد قواعدها
عنه، وأعرضوا فأغفلوه اإلعراب، قواعد من بأيديهم مما أهدى عىل دلَّهم من أئمتهم من

اإلعراب. درس عىل جهدهم رين موفِّ
اإلعراب. رس من كشفوه ما مبلغ اآلن وننظر
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يرون وال شيئًا، به يعدلون ال عام، ألف فوق وقواعده اإلعراب درس عىل النحاة أكبَّ
وأكثروا الطوال، األسفار فيه وأَلَّفوا دونه، يشغلهم أن ينبغي ما العربية خصائص من
أسفاًرا األنحاء أوسع العربية نحو تركوا حتى وفلسفته، تعليله يف واملناقشة الجدل من

حقيقته؟ وبيان اإلعراب رس كشف من بلغوا فماذا وجدًال، وفلسفة وتأليًفا
حركاته، من حركة فكل العامل»، يجلبه أثر «اإلعراب أن فيه بحثهم كل أساس
ملفوًظا، مذكوًرا يكن لم إن — الجملة يف لعامل تبًعا تجيء إنما عالماته، من عالمة وكل
تكون تكاد حتى عمله، ووجه ورشطه العامل رشح يف ويطيلون — ملحوظ مقدَّر فهو

كله. النحو هي عندهم العامل نظرية
يتتبع أن إال للنحو إذن يبَق فلم العامل؟! أثر واإلعراب اإلعراب، هو النحو أليس

النحو. كل فذلك العمل؛ هذا ورشَط عملها، مواضع ويبنيِّ يستقرئها العوامل، هذه
عيل أبو اإلمام فألَّف «العوامل»؛ بعنوان النحو قواعد تجمع كتب أُلِّفت هذا وعىل
الجرجاني القادر عبد الشيخ وألَّف ومخترصه؛ العوامل كتاب ٣٧٧ سنة املتوىف الفاريس
ُجِعل النحو، بقواعد محيط بأيدينا، باٍق وهو املائة»، «العوامل كتاب ٤٧١ سنة املتوىف
إىل مالك ابن ألفية ُجِعلت كما ورشحه، درسه عىل الناس ر وتوفَّ زمنًا، للتعليم منهاًجا

العهد. هذا
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سنجمع العربية، ورسُّ النحو، فلسفة عندهم هي وأحكاًما رشوًطا للعامل ودوَّنوا
العامل. يف نظرياتهم أصول لك يرشح ما وحججهم أدلَّتهم ثنايا ومن كالمهم من هنا

قالوا:

وجب الجملة يف تجده لم إن لعامل، أثر فهي اإلعراب عالمات من عالمة كل (١)
من ولكنه كالم، يف به يُنَطق أن يصح ال الحذف واجب العامل هذا يكون وقد تقديره،
2 وَسْقيًا واألسَد.1 إيَّاَك يف: كما مختلفان عامالن الجملة يف يُقدَّر وقد يُقدَّر، أن املحتوم

لك.
عىل عامالن ُسلِّط أنه ظاهره ما ُوجد فإذا واحد، معمول عىل عامالن يجتمع ال (٢)
«بحسبك يف كما املوضع، يف التأثري ولآلخر اللفظ يف التأثري العاملني ألحد جعلوا معمول،
بعدهما والكلمتان اللفظ، يف العمُل والباء فِلُربَّ رجل»؛ قلب يحمل ال رجل و«ربَّ هذا»

لالبتداء. محالٍّ مرفوعتان
فيه وما العمل يف التنازع باب خلقوا واحد معمول يف عامالن يعمل أن ولرفضهم

وتعقيد. اعتساف من بها ما يخفى ليس وأحكام قواعد من
ولكنها وتنصبها، فرتفعها فقط، األسماء يف تعمل وهي لألفعال، العمل يف األصل (٣)
مًعا. والنصب الرفع وتعمل أكثر، أو اسًما وتُنَصب واحًدا، اسًما إال تُرَفع وال تَُجر، ال

الجامد فالفعل حظٍّا، العمل من أوفر كان الفعلية باب يف أمكن الفعل كان كلما (٤)
التعجب، كفعل عمله، تَُحدُّ برشوط إال يعمل ال وقد يتقدمه، فيما يعمل ال ضعيف، عامل
من وبئس نعم وملرفوع االستتار. واجب مسترتًا ضمريًا إال األول يرفع ال وبئس؛ ونعم
املبتدأ يف إال يعمل ال العمل محدود الناقص الفعل كذلك بابه، يف مبني هو ما الرشوط

غريه. أو النفي كسبق رشوط، لعمله يُشرتَط وقد والخرب،
َشبٌَه له يتحقق أن فيجب — الفعل عىل ذلك يف ويُحَمل — عامًال االسم يكون (٥)
ويُناط واملصدر. املفعول واسم الفاعل اسم يف ترى كما لحكمه، ويؤهله منه يُقرِّبه بالفعل
من يقرِّبه ما به اتصل إذا عمًال أقوى فيكون الفعل، شبه من بحظه العمل من نصيبه
ألل، صلًة وقوعه أو استفهام، أو نفي عىل الفاعل اسم كاعتماد به، شبهه م ويُتمِّ الفعل

واحد. بفعل يكتفون ال األسد. وأحذر أحذرك يُقدِّرون: 1
والتحذير. املطلق، واملفعول املبتدأ باب لهذين وانظر لك. دعائي سقيًا اللهم اسِق يقولون: 2
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كان ِبمْن ُقِرن ملا فإنه التفضيل. كاسم الفعل؛ عن يبعده ما له طرأ إذا أضعف ويكون
أن وامتنع الضمري رفع عىل واقترص عمله، وَقلَّ بالفعل شبهه فُضعف املضاف بمنزلة
واالسم العمل. فُحِرم الفعل شبه عن التصغري أبعده صغر إذا وكاملصدر الظاهر، يرفع

ينصبه. ال ولكن الفعل ويجزم وينصبه، االسم فريفع الفعل، ويف االسم يف يعمل
العمل: يف طريقتان وللحرف (٦)

الفعل. عىل محمول غري فيه أصًال يكون أن األوىل:
الفعل، ويف االسم يف يعمل مسلًكا، العمل يف أبعد وهو الفعل؛ عىل حمًال يَْعمل أن الثانية:
يف كما مًعا الجزمني ويعمل وينصبه، الفعل ويجزم ويجره، وينصبه االسم فريفع
حرف لنا «ليس النحاة: يقول معه. النصب عمل إذا إال الرفع يعمل وال الرشط، أدوات

مًعا.» النصب يعمل وهو إال الرفع يعمل
من فيه ما بمقدار العمل من نصيبه كان الفعل عىل حمًال الحرف عمل وإذا
معنًى، الفعل فأشبهت التأكيد عىل تدلُّ ألنها تعمل فإْن ولفًظا؛ معنى الفعل مشابهة
مالك: ابن قال عملها. فَقلَّ شبهها ضعف فت خفَّ فإذا صورة؛ فأشبهته ثالثية وألنها

ال��ع��م��ل ف��ق��لَّ إنَّ ��ف��ت وخ��فِّ

بتخفيفها. اللفظ يف الفعل شبه عن لبعدها وذلك اح: الرشَّ قال
ولن» «فلم به؛ ا مختصٍّ يكون حتى الكلمات من نوع يف يعمل ال الحرف إن (٧)
واملضارع، املايض عىل لدخولها تعمل لم و«قد» به، الختصاصهما املضارع يف عاملتان

الفعل. عىل تدخل كما االسم عىل تدخل قد ألنها العمل؛ ُحرمت االستفهامية و«هل»
«ليس» عىل تُحَمل «ال» مثل آخر، عمًال غريه ويف عمًال موضٍع يف الحرف يعمل (٨)

مثلها. فتكون « «إنَّ وعىل عملها، فتعمل
ومتأخًرا، متقدًما يعمل أن أمكن قويٍّا العامل كان وإذا التقدم، العامل مرتبة (٩)

متقدًما. إال يعمل لم ضعيًفا كان فإذا
ويف لقوته، الفعل يف هذا تجاوُز ويمكن معموله، من العامل يُْفَصَل أَالَّ األصل (١٠)

معموله. وبني بينه الفصل يجوز فال الحرف أما عليه، حمًال االسم
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توفَّرت متى األسماء فعوامل األسماء، يف العوامل من أضعف األفعال يف العوامل (١١)
كأدوات مستوفاة؛ رشوطها وكل تُلَغى فقد األفعال عوامل أما إعمالها، وجب رشوطها

السببية. وفاء املعية، وواو الرشط،
العمل تتبادالن ال الكلمتني ولكن مًعا، ومعمولة عاملة الكلمة تكون أن يمكن (١٢)

لها. معمولة األخرى يف عاملة منهما كل فتكون
فيها. عامًال يكون ال الكلمة جزء (١٣)

العمل عن يعلِّقه ما يعرتضه وقد عنه، يكفه أو عمله يلغي ما العامل يعرتض قد (١٤)
والتعليق، اإلعمال، حاالت: ثالث فللعامل اللفظ، يف أثر من له وليس املحل يف عامًال فيكون

موضع. ولكل واإللغاء.
وباب ، إنَّ كباب واحدة، أرسة تكوِّن العمل يف تشابهت العوامل من جماعة كل (١٥)
يف الحقوق من ولها الباب»، «أُمَّ ى فتَُسمَّ عمًال أوسع األدوات هذه من أداة وتكون كان،
أُمُّ وإِنَّ الناقصة، األفعال أُمُّ فكان أدواته. من لغريها ليس ما الباب يف والترصف العمل
العمل اتفاق ألن املعنى؛ يف بينها ما تَبَاَعَد وإِْن الثاني، وترفع األول تنصب التي األدوات

أبوابها. وتحديد األرس، هذه تقسيم يف األصل هو وحده

من بينهم ما ميزان وجعلوها اللغة، يف حكَّموها الفلسفة هذه للنحاة تكوَّنت وملا
فيها؛ وأمهر الفلسفة هذه عىل أحرص والبرصيون اآلراء يف ومناقشة املذاهب، يف جَدل

جميًعا: النحاة دستور فهي بها، االحتجاج يأبون وال يغفلونها ال الكوفيني أن عىل

الفعل يف الرفع عامل إن الكسائي: قال فإذا مذهب. عىل مذهبًا بها يؤيدون (١)
جزء وإن الفعل، من كالجزء صار املضارعة حرف إن قالوا: املضارعة، حرف املضارع
بالخرب، ُرِفع املبتدأ إن الكوفيون: ويقول مذهبه. بذلك ويرفضون فيها، يعمل ال الكلمة
كل يكون حتى العمل تتبادالن ال الكلمتني إن البرصيون: فيقول باملبتدأ. ُرِفع والخرب

العامل. يف فلسفتهم إىل واحتكامهم حوارهم من َمثَل فذلك معموًال. عامًال منهما
بأصول أخرى عىل العرب لغات من لغة تفضيل إىل ذلك يتجاوزون هم بل (٢)
الحجازيني أن وذلك «ما»؛ يف الحجاز أهل لغة عىل تميم لغة فيفضلون هذه؛ فلسفتهم
تميم وبنو ا﴾، بََرشً ذَا ٰهَ ﴿َما الكريم القرآن يف ومنه تعلم، كما «ليس» عمل «ما» يُعِملون
«ما» ألن أقيس؛ تميم لغة إن النحاة: فيقول بعدها؛ الجملة جزءي ويرفعون يهملونها
هذه أن ويرون فيه. عاملة تكون أن قياسها من فليس االسم، عىل بالدخول تختص ال

العرب. من بالعربية أفقه جعلتهم الفلسفة
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وهللا «ُربَّ العرب من يسمعون العربية؛ األساليب بعض القواعد بهذه ويرفضون (٣)
وبني بينه يُفَصل ال ضعيف عامل الجر حرف بأن محتجني قائله، عىل فريدونه رجل.»
كثريًا الفصل هذا يُرَوى ثم إليه، واملضاف املضاف بني الفصل يرفضون وكذلك معموله.
اإلخالص عىل النحاة فيرصُّ الكريم، القرآن من آيًة السبعة من قارئ به ويقرأ الشعر، يف
وتضعيف الشعر، يف الفصل هذا من ورد ما ورفض حكمها، وقبول النحوية، لفلسفتهم

القرآن. يف القارئ رواية
ما عىل يقيسونها العرب، من يسمعوها لم العربية يف أساليب بها يرشعون (٤)
عليها؟ أيُقدَّم «ليس» خرب يف يختلفون مثًال: الفلسفة، هذه من القياس وآلة سمعوا.
معموله عليه يتقدم ال ضعيف عامل فهو مترصف؛ غري فعل «ليس» ألن ال؛ قوم: فيجيب
القرآن يف ورد قد ألنه يصح؛ بل آخرون: ويقول التعجب. وفعل وعىس وبئس نعم نظري
وهو الخرب، معمول اآلية هذه يف تقدم وقد َعنُْهْم﴾ وًفا َمْرصُ َليَْس يَأِْتيِهْم يَْوَم ﴿أََال الكريم
وهذا العامل.» يتقدم حيث إال يتقدم ال «املعمول ألن نفسه؛ الخرب تقدم جواز عىل دليل
عند غباره ويثور النحو، كتب يمأل الذي الجدل ومنشأ النحاة، بني جة املؤجَّ املعارك أصل

أبوابها. من باب كل

الفلسفة هذه منشأ

بينهم، شائعة كانت التي الكالمية بالفلسفة التأثر كل متأثرون هذا سبيلهم يف والنحاة
لديها. املقررة الحقائق حكم آخذة تفكريهم، عىل غالبة

نظام عىل الرتكيب، بتبدل تتبدل للكالم عوارض وغريها بالحركات اإلعراب أن رأوا
ُمؤثِّر. من له بدَّ ال وأثر ُمحِدث، من له بدَّ ال عرضحادث فقالوا: االضطراد؛ من يشء فيه
وطلبوا شاء. متى يحدثه فيه حرٍّا ليس ألنه األثر؛ هذا محدث املتكلم يكون أن يقبلوا ولم
العوامل، هذه فعدَّدوا الكالم يف عنها وبحثوا موجبة، وعلَّة مقتضيًا، عامًال األثر لهذا

قوانينها. ورسموا
واحد، معمول عىل عامالن يجتمع أن رفضهم الكالمية بالفلسفة تأثُّرهم ومن
محال، وهو الحاصل تحصيل لزم العمل يف العامالن اتفق إذا بأنه لذلك واحتجاجهم
ومنه محل. يف الضدان يجتمع وال مثًال، منصوبًا مرفوًعا االسم يكون أن لزم اختلفا وإذا
واملعمول التقديم، حقه العامل بأن واحتجاجهم العمل، الكلمتان تتبادل أن تحريمهم

محال. وهو متأخرة، متقدمة الكلمة فتكون التأخري، حقه
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وأجروا مؤثرة، فاعلة موجودات هي كأنَّما اإلعراب «عوامل» روا تصوَّ كيف فانظر
كاملؤثرات النحو عوامل يجرون «والنحاة الريض: اإلمام قال الوجه. هذا عىل أحكامها لها

الحقيقية.»
هللا عبد أبو اجتمع العامل: يتصورون كانوا كيف لك تبنيِّ اآلتية املناقشة ولعل
عن أخربني الفراء: فقال ،٢٠٦ سنة املتوىف الفراء زياد بأبي ٢٢٥ سنة املتوىف الجرمي
هو قال: فأظهره. الفراء: قال باالبتداء. ُرِفع الجرمي: فقال زيد؟ ُرِفع لَم منطلق» «زيد
يظهر ال عامًال كاليوم رأيت ما الفراء: قال يُمثَّل. ال قال: فمثِّله. قال: يظهر. ال معنى
وال يظهر ال عامل من فراًرا بالخرب؛ املبتدأ يرفعون الفراء أصحاب أن ونعلم يتمثل! وال

يتمثل.
مرفوع املضارع إن النحاة: جمهور يقول للعامل؛ رهم تصوَّ يبنيِّ مما آخر ومثل
وال وجودي، والرفع عدمي التجرد إن املعارضون: فيقول والجازم؛ الناصب من لتجرده
مانع وال مقيَّد، وجود فهو محدود عدم التجرد إن األولون: فيجيب الوجوَد؛ العدُم يُحِدث

النحاة. كتب بها تفيض املناقشات هذه وأمثلة مثله. يعمل أن
التي العلوم ومن الفلسفة من أيديهم بني بما النحاة ينتفع أن يف عيب من وليس
املرسومة والسبيل زمنهم، يف املألوف النمط تفكريهم يف يصطنعوا أن يف وال يدرسونها،
يخلص ال قد مسلَّمة ومبادئ متبعة مناهج زمان كل يف للتفكري فإن أيامهم؛ يف للجدل
وغايته، رأي كل منشأ نقدر أن نستطع لم جهلناها نحن وإذا بوحي، تعلَّق َمْن إالَّ منها

به. الصواب إحاطة أو إليه، الخطأ ومترسب
إياهم استخدامها أو — أيامهم فلسفة استخدام يف النحاة طريق نرى ذلك أجل من
ننظر أن علينا ولكن يفكر. أن أراد ملن عنه مندوحة ال بل فيه، مأخذ ال طبيعيٍّا، أمًرا —
أحكام عن الكشف وهي إليها، سعوا التي للغاية وإصابتهم نظرهم، يف توفيقهم مبلغ

وأرساره. اإلعراب

مذهبهم نقد

وأكثروا «التقدير» إىل قواعدهم وطرد مذهبهم، تسوية سبيل يف اضطروا لقد (١)
أرادوا. بما التقدير فيمدهم يجدونه، فال الجملة يف العامل عن يبحثون منه؛
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يقدِّرون: ما أمثلة ومن

رأيته». زيًدا «رأيُت هو يقولون: رأيته: زيًدا (أ)
املرشكني من أحد استجارك وإن اْستََجاَرَك﴾: ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ أََحٌد ﴿َوإِْن (ب)

استجارك.
ربي. رحمة خزائن تملكون تملكون لو َربِّي﴾: َرْحَمِة َخَزاِئَن تَْمِلُكوَن أَنتُْم ﴿لَّْو (ج)

هديناهم. فهدينا ثمود وأما َفَهَديْنَاُهْم﴾: ثَُموُد ا ﴿َوأَمَّ (د)
األسد. وأْحذَر أُحذرك واألسَد إياَك (ه)

وتُرَفع؛ َرب كلمة فتُنَصب اْلَعاَلِمنَي﴾، َربِّ هلِلِ ﴿اْلَحْمُد مثل: يف النعت ويقطع (و)
. ربَّ أمدح أو: ، ربُّ هو فيقدرون:

دراسة يف لها إِْلِفنَا طول ولوال النحو، أبواب تمأل متعددة كثرية نظائر لها أمثلة هذه
إذ فصوله؛ وأُِقيمت النحو، بُنَِي عليها ولكن وعبثًا، لغًوا ولرأيناها استسغناها ملا النحو

العامل. نظرية عىل أُِقيَمْت
فرتى القول، سياق عليه ودلَّ الكالم، من ُفِهم قد يكون ما نوعان: الكالم يف واملقدَّر
برتكه. اإليجاز وآثرت بحذفه، تخففت وإنما به، نطقت كأنك املعنى، من جزءًا املحذوف
التخفيف وإىل اإليجاز إىل ِلَميلها أكثر العربية يف هو بل لغة، كل يف سائغ أمر وهذا

يُفَهم. ما بحذف
تُجتَلب كلمات األمثلة: من لك قدمنا ما نظري هو نعيبه الذي التقدير ولكن
بالتقدير التقدير، من النوع هذا النحاة ويسمي العامل، نظرية ولتكمل اإلعراب، لتصحح

اإلعراب. صناعة تسوية به يراد ما وهو الصناعي،

حاسمة كلمة له يجعلوا ولم النحو، حكم النحاة أضاع فيه والتوسع التقدير بهذا (٢)
العامل يقدِّرون اإلعراب، من ألنواع احتماله ومن الكالم، أوجه من وكثَّروا باتٍّا، وقوًال
وال املعنى يف اختالف ذلك يتبع أنه يرون ال فينصبون، ناصبًا ويقدِّرونه فريفعون، رافًعا

املفهوم. يف تبديل
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ومنها: التغلبي، أفنون أبيات الرشيد بحاشية يوًما يقرأ الكسائي3 كان

َح��َزن ع��ل��ى م��ن��ه��م ان��ط��وى ال��ف��ؤاد أنَّ س��رات��ه��م ف��ي وَخ��لِّ��ل ُح��ب��ي��بً��ا أب��ل��غ
ال��َح��َس��ن؟! م��ن ال��س��وءى ي��ج��زون��ن��ي ك��ي��ف أم ب��ف��ع��ل��ه��ُم س��وءى ع��ام��ًرا ج��َزوا أَنَّ��ى
ب��ال��لَّ��بَ��ن؟! ُض��نَّ م��ا إذا أن��ف رئ��م��اَن ب��ه ال��َع��ل��وُق تُ��ع��َط��ى م��ا ي��ن��ف��ع ك��ي��ف أم

فأقبل النون، بضم رئماُن هي فقال: حاًرضا، األصمعي وكان رئمان، نون ففتح
ولم قالوا: ورئماِن. ورئماَن رئماُن يجوز وهذا؟! أنت ما اسكت له: وقال الكسائي عليه
بما يمدهم التقدير دام وما بالعربية. معرفة وال النحو يف نظر صاحب األصمعي يكن

التقدير. يعوزهم وال الحجة، تعجزهم ال ثم وجه، كل الكالم يوجهوا أن فلهم شاءوا
ينصب ملاذا الفاريس: عيلٍّ أبا اإلماَم البويهي ُخْرسو فنَّا الدولة عضد يوًما سأل
— الدولة عضد فقال زيًدا، أَستثني بتقدير قال: زيًدا؟ إال القوم قام نحو: يف املستثنى
الفاريس يُِحر فلم فرفعت؟! زيد امتنع قدرت هالَّ أستثني؟ قدَّرت ِلَم — فاضًال وكان
الصحيح.4 الجواب ذكرت رجعت فإذا ، ميدانيٍّ جواب لك ذكرته الذي هذا وقال: جوابًا،
أوضاعه يف الكالم بمعاني العناية أضاعوا فلسفتهم أُصول بالتزامهم النحاة إن (٣)
فيه يجوز وأخوك؟ أنت كيف مثل: إن معه: املفعول باب يف قولهم ذلك من املختلفة؛
األول؛ ُفون ويَُضعِّ أوىل، الثاني الوجه يَرون ثم العطف، عىل والرفع املفعولية، عىل النصب
الرتكيبني من لكل أن والحقيقة معه، املفعول يف عامًال يكون فعل، يسبقها لم الواو ألن
فإذا أخوك؟ وكيف أنت؟ كيف أي وأخوك؟ أنت كيف تقول: اآلخر، عنه يغني ال معنى

بينهما.5 ما صلة عن تسأل فإنما وأخاك؟ أنت كيف قلت:
املعنى نسوا قد النحاة ولكن خاص، موضع منهما ولكل صحيحتان، فالعبارتان

العامل. نظرية عىل بالحرص

آباد. حيدر طبع للسيوطي، والنظائر األشباه من الثالث الجزء من ص٢٤٤ 3

مرص. طبع األدباء، طبقات يف األلباء نزهة من ٣٨٨ صفحة 4

هذا، من بأوسع ورشحناه أيًضا، الصبان ونقله الدماميني، عن الخرضي ونقله النحاة بعض صوَّبه 5

اإلعراب. من وجهني فيه النحاة يرى ما عىل الكالم عند هذا بحثنا يف شواهده وروينا
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أو املسلمون، وآمن صدقوا الصحيح: أن املسلمون. وآمن صدَّق مثل: يف ويقولون
مقبول، سائغ عربي وهو املسلمون، وآمن صدق يقبلون وال املسلمون؟ وآمنوا صدق

مثل: يف العرب من ُسِمع

وَك��ِل��ي��ُب6 ن��ب��لُ��ه��م ف��ي��زَّت رج��ال وأراده��ا ل��ه��ا ب��األرط��ى ��َق تَ��َع��فَّ

وهو واحد، أثر عىل مؤثران يجتمع أن خشية هذا يقبلون ال النحاة جمهور ولكن
محال.7

النحو أبواب من بابًا تقرأ فال لبيانه، يتصدون عامل كل يف بينهم الخالف كثر (٤)
هو؟ ما الباب هذا عامل يف منكرة بخصومة بدئ قد وجدته إالَّ

فيه؟ النصب عامل ما فاملفعول (أ)
البرصيني. جمهور رأي وهو شبهه، أو الفعل

الكويف. هشام رأي وهو وحده، الفاعل أو
الفرَّاء. رأي وهو والفاعل، الفعل أو

خلف. مذهب وهو املفعولية، معنى أو
هو؟ ما معه املفعول وعامل (ب)

الجمهور. رأي وهو ونحوه، فعل من تقدمه ما
الجرجاني. رأي وهو الواو، ناصبه أو

الزجاج. رأي وهو الواو، بعد مضمر فعل أو
الكوفيني. رأي وهو الخالف، أو

قوًال؟! عرش ثالثة عىل املطلق للمفعول النصب عامل يف واختلفوا (ج)

مطلعها: التي املشهورة عبدة بن علقمة قصيدة من 6

طروب الحسان يف قلب بك طحا

البرصيون. وتأوله الكسائي وَقِبله شواهدهم، من والنحاة سيبويه ورواه
النحو. يف املوسعات من سواه أو األشموني، من االشتغال باب انظر 7

37



النحو إحياء

ولو هو؟ ما العامل يف هو جدالهم، وأشد النحويني، بني الخالف أكثر صار حتى
آراؤهم.8 وتقاربت خالفهم لقلَّ صحيح أصل عىل نظريتهم وضعوا أنهم

يف حاجاتهم بكل نظريتهم تِف لم أو بمذهبهم، يفوا لم كله ذلك بعد النحاة إن (٥)
إىل اضطروا الكالم، يف مقدًرا أو به متكلًَّما العامل يكون أن رشطوا بعدما ألنهم اإلعراب؛

املعنوي. بالعامل االعرتاف
والكوفيون معنوي، عامل وهو االبتداء، هو للمبتدأ الرافع يجعلون فالبرصيون
كان إذا الظرف يف النصب عامل يجعلونه الخالف، يسمونه آخر معنويٍّا عامًال يثبتون
يعد واألخفش املعية، واو أو السببية فاء بعد املضارع الفعل ويف عندك، زيٌد نحو: خربًا،
ولم الكالم، تمام عن نُِصب االسم إن فقالوا: التمييز، باب يف ا أمَّ معنويٍّا. عامًال التبعية

معنويٍّا. وال لفظيٍّا عامًال يذكروا

مناقشة وهي األقل، عىل تنقصها أو العامل، يف النحاة نظرية تنقض األوجه فهذه
التزموا. التي قواعدهم وبحكم أصولهم، بمثل لكالمهم

خالًصا لفظيٍّا حكًما اإلعراب جعلوا أنهم نظريتهم نقد يف يعنينا ما أكرب أن عىل
املفهوم، تصوير يف أثًرا وال معنى، إىل إشارة عالماته يف يروا ولم وأثره، العامل لفظ يتبع
من الثالث بالحركات رئمان نون يحرك الكسائي رأيت فقد صورته، عىل ظل إلقاء أو

حركة. كل عن املعنى إليه يصري ما إىل يشري أن غري
تصوير يف أثرها وعن اإلعرابية، العالمات هذه معاني عن نبحث أن نحاول ونحن
وَحَكًما النحاة، اضطراب من يقينًا عاصًما وجدنا هذا، إىل الهداية لنا تمت فإذا املعنى،
عاملها، ما حركة كل عن نسأل أن لنا يكن ولم املتشعبة، العديدة خصوماتهم يف يفصل

معنى. من إليه تشري ماذا ولكن
أن قبل من ولكنا التايل، الفصل يف بحثنا ستكون اإلعرابية العالمات هذه ومعاني
واستعانوا املسترشقون، رآه اإلعراب أُصول يف لرأي نعرض أن يجب رشحها، يف نأخذ

ومقارناتها. اللغات علم بدرسهم فيه

اإلحاطة شئت وإن األنباري، البن اإلنصاف كتاب ويف للسيوطي، الهمع كتاب يف اآلراء هذه أكثر ترى 8

كل ومع العامل؛ يف الخالف أوجه من إليه أرشنا ما أضعاف ففيه حيان ألبي التسهيل رشح إىل فارجع
ونقده. مناقشته رأي
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اإلعراب أصل املسترشقنييف رأي

فروض هي فإنما جميًعا، نذكرها أن بنا يجدر ال آراء اإلعراب أصل يف وللمسترشقني
يراه الذي الفرض نذكر وإنما املؤيد؛ العلم ساحة إىل الدليل بها يجز ولم تستقر، لم

بالدرس. وأوالها الصواب إىل أقربها أنفسهم املسترشقون
وبيَّنه السامية» اللغات نحو «مقارنة محارضاته: يف (ريت)1 العالم كتبه الرأي هذا
اإلعراب لواحق أصل أن وهو السامية»، اللغات «مقارنة كتابه: يف «بروكلمان»2 األستاذ
إشارة ضمري وهي ha أصلها الفتحة أن يرى أن يمكن ولكن يقني، معرفة تُعَرف ال
وقع إذا النصب حالة يف باألعالم يلحق الحبشية يف يزل ولم السامية، اللغات يف مستعمل
إىل االتجاه االستعمال هذا يف معناها وأصل وقصد. أقبل، مثل: اتجاه؛ ذو فعل عليها

. معنيَّ شخص أو يشء
فظاهر الجر عالمة أما هو، أي: ho من مشتقة الضمة نرى أن جاز هذا صح وإذا

الوصفية. معنى الكلمة تفيد وهي النسب، بياء مشابهتها
الوصفية، عىل دالة لواحق من الخفضمشتقة لواحق نرى الغربية الهندية اللغة ويف
وباتحاد امللكي، البيت فيقال: املوصوف، بعد تجيء الصفة أن العربية يف هذا عىل ويساعد
فت وُخفِّ التايل، إعراب عن استُغِني واحدة مرة بهما واللفظ املعنى يف بالصفة املوصوف

جديد. إعراب وهو الخفض، فنشأ الياء
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النحو إحياء

مذهبهم نقد

أثر اإلعراب عالمات أن أساسها فروض، املوضوع هذا يف املسترشقون إليه ذهب ما وكل
اإلِعراب. وهو عليها، داالٍّ أثرها منها وبقي ُحِذَفْت ثم الكلمات، تلحق كانت لزوائد

ذلك يكون فقد فيها، والترصيف اإلعراب وسبيل لغاتهم، بنظام متأثرون هذا يف وهم
واختالف النَّْرب بتأثري واختُِزلت املقاطع هذه َفت ُخفِّ وربما بحركات، ال بمقاطع عندهم
علمها، يف مقرر لغتهم، يف واضح هذا حركة. منه فبقيت األسباب، من بغريه أو النطق،
الترصيف، ويف اإلعراب يف الغربية اللغات ملناهج مخالف آخر منهج لها العربية ولكن
أثًرا الحركات تلك تكون أن غري من املختلفة املعاني عىل بالحركات تدل العربية فإن

وآخرها. وأولها الكلمة وسط يف ذلك ويكون أداة، من بقية أو ملقطٍع،

وُمْكَرم، ُمْكِرم مثل: يف املفعول واسم الفاعل اسم بني بالحركة يفرقون فهم (أ)
ومستخَرج. ومستخِرج

عنه. واستُْفِهَم واستفهَم وُكِتَب، َكتََب، نحو: املجهول؛ وفعل املعلوم فعل وبني (ب)
وتََعلُّم. وتََعلَّم وِعْلم، َعِلَم مثل: يف واملصدر، الفعل وبني (ج)

وُحْسن. وَحَسٌن وَفْهٌم، وَفِهٌم وَفَرٌح، َفِرٌح مثل: يف واملصدر، الوصف وبني (د)
وأُْسد. أَسد، مثل: يف والجمع، املفرد وبني (ه)

الحركة. إال فارق وال معنى لكلٍّ وقُدم؛ َقِدم مثل والفعل، الفعل وبني (و)
وَحْمل. وِحْمل وَوُضوء. وُوُضوء وَسُحور، ُسُحور مثل يف واالسم، االسم وبني (ز)

نراه وبحيث جمعه، نستطيع ال بحيث العربية اللغة يف والكثرة الشيوع من وهذا
املعاني. وتصوير األداء سبيل يف ظاهًرا ترصفاتها، من كثري يف ساريًا أصولها، من أصًال
الحركات هذه من حركة لكل نتلمس أن الحق عن املبعد والتكلف الضائع، العناء ومن
الباحثون ألفها صورة هي وإنما اللغات، من غريها نظام نكلفها أن نحاول ألنَّا أصًال؛

العربية. فقه يف يفكرون حني عليهم فغلبت األجنبية اللغات يف
بالنحو مزجوها إذا اإلعراب، فهم عن النحاة خدعت قد الكالمية الفلسفة أن وكما
مناهج عليهم غلبت املسترشقون كذلك نظرية؛ فلسفة يدرسون إنما كأنهم حتى مزًجا،
الحقيقة عن فرصفتهم كالمهم، درس من استخرجوها التي الصور أو لغتهم، يف بحثهم

متكلفة. البحث من شعاب إىل
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معايناإلعراب

املعاني، عىل بالحركات الداللة العربية أصول من أنَّ بيَّنا املسترشقني لرأي مناقشتنا يف
هذه يف نرى أن وجب — به نستهدي أن الحق ومن — األصل بهذا استهدينا فإذا

عليها. دواالٍّ الحركات تلك فتجعل إليها، يقصد معاٍن إىل إشارة اإلعرابية العالمات
وهي كله، الحرص ذلك عليها ويحرصوا الحركات هذه يلتزموا أن للعرب كان وما
كانوا العرب وأن اإليجاز، لغة العربية أن تعلم وأنت شيئًا. املعنى تصوير يف تعمل ال
ظهر إذا والجملة ُفِهمت، إذا الكلمة يحذفون السبيل؛ وجدوا ما القول يف يتخففون
يلحقونها — التأنيث َعَلم — كالتاء إليها، ملجئة الحاجة تكن لم إِذا واألداة عليها، الدليل
ا خاصٍّ الوصف كان فإذا وصابرة، مؤمنة مثل املوصوف، التأنيث عىل لتدل بالوصف

ومرضع. وظرئ، أيم، يف كما عنها استغناءً تركوها باملؤنث
ابن قال اللبس، أمن إذا يلتزمونها فال املعاملة هذه يعاملونها قد اإلعراب وحركة

مالك:1

تَ��ِق��س وال أج��ز، ف��اع��ل، ون��ص��ب ي��ل��ت��ب��س ال ب��ه م��ف��ع��ول ورف��ع

ٰى ﴿َفتََلقَّ الكريم: القرآن يف ومنه مقيس، هو بل األندلس: علماء من الطراوة، ابن قال
السبعة، القراء من املكي القارئ وهو كثري فابن البقرة). من ٣٧) َكِلَماٍت﴾، رَّبِِّه ِمن آَدُم

كلمات. ويرفع آدم ينصب

الخالصة. من ال الشافية الكافية من هو 1



النحو إحياء

ثنايا يف نبحث وأن معاٍن، عىل دوالٌّ أنها عىل اإلعراب عالمات ندرس أن وجب وإذن
موضع باختالف تختلف الحركات هذه أن ونعلم منها، عالمة كل إليه تشري ا عمَّ الكالم
يف معنى إىل مشرية تكون أن فأحرى الكلمات، من معها بما وصلتها الجملة من الكلمة

نراه. ما وهو الكلم؛ وربط الجملة تأليف
نأخذ ثم مًعا، تصوره لنحسن جملة ذلك يف رأيته ما بتقرير إليك أبادر أن بأس وال

بابًا. بابًا النحو أبواب يف ومناقشته تفصيله يف
إليها يسند أن يراد املرفوعة الكلمة أن ودليل اإلسناد، َعَلم فإنها الضمة فأما

عنها. ويتحدث
هذا كان سواء قبلها، بما الكلمة ارتباط إىل وإشارة اإلِضافة، َعَلم فإنها الكرسة وأما

ملحمد. وكتاٌب محمد، كتاب يف كما أداة، بغري أو بأداة االرتباط
بناء يف ذلك يكون أن إال إليه، أرشنا ما عىل الداللة عن الكرسة وال الضمة تخرج وال

اإلتباع. من نوع يف أو
املستحبة الخفيفة الحركة هي بل يشء؛ عىل دالة وال إعراب عالمة فليست الفتحة أما
لغة يف السكون بمثابة فهي ذلك؛ أمكن كلما الكلمة بها تنتهي أن يراد التي العرب، عند

العامة.
اللفظ؛ من لعامل أثًرا وال مقطع، من بقية وليستا فقط، والكرسة الضمة فلإلعراب

الكالم. ونظم الجملة تأليف يف معنى عىل بهما ليدل املتكلم عمل من هما بل
هللا. ونستعني وتأييده، تفصيله يف بعد نسعى ما وخالصة عندنا، الرأي جوهر فهذا
تشري املتقدمني، النحاة ألئمة عبارات إليك نقدم أدلته، ونسوق نفصله أن قبل ومن
وخاصة النحاة، بأئمة قررناه ما أكثر يف نهتدي أنا وتبني به، وتؤنسك املعنى، هذا إىل

منهم. املتقدمني
،٢٠٦ سنة املتوىف سيبويه، تلميذ بقطرب، املعروف املستنري بن محمد اإلمام كان2
يف فجعلوه السكون، يلزمه الوقف حال يف االسم ألن كالمها العرب أعربت إنما يقول:
لكل وجعلوا والسكون، الحركة بني وعاقبوا اإلدراج، يف يبطئوا ال حتى محرًكا الوصل

وما أول ج ص٢٦١ العامل عىل الكالم عند للسيوطي والنظائر األشباه كتاب بعده وما هذا يف انظر 2
بعدها.
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اإلعراب معاني

عىل يضيِّقوا فلم االتِّساع، أرادوا ألنهم واحدة حركة يلتزموا ولم به؛ األحوال أليق واحد
ا.ه. واحدة. حركة إال الحركات بَحْظر املتكلم وعىل أنفسهم

وإىل اإلعراب، إبطال إىل يُفيض ولكنه والسكون، الحركة بني ما يرشح رأي وهو
يقبله لم ما وذلك موضع، كل يف شاء كما الكلمة آخر يحرك أن قائل كل عىل التوسيع

يقتضيه. ما آخر إىل هذا لرأيه وفيٍّا كان قطربًا أظن وما النحاة، من أحد
العامل يجعل — ٣١١ه سنة تويف — اج الزجَّ ي الرسَّ بن إبراهيم إسحاق أبو وكان

عنه. اإلخبار إرادة من املتكلم نفس يف ما املبتدأ يف
— ٣٣٩ه سنة تويف — اجي الزجَّ إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو تلميذه وكان
يكن ولم ومضافة، ومفعولة فاعلة وتكون املعاني، تعرتيها كانت ملا األسماء إن يقول:
املعاني هذه عن تنبئ اإلعراب حركات جعلت املعاني، هذه عىل أدلة وأبنيتها صورها يف

ا.ه. الحاجة. عند وتأخري تقديم من يريدون ما اللغة يف لهم ليتسع عليها، وتدل
«إيضاح ى يُسمَّ له كتاب يف اجي الزجَّ بيَّنه وقد إليه، ذهبنا ملا كاألصل الرأي وهذا
لإلمام والنظائر األشباه كتاب من وأخذناه هنا، نقلناه ما إال منه لنا يقع لم اإلعراب» علل

السيوطي.
غري درسه، يف تسايرنا أن نرجو فإنا املتقدمني، كالم من رأينا أصل أن رأيت وإذا

به. ضائق وال له، مستنكر

اإلسناد علم الضمة (1)

ونريد عنه، املتحدث إليه املسند هو موضعها وأن اإلسناد، علم الضمة أن األول األصل
كيف لنرى األصل بهذا ونعتربها أبوابها، ونستقرئ النحاة عند املرفوعات نتحرى أن هنا

معها. وانسجامه فيها، اطِّراده يتم

الفاعل ونائب والفاعل املبتدأ

علماء قبل من آثره اصطالح وهو — تعلم كما إليه» «ُمسند املرفوعات هذه من واحد كل
أجروا وفيما العنوان، يف واحًدا نوًعا الثالثة األنواع وجعلوا كتبهم، يف واستعملوه البيان
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النحو إحياء

إليه»3 «املسند واستعمل االصطالح، هذا إىل سبقهم قد سيبويه إن بل — األحكام من
كتابه. من مواضع يف وكرره األقسام، هذه يشمل فيما

من أحكامها يف ورأينا تفريقها، إىل يدعو ما نَر لم األبواب هذه أحكام تتبعنا وإذا
األقسام. وتكثري الكالم تشقيق من يعفينا واحًدا بابًا تكون أن يوجب ما والتماثل االتفاق
األحكام؛ يف الفاعل وبني بينه يفرقون ال أنفسهم النحاة فإن الفاعل نائب فأما
ترى ما إال اإلناء وانكرس اإلناء ُكِرسَ بني الفرق وما واحًدا. بابًا لهما يرسم من ومنهم
اإلناء لفظ أما املعنى، تصوير يف خاصة من صيغة لكل وما وانكرس، كرس صيغتي بني

املسند. اختلف وإن إليه» «مسند املثالني يف فإنه
لكل ويجعلون ظاهرة، ماثلة فوارق بينهما يجعلون النحاة فإن واملبتدأ، الفاعل وأما
واتفاقهما البابني توحيد إىل ينتهي درسها يف اإلمعان من شيئًا ولكن خاصة؛ أحكاًما باب
ولكنه اإلعراب، يف النحاة صناعة مع منسجًما يكون قد التفريق هذا أنَّ وإىل األحكام، يف

العربية. األساليب فهم عن مبعد
أما بحال. يتقدمه ال الفعل، عن يتأخر أن يجب الفاعل إن يقولون: أنهم ذلك: فأول
ليس ما الجملة يف الحرية من فللمبتدأ متأخًرا، جاء وربما التقديم، أصله فإن املبتدأ

للفاعل.
الحق» «ظهر تقول: فإنك العربي األسلوب أما جمهورهم؛ أو النحاة حكم هذا
عند مقبول سائغ عربي الكالمني وِكال تؤخره، أو إليه املسند تقدم ظهر» «والحق
يف «الحق» لفظ يتقدم أن يحرمون خاصة والبرصيني النحاة ولكن جميًعا، النحاة
مبتدأ. وهو ظهر» «الحق من املبتدأ يتأخر أن يحرمون كما فاعل، وهو الحق» «ظهر
أو أسلوب به ح يَُصحَّ مما وليس الكالم، يف له أثر ال صناعي نحوي إذن فالحكم
بل نلتزمه، أن يعنينا ال املتكلفة النحوية الصناعات أوجه من وجه هو وإنما يُزيَّف،

منه. نتحرر أن نحب

إليه» واملسند املسند باب «هذا نصه: ما مرص طبع من األول الجزء من ص٧ يف سيبويه كتاب من 3

عليه، واملبني املبتدأ االسم ذلك فمن ا، بدٍّ منه املتكلم يجد وال اآلخر، عن منهما واحد يستغني ال ما وهما
يكن لم كما االسم من للفعل بد فال زيد يذهب قولك: ذلك ومثل أخوك، وهذا أخوك هللا عبد قولك: وهو

ا.ه. االبتداء. يف اآلخر من بد األول لالسم
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اإلعراب معاني

ويتأخر املسند عىل يتقدم إليه» «املسند أو عنه املتحدث االسم هذا يف والعربية
الجملة حرية يف العربية أصول من أصل وهذا فعًال. أو اسًما املسند كان سواء عنه،

تأليفها. يف والسعة
حذف يجوز وال يُحذَف قد املبتدأ أن والفاعل، املبتدأ بني به يفرقون مما الثاني: الحكم
الجملة يف يذكر ال املبتدأ فإن أيًضا، النحوي االصطالح صنعه فرق وذلك الفاعل؛
لحذف مالك ابن ومثال مسترت. هو فيقولون يُذَكر ال والفاعل محذوف، هو فيقولون:
أي: َدِنَف. الجواب: يف قيل فإذا عليل. أي «َدِنٌف» زيد؟ كيف جواب يف يقال أن املبتدأ
يف له أثر ال نحوي اصطالح وهو محذوف يقولوا ولم مسترتًا، الفاعل جعلوا اعتل،

به. والتفرقة اللتزامه وجه فال القول،
الفعل بني العدد يف مطابقة فال مثنى، أو جمع والفاعل د يَُوحَّ الفعل أن الثالث: الحكم
الخرب وبني بينه فاملطابقة املبتدأ أما الشهداء، وفاز الشهيد، فاز تقول: والفاعل،
كافية لكانت صحت لو التفرقة وهذه فائزون، والشهداء فائز، الشهيد تقول: واجبة،
التأمل من شيئًا ولكن بباب، نوع كل لتمييز ومربرة الدرس، يف االثنني بني للتفريق
أن وذلك البابني؛ يف واحد املطابقة حكم أن يبني بينهما واملقارنة االسمني حكم يف
املسند ألن وال اسم، أو فعل املسند ألن تبًعا تجيء ال واملسند إليه املسند بني املطابقة

ترى: كما تأخره أو إليه املسند لتقديم تبًعا تجيء بل فاعل؛ أو مبتدأ إليه

متأخر إليه املسند متقدم إليه املسند

الشهداء فاز فازوا الشهداء فعل املسند
الشهداء يفوز يفوزون الشهداء
الشهداء* فائز فائزون الشهداء اسم املسند

من األخفش ومعهم والكوفيون هذا، يشرتطون والبرصيون غالبًا، نفي أو باستفهام الجملة صدِّرت وقد يجيء األسلوب هذا *
مالك. ابن صنع كما البرصيني متأخرو إليه جنح حتى كثرية شواهد له رووا وقد يشرتطونه، ال للبرصيني املتقدمني األئمة

وإذا العدد، يف تطابقه إليه إشارة املسند يف يكون أن وجب تقدم إذا إليه فاملسند
حال. كل يف مفرًدا املسند كان تأخر

للفاعل فجعلوا خالفوه، النحاة ولكن فهم، وقرب وضوح يف العربي األسلوب هو هذا
أغنى فاعل له ومبتدأ خرب، له مبتدأ قسمني: أيًضا املبتدأ جعلوا ثم آخر؛ وللمبتدأ حكًما،
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يَُعوِّص لألقسام، تكثري وهو فاعله، مع الفعل حكم وحده األخري القسم وأعطوا الخرب، عن
ال وخالف ينتهي، ال النحاة بني لجدال سببًا يكون ثم العربية، فهم عن ويبعد األمر،

يُحَرص.
واملسند املسند بني واملطابقة والتأنيث، التذكري أي النوع: يف املطابقة الرابع: الحكم
وإذا وألزم، أدق املطابقة كانت تقدم إذا إليه املسند أن إال األصل، هي النوع يف إليه

التزاًما. أقل كانت تأخر
وتركه، تأنيثه جاز التأنيث مجازي مؤنث إىل أُسِند إذا الفعل إن يقولون: والنحاة
«السماء إال تقل لم إليه املسند قدمت فإذا السماء»؛ و«أمطرت السماء» «أمطر تقول:
يكون أن املبتدأ يف األصل ويجعلون التأخري، للفاعل يوجبون النحاة كان وملا أمطرت»؛
والفاعل؛ الفعل من وآكد ألزم والخرب املبتدأ بني النوع يف املطابقة أن قرروا ًما، مقدَّ

واحد. فيهما تأملت إذا والحكم
أن النوع، ويف العدد يف إليه واملسند املسند بني املطابقة من نرى ما وخالصة
تقدم إذا وأوجب آكد تكون املطابقة هذه وأن النوع، يف للمطابقة رعاية أشد العرب

املسند. وتأخر إليه املسند
تركوا تأخر فإذا إليه، املسند تقدم إذا فيه املطابقة يلتزمون العرب فإن العدد أما

ًدا. موحَّ املسند وجعلوا رعايتها
كما وهو والفاعل، واملبتدأ واالسم، الفعل فيه سواء كالمهم، يف العرب أسلوب هذا

وروحها. العربية رس عن وأكشف وأوضح، أقرب ترى
يلتزمها النوع؛ يف املطابقة مثل العدد يف املطابقة يجعل من العرب من أن واعلم
ويسميها كعب4 بن وبلحارث الطائيون هم وأولئك — تأخر أو إليه املسند تقدم —

5 مالئكة». فيكم يتعاقبون «لغة يسميها مالك وابن الرباغيث»، «أكلوني لغة النحاة

نجران، تسكن كانت وبلحارث اإلسالم، ظهور إبان شأنًا وأعظمها اليمنية القبائل أشهر من كلتاهما 4

أطيب ومن نجد وسط يف الجبالن ومساكنها تخفى. ال شهرتها وطيء والقوة والجمال بالغنى شهرت
العرب. بالد شمال يف التجارة حكم يف شأن لبالدهم وكان بالده
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العربية، يف األصل كانت مسند، كل وشمولها العددية، املطابقة تلك أن أرجح وأنا
إليه املسند إىل إشارة فيه تكون أن إذن يحتاج فإنه تأخر إذا باملسند صت ُخصِّ ثم
لغات يف نادر وأثر اليمن، لغات يف كبري أثر تقدم إذا املسند مطابقة من وبقي املتقدم،
أشعار من يشء ويف الرشيف، الحديث ويف الكريم القرآن يف أمثلة ومنه العرب. سائر

املرضيني.
األصل فيها اضطرد الفاعل، ونائب والفاعل، املبتدأ، الثالثة: الرفع أبواب هذه
وشغب العامل، فلسفة وعن األبواب، وتعديد األقسام، تكثري عن وأغنانا قررنا، الذي
عن يخرج وال العربية روح إىل وأدنى الفهم، إىل أقرب النحوي الحكم وجعل الخالف،
ويا أحمد يا مثل: حاالته؛ بعض يف املنادى أحدهما بابان إالَّ املرفوعات من األصل هذا

وأخواتها. إنَّ منصوب والثاني: رجل،

املنادى

وهو قررناه، الذي األصل عىل النصب فحقه بمضاف، وال إليه بمسند فليس املنادى فأما
النحاة يقول كما — يكون أن وهي فيها، يَُضمُّ واحدة حالة إال أحواله كل يف منصوب
بهذا خاص اصطالح «مفرد» كلمة تعريف يف ولهم مقصودة»، نكرة أو مفرًدا «علًما —
يكن لم إذا املنادى إن ونقول: اصطالحهم، بك فتتجاوز االضطراب.6 من يخلو ال الباب
التنكري، عىل يدل التنوين ولكن منه، مانع ال إذ التنوين؛ يدخله أن املنتظر كان مضاًفا
ويا محمد كيا صفاته، بإحدى أو باسمه فيُدعى إليه يقصد معنيَّ ينادى أن يراد وقد

. معنيَّ إىل والقصد التعريف إرادة حذفه يف والعلة التنوين، فيحذف رجل،

بالنهار.» ومالئكة بالليل مالئكة فيكم «يتعاقبون الرشيف: الحديث إىل يشري 5
ليس ما فاملفرد وحدهما، «ال» وباب النداء باب يف أما مجموع؛ وال بمثنى ليس ما النحاة عند املفرد 6
من يشء به تعلق ما هو بعضهم: فيقول باملضاف، الشبيه تحديد يف ويختلفون به شبيه وال بمضاف
من ُشَعب الرأيني هذين وتحت له، معموًال يكون مما يكمله ما به اتصل ما آخرون: ويقول معناه. تمام

واسعة. الخالف
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ولكن للتعيني، وحذفه للتنكري النداء باب يف التنوين يكون أن النحاة يقبل وال
وهل املقصودة، النكرة ن تُنوَّ وال املقصودة، غري النكرة ن تُنوَّ فيقولون: به يشهد لفظهم
من فرُّوا أنهم النحاة عمله ما وكل معني؟ إىل مريًدا تكون أن إالَّ النداء يف القصد معنى
هذا يخدعنا أن نريد وال مقصودة؛ نكرة وقالوا: التعريف، أو بالتعيني النكرة وصف
لالسم بقي فإذا لتعيينه، التنوين يُمنَع امُلعرَّف أو املعني فاملنادى الحقيقة، عن االصطالح
يف تُقَلب ألنها املتكلم، ياء إىل باملضاف اشتبه النصب، وهو حكمه التنوين حذف بعد
مشرية القصرية الحركة وتبقى تُحذَف وقد ُغَالَما؛ ويا ُغالِمي، يا تقول: ألًفا؛ النداء باب

الخالصة: ويف ُغَالَم. ويا غالِم يا فيقال: إليها،

َع��بْ��ِديَ��ا َع��بْ��َدا َع��بْ��َد ع��ب��ِدي ك��ع��بْ��ِد ِل��يَ��ا يُ��َض��ْف إِْن َص��حَّ م��ن��اًدى واج��ع��ل

املتكلم. بياء شبهة ال حيث الضم، إىل والجرِّ النصب من الباب هذا يف َفَفرُّوا
فذلك حركاتها، ومط الكلمة آخر َمدِّ إىل يسرتوحون قد العرب أن سيبويه نقل وقد

لالشتباه. آخر أصل
عن وأغنى النحاة، كالم من وأوضَح أصحَّ وضع يف القاعدة هذه صوغ ويمكن
التنوين ُحرم معني، املنوَّن باملنادى أُِريَد «متى وهو: الباب، بهذا خاص اصطالح تجديد
إىل اإلضافة شبهة من فراًرا آخره ُضمَّ التنوين ُحرم ومتى التنكري؛ عالمة هو الذي
املعاني، عن إبانتها ووجه العربية، روح عىل دالة صحيحة قاعدة وكانت املتكلم»، ضمري

اللبس. لبعض واحتياطها
اإلعراب. حركة ال بناء ة ضمَّ الحركة هذه جعلوا حني النحاة ق ُوفِّ وقد

حرموه حني فإنهم ينرصف، ال الذي االسم يف لهذا نظريًا العرب كالم من ونرى
أن خافوا — مناقشتها يف بحث لنا وسيجيء — مواضعها يف مبيَّنة ألسباب التنوين
الفتحة، إىل الكرسة عن فعدلوا ن، منوَّ غري يُكرس حني املتكلم ياء إىل باملضاف يلتبس
ضمري ألن وحده؛ الكرس منعهم الرصف من املمنوع يف املتكلم بياء الشبهة فاتقاؤهم
ضمري ألن الضمَّ؛ ألزمه املنادى يف نفسها الشبهة واتقاؤهم ياءً إالَّ هنا يكون ال املتكلم

ياءً. يكون كما ألًفا يكون فيه املتكلم
بنا انتهى قد له، ناقًضا ألصلنا، مخالًفا األول يف بدا الذي املوضع هذا أن رأيت فقد
وضع يف العربية أرسار من رسٍّ عن وَكَشف له، معارض ال لرأينا، مؤيد أنه إىل درسه

يُراد. معنًى إىل وبإيحاء بحساب، الحركات
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«إن» اسم

قررناه الذي أصلنا عىل الرفع وحقه عنه، متحدث فإنه إن، اسم وهو الثاني، النوع أما
ثم وتدوينه، الباب هذا فهم أخطأوا قد النحاة إن نقول: أن نتحرج وال منصوب، ولكنَّه

سرتى. كما أحكامه بعض يف العرب تغليط عىل تجرأوا
الكريم: القرآن ففي الحديث؛ ويف الكريم، القرآن ويف الشعر يف مرفوًعا إن اسم ورد
7،(٦٣ (طه: ِبِسْحِرِهَما﴾ أَْرِضُكم ْن مِّ يُْخِرَجاُكم أَن يُِريَداِن َلَساِحَراِن ذَاِن ٰهَ إِْن ﴿َقالُوا
منصوبًا. إالَّ يكون ال « «إنَّ اسم أن يف ليميضحكمهم تأويل أعسف يتأولون النحاة فذهب
راويه، نوا فلحَّ رون.» املصوِّ القيامة يوم عذابًا الناس أشدِّ من «إن الحديث: يف وورد
ِباهللِ آَمَن َمْن َوالنََّصاَرٰى اِبئُوَن َوالصَّ َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ بالرفع عليه وعطف
بعض ويف .(٦٩ (املائدة: يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال َصاِلًحا وََعِمَل اْآلِخِر َواْليَْوِم
الشعر ويف املالئكة، برفع 8(٥٦ (األحزاب: « النَِّبيِّ َعَىل يَُصلُّوَن َوَمَالِئَكتَُه هللاَ «إِنَّ القراءات:

خازم: أبي بن لبرش سيبويه روى ما

ش��ق��اق9 ف��ي ب��ق��ي��ن��ا م��ا بُ��غ��اة وأن��ت��م أنَّ��ا ف��اع��ل��م��وا وإالَّ

أجمعني. بدل أجمعون إنهم فقيل: بالرفع، أيًضا أكَّد ثم

القراء جمهور أن لحفص إال يقرءوا لم الذين ليعلم القراءات؛ من اآلية هذه يف ما نبني أن وينبغي 7

«هذان». وألف « «إنَّ بتشديد يقرءون
هذان. وألف إن بتخفيف ذَاِن﴾ ٰهَ ﴿إِْن حفص فرواية

هذان. نون يشدد أنه إال حفص مثل « هذانِّ «إْن كثري: ابن وقراءة
أصول عىل بالحمرة مصحفه يف الياء. فتكتب هذين، ويقرأ إنَّ يشدد هذين» «إنَّ عمرو أبي وقراءة

الرسم.
وهو باأللف. هذان ويقرءون إنَّ يشددون هذان» «إنَّ يقرءون: العرشة بل السبعة القراء وسائر

به. نحتج الذي الوجه
العرشة. يف والنرش البيان وجامع السبعة، يف والغيث والشاطبية التيسري وانظر

عمرو. أبي عن الوارث عبد وإىل عباس، ابن إىل البحر يف نسبها 8
سيبويه. من ج١ ص٢٩٠ 9
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ذاهبون، أجمعون إنهم فيقولون يغلطون، العرب من ناًسا أنَّ وأَعَلُم سيبويه: قال
.( إنَّ باب يف األشموني ونقله األول، الجزء من (ص٢٩٠ ذاهبان وزيٌد وإني

أخطأ قد نراه هنا فإنا القلب، يمأل إجالل من هللا رحمه لسيبويه نعرفه ما ومع
يُخطِّئ أن عليه ويسهل العرب، من سمع ما بعض يردَّ أن يستطيع قد صوابًا. وخطَّأ
التخطئة، إىل وال الرفض إىل سبيل ال الكريمة؟ باآلية يصنع فماذا روى، فيما ثًا ُمَحدِّ
الَِّذيَن ﴿إِنَّ آية: يف يقولون مدى. أبعد إىل التأويل يف مضوا قد البرصيني أنَّ تعلم ولكنك
هذا يُصحح وقد خربه، له ُقدِّر مبتدأ «الصابئون» إِن اِبئُوَن﴾ َوالصَّ َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا

مقبول.10 غري تقطيًعا الجملة يَُقطِّع ولكنه البرصيني، رأي عىل اإلعراب وجه التأويُل
والفرَّاء. كالكسائي النحاة أئمة من غريه َقِبَله سيبويه رفضه ما أن عىل

أنهم وجدنا ،« «إِنَّ بعد فيما العرب أسلوب ونظرنا لحظة، النحاة حكم تركنا وإذا
أيًضا. بالرفع وأَكدوه بالرفع، عليه وعطفوا مرفوًعا، عنهم فورد الرفع؛ يف حقه ملحوا
ننكر ال ولكنا ،« «إِنَّ اسم يف الكالم وجه وأنَّه للرفع، املوضع أن من رأينا ملا شاهد وذلك
عليه؟ وغلب النصب جاءه أين فمن عليه، الغالب هو النصب وكان منصوبًا، ورد أنه

مًعا. الحق لنستبني والروية األناة من شيئًا ونسألك هذا، بيان سنحاول
تُستعَمل ما أكثر ووجدناها الكريم، القرآن يف وخاصة « «إِنَّ استعمال راقبنا لقد
الكريم. القرآن يف إحصائها بجملة بيان وهذا إنَّه. إنك، إنِّي، إنَّا، مثل: بالضمري؛ متصلة

محذوف وخربه االبتداء، عىل ُرِفع الصابئون اآلية: هذه تفسري عند كشافه يف الزمخرشي اإلمام قال 10

والنصارى هادوا والذين آمنوا الذين إن قيل: كأنه وخربها اسمها من إن حيِّز يف عما التأخري به والنية
أوجه. أربعة «الصابئون» كلمة إعراب يف يقص تفسريه يف حيان وأبو كذلك. والصابئون كذا، حكمهم

أوجه. ستة إلعرابها يذكر القرآن إعراب يف العكربي البقاء وأبو
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جملة الهمزة مفتوحة الهمزة مكسورة

٩٢٠ ١٨٠ ٧٤٠ بالضمري متصلة
٤٤٤ ١٢١ ٣٢٣ بالظاهر متصلة
١١٦ ١١ ١٠٥ باملوصول متصلة
٤٥ ٢ ٤٣ باإلشارة متصلة
١٥٦ ١٧ ١٣٩ مكفوفة

١٦٨١ ٣٣١ ١٣٥٠ جملة

أن إىل اللغوي حسهم مال الضمري عىل دخلت إذا األداة أن العرب أسلوب من ونعلم
إالَّ يوصل ال الرفع ضمري ألن النصب؛ ضمري الرفع بضمري فيستبدلون بينهما، يصلوا
قال املنفصل. من له استعماًال أحب وهم لسانهم، يف أكثر املتصل الضمري وألن بالفعل،

مالك: ابن

ال��م��ت��ِص��ْل ي��ج��يء أن ت��أتَّ��ى إذا ال��م��ن��ف��ِص��ْل ي��ج��يء ال اخ��ت��ي��ار وف��ي

حقِّ من فكان مرفوًعا، إالَّ بعدها الظاهر االسم يكون ال «لوال» كلمة ذلك ومن
و«لوال «لواله»، يقولون: العرب ولكن أيًضا، مرفوًعا يكون أن بعدها جاء إذا الضمري

الرفع. وضمري النصب ضمري يستعملون أنتم»: و«لوال و«لوالكم»، ُهَو»،
النصب ضمري وأما موضعه، واملوضع واضح استعماله فوجه الرفع ضمري أما

َولِيَها. إذا بالضمري األداة وصل من اللغوي الحسِّ لداعية فاستجابة
ويف عسيتم. فتقول: الرفع، ضمري به يتصل فعل وهو عىس، يف نظريًا لذلك وتجد
من ٢٤٦ (آية تَُقاِتلُوا﴾ أَالَّ اْلِقتَاُل َعَليُْكُم ُكِتَب إِن َعَسيْتُْم َهْل ﴿َقاَل الكريم: القرآن
،٢٢ (آية أَْرَحاَمُكْم﴾ َوتَُقطُِّعوا اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا أَن تََولَّيْتُْم إِن َعَسيْتُْم ﴿َفَهْل البقرة)،

محمد).
والداللة الترصف من الفعل خصائص وحرم األداة، فأشبه جمد قد الفعل هذا أنَّ إال
االسم وليه فإذا وعساك؛ عساه قيل: نصب، ضمري إىل بعده الضمري ل فحوَّ الزمن، عىل

ِيل. يْغِفَر أَْن هللاُ َعَىس تقول: مرفوًعا، إالَّ يكن لم الظاهر
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وما منصوبًا، إن اسم العرب استعمال يف نراه ما لنا يفرسِّ العربية من املسلك فهذا
أيًضا؛ بالرفع َويؤكد عليه يعطف ثم مرفوًعا أحيانًا يجيء إذ فيه؛ الرفع أثر من نجده
هذا وكثر بها، ووصلوه نصب ضمري جعلوه بالضمري إنَّ إتباع من أكثروا ملا أنهم وذلك
وهذا أيًضا. نُِصب الظاهر االسم جاء فلما للنصب، املوضع أن وهمهم عىل غلب حتى
اإلعراب وسموه النحاة أثبته االختبار، عند مطَّرد صحيح ولكنه العربية يف دقيق موضع
قائًما زيٌد ما عندهم: أمثلته ومن «الخصائص». صاحب بحثه يف وتوسع التوهم، عىل
ألن بالباء؛ ُجرَّ أنَّه توهم عىل «قائًما» عىل معطوف «قاعد» إن النحاة: يقول قاعٍد. وال

الباء. فيه تجيء أن يغلب املوضع
وال الشهر، من عًرشا صمت قالوا: بالليلة، العرب توقيت كثر «ملا الفرَّاء: وقال

اليوم.» إال يصومون
وجوابه ِلَلْوَالُه. إتباًعا محمًدا» «لوال يجوز أن الكالم هذا قياس يقال: أن املمكن ومن
أخرى، ونصب مرَّة رفع ضمري كان ولذلك »؛ «إنَّ بعد كثرته يكثر لم «لوال» يف الضمري أن
بعُد املمكن من ولكان غري، ال نصب ضمري لكان « «إنَّ يف كما كثرته وغلبت كثر أنَّه ولو

محمًدا». «لوال فيقال: الظاهر، االسم إىل حكمه ينساق أن
األصل التزام وأن جائز، صحيح رفعه وأنَّ الرفع، أصله «إن» اسم أن رأيت فقد
النداء، باب يف لنا وكشف الكالم، يف اطَّرد قد — مرفوع إليه املسند أن وهو — بيَّناه الذي
النحويون. خطأه ما العرب كالم من لنا وصحح النحاة، عىل َخِفَي رس عن « «إنَّ باب ويف
إليه ُمسند فهو مرفوع كل أن وهو: الحكم، هذا فيها اطَّرد قد الرفع أبواب فهذه

عنه. متحدَّث

اإلضافة َعَلُم الكرسة (2)

اإلضافة هذه كانت سواء غريه، إليه أضيف االسم أن عىل عالمة — قدمنا كما — والكرسة
األرض. يف وخصب السماء، من كمطر بأداة: أو األرض، وخصب السماء، كمَطُر أداة: بال
املجاورة، يف أو كالنعت، إتباع يف تكون أن إال املوضع هذا غري يف الكرسة تجد وال

بحثه. وسيأتي اإلتباع، من نوع وهي
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فإنَّا — العبارة حتى — منه يشء يف النحاة نخالف ال الجر بشأن اآلن نقرره وما
ذلك نأخذ اإلضافة، معنى يف ونتوسع بالحرف، املجرور عىل إليه» «باملضاف ندل حني

سيبويه:11 قال اصطالحهم، عىل ونجري املتقدمني النحاة لسان من

بثالثة ينجر إليه املضاف أن واعلم إليه، مضاف اسم كل يف يكون إنما والجر
وباسم ظرًفا، يكون وبيشء الحرف] [يعني ظرف وال باسم ليس بيشء أشياء:

ا.ه. ظرًفا. يكون ال

األمثلة. ذكر يف ذلك بعد أخذ ثم
النحو: يف «املقتضب» كتابه يف يقول املربد العباس وأبو

إليه تضيف ما إليه املضاف فمن رضبني: عىل الكالم يف وهي اإلضافة، باب هذا
تضاف التي الجر حروف فأما مثله، اسًما إليه تضيف ما ومنه جر، بحرف

إلخ.12 … وإىل فمن بعدها ما إىل واألفعال األسماء بها

كاإلمام اتبعهم، من املتأخرين محققي ومن النحاة، أئمة من املتقدمني عبارات هذه
واملضاف إليه، املضاف عَلم عىل اشتمل ما هو «واملجرورات ونصعبارته:13 الحاجب، ابن
شارحه قال ا.ه. مراًدا.» تقديًرا أو لفًظا، جر حرف بواسطة يشء إليه نُِسب اسم كل إليه
سماه وقد إليه، مضاٌف ظاهٍر َجرٍّ بحرف املجرور أن عىل أوًال األمر «بني الريض: املحقق
فإنه القوم، اصطالح من اآلن املشهور هو ما خالف ولكنه إليه، مضاًفا أيًضا سيبويه
األول من التنوين بحذف إليه اسم بإضافة انجر ما به أريد إليه املضاف لفظ أُطلق إذا
أضيف إذا إليه، مضاف بَزيد مررت يف زيًدا أن شك فال اللغة حيث من وأما لإلضافة،

ا.ه. الجر.» حرف بواسطة املرور إليه
اإلضافة، علم الكرسة أن املتقدمني بلسان لنقرر النصوص من نقلنا بما أطلنا وقد

اإلضافة. وسيلة اختلفت مهما إليه املضاف هو موضعها وأن

ص٢٠٩. الكتاب من األول الجزء 11
املرصية. الجامعة بمكتبة ٢٣٤٨ رقم املخطوط من ص٤٥١ الرابع الجزء 12

املجرورات. باب أول للريض ورشحها الكافية انظر 13
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عىل التأييد من بحظٍّ يعود ما له األئمة وتقرير األصل هذا ثبوت يف ترى ولعلك
تأليف يف مْعنى عىل َعَلًما كانت إذا الكرسة فِإن السابق، الفصل يف قرَّرناه الذي األصل
أيًضا علًما الضمة تكون أن معه واملنسجم لهذا املساير من كان «اإلضافة» وهو الكالم
وينسجم سابقه، الحقه يشد التفكري من سبيل فهو قبل، من بينا كما الكالم يف معنى عىل

وآخره. أوله
وأْسرَيها الكالم، يف شيوًعا األبواب أكثر من العربية يف اإلضافة باب أن فاعلم وبعُد،
ولقد تكتب، وفيما تقرأ فيما تختربه أن وتستطيع هذا، عرصنا يف حتى األلسن، عىل
أساليبهم أشيع من اإلضافة فإذا املعارصين، الكتاب وأقالم الصحف، من كثري هذا تحريت

األقالم. عىل جريًا النحوية األصول أكثر ومن البيان، يف
السماوات»، «َخْلُق املفعول ولبيان هللا»، «َخْلُق الفاعل لبيان يضيفون والعرب
ولبيان الليل»، و«مكر الشتاء» «برد وللزمان بيشة»، و«أسد وجرة» «ِظباءُ وللمكان
الحق»، و«كلمة صدق» «يمني الصفة ولبيان اللسان»، و«طلق الوجه» «حسن املوصوف
و«أخصب القوم» «أعلم التفضيل يف ويستعملونها الكثرية. املتسعة األساليب من هذا وغري
لياٍل «لثالث — النحاة يقول كما — مالبسة ألدنى ويضيفون الفتيان»، و«فتى األرض»

وثمودها». و«وعاد وأيامها»
وأخو الصدق، وأخو الدهر، وبنات الشوق، كبنات للبيان؛ أسلوبًا اإلضافة تكون وقد

أحدهم. أي األنصار؛
ومن شمسكم. كعبد الكلمتني؛ ويضيفون هللا»، عبد «غالم الكلمتني: إىل ويضيفون
رماني»، حب «هذا قلت: لك كان فإذا رمان»؛ حب «هذا تقول: أنك ترى «أال سيبويه: قول
الجمل إىل ويضيفون ا.ه.14 الحب.» لك وإنما الرمان، لك وليس إليك الرمان فأضفت

كثريًا.
فيكون بعده إليه املضاف يحذف ما ومنها مضاًفا، إال يكون ال ما األسماء ومن

ذكرته. قد كأنك مفهوًما مقدًرا
يف كثرية بعد، من نسميها أن ينبغي كما اإلضافة»، «حروف أو الجر وحروف
بعض عن بعضها وإنابة استعمالها يف العرب َع توسَّ الترصف؛ واسعة متعددة العربية

بوالق. طبع الكتاب، من األول الجزء من ص٢١٧ 14
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حرف بأثر فعالن الفعل كأن حتى التصوير، عىل وقدرة مرونة اللغة أكسب توسًعا
اإلضافة.15

لك نشري أن أردنا وإنما اآلن، خصائصها وتحديد األساليب هذه بيان يعنينا وليس
يف الدوران كثري باب األحكام، من فيه ما وقلة البحث، يف قرصه عىل اإلضافة باب أن إىل
كثري يف تُستعَمل شائعة عظيمة أداة هي بل االستعمال، واسع وأسلوب العربية، اللغة

املتنوعة. لألغراض وأداءً املختلفة، للمعاني بيانًا املواضع من
أثرها ليُبَيِّنوا ال عميًقا، دقيًقا مفصًال، واسًعا درًسا يدرسوها أن النحاة عىل وإن
املعاني، تصوير يف وأثرها البيان، يف سبيلها ليعرفوا بل اإلعراب، يف وحكمها اللفظ، يف

بها. العربية وتوسع فيها العرب ترصف ومدى

إعراب عالمة ليست الفتحة (3)

وإنما إعراب؛ بَعَلم فليست والكرسة، كالضمة معنًى عىل تدل ال الفتحة أن الثالث: األصل
يف كلمة كل آخر بها يشكل أن يحبون التي العرب، عند املستحبة الخفيفة الحركة هي

العامية. لغتنا يف السكون نظري العربية يف فهي الكالم؛ ودرج الوصل
نجد نزال ال ولكنا أوسع، مًدى إىل النحاة مخالفة يف نجري األصل هذا تقرير ويف
مطويٍّا، نبسط أو مهجوًرا ننرش أنا غري أصولهم، من الحجة ونستمد كالمهم، يف دليلنا
للحق، املخلص الباحث نفس له وتطمنئ املنصف، يقنع ما األدلة من نسوق أن ونرجو

هللا. شاء إن
كالمهم، يف يرتدد النحاة، عند مقرر أصل فذلك الحركات، أخف الفتحة أن أما
الترصيف أحكام من لكثري والعلة السبب منه ويستمدون جدلهم، يف كثريًا ويجري
الحركات، من غريها عىل وغلبتها الفتحة دوران بكثرة تشهد العربية ومراقبة واإلعراب.

الكالم. من جزء أي يف ذلك تخترب أن وتستطيع
الفتحة أن فسرتى الحركات، من فيها ما وأَْحِص الكريم، الكتاب فاتحة مثًال خذ

مًعا. والكرسة الضمة من أكثر وحدها

أمثلته ومن بالتأليف، النحاة من جماعة خصه وقد الجر، حروف باب يف التضمني بحث وانظر 15

عني. ودفعه قتله أي: عني»؛ زياًدا هللا «قتل عندهم:
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نطقها، يف الفتحة طبيعة واستشهدت الحروف» «مخارج علم إىل رجعت وإذا
لذوق والشهادة الفتحة، خفة عىل الجيل الربهان وجدت الحركات، من غريها إىل وقستها
ال — األلف وهي — الطويلة الفتحة أو القصرية، الفتحة أن وذلك استحبابها؛ يف العرب
تكييفه. يف عناء بال النطق أثناء الهواء مرسى وترك حرٍّا، النفس إرسال إال الناطق تكلف
ومطَّهما الشفتني ضم يكلفك بها النطق فإن الواو، وهو وامتدادها الضمة أما
وصوموا وقولوا وُصْم، قْل يف: ذلك واخترب الواو، أو الضمة نطق تحقق حتى وتدويرهما

النطق. حني والشفتني الفم هيئة وراِع مثًال،
طرف وتحني الهواء مجرى تكرس أن تكلفك الياء، وهو وامتدادها، الكرسة وكذلك
وِبيع، ِصيد يف: ترى كما الياء، أو الكرسة من تريد ما الصوت ليمثل اللثة عند اللسان

وِبْع. وِصْد
الحقيقة لك لنجيل منها؛ الناشئ واللني حركة كل بني البيان هذا يف جمعنا وقد
اللسان إذ الكلمات؛ وسط ويف القول درج يف خفي ربما الحركات نطق فإن تجلية؛ أتم
نطق فيمر آخر، حرف لتشكيل يتهيأ بل الحرف، بعد يستقر فال النطق، يف يتلبث ال
فتصور الحروف أعقاب يف تأنيت تمثيله شئت فإن التمثيل، واضح غري رسيًعا الحركة

منها. الناشئ اللني حرف وتمثََّل واضحة تمثلت أَشبعتها فإذا وتشبعها، الحركة
ضمة والواو مشبعة، كرسة والياء مشبعة، فتحة األلف أن يقررون أنفسهم والنحاة

الحركة). باب يف جني البن اإلعراب صناعة رس (انظر مشبعة
الواو والضمة الصغرية، الياء والكرسة الصغرية، األلف الفتحة يسمون وكانوا

الحركات.16 به ليضبطوا رسموا الذي الشكل يف عملهم أصل من هذا وكان الصغرية،
جيل، أمر والكرسة، الضمة أختيها: عىل ذلك يف وامتيازها النطق، يف الفتحة فخفة

وجه. كل من الربهان يؤيده
نطًقا، وأيرس أيًضا، السكون من أخف الفتحة أن هو بعد، نقرره أن نحاول والذي

الكالم. ودرج اللفظ وسط يف ذلك كان إذا خصوًصا
السكون أن إىل يشري ما أقوالهم يف أجد قد بل الرأي، هذا مثل للنحاة أعلم وال
والحركة عدم، السكون إن ويقولون: التخفيف، يسمونه فقد جميًعا؛ الحركات من أخف

كتابتها يف اقتُِرص ثم (ۓ)، راجعة صغرية ياء األصل يف والكرسة (و)، صغرية واو الشكل يف الضمة 16
موضًعا. وخالفتها شكًال الكرسة قاربت حتى ُعدِّلت ثم (ا)، هكذا صغرية ألف والفتحة الراجع جزئها عىل
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سنتهم من وذلك ضعيًفا. يسريًا يكن مهما «يشء»، من وأخف أضعف يشء» و«ال وجود،
قبل. من بينا كما الواقع، عن يلفتهم قد بما فيها وغلوهم النظرية، بالفلسفة األخذ يف

أن رأينا بالساكن، النطق حني وفحصناه السكون، طبيعة إىل عدنا نحن وإذا
به، محتفًظا الحرف، عىل معتمًدا الحرف مخرج عند النَّفس تضغط أن يستلزم السكون
«ثَا». «تَا» «بَا» نطق إىل وقسته أْث، أْت، أْب، بمثل: نطقت إذا تراها كلفة العمل هذا ويف
االحتفاظ متكلًفا النطق، ومطلت آنًا به النفس أرسلت أسكنته إذا ما الحروف من ثم
ومْسئول، وناْس، واْصنع، ونواْص، وإْرشاك، غواْش، يف: ترى كما الساكن، الحرف بمخرج

وأْخبار. ومرتاْخ،
وَقَدْر، إْرعاد راء يف ترى كما الحرف تكرر كأنك اللسان، تردد أن يكلفك ما ومنها

ترديد. وال ضغط غري من الهوينى به مررت ما، حركة حركته فإذا
والتمسك الحرف عىل الضغط مع النطق، وبت النفس قطع يلزمك ما ومنها
النطق، يف شدة ترى كما ففيها وقْدر، وقْد، وإْقبال، وَطبْق، وإبْراهيم، أْب مثل: بمخرجه؛

مفتوحة. الحروف أرسلت إذا تراه ال الكلفة، من ونصيب
كأن حتى والتمسك، التكلف من القراء عند املعروفة القلقلة17 إليه صارت ما وانظر
الحروف هذه قلقلة تشعرك ولقد بالفتح، محرك واآلخر ساكن أحدهما حرفان: الحرف
أقوى العرب عند كان اإلسكان أن — هونًا بها ومرورنا لها واختالسنا — اإلسكان حني
صوتًا، بها وأجهر للقلقلة إظهاًرا أشد كان من العرب من إن بل اآلن، ننطق مما وأمأل
من (ص٢٨٤ ا.ه. صوتًا.» أشد العرب «وبعض رشحها: بعد القلقلة يف سيبويه قال

الثاني). الجزء
أن عىل والنحاة القراء واتفق وقًفا.18 السكون تسمية عىل املتقدمون جرى وقد
الحروف درس يريد من فكلفوا ساكنًا، كان إذا ويتمثل يتبني إنما الحرف مخرج
وأْت، أْب، فيقول: قبله، بمتحرك ويصله الحرف، يسكن أن مخارجها، وتحقيق ووصفها،
يف رأوا ملا إال ذلك رسموا وما الصفات. ويبني املخرج، ويصف املنطق، يرقب ثم وأْث،

نطقه. وتحقيق بمخرجه، والتمسك بالحرف، التمهل من اإلسكان

وهذا الكرس، إىل فيميل القارئني بعض ويخطئ خفيفة، بفتحة تختمه ثم الحرف تسكِّن أن القلقلة 17
… وِعرف وِفهم ِرشب يف: نرى كما الفتح إىل نميل مما بأكثر الكرس إىل امليل يف العامية عادتنا من ناشئ

جد). (قطب يف مجموعة القلقلة وحروف إلخ.
دمشق. طبع أول ج ص٢٠٣، العرش القراءات يف النرش انظر 18
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وأيرس منه، أخف الفتحة أن لك يبني به، العرب ونطق السكون طبيعة من فهذا
حسه. وأنكر نفسه غالط من إال ذلك ينكر وليس النطق، يف مئونة

أو مضمومة كانت إذا الثالثي عني فيسكنون التخفيف، إىل يميلون من العرب ومن
مثل: مفتوحة؛ العني كانت فإذا «َفْخد»، َفِخد: ويف «ُرْسل»، ُرُسل: يف يقولون مكسورة.
كان السكون أن ولو العني.19 تسكني من وامتنعوا الفتحة، استبقوا وعنَب. وعمر، َجَمل،
واملكسور. باملضموم العني مفتوح فساووا التخفيف، يف ملضوا عندهم الفتحة من أخف
بعض يف فروا قد العرب أن وأدل، منه وأوضح يرى، أن شاء ملن واضح فهذا
فرتة، ملثل: السالم املؤنث جمع يف صنيعهم ذلك ومن الفتح. إىل اإلسكان من املواضع
تبقى أن السالم املؤنث جمع يف حقها ومن ساكنة، املفرد يف العني20 فإن ودعد. وَحرسة،
هذا مثل يف أوجبت العرب ولكن مفرده، بناء فيه يبدل ال السالم الجمع ألن أيًضا؛ ساكنة
من رضورة يف إال اإلسكان زون يجوِّ وال وَدَعدات. وَحَرسات، َفَرتات، فيقولون: العني، فتح

الشعر.
فإذا نطًقا؛ وأيرس السكون من أخف الفتحة أن ودليًال بيانًا املنصف حسب فهذا
بالوقف أشبه اإلسكان ألن وأبني؛ أوضح كان الكالم ودرج اللفظ، وسط يف ذلك كان

اللفظ. قطع إىل وأقرب
تقدم ما االستدالل من تبلغ لم وإن الرأي، بهذا تؤنسك أخرى شواهد فهذه وبعد،
نطقها يف يجتمع أن وترفض بساكن، تبدأ أن تأبى العرب أن تعلم فأنت البيان؛ من

فتح. أو بكرس أحدهما من تفر حتى ساكنان،

عىل الكالم عند القاعدة يذكرون والرصفيون الثاني، الجزء من ص٢٨١ منها مواضع يف سيبويه 19

رضورات عىل الكالم يف للكتاب السريايف رشح وانظر ِنْعم. باب يف يذكرها من النحاة ومن الثالثي، أوزان
الشعر.

فائه: إىل نظر سامًلا، مؤنث جمع وجمع ساكنها، العني صحيح ثالثيٍّا كان إذا االسم أن هذا: يف القاعدة 20
واإلتباع، اإلسكان، عينه يف جاز وُجمل ُخطوة مثل: مضمومة أو وهند، حنطة مثل مكسورة: كانت فإن
الحرفني تماثل من يجيء والتسهيل التخفيف من نوع ففيه اإلتباع وأما األصل، فهو اإلسكان أما والفتح.

الفتح. إال العني يف يكن لم مفتوحة الفاء كانت وإذا التخفيف. ملحض فإنه الفتح وأما الحركة، يف
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ويف األمر، يف التزامه ترى كما الطلب، يف والبتِّ التشديد، عالمة اإلسكان جعلوا وقد
والجزم. والتشدُّد، ، البتِّ من حاله أغلب يف األمر يستدعيه ما تعلم وأنت تَْفَعْل، وال ِلتَْفَعْل
امرئ قول يف ترى كما الكالم، وتقوية التأكيد عىل داللة األمر غري يف بالسكون أتَْوا وربما

القيس:

واغ��ل وال ال��ل��ه م��ن إث��ًم��ا م��س��ت��ح��ق��ب غ��ي��ر أش��رْب ف��ال��ي��وَم

جرير: وقول

ال��خ��ش��ب أي��دي��ه��م ف��ي ال��ع��م ب��ن��و إال ب��ه ي��ل��وذ ع��ز م��ن ل��ل��ف��رزدق م��ا
ال��ع��رب21 ت��ع��رْف��ُك��م ف��م��ا ت��ي��َرى ون��ه��ر م��ن��زل��ك��م ف��األه��واز ال��ع��م ب��ن��و س��ي��روا

هللاَ «إِنَّ قرأ: — النحاة أئمة ومن بعة، السَّ القراء من — العالء بن عمرو أبا إن بل
له املأمورين استنكار كان ملَّا لألمر، تشديًدا الراء بإسكان بََقَرًة.» تَذْبَُحوا أَْن يَأُْمْرُكْم
ِمَن أَُكوَن أَْن ِباهللِ أَُعوذُ َقاَل ُهُزًوا أَتَتَِّخذُنَا ﴿َقالُوا وبعده: قريبًا؛ منه ونفورهم ظاهًرا،

البقرة). من ٦٧) اْلَجاِهِلنَي﴾
العربية. رس من الحق يستشف أن أراد ملن دقائق فهذه

عىل اللفظ يف وتفضيلها إياها، العرب واستحباب الفتحة استخفاف من انتهينا وقد
يف العربية روح وعىل النطق، طبيعة عىل ذلك يف واعتمدنا أيًضا، السكون وعىل أختيها،

االستعمال.
الضمة أختيها ذلك يف تخالف وأنها إعراب، بَعَلم ليست الفتحة بأن يشهد ومما
وقفت «إذا قالوا: ساكن؛ قبله الذي املتحرك عىل الوقف أوجه يف النحاة قرره ما والكرسة،
هذا إىل اإلعراب حركة نقل لك جاز وبدر. عمرو، مثل: ساكن؛ آخرها قبل كلمة عىل

القيس، امرئ بيت يف ارشْب تسكني عىل النص مع سيبويه كتاب عىل السريايف رشح من الثالثة األبيات 21
يف باملوضعني ويستشهد األول). الجزء يف الرضورات (انظر بالواو العم وبنو جرير، قول يف وتعرفكم
ويف أسقى. فاليوم القيس: امرئ ديوان ويف جازم، بال املضارع جزم عىل النحو كتب من السريايف غري
كثريًا الشعر، من يختارون والذين الدواوين ورواة أصح. النحاة رواه والذي تعرفكم، فلم جرير: ديوان

الدواوين. يف ا جدٍّ كثرية اإلفساد هذا وأمثلة أوجه، يرونه ما عىل القول يسوون ما
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البْدر هذا تقول: ذلك؛ لك فليس فتحة كانت إذا أما كرسة، أو ضمة كانت إذ الساكن؛
قال الدال.» إىل الفتحة تنقل أن امتنع البدر. انظر قلت: فإذا والبِدر، البْدر ونور والبُدر،
عليه املوقوف الحرف ضمة يحول العرب «وبعض املفصل:22 يف الزمخرشي القاسم أبو
ببِكر.» ومررت بُكر هذا تقول: الهمزة، غري يف الفتحة دون قبله الساكن عىل وكرسته

ا.ه.
بهاتني لتحتفظ احتالت ثم أختيها، وبني الفتحة بني ما فرَّقت العرب أن فواضح
سهولتها عىل بالفتحة، تحتفظ أن تَر ولم شدة، من بهما النطق يف ما عىل الحركتني
الضمة كانت ولكن عبثًا، التفريق هذا أرى أن يمكن وال الجميع، مذهب يف نطقها ويرس
االحتفاظ. هذا إىل يدعو ما الفتحة يف يكن ولم بهما، فاحتفظ معاٍن، عىل عالمة والكرسة
وتفسريه بالروم، الوقف وهو إليه، ذهبنا ملا تأييد فيه الوقف، أحكام من آخر وحكم
يحسب بينما القريب، يسمعه خفيٍّ بصوٍت الحركة تنطق أن القراءات: كتب يف ما عىل
موضعه، يف القراء لجميع سائغ بالروم والوقف مسكنًا، وقفت قد أنك منك بعيًدا كان من

إمام. دون منهم بإمام ا خاصٍّ وليس
يف يكون وإنما بالفتح، متحرك عىل وال ساكن، عىل الوقوف عند الروم يكون وال

والكرسة.23 الضمة
— والكرسة الضمة — بالحركتني االحتفاظ من األول املثل يف رأيت ما هنا وترى
يُراد معنى من الحركتني يف ملا عندنا وذلك الفتحة؛ وإغفال ما بوجه إليهما واإلشارة

الفتحة. دون
يمسُّ اإلسكان كان إذا للقارئ، ويستحبه بالروم، الوقف يؤثر من القراء ومن
إَِيلَّ أَنَزْلَت ِلَما إِنِّي َربِّ ﴿َفَقاَل الكريمتني: اآليتني يف كما الشبهة، من بيشء اإلعراب وجه
َعِليٌم﴾ ِعْلٍم ِذي ُكلِّ َوَفْوَق نََّشاءُ ن مَّ َدَرَجاٍت ﴿نَْرَفُع ،(٢٤ (القصص: َفِقريٌ﴾ َخرْيٍ ِمْن
الوقف وبني اإلعراب حركة بني بصلة الشهادة من هذا يخلو فليس ،(٧٦ (يوسف:

بالروم.

الوقف. باب انظر 22
يف القراء بأقوال األخذ آثرنا وقد بعدها. وما ص١١٩ الجزري لإلمام النرش من الثاني الجزء انظر 23

ضبًطا. أدقُّ هذا يف القراء ألن فيه؛ ويختلفون تعريفه يف يضطربون النحاة ألن الروم؛
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يف واحًدا يكون أن يجب الروي حرف أن تعلم فقد القافية؛ علم من ثالث وشاهد
الحركة اختلفت فإذا أيًضا، واحدة تكون أن يجب الحرف هذا حركة وأن كلها، القصيدة

قسمني: إىل قسموه ثم القافية، يف عيبًا عدوه
وضم. بكرس املجرى اختالف وهو اإلقواء: األول:
وغريه.24 بفتح االختالف وهو اإلرصاف: والثاني:

لهم أباحه حتى املتقدمني، الشعراء فحول من كثري شعر يف ورد فقد األول، أما
الكرسة.»25 مع الضمة «تجوز يقول: الخليل وكان عيبًا، شعرهم يف يعدوه ولم العلماء
للنابغة: منه ويُروى العرب.» فصحاء عن هذا «كثر يقول: مسعدة26 بن الحسن وأبو

األس��وُد ال��غ��راب خ��بَّ��َرن��ا وب��ذاك غ��ًدا رح��ل��ت��ن��ا أن ال��ب��وارح زع��م
غ��ِد ف��ي األح��ب��ة ت��ف��ري��ق ك��ان إن ب��ه أه��ًال وال ب��غ��د م��رح��بً��ا ال

الصمة: بن ولُدريد

ال��م��م��دَّد ال��ن��س��ي��ج ف��ي ال��ص��ي��اص��ي ك��وق��ع ت��ن��وش��ه وال��رم��اح إل��ي��ه ن��ظ��رت
أس��وُد ال��ل��ون ح��ال��ك ع��الن��ي وح��ت��ى ت��ب��ددوا ح��ت��ى ال��ق��وم ع��ن��ه ف��أره��ب��ت

ثابت: بن حسان وكقول

ال��ع��ص��اف��ي��ِر وأح��الم ال��ب��غ��ال ج��س��م ق��ص��ر وم��ن ط��ول م��ن ب��ال��ق��وم ب��أس ال
األع��اص��ي��ر ف��ي��ه ن��ف��خ��ت م��ث��ق��ب أس��اف��ل��ه ُج��وٌف ق��ص��ب ك��أن��ه��م

عىل آخرون، وأثبته العرب، شعر يف جاء يكون أن قوم أنكره فقد اإلرصاف، أما
املرفوع يف ذلك أجازوا «وإنما املعري: العالء أبو قال بندرته، والترصيح قلَّته، اعتقاد

وتعريفه. تقسيمه وهذا والقوايف» العروض يف «الكايف انظر 24
السلفية. املطبعة طبع ص١٧ للمرزباني املوشح 25

حافظ سيبويه كان كما ومبلغه، الخليل عن العروض حافظ مسعدة بن سعيد األخفش الحسن أبو 26
أيًضا. املرزباني من والنقل ومدونه. عنه النحو
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مسعدة وابن الخليل فأما الضمة، أو الكرسة مع تجيء أن الفتحة وكرهوا واملخفوض،
ا.ه.27 يذكراه.» فلم

الرصف وكان سابًقا، فيه النصب كان ما إال أمثلته من يذكروا لم أثبتوه والذين
مثل: العكس؛ دون الخفض أو الرفع إىل عنه

ال��ب��ك��اء ي��ح��ي��ى ع��ل��ى أت��م��ن��ع��ن��ي ي��ح��ي��ى ك��الم م��ن��ع��ت إن أرأي��ت��ك
ال��ب��ك��اءُ ي��ح��ي��ى ع��ل��ى ق��ل��ب��ي وف��ي س��ه��اد ي��ح��ي��ى ع��ل��ى ط��رف��ي ف��ف��ي

ومثل:

األداءَ ف��ع��ج��ل��ت م��ن��ي��ح��ت��ه ل��ي��ل��ى اب��ن ع��ل��ى رددت ت��رن��ي أل��م
ب��داء ش��اة م��ن ال��ل��ه رم��اك أت��ت��ن��ا ل��م��ا ل��ش��ات��ه وق��ل��ت

تلتزمهما، والكرسة؛ الضمة عىل تحرص العرب أن رأيت فقد هنا، أمثلتهم هذه
بالفتحة قصيدته الشاعر بدأ وإذا انسجام. من فيه وما القافية، تماثل أجلهما من وتهجر
القافية، يباِل ولم له استجاب الكرسة أو الضمة داعي جاء ثم قافيته، عليها وبني

مطلعها: التي قصيدته الفتح عىل بنى واألعىش

ل��ه��ا28 ب��دا ت��ق��ول ف��م��ا ع��ل��ي��ك غ��ض��ب��ى أَج��م��ال��َه��ا غ��دوة ُس��َم��يَّ��ُة رح��ل��ت

قال: ثم

زوالُ��ه��ا؟! زال ب��ال��ل��ي��ل ب��ال��ه��ا م��ا ه��م��ه��ا م��ن ل��ه��ا ب��دا ال��ن��ه��ار ه��ذا

يستجيب ال الشاعر فإن داٍع، النصب إىل يدعو ثم جرٍّا، أو رفًعا القافية تكون أن أما
وانسجام. تماثل من لها ينبغي ما ملتزًما قافيته، يف يميض بل له،

املحروسة. طبعة ص٢٥ اللزوميات مقدمة 27

جبار. طبع ص٢٢ األعىش ديوان 28
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أولها: التي قصيدته الضمة عىل الفرزدق بنى

ت��ع��رف ك��ن��ت م��ا ح��دراء م��ن وأن��ك��رت ت��ع��زف ك��دت وم��ا ب��أع��ش��اش ع��زف��ت

قال: ثم

ُم��َج��لَّ��ُف أو ُم��ْس��َح��ت��ا إال ال��م��ال م��ن ي��دع ل��م م��رواَن اب��َن ي��ا زم��اٌن وع��ض

النصب. داعية يباِل ولم القافية، حركة واستبقى «مجلف»، فرفع
مثار وهو الفرزدق قاله فمذ شديًدا، اضطرابًا البيت هذا عند يضطربون والنحاة

بعًضا.29 بعضهم النحاة وبني وبينه، النحاة بني خالف
وخطأه الفرزدق عىل عاب ،١١٧ سنة املتوىف النحاة إمام إسحاق أبي بن هللا فعبد
أن علينا وينوءك، يسوءك ما «عىل فقال: بيتك؟ يف «مجلف» رفعَت عالم يوًما: وسأله

شعره. يف يهجوه أخذ ثم تتأوَّلوا.» أن وعليكم نقول
يعرفان ال وكانا [س١٨٣]، حبيب بن ويونس [س١٥٤]، العالء بن عمرو وأبو
عىل قالها الفرزدق لعل حبيب، بن يونس سأل [س٢٣٢] سالم بن ومحمد وجًها، للرفع
الرفع. عىل رؤبة وأنشدنيها الرفع عىل ينشدها كان ال، فقال: بالقافية؟ يأبه ولم النصب
القاسم أبو وقال إعرابه، يف الورطة من تخلًصا بالنصب ينشده من هذا مع النحاة ومن

إعرابه.» يف تَْصَطكُّ الركب تزال ال البيت «هذا [س٥٣٨]: الزمخرشي
آخر الفرزدُق «رفع الشعراء: كتاب يف [س٢٧٦] قتيبة بن هللا عبد أبو اإلمام وقال
بيشء فيه يأتوا ولم وأكثروا، فقالوا الحيلة، طلب يف اإلعراب أهل وأتعب رضورًة، البيت
ا.ه. وتمويٌه؟!» احتياٌل به أتَْوا ما كل أَنَّ النظر، أهل من عليه يَْخَفى ذا ومن يُْرتَىض،

فرفضه الرفع، إىل عنه انرصف قد الشاعر ورأوا إعرابًا النصب قدَّروا أنهم وذلك
آخرون. الرضورة من وعدَّه قوم، لتوجيهه واحتال رفضه، َمْن

وتعلم عليه، وتأديبهم به، حسهم ودقة اإلعراب، عىل العرب حرص تعلم وأنت
واالنسجام التماثل وأن أحكام من للقافية وما قافية، من فيه وما العربي، الشعر طبيعة

ج٢. ص٣٤٧ للبغدادي األدب خزانة انظر 29
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استجاب القافية، وحركة اإلعراب حركة تعارضت فلما خصائصه. وأدق صفاته، أجىل من
يف وأدخل بطبعه ألصق هو وملا مراده، ر ويصوِّ معناه، يمثِّل أن أوىل هو ملا العربي

اإلعراب. وهو عربيته؛
الحق يعرف ملنصف فليس الفتحة. وبني والكرسة، الضمة بني العربي فرَّق كذلك
معنى. من إليه تشري وما داللتها، وجه يهمل وأن العربي، من التفرقة هذه يغفل أن

الفتحة وأن اإلعراب، عَلما هما والكرسة الضمة أن من رأينا ما عىل الدالئل من فهذه
أن يحبون التي العرب عند املستحبة الخفيفة الحركة هي وإنما عالماته، من ليست
معنى، عىل بها يدلون حركة إىل اإلعراب يدعهم لم ما القول، درج يف الكلمات بها تنتهي
الصواب. إِىل والهداية التوفيق هللا ومن النطق، عنده يُبَتُّ إسكان إىل الوقف يدعهم أو

ومعناه الخافض. نزع عىل بالنصب قالوا: أيًضا؛ يؤيده ما النحاة كالم يف نجد وقد
الكلمة فتنقلب ما، لسبب يُحذف ثم الجار، ذكر الكالم حق من يكون أن تعلم كما

لجرير: روي الديار. تمرون مثل: مفتوحة؛

ح��رام إذن ع��ل��يَّ ك��الم��ك��م ت��ع��وج��وا ول��م ال��دي��ار ت��م��رون

قد هم قرروا؛ مما أوسع العرب كالم يف أنه عىل شاذٍّا، نادًرا ذلك يعدون وهم
الكسائي: قال غريه. يف النصب العرب عن وروي الجار، الحرف حذف عىل اقترصوا
املخفوضني، الحرفني نصبوا آخره يف «إىل» تصلح كالم من «بني» ألقت إذا «والعرب
قرنًا ما الناس أحسن وهي فجمًال، ناقًة ما عرشون وله فالثعلبيَة، زبالَة ما ُمِطْرنا تقول:
أرسارك.» إىل إِهالَلك ما هلل الحمد فقال: الهالل، رأى وقد أعرابيٍّا «وسمعت قال: فقدًما.»
إىل تصبو العرب رأيت فقد ا.ه. وعرشين.»30 خمس إىل خمًسا ما «الشنق تقول: والعرب

اسًما. أو حرًفا الجر داعي يحذف حني الفتح

عند القرآن معاني تفسريه يف الفراء الكسائي عن نقله كله وهذا الفريضة. فيه تجب لم ما الشنق 30
ا﴾. مَّ َمثًَال َب يَْرضِ أَن يَْستَْحِيي َال هللاَ ﴿إِنَّ الكريمة: اآلية
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زيد خرج تقول: أيًضا؛ الرفع داعي الكلمة عن يتحول حني إليه يصريون وكذلك
الثاني وكان واحد، عن الحديث كان فإذا فرتفع، منهما كل عن تتحدث أن تريد وعمرو.

وعمًرا. زيد خرج وقلت فنصب؛ عنه الرفع داعي ل تحوَّ الحديث، تكملة من
قبله؟ الفعل أم الواو؟ أَناصبه عنيف، خالف وناصبه االسم هذا نصب يف وللنحاة

الخالف؟ بعضهم سماه معنوي عامل أم مًعا؟ هما أم
من يكن لم فإنه والشقاق، الخالف هذا عن بُْعٍد يف واضح، العربي املنهج أن عىل

النصب. وهو األشمل األوسع الباب يف الكلمة فدخلت الرفع إىل داٍع
الناس تََعبََّد ثم رسموا، التي الرسوم تلك إال الناظر عن يخفيه ال كثري هذا ومثل

األلفاظ. عليه تدل وما املعنى عن رصفتهم حتى بها
من يكن لم ملَّا بيد» يًدا و«بعتُه يفَّ» إىل فاُه «كلَّمتُه يف: ذلك مثل ترى أن وتستطيع
قصدَت ولو تَْرَفْع، لم للحديث، وتتمة بيانًا سقتَهما وإنما واليد، الفم عن التحدث همك

يفَّ. إىل وفوه بيد، يٌد ولقلَت: لرفعَت، عنهما التحدث إىل
وضعوها التي للرسوم مخالًفا يجدونه ثم الحال، عىل هذا مثل ينصبون والنحاة

التأويل. يف كعادتهم لذلك فيتأوَّلون للحال،
وآخُرهم، أَوَّلُهم القوم وجاء والجبل. والسهل وجبلُنا، سهلُنا «ُمِطرنا يقولون: وكذلك
ُمعضلة فتكون منصوبًا ويُروى بدًال، النحاة فيُْعِربُه كله ذلك يرفعون واآلخُر.» ُل واألوَّ

التأويل. من بأنواع فيها يُستعان النحاة لدى
و«إياك واألسد»، و«إياك العرب» و«نحن هللاَ» «َعْمَرك إعراب يف تعسفهم وتَعِرف
بن عمرو قول مثل يف «عذيرك»31 إلعراب السبل تلمس يف عناءَهم تعرف وكذلك األسد»،

يكرب: معد

ُم��راد م��ن خ��ل��ي��ل��ك م��ن َع��ذي��َرَك ق��ت��ل��ي وي��ري��د ح��ي��ات��ه أري��د

الفعل. إضمار عىل يُنَصب ما باب يف السريايف رشح يف األوجه هذه انظر 31
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العدواني: األصبع ذي وقول

األرض32 ِح��بَّ��ة ك��ان��وا ن ُع��ْدوا م��ن ال��ح��ي ع��ذي��َر

أمر واإلضمار، التقدير فيه ويكثر الخالف فيه يحتد مما وسواُه كله، ذلك وإعراب
فليس فتَُجر، إليها مضاف هي وال فُرتَفع، عنها يُتحَدث ال كلمات فإنها واضح؛ قريب

النصب. وهو األصل تلزم أن إال لها

يسكنا أن املبني يف األصل (4)

واستقام صح فإذا البناء، باب يف بحثهم من لكثري أساًسا وجعلوه النحاة، أقره أصل
إىل العرب بميل شاهًدا ذلك كان ساكنًا، العربية يف املبنية الكلمات أكثر وكان حكمه،

غرض. التحريك من لهم يكن لم إذا إليه، بالكلمات وبمصريهم التسكني،
يف وأولجها اللسان، عىل دورانًا الكلمات أكثر هي املعاني حروف أن علمنا وإذا
بما وأيرس، أخف السكون أن يشهد ما تسكينها يف كان مبنية، كلها وأنها الجمل، تأليف
الشهادة، هذه نُرد أن لنا يكن ولم االستعمال، يف وأشيعها األلفاظ ألْسرَي اختري قد أنه

أرسارها. ونَْستَِشفُّ العربية، أصول ر نتنوَّ وبمثلها
نناقشه أن جدير وهو جميًعا، املوضوع هذا ندرس ونحن الطلبة أحد أثاَره إشكاٌل

الخالصة: يف مالك ابن قال هذا: بحثنا يف

يُ��س��كَّ��ن��ا أن ال��م��ب��ن��ي ف��ي واألص��ل

قال القياس.» هو السكون عىل «البناء املفصل: يف الزمخرشي القاسم أبو وقال
فإذا فلعلَّة؛ ذلك من حرك وما ساكنًا، يكون أن مبني كل يف «القياس يعيش: ابن شارحه
فيه، القياس مقتىض ذلك ألن سكونه؛ سبب عن تسأل أن لك فليس ساكنًا، مبنيٍّا وجدت
دون الحركة بتلك اختصاصه وسبب الحركة سبب عن تسأل أن فلك متحرًكا كان فإن

غريها.»

يعني وتتكاثر، األرض يف تنبت بقلة املهملة الحاء بكرس والحبة تصحيف، وحية الوادي، حية يروى 32
عددهم. كثرة بذلك
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هو املبنيات عىل الغالب الكثري أن القارئ َفهم إىل يتبادر وقد النحاة، أقوال فهذه
العرب كالم يف املبنيات تتبع من قرَّروا الذي األصل هذا أخذوا إنما النحاة وأن السكون،
النظرية فلسفتهم من األصل هذا استمدوا قد فإنهم بصحيح؛ هذا وليس واستقرائها،

قواعدها. من كثريًا وفصلنا قبل، من إليها أرشنا التي
السكون مبني كل يف القياس كان «وإنما القياس: هذا عىل التدليل يف يعيش ابن قال
املختلفة بالحركات يكون أن اإلعراب وأصل اإلعراب. ضد البناء أن أحدهما: لوجهني،
والوجه بالسكون. ضده هو الذي البناء يكون أن فوجب املختلفة، املعاني عىل للداللة
تدعو لرضورة إال بها يُؤتى فال السكون، إىل بالنسبة مستثقلة زيادة الحرَكة أن الثاني

ا.ه. لذلك.»
لقد بل واالستقراء، اإلحصاء إىل يرجعوا أن غري من دليلهم استمدوا كيف رأيت فقد
قوله: عند الخالصة رشح يف الصبان قال ساكنًا.» كلها املبنيات أغلب ليس «بأنه رصحوا

يُ��س��كَّ��ن��ا أن ال��م��ب��ن��ي ف��ي واألص��ل

ساكنًا.» املبنيات أغلب ليس إذ الغالب؛ ال واملصطحب الراجح أي: «األصل؛
يف ننظر أن رأينا ولكننا به، االعرتاض ودفع أصلهم، رفض يف يكفينا ذلك كان ولقد
أغلب؟ الحركات وأي املتحرك، إىل منها الساكن نسبَة لنَْعلم وتقسيمها املبنيات استقصاء
طبائع درس إىل تقدمنا ولكنا البناء، حركات ال اإلعراب، حركات ندرس أنَّا ننَس ولم
عن يكشف أن عساه مما املبني يف الحرَكة درس فكان النطق، يف وموازينها الحركات

يؤيده. أو الحق
واملتحرك وعرشون، اثنان منها الساكن حرًفا؛ سبعني املعاني حروف عدد وجدنا وقد
واملضموم خمسة، واملكسور وأربعون، اثنان منه فاملفتوح املتحرك: أما وأربعون، ثمانية

واحد.
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وحده.33 بالفتح املتحرك من أقل هو بل املتحرك، من أقل البناء يف فالساكن

املعاني: حروف بجمع عناية الكتب وأكرب والكافية، املفصل، يف واسًما بحثًا الحروف يف ترى 33

عرش. الرابع السفر يف املخصص كتاب (أ)
الكتاب. من الثاني الجزء من الكلم» عليه يكون ما عدة «باب رشح عند السريايف كتاب (ب)

الحروف. بدراسة خصص وقد بمرص، مطبوع األربيل، عيل بن الدين لعالء األدب جواهر كتاب (ج)

قبل، من قررناه أصًال التقسيم يف واتبعنا وتقسيمها. وترتيبها الحروف عد يف خاصة طريقة ولكلٍّ
مفتوح، ثنائي «إىل» فحرف الحركات: من قبلها ملا امتداد اللني حروف أن وهو عليه، بحثنا واطرد

الحروف: هي وهذه مكسور. أحادي «يف» وحرف
التاء – الباء «إي» ممدودة مكسورة والهمزة «أ»، الهمزة وهي: حرًفا، عرش ثمانية وعدتها األحادية:
الالم – مفتوحة الالم – مكسورة الالم – الكاف – «يف» مكسورة ممدودة الفاء – الفاء – السني –
– الواو – «ها» مفتوحة ممدودة الهاء – النون – «ما» مفتوحة ممدودة امليم – «ال» مفتوحة ممدودة

الحركات. بحسب وبيانها «يا». مفتوحة ممدودة الياء – «وا» ممدودة مفتوحة الواو

يا وا، و، ها، ما، ال، ل، ك، ف، س، ت، أ، مفتوحة ١٢
ل يف، ِب، إي، مكسورة ٤

للتوكيد ن للتأنيث، ت ساكنة ٢

١٨

بََىل – هيا – أيا – أما – أال – عدا – خال – عىل – إىل بالفتح: متحركة ١٠ :(٢٦) الثنائية الحروف
املشددة. التوكيد نون ن: –

أي. لو، هل، أل، قد، مذ، أو، كي، بل، لم، أْم، مْن، عْن، َلْن، أْن، إْن، ساكنًا: ١٦
ومنها العلة، بحروف نطًقا الحروف أشبه وهما ميم، أو بنون مختوم هو ما الساكن من أن ويالحظ

لإلرضاب. وبل للتحقيق، قد مثل: لغرض يسكن ما
إذن. أجْل، نََعْم، ساكنة: ٣ :٢٢ الثالثية الحروف

ليت، ، أنَّ ، إنَّ بالفتح: متحرًكا حرًفا ١٧ منذُ بالضم: متحرك حرف ١ جرِي. بالكرس: متحرك حرف ١
ملَّا. ، إالَّ إما، ا، أمَّ حتى، كال، لوما، لوال، هال، ، أالَّ ، ربَّ حاش، ثم، سوف،

ساكن: حرف ١ :٥ الرباعية الحروف للوقف أقرب فهي جواب، حروف الساكنة الحروف أن ويالحظ
لكْن.

كأن. لعل، متحركان: حرفان ٢
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املعاني. حروف يف هذا
َقلَّ أنه وجيلٌّ اإلحصاءِ؛ إىل حاجة يف لسنا بل إحصاؤه، قريبًا فليس املبني االسم أما

السكون. عىل يُبنى أن
وذا، وأنِت، أنَت، مثل: اإلعراب؛ غري معاٍن عىل املبني االسم يف بالحركة يدل وقد
وال مساءَ، وصباَح بني، وبنَي عرش، خمسة مثل: فتحتني عىل يبنى االسم نرى وقد وذي.

الفتحة. غري حركتني عىل وال سكونني، عىل يبنى نراه
الفتح، عىل بنائه أكثر واملضارع الفتح، أمكن ما الفتح عىل بناؤه فاملايض الفعل أما
إىل اإلشارة تقدم وقد السكون، عىل يبنى وحده واألمر النونني، بإحدى يَؤكَّد حني وذلك
وما بالسكون أليق وذلك الطلب، يف والتشدد والبت، القوة معنى من األمر يف ِلَما هذا أن

النطق. يف شدة من فيه
من نقول ما وأكد أيًضا، تأييدها إىل بحثه انتهى قد نظريتنا عىل االستشكال فهذا
من غريها عن الفتحة تستخف وأنها الكالم، يف معاٍن إىل بالحركات تشري العرب أن
إىل تشري أن تريد حيث السكون تضع وأنها أيًضا، السكون عن تستخفها بل الحركات،

حظ. القوة معنى من فيه ومما والبت التأكيد من يشء

. لكنَّ فقط: متحرك واحد حرف ١ الخماسية: الحروف
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لإلعراب الفرعية العالمات

نائبة وجعلوها الفرعية، العالمات وها سمَّ لإلعراب، أخرى عالمات بذكر النحاة أطال وقد
عالمات بتقسيم واإلطالة التفصيل لهذا وجه أَالَّ بعد فيما وسرتى األصلية. العالمات عن

فرعية. وأخرى أصلية عالمات إىل اإلعراب
واحدة كل يف نقول ما وجه ونبني واحدة، واحدة الفرعية العالمات هذه وسندرس

دليله. ونذكر منها

الخمسة األسماء باب األول: الباب

متاع، بمعنى «َهُن» كلمة عليها يزيدون وقد ذو. وكلمة والفم، والحم، واألخ، األب، وهي:
الستة. األسماء ويسمونها

فالرفع اإلعراب: أوجه عىل الداللة يف الحركات عن نائبة الباب يف الحروف ويجعلون
بالياء. والجر باأللف، والنصب بالواو،

كغريها معربة كلمات هي وإنما والتطويل، التفصيل هذا إىل حاجة ال إنه ونقول:
وإنما هذين: غري يف والفتحة لإلضافة، والكرسة لإلسناد، الضمة الكلمات: سائر من
حرف عىل ُوِضعتا و«فا» «ذو» كلمتي أن ذلك وسبب لينها؛ عنها فنشأ حركة كل مدت
أن وتعلم حلقي، حرف منهما األول حرفني، عىل ُوِضعت الباب كلمات وبقية واحد،
املرونة من الحلق لَعَضل فليس الظهور، من الحظ قليلة النطق، يف ضعيفة الحلق حروف
تسرتوح أن العرب عادة ومن والشفتني، للسان ما املخارج وتحديد النطق عىل والقدرة
الكلمات هذه يف َفَمدَّت األمر، أغلب يف أحرف ثالثة عىل تجعلها وأن الكلمات، نطق يف

النطق. يف البيان من حظٍّا الكلمة لتعطي ومطتها اإلعراب حركات
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وهذا إال حلقي، أحدهما حرفني أو حرف عىل بني معرب اسم العربية يف وليس
بالحركات يُعَرب بأل، يوصل أو الكلمات، هذه من ينوَّن ما أن بهذا ويؤنسك حكمه.
النطق يف طالت قد الكلمات ألن وذلك واألخ. واألب وأٌخ، أٌب، مثل: بعدها؛ لني غري من
ُحِذف وقد بعدها، لينها وإحداث األخرية الحركة َمدِّ عن ذلك فأغنى وأل، بالتنوين شيئًا
أبا «ال وقالوا: األلف، فعادت «ال» فيهما وال مضافني يكونا ولم وأخ» «أب من التنوين

ورَووا: لك» أخا و«ال لك»

ل��ك��ا أخ��ا ال أن��ك وزع��م��وا ل��ك��ا أب��ا ال ب��ي��ت��ك أَه��دَّم��وا

تكون حني إال بالحروف الخمسة األسماء إعراب يرون ال ألنهم النحاة؛ فاضطرب
تكون أن يستدعي ذلك ولكن بعدها.» ملا مضافة والكلمة زائدة، الالم «إن قالوا: مضافة؛
املثلني لتخريج الجدل فيها طال نحوية معضلة فكانت نكرة؛ يف إال تعمل ال و«ال» َمْعِرفة
إذا الكلمات: هذه يف مطردة قاعدة هي وإنما إعضال، وال شذوذ وال شاذين، عدهما أو
من بيَّنا كما لنطقها، وتحقيًقا فيها إطنابًا آخرها يف الحركات أُطِلقت منونة غري أُفِردت

قبل.
املتوىف — املازني عثمان أبي اإلمام مذهب هو إنما األسماء هذه إعراب يف قررناه وما
وجمع األنباري، البن اإلنصاف كتاب يف إعرابها مذاهب من وغريه تراه — ٢٤٧ سنة

للسيوطي. الجوامع

السالم املذكر جمع باب الثاني: الباب

إشباع؛ والياء الجر علم والكرسة إشباع، والواو الرفع علم فيه الضمة فإن أهون، وأمره
واكتفى خاصة، عالمة له يُجعل أن إىل يقصد فلم بإعراب ليس ألنه الفتح وأُغفل

الجمع. هذا يف بصورتني
جمع وهو نظريه أن النصب، وأغفلوا الجر، عىل بالداللة ُعنوا أنهم عىل يدلك ومما
جمع يف أغفل كما أيًضا، فيه الفتح أغفل ثم بالكرسة، وجر بالضمة، رفع السالم املؤنث
كان وقد اإلعراب، مسلك يف املشابهة إىل داعية الجمعية يف املماثلة وكانت السالم، املذكر
يف النظري ورعاية املسايرة ولكن الحركات، بكل املؤنث جمع يشكل أن يسريًا مستطاًعا

الشواهد. كثري مقرر أمر العربية
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ينرصف ال ما باب الثالث: الباب

الفتحة أن وبينا قبل، من ذلك سبب إىل أرشنا وقد الكرسة، عن نائبة الفتحة فيه جعلوا
حال يف — أشبه التنوين، حرم ملا االسم هذا أن كان؛ الذي وإنما الكرسة، عن تنب لم
العرب،1 لغة يف ا جدٍّ كثري وحذفها ياؤه، ُحِذفت إذا املتكلم ياء إىل املضاف — الكرس
بأي أمنوها إذا حتى الشبهة، هذه دامت ما الفتح إىل والتجأوا بالكرسة، اإلعراب فأغفلوا
أعيد أو باإلضافة، أُتْبعت أو بأل، الكلمة بُِدئت إذا وذلك الكرسة، إظهار إىل عادوا وسيلة
املتكلم ياء إىل اإلضافة شبهة الثالثة األشياء هذه من واحد مع فليس ما، لسبب تنوينها

واضح. هو كما
رأي وهو إعراب، حركة ال بناء حركة ينرصف ال فيما الفتحة النحاة بعض عد وقد

إليه. ذهبنا ما ويؤيد به، نقول وجيه
غري فيه نقرِّر ا، خاصٍّ بابًا لبحثه سنفرد شأنًا، منه وللتنوين ينرصف ال ِلَما أن عىل

هللا. شاء إن أمره ونَُجيلِّ النحاة، قرر ما
ولكن أصلنا، عن شذ قد أنه ونقرر املثنى، باب إال الفرعية العالمات من يبَق ولم
توسع ومن املذكر، ويؤنَّث املؤنث فيه يُذَكَّر إذ العدد؛ كباب غريب العربية يف التثنية باب
له تجىلَّ الجمع، موضع وأخرى املفرد، موضع مرة له العرب وضع ورأى املثنى درس يف

نقول. ما حقيقة
أبوابها. كل يف واستقام العربية سائر يف تقرَّر أمر يف املثنى شذوذ يقدح فليس

هذا من كثري الكريم القرآن يف ُكِتب حتى العربية يف كثري مطلًقا الكلمات أواخر من الياء حذف إن بل 1
القراءات. كتب يف خاص باب خطأ املحذوفة الياءات ولهذه ياء، بال
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السجع وأنواع شائع. كثري أمر لسابقتها، الكلمة ومشاكلة العربية، الكلمات بني املماثلة
االنسجام، بأن شاهدة كلها الحكيم، الكتاب آي يف والفواصل الشعر، يف والقافية النثر، يف

. املرِعيِّ وجمالها العربية املوسيقى من الكلمات، بني والتماثل
جمال من تَُعد لفظية مماثلة كلها واملوازنة، الجناس أنواع من كثري البديع ويف

تأليفه. وحسن القول
إتباًعا، النحاة يسميه الذي وهو اإلعراب، يف املماثلة هو دراسته، يهمنا والذي
خمسة: التوابع ويعدون متبوًعا. واألول تابًعا، املتماثلني من الثاني اللفظ ويسمون
للمجاورة، اإلتباع بها ويلحقون النسق. وعطف البيان، وعطف والبدل، والتوكيد، النعت،

شاذٍّا. أو قليًال ويعدونه بالجر، عندهم يختص وهو
أيطرد لنرى معنى، من عليه يدل وما التوابع يف اإلعراب هذا سبب نعرف أن ونريد

اإلعراب. معاني يف قبل من قررناه الذي األصل الباب هذا يف

العطف

ولو عنهما، متحدث االسمني أن وجدت وعمرو، زيد جاء قلت: إذا فإنك النسق، عطف أما
االسمني من كل استحق هنا ومن جاءا، وعمرو زيد لقلت: املسند أو الحديث أخرت أنك
الثاني وال اإلعراب، من النوع بهذا أحق األول يكن ولم قررنا. الذي األصل عىل الرفع؛

الرفع. وهو عنه املتحدث إعراب له وكالهما عنه، متحدث االسمني كال عليه؛ محموًال
كل إىل فاإلضافة وعمرو، زيد ومال وعمرو، زيد أخو هذا تقول: اإلضافة يف وكذلك
، داالٍّ اإليجاز وجدوا إذ أوجزوا وإنما عمرو؛ وأخو زيد أخو هذا قلت: كأنك االسمني، من
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شائع، كثري العربية يف وأنه اللغات، يف الطبيعية القوانني من االقتصاد أن تعلم وأنت
واضح. وظاهر

ترشيك.1 أو إرشاك سيبويه: قال كما هو وإنما إتْباًعا، العطف يف األمر فليس
عمرو. ال زيد جاء فمثل: العطف، حروف سائر يف تراه العاطفة الواو يف رأيَت وما
الثاني، عن نفيتَه ما لواحد أثبتَّ أيًضا، اسمان عنه املتحدث عمرو؛ بل زيد جاء وما
اإلضافة، عىل إال الكالم يفهم ال عمرو، بل زيد بمال هو وما عمرو، ال زيد مال هو وكذلك

اآلخر. مع والنفي واحد يف اإلثبات بسبيل تكن وإن
وال التوابع، من يَُعدَّ أن جديًرا وليس خاص، إعراب له ليس إذن العطف وباب
العاطفة الحروف معاني جهة من أما اإلعراب، ناحية من هذا لدرسه. بباب يُفَرد أن
األدوات دراسة إىل ندعو نزل ولم الدرس، مكان فهذا استعمالها، ومواضع املرشكة أما
وسبل معانيها عن البحث توفري وإىل اإلعراب، يف أثر من لها النحاة ه أعدَّ عما منفصلة
الدراسات أحق هذا ونعد التوكيد، وأدوات النفي أدوات يف قبل من طلبنا كما استعمالها،
التعبري، يف العربية أرسار عن لنكشف النظر فيها وننعم العناية، عليها نوفر أن النحوية

التصوير. وحسن البيان يف ومزاياها
العامل؛ يف فلسفتهم هو ا، خاصٍّ بابًا للعطف يجعلوا أن عىل النحاة حمل والذي
األول، االسم عند عمله واستوىف فاعله الفعل فيه رفع وعمرو»، زيد «قام مثل أنَّ وذلك
قواعدها، وتلخيص العامل نظرية نقد يف قدمنا كما واحًدا، رفًعا إال الفعل يعمل وال
مثل: يف اإلضافة وكذلك لألول. اإلتباع سبيل من الثاني االسم رفع يجعلوا أن حتًما فكان
أم املقدر؟ الحرف أم األول؟ االسم أهو الجر، العامل يف النحاة يختلف وعمرو، زيد غالم
االسم فأما نوعه. كان أيٍّا ضعيف اإلضافة يف العامل أن عىل يتفقون ثم اإلضافة؟ معنى
شبه من وحظه به، ويلحق الفعل عىل يحمل حتى يعمل ال العمل؛ باب يف ضعيف فإنه
الجر، يعمل ال الفعل كان إذ أضعف؛ الجر عمل يف الفعل عىل وحمله ضعيف، هنا الفعل

الجر. يدخله وال
املعمول نُِصب ُحِذف وإذا محذوًفا، يعمل أن ضعيف الجر حرف فإن الحرف؛ وأما

اإلتباع. بسبيل إال جرَّين يعمل أن له فليس واحًدا، جرٍّا يعمل أن ضعف وإذا بعده،

املبدِل عىل والبدل الرشيك، عىل والرشيك املنعوت، عىل النعت َمْجرى باب «هذا سيبويه تراجم ومن 1

ج١. ص٢٠٩ ذلك.» أشبه وما منه،
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إليه مضاًفا املعنى يف كان فما املعنى، إىل نرجع أنَّا قبل من لك بيَّنا وقد قولهم، هذا
العطف. باب يف اإلتباع من يشء وال اإلضافة، علم والجر مجرور، فهو

التوابع بقية

قسمان: فهي العطف، بعد التوابع سائر أما
يُفَهم ال حتى له، املتمم للمعنى، ل املكمِّ بمنزلة األول من الثانية الكلمة فيه تكون األول:
عىل الداللة يف هللا» «عبد بمثابة يُراد ما عىل الداللة يف يكونا وحتى مًعا، بهما إال املعنى
يُستشار، أن يف رغبت من أو املستشار، ليس نصيًحا»، عاقًال «استرش تقول: مسماه.
ً َخَطأ ُمْؤِمنًا َقتََل ﴿َوَمن الكريمة: اآلية وكذلك نصيًحا»، «عاقًال بالكلمتني: أَْفَهْمَت ما إال

.(٩٢ (النساء: ْؤِمنٍَة﴾ مُّ َرَقبٍَة َفتَْحِريُر
يف قال سيبويه؛ قول من مأخوذ التوابع من النوع هذا معنى يف التفسري وهذا
كاالسم ألنهما املنعوت مثل مجروًرا النعت «فصار نصه: ما ظريف برجل مررت مثل
ولكنك رجل، منهم واحد كل الذين الرجال من الواحد تُِرد لم أنك ِقبَل من الواحد،
ألنه نكرة كان وإنما نكرة، فهو ظريف رجل منهم كل الذين الرجال من الواحد أردت
الظرفاء والرجال رجل، منهم واحد كل الرجال أن وذلك اسمه؛ مثل له كلها أمة من

منها.»2 يعرف ال حتى بأمته يخلطه واسمه ظريف، رجل منهم واحد كل
الظرفاء جملة من صار صرييفٌّ ظريف رجل قلت لو فقال: السريايف، شارحه وزاد

ا.ه. الصيارفة. غري يف يطلب ولم فقط، الظراف الرجال من أقل وهم الصيارفة،
إعراب من لألول ما الثاني لالسم يكون أن وحكمه التوابع، من األول النوع فهذا
هذا امتزجا حيث من بل املعنى؛ فيهما اتصل حيث من وتأنيث وتنكري وتعريف

تراه. الذي االمتزاج
ال حتى — املكمل بمنزلة األوىل من فيه الثانية الكلمة تكون ال التوابع من الثاني: القسم
بإفهامه، مستقالٍّ معناه عىل داالٍّ األول يكون بل — مًعا بهما إالَّ املقصود املعنى يفهم
الكلمتني قرن من يجيء واإليضاح البيان من حظٍّ مع األول معنى عىل داالٍّ والثاني:

األخرى. إىل إحداهما

ج١. ص٢١٠: 2
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كما ما، فهًما بتمامه الكالم ُفِهم وقد األوىل الكلمة عند تقف أن تستطيع وأنت
التأكيد أفدت الكلمتني، ضممت فإذا أيًضا، ُفِهم قد واملعنى بالثاني تكتفي أن تستطيع

كلهم. أو أكثرهم القوم ولقيت هللا، عبد أبو محمد زارني يف: كما البيان، زيادة أو
وتضم واحد. فيهما واملعنى هللا»، عبد أبو «زارني أو: محمد»، «زارني تقول:
أو بيانًا زدتَه األول املعنى فهو هللا»، عبد أبو محمد «زارني فتقول: مًعا، االسمني

النعت. يف قبل من رأيتَه مما بعيد وذلك تأكيًدا،
وتوكيًدا، بدًال، النحاة سماها التي األْقسام يشمل التوابع من الثاني النوع هذا
مدلول األوىل مدلول كان حيث من اإلعراب يف الكلمتان فيه وتتفق بيان. وعطف
ِلَما األخرى؛ عىل حكم إليه، مضاف أو عنه متحدث بأنه إحداهما عىل والحكم الثانية،
يغلب فقد والتنكري، التعريف يف اللفظان يتفق أن يلزم ال ثم املدلول، اتفاق من رأيت
إذا تعريًفا منه أقل كان وربما التعريف، يف مثله أو سابقه من أعرف الثاني يكون أن

بيانًا. السابق يزيد له وإتالؤه إليه قرنه كان
كما تقسيم وهو اللفظ؛ حكم ويف املعنى أداء يف يختلفان نوعان التوابع: هي هذه
ويف نوع، كل تمييز يف الَحَكم هو املعنى ويجعل واضًحا، تمييًزا بينهما ما يميز تراه

الُحكم. من له ينبغي ما إعطائه
بني ما يْفصل املعنى، عىل واعتماده فيه، األقسام وقلة وضوحه عىل التقسيم هذا
يضطر الذي االضطراَب ويقينا بعض، من بعضها األقسام تمييز يف خالف من النحاة

بيان؟ عطف أم بدل، أم النعت، أهي املواضع؛ من كثري يف النحاة به
املدح يف التخالف الكوفية ز «وجوَّ النعت:3 باب يف الجوامع جمع يف السيوطي قال
«الذي» فجعلوا َماًال﴾ َجَمَع الَِّذي * لَُّمَزٍة ُهَمَزٍة لُِّكلِّ ﴿َويٌْل تعاىل: بقوله ومثلوا والذم،
بالوصف، ذلك قبل صت ُخصِّ إذا باملعرفة النكرة وصف األخفش وجوز «لهمزة». صفة
اْألَْوَليَاِن﴾ َعَليِْهُم اْستََحقَّ الَِّذيَن ِمَن َمَقاَمُهَما يَُقوَماِن ﴿َفآَخَراِن تعاىل: قوله منه وجعل
وصف أي: عكسه؛ قوم وجوز تخصص. وصف ملا ألنه آلخران؛ صفة «األوليان قال:
صفة «قواد قال: قوَّاد.» الزُّوِر َرُسوِل «وللُمَعنَّى بقوله: ومثل مطلًقا، بالنكرة املعرفة
ا خاصٍّ الوصف كان إذا بالنكرة املعرفة وصف الطراوة بن الحسن أبو وجوز املعنَّى.»

السعادة. مطبعة مرص، طبع ج٢ ص١١٦ 3
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للسم.» صفة «ناقع قال: ناقع.» السم أنيابه «يف كقوله: غريه؛ به يُوَصف ال باملوصوف
ا.ه. أبداًال.» بإعرابها الجميع يف باملنع وأُِجيب

اضطرابًا املعنى تحديد يف االضطراب من عندهم والبدل النعت بني ما يبني فهذا
كتب يف متعددة نظائر له وترى األمثلة، من مثل وهذا األحكام. يف االختالف إىل يؤدي
ذلك اضطربوا ملا قبل من بينا كما املعنى الفاصل جعلوا أنهم ولو قرأت، أنَّى األعاريب

االضطراب.
ل نَُفصِّ أن أنفسنا ونعفي نعفيك فإنا الفوارق، من والبدل البيان عطف بني ما ا أمَّ
ترجع جميعها الفوارق هذه أن يقنعك الباب هذا يف بما لك ذكر أدنى أن ونَْعَلم بيانها،
اإلمام أغنانا وقد املعنى. يف لها أثر ال العامل نظريات من علل وإىل لفظية، أحكام إىل
يظهر لم اآلن إىل وأنا «أقول: نصه: ما البدل رشح يف قال إذ األبواب؛ هذه بَْحَث الريض
البدل إال البيان عطف أرى ال بل البيان، عطف وبني الكل من الكل بدل بني جيلٌّ فرٌق يل
من املعرفة بدل أما قال: بل البيان، عطف يذكر لم فإنه سيبويه، كالم ظاهر هو كما
فأبدل ذلك له يُقال أنه َظنَّ أو مررَت، بمن قيل كأنه هللا، عبد برجل مررت فنحو: النكرة،
اِط ِرصَ * ْستَِقيٍم مُّ اٍط ِرصَ إَِىلٰ َلتَْهِدي ﴿َوإِنََّك تعاىل: قوله ومثل منه، أعرف هو َمْن مكانه

ا.ه.4 ِهللا﴾.»
القوم جاء تقول: أن واحد أسلوب فإنه والبدل، التوكيد بني يُفرَّق أن بوجيه وليس
يُربَّر أن يمكن وما وكل توكيد. والثاني بدل عندهم واألول كلهم، القوم جاء أو بعضهم،
بكلمات جاء البدل من نوع أنه هو لدرسه، باب يُْفَرد وأن ا، خاصٍّ تابًعا التأكيد عدُّ به
تمييًزا ال منه، لجزءٍ وتفسريًا البدل، ألنواع تفصيًال فكان وتَُحدَّد، تَُعدَّد أن لزم خاصة،

خاصة. أحكام له جديد لتابع

السببي النعت

،« السببيَّ «النعَت النحاة يسميه الذي وهو النعت، من نوع بحث إىل نعود أن ويجب
وقولك: ،(٧٥ (النساء: أَْهلَُها﴾ الظَّاِلِم اْلَقْريَِة ِذِه ٰهَ ِمْن أَْخِرْجنَا ﴿َربَّنَا تعاىل: قوله ومثله
النعت ارتباط بسابقه يرتبط ال أنه النوع هذا يف وظاهر ه.» أمُّ عليه باكية فتًى «رأيُت

البدل. باب الكافية: عىل الريض رشح — ج١ ص٣٣٧ 4
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تُرَفع، أمه؛ عليه باكيٌة فتًى رأيُت املثل: يف تقول أن الكالم وأسلوب قبل، من بيَّنَّا ما عىل
الكلمة موافقة أما عنها. وحديثًا لألم وصًفا البكاء كان حيث من الكالم، وجه هو والرفع
النحاة عند ُعدَّ ما وكل املجاورة. باب هو آخر؛ باب من يجيء فذلك اإلعراب، يف قبلها ملا
يف وافقه إذا ولكنه إعرابه، يف عليه يجري وأال قبله، عما ينفصل أن فحقه سببيٍّا نعتًا
وهذا باملجاورة، اإلعراب باب من ذلك وكان اإلعراب، يف عليه جرى والتنكري التعريف
ضبٍّ ُجحُر «هذا مثل: من العرب عن رَووا ما توجيه يف جني ابن قول من مأخوذ التفسري
بقليل «ليس جني: ابن وقال شاذ.» قليل وهو املجاورة، عىل جر «هو النحاة: قال خرٍب.»
فحذف جحره. خرب ضب جحر هذا وأصله: ا، جدٍّ كثري العربية اللغة يف منه بل شاذ، وال
جني ابن تخريج أن هو هنا به نقول فالذي ا.ه. املعنى.» يف واضحة ألنها جحره كلمة
وابتداء االستئناف عىل الرفع كله وحقه السببي؛ النعت جميع يف شائع حكم املثل لهذا
ويعطى الرفع يفارق ولكنه قبلها، بما تتصل التي هي كلها الجملة أن وعىل الحديث،
أن بعيًدا لكان قبله ِلَما صفة كان أنه فلو النعت. إتباَع ال املجاورة، إتباَع قبله؛ ما إعراب
عىل وحرَصهم وبيانه، بالنوع العرب عناية تعلم وأنت باكيًة، وفتى الظاِلم القرية تقول:

واملؤنث. املذكر بني ما التفريق
هو نوًعا منها وأسقطنا النحاة، عدها كما وأحكامها التوابع أقسام من انتهينا فقد
األصل تخالف ال أحكامها يف أنها وبينا والبدل، النعت قسمني: باقيها وقسمنا العطف،
إتباًعا وجعلناه السببي، النعت يف النحاة وخالفنا اإلعراب، معاني يف قبل من قرَّرنا الذي

للمجاورة.

الخرب

باب يف يُذَكر أن وأوالها كلها السابقة األقسام من أهم هو تابًعا، هنا نزيد أن ويجب
وأنها األوىل، عني هي الكلمة أن عىل يدلُّوا أن أرادوا إذا أنهم وذلك الخرب؛ وهو التوابع،

والتأنيث. التذكري ويف اإلعراب يف باملوافقة ذلك إىل أشاروا لها، متحققة صفة
إنما الخرب «إن سيبويه: قال فقد النحاة، من املتقدمني كالم عىل هذا يف ونْعتَمد
املبتدأ خالف إذا الخرب «إن الكوفة: نحاة وقال هو.» هو املبتدأ من كان حيث من ُرِفع
النصب ويسمونه ونُِصب.» يُرَفع لم زمانه أو ملكانه بيانًا كان وإنما له، وصًفا يكن ولم
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فهو لألول وصًفا كان بل للمكان، بيانًا يكن لم فإذا أماَمك». «زيد تقول: الخالف، عىل
املعري: قال كما مرفوع

ري��اءٌ ال��ع��ال��م��ي��ن ح��ي��اة وك��ل وراءُ واألَم��اُم أم��اٌم، ورائ��ي

مرفوًعا يكون املبتدأ رأوا أنهم الخرب، باب يف باإلتباع يقولوا أن النحاة منع والذي
الذي هو عنه املتحدث فإن تصوروا، ما عىل التفسري وليس كان، باب يف منصوبًا والخرب
أن يلزم بخرب «قائًما» فليس قائًما»، «كان هو الخرب، أو به واملتحدث كان، اسم سموه
فأنكروا مرفوًعا، والخرب منصوبًا املبتدأ رأوا «إن»، باب يف وكذلك إعرابه، يف املبتدأ يتبع
الرفع؛ عىل إتباعه ورد قد وأنه مرفوع، « «إنَّ باب يف االسم أن قبل، من عِلمَت وقد اإلتباع،
روى ما الشعر ويف اِبئُوَن﴾ َوالصَّ َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ الكريم: القرآن يف جاء

سيبويه:

ش��ق��اق ف��ي ب��ق��ي��ن��ا م��ا ب��غ��اة وأن��ت��م أن��ا ف��اع��ل��م��وا وإال

بينا كما املْخطئ، وهو سيبويه، فخطَّأهم ذاهبون»، أجمعون «إنهم العرب: وقالت
من غريه رفع كما مرفوع تابع الباب هذا يف فالخرب الرفع؛ أبواب بحث يف قبل من
و«ليس قاعًدا»، وال بقائم زيد «ليس مثل: يف النحاة روى ما اإلتباع يف ونظريه التوابع،

ليس. خرب يف تعلمه ما عىل قاعٍد» وال قائًما زيد
أعلم. وهللا الخرب حكم فهذا
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اإلعراب من وجهني فيها النحاة أجاز مواضع يف

«الضمة» َعَلَمني: العربية يف لإلعراب أن وبينت أردت، ما تقرير من انتهيت قد أراني
اإلعراب أبواب واستقريت اإلضافة، علم والكرسة اإلسناد، علم الضمة وأن و«الكرسة»،
أحكام يَرسَّ قد أنه عىل فيها؛ واطراده معها، األصل هذا استقامة ورأيت النحاة، عدَّها كما

العربية. رسِّ توضيح إىل وأدناه وجه أقرب عىل بها اإلحاطة من ومكَّن اإلعراب
أجاز أبواب، بدرس البحث ل أَُكمِّ أْن أردت ولكني أردت، ما بالغ هذا يف كان وقد
األخرى. يف الثاني عىل وجًها وفضلوا مرة، بينهما ساووا اإلعراب، من وجهني فيها النحاة
اإلعراب من وجهان للكالم يكون أن يجيز وال التخيري، هذا يساير ال تقرر الذي واألصل
لم لتحقيقه، تجتلب املعنى تصوير يف أثًرا للحركة أن ثبت فمتى شاء، أيهما املتكلم يالبس
تصويره، إىل يقصد الذي املعنى يختلف حتى أخرى إىل حركة عن يعدل أن للمتكلم يكن
املختلفني، اإلعرابني أو الحكمني ذات األبواب كانت ثَمَّ ومن له. تبًعا اإلعراب فيختلف
أن البحث تكملة من وكان مداه، تقدير يف دقيًقا األصل، هذا الختبار صالًحا موضًعا
يف العربية رس عن كشف أنه رأيُت وقد بحكمه، أحكامها ونقيس األبواب هذه ندرس
يراد ما ودقائق االختالف هذا بني ما صلة وعن اختالفها، سبب عن وأبان األوجه هذه
خالف. من بينهم ما بعض يف َفَصل أو النحاة، أحكام من صحح ربما وأنه املعنى، من



النحو إحياء

«ال» باب (1)

مختلفة: اإلِعراب من أنواًعا «ال» بعد لالسم يجعلون والنحاة «ال». باب املواضع، هذه وأول

لذلك ويروون الخرب، ويُنصب االسم بعدها فرُيفع ليس، عمل عاملة يجعلونها (١)
الشاعر: قول

ب��راُح ال ق��ي��س اب��ن ف��أن��ا ن��ي��ران��ه��ا ع��ن ص��دَّ م��ن

اآلخر: وقول

واق��ي��ا ال��ل��ه ق��ض��ى م��م��ا وَزٌر وال ب��اق��ي��ا األرض ع��ل��ى ش��يءٌ ف��ال ت��ع��زَّ

الخرب، ويرفع منون غري بعدها االسم فينصب ،« «إنَّ عمل عاملة ويجعلونها (٢)
َعَليُْكُم﴾ تَثِْريَب ﴿َال ،(٢ (البقرة: ِفيِه﴾ َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ٰذَِلَك مثل: كثرية؛ أمثلة ولذلك

.(٤٣ (هود: رَِّحَم﴾ َمن إِالَّ ِهللا أَْمِر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم ﴿َال ،(٩٢ (يوسف:
ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف ﴿َال مثل: والخرب؛ املبتدأ بعدها فرُيفع مهملة ويجعلونها (٣)

.(٦٢ (يونس: يَْحَزنُوَن﴾

ويطيلون اإلعراب؛ من أوجه خمسة1 ِباهللِ» إِالَّ ُقوََّة َوَال َحْوَل «َال نحو: يف ويُجيزون
منها. إعراب كل توجيه يف

تعمل وما بعدها، االسم فرُيفع ليس، عمل تعمل ما بني الفرق نعرف أن أردنا وإذا
إن يقولون: وجدناهم النصب، مواضع من الرفع مواضع لنميز بعدها؛ فينصب إنَّ عمل
والثانية رجالن»، بل الدار يف رجٌل «ال تقول: خاص؛ محدود فنفيها الواحد، تنفي األوىل
رجالن، بل بمثل: بعده تعقب أن يصح فال الدار»، يف رجَل «ال تقول: الجنس؛ تنفي

وآخره. الكالم أوُل فيتضارب

منون. غري األوَل تَنصب قوٌة. وال قوًة، وال باهلل، إالَّ قوَة وال حوَل ال (٣ ،٢ ،١) هي: الخمسة األوجه 1

منونًا. األوَل ترفُع قوَة. وال قوٌة، وال حوٌل ال (٥ ،٤) منونًا. وترفُعه منون، وغريَ ُمنوَّنًا الثاني وتَنصب
منون. غريَ تنصبُه أو مثَله، منوَّنًا الثانَي وترفع
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رَووهما اللذان فالشاهدان ثباتًا، له تجد لم بيَّنوا، الذي الفرق هذا ناقشت وإذا
الشاعر: قول غريه عىل يفهم وكيف الجنس، نفي إال منهما يُفهم ال ليس إعمال إلعمالهما

ب��اق��ي��ا األرض ع��ل��ى ش��يءٌ ف��ال ت��ع��زَّ

اآلخر: وقول

ب��راُح ال ق��ي��س اب��ن ف��أن��ا

لغًوا. البيتني يف املعنى كان النفي يف الشمول معنى ضاع وإذا
أبو قال البيتان: هذا إال كذلك إعمالها عىل لهم شاهد ال النحاة أن العجيب ومن

هو: واحد، بيت إال رصيًحا ليس عمل «ال» إعمال من يرد لم إنه حيَّان:

ب��اق��ي��ا األرض ع��ل��ى ش��يءٌ ف��ال ت��ع��زَّ

سماًعا، الحاجب ابن وجعله الريض، اإلمام واتَّبعه العمل، هذا األخفش أنكر وقد
بالشعر. خاص أنه عىل القطر رشح يف هشام ابن ونص

النصب ومواضع الرفع مواضع بني التمييز به يصح ما النحاة أقوال يف نجد فلم
أن — ينكروا أن إىل سبيل وال — ينكروا لم ليس عمل إعمالها أنكروا والذين «ال»، بعد
املعنى يف الفارق ببيان يعنون ال ثم ملغاة؛ يَُعدُّونها ولكنهم مرفوًعا، يكون بعدها االسم

معنوي. فارق من عندنا بدَّ وال واإللغاء، اإلعمال بني
لنظفر جدلهم، وتَتَبُُّع آرائهم، ومناقشُة الباب، هذا يف النحاة أقوال بحُث أجهَدنا وقد

نجد. فلم الكالم ومعنى اإلعراب حكم بني يصل مستقيم برأي
للجهاد ا تامٍّ ُمَمثًَّال َمثًَال الباب هذا ستجد، أن اآلن من ونعُدك ترى، أن وتستطيع
فيه فتكثر العامل؛ فلسفة وخاصة النظرية، الفلسفة عىل يعتمد الذي العنيف، النحوي
إال العرب أقوال من باليد ليس أنه عىل أحكامها؛ الفلسفة من ويُستمىل القول، فروض

َحَكم. وال فيصل وال الجدل، ويطول الخالف، يكثر هذا أجل ومن اليسري، النزر
ونتبني ومعانيه، الحرف هذا استعمال لنعلم الكريم» «الكتاب إىل نرجع أن رأينا وقد

يأتي. ما عىل استعماله فوجدنا بعده، ما حكم
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الفعل مع «ال» استعمال

تجيء وحدها «البقرة» سورة ففي االسم، مع تُستعَمل مما أكثر الفعل مع ال تُستعَمل
فقط، وخمسني أربعة «٥٤» يف االسم مع وهي موضع، ومائة سبعني «١٧٠» يف «ال»

ومائة. عرش ستة «١١٦» يف الفعل ومع
ونافية. ناهية الفعل مع وتكون

أكثر األمر باب يف وتجعله مجزوًما؛ بعدها ويكون وحده، املضارع عىل تدخل فالناهية:
تقرأ»، «ال قلت: النهي أردت فإذا «اقرأ» تقول: تراك أال نفسه، األمر فعل من ترصًفا
«لتقرأ» املضارع يف تقول أنك عىل األمر، صيغة استعمال إىل سبيل من لك يكن ولم

وتنهى؟ به تأمر تقرأ»؛ و«ال
تتكرَّر؛ أن وبرشط قليًال، إال املايض عىل تدخل وال أيًضا، باملضارع تختص والنافية:

.(٣١ (القيامة: ﴾ٰ َصىلَّ َوَال َق َصدَّ ﴿َفَال مثل:
«الكتاب يف ورد ما ونصف استعماًال، «ال» أنواع أكثر هي للمضارع والنافية

النوع. هذا من الكريم»
يتكلم» و«ما للمايض، فالنفي يتكلم»، «لم تقول: أنك املضارع، نفي يف ويُالَحظ
أوسع النفي كان يتكلم» «ال قلت: فإذا للمستقبل، فهو يتكلم» و«لن للحال، فالنفي

والعموم. الشمول معنى «ال» نفي ففي وأشمل
«إنه يقولون: فالنحاة أيًضا؛ واالتساع الشمول من يشء املضارع الفعل معنى ويف
يعطي كريم «هو فمثل: أيًضا.» املايض يتناول قد «إنه وأقول: واالستقبال.» للحال
(املاعون: اْلَماُعوَن﴾ َويَْمنَُعوَن * يَُراءُوَن ُهْم ﴿الَِّذيَن ومثل: الضيف»، ويكرم السائل
حكمك، إىل وأطمنئ لفهمك أدعك وأنا املايض، من به أوىل االستقبال وال الحال ليس (٦-٧
قدَّر (١٠٢ (البقرة: ُسَليَْماَن﴾ ُمْلِك َعَىلٰ يَاِطنُي الشَّ تَتْلُو َما ﴿َواتَّبَُعوا الكريم: القرآن ويف

الشاعر: قول ورَوْوا تتلو» «كانت له النحاة

ب��اإلي��م��اض ال��ح��دي��ث ت��ق��ط��ع ال��م��اض��ي رم��ض��ان ف��ي ج��اري��ة

املعنى هذا أفاد قد املضارع أن يدفعوا فلن قدروا ومهما أيًضا، «كانت» له فقدَّروا
قدَّروه. ما يذكر أن دون ره وصوَّ
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بزمن، يتقيد وال فيتسع العادة، أو الطبيعة بمنزلة صار ما عىل املضارع يدل وقد
كثري. الكالم يف وذلك

الشاعر: بيت يف قالوا كما ويتكرر يتجدد ما عىل يدل أنه أيًضا املضارع شمول ومن

��م؟! ي��ت��وسَّ ع��ري��ف��ه��م إل��يَّ ب��ع��ث��وا ق��ب��ي��ل��ٌة ع��ك��اظ وردت أَوك��ل��م��ا

يكون املايضحتى تنفي أن وامتنع به، فاختصت «بال» النفي املضارع ناسب لذلك
الشمول. من معنى التكرار يف ليكون تتكرر حتى أو االستقبال، معنى فيه

االسم مع استعمالها

من ذلك إىل أرشنا وقد كثريًا، الفعل مع استعمالها من أقل االسم مع «ال» واستعمال
وال موضًعا ثالثني يف املضارع مع تُستعَمل «ال» أن مثًال «كاإلرساء» سورة يف ونرى قبل،
الَِّذيَن اْدُعوا ﴿ُقِل سابق، فعل لنفي تأكيد فيه وهي واحد، موضع يف إال االسم مع نجدها

.(٥٦ (اإلرساء: تَْحِويًال﴾ َوَال َعنُكْم ِّ الرضُّ َكْشَف يَْمِلُكوَن َفَال ُدونِِه ن مِّ َزَعْمتُم
ومكررة، مفردة فتجيء وتسايره الفعل مع استعمالها تشابه االسم، مع ونجدها
املصدر؛ معنى يف أو مصدًرا النكرة هذه تكون ما وأكثر نكرة، إال تليها فال املفردة أما
،٣٢ (البقرة: َعلَّْمتَنَا﴾ َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم ﴿َال ،(٢ (البقرة: ِفيِه﴾ َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ٰذَِلَك مثل:
َقد يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال ،(١٩٣ (البقرة: الظَّاِلِمنَي﴾ َعَىل إِالَّ ُعْدَواَن ﴿َفَال ،(١٠٩ املائدة:
اْلُوثَْقٰى ِباْلُعْرَوِة اْستَْمَسَك َفَقِد ِباهللِ َويُْؤِمن ِبالطَّاُغوِت يَْكُفْر َفَمن اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَّبنَيَّ
تَثِْريَب ﴿َال ،(٦٤ (يونس: ِهللا﴾ ِلَكِلَماِت تَبِْديَل ﴿َال ،(٢٥٦ (البقرة: َلَها﴾ انِفَصاَم َال

.(١١ (الرعد: َلُه﴾ َمَردَّ َفَال ُسوءًا ِبَقْوٍم هللاُ أََراَد ﴿َوإِذَا ،(٩٢ (يوسف: َعَليُْكُم﴾
،(١٦٠ عمران: (آل َلُكْم﴾ َغاِلَب َفَال هللاُ ُكُم يَنُرصْ ﴿إِن مثل: مشتق؛ وصف يليها وقد
،(١٨٦ (األعراف: َلُه﴾ َهاِدَي َفَال هللاُ يُْضِلِل ﴿َمن ،(٣٤ (األنعام: ِهللا﴾ ِلَكِلَماِت َل ُمبَدِّ ﴿َوَال
(يونس: ِلَفْضِلِه﴾ َرادَّ َفَال ِبَخرْيٍ يُِرْدَك َوإِن ُهَو إِالَّ َلُه َكاِشَف َفَال ِبُرضٍّ هللاُ يَْمَسْسَك ﴿َوإِن

.(١٠٧
عمران)، آل من ١٨ ،٦ ،٢) ُهَو﴾ إِالَّ إِٰلََه ﴿َال مثل: جنس اسم بعدها يجيء أن ويندر
يليها أن منه وأندر نظريه، يجيء أن يندر ولكن الكريم، القرآن يف املثال هذا ويتكرر
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لهم.» إِيَماَن «َال قرأه: من السبعة ومن .(١٢ (التوبة: َلُهْم﴾ أَيَْماَن َال َُّهْم ﴿إِن مثل: جمٌع
إيمان. همزة يف بالكرس

أوجًها: املضارع مع استعمالها وبني االستعمال هذا بني املشابهة من وتجد
املشتق الكوفة نحاة عدَّ ولقد تَخفى. ال مشابهة الفعل يشبه واملشتق املصدر أن أولها:

الفعل. من نوًعا — واملفعول الفاعل اسمي —
والشمول. العموم معنى من املضارع يف ما علمت وقد التنكري، الثاني:

وقد الخرب. بعده يذكر وال به: يتعلق ظرف يتبعه أن يغلب «ال» بعد االسم أن الثالث:
الطائيني، عند أبًدا محذوًفا خربها يكون للجنس النافية ال إن فقالوا: هذا، النحاة لحظ

الحجازيني. عند وغالبًا
املعارف، من نوع أيَّ — ونكرة معرفة يكون بعدها االسم فإن «ال» ُكرَِّرت إذا وأما
فعل، يعادله اسم يكون أو ومعرفة، نكرة االسمان يكون وقد — النكرات من نوع وأيَّ
تستعمل كما استعمالها أساليب من أسلوب هو بل عرًضا، وال قليًال يجيء ال «ال»، وتكرار
.(٢٧٧ ،٢٦٢ ،١١٢ (البقرة: يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف ﴿َوَال أمثلته: ومن «أما»،

.(٢٥٤ (البقرة: َشَفاَعٌة﴾ َوَال ُخلٌَّة َوَال ِفيِه بَيٌْع ﴿الَّ
ن. منوَّ التكرار حني بعدها واالسم

يف كانت فإذا االسم، ويف الفعل يف مستغرًقا ا عامٍّ نفيًا تنفي «ال» أن لنا تبني وقد
كانت وإذا التنوين، وعدم التنكري بالتزام االستغراق إىل يُشار فإنه مفردة االسم نفي

واالستغراق. الشمول من يُراد ما عىل الداللة يف التكرار كفى مكررة
مرفوًعا كان إذا فإنه بعدها، االسم إعراب أما استعمالها، وطريق «ال» معنى هذا
خالف بمحل إعرابه وليس الرفع، حقه عنه متحدث ألنه واضح؛ فوجهه املكررة، «ال» بعد
األصل وبني بينه املعارضة من يشء وال عندنا، نظر بموضع هو وال النحاة، عند وجدل

قررنا. الذي
متحدث أنه األمر أول ويبدو اآلن، إعرابه وجه يعنينا الذي فهو املنصوب االسم أما
وال خرب، من بعده ليس فإنه هذا، غري يرى واملتأمل تامة، اسمية جملة صدر وأنه عنه،
الخرب النحاة ويقدر الكالم، فيتم بأس. وال فوت، وال ضري، ال تقول: به، يتحدث يشء
بعد يذكر وما شيئًا. املعنى يف تقديره يزيد ال لغو. وهو حاصل؛ أو موجود أي محذوًفا:
ريب»، «ال تقول: دونه، الكالم ويتم يُحذف ألنه له؛ خربًا ليس الظروف من االسم هذا
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وتكملة، بيان فهو زدته ما وكل منه»، يشء يف عندي ريب و«ال القول»، هذا يف ريب و«ال
املعنى. بها تم ريب» «ال وهي: األوىل والجملة

بعض يقف (٢ (البقرة: لِّْلُمتَِّقنَي﴾ ُهًدى ِفيِه َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ٰذَِلَك الكريمة: واآلية
ِفيِه﴾، َريَْب ﴿َال عند يقف وبعضهم ُهًدى﴾، ﴿ِفيِه ويبدأ: َريَْب﴾، ﴿َال عند القارئني

الخرب. كذلك وليس تام، األمرين كال يف والكالم
يصح ما فيها تجد ال (٤٣ (هود: رَِّحَم﴾ َمن إِالَّ ِهللا أَْمِر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم ﴿َال وآية
يكمل بيان بعدها ما وكل َعاِصَم﴾ ﴿َال الجملة وأصل الكالم، طول عىل خربًا يكون أن

فائدة. بال الكالم يكون حتى بحذفه يُهَدر ال ولكنه املعنى، به
هللا» إال إله «ال إعراب ويف بالوجه. وليس أخباًرا، الظروف هذه جعل النحاة ويتكلف
إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما نظري ويجعلونه االستثناء، أداة بعد ما هو «ال» خرب النحاة بعض يجعل
إله» «ال عند تقف أنك وذلك بعيد؛ فارق الجملتني وبني مثًال. (١٤٤ عمران: (آل َرُسوٌل﴾
ما، شيئًا أفدت ملا ٌد﴾ ُمَحمَّ ﴿َوَما عىل وقفت أنك ولو الكفر، معناها أن ولو الجملة فتتم
الفتحة، الحركات من وحقه عنه، بمتحدث ليس االستعمال هذا يف «ال» بعد فاالسم وإذن

اإلشكال. من فيه يشء وال
مبتدأ تشمل أن يجب جملة كل أن من قرروه ما النحاة عىل األمر عوَّص والذي
محمد» «يا مثل: النداء يف ويرونها الناقصة. الجملة يعرفوا ولم وفاعًال، فعًال أو وخربًا،
مع هو وال التقدير، لهذا وجه وال محمًدا، أدعوك أو محمًدا، أدعو فيقدرون عيل» و«يا
وال املذكور االسم إلعراب الفعل يقدرون وشكًرا. وصربًا وسالًما، تحيًة وكذلك: املعنى،
عندنا ومنه منصوبًا، فصار الفعل عن استُعِمل واالسم ناقصة، جملة هي وإنما له. وجه

ضري. وال بأس ال مثل: من فيه نحن ما
ولكنا له، خاص باب هذا بحثنا يف سيجيء فإنه التنوين أما اإلعراب، توجيه فهذا

املوضع. بهذا يختص ما منه لك نعجل
والفرد كثري، من الواحد إىل التنكري يف يقصدون والعرب التنكري، عالمة هو التنوين

أفراد. يف الشائع
وهذا التعريف، مواضع من عندهم فهو األفراد، جميع وإىل اإلحاطة إىل قصد فإذا
الجنس، تعريف املعرف بمنزلة للجنس كانت إذا «ال» بعد فاالسم الجنسية، «ال» معنى

التنوين. وهو التنكري عَلم منه فيحذف
من ومنهم االستغراق، معنى هو االسم هذا بناء يف السبب يرى من النحاة ومن

املحذوفة. «من» معنى االسم تضمن إنه يقول:
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وقد صلة، من التنوين وحذف االستغراق معنى بني ما الحظوا النحاة أن يرينا هذا
أعلم. وهللا العرب. عند والتعريف االستغراق بني ما صلة لك بيَّنا

َظنَّ باب (2)

.« «َظنَّ باب الوجهني ذات األبواب ومن
املبتدأ أصلهما مفعولني تَنِْصب الباب هذا من القلوب أفعال أن يقرِّرون فالنحاة

و«التعليق». «اإللغاء» يعرتيها قد وأنها والخرب،
عن يتأخر قد أنه وذلك املفعولني؛ من شيئًا يُنَصب فال الفعل يُهَمل أن واإللغاء
أو عامل، والفعل االسمني تنصب أن إذن ويجوز ظننت، ذاهب زيد فتقول: املعمولني؛

أوىل. هنا االسمني ورفع الفعل وإلغاء ملًغى، والفعل ترفعهما
واإللغاء اإلعمال هنا النحاة ويجيز ذاهب. ظننت زيد فتقول: املعمولني، يتوسط وقد
ومنهم السواء، عىل الوجهني أن يرى فجمهورهم أوىل، الوجهني أي يف يختلفون ثم أيًضا،

اإلِعمال. يرجح من
زيًدا ظننُت فقلت: الغالب، األسلوب عىل وجريت االسمني عىل الفعل قدَّمت إذا أما
االسمني ورفَع اإللغاء وأجاز البرصيني. مذهب عىل واجب االسمني ونصب فاإلعمال ذاهبًا،
بكر وأبو الطراوة وابن البرصيني، متقدمي من واألخفش الكوفيون أيًضا الحالة هذه يف

اإللغاء. يف قولهم ملخص فهذا األندلس، نحاة من الزبيدي
أدوات من أداة يصحبهما ولكن االسمان، ويتأخر الفعل يتقدَّم أن فهو التعليق، أما
و«إن» و«ما» االبتداء، الم مثل: بعدها؛ فيما يعمل أن قبلها ما تحجب التي الصدارة

النافيتني.
الفعل ألغيَت فحيث جائز، مواضعه كل يف اإللغاء بأن والتعليق اإللغاء بني ويفرِّقون
وقد الفعل تُْعِمل أن لك فليس سببه، ق تحقَّ متى فواجب التعليق أما إعماله، لك جاز
فيقولون: التكلف، فيه واضح آخر بفرق بينهما ويفرقون استفهام. أَو نفي أداة علََّقتْه
يف العمل عن يحجب فإنه املعلَّق أما املحل، يف وال اللفظ يف يعمل ال امللغى الفعل إن
أو شاء ملن قريٌب وجدل، خالف من فيه وما ذلك وتفصيل املحل، يف عامًال ويبقى اللفظ

عة. املوسَّ الكتب من ظن» «باب يف إليه يُرَجع
هللا. شاء إن قريب إليه ذهبنا الذي األصل عىل كلها األوجه هذه وتفسري
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ظانٌّ بأنك اإلخبار إىل وابتداءً قصًدا همك فيتجه ذاهبًا، زيًدا ظننُت تقول: أنك وذلك
به تعلق ملا وبيان تكملة إال ظنَّ بعد االسمان وما ذلك، يف نفسك عن تتحدَّث فأنت أمًرا،

فرُيَفع. عنه متحدث من فيهما وليس النصب، إذن االسمني فحكم الظن؛
فضلًة، صارا قد األفعال هذه بعد االسمني بأن النحاة ترصيح قررناه ملا ويشهد
يََخْل»، يَْسمع «من أمثلته: ومن مًعا، عنهما واالستغناء اقتصاًرا، حذفهما يجوز وأنه
(النحل: تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنتُْم يَْعَلُم هللاَ ﴿إِنَّ ،(٣٥ (النجم: يََرٰى﴾ َفُهَو اْلَغيِْب ِعْلُم و﴿أَِعنَدُه

.(٣٢ (الجاثية: ِبُمْستَيِْقِننَي﴾ نَْحُن َوَما َظنٍّا إِالَّ نَُّظنُّ ﴿إِن ،(٧٤
من «رأَى» يف يجوز «إنه الريض:2 اإلمام قال واحد، باسم االسمني عن يُكتفى وقد
حنيفة أبو رأى أو: كذا، حل حنيفة أبو رأى مثل: واحًدا؛ أو مفعولني تنصب أن الرأْي
متعدية الباب هذا أفعال استعمال جواز يف رصيح «وهذا الصبان:3 قال ا.ه. حالًال.» كذا
ألن آخر؛ مفعول تقدير غري من أولهما إىل مضاًفا الجزئني ثاني مصدر هو واحد إىل
أدق هذا يف املربد العباس أبي وعبارة ا.ه. الحقيقة.» يف به املفعول هو املصدر هذا
فإن األخوَّة، يف الشك يقع فإنما أخاك زيًدا ظننُت قلت: إذا أنك ترى «أال قال:4 وأبني،
كان إذا والتأخري التقديم يصلح وإنما التسمية؟! يف الشك أوقعت زيًدا أخاك ظننُت قلت:

ا.ه. املعنى.» عن موضًحا الكالم
وصار اإلسناد من فيها ما فقدت قد ظن بعد الجملة أن يف النحاة بني خالف فال

الكالم. من قبلهما ما بهما يتم فضلة جزءاها
والحديث بهذا اإلخبار إىل أوًال يقصد ذاهب» «زيد يقول: أن القائل َهمِّ من يكون وقد
أصلنا عىل االسمني وحكم كالمان، فهنا ظننت. أو أظن، أو ظني، هذا يقول: ثم زيد، عن
النطق يف اللفظ ترتيب فيجيء االسمان، ويتقدم الفعل ر يتأخَّ أن الكالم وأسلوب الرفع،
املتوسط مع هذا يُفهم أن يمكن أنه عىل بالفكر، وخطوره النفس، يف املعنى ترتيب عىل

ذاهب. أظن زيد تقول: إذ أيًضا؛
تُستعَمل التي األفعال «باب يف قال كتابه، يف اإللغاء ملعنى سيبويه تفسري هو وهذا
بالشك يجيء إنما ألنه أقوى؛ كان وإنما … أقوى فالتأخري اِإللغاء أردت «وكلما وتُلَغى»:

ظن). (باب الحاجب ابن كافية عىل الريض رشح 2

ظن). (باب األشموني رشح عىل الصبان حاشية 3

الجامعة. مكتبة مخطوط من ج٣ ص٧٩ له النحو يف املقتضب 4

91



النحو إحياء

كما الشك، يدركه ثم اليقني، يريد وهو يبتدئ بعدما أو اليقني، عىل كالمه يميض بعدما
لم ما فأخر تدري؟» ذلك؟ يقول «من قال: وكما بَلغني» ذاك، صاحب هللا «عبد تقول:
وفيما اليقني عىل كالمه مىض بعدما بلغه فيما ذلك جعل وإنما كالمه، أول يف يعمل
زيًدا قال: كما أخر، أو قدم الفعل أعمل الشك من نيته يف ما عىل كالمه ابتدأ فإذا يدري،

ا.ه. أَْعملت.» إذا التأخري ضعف الكالم طال وكلما زيًدا. ورأيت رأيت،
الثاني استقالل عىل يدل ما الكالم يف بدا إذا الفعل، تقديم مع املعنى هذا يُفَهم وقد
من الثاني استقالل أن ولوال ذاهب. لَزيٌد ظننُت تقول: كما اإلخبار، إىل والقصد بالحديث
الرجحان، أو الشك معنى عىل يدل فعل بعد الكالم يؤكد أن وجيًها كان املتكلم غرض
وهذا رأيي. وجهُد ظني، مبلُغ هذا إن ِقيَل: ثم والتحقيق، التأكيد مساق القول ِسيَق فقد

كتابه. من مواضع يف سيبويه كالم يف تردََّد قد التفسري
التي األدوات وما كالمان. فيه والكالم هذا، عىل فهو َظنَّ بعد الرفع من ورد وما
إىل يقصد مستقل الثاني الكالم أن عىل دالئل إال العمل عن للفعل معلِّقة النحاة عدَّها
الالحق بمنزلة يجئ لم وأنه واستئنافه، الكالم بابتداء يَشهد ما معه فيذكر به، اإلخبار

متأخًرا. اللفظ يف جاء وإن
كثرة عن يغني وجه عىل والتعليق، اإللغاء يف قالوه وما النحاة كالم تفسري فهذا
اإلِعراب حكم يرسل هو ثم الخالف، من كثري من ويريح األقسام، وتعديد االصطالح

مضطرب. وال ُمردَّد غري مستقيًما، واحًدا
صاحبه، عىل الوجهني أحَد ل نفضِّ أو والنصب، الرفع فيه نجيز موضع من لنا فليس

لألداء. ًصا مخصَّ واحًدا سبيًال يوجب بيانه يُراد الذي املعنى هو وإنما

االشتغال باب (3)

االشتغال. باب والرفع النصب بني الحكم فيها النحاة د ردَّ التي املواضع من الثالث املوضع
الخالف. وأكثروا البحَث فيه النحاة َر وعَّ عويص، دقيق باب وهو

كما «لقيت» مفعول وهو منصوب فزيد زيًدا، لقيت تقول: أنك الباب هذا وأصل
أو لقيت، زيًدا فتقول: التقديم، أغراض من َما لسبب «زيًدا» تقدم أن ولك النحاة، يعرب
وأُطيلت الباب، ُخِلق وألجله االشتغال موضع هو وحده األخري الرتكيب وهذا لقيته، زيًدا

أبحاثه.
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بذلك واستوىف الضمري نصب قد الفعل أن هي النحاة، طريق لوت التي والعقبة
نظرية بحكم واضطروا بضمريه، ُشِغل ما بعد املتقدم االسم ينِصب أن له فليس عمَله،
الحذف، واجب محذوًفا عامًال االسم هذا لنصب يقدروا أن فيها، فلسفتهم وحكم العامل

لقيته.» زيًدا «لقيت عندهم: الكالم وتقدير املذكور، الفعل يفرسه
الكالم يف املذكور والفعل التفسري» رشيطة عىل «املضمر ى: يُسمَّ املقدر والفعل

«الشاغل». ى: يُسمَّ به املتصل والضمري ،« املفرسِّ أو «املشغول ى: يُسمَّ
االشتغال». «باب كله والباب املحدود»، أو عنه «املشغول ى: يُسمَّ املتقدم واالسم

والرفع والنصب. الرفع وجهان: فيه يجوز أنه املحدود االسم يف عندهم واألصل
قد ثم مقدَّر، فعل إىل لحاجته مرجوح والنصب فعل، تقدير إىل يحوج ال ألنه راجح

الوجهني. أحد يوجب أو مختاًرا، النصب يجعل ما للكالم يعرض
موضع علمَت وقد والرفع، النصب بني الحكم ترديد مواضع ندرس أن ويهمنا

اآلتية: املسائل ففي للنصب اختيارهم وأما للرفع. اختيارهم

كاملضارع بها يَقرتن بأداة أو األمر، كفعل بصيغته الطلب عىل داالٍّ الفعل يكون أن األوىل:
الناهية. وال األمر الم بعد

االستفهام أدوات منها وذكروا فعل، يليها أن الغالب أداة، بعد االسم يقع أن الثانية:
بعضها. يف خالف عىل و«إن». و«ال»، «ما»، النفي: وأدوات «هل»، غري

َلقيَت؟ َمْن جواب: يف لقيته، زيًدا مثل: منصوب؛ الستفهام جوابًا االسم يقع أن الثالثة:
مثل: ا؛ بأمَّ الجملتني بني يفصل ولم سابقة، فعلية جملة عىل عاطف بعد االسم يقع أو
ا وأمَّ زيًدا أدنيُت وقلت: املختار، الرفع كان ا بأمَّ جئَت فإذا أقصيتُه، وعمًرا زيًدا أدنيُت

فأقصيتُه. عمٌرو
األحكام هذه تفسري أما عنيف، َوَجدل خالف من وأعفيناك لوا، فصَّ ما مجمل هذا
مثل: يف الفعل عىل املتقدم باالسم أردَت إذا أنك وذلك فقريب؛ إليه ذهبنا ما عىل كلها
موضعه يف آٍت واالسم الرفع، إال فليس إليه، مسنًَدا عنه ثًا متحدَّ يكون أن رأيتُه» «زيٌد
عنه، متحدثًا ال له وبيانًا للحديث تتمة ِسيَق إنما االسم هذا أن أردت وإذا الكالم؛ من
ترتيبُه به وُخولِف موضعه، عن االسم تقدَّم وقد رأيته»، «زيًدا تقول: النصب، فالحكم

التقديم. معاني من املتكلم إليه قصد ملعنى أو لغرض
«زيٌد جاز وربما الضمري، تذكر رأيتُه» «زيٌد تقول: أن األوىل الحالة يف الكالم ووجه

َفْضلة. — النحاة يقول كما — وألنه مفهوم، ألنه بحذفه رأيُت»
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رأيتُه» «زيًدا تقول: أن ولك رأيت» «زيًدا تقول: أن الثانية الحالة يف الكالم ووجه
عربي «النصب رأيتُه»: «زيٌد مثل يف سيبويه قال وقد البيان. يف زيادة الضمري بذكر
كل يف الداللة وجه ل ويفصِّ سببه، ويرشح قوله، يوافق بيَّناه وما أرجح.» والرفع كثري،

اإلعرابني. من
الطلب، عىل داالٍّ الفعل يكون أن فأولها النصب، فيها النحاة يرجح التي املواضع أما
النحاة ل فتأوَّ الخرب، يف قليًال الطلبية الجملة ووردت خربًا، يكون ال الطلب أن علمَت وقد
من بعده وليس عنه، بمتحدَّث ليس االسم ألن النصب؛ هنا فالحكم الخرب، إىل معناها

حديث.
أَيِْديَُهَما﴾ َفاْقَطُعوا اِرَقُة َوالسَّ اِرُق ﴿َوالسَّ الكريمة: اآليات أمام النحاة اضطرب وقد
وذلك (٢ (النور: َجْلَدٍة﴾ ِمائََة نُْهَما مِّ َواِحٍد ُكلَّ َفاْجِلُدوا َوالزَّاِني ﴿الزَّاِنيَُة ،(٣٨ (املائدة:
يف مرفوًعا ورد وقد النحاة، مذهب عىل النصب قبله االسم يف واملختار للطلب، الفعل أن
يف ويختلفون يتأوَّلون النحاة فذهب بالرفع، القراءة عىل السبعة القراء واتفق اآليتني.
اختيار إىل بابشاذ وابن السيد ابن ذهب ثم حكمهم، يبدلوا أن غري من والتوجيه التأويل
يف النصب اختيار مع خاص، غري ا عامٍّ فيه الطلب كان ما وهو اآليتني، مثل يف الرفع
به أُِريَد إذا األمر فعل أن وذلك عندنا؛ الحق هو الرأي وهذا اْرضبْه». «زيًدا مثل الخاص
ثا متحدَّ املتقدم االسم وكان الخرب، قياسه حكًما وكان الترشيع، معنى يف وقع عام معنى

بيَّنا. كما الرفع حكمه عنه
أعلم: وهللا — هو عام قانون أَيِْديَُهَما﴾ َفاْقَطُعوا اِرَقُة َوالسَّ اِرُق ﴿َوالسَّ آية: ففي
من لنوع األمر بصيغة الخرب ِصيغ وإنما أيديهما. قطع جزاؤهما والسارقة والسارق

سائغ. شائع صحيح عربي أسلوب وهو التنفيذ، عىل والحث التشديد
والسارقة والسارق املعنى إن قال: إذ اآلية؛ يف سيبويه كالم من واضح التأويل وهذا
مذهب رفضوا ثم سيبويه، تأويل النحاة ريض وقد حكمهما. عليكم يُتَىل الفرائض من

األول. من والثاني السيد، ابن
همزة بعد وذلك فعٌل، يليها أن فيها الغالُب أداٍة بعد االسم يكون أن الثاني: املوضع
أَْوىل بعدها الرفع يرى فسيبويه النافية، إن يف واختلفوا النافيتني، وال وما االستفهام
أخوات يف كذلك واختلفوا وال، بما ونها يُسوُّ والجمهور االسمية، الجمل عىل دخولها لكثرة

هل. غري االستفهام كلمات من الهمزة
ال به املتحدَّث الفعل فيتبعها الحدث عىل معناها يقع أن يَْغِلب ذكروا التي واألدوات

عنه. املتحدث االسم
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املعنى كان إذا نقول: بل النصب، وترجيح والرفع النصب جواز نرى ال هنا ونحن
االسم عن التحدث كان وإذا النصب، فالحكم فاعله عن به وتتحدث بالفعل تخرب أن
بالهمزة االستفهام أن فعنده األندلس، علماء من الطراوة ابن قال وبذلك الرفع. فالحكم
الفعل عن كان وإذا عمرو؟ أم رضبتَه أزيٌد مثل: واجب؛ فالرفع االسم، عن كان إذا
أم زيًدا أأكرمَت املوضع: هذا يف الكالم وسبيل أهنتَه؟ أم أكرمته أزيًدا نحو: فالنصب؛
تأليفها يف العرب ف وتََرصُّ العربية الجملة ُحرِّية تعلم وأنت تأخري. من «زيد» فُقدِّم أهنتَه،

الخاصة. الدقيقة املعاني من يريدون ِلَما
السياق أن من عنه، تبني ما بقدر بعدها االسم حكم إىل ترشد إنما األداوت فهذه
وجدَت إليه رجعَت وإذا الُحكم، مناط هو وذلك عنه، يتحدث اسم أو به ُث يُتََحدَّ لفعل

العنيف. والجدل الخالف من كثري يف الفصل
التأليف، وانسجام الجمل بني اللفظية املماثلة من النحاة استمده الثالث: واملوضع
االنسجام حق فمن فعلية، بجملة وقع قد املتقدم الحديث أو السابق االستفهام كان فإذا
يُمارى ال التي العربية نُُظم من االنسجام وهذا فعلية. التالية الجملة أو الجواب يكون أن
كالمه يقطع أن املتكلم غرض من كان فإذا النحويُّون. َلَمح مما كثريًا أوسع هو بل فيها،

الرفع. بعدها الحكم وكان ا» «بأمَّ الكالم ل فصَّ جديد حديث يف ويأخذ
جميًعا، نََظَمها واحد أصل إىل الباب هذا يف املتشعبة األحكام ُجِمعت كيف ترى فقد
ثابت؛ مطمنئ قرار عىل يعتمد تمييًزا بينها وميَّز الخالف، أوجه يف وَفَصل الُحكم، د وَوحَّ
الكلم تأليف يف العربية رس عن وأبان املعنى، وبني اللفظ حكم بني َوَصَل بأنه وذلك

فيها. والترصف
ذلك بدا قد يكن فإن أحكامه، وتفصيل الباب هذا بيان يف أطلنا أنَّا عددَت وربما
فيه ما لتذكر إليه تعود أن ونرجو الباب، بأبحاث العهد بعيد تكون أن نخىش فإنا لك،
بعد وستعلم عليها، بَْت ُرضِ وأحكام العربية، عىل ُفِرضت أمثلة ومن وجدل، خالف من

املستعان. وهللا يرسنا، ما ومبلغ أوجزنا ما مقدار
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معه املفعول (4)

ومن معه»، املفعول «باب وغريه النصب بني الحكم فيها النحاة د َردَّ التي األبواب ومن
والخشبَة». املاء و«استوى والطيالسَة» الربد و«جاء والنيَل» «رست املشهورة: أمثلته

معطوًفا يُعَرب أو معه، مفعوًال يُنَصب أن بني الواو، لهذه التايل االسم النحاة د ويردِّ
العطف يف وكان شبهه، أو فعل االسَم تقدم إذا النصب يرتجح ويقولون: قبله. ما عىل
يليه حتى عليه يُعَطف ال املتصل الرفع ضمري فإن وزيًدا. قمت مثل: وذلك ضعف،

وزيٌْد. أنا قمت فتقول: فاصل،
وزيد؟ أنت وما وزيد؟ أنت كيف مثل: فعل؛ االسَم يسبق لم إذا العطف ويرتجح

وزيد. أنا قمت مثل: ضعف؛ العطف يف يكن لم وإذا
النصب؛ وضعف الرفع، ترجيح عىل وزيد؟» أنت «كيف مثل: يف يُْطِبُقون وهم
به يليق ال وموضًعا ا، خاصٍّ معنًى الرتكيبني من لكل أن مع فعل يتقدمه لم االسم ألن
وتضع االثنني، صلة عن تسأل فإنك بالنصب، وأخاك؟» أنت «كيف قلت: فإذا صاحبه،
للمسألة. وموضع باالستخبار، جدير هو ما األمر من بينهما يكون حني الرتكيب هذا

كيف فتقول: فيه، تُْطِنب أن يمكن االثنني عن استخبار فإنه وأخوك؟» أنت «كيف أما
بالنصب ثريد؟» من وقصعًة أنت «كيف العرب: من النحاة وسمع أخوك؟ وكيف أنت
ال ملحذوف فاعًال الضمري قدَّر فإنما نصب ومن الرفع، األكثر «بل وقالوا:5 فوه فضعَّ

وانفصل.» الضمري برز وحده الفعل ُحِذف فلما تصنع؟ كيف واألصل: مبتدأً،
إنما معه املفعول إن وقولهم: العامل، فلسفة يف أَْصلُهم املأزق هذا أولجهم وإنما
وكانت يُنصب، لم شبهه أو فعل قبله يكن لم فإذا َسبََق.» وشبهه الفعل من «بما يُنَْصب
ألن ذلك فإنما عامل، يسبقه لم مما منصوب هو ما العرب عن ورد وإذا عاطفة، الواو
أغفلوا قد بأصلهم الوفاء سبيل يف أنهم عىل تقديره، فوجب وطوته العامل نوت قد العرب

ووضع. َوَوْضع وإعراب، إعراب بني ما فرق وأضاعوا املعنى،

املوضع. هذا يف سيبويه قدره ما متتبعة عليه، وتسري هذا ترى النحو كتب وكل ورشحه؛ التوضيح انظر 5
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الهذيل: ألسامة يرُوون «بما» االستفهام بعد الحال وكذلك

ُم��تْ��ِل��ٍف ف��ي وال��س��ي��َر أن��ا ف��م��ا

ما له: ويُقدِّرون النصب، فون ويَُضعِّ ويختارونه، الرفع فيجيزون السري؛ بنصب
ارمي: الدَّ مسكني قول هذا يف ومثله والسريَ؟ أكون

ب��ال��ج��ن��ود؟! ت��ه��ام��ة غ��ص��ت وَق��د ن��ج��د ح��ول وال��ت��ل��دَد ل��ك ف��م��ا

أو استنكار من فيه وما االستفهام ألن النصب؛ عىل إال البيتني يف املعنى وليس
معنى يؤدي ال إذن ألنه رفًعا؛ االسم يجيء أن يصوره وال االثنني، بني ملا هو إنما تعجب،

معنى. من فيه ما وضاع كله، االستفهام بطل بَطلت وإذا املصاحبة،
الزبرقان: يف السعدي املخبل بيت ويرُوون

وال��ف��خ��ُر — أخ��ي��ك َويْ��َب — أن��ت م��ا خ��ل��ف ب��ن��ي أخ��ا زب��رق��ان ي��ا

فإنه معناه، عىل ليدل الرفع إال فيه وليس أيًضا، النصب ويجيزون الرفع فريتضون
قول يف ترى كما العطف، إال هذا يصور وال الفخر، وما أنت ما قال: كأنه استفهامان،

اآلخر:

ال��س��وي��ق؟ ذاك وم��ا ج��رم؟ وم��ا َج��ْرٌم ال��ك��رم َس��ِوي��ق ت��ك��ل��ف��ن��ي

أن يجب حق ولكنه دقيق، فرق إنه أجل؛ موضٌع. ولكلٍّ اإلعرابني، بني ما فرق فهذا
سبيلُه. به وليُْسَلك وجهه عىل الكالُم ليُْفَهم له يُْفَطن

معنى يف الواو وكانت املصاحبة، معنى أردت إذا أنك الباب، هذا يف القضية وفصل
تمام من الواو هذه بعد االسم فإن أصلنا، مع سائًرا ذلك وكان النصب، وجب «مع»
معنى ترد لم وإذا النصب، فحكمه إليه، بمضاف وال عنه بمتحدث ليس الحديث،

العطف. واو فإنها — االصطالح هو كما — املعية أو املصاحبة
رشح يف الريض قال النحاة. من املحققني بعض به ح رصَّ قد الرأي هذا أن عىل
النص قصد إْن يُقال: أن «األوىل نصه: ما معه املفعول مواضع بعض مناقشة يف الكافية

فال.» وإال النصب، وجب املصاحبة عىل
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الصبان ونقله الدماميني، اإلسكندري الدين بدر اإلمام عن نُِقل ما منه وقريب
الخرضي: من ه ونصُّ عقيل، ابن عىل حاشيته يف والخرضي األشموني، عىل حاشيته يف
ملطلق والرفع املعية، يف نص النصب ألن والنصب؛ بالرفع يختلف املعنى أن «واعلم
فالوجه املعنى؟ اختالف مع العطف ح يَُرجَّ فكيف العاطفة، الواو شأن هو كما الجمع،
يُْقَصْد لم أو فالرفع، واإلبهام االحتمال بقاءُ أو فالنصب، ا نصٍّ املعيُة ُقِصدت إن يقال: أن

دماميني.» ا.ه. كالمهم. َمْحَمل األخري هذا ولعل األمران، جاز يشءٌ
أال محمًال، القوم لكالم ليجد ل تََمحُّ إال يشءٌ» منه يقصد لم «أو األخري: قوله وما

كالمهم»؟ محمل األخري هذا «ولعل بقوله: كالمه يختتم تراه
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وهذا منرصًفا، أو مرصوًفا املنون واالسُم ًفا، َرصْ ى يُسمَّ املعَرب االسم يَلحق الذي التنوين
أنهم وذلك التمكن؛ تمام االسمية باب يف االسم تمكن عىل دليًال النحاة يُعده التنوين

أقسام: ثالثة إىل االسم قسموا

فبُنَِي. الحرف أشبه الذي وهو متمكن، غري اسم (أ)
الرصف. من فُمِنع الفعل أشبه الذي وهو أمكن، غري ومتمكن (ب)

الفعل، شبه من وخلص الحرف، شبه من خلص الذي وهو أمكن، ومتمكن (ج)
ن. ونُوِّ فأُْعِرب االسم حقوق واستوىف

تمكن عىل الداللة معناه وأن معرب، اسم كل َحقُّ التنوين أن النحاة عند فاألصل
من بأوجه الفعل شبُه فيه يَتحقق حتى منه، يُمنَع ال وأنه التمكن، كل بابه يف االسم

الرصف». «موانع وها وسمَّ بيَّنوها الشبه،
لك ليتمثل رأينا؛ الذي األصل إىل نشري هذا، يف النحاة رأي نناقش أن قبل ومن

ومناقشتهما. املذهبني درس يف مًعا نأخذ ثم إجماًال، الرأيان
وهو هذا، بحثنا يف قرَّرنا الذي األصل من مستَمدة الباب لهذا نضعها التي والقاعدة
يجب معنى فللتنوين الكالم، يف إليها يقصدون معاٍن عىل الخواص بهذه تدل العرب أن

نتبيَّنُه. أن
أداة للتعريف العرب وضعت وقد التنكري، عالمة فهو خفي، غري التنوين ومعنى
اطراد وسرتى التنوين. وهي تلحقه، عالمة للتنكري وجعلت «ال»، هي االسم، أول تدخل
شقة أوسُع وسيكون ينرصف، ال وما األسماء من ينرصف فيما َقه وتََحقُّ الحكم هذا
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حتى يُْحَرمه، ال وأنه التنوين حقه أن يَرون فهم «الَعَلم»؛ يف النحاة وبني بيننا للخالف
املعارف، من غريه يُنوَّن ال كما ن يُنوَّ ال أنه ونرى الرصف، موانع من علتان فيه تتحقق

سرتى. كما التنكري، معنى من نصيب فيه يكون حتى التنكري عَلم يدخله وال
االسم منع يف األصل إن قالوا: أدلته، ونسوق وجه كل تمحيص يف نأخذ حني واآلن
إىل ترجع إحداهما االسم: يف علتني بوجود يتحقق ذلك وإن بالفعل، شبهه الرصف من

العلتني: مقام تقوم واحدة علة بوجود أو اللفظ، إىل ترجع والثانية املعنى
وصيغة مقصورة، أو ممدودة التأنيث ألف نوعان: العلتني عن تجزئ التي والعلة

الجموع. منتهى
الوصفية. أو العلمية هي املعنوية والعلة

األلف وزيادة والعدل، والتأنيث، املزجي، والرتكيب العجمة، هي: اللفظية والعلل
الفعل. ووزن والنون،

تمنع والوصفية اللفظية، العلل هذه من واحدة أي مع الرصف من تمنع فالعلمية
قولهم.1 ملخص هذا الفعل. ووزن والنون، األلف وزيادة العدل، مع

من باملنع األسماء أَْوىل لكان صح فلو الفعل، بمشابهة الرصف منع تعليلهم أما
ويف هيئته يف الفعل يسايران فهما مفعول، واسم فاعل اسم من املشتقُة، األسماء الرصف

الفعل.2 أنواع من نوًعا النحاة من جماعة عدَّهما حتى معناه،
والفعل، االسم بني املشابهة تحقق يف سببًا جعلوها التي العلل بالنقد تتبعنا وإذا
يقرب أن ال والفعل، االسم بني يباعد أن حقه وما الفعل، يف يكون ال ما منها وجدنا
املزجي والرتكيب والعجمة الفعل، عن وأبعدها االسم صفات أخص من فالعلمية بينهما.
اللغة إىل تُنَقل قد الغريبة الكلمة فإن الفعل، شبه عن الكلمة يبعدا أن حقهما من
فيها األفعال صوغ تُصاغ حتى الفعل مسالك تسلك ال ولكنها علًما، أو اسًما وتُستعَمل
عجمتها، وتُنىس استعمالُها، يُكرَّر حتى للكلمة يكون ال ما وذلك لترصيفها، وتخضع

يف إليه الرجوع وإمكان ووضوحه ذلك لقرب ورشطه؛ أمثلته ذكر يف وال نوع، كل بيان يف نطل لم 1
النحو. كتب من كتاب أقرب

تفسري وانظر كتبهم، يف املرتددة عندهم الشائعة االصطالحات من وهو فعًال، املشتق يسمون الكوفيون 2
االصطالح. هذا تكرَُّر تَر الكريم للقرآن الفراء
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ال االسمية عنوان تكون أن بالعجمة فأوىل الجديدة. اللغة يف يؤهلها مسلًكا وتَسلك
الفعلية.

وال الفعل، عن االسم يُبعد ما منها وأن عللهم، يف املفارقة هذه النحاة الحظ وقد
نوعها؛ ال الفرعية مجرد هنا للفعل االسم مشابهة وجه «إن فقالوا: به، شبَهه يحقق
االسم. من الفعل اشتقاق وهو لفظي، األول: وجهني؛ من االسم عىل فرع الفعل أن وذلك
العلل فهذه اسًما. إال الفاعل يكون وال فاعل، إىل أبًدا الفعل حاجة وهو معنوي، والثاني:
والتأنيث التنكري، فرع العَلمية ألن الفرعية؛ مجرد — زعموا كما — ق تَُحقِّ عدَّدوا، التي
فِلَم الفرعية، مجرد إىل قصدوا قد كانوا إذا أنهم عىل قالوا. ما آخر إىل التذكري.» فرع
وهي اللفظ، ناحية من فرعية فيه ُدَريْهم مثل أن النحاة بعُض الحظ وقد التحديد؟ هذا
املعنى إىل ترجع فرعية وفيه درهم، للفظ فرع ُدَريْهم فلفظ الصيغة؛ هذه عىل صوغه
بهما وأشبَه لفظية، واألخرى معنوية، إحداهما فرعيتان: فيه تحقق فقد التحقري، وهي

الرصف. من يُْمنَع ولم الفعَل،
القاعدة إىل وعدناه تركناه فإذا فيه، مسلكهم وضعف التعليل، يف اضطرابهم هذا
الرصف، من ممنوع هو ما األسماء من ورد فقد أيًضا، مضطربة وجدناها وضعوا، التي
ألقرب هو و«أمس»، . معنيَّ َسَحر به أُِريَد إذا «َسَحر»، كلفظ عللهم: من يشء به وليس
و«عشية» و«بكرة» «غدوة» يف هذا مثل وذكروا مرصوف، أمس وألي مرصوف، غري أمس
أَنَْكَر يختلفون ثم علًال، املنِع لهذا يفرضون النحاة وجعل ص٤٨-٤٩). ج٢، (س أيًضا

يَفرضون.3 فيما االختالف

مذاهبهم: من 3

والعدل. للعلمية املنع أن (أ)
والعدل. العلمية لشبه أو (ب)

اإلضافة. لنية حذف التنوين أو (ج)
«ال». لنية أو (د)

«ال». معنى لتضمن مبني أو (ه)
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غري عللهم من فيها وليس الرصف من ُمِنعت أعالم فيه الشعر من كثريًا َوَرَوْوا
األخطل: كقول العلمية؛

غ��دور ال��ث��غ��ور غ��ائ��ل��ة «ب��ش��ب��ي��َب» ه��وت إذ ب��ال��ك��ت��ائ��ب األزارق ط��ل��َب

حسان: وكقول مرصوف، وهو شبيبًا فمنع

األب��ط��ال ت��واك��ل ي��وم «ب��ُح��ن��ي��َن» أزره وش��دوا ن��ب��ي��ه��م ن��ص��روا

دورس: وكقول

ه��ن��د؟! وع��ن ل��ي��ل��ى آل ع��ن ق��ل��ب��ه ص��ح��ا ب��ع��دن��ا «دوس��ر» ب��ال م��ا وق��ائ��ل��ة

الشاعر: وقال

ذل��ي��لُ��ه��ا ُم��وٍد ال��ي��وم « «َم��َع��دَّ وأن ب��أق��ل��ة ال��ح��ص��ى ُع��دَّ إذا ول��س��ن��ا

الراجز: وقال

ف��رَّا ��َل��م��يُّ ال��سُّ «ُغ��ط��ي��ف» إذا بَ��رَّا ب��األم��ي��ر ل��ت��ج��َدنِّ��ي

«اإلنصاف»،4 كتابه يف شاهًدا عرشين نحو منه األنباري ابُن عدَّ هذا، من كثري يف
العلمية الكوفيون جعل حتى اإلعراب»؛5 «رسصناعة كتابه يف جني ابن منها جملة وروى

الرصف. بمنع تستقل علًة وحدها
والندرة الشذوذ من وليست إحاطتها، وعدم عللهم، بقصور تشهد مواضع فهذه
بن أحمد منهم — قوم أجاز وقد القاعدة. لتَطَِّرد عنها واإلغضاء إغفالها يصح بحيث
ترى. كما القاعدة تحطيم هذا ومعنى اختياًرا؛ املرصوف رصف منع — ثعلب يحيى

ليدن. طبع بعدها، وما ص٢٠٥ انظر 4
امللكية. املكتبة مخطوط يف النون حرف عىل الكالم بعد وأنواعه التنوين بحث انظر 5

102



الرصف

مرصوف. وهو رشطوا ما عىل املنع علة استوىف قد االسم ترى ذلك عكس ويف

بعض رفض حتى مرصوًفا كثريًا ورَد والعدل، للعلمية يُمنَع مما وأمثاله، فُعَمر (أ)
يف املعل «عذب سماها رسالة هذا يف الشنقيطي وللمرحوم برصفه، وقالوا منعه النحاة

ثعل». رصف
منعه رأوا مما وُرباع»، «ثُالث، رصف العرب عن روى الفرَّاء، الكوفة وإمام (ب)

أيًضا. والعدل للوصفية
قال: راجزهم،6 به ورجز اختياًرا، له نظري ال الذي الجمع رصَف قوم وأجاز (ج)

ال��ت��خ��ي��ي��را ب��ه ق��وم ادع��ى ح��ت��ى ك��ث��ي��را أت��ى ال��ج��م��ع ف��ي وال��ص��رف

يف منونًا ممنوعهم ورد وقد الوزن، إلقامة ممنوع كل رصف الشعر يف أجازوا ثم (د)
الشاعر: قال الوزن. إىل بالقياس وتركه التنوين فيها سواء مواضع

تَ��نْ��َف��ُع ودن��يً��ا آلخ��رت��ي، ج��زءًا ف��ج��اع��ٌل م��ل��ك��ُت م��ا ��ُم ُم��َق��سِّ إِن��ي

وأال ن تنوِّ أن يشء الوزن يمس تراه وال دنيًا، بتنوين األعرابي ابن أنشده قالوا:
ن. تنوِّ

قرأ كما واملشاكلة، املناسبة من لنوع درجة الكالم أعىل ويف النثر، يف ذلك أجازوا بل
.(٤ (اإلنسان: َوَسِعريًا» َوأَْغَالًال َسَالِسًال ِلْلَكاِفِريَن أَْعتَْدنَا َّا «إِن والكسائي: نافع

(االنسان: تَْقِديًرا» ُروَها َقدَّ ٍة ِفضَّ ِمْن َقَواِريًرا َقَواِريًرا، َكانَْت «َوأَْكَواٍب وقرءا:
.(١٥-١٦

.(٧١ (نوح: ا» َونَْرسً َويَُعوًقا يَُغوثًا «َوَال القراء: بعض وقرأ
األخفش: سعيد أبو قال لغٌة، حاجٍة لغري الكالم يف ينرصف ال ما رصف أن رَوْوا ثم
اضطروا الشعراء لغة وكأنها ِمْن، أَْفَعَل إال ينرصف ال ما كل يرصف من العرب من «إن7

أيًضا. الكسائي عن ُرِوي هذا ومثل الكالم.» يف لسانهم بها فجرى الشعر، يف إليها

اإلنسان. سورة يف حيان. أبي تفسري من والرجز املوسعة، الكتب كل يف القاعدة 6
يف حيان أبي وتفسري الباب، يف والتسهيل األشموني وانظر النحو، كتب من املوسوعات أكثر يف تجده 7

و«اإلنسان». «نوح» سورتي:
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ولقد — تتهدم وهي الرصف، يف قاعدتهم لتصح النحاة يجاهد كيف رأيَت وقد
اإلمام قال — اإلعراب أحكام سائر عن وتخلفها الباب هذا يف أحكامهم ضعف عرفوا
لسبب، إال العمل ويبقى العامل يوجد وال علته، عن يتخلف ال اإلعراب حكم «إن الرَّيض:
هو إذ ضعيف؛ سبٌب الرصف «وَمنُْع قال: ثم العلة.» عن يتخلف فإنه الرصف حكم أما

والفعل.»8 االسم بني ظاهرة غريُ مشابَهة

الرصف يف رأينا

وال العربية يمثل ال أنه تبني بعدما الباب، هذا يف النحاة قرَّر عما ننرصف أن وجب وقد
بدا ما ونذكر بيانه، فنزيد ومنعه، الرصف يف أصلنا إىل نرجع أن وآن أحكامها، يساير

دليله. من لنا
يدل التنوين إن فقالوا: أيًضا، هذا عىل النحاة نص وقد للتنكري، التنوين إن قلنا
ي ُسمِّ من لكل منوَّنًا سيبويٍه يقولون: املْعَربات؛ دون وحدها املبنيات يف التنكري عىل
كل عن للكف بالتنوين صٍه وكذلك ؛ معنيَّ ملخصوص تنوين بغري وسيبويِه االسم، بهذا
وال هذا تخصيصهم نقبل ال ونحن ، خاصٍّ حديث عن للكف تنوين بال وَصِه حديث،
وأوسع التنكري عىل داللة أكثر املعَرب يف أنه نرى بل املبنيات، عىل التنكري تنوين هم َقْرصَ
يدخل التنوين نجد لم املعارف َعَدْدنا وإذا التعريف، عىل ظاهرة آية حذفه وأن استعماًال،

الَعَلم. إال منها واحًدا
يدخل ال املعني، واملنادى بأل، واملعرف واملضاف، واملوصوالت،9 واإلشارة، فالضمري،

منها. شيئًا التنوين
وهي األعالم بعَض التنوين دخل لَم لنرى فيه ننظر أن يجب الذي هو وحده والعلم

املتقدمني. النحاة أقوال من وسنقدمه قريب، الجواب أن وسرتى معارف؟
عىل يدل فيه التنوين وأن ن، منوَّ وغري منوَّنًا سيبويه يف يقولون ما قريبًا قرأَت
التنكري معنى يدخله الَعَلم أن عىل فدلُّونا — الحالني كال يف َعَلم وهو — التنكري معنى

ولم ويَس، األشموني حاشية يف الصبان هذا نقل وقد الحاجب، ابن كافية عىل الريض رشح انظر 8
الرأي. هذا مثل التسهيل رشح يف وللدماميني ينسباه.

التنويُن قابل فقد املوصوالت. سائر دون تُضاف كذلك وهي — تُنوَّن فإنها «أي» املوصوالت من شذ 9

التعريف. علم وهي اإلضافة الننكري عَلم وهو فيها
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ببيان سيبويه لكتاب رشحه يف السريايف سعيد أبو اإلماُم املعنى هذا ح وضَّ وقد والتعميم،
التعريف يكون وإنما موضعني، يف النكرة تشارك املعرفة أن «اعلم قال: واضح، واسع
يمكن التي املضافة األسماء ويف األعالم، األسماء يف وذلك املتكلم، قصد عىل فيهما والتنكري

لفظية. إضافتها وتجعل التنوين، فيها
إبراهيٍم كل وما آخر، وعثماٍن بعثماَن ومررت آخر، وزيد زيد جاء األعالم: يف تقول

إسحاق. أَبو
شخًصا ي املسمِّ به يقصد الذي االسم ألنه التعريف؛ أصله العلم االسم صار وإنما
باسمه ليُْعَرف غريه أو زيًدا ابنه ى َسمَّ كرجل الشخوص، سائر من االسم بذلك لتلبيته
شخوص عىل االسُم ذلك فرادف به، ي ُسمِّ ما بمثل غريه ي ُسمِّ ثم أصله، وهذا غريه، من
أسماء فأشبه ا، عامٍّ باملشاركة صار ثم الختصاصه، به ي ُسمِّ منها شخص وكل كثرية،
أوَرده فإن االسم، ذلك له منهم واحد كل لجماعة؛ هو مما ونحوه، وفرس كرجل األنواع،
واحد أنه عىل أورَده وإن معرفة، فهو يعرفه املخاطب أن عنده واحد، إىل قاصًدا املتكلم

نكرة.» فهو املخاطب يعرفه ال جماعة من
عندنا آكد آخر ووجه التنكري، معنى من العلَم يَْدُخل ما رشح يف الجالء غاية فهذا
وصف من الكلمة ننقل حني فإنا الوصف، معنى فيه يُْلَمح ما كثريًا العلَم أن وهو منه،
بتاتًا؛ وإضاعته الوصف معنى إهدار إىل تقصد لم ذات عىل عَلًما فنجعلها مصدر أو
أو تمدح صفة إىل فيه نقصد أن ولوال العلم، من نوع واللقب واألمني. واملأمون كالرشيد
به جنحت فقد الصفة هذه عىل الداللة إىل ترمي العلَم استعملَت فإذا لقبًا، كان ما تذم
والفضل فضل فتقول: بأل، أخرى وتَعرُِّفها بالتنوين مرَّة تُنَكُِّرها الصفات، استعمال إىل

قال: تدليل بأدق الريض اإلمام لهذا دل وقد والزيد، وزيد

لنَهنأ، هاِنئًا يَت ُسمِّ إنما قولهم: العلمية يف الوصف ملح إمكان عىل والدليل
والسالم: الصالة عليه الرسول يف حسان وقول

م��ح��م��د وه��ذا م��ح��م��ود ال��ع��رش ف��ذو ل��يُ��ج��ل��ه اس��م��ه م��ن ل��ه وَش��قَّ

يُعتَرب الذي هو واللقب األعالم. من ة، وُقفَّ كاملظفر اللقب أن تعلم وأيًضا
النحاة: قول هذا ويؤكد األصيل، الوصف معنى ملح فيه فيمكن والذم، املدح فيه

ا.ه. املختلفة. املصادر أصلها التي األعالم عىل الالم تدخل إنما
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استعملوه فقد التنكري من نوًعا العلم يف أحسوا أنهم يشهد العرب واستعمال
ورد ا فممَّ سواه، املعارف من بيشء الصنيع هذا يصنعوا ولم أل، عليه وأدخلوا مضاًفا،10

الشاعر: قول مضاًفا

ي��م��ان ال��ح��دي��د م��اء م��ن ب��أب��ي��ض زي��دك��م رأس ال��نَّ��ق��ا ي��وم زي��دن��ا ع��ال
زم��ان ب��ع��د ال��س��ل��ط��ان أق��ادك��م ف��إن��م��ا ب��زي��د زي��ًدا ت��ق��ت��ل��وا ف��إن

وقال:

ح��ات��م اب��ن واألغ��رَّ ُس��ل��ي��م ي��زي��د ال��ن��دى ف��ي ال��ي��زي��دي��ن ب��ي��ن م��ا َل��َش��تَّ��اَن
م��س��ال��م غ��ي��ر ل��ألم��وال األزد أخ��و وال��ف��ت��ى ال��م��ال، س��ال��م س��ل��ي��م ي��زي��د

عنهم. كثري وهذا جني: ابن قال
بأل: استعماله ومن

َوس��اده��ا ال��م��ع��ض��الِت ق��ري��َش وك��ف��ى س��م��اح��ة ال��ول��ي��ُد ال��م��س��ام��ي��َح غ��ل��ب

النجم: أبي وقول

ق��ص��وره��ا ع��ل��ى أب��واب ح��راس أس��ي��ره��ا م��ن ال��ع��م��ر أمَّ ب��اَع��َد

العموم معنى فيه يكون أن وامتنع التعيني، تمام ُعنيِّ إذا العلم أن األدلة هذه وتمام
بن عيل مثل: أبيه؛ إىل ويُنَسب «ابن» بكلمة يُرَدف حني وذلك التنوين، يدخله أن يجز لم
أكثرهم وقال هنا، التنوين لتحريم سبب عن يكشفوا أن النحاة يستطع ولم طالب. أبي
التنكري. عالمة تجيء أن حرَّم التعيني تمام أن من ترى ما والحق تخفيًفا، حذف إنه

وَضَع ما غري عىل نقرِّرها وأن العلم، تنوين يف نراها التي القاعدة نقرر أن آن وقد
َعَلم كل يف ولك ن، يُنوَّ أالَّ العلم يف األصل وهي: وضعوا ما عكس عىل بل النحاة، جمهور

غريبة هي ثم اإلبهام. من فيها ما مبلغ وتعلم املوصوالت، من وأي العلم غري املعارف من يُضف لم 10
أي. وإعراب جميًعا بنائها من تعلم ملا املوصوالت يف
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اإلشارة وأردت التنكري من معنى فيه كان إذا التنوين تُلِحقه أن يجوز وإنما تنوِّنَه، أَالَّ
إليه.

املعري: بيت يف ظاهر االستعمالني ومثل

آدم إث��ر ع��ل��ى آدٌم ق��ب��ل��ه ه��ذا آدُم ي��ك��ون أن ج��ائ��ز

ليتم إليها اإلشارة وتعمد أرادها أنه ظاهر التنكري، من شية فيه كان ملَّا «آدم» ن فنوَّ
املعهود. الواحد «آدم» أراد ملَّا ينون ولم — معناه تصوير

مع ولكنه واضحة، مخالفة النحاة من الجمهور رأي يخالف ترى كما الرأي وهذا
الكوفيني «إن الريض: قال األئمة؛ من جماعة إىل منسوب املتقدمني، كتب يف معروف هذا
الرصف.» منع باب يف قوي سبب العَلمية ألن وحدها؛ بالعلمية الرصف من الَعلم يمنعون
نحاة من وهو أيًضا، السهييل الرحمن عبد اإلمام إىل األدب خزانة صاحب البغدادي وعزاه

وحذَّاقهم. األندلس
كان ما إال تدخل ال وإنها األصل، للمح الَعَلم عىل تدخل «ال» إن النحاة: قال وقد

األصل. للمح الَعَلم يدخل التنوين إن أقول: وكذلك مصدر، أو وصف عن منقوًال
التنوين. ويدخله التنكري، معنى يأتيه األصل هذا َلْمِح وِمن

وجدناها التنوين، وتحريم الرصف منع فيها النحاة ر قدَّ التي املواضع امتحنا وإذا
تأييًدا. األصل هذا تزيد

أالَّ األعجمي االسم يف ويشرتطون والعجمة، للعلمية االسم يمنعون أنهم ذلك فأول
األعجمية من نقل يكون أن أي عَلًما، وضعه قبل العربية يف نكرة استعمل قد يكون
التنوين يف له أصل ال إذ الرصف، من ممنوع فإبراهيم بإبراهيم، يت سمَّ فإذا علًما، وجعل
نكرة العربية يف استعمل مما و«أستاذ» «إستربق» بمثل يت سمَّ إذا أما يُلمح؛ أن يمكن
التنوين أن يشهد وذلك العجمة، يستوفرشط لم ألنه الرصف، من عندهم يمنع لم ن ونُوِّ

األصل). (للمح يقولون كما أو عنه نقل الذي أصله ناحية من العلم عىل يدخل
تأليفه صورة له وبقيت أخرى لغة من نقل اسم وهو املزجي، املركَّب والثاني:

بعده. ن ينوَّ أن فيمكن العَلمية قبل منونًا كان أصٍل من له فليس وتركيبه،
أعالًما وجدوا أنهم وذلك كثريًا، اختالًفا النحاة فيه اختلف الفعل، وزن والثالث:
الفعُل صيغٍة عىل االسم يكون أن فاشرتطوا فتمنع، توازنه وأخرى تُمنَع، وال الفعل توازن
بعد لهم تستقم لم القاعدة أن عىل بالفعل، أَحقُّ هي بزيادة بدئ قد يكون أو أوىل، بها
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عبد ومذهب رشطهم، فيه وليس الرصف من ممنوًعا «جال» مثل رأوا فقد اشرتطوا، ما
االسم يكون أن يشرتط «إنه يقول: هذا، يف وأرصحها املذاهب أوضح إسحاق، أبي بن هللا

النقل.» هذا فيه وظاهًرا الفعل عن منقوًال
النقل، هذا فيه ظاهًرا وكان الفعل، عن نقل قد كان إذا الَعَلم أن عندنا: وتفسريه
تنوين حني به ويستأنس يُْلَمح أصل فال التنوين، من محروم أصله أن واضًحا كان

العَلم.
أال الرصف من األسماء هذه مثل ملنع النحاة اشرتط وُزفر، ُعمر مثل العدل؛ رابًعا:
ُمنَكًرا استعمل قد ألنه يَُرصف ُزَفًرا إن قالوا: استعمالها، قبل نكرات استعملْت قد تكون
التنوين من املنع سبب نجد وهنا الزفر»، «السيد فقيل: علًما، يكون أن قبل ومعرًفا
إذ التنويَن فُحِرم عَلًما؛ يكون أن قبل منوَّنًا يُستعمل لم العَلم أن وهو واضًحا، ظاهًرا
ما أول اشتقت مرتجلة أسماء هي إنما معدولة وها سمَّ التي األسماء وهذه عَلًما، كان
املتأخرون، النحاة فيه حار الذي العدل معنى فهذا أعالًما؛ لتكون أصولها من اشتقت
الرصف من ممنوًعا االسم ُوِجَد «إذا وقالوا: الرصف، ملنع مفرتَضة علة بأنها حوا رصَّ حتى

الثانية.» العلة هو العدل أن ُفِرض واحدة علة إال فيه وليس
الباب هذا أكثر ألن وذلك الرصف؛ موانع من عدِّه يف النحاة أخطأ وقد التأنيث، ثم
إذا إنك النحاة: قال منوَّنة. وغري منوَّنة ترد وهي القبائل، وأسماء البالد، أسماء استعماًال
وإن ونوَّنت؛ فَت َرصَ املكان إىل قصدت وإذا تَِرصف، لم البقعة إىل املكان اسم يف قصدت
والقوم الجمع إىل أردت وإذا التنوين، َمنَْعَت والجماعة القبيلة منه أردت إذا القبائل اسم
مرصوفة، وغري مرصوفة األسماء هذه رووا أنهم عىل يدل النحاة من ل تمحُّ وهذا نوَّنت،

يروون: يساعدهم، ال واملرويُّ التأنيث، وهي العلة هذه لها فتكلفوا

وف��روع��ا ال��ع��ال ف��ي أص��وًال ط��اب��وا ان��ت��َم��وا إذا األك��رم��ون ق��ري��ُش وه��م

يستقم لم البطن أو القبيلة وأنها قريش، يف التأنيث بنية كان الرصف منع أن فلو
إىل القصُد وعدمه، التنوين مناط أن نرى ونحن السالم. املذكر بجمع وصفها هذا مع
ن، ينوِّ فال إليه املشار املحدَّد الجمع هذا يعني وهو «قريش» الشاعر: يقول فقد ، معنيَّ
بأولها واإلحاطة تعيينها إىل يُرَمى ال التي الكثرية الجماعات هذه قريش من يريد وقد

التعيني. إرادة التنوين فمالك ن، فينوِّ وآخرها
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كاتب هللا عبد أبا «أن الزبيدي: بكر أبو رَوى ما هذا يف ورصيح البالد. أسماء كذلك
منونة، غري عربية» «قرى هي إنما شبة: بن شبيب فقال ن، فنوَّ عربية» «قًرى قال: املهدي
بالحجاز التي القرى أردت كنت «إن فقال: النحوي، الكويف الجعفي قتيبة أبا فسألوا
قال: نوَّنْت.» السواد من قًرى أردت كنت وإن تنرصف، ال فهي عربية قرى لها يُقال
نحويٍّ شهادة هذا ففي ا.ه.11 شبيب».» قال كما «هو قال: بالحجاز.» التي أردُت «إنما

التعيني. مناطه هنا التنوين أن وعربيٍّ
وقد سائرها، إىل ِقيَس إذا قليل فهو املؤنثات من والقبائل البالد أسماء عدا وما
فقليلة، اإلناث أعالم أما كثرية، فيه املذكَّرة األعالم أسماء فوجدنا الكريم القرآن إىل رجعنا
حقيقة ألنثى َعَلٍم من فيه وليس وثمود»، «كعاد ولقبيلة ويثرب»، «كمكة، ملكان وأغلبها
تجد لم الشعر إىل ورجعت حجة، القرآن غري أردَت فإذا أعجمي، اسٌم وهو «مريم» إال

ينرصف.» ال ما الشاعر «ويرصف يقولون: وهم دليل، من فيه
مع الرصف من االسم لها يُمنَع التي العلل ومناقشة العلمية، من إذن انتهينا
ُقِصد إذا ن يُنوَّ إنما وأنه ن، يُنوَّ أالَّ علم كل يف األصل أن من قرَّرناه ما وأثبتنا العلمية،
أوفق هذا أصلنا أن وتبني أصل. فيه له كان إذا بالتنوين آنَس يكون وأنه تنكريه، إىل

العرب. كالم من النحاة روى ما تفسري يف وأمىض للعربية،

الوصفية

األلف وزيادة العدل، وهي: النحاة، عدَّدها ثالثة، مواضع يف الرصف من الصفُة تُْمنَع
الفعل. ووزن والنون،

وثالث. ومثنى، وُجمع، أُخر، هي: معدودة كلمات يف يكون فإنه العدل أما
اإلفراد لزم نُكِّر إذا التفضيل «أفعل» أن وذلك اآلخر؛ عن به ُعِدل أُخر إن ويقولون:
فجمع ملعرَّف، مضاًفا أو مُعرًَّفا كان إذا إال يُجَمع فال أحكامه، من ٌ بنيِّ هو كما والتذكري،
وجدت فقد «أَْل»، فيها يذكر لم ولو معرَّف، إىل بها أُريَد أنه عىل دليل أُخر عىل آخر
عىل الرصف من ُمِنعت أو التنوين، ُحِرمت أجله ومن التعريف؛ من معنى أُخر يف أن

اصطالحهم.

للزبيدي. واللغويني النحويني طبقات يف النحوي قتيبة ترجمة انظر 11
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عىل هذا فدلَّ املعرفة، إالَّ بها يُؤكَّد ال فإنه «أُخر» من أوضح فيها فاألمر ُجمع أما
التنوين. من منعها يف السبب كان ذلك وأن التعريف، معنى من فيها ما

الرصف، منع يف ا خاصٍّ بابًا تُجَعل أن ينبغي يكن لم قليلة كلمات هذه وثالث: ومثنى
أن حكى الكوفة نحويِّي إماَم الفراء أن ُرِوي وقد العدل، وهي العلة، هذه لها وتُنتََحل
األسماء مذهب بها ذهبَت إذا رصَفها أُِجيُز وقال: منونة، وغري منونة تُستعَمل وثالث مثنى

النكرات.
نية هي إنما وُجمع، أَُخر من التنوين منع يف السبب أن جليٍّا تبيَّنا وقد تنتهي
إىل بهما ُقِصد إذا التنوين منهما يُحذَف وأنه قليل، وثالث مثنى استعمال وأن التعريف،

التعريف. من يشء
«َعْدًال». النحاة سماها التي املفرتضة العلة هذه إىل حاجة فال

تكون أن منها: رشوط، الرصف من منعها يف اشُرتِط فقد والنون، األلف زيادة أما
بنو وهم العرب وبعض فعالنة، عىل مؤنثها يكون وأال «فعىل»، مذكر «َفْعالن» زنة يف
التنوين جائزة هذا عىل فهي فعالنة، عىل مؤنث َفْعالن لكل يكون أن يجيزون أسد12
نون التنوين وألن والنون، األلف لزيادة رعاية قلة وعىل أحيانًا تنوينها يُحذَف وإنما أبًدا،

أخرى.
وأفعل التفضيل، أفعل يف يكون ما أكثر وجدناه الوزن لهذا رجعنا إذا «أفعل»: وزن
التعريف، من نوع بِمن واستصحابه مَعرًَّفا، يكون أو بِمْن مصحوبًا يُستعَمل التفضيل
«أْفَعل» أن فواضح التفضيل، أفعل ملعنى التكملة بمثابة هي مِلن التالية الكلمة إن بل
شديد يكون أن يجب وألنه التعريف، من حظٍّا فيه ألن «ِمن»؛ َصِحب إذا التنويَن يُْحَرم
الكلمة تمام إىل يشري التنكري عىل يدل كما والتنوين له؛ تكملة كانت إذ بمن االتصال
يف وال رضورة يف يَُرصف، ال الباب هذا أن الكوفيون َرَوى ولذلك بعدها؛ عما وانقطاعها
أصل كان وربما عليه، ُحِمل فإنه أفَعل عىل وزنه جاء مما التفضيل أفعل غري أما غريها.
الوصف؛ أصل وبقاء التفضيل، نسيان مع استعماله كثر ثم التفضيل، هو «أَْفَعل» كل

التفضيل. أفعل منه يُشتَق ثم وصًفا، أفعل منه يُشتَق فعًال تجد ال أنك ذلك ودليل

نحاة إمام الكسائي وكان اللغة، وقوة بالفصاحة واملعروفون نجد، وسكان قريش إخوة أسد وبنو 12

الفصاحة، وفيها أسد بني شيوخ تركت أعرابي: له قال اللغة ليطلب خرج فلما أسد، لبني موىل الكوفة
النحاة). طبقات كتب يف الكسائي ترجمة (انظر: اللغة؟! تطلب وجئت
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الرصف

بشطريها: القاعدة لنا استقامت وبذلك
التنكري. من يشء يدخله أن إال ن يُنوَّ أالَّ العلم يف األصل أن األول: الشطر

من نصيب فيها كان إذا إال التنوين من تُحَرم وال ن، تُنوَّ الصفة أن الثاني: والشطر
التعريف.

مطلًقا. «أفعل» ثم ِمن» «أفعل هي باطِّراد رصُفها يُْمنَع التي والصفة
النحاة، يقول كما العلتني، مقام تقوم التي العلة إال الرصف موانع من يبَق ولم

موضعني: يف وذلك
الجموع. منتهى صيغة والثاني: وممدودة، مقصورة التأنيث ألف األول:

يهتم لغرض أتت وقد حذفها، يستدعي فالتنوين املقصورة، التأنيث ألف أما
من نعلم فإنا التأنيث. وهو والتنكري، بالتعريف عنايتهم فوق به ويُْعنَون العرب به
وأحرص والتذكري، التأنيث بإشارات االحتفاظ إىل أميل العربية أن الكالم مراقبة
عالمات فللتأنيث والتنكري؛ التعريف عىل تحرص مما بأكثر النوعني بني التمييز عىل
وافهمي، اكتبي يف: املمدودة الكرسة أو والياء وأنِت. وِت، ِذ، يف الكرسة منها متعددة:
وبيداء، صحراء يف املمدودة واأللف وبرشى، ذكرى يف: واأللف وتفهمني. وتكتبني

فتاة. يف والتاء
إشارات الفعل يف والتزمت أخرى، صيغة املؤنث ولجمع صيغة، املذكر ولجمع
من ذكرنا ما غريَ واملؤنث املذكر بني بالتفريق عنايتهم من ترى وقد للفاعل، التأنيث
األدوات، وكثرة التفصيل من األمر تجد لم والتنكري التعريف إىل جئَت فإذا األمثلة،

والتأنيث. التذكري يف رأيت كما واملنكر، املعرَّف بني بالتفرقة والعناية
التنكري عىل عالمة من وال «ال»، غري للتعريف أداة من لهم وليس كثرية، فاملعارف
من استعمالُهما يبلغ لم العالمتني هاتني أن وجدت بحثًا األمر زدت فإذا التنوين، إال
املبني يف قليًال إال النحاة له يفطن لم التنكري فَعَلم النوع؛ يف التفرقة بلغته ما الدقة

باستخدامه. العناية وضعف استعماله، خفاء عىل دليًال هذا وحسبك علمت، كما
حكم ولها التنكري، معنى وفيها الكلمة عىل تدخل قد «ال» وهي التعريف وعالمة

السلويلِّ: بيت يف رَووا كما النكرة

ي��ع��ن��ي��ن��ي ال ق��ل��ت ث��م��ت ف��م��ض��ي��ت ي��س��ب��ن��ي ال��ل��ئ��ي��م ع��ل��ى أم��رُّ ول��ق��د
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النحو إحياء

ي��رض��ي��ن��ي س��خ��ط��ه وح��ق��ك إن��ي إه��اب��ه ع��ل��يَّ م��م��ت��ل��ئً��ا غ��ض��ب��ان

لُِّكلِّ ﴿َويٌْل تعاىل: كقوله معرفة إىل مشرية وهي منها، خالية الكلمة تكون وقد
وهي النكرة ُوِصفت قالوا: .(١-٢ (الهمزة: َدُه﴾ وََعدَّ َماًال َجَمَع الَِّذي * لَُّمَزٍة ُهَمَزٍة
السامعون. يعرفه معهود إىل يشري «همزة» كان ملَّا «الذي» وهي باملعرفة، «ُهَمَزة»

عَلم عىل حرًصا بالتنوين ى يَُضحَّ أن العربية طبيعة مع منسجًما نراه ذلك بعد
املمدودة واأللف املقصورة، األلف يف واضح فهذا وفضىل. وعليا، دنيا، فتقول: التأنيث،

ُحكمها. فاستصحبت املقصورة، من هي
الجموع. منتهى صيغة الثاني: املوضع

قبل من بيَّنا وقد التعريف، معنى من فيه ملا عندنا منه التنوين ُحِذف وإنما
اإلحاطة إىل قصَدْت فإذا املتعدد، من والواحَد الشائع الفرَد باملنَكَّر تريد العرب أن
لالستغراق يجعلونها التي «ال» يف ذلك ورأينا التعريف. مواضع من جعَلته والشمول
َلِفي اْإلِنَساَن إِنَّ * ﴿َواْلَعْرصِ تعاىل: هللا قال بعدها، االستثناء ويجيء واإلحاطة،
«ال بعد كذلك االستغراق تعريَف ورأيْنا ،(١-٢-٣ (العرص: آَمنُوا﴾ الَِّذيَن إِالَّ * ُخْرسٍ
والنحاة األفراد، جميع وشمول االستغراق به أريد إذا الجمع يف واضح وهذا النافية».

اإلحاطة. وتمام االستغراق معنى ففيها الجموع منتهى صيغة هذه إن يقولون:
التنوين؛ ُمِنع اإلحاطة عىل والداللة االستغراق بالجمع ُقِصد إذا أنه هنا: نرى والذي
لم فإذا والتنكري، التعريف يف ومجراها العربية طبيعة عىل التعريف معنى من فيه ملا
من العرب من «أن الريض اإلمام نَقل وقد منون. فاالسم واإلحاطة االستغراق إىل يُْقَصد
منوٌط وتركه التنوين يف األمر أن من قلنا ما تصديق وهذا مختاًرا.» الصيغة هذه ينوِّن

ينرصف. ال فيما التنوين حكم فهذا عدمه. أو الشمول بإرادة
عند قبل من إليه أرشنا فقد النحاة، يقول كما الكرسة، عن نيابة بالفتحة إعرابه أما

إليه. الرجوع وتستطيع الفرعية، العالمات يف الكالم
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خامتة

النحو، يف فكرتي للقارئ أقدم أني واطمأننت بيانه، أردت ما تم فقد حمد؛ أي هلل والحمد
فتذرها عاصفة، تعصف أن وأمنت النواحي، ملمومة مسوَّاة مكتوبة االسم، إعراب ويف

مستمع. نفس يف فكرة من طرًفا أو جذاذ، يف مذكرة
عىل يغطي أن خشيت ما املسائل تفصيل من وَطرحت اإليجاز، عىل حرصت لقد
ألن االسم؛ بإعراب ا خاصٍّ البحث هذا أرسل أن وآثرت أطرافها، بني يباعد أو الفكرة،
بحثه يف مستقالٍّ منفرًدا يقوم االسم إعراب وألن درسه، عىل وأبعث بيانه، إىل أدنى ذلك
عىس ما الباحثني، وبحث الناقدين، نقد من أجد أن أرجو وألني الفعل، إعراب عن وبيانه

بعد. من عرضه أو الفعل، درس يف به أنتفع أن
البحث هذا يف الناس إىل وأتقدم زمنًا، الفعل بإعراب أستأخر أن رأيت كله لذلك
تقديرها إىل وسيلة وقربها الفكرة وضوح يكون أن أرجو وأنا وحده، االسم بإعراب
غري يف سبهلًال تميض أن ألكره فإني تقويًما، أو تأييًدا الناقدين من تجد لم فإن ونقدها،

تهديم. وال نقض
يستطيع فلن بها، يبرشوا أو لها يتجهموا ومهما إياها، الناس استقبال يكن ومهما
بُنِيَْت وقد العامل». «نظرية السابقة العتيدة نظريتهم إىل يركنوا أن بعد، من النحاة
ومألت يزيد، أو عام ألف النحاَة وشغلت قواعده، واستقرت النحو، أصول قبل من عليها
أُفِردت خاصة، فلسفة لها تمثلت بل وجدًال، وفلسفة خالًفا النحوية الكتب من مئات



النحو إحياء

أبي لإلمام اإلعراب» و«جدل النحو» «أصول كتابَْي يف تقرأها أن وتستطيع بالتأليف،
األنباري.1 بن بكر

النحاة. لعقول سحرها وال النحو، يف القديم سلطانها بعد، من النظرية هذه تجد لن
يبحث حني نفسه وستخذله وهلهلة، تهافت من فيها ما يُحس فسوف بها استمسك ومن
غري عن يبحث أنه يرى ثم النداء، أو االختصاص أو واإلغراء، التحذير مثل يف العامل عن

يشء.
تُقَصد، وغاية كثري، خري عندي هو وسلطانها، النظرية هذه من النحو تخليص
عنها انحرف بعدما الصحيحة، طريقه يف بالنحو يسري ورشاد إليه، يُسعى ومطلب
يف ومزية األداء، عىل قوة من فيها ما وذوق العربية، معرفة عن الناس يصد وكاد آماًدا،

التصوير.
أجزاءها، وتنظم أطرافها، تجمع البحث، من بقية العامل لنظرية أضمر أزل لم
متحف من زاويتها يف لتَُعد الظالم، العاهل آثار تُجَمع كما ولكنه بنواحيها. وتحيط

تاريخي.
أبوابه، من عدًدا وتقتصد الطالب، إىل وتقربه النحو تيرس رشحناها التي والفكرة
بني الصلة من مستقر أساس عىل القواعد تضع ثم مباحثه، من كثري عن وتستغني
تكون أن قريبًا كان إليها، ونبه الصلة تلك بمراقبة الطالب أخذ فإذا واملعنى، اإلعراب
والعدد، النوع يف يخطئ يكاد ال املتكلم أن قبل من بينت وقد السليقة. بمنزلة منه
فإذا معنى، من والعدد النوع إشارات يف بما لحسه ذلك وأن أحكامهما، رعاية يف وال
الكثري، الخالف هذا إىل سبيل من يكن ولم قل، أو فيه الزلل أمن اإلعراب، كذلك كان
تُدَّعى، الفلسفة من نظريات وال املعنى، الَحَكم فإن النحاة. بني الرشر الطائر والجدل
جهة من فإنه مباحثه؛ وقلَّت الدارس، عىل تيرسَّ قد الجهة، تلك من النحو كان وإذا
ويطيلوا اللغة، إىل يعودوا أن عليهم ويوجب ودأَبًا، ا جدٍّ النحاة من يستدعي أصبح أخرى
ويُبينوا والتعبري، التصوير يف خصائصها ليجمعوا أساليبها؛ مراقبة يف وينعموا فحصها،
من ينال ولن اللغة، أغراض من وغريها والتوقيت والتأكيد واإلثبات النفي من أساليبها
وال فيها. املختلفة الدالالت وأنواع بأساليبها، ا وحسٍّ اللغة يف ذوًقا ُوِهب من إال شيئًا ذلك
القواعد ن تدوَّ حتى الذوق، صحيح الحس، مرهف أديب إال النحو يف يَعَمل أن ينبغي

واسعة. رحمة هللا رحمه باشا تيمور ومكتبة امللكية، املكتبة مخطوطات من 1
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خاتمة

لهم سيكون الكريم. القرآن يف الكايف والنص الوافر، املدد النحاة هؤالء وسيجد الجديدة،
وينتفعون األداء، وأساليب العبارة أحكام فيه يتتبعون النقية، السليمة والحارضة البادية
من أسلم الشاذ يكون ولقد شاذٍّا. ي ُسمِّ وما متواتًرا، منها ي ُسمِّ ما ورواياته، بقراءاته
أن كاٍف املقدار يف الكتاب ومثل وقصائده. والشعر ونصوصه، األدب يف رووه ما أوثق

وتحريرها. القواعد لتدوين األصل يكون
بركته مدى يَُحدُّ وال جديده، يبىل ال الحكيم الكتاب أن عىل جديدة، بينًة ستكون

جميًعا. ولألمم األمة، لهذه
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