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ملخّ�صُ البحث 

التي القت قبوالً ورواجًا  النّحوّية املشهورة  املتون  ابن مالك من  ألفّية  ُتعدُّ 
كبريين يف األوساط الّلغوّية، وقِد اهتّم النّحاة برشحها وتوضيحها، وكان ابن 
أبيات  توضيح  القول يف  فّصلوا  الذين  النّحاة  بني  تعاىل- من  اهلل  عقيل -رمحه 
برصّيني  من  النّحاة  مذاهب  إىل  فيها  وأشار  وافيًا،  رشحًا  رشحها  فقْد  األلفّية، 
ورافضًا  منها،  قساًم  دًا  مؤيِّ آراءهم،  حًا  موضِّ وأندلسّيني،  وبغدادّيني  وكوفّيني 
اآلخر. ويستعرض هذا البحث، بيان اآلراء النحوّية للبرصّيني يف كتاب رشح ابن 
عقيل، وبيان موقفه من املسائل اخلالفّية التي يستعرضها، وترجيحاته، بعد مجِع 
تلك اآلراء ودراستها، للخروج بنتائج مهّمة يف املوضوع، أبرزها أّن ابن عقيل 
وكذلك  يعرضها،  التي  اخلالفّية  املسائل  يف  الكوفّيني  عىل  البرصّيني  م  يقدِّ كان 
بيان العلامء الذين ينقُل آراَءهم، قّلًة وكثرًة. وقِد اعتمد البحث عىل العديد من 

املصادر اخلاّصة بالنّحو أو العاّمة، بحسب ما تقتضيه الّضورة العلمّية.
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ABSTRACT

Ibn Malek's Alfiyya is considered to be one of the 

outstanding grammatical texts. This text has been very 

popular for grammarians for a long time. Grammarians, on 

their part, made noticeable efforts to explain and comment 

on this Alfiyya. Ibn Aqeel, for example, explained this text 

adequately. He also referred to various grammar schools 

such as Basra, Kufa, Baghdad, and Andalusia, shedding 

light on their points of view, advocating some of them and 

rejecting others.

This research paper reviews the grammatical views 

of Basris in Ibn Aqeel's book on explicating the Alfiyya. It 

also projects its attitude towards controversial matters 

reviewed in the study. One important result is that Ibn 

Aqeel preferred Basris to Kufis as to controversial matters.
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املقّدمة 

الم عىل سيِّدنا حمّمد، وعىل آله الطيِّبنَي  احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، والّصالة و السَّ
الطاهريَن، وَمن َتبِعهم بإحساٍن إىل يوم الّدين. 

أّما بعُد:
لقْد وضع ابن مالك ألفّيته التي القت قبوالً كبريًا يف الوسط الّلغوّي، ونتج 
عن هذا القبول الذي القته اهتامم النّحاة برشحها وتوضيحها، وحصل تباين بني 
الرّشوح، فمنهم َمن أوجز، ومنهم َمن فّصل يف املسائل النّحوّية التي عرضها، 
توضيح  يف  القول  فّصلوا  الذين  النّحاة  من  تعاىل-  اهلل  -رمحه  عقيل  ابن  وكان 
من  النّحاة  مذاهب  إىل  فيها  وأشار  وافيًا،  رشحًا  رشحها  فقْد  األلفّية،  أبيات 
منها،  قساًم  دًا  مؤيِّ آراءهم،  حًا  موضِّ وأندلسّيني،  وبغدادّيني  وكوفّيني  برصّيني 
ورافضًا اآلخر. وقْد عرضُت يف هذا البحث آراء البرصّيني؛ إذ قمُت بجمعها 

ودراستها، وكانت عىل قسمني:
بن  ويونس  أمحد،  بن  اخلليل  مثل:  بعينه،  عاملٍ  إىل  اإلشارة  األّول:  القسم 

د. حبيب، وسيبويه، واألخفش، واملربِّ
، وقْد  ٍ والقسم اآلخر: اإلشارة إىل املذهب البرصّي من دون حتديد عاملٍ معنيَّ

سلك يف هذا القسم طريقني:



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 186

ُجهوُد الب�شريِّنَي النَّحوّيُة من خالِل �شرِح ابِن عقيٍل

1- اإلشارة إىل املذاهب النّحوّية من دون ترجيح.
2- ترجيح املذهب البرصّي عىل غريه من املذاهب، وذلك يف مسألتني.

وقد استعنُت يف هذا البحث بكتب النحو، مثل: كتاب سيبويه، واملقتضب، 
ل، البن يعيش، ورشح ابن  اللَّبيب، البن هشام، ورشح املفصَّ د، ومغني  للمربِّ
البغوّي؛  تفسري  مثل:  التفسري،  وكتب  لألزهرّي؛  الترصيح،  ورشح  عقيل، 
وكتب الرّتاجم، مثل: الفهرست، البن النديم، ونزهة األلّباء، لألنبارّي، وإنباه 
الرواة، للقفطّي، وشذرات الذهب، البن عامد احلنبّل، وغريها، فإْن وفِّقت فِمن 

يطان. اهلل وحده، وإْن كانت األخرى، فِمن نفيس والشَّ
وآخُر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي.
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التمهيد: ابن عقيل و�صرحه
1- ابن عقيل: البن مالك مؤلَّفات كثرية يف العربّية، وقلَّ أن جتد من بينها 
كتابًا مل يتناوله العلامء منذ زمنه إىل اليوم بالقراءة والبحث، وبيان معانيه بوضع 

الرشوح الوافية والتعليقات عليه.
ومن هذه املؤلَّفات كتابه »اخلالصة«، الذي اشتهر بني النّاس باسم »األلفّية«، 
الذي مجع فيه خالصة علَمي النَّحو والتَّرصيف، يف ُأرجوزٍة ظريفٍة، مع اإلشارة 

إىل مذاهب العلامء، وبيان ما خيتاره من اآلراء، أحيانًا.
أبو حمّمد، عبد  اإلمام  َمن رشحها  أشهر  كثرية، ومن  الكتاب  ورشوح هذا 
وقْد  األنصارّي،  هشام،  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يوسف  بن  ين  الدِّ مجال  اهلل 
ألفّية  املسالك، إىل  تني: إحدامها يف كتابه »أوضح  ابن هشام اخلالصة مرَّ رشح 
اخلالصة«،  قّراء  عن  اخلصاصة،  دفع   « ساّمه  كتاب  يف  والثانية  مالك«،  ابن 
ين بن حمّمد بن عبد اهلل بن مالك؛  وممّن رشح اخلالصة: العاّلمة حمّمد بدر الدِّ
والّشيخ  املرادّي؛  عمر،  بن  اهلل  عبد  بن  قاسم  بن  الّدين  بدر  احلسن  والعاّلمة 
والّشيخ عبد  احلنفّي؛  العينّي،  بابن  املعروف  بكر،  أبو  ين،  الدِّ الّرمحن زين  عبد 
ين بن أمحد  الّرمحن بن عّل بن صالح املكودّي؛ وأبو عبد اهلل، حمّمد شمس الدِّ
ابن عّل بن جابر، اهلوارّي، األندليّس، املرسينّي، الضير؛ وأبو احلسن، عّل نور 
موسى  بن  ين  الدِّ برهان  إبراهيم  والّشيخ  األشمويّن،  املرصّي،  حمّمد  بن  ين  الدِّ
ين بن أيب بكر، الّسيوطّي؛  ابن أّيوب، األبنايّس؛ واحلافظ عبد الّرمحن جالل الدِّ
والّشيخ حمّمد بن قاسم، الغزّي، أحد علامء القرن التاسع اهلجرّي؛ وأبو اخلري، 
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قايض  ومنهم  اجلزرّي؛  بابن  املعروف  اخلطيب،  حمّمد،  بن  ين  الدِّ شمس  حمّمد 
ين بن عبد اهلل بن عبد الّرمحن بن عبد اهلل، ابن عقيل،  القضاة عبد اهلل، هباء الدِّ
األصل،  اهلمدايّن  طالب-  أيب  بن  عقيِل  إىل  نسبة  العقيّل-  اهلاشمّي،  القريّش، 
املحّرم من سنة  التاسع من شهر  اجلمعة،  يوم  املولود يف  املرصّي،  الباليّس،  ثّم 
ربيع  شهر  من  والعرشين  الثالث  األربعاء  ليلة  يف  بالقاهرة  واملتوّف   ،)#698(

األّول )769#(، وهو الرّشح الذي نحن بشأن دراسته.
2- رشح ابن عقيل: يّتضح منهج ابن عقيل يف كتابه من خالل ما يأيت: 

الرّشيف،  واحلديث  وقراءاته،  الكريم  القرآن  من  كلِّها  بالّشواهد  احتّج  أ- 
وكالم العرب من شعٍر ونثٍر، ومن أمثلتها، قوله: »وينوُب عن املصدر -أيضًا- 
ُبُه َأَحَدًا ِمَن  نحو: رضبته زيدًا، أي: رضبُت الّضب، ومنه قوله تعاىل: اَل ُأَعذِّ
ب العذاب، وعدده، نحو: رضبُته عرشيَن رضبًة، ومنه  اْلَعامَلنَِي)1(، أي: ال ُأعذِّ

.)3(»)2(َفاْجلُِدوُهْم َثَمننَِي َجْلَدًة :قوله تعاىل
ب- يف الكتاب آراء لعلامء البرصة والكوفة وبغداد واألندلس، ومن األمثلة 
أّنه جيوز تعريف  البغدادّيون ويونس  عىل آراء بغداد واألندلس، قوله: »وزعم 
احلال مطلقًا بال تأويٍل، فأجازوا جاء زيد الّراكب«. ومن األمثلة عىل ذكره رأي 
فيكون  )عسى(،  عكس  أهّنا  املصنِّف  فذكر  )كاد(،  »وأّما  قوله:  األندلسّيني، 
ما نصَّ  اقرتانه هبا، وهذا بخالف  ويقلُّ  )أْن(،  من  يتجّرد  أْن  الكثري يف خربها 

عر«)4(. عليه األندلسّيون من أّن اقرتان خربها بـ )أْن( خمصوٌص بالشِّ
أمثلة نسبة  املنسوبة، ومن  املنسوبة وغري  العربّية  الّلهجات  إىل  ج- اإلشارة 
الّلهجات، قوله: »وبعض العرب يقول: الَّذون، يف الّرفع، واّلذين، يف النّصب 
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، وهم بنو هذيل، ومنه قوله: واجلرِّ
باَحا الصَّ صبَُّحوا  الَّذوَن  يوَم النُّخيِل غارًة ِملَحاحا)5(«)6(.»نحُن 

ومن  مناسبًا،  يراُه  ما  ترجيح  إىل  ويعمد  النّحوّية،  اخلالفات  يذكر  كان  د- 
أو  صحيحًا  يكون  أن  فإّما  املتكلِّم،  ياء  إىل  املنادى  ُأضيَف  »إذا  قوله:  األمثلة، 
جاز  صحيحًا،  كان  وإْن  منادى،  غري  كحكِمه  فُحكمه   ، معتالًّ كان  فإْن   ، معتالًّ

فيه مخسة أوجه:
أحدها: حذف الياء واالستغناء بالكرسة، نحو: يا عبِد، وهذا هو األكثر.

الّثاين: إثبات الياء ساكنة، نحو: يا عبدي، وهو دون األّول يف الكثرة.
الّثالث: قلب الياء ألفًا وحذفها، واالستغناء عنها بالفتحة، نحو: يا عبَد.

الّرابع: قلبها ألفًا وإبقاؤها، وقلب الكرسة فتحة، نحو: يا عبَدا.
كًة بالفتح، نحو: يا عبدَي«)7(. اخلامس: إثبات الياء حمرَّ

فة  )الصِّ مثل:  والكوفّية،  البرصّية  املدرستني  مصطلحات  الكتاب  يف   -  #
والنعت(، و )اجلّر واخلفض(.

جهود الب�صرّيني الّنحوّية من خالل �صرح ابن عقيل

من املعلوم أّن ابن أيب إسحاق احلضمّي أّول النّحاة البرصّيني باملعنى الّدقيق 
متهم عيسى  رة جيل من تالميذه، يف مقدَّ هلذه الكلمة، ويتبعه يف هذه األّولّية املبكِّ
بن عمر، وأبو عمرو بن العالء، ويونس بن حبيب. وتذكر كتب طبقات النّحاة 
طائفة ممّن ُعنوا بالعربّية من معاصي تالميذه، لعّل أشهرهم مّحاد بن سلمة بن 
بالنّحو،  عاملًا  كان  أّنه  غري  عليه،  تغلب  احلديث  رواية  وكانت  البرصّي،  دينار 
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وُيروى أّن يونس بن حبيب تتلمذ عليه، وكذلك سيبويه، ومل ترِو له ُكتب النّحو 
ومثله  احلقيقّيني،  النّحاة  دائرة  من  ُنخرجه  أْن  ينبغي  ولذلك  نحوّية؛  أنظارًا 
معاصه األخفش األكرب، شيخ يونس وسيبويه مجيعًا، وكانت تغلب عليه رواية 
الّلغوّية  واية  الرِّ أكثر سيبويه من  آراء موروثة، وقْد  النّحو  له يف  الّلغة، وليست 
د هلم آراء  د أسامؤهم عند النّحاة، وترتدَّ عنه يف كتابه. أّما األربعة األّولون، فترتدَّ

جتعلهم خليقني بالوقوف قلياًل عندهم«.
ومن علامء البرصة الذين ّصح بذكرهم:

أمحد،  بن  اخلليل  هو  )ت#175()9(:  الفراهيدّي  أمحد،  بن  اخلليل   -1
الفراهيدّي، البرصّي، عريّب من أزد عامن، ولد سنة مائة من اهلجرة، وتويّف سنة 
مائة ومخس وسبعني، ومنشؤه ومرباه وحياته يف البرصة، وقْد أخذ خيتلف منذ 
ثني والفقهاء وعلامء الّلغة والنّحو، وأكّب إكبابًا  نعومة أظفاره إىل حلقات املحدِّ
ُيالحظ  ما  وأّول  العالء،  بن  عمرو  وأيب  عمر  بن  عيسى  ُأستاذيه  حلقات  عىل 
من تبّحره اكتشافه علم العروض اكتشافًا ليس له سابقة، وال تدانيه الحقة؛ إذ 
أوزانه وحدوده وتفاعيله وتفاريعه، غري مبٍق ملن جاء  أْن يرسمه بكلِّ  استطاع 
بعده شيئًا ُيضيفه إليه. وهو حيمل يف تضاعيفه ما يشهد بتمّثله متّثاًل رائعًا للنغم 
العلوم  لنظرّيات  بإتقانه  يشهد  ما  -أيضًا-  وحيمُل  ومواضعه،  اإليقاع  وعلم 
املعادالت، والتباديل  ياضّية يف عرصه علاًم وفقهًا وحتلياًل، وخاّصة نظريتي  الرِّ
املهندسني،  كدوائر  دوائر  يف  وأدارها  خاّصة،  تفاعيل  له  اشتّق  فقد  والتوافيق، 
من  التفعيالت  يف  جيري  ما  تصّور  واحللقات  النقط  من  إشارات  مستخدمًا 
زحافات، وتفسح ألجزائها يف التقّدم والتأّخر، بحيث جتمع األوزان العروضّية 
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التي عرفها العرب، وما ال حُيىص من أوزان جديدة مل يعرفوها وال ألفوها، ما 
أتاح للعّباسّيني أْن ينظموا عىل أوزاٍن جديدٍة أمهلها أسالفهم، ومل ُيودعوا فيها 

شيئًا من منظوماهتم.
ياضّية يف وضعه علم العروض  ومل يستثمر اخلليل نظرّية التباديل والتوافيق الرِّ
فحسب، فقد استثمرها -أيضًا- يف وضع منهج قويم ملعجم العني املشهور؛ إذ 
الكلامت  كلمة  فيه مع كلِّ  تندرج  بحيث  يغ األصلّية،  الصِّ تقليب كلِّ  بناه عىل 
بعٍض.  عىل  منها  بعٍض  بتقديم  ترتيبها  يف  وختتلف  حروفها،  جتمع  التي  األَُخر 
من  ومواقعها  احلروف  خمارج  عىل  املعجم  يف  الكلامت  ترتيب  يكون  أْن  ورأى 
اجلهاز الّصويّت، وهو احللق واللِّسان والفم والّشفتان، بادئًا بحرف العني، وبه 

ساّمه.
نقل عنه ابن عقيل يف املسائل اآلتية:

أ- مهزة )أل( التعريف للقطع: قال ابن عقيل:»اختلف النحوّيون يف حرف 
ف هو )أل(، وقال سيبويه: هو  التعريف يف الّرجل ونحوه، فقال اخلليل: املعرِّ
الاّلم وحدها، فاهلمزة عند اخلليل مهزة قطع، وعند سيبويه مهزة وصل اجُتلبت 
للنّطق بالّساكن«)10(. والذي يبدو يل صّحة ما ذهب إليه اخلليل من كون اهلمزة 
للقطع وليس للوصل، والّدليل عىل أهّنا للقطع هو الفتحة املصاحبة هلا؛ ألهّنا لو 
كت بالكرس؛ إذ إّن األصل يف مهزة الوصل الكرس، وال يمكن  كانت للوصل حلرِّ

فتحها أو ضّمها إاّل لسبٍب، وال يوجد سبب يقتيض هذا الفتح أو الكرس.
األصمعّي  ابن عقيل عن  نقل  املايض:  بلفظ  )أوشك(  استعمل  ب- جواز 
إاّل بلفظ املضارع، ومل يستعمل  أّنه مل يستعمل يوشك  قوله:»وزعم األصمعّي 
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املايض، وقْد  املايض، وليس بجيِّد، بل قدْ حكى اخلليل استعامل  بلفظ  أوشك 
عر، كقوله: ورد يف الشِّ

اَب ألوشُكوا إَذا قيَل هاُتوا أْن يملُّوا ويمنُعوا)11(َوَلو ُسئَِل النّاُس الرتُّ
نعم، الكثري فيها استعامل املضارع، وقلَّ استعامل املايض«)12(.

2- يونس بن حبيب )ت 1٨2#()13(: من موايل بني َضبَّة، وقْد حلق ابَن أيب 
إسحاق وروى عنه؛ إذ ُولد سنة )94( من اهلجرة، وعاش طوياًل؛ إذ تويّف سنة 
)182#(، ويظهر أّنه اختلف إىل حلقات عيسى بن عمر، وقْد لزم أبا عمرو بن 
العالء، ورحل إىل البادية، وسمع عن العرب كثريًا، ما جعله راويًا كبريًا من رواة 
الّلغة والغريب، ولعلَّ ذلك ما جعله يصنِّف كتابًا يف الّلغات. وكانت حلقته يف 
البرصة تغّص بالطاّلب، ويف مقّدمتهم أبو عبيدة الّلغوّي وسيبويه، واسُمه يرتّدد 
ما  النحوّية، فسيبويه -عىل  اآلراء  الّلغة ال يف  كتابه، ولكن غالبًا يف شواهد  يف 
يبدو- مل يكن ُيعجب بتلك اآلراء، وكان اخلليل قد استوىل عليه، فلم يكد يرتك 
النّحو وأقيسته، وبذلك غدا يونس يف نحوه  فيه بقّية لغريه، وخاّصة يف قواعد 
وما وضعه من أقيسة ُأّمة وحده، وتنّبه إىل ذلك القدماء، فقالوا: »كانت ليونس 
د هبا«)14(، ومن املسائل التي ُذكر فيها رأي يونس يف رشح  مذاهب وأقيسة تفرَّ

ابن عقيل:
أ- عدم جواز حذف النون من الفعل املضارع املجزوم )يكون( عند مالقاة 
الّساكن، ومن األمثلة عىل ذلك، قول ابن عقيل: » إذا ُجزم الفعل املضارع من 
النون،  التي عىل  الضّمة،  اجلازم  فُحذف  يكون،  يكن، واألصل:  مل  قيل:  كان، 
اللَّفظ مل  الّساكنني، فصار  الواو اللتقاء  الواو والنون، فُحذف  فالتقى ساكنان، 
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يكن، والقياس يقتيض أن ال حيذف منه بعد ذلك يشٌء آخر، لكنّهم حذفوا النون 
يُك، وهو حذف جائز، ال الزم،  مل  فقالوا:  لكثرة االستعامل،  بعد ذلك ختفيفًا 
ومذهب سيبويه وَمن تابعه أّن هذه النون ال حُتذف عنه مالقاة ساكن، فال تقول 

مل يُك الّرجل قائاًم، وأجاز ذلك يونس«)15(.
لبَّيك  أّن  » ومذهب سيبويه  ابن عقيل:  قال  )لبَّيك(:  تثنية  ب- عدم جواز 
تثنيته  وأّن  حمذوف،  بفعل  املصدرّية  عىل  منصوب  وأّنه  مثنّى،  بعده  ُذكر  وما 
املقصود هبا التكثري، فهو عىل هذا ُملحق باملثنّى كقوله تعاىل: ُثمَّ اْرِجِع اْلَبرَصَ 
َخاِسئًا  اْلَبرَصُ  إَِلْيَك  َينَْقلِْب  تعاىل:  لقوله  فقط،  مّرتني  به  املراد  ليس   ، َتنْيِ َكرَّ
َوُهَو َحِسرٌي)16(، أي: مزدجرًا، وهو كليل، وال ينقلُب البرص مزدجرًا كلياًل من 
كّرتني فقط، فتعنيَّ أْن يكون املراد بكّرتني التكثري ال اثنني فقط، وكذلك لبَّيك، 
معناه إقامة بعد إقامة، كام تقّدم، فليس املراد االثنني فقط، وكذا باقي أخواته عىل 

ما تقّدم يف تفسريها.
ومذهب يونس أّنه ليس بمثنّى، وأّن أصله )لّبى(، وأّنه مقصور ُقلبْت ألفه 

ياًء مع املضمر، كام ُقلبْت ألف )لدى(، و)عىل( مع الّضمري يف: لديه، وعليه.
ورّد عليه سيبويه بأّنه لو كان األمر كام ُذكر مل تنقلب ألفه مع الظاهر ياًء، كام 
ال تنقلُب ألف )لدى(، و)عىل(، فكام تقول: عىل زيد، ولدى زيد، كذلك كان 

ينبغي أن ُيقال: لّبى زيد، لكنّهم ملا أضافوه إىل الظاهر قلبوا األلف ياًء، فقالوا:
فلّبى يدي مسوِر

فدلَّ ذلك عىل أّنه مثنّى، وليس بمقصوٍر كام زعم يونس«)17(. والذي يبدو أّن 
يت وغريه: »أَلبَّ باملكان، أي:  كِّ )لبَّيك( مثنًّى، فقْد نقل اجلوهرّي عن ابن السِّ
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أقام به ولِزمه. وقال اخلليل: لّب لغة فيه. حكاها عنه أبو عبيد. قال الفّراء: ومنه 
قوهلم: َلبَّْيَك، أي: أنا مقيم عىل طاعتك. وُنصب عىل املصدر، كقولك: محدًا هلل 
ه أْن ُيقال: لبا لك. وثنّى عىل معنى التأكيد، أي: إلبابًا بك بعَد  وشكرًا. وكان حقُّ
إلباٍب، وإقامًة بعَد إقامٍة. قال اخلليل: هو ِمن قوهلم: داُر فالن َتُلبُّ داري، أي: 
دليل عىل  وفيها  للتثنية،  والياء  إجابًة لك.  بام حتّب،  أنا مواجهك  أي:  حُتاذهيا، 

النصب للمصدر«)18(.
يدلُّ  أعجميٌّ  لقب  بلقبه سيبويه، وهو  اشتهر  3- سيبويه )ت#1٨0()19(: 
احلارث  بني  موايل  من  قنرب،  بن  عثامن  بن  عمرو  واسمه:  الفاريّس،  أصله  عىل 
تلّقن  أو يف شرياز  البيضاء، وفيها  بقرية من قرى شرياز تسّمى  بن كعب، ولد 
دروسه األوىل، وطمحت نفسه لالستزادة من الثقافة الّدينّية، فقدم البرصة وهو 
ثني، ولزم حلقة مّحاد بن  ال يزال غالمًا ناشئًا، والتحق بحلقات الفقهاء واملحدِّ
ث املشهور حينئٍذ، وحَدث أن لفته إىل أّنه يلحن يف نطقه  سلمة بن دينار املحدِّ
والنّحو،  الّلغة  بشؤون  زاد  أكرب  التزّود  عىل  فصّمم  النبوّية،  األحاديث  ببعض 
واألخفش  عمر،  بن  عيسى  مقّدمتهم  ويف  والّلغوّيني،  النحوّيني  حلقات  ولزم 
ما عنده  كّل  منه  أمحد، وأخذ  بن  باخلليل  بن حبيب، واختّص  الكبري، ويونس 
طريقتني:  ذلك  يف  واّتبع  نًا،  ومدوِّ مستمليًا  والرّصفّية،  النحوّية  الّدراسات  يف 
إجابٍة،  كّل  كتابة  مع  واالستفسار،  الّسؤال  وطريقة  العادّية،  االستمالء  طريقة 
وكّل رأي ُيديل به، وكّل شاهد يرويه عن العرب، وبذلك احتفظ بكّل نظراته 
إذ نجد  يظهر- يف حلقته؛  ما  اخلليل خلفه -عىل  تويّف  وملا  والرّصفّية.  النحوّية 
األوسط،  األخفش  مثل:  تالميذه،  من  طائفٍة  عىل  تنصُّ  النّحاة  طبقات  كتب 



�سّوال 1440هـ - َحِزيران 2019مال�سنة الّثالثة - املجلد الثالث - العدد الثامن 195

�أ. م.د. حليم حماد �سليمان

وقطرب، وأكّب حينئٍذ عىل تصنيف الكتاب، ورسعان ما أخذ نجمه يتألَّق ال 
يف البرصة دار النّحو فحسب، بل أيضًا يف بغداد، ورحل إليها طاحمًا إىل الّشهرة 
يف حارضة الّدولة، وحدث أن التقى الكسائّي مقرئ الكوفة ومؤدِّب األمني بن 
الرشيد، وكان ذلك يف دار حييى الربمكّي، وقيل: بل يف دار الّرشيد، ويقال: إّنه 

لقيه قبل الكسائّي بعض أصحابه: األمحر، وهشام، والفّراء؛ ليوهنوا منه.
نَقَل عنه ابن عقيل يف مسائل كثرية)20(، منها عىل سبيل املثال:

أ- العامل يف املبتدأ واخلرب: ذكر ابن عقيل مذاهب العلامء يف حقيقة العامل 
دًا صّحة مذهب سيبويه؛ إذ قال: » مذهب سيبويه ومجهور  يف املبتدأ واخلرب، مؤكِّ
البرصّيني أّن املبتدأ مرفوع باالبتداء، وأّن اخلرب مرفوع باملبتدأ، فالعامل يف املبتدأ 
، وهو كون االسم جمّردًا عن العوامل الّلفظّية غري الزائدة، وما أشبهها،  معنويٌّ
الزائدة من مثل: بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ، وهو جمّرد عن  واحرتز بغري 
عليه  الّداخلة  الباء  فإّن  الزائدة،  عن  يتجّرد  ومل  الزائدة،  غري  الّلفظّية  العوامل 
خربه،  وقائٌم  مبتدأ،  فرجٌل  قائٌم،  رجٍل  ربَّ  مثل:  من  بشبهها  واحرتز  زائدة، 

ويدّل عىل ذلك رفع املعطوف عليه، نحو: ربَّ رجٍل قائٌم وامرأٌة.
والعامل يف اخلرب لفظّي، وهو املبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه، وذهب 
، وقيل: املبتدأ  قوم إىل أّن العامل يف املبتدأ واخلرب االبتداء، فالعامل فيهام معنويٌّ
مرفوع باالبتداء واخلرب مرفوع باالبتداء واملبتدأ، وقيل: ترافعا، ومعناه أّن اخلرب 
املذاهب مذهب سيبويه، وهو  اخلرب، وأعدل هذه  رفع  املبتدأ  وأّن  املبتدأ،  رفع 

األّول، وهذا اخلالف ممّا ال طائل فيه«)21(.
إىل مذهب  ابن عقيل مشريًا  قال  )أْن(:  ب- جواز جتريد خرب )عسى( من 
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سيبويه والبرصّيني يف جتريد خرب عسى من )أْن(: » اقرتان خرب )عسى( بـ )أْن( 
كثري، وجتريده من )أْن( قليل، وهذا مذهب سيبويه، ومذهب مجهور البرصّيني 
عر، ومل يرد يف القرآن إاّل مقرتنًا بـ )أْن(،  أّنه ال يتجّرد خربها من )أْن( إاّل يف الشِّ
َأْن  ُكْم  َربُّ َعَسى   :وقال  ،)22(بِاْلَفْتِح َيْأيِتَ  َأْن  اهللُ  َفَعَسى  تعاىل:  اهلل  قال 

َيْرمَحَُكْم)23(، وِمن وروده بدون )أْن(، قوله:
يكوُن وراَءه فرٌج قريُب)24(«)25(.»عسى الكرُب الَّذي أمسيت فيِه

ج- جتريد خرب )كرب( من )أْن(: قال ابن عقيل مشريًا إىل مذهب سيبويه يف 
جتريد خرب عسى من )أْن(: » مل يذكر سيبويه يف كرب إاّل جتّرد خربها من )أْن( 
جتريد  الكثري  فيكون  )كاد(،  مثل  أهّنا  وهو  خالفه،  األصّح  أّن  املصنِّف  وزعم 

خربها من )أْن(، ويقلُّ اقرتانه هبا، فِمن جتريده، قوله:
يذوُب جواُه  ِمن  القلُب   حنَي قاَل الوشاُة: هنٌد غضوُب)26(»َكَرَب 

وُسمع ِمن اقرتانه هبا، قوله:
»سقاها ذوو األحالِم سجاًل عىل الظَّم

تقطَّعا)27(«)2٨(. أْن  أعناُقها  َكَرَبْت  وقْد 
د- أصل )أّن( هو )إّن(: قال ابن عقيل مشريًا إىل قول سيبويه يف اعتبار أصل 
)أّن( هو )إّن(: » هذا هو القسم الثاين من احلروف الناسخة لالبتداء، وهي سّتة 
ها سيبويه مخسة، فأسقط أن  ، وعدَّ أحرف: إّن، وأّن، وكأّن، ولكّن، وليت، ولعلَّ

املفتوحة؛ ألّن أصلها )إّن( املكسورة«)29(. 
#- العامل يف خرب )ال( النّافية للجنس: »والّرافع له )ال( عند املصنّف ومجاعة، 
وعند سيبويه الّرافع له )ال( إْن كان اسمها مضافًا أو مشّبهًا باملضاف، وإْن كاَن 
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االسم مفردًا، فاخُتلف يف رافع اخلرب، فذهب سيبويه إىل أّنه ليس مرفوعًا بال، 
وإّنام هو مرفوع عىل أّنه خرب املبتدأ؛ ألّن مذهبه أّن )ال( واسمها املفرد يف موضع 
رفع باالبتداء، واالسم املرفوع بعدمها خرب عن ذلك املبتدأ، ومل تعمل )ال( عنده 
يف هذه الّصورة إاّل يف االسم، وذهب األخفش إىل أّن اخلرب مرفوع بـ)ال(، فتكون 

)ال( عاملة يف اجلزأين، كام عملت فيهام مع املضاف واملشّبه به«)30(.
 و- عدم جواز تقديم التمييز عىل عامله: ذكر ابن عقيل هذا األمر يف قوله: 
فًا أو  »مذهب سيبويه أّنه ال جيوز تقديم التمييز عىل عامله، سواء كان مترصِّ
ٍف، فال تقول: نفسًا طاَب زيٌد، وال عندي درمهًا عرشون«)31(. والعّلة  غري مترصِّ
ف  من عدم التقديم عند سيبويه، هي: أّن الغالب يف التمييز املنصوب بفعل مترصِّ
ل اإلسناد عنه إىل غريه لقصد املبالغة، فال  أْن يكوَن فاعاًل يف األصل، وقْد ُحوِّ
يغرّي عاّم كان مستحّقه من وجوب التأخري؛ ملا فيه من اإلخالل باألصل. وقيل: 
ما  فكذلك  عامله،  عىل  يتقّدم  ال  والنّعت  اإليضاح،  يف  كالنّعت  التمييز  ألّن 
أشبهه)32(، وقْد ذهب األزهرّي)33( إىل أّنه: »ال يتقّدم التمييز عىل عامله إذا كان 
اساًم« جامًدا »كـ: رطل زيًتا، أو فعاًل جامًدا، نحو: ما أحسنه رجاًل«؛ ألّن اجلامد 
تقّدمه عىل  بتقديمه عليه. »وندر  يترّصف يف معموله  نفسه، فال  يترّصف يف  ال 

ف«. الفعل املترصِّ
فاريّس  مسعدة،  بن  سعيد  احلسن،  أبو  هو  )ت#211()34(:  األخفش   -4
األصل مثل سيبويه، وقْد لزمه وتتلمذ له، وأخذ عنه كلَّ ما عنده، وهو الذي 
روى عنه كتابه، بل كان الطريق الوحيدة إليه؛ إْذ ال يعرف أحد سواه قرأه عىل 
سيبويه، أو قرأه سيبويه عليه، وُيروى عنه أّنه كان يقول: »كنُت أسأل سيبويه عاّم 
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أشكل علَّ منه، فإْن تصعَّب اليشء منه قرأته عليه«. وقْد جلس بعده للطاّلب 
ُيمليه ويرشحه ويبيِّنه، وعنه أخذه تالميذه البرصّيون، من مثل: اجلرمّي، واملازيّن، 
اهتامم  رأى  وملا  الكسائّي.  إمامهم  رأسهم  وعىل  الكوفة،  علامء  عنه  وأخذه 
كتاب  هلم  صنع  والرصف،  النّحو  يف  قة  املتفرِّ باملسائل  مجيعًا  الكوفّيني  تالميذه 
املسائل الكبري، وله وراءه كتب ُأَخر سقطت من يد الزمن، مثل: كتاب األوسط 
يف النّحو، وكتاب املقاييس، وكتاب االشتقاق، وكتاب املسائل الصغري. وكان 
عر(، ويقال: إّنه أّول َمن أمىل  ُيعنى برشح األشعار، وله فيها كتاب )معاين الشِّ
ه به القدماء،  عر حتته. وله يف العروض والقوايف كتاب نوَّ غريب كّل بيت من الشِّ

ويقال: إّنه زاد فيه عىل اخلليل بحر املتدارك، أو اخلبب. 
نقل ابن عقيل عنه عّدة مسائل)35(، منها عىل سبيل املثال: 

أ- التنوين الغايل: ذكر ابن عقيل وجود نوع آخر من أنواع التنوين يف العربّية، 
الذي  وهو  األخفش-  وأثبته  الغايل-  »والتنوين  قال:  إْذ  الغايل؛  التنوين  وهو 

يلحق القوايف املقيَّدة، كقوله:
ْقن)36(«)37(.  »وقاتُم األعمِق َخاِوي املخرَتَ

والذي يبدو أّن هذا النوع من التنوين ال خيتّص باالسم فحسب، وإّنام يشمُل 
االسم والفعل واحلرف.

مل  إذا  املضارع يكون معربًا  الفعل  أّن  املعلوم  املضارع: من  الفعل  بناُء  ب- 
تّتصل به نون التوكيد أو نون اإلناث، فإن اتصلت به اتصاالً مبارشًا ُبنِي. وقْد 
أشار ابن عقيل إىل رأي األخفش يف هذه املسألة، قائاًل: »وذهب األخفش إىل 
أّنه مبنيٌّ مع نون التوكيد، سواء اّتصلت به نون التوكيد أو مل تتصل«)38(. وذهب 
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بعضهم إىل أّن الفعل املضارع معرب، وإن اتصلت به نون التوكيد.
ج- العامُل يف اخلرب الواقع ظرفًا أو جاّرًا وجمرورًا: إذا كان خرب املبتدأ شبه 
مجلة من الظرف واجلاّر واملجرور، فكلٌّ منهام متعلِّق بمحذوف واجب احلذف، 
وهذا املحذوف إّما أن يكون اساًم أو فعاًل، نحو: كائن أو استقّر، فإن كان األّول، 
باجلملة،  قبيل اإلخبار  الثاين، كان من  باملفرد، وإْن كان  قبيل اإلخبار  كان من 
وأشار ابن عقيل إىل هذا األمر مشريًا إىل رأي األخفش وغريه، قائاًل: »واختلف 
النحوّيون يف هذا، فذهب األخفش إىل أّنه من قبيل اخلرب باملفرد، وأّن كالًّ منهام 
متعلِّق بمحذوف، وذلك املحذوف اسم فاعل، والتقدير: زيد كائن عندك، أو 

ار، وقْد ُنِسب هذا إىل سيبويه. مستقّر عندك، أو يف الدَّ
وأْن  ونحوه،  ًا  مستقرَّ ر  املقدَّ فيكون  املفرد،  قبيل  من  جُيعال  أْن  جيوز  وقيل: 
جُيعال من قبيل اجلملة، فيكون التقدير استقرَّ ونحوه، وهذا ظاهر قول املصنِّف: 
اج إىل أّن كالًّ من الظرف  )ناويَن معنى كائٍن أو استقّر(، وذهب أبو بكر بن الرّسّ
واملجرور قسٌم برأسه، وليس من قبيل املفرد، وال من قبيل اجلملة، نقل عنه هذا 
املذهب،  هذا  واحلّق خالف  الشريازّيات،  الفاريّس يف  أبو علٍّ  تلميذه  املذهب 
وأّنه متعلِّق بمحذوف، وذلك املحذوف واجب احلذف، وقْد ّصح به شذوذًا، 

كقوله:
هين وإْن  َعزَّ  موالَك  إْن  الِعزُّ  »لَك 

كائُن)39(«)40(. اهُلوِن  ُبحُبوحِة  َلَدى  فأنَت 
: قال ابن عقيل: » وأّما أنَّ وأْن،  د- حملُّ )أّن( و )أْن( عند حذف حرف اجلرِّ
كقولك:  اللَّبس،  أمن  برشط  مطَّردًا،  قياسًا  معهام  اجلرِّ  حرف  حذف  فيجوز 
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ية، ومثال  عجبُت أْن َيُدوا، واألصل: عجبُت من أْن َيُدوا، أي: ِمن أْن ُيعُطوا الدِّ
فتقول:  فيجوز حذف »من«،  قائم،  أّنك  ِمن  بالتشديد: عجبُت  )أّن(  ذلك مع 
عجبُت أّنك قائم، فإْن حصل لبس مل جيز احلذف، نحو: رغبُت يف أْن تقوم، أو 
رغبُت يف أّنك قائم، فال جيوز حذف )يف(؛ الحتامل أْن يكون املحذوف )عن(، 
فذهب   ، اجلرِّ حرف  حذف  عند  وأن(  )أن  حمّل  يف  واختلف  اللََّبس،  فيحصل 
، وذهب الكسائّي إىل أهّنام يف حملِّ نصٍب، وذهب  األخفش إىل أهّنام يف حملِّ جرٍّ
سيبويه إىل جتويز الوجهني«)41(. والذي أراه قريبًا إىل الّصواب هو أهّنام يف حمّل 
خصائص  من  إّنه  إذ  بالنصب؛  قورن  ما  إذا  ضعيفًا  عاماًل  اجلّر  لكون  نصب؛ 

االسم فقط، والنصب يكون يف الفعل واالسم.
البرصة  نحاة  إمام  األزدّي،  يزيد،  بن  حمّمد  هو   :)42()#2٨5( د  املربِّ  -5
بل سنة  اهلجرة، وقيل: سنة )207(، وقيل:  ُولد هبا سنة )210( من  لعرصه، 
البرصّيني،  عرصه  أعالم  عىل  الّلغة  من  التزّود  عىل  نشأته  منذ  وأكبَّ   ،)195(
سيبويه،  كتاب  عليه  يقرأ  اجلرمّي  عمر  أبا  فلزم  والترصيف،  بالنّحو  وُشغف 
حّتى إذا تويّف لزم أبا عثامن املازيّن، وتصّدر حلقته يقرأ عليه الكتاب والطاّلب 
د -بكرس الّراء-  به باملربِّ يسمعون قراءته. وبلغ من إعجاب املازيّن بفطنته أْن لقَّ
د -بفتح الّراء- عنتًا  ر الكوفّيون اللَّقب إىل املربَّ حلسن تثّبته وتأتِّيه يف العلل، وحوَّ
الفتح  ووزيره  ل  املتوكِّ فيستدعيه  شهرته،  وتطري  اسمه  ويلمع  قصد.  وسوء  له 
بعض  يف  الّصحيحة  الفتوى  لُيفتي   )246( سنة  رأى«  َمن  »رّس  إىل  خاقان  بن 
توّفيا سنة )#247(،  إذا  العطاء، حّتى  له يف  الّلغوّية والنّحوّية، وجيزال  املسائل 
كتب حمّمد بن عبد اهلل بن طاهر صاحب رشطة بغداد حيّث يف إشخاصه إليه، 
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ويقدم إىل بغداد وُيلقي هبا عصاه، وجُيري عليه حمّمد بن عبد اهلل راتبًا حّتى إذا 
تويّف تابع أخوه عبيد اهلل الذي خلفه عىل رشطة بغداد إجراء الّرواتب عليه. وقْد 
مىض حيارض الطاّلب ببغداد يف النّحو والّلغة، ورسعان ما اصطدم بثعلب زعيم 
مدرسة الكوفة لعرصه، وكثرت بينهام املناظرات، وُكتب له فيها دائاًم التفّوق عىل 
صاحبه؛ لقدرته عىل اجلدل، وإصابته احلّجة، وحسن بيانه، ما جعل كثريين من 
ينورّي. وما زال  الدِّ أبو علٍّ  يتقّدمهم ختنه  َحْلقته،  لون إىل  يتحوَّ تالميذ ثعلب 
مفزع طالب الّلغة والنّحو ببغداد، حّتى تويّف سنة )285(، وقيل: سنة )286(. 
جنّي،  ابن  ذكره  وقْد  ني،  املهمِّ البرصّية  املدرسة  أئّمة  آخر  بحّق-  ُيعّد-  د  واملربِّ
فقال: »ُيعّد ِجياًل يف العلم، وإليه أفضت مقاالت أصحابنا -يريد البرصّيني-، 
وهو الذي نقلها وقّررها وأجرى الفروع والعلل واملقاييس عليها«، وقيل فيه: 
»كان أعلم النّاس بمذاهب البرصّيني يف النّحو ومقاييسه«. وله مصنّفات كثرية، 
القرآن  من  معناه  واختلف  لفظه  اّتفق  وما  وقحطان،  عدنان  نسب  منها:  ُطبع 
ما  برشح  ُعني  أدبّية  نصوص  الكامل-ومها  وكتاب  الفاضل،  وكتاب  املجيد، 
فيها من لغة، وقْد يعرض لبعض مسائل نحوّية-، وكتاب املقتضب يف النّحو. 
ها: كتاب االشتقاق،  وله وراء ذلك كتب نفيسة سقطت من يد الزمن، من أمهِّ
وكتاب  سيبويه،  إىل  املدخل  وكتاب  الترصيف،  وكتاب  القرآن،  معاين  وكتاب 
رشح شواهد الكتاب، وكتاب معنى كتاب األوسط لألخفش، وكتاب إعراب 

القرآن. وكتب يف شبابه كتابًا ساّمه الّرّد عىل سيبويه، أو مسائل الغلط.
د يف رشحه)43(، منها عىل سبيل املثال: ذكر ابن عقيل عّدة آراء للمربِّ

له  للجنس  النافية  )ال(  اسم  أّن  املعلوم  من  للجنس:  النافية  )ال(  اسم  أ- 
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ثالثة أحوال، هي: أْن يكون مضافًا، أو شبيهًا باملضاف، أو مفردًا، ففي احلالتني 
مثنّى  كان  فام  مبنّيًا،  يكون  الثالثة  احلالة  ويف  النصب،  حكمهام  يكون  األوليني 
أو جمموعًا، يدخل ضمن احلالة الثالثة، وهي البناء عىل ما ُينصب به. وقْد نقل 
د يقول بإعراب املثنّى واجلمع إذا وقعا اساًم ل )ال( النافية  ابن عقيل نّصًا للمربِّ

د إىل أنَّ مسِلَمنِي ومسِلِمنَي معربان«)44(. للجنس؛ إذ قال: »وذهب املربِّ
ب- إعراب )حبَّذا(: ذكر ابن عقيل عّدة آراء يف إعراهبا؛ إذ قال: »واخُتلف 
يف إعراهبا، فذهب أبو علٍّ الفاريّس يف البغدادّيات، وابن برهان، وابن خروف 
واختاره  عليه  أخطأ  فقْد  غريه،  عنه  نقل  َمن  وأّن  سيبويه  مذهب  أّنه  -وزعم 
ز أن  ( فعل ماٍض و)ذا( فاعله، وأّما املخصوص، فجوَّ أّن )حبَّ املصنِّف- إىل 
ز أن يكون خربًا ملبتدأ حمذوف، وتقديره:  يكون مبتدأ واجلملة قبله خربه، وجوَّ

هو زيد، أي: املمدوح أو املذموم زيد، واختاره املصنِّف
اج يف األصول، وابن هشام الّلخمّي،  د يف املقتضب، وابن الرّسّ وذهب املربِّ
واختاره ابن عصفور، إىل أّن )حّبذا( اسم، وهو مبتدأ، واملخصوص خربه، أو 
اساًم  وُجعلتا  )ذا(،  مع   ) )حبَّ بْت  فُركِّ ر،  مؤخَّ مبتدأ  واملخصوص  مقّدم،  خرب 
و)زيد(،  ماٍض،  فعل  )حبَّذا(  أّن  إىل  درستويه  ابن  منهم  قوم  وذهب  واحدًا، 

( مع )ذا(، وُجعلتا فعاًل، وهذا أضعف املذاهب«)45(. بت )حبَّ فاعله، فُركِّ

ذْكُر املذهب النحويِّ من دون تخ�صي�ص عامٍل بعينه 

وانتهاء  تكامل  بعد  ونشأ  ولد  فقْد  رين،  املتأخِّ النّحوّيني  من  عقيل  ابن  ُيعّد 
إىل  أشار يف رشحه  وقْد  الزمن،  بمّدة من  النّحاة من برصّيني وكوفّيني  طبقات 
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املذهبني البرصّي والكويّف، وسأعرض يف بحثي هذا اآلراء البرصّية التي تناوهلا، 
ويّتضح هذا من خالل املسائل النّحوّية اآلتية:

أ- أصل البناء واإلعراب يف األسمء واألفعال: أشار ابن عقيل إىل املذهب 
يف  أصل  اإلعراب  أّن  البرصّيني  »ومذهب  بقوله:  اخلصوص،  هبذا  البرصّي 
األسامء فرع يف األفعال، فاألصل يف الفعل البناء عندهم، وذهب الكوفّيون إىل 
أّن اإلعراب أصل يف األسامء ويف األفعال، واألّول هو الّصحيح، ونقل ضياء 
ين بن الِعلج يف البسيط أّن بعض النحوّيني ذهب إىل أّن اإلعراب أصٌل يف  الدِّ

األفعال فرٌع يف األسامء«)46(.
ب- إضافة االسم إىل اللَّقب إذا كانا مفردين: ذكر ابن عقيل وجوب إضافة 
االسم إىل اللَّقب، السّيام إذا كانا مفردين؛ إذ قال: »إذا اجتمع االسم واللَّقب، 
بًا، واللَّقب مفردًا، أو االسم  بني، أو االسم مركَّ فإّما أْن يكونا مفردين، أو مركَّ
بًا، فإْن كانا مفردين، وجب عند البرصّيني اإلضافة، نحو:  مفردًا، واللَّقب مركَّ
الكوفّيون  وأجاز  كرٍز،  بسعيِد  ومررُت  كرٍز،  سعيَد  ورأيُت  كرٍز،  سعيُد  هذا 
اإلتباع، فتقول: هذا سعيٌد كرٌز، ورأيت سعيدًا كرزًا، ومررُت بسعيٍد كرٍز«)47(. 
كسعيد  مفردين  كانا  »وإْن  قائاًل:  اخلصوص،  هبذا  كالمًا  األزهرّي  ذكر  وقْد 
آخر؛  »وجه  جاز  )و(  والقطع،  اإلتباع  جواز  وهو  م،  املتقدِّ ذلك«  جاز  كرز، 
وهو إضافة األّول إىل الثاين«، إْن مل يمنع مانع، كام إذا كان االسم مقرونًا بـ»أل« 
شيد  كاحلارث قفة، أو كان اللَّقب وصفًا يف األصل، مقرونًا بـ)أل(، كهارون الرَّ
وحمّمد املهدي، فال ُيضاف األّول إىل الثاين، نصَّ عىل ذلك ابن خروف. وجواز 
اإلضافة مع انتفاء املانع هو قول الكوفّيني والّزّجاج، وهو الّصحيح، واإلتباع 
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أقيس، واإلضافة أكثر، »ومجهور البرصّيني يوجب هذا الوجه«، وهو اإلضافة، 
ناعة،  أّما الصِّ امع،  ناعة والسَّ »و« وجوب اإلضافة »يرّده النظر« من جهتي الصِّ
أّن  املالزمة  بيان  نفسه،  إىل  اليشء  إضافة  لزم  الثاين،  إىل  األّول  أضفنا  لو  فألّنا 
االسم واللَّقب اسامن مساّممها واحد، فإضافة أحدمها إىل اآلخر إضافة اليشء إىل 
زم باطل، فامللزوم مثله؛ لوجوب مغايرة املتضايفني، »و« أّما الّسامع  نفسه، والالَّ
من العرب، فهو »قوهلم« لرجٍل ضخم العينني اسمه حييى، ولقبه عينان: »هذا 
حييى عينان«، بغري إضافة، وإاّل لقالوا: عينني بالياء، وُأجيب عن األّول بأّنه من 
ى  ى إىل االسم، فمعنى »جاءين سعيد كرز« باإلضافة: جاءين مسمَّ إضافة املسمَّ
ض  ل األّول باملسّمى، والثاين باالسم؛ ألّن األّول هو املعرَّ هذا االسم، وإّنام ُأوِّ
اللَّفظ.  بالثاين جمّرد  يقصد  أْن  فلزم  ى،  املسمَّ إّنام هو  إليه  واملسند  إليه،  لإلسناد 
وُأجيب عن الثاين بأّنه حيتمل أْن يكوَن جاء عىل لغِة َمن ُيلزم املثنّى األلف مطلقًا، 
وإىل وجوب اإلضافة يف املفردين«)48(. والذي يبدو يل أّن اإلضافة عند البرصّيني 
باب  من  ليست  اإلضافة  إّن هذه  إذ  اإلضافة؛  من  املانع  لعدم وجود  صحيحة 

اإلضافة احلقيقّية، وإّنام من اإلضافة اللَّفظّية.
يف  البرصّيني  رأي  عقيل  ابن  ذكر  اجلّثة:  عن  خربًا  مان  الزَّ ظرف  وقوع  ج- 
اخلرب  »إذا جرى  قال:  إذ  فائدٍة؛  ذا  إذا كان  اجلّثة  الّزمان خربًا عن  وقوع ظرف 
املشتّق عىل َمن هو له استرت الّضمري فيه، نحو: زيٌد قائٌم، أي: هو، فلو أتيت بعد 
فيه  سيبويه  ز  جوَّ فقْد  هو،  قائٌم  زيٌد  فقلت:  وأبرزته،  ونحوه،  )هو(،  بـ  املشتقِّ 
وجهني، أحدمها: أْن يكون هو تأكيدًا للّضمري املسترت يف قائم، والثاين أْن يكون 
له،  َمن هو  فإْن جرى عىل غري  له،  ُهو  َمن  إذا جرى عىل  بـ )قائم(، هذا  فاعاًل 
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وجب إبراز الّضمري، سواء ُأمن اللَّبس أو مل ُيؤَمن، فمثال ما ُأِمن فيه اللَّبس: زيٌد 
هنٌد ضارهبا هو، ومثال ما مل ُيؤمن فيه اللَّبس لوال الضمري: زيد عمرو ضاربه 
هو، فيجب إبراز الّضمري يف املوضعني عند البرصّيني، وهذا معنى قوله: وأبرَزْنه 
مطلقًا، أي: سواٌء ُأِمَن اللَّبس أو مل ُيؤمن. وأّما الكوفّيون، فقالوا: إْن ُأِمَن اللَّبس 
جاز األمران، كاملثال األّول، وهو: زيٌد هنٌد ضارهُبا هو، فإْن شئَت أتيت بـ )هو(، 
وإْن شئت مل تأِت به، وإْن ِخيف اللَّبس وجب اإلبراز كاملثال الثاين، فإّنك لو مل 
تأِت بالّضمري، فقلت: زيٌد عمرو ضارُبُه، الحتمل أْن يكوَن فاعل الّضب زيدًا، 
أْن  تعنيَّ  زيٌد عمرو ضارُبُه هو،  فقلت:  بالّضمري،  أتيت  فلاّم  يكوَن عمرًا،  وأْن 
يكوَن زيد هو الفاعل. واختار املصنِّف يف هذا الكتاب مذهب البرصّيني، يعني 
سواء ِخيف اللَّبس أو مل خُيف، واختار يف غري هذا الكتاب مذهب الكوفّيني، وقْد 

امع بمذهبهم، فِمن هذا قول الّشاعر: ورَد السَّ
وقحطـــاُن«)49(»َقوِمي ُذَرا املجِد باُنوها وقْد علمْت عدنـــاٌن  ذلَك  بُكنِه   

التقدير: باُنوها هم، فحذف الضمري ألمن اللَّبس«)50(. والذي أراه صحيحًا 
قول الكوفّيني بجواز ذكر الّضمري وحذفه، وال داعي للوجوب ما دام الكالم 

غري ملتبس.
تكوَن  أْن  منها:  معاٍن،  لعّدة  العربّية  يف  )ِمن(  جتيء  ة:  اجلارَّ )ِمن(  زيادة  د- 
ما  الزائدة  »ومثال  قال:  إذ  البرصّيني؛  عند  زيادهتا  عقيل  ابن  ذكر  وقْد  زائدة، 

جاءين ِمن أحٍد، وال ُتزاد عند مجهور البرصّيني إاّل برشطني:
أحُدمها: أْن يكوَن املجروُر هبا نكرة.

الثاين: أْن يسبقها نفي أو شبهه، واملراد بشبه النفي النهي، نحو: ال تضب 
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ِمن أحٍد، واالستفهام، نحو: هل جاءك ِمن أحٍد، وال ُتزاد يف اإلجياب، وال ُيؤَتى 
ة ملعرفة، فال تقول: جاءين ِمن زيٍد، خالفًا لألخفش، وجعل منه قوله  هبا جارَّ
برشط  اإلجياب  يف  زيادهتا  الكوفّيون  وأجاز   ،ُذُنوبُِكْم ِمْن  َلُكْم  َيْغِفْر  تعاىل: 
تنكري جمرورها، ومنه عندهم: قْد كاَن من مطٍر، أي: قْد كاَن مطٌر«)51(. وقْد ذكر 
ُتزاد برشط ثالث، هو أْن تكون عاّمة، وقْد  ابن يعيش)52( نقاًل عن سيبويه أهّنا 
رّد املرادّي عىل هذا، بقوله: »ويف اشرتاط كون النّكرة عاّمة نظٌر؛ ألهّنا قْد ُتزاد 
النّكرة  تكون  أْن  مراده  أّن  والّظاهر  العموم،  ألفاظ  ِمن  ليست  التي  النّكرة  مع 
مرادًا هبا العموم، فإّن )ِمن( ال ُتزاد مع نكرة ُيراد هبا نفي واحٍد من اجلنس«)53(. 
ّحة هو أنَّ )من( تكون زائدة من غري اشرتاط النفي أو  والذي أراُه قريبًا إىل الصِّ

.)54(ر َعنُْكم ِمن َسيِّئاتُِكم شبهه؛ نظرًا إىل ورودها زائدة يف قوله تعاىل: َوُيَكفِّ
#- عدم جواز توكيد النّكرة: ذكر ابن عقيل مذهب البرصّيني يف عدم جواز 
توكيد النّكرة، قائاًل: »مذهب البرصّيني أّنه ال جيوز توكيد النّكرة، سواء كانت 
حمدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غري حمدودة كوقت وزمن وحني، ومذهب 
الفائدة  حلصول  املحدودة  النّكرة  توكيد  جواز  املصنِّف-  الكوفّيني-واختاره 
إذا  النكرة  توكيد  جيوز  أّنه  يبدو  والذي  كلَّه«)55(.  شهرًا  صمُت  نحو:  بذلك، 
املذهب  أرى صّحة  وهلذا  التعريف،  من  قريبة  هذا جيعلها  حمدودة؛ ألّن  كانت 

الكويّف هبذا اخلصوص.
و- الواو العاطفة ُتفيد اجلمع: ذكر ابن عقيل املذهب البرصّي يف جعل )الواو 
عند  اجلمع  ملطلق  »فالواو  قال:  إذ  لغريهم؛  خالفًا  اجلمع،  عىل  داّلة  العاطفة( 
البرصّيني، فإذا قلت: جاء زيد وعمرو، دلَّ ذلك عىل اجتامعهام يف نسبة املجيء 
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إليهام، واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبًا له، وإّنام 
يتبنيَّ ذلك بالقرينة، نحو: جاء زيد وعمرو بعده، وجاء زيد وعمرو قبله، وجاء 
حق والّسابق واملصاحب، ومذهب الكوفّيني  زيد وعمرو معه، فُيعطف هبا الالَّ
 ،)57(»)56(ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا أهّنا للرتتيب، وُردَّ بقوله تعاىل: إِْن ِهَي إاِلَّ َحَياُتنَا الدُّ
َنُموُت  ْنيا  الدُّ َحياُتنَا  إاِلَّ  ْنَيا،  الدُّ َيْعنُوَن  ِهَي،  »إِْن  اآلية:  ًا هذه  البغوّي مفرسِّ قال 
ُْم َكاُنوا ُينِْكُروَن اْلَبْعَث  َوَنْحيا، ِقيَل: فِيِه َتْقِديٌم َوَتْأِخرٌي، َأْي: َنْحَيا َوَنُموُت؛ أِلهَنَّ
َيا َقْوٌم«)58(.  َيا اأْلَْبنَاُء. َوِقيَل: َيُموُت َقْوٌم َوحَيْ َبْعَد امْلَْوِت. َوِقيَل: َيُموُت اآْلَباُء َوحَيْ
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اخلامتة 

من خالل ما تقّدَم من البحث تبنيَّ ما يأيت:
التي  اخلالفّية  املسائل  يف  الكوفّيني  عىل  البرصّيني  م  يقدِّ عقيل  ابن  كان   -1

يعرضها.
2- عدم ترجيح رأي عىل آخر عند الكالم عىل مسألٍة معّينٍة إاّل يف مسألتني 

فقط.
سيبويه،  هم:  رشحه  يف  النحوّية  آراءهم  نقل  الذين  البرصة  علامء  أكثر   -3

د. واألخفش، واملربِّ
الرّساج،  وابن  اخلليل،  هم:  عنهم  نقل  الذين  البرصّيني  العلامء  أقّل   -4

وغريمها.
وآخُر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي
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الهوام�ُص

1- املائدة: 115.
2- النور:4.

3- رشح ابن عقيل: 174/2.

4- رشح ابن عقيل: 330/1.
5- يف نوادر أيب زيد: ص47، لرجٍل جاهلٍّ من بني عقيل، ساّمه أبا حرب األعلم، ومنهم 

من نسبه إىل ليىل األخيلّية.
6- رشح ابن عقيل: 144/1.
7- رشح ابن عقيل: 275/3.

8- املدارس النحوّية، الدكتور شوقي ضيف: 22/1.
الّرواة:  إنباه  72/11؛  األدباء:  معجم  ص45؛  األلّباء:  نزهة  يف:  ترمجته  ُتنظر   -9

341/1؛ روضات اجلنّات: 272.
10- رشح ابن عقيل: 167/1.

11- البيت يف أمايل الزّجاجّي من دون نسبة: ص126.
12- رشح ابن عقيل: 311/1.

13- ُتنظر ترمجته يف: معجم األدباء: 64/20؛ شذرات الذهب: 301/1؛ ُبغية الوعاة: 
ص426.

14- املدارس النحوّية: 22/1.
15- رشح ابن عقيل: 276-275/1.

16- امللك: 4.
17- رشح ابن عقيل: 276/1.

18- الّصحاح: 216/1 )لبب(.
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19- ُتنظر ترمجته يف: الفهرست: ص82؛ تاريخ بغداد: 195/12؛ خزانة األدب: 8/1.
 ،189/1  ،167/1  ،101/1  ،100/1  ،32/1 عقيل:  ابن  رشح  ُينظر:   -20
 ،220/2  ،175/2  ،153/2  ،107/2  ،76/2  ،67/2  ،52/2  ،11/2 276/1؛ 

.463/2 ،461/2 ،249
21- رشح ابن عقيل: 189/1.

22- األنعام: 52.
23- اإلرساء: 8.

24- البيت هلدبة بن خرشم من قصيدٍة قاهلا وهو يف احلبس كام يف حتفة اجلليل: 189/1.
25- رشح ابن عقيل: 302-301/1.

26- البيت لرجٍل من طيء، أو للكلحبة الريبوعّي، كام يف حتفة اجلليل: 308/1.
27- البيت أليب يزيد األسلمّي، كام يف حتفة اجلليل: 309/1.

28- رشح ابن عقيل: 1/ 309-308.
29- رشح ابن عقيل: 317/1.
30- رشح ابن عقيل: 365/1.
31- رشح ابن عقيل: 607/1.

32- ُينظر: الكتاب: 205/1، ومغني الّلبيب: ص603، ورشح الترصيح: 628/1.
33- رشح الترصيح: 628/1.

الّرواة:  وإنباه  ص133،  األلّباء:  ونزهة  ص83،  الفهرست:  يف:  ترمجته  ُتنظر   -34
.342/1

35- ُينظر: رشح ابن عقيل: 42/1، 198/1، 295/1، 343/1، 346/1؛ 11/2، 
.19/2

36- البيت لرؤبة، كام يف ديوانه: ص321.
37- رشح ابن عقيل: 24/1.
38- رشح ابن عقيل: 42/1.

39- البيت يف رشح ابن عقيل من دون نسبة: 199/1.
40- رشح ابن عقيل: 199/1.
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41- رشح ابن عقيل: 89/1.
42- ُتنظر ترمجته يف: الفهرست: ص93، ونزهة األلّباء: ص217.

43- ُينظر: رشح ابن عقيل: 58/1، 275/1، 292/1، 314/1؛ 11/2، 76/2، 
.141/2

44- رشح ابن عقيل: 363/1.
واألصول:   ،149/2 املقتضب:  وُينظر:   ،160-159/2 عقيل:  ابن  رشح   -45

.115/1
46- رشح ابن عقيل: 41/1.

47- رشح ابن عقيل: 117/1.
48- رشح الترصيح: 135/1- 136.

49- البيت يف رشح ابن عقيل من دون نسبة: 196/1.
50- رشح ابن عقيل: 1/ 196-195.

51- رشح ابن عقيل: 19/2.
52- رشح املفّصل: 12/8-13، والكتاب: 307/2.

53- اجلنى الداين: ص319.
54- البقرة: 271.

55- رشح ابن عقيل: 195/2.
56- املؤمنون: 37.

57- رشح ابن عقيل: 208/2.
58- تفسري البغوّي: 365/3.
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ُجهوُد الب�شريِّنَي النَّحوّيُة من خالِل �شرِح ابِن عقيٍل

امل�صادُر واملراجُع

- القرآُن الكريُم.
اج، حتقيق: الدكتور عبد احلسني الفتل، الطبعة الثانية،  1- األُصول يف النّحو، ابن الرّسّ

سالة، بريوت، 1987م. مؤّسسة الرِّ
الثانية، دار اجليل،  الطبعة  الّسالم هارون،  الزّجاجّي، حتقيق: عبد  الزّجاجّي،  أمايل   -2

بريوت، 1987م.
3- إنباه الّرواة عىل أنباه النّحاة، القفطّي، الطبعة األوىل، دار الكتب، القاهرة، 1950م.

4- تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادّي، دار الكتاب العريب، بريوت.
5- تفسري البغوّي )معامل التنزيل يف تفسري القرآن(، أبو حمّمد البغوّي، حتقيق: عبد الرّزاق 

مهيدي، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، الطبعة األوىل، #1420.
قباوة، وحمّمد  ين  الدِّ الدكتور فخر  املرادي، حتقيق:  املعاين،  الداين يف حروف  6- اجلنى 

نديم فاضل، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1992م.
الّسالم  البغدادّي، حتقيق: عبد  القادر  العرب، عبد  لباب لسان  7- خزانة األدب ولّب 

هارون، الطبعة الثانية، اهليأة املرصّية العاّمة للكتاب، 1979م.
8- ديوان رؤبة بن العّجاج، ضمن كتاب ) جمموع أشعار العرب(، حتقيق: وليم بن الورد 

الربويّس، 1903م.
9- روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والّسادات، اخلوانساّي، الطبعة الثانية، صّححه: 

حمّمد عّل الروضايّت، )د.ت(.
10- شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب، ابن عامد احلنبّل، دار الكتب العلمّية، بريوت.
11- رشح ابن عقيل عىل ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، ومعه كتاب منحة اجلليل ملحّمد 

ين عبد احلميد، املكتبة العرصّية، بريوت، 2012م. حميي الدِّ
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12- رشح الترصيح عىل التوضيح، الّشيخ خالد األزهرّي، مطبعة عيسى البايب احللبّي، 
مرص.

ل، ابن يعيش، إدارة الطباعة املنريّية، مرص. 13- رشح املفصَّ
14- الّصحاح )تاج اللُّغة وصحاح العربّية(، اجلوهرّي، حتقيق: أمحد عبد الغفور عّطار، 

الطبعة الرابعة، دار العلم للماليني، بريوت، 1978م.
15- الفهرست، ابن النّديم، حتقيق: رضا جتّدد، طهران، 1971م.

اخلانجي،  مكتبة  الّثالثة،  الطبعة  هارون،  الّسالم  عبد  حتقيق:  سيبويه،  الكتاب،   -16
القاهرة، 1988م.

17- املدارس النحوّية، الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، )د.ت(.
18- معجم األدباء، ياقوت احلموّي، دار املأمون، مرص.

مازن  الدكتور  حتقيق:  األنصارّي،  هشام  ابن  األعاريب،  كتب  عن  اللَّبيب  مغني   -19
مبارك وآخرين، الطبعة الّسادسة، دار الفكر، دمشق، 1985م.

د، حتقيق: حمّمد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت. 20- املقتضب، املربِّ
إبراهيم  الّدكتور  حتقيق:  األنبارّي،  الربكات  أبو  األدباء،  طبقات  يف  األلّباء  نزهة   -21

الّسامّرائّي، الطبعة الثالثة، مكتبة املنار، الزرقاء، 1985م.
الطبعة  الرشتويّن،  األنصارّي، تصحيح: سعيد اخلوري  زيد  أبو  الّلغة،  النوادر يف   -22

الثانية، بريوت، 1967م.


