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�ض البحث ملخَّ

س��يها، ومنها احلّلة التي ُعرفت بس��يف الدولة صدقة  تق��رن األمصار عادة بمؤسِّ
ة س��نة 495ه� ولكنها تصيب ش��هرة أكرب  ابن منصور، واخّتذها عاصمة لإلمارة املزيديَّ
، وحيدر  ، واملحّقق احلّلّ بمبدعيها يف شتى امليادين، فذاع صيت احللَّة بصفّي الدين احلّلّ
د مهدي البصري، وطه باقر، وعل جواد الطاهر، والشيخ يوسف كركوش... ، وحممَّ احلّلّ

وكن��ت حني أصدرت كتايب )نحوّي جمهول يف القرن العش���رين الش��يخ يوس��ف 
كرك��وش وكتابه: رأي يف اإلعراب( س��نة 2003 م، دع��وت القائمني عىل مركز وثائق 
ودراسات احلّلة التابع إىل جامعة بابل أن يتوّلوا مجع بحوث الشيخ، ومقاالته، وتوثيقها، 
وتقديمها إىل القّراء والدارسني، وأن يتصّدى طلبة الدراسات العليا بقسم اللغة العربّية، 
وقس��م التاريخ من أبناء احلّلة الغيارى بذل��ك، حّتى ال يضيع تراث احلّلة املعارص، وأن 
سة متمّثلة  تنفض غبار اإلمهال عن أعالم هذه املدينة. حّتى هنضْت العتبة العّباسّية املقدَّ
بمركز تراث احلّلة لتعقد الندوة البحثّية املوّسعة )الراث احلّلّ يف البحث العلمّي( حتت 
ش��عار: )احلّلة أصالة يف اإلبداع وجتديد يف البحث(. فبعثت يفَّ اهلمة ألقّدم ورقة بحثّية 
يف جديد ما قدمه الش��يخ يوس��ف كركوش يف كتاب��ه الفّذ )رأي يف اإلع��راب( املطبوع 
س��نة 1958م، وال��ذي مل ينل عناية َمن َكَتب يف حركة تيس��ري النحو الع��ريّب إاّل ما قّدمه 
زميلن��ا املرح��وم نعمة رحيم الع��زاوّي الذي وضعه يف مقّدمة من بح��ث يف تقديم نحو 
ينتخ��ل القديم، وييسِّ مباحثه، فقال عنه: »س��بق مهدي املخزومّي، وأمحد عبد الس��تار 
اجلوارّي، إىل التأليف يف نقد النحو العريّب، وحماولة جتديده«. وال أتفق مع من قال عنه: 
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»وأّما كتاب األس��تاذ الش��يخ يوس��ف كركوش رأي يف اإلعراب فهو يف مجلته قائم عىل 
فكرة إبراهيم مصطفى، يعيد خطوطها، ويش���رح مس��ائلها«. أو ما قاله الزميل حس��ن 
منديل العكيّل: »أقام الشيخ كركوش حماولته عىل فكرة إبراهيم مصطفّى«، ويف القولني 
جت��نٍّ كبري، ولعلَّ أبرز ما يرد عليه��م أنَّ إعراب املضارع من جدي��ده، واقتص�ر إبراهيم 

مصطفى عىل إعراب األسمء، وسيظهر غري ذلك يف ثنايا الورقة البحثيَّة.
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Abstract

The cities are usually associated with their founders, 

including Hilla, which was known by Sayf Al-Dawla Sadaka bin 

Mansour, and he took it as the capital of the Mazeediya emirate 

in 495 AH., but it is more famous by its creators in all fields of 

life. Hilla was famous by Sefffi Al-Din Al-Hilli, Hayder Al-Hilli,  

Al-Muhaqqiq Al-Hilli, Mahdi Al-Baseer, Taha Bakir, Ali Jawad Al-

Taher and Sheikh Yusuf Karakosh.

In 2003, I published my book (An Unknown Grammarian 

in the 20th Century: Sheikh Yusuf Karakosh and his book: (An 

Opinion in Analysis (I’rab), I invited the administrators of the 

Center of Documentation and Studies of Hilla which belongs to 

the University of Babylon to collect the researches of the Sheikh, 

and his articles, and documentation them , and submitted 

them to the readers and scholars. The graduate students in the 

Department of Arabic Language, and the History Department 

should take an important role for this mission in order not to 

waste the History of Modern Hilla. 
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Then the Abbasid Tabernacle represented by the Hilla 

Heritage Center dust the neglect of the famous figures of this 

city, and I have been motivated to achieve this research in what 

new introduction of the Sheikh Yusuf Karakush in his exploit 

book (An opinion in analysis (I’rab) printed in 1958, which it didn’t 

receive any attention of whom they wrote in the movement of 

facilitation of Arabic Grammar, only what our late colleague has 

presented to us, Nima Rahim Al-Azzawi, who put it at the head 

of a research in presenting a grammar chosen from the old and 

facilitating its research, he said :”Mehdi Makhzoumi and Ahmad 

Abd al-Sattar al-Jawari have already written about the Arabic 

grammar criticize and try to renew it”. I do not agree with those 

who said about him: “The book of Sheikh Yusuf Karakosh (An 

opinion in the analysis (I’rab) is in its entirety based on the idea 

of Ibrahim Mustafa, re-lines, and explains the issues”. Or what 

the colleague Hassan Mandil al-Ukaili said that “Sheikh Karkosh 

set up his attempt on the idea of Ibrahim Mustafa”. In two views, 

there is a great felony and perhaps the most replied prominent 

of them is that the elucidation (I’rab)of the present is of his new, 

and Ibrahim Mustafa is limited to analysis I’rab the names, and 

this will be clearly reflected in the contents of this paper.
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املقّدمة

س��يها، ومنها احلّلة التي ُعرفت بسيف الدولة صدقة بن  تقرن األمصار عادًة بمؤسِّ
منصور، واخّتذها عاصمة لإلمارة املزيدية س��نة 495ه����)1(. ولكنها تصيب ش��هرة أكرب 
، وحيدر  ، واملحّقق احلّلّ بمبدعيها يف شتى امليادين، فذاع صيت احلّلة بصفّي الدين احلّلّ
د مهدي البصري، وطه باقر، وعل جواد الطاهر، والشيخ يوسف كركوش... ، وحممَّ احلّلّ

وكنت ح��ني أصدرت كتايب )نحوّي جمهول يف القرن العرشين- الش��يخ يوس��ف 
كركوش- وكتابه: رأي يف اإلعراب( س��نة 2003م، دعوت »القائمني عىل مركز وثائق 
ودراسات احلّلة التابع إىل جامعة بابل أن يتوّلوا مجع بحوث الشيخ، ومقاالته، وتوثيقها، 
وتقديمها إىل القّراء والدارسني، وأن يتصّدى طلبة الدراسات العليا بقسم اللغة العربّية، 
وقس��م التاريخ من أبناء احلّلة الغيارى بذل��ك، حّتى ال يضيع تراث احلّلة املعارص، وأن 
تنف��ض غبار اإلمهال عن أع��الم هذه املدين��ة«)2(. حّتى هنضت العتبة العبَّاس��يَّة متمثلة 
عة )الراث احلّلّ يف البحث العلمّي( حتت  بمركز تراث احلّلة لتعقد الندوة البحثيَّة املوسَّ
م ورقة بحثيَّة  ة ألقدِّ ش��عار )احلّلة أصالة يف اإلبداع وجتديد يف البحث(. فبعث��ت يفَّ اهلمَّ
مه الشيخ يوسف كركوش يف كتابه الفّذ )رأي يف اإلعراب( املطبوع سنة  يف جديد ما قدَّ
1958م، والذي مل ينل عناية َمن َكَتب يف حركة تيس��ري النحو العريّب إالَّ ما قدمه زميلنا 
املرح��وم نعمة رحيم العزاوّي)3( الذي وضعه يف مقّدمة من بحث يف تقديم نحو ينتخل 
القديم، وييسِّ مباحثه، فقال عنه: »سبق مهدي املخزومّي، وأمحد عبد الستار اجلوارّي، 

إىل التأليف يف نقد النحو العريّب، وحماولة جتديده«)4(.



40

مظاهر جتديد النح� عند ال�صيخ ي��صف كرك��ض- درا�صة نقديَّة

وال أتف��ق م��ع من ق��ال عنه: »وأّما كتاب األس��تاذ الش��يخ يوس��ف كركوش رأي 
يف اإلع��راب فهو يف مجلته قائم عىل فك��رة إبراهيم مصطفى، يعيد خطوطها، ويش���رح 
مس��ائلها«)5(. أو ما قاله الزميل حس��ن مندي��ل العكيّل: »أقام الش��يخ كركوش حماولته 
ع��ىل فكرة إبراهيم مصطفّى...«)6(، ويف القولني جت��نٍّ كبري، ولعلَّ أبرز ما يرد عليهم أنَّ 
إعراب املضارع من جديده، واقتص�ر إبراهيم مصطفى عىل إعراب األس��مء، وس��يظهر 

غري ذلك يف ثنايا الورقة البحثيَّة.

قامت ورقتي هذه عىل:

• مقدمة.	

• تعريف موجز بالشيخ وكتابه )رأي يف اإلعراب(.	

• مظاهر جتديد النحو عند الشيخ:	

- املظهر األول: إعراب املضارع.

- املظهر الثاين: األساليب:

* النداء.

* التعجب.

* املدح والذم.

* اإلغراء والتحذير.

- املظهر الثالث: مسائل متفرقة

• القول يف اإلعراب.	
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• توجيه الفتح.	

• التوابع.	

• النتائج.	

• املصادر واملراجع.	

تعريف م�جز بال�صيخ وكتابه

هو الش��يخ يوس��ف بن محادي بن حس��ني بن كركوش، وش��هرته الش��يخ يوسف 
كركوش، ولد يف احلّلة س��نة 1906م ألب كان يعم��ل يف جتارة احلبوب، وتلقى تعليمه 
عىل ش��يوخ مشهود هلم بالعلم: كالش��يخ ناجي اخلُمّيس، والسيِّد محود آل عامل، والسيِّد 
قاسم العّطار، والشيخ عّل سمكة، والشيخ عبد الكريم املاشطة. ويف عام 1936م عنيِّ 
معّل��ًم عىل مالك التعليم االبتدائي، وأحيل عىل التقاعد س��نة 1963م، وتويّف بعد حياة 

قاسية يف 1990/6/4م)7(.

أم��ا كتابه )رأي يف اإلعراب( فقد كتب مقّدمته أس��تاذنا املرحوم مهدي املخزومّي 
منّوًها به، وداعًيا إىل النظر فيه، ينفذ منه الدارس إىل درس جديد)8(.

قام الكتاب عىل بابني وخامتة:

الباب األول: يف املصطلحات النحوّية، وفيه أربعة فصول.

الباب الثاين: يف اإلعراب، وفيه تسعة فصول.

وال��ّذّم، واإلغ��راء،  وامل��دح  التعّج��ب،  أس��اليب  دراس��ة  اخلامتــة ع��ىل   وعق��د 
والتحذير.
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مظاهر جتديد النح� يف كتابه

خ��ري م��ا نبتدئ كالمنا به ما قاله أس��تاذنا مهدّي املخزوم��ّي )ت 1993م( يف 
تقديم��ه كتاب الش��يخ فوصفه ب��رأي جدير باملالحظ��ة، جدير بال��درس، رأي عرض 
املش��كلة الرئيس��ة يف نحو العربّية التي أغفلها أكثر الداعني إىل إصالح النحو، وبذل يف 

رسم اخلطوط العريضة التي تقوم عليها املشكلة جهًدا مشكوًرا)9(.

املظهر الأول: عالمات اإعراب امل�صارع

ق��ال الش��يخ: »وأخرًيا اهتديت إىل س��بب إعراب املضارع بص��ورة نظرّية. وإليك 
ة علم اإلس��ناد بمعنى أّن املسند إليه واملسند يرفعان لكوهنم  تي باختصار: إّن الضمَّ نظريَّ
ركنني يف الكالم. واملضارع- كس��ائر األفعال- يقع دائًم مس��نًدا فم��ن حّقه الرفع، فإذا 
أراد املتكّل��م به الب��ّت والقطع جزمه، وإن مل يكن هناك ج��ازم كم جاء يف بعض اآليات 
جمزوًم��ا ومل يكن جازم مثل: ﴿اهللَ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة﴾ بإس��كان الراء من يأمركم. 
وه��ذه الق��راءة هي ق��راءة أيب عمرو ب��ن العالء، إىل غري ه��ذه من اآليات ج��اءت فيها 
األفع��ال املضارعة جمزومة ب��دون جازم، أجلت ذكرها عىل فص��ل إعراب املضارع من 

هذا البحث.

وإذا رصف النظ��ر ع��ن معنى الفع��ل التطابقّي، أي الداللة ع��ىل حصول عمل يف 
زم��ن، إىل معناه التضمنّي، وهو املعنى املصدرّي حينئ��ٍذ ُينصب، فإذا قلت: يعجبني أن 
تدرس. كان معنى الكالم يعجبني دراس��تك، وهو معنى مصدرّي، لذا ينصب املضارع 
إذا دخل��ت علي��ه أن املصدرّية، وقد نصب الفعل تس��مَع يف: تس��مع باملعيدّي خري من 
أن ت��راه، إذ املقصود: س��معك باملعيدّي خري من أن تراه، وه��ذا الذي ذكرته يف إعراب 

املضارع تعليل فطرّي إلعرابه«)10(.
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س��قُت هذا النّص الطويل الذي أورده الش��يخ؛ ألّن كتابه كّل��ه يف عنوانه )رأي يف 
اإلع��راب( يقوم عىل هذا ال��رأي يف إعراب املضارع. ونقول: يرى الش��يخ أّن املعنى أو 

د: الوظيفة اللغوّية مها من حيدِّ

- رفعه، ألنَّه مسند.

- جزمه القطع أو التوكيد.

- نصبه إفادته معنى املصدريَّة.

حاول الشيخ االبتعاد عن )التعليل( فأشار بعبارته: تعليل فطرّي، تأّثًرا برفض ابن 
مض��اء القرطبّي )ت 592ه����( العوامل وما يرتَّب عليها من آث��ار حقيقيَّة يف عالمات 

اإلعراب)11(.

ولنا عىل ما ذهب إليه الشيخ مالحظ:

• رة إىل 	 إنَّ م��ا قاله: تعليل فطرّي، هو انتقال من العوامل اللفظيَّة ظاهرة أو مقدَّ
ة. ة: اإلسناد، البّت والقطع، معنى املصدريَّ العوامل املعنويَّ

• إنَّ عبارته: معنى الفعل التطابقّي إىل املعنى التضّمنّي، تدور يف املحور األّول، 	
د املعنى)12(. ولكنّها حتمل يف طّياهتا نقلة بالغيَّة، فموضوع الفعل يقتيض جتدَّ

• للقدماء من النحاة آراء يف رافع املضارع:	

- يرى سيبويه )ت 180ه��( أنَّ »وجه دخول الرفع يف هذه األفعال املضارعة 
لألسمء«)13(.

- يف حني يرى الكسائّيّ )ت 189ه��( أنَّه يرتفع بحروف املضارعة)14(.

- وذهب الفّراء )ت 207ه��( إىل أّنه مرفوع لتجّرده من الناصب واجلازم)15(.
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- ويف رأي ثعلب )ت 291ه��( أنَّه مرفوع بنفس املضارعة)16(.

- ويرى األعلم الشنتمرّي )ت 476ه��( أنَّه مرفوع باإلمهال)17(.

- ووجدنا أس��تاذنا املخزومّي يذهب إىل »أنَّ هذه األوجه املختلفة إنَّم جاءت 
��م كان ذلك كّله من أجل  لتش��ري إىل معاٍن غري إعرابيَّة تعاقبت عليه... وإنَّ

متييز زمن الفعل املضارع وختصيصه«)18(، وهذا ما نركن إليه.

• مة يف الدرس 	 ل خطوة متقدِّ التعليل الفطرّي الذي قال به الش��يخ اجتهاد يشكِّ
النحوّي، س��واء اتَّفقنا معه أم مل نتَّفق، وتستدعي النظر واملناقشة، وهذا الرأي 

من الشيخ مل يكن فيه متابًعا إلبراهيم مصطفى!

املظهر الثاين: الأ�صاليب

1.النداء

ن من  عّد الش��يخ صيغة النداء: يا خالُد ش��به مجلة؛ ألنَّه يرى ه��ذا الركيب مل يتكوَّ
مسند إليه ومسند)19(.

وأجد يف هذا الرأي تيسرًيا يف تعليم الناشئة أسلوب النداء، إذ خيرج ممّا عّده النحاة 
القدامى مجلة فعلّية: فس��يبويه يراه عىل إضمر الفعل املروك إضمره)20(، واجلمهور يراه 
مجل��ة فعلية)21(، أو أنَّ )يا( نائبة مناب الفعل)22(، إاّل أبا القاس��م احلريرّي )ت 516ه��( 
الذي رآه »يتأّلف من حرف واس��م وليس ما يتأّلف من حرف واس��م سواه«)23(. وعّده 
أس��تاذنا املخزومّي مرّكًبا لفظياًّا بمنزلة أس��مء األصوات)24(، يف حني صنَّفه عبد الرمحن 

أّيوب مجلة غري إسنادّية)25(.

 ويبدو يل أنَّ رأي الشيخ قريب من رأي احلريرّي، وما رآه املخزومّي أكثر تيسرًيا يف 
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منهج التعليم ألسلوب النداء، وقد تبنّى هذا الرأي إسمعيل األويّس بال إشارٍة إليه.

2. التعّجب

يأيت التعّجب يف الكالم قياس��ياًّا وسمعياًّا، واختلف فيه القدامى، فالبرّيون عّدوا 
القيايّس منه مجلة فعلّية، والكوفّيون عّدوه اس��مّية)26(. أّما املحدثون فذهبوا فيه مذاهب 
شّتى، ويف مقّدمتهم الشيخ، إذ أفردها بعنوان )األساليب()27(، وعىل الرغم من أّنه مل يبِد 
ا »ذات داللة خاّصة«)28( عىل  فيه��ا رأًيا، ولكننا حني وجدناه يضعها يف ه��ذا العنوان أهنَّ

ة. وفق طبيعتها الّلغويَّ

ففت��ح الب��اب لاّلحق��ني أن خيّصوه��ا بمبحث خ��اص، فذهب مه��دي املخزومّي 
��ه »بن��اء لفظي مرّك��ب... وم��ن العبث حتميله م��ا ال حيتم��ل، ومن غري  فيه��ا فق��ال: إنَّ
املج��دي حتليله إعرابياًّا، كم حتلَّل املركبات اإلس��ناديَّة«)29(. وعّدها إبراهيم الس��امرائّي 
أس��اليب خاّصة)30(، وعبد الرمحن أّيوب مجلة غري إس��نادّية)31(، ومتّام حّسان أدرجها يف 

اخلوالف)32(.

وانف��رد خليل عمي��رة يف عّدها تركيًبا أس��لوبياًّا جرى جمرى املث��ل)33(، وتبنّت هذا 
الرأي الباحثة خلود صالح عثمن عنواًنا لرسالتها: )أساليب نحويَّة جرت جمرى املثل- 

دراسة تركيبيَّة دالليَّة()34(، ويكفي سبًقا أنَّ رأي الشيخ كان مفتاًحا هلذا كّله.

3. املدح والّذّم

أدرج الش��يخ هذا املوضوع حتت )أس��اليب ذات داللة خاّص��ة(، فأوىل املحدثون 
بع��ده اهتمًم��ا فائًقا: فعّدها متّام حّس��ان م��ن )التعب��ريات املس��كوكة( وأدرجها ضمن 
)اخلوالف(، ودرس��ها إبراهيم السامرائّي أس��اليب خاصة، ونظر إليها خليل عميرة إىل 



46

مظاهر جتديد النح� عند ال�صيخ ي��صف كرك��ض- درا�صة نقديَّة

ة اسمية دخلها عنر من عنارص التحويل لغرض املعنى. ا مجلة توليديَّ أهنَّ

وجعلته��ا خل��ود صالح عثمن يف )أس��اليب نحويَّة جرت جم��رى املثل(، وليس يب 
حاجة إىل بيان أثر الشيخ يف هذا كّله.

4. اإلغراء والتحذير

قال الش��يخ: »اإلغراء... يكون منصوًبا ألنه ليس مسنًدا إليه وال مسنًدا... وأسمء 
ا ليست مسنًدا إليها وال مسندة. تعترب أساليب اإلغراء والتحذير  التحذير منصوبة، ألهنَّ

أشباه مجل«)35(.

وال أدري كي��ف عّده��ا أش��باه مج��ل، يف حني نجد مه��دي املخزومّي يق��ول فيها: 
��ا داخلة يف س��ياق طلب غ��ري حممولة عىل إس��ناد   »املق��ام يف ه��ذه املواض��ع نصب ألهنَّ

وال عىل إضافة«)36(.

ولعّل التخريج الذي ذهبت إليه خلود صالح عثمن يف تضمينها برسالتها )أساليب 
نحويَّة جرت جمرى املثل( ما نطمئّن إليه.

املظهر الثالث: م�صائل متفّرقة

1. القول يف اإلعراب

م��ن املّتفق علي��ه عند النحاة »أنَّ اإلع��راب داّل عىل املع��اين«)37(، وليس أن يلحظ 
النحوّي التغرّي الذي يطرأ عىل أواخر الكلم، والذي جيتلبه عامل ما- لفًظا أو معنًى)38(- 
ر، وليس عىل   وهنا ش��جر اخلالف ب��ني النحاة، مبنياًّا ع��ىل افراض عامل ظاهر أو مق��دَّ
يه اللفظ يف الركيب من وظيفة كالفاعليَّة أو املفعوليَّة أو اإلضافة)39(. وقد »وجب أن   ما يؤدِّ
ا دوال عىل معاين... يف تأليف اجلملة وربط الكلم«)40(. ندرس عالمات اإلعراب عىل أهنَّ
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فارتأى الش��يخ أنَّ الظاهرة اإلعرابيَّة من عمل املتكلم)41(، اقتداًء بم ذهب إليه ابن 
جنّ��ّي )ت 392ه��( إذ قال: »فالعمل من الرفع والنصب واجلّر واجلزم إنَّم هو للمتكلِّم 
ة علم اإلس��ناد... وأنَّ الكسة علم  نفس��ه«)42(. وتاب��ع إبراهيم مصطف��ى يف »أّن الضمَّ
اإلضاف��ة... أما الفتحة فليس��ت عالم��ة إعراب... إذا مل تكن إح��دى ركنَّي الكالم، أو 

مضاًفا إليها«)43(.

2. توجيه الفتح )النصب(

ة هي املفعوليَّ��ة)44(. أما املحدثون  ربط القدام��ى )الفتح- النصب( بوظيف��ة نحويَّ
فعند إبراهيم مصطفى »الفتحة ليست عالمة إعراب، وال دالَّة عىل يشء، بل هي احلركة 

اخلفيفة املستحبَّة عند العرب«)45(.

ا الفتحة فليست عالمة إعراب، بل هي احلركة  وتابع الشيخ هذا الرأي، فقال: »أمَّ
تها يعطيها للكلمة املعرب��ة إذا مل تكن إحدى ركني الكالم أو  املس��تحبَّة لدى العرب خلفَّ

مضاًفا إليها«)46(.

والتقط أس��تاذنا مهدي املخزومّي العبارة األخرية- عىل الرغم من جماراته أس��تاذه 
ة فكان��ت لديه »علم ك��ون الكلمة  مصطف��ى إبراهي��م- فمن��ح )الفتحة( وظيف��ة نحويَّ
خارج��ة عن نطاق اإلس��ناد أو اإلضاف��ة«)47(. فتكامل ل��دى الش��يخ واملخزومّي دور 
العالم��ة اإلعرابيَّة: فالضم علم اإلس��ناد، واجلر علم اإلضاف��ة، والنصب علم ما ليس 

ق عندمها ما قاله القدامى )احلركات دوال املعاين(. بإسناد وال إضافة، فتحقَّ

3. التوابع

م الش��يخ للتواب��ع قائاًل: »يوجد يف الّلغة العربّية أس��مء ليس هلا إعراب خاص،  قدَّ
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بل تتبع ما قبلها من األس��مء، وتعرف بالتوابع«)48(. وهذا التقديم ال خيرجه عن مفهوم 
القدامى للتوابع، قال ابن مالك:

األوْل األس����مَء  اإلع����راب  يف  وب����دْل)49(يتبع  وع��ط��ف  وت��وك��ي��د  نعت 
ولكن��ه خالفه��م يف ع��دد التواب��ع، فهي عن��ده ثالث��ة: »1. النع��ت... 2. االتباع 
للمج��اورة... 3. عطف البيان«)50(. ويعني بعطف البي��ان: التوكيد والبدل)51( معتمًدا 

عىل القسمني الّلذين صنّف عليهم إبراهيم مصطفى توابعه، إذ قال:

»األول: تكون فيه الكلمة الثانية من األّول بمنزلة املكّمل للمعنى، املتّمم له، حّتى 
ال يفهم املعنى إاّل هبم مًعا«)52(، ويعني به النعت)53(.

»القسم الثاين من التوابع ال تكون الكلمة الثانية فيه من األّول بمنزلة املكّمل- حتى 
ال يفهم املقصود إاّل هبم مًعا- بل يكون األّول داالاًّ عىل معناه مس��تقالاًّ بإفهامه، والثاين: 
داالاًّ عىل معنى األّول مع حّظ من البيان واإليضاح جييء من قرن الكلمتني إحدامها إىل 

األخرى«)54(. ويعني هنا البدل والتوكيد وعطف البيان)55(، وأضاف )اخلرب()56(.

إنَّ خمالفة الشيخ القدامى، وإبراهيم مصطفى يف عدد التوابع وأنواعه اجتهاد حمض 
يظهر اس��تقاللّيته عنهم، ويؤكد جديده، ولكنّي أوّد أن أقف عىل التابع اجلديد )االتباع 
للمج��اورة( مل��ا فيه من التفاتة دقيق��ة تندرج بوضوح يف ما يّتبع قبل��ه من إعراب، وتثري 

سؤااًل: هل يشّكل )اجلر للمجاورة( ظاهرة مستفيضة؟

إذ وجدنا أنَّ س��يبويه يرّد ذلك ألنَّه عىل غري وجه الكالم)57(، وعّد الفّراء اجلّر عىل 
اجلوار غري مقيس)58(، ومنهم من أنكر ذلك)59(، ومنهم من تأّول النصوص)60(.

وأرى أّن اجل��ّر للمج��اورة ظاه��رة صوتّي��ة للمجانس��ة، وهذا ما ارتضي��ه يف هذا 
املوضوع. أما االختالف يف عدد التوابع فال أجد غضاضة يف ذلك، وإذا حكمنا السياق 

سنجد زيادة فيها عىل ما يرتب يف مفهومها.
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اخلامتة ونتائج البحث

مل ينل الش��يخ كركوش حّقه من الدرس عند الباحثني املعارصين، والسيم من . 1
نحويي احلّلة، وهذه الندوة حّفزتني للنظر يف كتابه )رأي يف اإلعراب( وستثري 

يف اآلخرين اهلّمة الستكمل ذلك.

إنَّ األس��س الت��ي انطلق منها الش��يخ يف حماولته تتمثَّ��ل يف معرفته الوطيدة يف . 2
الراث النحوّي، وغربلته، واالجتهاد فيه.

له رأي جدير بالنظر والتدقيق والتقويم يف مسائل يف اإلعراب.. 3

يتجىّل جديده يف:. 4

• إعراب املضارع.	

• النداء.	

• التوابع.	

• األساليب اخلاصة.	

وهذا ما أوضحته يف ثنايا هذه الورقة، واهلل املوّفق للصواب.  
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