
 )الخالف النحوي بين المدرستين  فى كتاب اإلنصاف فى مسائل الخالف (

 دراسة نحوية تحليلية ـ  ألبى بركات األنباري

 نموذجا   نعم وبئس(ـــ والخبر  )المبتدأ

 ــ كلية التربية أبوعيسى ــ جامعة الزاوية أسماء عبدالرحمن على عبد هللا . أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المقدمة

م اإلنسان ب    العقل  ليرىلى ... الحمد هلل الذي َعلَّم اإلنسان ما لم يعلم . الحمد هلل الذي كرَّ

 والصالة والسالم على من أُرِسَ  رحمةً للعالمين ، وعلى آله وصحبه وسلم .

لقللد أونع للا هللا ُللٍ أُمللةت َعَرَُللخي سللبي  التيللر َُقََصللَدىيهُ ، وى بنللخ  لللى أنلله   ي للون     

 صالُحنا    بمقدار ما يُبِذله أب اؤها للعلم .

ىعالى ، خص بنلا العلرد نون سلاشر بلعود ا ر   ن اللغة العربية معجزة من هللا   

رآن ال لـريم ، ـّ  كتادت سلماويت ، أ  وهلـو القلـ، ُنٍ ىستمد ىـداستنا وجـوهرها من آج

ونظـرا لما لنا من مـ انة مرموىة نون اللغات ا خلر    ُل ن البحلا والتقصلٍ ُينلا ، 

هلا كلان بغيلة وهلد  والتص يف ٍُ ُروعنا ، و عمال الف ر ٍُ  بران أسرارها وخبايا

 ال حاة على مر القرون .

نراسة التال  بلدأ أول أملرس سياسلياً ببغلدان بلين البصلرة وال وُلة بلم ملا لبلا أن و     

ىحول  لى خلال  علملٍ ، ولعل  أول ملن بلدأ التصل يف ُلٍ المسلاش  التلٍ كانلخ ملدار 

  ال حلويين علب ٍُ كـتلـابه )) اخلتالـالتال  بين المدرستين هـو أحمد ابن يـحٍ بن ب

تلف ُيلله ـذهب الللـ حويين ممللا اخللـان ُللٍ )) المسللـاش  علللى مللـ(( ، بللم ىـللـالس ابللن كـيسلل

ر ال حللاك كتللاد )) المق لل  ُللٍ ـف ابللن أبللٍ جعفللـن (( ، بللم ألللوريون وال للـوُيـالبصلل

بـم ألف ابن نرستوية كتلاد )) اللرن عللى بعللب ُلٍ ، اختال  البصريين وال وُيون ((

ير )) اإلنلـصا  ــبركات ا نبـاري كــتابه الـشنلـف أبو الـبم أل (( اخــتال  الـ حـويين

 ٍُ مـسـاش  التال  (( .

خطللة البحللا ويحتللو  علللى مقدمللة وُصلللين وخاىمللة يحللو  الفصلل  ا ول علللى أربلل  

مدرستين البصلرية ـس التال  بين الـأة المدرستين، وأسـمباحا ىدورحول ىاريخ ونش

 والمذهب ال وٍُ .وال وُية ،والمذهب البصري، 
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ُقد اخترت مسألتين من مساش  التال  للعر  والتفصي  وسرن أراء  –الفص  الثانٍ 

تعلقلة بل عم وبلوس والتلال  المدرستين المسألة ا ولى المتعلقة برُ  المبتدأ،والثانية الم

  . بي نما

 و الفص  ا ول

 و ىاريخ ونشأة المدرستين البّصرية والّ وُية -المبحا ا ول 

 و أسس التال  بين المدرستين البّصرية والّ وُية -المبحا الثانٍ 

 و المذهب البصري -المبحا الثالا 

 و المذهب ال وٍُ -ا الراب  المبح

 تاريخ ونشأة المدرستين : ــالمبحث األول 

  المدرسة ( –المذهب  –) المنهج  -المطلب األول 

ال حويلة ومسلاش  التلال  بي نلا ، ملن  بد ل ا ىب  الحلديا علن نشلأة وحقيقلة الملدارك 

ىحقيللم مللدلو ت بالبللة مصللطلحات ي ثللر ىللداولنا بللين البللاحثين ، وهللى و) الملل ن  ، 

 والمذهب ، والمدرسة ( .

 المنهج :  -أوال  

هو ا ىجاس أو الطريقة التٍ يسل نا ال حوي أو مجموعة من ال حاة ٍُ بحثنم مساش  

 اكتماله كالمذاهب ا نبية المشنورة . ال حو واللغة ، وغالباً مايتضح بعد 

موىف يلتزمه مجموعلة ملن العلملاء ُلٍ عصلر واحلد  ناء نشلاتات المتقلدمين  ُنو  ذاً 

 ( .1وآراشنم المتتلفة)

                                                                                                               :المذهب  -ثانيا  

ن لللة هللذا المصللطلح نفللس ن لللة المصللطلح السللابم ) الملل ن  ( ،    أن القللدامى     

ب البصللريين ، ـوا و مذهللـ دهم ) التللال  ( ، ُقالللـاسللتتدموس نون السللابم ، و يع للٍ علل

 ( .2ب ال وُيين ، أو مذهب ال حاة مث  مذهب سيبويه ومذهب الفراء وغيرهما)ـومذه

تتدام هللذا المصللطلح نون المصللطلحين ا،خللرين ، متبعللة أمللا أنللا ، ُأميلل   لللى اسلل    

القدامى أو ً و نعدام الفرق بي نما بانيلاً ،    أن مصلطلح مدرسلة ىلد ي لون أوسل  ُلى  

 مع ى .
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) تاشفللة مللن أولللٍ العلللم الواحللد أو الفللن الواحللد ، وىللد عرُنللا بللوىٍ نلليف بأننللا و    

دنت أوتاننم واختلفخ أج اسنم ، ـىع اه  البحا ُيه ، و ن ـىجمعنم وحدة أصوله ، وم

 ( .  3لمية ، وىباعدت آراؤهم ٍُ الفروع والتفاصي  ()ـوعخ بتصياىنم العـومنما ى ّ 

ُضال عن ذلك ، ُ ن أص  كلمة ) مدرسة ( ، مترجم عن الفرنسلية ، وىع لٍ ع لدهم    

 ( .4ما كان يع ٍ به العرد ب لمة مذهب)

مدرسلللة ( ُاسلللتتدموس ُلللٍ ملللانة التلللال  ل لللن المعاصلللرين استحسللل وا مصلللطلح )    

ال حوي وٍُ ىضايا أنبية أخر  ، مث  تله حسلين والعقلان والملاننٍ وبلوىٍ نليف ، 

 وغيرهم ، ُقالوا مدرسة أوك بن حجر ، ومدرسة الديوان ، والمدارك ال حوية .

 المدرسة : -ثالثا  

من نفلى  تالىله  اختلف ٍُ ىحديد مدلول هذا المصطلح ، وٍُ وجونس أيضاً ، ُم نم    

ع د القلدامى و المعاصلرين ، ومل نم ملن نفلى وجلونس ىلديماً ُقلم ، ومل نم ملن للم ي لِف 

 ( .5وجونس   ىديماً و  حديثاً)

يبللدو أن العللرد القللدامى لللم يسللتتدموا كلمللة ) مدرسللة ( . وأننللم اسللتتدموا كلمللة )    

 .                                                التقسيممذهب ( نسبة  لى البلد ، وكان ابن ال ديم أول من استتدمه ٍُ 

وأول ملللن اسلللتتدم مصلللطلح ) مدرسلللة ( هلللم المعاصلللرون ، وىلللد سلللبم  للللى ذللللك    

باحثين العلرد مثل  ) ـاي  ( وملن اللـلوك  وبروكلمان وُلـ) ُ  المستشرىون من أمثال و

 ( . 6محمد ت طاوي والمتزومٍ ونيف و عبدالرحمن السيد ( وغيرهم)

  نشأة المدرستين  البصرية والكوفية -المطلب الثاني ( ) 

نشأت الدراسات ال حوية بالبصرة ، ونمخ بيوًا ُشيواً ،  لى أن ىزعمنا التلي  بن أحمد 

جخ علله ، وكان ىرآن ـرت مساشله ونضوـالفراهيدي ، وىلميذس سيبويه ُعلى يدينما ىط

 ال حو ) كتاد سيبويه ( م ارة للدراسات ال حوية من بعدس .

وىللد ىميللز ال حللاة البصللريون بطللاب  الميلل   لللى الفلسللفة والم طللم أكثللر مللن الميلل   لللى 

ين أهل  ـنم وبلـقراء ملن ناحيلة وبي لـ نم وبين اللـم نشأ صراع بيـالراوية وال ق ، ومن ب

ر  ، أما علن خصلوماىنم مل  أهل  الحلديا  ُلدن الحلديا ُلٍ ـية أخـناحديا من ـالح

  ـلفظ ممللا يجعللـنظللرهم لللم ي للن رواىلله عربللاً و ننللم جللونوا روايتلله بللالمع ى   باللل
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تدان البصللريين ـاُة  لللى اعللـوًنا . نللـ حو مرُللـجاج بلله ُللٍ مجللال اللغللة والللـا حتلل

اهد الشعرية     ذا كانخ متلواىرة ، بالم طم والعق  ُ ننم   يقبلون ا عتمان على الشو

 وىواىرها هو كثرة نوراننا على ا لس ة وصدورها من العرد الُتلص .

ُلقلد كللان التللال  ع يفللاً ىويللاً بللين البصللريين وال للوُيين ، ووصلل   لللى أن عقللدت بللين 

مدرستين ـرؤساء   لمعرُلة أي اللـدها السانة واللـامة بنـعلماء المدرستين م اظرات ع

يتنما أح ى  لما ىالته العرد ، ولم يقف ا ملر ع لد العلملاء المعاصلرين اللذين أصح وأ

بندوا الم اظرات أو ابتركوا ُينا ، ول  ه  امتد  لى عصور بعيدة بعد ذلك ُأيلد ُريلم 

ن يوُلم بلين ا،راء وحلاول باللا أ ونحلا الثلانٍ  م حلى ال لوُيين ، ، مذهب البصريين

 المتضاربة .

ونع ا رناق  ُقللد ونع هللا العقللول ،كمللابللين البشللر ،ي ُطللرة ُللا ختال  ُللٍ الللرأ 

بل  ا خلتال  يقلوم عللى  ، وليس ا ختال  ٍُ ىعدن ا،راء ُقم ، ُتفاوىخ كما ىفاوىخ

ومثاله الوجلود والجلوان أو الم ل   وعدم ا ىفاق ، والرُض للرأي ا،خر ،التعار  ،

 يراها حرُاً .،أو ىضان ا ح ام ُنذا ير  ال لمة اسماً ، وا،خر 

 أسس الخالف بين المدرستين البصرية والكوفية : -المبحث الثاني 

 : ) نشأة النحو ( -المطلب األول 

 ن اللغة كاشن حٍ ، وليسخ من ص   ُرن أو أُران ، و نملا هلٍ نتيجلة حتميلة للحيلاة    

عملا  ٍُ مجتم  يجد أُرانس أنفسنم مضطرين  لى اىتلان وسليلة معي لة للتفلاهم والتعبيلر

 يجول بال فس، وىبانل ا ُ ار ، و ىلك الوسيلة هٍ اللغة .

 ن محاُظة أي مجتم  على لغته ناب  عن عدة أسباد أهمنا ىوة اللغة وبليوعنا بلين    

أهلنا وىأبيرها ٍُ غيرها من المجتمعات بفع  عوام  ني ية وبقاُة وسياسية ،و ن اللغة 

تقطبة أنصلاراً لنلا ـيرها مسلـالب ُلٍ غلـالغ العربية لغة م فولة الحفظ ، ُنٍ مؤبرة ٍُ

عاملة ة ذاىنا حيلا اعتمانهلا  لنيلا ُنلٍ وة اللغـدبين بنا ،وهذس ال فالة نابعة من ىـومتح

وللو  ذللك لجلرت  سالم ٍُ اللدنيا وا خلرة للتعبلد ،ُارىبطلخ بلالقرآن ال لريم  ه  اإل

 (.7علينا س ن التطور ُأنحخ لغة أبرية)
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اإللنلٍ ىسلتيًرا  ل ل  وسلاش  الحفلظ ملن اللحلن والتطلأ والتغييلر ، ويراُم ا عتمان    

ُقدر هللا علماء ورجال ح م وغيرهم لحماية لغلة اللدين وىطويرهلا ، حرصلاً عللى أناء 

 نصوص الذكر الح يم أناًء ُصيحاً سليماً  لى أبعد حدون السالمة والفصاحة ...

                                                                                    تعريف النحو :                                   

القصللد والجنللة والضللرد والصللر  وا عتمللان . وكلنللا معللانت ىفيللد  فييي الل يية :     

 ا ختصاص بشٍء نون آخر ، وىفيد انتناج تريقة نون أخر  للتفرن بنا .

صلوناً وراىنا ،ىواعلد اللغلة العربيلة بمراعلاة نلرو اىبلاع  صلطال إلا  ٍُ : أما النحو

 ( .8لدلس ة من التطأ ، م عاً لالنطراد التعبيري وا لتباك المع وي)

 بداية الخالف : -*  المرحلة األولى 

كان التال  بداية محصوراً بين علماء البصرة  لعدم وجون ملذاهب أخلر  ىقلوم عللى 

عمر  بى عمرو بن العالء ُلٍ مسلألة  جلانة  ىعمد المتالفة . ومثاله متالفة عيسى ابن

أبللى عمللرو ) للليس الط يللب    المسللُك ( بللالرُ  وبيللان ذلللك بلنجتللٍ ىملليم التللٍ ىرُلل  

بللن حبيلب بأىيسللته ، ومتالفللة ىفلرن يللونس  - أيًضللا – ،والحجلان التللٍ ى صلب ، ومثاللله

 ( . 9ا خفش ا وسم للتلي  وسيبويه)

 هب بنشأة أصول المدرسة الكوفية :ظهور التمذ -**  المرحلة الثانية 

ظنر التمذهب وعر  م  أبٍ جعفر الرؤاسٍ ، ومعاذ النلّراء ، مؤسسلٍ المدرسلة     

ال وُية ٍُ ال حو والصر  ، و ن ير  البعض بأن ال ساشٍ والفّراء هملا المؤسسلان ، 

حيا رحال  لى البصرة وأخذا عن علماشنا من الطبقة الرابعة عيسلى بلن عملر ، وأبلى 

 .( 10مرو بن العالء)ع

وىال السيوتٍ عن الرؤاسلٍ و ) وأبلو جعفلر هلذا هلو أسلتاذ ال سلاشٍ وهلو أول ملن    

ون  من ال لوُيين  كتابلاً ُلٍ ال حلو وكلان رجلالً صلالحاً وىيل  و  ّن كل  ملا ُلٍ كتلاد 

 ( . 11سيبويه ( وىال ال وٍُ كذا )  نما ىم ى به الرؤاسٍ ()

وىأكلد ذللك مل  اد ٍُ ك  مدرسة م اىضاً لدخر  ،الجوومن ه ا بدأ التمذهب حيا    

 (.12ما ىام به ال ساشٍ والفراء ٍُ  رساء مبانئ المدرسة ال وُية ٍُ ال حو)

 المخالفة الصريحة بين المذهبين : -***  المرحلة الثالثة 

رغبة ُلٍ ـتين ، واللـلماء المدرسلـرات بلين علـالل الم اظلـانخ ىعقلد ملن خلـوالتٍ كل    

صور التلفللاء ، ُملل  سلليبويه نسللتطي  أن نتحللدص عللن خللال  بصللري ـتقرد  لللى ىللـاللل
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بي ه وبين ال ساشٍ أبر ٍُ ىسليم الضوء على  (13وكوٍُ .ُقد كان للمسألة الزنبورية)

 التال  .

حتى تال ال لالم ُلٍ هلذس الصل اعة وحلدص بلين أهلنلا ُلٍ ال وُلة والبصلرة ، وكثلرت 

طرق ٍُ التعليم ، وكثر ا خلتال  ُلٍ  علراد كثيلر ا نلة والحجاج بي نم ، وىباي خ ال

 من القرآن .

 المذهب البصري : -المبحث الثالث 

 ) المنهج البصري ( -المطلب األول 

 لقد كان من ُحسن حظ ال حو أن كانخ البصرة مولدس ومندس و

 المنهج العلمي : -أوال  

لفلاظ وا سلن  م نلا ا اعتمد البصريون ٍُ مانة م نجنم العلمٍ على ا ُصلح ملن     

طوع  بعراىتنلا ـتمد علينلا القباشل  المقلـلذلك اختاروا من  القباش  التٍ اعلعلى اللسان   

ُللٍ العربيللة ، ُاختللاروا مللن العللرد ىيسللاً وىميمللاً وأسللداً ، ُأخللدوا أكثللر ىواعللدهم عللن 

ض ك انلة وبعلض ـهؤ ء ٍُ اللغلة واإلعلراد والتصلريف ، بلم أخلذوا علن هلذي  وبعل

ضري و  علن سل ان البلراري مملن كلان يجلاور ا ملم ـن حـذوا عـين ، ولم يأخالطاشي

اورىنم أه  مصر ، وللم يأخلذوا ـا خر  ، ومن ه ا رُضوا ا خذ عن لتم وجذام لمج

عن ىضاعة و عن غسان و عن  يان لمجاورىنم أه  الشام ، و عن ال مر لمجاورىنم 

فلرك ، و  علن  عبلد ىليس و  أننعملان اليونان ، و  علن ب لر لمجلاورىنم ال لبم وال

لمتللالطتنم الن للد والفللرك ، و  عللن أهلل  اللليمن لمتللالطتنم الن للد والحبشللة ، ولللو نة 

تنم الحبشة ُينم ، و  عن ب ٍ ح يفة وس ان اليماملة ، و  علن سل ان الطلاشف لمتلالط

قللوا    ن اللذين نبل  رُضلوا ا خلذ علن حانلرة الحجلان ،ىجار ا مم المقيمين ع دهم

 ( .14اللغة  ىد خالطوا غيرهم من ا مم ُفسدت ألس تنم)

 ختيار سالمة ل ة المأخوذ عنهم :ا -ثانيا  

ملرس مملن سلبم ملن القباشل  كان البصريون يتتبلرون سلالمة لغلة ملن يشل ون ُلٍ أ    

ويللروي ابللن ج للٍ ُللٍ ذلللك ،ُيقللول و ) ومللن ذلللك مللا يُح للى أن أبللا عمللرو  الفصلليحة 

تح ـفلـيف ىقول استأص  هللا عرىاىنم ؟ ُـاستضعف ُصاحة أبٍ َخييرة لما سأله ُقال و ك

 ( .15ينات أبا خيرة  َن ِجلدك)ـو َخييرة التاء ، ُقال له أبو عمرو هـأب

 التأكد من الثقات في صحة المروي : -ثالثا  

كللان البصللريون يتحللرون عللن الللرواة ُللال يأخللذون    بروايللة الثقللات الللذين سللمعوا     

اللغة من الفصحاء عن تريم الحفظ واإلببلات ، اللذين بلذلوا الجنلد ُلٍ نقل  المرويلات 

 ( .16عن ىاشلينا م سوبة  لينم)
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 كمية المقيس عليه من المنقول عن العرب : -رابعا  

ذا المسموع اللذي ـن هـرة  مـرد ال ثرة ال ابـ  عن العـبصريون ُيما ي قـرت الـابت    

 ّ  علدوس و ان عليه ٍُ نوت القواعد به ، وىتول لنم القط  ب ظاشرس وىسلمنم  لى ا تم

س مب يًلا للتقعيلد ـمرويّاً يحفظ و  يقاك عليه  لّم يرن من نوعه مايتالفه  ُال بأك من عل د 

ويه ُلٍ  لحلاق َُعوللة بفَعيللة ُلٍ ال سلب ُلٍ عليه ، ومن ه ا ارىضلى العلملاء رأي سليب

حذ  حر  المد وىلب الحركة ُتحة  عتماناً على سماعه ٍُ ال سب  للى بل وءة َبل َوّياً 

 ( .17، نه لم يرن ما يتالفه)

ُ ذا ما خالف الوارن من القياك أوللوس و اعتبلروس بلاذاً يحفلظ و  يقلاك عليله ، وىلد    

 ي  رونه أو يقولون  نه نرورة .

ولقللد كللان عبللدهللا بللن أبللى  سللحاق بللديد التجريللد ُللٍ القيللاك ، سللريعاً  لللى ىتطوللة    

 ( .18المعربين  ذا خرجوا عن المألو  ٍُ كالم العرد)

 ( .19ومث  عبدهللا عيسى بن عمرالذي ىجاون هذا الحد ُرا  يتعقب الجاهلين) 

ولم يق عنم ما  العربية ،ك  ذلك حم  كثيراً من البصريين على الطوا  ٍُ الجزيرة    

يرهما ، ومللن ـي  ويللونس وغللـبقة الثالثللة التلللـارىح  مللن رجللال الطللـ، ُلل بللين أيللدينم

الرابعللة أبللو نيللد و أبللو عبيللدة ا صللمعٍ ، ُأخللذوا عللن القباشلل  البعيللدة مللن أتللرا  

 الجزيرة العربية والباىية ٍُ سرىنا من جفاة ا عراد .

ىوا  ـُأجند هؤ ء العلماء    للوبرَّ بلوا وىحمَّ وا ىللك الشلنور وا علوام ، ىفانيلاً ُلٍ ـوغرَّ

ُشلاُنوهم ُلٍ أونيلتنم ، وسلمعوا ن العلرد ،ـروون علـالمة مايلـأنفسنم من سـالتثبُّخ ب

م نم ٍُ أخبيلتنم وملراعينم وأسلواىنم ومجتمعلاىنم ، وىلدموا للعللم خدملة جلّيلة . ُعلن 

نخ ، وُج  دي ال اك م نا  نملا كلان ـما ٍُ أي هؤ ء أخدت علوم العربية وٍُ أيامنم ُنو 

) مللن أيللن أخللذت علمللك ؟ ُقللال و مللن بللواني نجللد  ساشٍ التليلل  وـلنم . سللأل ال للـبفضلل

 ( .20والحجان وىُنامة ... ()

 ) مصادر الدراسة عند البصريين ( -المطلب الثاني 

بلند بالغ البصريون ٍُ التحري والت قيب عن الشواهد السليمة ، وأبللوا ُلٍ ذللك ملا    

لنم به الدهر ، ُتجاُوا عن ك  باهد م حلول مفتعل  . وآيلة ذللك أول كتلاد لنلم ، وهلو 

 كتاد سيبويه .

 واعتمد البصريون ٍُ نراستنم من المصانر التالية ، وهٍ و

                   ــ  القرآن الكريم :                                                                                        1
أىام البصريون نحوهم عللى القلرآن ال لريم ، حيلا كلانوا يستشلندون ُلٍ كثيلر ملن     

 المساش  بآيات من القرآن ال ريم ، ُ ان القرآن أهم مصانرهم .
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     ــ  الشعر الجاهلي واإلسالمي :                                                                                           2
 لى الشلعر اإلسلالمٍ  لقد اعتمدوا الشعر الجاهلٍ أصالً من أصولنم ، و ىجاونوس       

لفلرننق وجريلر و بشلعر اعلى صحة المسلألة ، ُاستشلندوا ُلٍ نحلوهم ا ستشنان ٍُ 

اونون الحقبلة التلٍ وىفلوا ـعض ا حيان يتجـة وأبٍ ال جم . وٍُ ببأرجير العجاج ورؤ

ما رواس بعللـلب عللن يـسيوتٍ ُللـترا  للللــللقد جللاء ُللٍ ا ىـنانهم ، ُللـع للدها ُللٍ استشلل

 براهيم بن هرمة آخر من يحتُ  به ، ومن المعلوم أن ابن هرمة هلذا ا صمـعٍ و ) أن 

 (.    21س ة ىسعين للنجرة () ىد ولد

كما أن أواش  البصريين ىد اتمأنوا  لى سالمة لغة جماعة من العلملاء مملن ي تملون     

 لى أصول غير عربية ، ُقد جاء أن أبا عمرو بن العالء ىد ىال ٍُ الحسلن البصلري و 

)ما رأيخ أُصح ملن الحسلن البصلري والحجلاج بلن يوسلف الثقفلٍ ، ُقيل  لله و ُأينملا 

 ( .22أُصح ، ىال و الحسن ()

  بنا البصريون ٍُ ون  أصول العربية ، هٍ ـ ذن يم   ا القول  ن المانة التٍ احت   

لية ، ـر ملللن ا مثلللال الجاهلللـو سلللالمية ، ومأبللل ر القلللديم جاهليلللةـو لغللة الت زيللل  والشعللل

شلتم  ن احتجاجنم ُلم يستشندوا بله بحجلة أن الحلديا يـديا الشريف مـواستبعدوا الح

وللم يضلبم بلفظله  وأن تاشفلة كبيلرة ملن المحلدبين للم  على ىدر كبير روي بلالمع ى ،

 ي ونوا عرباً ، ي تمون  لى أصول غير عربية .

وهذا الرأي غير سديد    ن رجال الحلديا ىلد ىحلروا التلدىيم والضلبم ، وىشلدنوا     

م ي للن لل حللاة أن ـن ه للا لللـوملل ، وانين نىيقللةـيه مللـ ان لنللم ُللـديا . ُللُللٍ نللبم الحلل

دها ونللبطنا والوصللول بنللا  لللى ال مللال ُللٍ ـغة التللٍ بولللغ ُللٍ نقللـذس اللللـرُضوا هللـيلل

 الصحة والصواد .

 ) سبب نشأة النحو في البصرة ( -المطلب الثالث 

 كانخ البصرة مولد ال حو لدسباد التالية ، وهٍ و

 ــ  أكثر العرد من ىيس وىميم استقروا بنا م  بقية العرد .1

ـللـ  كللان ) المربللد ( علللى مقربللة مللن البصللرة ، ىلللك السللوق التللٍ كللانوا يقضللون ُينللا 2

بللؤوننم ىبلل  أن يللدخلوا الحضللر ، أو يترجللوا م لله ، وىللد أصللبحخ ىلللك السللوق بللديالً 

لع اظ ٍُ الجاهلية ، وكانخ ىقام ال واني ا نبيلة ، والمجلام  الثقاُيلة ومجلالس العلملاء 

 وا نباء .

اٍُ حيلا  ننلا كانلخ عللى تلر  البانيلة ُيملا يللٍ العلراق ، وأننلى ــ  موىعنا الجغر3

المدن  للى العلرد ا ىحلا  التلٍ للم ىللوص لغلتنم بعاميلة ا مصلار   ُعللى مقربلة م نلا 
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بللواني نجللد غربللا ، والبحللرين ج وبللا وكلل  ذلللك سللن  لعلمللاء البصللرة ىللدوين القواعللد 

 والمدعومة على الع اصرالثالبة المذكورة سابقا  ، وهٍ 

 أــ سالمة من أخدوا ع نم  من العرد المقطوع بعراىتنم ٍُ العروبة .

ببلات واللذين بلذلوا الل فس ا د ــ الثقلة بروايلة ملا سلمعوس عل نم علن تريلم الحفظلة و

 وال فيس ٍُ نق  المرويات عن ىاشلينا .

 ج ــ ال ثرة الفيانة من المسموع الذي ىحول لنم القط  ب ظاشرس . 

 ) تبقات علماء مدرسة البصرة ( -المطلب الراب  

ىبدأ هذس الطبقات من عصر وان  ال حو أبى ا سون الدؤلٍ  لى أول عصر التلي  بن 

 أحمد .  

وهذس المرحلة هٍ التٍ استأبرت بنلا البصلرة ، صلاحبة الفضل  ُلٍ ونلعه ، وال وُلة 

 م صرُة ع له بروايلة ا بلعار وا خبلار وال لوانر نهلاء ىلرن . ىسلمخ كتلب الطبقلات

 تبقات العلماء  لى .

 : الطبقه األولى 

 (.       23()ـه89ىبدأ من عصر نصر بن عاصم )ت -1

 (.ـه100)ت ع يسة بن معدان الفي  )المند  ( -2

 17،وأبلللوناون ا علللراج المتلللوٍُ  باإلسللل  دارية سللل ة )عبلللد اللللرحمن بلللن هرمز -3

 . (24()هـ

 (. 25يحٍ بن معمر العدوانٍ ، أبو سليمان() -4

  والطبقة الثانية 

ـللـ ابللن أبللٍ  سللحاق أبللو بحللر عبللدهللا بللن أبللٍ  سللحاق نيللد الحضللرمٍ البصللري )ت  1

هـ ( ، وهو أول من عل  ال حو ، وعاصرس عيسى بلن عملر الثقفلٍ ، وأبلو عملرو 117

 . (26)بن العالء

 . هـ (149ــ عيسى بن عمر البصري الثقفٍ ) ت  2

 ( .27هـ()154ــ أبو عمرو بن العالء ) ت  3

 :الطبقة الثالثة 

 .(28هـ ()172لحميد بن عبدالمجيد ) ت ــ ا خفش ا كبر وهو أبو التطاد عبدا 1

 . (29)هـ (175ــ التلي  بن أحمد الفراهيدي ) ت  2

 ( .30)هـ (182ــ يونس بن حبيب ) ت  3
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  : الطبقة الرابعة 

ب لٍ حلارص بلن كعلب ، ولقلب ــ سيبويه أبلو بشلر عملرو بلن عثملان بلن ى بلر ملولى  1

 .( 31هـ()180تفا ( ، والمتوٍُ س ة ) بسيبويه ومع اس )راشحة ال

) ت  ك بن المغيلرة العلدو  ملولى بلن علديمحمد يحٍ بن المبارأبوــ اليزيدي وهو  2

 ( .32)هـ (202

 : الطبقة الخامسة  

 ( .33هـ ()211ة أبو الحسن ) ت ــ ا خفش ا وسم سعيد بن  مسعد 1

 هـ ( .  206ــ ىطرد وهو أبو علٍ محمد بن المست ير )ت  2

 :الطبقة السادسة 

ملن ىباشل  الليمن ) ت  ــ الجرمى وهو أبلو عملرو صلالح بلن  سلحاق ملولى بلن جلزم 1

 (.34هـ ()225

ن  وهو أبو محمد عبدهللا بن محمد مولى ىريش ) ت  2  . (35هـ ()238ــ التَّوَّ

 . (36هـ ()247ر بن محمد مولى بن سدوك ) ت ــ الماننٍ وهو أبو عثمان ب  3

 هـ ( .250ٍ وهو سن  بن محمد ) ت ــ أبو حاىم السجستان 4

 ( .37)هـ (257ــ الريابٍ وهو أبو الفض  العباسٍ بن الفرج الريابٍ ) ت  5

 :الطبقة السابعة 

 ــ المبلرن محملد بلن يزيلد بلن عبلد ا كبلر ا نن  البصلري أبلو العبلاك المبلرن ) ت 1

 . (38هـ ()285

 ( . 39هـ ()310ــ الزجاج وهو  سحاق  براهيم بن السري بن سن  ) ت  2

 المذهب الكوفي : -المبحث الرابع 

                                                                        : ) نشأة المذهب الكوفي (   -المطلب األول 
أبلٍ جعفلر الرؤاسلٍ ، وىلد ىلملذ لله ال سلاشٍ والفلّراء ، ظنر ال حو ال وٍُ على يد      

أنله أول ار  للى ـد أبلـان ىـوك ه كتاد ) الفيص  ( ،ـوىد ذكر أبوالبركات ا نباري أن ل

ير ـتاد ) معلانٍ القلرآن ( ، غلـوكل تاد ) التصلغير ( ،ـوك   وُيين ،ـو الـتاد ٍُ نحـك

فر الرؤاسللٍ بلليواً ُللٍ كتللب ال حللو القللديم ، ُلللم يشللر ـأن للا   نعللر  مللن نحللو أبللٍ جعلل

                                                        المتقدمون  لى بٍء من ذلك ، ولم يص   لي ا بٍء من مانىه الم شورة .                                                             

انة ) ال تلاد ( المصلدر اللذي يحلت   ـ انخ مـاد سيبويه  ُوُيون ب تـد ع ى ال ـقـول    

 به ويعتمدواعليه ال حاة ا واش  ُى م اظراىنم .
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وىد أغف  المع يون بتأسيس المدارك ال حوية المزعومة حقيقة أن ال حاة البصريين      

وال للوُيين ىللد التقللوا ُللٍ مسللاش  كثيللرة . وىللداخ  علللم هللؤ ء بعلللم أولوللك ، ُقللد واُللم 

 ل ساشٍ البصريين ٍُ مساش  كثيرة ، وكذلك واُم الفّراء البصريين ٍُ مساش  عدة .ا

 : ) أسباب اختالف المنهج بين المدرستين ( -المطلب الثاني 

أنت العواملل  والظللرو   لللى اخللتال  ملل ن  كلل  مللن الفللريقين عللن ا،خللر ، ُ شللأ    

 التال  بي نما ٍُ المساش  وأهم هذس العوام  هى و

 المنهج : -أوال  

ال وُيون ىبلوا ك  مسموع ، ُأخلذوا علن أهل  الحضلر مملن جلاور المتحضلرين ملن   

ذا يقلول الريابلٍ البصلري و ) ـري والت قيلب ، وُلٍ هلـالغوا ٍُ التحـا عراد ، ُلم يب

 –يع لٍ أهل  ال وُلة  –يرابي  ، وهؤ ء ـنحن نأخذ اللغة عن حربة الضباد ، وأكلة ال

 ( ( .41)( ، وأكلة الشواريز40السوان أصحاد ال واميخ)أخذوا اللغة عن أه  

 التأكد من الثقات في صحة المروي : -ثالثا  

ىسلاه  ال وُيللون ُلٍ التثبللخ مللن صلحة المسللموع وسللالمة ىاشله،ُأخلذوا عللن حمللان     

هلـ( وكالهملا ملتنم بالصل اعة  وال سلبة 180هلـ(  وخللف ا حملر )ت 155الراوية )ت

 (. أي أن ال وُيين لم يتحروا صحة ما يص   لينم من خبر .42) لى غيرس من ا ىحا 

 كمية المقيس عليه المنقول عن العرب : -رابعا  

ا للقياك كثرة كابرة ، ب  ىاسلوا عللى الشلاهد الواحلد وللو  أما ال وُيون ُلم يشترتو    

رورة، جاء متالفاً لل ثلرة المتفلم علينلا ، ُملا أّولله البصلريون أو اعتبلروس بلاذاً أو نل

 ىبله ال وُيون وجعلوس مقيساً عليه .

قاسم بلن ـو اللـوهل -هـ ( 661سٍ ) ت ـدلـر  المفص  عن ا نـ  ابن يعيش ٍُ بـنق   

ىوله و ) ال وُيون لو سمعوا بيتاً واحداً ُيه جوان بٍء  - (43أحمد بن جعفر ا ندلسٍ)

، بل   ونجلدهم ( 44ن ()ه بتلال  البصلرييمتالف لدصول جعللوس أصلالً وبوبلوا عليل

كثيًراملا نللاتوا القاعللدة بالقيللاك نون رجللوع  لللى بللاهد  مطلقللاً    ولللذلك كثللرت أىسللية 

ال وُيين ، وابتنر البصريون بأننم أه  سماع ،أما ال وُيلون ُقلد ابلتنروا بلأننم أهل  

 ىياك .

 : ) المنهج الكوفي ( -المطلب الثالث 

حقبلة تويللة   نشلغالنم بالشلعر و  لقد ىأخر ال وُيون علن البصلريين ُلٍ هلذا العللم   

ا ند والطراشللف ، بللم ى بنللوا بعللد ذلللك ، وأرانوا مشللاركة البصللريين ، ول للن كللان 

ل حوهم نمم    ي حون ُيه م حى  البصريين ، ُاستمعوا ملن ا علراد و أخلذوا عل نم 

 نحاة البصرة  ، ولم ىقم سوق ) ال  اسة ( بال وُة مقام المربد بالبصرة .
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 ل مذهب طابعه الخاص .فكان لك

 ن مللا كثللر مللن ا مللور ا ربعللة التللٍ ىتلفللخ عللن القيللاك ع للد البصللر  حسللب  -أو ً 

 المقتضيات من التأوي  والشذوذ ، وا نطراد وا ست  ار ىد ىلخ ع د ال وُى .

 ن ا ىسية التٍ اعتمد علينا البصر  ٍُ ىدوين مذهبه ، هٍ ىليلة ع لدس بال سلبة  -بانياً 

ا ىسية ع د المذهب ال وُى ، وملن ه لا ىيل   ن ملذهب البصلريين ملذهب سلماع ،  لى 

 ومذهب ال وُيين مذهب القياك ،ولذلك ىال ال ساشٍ نعيم ال وُية و

  نما ال حُو ىياُك يُتَّبَ ي                       َوبِه ٍُ ُك   أمرت يُ يتَفَ 

 : ) طبقات علماء المذهب الكوفي ( -المطلب الرابع 

 : الطبقة األولى 

جعفر الرؤاسلللٍ وهلللو أبلللوجعفر محملللد بلللن الحسلللن الرؤاسلللٍ بلللن أخلللٍ معلللاذ ـلللأبو1

 .( 45)(ـه175النراء)ت

 .                                                                   ( 46هـ()187ـ معاذ بن مسلم النراء )ت2

 : قة الثانية بالط

ـللل ال سلللاشٍ وهلللو أبلللو الحسلللن عللللٍ بلللن حملللزة بلللن عبلللدهللا بلللن عثملللان ال سلللاشٍ 1

  ( .   47هـ()189)ت

 :الطبقة الثالثة 

 ( .48)هـ(194ـ ا حمر وهو أبو الحسن علٍ بن مبارك )ت1

يملٍ ـلللل الفللللراء وهللللو أبللللو نكريللللاء يحللللٍ بللللن نيللللان بللللن عبللللدهللا بللللن مللللروان الللللد2

 .  (49)هـ(207)ت

 ( .50هـ()209هشام بن معاوية الضرير )تـ هشام الضرير وهو 3

 : الطبقة الرابعة 

 . (51)هـ(231ان الضرير ال وٍُ )تـ ابن سعدان وهو أبو جعفر محمد بن سعد1

 ( .52هـ()243ـ الطّوال وهو أبو جعفر أحمد بن عبدهللا بن ىانم الطوال )ت2

 . (53)هـ(244ـ ابن الس يخ وهو أبو يوسف يعقود بن  سحاق الس يخ )ت3

 :الطبقة الخامسة 

  ( .54هـ()291ـ بعلب وهو أحمد بن يحٍ ال حوي بن نيد أبو العباك )ت1

 (.55هـ()305ـ الحامض وهو أبو موسى سليمان بن محمد والمعرو  بالحامض )ت2

 ( .56هـ()345ـ أبو عمر الزاهد وهو محمد بن عبدالواحد أبو عمر الزاهد )ت3
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 ( . 57هـ()328ـ ابن مقيسم وهو أبوب ر محمد بن الحسن المقرئ ال حوي )ت4

ا نبللللللللاري وهللللللللو أبوب رمحمللللللللد بللللللللن ىاسللللللللم بللللللللن محمللللللللد بللللللللن ـلللللللل أبوب ر5

 (58هـ()328ا نباري)بشار

 :الفصل الثاني 

     لمدرستين البصرية والكوفية :مسائل الخالف بين ا

التلدوين ، ُ انلخ كتلب ال حلو  ى لان ىتللو انتقلخ التالُات ال حوية من الروايلة  للى    

ر  ـتقلة ، ىعللـالُات ُللٍ كتللب مسللـبحخ التللـمللن خللال  نحللوي ورن عليلله ، بللم أصلل

المسللاش  ال حويللة التللٍ اختلللف ُينللا البصللريون وال وُيللون ، ملل  ىأييللد أحللد المللذهبين 

 وىرجيحه ، وال تب التٍ ى اولخ التال  ال حوي كثيرة .

 لمونوع .وكان الباعا على  اختيار ا

كثللرة  المسللاش  التالُيللة ممللا يتلليح ل للا معرُللة المللذاهب ال حويللة وكيفيللة التللرجيح    

انلة ـ حوية والصلرُية والمفلـضايا اللـح ٍُ القلـيح الصحيـترجـوالوىو  على أسس ال

 بين آراء ال حاة المتأخرين ع د ا ختال  .

أراء  الملذهبين  رنلذلك اخترت مسألتين من مساش  التلال  للعلر  والتفصلي  وسل   

المسللألة ا ولللى المتعلقللة برُلل  المبتللدأ والتبللر ، والمسللالة الثانيللة  البصللري وال للوٍُ 

 متعلقة ب عم وبوس والتال  بي نما .

 المبتداء يرفع الخبر : -***   المسألة األولى 

مللذهب سلليبويه وجمنللور البصللريين أن المبتللدأ مرُللوع با بتللداء ، وأن التبللر مرُللوع 

 بالمبتدأ .

 (،59)والتبللر يرُلل  المبتللدأ ُنمللا يتراُعللان(ال وُيللون أن المبتللدأ يرُلل  التبر،ويللر  

و  نما ىل ا  ن المبتدأ يرىف  بالتبر والتبر يرىف  بالمبتدأ  نلا وجلدنا واحتجوا بأننم ىالوا

 المبتدأ  بد له من خبر ، والتبر  بد له من مبتدأ ، و  ي فك أحدهما ملن صلاحبه ، و 

 والشاهد ُيه  و  ,يتم ال الم    بنما

لم  الحًى َحاِنُرس  .  وبر الم ايا ميُّخ وسم أهلِِه                 َكنُلك الفتى ىدي  أسي

ُلما كان ك  واحد م نما   ي فك عن ا،خر ويقتضٍ صاحبه اىتضلاًء واحلداً َعملَ  كل ُّ 

، وكل   ل لا  ننملا يتراُعلانواحدت م نما ٍُ صلاحبه مثل  ملا عمل  صلاحبه ُيله ، ُبنلذا ى

 واحد م نما يرُ  ا،خر .

بانضمام ا،خر  ليله و ىلال    ىر  أنك  ذا ىلخ "نيد أخوك"  ي ون أحدهما كالماً    

 صب أيَاملا ـُل،  110 سلورة اإلسلراء آيلة )وا ُللهُ ا سلماء الحسل ى ـاَملا ىدُعلو)أيَ ىعالٍ 

وجلزم ىلدعوا بأيَلا ملا ، ُ لان كل  م نملا عامل  ومعملو ً، وىولله ىعلالى )أيَ مللا  بتلدعوا،
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ُأي ما م صود بت ونوا وى ونوا مجزوم  ، 78ى ونوا يدركٌ م الموُت (سورة ال ساء آية 

 بأي ما .

وهذا التال  نابىء عن  يمان المدرستين ب ظرية العام  ٍُ ال حو ، ُ   أبر  عرابلٍ 

مية ـام  ، والعام   ما لفظٍ أو مع لوي ، والجمللة ا سلـ، أي ع ببـ بد أن ي ون له س

م ونة من مبتدأ و خبر ، و المبتدأ مرُلوع والتبلر مرُلوع ، ُملا السلبب ُلٍ رُعنملا ؟ 

 أي ما العام  ُينما ؟ البصريون يرون أن 

 هو وىوع ا سم ٍُ ابتداء ال الم علىوتداء ،وا بتداء عام  مع وي ،المبتدأ يرىف  با ب

 . (60)وجه ا صالة التجرن عن العوام  اللفظية ، ول  نم اختلفوا ُيما يرُ  التبر(

 واختلف البصريون حول رُ  التبر ، وانقسمخ ا،راء حول رُ  التبر  لى و  

 ـ ُريم ير  أن ا بتداء يرُ  التبر كما يرُ  المبتدأ .   1

 ـ ُريم ير  أن ا بتداء والمبتدأ يرُعان التبرمعاً .  2

 ( .  61ـ ُريم ير  أن ا بتداء يرُ  المبتدأ ، والمبتدأ يرُ  التبر) 3

 الرأى األول :

العامل  ه لا  أما ال وُيون ُيرون أن المبتدأ يرُل  التبلر ، والتبلر يرُل  المبتلدأ . أي أن

ع ٍ با بتداء التعّرَي من العوام  اللفظيلة ُنلو  يجون أن يقال  نا نعام  لفظٍ . ىالواو

 ذا عبارة عن عدم العوام   . واللذي يلدل عللى أن ا بتلداء   يوجلب الرُل  أنلا نجلدهم 

يبتد شون بالم صوبات والمس  ات  والحرو  ، ولو كلان ذللك موجبلا للرُل  لوجلب أن 

 وجباً للرُ  . ى ون مرُوعة ، ُلما لم يجب ذلك نلَّ على أن ا بتداء  ي ون م

وأما البصريون ُاحتجوا بأن ىالوا و  نما ىل ا  ن العام  هو ا بتداء ، و ن كلان ا بتلداء 

ي مللن العواملل  اللفظيللة  ن العواملل  ُللٍ هللذس الصلل اعة ليسللخ مللؤبرة ِحّسللية  هللو التعللر 

كلللاإلحراق لل لللار واإلغلللراق للملللاء والقطللل  لللللـسيف ، و نلللـما هلللٍ صلللفات ون  ت 

 (.62ى ون بعدم بٍء كما ى ون بوجون بٍء)،والـد لة 

َحِب ؟  وكيف ىواص  من أصبحخي    خاللتُهُ  وكأبٍ مري

و ذا ببخ أنه عام  ٍُ المبتدأ وجب أن يعم  ٍُ خبرس ، ىياساً على غيلرس ملن العوامل  

لخ ٍُ المبتدأ نحو و )كان( وأخواىنا و ) ًن( وأخواىنا و )ظّن( وأخواىنا ، ُ ننا لما عم

 خبرس . عملخ ٍُ

وأما من ذهب  للى أن ا بتلداء والمبتلدأ جميعلاً يعملال ن ُلٍ التبلر ُقلالوا و  ن وجلدنا  

التبر   يق     بعد ا بتداء والمبتدأ ، ُوجبا أن ي ونا هملا العلاملين ُيله ، غيلر أن هلذا 

القول و ن كان عليه كثير من البصريين   يتلو من الضعف ، وذلك  ن المبتدأ اسلم ، 

 ( .63ٍُ ا سماء أ ىعم )ص  وا 
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وا ُض  أن يقال و  ن ا بتداء هو العام  ٍُ التبر بواسطة المبتدأ    نله  ي فلك ع له 

، ورىبته أ  يق     بعدس ، ُا بتداء يعمل  ُلٍ التبلر ع لد وجلون المبتلدأ ،    أنله  معله 

 سم وا سماء ٍُ ا ص   ىعم  . نه ا

ا بتداء يعم  ٍُ المبتدأ والمبتدأ يعم  ٍُ التبر ُقالوا و  نملا ىل لا أما المذهب القاش   ن 

 ن ا بتداء يعم  ٍُ المبتدأ أو المبتدأ يعم  ٍُ التبلر نون ا بتلداء  ن ا بتلداء عامل  

مع للوي ، والعاملل  المع للوي نللعيف ، ُاليعملل  ُللٍ بلليوين كالعاملل  اللفظللٍ .. وهللذا 

المبتدأ وجلب أن يعمل  ُلٍ خبلرس    ن خبلر نعيف ،  نه متى وجب كونه عامال ٍُ 

وعملرو ذاهلب وىولله ىعلالى )أنواُجللهُ نيلٌدىاشم  و زل م زللة الوصلف ،كقوللكالمبتلدأ ي ل

 أمنتُنم (أ  ىت َزل م زلتنن ُى الحرمة والتحريم .

 سواء كان العام  ىويا أو نعيفا .   ٍُ الوصف هو العام  ٍُ الموصو كما أن العام

يتراُعان    ن ك  واحد م نما  بد له من ا،خر و ي فك ع ه ، ىل ا و أما ىولنم و  ننما 

      هما والجواد عن هذا من وجنين و

  

ـ   ن العام  سبيله أن يقدر ىب  المعمول ، و ذا ىل لا  ننملا يتراُعلان وجلب أن ي لون  1 

 ك  واحد م نما ىب  ا،خر ، وذلك محال .

جلوناً   يلدخ  عليله عامل  غيلرس ، ن العامل    ـ  ن اللـعام  ُلٍ الشلٍء ملا نام مو 2

 يدخ  على عام  . 

وأما ىولنم و  ن ا بتداء   يتلو من أن ي ون اسما أو ُعال أو أناة  لى آخر ما ىلرروا ، 

 ذا كلان ـّري علن العوامل  اللفظيلة ، وىلولنم و ُلـتداء عبارة عن التعلـُ نا نقول و  ن ا ب

العوامل  اللفظيلة ُنللو  ذن عبلارة عللن علدم العواملل  ،  و التعلّري عللنـمع لى ا بتلداء هلل

 وعدم العوام    ي ون عامال .

أما ىولنم و ا بتداء بالم صلوبات والمسل َّ ات والحلرو  ، ُللو كلان ذللك موجبلاً للرُل  

ُر أن ى للون مبتللدأة    لوجللب أن ى للون مرُوعللة ، ىل للا و أمللا الم صللوبات ُ ننللا   يتصللوَّ

ٍُ اللفظ    أننا متأخرة ٍُ التقلدير    ن كل  م صلود   ملن  ننا و ن كانخ متقدمة 

أن  ي ون مفعو  أو مشبنًا بالمفعول ، والمفعول  بد أن يتقدمه عام  لفظاً أو ىقلديراً ، 

تأخرة ُلٍ ـظ ملـفلـُال ىصحُّ له رىبة ا بتداء . و ذا كانخ هذس الم صوبات متقدمة ُلٍ الل

انخ ُللللٍ ـالتقديم  ذا كللللـبار بللللـه   اعتللللـ نلللل مبتللللدأة  ون ـم يصللللحَّ أن ى للللـقدير لللللـالتلللل

 ديرالتأخير .ـىق

وأما المس َّ ات  ذا ابتدئ بنا ُلال يتللو ملن أن ىقل  مقدملة ُلٍ اللفلظ نون التقلدير أوىقل  

 ن وىعخ متقدمة ُلٍ اللفلظ نون التقلدير كلان ح منلا ح لم ـقدير و ُـمقدمة ٍُ اللفظ والت

ا أن ـفظ والتقدير  مـخ متقدمة ٍُ اللـتأخير ، و ن وىعـلالم صوبات    ننا ٍُ التقدير ا
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ا  ىسلتحم اإلعلراد ُلٍ أول ونلعنا و ُل ن ـا أو ملـراد ٍُ أول ونعنــىستحم اإلع

كانخ ىستحم اإلعراد ٍُ أول ونعنا  كا سماء المب ية على الس ون ُ نا نح م عللى 

ارنة م علخ ملن ظنلورس ، ع مونعنا بالرُ  با بتداء ، و نما لم يظنر ٍُ اللفظ لعلة

ن مع ى الحر  .64وهٍ ببه)  ( الحر  أو ىضمُّ

و ن كانللخ   ىسللتحم اإلعللراد ُللٍ أول مونللعنا نحللو )مللن ،وكم(وماأبللبه ذلللك مللن 

ا سماء والحلرو  المب يلة عللى السل ون ُ نلا نح لم عللى مونلعنا بلالرُ  با بتلداء ، 

ي ن ا بتداء موجبا لنا الرُ     ننا   ىستحم بيواً من اإلعراد ٍُ أول الون  ، ُلم 

                                                                ( .                                                                                                                           65 نه نوع م ه)

للرُل  لوجلب أن ى لون مرُوعلة ، وعلدم عملله ُلٍ محل     يقبل  ُلو كلان ذللك موجبلا 

العم    يدلُّ على عدم عمله ُلٍ محل  يقبل  العمل    وعلدم عمل  ا بتلداء ُلٍ محل    

 يقب  العم   نما كان لعدم استحقاق المعمول ذلك العم  ...

 نعم وبوس والتال  بي نم و                            -***   المسألة الثانية 

َم و بِويَس ( ُعالن ، بدلي  نخول ىاء التأنيا السلاك ة     مذهب جمنور ال حويين أن ) نِعي

 علينما ، التٍ يتتص بنا الفع  المانٍ ُقم و  يجون نخولنا على ا سماء .

( ، 66الممللدو  والمللذموُم يعربللان مبتللدأ)ا اسللمان بمع للى وذهللب ال وُيللون  لللى أنّنملل  

واستدلوا على ذلك بدخول حر  الجر علينما . وكذلك من الدلي  على أننما اسمان أنلا 

م ال صير " م المولى ويانعي  داء ـ ن الل دَل عللى ا سلمية ،ـ داؤهم يـُ العرد ىقول "يانعي

ال ُ ان م نما لتَصر  ىٌصر  ا ُعذلك  نه لو كاَن ُعال ـوك صاشص ا سماء ،ـمن خ

 وكلذلك أن اللالم ىلدخ  عليله  ذا وىل  خبراًكقوللك " مضلارع ،مسقب  وأمر ومصلدر و

نعلم ليسلخ و    عللى ا سلم أو الفعل  المضلارع نيداً لل عم الرجل  "هلذس اللالم  ىلدخ  

 .ُعالً مضارعا ُثبخ أننا اسم 

للمد  والذّم   يتصلرُان ، وهلذا  وذهب البصريون  لى أنّنما ُعالن مانيان جامدان  

 مذهب ال ساشٍ من ال وُيين .

وحجة البصريين على أنّنملا ُعلالن اىصلال الضلمير البلارن )الفاعل  المرُلوع (بنملا   

عللللى حلللّد اىصلللاله بالفعللل  المتصلللر  و ُقلللد جلللاء علللن العلللرد أننلللم ىلللالوا و ) نعملللا 

ُموا رجا ً ( . (67رُجلَيين)  و نِعي

الفاعلل ( ا سللم الظللاهر ُللٍ نحللو ) نعللَم الرجللُ  وبللوس الغللالُم ( ، أيضللا ) وىللد رُعللا   

والفاع  المضمر نحو ) نعم رجالً نيٌد وبوس غالماً عمُرو(ُّدل ذلك عللى أننملا ُعلالن 

.                                                                   وىللد اعتللر  ال وُيللون علللى 

لفع  ُقم كما ذكر البصريون ،  ننا ىد ىتص  بحرو  ُلٍ أّن ىاء التأنيا   ىتتّص با

ىولنم و ) ُربََّخ وبّمخ و و َت ( وهذا يبط  ىولنم من اختصاصلنا بالفعل  ُقلم ُيجلون 
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يا السلاك ة كملا ـاء التأنلـتنما ىلـم وبوس اسمين لحقـون نعـتصاص أن ى ـط  ا خـ ذا ب

 لحقخ ىاء التأنيا الحرو  ُربَّخ وبّمخ وو َت .   

 ماوًي  ب  ربَتما غارةت          بعواء كاللذعة بالميسمت                   

 (68بمخ ىم ا  لى جرن مسومة              أعرُنن  يدي ا كاللذعة بالميسم)            

أنيا الالحقة للفع  المانٍ ى ون ساك ة ، وىاء أجاد البصريون عن ذلك بأن ىاء الت    

تاء ليسلخ ىلاء ـي نما ُلرق ، وأملا  ت ُاللـركة ُبلـون متحلـمَّ ى ـالتأنيا التٍ ٍُ ُردَّ وبُ 

ىأنيا مزيدة ُينا بل  هلٍ أصللية للفلرق بلين   ال اُيلة و ت ال اُيلة ، و ت ب لاء عللى 

ينا ُ ننا ليسخ مث  ـىاء ىأنيا مزيدة ُ ذلك كلمة ب املنا ، على أنَّ التاء  ذا كانخ ُرناً 

وم نلا أّن ال سلاشٍ كلان يقلف علينلا السـاك ة والمـتحركة مـن عدة وجلـوس ، ىاء التأنيا 

بالنللاء ويقللول ) و َسي ( ُللٍ حللين   يجللون الوىللف بالنللاء علللى ) َنللَربَخي ( و  علللى ) 

 . 3سورة ص اية  و ت حين م اص ( ) و وكذلك ىوله ىعالى ُربََّخ بُمَخ (

ن ال وُيين من ىال  ّن الدلي  على أنّنما ليسا بفعلين عدم  اىتران الزمان بنما مثلما ـوم 

للَم الرُجللُ  أمللِس أو غللداً ( ُلّمللا لللم يحسللن اىتللران  يحسللن ُللٍ ا ُعللال . ُللال ىقللول و ) نَعي

 الزمان بنما ُعلَِم أنّنما ليسا بفعلين .

َم الجللاُر (  نمللا هللو وىلد أجللاد البصللريون علللى بلاهد ال للو  ُيين بللأّن ىوللله ) ألسلخ بِلل عي

لّيته ، ـالح اية المقدَّرة ، وحر  الجر يدخ  م  ىقدير الح ايلة عللى ملا   ُبلبينَةَ ُلٍ ُعل

للَخ بجللارت) للَم الجللاُر .    أننللم حللذُوا 69وعلللى هللذا ي للون ا صلل  ألَسي ( َمقُللولت ُيلله نِعي

دير )ألسخ بمقول ُيه نعلم الجلاُر( بلم ( الصفة ُمقامه ُصار التق70الموصو  و أىاموا)

دخ  حلر  الجلر عللى ـحذُوا الصفة التٍ هلٍ )مقلول( وأىلاموا المح َّلٍ بنلا ُمقَامنلا ُل

 ( .71الفع  لفظاً و ن كان ناخالً على غيرس ىقديراً)

 الـخـاتـمـة
العلارُين الحمد هلل الذي هدانا لنذا ، وماك ا ل نتلدي للو  أن هلدانا هللا ، أحملدس حملد     

 بفضله ، وأب رس على نعمه الظاهرة والبات ة ، وبعد و

 -ُنذس هٍ أهم ال تاش  التٍ ىوصلخ  لينا و

*      من أسباد التال  ال حوي اختال  ال حاة ٍُ المسموع من العرد ، واخلتال   

مقاييسنم ُلٍ ىحديلد القباشل  الفصليحة وغيلر الفصليحة ، واخلتال  ُنلم   المل ن  اللذي 

ثل  ال زعلة العقليلة والم طقيلة للد  بعلض ال حلاة ، وا هتملام بالسلماع وىغليبله سل وس م

 على ال زعة العقلية لد  بعضنم ا،خر ، وىأبر بعضنم بالعلوم ا ج بية أو اإلسالمية . 

**     للتعصب أبر بارن ٍُ ىوسي   بقة التال  بين ال حاة،ومن ذلك ىول أبلى حلاىم 

و  القلرآن المتتللف ُينلا أو ح يلخ علن العلرد بليواً )  ذا ُسلرت حلر  السجستانٍ و 
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ُ نما أح يه عن الثقات ع نم مث  أبٍ نيد ا صمعٍ و بٍ عبيلدة ويلونس ، وبقلات ملن 

ُصللحاء ا عللراد وحملللة العلللم ، و  ألتفللخ  لللى روايللة ال سللاشٍ وا حمللر وا مللوي 

 والفراء ونحوهم ، وأعوذ باهلل من برهم  .

ٍ ىقوم على ا جتنان و التعلي  ىد ىجع  ال حلوي يرىجل  آراء وتبيعةال حو العربٍ الت 

 نحوية ي فرن بنا . 

ملن أهللم كتللب التللال  ال حللوي، اإلنصللا  ُللى مسللاش  التللال   بللى بركللات و   ***

ا نباري ، ن المؤلف اعتمد عللى كتلب ال حلاة المتقلدمين وملن جلاء بعلدهم ُلى ىوبيلم 

 المساش  .  

خالل أراء المدرستين وىضارد ا،راء ُى المسألة الواحدة ****       أهم ال تاش  من 

نتيجللة لالخللتالُنم ُللى الوسلليلة والمللذهب الللذي سللل وس ُللى الللدرك ال حللو  ،ومللن ه للا 

 اختلفخ وجنتا ال ظر بين المدرستين .                                                                      

*****وأماُى نعم وبوس  القلول ُينملا عللى اخلتال  المدرسلتين رغملا كثلرة  ا راء  

 وهللا أعلم                    جامدان وذلك على را  البصريينوالحج   أنى أمي  كوننما ُعالن 

*****   أن مللدار المسللاش  التالُيللة لللم ى للن بللين المللدارك ُحسللب بلل  كانللخ بللين 

 الواحدة .  ال حويين ٍُ  تار المدرسة

وأخيرا ً ...  أحسب بعملٍ هذا ىد حاولخ ، وأرجو من المولى القدير أن أكون ىد وُقخ 

 وما ىوُيقٍ    باهلل عزو ج  ...
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