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مغني المبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنــــصاري (ت167هـ) قراءة نقدية
ا.م.د محمد ياسين الشكري
جامعة الكوفة  /كمية التربية لمبنات

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى رسولو األمين وعمى من سار عمى نيجو وىداه إلى يوم الدين
.أم ــا بعد :
َّ
َّ
فإن قراءة كتاب مغني المبيب عن كتب األعاريب بدقة ،تتطمب اإللمام بقواعد النحو العربي بمدرستيو
أي المدرستين ينتمي ،لكن الذي حدث
البصرية والكوفية  ،لكي يتمكن الباحث من تحديد وجية ابن ىشام الى ّ
عند القراءة المكثفة بروز ظاىرة في ىذا الكتاب التعميمي استحقت من الباحث التقصي فييا لموصول الى
شيء ما ،إذ تمثمت ىذه الظاىرة بتكرار ابن ىشام عند عرضو لممسائل النحوية ب ـ ـ  :قال بعضيم  ،و :قال
آخرون  ،و  :قيل  ،و :قد قالوا ، :وغير ذلك من أقوال تستدعي نسبتيا لقائمييا أو لمدارسيم النحوية البصرية
والكوفية  ،لكنو لم ينسبيا ليم  ،وبعد تقصي تمك األقوال وجد الباحث أن ما ذكره ابن ىشام من ىذه األقوال
ىو لمكوفيين من دون أن يصرح بذلك  ،فمماذا لم يصرح ابن ىشام بنسبة ىذه األقوال لمكوفيين ؟ سؤال
بحاجة الى اجابة ،خاصة إذا ما أدركنا أن كتاب مغني المبيب عن كتب األعاريب كتاب تعميمي ،وىذا
لمن ابتدأ في
بمسان مؤلفو ،إذ ورد ذلك عبر مخاطبة مؤلفو طمبة العمم وكذلك العمماء ،بقولو’ :وخطابي بو َ
تعمُّم اإلعراب ولِـ َـمن استمسك منو بأوثق األسباب’ ،وألىمية كتب أعاريب القرآن ،تأتي أىمية الكتاب .ومن
ىنا جاء سعي الباحث لمكشف عن التوجو النحوي البن ىشام من خالل تمسكو بآراء النحو الكوفي عن طريق

التصريح عنيا تارة ،وعدم التصريح عنيا تارةً أخرى.
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إن ميمة البحث في ىذه القراءة النقدية تسعى وبجدية إلى الكشف عما ينقمو ابن ىشام(ت ٔٚٙىـ) من
أي ّ

أن سبب التركيز عمى تمك المواضع  ،يتمثل
آراء نحوية كوفية في كتابو مغني المبيب ولم ِّ
يصرح بيا ،عمى ّ
في أن المواضع التي ُيصرح بيا معمومة وواضحة من جانب ،ومن الجانب اآلخر قد تم تناوليا بالدراسة.

َّ
إن مثل ىذه القراءة تتطمب العودة إلى مصادر النحو الكوفي – عمى قمَّتيا – لإلفادة منيا في تحديد مواضع
صرح بيا في مغني المبيب ،وفي ضوء ىذا فإن :كتاب معاني القرآن
النحو الكوفي التي لم ُي َّ

لمكسائي(تٜٔٛىـ) ،وكتاب معاني القرآن لمف اّرء(تٕٓٚىـ) ،وكتاب معاني القرآن لثعمب (تٕٜٔىـ) ،وكتب
الخالف النحوي مثل  :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين لكمال الدين أبي
العكبري
البركات األنبا ري (ت ٘ٚٚىـ) ،وكتاب التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين ألبي البقاء ُ

(تٙٔٙىـ)،وكتاب ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة لعبد المطيف الزبيدي(تٕٓٛىـ)من
أمــا المراجع الحديثة فيي كثيرة ومنيا  :مدرسة الكوفة ومنيجيا في
المصادر القديمة التي تغني البحث كثي اًرَّ .
المغة والنحو لمدكتور ميدي المخزومي  ،وكتاب ظاىرة الشذوذ في النحو العربي لمدكتور فتحي عبد الفتاح
الدجنى ،والحروف العاممة في القرآن الكريم بين البالغيين والنحويين لمدكتور ىادي عطية مطر ،وغيرىا من
المراجع .ولقد اقتضى البحث أن يكون عمى تمييد يحتوي تعريفاً بالنحو الكوفي  ،وتعريفاً بكتاب مغني المبيب
عن كتب األعاريب ،ثم متن البحث ويتضمن مواضع النحو الكوفي في المغني مما لم يصرح بو ابن ىشام.
إن الذي ينبغي اإلشارة إليو يتمثل في أن النحو الكوفي ىو القسيم لمنحو البصري ،ومجتمـِعان يؤلفان النحو
ّ

العربي  ،وىذا يجعل لكل منيما منيج ومصطمح وقواعد ينفرد فييا عن اآلخر  .والذي يمحظ عمى ابن ىشام

في كتابو مغني المبيب عن كتب األعاريب يتمثل في استعمالو وبكثرة  :وقيل  ،وقالوا  ،وقال غيرىم  ،ولقد
اثبت البحث أن أغمب ما ذىب إليو ابن ىشام من ىذه االستعماالت ،كان قاصداً بو الكوفيين بداللة وروده
في كتبيم .
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يصرح بيا ابن ىشام فيو ،نرى
وقبل الولوج في تحديد مواضع النحو الكوفي في كتاب مغني المبيب  ،والتي لم ِّ

م ن األجمل التقديم لمموضوع بتعريف لمنحو الكوفي من حيث النشأة وأبرز عممائو وأىم مؤلفاتيم ،والتعريف
بالكتاب– مدار البحث  -ومؤلفو .
النحو الكوفي  :النشأة واألعالم والميزات
عند الحديث عن نشأة ىذا النحو ،ينبغي التذكير بأن عمماء الكوفة كانوا قد ُشغموا برواية الحديث والشعر ،
القراء السبعة المشيورين ،وىم
وتعميم القرآن الكريم ودراسة قراءاتو  ،حتى أنو أنجبت الكوفة لوحدىا ثالثة من َّ
(عاصم بن أبي النجود – والكسائي – و حمزة ).عمى أننا ال نغالي إذا ما قمنا أن عمماء الكوفة لم يفطنوا
ف في العربية  ،وكتابو(الفيصل)قد تم
وي َع ُّد الرواسي (تٜٗٔىـ)أول كوفي ألَّ َ
إلى عمم النحو إالّ بعد مئة عام ُ .
عرضو منو عمى الخميل بطمب منو فأطمع عميو حسب قولو(ٔ) ،وا ّن كل ما في كتاب سيبويو من قول (قال

الكوفي كذا)،فإنما يقص ـ ــد الرواسي(ٕ).

وي ّع ّد الكسائي(تٜٔٛىـ)مؤسساً لمدرسة الكوفة ،وىو الذي أخذ عن الخميل(ت٘ٔٚىـ)،وق أر كتـ ـ ـ ــاب
ُ

عمو معاذ بن مسمم اليراء(تٔٛٚىـ)واضـ ـ ــع عمم الصرف ،وأبو جـ ـ ــعفر
سيبويو(تٓٔٛىـ) ّاً
سر ،وتممذ عمى ّ
الرواسي الذي ُع ّد أول كوفي ألف في العربية.

تخرج عمى الكسائي كثيرون ،صاروا فيما بعد عمماء الكوفة ورواد
ولكن مدرسة الكوفة لم تتبمور إالّ بعد أن ّ

مذىبيا ،إذ اتبعوا منيجاً جديداً  ،ووضعوا مسمكاً أخرفي تقعيد القواعد  ،ورسموا خططاً ليذا العمم  ،مما جعل

مدرستيم تتميز عن مدرسة البصرة تمي اًز ظاى اًر (ٖ).
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عمى أن مدرسة الكوفة انمازت بما يأتي :

ٔ  -توسعيا في منيج السماع عن كل أعرابي ( في البادية أو في الحضر).
ٕ  -توسعيا في قبول الرواية  ،ف َكثُر في نقوليم المنحول والمصنوع .
ٖ – أقامت قواعدىا عمى ما متوافر بين أيدييا من شواىد  ،و ال اعتبار لألكثر عندىم  ،إذ ما كان ضرورة
أو شاذ في مدرسة البصرة  ،كان لو قاعدة خاصة في مدرستيم  ،وىذا ّأدى إلى كثرة القواعد عندىم وتشعبيا.
ٗ –مع كثرة اعتمادىم عمى السماع  ،فقد كانوا أكثر استعماالً لمقياس من البصريين ،ألن قياسيم كان عمى
الكثير والقميل والنادر والشاذ.
قدمت السماع  -دائماً – عمى القياس المجرد ورد الشاىد ،دون تَ َحٍّر في ثبوتو  ،ثم
٘ – مدرسة الكوفة ّ
.وتع ُّد ىذه أىم الميزات التي انمازت بيا مدرسة الكوفة .
القياس عميو وعمى األصل َ

مغني المبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري (ت167هـ)
إن الحقيقة التي ال يمكن إنكارىا تتمثل في أن ىذا الكتاب كتاب قيِّم ومشيور ،إذ َّإنو كتاب حافل بالمسائل
ّ
رزق
والشواىد والمناقشات وحكايات الخالف بين المذاىب النحوية  ،وبين النحويين أنفسيم ،فضالً عن أنو َ

الشيرة لمؤلفو ،فَ َكثر اإلقبال عميو ،وحظي باىتمام بعد وفاة مؤلفو ،فكثرت عميو الشروح والحواشي ،وانتشر

بشكل واسع ،إذ يمكن القول َّإنو أصبح محفوظاً في دور الكتب في كل البمدان .

عمى أن الذي ينبغي أن يؤشر بشأن ىذا الكتاب يتمثل بانفراد مؤلفو بنسق استطاع أن يضم أشتاتاً كثيرة في
نظام  ،وأن يجمع قواعد كمية تنطبق عمى ماال يحصى من أجزاء وأنواعَّ ،
وحشد لو من الشواىد كثرة َق َّل أن

تجتمع في كتاب ،وكانت لو مالحظ ومآخذ عمى كتب النحويين المشيورة ،نعاىا عميو واجتيد في اجتنابيا في
ىذا الكتاب .يقول ابن ىشام...’’ :بل ألني وضعت الكتاب لمتعاطي التفسير والعربية جميعاً ’’ (ٗ).ولقد
تفرد ابن ىشام بطريق َميِّزتو بين النحويين ،وكان كتابو عمى قسمين :
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القسم األول  :أداره عمى (األدوات في المغة العربية ) فبعد أن أحصاىا وحصرىا (عاممة وغير عاممة ) ،قام

بجمع كل ما استطاع من شواىدىا أداة أداة ،حتى إذا تم لو جمع الشواىد عمى أداة ما ،أمعن فييا وفي
شواىدىا ثم نسق معانييا المختمفة وأحكاميا تبعاً ليذه المعاني  ،وتحقق من ذلك فائدتان ،ىما :نتاج مادة
قيِّمة غزيرة في النحو المؤسس عمى الشواىد الصحيحة ،والوقوف عمى معاني مختمفة واستعماالت صحيحة
لألدوات في المغة العربية .
القسم الثاني  :وكان مقسَّماً عمى ثمانية أبواب  ،وىي :
أسماء) وذكر أحكاميا .
األول :في تفسير المفردات(حروفاً وأفعاالً و ً
الثاني :في الجممة وأقساميا وأحكاميا .

الثالث :في شبو الجممة وأحكاميا .
الرابع :في ذكر أحكام يكثر دورىا ،ويقبح بالمعرب جيميا .
الخامس  :في ذكر الجيات التي يدخل االعتراض عمى المعرب من جيتيا .
السادس  :في التحذير من أمور اشتيرت بين المعربين والصواب خالفيا .
السابع  :في كيفية اإلعراب
الثامن  :في ذكر أمور كمية يتخرج عمييا ما ال ينحصر من الصور الجزئية .
والذي يمكن مالحظتو عمى منيج ابن ىشام يتمثل في اعتماده عمى القرآن الكريم في استنباط معاني الحروف
وأحكاميا .ولكن ىذا ال يعني خمو الكتاب من المآخذ عميو  ،بل يكفي القول أن ىذه الدراسة قامت عمى واحدة
يصرح بو ابن ىشام من النحو الكوفي في كتابو مغني المبيب).
من المآخذ عمى الكتاب التي تمثمت بــ(ما لم ِّ
أمـ ــا المؤلف ،فكما ورد في ترجمتو بمقدمة الكتاب  ،فيو اإلمام الذي فاق أقرانو ،وسبق َمن تقدمو ،وأعيى َمن
َّ

يأتي بعده ،الذي ال ُي ّشق غباره في سعة االطالع وحسن العبارة وجمال التعميل ،أبو محمد عبد اهلل جمال
الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن ىشام  ،األنصاري  ،المصري  .ولد بالقاىرة في ٚٓٛىـ  ،ق أر البن

المزني  .وتفقو أول األمر عمى مذىب الشافعي ،ثم
السراج ،وسمع عمى أبي حيَّان ديوان ُزىير بن أبي ُسممى ُ
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َّ
وتصدر
.تخرج بو جماعة من أىل مصر وغيرىم،
تحنبل فحفظ مختصر الخرقي قبيل وفاتو بخمس سنين
َّ
لنفع الطالبين ،وانفرد بالفوائد الغريبة.

وقد نقل ابن خمدون(٘) قوليم عن ابن ىشام ’’ :ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنو ظير بمصر عالم بالعربية
يقال لو ابن ىشام أنحى من سيبويو  ...وا َّن ابن ىشام عمى عمم جم يشيد بعمو قدره في صناعة النحو ،وكان
ينحو في طريقتو َمنحاة أىل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتّبعوا مصطمح تعميمو  ،فأتى من ذلك

بشيء عجيب دال عمى قوة ممكتو واطالعو ’’ .والبن ىشام مصنفات كثيرة تدل عمى عقمية عممية ليا وزنيا،
وليا مكانتيا بين عمماء العصر الذي عاش فيو.

آراء نحاة الكوفة التي لم ينسبها ابن هشام لهم في كتابه المغني:
بعد قراءة كتاب مغني المبيب عن كتب األعاريب بدقة متناىية  ،لوحظ أن ابن ىشام يشير وبكثرة الى نقمو
عن الكوفيين  ،فمرة يشير الى النقل عن الكوفيين صراحةً ،ومرة ينقل عن الف اّرء  ،ومرة ينقل عن الكسائي ،
وأخرى ينقل عن ثعمب  ،وما أروع ذلك النقل الذي يعود بكل حق لصاحبو ،لكن في الوقت نفسو نجد أن ابن
صِّرح بذلك،
ىشام ينقل عن الكوفيين وبكثرة من دون اإلشارة إلى ذلك ،أي  :أنو ينقل عن الكوفيين دون أن ُي ّ

وكان يكتفي بالقول :وقيل  ،وقد قالوا  ،وقالوا ،وقال بعضيم .ومن ىنا كانت ميمة ىذا البحث ،إذ تبنى

الكشف عن تمك المواضع ،عبر إرجاعيا

إلى مصادرىا ،وذىب الباحث إلى عرض المواضع في ضوء ما

وردت في المغني.

ففي باب تفسير المفردات وذكر أحكامها :
قال ابن ىشام(’’ :)ٙوقد قالوا في قولو تعالى{أَفَ َم ْن ُىو قَآئِ ٌم َعمَى ُك ِّل َن ْف ٍ
ت َو َج َعمُوْا لِمّ ِو
س بِ َما َك َسَب ْ
َ
ُش َرَكاء}الرعدٖٖ:إن التقدير :كـمن ليس كذلك ،أو لم ُي ُّ
وحدوه ،ويكون(وجعموا هلل شركاء )معطوفاً عمى الخبر
عمى التقدير الثاني’’ .
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والحقيقة أن ىذا القول ذىب إليو الكوفيون ،إذ قال الكسائي( )ٚفي معانيو  :التقدير  :كــشركائيم .وقالو الفراء

بقولو( ’’ :)ٛترك جوابو ولم يقل  :كـكذا وكذا ،ألن المعنى معموم ،وقد بيَّنو ما بعده ،إذ قال ،كأنو في
المعنى قال{ :أَفَ َم ْن ُىو قَآئِ ٌم َعمَى ُك ِّل َن ْف ٍ
ت َو َج َعمُوْا لِمّ ِو ُش َرَكاء}الرعدٖٖ ك ــشركائيم الذين اتخذوىم ’’
س بِ َما َك َسَب ْ
َ
ومثمو قول الشاعر(: )ٜ
بين قصير شيره تِْنَب ِ
ال
ُ

تَ َخيَّري ُخيِّرت أُم ِ
عال
ِ
أذاك أم منخر ِ
ق السربال

وال يـ ـزال آخر الميالي

فيد مال
وم َ
ُمتمِ َ
ف مال ُ
فمما أن أتى بو في الذكر كفى من اعادة األعراب عميو.
نخرق السربال َّ :
تخيَّري بين كذا وبين ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة
وقال ابن ىشام (ٓٔ) ’’ :وقالوا :التقدير في قولو تعالى{أَفَ َمن َيتَّقي بِ َو ْج ِيو ُس َ
وء ا ْل َع َذاب َي ْوَم ا ْلقَي َ
وء َع َممِ ِو فََرآهُ َح َسناً }فاطر ،ٛأي :كمن
}الزمرٕٗ ،أي :كمن ُيَن ّعم في الجنة ،وفي قولو تعالى {أَفَ َمن ُزي َ
ِّن لَوُ ُس ُ
ِ
َّ ِ ُّ
نفسك
اء }فاطر ،ٛأو التقدير :ذىبت ُ
اء َوَي ْيدي َمن َي َش ُ
ىداه اهلل ،بدليل قولو تعالى{فَِإ َّن الموَ ُيضل َمن َي َش ُ
ك عمَْي ِيم حسر ٍ
ات}فاطر.’’ ٛ
عمييم حسرةً ،بدليل قولو تعالى{فَ َال تَ ْذ َى ْ
ب َن ْف ُس َ َ ْ َ َ َ

الفراء ،قال الكسائي(ٔٔ) ’’ :قولو
وبعد البحث وجد الباحث أن الكسائي ىو الذي قال بيذا القول  ،وتابعو ّ
ِ
ِِ
َّ ِ ُّ
ك َعمَْي ِي ْم
ب َن ْف ُس َ
اء فَ َال تَ ْذ َى ْ
تعالى {أَفَ َمن ُزي َ
اء َوَي ْيدي َمن َي َش ُ
وء َع َممو فََرآهُ َح َسناً فَِإ َّن الموَ ُيضل َمن َي َش ُ
ِّن لَوُ ُس ُ
حسر ٍ
ب
ات }فاطرَ :ٛمــن  :في موضع رفع باالبتداء ،وخبره محذوف لما دل عميو  ،والذي د ّل عميو{ فَ َال تَ ْذ َى ْ
َ ََ

ٍ
ِّن لو سوء عممو فرآه حسناً ذىبت نفسك عمييم حسرات ،قال  :وىذا
َن ْف ُس َ
ك َعمَْي ِي ْم َح َس َرات }،والمعنى  :أفمن ُزي َ
ِِ
كالم عربي حسن ظريف ال يعرفو إالّ القميل ’’.وقال َّ
الفراء(ٕٔ) ’’ :وقولو { أَفَ َمن ُزي َ
وء َع َممو فََرآهُ
ِّن لَوُ ُس ُ
ك عمَْي ِيم حسر ٍ
ات} ،فكان
سيئو حسناً .ثم قال{ فَ َال تَ ْذ َى ْ
َح َسناً}فاطر،ٛيقول َ :شبَّو عميو عممو ،فرأى ّ
ب َن ْف ُس َ َ ْ َ َ َ
ِ
َّ ِ ُّ
اء} واكتفى باتباع الجواب بالكممة الثانية ألنيا
اء َوَي ْيدي َمن َي َش ُ
الجواب ُمتبعاً بقولو{ فَِإ َّن الموَ ُيضل َمن َي َش ُ
كافية من جواب األولى ’’  .وقال الفراء(ٖٔ) ’’ :ولو أخرج الجواب كمو كان  :أفمن زين لو سوء عممو
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نفسك،ألن قولو (فال تذىب) نيي يدل عمى أن مانيى عنو قد مضى في صدر الكممة
نفسك أو تذىب ُ
ذىبت ُ

كأنو كان يقتل عمى الغضب ُ ،فنيي عن ذلك ’’ .
 .ومثمو في الكالم  :إذا
غضبت فال تقتل ّ ،
َ

ومما تقدم يتبين أن الكسائي والف ّراء ىما َمن قاال بذلك التقدير ،وىما أعمدة المدرسة الكوفية ،ولما نقل ابن

يصرح بأنو من النحو الكوفي .
ىشام ،فإنو لم ِّ

عن(إن):
وفي حديثه
ْ
(أن) نافية في قولو تعالى {لَ ْو أ ََرْدَنا أَن َّنتَّ ِخ َذ لَ ْيواً َّالتَّ َخ ْذَناهُ ِمن
قال ابن ىشام(ٗٔ)َّ ’’ :
وخرَج جماعة عمى ْ
ِِ
َّ
ين }األنبياء.ٔٚوعند العودة إلى كتب النحو  ،وجد الباحث أن ىذا القول لمكوفيين(٘ٔ) ،قال
ل ُدَّنا إِن ُكَّنا فَاعم َ
ِِ
و(إن) قد تكون في معنى(ما)كقولو {إِ ْن
ين) جاء في التفسير :مـا كـ ّـنا فاعمينْ ،
الفراء  ’ :وقولو َ( إِن ُكَّنا فَاعم َ
ّ
كنا فاعمين َّ
إن َّ
ولكنا النفعل .وىو أشبو
َنت ِإ َّال َن ِذ ٌير }فاطرٖٕ ،وقد
أ َ
تكون(إن) التي في مذىب جزاء فيكونْ :
ْ
الوجيين بمذىب العربية واهلل أعمم ’’ .

اىم ِفيما إِن َّم َّكَّنا ُكم ِف ِ
َّ
يو
ْ
{ولَقَ ْد َمكَّن ُ ْ َ
وفي سياق الحديث عن معاني(ما) قال ابن ىشام ( ’’ :)ٔٙوقولو تعالى َ
}األحقاف، ٕٙأي  :في الذي ما مكناكم فيو  ،وقيل  :بل ىي في اآلية بمعنى (قد)،وا َّن من ذلك{فَ َذ ِّك ْر ِإن
َّنفَع ِت ِّ
يل تَِقي ُك ُم
:إن التقدير(وا ْن لم
تنفع)مثل{و َج َع َل لَ ُك ْم َس َاربِ َ
الذ ْك َرى}األعمى ، ٜوقيل  :في ىذه اآلية ّ
َ
َ
ا ْل َحَّر}النحلٔ، ٛأي :والبرد ’’ .
اىم ِفيما إِن َّم َّكَّنا ُكم ِف ِ
َّ
يو
عمى أن ىذا القول لمفراء ،وتابعو ثعمب  ،قال ّ
ْ
الفراء( ’’ :)ٔٚوقولو تعالى{ َولَقَ ْد َمكَّن ُ ْ َ
تعالى{ َو َج َع َل
َ
و(إن) بمنزلة (ما)في الجحد ’’ .وقال ’’ :قولو
}األحقاف ،ٕٙيقول :في الذي لم تمكنكم فيو،
ْ

لَ ُك ْم َس َاربِي َل تَِقي ُك ُم ا ْل َحَّر }النحلٔ ،ٛأي  :وتقي البرد ،إذ ترك ذلك ألن معناه معموم واهلل أعمم’’ .وقال ثعمب
ِِ
( ’’ :)ٔٛقولو تعالى{ ولَقَ ْد م َّكَّن ُ ِ
َّ
الفراء يقول  :فيما لم تمكنكم فيو ’’ .
يما إِن َّمكَّنا ُك ْم فيو}األحقافّ ،ٕٙ
اى ْم ف َ
َ َ

011

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون
مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
(إن) بمعنى (قد) ،وذلك في قولو تعالى{فَ َذ ِّكر إِن َّنفَع ِت ِّ
الذ ْك َرى }األعمى.ٜومما تقدم
وذىب ثعمب الى القول ْ :
َ
ْ
يتبين أن ىذا قول لمكوفيين ،إذ قال بو الفراء كثي اًر .في معانيو  ،وقد تابعو ثعمب وقال بو في أكثر من موضع

من مجالسـ ــو  ،ومعـانيو .
ـ(أن)ىو النفي
ـ(أن)قال ابن ىشام( ’’ :)ٜٔمن المعاني األخر ل ْ
وفي الحديث عن وجود معان أخر لـ ْ
{والَ تُ ْؤ ِمُنوْا إِالَّ لِ َمن تَبِ َع ِد َين ُك ْم ُق ْل إِ َّن ا ْليُ َدى ُى َدى المّ ِو أَن
كـ ْ
ـ(إن)المكسورة أيضاً ،قالو بعضيم في قولو تعالى َ
أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب
إن المعنى :وال تؤمنوا بأن يؤتى ٌ
َح ٌد ِّمثْ َل َما أُوتِيتُ ْم}آل عمرانٖ، ٚوقيل ّ
ُي ْؤتَى أ َ
إالّ لمن تبع دينكم ،وجممة القول اعتراض ’’.

نصو
والذي ينبغي اإلشارة إليو بيذا الشأن يتمثل في أن ما قالو ابن ىشام ىو قول َّ
الفراء ،إذ قال الفراء ما ّ

ِّ
تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم .أوقعت
َح ٌد ِّمثْ َل َما أُوتِيتُ ْم ،يقول :ال
(ٕٓ) ’’ :وقولو :أَن ُي ْؤتَى أ َ
أحد مثل ما أعطيتم  ،فيذا وجو ’’  .أي أن الفراء
(تؤمنوا) عمى (أن يؤتى ) ،كأنو قال  :وال تؤمنوا أن يعطى ٌ
(أن)معنى (ال).
قال  :وصمحت ٌ
(أحد)ألن معنى ْ
المعاني(:أن) تكون
وفي سياق حديثه عن الشأن نفسه ،قال ابن ىشام (ٕٔ)...’’ :والرابع من
ْ
بمعنى(لئال)،قيل بو في{يبيِّن المّو لَ ُكم أَن تَ ِ
ضمُّوْا}النساء .’’ ٔٚٙعمى أن ىذا القول ذكره الكسائي في معانيو
َُ ُ ُ ْ
في قولو تعالى{يبيِّن المّو لَ ُكم أَن تَ ِ
ضمُّوْا}،فقال(ٕٕ) ’’ :المعنى :يبين اهلل لكم لئال تضمِّوا ’’.وىو ما ذىب إليو
َُ ُ ُ ْ
الفراء ،إذ قال(ٖٕ) ’’ :وقولو{ يبيِّن المّو لَ ُكم أَن تَ ِ
ضمُّوْا} ،معناه  :أالّ تضمِّوا .ولذلك صمحت (ال)في موضع
َُ ُ ُ ْ

(أن)إذا صمحت في موضعيا (لئال)و(كيال) صمحت (ال) ’’ .وقال الفراء في
(أن).ىذه محنة -امتحانْ -
ْ
ِ
موضع آخر من معانيو (ٕٗ) ’’ :وقولو{أَن تَقُولُوْا إَِّن َما أ ِ
(أن) في موضع نصب
اب }األنعامْ :ٔ٘ٙ
ُنزل ا ْلكتَ ُ
أن تقولوا (،ال) يصمح في موضع
من مكانين .أحدىما  :أنزلناه لئال تقولوا ّإنما أنزل .واآلخر من قولو واتقوا ْ
(أن)ىاىنا كقولو { يبيِّن المّو لَ ُكم أَن تَ ِ
ك َسمَ ْكَناهُ ِفي
ضمُّوْا} النساء ٔٚٙيصمح فيو (ال تضمون)كما قالَ {:ك َذلِ َ
ْ
َُ ُ ُ ْ
ُقمُ ِ
ين ال يؤمنون بو}الشعراءٕٓٓ – ٕٔٓ ’’.
وب ا ْل ُم ْج ِرِم َ
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ذىب ابن ىشام إلى القول(ٕ٘) ’’ :فإن قمت :فقد حذفت في التنزيل في قولو تعالى{فَأ َّ َِّ
ت
اس َوَّد ْ
ين ْ
َما الذ َ
ِ
يمانِ ُك ْم}آل عمران، ٔٓٙقمت  :األصل  :فيقال ليم أكفرتم  ،فحذف القول استغناء عنو
ُو ُج ُ
وىيُ ْم أَ ْكفَ ْرتُم َب ْع َد إ َ
بالمقول ،فتبعو الفاء في الحذف ’’.

إالّ أن الذي ال يمكن غض الطرف عنو ،يتمثل في أن ىذا القول قال بو الفراء(’’ :)ٕٙوقولو{ فَأ َّ َِّ
ين
َما الذ َ
ّ
يقال(:أمـا) البد ليا من الفاء جواباً فأين ىي؟ فيقالّ :إنيا كانت
وىيُ ْم أَ ْكفَ ْرتُم}آل عمران،ٔٓٙ
اس َوَّد ْ
ت ُو ُج ُ
ْ
ّ
فأما الذين اسودت وجوىيم فيقال:
معقول مضمر ،فمما سقط القول سقطت الفاء معو ،والمعنى -واهلل أعممّ -

أكفرتم ،فسقطت الفاء مع (فيقال).والقول قد ُيضمر .ومنو في كتاب اهلل شيء كثير ’’.أي :أن (أما)البد ليا
من أن تجاب بالفاء ،ولكنيا سقطت لما سقط الفعل الذي أضمر .وقد قالو الفراء في موضع آخر(،)ٕٚ

عندما ذىب إلى القول ...’’:ومثل قولو{ فَأ َّ َِّ
وىيُ ْم أَ ْكفَ ْرتُم}المعنى – واهلل أعمم ’’ -فيقال :
اس َوَّد ْ
ت ُو ُج ُ
ين ْ
َما الذ َ
أكفرتم .وأ ّكد الفراء ذلك ثالثةً( )ٕٛبقولو  :وقولو تعالى{وأ َّ َِّ
ين َكفَُروا أَ َفمَ ْم تَ ُك ْن َآياتِي تُْتمَى َعمَْي ُكم}الجاثيةٖٔ
َما الذ َ
َ
أضمر القول فيقال  :أفمم  ،ومثمو قولو{ فَأ َّ َِّ
وىيُ ْم أَ ْكفَ ْرتُم }آل عمران ،ٔٓٙمعناه فيقال
اس َوَّد ْ
ت ُو ُج ُ
ين ْ
َما الذ َ
(أمـا)البد ليا من أن تجاب بالفاء  ،ولكنيا سقطت لما سقط الفعل الذي اضمر
:أكفرتم ،واهلل أعمم .وذلك ّ
أن ّ
.أي أن الفراء بحث عن الفاء في جواب (أما)في قولو تعالى{ فَأ َّ َِّ
وىيُ ْم أَ ْكفَ ْرتُم }وىو يبحث
اس َوَّد ْ
ت ُو ُج ُ
ين ْ
َما الذ َ
ّ
إن (أما) البد ليا من الفاء جواباً فأين ىي ؟ فيقال ّ :إنيا كانت مع
عن استواء القاعدة النحوية  ،ولذلك يقولّ :
قول مضمر  ،فمما سقط القول سقطت الفاء معو( .)ٕٜوعمى الرغم من كل ىذا التأكيد في قول الفراء بشأن

صرح باسم الفراء.
ىذه المسألة ،إالّ أن ابن ىشام لم يقل بأن ىذا القول لمكوفيين  ،بل لم يذكر ذلك أو ُي ِّ
(أما) :
وفي سياق كالم ابن هشام عن ّ
استغناء بذكر أحد القسمين عن اآلخر،أو بكالم ُيذكر بعدىا في
قال ابن ىشام (ٖٓ) ’’ :وقد ُي َترك تكرارىا
ً
َنز َل عمَْي َ ِ
ُ َِّ
ات ُى َّن أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب
موضع ذلك القسم ،فاألول نحو...والثاني
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنوُ َآي ٌ
ك ا ْلكتَ َ
يأَ َ
نحو{:ى َو الذ َ
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ات فَأ َّ َِّ
ون َما تَ َش َابوَ ِم ْنوُ ْابتِ َغاء ا ْلِف ْتَن ِة َو ْابتِ َغاء تَأ ِْو ِيم ِو}آل عمران ، ٚأي
ُخ ُر ُمتَ َشابِيَ ٌ
َوأ َ
ين في ُقمُوبِ ِي ْم َزْيغٌ فََيتَّبِ ُع َ
َما الذ َ
الر ِ
اس ُخ ِ ِ ِ
آمَّنا بِ ِو ُك ٌّل
أما غيرىم فيؤمنون بو ،ويكمون معناه إلى ربيم  ،ويدل عمى ذلك{ َو َّ
 :و َّ
ون في ا ْلع ْمم َيقُولُ َ
َ
ون َ
ِّم ْن ِع ِند ربَِّنا }آل عمران  ،ٚأي ٌّ
:كل من المتشابو والمحكم من عند اهلل ،واإليمان بيما واجب ،وكأنو قيل :
َ
أما الراسخون في العمم فيقولون ،وىذه اآلية في (أما المفتوحة) نظير قولك في (إما المكسورة) ’’:إما أن
وّ
تنطق بخير واالّ فاسكت)).وسيأتي ذلك ،كذا ظير لي ،وعمى ىذا فالوقف عمى{ِإالَّالمّوُ}  ،وىذا المعنى ىو
المشار إليو في آية البقرة السابقة**فتأممّيا’’.

والذي يدقق النظر في ىذا القول سيجد أن الكوفيين ىم من قالوا بو ،إذ قال الكسائي (ٖٔ) ’’:وقولو تعالى {
الر ِ
اس ُخ ِ ِ ِ
آمَّنا بِ ِو ُك ٌّل ِّم ْن ِع ِند َربَِّنا }آلعمران :ٚالراسخون مقطوع مما
َو َما َي ْعمَ ُم تَأ ِْويمَوُ إِالَّ المّوُ َو َّ
ون في ا ْلع ْمم َيقُولُ َ
َ
ون َ
قبمو والكالم تم عند قولو {ِإالَّ المّوُ}’’.
قال{و َما َي ْعمَ ُم تَأ ِْويمَوُ ِإالَّ المّوُ} ثم استأنف(والراسخون) فرفعيم
ولقد تابعو الفراء في ذلك القول بقولو(ٕٖ)’’:
َ
(إن تأويمو إالّ عند
أبي(ويقول الراسخون) ،وفي قراءة عبد اهلل ْ
بـ(يقولون) ال بإتباعيم إعراب اهلل .وفي قراءة ّ

اهلل ،والراسخون في العمم يقولون) ’’  .وعندما قال  :فرفعيم بـ (يقولون)،أي :مبتدأ وخبر ،وقولو ال بإتباعيم
إعراب اهلل  :أي  :ال بالعطف عمى لفظ الجاللة.
وفي ضوء ما تقدم يتضح أن قول ابن ىشام قد سبقو إليو الكوفيون –الكسائي والفراء ،وكان األجدر بو أن

عدىا من القواعد العامة التي ال تحتاج
يشير إلى ذلك ،ألن قواعد النحو الكوفي كما يرى الباحث ال يمكن ّ
إلى توثيق أو معرفة صاحبو ،بحجة أنيا أشياء ال تنسب إلى شخص بعينو ،وحتى لو سممنا بيذا التسويغ ،
فيو لم يكن باباً إللغاء التوثيق.
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وفي باب الكالم عن معاني (أو) :

ِ
ض َال ٍل ُّمبِ ٍ
ين
ذىب ابن ىشام الى القول(ٖٖ)  ’’ :والثاني :اإلبيام ،
نحو{وِاَّنا أ َْو إِيَّا ُك ْم لَ َعمَى ُى ًدى أ َْو في َ
َ
}سبإٔٗ الشاىد في األولى’’.
غير أن الذي يق أر كتاب الفراء يجد ىذا القول فيو  ،قال الفراء(ٖٗ) ’’:وقولو{ َوِاَّنا أ َْو إِيَّا ُك ْم لَ َعمَى ُى ًدى}قال
المفسرون معناه :واّنا لعمى ىدى وأنتم في ضالل مبين  ،معنى (أو)معنى(الواو)عندكم ،وكذلك ىو في المعنى
إن
.غير أن العربية عمى غير ذلك  :ال تكون(أو)بمنزلة (الواو).ولكنيا تكون في األمر َّ
المفوض ،كما تقولْ :

شئت فخذ درىماً أو اثنين ،فمو أن يأخذ واحداً أو اثنين ،وليس لو أن يأخذ ثالثة’’ .

إن المعنى الثامن ليا أن تكون بمعنى (إالّ) في
وذكر ابن ىشام أن ىناك معنى آخر لــ(أو)بقولو(ٖ٘)ّ :

االستثناء .والحقيقة أن ىذا القول ىو ما ذىب إليو الكوفيون  ،إذ قال الفراء ( ’’ : )ٖٙوقولو{ أ َْو ُي َحآجُّو ُك ْم
ند َرِّب ُك ْم }آل عمرانٖٚفي معنى(حتى) وفي معنى (إالّ) كما تقول في الكالم :تعمَّ ْق بو أبداً أو يعطيك حقك،
ِع َ
،إن لم
فتصمح (حتى)و(إالّ) في موضع آخر .وكان من األولى بابن ىشام أن يذكر أن ىذا القول لمكوفيين ْ

يرغب بذكر الفراء ،إالّ أن ذلك لم يحدث.
وفي حديثه عن (إذا) وعممها :

ذكر ابن ىشام ( )ٖٚأنو  :ال تعمل (إذا)الجزم إالّ في ضرورة ،كقولو:
ِ
ك َربُّك بالغنى
استغن ما أغنا َ

فتجم ِل**
واذا تُص ـ ـ ـ ْـبك خصاصةٌ َّ

أقم.
تقم ْ
عمى اننا نجد الفراء يقول( :)ٖٛمن العـ ـ ــرب َمن يجزم بـ(إذا) ،فيقول  :إذا ْ
وعن خروج(إذا)عن االستقبال ،ذىب ابن ىشام إلى القول( ’’ :)ٖٜوذلك عمى وجيين :أحدىما أن تجيء
َِّ
ك لِتَ ْح ِممَيُ ْم
ين إِ َذا َما أَتَ ْو َ
{والَ َعمَى الذ َ
لمماضي كما تجيء (إذ) لممستقبل في قول بعضيم ،وذلك كقولو تعالى َ
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َّ
ِ
ِ
يض ِم َن َّ
وقولو{وِا َذا َأر َْوا
ون}التوبةٕٜ
َح ِممُ ُك ْم َعمَْي ِو تَ َولَّوْا َّوأ ْ
ت الَ أَ ِج ُد َما أ ْ
ُق ْم َ
َعُيُنيُ ْم تَف ُ
الد ْم ِع َح َزناً أَال َي ِج ُدوْا َما ُينفقُ َ
َ
تِ َج َارةً أ َْو لَ ْيواً انفَ ُّ
ضوا إِلَْييَا}الجمعةٔٔ’’.

َِّ
آمُنوْا
ولقد ذىب الكوفيون إلى ذلك القول ،إذ نجد في كتاب معاني القرآن لمفراء (ٓٗ)’’ :
َ
وقولو{يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
ِ
الَ تَ ُك ُ َِّ
ض َرُبوْا ِفي األ َْر ِ
ض }آل عمران ٔ٘ٙكان ينبغي في العربية أن ُيقال
ين َكفَ ُروْا َوقَالُوْا ِإل ْخ َوان ِي ْم إِ َذا َ
ونوْا َكالذ َ
 :وقالوا إلخوانيم إذ ضربوا في األرض ،ألنو ماض ،كما تقول :ضربتك إذ قمت وال تقول  :ضربتك إذا قُمت
حسن ،ألن القول وان كان ماضياً في المفظ فيو في معنى
.وذلك جائز  ،والذي في كتاب اهلل عربي
ٌ

أحبب كل رجل أحبك .فيكون الفعل ماضيا وىو يصمح
االستقبال  ،فأنت تقول لمرجل :
أحبب َمن أحبك  ،و ْ
ْ
ضربت
كنت صاب اًر إذا ضربتك ،ألن المعنى َ :
لممستقبل  .ومن ذلك أن يقول الرجل لمرجل َ :
كنت كمما ُ

ٍ
ضرب واحد ’’.
تصبر .فإذا قمت  :كنت صاب اًر إذ ضربت ،فإنما أخبرت عن صبره في
ْ

وفي حديثه عن معاني الباء :
ص َرُك ُم المّوُ بَِب ْد ٍر َوأَنتُ ْم أ َِذلَّةٌ فَاتَّقُوْا المّوَ لَ َعمَّ ُك ْم
{ولَقَ ْد َن َ
قال ابن ىشام (ٔٗ) ’’ :والمعنى السادس ليا الظرفية نحو َ
اصباً إِ َّال آ َل لُ ٍ
تَ ْش ُكرون }آل عمرانٖٕٔ{إَِّنا أَرس ْمَنا عمَْي ِيم ح ِ
اىم بِ َس َح ٍر }القمر ٖٗ ’’ .
وط َّنج ْ
َّيَن ُ
َْ َ ْ َ
ُ َ
ت }التوبةٕ٘ :الباء
ض بِ َما َر ُحَب ْ
ضاقَ ْ
ت َعمَْي ُك ُم األ َْر ُ
{و َ
عمى أن ىذا القول ذىب إليو ّ
الفراء بقولو(ٕٗ) ’’:وقولو َ
وبرحبيا ’’ .
ىاىنا بمنزلة(في) ،كما تقول  :ضاقت عميكم األرض في ُرحبيا ُ
وقال الفراء في موضع آخر من معانيو(ٖٗ) ’’ :وقد وجدنا من العرب َمن يجعل (في) موضع الباء فيقول:

أدخمك اهلل بالجنة  ،يريد  :في الجنة’’ .

ولقد ذكر ابن هشام في معرض حديثه عن مفردات حرف الباء أن(ٗٗ)(’’ :بمى)حرف جواب أصمي
(بل) واأللف زائدة ’’ .ولم يذكر أن أحداً قبمو ذكر ذلك .
األلف ،وقال جماعة  :األصل ْ
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ت بِ ِو َخ ِطي َـئتُوُ فَأ ُْولَـئِ َك
َحا َ
طْ
ب َسيَِّئةً َوأ َ
{بمَى َمن َك َس َ
عمى أن الكسائي ذكر ذلك فقال (٘ٗ) ’’ :قولو تعالى َ
ِ
ِ
اب َّ
ون }البقرةٔ : ٛالفرق بين (بمى)و(نعم) أن (بمى) إقرار بعد جحد ،و(نعم)جواب
َص َح ُ
الن ِار ُى ْم فييَا َخال ُد َ
أ ْ
استفيام بعد جحد’’ .وقد تابعو الفراء بالقول في ذلك المعنى ،فقال( ’’ :)ٗٙو ِ
ض َعت(بمى) لكل إقرار في أولو
ُ
ويقروا بما بعده فاختاروا (بمى)ألن أصميا كان رجوعاً محضاً عن
جحد ...فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ّ
يد ،فكانت(بل) كممة عطف ورجوع ال يصمح الوقوف عمييا ،فزادوا فييا
الجحد إذا قالوا  :ما قال عبد اهلل بل ز ٌ
ألفاً يصمح فييا الوقوف عمييا ،ويكون رجوعاً عن الجحد فقط  ،واقرار بالفعل الذي بعد الجحد،
فقالوا(:بمى)فدلت األلف عمى معنى اإلقرار واإلنعام ،ود ّل لفظ (بل)عمى الرجوع عن الجحد فقط ’’.
وفي حديثه عن مفردات حرف الحاء :لقد ذكر ابن ىشام عند الحديث عن(حتى) ( ’’: )ٗٚأن الفعل ال
سرت حتى
عما قبميا  ،فال يجوز القول :
ُ
يرتفع بعد (حتى) إالّ بثالثة شروط ،الثاني منيا  :أن يكون ُم َسبَّباً ّ

تطمع الشمس’’ .

وبعد قراءة في كتب النحو الكوفي  ،وجد الباحث أن الكسائي قال بذلك (،)ٗٛوكذلك الفراء فيو اآلخر قد
ِ
معان في يفعل ،وثالثة معان في األسماء ،فإذا رأيت قبميا فعالً ماضيا وبعدىا
قال( ’’ : )ٜٗو لحتى ثالثة
يفعل في معنى مضي وليس ما قبل (حتى يفعل) يطول فارفع يفعل بعدىا ،كقولك :جئت حتى أكون معك
األول ،فيقولون :سرت
قريباً .وكان أكثر النحويين ينصبون الفعل بعد (حتى) وا ْن كان ماضياً إذا كان لغير ّ
حتى يدخمَيا زيد ،فزعم الكسائي أنو سمع العرب نقول :سرنا حتى تطمعُ الشمس ُبزبالة ،فرفع والفعل

لمشمس’’ .وذكر ذلك السيوطي ،وغيره (ٓ٘).
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وفي كالمه عن(غير) :

ِ
اع ُد ِ
تحدث ابن ىشام بقولو(ٔ٘) ’’ :قولو تعالى {الَّ يستَ ِوي ا ْلقَ ِ
ين َغ ْي ُر أ ُْولِي َّ
الض َرِر}النساءٜ٘
ون م َن ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
َْ

)،إما عمى أنو صفة لـ(قاعدون)ألنيم جنس ،وا ّما عمى أنو استثناء وأُبدل’’ .
يق أر بر
فع(غير ّ
ُ

ِ
اع ُد ِ
عمى أن ىذا القول ذكره الفراء في كتابو(ٕ٘)عند الحديث عن قولو تعالى {الَّ يستَ ِوي ا ْلقَ ِ
ين
ون م َن ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
َْ
َّرِر}النساء٘ ٜفقال  :يرفع (غير) لتكون كالنعت لـ(القاعدين)...وقد ُذ ِك َر أن (غير)نزلت بعد أن
َغ ْي ُر أ ُْولِي الض َ
ذكر فضل المجاىد عمى القاعد ،فكان الوجو فيو االستثناء والنصب ،إالّ أن اقتران (غير)بالقاعدين يكاد

ئت خفضاً لكان وجياً تُجعل من صفة المؤمنين)).
ُيوجب الرفع...،وقد يكون نصباً عمى أنو حال...ولو قُ ِر ْ
وذكره العكبري في كتابو(ٖ٘).

َّ
ِ
ِ
ِ
ين َغ ْي ُر أ ُْولِي
ون م َن ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ولقد ذكر ذلك ثعمب بقولو(ٗ٘) ’’ :وقولو تعالى {ال َي ْستَِوي ا ْلقَاع ُد َ
َّ
الض َرِر}النساء٘ :ٜيرفع (غير)نعتاً لمقاعدين  ،وينصب عمى االستثناء وعمى أنيا حال ويخفض نعتاً من
المؤمنين’’ .

ِ
يم
وعند حديث ابن هشام في باب مفردات حرف الحاء  ،قال (٘٘)  ’’ :قولو تعالى َ
{ى َذا َف ْمَي ُذوقُوهُ َحم ٌ
ِ
َّاي
َّاق}ص ٘ٚأن
َو َغس ٌ
َ
يم) وما بينيما معترض ،أو (ىذا) منصوب بمحذوف ُيفسره( َف ْمَي ُذوقُوهُ) مثل{ َوِاي َ
الخبر(حم ٌ
فَ ْارَىُب ِ
ون }البقرةٓٗ ،وعمى ىذا فحميم بتقدير  :وىو حميم ’’.

والحقيقة أن الفراء ىو من ذىب إلى ىذا القول في كتابو معاني القرآن ،إذ يقول( ’’ :)٘ٙوقولو عز وجل
ِ
َّاق }ص :٘ٚرفعت الحميم والغساق بـ(ىذا) مقدما ومؤخ اًر .والمعنى ىذا حميم
يم َو َغس ٌ
َ
{ى َذا َف ْمَي ُذوقُوهُ َحم ٌ
وغساق فميذوقوه ،وذكر أيضاً  :ويكون (ىذا) في موضع رفع  ،وموضع نصب  ،فمن نصب أضمر قبميا’’ .
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لكن الذي ينبغي اإلشارة إليو ىنا ىو إمكانية ابن ىشام في مزج كالمو بكالم غيره إلى الحد الذي يصعب

الفصل بينيما  ،إالّ عن طريق المراجعة الحرفية لأللفاظ والقيام بعممية مقارنة دقيقة بين النصوص  ،حتى
يتبين المزج الذي يقصده ويسعى إليو.

وفي حديثه عن المشركات بين(كم الخبرية)و(كم االستفهامية):
َىمَ ْكَنا قَْبمَيُم ِّم ْن ا ْلقُُر ِ
ون
ذكر ابن ىشام ( ’’ :)٘ٚأما قول بعضيم في {أَلَ ْم َي َرْوا َك ْم أ ْ
ون أََّنيُ ْم إِلَْي ِي ْم الَ َي ْرِج ُع َ
(أن) وصمتيا من (كم) فمردود ،بأن عامل البدل ىو عامل المبدل منو ،فإن قُ ِّد َر عامل
}يسٖٔ  :أبدلت ّ
المبدل منو َيروا فَ ــكم ليا الصدر فال يعمل فييا ما قبميا ’’ .

وىذا القول ذكره الفراء في معانيو ،إذ قال (... ’’ : )٘ٛوقولو (أََّنيُ ْم إِلَْي ِي ْم) فُتِ َحت ألفيا  ،ألن المعنى  :ألم

يروا أنيم أليو ال يرجعون .وقد كسرىا الحسن البصري ،كأنو لم يوقع الرؤية عمى (كم)فمم يوقعيا عمى
(أن)،وان شئت كسرتيا عمى االستئناف وجعمت (كم)منصوبة بوقوع(يروا)عمييا ’’ .
ّ
وعمى الرغم من أن ابن ىشام لم يصرح بالنحو الكوفي  ،ففي الوقت نفسو نجده ينسب ما ىو لمكوفيين لغيرىم
رده عمى ابن
 ،ففي الحديث عن (كم)الخبرية و(كم)االستفيامية ،ينسب قول الفراء الى ابن عصفور(،)ٜ٘ففي ّ
َىمَ ْكَنا ِمن قَْبمِ ِيم}السجدة ٕٙفاعل ،أنو قول مردود
عصفور القائل :أن (كم) في قولو تعالى {أ ََولَ ْم َي ْي ِد لَيُ ْم َك ْم أ ْ

بأن (كم) ليا الصدر  ،وانما الفاعل ضمير اسم اهلل سبحانو ،أو ضمير العمم أو اليدي المدلول عميو بالفعل
،أو جممة (أىمكنا) .و الحقيقة أن القول بأن الفاعل في ىذا النص القرآني ىو......أو جممة(أىمكنا) ىو رأي
َىمَ ْكَنا} و(كم) في موضع نصب
الفراء ،عندما قال (ٓ ’’ : )ٙوقولو {أ ََولَ ْم َي ْي ِد لَيُ ْم} يبين ليم إذا نظروا{ َك ْم أ ْ
جز بو .فجممة الكالم فييا معنى رفع .ومثمو
ال يكون غيره .ومثمو في الكالم  :أو لم يبين لك من يعمل خي اًر ُي َ
أن تقول  :قد تبين لي أقام عبد اهلل أم زيد ،في االستفيام  ،معنى رفع. ’’...وبيذا فإن ما عزاه ابن ىشام من

قول إلى ابن عصفور لم يكن كذلك  ،بل ىو قول قال بو الفراء.

001

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

المبينة لمفاعل:
وفي حديثه عن الالم ِّ

ون
قال ابن ىشام(ٔ ’’ :)ٙواختمف في قولو تعالى {أََي ِع ُد ُك ْم أََّن ُك ْم إِ َذا ِمتُّ ْم َو ُكنتُ ْم تَُراباً َو ِع َ
ظاماً أََّن ُكم ُّم ْخ َر ُج َ
ات َى ْيي َ ِ
ون} المؤمنونٖ٘  ،ٖٙ-فقيل  :الالم زائدة  ،و(ما)فاعل’’
ات ل َما تُ َ
وع ُد َ
َى ْييَ َ َ
ويرى الباحث أن ابن ىشام لم ُينصف الكوفيين ،إذ لم يشر الييم ،بل يكتفي بالقول :قيل ،أو  :قالوا .في
حين أن أصل القول لمكوفيين .والرأي الذي ذكره ابن ىشام بـ(قيل) أن  :الالم زائدة ،و(ما) فاعل ،ىو رأي

الفراء (ٕ )ٙالذي قال بو  ’’:وقولو ىييات ىييات لما توعدون ،لو لم تكن في (ما)الالم كان صواباً،
منا ،وىييات ألرضك ،قال الشاعر :
ودخول الالم عربي.ومثمو في الكالم ىييات لك وىييات أنت ّ
وأييات وصل بالعقيق نواصمو

ومن بو
فاييات اييات العقيق َ

فمن لم يدخل الالم رفع االسم  .ومعنى ىييات بعيد كأنو قال  :بعيد (ما توعدون) وبعيد العقيق وأىمو.
َ

ومن أدخل الالم قال (ىييات) أداة ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة بعيد و قريب ،فأُدخمت ليا الالم كما
َ
ُيقال ( :ىمُّم لك) إذ لم ت كن مأخوذة من فعل  .فإذا قالوا ( :أقبل) لم يقولوا ( :أقبل لك) ألنو يحتمل ضمير
االسم’’.

وعنما تحدث عن(ال) في باب حرف الالم :
إن (ال) فيو مكررة في المعنى ،ألن
قال ابن ىشام (ٖ ’’ : )ٙوأما قولو تعالى {فَ َال ا ْقتَ َح َم ا ْل َعقََبةَ }البمدّٔٔ :
المعنى  ،فال َّ
فك رقبة وال أطعم مسكيناً  ،ألن ذلك تفسير لمعقبة ،قالو الزمخشري’’.
لكن الذي ينبغي قولو ىو أن ىذا القول حتى وا ْن كان لمزمخشري  ،فيو من توجيو الفراء الذي قال (ٗ’’:)ٙ

ض َّم إلى قولو (فَ َال ا ْقتَ َح َم) كالم آخر فيو (ال)،ألن العرب ال
وقولو عز وجل {فَ َال ا ْقتَ َح َم ا ْل َعقََبةَ}البمد ٔٔ ولم ُي َ
ق َوَال
ص َّد َ
تكاد تفرد (ال)في الكالم حتى يعيدىا عميو في كالم آخر  ،كما قال عز وجل{فَ َال َ
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ون}يونسٕ ٙوىو مما كان في آخره معناه ،فاكتفى بواحدة من
صمَّى}القيامةٖٔو{الَ َخ ْو ٌ
ف َعمَْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ
َ
ك رقبة ،أو إطعام في يوم ذي مسبغة  ،ثم كان (من
أخرى .أال ترى أنو فسَّر اقتحام العقبة بشيئين  ،فقال  :ف ّ
ا)ففسرىا بثالثة أشياء  ،فكأنو كان في أول الكالم  ،فال فعل ذا و الذا والذا ’’.
الذين آمنو ّ
اىا أََّنيُ ْم
{:و َح َرٌام َعمَى قَ ْرَي ٍة أ ْ
َىمَ ْكَن َ
و في سياق حديثو عن السياق نفسو قال ابن ىشام(٘ ’’: )ٙالموضع الرابع َ
ون }األنبياء٘ ٜفقيل  :ال زائدة  ،والمعنى  :ممتنع عمى أىل قرية قدرّنا إىالكيم أنيم يرجعون عن
َال َي ْرِج ُع َ
(أن وصمتيا) ’’.
الكفر الى قيام الساعة  ،وعمى ىذا فـ(حرام) خبر ّ
مقدم وجوباً ألن المخبر عنو ْ

إالّ أننا وعبر متابعة عمماء النحو الكوفي بدءاً من الكسائي ثم الفراء وثعمب وابن األنباري ،وجد الباحث
أنيم يتفقون بشأن ىذه المسألة ،فالكسائي يقول ( )ٙٙذلك في أكثر من موضع في معانيو ،منيا((:قولو
ون }األنعامَّ :ٜٔٓ
إن (ال) زائدة  .وقال بذلك الفراء ( ’’ :)ٙٚوقولو
{و َما ُي ْش ِع ُرُك ْم أََّنيَا إِ َذا َج ْ
اءت الَ ُي ْؤ ِمُن َ
تعالى َ
{قَا َل ما منع َ َّ
ِ
(أن) في ىذا
َم ْرتُ َ
ك }األعرافٕٔ  ،المعنى – واهلل أعمم – ما منعك أن تسجدْ ،
َ ََ َ
ك أَال تَ ْس ُج َد إ ْذ أ َ
الموضع تصحبيا (ال) ،وتكون (ال) صمة .كذلك تفعل بما كان في َّأولو جحد ’’ .وقال الفراء في موضع

َى ُل ا ْل ِكتَ ِ
اب }الحديد ٕٜوالعرب تجعل (ال) صمة في كل كالم دخل في
آخر (... ’’ :)ٙٛوقولو{لَِئ َّال َي ْعمَ َم أ ْ
صرح ،فيذا مما دخل أخره الجحد ،فجعمت (ال)في أولو صمة  ،وأما
آخره جحد  ،أو في أولو جحد غير ُم ّ
وقولو{و َما ُي ْش ِع ُرُك ْم أََّنيَا
ك أَالَّ تَ ْس ُج َد}األعرافٕٔ
الجحد السابق الذي لم يصرح بو فقولو عز وجل{قَا َل َما َمَن َع َ
َ
ون }األنبياء٘ ،ٜوفي الحرام
إِ َذا َج ْ
{و َح َرٌام َعمَى قَ ْرَي ٍة أ ْ
َىمَ ْكَن َ
اىا أََّنيُ ْم َال َي ْرِج ُع َ
اءت الَ ُي ْؤ ِمُن َ
ون }األنعام،ٜٔٓوقولو َ
قولو(و َما ُي ْش ِع ُرُك ْم) فمذلك جعمت (ال)بعده صمة معناىا السقوط من الكالم ’’.
معنى الجحد والمنع  ،وفي
َ

اب(لما)وأنه يكون فعالً مضارعاً عند ابن عصفور :إذ استشيد ابن
عما يتعمق بجو ّ
وتحدث ّ
الروعُ وجاءتْو ا ْلب ْشرى يج ِادلَُنا ِفي قَوِم لُ ٍ
ِ ِ
وط }ىود ٗٚقائالً (’’ :)ٜٙ
يم َّ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ
ىشام بقولو تعالى{ َفمَ َّما َذ َى َ
ْ
ب َع ْن إ ْب َراى َ
إن الجواب (جاءتو البشرى)عمى زيادة الواو  ،أو محذوف ،أي  :أقبل يجادلنا ’’ .
ّ
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ِ ِ
يم َّ
الرْوعُ َو َجاءتْوُ
وأن الحقيقة تشير إلى أن ىذا القول قال بو الفراء(ٓ ’’ :)ٚوقولو{ َفمَ َّما َذ َى َ
ب َع ْن إ ْب َراى َ
ا ْلب ْشرى يج ِادلَُنا ِفي قَوِم لُ ٍ
وط } ولم يقل  :جادلنا  .ومثمو في الكالم ال يأتي أالّ بفعل ماض كقولك(:فمما أتاني
ُ َ َُ
ْ
أقبمت أثب عميو ’’ .
أتيتو).وقد يجوز(فمما أتاني أثب عميو )،كأنو قال :
ُ

وفي حديثه عن (ما) الشرطية غير الزمانية :
{و َما بِ ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة فَ ِم َن المّ ِو }النحلٖ٘  ،عمى أن األصل  :وما
يقول ابن ىشام (ٔ ’’ : )ٚوقد جوزت في َ

يكن  ،ثم حذف فعل الشرط ’’ .
ْ

إالّ أننا نجد ما ذىب إليو ابن ىشام ىنا  ،سبقو إليو الكوفيون ،قال الفراء(ٕ ’’ : )ٚوقولو { َو َما بِ ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة
فَ ِم َن المّ ِو }النحلٖ٘ ( :ما) في معنى جزاء وليا فعل مضمر  ،كأنك قمت  :ما يكن بكم من نعمة فمن اهلل
،ألن الجزاء البد لو من فعل مجزوم ،إن ظير فيو جزم ،وان لم يظير فيو مضمر  ،كما قال الشاعر :
ذراعاً – وا ْن صب اًر فنعرف لمصبر**

إن العقل في أموالنا ال نضق بو
ْ

اد(إن يكن) فأضمرىا  ،ولو جعمت (ما بكم)في معنى(الذي)جاز وجعمت صمتو (بكم)و
فإن الشاعر أر ْ
ت الَِّذي تَِفُّر ِ
(ما)حينئذ في موضع رفع بقولو(فَ ِمن اهلل)،وأدخل الفاء كما قال تبارك وتعالى { ُق ْل ِإ َّن ا ْل َم ْو َ
ون م ْنوُ
َ
ِ
ِ
(من وما والذي) فقد يجوز دخول الفاء في خبره ،ألنو
فَإَّنوُ ُم َالقي ُك ْم }الجمعة ، ٛوكل اسم وصل ،مثل َ
مضارع لمجزاء ،والجزاء قد يجاب بالفاء .وال يجوز (أخوك فيو قائم ) ،ألنو اسم غير موصول  ،وكذلك  :ما
ك لي .فإن قمت  :ما لك جاز أن تقول  :فيو لي  ،وان ألقيت الفاء فصواب .وما ورد عميك فقسو عمى ىذا
لُ َ
أحب إلي من قائل الباطل ،والقاء الفاء أجود في
 .وكذلك النكرة الموصولة  .تقول  :رجل يقول الحق فيو ّ

كمّو من دخ ــوليا ’’ .وفي سياق حديث ابن ىشام عن (ما) في الفصل الذي عقده لمتدريب ،يقول (ٖ’’:)ٚ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِمن َّن ِذ ٍ
ير
ون }يس ٙأنيا نافية
،بدليل{و َما أ َْر َس ْمَنا إِلَْي ِي ْم قَْبمَ َ
اؤ ُى ْم فَيُ ْم َغافمُ َ
واألرجح في {لتُنذ َر قَ ْوماً َّما أُنذ َر َآب ُ
َ

}سبأٗٗ وتحتمل الموصولة ’’.
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ِ
ِ
ِ ِ
ون }يسُ ٙيقال:
اؤ ُى ْم فَيُ ْم َغافمُ َ
وىذا القول لمفراء ،إذ يقول في معانيو(ٗ ’’ :)ٚوقولو{لتُنذ َر قَ ْوماً َّما أُنذ َر َآب ُ
لتنذر قوماً لم ُينذر آباؤىم ،أي :لم تنذرىم وال أتاىم رسول قبمك .ويقال :لتنذرىم بما أُنذر آباؤىم  ،ثم تمقى
اعقَةً ِّمثْ َل ص ِ
َعرضوا فَقُ ْل أَن َذرتُ ُكم ص ِ
ود
اعقَ ِة َع ٍاد َوثَ ُم َ
الباء  ،فيكون (ما)في موضع نصب كما قال {فَِإ ْن أ ْ َ ُ
َ
ْ ْ َ

}فصمتٖٔ’’.

وعندما تحدث ابن هشام عن (ما) المصدرية:
ِ
إما زائدة  ،فـ
وس َ
قال ابن ىشام (٘ ’’ :)ٚوقولو تعالى { َو ِمن قَْب ُل َما فََّرطتُ ْم في ُي ُ
ف }يوسفٓ( :ٛما) ّ
(من)متعمقة بـ (فرطتم) .واما مصدرية  ،فقيل  :موضعيا ىي وصمتيا رفع باالبتداء  ،وخبره (من قبل) ’’.
ال َكبِ ُيرُى ْم
وىو لحد اآلن لم يشر الى الكوفيين .إالّ أننا نجد أن الفراء ىو الذي يقول ذلك( ’’ : )ٚٙوقولو { قَ َ
ِ
ِ
أَلَ ْم تَ ْعمَ ُموْا أ َّ
ف}يوسفٓ( ،ٛما)التي مع
وس َ
َن أََبا ُك ْم قَ ْد أ َ
َخ َذ َعمَْي ُكم َّم ْوثِقاً ِّم َن المّو َو ِمن قَْب ُل َما فََّرطتُ ْم في ُي ُ

(فرطتم) في موضع رفع كأنو قال  :ومن قبل ىذا تفريطكم في يوسف ’’ .
وفي سياق حديث ابن هشام عن (واو الثمانية):

ون َخ ْم َسةٌ
ون ثَ َالثَةٌ َّاربِ ُعيُ ْم َك ْمُبيُ ْم َوَيقُولُ َ
{سَيقُولُ َ
قال ابن ىشام ( ’’ :)ٚٚواستدلوا عمى ذلك بآيات  ،إحداىا َ
س ِادسيم َك ْمبيم ر ْجماً بِا ْل َغ ْي ِب ويقُولُون س ْبعةٌ وثَ ِ
َعمَ ُم بِ ِع َّدتِ ِيم َّما َي ْعمَ ُميُ ْم إِ َّال َقمِي ٌل فَ َال تُ َم ِار
امُنيُ ْم َك ْمُبيُ ْم ُقل َّربِّي أ ْ
َ ُ ُْ ُ ُْ َ
ََ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َحداً }الكيفٕٕ ،وقيل  :ىي ذلك لعطف جممة عمى جممة ،إذ
في ِي ْم إِ َّال م َراء ظَاى اًر َوَال تَ ْستَ ْفت في ِيم ِّم ْنيُ ْم أ َ
التقدير ىم سبعة’’  .إالّ أن الذي ينبغي اإلشارة إليو بشأن القول بيذا العطف ،ما قالو الفراء( ’’:)ٚٛوقولو

ون ثَ َالثَةٌ َّاربِ ُعيُ ْم َك ْمُبيُ ْم}الكيفٕٕ ،
{سَيقُولُ َ
{والَ تَقُولُوْا ثَالَثَةٌ }النساءٔ ،ٔٚأي تقولوا  :ىم ثالثة ،كقولو تعالى َ
َ
فكل ما رأيت بعد القول مرفوعاً وال رافع معو ففيو إضمار اسم رافع لذلك االسم’’.ومن ىذا ُيفيم أن العطف
ون ثَ َالثَةٌ َّاربِ ُعيُ ْم َك ْمُبيُ ْم }....فيو رفع
ىو القائم وليس غيره .ويقول الفراء  :فأما قول اهلل تبارك
وتعالى{سَيقُولُ َ
َ

ألن قبمو ضمير أسمائيم  ،سيقولون  :ىم ثالثة ،وىم أربعة  ،و ،...وقولو{ َوالَ تَقُولُوْا ثَالَثَةٌ انتيوا
احد ،وال تقولوا اآللية ثالثة .ويقول الفراء...:فأبن عمى ذا ما ورد عميك
}النساءٔ ٔٚرفعٌ ،أي  :قولوا اهلل و ٌ
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ون ثَ َالثَةٌ َّاربِ ُعيُ ْم َك ْمُبيُ ْم }....و(خمسةٌ) و(سبعةٌ) ال يكون نصباً  ،ألنو إخبار عنيم
من المرفوع
،قولو{سَيقُولُ َ
َ
فيو أسماء مضمرة ،كقولك  :ىم ثالثةٌ  ،وىم خمسةٌ .

وفي حديثه عن باب التعميق ،وهو الباب الثالث من أبواب وقوع الجممة مفعوالً به :قـ ــال ابن ىشام (:)ٜٚ
وح ِ
ك ِم ْن أَنباء ا ْل َغ ْي ِب ُن ِ
نت لَ َد ْي ِي ْم إِ ْذ ُي ْمقُون أَ ْقالَ َميُ ْم أَُّييُ ْم َي ْكفُ ُل َم ْرَي َم
يو إِلَي َ
’’ واختمف في قولو تعالى { َذلِ َ
ك َو َما ُك َ
َ
}آل عمرانٗٗ  ،فقيل  :التقدير ينظرون أيُّيم يكفل مريم  ،وقيل  :يتعرفون  ،وقيل  :يقولون  ،فالجممة عمى
سرح ،أي  :غير مقيَّد بالجار ،وعمى
الم َّ
التقدير األول مما نحن فيو  ،وعمى الثاني في موضع المفعول بو ُ
الثالث ليست من باب التعميق البتة ’’ .

ِ
والحقيقة أن ىذه التقديرات قال بيا الكوفيون  ،فالكسائي يقول(ٓ ’’ : )ٛقولو تعالى {ثَُّم لََن ِ ِ
يع ٍة
نزَع َّن من ُك ِّل ش َ

ِِ
أكمت من
عن واقعة عمى المعنى كما تقول :
أَيُّيُ ْم أَ َش ُّد َعمَى َّ
لبست من الثياب و ُ
ُ
الر ْح َم ِن عتّياً }مريم : ٜٙلننز ّ
الر ْح َم ِن ِعتِّياً )’’ .وذىب الفراء إلى
(أييم)فينصبيا ،ثم ابتدأ (أَيُّيُ ْم أَ َش ُّد َعمَى َّ
عن) عمى ّ
الطعام ولم يقع(لننز ّ
ِ
ِ
القول (ٔ ’’ :)ٛوقول اهلل{ثَُّم لََن ِ
يع ٍة أَيُّيُ ْم أَ َش ُّد َعمَى َّ
الر ْح َم ِن ِعتِّياً }مريمَ : ٜٙمـ ْـن نصب َّأياً
نزَع َّن من ُك ِّل ش َ
أشد .وفييا وجيان من الرفع ،
أوقع عمييا النزع وليس باستفيام  ،كأنو قال  :ثم لنستخرجن العاتي الذي ىو ّ
أحدىما  :أن تجعل الفعل مكتفياً ب ـ َـم ْن في الوقوع عمييا ،كما تقول :قد قتمنا من كل قوم  ،وأصبنا من كل
ِ
ون
ون إِلَى َرِّب ِي ُم ا ْل َوسيمَةَ أَيُّيُ ْم أَ ْق َر ُ
ب َوَي ْرُج َ
طعام ،ثم تستأنف َّأياً فترفعيا بالذي بعدىا ،كما قال عز وجل { َي ْبتَ ُغ َ

{ي ْمقُون أَ ْقالَ َميُ ْم أَيُّيُ ْم َي ْكفُ ُل َم ْرَي َم}آل
ون َع َذ َابوُ }اإلسراء ، ٘ٚأي  :ينظرون أيُّيم أقرب  .ومثمو ُ
َر ْح َمتَوُ َوَي َخافُ َ
نزع َّن ِمن ُك ِّل ِش ٍ
عن من الذين تشايعوا عمى ىذا ،
يعة} :لننز ّ
فإن قولو تعالى{ ثَُّم لََن ِ َ
عمرانٗٗ .وأما الوجو اآلخر ّ
َ
المفصل البن
أشد عمى الرحمن عتيا ’’  .وقد ورد ذلك في شرح
َّ
ينظرون بالتشايع أيُّيم أ َش ُّد وأخبث  ،وأيُّيم ّ
يعيش(ٕ،)ٛوجاء في كتاب ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة(ٖ.)ٛ
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صالِحاً }األعرافٖ ٚبتقدير :
{وِالَى ثَ ُم َ
ود أ َ
َخ ُ
اى ْم َ
قال ابن ىشام (ٗ ’’ : )ٛومثال التعمق بالمحذوف َ
ِ
كر النبي والمرسل إلييم يدل عمى ذلك ’’  .وىذا ما ذىب إليو الفراء
(وأرسمنا)ولم يتقدم ذكر اإلرسال ،ولكن ذ ْ
صالِحاً} وليس قبمو
بقولو(٘... ’’ :)ٛومثمو من غير (إذ)قول
شيء تراه ناصباً
اهلل{وِالَى ثَ ُم َ
ود أ َ
َخ ُ
ٌ
اى ْم َ
َ
ِ
أن فيو إضمار (أرسمنا) ’’  .وفي موضع آخر قال الفراء :
لــ(صالح) فَ ُعم َم بذكر النبي(ص)والمرسل إليو ّ
صالِحاً}منصوب بضمير (أرسمنا) ،ولو رفع إذ فقد الفعل كان صواباً ،كما قال{
{وِالَى ثَ ُم َ
ود أ َ
َخ ُ
اى ْم َ
وقولو َ
َخر ْجَنا بِ ِو ثَمر ٍ
ات ُّم ْختَمِفاً أَْل َو ُانيَا
اق َو ِمن َوَراء إِ ْس َح َ
اىا بِِإ ْس َح َ
فََب َّش ْرَن َ
اق َي ْعقُ َ
ََ
وب }ىودٔ ، ٚوقال أيضاً{فَأ ْ َ
صالِحاً } نصبت صالحاً وىوداً
}فاطر.ٕٚوذكر الفراء ذلك في موضع آخر بقولو ((:وقولو{ َوِالَى ثَ ُم َ
ود أ َ
َخ ُ
اى ْم َ
اى ْم
وما كان عمى ىذا المفظ بإضمار(أرسمنا).وفي موضع آخر ذكر الفراء  :وقولو تعالى{ َوِالَى ثَ ُم َ
ود أ َ
َخ ُ
ب بإضمار (أرسمنا).
صالِحاً َ
صَ
}ن َ
َ
ِ
{وح ْفظاً ِّمن ُك ِّل َش ْيطَ ٍ
ان َّم ِارٍد }الصافاتّ : ٚإنو عطف
وقال ابن ىشام( ’’ :)ٛٙوقال بعضيم في قولو تعالى َ
الد ْنيا بِ ِز َين ٍة ا ْل َكو ِ
ِ
اك ِب }الصافات ، ٙوىو ّإنا خمقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة
َّماء ُّ َ
عمى معنى {إَّنا َزيََّّنا الس َ
َ
مشي ِ
َّماء ُّ
اط ِ
اب
ين َوأ ْ
يح َو َج َع ْمَن َ
َعتَ ْدَنا لَيُ ْم َع َذ َ
اىا ُر ُجوماً لِّ َّ َ
صابِ َ
الد ْنَيا بِ َم َ
{ولَقَ ْد َزيََّّنا الس َ
لمسماء  ،كما قال تعالى َ
الس ِ
َّع ِ
ير }الممك٘  ،ويحتمل أن يكون مفعوالً ألجمو ،أو مفعوالً مطمقا ،وعمييما فالعامل محذوف ،أي  :وحفظاً

من كل شيطان ز َّيناىا بالكواكب  ،أو  :وحفظناىا حفظاً ’’ .إالّ أن الذي ينبغي اإلشارة إليو ىنا  ،ىو التذكير
وىا َوِز َينةً}النحل ،ٛننصبيا  :ونجعميا زينةً عمى
بأن ىذا القول قال بو الفراء ( ’’ : )ٛٚوقولو عز وجل{لِتَْرَكُب َ
،مثل{و ِح ْفظاً ِّمن ُك ِّل َش ْيطَ ٍ
ان َّم ِارٍد} أي  :جعمناىا  .ولو لم يكن في الزينة و ال في (وحفظاً) واو
فعل مضمر
َ

لنصبتيا بالفعل الذي قبميا ال باإلضمار  .ومثمو (أعطيتُك درىما ورغبةً في األجر)،المعنى  :أعطيتُ َكو رغبةً
 ،فمو ألقيت الواو لم تحتج إلى ضمير ألنو متصل بالفعل الذي قبمو ’’ .عمى أن ىذه الدراسة  ،يمكن وصفيا
يصرح بيا ابن ىشام في كتابو المذكور ،
بأنيا دراسة نقدية عبر الكشف عن مواضع النحو الكوفي التي لم ِّ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خير خمقو أجمعين الرسول الكريم وآل بيتو
الطيبين الطاىرين  ،ونرجو من اهلل أن نكون قد وفقنا إلى تحقيق ما سعى إليو البحث من كشف لتمك

المواضع .
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الخاتمة والنتائج
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بعد أن َم ـ َّـن اهلل تعالى عمينا ،ونحن ننتيي من ىذه القراءة النقدية لمكتاب المذكور ،قد توصمنا الى الكشف عن

يصرح بيا ابن ىشام األنصاري(تٔٚٙىـ)في كتابو مغني المبيب عن كتب
مواضع النحو الكوفي التي لم
ِّ
إن ما توصل إليو الباحث ما يأتي :
األعاريب  ،لذا يمكن القول ّ

ٍ
بقصد
صِّرح بالكثير من ذلك
ٔ  -تبين من البحث وبوضوح ّ
أن ابن ىشام أخذ عن نحاة الكوفة ،إالّ أنو لم ُي ّ
أو دون قصد ،عمى أن مازال الناس حتى أيامنا ىذه يرون أن النحوي إذا أخذ عن نحوي آخر بدون إشارة إليو

،ارتكب أم اًر ال ُيحمد ،بل يمكن َّ
عده مأخذاً عميو  ،وفي ضوء ما تقدم كانت ىذه الدراسة.
صِّرح بو بكالمو
عما يتمتع بو ابن ىشام من قدرة لمزج كالم نحاة الكوفة الذي لم ُي ّ
ٕ – كشف البحث ّ
مزجاً يصعب فيو التمييز بينيما ،إالّ بالعودة إلى عرض كتابو مغني المبيب عرضاً دقيقاً  ،ومقارنتو بشكل
تفصيمي مع الكتب األخرى.

ٖ – في ضوء ما تقدم يمكن القول ّ :إنو انفرد بقدرتو عمى مزج األقوال ،وىذا جعمو متمي اًز ،بل منفرداً بيذه
الخاصية .

ٗ – تيقن البحث أن كتاب مغني المبيب عمى ما فيو من فوائد جمة ،فيو يخمو من المصادر ،إذا ما تمت
مقابمتو بغيره من المصنفات النحوية .
٘ – كشف البحث أن مواضع التصريح باسم َمــن ينقل عنو ابن ىشام قميمة ،في ضوء ما تم كشفو من
صِّرح بيا ،وىو بذلك يختمف عن غيره من النحويين الذين ُيكثرون في ذلك .
المواضع التي لم ُي َ
– ٙعنى البحث بعرض أراء الكوفيين التي لم يصرح بيا ابن ىشام ،عبر الوقوف المتأني عمى مصادر النحو
الكوفي التي ُنقمت عنيا ،وفي ىذا توثيق آلراء الكوفيين .
وختاماً أن ىذه القراءة النقدية ما ىي إالّ محاولة لوضع كل لَـ َـبَنة من الصرح في موضعيا الذي ينبغي أن
تكون فيو  ،لئال يكون المبس في األمر .
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الممخص

مغني المبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري (ت167هـ) قراءة نقدية
َّ
إن ىذه الدراسة تسعى لكشف ما نقمو ابن ىشام في كتابو مغني المبيب عن كتب األعاريب من النحو الكوفي
دون تصريح ،أو دون أية إشارة منو إلى ذلك .واذا ما ُعـ َّـد ىذا الكتاب في قائمة كتب أعاريب القرآن ،وىو ما

سعى

إليو

مؤلفو

،فالبد

من

اإلفادة

من

كتب

األعاريب

األخرى،

منيا:

معاني

القرآن

لمكسائي(تٜٔٛىـ)،ومعاني القرآن لمفراء(تٕٓٚىـ)،ومعاني القرآن لثعمب(تٕٜٔىـ)،وغيرىا من ىذه الكتب.
أي ّأنيا دراسة سعت ِّ
صِّرح بيا ابن ىشام في كتابو المغني
بجدية إلى كشف مواضع النحو الكوفي التي لم ُي َ

 .وفي الوقت نفسو ىي دراسة بينت إمكانية ابن ىشام عمى مزج كالم نحاة الكوفة بكالمو إلى الحد الذي

يصعب فيو التمييز بينيما ،إالّ بجيد شاق .فضالً عن أنيا دراسة جادة لتوثيق آراء الكوفيين التي تُمثل جزءاً
من تراثنا الفكري ،والتي أغنت الدرس النحوي  ،كي توضع كل لبنة في موقعيا من الصرح ،لئال يمتبس
األمر ،وتختمط األوراق  ،وتضيع الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقوق  .بدأت الدراسة بمقدمة فييا بيان األسباب والمسوغات التي
دعت إلييا ،وتضمنت دراسة لمنحو الكوفي من حيث النشأة واألعالم والميزات  ،ثم تعريف بكتاب مغني
المبيب وبيان لمنيجيتو التي اتبعيا المؤلف فيو ،وتعريف بمؤلفو ابن ىشام األنصاري ،وعرض بعض ما قيل
صِّرح بيا
بحق المؤلف  ،ثم الدخول إلى متن الموضوع المتمثل بتحديد مواضع النحو الكوفي التي لم ُي َ
خاصةً ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

الدكتور
محمد ياسين الشكري

جامعة الكوفة– كمية التربية لمبنات

009

