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المقدمة

وأتــم  الــصــالة  وأفــضــل  العالمين  رّبِ  هلل  الــحــمــُد 

وعلى  للعالمين  رحمة  فينا  المبعوث  على  التسليم 

آله وصحبه أجمعين. 

 أن خلق اهلل تعالى الكون ومّنَ عليه 
ُ

أما بعد؛ فمنذ

وانشغلت  األقالم  تداعت  عظيم،  وقرآن  أمين  برسول 

تعالى  اهلل  هيأ  حيث  القويم،  للدين  خدمة  العقول 

وقد  وفــن،  علم  كل  في  ضربوا  أعــالًمــا  العربية  لعلوم 

من  األوفــر  والنصيب  كبر  األ بالجزء  اللغة  استأثرت 

جهد علمائنا األجالء كونها لغة القرآن الكريم فتناثرت 

مؤلفاتهم على مدى عصور من الزمن، نابعة من ربوع 

الفصاحة والبالغة، ومن تلك المؤلفات:  شرح الشيخ 

كنزا  ُمَصّنفك )ت: 8٧5هـ( على الكافية، الذي يعد 

من كنوز اللغة العربية حيث قام الشيخ علي بن مجد 

 ، البسطامّيُ الشاهرودّي،  محمود  بن  محمد  الدين 

، األصولّيُ النحوّيُ المنطقّيُ  ، الحنفّيُ ّيُ ، الراز ّيُ الَهَرِو

المفسر األديب، المشهور بـ )ُمَصّنفك( بتأليفه على 

مرحلتين وكما هو واضح من مقدمة الشرح، إذ كانت 

به  عجب 
ُ
فأ ونكت،  وطــرف  طــرر  شكل  على  ــى  األول

تالمذُته فاستجاب لرغبتهم وقام بنظمه على شكل 

ف، حيث وفقنا اهلل تعالى لتحقيقه خدمة للعربية 
َّ
مؤل

وأهلها، فهو من أهم المؤلفات النحوية في عصره، إذ 

البن  النحو  الكافية في  أهميِة متن  أهميُته من  تنبع 

نحو  من  اللغة  فنون  من  عليه  اشتمل  بما  الحاجب 

الفصيحة-  شواهده  غــزارة  مع  وبالغة،  وصرف  ولغة 

على  ــزاد  ي الــعــرب-  كــالم  ومنثور  والشعرية  القرآنية 

بآراء  الشرح  زخر  فقد  فيه،  النحوية  اآلراء  غزارة  ذلك 

العلمية  ألوانهم  اختالف  على  العربية  علماء  كبار 

ومدارسهم النحوية.

بـ)موقف  الــمــوســوم  البحث  هــذا  جــاء  هنا  ومــن   

النحوي  الخالف  من  8٧5هـ(  ُمَصّنفك)ت:  الشيخ 

الكافية)  النحوي عنده في شرحه على  والمصطلح 

لنبين فــيــه مــوقــف الــشــيــخ مــن الــخــالف الــنــحــوي، 

ــده، لـــذا اقــتــضــت خطة  ــن والــمــصــطــلــح الــنــحــوي ع

من  مــوقــفــه  األول:  مــبــحــثــان،  ينتظمه  أن  الــبــحــث 

الخالف النحوي، والثاني: المصطلح النحوي، فضال 

عن ملخص وخاتمة بأهم ما توصلنا إليه من نتائج.

 

* * *
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الملخص

)مـــوقـــف الشيخ  بــــ:  ــوم  ــوس ــم ال الــبــحــث  يــهــدف 

ــفـــك)ت: 875هـــــــ( مـــن الـــخـــالف الــنــحــوي  ــّنـ ــَصـ ُمـ

الكافية(  النحوي عنده في شرحه على  والمصطلح 

وموقف  الشرح  في  النحوي  الخالف  ظاهرة  ابراز  إلى 

فيها،  القول  مفصال  عليها  وقوفه  وكيفية  منها  الشيخ 

)رحمه  للشيخ  العلمية  الشخصية  معالم  ــراز  اب مع 

فيها  أيد  التي  النحوية  آرائــه  أبــرز  واظهار  تعالى(  اهلل 

استعماله  بــيــان  عــن  فــضــال  الــنــحــويــة،  ــمــذاهــب  ال

للمصطلح النحوي.

األول  مبحثان،  ينتظمه  أن  الضرورة  اقتضت  وقد 

الخالف  مــن  الشيخ  موقف  بيان  فــي  تكفل  منهما 

النحوي، أما الثاني فحمل عنوان المصطلح النحوي، 

أهمية  فيها  بينت  بمقدمة  افتتحته  هذا  عن  فضال 

أودعت  الكافية وختمته بخاتمة  الشيخ على   شرح 

فيها أهم النتائج.

* * *

The research tagged with: )The position of 

Sheikh Musanfak )T.: 875 AH( on the gram-

matical dispute and his grammatical term in his 

explanation on the adequate( aims to highlight 

the phenomenon of grammatical disagreement 

in the explanation and the position of the Sheikh 

about it and how he stoodIt is detailed to say about 

it, with highlighting the features of the scientific 

personality of the Sheikh )may God have mercy 

on him( and showing his most prominent gram-

matical views in which he supported the gram-

matical schools, as well as an explanation of his 

use of the grammatical term It was necessary to 

organize it into two sections, the first of which 

ensured the statement of the Sheikh’s position on 

the grammatical dispute, while the second bore 

the title of the grammatical term, in addition to 

this, it opened with an introduction in which it 

explained the importance of the Sheikh’s ex-

planation on the sufficient and concluded with a 

conclusion in which the most important results 

were deposited.

* * *
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المطلب األول: موقفه من الخالف النحوي	 

الفكري،  ــداع  االبـ نتائج  مــن   
َ

أّن فيه  شــك  ال  مما 

أذهــان  في  ومتباينة  مختلفة  وأفكار  ى  رؤ تقدح  أن 

يا  فكر سباقا  إحــداث  نتائجها  من  التي  المبدعين، 

رحم  فمن  رأيــه،  عن  رأٍي  ذي  كل  فيه  يدافع  وثقافيا، 

ليست  وهــي  الــخــالف،  ظاهرة  تولدت  األفــكــار  تلك 

متناثرة  متجذرة  ــمــا 
َ
إّن و بــذاتــه،  علم  على  مقصورة 

ظاهرة  هــي  منها  يعنينا  مــا  لكن  ــن،  وف علم  كــل  فــي 

المختلفة،  مذاهبه  بين  نشأ  الذي  النحوي  الخالف 

ازداد  كلما  اآلراء  وتشعبت  األفكار  اختلفت  فكلما 

ى ونظريات  حجم الخالف الذي نتج منذ تكوينه رؤ

البحث  هذا  عظيم  على  مباحثها  في  دلت  متنوعة 

اهلل  ))أراد  ي:  الــراز الدين  زين  قال  وجهود رجاالته)١(، 

أن يشتغل العلماء برد المتشابه إلى المحكم بالنظر 

هذه  على  فيثابون  واالجتهاد  والبحث  واالســتــدالل 

ه ظاهًرا جلًيا الستوى فيه العلماء 
ُّ
العبادة، ولو كان ُكل

ال ولماتت الخواطر لعدم البحث واالستنباط،  والُجّهَ

 زناد الفكر إنما يقدح بزيادة المشكالت(()٢(.
َ

فأّن

ا الشيخ )رحمه اهلل( فقد أوقف قلمه في المسائل  أّمَ

ذهب  ما  مرجحا  المذهبين  آلراء  عارضا  الخالفية، 

إليه البصريون في بعضها، مدافعا عن الرأي الكوفي 

الترجيح  عن  سكت  أخــر  مسائل  وفــي  األخــرى،  في 

المسائل  وبــعــض  فــقــط،  الــمــســألــة  بــعــرض  مكتفيا 

أو  أمــام اخــتــالف عالمين مــن مذهب واحـــد،  وقــف 

: شرح العوامل النحوية، أطروحة دكتوراه: 55. )١( ينظر
)٢( أنموذج الجليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل: 

٤0، وشرح العوامل النحوية، اطروحة دكتوراه: 55.

التي  المسائل  بعض  وهذه  مختلفين،  مذهبين   من 

وقف عندها:

1- مسائل وافق فيها المذهب البصري: 

وافق الشيخ المذهب البصري في مسألة ألقاب 

قال:  والسكون،  الحركات  حيث  من  المبني  أواخــر 

ــقــابــه(()3(، أي: وألــقــاب أواخــر المبني  ))قــولــه: ))وأل

كأيَن  وفتٌح  كَقْبُل  ضّمٌ  والسكون،  الحركاِت  باعتبار 

ا  وكسٌر كأمِس ووقٌف كَمْن، هذا عند البصريين)٤( ، وأّمَ

والجر  والنصب  للرفع  مرادفة  فهي  الكوفيين)5(  عند 

فكذلك  مخالفة،  حقائقها   
َ

ألّن أولى؛  واألول  والجزم، 

مبنّيُ األلقاب دفعا لالشتراك(()6(.

وفي مسألة تسمية ضمير الشأن ذهب مع تسمية 

في  شرع   ،)٧()) يتقدم  ))وقد  ))قــال:  قال:  البصريين، 

يسمونه  والكوفيون  الــشــأن،  ضمير  أحـــوال  تفصيل 

ه يرجع إلى المجهول وتسمية البصريين 
َ
المجهول؛ ألّن

ه يرجع إلى الشأن والقصة(()8(.
َ
أولى؛ ألّن

يادة )ِمن( في النفي واإليجاب وافق   وفي مسألة ز

المنفي  مع  مجيئها  في  البصري  المذهب  الشيخ 

فقط، قــال: ))الــرابــع: زائــدة وذلــك في غير الموجب 

حذفتها  لو  بأنك  وتعرفها  أحــٍد،  من  جاءني  ما   : نحو

)3( الكافية: 3٢
: الكتاب: ١3/١، واللمع: ١0. )٤( ينظر

والتكميل:  والتذييل   ،٢٢0/١ الفصيح:  إســفــار   : ينظر  )5(
.١٩8/١

)6( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ٩5.
)٧( الكافية: 3٤.

)8( المصدر السابق: ١١5.
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: ما جاءني أحٌد،  يبقى أصل المعنى على حاله، نحو

يفيد استغراق  أحــد  مــن  مــا جــاءنــي  قوله  مــن  وقــيــل: 

من  تكون  هــذا  فعلى  يفيد،  ال  وحذفها  الــجــنــس)١(، 

أن  يجوز  فقالوا:  البصريين  الكوفيون  وخالف  زائــدة 

لَُكم  حمسَيۡغفِۡر  تعالى:  بقوله  تمسكا  اإلثبات  في  تزاد 

كان من مطر)٢(،  قد  وقولهم:  مختجحس،   : حجسنُوح  ُذنُوبُِكۡمىجس  ّمِن 
لَُكم  حمسَيۡغفِۡر   من في قوله: 

َ
إّن البصريون)3(:  فأجاب 

ه محتمل، إذ 
َ
إّن مختجحس، للتبعيض و  : حجسنُوح  ُذنُوبُِكۡمىجس  ّمِن 

َمر: محتجمتجحس، واردا مورد  نُوَب َجمِيًعاۚىجس حجسالزُّ ليس قوله: حمسَيۡغفُِر ٱلذُّ

 األول وارد في قوم نوح، وغفران للجميع 
َ

يغفر لكم؛ ألّن

من هذه األمة، وفي قوله من مطر للتبعيض، أي: كان 

أو   ، كان شيء من مطر أي  للتبيين،  أو  المطر  بعض 

؟  مطر من  كان  هل  ُسئل  كأنه  الحكاية،  طريق  على 

ال  االحتمال  ومع هذا   ، كان من مطر قد  ه 
َ
بأّن فأجيب 

كيد   ِمن في النفي تفيد تأ
َ

يثبت قول الكوفيين، وألّن

اإلثــبــات  فــي  شيًئا  تفد  ــم  ول النفي،  فــي  االســتــغــراق 

في  يادته  ز جــواز  النفي  في  يادته  ز جــواز  من  يلزم  فال 

اإليجاب(()٤(.

مبنيا،  األمر  الفعل  عد  في  أيضا  البصريين  ووافق 

حكم  آخره  وحكم   (( ))قوله:  قال:  للكوفيين،  خالفا 

ما  يعني:  السكون،  على  ُيبنى  ه 
َ
إّن أي:  المجزوم(()5(، 

: اللباب: ١/355. )١( ذكره العكبري، ينظر
: ارتشاف الضرب: ١٧٢3/٤، ومغني اللبيب: ٤٢8. )٢( ينظر

: نتائج الفكر النحوي: ٢58، والمفصل:380.  )3( ينظر
)٤( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 333.

)5( الكافية: ٤6.

هو مذهب البصريين)6(، ال معرب مجزوم على ما هو 

مذهب الكوفيين(()٧(.

خالف  المعرفة  على   ) )رّبَ دخــول  مسألة   وفي   

النكرة  على  دخولها  في  البصريين  ووافــق  الكوفيين 

 
َ

ألّن الرجل؛  رّبَ  جــواز  الكوفيون  يلزم  ))و قــال:  فقط، 

المضمر أعرف هكذا قالوه وهو ممنوع(()8(.

وفي مسألة دخول )إن( المكسورة وافق البصريين 

مــن حــيــث دخــولــهــا عــلــى األفــعــال الــنــاقــصــة فقط، 

قــال: ))قــولــه: ))ويــجــوز دخــولــهــا(()٩(، أي: المكسورة 

كقوله تعالى:  المخففة على فعل من أفعال المبتدأ، 

محتجحس،  ٱلَۡغٰفِلِيَن ٣ىجس حجسيُوُسف:  لَِمَن  َقۡبلِهِۦ  حمسَوِإن ُكنَت ِمن 
َعَراء: حمتحمججحتجحس،  وقوله: حمسَوِإن نَُّظنَُّك لَِمَن ٱلَۡكِٰذبِيَن ١٨٦ىجس حجسالشُّ

ۡعَراف: 
َ
ۡكثَرَُهۡم لََفِٰسقِيَن ١٠٢ىجس حجساأل

َ
أ وقوله: حمسَوِإن وََجۡدنَآ 

سائر  في  دخولها  يجوز  وقالوا:  الكوفيون  وخالف  جحتمجتجحتجحس، 

األفعال أيًضا وأنشد:

ــا ــ ــَم ــ ــِل ــ ــْس ــ ــُم ــ ل ـــــت 
ْ
َقـــــَتـــــل إن  بـــــــــــَك  َر بـــــــــاهلِل   

ــِد)10( ــ ــّمِ ــ ــَع ــ ــَت ــ ــُم ــ ــُة ال ــ ــَوب ــ ــُق ــ ـــْيـــَك ُع
َ
َوَجـــــَبـــــْت َعـــل

الجملة  كيد  لتأ )إن(   
َ

ألّن أقــوى؛  البصريين  وقول 

مقام  تقوم  المبتدأ  على  الداخلة  واألفعال  االسمية 

 ،٤35/٢  :)٧٢( المسألة:  اإلنــصــاف:  فــي:  رأيــهــم  ينظر   )6(
واللباب: ١٧/٢.

 ،٤٢٧/٢  :)٧٢( مــســألــة:  اإلنــصــاف:  فــي:  رأيــهــم  ينظر   )٧(
واللباب: ١٧/٢، شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ٢80.

)8( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 3٤0.
)٩( الكافية: 53.

يد،  ز بنت  عاتكة  إلى  منسوب  وهو  الكامل،  من  البيت   )١0(
والحماسة   ،١٤٧/3 الشجري:  ابــن  أمــالــي  شــواهــد  مــن  وهــو 

البصرية: ٢03/١، ونهاية األرب في فنون األدب: ١3٩/١٩.



موقف الشيخ ُمَصّنفك )ت: 8٧5هـ( من الخالف النحويوالمصطلح النحوي عنده ...

  ليث عبد الخضر عباس علي |     183

ــهــا دخــلــت على 
َ
فــإّن فـــإذا دخــلــت عليها  الــمــبــتــدأ 

 الداخل على الداخل على شيء داخل 
َ

المبتدأ؛ ألّن

على ذلك الشيء، وال كذلك غيرها(()١(.

2- مسائل وافق فيها المذهب الكوفي:  

حكم  مسألة  في  الكوفي  المذهب  الشيخ  وافــق 

ــره حكم  ــال: ))لــكــن حــكــم آخـ ، قـ ــر آخـــر الــفــعــل األمــ

ف 
َ

ف من المجزوم حركة ُتحذ
َ

المجزوم فحيث ُتحذ

حــرف،  ف 
َ

ُيــحــذ حــرف  ف 
َ

ُيــحــذ وحيث  حركة  ههنا 

وارميا واخشيا،  واغزوا  وارم واخش  واغز  : اضرب  نحو

وعلى هذا، واتحاد الحكم دليل الكوفيين مع اعتوار 

 
َ

فإّن مضمره)٢(  الم  والعامل  قالوا:  المختلفة،  المعاني 

عدم  البصريين  دليل  وأمــا  ليضرب،  معناه:  اضــرب 

ه ليس مشترًكا ولم يقع موقع االسم؛ 
َ
مشابهة االسم؛ ألّن

 الم الجزم تعمل مقدرة في االسم فكذا ههنا وكالم 
َ

ألّن

الكوفيين َحسٌن(()3(.

3- مسائل ذكر فيها اتفاق المذهبين:

ــح رأي الــمــذهــبــيــن فــي مــســألــة حـــذف نــون  رجـ

باإلضافة(()٤(،  نونه  ))وتحذف  ))قال:  قال:  االضافة، 

التنوين وذلك عند  ه عوض من 
َ
ألّن يد؛  ز : غالما  نحو

من  عوض  فهو  البصريين)6(  عند  وأمــا  الكوفيين)5(، 

)١( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 365.
 ،٩٤ ــات:  ــالم ال  : ينظر ــوا،  قــال كما  للتخفيف  ضــمــرت 

ُ
أ  )٢(

والمفصل: 33٩.
)3( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ٢8١.

)٤( الكافية: ٤0.
: علل التثنية: 8٢. )5( ينظر

واللباب:   ،8٢ التثنية:  وعلل   ،١٤٤/٤ المقتضب:   : ينظر  )6(

لمجرد  كــان  فلو  الغالمان،  بدليل  والتنوين  الحركة 

في  كالحركة  ــه 
َ
إّن والحق  الــالم  مع  يجمع  لم  التنوين 

موضع، وكالتنوين في موضع، بخالف رجالن(()٧(.

وذكر اتفاقهم في مسألة دخول االلف والالم على 

هذه  ضيفت 
ُ
أ إذا  ))ثــّم  قــال:  مبنية،  فتكون  األعــداد 

األعداد ودخل عليها الم التعريف، نحو أحد عشرك 

ــالم  وال األلـــف  مــع  الــبــنــاء  حكم  يبقى  عشر  ــد  واألحـ

باالتفاق(()8( وفي مسألة تعدي األفعال التي تتعدى 

 : بواسطة، قال: ))وأقــول: بينهما فرق وهو أو  بنفسها، 

المعنى،  بفهم  يتعلق  و القلوب  أفعال  من  اإلعالم   
َ

أّن

ا اإلنباء واإلخبار فليس كذلك، بل يجوز أن يكون  وأّمَ

فإن  لــألذن،  إسماًعا  يكون  أن  يجوز  و للقلب،  إعالًما 

ه يتعلق 
َ
 تعديتها بال واسطة؛ ألّن

َ
 أّن

َ
يد األول فال شّك أر

يد الثاني فيكون له مفعول به واحد،  إن أر بالمعنى، و

لمفعوٍل  تفسيرا  المعنى  على  فيكون  األخــيــران  وأمــا 

أنبأني  وتقديره:  النبأ  يكون نفس  ه حينئذ 
َ
ألّن مطلق؛ 

يًدا إنباء عمرو وهو عمرو منطلق، أي: أسمعني هذا  ز

قلت  كقولك:  وهــذا  الحكاية،  بطريق  فيكون  الخبر 

يد  كقولك: قلت ز كذا، فإن أردت اللفظ يكون وقوًعا 

ه راجع إلى معنى الحكاية، إذ المراد: تلفظت 
َ
قائم؛ ألّن

إن أردت المعنى باعتبار القول المنفي  هذا اللفظ، و

يًدا قائما؟ فكذلك ما  كقولك: أتقول ز يكون منصوًبا 

.١05/١
)٧( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ٢0٤.

: التذييل والتكميل: 3٢٤/٩، شرح الشيخ مصنفك  )8( ينظر
على الكافية: ١53.
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نحن فيه وهذا توفيق بين المذهبين(()١(.

العطف  مسألة  في  المذهبين  اتفاق  أيضا  وذكــر 

يذكر  ما 
َ
إّن ))والـــواو  قــال:  عاملين،  على  الــواو  بحرف 

حيث حذف الفعل فال يقال أقسمت واهلل، كما يقال 

والباء  الفعل  عــن  مبدلًة  الـــواو  فكأن  بــاهلل  أقسمت 

مًعا، ومن ثّمَ لما ثبت العطف على عاملين في قوله 

َّٰى ٢ىجس  َتجَل إَِذا  َهارِ  َوٱلنَّ َيۡغَشٰى ١  إَِذا  َّۡيِل  حمسَوٱل تعالى:  

 واو النهار واو يعطف على عاملين، 
َ

جحتجحس، بأّن  - جحت  حجساللَّۡيل: 

القسم،  واو  والــثــانــي:  الــمــحــذوف،  الفعل  أحدهما: 

 هذه الواو جعلت عوًضا من الفعل 
َ

أجاب المانع بأّن

وهي حرف جر فصارت عاملة للعملين باالعتبارين 

فأجريت مجرى عامل واحد عمل عملين)٢(، وذلك 

يد عْمًرا وبكر خالًدا، فلم  : ضرب ز جائز باتفاق، نحو

يلزم منه جواز العطف على عاملين(()3(.

4- مسائل ذكر فيها رأي المذهبين وبعض العلماء 

ولم يرجح أًيا منها: 

))قــال:  قــال:  لــوال،  بعد  الواقع  الضمير  مسألة  في 

متفقون  النحويين  كثر  أ أي:  أنــت(()٤(،  لوال  كثر  ))واأل

 الضمير الواقع بعد لوال يجب أن يكون مرفوًعا 
َ

على أّن

البصريين  عند  مبتدأ  ألنه  أنت؛  لوال   : نحو  ،
ً

منفصال

وفاعل حذف فعله عند الكوفيين)5( فوجب أن يكون 

)١( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ٢86.
أقــف عليه في  ولــم  الــزمــخــشــري،  إلــى  ابــن هــشــام  )٢( نسبه 

: مغني اللبيب: 63٤. مؤلفاته، ينظر
)3( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 3٤3.

)٤( الكافية: 33.
: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ١36/3، واإلنصاف:  )5( ينظر

مرفوعا كذلك منفصال(()6(.

قــال:  الــفــصــل،  ضمير  تسمية  فــي  خالفهم  ــي  وف

ال يمكن  الخبر معرفة  يكون  ه حيث 
َ
أّن تعلم  ))وأنــت 

، والــبــصــريــون  كــذلــك فــهــذا شـــرط آخـــر الــمــبــتــدأ إال 

والنعت  الخبر  بين  يفصل  لكونه  فصال)٧(؛  يسمونه 

 أفعل من كذا ال يصلح للنعتية، وكذا قوله 
َ

غالبا ، فإّن

نَت ٱلرَّقِيَبىجس حجسالَمائـَِدة: خمتجحتجحتجحس، إذ الضمير
َ
 تعالى: حمسُكنَت أ

يعتمد  إذ  عــمــادا)8(،  يسمونه  والكوفيون  يوصف،  ال 

عليه في عدم االلتباس(()٩(.

ليس  خبر  تقديم  مسألة  في  الخالف  أيًضا  وذكــر 

المختلف   : وهــو الثالث  القسم  ـــا  ))وأّمَ قــال:  عليها، 

فيه فهو ليس، فذهب الكوفيون)١0( وتابعهم المبرد)١١( 

إلى عدم جوازه؛ المتناع تقديم المنفي على المنفي، 

صريح  فعل  ــه 
َ
ألّن ؛  الــجــواز إلــى  البصريون)١٢(  وذهــب 

تِيِهۡم لَۡيَس َمۡصُروفًا َعۡنُهۡمىجس 
ۡ
لَا يَۡوَم يَأ

َ
ولقوله تعالى: حمسأ

ليس  خبر  ــه 
َ
أّن مع  يوم  في  عِمل  مصروًفا   

َ
فــإّن حمججحس  حجسُهود: 

فألن تعمل ليس فيما يكون خبره لكان أولى(()١3(.

مسألة: )٩٧(: 568/٢، وشرح المفصل: ٢/3٤3. 
)6( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١0٧.

.١٢5/٢ : : األصول في النحو )٧( ينظر

.١٢5/٢ : : األصول في النحو )8( ينظر
)٩( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١١3.

)١0( ينظر رأيهم في اإلنصاف: مسألة: )١8(: ١30/١. وتابعهم 
بما(،  ليس  لشبه  ؛  إلــّيَ أحب  )المنع  قــال:  حيث  مالك  ابن 

شرح الكافية البن مالك: 3٩٧/١. 
: المقتضب: ١0٢/٤. )١١( ينظر

)١٢( ينظر رأيهم في: اإلنصاف: مسألة: )١8(: ١/١30.
)١3( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 30٢.
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الواقع  المضمر  في  المذهبين  خالف  أيًضا  وذكر 

خالفا  اإلفـــراد  فيه  البصريون  اشترط  إذ   ،) )رّبَ بعد 

بأنها  ِلَكم  مقابلة  رّبَ   
َ

أّن ))اعلم  قال:  إذ  للكوفيين، 

إلى معهود ذهني  البصريين يرجع  للتعليل... وعند 

رب  فيقال:  نــعــم،  فــي  كما  مــفــردا  يــكــون  أن  فيجب 

وهــنــدات)١(،  وهندين  وهند  ورجـــاال  ورجلين   
ً

رجــال

كأن قائال  وعند الكوفيين يرجع إلى شيء تقدم ذكره 

ولهذا  رّبَ رجال  له:  فقيل  كريم؟  سأل: هل من رجل 

ما  ّبَ وُر  
ً

رجال رّبَ  فيقال  ث 
َ
ويؤّن ر 

َ
يذّك و يجمع  و يثنى 

هّنَ  ّبَ هما هندين وُر ّبَ ها هند وُر ّبَ  وُر
ً

هم رجاال ّبَ رجلين ور

هنداٍت(()٢(.

مع  الكوفي  المذهب  رأي  فيها  عــرض  5-مسائل 

بعض علماء البصرة:

والكوفيين  األخفش  رأي  عــرض  أصـــل)ذا(،  في   

لجواز  بالتشديد  ذّي  ذا  أصل  األخفش:  ))وقال  قال: 

إمالته فحذف الم الفعل فبقي ذي)3(، مثل كي قلبت 

بعضهم:  وقــال  الحرف،  صــورة  عن  ليخرج  ألًفا  الياء 

والمــه  واو  عينه  مــا   
َ

ألّن الــعــيــن)٤(؛  بفتح  ي  ذو أصله 

دفًعا  الياء؛  فحذفت  يــاء،  والمــه  عينه  مما  كثر  أ يــاء 

)١( ينظر رأيهم في: شرح التسهيل: 3/١8٤.
: ٤١٩/١، والجنى الداني:  )٢( ينظر رأيهم في: األصول في النحو

٤٤٩، وشرح الشيخ مصنفك على الكافية: 3٤0.
)3( ُنسب هذا القول إلى األخفش، ولم أقف عليه في مؤلفاته 
أيًضا  به  وقال  الــرضــي:١8٧/١،  شرح   : ينظر بحثي،  حد  على 
: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات:  ابن جني، ينظر

 .٢٤٤/١
ارتشاف   : ينظر سيبويه،  إلــى  األندلسي  حيان  أبــو  نسبه   )٤(

الضرب: 6٢٢/٢.

وانفتاح  لتحركها  ؛  الواو وقلبت  علة،  حرفي  الجتماع 

يَد  وزِ فقط)5(  ذال  ه 
َ
أّن إلى  الكوفيون  وذهب  قبلها،  ما 

األلــف  ألجــل  بالفتح؛  الـــذال  فحركوا  تكثيًرا  األلــف 

واحد  حرف  على  يكون  ال  المبهم   
َ

ألّن ضعيف؛  وهو 

األشياء  يــرّدُ  والتصغير  بالتشديد،  ذّيــا  تصغيره  والن 

قال:  االستفهامية  ما  بعد  )ذا(  وفي  أصولها(()6(،  إلى 

ا  وأّمَ سيبويه)٧(،  عند  لالستفهام  ما  بعد  ذا  ))ومنها: 

عند الكوفيين)8( فاسم اإلشارة بمعنى الذي من غير 

ُؤلَآِء َتۡقُتلُوَنىجس  نُتۡم َهٰٓ
َ
كقوله تعالى:  حمسُثمَّ أ  ، شيء آخر

نُتۡم 
َ
أ حمسَهٰٓ وقوله:  تقتلون)٩(  الذين  أنتم  أي:  جمتحمججحس،   : حجسابلََقَرةِ 

أجمل  تقدم  ومما  حمجمجتجحتجحس(()١0(،  حجسالّنَِساء:  َجَٰدلُۡتۡمىجس  ُؤلَآِء  َهٰٓ
التعامل  في  الشيخ  منهج  من  عليه  وقفت  ما  أهــم 

طريق  سلك  وجــدتــه  فقد  الخالفية،  المسائل  مــع 

ندر  مــا   
َّ

إال الخالفية  للمسائل  عرضه  فــي  األقدمين 

عرضها  التي  فالمسائل  فيها،  بدلوِه  ُيدلي  ه 
َ
فإّن منها 

في   
َّ

إال منها  كثير  فــي  البصريين  وافــق  قــد  وجــدنــاه 

مسألة واحدة قد ركن فيها إلى الرأي الكوفي، وبعض 

في  الــولــوج  دون  من  فقط  بعرضها  كتفى  ا المسائل 

الترجيح أو التفصيل، ولم يقف عند حدود الخالف 

بين  خالفية  مسائل  عرض  بل  فقط،  المذهبين  بين 

كان العلماء من مدرسة  العلماء في مسألة ما، وربما 

)5( ينظر رأيهم في: اإلنصاف: مسألة: )٩5(: 553-55٢/٢.
)6( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١٢١.

: الكتاب: ٤١٧/٢. )٧( ينظر
: شرح األشموني: ١/١56. )8( ينظر

.85/١ : : الكشاف: ١60/١، و زاد المسير )٩( ينظر
)١0( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١3١.
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كعرضه لمسألة بين الخليل وسيبويه، أو بين  واحدة 

سيبويه واألخفش، أو ربما كان بين علمين لمذهبين 

مختلفين.

المطلب الثاني: المصطلح النحوي عند الشيخ	 

استعمل الشيخ كثيرا من المصطلحات النحوية، 

البصرية،  المدرسة  والغالب منها استعمل مصطلح 

المنهج  نتبين  بــهــا  الــتــي  الــهــويــة  هــو  فالمصطلح 

المناهج  مع  التعامل  في  وثقافته  للشارح  النحوي 

بالوقوف على بعض  كتفي  اللغة)١(، وسأ في  النحوية 

كون  الشيخ؛  استعملها  التي  الكوفية  المصطلحات 

السائُد في الشرح هي المصطلحات البصرية، وهذه 

أهم المصطلحات التي استعملها: 

وتقابله  الكوفيين  مصطلحات  مــن  النعت:   -1

المذهب  علماء  عند  وجاء  البصريين،  عند  الصفة 

إعراب  بيان  في  استوقفه  الفراء  الشيخ  فهذا  الكوفي 

لَا   ِ ٱللَّ ۡولَِيآَء 
َ
أ إِنَّ  لَٓا 

َ
حمسأ تعالى:  قوله  في  )الــذيــن( 

َِّذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ  َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيۡحَزنُوَن ٦٢ ٱل
ِذيَن( ِفي موضع 

َّ
َيتَُّقوَن ٦٣ىجس حجسيُونُس: جحتحمت - محتحمتجحس، قال:)) )ال

أبو بكر بن  ا  أّمَ إّن (()٢(،  ألنه نعت جاء بعد خبر  رفع 

هذا  استعمل  فقد  3٢8هــــ(  ي)ت:  األنـــبـــار القاسم 

الشعرية  األبــيــات  أحــد  اعــرابــه  فــي  أيضا  المصطلح 

: المرئ القيس، وهو

ُقــــــــــــوال ِلـــــــــــــــــــــــــُدوَداَن َعــــــِبــــــيــــــِد الـــــَعـــــَصـــــا
َمــــــــا َغـــــــــّرُكـــــــــْم ِبـــــــــاألَســـــــــِد الـــــــَبـــــــاِســـــــِل)3(

: شرح العوامل النحوية، اطروحة دكتوراه: 65. )١( ينظر
)٢( معاني القرآن للفراء: ١/٤٧0.

)3( ديوان امرئ القيس: ١٤١.

وعبيد  الشجاع.  والباسل:  قبيلة.  ))بوصان:  قال: 

هذا  الشيخ  واستعمل  لــبــوصــان(()٤(  نعت  العصا، 

المصطلح في تبيان وقوع ضمير الفصل بين المبتدأ 

الخبر  يكون  حيث  ــه 
َ
أّن تعلم  ))وأنـــت  قــال:   ، والخبر

 ، آخــر شــرط  فهذا  كذلك   
َّ

إال المبتدأ  كــون  ال  معرفة 

والبصريون يسمونه فصال)5(؛ لكونه يفصل بين الخبر 

والنعت غالبا(()6(.

2- الخفض: مصطلح كوفي يقابله عند البصريين 

في  الــفــراء  ــال  ق كــثــيــرا،  الكوفيون  واستعمله   ، الــجــر

ن 
َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ توجيهه لقوله تعالى: حمسبِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ

خفض  موضع  ِفي  يكفروا  ))أن  مجتحمججحس:   : حجسابلََقَرةِ  يَۡكُفُرواْىجس 
ورفع، فأما الخفض فأن ترده على الهاء التي ِفي )به( 

الحق   : و آلتينك،  اهلل  ))وُسِمع:  قال  ثعلب  أما   )٧())

ومعها  األقسام  في  باألسماء  جــاء  إذا  قــال:  آلتينك. 

والشيخ   )8()) نصب  الــواو  أسقط  إذا  و خفض،  واو 

لمميز  بيانه  فــي  الكوفي  المصطلح  هــذا  استوقف 

العدد مئة، قال: ))قوله: ))ومميز مئة((،)٩( أي: ومميز 

ثمئة درهم، ومميز ألف  : ثال مئة مخفوض مفرد نحو

وألــف  مئة  ثة  ثال ومميز  درهـــم،  ألــف   : نحو كــذلــك، 

كذلك، نحو مئتا درهم وألفا درهم، ومميز جمع ألف 

فعلى  الخفض  أمــا  رجــل،  الف  آ ثة  ثال  : نحو كذلك، 

)٤( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 8.
.١٢5/٢ : : األصول في النحو )5( ينظر

)6( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١١3.
)٧( معاني القرآن للفراء: ١/56.

)8( مجالس ثعلب: 6٧.
)٩( الكافية: 38.
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ه هو األخف(()١(، وفي بيانه لبعض أحوال 
َ
اإلضافة؛ ألّن

اسم التفضيل قال: ))وال ُيقال مررت برجل أفضل منه 

أبوه، بخفض أفضل بل برفعه؛ ليكون خبًرا للمبتدأ أو 

هو أبوه(()٢(.

يقابله  الكوفية  المصطلحات  أحــد  المحل:   -3

ــظــرف عــنــد الــبــصــريــيــن، فــمــن اســتــعــمــاالتــه عند  ال

إلعراب  توجيهه  في  ي  األنبار بكر  أبي  قول  الكوفيين 

مفردة وردت في بيت ألمرئ القيس في قوله: 

ـــــْرَجـــــه
َ
ف  

َ
ســــــــّد اســـــتـــــدَبـــــْرَتـــــُه  إذا  ــٍع  ــ ــي ــ ــل ــ َض

ْعـــــَزِل)3(
َ
بـــــأ ــَس  ــ ــْي ــ

َ
ل رِض 

َ
األ ــَق  ــ ــَوْيـ ــ ـ

ُ
ف بـــضـــاٍف 

)) المحل  على  منصوب  األرض  ))وفــويــق  قــال: 

قال:  الظرفية  معنى  لتوضيح  الشيخ  استعمله   ،)٤(

المراد   ،)5()) قليالً على  وبمعنى  للظرفية  ))وفي  )قال: 

شيء،  على  أو  شــيء  في  شــيء  حلول  الظرفية:  من 

والمحل  الــحــال  يــكــون  بـــأن  حقيقي  ــا  ــ إّمَ والــحــلــول 

البيت،  فــي  يــد  وز  ، الــكــوز فــي  الــمــاء   : نحو جسمين 

في  البياض   : نحو جسما،  والمحل  عرضا  الحال  أو 

يكون  بأن  ي  ا مجاز إّمَ و العسل،  والحالوة في  الثلج، 

: الصدق في أبي  المحل جسما والحال معًنى، نحو

، أو بأن يكون المحل معنى  ، والشجاعة في علّيٍ بكر

، وعمرو في  العلو يد في غاية  : ز والحال جسما، نحو

ۡصَحَٰب ٱلۡجَنَّةِ ٱلَۡيۡوَم 
َ
كقوله تعالى: حمس إِنَّ أ ذروة الكرم، 

)١( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١88.
)٢( المصدر نفسه: ٢٤١.

)3( ديوان امرئ القيس: 5٩.
)٤( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ٩0.

)5( الكافية: 5١.

فِي ُشُغٖل َفِٰكُهوَن ٥٥ىجس حجسيس : جمتجمتجحس، أو بان يكون المحل 
: النجاة في الصدق، والقوة في  والحال معنيين، نحو

الكرم(()6(.

4-المستقبل: أحد مصطلحات المذهب الكوفي، 

وقد  البصري،  المذهب  في  المضارع  الفعل  يقابله 

مع   
َّ

إال عسى  تجيء  ))وال  قوله:  في  ثعلب  استعمله 

مستقبل، وال تجيء مع ماٍض وال دائٍم وال صفة(()٧(، 

لو  تضارع  ))وأن  قوله:  في  فجاء  ي  األنبار بكر  أبو  ــا  أّمَ

في مثل هذا الموضع، يقال: وددت أن يقوم عبد اهلل، 

المستقبل  يرتفع  لو  أن   
َّ

إال اهلل،  عبد  قــام  لو  ووددت 

الفعل  تنصب  وأن  أولـــه،  فــي  التي  يــادة  بــالــز بعدها 

ألسماء  بيانه  في  استعمله  فالشيخ  المستقبل(()8( 

قال:  المضارع،  قوله  بدل  المستقبل  فذكر  األفعال، 

 ، األمر بمعنى  وأوه  أف   
َ

أّن بعضهم  عند  ))الخامس: 

وفي  المستقبل(()٩(،  بمعنى  فيكون  وأتوجع  أتضجر 

الفعل،  على  يدل  الفعل  اسم   
َ

أّن ن  بّيَ ذاتها  المسألة 

على  يدل  اسم  الفعل  اسم  يقال:  أن  ))فاألولى  قال: 

الفعل، أي: على لفظ معناه مقترن بالزمان سواء كان 

بمعنى الماضي أو األمر أو المستقبل(()١0(.

5- ما لم يسم فاعله: أحد المصطلحات الكوفية، 

يقابله في المذهب البصري الفعل المبني للمجهول، 

استعمله الفراء في توجيه اعراب قوله تعالى:

)6( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 33٧.
)٧( مجالس ثعلب: ٧8.

)8( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 50.
)٩( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١٤٢.

)١0( المصدر نفسه: ١٤3.



موقف الشيخ ُمَصّنفك )ت: 8٧5هـ( من الخالف النحويوالمصطلح النحوي عنده ...

188     | ليث عبد الخضر عباس علي  

َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَةىجس حجسابلََقَرةِ : محتخمتجحتجحس ، قال في  حمسإِنََّما َحرَّ
ك 

َ
 رفع الميتة والدم؛ ألّن

َّ
توجيهها: ))وال يجوز ههنا إال

والدم؛  الميتة  رفعت  واحــدا  حرفا  ما( 
َ
)ِإّن جعلت  إن 

إن جعلت )ما( على جهة  ه فعل لم يسم فاعله، و
َ
ألّن

)الذي( رفعت الميتة والدم ألنه خبر لـ)ما( (()١(، وقد 

عرضه  في  أحدها  عدة  مواطن  في  الشيخ  استعمله 

لم  ما  ))فعل  ))قــال:  قال:  للمجهول،  المبني  للفعل 

ُيسند الفعُل إلى  ف الفاعُل و
َ

يسم فاعله(()٢(، قد ُيحذ

غيره؛ لالختصار ولإلبهام، أو لعدم العلم بالفاعل، أو 

أن  من   
َ

بــّد فال  لغيره،  أو  للتعظيم  أو  به  العلم  لوجود 

ا  إّمَ الفعل  ثّمَ  الصيغة،  تلك  غير  الفعل  صيغة  تكون 

ه 
ُ
أن يكون ماضًيا أو مضارًعا فإن كان ماضًيا: ُضم أول

 
َّ

إال وُكِسَر ما قبل آخره، ولم يقتصر على الضم وحده و

اللتبس أعلم بمضارع علم لمتكلم ما لم ُيسّمَ فاعله((

)3(، واستعمله في موضع آخر وذلك في بيانه لصوغ 

 لوجب كسر الهمزة؛ 
َّ

إال األمر من المضارع، قال: ))... و

كـــ)اضــرب(   ، كسر بعده  مــا  اللتبس  ُضمت  لــو  ـــه 
َ
ألّن

لم  لما  الرباعي  وبماضي  للمتكلم  الرباعي  بمضارع 

كـ)اعلم( بمضارع  ما بعده فتح  والتبس  ه، 
ُ
فاعل ُيسّمَ 

ما لم ُيسّمَ فاعله(()٤(.

الفصل  ضمير  يقابل  كوفي  مصطلح  6-العماد: 

بيان  الفراء، قال في  البصريين، وهو شائع عند  عند 

حمسَولَا  تعالى:  قوله  ( في  االعرابي للضمير )هو الموقع 

)١( معاني القرآن للفراء: ١0٢/١.
)٢( الكافية: ٤6.

)3( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ٢٧8.
)٤( المصدر نفسه: ٢8٢.

فَۡضلِهِۦ  ِمن   ُ ٱللَّ َءاتَىُٰهُم  بَِمآ  َيۡبَخلُوَن  َِّذيَن  ٱل َيۡحَسبَنَّ 
( ههنا  ما )ُهَو

َ
َُّهمىجس حجسآل ِعۡمَران : مجتحمججحتجحس، ))يقال: إّن ُهَو َخۡيٗرا ل

 ، ــذا الــعــمــاد؟ قــيــل: ُهـــَو مضمر ــم ه عــمــاد، فــأيــن اس

لهم(( خيرا  ُهَو  البخل  الباخلون  يحسبن  فال  معناه: 

)5( وقد ساق الشيخ هذا المصطلح ليبين الفرق بين 

عرضه  عند  المصطلح  هــذا  تسمية  في  المذهبين 

الفصل، قال: ))والبصريون يسمونه فصال)6(؛  لضمير 

أفعل   
َ

ــإّن ف غالبا،  والنعت  الخبر  بين  يفصل  لكونه 

حمسُكنَت  تعالى:  قوله  وكذا  للنعتية،  يصلح  ال  كذا  من 

يوصف،  ال  الضمير  إذ  خمتجحتجحتجحس،   : حجسالَمائـَِدة  ٱلرَّقِيَبىجس  نَت 
َ
أ

والكوفيون يسمونه عمادا)٧(، إذ يعتمد عليه في عدم 

االلتباس(()8(.

الكوفية،  المصطلحات  من  والصلة:  الحشو   -7

ذكرهما  ورد  وقد  البصريين،  عند  الزيادة  يقابل  وهو 

ــه لــــ )مـــا(  ــرابـ ــره عــنــد اعـ ــ عــنــد الـــفـــراء، فــالــحــشــو ذك

ــال: ))ولــــو جــعــلــت مــا عــلــى جهة  ــ فــي)بــئــســمــا(، ق

كما تقول: عما قليل آتيك، جاز ِفيِه التأنيث  الحشو 

الشيخ  ا  أّمَ أنتما(()٩(  رجلين  بئسما  فقلت:  والجمع، 

فقد استوقفه في موضع تعدية األفعال إلى مفعولين، 

قال: ))...وليس فعل يتعدى إلى أربعة مفاعيل إذا ما 

)5( معاني القرآن للفراء: ١/٢٤8.
.١٢5/٢ : : األصول في النحو )6( ينظر
.١٢5/٢ : : األصول في النحو )٧( ينظر

مصنفك  الشيخ  وشــرح  المفصل:3٢٩/٢،  شرح   : ينظر  )8(
على الكافية: ١١3.

)٩( معاني القرآن للفراء: 58/١، ومصطلحات النحو الكوفي: 
.3٩
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أربعة  إلى  يتعدى  حتى  ثة  ثال إلى  يتعدى  فعل  جاء 

حــُت  وفــّرَ ح  ــّرَ ف  : نحو  ، الحشو بتثقيل  ـــا  إّمَ و بالهمزة، 

أما  يٍد(()١(،  بز ذهبت   : يجوز  ، الجر بحرف  ا  إّمَ و يًدا،  ز

إذ  الفراء)ت: ٢0٧هـ(  أيضا عند  )الصلة( فقد وردت 

الحمد،  ( في سورة  إلعراب )غير بيانه  استعملها في 

 معنى 
َ

إّن العربية:  ال يعرف  قال: ))قد قال بعض من 

في  صلة   )
َ

)ال  
َ

إّن و ســوى،  معنى  ــَحــْمــُد( 
ْ
)ال في   َغْيرِ 

الموصول،  معنى  لبيان  استوقفها  فقد  الــكــالم(()٢( 

 بصلة 
َّ

قال: ))قال: ))الموصول(()3(، ما ال يتم جزؤه إال

ال يتم في أن يصير أحد  وعائد، أي: هو االسم الذي 

))وصلته  قــال:  ثــم  عــائــد،  و  بصلة  إال  الــكــالم  جــزأي 

الــمــوصــول  تــعــريــف  يــكــون  لــئــال  ؛  جملة خــبــريــة(()٤( 

ال يتم  ا لم يقل ما  إنّمَ و يًفا للشيء بمثله،  بالصلة تعر

تسميتها  على  جرى  االحتياج   
َ

ألّن بجملة؛   
َّ

إال جزؤه 

احتياج  مسألة  وفي  هــي(()5(،  هي  كانت  إن  و بصلة 

 
َ

ألّن إلى عائد؛  احتاج  ما 
َ
إّن ))و قال:  إلى عائد  الصلة 

يرتبط  لم  عائد  يكن  لم  فلو  مستقلة  جملة  الصلة 

ه 
َ
يًة؛ ألّن  تكون الجملة خبر

َ
ما يلزم أّن

َ
إّن  بالموصول له، و

بطريق  تكون  أن  من  بد  فال  خارجّي  لمعهود  تفسير 

.)6()) اإلخبار

)١( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: 338. 
)٢( معاني القرآن: 58/١، ومصطلحات النحو الكوفي: 3٩.

)3( الكافية: 3٤.
)٤( الكافية: 3٤.

)5( شرح الشيخ مصنفك على الكافية: ١٢٤.
)6( المصدر نفسه: ١٢5.

بين  زاوج  ــد  قـ ــخ  ــي ــش ال  
َ

أّن ــد  ــج ن تـــقـــدم  ومـــمـــا 

المصطلحات الكوفية والبصرية في توضيحه لبعض 

 المصطلحات الكوفية لم تكن بقدر 
َ

أّن  
َّ

إال المسائل، 

استأثرت  التي  البصرية  المصطلحات  من  أخواتها 

كبر من الشرح، إذ تعد هذه نتيجة حتمية  بالجزء األ

كون الشيخ )رحمه اهلل( بصرّيَ المذهِب والتقليد.

بقول  الكوفي  المصطلح  مسألة  في  القول  وأختم 

أن  نالحظه  ))الــذي  قال:  الخثران،  اهلل  عبد  الدكتور 

من  المختصر  المصطلح  وضع  إلى  أقرب  الكوفيين 

وكأنها  تبدو  السابقة  البصريين  فعبارات  البصريين، 

عبارة  وكــانــت  للمصطلح  تسمية  ال  للظاهرة  شــرح 

كثر اختصارا؛ ولذلك مال  الكوفيين مالم يسم فاعله أ

كثر البصريين والمتأخرين(()٧(. إليها أ

* * *

العوامل  وشــرح   ،66-65 الكوفي:  النحو  مصطلحات   )٧(
النحوية: ٧3. 
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الخاتمة

الخالف  من  الشيخ  لموقف  مبسط  عــرض  بعد 

ن ما يأتي:  النحوي والمصطلح تبّيَ

للمذهب  متبعا  اهلل(  )رحــمــه  الــشــيــخ  كـــان   -١

البصري ومتوشحا بوشاحهم.

جــّلِ  فــي  البصري  للمذهب  موافقا  وجــدتــه   -٢

المسائل التي عرضها خال مسألتين حيث وافق فيها 

المذهب الكوفي.

للمسألة  عرضه  فــي  الــقــدمــاء  سبيل  انتهج   -3

معتمدا الدليل تارة ودونه أخرى.

الكوفية في  كثيرا من المصطلحات  ٤- استعمل 

الهوى  بصري  ــه 
َ
أّن من  الرغم  على  المواضع  من  كثير 

والمذهب.

ف والتعقيد 
ُّ
5- انماز بالوضوح واالبتعاد عن التكل

يستعمل  لــم  حيث  عليها،  ــرّد  والـ لـــآلراء  عرضه  فــي 

ب المعنى وتذهبه. االلفاظ التي من شأنها أن تغّيِ

* * *

المصادر والمراجع 

- بعد القرآن الكريم.

حيان  أبو  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف   -١

بــن حيان  يــوســف  بــن  بــن علي  يــوســف  بــن  محمد 

تـــح: رجــب  األنــدلــســي )ت:٧٤5 هــــ(،  ــديــن  ال أثــيــر 

عثمان محمد، مراجعة رمضان عبد التواب، مكتبة 

الخانجي بالقاهرة، ط١: ١٤١8 هـ - ١٩٩8 م.

محمد،  بن  علي  بن  محمد  الفصيح،  إسفار   -٢ 

بن  د. أحمد  تــح:  ـــ(،  ــ ي )ت:٤33هـ الــهــرو أبــو سهل 

العلمي  البحث  عمادة  قشاش،  محمد  بن  سعيد 

المملكة  الــمــنــورة،  المدينة  اإلســالمــيــة،  بالجامعة 

العربية السعودية، ط١: ١٤٢0هـ.

أبو بكر محمد بن السري   ، 3- األصول في النحو

بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )ت:3١6هـ(، 

تح: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 

- بيروت.

٤- أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات 

الشجري  بابن  المعروف  حمزة،  بن  علي  بن  اهلل  هبة 

)ت:5٤٢هـ(، تح: د. محمود محمد الطناحي، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، ط١: ١٤١3هـ - ١٩٩١ م.

النحويين:  5- اإلنصاف في مسائل الخالف بين 

بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  والكوفيين،  البصريين 

الدين  كــمــال  الــبــركــات،  أبــو  ي،  األنـــصـــار اهلل  عبيد 

ط١:  يــة،  الــعــصــر المكتبة  )ت:5٧٧هـــــــ(،  ي  األنــبــار

١٤٢٤هـ- ٢003م.
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غرائب  عن  وأجوبة  أسئلة  في  جليل  أنموذج   -6

أبي  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زين  التنزيل،  آي 

ـــ(،  )ت:666هـ ي  الــراز الحنفي  القادر  عبد  ابــن  بكر 

تح: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى، دار عالم 

ط١:  الرياض،   - السعودية  العربية  المملكة  الكتب 

١٤١3 هـ، ١٩٩١م.

٧- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، 

ي، دار  أبــو حــيــان األنــدلــســي، تـــح:د. حسن هــنــداو

كنوز  القلم - دمشق )من ١ إلى 5(، وباقي األجزاء: دار 

إشبيليا، ط١ )د ت(.

8- الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد 

بــن علّي  اهلل  بــن عبد  قــاســم  بــن  الــديــن حسن  بــدر 

المرادي المصري المالكي )ت:٧٤٩هـــ(، تح: د فخر 

الدين قباوة -األستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، ط١: ١٤١3 هـ - ١٩٩٢ م.

ــي الــفــرج  يــة، عــلــي بــن أبـ ٩- الــحــمــاســة الــبــصــر

بــن الــحــســن، صـــدر الــديــن، أبـــو الــحــســن البصري 

)ت:65٩هـ(، تح: مختار الدين أحمد، عالم الكتب 

- بيروت، )د ت(.

حجر  بن  الَقْيس  ــُرُؤ  اْمـ القيس،  ــرِئ  ام ــوان  دي  -١0

كـــل الــمــرار )ت  ــن الــحــارث الــكــنــدي، مــن بــنــي آ ب

ي،  المصطاو الرحمن  عبد  به:  اعتنى  :١30هـ(،  نحو

دار المعرفة - بيروت، ط٢: ١٤٢5 هـ - ٢00٤م.

الدين  جمال   ، التفسير علم  في  المسير  زاد   -١١

ي  الجوز محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو 

الكتاب  دار  الــمــهــدي،  الـــرزاق  عبد  )ت:5٩٧هــــــ(، 

العربي - بيروت، ط١: ١٤٢٢ هـ.

١٢- شرح األشموني على ألفية ابن مالك، علي بن 

ْشُموني 
ُ
األ الدين  نور  الحسن،  أبو  عيسى،  بن  محمد 

بيروت-  العلمية  الكتب  دار  )ت:٩00هـــ(،  الشافعي 

لبنان، ط١، ١٤١٩هـ- ١٩٩8م.

الدين  رضــي  الــكــافــيــة،  على  الــرضــي  شــرح   -١3

محمد االستراباذي)ت:686هـ(، تح: د. يحيى بشير 

مصري، االدارة العامة للثقافة والنشر بالجامعة، ط١: 

١٤١٧هـ-١٩٩6م.

محسن  الــشــيــخ  الــنــحــويــة،  ــعــوامــل  ال ــرح  شـ  -١٤

ق،  )ت،  الــجــيــالنــي  عــلــي  نــظــر  للشيخ  يــنــي،  الــقــزو

١٢١٧هـ(، تح: ثامر حمزة علي، كلية اآلداب-الجامعة 

العراقية، ٢0١٩م.

الجاهليات،  الطوال  السبع  القصائد  شــرح   -١5 

)ت  ي  األنــبــار بشار  بــن  القاسم  بــن  محمد  بكر  أبــو 

3٢8هـــــــ(، تـــح: عــبــد الـــســـالم مــحــمــد هـــــارون، دار 

المعارف، سلسلة ذخائر العرب )35(، ط5: )د ت(.

١6- شرح الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد 

الجياني  الطائي  مالك  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد  اهلل 

يــدي،  هــر أحــمــد  المنعم  عبد  د.  تــح:  )ت:6٧٢(، 

إحياء التراث  جامعة أم القرى مركز البحث العلمي و

مكة  اإلسالمية  والــدراســات  الشريعة  كلية  اإلسالمي 

المكرمة، ط١: ١٤0٢ هـ - ١٩8٢م.

١٧- شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن 

يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق 

الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن 

دار  بديع يعقوب،  إميل  د.  الصانع )ت:6٤3هــــ(، تح: 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط١: ١٤٢٢ هـ - ٢00١ م.
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١8- شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد اهلل، ابن 

الدين  جمال  اهلل،  عبد  أبو  الجياني،  الطائي  مالك 

)ت:6٧٢هـ(، تح: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد 

يع  والتوز والنشر  للطباعة  هجر  المختون،  ي  بـــدو

واإلعالن، ط١: ١٤١0هـ - ١٩٩0م.

السيرافي  سعيد  أبــو  سيبويه،  كتاب  شــرح   -١٩

المرزبان )ت:368 هـ(، تح:  الحسن بن عبد اهلل بن 

الكتب  دار  علي،  سيد  علي  مهدلي،  حسن  أحمد 

العلمية، بيروت - لبنان، ط١: ٢008 م.

جني  بــن  عثمان  الفتح  ــو  أب التثنية،  علل   -٢0

التميمي،  صبيح  د.  تــح:  ـــ(،  ــ )ت:3٩٢ه الموصلي 

، )د ت(. مكتبة الثقافة الدينية - مصر

، ابن الحاجب جمال  ٢١- الكافية في علم النحو

المصري  بكر  أبــي  بــن  عمر  بــن  عثمان  بــن  الــديــن 

المالكي)توفي:6٤6هـ(، تح: د. صالح عبد  اإلسنوي 

، مكتبة اآلداب - القاهرة، ط١: ٢0١0م. العظيم الشاعر

الحارثي  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  الكتاب،   -٢٢

تح:  )ت:١80هــــ(،  سيبويه  الملقب   ، بشر أبو   بالوالء، 

الخانجي،  مكتبة  هـــارون،  محمد  الــســالم  عبد  د. 

القاهرة، ط3: ١٤08 هـ - ١٩88 م.

ــض الــتــنــزيــل،  ــوام ــن حــقــائــق غ الــكــشــاف ع  -٢3 

الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 

جار اهلل )ت:538هـ(، دار الكتاب العربي - بيروت، 

ط١: ١٤0٧ هـ.

٢٤- الالمات، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي 

النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم )ت:33٧هـ(، تح: 

١٤05هـــ  ط٢:  دمــشــق،   - الفكر  دار  الــمــبــارك،  ن  مــاز

١٩85م. 

البقاء  أبو  واإلعــراب،  البناء  اللباب في علل   -٢5

عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي 

محب الدين )ت:6١6هـ(، تح: د. عبد اإلله النبهان، 

- دمشق، ط١: ١٤١6هـ ١٩٩5م.  دار الفكر

الــلــمــع فــي الــعــربــيــة، أبـــو الــفــتــح عــثــمــان بن   -٢6

جني الموصلي )ت:3٩٢هـ(، تح: د. فائز فارس، دار 

الكتب الثقافية - الكويت.

يد بن  ٢٧- مجالس ثعلب، أحمد بن يحيى بن ز

سيار الشيباني بالوالء، أبو العباس، المعروف بثعلب 

)ت:٢٩١هـ(.

القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب   -٢8

واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 

)ت:3٩٢هـ(، وزارة األوقاف-المجلس األعلى للشئون 

اإلسالمية، ١٤٢هـ- ١٩٩٩م.

بن  اهلل  عبد  الــكــوفــي،  النحو  مصطلحات   -٢٩

١٤١١هـ- ط١:   ، والنشر للطباعة  هجر  الخثران،  حمد 

١٩٩0م. 

ياد بن عبد  يا يحيى بن ز 30- معاني القرآن، أبو زكر

اهلل بن منظور الديلمي الفراء )ت:٢0٧هـ(، تح: أحمد 

يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح 

إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة - 

، ط١، ) د ت(. مصر

عبد  يــب،  األعــار كتب  عــن  اللبيب  مغني   -3١

يوسف،  ابــن  اهلل  عبد  بــن  أحمد  بــن  يوسف  بــن   اهلل 

)ت:٧6١هــــ(،  هشام  ابن  الدين،  جمال  محمد،  أبو 

دار  اهلل،  حمد  علي  محمد   - المبارك  مــازن  د.  تــح: 
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الفكر - دمشق، ط6: ١٩85.

كبر  األ عبد  بن  يزيد  بن  محمد  المقتضب،   -3٢

بالمبرد  الــمــعــروف  الــعــبــاس،  أبــو  األزدي،  الثمالى 

عظيمة،  الخالق  عبد  محمد  د.  تح:  ـــ(،  )ت:٢85هـ

عالم الكتب. - بيروت، ) د  ت(.

ــَهــيــلــي،  لــلــّسُ ـــحـــو  الـــّنَ فـــي  الـــِفـــَكـــر  ــتــائــج  ن  -33 

أبـــو الــقــاســم عــبــد الــرحــمــن بــن عــبــد اهلل بــن أحمد 

السهيلي )ت:58١هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، 

ط١: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م.

نهاية األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد   -3٤

التيمي  القرشي  الدائم  عبد  بن  محمد  بن  الوهاب 

دار  ـــ(،  )ت:٧33هـ النويري  الدين  شهاب  البكري، 

الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط١، ١٤٢3 هـ.

* * *




