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نقض رأي أبي الربكات األنباري يف مسألة جواز العطف عىل الضمري املخفوض
الزعبي والدويري
املخلص:
إنَّ مسألة جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري املخفوض شغلت تفكري النحاة واملفرسين ،واختلفوا فيها .وسبب االختالف وجود
شواهد ( قرآنية وشعرية) عليها .ومشكلة البحث أنَّ األنباري (577هـ) يف كتابه (اإلنصاف) عرض يف املسألة الخامسة والستني قضية
جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري املخفوض ،وانترص لرأي البرصيني القائل بعدم جواز العطف إال إذا أعيد الخافض ،ورفض رأي
ً
وتناقضا يف ردِّه
الكوفيني ،وشواهدهم القرآنية والشعرية التي دللوا بها عىل جوازه .وعند تتبع املسألة يف (اإلنصاف) وجدنا تعس ًفا
شواهد الكوفيني ،وتخريج بعضها ،فهدف البحث رشح املسألة ،واستيضاحها عند النحاة ،وتفنيد ردود األنباري عىل بعض شواهد
الكوفيني ،وبيان رأي الصواب فيها .ويعتمد البحث املنهج الوصفي ،إذ يتتبع رأي النحاة واملفرسين يف القضية بعرض رأي البرصيني،
والكوفيني ،وإجماع النحاة حولها يف املؤلفات النحوية ،ويف تفاسري القرآن الكريم ،وقراءاته ،ومن ثم تحليل شواهد القضية ،وترجيح
الرأي الصواب متضم ًنا أسباب الرتجيح .ومن نتائج البحث أنَّ األنباري رفض قضية نحوية أجازها معظم النحاة ،فال يجوز ر ُّد الشاهد
سا َء ُل َ
ون ِب ِه َو ْالَ ْرحَ ا َم﴾
القرآني للكوفيني الذي ورد بقراءة الخفض املتواترة عن النبي -عليه السالم  -يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّت ُقوا اللَّ َه الَّ ِذي َت َ
[النساء ]1 :حتى وإن تمسك األنباري برشط النحاة يف وجود قرينة لفظية لعمل الجار املقدَّر يف موضع ،وتجاهله يف مواضع أخرى.
الكلمات املفتاحية :العطف ،االسم الظاهر ،الضمري املخفوض ،كتاب اإلنصاف.

Refuting Abu Barakat Al-Anbari›s Opinion on the Possibility of Coupling
the Pronoun with the Genitive
AL-ZU'BI & AL-DEWAIRY
Abstract

Coupling the manifest noun with the genitive is one of the issues that concerned grammarians as it occupied a
great bulk of their books . Those concerned held different notions on the issue . The variety of differences might
be referred back to linguistic evidences .This research aims to clarify the issue to grammarians and to refute
Anbari›s responses to some Kufi evidences to come up to the correct opinion . The study adopts the descriptive,
inductive, and analytical method through which it pursued the viewpoints of grammarians. The issue was approved
by grammarians as seen in grammar books or interpretations of the Holy Quran . Evidences pertaining the issue
will be analyzed to come up with the correct opinion. Anbari›s rejection of a syntactic problem is one of the results of
the research , approved by grammarians and Kufis Quranic evidence mentioned by the prophet peace be upon him
regarding the recitation of the genitive stated in An-Nisaa Surah – verse one : « Fear Allah through whom you demand
your mutual (rights ) , And be heedful of the wombs : for Allah ever watches over you « can never be accepted .
Keywords :Affiliate, Manifestnoun, Genitivepronoun, Insaf Book.

104

الزعبي والدويري

املقدمة:
إنَّ فكرة تقعيد النحو ،والرصف كانت وليدة تفيش ظاهرة اللحن
التي شاعت عىل ألسنة العامة نتيجة كثرة عدد الداخلني يف اإلسالم
من العجم؛ لتوضيح العالئق بني مكونات الصياغة اللغوية
املستخدمة يف التواصل اإلنساني بمختلف أشكاله؛ وانطال ًقا من
ذلك كلِّه انترشت عملية التأليف يف علم العربية بشكل كبري ،فظهرت
املصنفات التي ِّ
تركز عىل القواعد النحوية والرصفية وغريها ،وقد
اختلف العلماء يف املنهجية التي أقاموا عليها قواعدهم؛ ونتيج ًة
لذلك اختلفت طرقهم النحوية ،وظهر الخالف بينهم يف صياغة
مضمون القاعدة ،أو جزء منها.
ولعل كتاب (اإلنصاف يف مسائل الخالف بني البرصيني والكوفيني)
ألبي الربكات األنباري ( 577هـ) أكرب دليل عىل الخالف بني
النحاة؛ إذ يتضح من عنوان كتابه تناوله مجموعة كبرية من
املسائل اللغوية التي تجاذبتها آراء النحاة البرصيني والكوفيني
بني القبول والرفض ،وكان لك ِّل فريق منهما رأي مختلف ينماز
به عن اآلخر يف كثري من القضايا اللغوية ،وقد جمع أبو الربكات
يف هذا الكتاب عددًا كبريًا من هذه القضايا اللغوية املختلف فيها
بني الفريقني التي بلغت مئة وإحدى وعرشين مسألة ،فأتى عىل
وفصل الحديث فيها ،ولوحظ عىل أبي الربكات
ذكرها وناقشها،
َّ
األنباري أ ّنه انترص لغالبية اآلراء النحوية التي قال بها أصحاب
املدرسة البرصية ،ولم يذهب مذهب الكوفيني إال يف عدد قليل من
املسائل اللغوية التي ال تتجاوز سبع مسائل (األنباري ،2005 ،ج:2
328؛ ضيف1426 ،هـ.)278 :
مشكلة البحث وأهدافه:
إنَّ فكرة البحث الحايل هي مسألة لغوية خالفية شهرية يف النحو
ومنْ جاء بعدهم
العربي ،اختلف فيها البرصيون والكوفيونَ ،
من النحاة ،وهي مسألة جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري
املخفوض يف النحو العربي بعامة ،وكتاب اإلنصاف لألنباري
بخاصة ،والذي دفعنا إىل البحث يف هذه املسألة عىل وجه الخصوص
من مسائل اإلنصاف؛ االختالف الحاصل فيها بني النحاة من جهة،
والتناقض اللغوي الذي وقع فيه األنباري حني ناقش عددًا من
الشواهد القرآنية والشعرية املتعلقة بهذه املسألة من جهة أخرى.
أسئلة البحث:
•هل كان األنباري مح ًّقا يف ك ِّل ما ذهب إليه يف هذه املسألة
النحوية؟
•هل خالف القاعدة النحوية املتفق عليها عند جمهور النحاة يف
سبيل تخطئة الكوفيني؟
•هل كان األنباري مح ًّقا يف رفض األدلة اللغوية والشواهد التي
استدل بها الكوفيون عىل ما ذهبوا إليه؟
•سيحاول هذا البحث -إن شاء الله -أن يجيب عن هذه األسئلة
وغريها ّمما يتبادر إىل األذهان عند دراسة هذه املسألة النحوية،
ويقف عىل عدد من املسائل النحوية املتعلقة بها.
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث يف أ َّنه سيتتبع رأي النحاة يف مسألة جواز
العطف عىل الضمري املخفوض عند سيبويه ،والنحاة الذين جاؤوا
ّ
ويوضح رأيهم بعدد من الشواهد القرآنية والشعرية التي
بعده،
ذكرها األنباري يف إنصافه التي تتعلق باملسألة النحوية املذكورة
ساب ًقا ،وسيبني البحث -إن شاء الله -إذا كان األنباري قد وقف
موق ًفا منص ًفا من هذه املسألة أم ال.
منهج البحث:
اعتمد البحث يف توضيح املسألة عىل كتاب (اإلنصاف يف مسائل
الخالف بني البرصيني والكوفيني) ،وعدد من كتب النحو التي
تناولت هذه القضية اللغوية ،ومجموعة من تفاسري القرآن
الكريم ،وقراءاته .واعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل،
حيث تت ّبع املسألة النحوية ذاتها يف عدد من الكتب النحوية،
وعرض آراء النحاة واملفرسين يف الشواهد القرآنية ،وذكر وجوه
ّ
ينس
ووضح وجوه تأويلها إن وجدت ،ولم
قراءاتها املختلفة،
َ
بعض الشواهد الشعرية التي استدل بها كتاب اإلنصاف ،والنحاة،
واملفرسون يف هذه املسألة من الدراسة والبحث.
بدأ البحث بمقدمة رشحت مشكلته ،وأهميته ،ومنهجه ،واملصادر
سم إىل ثالثة مباحث؛
التي اعتمد عليها يف طلب مادته العلمية ،ث ّم ُق ِّ
تناول يف األول مسألة جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري
املخفوض يف النحو العربي ،واملبحث الثاني ّ
بي آراء النحاة
أما املبحث الثالث ،فقد عرض أهم
واللغويني يف هذه املسألةَّ ،
َ
اس ا َّت ُقوا
الشواهد يف هذه املسألة ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :يا أ ُّيهَا ال َّن ُ
س َو ِ
َر َّب ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِمنْ َن ْف ٍ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْنهَا َزوْجَ هَا َو َب َّث ِم ْنهُ َما
َ
ِرجَ ً
سا َء ُل َ
ون ِب ِه َو ْال ْرحَ ا َم إ ِنَّ اللَّ َه
سا ًء َوا َّت ُقوا اللَّ َه الَّ ِذي َت َ
ال َك ِثريًا َو ِن َ
َك َ
سبي ِل الل ِه
ان عَ لَ ْي ُك ْم َر ِقي ًبا﴾ [النساء ]1:وقوله تعاىل:
َ
﴿وص ٍّد عنْ َ
ُ
الحرا ِم﴾ [البقرة ،]217:وقول الشاعر (بديع،
وك ْف ٍر ب ِه وامل َ ْسجِ ِد َ

 ،1996ج.)60 :5
َ
والك ْعب ُغ ٌ
وط َن َفا ِن ُف
وما َب ْي َنها
السواري س ُيو َفنا َ ...
ن َعلّ ُق يف ِم ْث ِل َّ
وهي شواهد استد َّل بها الكوفيون عىل رأيهم ،وأبطلها األنباري،
وبعد ذلك كانت الخاتمة التي اشتملت عىل أهم النتائج التي توصل
إليها البحث ،وبعض التوصيات.

املبحث األول :مسألة جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري
املخفوض
املسألة :ذهب الكوفيون إىل أنه يجب العطف عىل الضمري املخفوض،
وذلك نحو قولك «مررت بك وزيد» ،وذهب البرصيون إىل أنه ال
يجوز (األنباري ،2005 ،ج.)42 -34 :2
حني نتتبع القاعدة النحوية املتعلقة بمسألة جواز العطف عىل
الضمري املخفوض يف كتب النحو ،نجد أنَّ هذه املسألة اختلف
النحاة املتقدمون فيها ،فقد وقف جمهور البرصيني موقف املانع
ومخالفة من أجازها ،فيما كان الكوفيون  -ومعظم أساتذتهم
الذين كانوا معارصين للبرصيني -يجيزونها ،ويستدلون بها يف
أمثلتهم ومؤلفاتهم ،وما ذكره أبو الربكات األنباري ( 577هـ)
يف كتابه (اإلنصاف) خري دليل عىل ذلك (األنباري ،2005 ،ج:2
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.)42 -34
املبحث الثاني :موقف النحاة من مسألة عطف االسم الظاهر عىل
الضمري املخفوض
انقسم النحاة يف هذه املسألة إىل ثالثة مواقف:
أوالً :موقف املانعني :ويمثله جمهور البرصيني ،والفراء ،وتفصيل
ذلك :كان جمهور البرصيني وعىل رأسهم سيبويه (180هـ)
متفقني عىل عدم جواز صحة عطف االسم الظاهر عىل الضمري
ُ
مررت
املخفوض ،وعدُّوه من القبيح ،إذ إ ّنه من القبيح أن تقول:
َ
بك وزي ٍد واستثنى من ذلك ما كان عىل سبيل الرضورة الشعرية،

فقال« :وقد يجوز يف الشعر أن ُترشك بني الظاهر واملضمر عىل
املرفوع ،واملجرور إذا اضطر الشاعر» (سيبويه ،1988 ،ج:2
 ،)381ويقصد سيبويه بكالمه هذا أ ّنه كان من القبيح يف العربية
عطف االسم املرفوع عىل الضمري املرفوع ،فال يجوز أن تقول:
ُ
«فعلت وعب ُد الل ِه» ،كذلك ال يجوز عطف االسم الظاهر املجرور
مررت َ
ُ
بك وزي ٍد،
عىل الضمري املخفوض دون إعادة الجار ،كقولك:
لك َّنه ج َّوزهما يف الرضورة الشعرية.
ومثله ذهب الفراء (207هـ)( ،الف ّراء ،د.ت :ج ،)252 ،1واألخفش
األوسط (215هـ)( ،األخفش األوسط ،1990 ،ج ،)243 :1واملربد
(285هـ)( ،املربد ،د.ت :ج ،)255 ،1والزجاج (311هـ)( ،الزجاج،
 ،1988ج ،)7 -5 :2والنحاس (338هـ)( ،النحاس1409 ،هـ،
ج ،)8 :3والفاريس (الفاريس ،)229 :2003 ،وأبو عيل الفاريس
(377هـ) الذي ذكره بعض النحاة أ َّنه أجاز هذا النوع من العطف
(األشموني :1998 ،ج )394 :2مع أ َّنه من املمانعني ،وتجدر
اإلشارة إىل أنَّ بعضهم لم يذكر شي ًئا عن الرضورة الشعرية.
وجاء بعدهم عدد من النحاة ،الذين نهجوا نهج األوائل يف منع
هذا النوع من العطف ،كأبي الحسن ابن الوراق (381هـ)( ،ابن
الوراق ،)299 :1٩99 ،وابن جني (392هـ)( ،ابن جني ،د.ت)97 :
والزمخرشي (592هـ)( ،الزمخرشي ،)388 :1993 ،الذين است َّنوا
س َّنة سيبويه ،ولم يجيزوها إال للرضورة الشعرية ،ومثلهم فعل
ابن الحاجب األسنوي (646هـ)( ،ابن الحاجب،)318 :2010 ،
أما من املتأخرين،
واملكودي (672هـ)( ،املكوديَّ .)231 :2005 ،
فكان ابن الصائغ (720هـ)( ،ابن الصائغ ،2005 ،ج،)702 :2
وأبو الفداء النحوي (732هـ)( ،أبو الفداء ،2000 ،ج ،)229 :1
والصبان (1206هـ) يف حاشيته عىل رشح األشموني ( الصبان،
 ،1997ج.)170 :3
ثان ًيا :موقف املجيزين مطل ًقا ،ويمثله الكوفيون ما عدا الفراء،
ويونس ،واألخفش ،إذ قالوا :الدليل عىل أنه يجوز أ َّنه جاء يف
القرآن الكريم ،وكالم العرب (األنباري ،2005 ،ج)42 -34 :2؛
(السيوطي ،د.ت ،ج.)221 :3
ونجد أبا سعيد السريايف (368هـ) يلمح من خالل كلماته ،وهو
يتناول يف رشحه هذه القضية اللغوية يف كتاب سيبويه أ َّنه وقف
مع جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري املخفوض ،ويعلل
رأيه هذا :بأ َّنه كثري يف الشعر العربي ،وهو يخالف بذلك ما قال
به سيبويه واملربد اللذان منعاه مطل ًقا؛ إال يف الرضورة الشعرية،
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مررت بزي ٍد َ
ُ
ُ
ومررت
وك ،كذلك تقول:
فقال« :وال يجوز أن تقول:
بك وزي ٍد ،فتحمل كل واحد منهما عىل صاحبه ،وقد شايعه -يقصد
بكالمه هنا سيبويه -أبو العباس املربد يف ذلك ،وقد جاء يف الشعر
عطف الظاهر عىل الضمري املجرور يف أبيات كثرية» (السريايف،
 ،2008ج.)145 :3
ويالحظ املتتبع لهذه املسألة النحوية أنَّ النحاة املتأخرين مال كثري
منهم إىل األخذ بجواز هذه املسألة النحوية مطل ًقا ،ولم يشرتطوا
لها الرضورة الشعرية مثلما فعل سيبويه ،واملربد ،وغريهما من
جمهور النحاة ،كابن مالك (672هـ) صاحب األلفية ،وابن هشام
األنصاري (761هـ) الذي أجاز عطف االسم الظاهر عىل الضمري،
وذهب مذهب ابن مالك يف ألفيته حول عدم لزوم إعادة حرف
الجر يف االسم املعطوف عىل الضمري املخفوض ،وقدَّم شاهدًا لغو ًّيا
صحة ذلك؛ وهو حكاية قطرب حني قال( :ما فيها
جديدًا عىل
ّ
ِ
وفرسه) (ابن مالك ،1990،ج)376 :3؛ (ابن هشام ،د.ت،
غريِه
ج.)354 :3
ولم يكتف ابن هشام األنصاري بهذا؛ بل ذهب إىل أبعد مما ذهب
إليه سيبويه وخالفه؛ حيث رأى أ ّنه ال رضورة لقرينة القسم أو
االستفهام من أجل إعمال حرف الجر املضمر ،فقال« :وقد يحذف
حرف الجر -مع بقاء الجر ،كقول رؤبة ،وقد قيل له :كيفَ
عافاك اللهُ» (ابن هشام ،د.ت ،ج،)266 :2
أصبحتَ ؟ فقال :خريٍ،
وقد ذكر ابن جني قول رؤبة السابق الذي استدل به ابن هشام
(رس صناعة اإلعراب) ،وتركه دون تعليق أو رشح (ابن
يف كتابه
ّ
جني ،2000 ،ج.)143 :1
أما الزمخرشي ،فقد منع العطف عىل الضمري املخفوض إال بإعادة
ّ
َ
وعافاك اللهُ :بجر
حرف الجر ،وعلَّل الجر يف قول رؤبة :خريٍ،
كلمة (خريٍ) بحرف قسم مضمر (الزمخرشي،)388 :1993 ،
واملالحظ أنَّ قول رؤبة ال وجود فيه لقرينة االستفهام اللفظية،
أو القسم التي تجوز بقاء عمل حرف الجر مع إضماره ،فكيف
أعمل الزمخرشي حرف الجر املضمر دون قرينة ،وخالف بذلك رأي
الجمهور الذي تبناه؟
ومن املجوزين للعطف عىل الضمري املجرور ابن عقيل (769هـ)
الذي سمح به دون قيد أو رشط ،،وخالف بذلك رأي جمهور النحاة
الذين اشرتطوا إعادته يف حال الجر ،وعلَّل رأيه لوجود الشواهد
اللغوية الشعرية ،والنثرية املسموعة ،والكثرية عىل هذا الباب (ابن
عقيل ،2004 ،ج .)169 :3وكذلك سمح به الشاطبي (790هـ)،
(الشاطبي ،2007 ،ج ،)561 :2والسيوطي (911هـ)( ،السيوطي،
.)156 :2006
أما ابن يعيش (643هـ) ،فقد عرض رأي الزمخرشي يف هذه
َّ
املسألة النحوية؛ حني رشح كتاب (املفصل يف صنعة اإلعراب)،
خاصا به ال بالرفض وال بالقبول،
لك َّننا ال نجد له يف رشحه رأ ًيا
ًّ
فضال عن أ َّنه لم يناقش سبب منع النحاة أو الزمخرشي عدم جواز
العطف عىل الضمري املخفوض (ابن يعيش ،2001 ،ج.)282 :2
ً
ثالثا :موقف املجيزين ،وهو مرشوط ،وبيان ذلك أنه إذا أكد
الضمري جاز العطف نحو« :مررت بك أنت وزي ٍد» ،وهو مذهب
الجرمي والزيادي (األشموني ،1998 ،ج.)396 :2

الزعبي والدويري

املبحث الثالث :شواهد املسألة يف اللغة العربية
الشاهد األول( :اآلية األوىل من سورة النساء):
ذكر أبو الربكات األنباري يف كتاب (اإلنصاف) أنَّ البرصيني
منعوا العطف عىل الضمري املخفوض ،فيما أجازه الكوفيون
مستدلني عىل صحة ذلك بعدد من الشواهد القرآنية ،كقوله
س َو ِ
اس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِمنْ َن ْف ٍ
اح َد ٍة
تعاىلَ ﴿ :يا أ َ ُّيهَا ال َّن ُ
َو َخلَ َق ِم ْنهَا َزوْجَ هَا َو َب َّث ِم ْنهُ َما ِرجَ ً
سا ًء َوا َّت ُقوا اللَّ َه
ال َك ِثريًا َو ِن َ
سا َء ُل َ
ون ِب ِه َو ْالَ ْرحَ ا َم إ ِنَّ اللَّ َه َك َ
ان عَ لَ ْي ُك ْم َر ِقي ًبا﴾ [النساء]1:
الَّ ِذي َت َ
(األنباري ،2005 ،ج34 :2؛ البغوي ،1420 ،ج530 :1؛ ابن كثري،
 ،2004ج212 :1؛ السيوطي ،2004 ،ج ،)97 :1وهناك قراءة برفع
(األرحام) ،وهي قراءة شاذة ألبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد،
ُ
وتأويل الرفع فيها عىل االبتداء ،خربه محذوف تقديره (مما يجب
أن تتقوه)( ،ابن جني ،١٩٩٨ ،ج ،)322 :1وبخفض (األرحا ِم) يف
قراءة حمزة الزيات وغريه ممن قرأ بهذه القراءة (ابن زنجلة،
288 :2001؛ القيس ،1987 ،ج.)376 :1
وقد استدل الكوفيون بقراءة الخفض يف اآلية السابقة عىل جواز
العطف عىل الضمري املخفوض ،لكنَّ األنباري رفض هذا االستدالل،
«أما احتجاجهم بقوله تعاىل:
وردَّه يف كتابه ( اإلنصاف) ،فقالَّ :
َ
تساءلون ب ِه واألرحا ِم» [النساء ،]1:فال حجة
«واتقوا الله الذي
لهم فيه من وجهني ،أحدهما :أنَّ قوله تعاىل« :واألرحا ِم» ليس
مجرو ًرا بالعطف عىل الضمري املجرور ،وإ ّنما هو مجرور بالقسم،
وجواب القسم قوله تعاىل« :إنَّ الله كان عليكم رقي ًبا» ،والوجه
الثاني :أنَّ قوله تعاىل« :واألرحا ِم» مجرور بباء مقدرة غري ملفوظ
بها ،وتقديره»:وباألرحا ِم» ،فحذفت لداللة األوىل عليها» (األنباري،
 ،2005ج ،)34 :2إذ جعل األنباري كلمة (واألرحا ِم) يف قراءة
الخفض مجرورة بحرف القسم (الباء) املقدَّر ،و(الواو) التي
سبقتها للعطف.
وقبل أن نفند ر َّد األنباري عىل كلمات الكوفيني نذكر أنَّ هناك
قاعدة نحوية تنص عىل أنّ حرف الجر (ال يجوز أن يضمر)؛ أل ّنه
يبطل عمله إن هو أضمر ،وقد اشرتط سيبويه لعمل حروف الجر
ً
دليل أو قرين ًة ُّ
تدل عليها كالقسم كأن نقول :الل ِه
مع اإلضمار
ألفعلنَّ  ،أي :والل ِه ألفعلنَّ  ،بالل ِه ألفعلنَّ  ،أو االستفهام ،مثل أن
نقول :أزي ٍد؟ ،أي :أمررتَ بزي ٍد؟ (سيبويه  :1988،ج ،94 ،1ج:3
.)500 -498 ،82
ويعلِّل ابن الوراق عدم جواز إضمار حروف الجر؛ ألنها تجري يف
الضعف مجرى حروف الجزم ،وحروف الجزم ال تضمر ،وكذلك
حروف الجر ،ويذهب ابن الوراق إىل أبعد من هذا؛ ليمنع إضمار
جميع الحروف عىل اختالف عملها النحوي ،ويرى أنَّ مر َّد ذلك
عائد لضعفها جميعها ،فقال»:وجملة األمر أنَّ جميع الحروف
ال يجوز إضمارها؛ لضعفها» (ابن الوراق ،)299 :1999 ،ونجد
بعض النحويني واملفرسين الذين تعرضوا لتسويغ قراءة الجر يف
اآلية األوىل من سورة النساء بجعل كلمة (األرحا ِم) مجرورة بباء
القسم املقدرة كما ب َّينا يف ر ِّد األنباري عىل الكوفيني ،وحينئ ٍذ تكون
(الواو) املذكورة قبل كلمة (األرحا ِم) يف اآلية هي واو العطف التي

عطفت (باألرحا ِم) عىل (به) ،دون لزوم إعادة الخافض لوجود
قرينة القسم التي اشرتطها سيبويه ،وذكرناها ساب ًقا ،ليصري
معنى اآلية :أقسم بالل ِه ،وأقسم باألرحا ِم ،وهذا التقدير أوقع
الخالف بينهم من ثالثة وجوه:
الوجه األول :ذهب بعضهم إىل أنَّ (الواو) املذكورة يف اآلية السابقة
هي (واو) القسم ،وليست العاطفة؛ حيث إ َّنه يجوز يف اللغة أن
نستعيض عن (باء) القسم بــ (الواو)؛ أل َّنها تقوم مقامها،
وتؤدي معناها ،وهذا التفسري ذهب إليه بعض املفرسين يف
تأويل قراءة حمزة بخفض (األرحا ِم) ،و َقبِلوا القراءة املتواترة
بجر كلمة (األرحا ِم) يف اآلية األوىل من سورة النساء عىل قلة
(البغوي1420 ،هـ ,ج561 -530 :1؛ ابن كثري ،12004 ،ج212 :1؛
الجزائري ،2003 ،ج432 :1؛ السيوطي ،د.ت ،ج97 :1؛ أبو الفداء،
 ،2000ج.)229 :1
الوجه الثاني :ذهب بعض النحاة إىل الرأي القائل بعدم صحة
خفض كلمة (األرحا ِم) عىل سبيل القسم (العكربي ،د.ت ،ج:1
)327؛ ألنَّ يف هذا االستخدام قبح قول لم تألفه العرب (ألنَّ العرب
ً
مخفوضا عىل مخفوض ،وقد ُك ِّني عنه) (الف ّراء ،د.ت ،ج:1
ال تر ُّد
253؛ سيبويه ،1988 ،ج ،)382 -381 :2وكالم العرب املوثوق
بلغتهم ُي َع ُّد مرجعًا مه ًّما يستند إليه النحاة يف استنباط القواعد
النحوية ،ويحتكمون إليه فيما اختلفوا فيه لغو ًّيا ،لك َّننا نجد بعض
النحاة من رفض قراءة الخفض وردَّها أو ض َّعفها ،كاألخفش
تماما ،وهو يف هذا يقف موقف
األوسط الذي طعن يف صحتها
ً
القاعدة النحوية التي تمنع ر َّد االسم الظاهر عىل الضمري ،ألنّ
الظاهر أقوى من املضمر يف اللغة (األخفش األوسط ،1990 ،ج:1
 ،)243وذهب الزَّجاج املذهب نفسه فع َّد خفض كلمة (األرحا ِم)
خطأ ً يف العربية ،وال يجوز إال يف الرضورة الشعرية ،واستبعد أن
يكون الخفض يف القراءة املتواترة مردُّه إىل تقدير القسم؛ ألنَّ
ذلك خطأ يف أمر الدين؛ ألنَّ النبي صىل الله عليه وسلم قال« :ال
تحلفوا بآبائكم» (البخاري1422 ،هـ :حديث رقم ،3836 :ج،5
َ
تساءلون ب ِه واألرحا ِم عىل ذا»؟ (الزّجاج،
 ،)42فكيف يكون والذي
 ،1988ج ،)7 -5 :2وعىل الرغم من معرفته بقدسية القراءة
املتواترة عن رسول الله -صىل الله عليه وسلم -وأ ّنه ال يجوز
ً
تعليل لقراءة الخفض ،والسؤال املطروح
ردُّها؛ وال نجده يقدم
إن كانت قراءة حمزة بالخفض لكلمة (األرحام) قراءة خاطئة
كما قال الزّجاج ،فلماذا ذكرها املفرسون يف تفاسريهم ،والنحاة
يف مؤلفاتهم ،وحاولوا تخريج وجه تأويل لقراءتها؟ والجواب عن
التساؤل باآلتي :إنَّ قراءة الخفض قراءة متواترة عن رسول الله
صىل الله عليه وسلم ،-وهي حت ًما ُس َّنة نبوية ال يمكن ردُّهارشعً ا ،وبرأي النحاة ال تخالف مسموعً ا (إال أنَّ القراءة ال ُتخالَف؛
السنة) (سيبويه ،1988 ،ج ،)148 :1فلو كانت قراءة
ألنَّ القراءة ُّ
الخفض خاطئة لردَّها عليه الصالة والسالم ،ومنع القراءة بها.
وذهب املذهب نفسه الزمخرشي (الزمخرشي،)162 :1993 ،
وكذلك املربد الذي علَّل سبب منعه تقدير القسم يف كلمة (األرحا ِم)
موضحا ذلك بقوله« :فإن قال قائل :فلم ال يكون ذلك
خوف اللبس،
ً
لبسا؛ فبنيتها
يف (الباء)؟ قيل :ألنَّ (الباء) يرشكها مثلها ،فتخاف ً
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أبدًا الكرس مع الظاهر واملضمر» (املربد ،د.ت ،ج ،)255 :1ويقصد
املربد يف كالمه السابق أنَّ (باء) القسم أقوى من (واو) القسم
أما
التي قد تنوب منابها ،وتعمل عملها ،كما أرشنا إىل ذلك ساب ًقاَّ ،
العكربي (616هـ) ،فقد أ َّول جر كلمة (األرحا ِم) يف قراءة الخفض
عىل أ َّنها مجرورة باإلضافة إىل كلمة (رب) املقدرة املجرورة بباء
القسم؛ أي :برب األرحا ِم ،فحذف حرف الجر واملضاف ،وبقي
املضاف إليه (العكربي ،د.ت ،ج.)237 :1
الوجه الثالث :نجد فري ًقا من النحاة استبعد ج َّر كلمة (األرحا ِم)
بالقسم ،وذهبوا إىل أنَّ تقدير القسم يف هذه اآلية غري صحيح،
وقبلوا القراءة املتواترة ،ولم يخطئوها ،ومالوا إىل جعل قراءة
حمزة بالخفض عط ًفا عىل الضمري املخفوض قراء ًة صائب ًة
(الفايس1419 ،هـ ،ج ،)459 :1أي :أنهم خالفوا القاعدة النحوية
يف سبيل تخريج القراءة املتواترة.
ونخلص مما سبق إىل أنَّ النحاة واملفرسين لم يقفوا من قراءة
الخفض املوقف نفسه ،فمنهم من َقبِل تقدير الج ِّر بحرف القسم
املقدر ،ومنهم من رفض هذا التقدير؛ لعدم استوائه مع املعنى
الرشعي يف تحريم القسم بغري الله ،ومنهم من رفض تقدير القسم،
وقبل بجواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري املخفوض ،وخالف
القاعدة النحوية ،ومعنى ذلك أنَّ رفض األنباري رأي الكوفيني
وشواهدهم يف مسألة جواز العطف عىل الضمري املخفوض ليس
ً
رفضا متعص ًبا.
إال
الشاهد الثاني :اآلية ( )217من سورة البقرة:
كانت اآلية ( )217من سورة البقرة من الشواهد التي استدل بها
الكوفيون عىل جواز العطف عىل الضمري املخفوض ،يقول الله
سبي ِل الل ِه ُ
الحرا ِم ﴾ [البقرة:
تعاىل:
َ
وك ْف ٍر ب ِه وامل َ ْسجِ ِد َ
﴿وص ٍّد عنْ َ
 ،]227حيث يرى الكوفيون أنَّ كلمة (املسج ِد) عطفت عىل الضمري
ُ
(وكف ٍر ب ِه) ،لكنَّ األنباري رفض هذا
املجرور يف (به) يف جملة
َّ
﴿وص ٍّد
«وأما قوله تعاىل:
وخطأه ،فقال:
العطف النحوي ،وردَّه،
َ
َّ
سبي ِل الل ِه ُ
الحرا ِم ﴾ فال ُح َّجة لهم فيه؛ ألنَّ
وك ْف ٍر ب ِه وامل َ ْسجِ ِد َ
عنْ َ
املسجد الحرام مجرور بالعطف عىل سبيل الله ال بالعطف عىل
(به) ،والتقدير وص ٍّد عن سبيل الله ،وعن املسجد الحرام؛ ألنَّ
إضافة الص ِّد عنه أكثر االستعمال من إضافة الكفر به ،أال ترى
ُ
كفرت
أ َّنهم يقولون« :صددت ُه عن املسج ِد ،وال يكادون يقولون:
باملسج ِد» (األنباري ،2005 ،ج.)40 :2
كان ابن مالك النحوي -كما أرشنا ساب ًقا يف البحث -من النحاة
الذين ذهبوا إىل القول بجواز العطف عىل الضمري املجرور دون قيد
أو رشط ،وقد ذهب يف كتابه (رشح تسهيل الفوائد) إىل االستدالل
صحة ما ذهب إليه يف جواز العطف عىل الضمري
بهذه اآلية عىل
َّ
املجرور ،وقدَّم لنا رشحً ا يفرس فيه أنَّ كلمة (املسج ِد) عطفت
عىل الضمري (به) ،ولم يقبل ما ذهب إليه األنباري يف تعليل سبب
جر الكلمة بعطفها عىل(سبي ِل) ،فقال« :ومن مؤيدات الجواز بجر
(املسج ِد) بالعطف عىل الهاء ،ال بالعطف عىل (سبيل)؛ الستلزامه
الصلة
العطف عىل املصدر قبل تمام صلته؛ ألنَّ املعطوف عىل جزء ِّ
الصلة» (ابن مالك ،1990 ،ج.)376 :3
داخل يف ِّ
ويرى األشموني (900هـ) ما رآه ابن مالك يف رشحه األلفية أنَّ
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األنباري قد أخطأ يف تقديره النحوي حني ع َّد كلمة (املسج ِد) قد
صحة جواز
عطفت عىل(سبي ِل) يف (اآلية )217؛ أل َّنه يرى عدم
َّ
عطف كلمة عىل أخرى لم تستكمل متعلقاتها اللغوية بعد ،فربأيه
ال يجوز عطف كلمة (املسج ِد) عىل كلمة (صدٍّ)؛ ألنَّ األخرية مصدر،
وقد تعلق بها املضاف إليه لفظ الجاللة (الله) ،ويرى أنَّ كلمة
(صدٍّ) املصدر قد عطف عليها املصدر كلمة (كفر) ،فقال»:إذ ليس
العطف عىل (السبي ِل)؛ أل َّنه صلة املصدر ،وقد عُ طف عليه (الكفر)،
وال يعطف عىل املصدر حتى تكتمل معموالته» (األشموني،1998 ،
ج.)396 :3
ونخلص من رشح األشموني إىل أ َّنه ال يجوز لغة أن نعطف عىل
معمول لم يستكمل معموالته املتعلقة به تعل ًقا يكاد يجعلهما
بمنزلة اليشء الواحد كاملضاف واملضاف إليه ،وهذا الرأي أقرب
إىل اللغة واملنطق ،وقد َّ
أكد األنباري مسألة عدم جواز الفصل بني
املضاف واملضاف إليه يف كتابه (اإلنصاف) (األنباري ،2005 ،ج:2
وفصل فيها القول؛ ولذلك نجد الشاهد الذي قدَّمه الكوفيون يف
،)3
َّ
اآلية الكريمة السابقة (البقرة )217 :دليالً عىل جواز العطف عىل
الضمري املخفوض ،وهذا يعني أنَّ تخريجه يف جر كلمة (املسج ِد)
صحيحا.
تخريجا
من اآلية السابقة ليس
ً
ً
الشاهد الثالث( :وما بينها والكعبِ غوط نفانف):
ذكر األنباري يف إنصافه شاهدًا لغو ًّيا آخر استدل به الكوفيون عىل
جواز العطف عىل الضمري املخفوض ،يقول فيه الشاعر (السريايف،
السواري
 ،2008ج145 :3؛ األنباري ،2005 ،جُ )35 :2ن َعلِّ ُق يف ِم ْث ِل َّ
وط َنفا ِ ُ
وما َب ْي َنها وال َك ْعبِ ُغ ٌ
نف
ُس ُيوفنا
َ
إذ عطفت كلمة (والكعبِ ) عىل الضمري املخفوض باإلضافة يف
كلمة (بينها) ،يف حني رأى األنباري أنَّ هذا التأويل ال يصحُّ قوالً
واحدًا ،وقدَّم رأيه يف هذه املسألة بقوله« :فال ُح َّجة فيه أيضا -
يقصد الشاهد الشعري السابق -أل َّنه ليس مجرو ًرا عىل ما ذكروا،
وإ َّنما هو مجرور عىل تقدير تكرير «بني» مرة أخرى ،فكأ َّنه
قال :وما بينها وبني الكعبِ  ،فحذف الثانية لداللة األوىل عليها»
(األنباري ،٢٠٠٥ ،ج.)41 :2
ويرى أبو سعيد السريايف (368هـ)  -وهو من النحاة األوائل الذين
تعرضوا لكتاب سيبويه بالرشح والتفصيل -أنَّ كلمة (الكعبِ )
قد ُجرت بعطفها عىل الضمري املخفوض يف كلمة (بينها) من
الشاهد السابق ،ويعلِّل رأيه هذا لعدم وجود عامل فعيل سبق كلمة
(الكعبِ ) يمكن لنا أن نؤول جر الكلمة بالنصب عىل نزع الخافض؛
ولذلك فهو يرى أ َّنه يف هذه الحال خفضها واجب ورضورة ،فقال:
«وأما ،فاذهب فما بك واأليا ِم ،وما بينها والكعبِ ؛ فليس قبلهما
َّ
فعل يحمالن عليه ،وينصبان ،فالرضورة حملهما عىل الخافض»
(السريايف ،2008 ،ج.)146 :3
ويبدو أنَّ التقدير اللغوي الذي قدِّر به األنباري املسألة يف هذا
الشاهد؛ إذ جعل كلمة (الكعبِ ) مجرورة بـالظرف املضمر (بني)
قد سبقه إليه أبو سعيد السريايف يف رشحه كتاب سيبويه ،فبعد أن
ذكر الشاهد الشعري السابق قال« :أراد :وبني الكعبِ » (السريايف،
 ،2008ج ،)146 :3ويبدو أنَّ األنباري قد أخذ هذا التقدير اللغوي
يف هذا الشاهد من السريايف؛ أل َّنه أقدم منه ،وسبقه إىل الحديث يف

الزعبي والدويري

هذا الشاهد ،وألنَّ األنباري قد اطلع عىل رشحه لكتاب سيبويه.
لكننا نجد يف تخريج السريايف واألنباري لجر كلمة (والكعبِ ) يف
الشاهد السابق مخالفة لجمهور النحاة الذين أجمعوا عىل رضورة
إعادة الخافض يف حال كان املعطوف اس ًما ظاه ًرا ،واملعطوف عليه
الساج ،د.ت ،ج:2
ضمريًا مضم ًرا (سيبويه ،1988 ،ج381 :2؛ ابن ّ
79؛ ابن جني ،د.ت ،ج.)97 :1
ونجد عماد الدين إسماعيل املعروف بأبي الفداء النحوي (وهو
من النحاة املتأخرين نسب ًّيا) قد ذهب املذهب نفسه ،فخطأ ما
قاله السريايف واألنباري يف تقدير الظرف املضمر (بني) يف الشاهد
السابق ،ويع ُّد جر كلمة (والكعبِ ) بتقدير ظرف محذوف ليس
صحيحا ،معتمدًا يف ذلك عىل رأي النحاة الذين سبقوه يف جعل
ً
الظروف وتوابعها املضافة إليها بمنزلة اليشء الواحد ،وهي بذلك
تماما مثل حروف الجر ،واألسماء املجرورة بها؛ حيث ال يجوز
ً
إضمارها ،وبإضمارها يبطل عملها ،وبرأي أبي الفداء أ َّنه مثلما
اشرتط النحاة رضورة إعادة حرف الجر مع مجروره ،كان ال بد
من إعادة الظرف الخافض مع مخفوضه باإلضافة (وإذا عطف
عىل الضمري املجرور أعيد الجار حر ًفا كان أو مضا ًفا ،نحو :مررت
بك وبزي ِد ،وجلست بيني وبني زي ٍد) (أبو الفداء ،2004 ،ج.)229 :1
الشاهد الرابع :قال العباس بن مرداس:
أكر عىل الكتيبة ال أبايل  ...أحتفي كان فيها أم سواها
موطن الشاهد هنا جر (سواها) عط ًفا عىل الضمري يف (فيها)
أما هذا البيت األخري فليس فيه حجة؛ ألن سواها
قال أبو سعيدّ :
ظرف؛ أال ترى أنه يجوز أن تقول :أيف اليوم كان حتف زيد أم
يوم الجمعة؟ (السريايف ،2008 ،ج ،)145 :3وذكر ناظر الجيش
هذا الشاهد يف حديثه عن جواز عطف االسم الظاهر عىل الضمري
املخفوض (ناظر الجيش1428 ،هـ ،ج.)3501 :7
الشاهد الخامس :الحديث النبوي
َ
عَ نْ عَ ْب ِد اللَّ ِه ْبنِ عُ َم َر ْبنِ َ
الخ َّطابِ َر ِ َ
ض اللَّ ُه عَ ْنهُ َما :أنَّ َر ُسو َل
صا َرى
سلَّ َم َقا َل« :إ َّن َما َم َث ُل ُك ْم َواليَهُ ود َوال َّن َ
اللَّ ِه َ
ص َّل الل ُه عَ لَ ْي ِه َو َ
اس َت ْع َم َل عُ َّم ً
ص ِ
ف ال َّنهَا ِر عَ َل
الَ ،ف َقا َلَ :منْ َي ْع َم ُل ِل إ َِل ِن ْ
َك َر ُج ٍل ْ
َاط ِقري ٍ
ِقري ٍ
َاط» (البخاري1422 ،هـ :حديث رقم ،2269 :ج،)90 ،3
وموطن الشاهد جر اليهود بالعطف عىل الضمري يف (مثلكم) (ناظر
الجيش1428 ،هـ ،ج.)3500 :7
ذكر النحاة الكثري من الشواهد( :القرآنية والشعرية) التي تمثل
هذه القضية ،وتم رصدها يف الجدول()١
الخاتمة
لم يكن هدف البحث انتقاد أبي الربكات األنباري فيما تناوله من
مسائل لغوية ،وقضايا نحوية يف كتابه اإلنصاف؛ ملجرد النقد،
بقدر ما كان الهدف منه معرفة حقيقة األمر املتعلق بمسألة جواز
العطف عىل الضمري املخفوض عند النحاة واملفرسين ،والوقوف
باملتعلمني عىل صحة الشواهد اللغوية يف هذه املسألة ،فبعد أن
بحثنا يف املبحث األول مسألة جواز العطف عىل الضمري املخفوض
التي ذكرها ،وناقشها األنباري يف املسألة الخامسة والستني من
كتابه (اإلنصاف يف مسائل الخالف بني البرصيني والكوفيني)،

جدول ( )1الشواهد( :القرآنية والشعرية) للنحاة التي تمثل هذه القضية
الرقم

الشاهد

موطن الشاهد

1

سا ِء قُ ِل َّ
للاُ يُ ْفتِي ُك ْم فِي ِهنَّ َو َما يُ ْتلَى
قال تعالىَ ﴿:ويَ ْ
ستَ ْفتُونَ َك فِي النِّ َ
َعلَ ْي ُك ْم ﴾ [النساء]127 :

عطف (ما) على الضمير

2

َّاس ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم ِم ْن ُه ْم َوا ْل ُمؤْ ِمنُونَ يُؤْ ِمنُونَ بِ َما
قال تعالى﴿ :لَ ِك ِن الر ِ
أُ ْن ِز َل إلي َك َو َما أُ ْن ِز َل ِمنْ قَ ْبلِ َك َوا ْل ُمقِيمِينَ الصَّالةَ﴾ [النساء]162 :

3

ستُ ْم لَهُ بِ َرا ِزقِينَ ﴾
ش َو َمنْ لَ ْ
قال تعالىَ ﴿ :و َج َع ْلنَا لَ ُك ْم فِي َها َم َعايِ َ
[الحجر]20 :

4

ّ
هل سألت بذي الجماجم عنهم  ...وأبي نعيم ذي اللواء المحرق

5

إذا بنا بل أنيسان اتقت فئة  ...ظلت مؤمنة ممن يعاديها

6

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا  ...فاذهب فما بك واأليام من عجب

7

ش َو ِر
ب َح ْ
آبَك أيّ ْه بِ َي أو ُم َ
الجلَّة َجا ٍ
ص َّد ِر  ...من ُح ُم ِر ِ

8

بنا أبدا ال غيرنا يدرك المنى  ...وتكشف غ ّماء الخطوب الفوادح

9

إذا أوقدوا نارا لحرب عد ّوهم  ...فقد حاب من يصلى بها وسعيرها

10

لو كان لي وزهير ثالث وردت  ...من الحمام عدانا ش ّر مورود

في (فيهن)
عطف (المقيمين) على
الضمير في (إليك)
عطف (من) على
الضمير في (لكم)
عطف (أبي نعيم) على
الضمير في (عنهم)
عطف (أنيسان) على
الضمير في (بنا)
عطف (األيام) على
الكاف في (بك)
عطف (مصدَّر) على
الضمير في (بي)
عطف (غيرنا) على
الضمير في (بنا)
عطف (سعيرها) على
الضمير في (بها)
عطف (زهير) على
الضمير في (لي)

وبعد الحديث عن موقف النحاة من هذه املسألة يف املبحث الثاني،
تناولنا الشواهد اللغوية( :القرآنية ،والحديث النبوي ،والشعر،
وفصلنا قول املفرسين والنحاة
وأقوال العرب) يف املبحث الثالث،
َّ
فيها جميعا خرج البحث بما يأتي:
أوالً:كانت مسألة جواز العطف عىل الضمري املخفوض خالفي ًة بني
النحاة -كما ب َّينا يف املبحث الثاني -الذين منعها بعضهم مطل ًقا
دون رشوط ،أو أجازها بعضهم برشط كالرضورة الشعرية ،أو
غريها ،أو أجازها بعضهم اآلخر مطل ًقا دون قيد أو رشط ،ويرتتب
عىل ذلك أنَّ قطع األنباري بمنع العطف عىل الضمري املجرور عىل
النحو املذكور يف (اإلنصاف) ،وردَّه األمثلة والشواهد التي استدل
صحة ما قالوه غري مس َّوغ أو معلَّل ،فطاملا
بها الكوفيون عىل
َّ
أجاز قسم من النحاة هذه القاعدة اللغوية ،وأقروها يف كتبهم التي
كانت تع ُّد مرجعًا علم ًّيا يف تدريس النحو يف املدد التاريخية املديدة
للدرس اللغوي ،وما تزال هذه الكتب النحوية تع ُّد مصادر يستقي
منها طالب العلم اليوم قواعدهم النحوية ،ويعللون بها كثريًا من
األنظمة اللغوية ،والسياقات الكالمية املختلفة؛ فمنع العطف عىل
الضمري املخفوض بالصورة القطعية التي ذكرها األنباري يف كتابه
اإلنصاف غري مس َّوغ أو مقبول به.
ثان ًيا:رفض أبو الربكات األنباري استشهاد الكوفيني بقراءة
متواترة ،والقراءة املتواترة ُس َّنة ال يمكن ردُّها؛ أل َّنها موصولة
برسول الله صىل الله عليه وسلم ،وهي حت ًما -برأي النحاة -ال
السنة)
تخالف مسموعً ا (إال أنَّ القراءة ال ُتخالَف؛ ألنَّ القراءة ُّ
(سيبويه ،1988 ،ج ،)148 :1ولو كانت خطأ ً لردَّها عليه الصالة
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والسالم ،ومنع القراءة بها؛ ولذلك فإنَّ القراءة بالخفض لكلمة
(األرحا ِم) يف اآلية األوىل من سورة النساء التي خطأها األنباري
صحيحة ،وال يجوز ردُّها بحال من األحوال.
ً
ثالثا :تقدير األنباري لجر كلمة (األرحا ِم) بالقسم يف (النساء)1:؛
ملحاولة تعليله القراءة املتواترة التي ذكرناها ساب ًقا؛ َّ
خطأه كثري

من النحاة واملفرسين ،وذلك خشية حدوث اللبس لوجود (الواو)
قبل الكلمة؛ خو ًفا من تداخل داللة العطف بداللة القسم من جهة،
وخروج املعنى العام لآلية بأمر نهى الله تعاىل عنه ،ورسوله من
جهة ثانية؛ وهو تحريم القسم بغري الله ع َّز وجل.
رابعًا :خالف أبو الربكات األنباري رأي جمهور النحاة يف تخريج
جر كلمة (واملسج ِد) يف الشاهد الثاني حني ر َّد املعطوف عىل
املعطوف عليه قبل إتمام الصلة بني املعطوف عليه املضاف وصلته
املضاف إليه ،ويع ُّد هذا خطأ ً من األخطاء التي وقع فيها األنباري
بحسب ما أثبته البحث.
خامسا :وقع أبو الربكات األنباري يف أحد أجوبته عن كالم
ً
الكوفيني حني عارضهم ،ور َّد أمثلتهم يف التناقض النحوي؛ حيث
أبطل عمل الجار املضمر يف الشاهد األول الذي بحثناه (اآلية األوىل
من سورة النساء) يف تقديره جر كلمة (واألرحا ِم) ،ثم عاد لتقديره
وإعماله يف جر كلمة (والكعبِ ) يف الشاهد الثالث من البحث (قول
الشاعر :وما بينها والكعبِ غوط نفانف) (األنباري ،2009 ،ج:2
 ،)41وبذلك يكون أبو الربكات األنباري قد خالف قاعدة جمهور
النحاة املتعصب لرأيهم يف تخريجه جر كلمة (والكعبِ ) يف الشاهد
الثالث حيث ال يجوز تقدير جار محذوف يف مسألة عطف الظاهر
عىل املضمر املخفوض دون قرينة القسم ،أو االستفهام من أجل
تقدير الجار مع بقاء عمله.
سادسا :استدالل النحاة يف كتبهم بالشواهد القرآنية ،والحديث
ً
النبوي ،والشعر ،وأقوال العرب املذكورة يف البحث عىل جواز
العطف عىل الضمري املخفوض التي نقضها األنباري يف إنصافه،
وتكرار استشهاد النحاة بها يف غالبية الكتب النحوية يع ُّد دليالً
عىل إيمان النحاة بالشاهد اللغوي فيها ،وأهميتها بالنسبة لهم،
واعتمادهم عليها يف تقعيد القاعدة النحوية؛ وبنا ًء عليه ال يجوز
ر ُّد هذه الشواهد بالبساطة التي اعتمدها األنباري يف إنصافه دون
دليل قوي ،هذا مع قطعية عدم مقدرته هو وغريه عىل ر ِّد القراءة
املتواترة عنه صىل الله عليه وسلم.
الهوامش
1.1الضمري املخفوض :يقصد به الضمري الذي يكون مبن ًّيا يف محل
جر ،فالخفض هو الج ُّر.
2.2يف املصحف العثماني نصب كلمة (األرحا َم) عىل تقدير عامل
النصب املحذوفّ ،
دل عليه العامل املذكور (اتقوا).
3.3استدل به السريايف يف رشحه لكتاب سيبويه عىل جواز العطف
عىل الضمري املخفوض ،وأشار محقق كتاب (رشح كتاب
سيبويه) إىل أنَّ الفراء أنشده ،وأ ّ ّنه منسوب إىل مسكني الدارمي.
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املراجع
القرآن الكريم.
رس صناعة اإلعراب( ،الطبعة
ابن جني ،أبو الفتح عثمانّ ،١٩٩٨ ،
األوىل) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان( ،د.ت) ،اللمع يف العربية ،تحقيق :فائز
فارس( ،د.ط) ،دار الكتب الثقافية ،الكويت.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،1998 ،املحتسب يف تبيني وجوه شواذ
القراءات ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا( ،الطبعة األوىل) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
ابن الحاجب ،جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر املرصي،
 ،2010الكافية يف علم النحو ،تحقيق :صالح عبد العظيم الشاعر،
(الطبعة األوىل) ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.
الرساج ،أبو بكر محمد بن الرسي بن سهل( ،د.ت) ،األصول
ابن
ّ
يف النحو ،تحقيق :عبد الحسني الفتيل( ،د.ط) ،مؤسسة الرسالة،
بريوت.
ابن الصائغ ،أبو عبد الله شمس الدين محمد بن حسن بن سباع بن
أبي بكر الجذامي ،2004 ،اللمحة يف رشح امللحة ،تحقيق :إبراهيم
بن صادق الصاعدي( ،الطبعة األوىل) ،عمادة البحث العلمي املدينة
املنورة ،السعودية.
ابن زنجلة ،أبو زرعة عبد الرحمن بن محمدُ ،2001 ،ح ّجة
القراءات ،تحقيق :سعيد األفغاني( ،الطبعة الخامسة) ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت.
ابن عقيل ،عبد الله بن عبد الرحمن العقييل الهمداني ،2004 ،رشح
ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد( ،د.ط) ،دار الطالئع ،القاهرة.
ابن كثري ،أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر ،2004 ،تفسري ابن كثري،
تحقيق :أحمد بن شعبان بن أحمد ومحمد بن عيادي ابن عبد
الحليم( ،الطبعة األوىل) ،مكتبة الصفا ،القاهرة.
ابن مالك ،أبو عبد الله ،جمال الدين محمد بن عبد الله ،الطائي
الجياني ،1990 ،رشح تسهيل الفوائد ،تحقيق :عبد الرحمن السيد
ومحمد البدوي( ،الطبعة األوىل) ،دار هجر للطباعة.
ابن هشام ،جمال الدين ،عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله
بن يوسف ،أبو محمد األنصاري ،2001 ،مغني اللبيب عن كتب
األعاريب ،تحقيق :أبي عبد الله عيل عاشور( ،الطبعة األوىل) ،دار

الزعبي والدويري

إحياء الرتاث العربي ،بريوت.

الزمخرشي ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،1993 ،
املفصل يف صنعة اإلعراب ،تحقيق بو ملحم( ،الطبعة األوىل)،
مكتبة الهالل ،بريوت.

ابن هشام ،جمال الدين ،عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله
بن يوسف ،أبو محمد األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك
(د.ت) ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي( ،د.ط) ،دار الفكر.
ابن الوراق ،محمد بن عبد الله ،1999 ،علل النحو ،تحقيق :محمود
محمد جاسم درويش( ،الطبعة األوىل) ،مكتبة الرشد ،الرياض.

سيبويه ،أبو برش عمر بن عثمان بن قنرب ،1988 ،الكتاب ،تحقيق:
عبد السالم هارون( ،الطبعة الثالثة) ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.

ابن يعيش ،أبو البقاء موفق الدين يعيش بن عيل بن يعيش،2001 ،
رشح مفصل الزمخرشي ،تحقيق :إميل بديع يعقوب( ،الطبعة
األوىل) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

السريايف ،أبو سعيد السريايف الحسن بن عبد الله بن املرزبان،
 ،2008رشح كتاب سيبويه ،تحقيق :أحمد حسن مهديل وعيل سيد
عيل( ،الطبعة األوىل) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

أبو الفداء ،عماد الدين إسماعيل بن عيل بن محمود بن محمد ابن
عمر بن شاهنشاه بن أيوب ،2000 ،الكناش يف النحو والرصف،
تحقيق :رياض حسن الخوام( ،د.ط) ،املكتبة العرصية ،بريوت.

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،2006 ،االقرتاح يف أصول
النحو ،تحقيق :عبد الكريم عطية( ،الطبعة الثانية) ،دار البريوتي،
دمشق.

األخفش األوسط ،أبو الحسن املجاشعي بالوالء ،1990 ،معاني
القرآن ،تحقيق :هدى محمود قراعة( ،الطبعة األوىل) ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة.

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر( ،د.ت) ،تفسري الجاللني،
(الطبعة األوىل) ،دار الحديث ،القاهرة.

األشموني ،عيل بن محمد بن عيىس ،1998 ،رشح األشموني عىل
ألفية ابن مالك( ،الطبعة األوىل) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين( ،د .ت) ،همع
الهوامع يف رشح جمع الجوامع ،املحقق :عبد الحميد هنداوي( ،د.
ط) ،املكتبة التوفيقية ،مرص.

األنباري ،أبو الربكات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله
األنصاري ،2005 ،اإلنصاف يف مسائل الخالف بني البرصيني
والكوفيني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد( ،الطبعة
األوىل) ،دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير.

الشاطبي ،إبراهيم بن موىس أبو إسحاق ،2007 ،املقاصد الشافية
يف رشح خالصة الكافية ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان بن
عثيمني وآخرين( ،الطبعة األوىل) ،معهد البحوث العلمية ،وإحياء
الرتاث اإلسالمي ،مكة املكرمة.

بديع،اميل يعقوب١٤١٧( ،هـ ،)١٩٩٦ ،املعجم املفصل يف شواهد
العربية ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي1422 ،هـ،
صحيح البخاري ،املحقق :محمد زهري بن نارص النارص ،الطبعة
األوىل ،دار طوق النجاة ،حديث رقم.3836 :

الصبان ،أبو العرفان محمد بن عيل ،1997 ،حاشية الصبان عىل
رشح األشموني أللفية ابن مالك( ،الطبعة األوىل) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.

البغوي ،أبو محمد ،الحسني بن مسعود1420( ،ه) ،معالم التنزيل
يف تفسري القرآن الكريم ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي( ،الطبعة
األوىل) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
الجزائري ،أبو بكر جابر بن موىس بن عبد القادر ،2003 ،أيرس
التفاسري لكالم العيل القدير( ،الطبعة الخامسة) ،مكتبة العلوم
والحكم ،املدينة املنورة ،السعودية.
الزّجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سهل ،1988 ،معاني
القرآن وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي( ،الطبعة األوىل)،
عالم الكتب ،بريوت.

ضيف ،أحمد شوقي عبد السالم ،د.ت ،املدارس النحوية(،د.ط).
دار املعارف.
العكربي ،أبو البقاء عبد الله بن الحسني بن عبد الله( ،د.ت) التبيان
يف إعراب القرآن ،تحقيق :عيل محمد البجاوي( ،د.ط) ،النارش:
عيىس البابي الحلبي ورشكاه.
الفاريس ،أبو عيل الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ،2003 ،املسائل
املشكلة ،تحقيق :يحيى مراد( ،الطبعة األوىل) ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
الفايس ،أبو العباس أحمد بن محمد بن املهدي بن عجيبة الحسني
األنجري1419 ،هـ ،البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ،تحقيق:
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أحمد عبد الله القريش رسالن( ،الطبعة األوىل) ،الدكتور حسن
عباس زكي ،القاهرة.
الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي،
(د.ت) ،معاني القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي وآخرين،
(الطبعة األوىل) ،دار املرصية للتأليف ،القاهرة.
القييس ،أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش ،1987 ،الكشف عن
وجوه القراءات السبع ،تحقيق :محيي الدين رمضان( ،الطبعة
الرابعة) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
ربد ،محمد بن يزيد بن عبد األكرب (د.ت) ،املقتضب ،تحقيق:
امل ّ
محمد عبد الخالق عضيمة( ،د.ط) ،عالم الكتب ،بريوت.
ّ
املكودي ،جمال الدين محمد بن عبد الله بن صالح ،2005 ،رشح
ّ
املكودي عىل األلفية يف علمي النحو والرصف ،تحقيق :عبد الحميد
الهنداوي( ،د.ط) ،املكتبة العرصية ،بريوت.
ناظر الجيش ،محمد بن يوسف بن أحمد ،محب الدين الحلبي ثم
املرصي1428 ،هـ ،رشح التسهيل املسمى «تمهيد القواعد برشح
تسهيل الفوائد» ،دراسة وتحقيق :عيل محمد فاخر وآخرين،
الطبعة األوىل ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة،
القاهرة.
النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي،
1409هـ ،معاني القرآن ،تحقيق :محمد عيل الصابوني( ،الطبعة
األوىل) ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
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