
 

 

49 

 الباب الثالث
 تحليل النتائج و مناقشتها

 

  مذىب البصرة والكوفة في النحولمحةعن . أ

تطورت اللغة العربية تطورا شديدا كلغة العلـو يف زمنو، خصوصا يف عصر اخلالفة 

ولكن ذلك التطور ينقسم إذل ادلذىبُت الكبَتين، ومها مذىب البصريُت . العباسية

. أحد من ىذين ادلذىبُت يريد أف يدافعأصليةاللغة العربية وخلوصها. ومذىب الكوفيُت

ويف ِذروتو صار ادلبارات اليت ال . وأحدمها اآلخر يكتسب ويعاندالتفكَت  االنطرائي ادلقفل

وادلعلـو أف تلك احلالة تتضمن تضمنا واسعا، كفن الالىوت، والتفسَت، والفقو، . آخر لو

. وغَتىا من فنوف العلـو األخرى، ألف كثَتا منهم من يبدأ ويُقّدـ ٖتليلهم ٔتنهج لغوي

قد أثّر منهج التفكَت يف اللغة العربية حىت (Aristotolean)والواقع أف منطق فلسفة أرسطو 

 1.صارت مذىبُت كبَتين

                                                 
1
AkhmadDairoby, DuaTipologiPemikiranDalamBahasa Arab, (2005) Hal. 1 
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 مذىب البصرة .1

البصرة ىي أوؿ مذىب يف النحو واللغة العربية، وىي أوؿ من دّونتها واخًتعت 

وقد سبقت البصرة بنحو مائة عاـ الكوفة اليت جاءت بعدىا لتؤسس مذىبا . القواعد ذلا

 2.خاصا ُيشابَو مذىب البصرة وينازعو ويتعصب لكل علمائو

سبقت البصرة إذل وضع النحو منذ القرف األوؿ للهجرة واستمرت جهود ادلدرسة 

ابن أيب اسحاؽ احلضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، وأيب : على أيدي أعالمها األوائل

عمرو بن العالء، ويونس بن حبيب، حىت كاف اخلليل بن أمحد وتلميذه سيبويو اللذاف 

 3.يعترباف ْتق الواضعُت للنحو العريب بصورتو ادلعروفة

ومن علماء البصرة الذين ذلم فضل يف تطور قواعد اللغة العربية حىت تكوف قاعدة 

 : وللعلماء البصريُت أدوار يف تطور النحو العريب، كما يلي4قياسية،

 

                                                 
 9 ص ( ـ1992دار الكتب العلمية، : بَتوت)ٖتقيق وتعليق على نتائج الفكر يف النحو، عادؿ أمحد عبد ادلوجود وعلي زلمد معوض2
 11ص  (مػ1980دار النهضة العربية، : بَتوت)، دروس يف ادلذاىب النحوية عبده الراجحي، 3

4
AkhmadDairoby, Op.Cit, Hal. 10 
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 :الدور األوؿ -

 أبو األسود الدؤرل (1

 عبد الرمحن ابن ىرمز (2

 :الدور الثاين -

 نصر بن عاصم الليث (1

 حيِت بن يعمر (2

 عنبسة الفيل (3

 ميموف األقراف (4

 :الدور الثالث -

 ابن أيب عقرب (1

 عبد اهلل ابن أيب إسحاؽ (2

 :الدور الرابع -
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 أبو عمرو ابن العالء (1

 أبو سفياف ابن العالء (2

 األخفش الكبَت (3

 عيسى بن عمر (4

 مسلمة بن عبد اهلل (5

 بكر بن ىبيب السهمي (6

 :الدور اخلامس -

 اخلليل ابن أمحد (1

 محاد بن سالمة (2

 يونس بن حبيب (3

 يعقوب بن إسحاؽ احلضرمي (4

 أبو عاصم النبيل (5
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 :الدور السادس -

 النضر بن مشيل (1

 أبو زلمد اليزيدي (2

 سيبويو (3

 أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفشي (4

 أبو عمر اجلرمي (5

 علي بن نصر اجلهضمي (6

 معرج بن عمرو (7

 زلمد بن أيب زلمد اليزيدي (8

 أبو جعفر أمحد بن زلمد بن أيب زلمد اليزيدي (9

 أبو العباس الفضل بن زلمد بن أيب زلمد اليزيدي (10
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 :الدور السابع -

 أبو عثماف ادلازين (1

 أبو حامت (2

 الرياشي (3

 الزيادي (4

 التوزي (5

 قطرب (6

 :الدور الثامن -

 أبو العباس ادلربد (1

 الباىلي (2

 :الدور التاسع -

 أبو إسحاؽ الزجاج (1
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 زلمد بن السراج (2

 ادلربمن (3

 الفزري (4

 األخفش (5

 ابن درستويو (6

 أبو بكر زلمد بن شاكر النحوي (7

 ابن اخلياط (8

 :الدور العاشر -

 أبو الفهد البصري  (1

 أبو القاسم الزجاجي (2

 أبو سعيد السَتايف (3

 أبو علي الفسوي (4
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 علي بن عيسى البغدادي الوراؽ (5

 ادليدامي (6

 أبو طاىر (7

 الكرماين (8

 5أبو علي إمساعيل بن القاسم البغدادي (9

 

 مذىب الكوفة .2

ال تذكر البصرة إال وتذكر معها الكوفة، فقد كاف ذلما فضل تأسيس النحو 

وتطويره، بل لعل ازدىاره يف مراحلو األوذل يرجع إذل ما كاف من ادلدرستُت من تنافس 

 .شديد ارتفع إذل درجة اخلالؼ حوؿ كثَت من ظواىر العربية

والبصرة كما قلنا ىي اليت سبقت إذل وضع النحو، لكن الكوفة ما لبثت أف 

دخلت ميدانو، على أف ىناؾ حقيقة معروفة ىي أف الكوفة تعلمت النحو من البصرة، مث 

                                                 
5
Ibid. Hal. 10-13 
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بدأت تتخذ لنفسها منهجا خاصا فيو حىت تشكلت ذلا مدرسة متميزة، وحىت ال تكاد 

ٕتد مسألة من مسائل النحو إال وفيها مذىباف، بصري وكويف، بل لعلك تستطيع معرفة 

 .رأي إحدامها إذا وقفت على رأي األخرى وحدىا

وأف الكوفة توسعت يف الرواية، وبأهنا كانت تعتمد ادلثاؿ الواحد لتجعلو ظاىرة 

عامة ْتيث تستخرج منو القاعدة اليت تراىا صاحلة لالستعماؿ، يف حُت كانت البصرة 

تتشدد يف التوصل إذل القاعدة من األمثلة الكثَتة وكانت تعترب األمثلة ادلفردة شواذ من 

 6.القاعدة

ومن علماء الكوفة الذين ذلم فضل يف تطور قواعد اللغة العربية حىت تكوف قاعدة 

 : وللعلماء الكوفيُت أدوار أيضا يف تطور النحو العريب، كما يلي7قياسية،

 الدور األوؿ -

 الرؤاشي (1

                                                 
 90-89، ص مرجع سابقعبده الراجحي، 6

7
AkhmadDairoby, Op.Cit, Hal. 10 
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 معاذ اذلراء (2

 أبو مسلم (3

 الدور الثاين -

 الكسائي (1

 الدور الثالث -

 الفراء (1

 القاسم بن معن (2

 األمحر (3

 ىشاـ بن معاوية الضرير (4

 أبو طالب ادلكفوؼ (5

 سلمويو (6

 إسحاؽ البغوي (7
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 أبو ِمسهل (8

 قطيبة النحوي (9

 الدور الرابع  -

 سالمة بن عاصم  (1

 أبو عبد اهلل الطواؿ (2

 زلمد بن قادـ (3

 ابن سعداف (4

 زلمد بن حبيب (5

 الدور اخلامس -

 أمحد بن حيِت ثعلب (1

 :الدور السادس -

 ىاروف بن احلائك (1
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 أبو موسى احلميد (2

 ادلبدادي (3

 ابن كيساف (4

 أبو بكر ابن األنباري (5

 8نفتويو (6

 

 أسباب االختالف بين البصريين والكوفيين .3

دلا ىبط اإلماـ علي كـر اهلل وجهو الكوفة واٗتذىا مقر خالفتو، وقدمت أـ 

ادلؤمنُت عائشة البصرة على رأس جيش فيو طلحة والزبَت طلبا لثأر عثماف رضي اهلل عنو، 

ادلعروفة بينهما موقعة بُت البلدين، ولعل السر ىف رلاوزة اإلماـ  (اجلمل)فكانت موقعة 

علّى البصرة مع أهنا على حرؼ البادية وتكبده مشاؽ السفر إذل الكوفة مع توغلو ىف 

                                                 
8
Ibid. Hal. 13-14 
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العراؽ ما عرؼ عن الكوفة من ميل أىلها إذل الطاعة ديانة دوف البصرة الىت اشتهر أىلها 

بالعصياف والشقاؽ والعصبية، ولكثرة اليمنيُت هبا ادلخلصُت للهامشيُت ادلصدورين من 

القرشيُت، ومن حُت ىذه ادلوقعة اختلف ىوامها، فالبصرة عثمانية، والكوفة علوية، وازداد 

 9.ىذا االختالؼ بتعاقب األياـ

جاءت دولة بٌت أمية فكاف ضلعها مع البصرة الىت ظاىرهتا وناصرهتا، والكوفة 

على ترـب وحنق مستجنُت ىف قلبها بضغط األمويُت عليها، وىف الدولة قسوة وىف رجاذلا 

صرامة، مث قامت الدولة العباسية على أنقاضها، وكاف مبدأ ظهورىا ىف الكوفة، فإف أبا 

العباس السفاح أوؿ خلفائها إمنا ٘تت لو البيعة فيها بفضل تشيعها ومظاىرهتا للهامشيُت، 

ولقد حفظ للعباسيوف ذلا تلك الصنيعة، وعطفوا عليها وكافئوىا، فانقلب األمر ىف 

وتلك األياـ نداوذلا بُت )البلدين، وعزت الكوفة بعد ذؿ، وأفل صلم البصرة بعد تألق 

 10.(الناس

                                                 
  123-122ص  (دار ادلعارؼ: القاىرة)،  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةأمحد الطنطاوي،9

 123، ص ادلرجع نفسو10
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وقصارى القوؿ أف النزعة السياسية بُت اإلماـ علي كـر اهلل وجهو وأـ ادلؤمنُت 

عائشة رضي اهلل عنو، وبُت دولة بٌت أمية و الدولة العباسية تؤدي كثَتا إذل االختالؼ بُت 

 .ادلذىبُت الكبَتين ىف النحو العريب ومها مذىب البصرة ومذىب الكوفة

 

 الفروق األساسية بين مذىبي البصرة والكوفة .4

كاف أىم الفروؽ األساسية بُت ادلذىيب ىو أف مذىب البصرة رأت أىم غرض 

وإذا كانت اللغات . وضع قواعد عامة للغة تلتزمها وتريد أف تسَت عليها يف دقة وحـز

دائما ال تلتـز القواعد العامة بل فيها مسائل ال ديكن أف ٕتري على القاعدة وخاصة اللغة 

فقد أراد البصريوف . العربية اليت ىي لغة قبائل متعددة ٗتتلف فيما بينهما اختالفا كبَتا

 ٖتفظ وال يقاس –فإذا ثبتت صحتها قالوا إهنا . ٘تشيا مع غرضهم أف يهدروا الشواذ

 -.عليها 
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مث رأوىا يف بعض ادلواضع ال تسَت . تنصب االسم وترفع اخلرب غالبا (إف)وإذا رأوا 

ألزموا الناس باتباع  (إف ىذاف لساحراف)ىذا السَت مع الوثوؽ بصحة ما ورد ضلو 

 .مع زلاولة تأويل ما ورد تأويال يتفق قواعدىم ولو بنوع تكلف. األغلب

وإذا . فالبصريوف يفضلوف القياس ويؤمنوف بسلطانو وجيروف عليو ويهدروف ما عداه

لغة تسَت مع القياس ولغة ال تسَت عليو فضلوا اليت تسَت عليو وضعفوا من : رأوا لغتُت

وأما الكوفييوف فلم يروا ىذا ادلسلك، ورأوا أف حيًتموا كل ما جاء عن العرب . قيمة غَتىا

وجييزوا للناس أف يستعملوا استعماذلم ولو كاف االستعماؿ ال ينطبق على القواعد العامة 

 .بل جيعلوف ىذا الشذوذ أساسا لوضع قاعدة عامة

الكوفيوف لو مسعوا بيتا واحدا فيو جواز شيئ سلالف لألصوؿ ): قاؿ األندلسي

 .(جعلوه أصال وبوبوا عليو
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يا )-  مثال–فإذا مسعوا . فهم أكثر ٕتويزا للوجوه ادلختلفة يف ادلسائل ادلختلفة

وضعوا لذلك قاعدة مع أنو شاذ ألنو وصف احلوؿ وىو نكرة  (ليت عدة حوؿ كلو رجب

 .صمت شهرا كلو وهتجدت ليلة كلها: وأجازوا أف تقوؿ. بكلو وىو معرفة

لو صح : أما البصريوف فَتدوف عليهم أوال، إف ىذا البيت دل يعرؼ قائلو وثانيا

 11.لكاف شاذا ال يقاس عليو

 

تحليل أبيات ألفية ابن مالك ومواقفو عند آراء البصريين والكوفيين في المبتدأ  . ب

 والخبر

 أبيات ألفية ابن مالك  .1

أبيات ألفية ابن مالك اليت تتضمن اخلالؼ بُت البصريُت والكوفيُت يف باب 

 :االبتداء

                                                 
 13-12  صمرجع سابق،، عادؿ أمحد عبد ادلوجود و علي زلمد معوض11
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 .أ

 .ب

 .ج

 مبتدأٌ زْيٌد وَعاِذٌر خبْر 

 وأّوٌل مبتدأٌ والثاني 

 وقس وكاستفهاٍم النفُي وقد 

# 

# 

# 

  ن قُلَل زَيٌد عاِذٌر َمِن اعَتَذرْ 

 فاعٌل أأنن في أساٍر ذانِ 

 يجوز نحو فائٌز أولو الرَشد

 كذاك رفع خبر بالمبتدا # ورفعوا مبتدًأ باالبتدا  .د

 ُيشتّت فهو ذو  مير ُم ّتكنّْ  # والمفرد الجامد فارٌغ وِ ن  .ه

 ما ليس معناه لو ُمحصَّال # وأبرزنو مطلقا حيث تال  .و

     ناوين معنن كائن أو استقرّْ  # وأخبروا بظرف أو بحرف جرّْ  .ز

     عن ُجثّة، و ن يُفد فأخبرا # واليكون اسم زمان خبرا  .ح

     وجّوزوا التقديم  ذ ال  رار # واألصل في اإلخبار أن ُتؤّخرا  .ط
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مواقف ابن مالك عند آراء البصريين والكوفيين في المبتدأ والخبرفي بعض  .2

 أبيات ألفيتو

  ن قُلَل زَيٌد عاِذٌر َمِن اعَتَذرْ #  مبتدأٌ زْيٌد وَعاِذٌر خبْر  . أ

 فاعٌل أأنن في أساٍر ذانِ #  وأّوٌل مبتدأٌ والثاني   . ب

 يجوز نحو فائٌز أولو الرَشد#  وقس وكاستفهاٍم النفُي وقد . ج

 :ادلبتدأ قسماف 

اسم مرفوع يف أوؿ مجلتو غالبا رلرد عن العوامل : مبتدأ لو خرب، وىو:  األوؿ

اسم جاء يف أوؿ اجلملة دل يدخل : فالعلمُ . العلم نافع: ضلو. األصلية زلكـو عليو بأمر

وقد حكم عليو بأمر وىو .. عليو عامل لفظي أصلي كحريف اجلر األصلي أو الفعل 

: ومنو قولو صلى اهلل عليو وسلم. (ُكلُّل نَػْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوتِ ): ومنو قولو تعاذل. (نافع)

 .(اخل....كل مولود مرهتن بعقيقتو )
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وصف مستغٍن ٔترفوعو يف اإلفادة : مبتدأ لو مرفوٌع سد مسد اخلرب وىو: والثاين

فػػ . ما نافع الكذب: وىذا ادلرفوع قد يكوف فاعال أو نائب فاعل، ضلو. وإ٘تاـ اجلملة

. نافية: (ليس)فاعل سد مسد اخلرب، ليس زلبوب ادلغتابوف،  (الكذب)و. مبتدأ (نافع)

أمكتوب . نائب فاعل سد مسد اخلرب (ادلغتابوف)امسها مرفوع وأصلها مبتدأ  (زلبوب)

: نائب فاعل، ومنو قولو تعاذل: فالواجب: الواجب

(



)  مبتدأ( راغب)فػػ .

 12.فاعل سد مسد اخلرب (أنت)و

                                                 
  160-159ص  (1998دار ادلسلم، )، اجلزء األوؿ، الطبعة األوذل، دليل السالك إذل ألفية ابن مالكعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 12
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فاعٌل أغٌت يف أساٍر ذاِف، وقس # وأّوٌؿ مبتدأٌ والثاين )وىذا الشرح من البيت 

و ىذا يتضمن مذىب البصريُت إال األخفش الذين يروف أف ال يعمل  (وكاستفهاـٍ النفيُ 

 13.الوصف إال معتمدا على نفي أو استفهاـ، أو موصوؼ ولو معٌت لفظا أو تقديرا

ناجٌح ولداؾ، ): وأما الكوفيوف واألخفش دل يشًتطوف ذلك، فأجازوا أف يقاؿ

 وىذا مناسب بقوؿ ابن مالك يف نصف البيت األخَت من البيت 14.(وشلدوح أبناؤؾ

 .(جيوز ضلو فائز أولو الرشد# وقد )الثالث من باب االبتداء وىو 

ومن الشرح الواضح، أف ابن مالك يف البيت الثاين والنصف من البيت الثالث دييل 

. إذل مذىب البصريُت إال األخفش الذين يشًتطوف بأف يتقدـ الوصَف نفٌي أو استفهاـٌ 

وأما يف نصف البيت األخَت من البيت الثالث دييل ابن مالك إذل مذىب الكوفيُت 

 . واألخفش الذين دل يشًتطوا بتقدـ نفٍي أو استفهاـٍ على الوصفِ 

 كذاك رفع خبر بالمبتدا# ورفعوا مبتدًأ باالبتدا  . د

                                                 
 130، ص مرجع سابقأمحد الطنطاوي، 13
 190ص (2007دار الكتب العلمية، : بَتوت)جامع الدروس العربية مصطفى الغالييٌت، 14
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واالبتداء ىو التجرد . والرافع لو عامل معنوي، وىو االبتداء. ادلبتدأ مرفوع 

 .لإلسناد وىو كوف االسم رلردا عن العوامل اللفظية غَت الزائدة وشبهها

وىو . والذي رفعو عامل معنوي. فالكذب مرفوع. الكذب مذمـو:  فإذا قلت

 .(االبتداء)ويطلق على ىذا العامل ادلعنوي . وجوده يف أوؿ الكالـ دل يسبقو لفظ آخر

مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من  (رجل)فإف . ىل من رجل موجود:  وإذا قلت

 (من)ظهورىا اشتغاؿ احملل ْتركة حرؼ اجلر الزائد والعامل فيو االبتداء وال أثر للحرؼ 

 .فهو متجرد عن العوامل األصلية. ألنو حرؼ جر زائد

وال أثر للحرؼ .. فرجل مبتدأ والعامل فيو االبتداء. ُربَّب رجل قائمٌ :  وإذا قلت

 15.ألنو حرؼ جر شبيو بالزائد (ُربَّب )

                                                 
 18-17، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 15
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 والرأي ادلذكور ما ذىب إليو البصريوف وىو أف ادلبتدأ يرتفع باالبتداء، وأما اخلرب 

فاختلفوا فيو؛ فذىب بعضهم إذل أنو يرتفع باالبتداء وحده، وذىب آخروف إذل أنو يرتفع 

 16.باالبتداء و ادلبتدأ معا، وذىب آخروف إذل أنو يرتفع بادلبتدأ، وادلبتدأ يرتفع باالبتداء

 وأما الكوفيوف يذىبوف إذل أّف ادلبتدأ يرفع اخلرب، واخلرَب يرفع ادلبتدأ، فهما 

 17.يًتافعاف

 من ىذا الشرح الواضح، رأى الباحث أّف موقف ابن مالك دييل إذل مذىب 

البصريُت، وذلك أنو رأى أّف ادلبتدأ يُرفع باالبتداء، واخلرب يرفع بادلبتدأ، وىذا الرأي مناسبة 

 .(كذاؾ رفع خرب بادلبتدا# ورفعوا مبتدأً باالبتدا ): بقولو يف كتابو ألفية

 ُيشتّت فهو ذو  مير ُم ّتكنّْ # والمفرد الجامد فارٌغ وِ ن . ه

                                                 
 40 ص ( ـ2002مكتبة اخلاصلي، : القاىرة)،  بُت البصريُت والكوفيُتاإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼأبو الربكات بن األنربي، 16
 40 نفسو، ص ادلرجع17
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وادلراد بو ما ليس ّتملة وال شبو مجلة، . ىذا ىو من أقساـ اخلرب وىو اخلرب ادلفرد 

، أو ما ىو ٔتنزلة الكلمة الواحدة ضلو: وإمنا يكوف كلمة واحدة مثل أنتم : الكذب مذمـو

 .مبٍت على فتح اجلزأين يف زلل رفع خرب (ثالثة عشر)مبتدأ و (أنتم)فػػػ. ثالثة عشر

 : وادلفرد نوعاف

 .وىو ما دل يؤخذ من غَته ضلو خالد أخوؾ: اجلامد .1

أمك أحق الناس : وىو يدؿ على معٌت وذات ضلو. ما أخذ من غَته: ادلشتق .2

 .خرب وىو أفضل تفضيل (أحق)بربؾ فػػػػػ

فإف كاف اخلرب جامدا فإنو يكوف فارغا من الضمَت، إاّل إذا تضمن معٌت ادلشتق 

منتسب : أي قاس ال يلُت، وعلٌي ٘تيمٌي أي. قلب الظادل حجر: فإنو يتحمل ضمَتا ضلو

 .و٘تيمي ىو. حجر ىو: أي. ففيهما ضمَت مستًت. إذل ٘تيم

 :وإف كاف مشتقا فإنو يتحمل الضمَت بشرطُت
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: عامال عمل الفعل وىو أربعة: أف يكوف ادلشتق جاريا رلرى الفعل أي: األوؿ

القمر طالع، الويّف : ضلو. اسم الفاعل واسم ادلفعوؿ والصفة ادلشبهة وأفعل التفضيل

 . زلبوب، ادلسجد رحب، بعض الشر أىوف من بعض

مفتاح، وما كاف على : فإف دل جير رلرى الفعل دل يتحمل ضمَتا كاسم اآللة ضلو

 .رللس العلم روضة: صيغة الزماف وادلكاف ضلو

أعلي : أخالد غائب أبوه؟ أو ضمَتا بارزا ضلو: أاّل يرفع امسا ظاىرا ضلو: الثاين

 .ذاىب أنت إليو، فإف رفع ظاىرا أو بارزا دل يرفع ضمَتا مستًتا لوجود فاعلو منطوقا بو

: أي أف اخلرب ادلفرد نوعاف (إخل.  .  .  . وادلفرد اجلامد فارغ ): وىذا معٌت قولو

وىذا . مستًت: وادلشتق ليس بفارغ بل فيو ضمَت مستكن أي. فاجلامد فارغ من الضمَت

 18.الضمَت يعود على ادلبتدأ لَتبط اخلرب بو ارتباطا معنويّا

                                                 
 171-170، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 18
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وىذا مذىب البصريُت إال علي بن عيسى الرماين وىم يروف بأف ال يتحمل الضمَت 

إال إف أُّوؿ ٔتشتق، وأف ادلشتق إمنا يتحمل الضمَت إذا دل يرفع ظاىرا وكاف جاريا رلرى 

ىو، فإف دل يكن جاريا رلرى الفعل دل يتحمل شيئا، : أي (زيد منطلق): الفعل، ضلو

 19.(ىذا مرمى زيد)، و (ىذا مفتاح): ضلو

وأما مذىب الكوفيُت وعلي بن عيسى الرماين يروف أف اجلامد يتحمل الضمَت 

 20.مطلقا

ومن ىذا البياف رأى الباحث أف موقف ابن مالك دييل إذل مذىب البصريُت 

الذين قالوا أف اجلامد ال يتحمل الضمَت، إال إذا يتضمن معٌت ادلشتق فيتحمل الضمَت، 

ُيشتّق فهو ذو # وادلفرد اجلامد فارٌغ وِإف ): وقد أشار ابن مالك إذل ىذا الرأي بقولو

 .(ضمَت ُمسّتكنّْ 

 ما ليس معناه لو ُمحصَّال# وأبرزنو مطلقا حيث تال . و

                                                 
 163ص  ( ـ2009دار الفكر، : بَتوت)، شرح ابن عقيل على ألفية اإلماـ ابن مالكهباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي، 19
 163 ادلرجع نفسو، ص 20
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. ذكر ىنا حكم إبراز الضمَت وإخفائو. دلا ذكر أف اخلرب ادلشتق يتحمل ضمَتا 

 :واخلرب هبذا االعتبار نوعاف

: أف اخلرب صفة دلبتدئو ضلو: أي. خرب مشتق جرى على من ىو لو .1

، فػػػ   .وىو وصف لو يف ادلعٌت (الكذب)خرب عن  (فمذمـو)الكذب مذمـو

 .فإف برز فهو توكيد للضمَت ادلستًت. وىذا النوع يستًت فيو الضمَت

. أي أف اخلرب صفة لغَت مبتدئو. خرب جرى على غَت من ىو لو .2

فمثاؿ أمن . فالبصريوف يوجبوف إبراز الضمَت يف ىذا النوع مطلقا أُمن اللبس أو دل يؤمن

ومكرمتو خرب . مبتدأ ثاف: واألب. مبتدأ أوؿ: فالبنت. البنت األب مكرمتو ىي: اللبس

فجرى اخلرب على غَت من ىو لو . عن األب وىو وصف للبنت ألهنا ىي ادلكرمة لألب

 (ىي)وال لبس يف ىذا ادلثاؿ فيجوز حذؼ الضمَت . ألنو خرب عن األب ووصف للبنت

 .أما البصريوف فيوجبوف إبرازه. ألف التأنيث قرينة على أف اخلرب جرى على غَت من ىو لو
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: وعلي. مبتدأ أوؿ: فخالد. خالد علي مكرمو ىو: ومثاؿ ما دل يؤمن فيو اللبس

وصف لعلي وأنو فاعل اإلكراـ،  (مكرمو)فيحتمل أف . مكرمو خرب عن الثاين. مبتدأ ثاف

فيكوف اخلرب جرى على . وحيتمل أنو وصف خلالد. فيكوف اخلرب جرى على من ىو لو

فإف أريد األوؿ وجب استتار الضمَت ليكوف استتاره دليال على ىذا . غَت من ىو لو

وإف أريد الثاين وجب إبراز الضمَت ليكوف إبرازه دليال . خالد علي مكرمو: فنقوؿ. ادلعٌت

 (ىو)فالضمَت . خالد علي مكرمو ىو: فنقوؿ. على جرياف اخلرب على غَت من ىو لو

 .(علي)عائدة على  (مكرمو)واذلاء يف قولو  (خالد)عائد على 

: فقولو (إخل. . وأبرزنو مطلقا ): وإذل مذىب البصريُت أشار ابن مالك بقولو

أي وقع اخلرب  (حيث تال). أُمن اللبس أو دل يؤمن: أي (مطلقا). أي الضمَت (وأبرزنو)

. أي حاصال (زلصال)أي ادلبتدأ  (لو)أي معٌت اخلرب  (ليس معناه)ادلراد ادلبتدأ  (ما)

أمن اللبس أو دل يؤمن إذا وقع اخلرب بعد مبتدأ ليس معٌت ىذا اخلرب . أبرز الضمَت: وادلعٌت
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وادلقصود أف جيرى اخلرب على . أي صفة لغَته. حاصال لذلك ادلبتدأ بل ىو حاصل لغَته

 .ويف البيت من الغموض وتشتت الضمائر ما ال خيفى. غَت من ىو لو

وإف خيف . إف أمن اللبس جاز الوجهاف، كادلثاؿ األوؿ: وأما الكوفيوف فقالوا

 21.اللبس وجب اإلبراز كما يف ادلثاؿ الثاين

ومن ىذا البياف رأى الباحث أف موقف ابن مالك دييل إذل مذىب البصريُت 

الذين قالوا جيب إبراز الضمَت يف خرب جرى على غَت من ىو لو مطلقا سواٌء أُمن اللبس 

ما # وأبرزنو مطلقا حيث تال ): أو دل يؤمن، وقد أشار ابن مالك إذل ىذا الرأي بقولو

 .(ليس معناه لو زُلصَّبال

 ناوين معنن كائن أو استقرّْ # وأخبروا بظرف أو بحرف جرّْ . ز

الظرؼ بنوعيو : وادلراد بو. ىذا القسم الثالث من أقساـ اخلرب وىو شبو اجلملة

: الصـو يـو اخلميس، والًتاويح ليلة اجلمعة، وضلو: واجلار واجملرور ضلو. الزماين وادلكاين

                                                 
 173-171، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 21
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قاؿ . الكتاب يف احلقيبة: ادلسجد أماـ البيت، وضلو

( ):تعاذل

 .متفق عليو (الصرب عند الصدمة األوذل): وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم

حيصل باإلخبار هبما فائدة : ويشًتط يف الظرؼ واجلار واجملرور أف يكونا تامُت أي

 .لعدـ الفائدة. وعلي مكانا. زلمد بك: ٓتالؼ. ٔتجرد ذكرمها

وادلشهور أف اخلرب ىو ادلتعلق احملذوؼ فيقدر فعاًل . وىناؾ خالؼ يف اخلرب ىنا

 .وىذا ىو الذي جيرى على ألسنة ادلعربُت. كائن: ضلو: أو امسًا. استقرّ : ضلو

أي أف العرب أخربت عن ادلبتدأ  (إخل. . وأخربوا بظرؼ ): وىذا معٌت قولو

ناوين بذلك تقدير ادلتعلق مفردا ضلو كائن أو فعاًل ضلو . بالظرؼ أو ْترؼ اجلر مع رلروره

 23.ونسب ىذا إذل مجهور البصريُت، وإذل سيبويو أيضا22.استقرّ 

                                                 
  175-174 ادلرجع نفسو، ص 22
 167، ص مرجع سابقهباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي، 23
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ويرى آخرومنن بعض البصريُت أف اخلرب ىو نفس الظرؼ واجلار واجملرور ألهنما 

ألف فيو . وىذا رأي وجيو. فيكوناف يف زلل رفع خرب. يتضمناف معٌت صادقا على ادلبتدأ

: فقولو تعاذل. تيسَتا

()( أسفل )

: وقولو تعاذل. ظرؼ منصوب يف زلل رفع خرب

(



)( هلل )25. واحلق خالؼ ىذا ادلذىب24.جار ورلرور يف زلل رفع خرب 

من ىذا الشرح الواضح فهم الباحث أف ابن مالك يف ىذا البيت يتبع مذىب 

البصريُت، ولكن البصريُت يف ىذه ادلسألة ال يتفق يف رأي واحد، بل خيتلف يف رأيُت 

اثنُت، على أف بعض البصريُت يروف أف اخلرب ىو نفس الظرؼ واجلار واجملرور ألهنما 

: فيكوناف يف زلل رفع خرب، مثل قولو تعاذل. يتضمناف معٌت صادقا على ادلبتدأ
                                                 

 175-174، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 24
25

 167، ص مرجع سابقبهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي، 



79 

 

 

(



) وأخربوا بظرؼ أو ْترؼ : )وىذا مناسب بقوؿ ابن مالك يف ألفيتو. كما ذكر

وأما مجهور البصريُت يروف أف اخلرب من ظرؼ ومظروؼ أو جار ورلرور ال بد أف . (جرّْ 

وىذا مناسب . كائن: استقّر، أو امسا ضلو: يتعلق بادلتعلق احملذوؼ فيقدروا فعال ضلو

 .(ناوين معٌت كائن أو استقرّْ ): بقوؿ ابن مالك يف ألفيتو

فموقف ابن مالك يف ىذا البيت  ال دييل إذل رأي مجهور البصريُت وال إذل رأي 

بعض البصريُت، ولكن موقفو يف ىذا البيت التسامح بُت رأيهما يف داخل مذىب 

 .البصريُت

 عن ُجثّة، و ن يُفد فأخبرا# واليكون اسم زمان خبرا . ح
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وال خيرب بو عن أمساء . الصـو غدا: يقع اسم الزماف خربا عن أمساء ادلعاين ضلو

، لعدـ اإلفادة،: الذوات ضلو  فإذا أفاد 27. وىذا مجهور مذىب البصريُت26زلمد اليـو

 وإذل ىذا قـو من النحاة منهم ابن مالك وجوَّبزوا ذلك من غَت شذوذ لكن 28صح،

 : والفائدة ٖتصل بثالثة أشياء29.بشرط أف يُفيد

ضلن يف : أو إضافة ضلو. ضلن يف يـو شلطر: ٗتصيص الزماف بوصف ضلو -1

واجلار . ويكوف الظرؼ يف ىذا رلرورا بفي. ضلن يف رمضاف: أو علمية مثل. شهر الصـو

 .واجملرور يف زلل رفع خرب على ما تقدـ

الليلَة اذلالُؿ، : أف يكوف الكالـ على تقدير مضاؼ ىو اسم معٌت ضلو -2

وجود البطيخ شهور الصيف، : البطيخ شهور الصيف، أي: أي الليلَة طلوُع اذلالِؿ وضلو

وىذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا ): ومنو قولو صلى اهلل عليو وسلم يف يـو اجلمعة

                                                 
 175، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 26
  169-168، ص مرجع سابقهباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي، 27
 175، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 28
 169، ص مرجع سابقهباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي، 29
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رواه البخاري  (فيو فهدانا اهلل لو فهم لنا فيو تبع، فاليهود غدا، والنصارى بعد غد

 .والظرؼ ىنا منصوب على الظرفية يف زلل رفع خرب. عيد اليهود غدا: والتقدير. ومسلم

: أف يكوف اسم الذات مشبًها السم ادلعٌت يف حصولو وقًتا بعد وقٍت ضلو -3

وجره بفي وىو يف احلالتُت يف زلل رفع . وىذا جيوز نصبو ظرؼ زماف. الرطب شهري ربيع

 .خرب

أي ال يقع اسم الزماف خربا  (إخل. . وال يكوف اسم زماف خربا ): وىذا معٌت قولو

لكن إف حصل بذلك فائدة جاز ألف . اسم الذات: عن ادلبتدأ إذا كاف جثة وادلراد بو

 .ادلدار عليها

وسكت عن ظرؼ ادلكاف ألنو جيوز اإلخبار عن الذات وادلعٌت بظرؼ ادلكاف 

العلم : ٓتالؼ. الكتاب أمامك، والعلم عندؾ: اخلاص ألنو ٖتصل بو اإلفادة، مثل

 .مكانا، فال يصح ألنو عاـ
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ادلدرسوف جانب والطالب جانب، : وإذا وقع ظرؼ ادلكاف خربا وكاف متصرفا مثل

الطائر فوؽ الغصن : خالد أمامك جاز فيو الرفع والنصب وإف كاف غَت متصرؼ ضلو

 30.وجب نصبو

من ىذا البياف الواضح فهم الباحث أف موقف ابن مالك ال يتبع رأي مجهور 

البصريُت فقط، الذين دينعوف بأف يكوف اسم زماف خربا عن جثٍة مطلقا، وىذا مناسب 

( و ن يُفد فأخبرا): لكنو استمّر قولو (عن ُجثّة،# واليكوف اسم زماف خربا ): بقولو

 .وىذا ما رأى بعض النحاة

فموقف ابن مالك يف ىذا البيت  ال دييل إذل رأي مجهور البصريُت وال إذل رأي 

 .بعض النحاة، ولكن موقفو يف ىذا البيت التسامح بُت رأيهما

 وجّوزوا التقديم  ذ ال  رار# واألصل في اإلخبار أن ُتؤّخرا . ط

 :للخرب من حيث التقدمي والتأخَت ثالث حاالت

                                                 
 176-175، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 30
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 .التأخَت عن ادلبتدأ وىذا ىو األصل: األوذل

 .وجوب التأخَت: الثانية

 .وجوب التقدمي: الثالثة

فإف األصل يف اخلرب أف يتأخر عن ادلبتدأ، ألنو وصف لو يف ادلعٌت : أما احلالة األوذل

. وجيوز تقدديو على ادلبتدأ إذا دل جيب تأخَته ودل جيب تقدديو. فاستحق التأخَت كالوصف

: قاؿ تعاذل. إذ ال مانع من تقدديو. فيجوز تقدمي اخلرب على ادلبتدأ. زلمد رسوؿ اهلل: ضلو

(



) وقاؿ تعاذل( :)  فتقدمي

 .اخلرب يف اآليتُت من قبيل اجلائز
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أي واألصل والغالب يف األخبار أف  (إخل. . واألصل يف األخبار ): وىذا معٌت قولو

 31.وجوز النحويوف التقدمي إذا دل يًتتب عليو فساد لفظي أو معنوي. تؤخر عن مبتدأهتا

من ىذا البياف الواضح فهم الباحث أف موقف ابن مالك ال دييل إذل أحد من 

ادلذىبُت الكبَتين يف النحو العريب ومها البصريوف والكوفيوف، ولكن موقفو يف ىذا البيت 

واألصل يف اإلخبار ): التسامح بُت ادلذىبُت الكبَتين، وىو يقوؿ يف نصف البيت األوؿ

وىذا مذىب الكوفيُت الذين ذىبوا إذل أنّو ال جيوز تقدمي خرب ادلبتدأ عليو،  (أف ُتؤّخرا

وىذا  (وجّوزوا التقدمي إذ ال ضرار): وأما يف نصف البيت اآلخر. مفردا كاف أو مجلة

 .مذىب البصريُت الذين ذىبوا إذل أنو جيوز تقدمي خرب ادلبتدأ عليو؛ ادلفرِد واجلملةِ 

 

 

 

                                                 
  180-179، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، 31
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جدول الم ألة التي يتضمن الخالف بين البصريين والكوفيين في باب  4.1
 االبتداءفي كتاب ألفية ابن مالك

 
 الم ألة أبيات ألفية ابن مالك  الرقم

1 .
2 .
3. 

 مبتدأٌ زْيٌد وَعاِذٌر خرْب 

وأّوٌؿ مبتدأٌ والثاين  
 وقس وكاستفهاـٍ النفُي وقد 

 #
 #
 #

إف قُلَت َزيٌد عاِذٌر َمِن اعَتَذْر 
فاعٌل أغٌت يف أساٍر ذاِف 
جيوز ضلو فائٌز أولو الرَشد 

 عمل ادلبتدأ الصفة

 رفع ادلبتدأ واخلربكذاؾ رفع خرب بادلبتدا #  ورفعوا مبتدأً باالبتدا  .4
 اخلرب اجلامد وادلشتقُيشتّق فهو ذو ضمَت ُمسّتكنّْ #  وادلفرد اجلامد فارٌغ وِإف  .5
 إبراز الضمَت وإخفائوما ليس معناه لو زُلصَّبال #  وأبرزنو مطلقا حيث تال  .6
كوف اخلرب ظرفا ناوين معٌت كائنأواستقرّْ #  وأخربوا بظرؼ أو ْترؼ جرّْ  .7

ومظروفا أو جارا 
 ورلرورا

كوف اخلرب عن جثة عن ُجثّة، وإف يُفد فأخربا #  واليكوف اسم زماف خربا  .8
 اسم زماف
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تقدمي اخلرب على وجّوزوا التقدمي إذ ال ضرار #  واألصل يف اإلخبار أف ُتؤّخرا  .9
 ادلبتدأ

 
 

 جدول مواقف ابن مالك عند آراء البصريين والكوفيين في المبتدأ والخبرفي 3.2
 بعض أبيات ألفيتو

 
 مواقف ابن مالك  أبيات ألفية ابن مالك الرقم

1. 
2. 

 مبتدأٌ زْيٌد وَعاِذٌر خرْب 

 وأّوٌؿ مبتدأٌ والثاين 
# 
# 

 إف قُلَت َزيٌد عاِذٌر َمِن اعَتَذرْ 
 فاعٌل أغٌت يف أساٍر ذافِ 

 ادليل إذل مذىب البصريُت

 ادليل إذل مذىب الكوفيُت جيوز ضلو فائٌز أولو الرَشد # وقس وكاستفهاـٍ النفُي وقد  .3
 ادليل إذل مذىب البصريُت كذاؾ رفع خرب بادلبتدا # ورفعوا مبتدأً باالبتدا  .4
 ادليل إذل مذىب البصريُت ُيشتّق فهو ذو ضمَت ُمسّتكنّْ  # وادلفرد اجلامد فارٌغ وِإف  .5
 ادليل إذل مذىب البصريُت ما ليس معناه لو زُلصَّبال # وأبرزنو مطلقا حيث تال  .6
التسامح بُت رأي مجهور  ناوين معٌت كائن أو استقرّْ  # وأخربوا بظرؼ أو ْترؼ جرّْ  .7

البصريُت ورأي بعض 
 البصريُت

التسامح بُت رأي مجهور  عن ُجثّة، وإف يُفد فأخربا # واليكوف اسم زماف خربا  .8
البصريُت ورأي بعض 

 النحاة
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 واألصل يف اإلخبار أف ُتؤّخرا  .9
التسامح بُت مذىب  وجّوزوا التقدمي إذ ال ضرار #

 البصريُت والكوفيُت
 

 


