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  التوجيه النحوي ملسائل خالفية
  )ه٢٩١ت( يف جمالس ثعلب 

  )∗(سعد الدين املصطفى .د
  :مقدمة

. ثعلب هو أبو العّباس أمحد بن حيىي بن زيد موىل بين شيبان، املعروف بثعلب
 ومات سنة )ه٢٠٠(إمام أهل الكوفة يف الّنحو واللّغة واحلديث، ولد سنة 

 من احلفظ والعلم وصدق اللهجة واملعرفة كان ثعلب: قال عنه الزبيدي). ه٢٩١(
بالغريب ورواية الشعر القدمي ومعرفة النحو على مذهب الكوفيني، ما ليس عليه 
أحد، وكان يدرس كتب الفّراء وكتب الكسائي درًسا، ومل يكن يعلم مذهب 

قال الفّراء وقال الكسائي، : البصريني وال مستخرًجا للقياس وال مطالًبا له، يقول
  .)١( ُسِئلَ عن احلجة واحلقيقة يف ذلك مل يغرق النظرفإذا

سلَمةَ بنِ عاصم يف النحو، لتلمذ ، و)٢(جلس ثعلب إىل ابن األعرايب يف اللُّغة
وروى كتب أيب زيد األنصارّي عن ابن جندة، وكتب أيب عبيدة، وكتب 
األصمعي، فاجتمع له بذلك علم واسع صحيح جعل شيوخه يسألونه عن كثري 

إمام البصريني يف ) ه٢٨٥ت (وله مساجالت مع أيب العّباس املربِّد . سائلمن امل
                                                           

  .ربيةعضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة الع) ∗(
 .١٥٥طبقات النحويني واللغويني ص ) 1(
 .٤٢بغية الوعاة ص ) 2(
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 ،، فأّدى ذلك إىل املنافسة بينهماةمها كان علًما وإماًما يف علوم العربيزمانه، وكال
  . التاريخ وسّجله الشعرما حفظهوهذا 

من أهّم كتبه اليت أمالها على تالميذه، فقد ) جمالس ثعلب(وُيَعدُّ كتاب 
ملت هذه اجملالس على ضروبٍ شتَّى من علوم العربّية، وضمَّت يف تضاعيفها اشت

وميكننا القول إنَّ هذه اجملالس . كثًريا من املسائل النحوية على مذهب الكوفيني
) معاين القرآن(من أهم األسس اليت قام عليها مذهب الكوفيني بعد كتاب 

  ).ه٢٠٧ت(للفّراء 
إلمام ثعلًبا كان كثًريا ما يستعرض يف أثناء اجملالس وجيدر بنا هنا أن نشري أنَّ ا

علًما أنَّ البصريني،  آراء البصريني وُيفنِّدها، ويضعِّف بعضها، ويردُّ بعضها اآلخر،
وهذا ما دفعين إىل . والكوفيني أيًضا، مل جيتمعوا على رأي واحد يف مسألة واحدة

  . البحث يف هذه املسائل وتبيينها
يروي ثعلٌب قَْدًرا وافًرا من آيات القرآن الكرمي واحلديث ويف هذه اجملالس 

الشريف، ويذكر آراء العلماء وأقواهلم ويناقشها ذاكًرا رأيه يف تأويل ذلك وتفسريه 
  .مع الكالم يف اإلعراب والتخريج

وأبو العّباس ثعلب ذّواقة يف األدب والنَّحو واللُّغة، وهذا واضح يف اختياراته 
رواه تالمذته،  »اجملالس«وكتاب . جازها وأخبارها، وشواهدهاأشعار العرب وأر

ت ( وأبو بكر ابن األنباري ،)٣١٠ت(أبو عبد اهللا اليزيدي أوالً : ومنهم
) ه٣٤٧ت(، وابن درستويه )ه٣٤٥ ت(وأبو عمر الزاهد غالم ثعلب ) ه٣٢٧

  ).ه٣٥٤ت (وابن ِمقِسم 
لسالم هارون، رمحه اهللا ويف العصر احلديث حقََّق هذا الكتاب األستاذ عبد ا

  .م، وطبع بالقاهرة يف دار املعارف١٩٤٨ -ه١٣٦٨رمحة واسعة، سنة 
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  :املسائل اخلالفية ومصطلحات الكوفيني فيها
  :املسألة األوىل

، فإذا )٤(تكون مثاالً، وتكون تقريًبا» هذا«: قال. )٣(»هذا«أملَّ ثعلب يف 
هذا : َشخُص َزيٍد، وإن شئَْت قُلَْتهذا َزيٌد، هذا الشَّخُص : كانت مثاالً، قُلَْت

كزيٍد هذا منطلق، وكزيٍد قاِئٌم، : زيٌد قاِئًما، ولكنَّك قد قّرْبَتُه، وتكون تشبيًها يف
  .وهذا جيري جمرى اخلرب

باالنطالق، » هذا«هذا زيٌد منطلقًا، فأراد أن ُيخَرب عن : وقال سيبويه: قال
وهذا ال : قال أبو العّباس. َم ِلَمنِ الفعلُولكنَّه ذكر زيًدا لُيعلَ. وال خيرب عن زيد
إالّ أنَّه ال ُيقدَّم  »كان«والتقريب مثل . ، وهو ال يعرف التقريب)٥(يكون إال تقريًبا

  .ألنَّه ردُّ كالمٍ فال يكون قبله شيٌء »كان«فعله كما ُيقدَّم يف 
 »كان «هذا زيٌد إّياه بعينِِه، فجعله مثل: مسعت العرب تقول: وقال الكسائيُّ

، )٦(كُْملَ َهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهَر: تربََّع ابُن ُجؤيَّةَ يف اللّحنِ حني قرأ: وقالوا
                                                           

َولُْيْمِللِ : وجاء القرآن باللغتني قال تعاىل. لغة متيم. إمالًء: وأملى. أملَّ إمالالً، لغة احلجاز) 3(
 ].٥:الفرقان[ِصيالًفَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً َوأَ، وقال ]٢٨٢اآلية: البقرة[الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ 

يقابل كان وأخواهتا، ومها  »تقريب« يقابل اسم اإلشارة، ومصطلح »مثال« مصطلح )4(
 .مصطلحان كوفيان

ومصطلح الفعل عند ). ه١٨٠ت(ال يعرف التقريب هو سيبويه :  واملقصود بعبارة)5(
 .»قائم«الكوفيني يعين اسم الفاعل، وهنا هو 

ر احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن ينظ.  من سورة هود٧٨اآلية ) 6(
وقرأ عيسى بن عمر هبا، وابن مروان، وهو قارئ املدينة، وسعيد بن جبري . ٣٢٥: ١جين 

احتىب ابن مروان يف اللحن حني قرأ : واحلسن وابن أيب إسحاق قرأها بالنصب، فقال سيبويه
كُملَ ُهنَّ أَطَْهَر . ٣٩٧: ٢الكتاب.  
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كما كان يف  ،»هذا«وليس هو كما قالوا، هو خرب لـ. »أطهَر«وجعلوه حاالً، يعين 
والتقريب ، من ِقَبلِ أنَّ العماد جواٌب )٧( أنَّه ال ُيدَخلُ العماد مع التقريبإالّ ،»كان«

ها أنا ذا : ، فقالوا»ذا«و »ها« جعلوه بني )٨(وإذا صاروا إىل املكّنى.  جيتمعانجواب فال
ها َنحُن أُالَِء، وها َنحُن هؤالء أعادوها : ، ويقولون)٩(قائًما، وجاء يف القرآن بإعادهتا

  :)١٠(وهذا كلُّه مع التقريب، وحيذفون اخلرب ملعاينة اإلنسان، فقالوا. وحذفوها
 أَحوِلي َتنفُُض اسُتَك ِمذَْرَويها  تقُتلَنِي فها أنا ذا ُعَمارا    ِل

 »هذا«وإذا جاؤوا مع . ها أنا ذا حاِضٌر، أَو يف هذا املكان: فحذف اخلرب كأنَّه قال
  .)١١(هذا الرَّجلُ قاِئٌم: ، فقالوا»هذا«باأللف والالَّم كانت األلف والالم نعًتا لـ

فينصب  »كان«إشارة، بل هو عامل كـليس اسم  »هذا«أن : رأي ثعلب
وأنكر على سيبويه عدم معرفته مبا ّمساه التقريب، . اخلرب، واالسم مرفوع بعده

 وقراءهتا شاذة، أعربوها »أطهَر«وعّول على رأي الكسائي، ويف توجيه إعراب 
عماد، والعماد ضمري فصل يفصل  »ُهنَّ«خًربا للتقريب، ورأى ثعلب والكسائي أنَّ 

  .م كان وخربها هنابني اس
 »زيٌد«و. اسم إشارة مبتدأ »هذا«إنَّ ما ذهب إليه سيبويه هو الصواب فـ

، وتوجيه إعراب سيبويه يف هذه »زيد«حال من  »قائًما«و »منطلقًا«خربه، وإعراب 
                                                           

 . »ضمري الفصل«مصطلح كويف يعين :  العماد)7(
 . واملكنَّى بتشديد النون وختفيفها مصطلح كويف يعين الضمري)8(

 ].٦٦: آل عمران[َها أَْنُتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم: وإعادهتا قوله تعاىل )9(

األليتان : واملذروان. ١٥٦: ١املرتضى  وأمايل ٣٦٢: ٣وينظر اخلزانة . ٧٥ديوان عنترة ص  )10(
يضرب املثل ملن يتهّدد : »جاء ينفض مذرويه« ١٧١: ١املقترنان، وذكر امليداين يف جممع األمثال 

 .واألبيات قاهلا عنترة يف هجاء عمارة بن زياد العبسي. من غري حقيقة
 .٥٤ -٥٢ جمالس ثعلب )11(
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وأّما قراءة َمْن قرأ بالنصب . املسألة يعتمد على استقامة الكالم وصحة املعىن وتذوُّقه
وسيبويه ) ه١٧٥ت(، وهي قراءة شاذَّةٌ، فقد لََحَن، وقال اخلليل َهَرُهنَّ أَطْيف 

أئمة البصريني إنَّ هذا ال جيوز، وال  وهؤالء –) ه٢١٤ت(، واألخفش )ه١٨٠ت(
: هاهنا عماًدا، وإمنا تكون عماًدا فيما ال يتمُّ الكالم إالّ مبا بعدها، حنو »ُهنَّ«تكون 

  .)١٢(ليس بنعٍت »األخ« كانَ زيٌد هو أخاك، ِلتدلَّ على أنَّ

  :ةاملسألة الثاني
وهو من أشياخ البصريني يف ) ه٢٤٩ت(نرى ثعلًبا يعرض ما قاله املازين 

: قالِت العرب: قال أبو عثمان املازين: مثال ما رواه أبو العّباس. أسلوب التعجب
وقال !. ما أجنَُّهوُجنَّ الرُجلُ و! وُشِغلَ الرُجلُ وما أشغلَُه! ُزِهَي الرَُّجلُ وما أزهاُه

  .)١٣(وهذا الضرب شاذٌّ أيًضا، حيفظ حفظًا: املازين
وهذا غلطٌ، هذا كثر يف كالم العرب حىت صار مدًحا وذما، : وقال أبو العّباس

  .)١٤(ُب من الفاعلفتعجََّبِت العرب من املفعول ألنه صار مدًحا وذما، وإنَّما ُيَتَعجَّ
على القاعدة النحوية يف أسلوب التعجب وأّما رأي البصريني فهو االقتصار 

من فعل مبين ) أفعل به(و) ما أفعله(فقد اشترط النحاة أن تصاغ صيغتا التعجب 
للمعلوم وال تصاغان من فعل مبين للمجهول، وأال يقاس على ما ذهب إليه ثعلب، 

  .)١٥(وما قاله املازينُّ عليه مجهور النحاة
                                                           

 .٤٢٩ن للنحاس ص  وإعراب القرآ٢٣: ٢ معاين القرآن للفّراء )12(

 .٢٣١: ١ونقل السيوطي هذا النص يف املزهر . ٣٢٩ جمالس ثعلب ص )13(

 .٣٣٠ نفسه ص )14(

 وارتشاف الضرب ٣٠٨: ٢ وشرح الكافية للرضي ٩٤: ٧ شرح املفصل البن يعيش )15(
 .٤٠٨٢: ٤أليب حّيان 
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:  من الفعل املبين للمجهول أو ما ّمسوهوأّما مذهب ثعلب يف بناء أفعل التعجب
ملا مل يسمِّ فاعله لغرض املدح والذّم فهو كثري، كما زعم، ولكنه مل ُيقدِّم الشواهد 

واحلقُّ ما ذهب . الكثرية أو األمثلة املفيدة فاكتفى بشيء مسموع عن العرب قليل
ا مل ُيسمَّ فاعله ُيؤدي إليه املازين، والسَّبُب يف ذلك أن بناء فعل التعجب من املبين مل

  .)١٦(ورأى ابن مالك جواز ذلك عند أمن اللَّبس. إىل اللَّبس

  :الثالثةاملسألة 
ويقف ثعلب للمازين باملرصاد فيخطئه عندما قال بدخول الباء الزائدة على 

  :)١٧(بالشاذّ، وقال املازينُّ يف قول الشاعر) كفى(مفعول 
 فَى بِنا فَضالً علَى َمْن غُرينافكَ  ُحبُّ الـنَّيبِّ ُمحمَّـٍد إيَّانـا      

ولكن قد حكي هذا على . وإمنا تدخل الباء على الفاعل، وهذا أيًضا شاذٌّ
كفى بزيٍد رجالً، ونَِعَم : وكلُّ هذا غلطٌ، العرب تقول: قال أبو العّباس. املفعول

مرْرُت : عن العرب) ه١٨٩ت(وحكى الكسائيُّ . بزيٍد رجالً، ونعم زيٌد رجالً
  .ْدنَ أبياًتا، ثالث لغات أبياًتا، وُج أبياًتا، وجاَدهنَّ بِاٍت جاَدبأبي

وكذا مرْرُت بقومٍ نِعَم قوًما، ونِعَم بِهِم قوًما، وَنِعُموا قَوًما، وهذا كثري يف 
أَحِسْن بِزيٍد، فيدخلون الباء يف : واملعىن أنَّهم يقولون. كالم العرب، ال يقال شاذٌّ
 أحَسَن زيًدا، ِلُيعِلُموا أنَّ الفعل ال َيتصرَُّف عليه، وال ما: املمدوح، كما يقولون

فهذه ثالث . ُيوحِّدون الفعل، ألنَّ املفسِّر يدلُّ عليه، ويثنُّون وجيمعون على األصل
  .)١٨(لغاٍت مسموعات عن العرب

                                                           
 .١٦٣: ٢ واملساعد البن عقيل ٤٥: ٣شرح التسهيل ) 16(
 .٢٢٢: ٣ وأمايل ابن الشجري ١٠٥: ٢نظر الكتاب وُي. البيت لألنصاري) 17(
 . ٣٣٠جمالس ثعلب ص ) 18(
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وقول املازين إنَّ دخول الباء على غري فاعل كفى شاذٌّ وهذا عليه مجهور النحاة، 
 دخلت الباء على املفعول، واألصل دخوهلا على فاعل كفى وال املفعول، ويف الشاهد

 يف القرآن الكرمي، »كفى«ويؤّيد ما ذهب إليه املازين كثرة دخول الباء على فاعل 
وأما ابن الشجري يف أماليه فقد رأى أنَّ . )١٩(َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً: قال تعاىل

وأَوَّلَ . )٢١(ومنهم من حكم عليه بأنه ضرورة، )٢٠(دخولَها على املفعول به قليل
بدل ) حبَّ النيب(البيت تأويالً مغايًرا، على أنَّ الباء داخلة على فاعل كفى، وجعل 

اشتمال من الضمري على املوضع، ألنَّ الضمري خمفوض لفظًا مرفوع حمالًّ أي 
  .)٢٢(معىن

زيٍد، وهو هنا ورأي ثعلب ومعه الكوفيون، أنَّ الباء تزاد يف فاعل أحسن ب
أحِسن بزيٍد، مبعىن صار ذا ُحسنٍ، مث غُيِّرْت صيغة : موافق للجمهور، إِذ األصل

 »نعم«وشرط زيادهتا أيًضا يف فاعل . اخلرب إىل الطلب، وزِيَدْت الباء إصالًحا للَّفظ
أن يكون حملّى بأل أو مضافًا إىل حملّى بأل، أو مضافًا إىل مضاٍف معّرٍف  »بئس«و

ضمًريا مستتًرا وجوًبا، بشرط أن يكون ملتزًما فيه اإلفراد والتذكري، وعائًدا هبا، أو 
واستند الكوفيون إىل .)٢٣( مفّسرٍ ما يف هذا الضمري من اإلهبام، بعدهعلى متييزٍ

  .نِعَم بِِه َرُجالً، ونِعَم بزيٍد َرُجالً: املسموع عن العرب، حنو
دح أو ذمٍّ حموَّل إىل فعل دالٍّ على موتزاد الباء على فاعل كلِّ فعلٍ ماضٍ ثالثي 

َجاَد بِثوبَِك ثَوًبا، وطاَب :  إىل معناه اللغوي األصيل، حنوضافةًمشربٍ معىن التعجب، إ
رأي وهذا . نِعَم وبِئَس: بِطعاِمَك طَعاًما وحنوها، ويدخل يف هذا النوع من األفعال
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٧٨٤

ن األخريان وهذا) ه٢٨٥ت(واملّربد ) ه٢١٤ت(األخفش و) ه٢٠٧ت(الفرَّاء 
بصريان، وال جييز الكوفيون دخول الباء على فاعل فعل مل تتوفّر فيه الشروط 

  .)٢٤(قَاَْم بِأِخيَك وال قََعَد بِأِخيَك: املذكورة فال يقال
  :الرابعةاملسألة 

وكان لثعلب موقف َحَسٌن من القراءات القرآنية، فهو حنوي كويف ينظر إليها 
 برفع )٢٥(ُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّإِنَّ اللََّه َوَمالِئكَُت: اىلباحترام ويكربها، ففي قوله تع

 قائمان، إنَّ زيًدا وعمٌرو: وُيقال. )٢٦(جيوز ومل نسمْع من قرأ به: ، قال»ومالئكته«
  :)٢٧(أي ثعلب، هذا مثل قوله: قال. وإنَّ زيًدا وعمًرا قائمان

 ى باملدينة َرحلُـُهفمن َيُك أمس  فإنِّي وقَيَّـاٌر بِهـا لََغرِيـبُ      
  :)٢٨(وأنشد أيًضا

 يا ليَتنِي وأنـِت يـا لَِمـيُس  يف َبلَــٍد لَــيَس بِــِه أنــيُس
والكسائيُّ . ال أقول إالّ فيما يتبيَُّن فيه اإلعراب: والفّراء يقول: قال أَبو العّباس

  .يقول فيما يتبّين وفيما ال يتبّين
ورة، ال جييز الرفع بالعطف ومعىن ذلك أنَّ الكسائي، وهو صاحب قراءة مشه

: إالَّ إذا كان امسها مبنيا ال يظهر فيه اإلعراب، كما يف قوله تعاىل »إنَّ«على اسم 
                                                           

 .١٢٠: ٢معاين القرآن للفّراء ) 24(
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َإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئُون)فإنَّه  »الصابئون«وأمَّا : قال الفّراء. )٢٩
ٌف على جهة واحدٍة يف رفعه حر »الذين«، و»الذين«رفعه على أنَّه عطف على 

 وضعفه أنَّه -ضعيفًا  »إنَّ«فلّما كان إعرابه واحًدا، وكان نصب . ونصبه وخفضه
، وال أستحبُّ أن »الصابئني« جاز رفع -يقع على االسم، وال يقع على خربه 

  .)٣٠(»عبد اهللا«إنَّ عبَد اِهللا وزيٌد قائمان لتبيُّن اإلعراب يف : أقول
بالرفع،  »ومالئكُتُه« وجَّهوا قراءاهتم على حذف اخلرب، فجاءت جند أنَّ البصريني

وهذا وجه صحيح تسلم فيه القاعدة النحوية، واملعىن موافق لإلعراب وال ضري يف 
ذلك، وما ذهب إليه الكوفيون جاء على أصول النحو العريب، فقد اعتمدوا القياس 

فع على االبتداء، وهذا قياس قويٌّ، فالر »إنَّ«يف توجيههم، فالعطف على موضع اسم 
يف تفسريه وتوجيهه ُيوقع الدارس  »الذين«وما ذهب إليه الكسائيُّ يف كلمة . صحيح

  .»الّصابئني«يف اإلهبام، صحيح أّنها مبنية، وإعراهبا واحد، وعليه فقد جاز رفع لفظ 

  :اخلامسةاملسألة 

اد عند سيبويه، وذكر عم »هو«، فـ)٣١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: ويف قوله تعاىل
 عماد، فقال قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌدمن  »هو«: ثعلب أنَّ الكسائيَّ وسيبويه قاال

هذا خطأ، من قبل أنَّ العماد ال يدخل إالَّ على املوضع الذي يلي األفعال، : الفّراء
األصل يف فيتقدَّم ويتأخَّر، وإنَُّه قاَم زيٌد، مث يستعمل بعد : ويكون وقاية للفعل، مثل

  .)٣٢( شيء يقيهقُلْ ُهَو اللَُّهوليس مع . »ما«فالعماد كـ. إّنما قاَم زيٌد: هذا مثل
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عماد، أي ضمري الشأن أو ما يسميه  »هو«هذا الذي نسبه ثعلب لسيبويه بأنَّ 
البصريون ضمري الفصل ليس صحيًحا، فلم َيقُلْ سيبويه هذا، بل إنَّه للمّربد 

مد بن يزيد، قال أبو العّباس حم:  يف جمالس العلماءاجيُّجَّ، فقد ذكر الّز)ه٢٨٥ت(
إّنه أمَّةُ : ، فهذا مضمر على شريطة التفسري، كقولكقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:قوله 

  . ضمري شأن »هو«وقد قال مجاعة من النحويني والكسائي إنَّ . )٣٣(اِلله ذاهبةً
أو  »كان«أو  »إنَّ«ن غري أن يسبقه إنَّ ثعلًبا منع جميء العماد يف أول الكالم، م

وحنوها، حبيث يكون العماد بعدها وقاية هلا من الدخول على ما ال تدخل  »ظنَّ«
واحلقيقة . وهذا األمر أجازه الكسائيُّ من الكوفيني ووافقه املربُِّد من البصريني. عليه

) اين القرآنمع(، وعند الرجوع إىل كتاب »هو«أنَّ ثعلًبا مل يوّضح رأيه يف إعراب 
قال أبو عبد اهللا . وهذا من صفاته أنه واحد أحد، وإن كان نكرة: للفّراء جنده يقول

وقد قال . )٣٤(َوَهذَا َبْعِلي َشْيخاً: يعين يف اللفظ، فإنَّه مرفوع باالستئناف كقوله
فجعل . )٣٥(إِنَُّه أََنا اللَُّه: هو عماد، مثل قوله: قال. الكسائيُّ فيه قوالً ال أراه شيئًا

، وال يكون العماد مستأنفًا به »إنَّه« مبنـزلة اهلاء يف »هو«مرفوًعا، وجعل  »أحد«
  .)٣٦(أو بعض أخواهتا، أو كان أو الظنَّ »إنَّ«حّتى يكون قبله 

مستأنف، أي  »أحد«خربه، و »اهللا«مبتدأ، و »هو«فقد ذهب الفّراء إىل أنَّ 
واجلمهور أمجعوا . )٣٧( متفق مع سيبويهأنه قد يكون خًربا ملبتدأ حمذوف، وهو هنا

مبتدأ، وليس ضمري شأن، وابتدأ بالضمري الذي مل يتقدَّْم ذكره،  »هو«على إعراب 
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٧٨٧

ألنَّ هذه السورة ثناء على اهللا تعاىل، خالصة ليس فيها شيء من ذكر الدُّنيا، 
 أيأكلُ ربَُّك؟ أم يشرُب؟ أم من: ونزلت جواًبا للمشركني حني سألوا النيب 

: ، مث قالوا فما هو؟ فقالقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد :ذهبٍ أم من فضٍَّة؟ فأنزل اهللا 
  .)٣٨(أحد، وهذا من صفاته

ومل يكن ثعلب متعصًبا للكوفيني، علًما أنَّه رأس هذه املدرسة، فقد نراه منصفًا 
 النافية عمل ليس، فهو يرى أهنا »ما«إعمال : يف مواقفه من بعض املسائل، منها

عاملة عمل ليس، وبذلك يكون قد خالف شيخه الفّراء ومجهور الكوفيني، وقال أبو 
، وإذا جاز ذا »ليس«ما عبُد اِهللا قائًما، مشّبه بـ: قال أهل البصرة: العّباس
هذا . ما عبُد اِهللا إال قاِئٌم، وما قاِئٌم عبُد اِهللا: ، ردُّوه إىل األصل، فقالوا)٣٩(املعىن

  .مذهبهم
  :وأنشد الفّراء. قائًما، فليس يلزمهمما : فأّما

 قد َسوَّأَ الّناُس ما يا ليَس َبأَس بِِه  وأصبَح الدَّهُر ذُو الِعْرَننيِ قُد ُجِدَعا
وهذا شاذٌّ، فشبهوه . هكذا ينشد الفرَّاء. تقوم مقاَم التربئة» ليس«فجعل 

  .)٤٠(بالشَّاذِّ، فهذه لغة احلجاز مشهورة، وهبا نزل القرآن
ال  »ما«ب إليه الفّراء ومعه الكوفيون قياس، فاحتجُّوا بأن قالوا إنَّ ما ذه

أنَّها ال تعمل البتَّةَ ألنَّ احلرف إنَّما يكون  »ما«تعمل يف اخلرب، ألنَّ القياس يف 
وهي مشتركة يف . عامالً إذا كان خمتًصا كحرف اجلّر ملّا اختصَّ باألمساء عمل فيها

ما زيٌد قاِئٌم، وما َيقُوُم َزيٌد، وهبذه احلالة أمهلت : ل حنوالدخول على األمساء واألفعا
  .)٤١(وهو القياس. يف لغة متيم

                                                           
 .٢٩٩: ٣ معاين القرآن للفّراء )38(
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. من جهة املعىن »ليس«وأما أهل احلجاز فقد أعملوها ألنَّهم شبهوها بـ
أشبهت  »ما«تنصب اخلرب، وذلك أنَّ  »ما«الدليل على أنَّ : واحتجُّوا بأنْ قالوا

  .)٤٢(الرفع والنصب »ليس«وعمل  »يسل«فوجب أن تعمل عمل  »ليس«
يف املعىن، وهذه املشاهبة  »ليس«شاهبت  »ما«واحلقُّ ما ذهب إليه البصريون ألنَّ 

اقتضت أن تعمل مثلها، وجاء يف القرآن الكرمي ما يثبت ذلك ويدحض دعوى 
  .)٤٤(مَما ُهنَّ أُمََّهاِتهِ: ، وقوله)٤٣(َما َهذَا َبَشراًمن ذلك قوله تعاىل . الكوفيني

  :ةالسادساملسألة 
ويذكر ثعلب مسألة خالفية أخرى يف جمالسه وهي إعمال مبالغة اسم الفاعل، 
وينقل رأي شيخيه الكسائيِّ والفّراء اللّذين مينعان ذلك حبجة أنَّ هذه الصيغ ال 

  :)٤٥(تتصرف ، وال تقوى صيغ املبالغة على العمل كالفعل، وأنشد ثعلب يف جمالسه
 ثقيلٌ على َمْن ساَسُه غََري أنَّـُه  ريِِّه الرَّوثَ ِمْنثَلُ  َركُوٌم على آ

والفّراء والكسائي . ال يتعّدى فَُعولٌ وال مفعالٌ، وأهل البصرة ُيعدُّونه: وقال
أنَت : ونقل ثعلب يف موضع آخر. )٤٦(َركوٌم َيركُُم: وقال. يأبيانه إالّ من كالمني
ومثله مضراٌب وَضرَّاب . نَّه ال يتصّرفيأباه أصحابنا، أل: َزيًدا َضْروٌب، وقال

  .)٤٧(أيًضا، وأهل البصرة جييزونه
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عمل الفعل يف  »فَعَّالٌ«و »ِمفَعالٌ«و »فَُعولٌ«وحّجة الكوفيني يف عدم إعمال 
املنصوب َضعفُها عن أَنْ تعمل َعَملَ الفعل، لذلك يقّدرون فعالً حمذوفًا قبل االسم 

  .املنصوب ليعمل فيه
أنت ضروٌب «و. »أنت َزيًدا َضُروٌب« اللَّذين جاء هبما ثعلب ويف املثالني

صيغة املبالغة إالّ بتقدير فعل حمذوف يعمل يف االسم  »فعول«مل جيز عمل » زيًدا
وأجاز الفراء إعمال . املنصوب سواء أكان متقّدًما على صيغة املبالغة أم متأخًرا عنها

  .)٤٨(الشعريف الفعل وقصر ذلك على  »فَعَّال«و» فَِعلٌ«
 »فَُعولٌ«وأّما البصريون فيجيزون إعمال صيغ مبالغة اسم الفاعل، فصيغة 

جيوز فيها اإلعمال قياًسا على ما جاز يف اسم الفاعل من  »فّعال«و »ِمفعال«و
  .)٤٩(التقدمي والتأخري واإلضمار واإلظهار

متامه يف والتوجيه يف هذه املسألة ما ذهب إليه البصريون ألهنم اعتمدوا املعىن و
. اإلعراب أوالً، وثانًيا أخذهم بالقاعدة النحوية وثالثًا قياسهم على كالم العرب

. مفعوالً به ملبالغة اسم الفاعل، وقع عمل املبالغة على زيد» زيًدا«فعندما أعربنا 
وقد ذكر سيبويه من كالم العرب ثالثة عشر شاهًدا شعرًيا، وستة شواهد نثرية 

 اسم الفاعل عمل فعلها، وسأكتفي بشاهدين اثنني من على إعمال صيغ مبالغة
  :)٥٠(الشعر وآخرين من النثر وأوجُِّهُهما، قال أبو طالب بن عبد املطلب

 َضُروٌب بِنصلِ السَّيِف ُسوَق ِسمانِها  إذا َعِدُموا زاًدا فإنَّـَك عـاِقرُ      
                                                           

 .٢٢٨: ٣معاين القرآن للفّراء ) 48(
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  :)٥١(وقال القالّخ
 بِ لّباًسا إلَيها جِاللَهاأخا احلر  ولَيَس بِوالَّجِ اخلَواِلِف أَعقَالَ

  .)٥٢(»إنَُّه لَِمنحاٌر بواِئكَها: أّما العَسلَ فأنا شّراٌب، وقال«: ومسعنا من يقول
هذه معموالت ملبالغة اسم » جاللَها«و» ُسوَق«و» بواِئكَها«، و»العسلَ«فـ

الفاعل، وهي مفعول به أعربت بناًء على صحة املعىن واستقامة الكالم وعلى 
القياس مًعا يف أصول النحو، وليس يف النحو ما مينع ذلك بل هو ما يوافق السماع و

  .القاعدة النحوية، وبعيد عما ذهب إليه الكوفيون
َضَرْبُتَك إيَّاَك، وَضَرْبُتَك أنَت، جيعلون املرفوع مثل التوكيد : وقال ثعلب

َك إّياك بدل، ضربُت: وأهل البصرة يقولون. والعماد، والتوكيد ال يكون أوَّلَ الكالم
رأْيُتَك أنت، ومرْرُت بك أنَت، صحيٌح على ما : ويقولون. مها توكيد: وحنن نقول

  :)٥٣(وأنشد. وما رأْيُت كإيَّاَك، مل جيئ إالَّ يف الشِّعر: قال. فسَّْرنا
 فأحِسْن وأِمجلْ يف أسريَِك إنَّـه  َضِعيٌف ومل يأِسْر كإّياَك آِسرُ    

َضَرْبُتَك : أهل البصرة يقولون: قال. » َضَرَبَك إّياَكَمْن«: وقال ثعلب يف جمالسه
بدل خطأ، ألنَّ البدل يقوم : وقوهلم. إيَّاَك بدل، َضَرْبُتَك أنَت تأكيد، ومها مجيًعا تأكيد

  .»)٥٤(مقام الشيء، وهذا ال يقوم مقامه، ألنه ال يقع الثاين موقع األّول
                                                           

. املالزم هلا واملستعّد: وأخو احلرب. والبيت للقالخ بن حزن بن جناب. ١١١: ١الكتاب  )51(
. مجع خالفه: واخلوالف. وهو ما ُيلَبس فجعله ملا يلبس احملارب. واجلالل مجع ُجل بالضم
 . الذي تصطك ركبتاه يف املشي ضعفًا أو خلقة:واألعقل. وهي عمود يف آخر البيت
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بصريني يف التوكيد وخيالفهم يف البدل، إنَّ مذهب اإلمام ثعلب يف هذه املسألة يوافق ال
رأيُتُه إيَّاُه، وال رأْيُتَك إيَّاَك بدالً، وإنَّما هو توكيد أيًضا، ألنَّ : فليس الضمري املنفصل يف

ال يقع موقع الكاف، ووافقه ابن مالك » إّياك«البدل يلزم منه أن يقوم مقام األول، و
رأْيُتَك : نفصل من املنصوب املتصل يف حنو ذلك بأن نِْسبة املنصوب املوعلَّلَ) ه٦٧٢ت(

وحنن نعلم أنَّ . )٥٥(فََعلَْت أنت: إّياَك كنسبة املرفوع املنفصل من املرفوع املتصل يف حنو
  .)٥٦(توكيًدا وبدالً» فََعلَْت أنَت«يف  »أنت«سيبويه والبصريني معه أجازوا إعراب 

واحد، ففي كلٍّ منهما » اَكَضَرْبتك إّي«و» ضرْبُتَك أنَت«ويظهر أنَّ املعىن يف 
. )٥٧(تكرير لألول مبعناه ال بلفظه، فاَألْولَى أن يكون كالمها تأكيًدا الحتاد املعنيني

وأن مينع بدل املضمر من املضمر توحيًدا للقاعدة النحوية ومنًعا للتداخل بني أبواب 
  .)٥٨(النحو، وهذا ما فعله ابن مالك

  :فهو على النحو اآليتوأّما رأي البصريني يف هذه املسألة 
جيوز أن يكون ضمري الرفع املنفصل توكيًدا أو بدالً من الضمري املتصل املرفوع 

وميكن أيًضا أن يكون ضمري الرفع املنفصل توكيًدا للضمري . قُْمَت أنت: قبله، حنو
، َرأَْيُتَك أْنَت، أو مرْرُت بَِك أنَت: املتصل قبله سواء أكان منصوًبا أم جمروًرا، حنو

اعلم أنَّ هذه ): وصفًا: باب ما تكون ِفيِه أنت وأنا وَنحُن وُهَو(قال سيبويه يف 
: احلروف كلَّها تكون للمجرور، واملرفوع واملنصوب املُضَمرِيَن، وذلك قولك

  .)٥٩(َمرْرُت بَِك أنَت، ورأْيُتَك أنَت، وانطلَقَْت أنَت
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صفًا للمظهر، كراهية أن واعلم أنَّ هذه احلروف ال تكون و: وقال سيبويه أيًضا
معطوفًا على النكرة  »أمجعون ونفسه«يصفوا املظهر باملضمر، كما كرهوا أن يكون 

مرْرُت برجلٍ نفِسِه، ومرْرُت بقومٍ أمجِعَني، وإن أردت أن جتعل مضمًرا : يف قوهلم
رفوع فإن أرْدَت أن ُتبدل من امل. رأْيُتك إّياَك، ورأْيُتُه إيَّاُه: بدالً من مضمر، قلت

  . )٦٠(وأخواهتما نظائر إّياه يف النصب »أنَت، وُهَو«فـ. فَعلَْت أنَت وفََعلَ ُهَو: قلت
إذا كان يف املسألة رأي فالرأي ما ذهب إليه ثعلب يف إعراب الضمري املنفصل 

رأْيُتَك إيَّاَك توكيًدا ال بدالً، وهذا ما صّرح به ابن مالك، فقد جاء إعراهبما : يف
 ومطابقًا القاعدة النحوية ومل خيرمها، وخيرج عليها، والتعليل يف ذلك موافقًا املعىن

رأْيُتَك إيَّاَك كنسبة املرفوع : أنَّ نسبة املنصوب املنفصل من املنصوب املتصل يف حنو
  .فََعلَْت أَنَت: املنفصل من املرفوع املتصل يف حنو

  :السابعةاملسألة 
  :)٦١(قول الشاعريف  »جفن«ويعرض اإلمام ثعلب ملسألة نصب 

 َنجا ساِلٌم والنَّفُس ِمنُه بِـشدِقِه  ومل َينُج إالّ َجفَن َسيٍف وِمئَزَرا     
ِلَم : ، فقلت له»جفن«هكذا أنشدين يونس، أي بنصب : وقال الفّراء: قال
  .)٦٢(هذا خطأ: قال الفّراء: قال أبو العّباس. أراد َسْيَف: فقال »اجلفن«نصب 

على طرح  »جفن«يف نصب ) ه١٨٢ت (ما ذهب إليه يونس بن حبيب
يف ) ه٤٧٦ت(وقد تابعه ابن سيده األندلسيُّ . جبفن سيٍف: اخلافض، والتقدير

جنا ومل ينُج، : ، فقال)األصول يف النحو( وتابعه ابن السراج يف .)٦٣()املخصص(
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تكّلْمُت ومل : مل يفلت إفالًتا صحيًحا، كقولك: أفْلَت ومل ُيفِلْت، أي: كقولك
  .)٦٤(لكْن جفَن سيٍف ومئزرا: إالّ جفن سيف ومئزرا، كأنَّه قال: مث قالأتكلّم، 

وأما مذهب الكوفيني فيعتمد السماع أساًسا يف هذه املسألة، فال جييز ثعلب 
على نزع اخلافض، ورأيهما هذا كرأي مجهور النحاة،  »جفن«والفّراء نصب 

د االستغناء إالّ عن حرف الذين ذهبوا إىل أنَّ ذلك مقصور على السماع، وال َيطَّر
على مذهب  »جفن«وعلى أّيِة حال فإنَّ إعراب . )٦٥(»أنَّ«و »أنْ«اجلّر املتعيِّن مع 

البصريني منصوب بنـزع اخلافض، أو مفعول به إذا جاءت لكْن حرف استدراك، 
 »جفن«ومل يوضِّح ثعلب إعراب . يف حني أعربه الكسائيُّ منصوًبا على االستثناء

  . قول الفّراءبل إّنه نقل

  :الثامنةاملسألة 
يا أيُّها الرَُّجلُ، ويا أيُّها القَوُم، ويا أيُّها املرأةُ، : ويأيت اإلمام ثعلب إىل مسألة

وقال اخلليل وسيبويه : ويا أيتُّها املرأةُ، فيذكر رأي إماَمي البصريني قال
. ها وصف الزماملنادى، والرجل وما بعد »أيُّ«يا تنبيه، وها تنبيه، و: وأصحاهبما

. يأيُّهذا: قال الفّراء الدليل على أنَّه ليس كما قالوا أنَُّه ُيقالُ. وهذا ال يصحُّ: قال
قوهلم يا أيُّهذا : ولكن قال الفّراء. أقبِلْ، فُيسقَطُ الثاين الذي ُزِعَم أنَّه وصف الزم

ا أيُّهذا ي: من الرجل، وجيمعون بينهما، فيقولون »ذا«اكتفوا بالرَُّجل من ذا، وبـ
  :)٦٦(وأنشد. الرجل

ــا  وذََرانِي واِغالً فيَمْن َيِغـلْ     ــالْ زاَدكُم ــذاِن كُ  أيُّه
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مث مل يعرف ما بعده  »أيُّ«وتأويله يا. »الرجل«وأسقط  »هذا«فجاء بـ
يا أيُّها الرَّجلُ ذو املالِ، فردُّوا ذا : هو هذا الرجل، فاستأنف به، فلذلك قالوا: فقال

  .)٦٧(لِاملالِ علَى الرَُّج
يا رُجلُ، فقد : ويف موضع آخر ذكر اإلمام ثعلب املسألة نفسها وهي، إذا قال

يا أيُّها الرَُّجلُ، اختلف الناس فيه، فقال سيبويه : وإذا قال. يا زيُد: قََصَد قَْصَدُه مثل
: هو يا أيُّ هذا الرُجلُ أراد: قال: ، وَخطَّأُه الفّراء»أّي«الرَُّجلُ تابع لـ: وأصحابه

يا، : فيه تنبيه يف موضعني: ا أيُّ هو هذا الرَُّجلُ، كذا هو عند الفّراء وسيبويه يقولي
  .)٦٨(وهذا باطل. وها

اسم مبهم يلزمه التفسري، وذلك بأن يأيت بعدها اسم  »أيُّ«رأي البصريني أنَّ 
والرجل كاسمٍ واحد،  »أّي«معرَّف بأل كالرجل وحنوه من األجناس، فتكون 

وأجاز البصريون أن . )٦٩( له، ال جيوز أن يفارقهتابع »الرجل«منادى و »أّي«ويعربون 
  .)٧٠(يا أيُّهذا الرَُّجلُ: اسم اإلشارة، واشترطوا أن يليه االسم احمللّى بأل، حنو »أي«يلي 

ليس وصفًا الزًما  »الرجل«وافق اإلمام ثعلب شيخه الفّراء يف كون 
 »هذا الرَُّجلُ«يا أيُّهذا الرُُّجلُ ، على أنَّ  »يا أيُّها الرَُّجلُ«، وأنّ األصل يف »أي«لـ

يا أيُّها : وتبقى اهلاء دليالً عليه، فيقال »ذا«مستأنفة، وقد يسقط اسم اإلشارة 
ولكن ال جيوز أن . »يا أيُّهذا«ويبقى اسم اإلشارة  »الرجل«الرجل، وقد تسقط 
رة املستغىن عنه يا أيُّ الرجل، ألنَّها جزء من اسم اإلشا: تسقط اهلاء فيقال

كثرة اجلمع بني اسم اإلشارة وذي : ، وحّجة الكوفيني يف ذلك هي»الرجل«بـ
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. ، يدل على أنَّ اهلاء جزء من اسم اإلشارة)٧١(يا أيُّهذا الرُجلُ: األلف والالم، حنو
. منادى، وما بعدها مجلة مستأنفة ُحِذَف صدرها »أيَّ«فالكوفيون يعربون 

ف اسم اإلشارة، ومنعهم اجلمع بني تنبيهني لتأكيد التنبيه وُيضِعُف قوهلم تقدير حذ
  .)٧٣(، يف الوقت الذي أجازوا فيه اجلمع بني جحدين)٧٢(كما يقول البصريون

  :التاسعةاملسألة 
ال َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ : وذكر ثعلب مسألة حنوية تكلّم فيها على قوله تعاىل

ثَالَثةُ : ثوابٍ فمع الثالثَِة أثوابٍ، يقالإذا كان عندي ثالثةُ أ: ، قال)٧٤(اثَْنْينِ
هكذا . ِعنِدي أثواٌب ثالثةٌ: أثوابٍ، وثَالَثةٌ أثواًبا، وثَالَثةٌ أثواٌب، وُتقدِّم، فيقال

. ِعنِدي ِدرَهَماِن، ألنَّ االثنني ال خيتلفان: واكتفوا بالتثنية بال عدد، فقالوا. األصل
فجاؤوا به على .  عندي درمهان اثنان:فإن جئت معهما باثنني كان واحًدا، فقلت

  .)٧٥(وليس بشيء. جاؤوا به توكيًدا: وقال األخفش. األصل
ما ذكره ثعلب يف آخر املسألة هو رأي األخفش ورد يف معانيه عندما وّجه قوله 

، فجاء )٧٦(ْرضِ كُلُُّهْم َجِميعاًألَمَن َمْن ِفي اآلَولَْو َشاَء َربَُّك : تعاىل توجيًها حنوًيا
 »إهلني«، ففي قوله )٧٧(ال َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِتوكيًدا، كما قال  »مجيًعا«قوله ب

  .)٧٩(وصف مؤكٌِّد ملا قبله »اثنني«فاألخفش يرى أنَّ . )٧٨(»االثنني«دليل على 
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: واكتفوا بالتثنية بال عدد، فقالوا: (يظهر يل جليا أنَّ ثعلًبا قصد من عبارته
أنَّ ) ، ألنَّ االثنني ال خيتلفان، فإنْ جِئَْت معهما باثنني كان واحًداِعنِدي ِدرَهماِن
مفعوالً به أوَّلَ، ولكنه  »اثنني«ال تتخذوا اثنني إهلني، فيكون إعراب : األصل عنده
  .مفعوالً به ثانًيا »إهلني«تأخر، و

 وما عناه ثعلب ليس بشيء ألنَّه ،واحلقُّ ما ذهب إليه األخفش من البصريني
 »اثنني«يد يف املعىن، مغرب يف اإلعراب، ويظهر يل رجحان رأي األخفش ألنَّ بع

  .جاءت بعد متام الكالم، فجاءت تأكيًدا إلهلني اليت دلَّت على العدد واملعدود مًعا

  :منهج اإلمام ثعلب يف الردِّ على البصريني
ا يف ميتاز هذا النحوي البارع باحلكمة والقصد يف إطالق أحكامه، فليس عنيفً

رّده أبًدا، بل كانت هذه الردود صادرة عن فهم للمسائل، وقد ال يذكر رأيه 
أحياًنا، بل إنه ينقل ما قاله شيخاه الكسائيُّ والفّراء، وإذا ما اختلف هذان يف رأي 

ا وجدناه يتبَّع الفّراء، ومن عباراته اليت استعملها يف دفاعه عن الكوفيني وانتصاره ّم
ويف . )٨٠(ط، وهذا باطل، وهو خطأ، ال يصحُّ، وليس بشيءهذا غل: هلم قوله

  .)٨١(إنَّه ال يعرف التقريب: مسألة التقريب رّد على سيبويه قائالً
السماع والقياس والتعليل، : ومنهج ثعلب يف البحث والرّد كان يعتمد على

  :وسأعرض هلا بإجياز
ائله، وكان  استعمل ثعلب الشاهد القرآين أساًسا يف توضيح مس: السماع- ١

رجالً دّيًنا حيترم القراءات القرآنية ويقف منها موقفًا موافقًا خبالف بعض البصريني 
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، أتى بالشاهد هنا ليوضح )٨٢(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: كاملازين مثالً، ففي قوله تعاىل
ال َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ : ، وذكر قوله تعاىل)٨٣(عماد »هو«رأي سيبويه يف أنَّ 

، ليكون حمور املسألة اليت رّد فيها رأي البصريني وعلى رأسهم األخفش )٨٤(َنْينِاثْ
ليبّين . )٨٦( لَكُْمَهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهَروجاء بقراءة . )٨٥(يف كون اثنني توكيًدا

قلة علم البصريني اليت أّدت هبم إىل احلكم على القراءة باللحن، ولو عرفوا التقريب 
واحلقُّ ُيقال أنَّ ثعلًبا كان ينتقي الشواهد القرآنية اليت ُتكَوِّنُ املسألة . لكما فعلوا ذ

النحوية وَيتعرَُّض ملوضع االستشهاد دون التعّرض للتفصيالت الكثرية، وال يكثر من 
أوجه اإلعراب، وموقفه من القراءات ُتظهِر احترامه وإجالله وتقديره الشديد 

 اهتمامه باحلديث النبوي الشريف يف رّده على ومل أحلظ. للقراءات القرآنية
البصريني، وال يعين هذا أّنه مل يستشهد باحلديث الشريف، لكنَّ استشهاده به كان 

  .قليالً قياًسا بالشواهد القرآنية
 كان يسوق الشاهد ليوضح به الرأي الذي يريد ،شواهد الشعريةوفيما خيّص ال

  :)٨٧(قول الشاعر، وهذا ما رأيناه يف واعتماَدهبيانه 

 يا صاحِ يا ذا الضامرِ الَعـْنسِ        والرَّحلِ ِذي األقتابِ واِحللسِ   
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  .»الضامر«جاء به ليخطئ سيبويه يف رواية رفع 
  : ليغلط به املازين)٨٨(وساق الشاهد الشعري

 فكفى به فضالً على َمْن غُرينا  حــبُّ الــنَّيبِّ حمّمــٍد إّيانــا

عم رأيه فقد كان ينقل عن الكسائيِّ كثًريا واستشهد ثعلب بكالم العرب ليد
... )٨٩(َمرْرُت بأبياٍت جاَد بِهنَّ أبياًتا، وجاَد أبياًتا، وُجْدنَ أبياًتا: وعن مساعه فقال

ليستدل هبذه الشواهد على جواز دخول الباء على فاعل كل فعل ماضٍ ثالثي حمّول 
  .إىل فعل دالّ على مدحٍ أو ذمٍّ خاص مشرب معىن التعجب

وهنا وجدت شيئًا مل أكن ألنساه وهو أنَّ ثعلًبا وافق أصحابه يف منع إعمال 
صيغ املبالغة علًما أنَّ هذا العمل لصيغ املبالغة من املسموع بكثرة عن العرب يف 
إعماهلا، فهو بذلك خيرم قواعد الكوفيني خرًما بالًغا؛ وخيالف منهجهم العام يف 

  .لقليل والنادرالتوجيه النحوي وذلك باالستشهاد با
مل يكن ثعلب قّياًسا، فهو االبن البار ملذهبه النحوي، فقد كان دائم :  القياس-٢

االعتداد بالسماع، ومتّسك بالنصوص شعًرا ونثًرا، وبىن القاعدة النحوية على املسموع 
التعجُّب من الفعل املبين ملا مل ُيسمَّ : عن العرب، وإن كان قليالً، فهو يقيس، من ذلك

  .)٩٠(عله، وهذا قياس، وإن كان املسموع قليالً نادًرا، وذلك إذا كان ملدح أو ذمفا
 »بئس«و »نعم«ومثال آخر ساقه قياًسا وهو جواز دخول الباء على فاعل 

جاد : وغريها من األفعال الثالثية املاضية احملّولة إىل فعل دالٍّ على مدح أو ذمٍّ، حنو
  .)٩١(وطاب بطعامك طعاًما. بثوبك ثوًبا
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َهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ : ويؤكّد قياسه عندما دحض رأي ابن جؤية معاصره حني قرأ
وليس هو كما قالوا، هو خرب : وجعله حاالً يعين أطهَر، يقول ثعلب) ٩٢( لَكُْمأَطَْهَر

باأللف  »هذا«إذا جاؤوا مع :  قياسهوقال ثعلب موضًحا. )٩٣(هلذا كما كان يف كان
وقد أجاز أهل . هذا الرََّجلُ قاِئٌم: الم نعًتا هلذا، فقالواوالالم كانت األلف وال

البصرة إذا كان معهوًدا أن ينصب الفعل، وقد أجازه بعض النحويني، والفّراء يأباه، 
َمرْرُت بِهذا الرَُّجلِ، ورأْيُت هذا الرَُّجلَ، فجعلوه : وإّنما نعتوا هذا باألمساء فقالوا
  .)٩٤(دي الرجل أجناس فال يدري إىل أيِّها أشرتتابًعا هلذا، ألنَّه يكون بني ي

إذا أضفت األوقات إىل «: ومن كلياته اليت تعّبر عن صورة القياس عنده، قوله
  .)٩٥(»مرفوع فارفع، وإىل منصوب فانِصْب، وجيوز ذا يف ذا، وذا يف ذا

  آراء الذين سبقوه، وما كتاباته إالُّتظهرإنَّ ثعلًبا صورة أمينة : وميكن أن أقول
سجل يستوعب فيه آراءهم، وتكثر اآلراء الزاخرة يف جمالسه حتكي صور اخلالف 
بني الكوفيني والبصريني، وهو ناقل هلذه اآلراء معلّق عليها مبا يشري إىل التزامه منهج 
الكوفيني يف القياس، وكيف سار على درهبم ال حييد، ويرى آراءهم أعالًما نصبت 

  .أمام عينيه، وال ميكن جتاوزها
  :اخلامتة

وصفوة القول أن جمالَس ثعلب حتوي ثروة حنوية كبرية، فكان لرئاسته مذهب 
الكوفيني أثر واضح يف الكتاب يتجلى هبذه الكثرة من املسائل النحوية اليت عاجلها 
وفّصل القول فيها، مورًدا رأيه ورأي شيوخه الكوفيني، واستعمل الشواهد القرآنية 
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ونثًرا، فكان أميًنا بنقله وفًيا ألستاذيه الكسائيِّ والفّراء، بكثرة وكالم العرب شعًرا 
فإن اختلفا اتَّبع الفّراء، وقد خيالفهما أحياًنا، وهذه اجملالس فيها مصطلحات كوفية 
كثرية، وتعليالت مبسطة تدل على عقلية ثعلب النحوي املصرِّف ملا يعرض له من 

  .أساليب تصريف العامل املتمكِّن الثَّبت
  صادر واملراجعامل

شرح الكافية يف النحو، دار ): ه٦٨٨ت( األستراباذي، رضي الدين حممد بن احلسن -
  .م١٩٩٥ -ه١٤١٥الكتب العلمية، بريوت، 

فائز فارس، : ، حتقيقمعاين القرآن): ه٢١٤ت( األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة -
  .م١٩٨١ -ه١٤٠١الكويت، الطبعة الثانية، 

، املكتبة التجارية، اإلنصاف يف مسائل اخلالف): ه٥٧٧ت(ت  األنباري، أبو الربكا-
  .م١٩٦١ -ه١٣٨٠القاهرة، 
: ، حتقيقالبحر احمليط): ه٧٤٥ت( أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف الغرناطي، -

  .ه١٣٢٠عادل عبد املوجود وآخرون، دار السعادة، مصر، 
: ، حتقيق)ه١٠٩٣ت (لعربخزانة األدب ولبُّ لسان ا البغدادي، عبد القادر بن عمر، -

  .م١٩٨٩ -ه١٤٠٩عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل، 
عبد السالم : ، حتقيقجمالس ثعلب): ه٢٩١ت( ثعلب، أبو العّباس أمحد بن حيىي -

  .م١٩٤٨هارون، دار املعارف، القاهرة، 
عبد السالم : ، حتقيقالبيان والتبيني): ه٢٥٥ت( اجلاحظ، أبو عثمان عمر بن حبر -

  .م١٩٦٠ -ه١٣٨٠هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
، حتقيق حممد علي النجار، دار اخلصائص): ه٣٩٢ت( ابن جين، أبو الفتح عثمان -

  .م١٩٥٢الكتب املصرية، القاهرة، 
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ): ه٣٩٢ت ( ابن جين، أبو الفتح عثمان -

عبد الفتاح شليب، . عبد احلليم النجار، ود. علي النجدي ناصف ود: حتقيقواإليضاح عنها، 
  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤القاهرة، 
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شرح الدكتور حممد حممد حسني، مكتبة : ، ميمون بن قيسديوان األعشى الكبري -
  .م١٩٥٠كلية اآلداب، القاهرة، 

زارة اإلعالم حتقيق هبجة عبد الغفور احلديثي، مطبوعات و: ديوان أمّية بن أيب الصلت
  .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥العراقية، بغداد، 

  .ه١٣٥٠، دار الكتب املصرية، ديوان جّران العود النُّمريي -
عبد املنعم عبد الرؤوف شليب، املكتبة التجارية، : ، حتقيقديوان عنترة بن شدَّاد -

  .م١٩٧٠ -ه١٣٩٠حممد سعيد مولوي، دمشق، املكتب اإلسالمي، : وحتقيق. ت.القاهرة، د
حممد أبو : ، حتقيقطبقات النحويني واللغويني): ه٣٧٩ت( الزبيدي، حممد بن احلسن -

  .ت.الفضل إبراهيم، وحممد علي البجاوي، احلليب البايب، القاهرة، الطبعة الثانية، د
: ، حتقيقانيهإعراب القرآن ومع): ه٣١١ت( الزّجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن الّسرّي -

  .م١٩٦٣ة املصرية العامة للنشر والتأليف والترمجة، القاهرة، إبراهيم األبياري، املؤسس
عبد : ، حتقيقجمالس العلماء) ه٣٣٧ت( الزجاجي، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق -

  .م١٩٦٢ -ه١٣٨٢السالم هارون، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، 
مراجعة حممود حممد ، حتقيق عبد الستار فّراج، أشعار اهلذليني:  السكري، أبو سعيد-

  .م١٩٦٥ -ه١٣٨٤شاكر، دار العروبة، القاهرة، 
عبد السالم : ، حتقيقالكتاب): ه١٨٠ت( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب -

  .م١٩٩١ -ه١٤١١هارون، دار اجليل، بريوت الطبعة األوىل، 
 عبد .د: ، حتقيقاألصول يف النحو): ٣١٦ت( ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل -

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 
حممد علي سلطاين، مطبوعات جممع . د: ، حتقيقشرح أبيات سيبويه:  ابن السريايف-

  .م١٩٧٦ -ه١٣٩٦اللغة العربية، 
مهع اهلوامع شرح مجع ): ه٩١١ت( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -

، ُعنِي بتصحيحه حممد بدر الدين النعساين، مطبعة دار السعادة، الطبعة العربيةاجلوامع يف علم 
  .ه١٣٢٧األوىل، القاهرة، 



  )٣(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٠٢

بغية الوعاة يف طبقات  ):ه٩١١ت( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -
حممد أبو الفضل إبراهيم، مصطفى احلليب البايب، القاهرة، : ، حتقيقاللغويني والنحاة

  .م١٩٦٤ - ه١٣٨٤
حتقيق حممد علي : معاين القرآن): ه٢٠٧ت( الفّراء، أبو بكر زكريا حيىي بن زياد -

  .م١٩٥٥الّنجار، وأمحد يوسف جنايت، دار الكتب املصرية، 
السيد : ، حتقيقتأويل مشكل القرآن): ه٧٧٠ت( ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم الدينوري -

  .م١٩٧٣ -ه١٣٩٣أمحد صقر، دار التراث، القاهرة، 
أمحد حممد : ، حتقيقرصف املباين يف شروح حروف املعاين:  املالقي أمحد بن عبد النور-

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥اخلّراط، دمشق، الطبعة الثانية، دار القلم، 
عبد الرمحن السّيد، : ، حتقيقشرح التسهيل): ه٦٧٢ت( ابن مالك، حممد بن عبد اهللا -

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠وحممد بدوي املختون، هجر، 
لق عبد اخلاحممد : ، حتقيقاملقتضب): ه٢٨٥ت( املربد، أبو العباس حممد بن يزيد -

  .ه١٣٨٥عضيمة، الطبعة األوىل، القاهرة، 
 دار صادر، بريوت، ،لسان العرب): ه٧١١ت( ابن منظور، حممد بن منظور -
  .م١٩٨٥
 .د: قيق، حتإعراب القرآن): ه٣٨٨ت( النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل -

  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦بريوت، الطبعة األوىل، . زهري غازي زاهد، عامل الكتب
  .ت.الفهرست، القاهرة، د): ه٣٨٥ت( ابن الندمي -
، عامل شرح املفصل): ه٦٤٣ت( ابن يعيش، موفَّق الدين حممد بن يعيش بن علي -

   .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨الكتب، بريوت، 


