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َّ
ملخ�ص البحث
إن م��ن ب�ين العلوم التي ازدهرت يف ِ
َّ
احل َّلة علم النحو ،وق��د برز علامء كبار يف هذا

ٍ
بش��كل َيس��هل
التيس�ير؛ لتيس�ير ه��ذا النح��و للمتع ِّلمني ،وليتس��نَّى هل��م اإلحاطة به

تع ُّلمه.

جهد من جهود التيس�ير يف ِ
والبح��ث هنا حي��اول الوقوف عىل ٍ
احل َّل��ة ،وهو كتاب
(رأي يف اإلعراب) للش��يخ يوسف كركوش ،وهو من علامء ِ
احل َّلة الكبار ،كانت له آراء
ٌ

تيسري َّية اتَّفق فيها مع األستاذ إبراهيم مصطفى يف كتابه (إحياء النحو) ،إذ تابعه يف مجلة
مهها :مسألة اإلس��ناد ،واإلضافة ،ومس��ألة عدم داللة الفتحة عىل معنى،
من املس��ائل أ ُّ
احلقيقي،
ومس��ألة العالمات الفرع َّية ،ومس��ألة التوابع ،وهي( :عطف النسق ،والنعت
ّ

قسم البحث وفا ًقا
والنعت
السببي ،وعطف البيان ،والبدل ،والتوكيد) ،هذا ماجعلني ُأ ِّ
ّ

هلذه املوضوعات.

الكلامت املفتاح َّية:

األستاذ ،الشيخ ،التوابع ،عطف النسق ،النعت ،البدل ،التوكيد.
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ونظرا لكثرة مس��ائله ،جاءت حماوالت
امليدان ،درس��و ُه دراسة مس��تفيضة ومتش�� ِّعبة،
ً

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

Abstract
Grammar is among the sciences that have expanded in Hilla,
and senior scholars have emerged in this field, which they have
of its issues, attempts were made to facilitate this method for
learners and to allow them to understand it in a way that is easy
to learn.
The research here tries to identify an effort from facilitation
efforts in Hilla, which is the book " " Ra'ay fi Al-a'ierab "" by Sheikh
Yusef Karakush, who is one of the great Hilla scholars who had
facilitative opinions in which he agreed with Professor Ibrahim
Mustafa in his book (A'ihya' Al-nahw) He followed him on a
number of issues, the most important of which are: the issue of
attribution, addition, the issue of the lack of meaning of (fathah)
on the meaning, the issue of the sub-signs, and the issue of the
dependents, which are: (conjunctive form, the real participle,
the causal participle, the conjunction of the statement, the
allowance, and the affirmation), this is what made me divide the
266

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

studied extensively and complex, and due to the large number
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research According to these topics.
Key words:
professor, sheikh, dependents, form conjunction, participle,

َّ
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wildcard, affirmation.
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الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

املقدِّ مة
واملرسلني أيب القاسم
والس�لام عىل أرشف اخللق
رب العاملنيَّ ،
احلمد هللِ ِّ
َ
والصالة َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حممد وعىل آله الط ِّيبني ال َّطاهرين ،وال َّلع ُن الدَّ ائم عىل أعدائهم أمجعني ،أ َّما بعد..
َّ

الكم الكبري من حماوالت تيسري النحو
فال خيفى عىل أحد من ذوي العلم والفضلية ُّ

الت��ي بدأت عند القدماء بظهور املنظومات الش��عر َّية واملخترصات التي كان هدفها هو

تس��هيل النحو للمتع ِّلمني بعد َّ
أن تذ َّمروا من صعوبته ،ومل يقترص التيس�ير عند القدماء
فقط ،بل كان للمحدثني حماوالت كثرية ،يف مقدِّ متها حماولة األستاذ إبراهيم مصطفى يف

كتابه (إحياء النحو) الذي كان له األثر األكرب يف ظهور كتب التيسري األخرى ،ومن هذه
الكتب كتاب (رأي يف اإلعراب) للشيخ يوسف كركوش ،وهو من علامء ِ
احل َّلة األفذاذ،

ومل ينل كتابه العناية موازن ًة بام نالتها كتب التيسري األُخر ،عىل الرغم ممَّا هلذا الكتاب من
أمهية يف جمال التيس�ير النحويِ ،
فللشيخ فيه آراء تيس�ير ِّية اتَّفق فيها مع األستاذ إبراهيم
ّ
َّ
مت بحثي عىل
مصطفى ،ومنها مسألة التوابع ،لذا
فقس ُ
ُ
أحببت دراستها دراسة موازنةَّ ،

السببي ،وعطف البيان،
احلقيقي ،والنعت
موضوعات ،هي( :عطف النس��ق ،والنعت
ّ
ّ
أهم نتائج البح��ث ،وقائمة باملصادر
تضمنت َّ
ثم وضعت خامت��ة َّ
والب��دل ،والتوكيد)َّ ،

مهه��ا كت��اب رأي يف اإلعراب للش��يخ يوس��ف كركوش ،وإحي��اء النحو
واملراج��ع ،أ ُّ

يب.
إلبراهيم مصطفى ،زياد ًة عىل مصادر القدماء واملحدثني يف النحو العر ّ
ومن اهلل التوفيق.
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مفهوم التوابع

الزخم�شري بقوله« :هي األس�ماء التي ال َي َم ُّس��ها
عرفها
ّ
أ َّم��ا يف االصطالح :فق��د َّ

وعطف
اإلعراب إلاَّ عىل سبيل التَّبع لغريها ،وهي مخسة أضرْ ُ ب :تأكيد ،وصفة ،وبدل،
ُ

وعطف بحرف»(.)2
بيان،
ٌ

لألول يف
وقال ابن يعيش يف رشح تعريف
الزخمرشي« :التوابع هي الثواين املساوية َّ
ّ

اإلعراب بمشاركتها له يف العوامل ،ومعنى قولنا ثواين أي فروع يف استحقاق اإلعراب؛

األول
كالتتمة له ،وذلك نحو قولك :قا َم زيدٌ
ألنهَّ ا مل تكن املقصود ،وإنَّام هي من لوازم َّ
َّ

ُ
أيضا من حيث
العاقل ،فزيدٌ ارتفع بام قبله من الفعل املسند إليه ،والعاقل ارتفع بام قبله ً
كان تابعا ٍ
لزيد كالتكملة له ،إذ اإلس��ناد إنَّام كان إىل االس��م يف حال وصفه ،فكانا لذلك
ً
اس�ًم�اً واحدً ا يف احلك��م ،ألاَ تَرى َّ
أن الوصف ل��و كان مقصو ًدا؛ لكان الفعل مس��ندً ا إىل
اسمني وذلك ٌ
حمال»(.)3
َّ
النحوي من هذا
إن موض��وع التوابع ،يندرج حتت الرتاكيب املركز َّية( ،)4فالرتكيب
ّ

الن��وع يق��وم بوظيفة يمكن َّ
ثم هناك تكافؤ
أي من ِّ
أن يقوم هب��ا ٌّ
مكوناته املبارشة ،وم��ن َّ

النعتي ُي َعدُّ (الشجاع)
الشجاع) ،يف الرتكيب
عيل
ُ
ّ
ّ
نحوي بينهام ،ومثال ذلك قولنا( :جا َء ٌ
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قب��ل ال�شروع باحلديث عن التوابع ال ُب��دَّ من تعريف التاب��ع يف اللغة :فقد ورد يف
��ع اليش َء َت َب ًعا وتَبا ًعا يف األَفع��ال وتَبِ ْع ُت اليش َء تُبو ًع��ا سرِ ْ ت يف إِ ْث ِره وا َّت َب َعه
اللس��ان «تَبِ َ
و َأ ْت َب َعه وت َت َّبعه َقفاه وتَط َّلبه ُمتَّب ًعا له وكذلك ت َت َّبعه وت َت َّب ْعته ت َت ُّب ًعا»(.)1

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

لألول ،وينطبق هذا عىل ِّ
كل
أفقي ،أو إطال��ة تقييد َّية َّ
تاب ًع��ا وظيف ًّيا َّ
لألول ،فكأنَّه امتداد ّ
التوابع (البدل ،العطف ،التوكيد ،والنعت) ،هذا يعني َّ
أن مثل هذه الرتاكيب يكون فيها
الثاين ال يتمتَّع بأ َّية وظيفة نحو َّية متم ِّيزة ،ومستق َّلة عن تلك التي يقوم هبا رأس املركب

النحوي(.)5
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هيمنا دراس��ته ه��و املامثلة يف
وق��د بينَّ األس��تاذ رأي��ه يف التواب��ع بقوله« :وال��ذي ُّ
ويس��مون اللفظ الثاين م��ن املتامثِ َلني تاب ًعا،
يس��ميه النحاة إتبا ًعا،
اإلعراب ،وهو الذي
ُّ
ِّ
واألول متبو ًع��ا ،ويع��دون التًّوابع مخس��ة :النعت ،والتوكيد ،والب��دل ،وعطف البيان،
َّ

باجلر ،ويعدُّ ونه
وعطف النس��ق ،ويلحقون هبا االتباع للمجاورة ،وهو
ُّ
خيت��ص عندهم ِّ
ُّ
قليلاً أو ش��ا ًّذا ،ونريد َّ
ومايدل عليه من معنى،
أن نعرف سبب هذا اإلعراب يف التوابع،
لنرى أيطرد يف هذا الباب األصل الذي َّقررناه من قبل يف معاين اإلعراب؟»(.)6

وأ َّما الش��يخ يوسف كركوش ،فقال« :يوجد يف اللغة العرب َّية أسامء ليس هلا إعراب

خاص ،بل هي تتبع ماقبلها من األس�ماء،وتعرف بالتوابع ،وهي أنواع النعت ،واإلتباع
للمجاورة ،وعطف البيان ،وجعل حتت هذا العنوان التوكيد والبدل»(.)7
وهلام يف ِّ
رأي ،سنعرض له كلاًّ يف موضعه:
كل نو ٍع من التوابع ٌ

�أ .عطف الن�سق
اجلار َف َج َريا عليه كام
باب ما أشرْ َ ك بني
قال س��يبويه فيه« :هذا ُ
االسمني من احلرف ِّ
َ
ٍ
ٍ
ومحار ُ
قبل.
برج��ل
مررت
أرشك بينه�ما يف النع��ت َف َج َريا عىل املنع��وت ،وذلك قولك:
ُ

فالواو َأرشكت بينهام يف الباء فجريا عليه ،ومل جتعل للرجل منزل ًة بتقديمك إ َّياه يكون هبا
ومررت هبام ...فالواو جتمع هذه األشياء عىل هذه املعاين.
قلت
ُ
أوىل من احلامر ،وكأنَّك َ
عت هذه األش��ياء،
ف��إذا س��معت املتكلم يتك َّلم هب��ذا أجبتُه عىل أيهُّ ا ش��ئت؛ ألنهَّ ا قد جمَ ْ
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مررت ٍ
ٍ
رورين ،وليس يف ذلك (دليل)
بزيد
وق��د تقول:
ُ
وعمرو ،عىل أنَّ��ك مررت هبام ُم َ
م��ررت ٍ
ٍ
بزيد،
بعم��رو ،فنفي هذا ما
أيضا
ع�لى املرور املب��دوء به ،كأنَّه يق��ول:
ُ
ُ
ومررت ً
مررت ٍ
بعمرو»(.)8
وما
ُ

معاين حروف العطف
َّ
قس��مني ،وقد ب َّينها اب��ن الناظم (686هـ) يف
إن معاين حروف العطف تُقس��م عىل
َ

��م ،والفاء ،وحتَّ��ى ،وأم ،وأو) ...وأكثر
ي�شرك يف اإلعراب واملعنى ،وه��و (الواوُ ،و ُث َّ
املصنف�ين اليع��دون (أو) يف م��ا يرشك يف اإلع��راب واملعنى؛ َّ
ألن املعط��وف هبا يدخله

ّ
الش��ك ،أو التخي�ير بعدما مىض َّأول ال��كالم عىل اليقني والقطع ،وإنَّام عدَّ ها الش��يخ
يف هذا القسم؛ َّ
ألن ِذكرها ُيشعر السامع بمشاركة ما قبلها ملا بعدها يف ما سيقت ألجله،
()9

وإن كان مساق ما قبلها صورة عىل غري مساق ما بعدها.

والرضب الثاين :ما يعطف لف ًظا فحسب ،أي يرشك يف اإلعراب وحده ،وهو (بل،

وال ،ولكن)»(.)10

يب يف ِّ
خص��وا الترشيك
كل احل��روف ،ولكنَّهم ُّ
«والنح��اة قال��وا بالترشي��ك اإلعرا ّ
ٍ
وثم ،وحتَّى) ،)11(»...وس��نبينِّ معاين ِّ
حرف
كل
بح��روف مع َّينة ،وهي (الواو ،والفاءَّ ،
الض َبني:
يف ِكلاَ رَّ

األول:
الرضب َّ

•الواو :وهي أصل حروف العطف؛ ألنهَّ ا ُّ
تدل عىل معنى االش�تراك فقط ،فهي
للجمع بني شي َئني من غري ترتيب ،أو مهلة ،أومصاحبة ،أو تعقيب.
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رشح��ه األلف َّية بقول��ه« :حروف العطف عىل رض َب�ين :أحدمها :ما يعط��ف مطل ًقا ،أي
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•الف��اء :للرتتي��ب ،وتكون عىل ضرَ َب�ين :ترتيب يف املعنى ،وترتي��ب يف ِّ
الذكر،
والرتتي��ب يف املعن��ى َّ
أن يكون املعطوف هب��ا الح ًقا ،وم َّتصلاً ب�لا مهلة ،وأ َّما

الرتتيب يف ِّ
ملجرد املش��اركة
الذكر ،فيكون بعطف ُم َّ
فصل عىل جممل أو عطف َّ
يف احلكم بحيث حيسن بالواو.

��م :وتفيد الرتتيب والرتاخي ،والرتتيب يكون بانفصال ،أي يكون املعطوف
• ُث َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هبا الح ًقا للمعطوف عليه يف حكمه ،مرتاخ ًيا عنه بالزمان.

•حتَّ��ى :وتفيد االش�تراك يف اإلعراب واملعنى ،وال تقت�ضي الرتتيب بل مطلق
اجلمع كالواو.

•أم :وه��ي نوع��ان :متَّصلة يكون ما قبلها وما بعدها ال يس��تغنى ع�َّم�اَّ قبلها بام
تقديرا ،ونسبة احلكم عند املتك ِّلم إليهام م ًعا ،أو
بعدها؛ ألنهَّام مفردان حتقي ًقا أو
ً
منقطعة فهي لإلرضاب.

ّ
والشك(.)12
•أو :وتفيد التخيري

َّأما الرضب الثاين:

فه��ي احلروف التي ي�شرك املعطوف مع املعطوف عليه يف اللف��ظ من دون املعنى،

وهي:

•بل :وتفيد االنتقال من قصة إىل أخرى ،واإلرضاب ونفي احلكم عن املعطوف
عليه وإثباته للمعطوف عليه.

•لكن :ويعطف هبا مثبت بعد نفي ،أو هني.
•ال :ويعطف هبا منفي بعد إثبات؛ لقرص احلكم عىل ما قبلها(.)13
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ويرى األستاذ إبراهيم مصطفى َّ
أن عطف النسق ليس من التوابع ،وإنَّام هو إرشاك

وترشيك كام قال سيبويه(.)14

جديرا
خاص ،وليس
إعراب
فبهذا َحكَم األس��تاذ عىل عطف النسق بأنَّه «ليس له
ٌّ
ٌ
ً

فرد ٍ
أن ُيع��دَّ م��ن التوابع ،وال َّ
َّ
بباب لدرس��ه ،هذا من ناحية اإلع��راب ،أ َّما من جهة
أن ُي َ
املرشكة ومواضع اس��تعامهلا ،فهذا م��كان الدرس ،ومل نزل
مع��اين احل��روف العاطفة أو َ
أحق الدراسات النحو َّية َّ
أن نو ِّفر عليها
وسبل استعامهلا ...ونعدُّ هذا ّ
البحث عن معانيها ُ

العناية ،وننعم فيها النظر؛ لنكش��ف أرسار العرب َّية يف التعبري ،ومزاياها يف البيان وحسن
التصوير»(.)15

َّ
يتطرق إىل معاين هذه احلروف ،وإنَّام اكتفى باإلشارة
إن األستاذ إبراهيم مصطفى مل َّ

إىل وجوب االهتامم والعناية بدراستها ،إذ دعا إىل دراسة األدوات منفصلة ،وإنعام النظر
فيها؛ للكش��ف عن أرسار العرب َّي��ة يف التعبري ،ومزاياها يف البيان وحس��ن التصوير(،)16
ٍ
يتطرق ِّ
حرف ومعناه ،وإنَّ�ما اكتفى ببيان أمه َّية هذه احل��روف يف اإلعراب
ل��كل
فه��و مل َّ

واملعنى.

أ َّما الش��يخ يوس��ف كركوش فأف��رد فصلاً هل��ذه األدوات يف اللغ��ة العرب َّية ،وبينَّ
اسمني أو فع َلني
وظيفتها قائلاً « :يف اللغة العرب َّية أدوات وظيفتها يف اجلملة اإلرشاك بني َ

يف اإلس��ناد أو اإلضافة أو اجلزم أو غري ذل��ك من حاالت موقع الكلمة يف اجلملة ،مثلاً

االسمني مسندً ا إليهام،
س��افرا ،نجد
إذا قلنا:
س��افر خالدٌ وسعيدٌ  ،أو قلنا خالدٌ وسعيدٌ
َ
َ
َ
ٍ
وع�لي ،كان املعنى هذه
لطارق
بالضم��ة ،إذا قلنا ه��ذه النقو ُد
فيك��ون م��ن ح ِّقهام الرفع
َّ
ٍّ
ٍ
ولع�لي ،فيكون ٌّ
كل منهام مضا ًفا إليه بواس��طة أداة اإلضافة ،وهي الالم،
لطارق
النق��ود
ٍّ
273

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السابع عشر
السنة
األول 1442هـ/أيلول 2020م
ربيع َّ

عم اعدَّ ه النُّحاة هلا م��ن أثر يف اإلعراب ،وإىل توفري
ندع��و إىل دراس��ة األدوات منفصلة اَّ
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ْ
تكذب
وت�سرق ،كان املعنى :ال
تكذب
اجل��ر بالكرسة ،وإذا قلنا :ال
فيك��ون من ح ِّقهام
ْ
ْ
ُّ
ترسق ،والذي َّ
ْ
دل عىل املشاركة يف النهي هي الواو.)17(»...
وال

األول الذي ُيرشك
فبهذا يكون الش��يخ يوس��ف كركوش قد بينَّ معاين ال�ضربَّ ،
املعطوف مع املعطوف عليه يف اإلعراب واملعنى ،وهي(« :الواو) ُّ
تدل عىل املش��اركة...

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

س��افر س��عيدٌ ُث َّم
(ثم) مثل:
َ
عيل فمحمدٌ  ،وهي للرتتيب والتعقيبَّ ،
(الف��اء) مثل :جا َء ٌّ
خال��دٌ  ،وهي للرتتيب م��ع الرتاخي يف الزمن( ،أو) مثل :ك ِ
َ
اح ،وهي
ُل
الربتق��ال أو الت َّف َ
رأيت
رأيت
حممدً ا إذ ُ
ختيريا كاملثال السابق ،أو شكًّا مثلُ :
ً
صبيحا أو َّ
ألحد الش��ي َئني ،إ َّما ً

أحدمها ال عىل التعيني»( ،)18ولع َّله أراد إثبات َّ
أن هلذا الرضب من حروف العطف أمه َّية
يف البيان وحسن التصوير ،وهو ما أراده األستاذ إبراهيم مصطفى.

أ َّم��ا الرضب الثاين ،وهو ما يعطف لف ًظا ،أي يرشك يف اإلعراب وحده ،وهو (بل،

وال ،ولكن) فلم يتحدَّ ث عنه.

احلقيقي
ب .النعت
ّ
قال سيبويه يف هذا النوع من النعت« :فأ َّما النَّ ْعت الذي جرى عىل املنعوت فقولك:
ٍ
ٍ
جمرورا مثل املنعوت؛ ألنهَّام كاالس��م الواحد.
ظريف َق ْب ُل ،فصار النعت
برجل
م��ررت
ُ
ً
ٍ
(وإنَّام صارا كاالس��م الواحد) من ِق َب ِل أنَّك مل ْ تُرد الواح��دَ من الرجال الذين ُّ
واحد
كل
ٍ
ِ
الرجال الذين ُّ
من ُْه��م ٌ
ظريف،
واح��د من ُْهم َر ُج ٌل
كل
أردت الواحدَ من
رجل ،ولكنَّ��ك
ٌ
َ
ٍ
الرجال ُّ
َ
اس��مه ،وذلك َّ
فهو نكرةٌ ،وإنَّام َ
واحد
كل
أن
كان نكرةً؛ ألنَّه من ُأ َّم ٍة ك ُّلها له مثل
ُ
ٍ
واحد من ُْهم ٌ
جال الظرفا ُء ُّ
والر ُ
منه��م ٌ
فاس��مه يخَ ِلطه بأ َّمتِه حتَّى
ظريف،
رجل
كل
ٌ
ُ
رجلِّ ،
ف منها»(.)19
ال ُي ْع َر َ

ٍ
ٍ
ظريف َصيرْ ّيف،
برج��ل
مررت
قلت:
ورشحه
ُ
الس�يرايف (ت 268هـ) بقول��ه« :لو َ
ّ
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صار يف مجلة الرجال ال ِّظراف الصيارفة ،وهم ُّ
أقل من الرجال ال ِّظراف فقط ،ومل يطلب
يف غري الصيارفة»(.)20

قس��م التواب��ع بع��د عطف النس��ق عىل
وأ َّم��ا األس��تاذ إبراهي��م مصطف��ى ،فق��د َّ

قسمني:
َ

املكمل
َّ
األول :ويقص��د ب��ه النع��ت :تكون في��ه الكلمة الثاني��ة من األوىل بمنزل��ة ِّ

استش�ير عاق�ًل�اً
نصيحا ،ليس
م��ا ُيراد بمثاب��ة (عبد اهلل) يف الداللة عىل مس�َّم�اَّ ه ،تقول:
ً
ُ
بالكلمتَني( :عاق�ًل�اً
��ت يف َّ
نصيحا)،
��ت
أن ُي
ستش��ار ،إلاَّ ما أ ْف َه ْم َ
املستش��ار أو من َر ِغ ْب َ
ً
َ
َ
﴿و َم ْن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍَة﴾ (النساء.)21()92 :
وكذلك األيةَ :
وقد اتَّفق الشيخ يوسف كركوش معه يف املعنى نفسه ،بقوله« :هو َّ
أن يكون االسم

يتم املعنى املقصود إلاَّ هبام م ًعا ،مثل:
الث��اين من َّ
املتمم للمعنى ،بحي��ث ال ُّ
األول بمنزلة ِّ
ِ
ِ
ٍ
الش��جعان ،فيكون النعت
الرجال
برجل ش��جاعٍ ،كان املقصود هنا رج�ًل�اً من
م��ررت
ُ

جمرورا مثل املنعوت؛ ألنهَّام كاالسم الواحد»(.)22
ً

ِ
وكلاَ املؤ ِّل َف�ين رجع��ا إىل قول س��يبويه يف هذا التفس�ير يف باب النع��ت واملنعوت،

وه��ذا النوع من التوابع حكمه َّ
أن يتبع ما قبله يف اإلعراب والتعريف والتنكري والتذكري
والتأني��ث واإلفراد والتثنية واجلم��ع ،من حيث اتَّصل فيهام املعنى ،بل من حيث امتزجا

هذا االمتزاج(.)23

هناي��ة القولَّ :
إن األس��تاذ والش��يخ مل يضيفا جديدً ا يف مس��ألة النع��ت ،وقد وافقا

أن األس��تاذ أراد َّ
النحو ِّي�ين بذل��ك ،إلاَّ َّ
ليقر
أن يبينِّ امت��زاج املنعوت بام بع��ده باملعنى؛ َّ
ٍ
األصل الذي ذهب إليه ،وهو َّ
معان.
أن عالمات اإلعراب دوال عىل
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فه��م املعن��ى إلاَّ هبام م ًع��ا ،وحتَّى يكون��ا يف الداللة عىل
املتم��م ل��ه ،حتَّى ال ُي َ
للمعن��ىِّ ،

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

ال�سببي
ت .النعت
ّ
فقد عدَّ ه األس��تاذ إبراهيم مصطفى ،والش��يخ يوس��ف كركوش م��ن قبيل اإلتباع

للمجاورة(.)24

وق��د انقس��م النحو ُّيون القدم��اء يف موقفهم من اجل��ر ِّعىل اجلوار ع�لى أربع فرق،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وهي:

اجلر عىل اجلوار مطل ًقا ،وعىل رأس��هم سيبويه ،فقد قال يف هذا الباب:
 .1من أجاز َّ
ض��ب َخ ِر ٍ
الرفع ،وهو
ب) ،فالوج ُه
«وممَّ��ا جرى نعتًا عىل غري وجه الكالم( :هذا ُج ْح ُر
ُ
ٍّ

نعت اجلُ ْح ِ
ِ
ِ
القي��اس؛ َّ
رفع،
��ر
وأفصحهم .وهو
الع��رب
كالم أكث��ر
ألن اخلَ ِر َب ُ
واجلحر ٌ
ُ
ُ
ولك��ن بعض العرب يجَ ره .وليس ٍ
الضب،
نعت للذي ُأضيف إىل
بنعت
للضب ،ولكنَّه ٌ
ِّ
ِّ
َّ
ُّ
الض��ب؛ وألنَّه صار هو
نعت
فج��روه؛ ألنَّ��ه نكر ٌة
كالض��ب؛ وألنَّه يف موض ٍع يق��ع فيه ُ
ِّ
ِّ
ُّ
ٍ
واحد ،أال ترى أنَّك تقول :هذا حب رم ٍ
��ان .فإذا كان لك قلت:
والض��ب بمنزلة اس�� ٍم
ُّ
َ ُّ ُ َّ
ان إليك ،وليس لك الر َّم ُ
ب ُر َّماين ،فأضفت الر َّم َ
ب.
ان إنَّام لك احلَ ُّ
هذا َح ُّ

ُ
ب
ضب م��ا يقع عىل َح ِّ
ومث��ل ذلك :هذه ثالث�� ُة أثوابِك .فكذلك يق��ع عىل ُج ْحر ٍّ
رم ٍ
ضب ،فلم يمنعك
��ان ،تق��ول :هذا ُج ْح ُر َض ِّب��ي ،وليس لك
��ر ِّ
ُّ
الضب ،إنَّام لك ُج ْح ُ
ُ َّ
ٍ
ذل��ك من َّ
فانجر اخلَ ِر ُب عىل
والضب بمنزلة اس��م مفرد،
واجلحر
جحر َض ِّبي،
أن قلت
ُّ
َّ
ُ
ُ

اجلر كام
اجلحر إليك م��ع إضافة
أضفت
الض��ب كام
َ
ِّ
ِّ
اجلر َّ
الضب .ومع هذا أنهَّ ��م أتبعوا َّ
َ
وبدار ِهم ،وما أشبه هذاِ ،
ِ
وكلاَ
التفسيـرين تفسري
الكرس ،نحو قوهلم :بِ ِـهم
الكرس
أتبعوا
َ
َ
َ
ٍ
اخلليل ،وكان ُّ
وجها من التفسري.
كل واحد منهام عنده ً

هذان جحرا ضب َخ ِر ِ
ِ
وقال اخلليل :ال يقولون إلاَّ
بان ،من ِق َبل َّ
أن
الضب واحدٌ
َّ
ِّ
ُ َْ
ِ
ِ
األول ،وكان مذكَّر ًا مثله أو ُمؤ َّن ًثا،
واجلح��ر ُج ْحران ،وإنَّام َيغلطون إذا كان اآلخ ُر بعدَّ ة َّ
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ضب��اب َخ ٍ
ِ
؛وألن ِ
ٍ
َّ
ربةَّ ،
ح��ر َة ُم َؤ َن َث ٌة ،والعدَّ ة
ب��اب مؤنَّث ٌة
حر ُة
ألن ِّ
الض َ
اجل َ
وقال��وا :هذه ج َ
واألول إلاَّ س��وا ًء؛ ألنَّه إذا قال:
واح��دة ،ف َغ ِلطوا .وهذا قول اخللي��ل ،وال نرى هذا
َّ
بالضب ،مثل ما يف التثنية من البيان أنَّه
ضب ُمت ََهدِّ ٍم ،ففيه من البيان أنَّه ليس
ِّ
ه��ذا ُج ْح ُر ِّ
العجاج:
ليس
بالضب .وقال ّ
ِّ

ِ
الـم ْر َم ِل
َّ
كأن ن َْس َ
يج ال َع ْنكَبوت ُ
والعنكبوت ُأ ْن َثى»(.)26
َّسج مذكَّر،
ُ
فالن ُ

()25

(ت207ه��ـ) ،فقد قرصه عىل الس�ماع فقط ،وما اس��تعملته الع��رب( ،)28وأبوالربكات
ضب َخ ِر ٍ
ب) ،وما أش��به ذلك ،وهذا
(ج ْح ُر ٍّ
األنب��اري (ت577هـ) بقوله« :وكقوهلمُ :
ّ

لي��س بصحي��ح؛ َّ
ألن احلمل ع�لى اجلوار قليل يقت�صر فيه عىل الس�ماع ،وال ُيقاس عليه
ضب َخ ِر ٍ
والبغدادي (ت1091هـ)« :واعلم َّ
ب مسموع فيه
لق َّلته»(،)29
أن قوهلم ُج ْح ُر ٍّ
ّ
والرفع يف كالمهم أكثر»(.)30
والرفعَّ ،
اجلر َّ
ُّ

وأوهل��م اخلليل (ت175ه��ـ)( ،)31وذكره
اجلر ع�لى اجلوار برشوطَّ ،
 .3م��ن أجاز َّ

«وخصه (اخللي��ل بغري املثنَّ��ى) ،أي :باملفرد
الس��يوطي (ت 911ه��ـ) يف اهلم��ع بقوله:
َّ
ّ
واجلمع فقط»(.)32

اجلر عىل اجلوار ،ومنهم ابن جن ِّّي (ت392ه��ـ) :بقوله« :وما رأيته أنا
 .4م��ن منع َّ
ِ
آخر ع��ن ْأو ٍلٍ ،
ٍ
صب َخ ِر ٍ
ماض عىل أنَّه
وتال عن
يف قوهل��م :ه��ذا ُج ْح ُر ٍّ
ب .فهذا يتناوله ُ
غلط من العرب ،ال خيتلفون فيه وال يتو َّقفون عنه ،و َّأنَّه من الش��ا ِّذ الذي ال يحُ مل عليه،
فسه يف كتابه املنَّصف
وال جيوز ر ِّد غريه إليه»( .)33وقد كان ابن جن ِّّي أكثر
ً
وضوحا عندما رَّ

بقوله« :إذا جاور اليشء اليشء دخل يف كثري من أحكامهُّ ،
ويدل عىل َّ
أن اليشء إذا جاور
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ِ
الفراء
اجلر عىل الس�ماع وعدم القياس عليه لق َّلت��ه ،وذهب إىل هذا َّ
 .2من أجاز َّ

()27
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ضب َخ ِر ٍ
أن قالوا( :هذا ُج ْح ُر ٍ
اليش َء دخل يف كثري من أحكامه ألجل املجاورة ،إىل َّ
ب)
لألول.)34(»...
جروا اخلَ ِرب وهو صف ٌة َّ
ُّ

وترجي��ح ه��ذا ما ذهب إلي��ه املؤ ِّلفان ،وقد كان ه��ذا بات ٍ
ِّفاق بينه�ما؛ ألنَّه كام يذكر

األس��تاذ إبراهيم مصطفى ال يرتبط بسابقه ارتباط النعت ...و ُأسلوب الكالم َّ
أن تقول
(رأي��ت فتًى باكي ًة عليه أ ُّم��ه) :فترُ فع ،والرفع هو وجه ال��كالم من حيث كان
يف املث��ل:
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الب��كاء وص ًفا لألم وحدي ًثا عنها ،أ َّما موافقة الكلمة مل��ا قبلها يف اإلعراب ،فذلك جييء
م��ن ٍ
باب آخر هو باب املجاورة( ،)35وقال الش��يخ يوس��ف كرك��وش« :وهذا النوع من
ٍ
التواب��ع هو َّ
رجل
(نظرت إىل
أن يؤتى يف اجلملة باس��م بعده صفة الس��م بعدها ،مث��ل:
ُ

حق هذه الصفة الرفع؛ ألنهَّ ا مس��ندة إىل ما بعدها ،ولكنَّها وافقت،
ش��جا ٍع أبوه) ،ومن ِّ
لـم وافقت ما قبلها يف التعريف والتنكري،
فقد عدُّ وه من قبل اإلتباع للمجاورة ،ولكنَّها اَّ
وافقت��ه يف اإلعراب باملجاورة ،وم��ن أمثلته يف الق��رآن﴿ :ربنَا َأ ْخ ِرجنَا ِمن ه ِ
��ذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة
ْ َ
ْ
َ َّ
ِ
()36
باجلر ملجاورته هلا ،ومن باب اإلعراب باملجاورة:
ال َّظالـ ِم َأ ْه ُل َـها﴾  ،الظامل تبع القرية ِّ
ٍ
جحر ٍ
ـح ْم ِد هللِ﴾ يف قراءة(.)38(»)37
صب
هذا
خربَ ﴿ ،ا ْل َ
ُ
َّ
اجل��ر ع�لى اجلوار موجود يف لغة العرب ،كام ذكره س��يبويه ،زياد ًة عىل ما ذكره
ألن َّ

العك�بري (ت 616هـ)« :وهذا موضع حيتمل َّ
أن ُيكتب فيه أوراق من الش��واهد ،وقد
ّ
ب َخ ِر ٍ
ب،
��ر َض ٍّ
جع��ل النحو ُّيون ل��ه با ًبا ،ورتَّبوا عليه مس��ائلُ ،ث َّم َّ
أصلوه بقوهلمُ :ج ْح ُ
جر التثنية واجلمع ،فأجاز اإلتباع فيهام مجاعة من َّ
قياس��ا
حذاقهم ً
حتَّى اختلفوا يف جواز ِّ
عىل املفرد املس��موع ،ولو كان ال وجه له يف القياس بحال؛ القترصوا فيه عىل املس��موع

فقط»(ٌّ .)39
وكل من الشيخ واألستاذ جعال املطابقة يف التعريف والتنكري كاف ًيا إلتباعه يف
اإلعراب ،وجعله إعرا ًبا باملجاورة(.)40
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ث .البدل وعطف البيان والتوكيد
 -عدد التوابع عند القدماء:

ذه��ب البرص ُّيون ومن ذهب مذهبهم إىل َّ
أن التوابع مخس��ة م��ن حيث العدد ،قال

��ـراج« :التوابع مخس��ة :التوكيد ،والنع��ت ،وعطف البي��ان ،والبدل ،والعطف
الس َّ
ابن َّ
باحلروف»(.)41

نظرهم ليس شي ًئا متم ِّي ًزا ،من البدل املطابق ،فهو هو.

ربد (ت 285هـ) عند حتليله قول الش��اعر ،بقوله« :فأ َّما
هلذا مل يرتمجوا له ،وذكره امل ِّ

قوله:

ِ
ٍ
يِّإنَ -
����ر َن َس��� ْط���را-
وأ ْس
����ط����ار ُس����ط ْ
لِ���� َق����ائِ ٌ
����ل :ي����ا َن

ن��ص��ر َن��ْص��رْ ا
ٌ
���ْص���رْ ُ
ف��إن ه��ذا البيت ينش��د عىل رضوبِ ،
َّ
ن�صرا ،فإنَّه جعل
نرصا
فم��ن قال :يا
ُ
ً
ن�صر ً
ُ

يسميه النحو ُّيون عطف بيان ،وجمراه جمرى الصفة،
املنصو َبني تبيينًا ملضموم ،وهو الذي ِّ
الظريف ،وتقدي��ره تقدير قولك :يا ُ
رجل زيدً ا أ ْقبِل .جعلت
فأج��راه عىل قولك :يا زيد
َ

الش��نتمري
الس��يوطي قول األعلم
زيدً ا بيانًا للرجل عىل قول نصب الصفة»( ،)42ونقل
ّ
ّ
(ت 476هـ)« :هذا الباب ِ
نص
يرتجم له البرص ُّيون ،وال يرتجم له الكوف ُّيون»( ،)43وقد َّ
رتف
عىل ذلك
األنباري ً
ّ
أيضا ،فعطف البيان بوصفه تاب ًعا متم ِّي ًزا عن البدل معروف ومع َ
به عند قدماء البرص ِّيني(.)44

وأما عند املحدثني:
َّ -

فإذا كان الكوف ُّيون قد أس��قطوا عطف البيان من عداد التوابع ،فقد أس��قط بعض
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األول 1442هـ/أيلول 2020م
ربيع َّ

أم��ا الكوفيون فقد جعلوه��ا أربعة ،م ِ
س��قطني منها عطف البي��ان؛ ألنَّه من وجهة
ُّ
ُ
َّ

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

املحدثني العطف ،والنعت السببي ،والتوكيد ،وعطف البيان(.)45
الس��ببي،
وإبراهيم مصطفى أثبت عطف البيان وأس��قط عطف النس��ق ،والنعت
ّ

خال ًف��ا للكوف ِّيني والبرص ِّيني م ًعا ،وأض��اف نو ًعا غري ًبا إىل فصيلة التوابع ،هو اخلرب(،)46
وإذا كان األس��تاذ إبراهي��م مصطف��ى قد أس��قط عطف النس��ق والنعت الس��ببيَّ ،
فإن

املخزومي قد زاد عىل ذلك بأن أس��قط كلاًّ م��ن التوكيد والبدل ،وزاد
الدكت��ور مهدي
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تب ًعا إلبراهيم مصطفى اخلرب إىل مجلة التوابع(.)47

املخزومي ،فهي« :خرب املبتدأ ،وخرب َّ
إن ،والنعت،
أ َّم��ا التوابع عند الدكتور مهدي
ّ

وعطف البيان»( ،)48أ َّما غري هذه املوضوعات ممَّا عدَّ ه النحو ُّيون من التوابع ،كاملنس��وق
والب��دل والتوكي��د فليس تاب ًعا ،ومل يرتفع حني يجُ اء به مرتف ًعا؛ ألنَّه تابع؛ بل ألنَّه مس��ند

إليه(.)49

يقول« :أما املنس��وق ،أو املعطوف باحلرف ،فهو مس��ند إليه ٍ
ثان استغنى عن إعادة
َّ

املس��ند بال��واو الدا َّلة ع�لى َّ
عمرو
أن ما بعدها يرشك م��ا قبلها يف احلكم ،كقولنا:
س��افر ٌ
َ

أيضا؛
وبكر،
فعمرو مرفوع أصالة؛ ألنَّه فاعل أس��ند إليه فع��ل ،أ َّما بكر فمرفوع أصال ًة ً
ٌ
ٌ
بكر،
ألنَّه فاعل ً
سافر ٌ
عمروَ ،
سافر ٌ
أيضا؛ وألنَّه مسند إليه فعل هو (سافر) ،وكأنَّنا قلناَ :
نصا عىل َّ
(س��افر)
أن
ولكنَّنا اكتفينا بالواو عن إعادة الفعل أو تكراره ،وهي الواو الدا َّلة ًّ
َ

«رشكة بني عمرو وبكر»(.)50

األفغاين ،فقال« :بعض النحاة ال يقول بتابع خامس ،هو عطف البيان،
أ َّما س��عيد
ّ

وكل أمثلة عطف البي��ان جيعلها من البدل املطابق (بدل ٍّ
وجيع��ل التوابع أربعة فقطُّ ،
كل
م��ن ٍّ
واحلق َّ
أن هذه يمك��ن يف بعض األمثلة ال ك َّلها ،فحيثام بقيت اجلملة س��ليمة
كل).
ُّ

تص��ح البدل َّية فيها وعط��ف البيان ،وحيث�ما ُّ
خيتل اللفظ
بوضعن��ا التابع م��كان املتبوع،
ُّ
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حتم ،فاجلملة (جارتُك جا َء خالدٌ أخوها) ُّ
ختتل إذا حذفت
واملعنى ،فالتابع عطف بيان اً
منها عطف البي��ان (أخوها) ،ولو كان بدلاً ما اخت َّلت»( ،)51وهذا ُّ
يدل عىل وجوب متام

املعنى باللفظ الثاين.

«أن املشاهبة غالبة ما بني عطف البيان وبدل ِّ
أ َّما األس��تاذ ع َّباس حسن فرأىَّ :
الكل

م��ن ِّ
الكل ،يف ناحية معنامها ،وإعراهبام ،وقطعهام ،ومجودمها دون حروفهام ،واألحس��ن
اخلري توحيدمها؛ ملا يف هذا من التيسري ،وجماراة األصول اللغو َّية العا َّمة .أ َّما الرأي الذي
قائم ع�لى التخ ُّيل ،واحلذف والتقدير من غري داع،
يف��رق بينهام يف بعض احلاالت ٌ
فرأي ٌ
ِّ
ومن غري فائدة تُرجتى ،ومن السداد إمهاله وإغفاله»(.)52

أ َّما األس��تاذ إبراهيم مصطفى ،فقد جعله يف القسم الثاين من التوابع ،وقام بتعريفه

بقول��ه :وهو الذي «التكون الكلم��ة الثانية فيه من األوىل بمنزلة املكمل -حتَّى ال ُيفهم
األول دالاًّ عىل معناه مستقلاً بإفهامه ،والثاين دالاًّ
املعنى املقصود إلاَّ هبام م ًعا -بل يكون َّ
ع�لى معن��ى األول مع ٍ
حظ من البي��ان ،واإليضاح جييء من ق��رن الكلمتَني إحدامها اىل
َّ
فهم ما ،كام
األخرى ،أنت تس��تطيع أن تقف عند الكلمة األوىل ،وقد فهم الكالم بتاممه اً

تس��تطيع َّ
ضم ْمت الكلمتَني ،أفدت التأكيد
أن تكتفي بالثاين واملعنى قد ُفه��م ً
أيضا،فإذا َ
أكثرهم أو ك ُل َهم»( ،)53وقال
حممدٌ أبو عبد اهللِ،
ُ
ولقيت القو َم َ
زارين َّ
أو زيادة البيان ،كام يف َ
أيضا« :وهذا النوع من التوابع ال يش��مل األقس��ام التي س�َّم�اَّ ها النحاة ب��دلاً  ،وتوكيدً ا،
ً
الكلمت��ان يف اإلعراب من حيث كان مدل��ول األوىل مدلول
وعط��ف بي��ان .وتتَّفق فيه
َ

الثاني��ة ،واحلك��م عىل أحدمها بأنَّه متح��دِّ ث عنه أو مضاف إليه حك��م عىل األُخرى؛ ملا
ثم ال يل��زم َّ
أن يتَّفق اللفظان يف التعريف والتنكري ،فقد يغلب
رأي��ت من اتِّفاق املدلولَّ ،

أن يكون الثاين أعرف من س��ابقه أو مثله يف التعريف ،ور َّبام كان َّ
َّ
أقل منه تعري ًفا إذا كان
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القول َّ
بأن مابينهام كاملة ...ال غالبة ،إذ التفرقة بينهام قائمة عىل غري أساس سليم ،فمن

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

َقـرن��ه إليه وإتالؤه له يزيد الس��ابق بيانًا ،هذه هي التواب��ع :نوعان خيتلفان يف أداء املعنى

واضح��ا ،وجيعل املعنى هو
متييزا
ويف حك��م اللفظ ،وهو تقس��يم كام تراه يم ِّي��ز مابينهام ً
ً
حلك��م يف متييز ِّ
حلكم»( ،)54وع�لى هذا َّ
فإن «هذا
كل ن��وعٍ ،ويف إعطائه ماينبغ��ي له من ا ُ
ا َ
التقس��يم عىل وضوحه وق َّلة األقس��ام فيه ،واعتامده عىل املعن��ى ي ْفصل ما بني النحاة من
خالف يف متييز األقس��ام بعضها من بعض ،ويقينا االضطراب الذي يضطربه النحاة يف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كثري من املواضع أهي نعت ،أ ْم بدل ،أ ْم عطف بيان؟»(.)55

وأ َّما الش��يخ يوس��ف كركوش فجمع البدل وعطف البي��ان والتوكيد حتت عنوان

(عط��ف البي��ان) ،وبينَّ يف هام��ش الصفحة أنَّه ال يقص��د هبذا التعبري م��ا اصطلح عليه
عرفت��ه تعري ًفا
النحو ُّي��ون ،بل املعن��ى الذي أقصده هنا
أع��م ممَّا ذك��ره النحو ُّيون ،وقد َّ
ُّ

اشرتاط ًّيا كام قال( ،)56فعند عرضه ألمثلة هذا النوع ،ساق أمثل ًة ِّ
(حضـر
لكل نو ٍع بقوله:
َ
تدل عىل معن��ى الكلمة األوىل حمم ٍد ،مع ٍ
نفس�� ُه) ،فكلمة (نفس) ُّ
يشء من التوكيد
َّ
حممدٌ ُ
َّ
ونفس ِ
حص��ل من مالحظ��ة الكلمتَني حمم ٍد ِ
اخت��ص بالتوكيد ،وكذلك
��ه ،وهذا املث��ال
َّ
َّ
وفهمت
أكثر ُهم،
عمرو ب��ن العاص،
ُ
وحرض الط�َّل�اَّ ُب ُ
إذا قلن��ا :بنى مدينة الفس��طاس ُ
َ

إيضاحا
األول
املس��ألتَني كلتيهام ،فاالس��م الثاين (ابن العاص)
ً
و(أكثر ُهم وكلتيهام) زاد َّ
ُ

(أكثر ُهم) بالنسبة
األخريين
يف (ابن العاص) بالنسبة إىل عمرو أو زاده توكيدً ا يف املثا َلني
ُ
َ
إىل الطلاَّ ِ
ب ،و(كلتيهام) بالنسبة إىل املسألتَني(.)57

ٍ
يرصح بجعل هذه التواب��ع يف ٍ
واحد ،لكنَّه عندم��ا جعلها حتت عنوان
باب
فه��و مل ِّ

عط��ف البيان أراد جعل عطف البيان والتوكيد والبدل يف باب واحد ،وجعل حتت هذا
السببي هو إتبا ًعا للمجاورة(.)58
العنوان البدل والتوكيد ،وجعل النعت
ّ

وقد أش��ار الدكتور عبد الوارث س��عيد إىل َّ
«أن النعت يطاب��ق منعوته يف اإلعراب
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والن��وع والع��دد والتعريف والتنك�ير ،أ َّما يف التوكي��د والبدل وعطف البي��ان فال تتَّفق
إلاَّ يف اإلعراب ،وأس��اس التفرق��ة -كام ب َّينه -هو َّ
املكمل للمنعوت،
أن النعت بمنزل��ة ِّ

أن املتب��وع يف الثالثة األخ��رى ٌّ
ف�لا ُيفه��م املعنى إلاَّ هبام م ًع��ا ،عىل حني َّ
دال عىل معناه،

مستقل باإلفهام ،أ َّما التابع فهو ُّ
ٌ
األول مع ٍّ
حظ من البيان واإليضاح جييء
يدل عىل معنى َّ
الكلمتني إحدامها باألخرى»(.)59
من قرن
َ

وبعض صور البدلَّ ،
فإن الفروق بني عطف البيان والتوكيد والبدل ،من حيث الوظيفة

ٍ
ّ
رضب من
املخ��ل ،والذي قد ينزلق إىل
واألحكام ،أكربمن أن تزول بمثل هذا التيس�ير
اإلمجال أو اإلهبام ،فيصبح مصدر بلبلة وصعوبة(.)60
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وم��ع َّ
أن النحو ِّي�ين أدرك��وا الصلة القريب��ة بني بع��ض التوابع مثل عط��ف البيان

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

اخلامتة ونتائج البحث

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َّ 1.1
احلقيق��ي ،وقد وافقا
إن األس��تاذ والش��يخ مل يضيف��ا جديدً ا يف مس��ألة النعت
ّ
أن األس��تاذ أراد َّ
النحو ِّي�ين بذل��ك ،إلاَّ َّ
أن يب�ِّي�نِّ امت��زاج املنع��وت ب�ما بع��ده
باملعن��ى؛ ليقر األصل الذي ذهب إليه ،وه��و َّ
أن عالمات اإلعراب دوال عىل
ٍ
معان.

2.2مجع الش��يخ يوس��ف كركوش الب��دل وعطف البي��ان والتوكيد حت��ت عنوان
(عط��ف البيان) ،وبينَّ يف هامش الصفحة أنَّه ال يقصد هبذا التعبري ما اصطلح
أعم ممَّا ذك��ره النحو ُّيون ،وقد
علي��ه النحو ُّيون ،ب��ل املعنى الذي أقصده هن��ا ُّ

عرفته تعري ًفا اشرتاط ًّيا عىل حدِّ تعبريه.
َّ

الس��ببي من
3.3عدَّ الش��يخ يوس��ف كركوش واألس��تاذ إبراهيم مصطفى النعت
ّ
قبيل اإلتباع للمجاورة ،فقد عدَّ ا املطابقة يف التعريف والتنكري كاف ًيا إلتباعه يف
اإلعراب ،وجعله إعرا ًبا باملجاورة.

4.4اتَّفق الش��يخ واألُس��تاذ بجعل التوكيد وعطف البيان والب��دل يف ٍ
باب واحد،
يرصح بجعل هذه التوابع يف ب��اب واحد ،لكنَّه عندما جعلها حتت
فالش��يخ مل ِّ

عن��وان عطف البي��ان أراد ذلك ،وجعل حت��ت هذا العنوان الب��دل والتوكيد،
السببي إتبا ًعا للمجاورة.
وجعل النعت
ّ

وإنم ه��و إرشاك وترشيك،
5.5أخرج األس��تاذ عطف النس��ق من باب التواب��ع ،اَّ
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متفر ًدا يف رأيه
متاب ًع��ا يف هذا س��يبويه يف رأيه جعل األس��تاذ اخلرب من التواب��ع ِّ
هذا.

6.6األس��تاذ إبراهي��م مصطف��ى قد أثب��ت عطف البيان وأس��قط عطف النس��ق،
الس��ببي ،خال ًفا للكوف ِّي�ين والبرص ِّيني م ًعا ،وأض��اف نو ًعا غري ًبا إىل
والنعت
ّ
فصيلة التوابع ،هو اخلرب.

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السابع عشر
السنة
األول 1442هـ/أيلول 2020م
ربيع َّ

285

الآراء التي�سري َّية التي اتَّفق عليها ال�شيخ يو�سف كركو�ش مع الأ�ستاذ �إبراهيم م�صطفى يف م�س�ألة التوابع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الهوام�ش
املرصي (711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط،1
األفريقي
حممد بن مكرم
ّ
ّ
( )1لس��ان العرب :ابن منظور َّ
د.ت ،27/8 :ما َّدة (تبع).
ع�لي بو ملحم ،مكتبة
املفص��ل يف صنع��ة اإلعراب :حممود بن عم��ر
ّ
(َّ )2
الزخمرشي (583هـ) ،حتقيق ّ
اهلالل ،بريوت ،ط1993 ،1م.143 :
النحوي (ت 643ه��ـ) ،املطبعة املنري َّية ،مرص ،د.ط-38/3 :
عيل بن يعيش
ّ
( )3رشح َّ
املفص��ل :ابن ّ
.39
( )4ينظر :التوابع مقاربة لسان َّية :فوزي الشايب ،جم َّلة مؤتة للبحوث والدراسات.223 :
حممد رفيق ،وافتخار س��ليم حميي
( )5ينظ��ر :عطف البيان والبدل أعالق��ة اتِّفاق أم افرتاق :د .فتحي َّ
الدين( ،بحث).11 :
( )6إحياء النحو :إبراهيم مصطفى ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة ،القاهرة ،د.ط1937 ،م.114 :
الزبيدي ،دار أسامة
( )7ينظر :رأي يف اإلعراب :يوس��ف كركوش ،دراس��ة وتقديم :د .سعيد جاسم
ّ
للنرش والتوزيع ،األردن ،عامن2003 ،م.96-94 :
اخلانجي ،القاهرة ،ط،3
( )8الكتاب :كتاب س��يبويه ( 180هـ) ،حتقيق عبد الس�لام هارون ،مكتب��ة
ّ
1988م.438-437/1 :
( )9يقصد ابن مالك.
حممد بن األمام مجال
( )10رشح اب��ن الناظم ع�لى ألف َّية ابن مالك :ابن الناظم أبو عبد اهلل ب��در الدين َّ
حممد باس��ل عيون الس��ود ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،
حممد بن مالك (686هـ) ،حتقيق َّ
الدي��ن َّ
لبنان ،ط2000 ،1م.371-370 :
( )11يف إصالح النحو دراسة نقد َّية :عبد الوارث مربوك سعيد ،دار العلم ،املغرب1985 ،م.106 :
( )12ينظ��ر :واللمع :أبو الفتح عثامن ابن جن ِّّي (392هـ) ،حتقيق حامد املؤمن ،مطبعة العاين ،بغداد،
حممد هبجة
ط1982 ،1م ،247/1 :وأرسار العرب َّي��ة :أب��و الربكات
ّ
األنباري (577ه��ـ) ،حتقيق َّ
البيطار ،مطبعة الرت ِّقي ،دمشق ،د.ط1957 ،م ،304-302 :ورشح ابن النَّاظم.378-371 :
( )13ينظر :أرسار العرب َّية ،304 :ورشح ابن الناظم383-382 :
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السابع عشر
السنة
األول 1442هـ/أيلول 2020م
ربيع َّ

( )14ينظر :إحياء النحو.116 :
( )15املصدر نفسه.117-116 :
()16ينظر :املصدر نفسه.117-116 :
( )17رأي يف اإلعراب.92 :
( )18املصدر نفسه.94-93 :
( )19الكتاب.422-421/1 :
عيل،
( )20رشح كتاب سيبويه :أبو سعيد
ّ
وعيل س ِّيد ّ
السريايف (ت 268هـ) ،حتقيق أمحد حسن مهديلّ ،
دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1429 ،1هـ2008/م.313/2 :
( )21ينظر:إحياء النحو.119-118 :
( )22رأي يف اإلعراب.94 :
( )23ينظر:إحياء النحو ،120-119 :ورأي يف اإلعراب.94 :
( )24ينظر :إحياء النحو ،125 :ورأي يف اإلعراب.95 :
( )25مل أجده يف ديوانه.
( )26الكتاب.437-436/1 :
( )27معاين القرآن.
حمم��د هارون ،مكتبة
( )28ينظ��ر :خزان��ة األدب :عبد القادر بن عمر
ّ
البغدادي ،حتقيق عبد الس�لام َّ
اخلانجي ،القاهرة ،ط1983 ،1م.91/5 :
( )29أرسار العرب َّية.338 :
( )30خزانة األدب.91/5 :
( )31ينظر :الكتاب.437-436/1 :
الس��يوطي ،حتقيق أمحد ش��مس الدين ،دار
( )32مه��ع اهلوام��ع يف رشح مجع اجلوامع :ج�لال الدين
ّ
الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1998 ،1م.442/2 :
النجار ،املكتبة العلم َّية ،مرص ،د.ط ،د.ت:
عيل َّ
( )33اخلصائص :ابن جن ِّّي (ت392هـ) ،حتقيق َّ
حممد ّ
.192/1
( )34املنص��ف :ابن جنِّ��ي ،حتقيق إبراهيم مصطفى ،عب��د اهلل أمني ،وزارة املع��ارف العموم َّية ،إدارة
إحياء الرتاث ،ط1954 ،1م.2/2 :
( )35إحياء النحو.125-124 :
( )36سورة النساء.75 :
اجلر بعدها .ينظر:
( )37وهي قراءة احلس��ن
ّ
البرصي ،حيث وقع الدال مكس��ورة إتبا ًعا لك�سرة الم ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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حممد
حممد البنَّا (1117هـ) ،حتقيق ش��عبان َّ
إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش ،أمحد بن َّ
إسامعيل ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1987 ،1م.363/1 :
( )38رأي يف اإلعراب.95 :
العكربي (616هـ) ،بيت األف��كار الدول َّية ،د.ط ،د.ت:
( )39التبي��ان يف إع��راب القرآن :أليب البقاء
ّ
.123/1
( )40ينظر :إحياء النحو ،125 :ورأي يف اإلعراب.95 :
الفتيل،
البغدادي (316هـ) ،حتقيق عبد احلس�ين
النحوي
الس��ـراج
( )41األصول يف النحو :أبو بكر
ّ
ّ
َّ
ّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1996 ،3م.19/2 :
َّ
حممد عبد اخلالق عضيمة ،القاهرة1994 ،م.209/4 :
ربد (285هـ) ،حتقيق َّ
( )42املقتضب :امل ِّ
مؤسس��ة الرس��الة،
( )43األش��باه والنظائر :جالل الدين
الس��يوطي ،حتقيق عبد العال س��امل مكرمَّ ،
ّ
بريوت ،ط1985 ،1م.218/3 :
( )44ينظر :التوابع مقاربة لسان َّية.324 :
( )45املصدر نفسه.324 :
()46إحياء النحو.126-114 :
( )47التوابع مقاربة لسان َّية.324 :
املخزومي ،دار الرائد بريوت ،لبنان ،ط1986 ،2م:
يب نقد وتوجيه :مهدي
( )48ينظر :يف النحو العر ّ
ّ
.74-73
( )49ينظر :املصدر نفسه.74 :
( )50املصدر نفسه.74 :
األفغاين ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د.ط2003 ،م.372 :
( )51املوجز يف قواعد اللغة العرب َّية :سعيد
ّ
( )52النحو الوايف :ع َّباس حسن ،دار املعارف ،مرص ،ط.546/3 :3
( )53إحياء النحو.120 :
( )54املصدر نفسه.121 :
( )55املصدر نفسه122-121:
( )56رأي يف اإلعراب.95 :
( )57املصدر نفسه.95 :
( )58رأي يف اإلعراب.96-95 :
( )59يف إصالح النحو.107 :
( )60املصدر نفسه.107 :
288

�أ.د� .أ�سيل عبد احل�سني حميدي�//أورا�س ح�سني ادعيبل

روافد البحث
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السابع عشر
السنة
األول 1442هـ/أيلول 2020م
ربيع َّ

* القرآن الكريم.
حممد
حممد البنَّا (1117هـ) ،حتقيق شعبان َّ
1.1إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش ،أمحد بن َّ
إسامعيل ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1987 ،1م.
2.2إحياء النحو :إبراهيم مصطفى ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة ،القاهرة ،د.ط1937 ،م.
حمم��د هبجة البيط��ار ،مطبعة الرت ِّقي،
3.3أرسار العرب َّي��ة :أبو ال�بركات
ّ
األنب��اري (577هـ) ،حتقيق َّ
دمشق ،د.ط1957 ،م.
مؤسس��ة الرس��الة،
4.4األش��باه والنظائ��ر :جالل الدين
الس��يوطي ،حتقيق عبد العال س��امل مكرمَّ ،
ّ
بريوت،ط1985 ،1م.
الفتيل
البغ��دادي (316هـ) ،حتقيق عبد احلس�ين
النحوي
ال�سراج
5.5األص��ول يف النح��و :أبو بكر
ّ
ّ
ّ
َّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1996 ،3م.
َّ
العكربي (616هـ) ،بيت األفكار الدول َّية ،د.ط ،د.ت
6.6التبيان يف إعراب القرآن :أليب البقاء
ّ
حممد
7.7خزانة األدب ولب لباب لس��ان العرب :عبد القادر بن عمر
ّ
البغدادي ،حتقيق عبد الس�لام َّ
هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،ط1983 ،1م.
النجار ،املكتبة العلم َّية ،مرص ،د.ط ،د.ت.
عيل َّ
8.8اخلصائص :ابن جن ِّّي (ت392هـ) ،حتقيق َّ
حممد ّ
9.9التوابع (مقاربة لس��ان َّية) :فوزي الش��ايب ،جم َّلة مؤتة للبحوث والدراسات ،املج َّلد الثاين عرش،
األول1997 ،م.
العدد َّ
الزبيدي ،دار أسامة للنرش
1010رأي يف اإلعراب :يوس��ف كركوش ،دراس��ة وتقديم د .سعيد جاسم
ّ
عمن2003 ،م.
والتوزيع ،األردن ،اَّ
حممد بن األمام مجال
1111رشح اب��ن النَّاظم عىل ألف َّي��ة ابن مالك :ابن النَّاظم ،أبو عبد اهلل ب��در الدين َّ
حممد باس��ل عيون الس��ود ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،
حممد بن مالك (686هـ) ،حتقيق َّ
الدين َّ
لبنان ،ط2000 ،1م.
يب،
حممد حميي الدين عب��د احلميد ،دار الكتاب العر ّ
1212رشح األُش��موين عىل ألف َّية ابن مالك ،حتقيق َّ
بريوت ،لبنان ،ط1955 ،1م.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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عيل،
السريايف (ت 268هـ) ،حتقيق أمحد حسن مهديل،
1313رشح كتاب سيبويه :أيب سعيد
ّ
وعيل س ِّيد ّ
ّ
دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1429 ،1هـ2008 ،م
النحوي (ت 643هـ) املطبعة املنري َّية ،مرص ،د.ط.
املفصل :ابن عيل بن يعيش
ّ
1414رشح َّ
األنصاري (ت 761هـ) ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،
1515رشح قطر الندى وبل الصدى :ابن هشام
ّ
لبنان ،ط2004 ،4م.
1616يف إصالح النحو دراسة نقد َّية :عبد الوارث مربوك سعيد ،دار العلم ،املغرب ،ط1985 ،1م.
املخزومي ،دار الرائد ،بريوت ،لبنان ،ط1986 ،2م.
يب نقد وتوجيه :مهدي
1717يف النحو العر ّ
ّ
1818الكتاب :كتاب س��يبويه (180هـ) ،حتقيق عبد الس�لام هارون ،مكتب��ة اخلانجي ،القاهرة ،ط،3
1988م.
حممد رفيق ود .أفتخار سليم حميي الدين،
1919عطف البيان والبدل أعالقة اتِّفاق أم افرتاق :د .فتحي َّ
(بحث).
املرصي (711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط،1
األفريقي
حممد بن مكرم
ّ
ّ
2020لسان العرب :ابن منظور َّ
د.ت.
2121اللمع يف العرب َّية :أيب الفتح عثامن ابن جن ِّّي (392هـ) ،حتقيق حامد املؤمن ،مطبعة العاين ،بغداد،
ط1982 ،1م.
عيل بو ملحم ،مكتبة
املفص��ل يف صنعة اإلعراب :حممود بن عمرو
ّ
َّ 2222
الزخم�شري (583هـ) ،حتقيق ّ
اهلالل ،بريوت ،ط1993 ،1م.
حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة1994 ،م.
ربد (285هـ) ،حتقيق َّ
2323املقتضب :امل ِّ
األفغاين ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د.ط2003 ،م.
2424املوجز يف قواعد اللغة العرب َّية :سعيد
ّ
2525املنصف :ابن جنِّي ،حتقيق إبراهيم مصطفى ،عبد اهلل أمني ،وزارة املعارف العموم َّية ،إدارة إحياء
الرتاث ،ط1954 ،1م.
2626النحو الوايف :ع َّباس حسن ،دار املعارف ،مرص ،ط.3
السيوطي ،حتقيق أمحد شمس الدين ،دار الكتب
2727مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع :جالل الدين
ّ
العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1998 ،1م.

290

