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Abstract                                                                           

             The concern of this research is about the objection. This science has been established 

since the emergence of authorship. The authors’ books flourish with this type of objection. 

Previously and recently, several Objection writings have been authored. It stems from a scientist 

who is expertise in language and its branches. No one can go into it unless he has full knowledge 

of all aspects of the matter that he wants to remark and to object to it. Among the books that have 

great value of objection in many issues the book of “Meaning of the Quran and its analysis” by 

Abu Ishaq Al-Gawzahz. The book contains a rich knowledge as the author includes all his 

knowledge in it. It is considered to be one of his greatest works and it is a base of several studies. 

Thus, this study has been specializing in one of its aspects. The researcher tries to discuss some 

of its objections but not all, specifically morphology. The study titled under “The morphological 

objections in the meaning of the Quran and its analysis” the researcher has collected all the 

morphological objections that Al-Gawzahz objected to previous analysts. He also returned them 

to their original authors and verified from the views of their owners. Further,he looked at the 

origin of Al-Gawzahz’s objections, ‘Is it ideological objections and have the point of view? Or is 

it true and follow the basic of syntax that is common between grammarians?’ It included all the 

analysts from Al-Basrah School and Alkoofah School, Al-Gawzahz was mostly fair on them and 

he had his own view and character that emerged in his writings. 
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 ملخص البحث
يدور موضوع هذا البحث حول االعرتاض، وهذا العلم نشأ منذ نشأة التأليف، وُكُتِب املؤلفني تزدهر هبذا       

ًا وحديثًا حول هذا الفن، وهو انبع من عامل له دراية ابللغة النوع من االعرتاضات، وألفت العديد من املؤلفات قدمي
وعلومها، فال يستطيع أحد اخلوض فيه إال وله إملام كبري بكل جوانب املسألة اليت يريد الكالم عنها واالعرتاض عليها، 

" ملؤلفه أبو إسحاق ومن الكتب اليت هلا قدر كبري من االعرتاضات يف كثري من املسائل كتاب "معاين القرآن وإعرابه
الزجاج، فقد مجع بني دفتيه علم غزير، وقام مؤل َِفه بوضع جل علمه فيه، فهو يعد من أكرب مؤلفاته، وأقيمت عليه 
العديد من الدراسات، ويف هذا اجلانب أحاول أن أضع يدي على بعض من اعرتاضاته، وليست كل االعرتاضات 

االعرتاضات الصرفية يف معاين القرآن وإعرابه " فقد قمت جبمع االعرتاضات  وإمنا اجلانب الصريف، يف دراسة مسيتها "
الصرفية اليت اعرتض هبا الزجاج على املعربني الذين سبقوه، ودراستها دراسة صرفية، وإرجاعها إىل مصادر مؤلفيها، 

ا وجهة نظر، أم هي والتحقق من آراء قائليها، والنظر إىل أصل اعرتاضات الزجاج، هل هي خالفات مذهبية وهل
 .صحيحة تتبع أصول النحو املتعارف عليها عند النحاة

 اعرتاضات الزجاج .  االعرتاضات الصرفية .  خالفات مذهبية . املعربني .  االعرتاض .   :الكلمات املفتاحية
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   مقدمة:   
إن كتاب هللا تعاىل هو حبل هللا املتني، وهو النور املبني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، هو       

الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال خيلق عن كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، 
تفهم معانيه وتعلمه وتعليمه والعمل مبقتضاه، وقد انكب وخري ما تصرف فيه األوقـات هـو تالوتـه وترتيلـه وتدبره و 

العلماء عليه ابلدراسة يف مجيع جوانبه، ويف شىت جماالته، لغًة وفقهًا وتفسرياً وبالغًة، ومن خالل اطالعي على بعض 
ذا اجملال، الكتب اليت ألفت يف الدراسات اللغوية وخاصة يف إعراب القرآن الكرمي، الحظت أن علماء كثر ألفوا يف ه

فلكل عامل كان له طريقة يف أتليفه ومنهجه الذي سار عليه، ولو مل يكن لكل منهم رأي وطريقة يف الفهم جلاءت كل 
املؤلفات على نسق واحد، وكل مؤلف كان له اطالع على املَؤلَّف الذي قبله، ومن هنا اعرتضوا على بعضهم البعض 

ة يف املسألة الواحدة، وألفت فيها العديد من الكتب اليت تدور حول يف كثري من املسائل،فجاءت اآلراء املختلف
اعرتاضات أيب حيان على النحويني يف التذليل والتكميل، من إعداد منصور   -1االعرتاضات، منها على سبيل املثال:  

 -3داود،  اعرتاضات السهيلي على النحاة، مجعًا ودراسة، من إعداد عبد هللا آل -2عريف عبد الرمحن، وكذلك 
اعرتاضات  -4اعرتاضات الرضي على ابن احلاجب يف شرح الشافية، إعداد مهدي بن علي بن مهدي القرين، 

اعرتاضات ابن يعيش على آراء الزخمشري  -5الرضي على سيبويه يف شرح الكافية، إعداد حممد بن عبدهللا املالكي، 
صاحل ربيع الغامدي، وهذه االعرتاضات هي عمل رصني  النحوية والصرفية يف كتاب شرح املفصل،إعداد حممد سعيد

تقوم على مقابلة األدلة واحلجج، وال هتدف إىل التتبع املقصود لألخطاء واهلنات، بل هتدف إىل بيان املعىن واحلقيقة 
العلمية على وجه الصواب، ونربز يف هذا السياق بعض املصطلحات اليت قد ختتلط يف االستعمال، ومنها 

اكات، والتعقيبات، واالختيارات، وهي يف مجلتها تصب يف مضمون االعرتاض، وهذا االعرتاض يف عادته االستدر 
ينشأ من خمالفة الالحق للسابق يف رأي أو نقل يف نسبة أو استدالل أو غري ذلك، ولعل من أوضح االختالف يف 

وأما  ك اإلنصاف يف مسائل اخلالف.الساحة النحوية اخلالف بني البصريني والكوفيني، ومن أشهر الكتب يف ذل
األسباب اليت أدت إىل اخلالف واالعرتاض بني النحويني واستمرت طيلة فرتة التأليف والتصنيف قدميا وحديثا فهي 
أسباب علمية ذات عالقة مبادة اللغة وطبيعة هذا العلم وأدلته األصلية والفرعية، وما خرج عن ذلك كاألمور العقدية 

رعية فهي مسائل قليلة شد فيها الرأي املخالف، ومل يكن هلا أتثري كبري يف توجيه املسألة، وقد أهتم أو املذاهب الش
العلماء هبذا الفن قدمياً، ومن هؤالء العلماء األجال ء أبو إسحاق الز ج اج الذي آلت إليه زعامة املدرسة البصري ة بعد 
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، له آتليف متنوعة، ومن أبرزها كتابه "معاين القرآن وإعرابه"، الذي وفاة شيخه املرب د، فهو َعلم من أعالم النحو العريب
أفرغ فيه علمه، وجتل ت فيه شخصيته، فهو فيه خيتار، ويعرتض، وحيتج ، ويعلل،وقد استغرق يف أتليفه ما يقارب ستة 

على أن -ورةبعد البحث واملشا-عشر عاماً، فأحببت أن أقف على جانب من جهده يف هذا الكتاب واستقر الرأي 
 يكون عنوان البحث )االعرتاضات الصرفية عند الزجاج على معريب القرآن يف كتابه "معاين القرآن وإعرابه ".

 متهيد:

أهتم الدارسون يف جمال البحث الصريف قدميًا وحديثًا برتاكيب الكلمة، والداعي إىل هذا االهتمام هو دراسة   
ختلفة، فال يغيب عن دارس األصوات والتقسيمات املقطعة اإلملام برتاكيب األصوات اللغوية، والرتكيبات الصرفية امل

الكلمات حىت يتسىن له الوصول إىل مراده، وخاصة الدراسات احلديثة اليت ال ميكنها الفصل بني الدراسة الصرفية  
إلثبات األحكام، وتقعيد والصوتية، واعتمد اللغويون مجيعًا على القرآن الكرمي وقراءاته املختلفة يف االستشهاد به 

القواعد، فهو عندهم مقدم على كل مسموع، وهو األصل األول بال منازع، إذ ال خالف يف حجته واالستدالل به يف 
موضوعاته، ذلك ألن القرآن الكرمي ال خيضع لضرورة وزن أو قافية كالشعر. ومن هؤالء العلماء الذين اهتموا ابللغة 

كتابه " معاين القرآن وإعرابه" من بني الكتب اليت حتمل بني دفتيها الكثري من مسائل اللغة، تنقيحًا وتدوينًا الزجاج، و 
النحوية والصرفية واللغوية، والزجاج درس الكثري من هذه املسائل، وتعرض للظواهر الصرفية، وهذا التعرض كان إما 

ن الظواهر اللغوية، فجهود النحويني مل تكن على حتليالً وصفياً، أو اعرتاضاً على بعض اآلراء اليت وردت حول ظاهرة م
نسق واحد يف التفكري، فقد اختلفوا يف املنهاج والطريقة من انحية، ويف حتليل الظاهرة الصرفية من انحية أخرى، وهذا 
اخلالف يضع بني يدي الدارس كيف ساهم القدامى يف إثراء اللغة وكيف رصدوا ودونوا كل ما يدور يف فلكها. 

اج ينتمي ملذهبه البصري، وهذا االنتماء مل مينعه من التفرد يف بعض ما ذهب إليه من آراء، أضف إىل ذلك أنه فالزج
ملم إملاماً كبريًا ابملذهب الكويف؛ والسبب يف ذلك تتلمذه على املربد، وهلذا جند له الكثري من االعرتاضات على 

ن يطالع كتاب "معاين القرآن وإعرابه" جيد عدداً كبريًا من . وم(1)الكوفيني، ويف بعضها مشلت حىت مذهبه البصري
اآلايت القرآنية اليت وردت فيها العديد من املسائل الصرفية، وافق فيها الزجاج آراء قائليها اترًة، واعرتض عليهم يف 

يني، بعد بعضها اترًة أخرى، ويف هذا الباب سوف نقف على هذه االعرتاضات ونشملها بشيٍء من التحليل والتب
مجعها والتأكد منها يف مصادرها، وردها إىل قائليها، يف حال ذكر الزجاج االعرتاض صراحة، أو تلميحاً، وهذا هو 

 املنهج الذي سلكه يف اعرتاضاته .

 
 . 1/22ينظر: معاين القرآن وإعرابه: مقدمة احملقق:  -1
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  -الصفة املشبهة:

الراء، على ، وقف عند كلمة ﴿مَرحا﴾ بفتح  (2)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل: ﴿وال متش يف األرض مرحًا﴾  
أهنا مصدر، واعرتض على قول القائلني بقوة مرِحًا على أهنا اسم فاعل، فالزجاج يرى بقوة قراءة املصدر ﴿مَرحًا﴾ ، 

بكسر  -ويرى أهنا أوكد يف االستعمال، فهي هبذه القراءة تكون مؤكدة للفعل، يقول الزجاج ما نصه: " ويقرأ مرِحًا 
جيد ابلغ، وكالمها  -أعين املصدر  -جود من مَرحاً؛ ألن مرِحاً اسم الفاعل . وهذا ، وزعم األخفش أن مرِحاً أ-الراء 

يف اجلودة سواء، غري أن املصدر أوكد يف االستعمال تقول: جاء زيد ركضاً، وجاء زيد راكضًا ، فركضًا أوكد يف 
. فالزجاج صرح ابعرتاضه على  (3)االستعمال ألن ركضًا يدل على توكيد الفعل، ومرحًا بفتح الراء أكثر يف القراءة "

األخفش يف كونه اختار مرِحًا أجود من مَرحاً، ولو رجعنا إىل كتابه معاين القرآن لوجدانه يقول ما نصه: "و﴿مرحًا﴾ 
. فالقراءة  (4)واملكسورة أحسنهما؛ ألنك قلت: "متشي مرِحًا " كان أحسن من "متشى مَرحًا ". ونقرؤها مفتوحة " 

قراءة اجلمهور وهي األكثر )َمَرحاً( أما القراءة ابلكسر )مرِحاً( على )َفِعل( هو بناء من أبنية الصفة ابملصدر هي 
املشبهة، الذي يصاغ من الثالثي اجملرد الالزم، )ومَرحاً( مصدر، واملصدر هو األصل، والصفة املشبه متفرعة منه، كما 

لى عموم النهي عن االختيال يف املشي، بينما )مرِحا( الصفة أن القراءة ابملصدر، وقد وقع يف سياق النفي، وتدل ع
املشبهة، تدل على املبالغة والزايدة، فقد يفهم أن النهي عن االختيال منهي عنه يف حال املبالغة فيه فقط، وهذا غري 

، ويف هذا تقدمي للقراءة مراد . والذي أراه يف هذه املسألة أن  ما ذهب إليه الزجاج فيه قوة، ملوافقته للقراءة املتواترة
 املشهورة على الشاذة، وهبذا يكون اعرتاضه يف حمله

 -مجع رهان:

، اعرتض على املعربني الذين مجعوا )رُُهن( وهي مجع (5)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل: ﴿فرهان مقبوضة ﴾  
ختار قراءة )رهان( ووصفها بقوله وهي قراءة أيب عمرو، ولكن الزجاج: ا 6رهان، فهي مجع اجلمع، ورهان مجع َرْهن،

جيد ابلغ، يقول الزجاج: " قرأ الناس ﴿فرهن مقبوضة﴾، و﴿فرهان مقبوضة﴾، فأما ) ُرُهن( فهي قراءة أيب عمرو، 
وذكر فيه غري واحد أهنا قرئت: )فُرُهٌن( ليفصل بني الرهان يف اخليل، وبني مجع رهن يف غريها، وَرْهن ورهان أكثر يف 

 
 . 37سورة اإلسراء: اآلية:  -2
 . 3/240معاين القرآن وإعرابه:  -3
 . 424معاين القرآن لألخفش: ص -4
 . 283سورة البقرة: اآلية:  -5
6  
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راء )رُُهن( مجع رهان، وقال غريه: رُُهٌن وَرْهن، مثل ُسُقٌف، وفـُُعل وفـَْعل قليل، إال أنه صحيح  قد جاء؛ اللغة، قال الف
فأما يف الصفة فكثري، يقال: فرس َوْرد، وخيل ُوْرد، ورجل َثط، وقوم ُثط، والقراءة على )ُرُهٌن( أعجب إيل  ألهنا موافقة 

(  ولو تتبعنا آراء 7به القراء فهو املختار ورهاٌن جيد ابلغ ") للمصحف، وما وافق املصحف وصح معناه وقرأت
املعربني الذين اختاروا اجلمع واعرتاض عليهم الزجاج لوجدان من هؤالء املعربني أبو عبيدة، فقد ذكر يف جمازه  تعليقاً 

ر﴾، مجع مثره ومن قرأها: من بضم الثاء وامليم حيث قال فيه: "﴿كلوا من مثره إذا أمث (8)على قراءة ﴿ كلوا من متره ﴾
 . (9)مثره، فضمها؛ فإنه جيعلها مجيع مثر"

أيضاً من الذين قال هبذا اجلمع ويشملهم اعرتاض الزجاج، األخفش حيث أنه يقول يف معانيه ما نصه: " وقد 
 .  (10)تكون ) رُُهُن( مجاعة للرهان كأنه مجع اجلماعة، ورهان أمثل من هذا االضطراب "

الفراء ذهب إيل هذا اجلمع وأخذ به كما ذكر ذلك الزجاج وصرح ابمسه صراحة، حيث يقول الفراء كما أن 
. فالفراء (11)يف كتابه: " وقوله ﴿فرهن مقبوضة ﴾ على مجع الرهان، كما قال: ﴿كلوا من مثره ﴾ جلمع الثمار"

استعمل القياس على قوله تعاىل ﴿ من مثره ﴾ يف القراءة الواردة بضم الثاء وامليم، وهذا هو السبب الذي جعل الزجاج 
يذكره ابالسم وينسب إليه القول على الرغم من أن هناك غريه قال هبذا القول ومها أبو عبيدة و األخفش، فالزجاج 

ي شاذ ال يعول عليه، وكذلك أن مجع اجلمع غري مطرد يف القياس عند سيبويه تعصبًا ملذهبه الذي يرى أن هذا الرأ
                            .   (12)والنحاة  

  -إبدال الواو املضمومة مهزة:  

، وقف عند كلمة ﴿اشرتوا﴾، (13)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل: ﴿أوليك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى﴾
، فقال إن واو اجلماعة إذا حركت (14)ث تكلم عليها عند قوله تعاىل: ﴿إمنا حنن مستهزئون﴾وفص ل فيها القول، حي

اللتقاء الساكنني ضمت، وقد حركها بعضهم للكسر فقال: ﴿اشرتوِا الضاللة﴾، ألن اجتماع الساكنني يوجب كسر 

 
 . 367، 1/366معاين القرآن وإعرابه:  -7
 . 141سورة األنعام: اآلية:  -8
 . 1/207اجملاز أليب عبيدة:  -9

 . 1/106معاين القرآن لألخفش:  -10
 . 1/188معاين القرآن للفراء:  -11
 . 1/686لدرر املصون:، وا2/208، وشرح الشافية: 482،483، واملقرب: 3/619ينظر: الكتاب:  -12
 . 16سورة البقرة: اآلية:  -13
 . 14سورة البقرة: اآلية:  -14
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وصفها الزجاج ابلشاذة جداً، والقراءة  األوىل إذا كاان من كلمتني، وقد رويت أيضًا " اْشرَتَوا الضاللة " ابلفتح، وقد
، وعندما تكلم عليها يف موضعها اعرتض على القائلني إببدال (15)اجملمع عليها هي ما حنن بصددها  ﴿ اشرتُوا ﴾

الضمة مهزة من ﴿ اشرتُوا ﴾ إيل اشرتؤا، وغلط القائلني هبذا القول ألن الواو اليت تبدل مهزة إذا كانت ضمتها الزمة 
ت إمنا أصلها ؛وقتت، يقول الزجاج ما نصه: "...فأما من يبدل من الضمة مهزة فيقول اشرتؤا الضاللة مثل: أقت

﴿وإذا  -فغالط؛ ألن الواو املضمومة اليت تبدل منها مهزة إمنا يفعل هبا ذلك إذا لزمت ضمتها حنو قوله عز وجل :
ور. وضمة الواو يف قوله: ﴿ اشرتُوا أموالكم ، إمنا األصل ُوقتت، وكذلك أدؤر، إمنا أصلها أد(16)الرسل أقتت﴾

 .   (18)، ال ينبغي أن هتمز الواو فيه"(17)وأنفسكم ﴾

ولو تتبعنا أراء املعربني حول هذه اآلية لوجدان منهم من جيري ذلك ومنهم الكسائي حيث يقول: " قال ابن 
   (19)مسعت بعضهم يقرأ اشرتؤا الضاللة"خالويه حدثنا ابن جماهد عن السم ري عن الفراء عن الكسائي قال: 

ونقل عن الكسائي هذا الرأى عدد من العلماء منهم النحاس حيث قال: " وأجاز الكسائي اشرتُؤا الضاللة 
 .  (20)بضم الواو، كما يقال ﴿أقتت﴾، وأدؤر "

إمنا تقلب  وكذلك ابن األنباري حيث قال: "وأجاز الكسائي مهزها النضمامها، وهو ضعيف وذلك ألن الواو
 .     (21)مهزة إذا انضمت ضماً الزماً، وهذه ضمة عارضة اللتقاء الساكنني فال تقلب ألجلها مهزة "

والذي يتضح يل يف هذه املسألة أن ما ذهب إليه الزجاج هو الصواب فهذا اإلبدال الذي اختاره هو من 
زة جوازاً، سواء كانت اهلمزة يف أول الكلمة أو يف اإلبدال القياسي إذ تبدل الواو املضمومة ضمة الزمة غري مشددة مه

وسطها حنو: )أوق تت، وأدؤر( فاألصل فيها: ِوقِ تت، وأدور، والعلة وراء هذا اإلبدال هي كراهة اجتماع الواو مع 
دال واوان فكما فروا من اجتماع الواوين إبب-عندان -الضمة، فالضمة ثقيلة، واجتماعها مع الواو ثقيل، فكأنه اجتمع 

 األول منها مهزة وجوابً حنو: أواصل، أصلها: وواصل، فرُّوا من اجتماع الضمة مع الواو إببدال الواو مهزة جوازاً . 

 
 . 1/89ينظر: معاين القرآن وإعرابه:  -15
 . 11سورة املرسالت: اآلية:  -16
 . 186سورة آل عمران: اآلية:  -17
 . 1/91،92معاين القرآن وإعرابه:  -18
 . 63معاين القرآن للكسائي: ص -19
 .  1/192للنحاس:  إعراب القرآن -20
 . 1/59البيان يف غريب إعراب القرآن: -21
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كما أن سيبويه أملح إيل تعليل آخر وهو أن الواو ضعيفة، إذ تتعرض لإلبدال واحلذف، فوضعوا مكاهنا حرفاً 
 .  (22)أجلد منها وأقوى فأبدلوا منها اهلمزة

  -الياء مهزة يف مصائب:  قلب

، فصل القول (23)عند حديث الزجاج عن قوله تعاىل: ﴿ ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش ﴾
يف كلمة ﴿ معايش﴾ وذكر أن أكثر القراء ال يهمزوهنا، وقد رووها عن انفع مهموزة، وأن مجيع حناة البصرة يعتربون 

الزائدة مثل صحيفة وصحائف، أما معايش من العيش، فالياء أصلية بعكس  مهزها خطأ، ألن اهلمز يكون يف الباء
صحيفة من الصحف فهي زائدة، مث ساقه القول إيل )مصائب( عند مجع مصيبة، فقد جاءت ابهلمز، والقياس فيها 

ى أن هذه أن أتيت على مصاوب، وهذا عند البصريني من الشاذ، فالقياس مصايب؛ ألن الياء فيها أصلية، فالزجاج ير 
اهلمزة هي منقلبة عن الواو املكسورة )مصاوب( فصارت )مصائب( وهذا البدل يقع يف الواو إذا كانت يف بداية 
الكلمة مثل : )وسادة( قالوا: )إسادة( و﴿ أقتت﴾ أصلها ُوِقتت، فهذه الواو املضمومة يف بداية الكلمة، ومثلها يف 

ها املكسورة اليت هي مثل: مصائب . مث قام الزجاج بتوجيه رواية انفع وسطها مثل: أدُؤر، يقولون: أدُؤر،فحملوا علي
يف )معائش( ابهلمز، وقال أن الياء اليت يف أصل الكلمة )معيشة( عندما أسكنت صار على لفظ صحيفة،  فحمل 

 .                            (24)اجلمع على ذلك وعملت كأنه زائدة

مث اعرتض على األخفش يف توجيه اهلمز بقوله "وزعم األخفش أن مصائب إمنا وقعت اهلمزة فيها بداًل من 
 .  (25)الواو أعلت يف مصيبة، وهذا ردي. ال يلزم أن أقول يف مقام مقائم ويف معونة معائن " 

الياء ضعيفة فاألخفش يري أن مصائب كان أصلها مصاوب مث قلبت الواو ايء، فصارت مصايب، فأصبحت 
ابلقلب؛ ألهنا منقلبة عن أصل وليست أبصل، فلما ضعفت أصبحت كأهنا زائدة، فساغ قلبها مهزة، فقيل: مصائب 
فاألخفش أخرج هذه الكلمة من دائرة الشذوذ، بقوله: "...وأما مصائب، فكان أصلها: مصاوب؛ ألن الياء إذا  

بثبت الواو يف ذلك املوضع؛ إذا كان األصل من الواو؛   كانت أصلها "الواو" فجاءت يف موضع؛ البد من أن حترك

 
 . 4/331ينظر: الكتاب:  -22
 . 10سورة األعراف: اآلية:  -23
 . 2/320،321ينظر: معاين القرآن وإعرابه:  -24
 . 2/312معاين القرآن وإعرابه:  -25
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فلما قلبت صارت كأنه قد أفسدت حىت صارت كأهنا الياء الزائدة، فلذلك مهزت، ومل يكن القياس أن هتمز، وانس 
 (26)من العرب يقولون: املصاوب، وهي قياس "

فمن وجهة نظري أن اعرتاض الزجاج على األخفش ليس يف حمله؛ ألن ما ذهب إليه األخفش هو حماولة منه 
يف إخراج كلمة )مصائب( من دائرة الشذوذ، فهي حماولة هلا وجهة نظر،وقد حاول الزجاج أيضاً يف توجيهها وإجياد هلا 

 ما يسوغها، فال داعي لرد اعرتاض األخفش . 

عرتض عليهم الزجاج ولو مل يصرح ابمسه الفراء فهو عند كالمه على كلمة معايش تعرض أيضاً من الذين ا
لكلمة مصائب، وذكر أن العرب قد مهزهتا، والسبب يف ذلك كثرهتا يف الكالم، يقول الفراء ما نصه: "...وقد مهزت 

 .      (27)العرب املصائب وواحدهتا مصيبة، شبهت بفعيلة لكثرهتا يف الكالم "

  -أشياء:وزن  

، فصل القول يف كلمة (28)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل: ﴿ ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾  
أشياء، ونقل أغلب اآلراء اليت قيلت يف وزهنا، وخطأ بعضها واعرتض عليها، يقول الزجاج: وأشياء يف موضع جر، إال 

ا آخر محراء، وزهنا عنده أفعال ، وكثر استعماهلم فلم أهنا فتحت ألهنا ال تنصرف. وقال الكسائي: أشبه آخره
-تصرف. وقد أمجع البصريون وأكثر الكوفيني على أن قول الكسائي خطأ يف هذا، وألزموه أال يصرف أبناء وأمساء

ى والفراء: أصلها أْفِعالء كما تقول َهنْي و أْهِوانء، إال أنه كان األصل أشيئاء عل -سعيد بن مسعدة-وقال األخفش
وزن أشبعاع. فاجتمعت مهزاتن بينهما ألف، فحذفت اهلمزة األوىل، وهذا غلط أيضاً؛ ألن شيئاً فـَْعٌل، وفـَْعل ال جيمع  
على أفعالء، فأما هني ، فأصله أهني، فجمع على أفعالء، كما جيمع فعيل على أفعالء، مثل نصيب وأنصباء. وقال 

شيئاء، فستثقلت اهلمزاتن فقلبت األوىل إيل أول الكلمة فجعلت اخلليل: ) أشياء اسم للجميع كان أصله فعالء: 
. ويصدق قول اخلليل مجعهم أشياء علي أشاوي، و  لفعاء، كما قالوا أنوق فقلبت أينق، كما قلبوا قوس فقالوا ِقِسي 

كان مييل إيل قول أشاايه، وقول اخلليل هو مذهب سيبويه، وأيب عثمان املازين ومجيع البصريني إال الزايدي منهم، فإنه  
األخفش. وذكروا أن املازين انظر األخفش يف هذا فقطع املازين األخفش، وذلك أنه سأله: كيف تصغر )أشياء( فقال 

 
 . 320معاين القرآن لألخفش: ص -26
 . 1/374معاين القرآن للفراء:  -27
 . 101سورة املائدة: اآلية:  -28
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)أَُشي اء(، فاعلم، ولو كانت أفعالء لردت يف التصغري إىل واحدها، فقيل ُشيَـيـَْئات، وإمجاع البصريني أن تصغري أصدقاء 
 .   (29)قات، وإن كان للمذكرين ُصديِ قون"إذا كان للمؤنثات ُصَدي ِ 

نالحظ يف هذه املسألة أن الزجاج اعرتض على كل من الكسائي، و األخفش، والفراء، و الزايدي، ولو تتبعنا 
ما اعرتض عليه الزجاج يف مصدره لوجدان الكسائي يقول يف كلمة أشياء ما نصه" مل تتصرف أشياء ألهنا أشبهت 

يف اجلميع أشياوات، كما تقول محراوات ولكثرة استعماهلا ذهب الكسائي إىل أهنا مجع شيء   محراء ألن العرب تقول
 .   (30)كبيت وأبيات، ووزهنا عنده أفعال"

وكذلك اعرتض على الفراء وصرح بذكر امسه، يقول الفراء يف أشياء ما نصه: " وأشياء يف موضع خفض ال 
يف الكالم وهي )أفعال( فأشبهت فعالء فلم تصرف، كما مل تصرف  جترى، وقد قال فيها بعض النحويني: إمنا كثرت

محراء، ومجعها أَشاَوي، كما مجعوا عذراء عذارى، وصحراء صحارى، وأشياوات، كما قيل حراوات. ولو كانت على 
وفيه التوهم لكان أملك الوجهني هبا أن جترى؛ ألن احلرف إذا كثر به الكالم خف كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه 

ايء زائدة متنع من اإلجراء. ولكننا نرى أن )أشياء( مجعت على أَفِعالء كما مجع لني  و أَْليناء، فحذف من وسط 
)أشياء( مهزة، كان ينبغي هلا أن تكون )أْشيَئاء( فحذفت اهلمزة لكثرهتا. وقد قالت العرب: هذا من أبناوات سعد، 

جتري، فلو منعت أشياء اجلري جلمعهم إايها أشياوات مل أجر أمساء وال  وأعيذك أبمساوات هللا، وواحدها أمساء وأبناء
  ( .31)أنباء، ألهنا مجعتا أمساوات و أبناوات "

وكذلك من الذين اعرتض عليهم الزجاج وذكرهم ابالسم صراحة، األخفش حيث أنه يقول يف أشياء ما قاله 
 .   (32)مفردها  الفراء، فهما يتفقان يف وزن الكلمة ولكنهما خيتلفان يف

، وما (34)، واملازين(33)فالزجاج كان أمينًا يف نقله آلراء خمالفيه، واحتج لدعم مذهبه إيل قول اخلليل وسيبويه
بعدها، وهذه املسألة هي من املسائل اخلالفية بني البصريني والكوفيني وقد عدها ابن األنباري يف اإلنصاف، قال 

 
 . 213، 2/212معاين القرآن وإعرابه:  -29
 . 127معاين القرآن للكسائي: ص -30
 . 1/321معاين القرآن للفراء: -31
 . 168ينظر: شرح ملحة اإلعراب: ص -32
 . 381، 4/380ينظر: الكتاب:  -33
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)أشياء( وزنه أفعاء، واألصل أفعالء، وإليه ذهب أبو احلسن األخفش من البصريني. فيها: " ذهب الكوفيون إيل أن 
 .  (35)وذهب بعض الكوفيني إيل أن وزنه أفعال. وذهب البصريون إيل أن وزنه لفعاء، واألصل فعالء"

و األخفش،   اتفقوا على مذهب اخلليل وسيبويه واملازين ابستثناء الزايدي  -إمجاالً   -ومن املالحظ أن البصريني 
وأما الكوفيون فقد اختلف قطبيهما ومها الفراء والكسائي يف حتديد وزن )أشياء( ورد الفراء على الكسائي؛ ألنه اعترب 
)أشياء( على وزن أفعال، كما أن ما ذهب إليه الفراء كان موضع رفض من املتقدمني واملتأخرين، والسبب يف هذا 

فقد ذكر أن )أشياء( مجعت على أفعالء، وكان ينبغي أن تكون )أشياء( الرفض أن احتجاجه كان على غري قياس، 
ولكن اهلمزة حذفت من وسطها لكثرهتا يف الكالم وهذا ليس صحيحاً، ألن أفعالء مجعه على وزن فعيل، وليس 

، وقد قالوا أن )فـَْعل(، كما أن تصغري )أشياء( على )أشيَّاء( ، ولو كان أفعالء وزانً لوجب رده يف التصغري إيل الواحد 
 التصغري يرد األشياء إيل أصلها.  

 -وزن دري ِّ )فُ ع ِّيل(:

، وقف عند كلمة ﴿دريٌّ﴾وفص ل فيها القول، (36)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل: ﴿ كأهنا كوكب دريٌّ ﴾  
لزجاج ما نصه: " وذكر أنه ال جيوز فيها ضم الدال مع اهلمز، وحجته يف ذلك أنه ال يوجد وزن على )فـُعِ يل(، يقول ا

، ومن كسر  (، منسوب إىل الدُّرِ  وال جيوز أن يضم الدال ويُهمز، ألنه ليس يف الكالم )فـُعِ يٌل(، ومثال )ُدر ِيُّ( )فـُْعِلي 
الدال قال ِدر ِيٌّ فكان له أن يهمز أو ال يهمز، فمن مهز أخذه من درأ يدرأ الكوكب إذا تدافع ُمْنقض ا، فتضاعف 

الرَُّجالن إذا تدافعا، ويكون وزنه على )ِفعِ يل(. ومن كسرها فإمنا أصله اهلمز فُخفِ َف، وبقيت   ضوءه، يقال تدارأ
 .  (37)كسرت الدال على أصلها، ووزنه أيضاً )ِفعِ يل( كما كان وهو مهموز"

فمن خالل كالم الزجاج يتضح أنه ينكر هذا الوزن وهو )فـُعِ يل( وحجته يف ذلك عدم ثبوت هذا الوزن يف 
اللغة العربية، وهو بذلك يعرتض على القائلني هبذا القول ولو مل يصرح هبذا االعرتاض صراحة، ولو تتبعنا آراء املعرضني 
حول هذا الوزن لوجدان منهم من املعربني من يقول هبذا الوزن ومنهم سيبويه، إال أنه حكم بقلته، يقول سيبويه ما 

 
 عدها .، وما ب2/218اإلنصاف يف مسائل اخلالف:  -35
 . 35سورة النور: اآلية:  -36
 . 4/44معاين القرآن وإعرابه:  -37
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ُر ِيق، حدثنا أبو اخلطاب عن العرب، وقالوا: كوكب ُدر ِي ء،  نصه: " ويكون على )فـُعِ يل(، وهو قليل يف
الكالم، قالوا امل

 .  (38)وهو صفة"

أيضًا من العلماء الذين أثبتوا هذا الوزن عند حديثهم عن هذه اآلية، هو الكسائي، حيث يقول يف كتابه ما 
درءاً إذا أضاء، والد ري: الذي يشبه الدر، نصه: " يف قراءة ُدريء كوكب ُدر ِيء، أي: مضيء، تقول: درأ النجم يدرأ 

 .  (39)والدِ ري: جاٍر، والدَّري: يلتمع"

والذي ميال إليه يف هذه املسألة وحول هذا الوزن، هو ثبوت هذا الوزن مع قلته، كما ذكر ذلك سيبويه، وقد 
ُر ِيق

ُرِ يخ(40)جاءت بعض األلفاظ على هذا الوزن: منها: امل
والُعل ية، والُسر ية، لألمة، والذرية على قول فيها، ، (41)، وامل

أضف إىل ذلك هي قراءة متواترة، وردُّ القراءة وتلحينها مزلق خطري، وطريق ال يسلك، وتوجيه القراءة أوىل من ردِ ها، 
 وهلذه األسباب السابقة الذكر مل يكن اعرتاض الزجاج يف حمله .

 

 -وزن كلمة توراة:

، وقف عند إعراب  (42)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل: ﴿ وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هًدى للناس ﴾  
كلمة ﴿التوراة ﴾ وفصل القول يف وزهنا، ونقل بعضًا من اخلالف الواقع يف وزهنا بني البصريني والكوفيني، واعرتض 

ن ال يكاد يوجد يف الكالم، وكذلك وزهنا على )تـَْفِعلة(، مث على الكوفيني يف وزهنا على ) تـَْفَعلة (، وذكر أن هذا الوز 
قلبت إىل )تـَْفَعلة(، كأن القائل هبذا الوزن جييز يف تـَْوِصية تـَْوَصاة، ووصفه أبنه رديء؛ ألنه مل يثبت يف توفيه توفاة، وال 

ذا الوزن هو الذي ذهب إليه يف توقية توقاة، واختار الزجاج هلا من الوزن)فوعلة( ووصفه أبنه كثري يف الكالم، وه
البصريون، يقول الزجاج ما نصه: " وقد اختلف النحويون يف )توراة(، فقال الكوفيون توراة يصُلح أن تكون ) تـَْفَعَلة 
(، من َوَرْيُت بك َزاَنِدي، فاألصل عندهم: )تـَْوَريَة(، إال أن الياء قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ) وتـَْفَعلة( ال 
ُفَلة. وقال بعضهم يصلح أن يكون )تفِعلة( مثل توصية، ولكن قلبت من  ُفَلة، تـَتـْ تكاد توجد يف الكالم، إمنا قالوا يف تـُتـْ
)تفِعلة( إىل )تفَعلة(. وكأنه جييز يف تـَْوصية تـَْوَصاة، وهذا رديء، ومل يثبت يف توفية توفاة، وال يف توقية توقاة. وقال 

 
 . 268/ 4الكتاب:  -38
 . 203معاين القرآن للكسائي: ص -39
 املُر ِيق: هو حب العصفور أو شحمه، انظر: اللسان: )م ر ق( . -40
 املُر ِيخ: هو الشجر الرقيق اللني: انظر: اللسان: ) م ر خ ( . -41
 . 4ان: اآلية: سورة آل عمر  -42
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(، و)فوعلة( كثري يف الكالم مثل: احلوقلة، وَدْوَخَلة، وما أشبه ذلك. وكل ما قلت فيه البصريون: أصلها )فـَْوَعَلة
فـَْوَعْلُت فمصدره فـَْوَعَلة، فأصلها عندهم )َوْوريَة(، ولكن الواو األوىل قلبت اتء، كما يف )تـَْوََل( وإمنا هو )فـَْوَعل( من 

 (43حركها وانفتاح ما قبلها إبمجاع")وجلت، وكما قلبت يف تراث. الياء األخرية، قلبت أيضاً لت

فالزجاج يرى أن التوراة على وزن )فـَْوَعَلة(، وهذا اختياره كما مذهبه البصري، ولو تتبعنا آراء املعربني حول 
هذه املسألة لوجدان من الكوفيني القائلني هبذا القول، ومنهم ثعلب يف جمالسه حيث يقول عندما يسأل عن وزهنا أنه 

 ( .44ة()يكون: )تفعلَ 

والذي أميل إليه يف هذه املسألة ما ذهب إليه البصريون وهو اختيار الزجاج أيضاً؛ والسبب يف هذا االختيار 
أن بناء )تفَعلة( يف الكالم قليل وانذر، و)فوعلة( أكثر يف كالم العرب، أضف إىل ذلك أن التاء ال تزاد يف بداية 

ريًا وخاصة إذا كانت اثنية، وكذلك أن النقل من )تفِعلة( ابلكسر إىل )تْفَعله( الكالم كثرياً، خبالف الواو فإهنا تزاد كث
 ابلفتح يف لغة قليلة، كما أن فيه تكلفاً واضحاً .

   -إبدال اتء االفتعال داالً:  

، وقف عند  (45)عند وصول الزجاج إىل إعراب قوله تعاىل: ﴿ وأنبئكم مبا أتكلون وما تدخرون يف بيوتكم ﴾  
تد خرون ﴾ وفصل فيها القول من حيث اإلدغام، وذكر فيها أن اتء االفتعال تبدل داالً، إذا كانت فاء) كلمة ﴿ 

افتعل( داالً، أو زاايً، و ذااًل، حنو: تد خرون، ومزدجر، وإد ان. والعلة يف هذا اإلبدال أن هذه احلروف جمهورة، والتاء 
للتاء يف املخرج، وجمانس هلذه احلروف ) الذال، والزاي، والدال  مهموسة، فأبدلوا التاء داالً، ألن الدال حرف جمانس

( يف الوصف وهو اجلهر، يقول الزجاج عند كالمه على كلمة﴿ تزدري ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿وال أقول للذي تزدري 
االً، ألن التاء ، "...وتزدري أصله تزتري ابلتاء، إال أن هذه التاء تبدل بعد الزاي د(46)أعينكم لن يؤتيهم هللا خريًا﴾

 .  (47)من حروف اهلمس، وحروف اهلمس خفيفة، فالتاء بعد الزاي ختفى، فأبدلت منها الدال جلهرها"

وعند كالمه على كلمة تدخرون يف اآلية السابقة الذكر يقول الزجاج وتدخرون أصلها تذخرون، مث أبدلت 
ي معه لشدة اعتماده يف مكانه والتاء مهموس، فأبدل التاء دااًل " ... ألن الذال حرف جمهور ال ميكن النفس أن جير 

 
 . 375، 1/374معاين القرآن وإعرابه:  -43
 . 1/95ينظر: جمالس العلماء:  -44
 . 49سورة آل عمران: اآلية:  -45
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من خمرج التاء حرف جمهور يشبه الذال يف َجْهرها وهو الدال، فصار َتْذَدِخُرون، مث أدغمت الذال يف الدال، وهذا 
 .  (48)أصل اإلدغام، أن تدغم األول يف الثاين، وتذخرون جائز"

الثاين، ويرى أن هذا هو الوجه الصحيح، فعند وصوله لقوله فالزجاج يرى أن اإلدغام يكون إبدغام األول يف 
، قال: " ... قال بعض العرب ﴿ مذَّكر ﴾ ابذال املعجمة، فادغم (49)تعاىل: ﴿ ولقد تركناها آية فهل من مدَّكر ﴾

. فالزجاج هبذا القول هو خيتار اللغة  (50)الثاين يف األول، وهذا ليس ابلوجه، إمنا الوجه إدغام األول يف الثاين "
املشهورة يف اإلبدال، ويالحظ من خالل كالمه أنه يعرتض على من يقول هبذا القول، ولو تتبعنا آراء املعربني حول 
اإلدغام وكيفيته لوجدان من يقول هبذا الكالم وهو الفراء، حيث أن الفراء عند حديثه عن كلمة ﴿ تدخرون ﴾ ذكر 

ت يف الذال، وهو خالف القياس يف اإلدغام، إذ القياس هو إدغام األول يف الثاين، أي إدغام الذال يف أن التاء دخل
التاء وليس العكس، يقول الفراء ما نصه: " فأما الذين يقولون: يد خر ويد كر ومد كر، فإهنم وجدوا التاء إذا سكنت 

 .(51)ن تصري التاء ذاالً فال يعرف االفتعال من ذلك "واستقبلها ذال دخلت التاء يف الذال فصارت ذاالً، فكرهوا أ

والذي ميال إليه يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه الزجاج، وهو مذهب البصريني، وهو ما عليه سيبويه 
  .  (52)واخلليل

 -:اإلعالل يف معايش

معايش قليال ما تشكرون ﴿ ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها  لقوله تعاىل: عند إعراب الزجاج     
﴾، وحتدث عن اإلعالل الذي حدث فيها، فالقاعدة املقررة يف مثل هذه الكلمة   وقف عند كلمة: ﴿ معايش، (53)﴾

 .  (54))معيشة(، أو شبهه، ألن الواو والياء إذا وقعت بعد ألف ) مفاعل ( بشرط أن تكون الواو والياء زائدتني

جدانها خمالفة هلذه القاعدة، ولذلك جاء الزجاج واعرتض عليها عند ولو نظران إىل تصريف هذه الكلمة لو 
إعراهبا، يقول الزجاج ما نصه: " وأكثر القراء على ترك اهلمز يف معايش، وقد رووها عن انفع مهموزة. ومجيع النحويني 

وصحائف، فأما  البصريني يزعمون أن مهزها خطأ، وذكروا أمنا يكون يف هذه الياء إذا كانت زائدة حنو: صحيفة
 

 . 1/44معاين القرآن وإعرابه:  -48
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من العيش، الياء أصلية،وصحيفة من الصحف، ألن الياء زائدة، وإمنا مهزت ألنه ال حظ هلا يف احلركة، وقد  معايش
ابهلمز فال أعرف له  ﴾ قرُبت من آخر الكلمة ولزمتها احلركة فأوجدوا فيها اهلمز... فأما ما رواه انفع من ﴿ معائش

من نفس الكلمة أسكن يف معيشة فصار على لفظ صحيفة، فحمل اجلمع على  وجهاً، إال أن لفظ هذه الياء اليت
ذلك، وال أحب القراءة ابهلمز، إذ كان أكثر الناس إمنا يقرءون برتك اهلمز، ولو كان مما يهمز جلاز حتقيقه وترك مهزه، 

عليه األكثر؛ألن القراءة سنة فكيف مما ال أصل له يف اهلمز؟ وهو كتاب هللا عز وجل، الذي ينبغي أن ميال فيه إىل ما 
 .  (55)فاألوىل فيها اإلتباع، واألوىل إتباع األكثر"

فالزجاج اعرتض على قراءة انفع هبمز﴿ معائش ﴾، وقد ذهب إىل هذا القول كثري من العلماء منهم املازين، 
عائش ﴾ابهلمز فهي خطأ حيث أنه خطأ هذه القراءة ووصفها ابللحن بقوله: " فأما قراءة من قرأ من أهل املدينة ﴿م

ال يلتفت إليها، وإمنا أخذت عن انفع من أيب نعيم، ومل يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها حلنًا حنوًا من 
 .   (56)هذا"

والذي أميل إليه يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه بعض النحاة من محل هذه القراءة على ابب التوهم، إذ 
)معيشة(، وشبهوها ابلياء الزائدة يف )صحيفة(، وأعطوها احلكم نفسه فهمزوها، فباب التوهم تومهوا زايدة الياء يف 

ألهنا سنة متبعة، وخاصة أهنا رويت من عدة طرق ابهلمز، فال ؛ ابب واسع يف اللغة واحلمل عليه أفضل من رد القراءة
 .               (57)جيوز ردها وختطئتها

 -إدغام التاء يف الطاء:

،  (58)عند وصول الزجاج لقوله عز وجل: ﴿فإذا برزوا من عندك ب يَت طائفة منهم غري الذي تقول﴾             
وقف عند قوله ﴿بي ت طائفة﴾ إبسكان التاء، وإدغامها يف الطاء، وهو عند الزجاج جائز، سواء كان ذلك يف اسم أو 

ه قبيح، قال الزجاج يف كتابه ما نصه: " وقرأ فعل، واعرتض على الكسائي ألنه ال جييز ذلك إذا كان فعل فهو عند 
القراء بي ت طائفة على إسكان التاء وإدغامها يف الطاء، وري عن الكسائي أن ذلك إذا كان يف فعل فهو قبيح، وال 

 
 . 321، 2/320معاين القرآن وإعرابه:  -55
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وأنت تريد بيت طائفة كان  -فرق يف اإلدغام ههنا يف فعل كان أو يف اسم لو قلت بيت طائفة، وهذا بيت طائفة
 .  (59)منا جاز اإلدغام ألن التاء والطاء من خمرج واحد" واحداً، وإ

فالزجاج اعرتض على الكسائي صراحة بذكر امسه، وهذا ما ذكره الكسائي يف كتابه عند إعرابه هلذا اآلية 
حيث قال ما نصه: " أدغم الكوفيون التاء يف الطاء ألهنما من خمرج واحد، وروي عن الكسائي أن ذلك إذا كان يف 

 .   (60)هو قبيح "فعل ف

فالتاء تدغم يف الطاء؛ ألهنما من خمرج واحد، وهذا اإلدغام حسن، ألن التاء مهموسة والطاء جمهورة، يقول 
ابن يعش يف ذلك: "...إال أن إدغام التاء يف الطاء أحسن، ألهنا  مهموسة، والطاء جمهورة. وليس مينع اجلهر إدغام 

 .   (61)سن"املهموس، ولكن يكون إدغام املهموس أح

والذي يتضح يل من هذه املسألة هو ما ذهب إليه الزجاج، فظاهرة اإلدغام هي ظاهرة بني احلروف، وال 
 عالقة هلا بني االسم والفعل .

   -إدغام اليائني:

، وقوله تعاىل: ﴿ أليس ذلك بقادر على أن حيي (62)عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل ﴿ هو حيي ومييت﴾  
اعرتض على من يدغم الياء يف الياء يف الرفع والنصب واجلزم يقول الزجاج:  "فأما قوله عز وجل ﴿هو ، (63)املوتى﴾

حيي ومييت ﴾ وقوله ﴿ أليس ذلك بقادر على أن حيي املوتى ﴾، فال جيوز فيه عند مجيع البصريني إال حيي بياءين 
 : (64)هم أنشد ظاهرتني، وأجاز بعضهم: حيي  بياء واحدة مشددة مدغمة، وذكر أن بعض

 وكأهنا بني النساء سبيكة        متشي بسدة بينها فتعي                      

ولو كان هذه املنشد املستشهد أعلمنا من هذا الشاعر؟ ومن أي القبائل هو؟ وهل هو ممن أيخذ شعره أم ال 
بيت شاذ لو عرف قائله، وكان  ما كان يضره ذلك. وليس ينبغي أن حيمل كتاب هللا على )أنشدين بعضهم ( وال على
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ممن يؤخذ بقوله مل جيز. وهذا عندان ال جيوز يف كالم وال شعر، ألن احلرف الثاين إذا كان يسكن من غري املعتل حنو: 
 .   (65))مل يؤد( فاالختيار إظهار التضعيف فكيف إذا كان من املعتل"

ولو نظران إيل املعربني الذين سبقوا الزجاج وتتبعنا آراءهم حول هذه املسألة لوجدان أن كالم الزجاج يقصد به 
الفراء ويعرتض عليه حىت ولو مل يصرح ابمسه صراحة، فالفراء جييز إدغام الياء يف الياء يف الرفع والنصب واجلزم، ويف 

م التحية والتحيات حبركة الياء األخرية فيها، كما استحبوا إدغام ذلك يقول الفراء: "وقد اجتمعت العرب على إدغا
( و )حيَّ( ابحلركة  الالزمة فيها. وقد يستقيم أن تدغم الياء والياء يف حَيْيا و يـَْعيا، وهو أقل من اإلدغام يف  )عيَّ

(؛ ألن حييا يسكن ابؤها إذا كانت يف موضع رفع، فاحلركة فيها ليست الزمة. وجواز ذ لك أنك إذا نصبتها  )حي 
كقول هللا تبارك وتعاىل: ﴿ أليس ذلك بقادر على أن حيي املوتى﴾ استقام إدغامها هاهنا، مث تؤلف الكالم، فيكون 

 يف رفعه وجزمه ابإلدغام، فتقول ﴿ هو حيي ومييت﴾ أنشدين بعضهم: 

  وكأهنا بني النساء سبيكة        متشي بسدة فتعي                               

 .   (66)وكذلك حييان وحييون"

فاملالحظ أن الزجاج قد اعترب كالم الفراء خمالفًا آلراء البصريني مجيعهم، وأن البيت الذي استشهد به على 
جواز اإلدغام ال يعرف قائله، وهو وإن كان لشاعر معروف، فال ينبغي أن يستدل به على حرف من كتاب هللا، 

أنه يرى جواز إدغام الياء يف الياء على قلة وهذا يعين أنه يعرتف بشذوذها، وأما   وأيضًا املالحظ من كالم الفراء
البيت الذي استشهد به على جواز إدغام الياء يف الياء يف الفعل املضارع، فهو شاذ وال يقاس عليه، دل على ذلك 

 شاعر: قول ابن جين: "ومل أيت هذا يف الفعل إال يف بيت شاذ، أنشده الفراء، وهو قول ال

 (67)"  وكأهنا بني النساء سبيكة       متشي بسدة بيتها فتعي                     

، و (69)، والسيوطي(68)وقد قال بشذوذ هذا البيت الذي استشهد به الفراء كثري من النحاة كابن عصفور
، وغريهم، وعلى هذا فال حجة للفراء على استشهاده ببيت شاذ مل يعرف قائله، ويؤكد عدم جواز ما (70)االمشوين

 
 . 419، 2/418معاين القرآن وإعرابه:  -65
 . 1/412معاين القرآن للفراء:  -66
 . 2/369احملتسب:  -67
 . 369ينظر: املمتع الكبري يف التصريف: ص -68
 . 1/182ينظر: مهع اهلوامع:  -69
 . 2/663،664ينظر: شرح االمشوين على األلفية:  -70
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ذهب إليه أيضاً، هو عدم وجود قراءة تعضد مذهبه، إذ ال يوجد أحد من القراء أدغم الياء يف الياء، والذي يضعف 
تدخل للنصب، وعلى هذا فالنحاة ال يعبئون هبا، وقد إدغام الياء يف الياء هو أن حركة الياء الثانية ليست الزمة، وإمنا  

 قال هبذا مجهور النحاة من البصريني . 

واجلدير ابلذكر أن الفراء يرى بشذوذ اإلدغام يف ) حييا( ويقول أبنه قليل وشاذ؛ ألن حركة الياء املنصوبة    
 .  (71)ليست الزمة

 إدغام الراء يف الالم: 

، اعرتض الزجاج على قول القائلني الذين يرون (72)﴿يغفر لكم ذنوبكم﴾ عند إعراب الزجاج لقوله تعاىل:
إبدغام الراء يف الالم، وغلظ االعرتاض بوصفه خطأ فاحش، وعلل عدم جواز ذلك بقوله أن الراء حرف مكرر فلو 

ض النحويني أن أدغمت يف الالم ذهب هذا التكرير، يقول الزجاج ما نصه: " القراءة إبظهار الراء مع الالم، وزعم بع
الراء تدغم مع الالم فيجوز...و يغفر لكم...وهذا خطأ فاحش، وال أعلم أحدًا قرأ به غري أيب عمرو بن العالء، 
وأحسب الذين رووا عن أيب عمرو إدغام الراء يف الالم غالطني. وهو خطأ يف العربية ألن الالم تدغم يف الراء، والنون 

ت، ومن رأيت. وال تدغم الراء يف الالم إذا قلت: مر يل بشيء ألن الراء حرف تدغم يف الراء، حنو: قولك هل رأي
 ( .73مكرر فلو أدغمت يف الالم ذهب التكرير. وهذا إمجاع النحويني املوثوق بعلمهم ")

ما ذهب إليه الزجاج يف هذه املسألة هو رأي البصريني وعلى رأسهم اخلليل وسيبويه، حيث يقول سيبويه: 
تدغم يف الالم وال يف النون؛ ألهنا مكررة وهي تفشي إذا كان معها غريها، فكرهوا  أن جيحفوا هبا فتدغم مع "والراء ال 

 .   (74)ما ليس يتفشى يف الفم وال يكرر"

، فالزجاج (78)، والرضي(77)، ومن وافقهما كابن عصفور(76)، وابن جين(75)كما ذهب إيل ذلك أيضًا املربد
بن العالء وهو من كبار البصريني ورأسهم، وهو أحد القراء السبعة، وشيخ القراءة والعربية وكان اعرتض على أيب عمرو 

 
، والبحر احمليط: 2/439، والتبيان أليب بقاء العكربي: 612، والتكملة أليب علي الفارسي:ص3/249، واألصول يف النحو: 1/182واملقتضب: ، 4/397ينظر: الكتاب:  -71
 . 1/182، و مهع اهلوامع: 8/382
 . 12سورة الصف: اآلية:  -72
 . 1/398معاين القرآن وإعرابه:  -73
 . 4/448الكتاب:  -74
 . 1/212ينظر: املقتضب:  -75
 . 192،193ينظر: سر صناعة اإلعراب: ص -76
 . 366ينظر: املقرب: ص -77
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، كما اعرتض على الكسائي وثعلب ألهنما أجازا أيضًا إدغام الراء يف الالم، وهلما فيه وجه (79)أعلم الناس ابلقراءات
الالم أسهل من الراء لعدم التكرار فيها، وإذا مل تدغم يقول ثعلب: " أن الراء إذا أدغمت يف الالم صارت الماً، ولفظ 

الراء كان يف ذلك ثقل؛ ألن الراء فيها تكرار فكأهنا راءان، والالم قريبة من الراء، فتصري كأنك أتيت بثالثة أحرف من 
 .    (80)جنس واحد"

لالم يقول الفراء عند إعراب ومن العلماء الذين اعرتض عليهم الزجاج، الفراء، حيث أنه جييز إدغام الراء يف ا
، وتقرأ جزما (81)قوله تعاىل: "﴿وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء﴾

على العطف ومسكنة تشبه اجلزم، وهي يف نية رفع، تدغم الراء من )يغفر( عند الالم، والباء من )يعذ ب( عند امليم،  
. فمعظم الكوفيني (84)، "(83)، وكما قرأ احلسن: ﴿ شهر رمضان ﴾(82)﴿أريت الذي يكذب ابلذين ﴾كما يقال، 

قد أجازوا إدغام الراء يف الالم، وحجتهم فيما ذهبوا إليه هو أن الراء حرف مكرر، والالم قريبة من الراء، فلو مل تدغم 
نس واحد، كما عضضوا هذا الكالم بنقلهم عن الراء يف الالم كان ذلك ثقياًل، وكأنك جئت بثالثة أحرف من ج

 رواية أيب عمرو بن العالء .

كل وعلى حال فإن االحتكام إيل السماع خري دليل على صحة ما ذهب إليه الكسائي، والفراء، وثعلب، 
 ومجيع الكوفيني، خاصة إذا كان مصدر السماع ممن هو حمل اعتماد البصريني والكوفيني، كأيب عمرو بن العالء،

وغريهم لذلك كان أبو حيان منصفًا حينما أجاز إدغام الراء يف الالم؛ ألن الذين أجازوا ذلك اعتمدوا فيه على 
السماع، إذ ال سبيل إيل رد ذلك، ويف ذلك يقول: " وقد اتفق على نقل إدغام الراء يف الالم كبري البصريني ورأسهم، 

الكوفية: الرؤاسي، والكسائي، والفراء، وأجازوا ورووه عن العرب.  أبو عمرو بن العالء، ويعقوب احلضرمي، وكرباء أهل
 .   (85)فوجب قبوله، والرجوع فيه إيل علمهم ونقلهم، إذ من علم حجة على من مل يعلم"

 . (86)أما السمني احلليب فقد اعترب إدغام الراء يف الالم لغة نقلها الناس

 
 . 3/274ينظر: شرح الشافية:  -78
 . 3/466ينظر: وفيات األعيان:  -79
 . 458املمتع يف التصريف البن عصفور: ص -80
 . 284سورة البقرة: اآلية:  -81
 . 1سورة املاعون: اآلية:  -82
 . 185سورة البقرة: اآلية:  -83
 . 1/206معاين القرآن للفراء:  -84
 . 2/378البحر احمليط:  -85
 . 2/69ينظر: الدر املصون:  -86
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.ويبدو جليًا من كالم (87)الالم، وقال: إن ذلك هو األصح يف حني نقل السيوطي أن قومًا أدغموا الراء يف 
الزجاج رده الصريح لقراءة أيب عمرو إبدغام الراء يف الالم، والسبب يف ذلك هو تعصبه ملذهبه البصري الرافض هلذا 

 اإلدغام على الرغم من وجود رواة ثقات، وقراء ثقات قالوا جبواز ذلك. 

 
 . 3/449ينظر: مهع اهلوامع:  -87

 

 خامتة

على إمتام هذه الورقة البحثية، وبتوفيقه وإبنعامه وصلت إىل خامتة املطاف،  -عز امسه  -بعد أن من  املوىل 
بعض أهم النتائج واملالمح الرئيسية، وسأحاول جاهدًا إجياز ذلك واختصاره آن يل أن أقف إبجياز واختصار على 

 منعاً لإلطالة، وهي كما يلي:

الزجاج إمام من أئمة اللغة، وعلم من أعالمها الكبار، ويعد كتابه " معاين القرآن وإعرابه " من أهم  -1
  يف زمنه وبعد زمنه .مصنفاته، ومجع فيها جل آرائه؛ ولذا حظي ابهتمام العلماء والدارسني

البصريني والكوفيني على السواء،  -يف كتابه -الزجاج كان منصفًا يف اعرتاضه، فقد مشلت االعرتاضات -2
 وذلك حسب منهجه الذي سار عليه .

بلغ عدد املسائل الصرفية اليت اعرتض عليها الزجاج يف كتابه على املعربني تسع وعشرين مسألة، مشلت  -3
 ب الصرف .جل فروع أبوا

يقوم الزجاج بذكر اسم املعرتض عليه اترة، وأحيااًن ال يقوم بذكر امسه، وإمنا ينقل كالمه فقط، وأحياانً  -4
 أخرى يلمح تلميحاً على املعرتض عليه .

يقوم الزجاج ابالستشهاد ابلقرآن الكرمي وقراءاته، والشواهد الشعرية، وبلغات العرب، وذلك العتماده  -5
 النحوية يف اعرتاضه .  على األصول

الزجاج مييل كثرياً إىل مدرسته البصرية، إال أنه اعرتض يف بعض األحيان على آراء منتسبيها، فكان له رأيه   -6
 اخلاص يف املسائل اليت خالفهم فيها .
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كان للزجاج شخصيته الواضحة اجللية، وهذه الشخصية نتاج تتلمذه على أكرب علماء عصره من  -7
البصرية والكوفية، فكان يقطف من كل بستاٍن زهرة، فكان هذا له أثر جليٌّ يف كتابه أوالً، وكذلك يف املدرستني 

 العلماء الذين جاءوا من بعده وأخذوا من علمه ونقلوا عنه .

مل يكن الزجاج متصيدا لألخطاء، وال متتبعًا للزالت، بل كان غرضه الوصول إىل الصواب، ابحثًا عنه ما  -8
 ، مسانداً العرتاضه ابألدلة والرباهني .وسعه ذلك

كان الزجاج كثريا ما يتجه إىل اإلجياز يف عباراته أثناء اعرتاضه على كالم املعربني، وأحياانً قليلة يذكر اسم    -9
 .املعرتض عليه مع كالمه، وهلذا كان البد من بيان ما أوجز، وتفصيل ما أمجل، والتحقق من ما ذكر
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