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اإلهـــداء
إىل أبي وأمي
رمز احلنان والعطاء ,أسأله سبحانه أن ميدّ يف عمرمها ويُحسن عملهما

إىل إخوتي وأخواتي
متمنياً هلم دوام األُلفة والسعادة يف الدنيا واآلخرة

إىل زوجيت
عنوان احلبّ والصرب ,فدعائي هلا بدوام السعادة والصحة والعافية

حممد
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شكر وتقدير

أتقدم جبزيل الشكر وخالص التقدير ألتستاي
عبد اهلاد

الفاضل الدكتور

عبد الكريم حممد برهوم

على ما قدّمه من توجيه وإرشاد ومتابعة طوال فرتة إعداد البحث؛ فقد كان
مثال املشرف واملوجّه واألب.
أشكره على تسعة صدره ,وعظيم نصائحه ,واهللَ أتسأل أن جيعل يلك يف
موازين حسناته .

ج

عِرفان
انطالقاً من قول النيب(( :)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) .
فإنين أتقدم جبزيل الشكر والعرفان للجامعة اإلسالمية بغزة ,منارة العلم والثقافة,
وأخصُّ بالذكر قسم اللغة العربية؛ ملا يقدّمونه من خدمة للغة القرآن الكريم.
وكذلك أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور كرم حممد زرندح والدكتور
إبراهيم رجب خبيت ,على تفضلهما بقبول مناقشة رساليت ,واهللَ أسأل أن جيعل ذلك يف موازين
حسناهتما.
كما أتقدّم خبالص الشكر ألبي وأمي وإخوتي وأخواتي وزوجيت الذين مل يبخلوا
عليّ بدعمهم املادي واملعنوي.
كما ال أنسى أن أشكر أخي العزيز وصديقي الغايل  :يوسف حسن العبسي؛ فقد
كان جبانيب طوال فرتة الدراسة والبحث.
وشكري موصول إىل مدرسة الصدّيق النموذجية اخلاصة للبنني ممثلة بإدارهتا
احلكيمة وأساتذهتا األجالء ,وهي إحدى مؤسسات مجعية اجملمّع اإلسالمي خبان يونس,
رائدة العمل اخلريي.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
الباحث

د

ملخص الدراسة باللغة العربية

اسةموقفأبيالعباسالمبردمنالكوفيينفيكتابهالمقتضب,حيثجاءت
تناولتهذهالدر
ِّ
هذهالدراسةفيمقدمة,وتمهيد,وثالثةفصول,وأنهيتهابخاتمة .

فالمقدمة اشتملت على أسباب اختيار البحث ,وأهميته ,وأهدافه ,ومنهج الدراسة ,والدراسات
السابقةعليه,أماالتمهيدفتناولتفيهترجمةأبيالعباسالمبرد,وتعريفاً بكتابالمقتضب,ونبذةعن
ِّ
الخالفالنحويبينالبصريينوالكوفيين .

فيهعنموقفالمبردمنالكوفيينفيالمسائلالنحوية,
ِّ
ثمانتقلتإلىالفصلاألولمتحدثاً

افقالمبردفيهاالكوفيين,والمسائل
وقداشتملهذاالفصلعلىمبحثينوهما:المسائلالنحويةالتيو
ِّ

المبرد من
النحوية التي خالف المبرد فيها الكوفيين ,أما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن موقف
ِّ

الكوفيين في المسائل الصرفية ,فاشتمل هذا الفصل على مبحثين وهما :المسائل الصرفية التي وافق

المبرد فيها الكوفيين ,و المسائل الصرفية التي خالف المبرد فيها الكوفيين ,وأما الفصل الثالث فقد
ِّ
خصصتهللحديثعنمنهجالمبردفيتعاملهمعالكوفيين,فقداشتملعلىثالثةمباحثوهي:منهج
ِّ

المبردفيعرضالمسائلالنحويةوالصرفية,ومنهجالمبردفياعتراضاتهعلىالكوفيين,واعتراضات

المبرد على الكوفيين في ضوء مذهبه البصري ,ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج
ِّ
والتوصياتالتيتوصلتإليها,ثمأتبعتذلكبقائمةالمصادروالمراجعوفهرسالمحتويات .

أنأكونقدوفقتفيبحثيهذا,وأنينفعبه,وأنيكونخالصاً
وأخيراأسألاهلل–عزوجل-
ُ
أنيجعلهمنالعلمالذيينتفعبه .
لوجههتعالى,و
ُ
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Abstract
This study deals with Abi AL-Abbas AL Mobarred attitude from AL
koffeen in Al moktadab book. This research consist of preface, an
introduction, three chapters and a conclusion.

The preface deals with the reasons of choosing this research, Its

important, objectives,its curriculum and previous study . The introduction talks
about Abi AL Abbas AL Mobarred translation, Al moktadab book definition
and grammatical paradox between Al-basreen and AL-koffeen.
The first chapter handles with Abi AL-Abbas

AL Mobarred attitude

from Al-Koffeen in grammatical issues. This chapter has included two
sections namely

the grammatical issues which AL Mobarred agreed and

dissagreed with AL-Koffeen .Regarding to the second chapter, it’s talks
about Abi Al Abbas Al-Mobbarred attitude from AL Koffeen in morphological
issues and this chapter talks also in two sections namely morphological

issues that AL Mobarred agreed and disagreed with AL-Koffeen. The third
chapter appropriated to talks about the AL Mobarred approach in dealing

with AL-Koffeen and it contains three sections: AL Mobarred approach in
presentation grammatical and morphological issues, the methodology of AL
Mobarred in his objection to AL-Koffeen through his al basree creed.
The

conclusion

deals

with

the

most

important

results

and

recommendations I gain access to, then I followed that with bibliographies,
and table of contents.

Finally ,I hope to Allah that I have succeed in my research and all

benefits and be done purely for sake of Allah to make it from the science that
benefited from it.





و

املـقــدمــة
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على النبي األمين محمد  ,وعلى آله ,وصحبه,
وتابعيهإلىيومالدين,فياربلكالحمدحمداًكثي اًر,ولكالشكرشك اًركثي اًر,اللهمالسهلإالماجعلته
ّ

سهالً,وأنتتجعلالحزن–إذاشئت-سهالً ,وبعد :

بهذاالدينالعظيم,وكرملغتناالعربيةبجعلهالساناً لكتابهالعزيز,
فقدأكرمنااهلل-عزوجل -
ّ

مر العصور في خدمة هذه اللّغة العظيمة ,ومن هؤالء الخليل بن أحمد,
ولقد تنافس العلماء على ّ

المبرد...وغيرهم .
وسيبويه,والكسائي,واألخفش,و ِّ

ويعدالمبردواحداًمنأبرزعلماءالنحو,وهوإمامالمذهبالبصريفيعصره,وكتابه

ِّ
ِ
المقتضبمنأهمكتبه,وهوسفرنافع,وبحرزاخر .
ولذلكفإننيأحمداهللحمداً كثي اًر أنهدانيللكتابةفيهذاالموضوعالموسومب ـ(:موقفأبي
ّ

العباسالمبردمنالكوفيينفيكتابه"المقتضب") .
ِّ


أهمية الدراسة:
اسةفيالكشفعنموقفالمبردمننحاةالكوفةمنخاللالوقوفعلى
تكمنأهميةهذهالدر
ِّ

المسائلالتيخالفهمفيها,وكذلكالوقوفعلىمنهجالمبردفيالتعاملمع
المسائلالتيوافقهمفيهاو
ِّ

معارضيه .


أسباب اختيار موضوع الدراسة:

لقد تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب من أهمها:
فيعةالتييتمتعبهاالمبرد,وكتابهالمقتضب.
 -1المكانةالر
ِّ

 -2وفرةالقضاياالنحويةوالصرفيةفيهذاالكتاب,وبخاصةموقفهمننحاةالكوفة.
 -3المساهمةفيإماطةاللثامعنجهودهذاالعالمالجليلفيخدمةالعربية.

غبتيفيالوقوفعلىالقضاياالتيخالفالمبردالكوفيينفيها,والتيوافقهمفيهاكذلك.
ِّ
 -4ر
أهداف الدراسة:

تكمن أهداف الدراسة في النقاط اآلتية:
فةحقيقةموقفالمبردمننحاةالكوفة.
 -7معر
ِّ

افقالمبردالكوفيينفيها.
 -2معرفةالقضاياالنحويةوالصرفيةالتيو
ِّ

التيخالفالمبردالكوفيينفيها.
 -4معرفةالقضاياالنحويةوالصرفية
ِّ
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فةمنهجالمبردفيالتعاملمعمعارضيه.
 -4معر
ِّ
فةأسبابمخالفةالمبردللكوفيين.
 -5معر
ِّ

اثالمبرد.
 -6إثراءالمكتبةالعربيةبجهديسهمفيتعزيزالتراثالنحويمنخاللمير
ِّ


الدراسات السابقة:
المبرد من خالل كتابهالمقتضب في اللغة ,عبد القادرشارف,
 -1الجهود اللغويةألبي العباس ِّ
جامعةحسيبةبنبوعلي,الجزائر .

أصولاالستداللالنحويعندالمبرد,قراءةفيردودالمبردعلىسيبويه,عبدالعزيزجاباهلل,
-2
ِّ
جامعةالقاضيعياض,المغرب .

المبرد وجهوده العلمية والبالغية ,إعداد :هبية بن قو ,إشراف :عبد اللطيف شريفي,
 -3حياة
ِّ
جامعةأبيبكربلقايد(الجزائر)1421,ه2006-م.



المبرد األزدي واسهامه في علوم البالغة,حامد أشرف همداني,جامعة بنجاب(الهور) .
ِّ -4

منهج الدراسة:
لقداقتضتطبيعةالبحثأنأسلكفيهسبيلالمنهجالوصفيالتحليلي؛ألنهاألفضلواألنسب
لطبيعة هذه البحوث اللغوية ,وقد كان الوصف والتحليل منهج علماء العربية األوائل في دراساتهم

أن التحليل يعمق فهمنا لقواعد النحو ,وذلك من خالل الدراسة المتفحصة
لمسائل اللغة ,فكما نعلم ّ
لمسائلالنحو,وربطجزئياتهابعضهاببعضللوصولإلىالنتائجالمقنعة,وأرجومناهللأنأكونقد

فقتفيذلك.
ُو ُ
خطة البحث:
اشتملت هذه الدراسة على مقدمة ,وتمهيد ,وثالثة فصول ,وخاتمة ,ثم الفهارس المختلفة,
ومصادرالبحث,وذلكعلىالنحواآلتي :

المقدمة :وفيها أسباب اختيار البحث ,وأهميته ,وأهدافه ,والدراسات السابقة ,ومنهج الدراسة ,وخطة
البحث .

:وفيهترجمةللمبرد,والتعريف بكتابه(المقتضب),باإلضافةلنبذةعنالخالفالنحويبين
التمهيد
ِّ
البصريينوالكوفيين .

المبرد من الكوفيين في المسائل النحوية,ويشتملعلىمبحثينهما :
الفصل األول :موقف ِّ
افقالمبردفيهاالكوفيين .
المبحث األول:المسائلالنحويةالتيو
ِّ

يخالفالمبردفيهاالكوفيين .
المبحث الثاني:المسائلالنحويةالت
ِّ
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المبرد من الكوفيين في المسائل الصرفية,ويشتملعلىمبحثينهما :
الفصل الثاني :موقف ِّ
افقالمبردفيهاالكوفيين .
المبحث األول:المسائلالصرفيةالتيو
ِّ

فيةالتيخالفالمبردفيهاالكوفيين .
المبحث الثاني:المسائلالصر
ِّ

المبرد في تعامله مع الكوفيين,ويشتملعلىثالثةمباحثهي :
الفصل الثالث :منهج ِّ
:منهجالمبردفيعرضالمسائلالنحويةوالصرفية .
المبحث األول
ِّ
:منهجالمبردفياعتراضاتهعلىالكوفيين .
المبحث الثاني
ِّ

اضاتالمبردعلىالكوفيينفيضوءمذهبهالبصري .
المبحث الثالث:اعتر
ِّ

الخاتمة:وفيها:أهمالنتائجوالتوصياتالتيتوصلتإليهاالدراسة .

الفهارس:وتشتملعلى :

أوالً:فهرساآلياتالقرآنية .

ثانياً:فهرساألحاديثالنبوية .
ثالثاً:فهرساألمثالواألقوال .
رابعاً:فهرسأبياتالشعر .

خامساً:قائمةالمصادروالمراجع .
سادساً:فهرسالموضوعات .
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التمهيد
ويشتمل على ثالثة موضوعات:

المبرد.
أوالً :ترجمة أبي العباس ِّ
ثانياً :التعريف بكتاب (المقتضب).
ثالثاً :نبذة عن الخالف بين البصريين والكوفيين.
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المبرد
ترجمة أبي العباس
ِّ
وتشتمل على:
 -7اسمه ونسبه وكنيته.
 -2مولده ووفاته.
 -4شيوخه.
 -3تالميذه.
 -5مؤلّفاته.
 -6صفاته وعلمه.
 -1شعره.
 -8أقوال العلماء فيه.
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اسمه ونسبه وكنيته
محمدبنيزيدبنعبداألكبربنعميرةبنحسانبنسليمانبنسعدبنعبداهللبنزيدبن

مالكبنالحارثبنعامربنعبداهللبنباللبنعوفبن أسلم(وهوثمالة)( )1بنأحجنبنكعب

بنالحارثبنكعببنعبداهللبنمالكبننصربناألزدبنالغوث( .)2
ا
ْ
ديالبعريأبوالعباسالنحوياللغوياألديب( .)3
فهوالثُ
ْ
مالياألز ّ

المبرد كان "من السورحيين( )4بالبصرةممنيكسح األرض وكان يقالله:
ويذكربعضهمأن  ِّ

جالمبردابنةالحفصي,والحفصيشريفمناليمنية"( .)5
ِّ
حيانالسورحيوانتمىإلىاليمنولذلكتزو
ّ

ولُقِّ
د؛ألنهلماصنفالمازني()6كتاب(األلفوالالم)سألهعندقيقهوعويصهفأجاب
ببالمبر
ِّ
ّ

:قمفأنتالمبرد–بكسرالراء-أي:المثبتللحق( .)1
بأحسنجواب,فقاللهالمازني
ِّ
ئلالمبرد:لِملُقّبتبهذااللقب؟فقال:كانسببذلكأنصاحبالشرطةطلبنيللمنادمة
وقدس
ِّ
ُ
()8
والمذاكرة,فكرهتالذهابإليه,فدخلتإلىأبيحاتمالسجستاني ,فجاءرسولالوالييطلبني ,فقال

طّىرأسه,ثمخرجإلىالرسول
ليأبوحاتم:ادخلفيهذا,يعنيغالفمزملة()9فارغاً,فدخلتفيهوغ 
لموضع
دخلالداروفتّشها,فدخلفطافك ّ

وقال:ليسهوعندي,فقال:أُخبرتأنهدخلإليك,فقال:ا

()1إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة,الوزيرجمالالدينأبوالحسنعليبنيوسفالقفطي(ت624هـ),تحقيق:محمدأبو
الفضلإبراهيم,دارالفكرالعربي(القاهرة)ومؤسسةالكتبالثقافية(بيروت)ط1406/1هـ1986-م .241/3:
( )2طبقات النحويينواللغويين,أبوبكر محمدبنالحسنالزبيدياألندلسي ,تحقيق:محمدأبوالفضلإبراهيم,دار
المعارف(القاهرة)الطبعةالثانية .101:


( )3معجماألدباء,شهابالدينأبوعبداهللياقوتبنعبداهللالحموي(ت626هـ) ,دارإحياءالتراثالعربي(بيروت):
 .111/19
()4جماعةمنالزنجكانوايستخدمونفيكسحاألرض .

( )5الفهرست,أبوالفرجمحمدبنإسحاقبنمحمدالوراقالبغداديالمعتزليالشيعيالمع روفبابنالنديم(المتوفى:
438هـ),اعتنىبهوعلّقعليه:الشيخإبراهيمرمضان,دارالمعرفة(بيروت)ط1411/2ه1991-م:ص .83:

( )6بكربنمحمدمنبني مازنبنشيبانبنذهلبنثعلبةبنعكابةبنصعببنعليبنبكربنوائلوكانأبوه
محمد بن حبيب نحوياً قارئاً (ت 249هـ) ,منمازن شيبان :أحد األئمة في النحو ,منأهل البصرة ,ووفاتهفيها ,له
تصانيفمنهاكتاب(ماتلحنفيهالعامة)و(األلفوالالم)(.الفهرست )80:

()1معجماألدباء,112/19:وسيرأعالمالنبالء,شمسالدينمحمدبنأحمدبنعثمانالذهبي(ت148ه),تحقيق:
عليأبوزيد,إشراف:شعيباألرنؤوط,مؤسسةالرسالة(بيروت)ط1422/11ه2001-م .511/13:
منكبارالعلماءباللغةوالشعر ,منأهلالبصرةكان

()8سهلبنمحمدبنعثمانالجشميالسجستاني(ت248هـ),
,منهاكتاب(المعمرين)و(النخلة)(.األعالم ,خبرالدينالزركلي,دار
المبرديالزمالقراءةعليه ,لهنيفوثالثون كتاباً
ّ
ّ

العلمللماليين(بيروت)ط1980/5م .)143/3:
بر ِ
دفيهاالماء(.المعجمالوسيط,مجمعاللغة العربيةبالقاهرة,قامبإخراجه:إبراهيمأنيس
اءي 
(( )9المزملة)جرةخضر ُ
وآخرون,الطبعةالثانية1392,ه1912-م .)401/1:
6

المبرد
ِّ
في الدار ولم يفطن لغالف المزملة ,ثم خرج فجعل أبو حاتم يصفق وينادي على المزملة:

المبرد( .)1
ِّ

مولده ووفاته
 ُولد يوم اإلثنين في ذي الحجة ليلة األضحى سنة عشرين ومائتين (220ه)( ,)2وقيل :سنة

ِ
عشرومائتين(210ه),وقيل:سنةسبعومائتين(201ه)( .)3

وتوفييوماإلثنينسنة(285ه)(,)4وقيل:سنة(286ه)ببغداد,ودفنفيمقابربابالكوفة

فيداراشتريتله( .)5

شيوخه

تتلمذالمبردعلىالكثيرمنعلماءعصره,ومنهم( :)6

ِّ

 -أبانرزينالبصري.

 إبراهيمبنمحمدالتيمي,قاضيالبصرة(ت250ه). -أحمدبنطيفور(ت280ه)(.)1

 -ابنالمهدي,أحمدبنمحمدالنحوي.

 إسماعيلبنإسحاقالقاضي(ت282ه).التوزي,أبومحمدعبداهللبنمحمد(ت230ه).
 ّ -الجاحظ,أبوعثمانعمروبنبحر(ت255ه).

 الجرمي,أبوعمرصالحبنإسحاق(ت225ه). جعفربنعيسىبنجعفرالهاشمي.( )1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ,أبو العباس شمس الدين بن خلكان (ت681هـ) ,تقديم :محمد عبد الرحمن
المرعشلي,دارإحياءالتراثالعربيومؤسسةالتاريخالعربي(بيروت)ط1411/1ه1991-م .282/2:

()2إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة .251/3:
()3وفياتاألعيان .281/2:
()4إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة, 246/3:إشارةالتعيينفيتراجمالنحاةواللغويين,عبدالباقيبنعبدالمجيداليماني
(ت143ه),تحقيق:عبدالمجيددياب,مركزالملكفيصلللبحوثوالدراساتاإلسالمية(الرياض)ط1406/1ه1986م
 .243:
()5وفياتاألعيان .381/2:
للمبرد (مقدمة المحقق) ,تحقيق :محمد أحمد الدالي ,مؤسسة الرسالة(بيروت)
( )6للتوسع انظر :كتاب الكامل
ِّ

للمبرد (مقدمة المحقق) ,تقديم  وتحقيق :محمد عبد الخالق
ط1406/1ه1986-م ,10-8/1 :وكتاب المقتضب
ِّ
عضيمة,لجنةإحياءالتراثاإلسالميبو ازرةاألوقافالمصرية1399,ه .26-24/1:

الكتّاب البلغاء الرواة ,أصله من مرو الروذ ,ومولده ووفاته
( )1أحمد بن طيفور الخراساني أبو الفضل ,مؤرخ ,من 

لهنحوخمسينكتابا,منها(تاريخبغداد)(.األعالم )141/1:

ببغداد,كانمؤدبأطفال,
1

 أبوحاتمالسجستاني,سهلبنمحمد(ت255ه). -ابنأبيحبرة.

 -الرّياشي,أبوالفضلالعباسبنالفرج(ت251ه).

 الزيادي,أبوإسحاقإبراهيمبنسفيان(ت249ه). -سليمانبنعبداهلل(.)1

 ابنعائشة,عبيداهللبنمحمدبنحفصالتيمي(ت228ه). -أبوالعالية(.)2

 عبدالصمدبنالمع ّذل(ت240ه). عبدالوهاببنجنبةالغنوي. -أبوعصمة(.)3

 -عليبنالقاسمبنعليبنسليمانالهاشمي.

 عمارةبنعقيلبنباللبنجرير(ت239ه). -عمروبنحفصالمنقري.

 -عمروبنمرزوق,أبوعثمانالباهلي(ت224ه).

 المازني,أبوعثمانبكربنمحمدبنبقية(ت248ه). أبومحلّممحمدبنهشامالسعدي(ت248ه). -محمدبنإبراهيمالهاشمي.

 محمدبنشجاعالثلجي,أبوعبداهلل(ت216ه).بي,أبوعبدالرحمنمحمدبنعبيداهلل(ت228ه).
 ُالعتْ ّ
 -محمدبنعامرالحنفي.

 -محمدبنعليالبصري.

 محمدبنهاشمالسدري. -مسعودبنبشر.

 المغيرةبنمحمدالمهلبي.جد السليمانيين أصحاب الدولة في
( )1سليمان بن عبد اهلل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالبّ  ,

(تلمسان)(.األعالم )128/3:
( )2ا ْلحسنبنمالكأبوا ْلع ِاليةالشاميموليالعميينوبُنوا ْلعمقوم منفارسنزلُوااْلبصرة,كانأديباًش ِ
اع ًراراويةًمن
ُ
ْ
ٌ
صم ِعي( .الوافي بالوفيات ,صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ,تحقيق واعتناء :أحمد األرناؤوط وتزكي
صحاب ْ
األ ْ
أ ْ
مصطفى,دارإحياءالتراثالعربي(بيروت)ط1420/1ه2000-م .)131/12:

()3نوحبنيزيد(أبومريم)بنجعونةالمروزيالقرشيبالوالء,أبوعصمة:قاضيمرو,ويلقببالجامع,لجمعهعلوماً

كثيرة(.األعالم )51/8:
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تالميذه
تتلمذعلىالمبردالكثيرمنالعلماء,ومنهم( :)1

ِّ

 إبراهيمبنمحمدبنالعالءالكالبزي(ت316ه). -أبوأحمدالجريري(.)2

 أحمدبنجعفرالدينوري(ت289ه). األخفشالصغير,أبوالحسنعليبنسليمان(ت315ه). -ابنأبياألزهر(.)3

 األشناني,عمربنحسنبنمالك. -أبوبكرالجرجاني.

 أبوبكرمحمدبنمروان. -الحسنبنمحمدالعرمرم.

 الحسينبنالقاسمالكوكبي. الحكيمي,أبوعبداهللمحمدبنإبراهيم(ت336ه). -الخرائطي,محمدبنجعفر(ت321ه).

 الخزاز,أبوالحسنعبداهللبنمحمدبنسفيان(ت325ه). -ابنالخياط,أبوبكرمحمدبنأحمدبنمنصور(ت320ه).

 ابندر ْستويه,أبومحمدعبداهللبنجعفرالفسوي(ت341ه).اهيمبنمحمدبنالسري(ت311ه).
 الزجاج,أبوإسحاقإبرّ
 -أبوزرعةالفزاري(.)4

 ابنالسراج,أبوبكرمحمدبنالسري(ت316ه).,وكتابالمقتضبللمبرد (مقدمةالمحققمحمد
للتوسعانظر:كتابالكاملللمبرد(مقدمةالمحقق)12-10/1:
(  )1
ِّ
ِّ
عبدالخالقعضيمة) .31/1:

ي,حدثعن
( )2محمدبنأحمدبنيوسفبنإسماعيلبنخالدبنعبدالملكبنجريربنعبداهللأبوأحمدالجرير
ّ
أحمدبنالحارثالخرازوعبدالرحمنابنأخياألصمعي,توفيسنةخمسوعشرينوثالثمائة .

(تاريخ بغداد ,أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي(ت463ه) ,مكتبة الخانجي(القاهرة) ودار الفكر للطباعة
التوزيع,356/1 :وتاريخ اإلسالمووفيات المشاهير ,واألعالم ,شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت148ه),
و 
تحقيق:عمرعبدالسالمتدمري,دارالكتابالعربي(بيروت),ط1415/3ه1994-م .)111/24:
( )3محمدبنأحمدبنمزيدبنمحمود,أبوبكرالخزاعيالبوشنجي,المعروفبابنأبياألزهر(ت 325ه),إخباري
أديب,منأهلبغداد,كانالمبرديمليعليهمايكتب(.األعالم .)309/5:
ِّ

لمأقفعلىاسمه(.بغيةالوعاةفيطبقاتاللغويينوالنحاة,جاللالدينعبدالرحمنالسيوطي,تحقيق:
ي ,
()4هولغ ِو ّ
ْ
محمدأبوالفضلإبراهيم,المكتبةالعصرية(بيروت)1384,ه1964-م .)569/1:
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 أبوسهلأحمدبنمحمدبنزياد(.)1 -ابنشقير,أبوبكرمحمد(ت311ه).

 الصفار,إسماعيلبنمحمد(ت341ه). أبوالصقر,أحمدبنالفضلبنشبابةالهمذاني(ت350ه). الصولي,أبوبكرمحمدبنيحيى(ت335ه). -الصيدالني,أبوطاهر(.)2

 الطوماري,أبوعليعيسىبنمحمد(ت360ه). -عليبنإبراهيمالقطام(ت345ه).

 -ابنعمار,أبوالعباسأحمدبنعبيداهلل(ت314ه).

 أبوعمرالزاهد,محمدبنعبدالواحد,غالمثعلب(ت345ه). -قاسمبنأصبغ(ت340ه).

 -ابنكيسان,أبوالحسنمحمدبنأحمد(ت299ه).

 المبرمان,أبوبكرمحمدبنعليبنإسماعيلالعسكري(ت326ه). -محمدبنأحمدالكاتب.

 محمدبنالقاسمبنمهرويه. -محمدبنيعقوببنناصحاألصبهاني(ت343ه).

 ابنالمعتز,عبداهللبنالمعتزبنالمتوكلبنالمعتصمبنهارونالرشيد(ت296ه).ي,أبوالفضلمحمدبنأبيجعفرالمهروي(ت329ه).
 المنذرّ

 ابنالنحاس,أبوجعفرأحمدبنمحمدبنإسماعيلبنيونسالمرادي(ت331ه). نفطويه,أبوعبداهللإبراهيمبنمحمدبنعرقة(ت323ه). الو ّشاء,أبوالطيبمحمدبنأحمدبنإسحاق(ت325ه). ابنوالد,أبوالحسينمحمد(ت298ه) .






()1أحمدبنمحمدبنزياداللخمي ,الملقببالقاضيالحبيب(ت 312ه):منقضاةقرطبة,كانمنأكملالناس

وآدبهم,نشأأثي اًرعندالخلفاء,واشتغلبالتجارةإلىأنوليالقضاءبقرطبةسنة291ه(.األعالم )206/1:
مبردعلىابنته ,كان نحوياً أديباش ِ
اع ًار ,روىعنأبي
ي,صهرا ْل
(ُ  )2محمدبنج ْعفرالصيدالنيالملقب ببرمةالن ْح ِو ّ
ْ
يابنك ِ
جاألصبهانِي,وا ْلق ِ
امل,وغيرهما(.بغيةالوعاة )11/1:
اض ْ
هفانالن ْح ِو ّ
ي,وعنهُأُبوا ْلفر ْ ْ ّ
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مؤلّفاته

فالمبردفياللغة,واألدب,والنحو,والصرف,والعروض,واألخبارمؤلفاتكثيرة,وهي( :)1
ِّ
ألّ

ة(أوالقراء).
 احتجاجالقأرّ
 -االختيار.

 أدبالجليس. أسماءالدواهيعندالعرب. االشتقاق. االعتنان. -اإلعراب.

 إعرابالقرآن. األنواءواألزمنة. أوالدالسراري. -البالغة.

 -التصريف.

 التعازيوالمراثي. -الجامع,ولميتمه.

 الحثعلىاألدبوالصدق. -الحروف.

 الحروففيمعانيالقرآنإلىسورةطه. -الخطوالهجاء.

 -الردعلىسيبويه.

 رسالةفيأعجازأبياتتغنيفيالتمثيلعنصدورها. الرسالةالكاملة. -الروضة.

 الرياضالمونقة. الزيادةالمنتزعةمنكتابسيبويه.( )1للتوسعانظر:إنباهالرواة,252,251/3:وبغيةالوعاة,210/1:ومعجماألدباء,122-120/19:المقتضب
للمبرد(مقدمةالمحققحسنحمد),مراجعة:إميليعقوب,دارالكتبالعلمية(بيروت)ط1420/1ه1999-م-14/1:
ِّ

حنا الفاخوري ,دار الجيل(بيروت),142/5 :
 ,18والوافي بالوفيات ,141/5 :والجامع في تاريخ األدب العربيّ ,

وكتابالكاملللمبرد(مقدمةالمحقق) .16-14/1:
والفهرست,83:
ِّ
11

 الشافي.حشواهدكتابسيبويه.
 -شر 

 شرحكالمالعربوتخليصألفاظهاومزاوجةكالمهاوتقريبمعانيها. -شرحالميةالعرب.

 -شرحماأغفلهسيبويه.

 صفاتاهلل–عزوجل-أومعانيصفاتاهلل. -ضرورةالشعر.

 طبقاتالنحويينالبصريينوأخبارهم. العبارةعنأسماءاهللتعالى. -العروض.

 -غريبالحديث.

 الفاضلوالمفضول. -الفتنوالمحن.

 فقركتابسيبويه. قواعدالشعر. -القوافي.

 الكافيفياألخبار. -الكامل.

 مااتفقتألفاظهواختلفتمعانيه,أومااتفقلفظهواختلفمعناهمنالقرآنالمجيد. المدخلإلىسيبويهأوالمدخلفيكتابسيبويه. المدخلفيالنحو. المذكروالمؤنث. -مسائلالغلط.

آن,ويعرفبالكتابالتام.
 معانيالقرُ
 معنىكتاباألوسطلألخفش. معنىكتابسيبويه. -المقتضب.

 المقربفيالنحو. المقصوروالممدود. -الممادحوالمقابح.
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 الناطق. نسبعدنانوقحطان. -الواشي .

صفاته وعلمه
يدالمبردمنالعلم,وغ ازرةاألدب,وكثرةالحفظ,وحسناإلشارة,
كانأبوالعباسمحمدبنيز
ِّ

وفصاحةاللّسان,وبراعةالبيان,وملوكية المجالسة,وكرمالعشرة,وبالغةالمكاتبة,وحالوةالمخاطبة,
وجودةالخطّ,وصحةالقريحة,وقرباإلفهام,ووضوحالشرح,وعذوبةالمنطق ,علىماليسعليهأحد

مهأوتأخرعنه( .)1
ممنتقد
ّ
ّ

أخذ عن أبي حاتم السجستاني( ,)2وق أر كتاب سيبويه على الجرمي ,ثم على المازني ,وكان

إماماًفيالعربية,غزيرالحفظوالمادة(,)3وكانأحدأئمةاألدبواألخبار( .)4

وكانالمبردوسيماًمليحالصورة(,)5وقدمدحهشيخهأبوحاتمالسجستانيفقال :

ِّ
ـــــــــــــــــالم
مــــــــــــــــــتمجن خنــــــــــــــــــث ال َكـ
َ

َمــــــــــــــــا َذا لقيــــــــــــــــت ال َيــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن

ـــــــــــه حــــــــــــد األَ َنــــــــــــام
ســــــــــــمت لَـ ُ
فَ َ

وقــــــــــــــــــــف الجمـــــــــــــــــــــال ب َوجهـــــــــــــــــــــه
َنفســــــــــــــي فــــــــــــــداؤ َيــــــــــــــا أ ََبــــــــــــــا ال

شعره

َع َّبــــــــاس جــــــــ ّل بــــــــ اعتصــــــــامي

()6

ياستهوتفردهبمذهبأصحابه,واربائهعليهمبفطنتهوصحة
لميكنأبوالعباسالمبرد-علىر

ِّ
ّ

قريحته -متخلفاً فيقولالشعر,وكانالينتحلذلكواليعت ِزيإليه,وليسيرسمنفسهبه,ولهأشعار
كثيرة(,)1منها :

()1إنباهالرواة .242/3:
()2الوافيبالوفيات .588/2:

()3إشارةالتعيينفيتراجمالنحاةواللغويين .242:
()4األعالم .144/1:
( )5شذراتالذهبفيأخبارم ْن ذهب,أبوالفالحعبدالحيبنالعمادالحنبلي(ت1089ه),مكتبةالقدسيللطبع
والنشروالتوزيع(مصر) .190/2:

( )6األبيات من مجزوء الكامل ,في زهر اآلداب وثمر األلباب ,أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري
القيرواني(ت453ه) ,شرح وضبط :زكي مبارك ,دار الجيل(بيروت) ,الطبعة الرابعة ,183/3 :الوافي بالوفيات:

 .11/16
()1طبقاتالنحويينواللغويين .104:
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 ّأنهقدجاءهرجلعلىدابةعلىكتفهطيلسانأخضر,فلمارآهقامإليهفاعتنقه,فأكبرالرجل

:أتقومإليياأباالعباس؟فقالله( :)1
قيامهإليه,وقال
ّ
أينكــــــــــــر أن أقــــــــــــوم إذا بــــــــــــدا لــــــــــــى
وال تعجـــــــــــــــــب إلســـــــــــــــــراعى إليـــــــــــــــــه

ألكرمــــــــــــــــه وأع مــــــــــــــــه هشــــــــــــــــام
ـــــــــــرن لمثلــــــــــــه ذخــــــــــــر القيــــــــــــام
فـ
ّ

 ومنشعرهأيضا ًً :
ــــــــــــــــــــــد بريـــــــــــــــــــــ الغانيـــــــــــــــــــــات

حبــــــــــــــــــــــــذا َمــــــــــــــــــــــــاء العناقيـــــــــــــــــــــــــ

َودمـــــــــــــــــــــــــــــــــي أَي َن َبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

بهمـــــــــــــــــــــــا ينبـــــــــــــــــــــــت لحمـــــــــــــــــــــــي

شـــــــــــــــــــــــيئا
َيهـــــــــــــــــــــــا الطَّالـــــــــــــــــــــــب َ
أ َ

مـــــــــــــــــــن لذيـــــــــــــــــــذ َّ
ـــــــــــــــــــه َوات
الشـ
َ

كــــــــــــــــل ب َمــــــــــــــــاء المــــــــــــــــزن تفــــــــــــــــا

ح خـــــــــــــــــــــــــــدود ناعمـــــــــــــــــــــــــــات

()2

المبرد كذلك ّ  :أنه جاءه رجل فسلم عليه واستحفى نفسه في لقائه  ,فأنشد أبو
ومن شعر
ِّ

العباس :
ّ
ـــــــــــان وان شــــــــــــطت مذاهبــــــــــــه
إن الزمـ
ّ
َ

ـــــرب
م ّنــــــي ومنــــــ فـ ّ
ـــــب مقتـ ُ
ـــــرن القلـ َ

ودي مـــا حييـــت لكـــم
لـــن
يـــنقص النـــوي ّ
َ

()3

ــــــــب
وال يميـــــــــل بـــــــــه جـــــــــد وال لعـ ُ

()1إنباهالرواة .249/3:

()2األبياتمنمجزوءالرمل,في أخبارالنحويينالبصريين ومراتبهموأخذبعضهمعنبعض,أبوسعيدالحسنبن
البنا ,دار االعتصام,ط1405/1ه1985-م ,101 :تاريخ بغداد,484/3:
عبد اهللالسيرافي ,تحقيق :محمد إبراهيم ّ

تاريخم دينةدمشق,أبوالقاسمعليبنالحسنبنهبةاهللعبداهللالشافعيالمعروفبابنعساكر(ت511ه),تحقيق:
أبوسعيدعمربنغرامةالعمروي,دارالفكر,ط1418/1ه1991-م,260/56:نزهةاأللباءفيطبقاتاألدباء,أبو
البركات األنباري(ت511ه) ,تحقيق :إبراهيم السامرائي ,مكتبة المنار(األردن) ط1405/3ه1985-م ,168 :معجم

األدباء,116/19:وفياتاألعيان,316/4:والوافيبالوفيات,142/5:طبقاتالمفسرين,شمسالدينمحمدبنعلي
بنأحمدالداوودي(ت945ه),دارالكتبالعلمية(بيروت)ط1403/1ه1983-م .212/2:
,وتاريخدمشق .264/56:
()3البيتانفي:تاريخبغداد 381/3:
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المبرد
أقوال العلماء في ِّ
كانالمبرد–رحمهاهلل -إمامالمذهبالبصري فيعصره,وقدأثنىالعلماءعليهمعترفينله
ِّ
لماقدمالمبردبغدادأتيتهألناظره,وكنت
ِّ
الزجاج(":)1
بطولباعهفيالعلمواألدب,فقدقالأبوإسحاق ّ
أقرأعلىأبيالعباسثعلبوأميلإلىقولهم,يعنيالكوفيين,فعزمتعلىإعناته,فلمافاتحتهألجمني

وألزمني إلزامات لم أهتد لها ,فتبينت فضله ,واسترجحت عقله ,وجددت في
بالحجة وطالبني بالعلة ,
مالزمته"( .)2
لميرأبوالعباسمثلنفسهممنكانقرينه,واليرى
وقالإسماعيل بن إسحا القاضي(":)3
ّ

بعدهمثله"( .)4

()5
بأنه":كانحسنالمحاضرة ,فصيحاً بليغاً ,مليحاألخبار ,ثقةفيما
ووصفهياقوت الحموي  ّ

يرويه,كثيرالنوادر,فيهظرافةولباقة"( .)6

وقالابن خلكان(":)1وكانالمبردكثيراألماليحسنالنوادر"( .)8
ى وإبراهيم بن محمد المسمعي":رأينامحمدبنيزيدوهوحدث
قالسهل بن أبى سهل البهز ّ

نى يقرأعليهكتابسيبويه؛وأبوعثمانفىتلك الحلقةكأحد
السن
ّ
ّ
,متصدرافىحلقةأبىعثمانالماز ّ

منفيها"( .)9

( )1أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى الزّجاج (ت311ه) ,عالم بالنحو واللغة ,ولد ومات في بغداد ,كان في
فتوتهيخرطالزجاجومالإلىالنحوفعلّمهالمبرد,منكتبه(معانيالقرآن)و(االشتقاق)(.الفهرست .)84:

()2تاريخبغداد,381/3:معجماألدباء .118,111/19:
ِ
اعيلبنإِسحاقبنإِسم ِ
()3إِسم ِ
ي مولىآلجريربنح ِازم,منأهل
اقاأل ْزِد ّ
اعيلبنحمادبنز
يدبند ْرهمأُبوإِ ْسح ْ
ْ
ْ
ْ
ا ْلبصرة,وليقضاءجانِبيب ْغد ِ
كل,صنف:ا ْلمسند,ا ْلقراءات,أ ْحكاما ْلقُ ْرآن,معانيا ْلقُ ْرآن,توفيسنة
ّ
ادفيخالفةالمتو
ْ
اثْنت ْي ِن وثمانِين ِ
مائت ْي ِن( .بغية الوعاة ,443 /1 :معجم األدباء ,196/6 :تاريخ بغداد ,62/13 :سير أعالم النبالء:
 .)339/13

()4إنباهالرواة,242/3:طبقاتالنحويينواللغويين,101:بغيةالوعاة .269/1:
()5ياقوتبنعبداهللالروميالحموي,أبوعبداهلل,شهابالدين(ت626ه),مؤرخثقة ,منأئمةالجغرافيين,ومن
العلماءباللغةواألدب,أصلهمنالروم,منكتبه"معجمالبلدان"و"إرشاداألريب"(.األعالم )131/8:
()6معجماألدباء .112/19:
( )1أ ْحمدبنمحمدبنإِ ْبر ِ
اةشمسالدينأُبوا ْلعباسا ْلب ْرم ِكياإلربليالش ِاف ِعيولدبإربل
اضيا ْلقُض
اهيمبنخلكانق ِ
ّ
ُ
سنةثمانوستمائة(.الوافيبالوفيات )201/1:
()8وفياتاألعيان .319/2:
()9طبقاتالنحويينواللغويين,101:إنباهالرواة .242/3:
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وقال أبو الطيب اللغوي(" :)1أخذ النحو عن المازني والجرمي جماعة برع منهم أبو العباس
محمدبنيزيدالثمالي,فلميكنفيوقتهوالبعدهمثله"( .)2
جستانى إذأتاهشابمنأهلنيسابور
عندأبىحاتمالس
وقالاليوسفي الكاتب(":)3كنتيوماً
ّ
ّ

فقال:ياأباحاتمإنىقدمتبلدكم,وهوبلدالعلموالعلماء,وأنتشيخهذهالمدينة؛وقد أحببتأنأقرأ
صيحة),إنأردتأنتنتفعبماتقرأوهفاقرأعلىهذاالغالم,محمد

عليككتابسيبويه,فقال(:الدينالن
يد,فتعجبتمنذلك"( .)4
بنيز
ّ



وقال أبو سعيد السيرافي(" :)5انتهى علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني إلى أبي العباس

محمدبنيزيداألزدي"(,)6وقالأيضاً":سمعتأبا بكر بن مجاهد( )1يقول:مارأيتأحسنجواباً من
المبردفيمعانيالقرآنفيماليسفيهقوللمتقدم"( .)8
ِّ
وقالعنهنفطويه(":)9مارأيتأحفظلألخباربغيرأسانيدمنه"( .)10


()1عبدالواحدبنعليالحلبي,أبوالطيباللغوي(ت351ه):أديب,أصلهمن"عسكرمكرم"سكنحلب,وقتلفيها
يومدخلهاالدمستق,لهكتب,منها"مراتبالنحويين"(األعالم )116/4:
( )2المزهرفيعلوماللغةوأنواعها,جاللالدينالسيوطي,شرحهوضبطه:محمدأحمدجادالمولىوآخرون,دارالفكر
للطباعةوالنشر .429,408/2:

ِ
يتمعرقفيا ْل ِكتابة
وسفبنا ْلقسمبنصبيحأُبوالطّيباليوسفيا ْلكاتِبمنب
(ُ  )3محمدبنعبداهللبنأ ْح
ُ
مدبني ُ

ْمون(.الوافيبالوفيات )212/3:
النثروجدهأ ْح
ّ
النظمو
والبالغةوالترسلو ّ
ُ
مدبني ُ
وسفكانوِزيرالْمأ ُ

()4إنباهالرواة,243,242/3:وطبقاتالنحويينواللغويين .101:
()5ا ْلحسنبنعبداهللبنا ْلمرُزبانأبوسعيدالسيرافيالن ْح ِوي الق ِ
اضي(ت368هـ),نزيلب ْغدادحدثعنأبيبكربن
ُ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِزياد الن ْيس ُاب ِ
اما كبير الشأْن ,كان أبوهُ مجوسياً أسلم
درْيد و ُمح ّمد بن أبي ْ
وري و ْابن ُ
األ ْزهر وروى عنهُ جماعة وكان إم ً
وسموهعبداهلل(.الوافيبالوفيات )48,41/12:

()6أخبارالنحويينالبصريين .105:

( )1أحمدبنموسىبنالعباسالتميمي,أبوبكربنمجاهد(ت324ه) ,كبيرالعلماءبالق ارءاتفيعصره,منأهل
بغداد ,وكان حسن االدب ,رقيق الخلق ,فطناً جواداً ,له (كتاب الق ارءات الكبير)  وكتاب (قراءة ابن كثير)( .األعالم:
 )261/1

()8معجماألدباء,112/19:أخبارالنحويينالبصريين .108:
( )9إبراهيم بن محمد بن عرفة األزدي العتكي ,أبو عبد اهلل(ت323ه) ,من أحفاد المهلب ابن أبي صفرة ,إمام في
النحو,وكان فقيهاً,ولدبواسط(بينالبصرةوالكوفة)وماتببغداد,له عدةكتب,منها(كتابالتاريخ)و(غريبالقرآن).

(األعالم )61/1:

()10بغيةالوعاة,210/1:معجماألدباء .112/19:
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الًفيالعلم,واليهأفضتمقاالتأصحابنا,وهوالذينقلها
ووصفهابن جني()1بأنه":يعدجب 

وقررها,وأجرىالفروعوالعللوالمقاييسعليها"( .)2

الً,
ووصفهالخطيب البغدادي()3بأنه":شيخأهلالنحو,وحافظعلمالعربية...كانعالماًفاض 

موثوقاًبهفيالرواية,حسنالمحاضرة,مليحاألخبار,كثيرالنوادر"( .)4
ووصفه السيوطي( )5بأنه" :إِمام اْلعربية بِب ْغداد ِ
مفوهاً ,ثِقة
في زمانه  ...وكان فصيحاً بليغاً ّ
( )6
سيم ِ
أخبارياًعالمة,صاحبنو ِادروظرافة,وكانجميالًال ِ
افيصباه" .























( )1أبوالفتح عثْمانبنجنيأبوسعيدا ْل ِ
موصلِي(ت458ه) ,سكنصوروكان نحوياً أديباً حسنا ْلخطجيدالض ْبط
ُ
ُ
وكتببِخ ِّ
نهُ(.الوافيبالوفيات )328/16:
ط ِهكثي اًرمنتصانيفأبِيهورواهاع 
()2سرصناعةاإلعراب,أبوالفتحعثمانبنجنيالموصلي(ت392هـ),دارالكتبالعلمية(بيروت)ط1421/1هـ-
2000م .140/1:
()3أحمدبنعليبنثابتالبغدادي,أبوبكر(ت463ه),المعروفبالخطيب,أحدالحفاظالمؤرخينالمقدمين,مولده
في(غزية)(.األعالم )112/1:
()4تاريخبغداد .380/3:

( )5عبدالرحمنبنأبيبكربنمحمدبنسابقالدينالخضيريالسيوطي,جاللالدين(ت911ه) ,إمامحافظمؤرخ
أديب,لهنحو600مصنف,منهاالكتابالكبير,والرسالةالصغيرة(.األعالم )301/3:
()6بغيةالوعاة .269/1:
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كتاب

المقتضب 



دمصنفاتكثيرة,أشهرهاكتابه(الكامل),أماكتابه(المقتضب),فقدوصفهياقوت
المبر
تركلنا ِّ
ّ

الحمويبقوله":والمقتضبفيالنحوهوأكبرمصنفاتهوأنفسها,إالأنهلمينتفعبهأحد"( .)1

ثم قال " :قال أبو علي الفارسي :نظرت في المقتضب ,فما انتفعت منه بشيء إال بمسألة

َّمت أَيديهم إ َذا ُهم
واحدة,وهيوقوع(إذا)جواباً للشرطفيقولهتعالىَ {:وان تُصب ُهم َ
س ِّي َئة ب َما قَد َ

ون}( .)2
َيق َنطُ َ

عنالمبرد,
اوندي( )3الزنديق 
عمونأنسببعدماالنتفاعبهأن هذاالكتابأخذهابنالر ّ
ّ
ويز
ِّ

هعادعليهشؤمه,فاليكادينتفعبه"( .)4
,فكأن
اوندي
ّ
ُ
وتناولهالناسمنيدابنالر ّ
وقدشرحالمقتضبعددمنالعلماء,منهم :

ستويه(عبداهللبنجعفربنمحمد)المتوفىسنة341ه(.)5
 -ابندر ْ

أبوالحسنالرماني(عليبنعيسىبنعلي)المتوفىسنة384ه(.)6
ّ
قي,المتوفىسنة391ه(.)1
 -سعيدبنسعيدالفار ّ

 ابنالباذش(أبوالحسنعليبنأحمد)المتوفىسنة528ه(.)8قي .
ولميصلإلينامنهذهالشروحسوىشرحالفار ّ

وللمقتضبنسخةخطيةباآلستانةفيمكتبةكوبريلي بالرقمين 1501و,1508ونسخةأخرى
فيدارالكتبالمصريةبالرقم ,1525مأخوذةبالتصويرالشمسيعننسخةكوبريلي,وهذهالنسخة
مكتوبةبخطمهلهلبنأحمدفيسنة341ه,وهيتتألفمنأربعةأجزاء,واألرقامفيهذهالنسخة

مسلسلةفيكلجزأينمعاً .

وليس لهذه النسخة خطبة ,وهي تبدأ بعد البسملة بقوله" :هذا تفسير وجوه العربية واعراب
وضعت بعض
األسماء واألفعال" ,وفي هذه النسخة اضطراب كبير إذ  ُكررت بعض صفحاتها ,كما ُ

()1معجماألدباء .121/19:
()2سورةالروم .36:

منأهلمروالروذ ,سكنبغداد وكان منمتكلمي
سحاقبنالراونديأُبوا ْل ُحس ْين(ت298ه) 
( )3أ ْحمدبنيحيىبنإِ ْ
ّ
ا ْل ُم ْعتزلةثمفارقهموصارملحداًزنديقاً(.الوافيبالوفيات )151/8:

()4معجماألدباء .121/19:
()5الفهرست .81:

()6بغيةالوعاة,181/2:معجماألدباء,15/2:إنباهالرواة .295/2:
المقتضبللمبرد(مقدمةالمحققمحمدعبدالخالقعضيمة) .88/1:
(  )1
ِّ
()8بغيةالوعاة .143/2:
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ى,وقدبذلمحمدعبدالخالقعضيمةمجهوداجبا اًر فيإصالح هذا
الصفحاتمكانصفحاتأخر
ّ

االضطرابعندماحقّقالكتاب .

وفي دار الكتب المصرية نسخة أخرى مرقمة ترقيماً تسلسلياً من أول الجزء األول إلى آخر

الجزءالرابع,وتنتهيبالرقم,922وهذهالنسخةموضوعةتحتالرقم,1909وقد ُكتبتبخطنسخي

جميل( .)1

وقداعتمدت فيهذهالدراسةعلىكتابالمقتضببتحقيق(حسنحمد)؛فهي نسخةواضحة
وميسرة .
ّ

()2
,وكنىعنهمبــ(قوممنالنحويين) (,)3
المبردلميذكرالكوفيينفيكتابهالمقتضبإالناد اًر
و ِّ
ّ

أو(قوم)(,)4أو(بعضالنحويينمنغيرالبصريين)( .)5



























المقتضبللمبرد(مقدمةالمحققحسنحمد) .34,33/1:
(  )1
ِّ
()2المقتضب .446/2:
()3المقتضب .423/2:
()4المقتضب .208/2:
()5المقتضب .385/2:
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الخالف بين البصريين

والكوفيين 



ظهر الخالف في لغة قبائل العرب منذ القدم في صورة خالف الكلمات والحركات
واالستعماالت وتعددالمرادفات,وبسببهاختلفتالقراءاتونزلالقرآنعلىسبعةأحرف,وبسببهتعملق
فحول الشعراءفيقصائدهم الطوال وتباينتفصاحةالقبائل( ,)1وتبعاً لذلك تباينتقدرات العلماء في
قعدوماهوشاذ( .)2
التعرضلمنابعاللغةوتحديدغثّهاوسمينهاوصو
ُ
ابهاوخطئها,وماي ّ

وقد برز الخالف في الرأي بشكله اليسير القائم على مخالفة الالحق للسابق من العلماء

والطالبالعتمادك ّلمنهمعلىطبعهونظرهالشخصي .
ثمانتقلإلىمرحلةأخرىأصبحك ّل عالميجيببمايحلل,وبمايرىمندونأنيجدحرجاً
فيما صنع لخروجه على غيره ,أو على اإلجماع ,ثم ظهر التمذهب( )3وبدأ الخالف بين المذهب
البصريوالكوفي .
وقد كان للمناظرات التي كانت تُعقد بين علماء المدرستين ,والرغبة في التقرب إلى قصور

الخلفاء( )4أثر كبير في تعزيز وابراز الخالف بين المدرستين ,وكان للمسألة الزنبورية( )5بين سيبويه
ضواءعلىالخالفبينالمدرستين .
والكسائيأثرفيتسليطاأل 
()1دراسةفيالنحوالكوفي,المختارأحمدديره,دارقتيبة(بيروت)ط1411/1ه1991-م .42,41:

( )2مافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيهمعالهوامع,باسمعبدالرحمنالبابلي,دارالكتبالعلمية(بيروت),
الطبعةاألولى1433,ه2012-م:ص .40
()3مافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيهمعالهوامع .40:
()4دراسةفيالنحوالكوفي .49:

()5وأصلهاأنهحضرسيبويهفيمجلسيحيىبنخالدوعندهولد اهُجعفروالفضلومنحضربحضورهممناألكابر,
فأقبلخلفاألحمرعلىسيبويهقبلحضورالكسائي,فسألهعنمسألة,فأجابهسيبويه,فقاللهاألحمر:أخطأت,ثم
سألهعنثانيةفأجابهفيها,فقالله:أخطأت,ثمسألهعنثالثة,فأجابهفيها,فقالله:أخطأت,فقاللهسيبويه:هذا
أبون,
ُ
وء أدب ,قال الفراء :فأقبلت عليه وقلت :إن في هذا الرجل عجلة ّ
وحدة ,ولكن ما تقول في من قال "هؤالء ُ
س ُ
النظر,فقدرفأخطأ,فقلت ِ
ِ
:أع ِد
رفأخطأ,فقلت:أع ِد
ومررتبأبين"كيفتقولعلىمثالذلكمن"وأيت"و"أويت"فقد
ّ

فقدر فأخطأ ,ثالث مرات يجيب وال يصيب ,فلما كثر ذلك عليه قال :ال أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى
النظرّ ,
أناظره,قال:فحضرالكسائيفأقبلعلىسيبويهفقال:تسألنيأوأسألك؟فقال:بلتسألنيأنت,فأقبلعليهالكسائي

فقال:كيفتقول:كنتأظنأنالعقربأشدلسعةمنالزنبورفإذاهوهي,أوفإذاهوإياها؛فقالسيبويه:فإذاهو
هي,واليجوزالنصب؟فقاللهالكسائي:لحنت,ثمسألهعنمسألةمنهذاالنحونحو"خرجتفإذاعبداهللالقائم,

والقائم" فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب ,فقال الكسائي :ليس هذا من كالم العرب ,والعرب ترفع ذلك كله
وتنصبه,فدفعذلكسيبويه,ولم يجزفيهالنصب,فقاللهيحيىبنخالد:قداختلفتماوأنتمارئيسابلديكمافمنذايحكم
بينكما؟فقاللهالكسائي:هذهالعربببابكقداجتمعتمنكلأوب؛ووفدتعليكمنكلص ْقع,وهمفصحاء الناس=
ُ
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بعض أسباب الخالف
منشأ الخالف بين البصريين والكوفيين في األخذ عن العرب ,فقد كان البصريون يتقيدون
بضوابط الصحة والنقاء والسالمة في المصدر وبعده عن االختالط والتأثر بالحضر ,أما الكوفيون

فيتساهلونفيذلك(,)1وكانللعاملالسياسيالحزبيأثركبيرفيالخالفبينالمدرستين,حيثالوالء
فيالبصرةعثمانيأموي,وفيالكوفةعلويعباسي( .)2


ومنالناحيةالعنصريةفأكثرأهلالكوفةمناليمانيين,وأكثرأهلالبصرةمنالمضريين( .)3

بعض م اهر الخالف
اليعولون
كانالبصريونيتشددونكثي اًر فياالطّرادفيالقواعد,مماجعلهميطرحونالشاذو ّ

عليه(,)4بخالفالكوفيينالذينكانوايقيسونعلىالشاذوالنادر .

وقد ذكر الدكتور إبراهيم السامرائي بعضاً من مظاهر الخالف بين مذهبي البصرة والكوفة,

ومنها( :)5

جوزالكوفيونتثنية(أجمعوجمعاءوتوابعهما)قياساً علىجمعهما ,وتبعهمفيهذااألخفش,
ّ 
ولميجزمعظمالبصريينذلكلفقدانالسماع.

 أجازالكوفيونالجزمبـ(كيف)ولولمتتصلبها(ما),ومنعهالبصريونلعدمالسماعقياساً,وال
يجوزهالبصريونإالشذوذاً.

يجوزالكوفيونعطفالمفردولكنبعداإليجابقياساًعلى(بل),ويمنعذلكالبصريون,ألنه

ّ
غيرمسموع.

ِ
صرين,وسمعأهلالكوفةوالبصرةمنهم؛فيحضرونويسألون,فقاللهيحيىوجعفر:قدأنصفت,
=وقدقنعبهمأهلالم ْ

وأمربإحضارهم,فدخلواوفيهمأبوف ْقعسوأبوزيادوأبوالجراحوأبوث ْروان,فسألواعنالمسائلالتيجرتبينالكسائي
وسيبويه ,فوافقوا الكسائي ,وقالوا بقوله ,فأقبل يحيى على سيبويه فقال :قد تسمع ,وأقبل الكسائي على يحيى :وقال:

أيتأنالتردهخائبا,فأمر لهبعشرةآالفدرهم,فخرجوتوجه
عليكمنبلدهمؤمال,فإنر
أصلحاهللالوزير!إنهوفد
ً
ً

نحو فارس ,وأقام هناك ,ولم يعد إلى البصرة( ,اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ,أبو

البركاتاألنباري(ت511:هـ),تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد1982,م)104,103/2:
الطباعة(عمان)ط1421/1ه-
( )1المفيدفيالمدارسالنحوية,إبراهيمعبودالسامرائي,دارالمسيرةللنشروالتوزيعو
ّ
2001م .29:

()2المفيدفيالمدارسالنحوية .25,24:

()3مافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيهمعالهوامع .43:
()4المدارسالنحوية,شوقيضيف,دارالمعارف(القاهرة)الطبعةالرابعة .18:
()5المفيدفيالمدارسالنحوية .43-38:
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 منع البصريون جمع االسم الذي فيه التاء كـ(طلحة) جمع مذكر سالماً ,وقد أجاز الكوفيون
جمعه.

 لم يقف الخالف عند القواعد بل شمل المدلوالت العلمية والعوامل والتوجيهات ,فما يسميه
الً يسميهالكوفيترجمة,ومايسميه
البصرينعتاً يسميهالكوفيصفة,ومايسميهالبصريبد 
الً ,وما يسميه البصري حرف جر يسميه الكوفي
البصري ظرفاً يسميه الكوفي صفة أو مح 

حرف إضافة ,والجر عند البصري خفض عند الكوفي ,والمصروف وغير المصروف عند

البصريمجرىوغيرمجرىعندالكوفي,وواوالمعيةعندالبصريواوالصرفعندالكوفي.

 واالسممشتقمن السموعندالبصري,ومنالوسمعندالكوفي(,)1والفعلمشتقمنالمصدر


عندالبصريين,والمصدرمشتقمنالفعلعندالكوفيين.






















()1اإلنصاففيمسائلالخالف .16-6/1:
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الفصل األول
المبرد من الكوفيين في المسائل النحوية
العباس ِّ
موقف أبي ّ
وفيه مبحثان:
المبرد فيها الكوفيين.
المبحث األول :المسائل النحوية التي واف
ِّ
المبرد فيها الكوفيين.
المبحث الثاني :المسائل النحوية التي خالف ِّ
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المبحث األول
المبرد فيها الكوفيين
المسائل النحوية التي واف
ِّ
وفيه ثالث مسائل:
"عزير".
المسولة األولى :تنوين كلمة ُ

المسولة الثانية :وقوع "ما" على العاقل.
المسولة الثالثة :دخول ألف االستفهام على همزة الوصل.
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المسولة األولى
"عزير"
تنوين كلمة ُ
ود ُع َزير اب ُن اللَّه}(.)7
قال تعالىَ { :وقَالَت ال َي ُه ُ
المبرد –رحمهاهلل:-فأماالقراءةفعلىضربين:
قال ِّ
؛ألنهابتداء وخبر,فال
بالتنوينفيكلمة(عز ٌير)
ود ُع َزير اب ُن اللَّه}
ق أر قومَ { :وقَالَت ال َي ُه ُ
ُ
ٌ
يكونفي(عز ٌير)إالالتنوين .
ُ

بناهلل),ونحوهذامما
ّ
ابناهلل)فإنماأر
ادخبرابتداء,كأنهمقالوا(:هوعز ُير ُ
ومن ق أر(عز ُير ُ
َ

ضمر,ويكونحذفالتنويناللتقاءالساكنين,وهويريداالبتداءوالخبر,فيصيركقولك":زيدالذيفي

ُي

الدار"( .)2

المناقشة والتحليل:
(عزير) ,إحداهما بالتنوين ,واألخرى بدون تنوين ,وهو يوافق رأي
ذكر
ِّ
المبرد قراءتين لكلمة  ُ

الكوفيينفيإثباتالتنوين؛ألنهابتداءوخبر .

(عزير) ,وعلى ذلك نجد :ابن
وقد ذكر بعض النحاة القراءتين مع ترجيح إثبات التنوين في  ُ

()4
()3
الزجاج( .)5
جني ,واألخفش ,و ّ
فهذاابن جنييعلِّقعلىم ْنقرأ(عزير)منغيرتنوينعلىأنهاخبرلمبتدأمحذوف,و(ابن)

وصفله,بقوله":وهذاعندنابعيد"(,)6فهويرّجحإثباتالتنوينويضعِّفتركالتنوين .

يترك
وكذلك األخفش قال" :وقد طرح  بعضهم التنوين في (عزير) وذلك رديء؛ ألنه إنما ُ

التنوينإذاكاناالسميستغنيعناالبن,وكانينسبإلىاسممعروف,فاالسمههنااليستغني"( .)1
ُ
()1سورةالتوبة .30:

()2المقتضب .582/2:
()3سرصناعةاإلعراب .181/2:
( )4معاني القرآن ,األخفش األوسط (سعيد بن مسعدة) ,تحقيق :عبد األمير محمد أمين الورد ,عالم الكتب (بيروت)
ط1405/1ه1985-م .553/2:
( )5معاني القرآن واعرابه ,أبو إسحاق الزجاج ,تحقيق وشرح :عبد الجليل عبده شلبي ,دار الحديث (القاهرة)

ط1414/1ه1994-م .442/2:

()6سرصناعةاإلعراب .181/2:
()1معانيالقرآن .553/2:
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وعلى هذا أبو إسحا

الزجاج أيضاً ,بقوله " :قُرئت (عزير) بالتنوين وبغير تنوين ,والوجه

إثباتالتنوين؛ألن(ابناً)خبر"( .)1

وبعض النحاة يذكر القراءتين ويذكر حجج أصحابهما دون ترجيح:

يخبر
ابن اهلل) فإنه ينون؛ ّ
ألنه ُ
فهذا الخليل يقول":م ْن ق أر  بالتنوين في قوله تعالى( :عزيٌر  ُ
وليسعلىالحقيقةكماتقول(":محمدبنعبداهلل)إذاسميتهبذلك"( .)2

)خبر,واذاكانكذلك
نون(عزي اًر)جعلهمبتدأ ,وجعل(ابناً اً
وقال أبو علي الفـارسـي" :م ْن ّ

بد من إثبات التنوين في حال السعة واالختيار؛ ألن (عزي اًر) ونحوه ينصرف ,أعجمياً كان أو
فال ّ
عربياً"( .)3

وم ْنحذفالتنوين,فإنحذفهعلىوجهين:إماأنهجعلالصفةوالموصوفبمنزلةاسمواحد,

مثل" :الرجل ظريف" فحذف التنوين ولم يحرك ,أو أالّ يجعلهما اسماً واحداً ,ولكن يجعل األول من
االسمينالمبتدأواآلخرالخبر,فيكونالمعنىفيهعلىهذاكالمعنىفيإثباتالتنوينوتكونالقراءتان

متفقتين,إالأنكحذفتالتنويناللتقاءالساكنين( .)4

()5
ود
وكذلك ابن خالويه ذكرالقراءتينوحجةكلقراءةدونترجيح,فنراهيقولَ {":وقَالَت ال َي ُه ُ

()6
َّ
ننونحجتان:إحداهماّ  :أنهوانكانأعجمياً فهوخفيف
ُع َزير اب ُن الله} ُيقرأبالتنوينوتركه,فلم ّ

يجعل عربياً مصغ اًر مشتقاً ,وهو مرفوع باالبتداء و(ابن) خبره ...
وتمامه في (االبن) ,واألخرى :أن ُ

والحجةلمنتركالتنوين:أنهجعلهاسماًأعجمياً"( .)1

ابن اهلل) مبتدأ وخبر ,و(عزير) اسم أعجمي كعازر
ومنهم الزمخشري حيث قال(" :عز ُير ُ

نونفقدجعلهعربياً"( .)8
وعيزاروعزرائيل,ولعجمتهوتعريفهامتنعصرفه,وم ْن ّ

()1معانيالقرآنواعرابه .442/2:
()2الجملفيالنحو,الخليلبنأحمدالفراهيدي,تحقيق:فخرالدينقباوة,ط1416/5ه1995-م .283:
( )3الحجة للقراء السبعة ,أبو علي الفارسي (ت311ه) ,علّق عليه :كامل مصطفى الهنداوي ,دار الكتب العلمية
(بيروت)ط1421/1ه2001-م .318/2:

()4الحجةللقراءالسبعة .319,318/2:

( )5الحسينبنأحمدبنخالويه,أبوعبداهلل(ت 310ه) ,لغوي,منكبارالنحاة,أصلهمنهمذان ,توفيفيحلب,
منكتبه(شرحمقصورةابندريد)و(مختصرفيشواذالقرآن)(.األعالم )231/2:
()6سورةالتوبة .30:
( )1الحجةفيالقراءاتالسبع,الحسينبنأحمدبنخالويه (ت310ه),تحقيقوشرح:عبدالعالسالممكرم,عالم
الكتب(القاهرة)ط2001-1428/1م .114:

( )8الكشافعنحقائقالتنزيلوعيوناألقاويلفيوجوهالتأويل,أبوالقاسمجاراهللالزمخشري,دارالمعرفة(بيروت):
 .185/2
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المبرديضعِّفالقراءةاألخرى–تركالتنوينفي(عزير)-بقوله":فهذاوجهضعيفجداً"(,)1
و ِّ

حرك اللتقاء الساكنين إال أن يضطر
ويعلّل
ِّ
المبرد تضعيفه لهذه القراءةّ  :
"بأن حق التنوين أن ُ
ي ّ

شاعر"(,)2فيكونكقولالشاعر :

ـــــاف
تون عجـ ُ
ورجــــــا ُل َم َكــــــ َة ُمســــــن َ

ــــــد لقَومـــــــه
العـــــــال َه َ
ــــــم الثريـ َ
َعمـــــــرو ُ
شـ َ

فهناحذفالتنوينمن(عمرو)اللتقاءالساكنين .

()3

بالتنوينفيكلمة(عز ٌير) ),واهلل
والقول الراجح هورأيالم ِّبردوالكوفيينوج ّل النحاةوهو(:
ُ

تعالىأعلم .

()1المقتضب .582/2:
()2المقتضب .582/2:

()3البيتالبنالزبعرى,منالكامل,فيكتابالعين,الخليلبنأحمدالفراهيدي(ت115ه),تحقيق:مهديالمخزومي
وابراهيم السامرائي ,مؤسسة األعلمي(بيروت) ط1408/1ه1988-م ,405/3 :تهذيب اللغة ,أبو منصور محمد بن
أحمد األزهري(ت310ه) ,تحقيق :محمد عبد المنعم خفاجي ومحمد فرج العقدة ,مراجعة :علي محمد البجاوي ,الدار
الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية) ,أبو نصر إسماعيل بن حماد
المصرية للتأليف والترجمة,95/6 :
ّ
الجوهري(ت398ه),اعتناء:مكتبالتحقيقبدارإحياءالتراثالعربي(بيروت)ط1419/1ه1999-م,226/1:لسان
العرب,أبوالفضلجمالالدينبنمنظوراألنصاريالرويفعىاإلفريقى(ت111هـ),دارصادر(بيروت)ط1414,3هـ:

 ,41/2نهاية األرب في فنون األدب ,شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري(ت132ه) ,دار الكتب.358/2 :
هشم:دقوطحن,الثريد:نوعمنالطعام,مسنتون:أصابهمالقحطوالجدب,عجاف:هزيلونمنالجوع .
ّ
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المسولة الثانية
وقوع (ما) على العاقل
المبرد–رحمهاهلل":-ومماوقعت(ما)فيهعلىاآلدميينقولهاهلل–عزوجل :-
قال ِّ

ين}(,)1وقد
ون * إَّال َعلَى أَزَواجهم أَو َما َملَ َكت أَي َما ُن ُهم فَرنَّ ُهم َغي ُر َملُوم َ
ين ُهم لفُُروجهم َحاف ُ َ
{ َوالَّذ َ

الس َماء
قال قوم(":ما)وصلتهامصدر,فمعناه:أومْلكأيمانهم",وكذلكقالاهلل-عزوجلَ {:-و َّ
اها}(,)2فقالقوم:إنماهو:والسماءوبنائها"( .)3
َو َما َب َن َ

المناقشة والتحليل:

المبرد–رحمهاهلل-رأيالكوفيينفيتقديروقوع(ما)علىمايعقلفياآليتينالسابقتين
ذكر ِّ
المبرديوافقهذاالرأيبقوله":وهذاأقيسفيالعربية"( )4وهيمنالمسائل
بأنهامعصلتهامصدر,و ِّ
افقفيهاالمبردالكوفيين .
القليلةالتيو
ِّ
()5
الس َماء
فالفراء يقول(":أوماملكتأيمانهم) يريد:أومْلكأيمانهم" ,وكذلكقولهتعالىَ {:و َّ
ّ

",كأنهقال(:والسماءوبنائها)"( .)6
اها}
َو َما َب َن َ
ّ
المبرد  ُيظهرتأييدهوموافقتهلهذاالرأيفيموضعآخرمنكتابهالمقتضب,حيثقال:
ونرى ِّ

اها} ,معناه:وم ْن بناها,وكذلك{أَو َما َملَ َكت أَي َما ُن ُهم
"فإنقيلفيقولهتعالىَ {:و َّ
الس َماء َو َما َب َن َ

ين},قيل:قدقيلذلك,والوجهالذيعليهالنحويونغيره,إنماهو(:والسماءوبنائها)
فَر َّن ُهم َغي ُر َملُوم َ
هاممني ْملك"( .)1
و(إالعلىأزواجهمأومْلكأيمانهم),فهيمصادروا ْندلّتعلىغير
ُ

()1سورةالمؤمنون .6,5:
()2سورةالشمس .5:
()3المقتضب .413/4:
()4المقتضب .413/4:
الفراء (ت201 :هـ) ,عالم الكتب (بيروت) ط1403/3ه1983-م :
( )5معاني القرآن ,أبو زكريا يحيى بن زياد ّ
 .254/1

()6معانيالقرآن .264/1:
()1المقتضب .353/2:
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و(ما) صالحةللصنفين–ما يعقل وما اليعقل,-لكنأوالهما به ما ال يعقل ,والمبهم أمره,
ومن ورود (ما) فيمن يعقل قوله تعالى{ :إَّال َعلَى أَزَواجهم أَو َما َملَ َكت أَي َما ُن ُهم فَر َّن ُهم َغي ُر
ين}( .)1
َملُوم َ
ويقلّل السيوطيمنوقوعهاللعاقلبقوله":والغالبفي(ما)وقوعهاعلىغيرالعاقل,وقديقع

للعاقلناد اًرنحو(:والسماء وما بناها)"( .)2

ولكن الزمخشري لهرأيآخرفي(ما)فيآية(والسماءومابناها) حيثيقول":واّنماأوثرت
ّ

ادةمعنىالوصفية,كأنهقيل:والسماء,والقادرالعظيمالذيبناها"( .)3
(ما)على(م ْن)إلر
ّ
هوماذهبإليهالمبردووافقفيهالكوفيين,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجح
ِّ

















( )1شرح الكافية الشافية ,جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي (ت612 :هـ) ,تحقيق :عبد المنعم أحمد
هريدي,دارالمأمونللتراث,منإصداراتمركزالبحثالعلميواحياءالتراثاإلسالميبجامعةأمالقرى(السعودية):
 .216/1

( )2همع الهوامع في شرح جمعالجوامع ,جاللالدين السيوطي(ت911 :هـ) ,تحقيق :عبدالحميد هنداوي ,المكتبة
التوفيقية(مصر) .351/1:
()3الكشاف .258/4:
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المسولة الثالثة
دخول ألف االستفهام على همزة الوصل
المبرد –رحمهاهلل" :-إذاكانتألفالوصلفيدرجالكالمسقطتكسقوطسائرألفات
قال  ِّ

الوصل,وذلكقولك(:لقيتالقوم)فتسقط...إالأنتلحقهاألفاالستفهامفتجعلهام ّدة,والتحذفها,
فيلتبس الخبر باالستفهام؛ ألنها مفتوحة ,فلو حذفتها الستوى اللفظان ,وذلك قولك في االستفهام :

ون}(...)1فإنكانتمستأنفة,وتحركتالالمبعدها
(آلرجللقيك؟),وقولهتعالى{:آللَّ ُه َخير أ َّ
َما ُيشرُك َ
بحركةالهمزة,فإنالنحويينيختلفونفيها"( .)2
وذكر –رحمه اهلل -رأي الكوفيين في هذه المسألة في قوله " :يقول قوم( :ألحمر جاءني),
يل}()3؛ألنهاكانت(اسأل),
{سل َبني إس َرائ َ
فيثبتونهاوا ْن تحركتالالم,واليجعلونهامثلقولهتعالىَ :
فلماتحركتالسين,سقطتألفالوصل"( .)4

المناقشة والتحليل:
المبرد
ُيثبتالكوفيون همزةالوصلإذادخلتعليهاألفاالستفهام,حتىوانتحركتالالم,و ِّ

أنمابعدهاساكناألصل,
ّ
يؤيدهذاالرأي,ويعلّقعليهبقوله":فهؤالءيحتجونبثباتهافياالستفهام,و ّ
اليكونإالعلىذلك,وهؤالءاليدغمونماقبلالالمفيالالممماقربجوارهمنها؛ألنحكمالالم

عندهمحكمالسكون,فلذلكثبتتألفالوصل"( .)5

جعلمدة؛حتىال
ّ
ىأن همزةالوصلال تُحذفإذادخلتعليهاألفاالستفهام,بلتُ
فهو ير ّ

الفراء يقولفي(آلذكرين)و(آآلن)":إنما
يلتبسالخبرباالستفهام,والكوفيون علىهذاأيضاً,فهذا ّ

طولتاأللففيهاألنألفهاكانتمفتوحة,فلوأذهبتهالمتجدبيناالستفهاموالخبرفرقاً"( .)6




()1سورةالنمل .59:
()2المقتضب .280/1:
()3سورةالبقرة .211:

()4المقتضب .280/1:
()5المقتضب .280/1:
()6معانيالقرآن .354/2:
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وقدوافقهمالمرادي(,)1وابن جني بقوله":فإنكانتالهمزةالتيمعالمالتعريف,لمتحذفها
معهمزةاالستفهام؛لئاليلتبسالخبرباالستفهام,تقول(:آلرجلقالذاك),و(آلغالمذهببك),قال
اهلل-عزوجلَّ :-
{آلذ َك َرين َح َّرَم أَم األُنثََيين}(,)2وقالتعالى{:آللَّ ُه أَذ َن لَ ُكم}( .)4(")3
يفإذانقلتحركةالهمزةإليهافينحو(:األحمر),فاألرجحإثبات
وقالابنمال ":المالتعر
ُ
الهمزة,فتقول(:ألحمر)"( .)5

حيانعلىإثباتالهمزةأيضاً( .)6
وأبو ّ

وذكرالم ّكودي وجهينلهمزةالوصلإذادخلتعليهاهمزةاالستفهام,يقول":إذا دخلتهمزة

االستفهامعلىهمزةالوصلفي(أل)يجوزفيهاوجهان :

الوجه األول:إبدالهاألفامنجنسحركةالهمزةالتيقبلها .

الوجه اآلخر:تسهيلهابيناأللف .

وقدقُ ِرئبهما()1قولهتعالىَّ :
{آلذ َك َرين َح َّرَم أَم األُنثََيين}"( .)8
أنالهمزةالمتحركةإذاس ّكنماقبلهاولميكنالساكنمنحروفالمدواللين
وذكرابن يعيش ّ

فحكم تخفيفها بإلقاءحركتها على الساكن قبلها ,وتحذف ...ومن ذلك(:األحمر)إذا خففت همزته,
وفيذلكوجهان :

الوجه األول :أن تلقي حركة األلف على الالم فتحرك الالم وتبقي ألف الوصل وال تحذفها فتقول:
(ألحمر) .
الوجه اآلخر:أنتقول(:لحمر)فتحذفألفالوصل( .)9

المبرد والكوفيين بعدم حذف همزة الوصل إذا دخلت عليها ألف
والرأي الراجح هو رأي
ِّ

االستفهام؛حتىاليلتبسالخبرباالستفهام,واهللتعالىأعلم .


()1توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك .1558/3:
()2سورةاألنعام .143:
()3سورةيونس .59:

()4اللمعفيالعربية .224:
()5توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,بدرالدينالمرادي .1551/3:
()6ارتشافالضربمنلسانالعرب .291/1:
()1الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحمدمحمدسالممحيسن,دارالجيل(بيروت),الطبعةاألولى,
1411هـ1991-م .202/1:
ُّ
حالمكوديعلىاأللفية,أبوزيدعبدالرحمنبنعليبنصالحالم ّكودي,ضبطوعناية:إبراهيمشمسالدين,
( )8شر
دارالكتبالعلمية(بيروت)ط1411/1ه1996-م .333:

()9شرحالمفصل .115/9:
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المبحث الثاني
المبرد فيها الكوفيين
المسائل النحوية التي خالف ِّ
وفيه ثالث عشرة مسولة:
المسولة األولى :زيادة واو العطف.
المسولة الثانية :النصب على إضمار (أن).
المسولة الثالثة :فعل األمر معرب أم مبني؟
المسولة الرابعة :تعريف المضاف بـ (أل).
المسولة الخامسة :المقسم عليه في سورة البروج.
(أن).
المسولة السادسة :فتح أو كسر همزة َ

المسولة السابعة :إضمار (من) بعد (كم).
المسولة الثامنة :النعت بوسماء الجواهر.
المسولة التاسعة :اإلضمار بدون دليل.

المسولة العاشرة :هل تكون (أو) بمعنى (بل).
المسولة الحادية عشرة :وقوع جملة الماضي حاالً.
المسولة الثانية عشرة :هل (ما) التعجبية موصولة.
المسولة الثالثة عشرة :إبطال عمل (ما) العاملة عمل ليس إذا تقدم خبرها على اسمها.
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المسولة األولى
زيادة واو العطف 


شقَّت * َوأَذ َنت ل َرِّب َها َو ُحقَّت}(,)1
المبرد–رحمهاهلل":-وأماقولهتعالى{ :إ َذا َّ
قال ِّ
اء ان َ
الس َم ُ

فقدقيلفيهأقا ويل :

اء
وذكر رأي الكوفيين بقوله :وقال قوم :
الواو في مثل هذا تكون زائدة ,فقوله{ :إ َذا َّ
الس َم ُ

ض ُمدَّت}
ان َ
شقَّت * َوأَذ َنت ل َرِّب َها َو ُحقَّت} يجوزأن يكون {إ َذا األَر ُ

()2

والواوزائدة ,كقولك":حين

شقَّت * أَذ َنت ل َرِّب َها َو ُحقَّت}"( .)3
يدحينيأتيعمرو" ,وقالواأيضا{ :إ َذا ا َّ
اء ان َ
يقومز ٌ
لس َم ُ

المبرديعترضعلىهذاالرأيبقوله":وهذاأبعداألقاويل,أعنيزيادةالواو"( .)4
و ِّ

المناقشة والتحليل:
من خالل العرض السابق نجد أن الكوفيين يرون أن الواو زائدة ,وجواب الشرط هو{ :إ َذا
المبرد .
ض ُمدَّت},وهذاموضعاعتراض ِّ
األَر ُ

إن هذه اآلية كذلكَ { :فلَ َّما أَسلَ َما َوتَلَّ ُه لل َجبين *
المبرد قائ 
وأردف  ِّ
الً" :ومن قول هؤالءّ :

()5
وها
اء َ
َوَن َ
ادي َناهُ} ,قالوا:المعنىناديناهأنياإبراهيم,وقالوا:ومثلذلكفيقولهتعالىَ {:حتَّى إ َذا َج ُ

ال لَ ُهم َخ َزَنتُ َها}(,)6والمعنىعندهم:حتىإذاجاؤوهافُتحتأبوابها,كمافياآلية
َوفُت َحت أَب َو ُاب َها َوقَ َ

التيقبلها"( .)1

وفيمواضعمنالقرآنكثيرةمنهذاالضربقولهمواحد,وينشدونفيذلك :





()1سورةاالنشقاق .2,1:
()2سورةاالنشقاق .3:
()3المقتضب.382/2:



()4المقتضب .382/2:

()5سورةالصافات .104,103:
()6سورةالزمر .13:
()1المقتضب .382/2:
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ـــــــــــــــــبوا
شـ
ورأيــــــــــــــــــتُ ُم أبنـ
ـــــــــــــــــاء ُكم َ
ّ
َ

حتّـــــــــــــــــى إذا امـــــــــــــــــت ت ُبطُـــــــــــــــــوُن ُك ُم

ش الخــــــــــب
إن ال َغـ
َّ
ـــــــــدور الفــــــــــاح َ
َ

()1

ـــــــــــــر الم َجــــــــــــــن لنــــــــــــــا
وَقلَبــــــــــــــتُم َهـ َ
قال:وانماهو:قلبتمظهر ِ
ن–أيبزيادةالواو .)2("-
المج ْ
المبرداعتراضهعلىزيادةالواوبقوله":وزيادةالواوغيرجائزةعندالبصريين,واهللأعلم
جدد ِّ
و ّ
بالتأويل"( .)3

 ويدفع البصريون تأويالتالكوفيينفيشواهدهمالسابقةعلىزيادةالواو,فهماليجيزونزيادة
الواو,ويرونأن أجوبةهذهاألشياءمحذوفةللعلمبها,وتأويلذلكعلىمعنىَ {:فلَ َّما أَسلَ َما َوتَلَّ ُه

ت الرؤَيا} أدر ثوابنا( ,)4وقال الزمخشري " :جوابه:
صدَّق َ
لل َجبين * َوَن َ
يم * قَد َ
ادي َناهُ أَن َيا إب َراه ُ

ت الرؤَيا} كانماكانمماتنطقبه
صدَّق َ
{ َفلَ َّما أَسلَ َما َوتَلَّ ُه لل َجبين * َوَن َ
يم * قَد َ
ادي َناهُ أَن َيا إب َراه ُ
الحال"( .)5
شقَّت} وكانكذاوكذاعرفك ّل واحدما
وكذلكقالوافيتأويلقولهتعالى{:إ َذا َّ
اء ان َ
الس َم ُ
صارإليهمنثوابوعقاب( .)6

شقَّت}محذوفيدلعليه {فَ ُم َالقيه}()1والمعنى:
الز ّجاج":الجوابفي{إ َذا َّ
وقال ّ
اء ان َ
الس َم ُ
إذاكانيومالقيامةلقياإلنسانعمله"( .)8

(  )1البيتان لألسود بن يعفر ,من الكامل ,بال نسبة في مجالس ثعلب ,أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف
بثعلب(ت291ه),شرحوتحقيق:عبدالسالممحمدهارون,دارالمعارف(القاهرة)الطبعةالخامسة,59/2:سرصناعة

المتنبي(القاهرة):
اإلعراب ,289/2 :شرح المفصل ,ابن يعيش النحوي (ت643 :ه) ,عالم الكتب(بيروت) ,ومكتبة
ّ

 ,94/8لسان العرب ,568/11 :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ,عبد القادر بن عمر البغدادي(ت1093ه),
والبطون هنا:
تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون ,مكتبة الخانجي(القاهرة) ط1409/3ه1989-م .44/11 :

القبائل ,قلبظهرالمجن :كنايةعنإظهارالعداوةوالفحش ,والخب :المخادعالغشاش,والمعنى:ولماكثرتقبائلكم
وانتشرتمفياألصقاع,ورأيتمأبناءكمقدكبرواوترعرعوا,وقلبتمظهرالترسلنامحاربين,بانغدركمولؤمكم .

()2المقتضب .383,382/2:
()3المقتضب .383/2:
()4سرصناعةاإلعراب,ابنجني .290/2:
()5الكشاف .348/3:

()6سرصناعةاإلعراب,ابنجني .290/2:
()1سورةاالنشقاق .6:
()8معانيالقرآنواعرابه .303/5:
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ِّ
المقدر ك ّل
حذف جواب (إذا) ليذهب
ونجد الزمخشري يرد على حذف جواب (إذا) بقولهُ " :

مذهب"( .)1

ه":لماكانهذاكلّهمنكمعرف
وكذلكقولالشاعر(:حتّى إذا امت ت ُبطُوُن ُك ُم ,)...فتقدير
ّ
الناسغدركم"( .)2
يحكم بزيادته مهما
ويرى البصريون  ّ
وضع لمعنى ,فال يجوز أن ُ
أن الواو في األصل حرف ُ
أمكنأنيجزىعلىأصله( .)3
ُ

ملغى ,ولكن
 ِّ
فالمبرد يقول" :إذا وجدت حرفاً في كتاب اهلل –عز وجل -له معنى لم أجعله ُ

يم} معناه –واهلل أعلم -أذعن ألمر
التقدير في { َفلَ َّما أَسلَ َما َوتَلَّ ُه لل َجبين * َوَن َ
ادي َناهُ أَن َيا إب َراه ُ
اهلل"( .)3
 وذكر ابن هشام أوجه أخرى للواو في { َوفُت َحت أَب َو ُاب َها}( )5فيقول" :والواو في (وفُتحت)
صرح
مقحمة عند قوم وعاطفة عند آخرين ,وقيل هي واو الحال ,أي :جاؤوها مفتحة أبوابها ,كما ّ
اب}( .)1(")6
(بمفتحة)حا 
الًفيَ {:ج َّنات َعد ٍن ُمفَتَّ َح ًة لَ ُه ُم األَب َو ُ
المبردقوله":ولكنالتقدير:حتىإذاجاؤوهاوصلوا,وفُتحتأبوابها"( .)8
وقال ِّ

شقَّت}فيقول":وقال قوم:
 وذكرأقوا 
الًأخرىفيبيانجوابالشرطفياآلية{إ َذا َّ
اء ان َ
الس َم ُ

()9
ألن الفاء وما بعدها جواب ,كما تكون جواباً في
{فَو َّ
َما َمن أُوت َي كتَ َاب ُه ب َيمينه} هو الجواب؛ ّ
اء؛ألن(إذا)فيمعنىالجزاء,وهوكقولك(:إذاجاءزيدفإنكلمكفكلمه)"(,)10ونجدهيوافقهذا
الجز
ّ

أيويحسِّنهبقوله":فهذاقولحسنجميل"( .)11
الر ُ

()1الكشاف .234/4:
()2سرصناعةاإلعراب,ابنجني .290/2:
()3اإلنصاففيمسائلالخالف .459/2:

()4الحجةفيالقراءاتالسبع,ابنخالويه .312:
()5سورةالزمر .13:
()6سورة(ص) .50:
)مغنياللبيبعنكتباألعاريب,جمالالدينبنهشام(ت161:هـ),تحقيق:محمدمحييعبدالحميد .363/2:

(1
()8الحجةفيالقراءاتالسبع,ابنخالويه .312:
()9سورةاالنشقاق .1:

()10المقتضب .381/2:
()11المقتضب .381/2:
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الًآخر":وقالقوم:الخبرمحذوف؛لعلمالمخاطب,كقولالقائلعند
وقدذكر –رحمهاهلل-قو
()1
المبرد يعلِّقعلىهذاالرأيفيقول":فأما
تشديداألمر(:إذاجاءزيد)أي(:إذاجاءزيدعلمت)" ,و ِّ
س ِّي َرت به الج َبا ُل أَو قُطِّ َعت به
جيد ,ومن ذلك قوله تعالىَ { :ولَو أ َّ
حذف الخبر ,فمعروف ّ
َن قُرآ ًنا ُ

يعا}(,)2وقالالراجز :
األَر ُ
ض أَو ُكلِّ َم به ال َموتَى َبل للَّه األَم ُر َجم ً
ــــــــودي
الجـ
لـــــــــو قّـــــــــد َحـ
ِّ
ُ
ــــــــداه ّن أ َُبـــــــــو ُ



ٍ
وي
ـــــــــــــــــــحنفر
ـــــــــــــــــــز ُمس
برج
الـــــــــــــــــــر ِّ
َّ
َ
َ
مســـتَـــويـــــــــــــ ٍ
ات َك َنـــــــــــــوى الــ َبــرنـــــــــــــ ِّي
ُ

()3

ِ
لميأت بخبر؛لعلمالمخاطب,ومثلهذاالكالمكثير.واليجوزالحذفحتىيكونالمحذوفمعلوماً
بمايدلعليهمنمتقدمخبرأومشاهدةحال"( .)4
ّ

اعلمأنالمبتدأقديحذف
فالخبراليحذفإالإذاد ّل عليهدليل,وفيهذايقولابن جني":و

ُ
ُ
ويحذف الخبر أخرى ,وذلك إذا كان في الكالم داللة على المحذوف ,فإذا قال لك القائل :م ْن
تارة ُ

عندك؟قلت:زيد,أي(زيدعندي),وحذفتعنديوهوالخبر"( .)5


هوقولالمبردبعدمجواززيادةالواومعتأويلالجواب,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجح
ِّ

()1المقتضب .382/2:
()2سورةالرعد .31:

( )3الرجز بال نسبةفي سر صناعةاإلعراب ,292/2 :لسان العرب ,348/14,50/11 ,138/3 :خزانة األدب:
 .40/1حداهن :زجر اإلبل وساقها ,والرجز :بحر من بحور الشعر تفعيلته :مستفعلن ست مرات ,مسحنفر :الماضي
اببرجزشديد
السريع,البرني:ضربمنالتمرأصفرمدوروهوأجودالتمر,والمعنى:لقدحداأبوالجوديهذهالدو 
الرويفسارتأمامهمستوياتاستواءنواةالتمر .

()4المقتضب .383/2:

( )5اللُمع في العربية ,أبو الفتح عثمان بن جني(ت392 :هـ) ,تحقيق  :فائز فارس ,دار الكتب الثقافية(الكويت)
1392ه .30:1912-
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المسولة الثانية
النصب على إضمار (أن) 
قالالمبِّرد –رحمهاهلل":-وبعضالنحويينمنغيرالبصريينيجيزونالنصبعلىإضمار

(أن)"( .)1

ها)أنالفعلمنصوببأنمحذوفة .
(:م ْر 
هيحفر ّ
فالكوفيونيرونفيقولك ُ

المبرد هذاالرأيبقوله":والبصريونيأبونذلكإالأنيكونمنهاعوض,نحوالفاء
 ويرفض  ِّ
والواو"( .)2

المناقشة والتحليل:

(أن) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير
ذهب الكوفيون إلى أن ْ
إلىأنهاالتعملمعالحذفمنغيربدل .
ّ
بدل,وذهبالبصريون

ون
احتج الكوفيون لقولهمبقراءةعبداهللبنمسعودَ { :واذ أ َ
َخذ َنا ميثَا َ َبني إس َرائ َ
يل َال تَع ُب ُد َ
و ّ

إَّال اللَّ َه}

()3

أن ال تعبدوا إال اهلل ,فحذف (أن)
ألن التقدير فيهّ :
فنصب (ال تعبدوا) بأن مضمرة؛ ّ

وأعملهامعالحذف( .)4

كمااستدلوابقولالشاعر :

وأن أشــهد اللَّـ َّـذات هــل أنــت ُمخلــدي

أََال أَي َهــــــــ َذا َّ
ـــــــو َغى
الزاجــــــــري أَح ُ
ـــــــر الـ َ
ضـ َ

فنصب(أحضر)بأنمحذوفة .

()5






()1المقتضب .385/2:
()2المقتضب .385/2:

()3سورةالبقرة.83:الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .40/2:
()4اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .560,559/2:
(  )5البيتلطرفةبنالعبد,منالطويل,فيديوانه,تحقيقوتقديم:فوزيعطوي,دارصعب(بيروت)1980,م,46:
سرصناعةاإلعراب,294/1:اإلنصاففيمسائلالخالف,560/2:لسانالعرب,32/13:خزانةاألدب,119/1:
,519/8وبالنسبةفيمجالسثعلب,311:شرحالمفصل,1/2:شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك,بهاءالدينبن
عقيل(ت169هـ),تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد,مكتبةدارالتراث(القاهرة)1426,ه2005-م,20/4:همع
الهوامع,51/2:خزانةاألدب.585,580,501/8,463/1:الزاجر:المانع,الوغى:ساحةالحرب,مخلدي:ضامن
عيشيإلىاألبد .
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واستدلواأيضاًبقولالشاعر :

فلــــــــــــم أَر مثلهــــــــــــا ُخباســــــــــــ َةواجـ ٍ
ـــــــــــد
َ
َ َ
َ

ت أَف َعلَــه
ـت نفســي بعـد مــا كـد ُ
وَنه َنه ُ

()1

فنصب(أفعله)؛ألنالتقديرفيه:أنأفعله,فد ّلعلىأنهاتعملمعالحذف(  .)2

السراج ( ,)3وعبد القاهر
(أن) في موضع العطف ,ومن هؤالء :ابن
جوز إضمار  ْ
ّ
وبعضهم ّ

الجرجاني( .)4

حيث يتحدث ابن السراج عن جواز إظهار (أن) أو إضمارها في مواضع منها :أن تعطف
الفعلعلىالمصدر,نحو(:يعجبنيضربز ٍيد وتغضب)أي:وأنتغضب؛ألن(أنوالفعل)بمنزلة

المصدر,فتكونعطفتاسماًعلىاسم,ومنذلكقولالشاعرة :
()5
ــــي مـــــن لُـــــبس الشـــــفُوف
ــــــــــــر عينـــــــــــــي
س َع َب
ــــــــــــاء ٍة وتَقَ َّ
َحـــــب إلـ َّ
أَ
َ
لَلُــــــــــــب ُ
هيحفرها)بالرفع .
وال
بعضيروي(م ْر ُ
ُ

ها)علىاالبتداءلكانجيداً,وقدجاءرفعهعلىشيءهو
هيحفر
":لوقلت(م ْر
قال سيبويه
ّ
ُ
ُ
قليلفيالكالمعلى(مرهأنيحفرها)فإذالميذكر(أن)جعلواالفعلبمنزلتهفي(:عسينانفعل),وهو

ابه,فالفعلكأنهفيموضعاسممنصوب"( .)6
فيالكالمقليلاليكادونيتكلمونبه,فإذاتكلمو
ّ

فع,فهيتروىعلىأنها فيموضع
فسيبويه يقلّلمنروايتهابالنصب,فهيإنلمتُروبالر
ّ
بنالسراجوالجرجانيبهذاالرأي .
اسممنصوب,وهوبذلكسبقا
ّ

هيحفرها)علىاالبتداء( .)1
وقدوافق ُ
فع(م ْر ُ
ابن السراجسيبويهبجوازر ُ
( )1البيت لعامر بن الطفيل ,من الطويل ,في اإلنصاف في مسائل الخالف ,561/2:ضرائر الشعر ,ابن عصفور
الخباسةُ:ا ْلغنِيم ةُ .
اإلشبيلي,تحقيق:السيدإبراهيممحمد,داراألندلس,ط1980/1م,151:لسانالعربُ .62/6:
()2اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .560,559/2:

( )3األصولفيالنحو,أبوبكرمحمد بنالسراج(ت316:هـ),تحقيق:عبدالحسينالفتلي,مؤسسةالرسالة(بيروت)
ط1408/3ه1988-م .150,149/2:
(  )4المقتصد في شرح اإليضاح ,عبد القاهر الجرجاني ,تحقيق :كاظم بحر المرجان ,دار الرشيد للنشر(العراق),
1982م .1058/2:

(  )5البيتلميسونبنتبحدلالكلبية,منالوافر,فياألصولفيالنحو,150/2:سرصناعةاإلعراب,284/1:
الصاحبي في فقه اللغة ,أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت395ه) ,تحقيق :السيد أحمد صقر ,مطبعة
الحلبي(القاهرة),146:إيضاحشواهداإليضاح,أبوالحسنبنعبداهللالقيسي(ت561ه),دراسةوتحقيق:محمدبن
حمود الدعجاني ,دار الغرب اإلسالمي(بيروت) ط1408/1ه1981-م ,346/1 :شرح ابن عقيل ,11/4 :همع
الهوامع.404/2:الشفوف:الثيابالرقاق,تقرعيني:تصادفمايرضيهامنسرور .

( )6شرح أبيات سيبويه ,أبو محمد السيرافي (ت385 :هـ) ,تحقيق :محمد علي سلطاني ,مطبعة الحجاز(دمشق)
1396ه1916-م .49,48/2:
()1األصولفيالنحو .162/2:
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ط َم ًعا}()1
آياته ُيري ُك ُم ال َبر َ َخوفًا َو َ
ومماارتفعالفعلفيهبعدحذف(أن)قولهتعالىَ {:ومن َ
فاألصل:أنيريكم .
(أن)حرفنصبمنعوامل
:إن ْ
ويرىالبصريون ّأنهاالتعملمعالحذف,وعلّلواذلكبقولهم ّ
عملإذاحذفتمنغيربدل .
األفعال,وعواملاألفعالضعيفة,فينبغيأالّت
ُ

وقدأبطل البصريونحججواستدالالتالكوفيينعلىإعمال(أن)معالحذفبقولهم:أماقراءة
ا؛ألن(تعبدوا)مجزومةبـ(ال) .
م ْنق أرَ{:ال تَع ُب ُدوا إَّال اللَّ َه}فهيقراءةشاذة,وليسلهمحجةفيه
ّ

وأماقولطرفة(:أََال أَي َه َذا َّ
في(أحضر)
الو َغى,)...فالروايةعندناعلىالرفع
الزاجري أَح ُ
ض َر َ
ُ
وليسالنصب,وهيالروايةالصحيحة .

خرجه على أنه ضرورة
ت نفسي بعد ما كد ُ
وأما قول اآلخر...( :وَنه َنه ُ
ت أَف َعلَه) ,فبعضهم ّ
ذفتاأللفونقلتحركةالهاءلماقبلها,وهذا قول
:األصلفيها(أفعلها),ثمح
شعرية,وبعضهمقال
ُ
ُ

أن الفعل مبني على الفتح
المبرد ,وبعضهم ّ
ِّ
خرجها على أن الفتحة هي فتحة بناء وليست إعراباً ,و ّ
التصالهبنونالتوكيدالخفيفةالمحذوفةتخفيفاً( .)2

اية(م ْرهيحفرها)بالنصبمنالشذوذ :

ّ
وكثيرمنالنحاةعدرو ُ

قالابن هشامفيحذف(أن)الناصبة":هومطّردفيمواضعمعروفة,وشاذفيغيرها,نحو:
()4
و(م ْرهيحفرها)"( .)4
(خذ اللص قبل يوخ َذ )
ُ

ها)منالشذوذالذياليقاسعليه( .)5
انالنصبفي(م ْرهيحفر
عد
وكذلكابن مال وابن عقيل ُي ّ
ُ
ُ
والرأي الراجحهوقولالبصريينبعدمجوازالنصبمعحذف(أن),واهللتعالىأعلم .





()1سورةالروم .24:
()2اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .565-560/2:

()3المثلفي مجالسثعلب,311/1:مجمعاألمثال,أبوالفضلأحمدبنمحمدالميداني,تحقيق:محمدأبوالفضل
إبراهيم,دارالجيل(بيروت)ط1401/2ه1981-م,462/1:توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,أبومحمد
قاسمبنعبداهللبنعليالمرادي(ت149هـ),شرحوتحقيق:عبدالرحمنعليسليمان,دارالفكر
ّ
بدرالدينحسنبن
العربي ,ط1428 /1هـ 2008 -م ,1263/3 :همع الهوامع ,405/2 :الكليات(معجم في المصطلحات والفروق
اللغوية) ,أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي(ت1094ه) ,عناية :عدنان درويش ومحمد المصري ,مؤسسة

الرسالة(بيروت)ط1413/2ه1993-م .389:
()4مغنياللبيب .640/2:

()5شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك .20/4:
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المسولة الثالثة
فعل األمر :معرب أم مبني؟
المبرد –رحمهاهلل " :-إذا كان المأمور مخاطباً ,ففعلهمبنيغيرمجزوم ,وذلك قولك:
قال  ِّ
نطلق) .
(اذهب),و(ا ْ
ْ

()1
المبرد يرفض هذا الزعم بقوله :
أن هذا مجزوم "  ,و ِّ
وقد كان قوم من النحويين يزعمون ّ

"وذلكخطأفاحش"( .)2
المناقشة والتحليل :

فعلاألمرمعربمجزوم,ويحتجونعلىذلكبقولهم":إنماقلنا:إنهمعرب

أن
يرىالكوفيون ّ
لتفعل ,كقولهم في األمر للغائب (ليفعل),
مجزوم؛ألناألصلفي األمر للمواجهةفينحو( :افعل)
ْ
":إالأنهلماكثُر
وعلىذلكقولهتعالى{:فَب َذل َ َفلتَف َر ُحوا}( )3في قراءةم ْن قرأبالتاء"(,)4ويقولون
ّ
استعمالاألمرللواجهفيكالمهموجرىعلىألسنتهمأكثرمنالغائباستثقلوامجيءالالمفيهمع

كثرةاالستعمالفحذفوهامعحرفالمضارعةطلباًللتخفيف"( .)5

فكمارأينا:فعلاألمرعندالكوفييناليكونقسيماًللمضارعوالماضي( .)6

قدردالعكبريعلىالكوفيينبقوله":حذفالعاملوحرفالمضارعةوتغييرالصيغةمخالف
و ّ
لألصل,والسماعيدلعليه"( .)1

المبرد أنيكونفعلاألمرمعرباً مجزوماً,وعلّلرْفضهلهذاالرأيبقوله":وذلك
وقدرفض
ِّ
ألناإلع ارب اليدخل مناألفعال إال فيما كان مضارعاً لألسماء,واألفعال المضارعةهي التيفي

أوائلهاالزوائداألربع :الياء,والتاء,والهمزة,والنون,وذلكقولك(:أفعلأنا)(,تفعلأنت)(,يفعلهو),

()1المقتضب .423/2:
()2المقتضب .423/2:
()3سورةيونس.58:الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .299/2:
()4اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .524/2:
()5اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .528/2:

()6الفعلزمانهوأبنيته,إبراهيمالسامرائي,مؤسسةالرسالة(بيروت)ط1400/2ه1980-م .48:
( )1اللباب في علل البناء واإلعراب ,أبو البقاء العكبري(ت616ه)ـ ,تحقيق :عبد اإلله نبهان ,دار الفكر
المعاصر(بيروت)ودارالفكر(دمشق)ط1416/1ه1995-م .19/2:
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(:اضرب),و(قم)ليسفيهشيءمنحروفالمضارعة,ولوكانتفيهلمي ُج ْز
(نفعلنحن),وقولك
ْ

جزمهإالبحرفيدخلعليهفيجزمه,فهذابينجداً"( .)1
ّ

دفيبناءفعلاألمر,فقدنقلقولالمبردووافقه( .)2
هالمبر
السراجشيخ
ِّ
ِّ
وقدوافق ُ
ابن ّ
واإلعراب معنى زائد على الكلمة ,فال يكون إال إذا دل على معنى ,وفعل األمر ال يحتمل
معانييفرقاإلعراببينها,وبالتاليفهومبنيوليسمعرباً( .)3

قال الزمخشري" :فعل األمر مبني على الوقف عند أصحابنا البصريين ,وقال الكوفيون :هو
مجزومبالالممضمرة,وهذاخلفمنالقول"( .)4

احتج البصريون علىقولهمبأنفعلاألمرمبنيعلىالسكون؛أل ّن األصلفياألفعالأن
و ّ
ٍ
ُعربمناألفعاللمشابهة ما
تكونمبنية,واألصلفيالبناءأنيكونعلىالسكون,وانماأُعربماأ
باألسماء,واليوجدمشابهةبينفعلاألمرواألسماء,فهومبنيوليسمعرباً .

:بأن ماكانعلىوزن(فع ِ
ال)منأسماء
احتج
وبعض البصريين  ّ
علىأن فعلاألمرمبني ّ
ّ
ال,وتر ِ
األفعالكـ(نز ِ
ِ
,وحذار)هومبني؛ألنهينوبعنفعلاألمر,فمثالً (نزال)نابعنانزل,
اك
و(حذار)نابعناحذر( .)5

قالالشاعر :

ـــــج فــــــي الــــــذعر
ـــــزال َولَـ َّ
ُدع َيــــــت َنـ َ

وألنـــــــــــت أشـــــــــــجع مـــــــــــن أســـــــــــامة إذ

()6

أراد:انزل .

والقول الراجح هوقولالبصريينبأنفعلاألمرمبنيوليسمعرباً مجزوماً,واهللتعالىأعلى
وأعلم .



()1المقتضب .423/2:
()2األصولفيالنحو .114/2:

( )3مسائل خالفية في النحو ,أبو البقاء العكبري (ت 616هـ) ,تحقيق :محمد خير الحلواني ,دار الشرق العربي
(بيروت)ط1412/1ه1992-م .120:
( )4المفصلفيعلمالعربية,جاراهللالزمخشري,تحقيق:محمدبدرالدينالحلبي,دارالجيل(بيروت)ط .251:2
()5اإلنصاففيمسائلالخالف,األنباري .535,534/2:
األرقم بن أبي
الطباع ,دار 
( )6البيت لزهير بن أبي سلمى ,من الكامل ,في ديوانه ,شرح وضبط :عمر فاروق
ّ
األرقم(بيروت),30:الكامل,588/2:اإلنصاففيمسائلالخالف,535/2:لسانالعرب,18/12:نهايةاألربفي

فنوناألدب ,114/3:خزانةاألدب.316/6:أسامة:منأسماءاألسد,والن از ُل فيالحرب:أنيتنازلالفريقان,لجفي
الذعر:تتابعالناسفيالفزع.
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المسولة الرابعة
تعريف المضاف بـ (أل) 
المبرد –رحمهاهلل":-اعلمأنقوماً يقولون(:أخذتالثالثةالدراهميافتى),و(أخذت
قال  ِّ
الخمسةعشرالدرهم)"( .)1

المبردبقوله":وهذاكلهخطأفاحش"( .)2
وهذاالقوليرفضه ِّ
المناقشة والتحليل :

يف,فإنكانذاالم,حذفتالمه,وانكان
شرطاإلضافةالحقيقية:تجريدالمضافمنالتعر
ُ
منجملةماس ّميبذلكاللفظ( .)3
,ن ِّك
ر,بأنيجعلواحداً
علماً ُ
ُ
ُ
يجيزوناإلضافةإلىالمعرف(بأل)ويحتجونبالروايةعنالعرب .
والكوفيون
ّ
المبرد معلّالً إبطالهلهذاالرأي":ومما
وهذاالرأيباطلفيالسماعوالقياسواإلجماع,يقول ِّ

أنهاليضاف
ُ
القياسحاكمبعد
ُيبطلهذاالقولأنالروايةعندالعربالفصحاءخالفه,فروايةبرواية,و
ُ
مافيهاأللفوالالممنغيراألسماءالمشتقةمناألفعال,فاليجوزأنتقول(:جاءنيالغالمز ٍيد)؛

ألن(الغالم)مع ّرفباألضافة,وكذلكالتقول(:هذهالدارعبداهلل),وال(أخذتالثوبزيد)"( .)4

قالابن هشام":األلفوالالمللتعريفواإلضافةللتعريف,فلوقلت(:الغالمزيد)جمعتعلى
االسمتعريفين,وذلكاليجوز"( .)5

جردلها
":وقضي
وقدذهبالزمخشري إلىهذاالرأيوذلكفيقوله
ّ
ُ
ةاإلضافةالمعنويةأني ّ

ابوالخمسةالدراهم)فبمعزلعند
ف,وماتقبلهالكوفيونمنقولهم(:الثالثةاألثو 
المضافمنالتعري
ّ

أصحابناعنالقياسواستعمالالفصحاء"( .)6

عرف(بأل) .
علىأن
فابن هشام والزمخشرييؤكدان
ّ
ُ
المضافالي ّ

المبرد " :وقد أجمع
يبطل رأي الكوفيين أيضاً ,إجماعُ النحويين على رفضه ,قال  ِّ
ومما ُ
النحويونعلىأنهذااليجوز,واجماعهمحجةعلىم ْنخالفهمنهم"( .)1
ّ

()1المقتضب .463/2:
()2المقتضب .463/2:
( )3شرحالرضيعلىالكافية,رضيالدينمحمدبنالحسناإلستراباذي,تصحيحوتعليق:يوسفحسنعمر,مطابع
الشروق(بيروت)1398ه1918-م .209/2:
()4المقتضب .463/2:
()5شرحقطرالندىوبلالصدى,جمالالدينبنهشام(ت161:هـ),تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد,المكتبة
التجاريةالكبرى(القاهرة)ط1386/12ه1966-م .358:

()6المفصلفيعلمالعربية .83:
()1المقتضب .463/2:
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اب),فيجوزأنتعرف
وعلىهذاتقول(:هذهثالثةأثواب),فإنأردتالتعريف,قلت(:هذهثالثةاألثو
ّ

المضافإليه,ومنذلكقولالشاعر :

مســـــــ َة األشـــــــبار
ّ
ودنـــــــا فـــــــود َر َ َخ َ

َمـــــــــــا ز َ
ال ُمـــــــــــذ َعقَـــــــــــدت يـــــــــــداهُ إزارهُ

()7

يهوحده,ولميعرفالجزأين؛ألنالمضافال
فنالحظ(خمسةاألشبار)حيثعرفالمضافإل

ّ
ّ

يضاف إليه ,فالمضاف إضافة محضة ال يجوز دخول (أل)
معرف بما ُ
يجوز تعريفه (بأل) ألنه ّ

الالم,فاليجمعبينهما( .)4
التعريفعليه()2؛ألناإلضافةمنافيةلأللفو
ُ

يقول الخوارزمي " :إدخال الالم على المضاف إضافة معنوية ال يجوز ,عدداً كان أو غير
عدد"( .)3

أينا,فإنكثي اًرمنالنحاةرفضرأيالكوفيينوأبطلهإمابالقياسأوبالسماعأوباإلجماع
فكمار
ّ
الرضي,حيثيقول":نقلالكوفيونتعريفاالسمينفيكل
أوبها جميعاً,وممنرفضرأيهمأيضاً  ّ
عددإلىمعدوده,نحو( :الثالثة األثواب...إلى العشرة ,والمائة الدرهم واأللفالرجل) وهو ضعيف

,أماالقياس؛فألن تعريفالمضافيحصلبالمضافإليه,فيكونالالمفيالمضاف
قياساً واستعماالً
ّ
أمااالستعمال؛فألنهمنقلوهمنقومغيرفصحاء,والفصحاءعلىغيره"( .)5
ضائعاً,و
ّ

وكذلك ابن الس ارج في قوله" :وأهل الكوفة يقولون( :العشرون الدرهم) و(الخمسة الدراهم)
اليجوزهذاالبصريون؛ألنهنقصألصولاإلضافة"( .)6
و(المائةالدرهم),و ِّ

يينومنهمالمبردبعدمجوازتعريفالمضافإضافةحقيقية,واهلل
والقول الراجحهوقولالبصر
ِّ

تعالىأعلم .


(  )1البيت للفرزدق ,من الكامل ,في ديوانه ,تقديم وشرح :مجيد طراد ,دار الكتاب العربي(بيروت) ط1414/2ه-

1994م ,336/1 :شرح المفصل ,121/2 :لسان العرب ,61/6 :شرح األشموني أللفية ابن مالك ,نور الدين
األشموني ,تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ,مكتبة النهضة المصرية(القاهرة) الطبعة الثالثة ,256/1 :همع
الهوامع ,224/2 :خزانة األدب .212/1 :مذ عقدت يداه إ ازره :أي تجاوز حد الطفولة ,اإلزار :الثوب الذي يحيط

بالنصفاألسفلمنالبدن,والمعنى:ظهرتمنهالنجابةمنذحداثتهولميكنقدبلغخمسةاألشبار .

( )2انظر :شرح ابن عقيل علىألفية ابن مالك, 36/3 :الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية في علم العربية,
العالمة أحمد بن زيد ,تحقيق :عبد المنعم فائز مسعد ,مطبعة المعارف(القدس) ط1410/1ه1989-م ,213 :شرح
المفصل في صنعة اإلعراب (التخمير) ,صدر األفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت 611ه) ,تحقيق :عبد
الرحمنبنسلمانالعثيمين,دارالغرباإلسالمي(بيروت)ط1990/1م .8/2:
()3شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك .36/3:

()4شرحالمفصلفيصفةاإلعراب(التخمير) .8/2:
()5شرحالرضيعلىالكافية .216/2:
()6األصولفيالنحو .14/2:
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المسولة الخامسة
المقسم عليه في سورة البروج 
دبمايصدقالخبرقبلذكرالمقسمعليه,ثم
القسمقديؤك
اعلمأن
المبرد–رحمهاهلل":-و
قال ِّ
ّ
ّ
ُ
الس َماء َذات ال ُب ُروج * َوال َيوم ال َمو ُعود *
يذكرمايقععليهالقسم,فمنذلكقوله–عزوجلَ { :-و َّ
شاه ٍد َو َمش ُهوٍد}( )1ثمذكرقصةأصحاباألخدودتوكيداً,وانماوقعالقسمعلىقولهتعالى{:إ َّن
َو َ
شديد}( .)3(")2
ش َرِّب َ لَ َ
َبط َ

اب األُخ ُدود}(,)4
ثمذكر ِّ
المبردرأيالكوفيين":وقدقالقوم:إنماوقعالقسمعلى{:قُت َل أَص َح ُ
وحذفتالالملطولالكالم"( .)5
ُ

المبرد هذا الرأي بقوله " :ليس القول عندنا إال األول؛ ألن هذه االعتراضات
وقد رفض  ِّ
توكيد"( .)6

المناقشة والتحليل :
اب
كمارأينا ِّ
المبرد يرفضأنيكونالقسمفي سورةالبروجوقععلىقولهتعالى{:قُت َل أَص َح ُ

لالمبردرأيهبأن
ِّ
شديد},ويعلّ
ش َرِّب َ لَ َ
األُخ ُدود},وانماوقعالقسمعندهعلىقولهتعالى{:إ َّن َبط َ

الالمحذفتلطولالكالم؛ألنالكالمإذاطالفمن
مابعدالقسممناعتراضاتجاءتتوكيداًللقسم,و
ُ

الجميلأنتُحذفالالم,فنراهيقول":الكالمإذاطالكانالحذفأجمل–يقصدحذفالالم .)1("-
أيدهالسيوطيفيتحسينحذفالالمإذاطالالكالم( .)8
و ّ
وقداختلفالنحاةفيالمقسمعليهعلىثالثةآراء :

المبرد وأبي
شديد},وهورأي ِّ
ش َرِّب َ لَ َ
الرأي األول:وهوأنالقسموقععلىقولهتعالى{:إ َّن َبط َ

إسحاقالزجاج()9أيضاً .
()1سورةالبروج .3–1:
()2سورةالبروج .12:

()3المقتضب .601/2:
()4سورةالبروج .4:
()5المقتضب .601/2:
()6المقتضب .601/2:
()1المقتضب .602/2:
()8همعالهوامع .489/2:
()9معانيالقرآنواعرابه .301/5:
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()1
الفراء(,)2
ال أري الثاني :وهو أن القسم وقع على قوله تعالى{ :قُت َل أَص َح ُ
اب األُخ ُدود}  ,وعليه  ّ

واألخفش(,)3والسيوطي( .)4

ش
اب األُخ ُدود}...,وقالبعضهم{:إ َّن َبط َ
قال األخفش":موضعقسمهاعلى{قُت َل أَص َح ُ
شديد}وقععليهالقسم" .
َرِّب َ لَ َ

الرأي الثالث:وهوأنجوابالقسممحذوف,وعليه:الزمخشري,والثعالبي .
اب األُخ ُدود},كأنه
قالالزمخشري":جوابالقسممحذوفيدلعليهقولهتعالى{:قُت َل أَص َح ُ

قيل(:أقسمبهذهاألشياءأنهمملعونون)"( .)5

وقالالثعالبي":وجوابالقسممحذوف,أي:والسماءذاتالبروجلتُْبعثُن"( .)6
والقول الراجحهوالرأيالثالثالقائلبحذفجوابالقسم,واهللتعالىأعلم .














()1سورةالبروج .4:
()2معانيالقرآن .253/3:
()3معانيالقرآن .136/2:
()4همعالهوامع .489/2:
()5الكشاف .231/4:

( )6تفسير الثعالبي= الجواهر الحسان في تفسير القرآن ,أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت:
815هـ),تحقيق:أبومحمدالغمارياإلدريسيالحسني,دارالكتبالعلمية(بيروت)ط1416/1ه1996-م .463/3:
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المسولة السادسة
(أن) 
فتح أو كسر همزة َ



ُم ًة َواح َدةً}(:)1
(أن) في قوله تعالىَ { :وأ َّن َهذه أُ َّمتُ ُكم أ َّ
قال  ِّ
المبرد –رحمه اهلل -في همزة ّ

ساج َد
"فإنماالمعنىمعنىالالم,والتقدير:وألنهذهأمتكمأمةواحدة.وكذلكقولهتعالىَ {:وأ َّ
َن ال َم َ

َح ًدا }()2أي:وألن"( .)3
للَّه فَ َال تَد ُعوا َم َع اللَّه أ َ
(أن) خفض في
ثم ذكر رأي الكوفيين وذلك في قوله " :وزعم قوم من النحويين أن موضع ّ
هاتيناآليتينوماأشبههما,وأنالالممضمرة"( .)4

وقدرفضهذاالرأيبقوله":وليسهذابشيء"( .)5
المناقشة والتحليل :
(أن) في اآليتين السابقتين خفض ,وأن الالم مضمرة ,ويحتجون
يرى الكوفيون أن موضع ّ

بإضمار(رب)فيقولالشاعر :
ُ

وبلَـ ٍ
أنــــــــــــــيس
ـــــــــــــيس بــــــــــــــه
ـــــــــــــد لـ
ََ
ُ
َ

()6

اوبدلمن(رب),والواوفي
المبردعلىهذااالحتجاجبقوله":وليسكماقالوا؛ألنالو

وقدرد ِّ
ّ
ُ

حالأنيحذفحرفالخفضواليأتيمنهبدل"( .)1
اوعطف,وم
ساج َد للَّه} و
{وأ َّ
ُ
َن ال َم َ
قولهتعالىَ :
ُ

)فيقولون(:وبلد قطعت)يريدون(:ورب ٍ
ٍ
بلد قطعت)
(رب
ُ
والعرب تستعملالواومبتدأةبمعنى ُ
وهذاكثير( .)8


()1سورةالمؤمنون .52:
()2سورةالجن .18:

()3المقتضب .610/2:
()4المقتضب .610/2:
()5المقتضب .610/2:
()6الرجزلرؤبةبنالعجاج,فيمجالسثعلب,262:شرحشذورالذهب,أبومحمدجمالالدينبنهشاماألنصاري,
تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد,دارالطالئع(القاهرة),289:همعالهوامع,256/2:وليسفيديوانه .

()1المقتضب .610/2:
()8األصولفيالنحو,ابنالسراج .420/1:
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(:أنك
وللكوفيين احتجاجعلىاالبتداءبفتحالهمزة؛فاالبتداءمنمواقعكسرالهمزة,فالنقول ّ
منطلقبلغني)( .)1

المبردعلىاحتجاجهمهذابقوله":هيالتتقدمإالمكسورة,وانماكانتههنابعدالواو

وقدرد ِّ
ّ
منصوبة؛ألنالمعنىمعنىالالم,كماتقول(:جئتكابتغاءالخير)فتنصبوالمعنىمعنىالالم"( .)2
وعلىهذاقولالشاعر :

شــــتم اللئــــيم تَ َكرمــــا
ـــرض َعــــن َ
وأعـ ُ

ــــــــــارهُ
ــــــــــر َعـــــــــــور َ
اء ال َكـــــــــــريم ادخـ َ
وأغفـ ُ

()4

(:جئتكأنكتحبالمعروف)فالمعنىمعنىالالم( .)4
وكذلكفإذاقلت
ّ

المبرد و ّأيدوه في طرحه :
ونجد ا
كثيرً من النحاة قد وافقوا ِّ
ساج َد للَّه}( )5أي:وألنالمساجدهلل,وانماجازذلكألنالالم
السراج قالَ {":وأ َّ
َن ال َم َ
فابن ّ
ةقبل(أن)"( .)6
مقدر
ّ

وأن)
ردمع(أن
 وذهبإلىهذا ابن هشام أيضاً,وذلكفيقوله" :حذفالجاريكثرويطّ
ْ
ّ
ساج َد للَّه}أي:وألنالمساجدهلل"( .)1
نحوَ {:وأ َّ
َن ال َم َ
)بمعنىو(ألن)(,)8ويقولفياآليةالسابقة(:وألن
(":أن
وعلىهذاالزمخشريأيضاًفقدقال
ّ
ّ
المساجدهللفالتدعوامعاهللأحداً)"( .)9

أنالمساجدهلل)( .)10
ونقلاألخفشعنبعضهمفيتأويلهذهاآلية(:و
أوحيإلي ّ
ّ


()1المقتضب .611/2:
()2المقتضب .611/2:

( )3البيت لحاتم الطائي ,من الطويل ,في ديوانه ,دار صادر(بيروت) 1401ه1981-م ,81 :شرح أبيات سيبويه:
 ,45/1شرح المفصل ,54/2 :لسان العرب ,615/4 :خزانة األدب ,124 ,123/3 :وبال نسبة في لسان العرب:
المعنى:إذاجهلعلي
,24/1خزانةاألدب.115/3:عوراءالكريم:الكلمةالقبيحة,أوالسقطةالتيتبدر منالكريم,و
ّ
الكريمغفرتلهواحتملته,واذاشتمنياللئيمابتعدتعنشتمهإكرامالنفسي .

()4المقتضب .611/2:
()5سورةالجن .18:

()6األصولفيالنحو .269/1:
( )1مغنياللبيب عنكتباألعاريب,أبومحمدجمالالدينبنهشام ,640/2:وشرحشذورالذهبفيمعرفةكالم
العرب,أبومحمدجمالالدينبنهشام .341:

()8الكشاف .34/3:

()9الكشاف .110/4:
()10معانيالقرآن .281/1:
41

ة(أن)ويذكرحجةكلرأيدونأنيرجِّحأحدهما :
ونجدبعضهميذكرالرأيينفيهمز ّ

ُم ًة َواح َدةً}(ُ  )1يقرأبفتحالهمزةوكسرها,
ُمتُ ُكم أ َّ
قالابن خالويه":وقولهتعالىَ {:وا َّن َهذه أ َّ
(:أنيبماتعملونعليم
وبتخفيفالنونوت
ّ
شديدهامعالفتح,فالحجةلمنفتح:أنهردهعلىقولهتعالى ّ

*وبأنهذه ,أوألنهذه),والحجةلمنكسر:أنهجعلالكالمتاماً عندقوله(:عليم),ثماستأنف

(إن)فكسرها"( .)2

ِّ
أيدونأنيرجحأحدهما .
)وحجةكلر
ة(إن 

فنالحظأنابنخالويهذكرالوجهينفيهمز ّ
ّ

و(أن) ههنا يصلح أن تكون في موضع نصب ويصلح أن يكون في
الزجاج" :
وكذلك قال  ّ
ّ
احذفتالالمصارالموضعموضع
موضعجر,والمعنى:ألنالمساجدهلل,فالتدعوامعاهللأحداً,فل ّم ُ
ٍ
أنيس)"( .)4
ليس به ُ
نصب,ويجوزأنيكونج اًر,وانلمتظهرالالم,كماتقولالعربَ (:وَبلَد َ
أيالمبردبفتحالهمزةفياآليتين,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجحهور
ِّ

















()1سورةالمؤمنون .52:
()2الحجةفيالقراءاتالسبع .258,251:
()3معانيالقرآن .236/5:
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المسولة السابعة
إضمار (من) بعد (كم) 


(رب) في معناها اختير فيها ترك
قال  ِّ
المبرد –رحمهاهلل( " :-كم) التي للخبر ّ
لما ضارعت ُ
(رب) ,وتكون تشبه من العدد (ثالثة أثواب)( ,ومائة درهم),
التنوين؛ ليكون ما بعدها بمنزلتها بعد ُ

ص بالخفض؛ألنه
عته,كماأن ال
فتكونغيرخارجةمنالعدد,وقدأصبتبهاماضار
ُ
ّ
مضافإليهخ ّ
ىأنقولك(:هذاغالمزيد)إنمامعناه:هذاغالملزيد"( .)1
علىمعنىالالم,أالتر ّ

الً":فإن فصلت بينهاوبين ماتعمل فيه بشيء ,اختير التنوين؛ ألنالخافض ال
وأردف قائ 
الً
يعملفيمافصلمنه,والناصبوالرافعيعمالنفيذلكالموضع ,وذلكقولك(:كميومالجمعةرج 

الًقدلقيته)"( .)2
أتاني)و(كمعندكرج 

الً":وقدزعمقومأنهاعلىك ّل حالمن ِّونة,وأنماانخفضبعدها
ثمذكررأيالكوفيين قائ 
ِ
ينخفضعلىإضمار(م ْن)"( .)3
المبردهذاالرأيبقوله":وهذابعيد"( .)4
وقدرفض ِّ
المناقشة والتحليل :

المبرد
كما نعلم فإن (كم) الخبرية يكون تمييزها مجرو اًر ,مع جواز أن يكون منصوباً ,لكن
ِّ
":وقديجوزأنتكونمنونةفي
هاحتىنفرقبينهاوبين(كم)االستفهامية,فنراهيقول
فضلجرتمييز
ِّ
ُي ّ
ّ

الً قد أتاني) ,إال أن األجود ما ذكرنا؛ ليكون بينها وبين
الجار فينصب ما بعدها ,فنقول( :كم رج 
المستفهمفيهافصل"( .)5
ٍ
ٍ
أتاك,وكمرجللقيت"( .)6
:كمرجل
قالالخلي ُل":وتقولفيالخبر




()1المقتضب .51/3:
()2المقتضب .51/3:
()3المقتضب .52/3:
()4المقتضب .52/3:
()5المقتضب .51/3:
()6الجملفيالنحو .125:
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وكذلكقولالشاعر :
كــــــــــــــــم ُملُــــــــــــــــو ٍ بــــــــــــــــاد ملكهــــــــــــــــم

()7

ســـــــــــــــــــوقه بـــــــــــــــــــا ار
ونعـــــــــــــــــــيم ُ

أن ماانخفضبعدهايكونعلىإضمار
وقدقالالكوفيون:بأن(كم)علىك ّل
ِّ
حالمنونة,و ّ

":ألنالخافضاليضمر,إذ كان
مبرد,وعلّلسبباعتراضهبقوله
(من)وهذاالرأياعترضعليهال ِّ
ُ
ومابعدهبمنزلةشيءواحد"( .)2

يضمر؛ ألن
وقد سبق
ِّ
المبرد إلى هذا الرأي ُ
جار ُ
شيخه سيبويه ,حيث قال " :وليس ك ّل ّ

المجرورداخلفيالجار,فصارعندهمبمنزلةحرفواحد,فمنثمقبح"(.)3فاليجوزإضمارحرف
الخفضوابقاءعملهإالفيضرورة( .)4
وقالالبصريون(":كم)هيالعاملةفيما بعدهاالجر؛ألنهابمنزلةعددمضافإلىمابعده,
واذافُصلبينهمابظرفأوحرفجربطلتاإلضافة"( .)5
وقداستشهدالكوفيونعلىأنهإذافُصلبين(كم)وبيناالسمكانمخفوضاًبقولالشاعر :
شـــــــــر ٍ
ــــــــعه
وَ
يف ُبخلُـ ُ
ــــــــه قـــــــــد َو َ
ضـ َ

ـــــــــود مقـــــــــر ٍ
كـــــــــم ب ُج ٍ
العلَــــــــــى
ف َن َ
ـــــــــال ُ
ُ

()6

(:مقرف)بالرفععلىاالبتداءومابعدهاخبر,
فردعليهمالبصريونبأنالروايةالصحيحةهي
ٌ
 ّ

وبعضهمقال:جاءشاذاًفيالشعرليسفيهحجة( .)1





()1البيتلعديبنزيد,منالمديد,فيالجملفيالنحو,125:توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,بدر
الدينالمرادي,1331/3:مغنيالبيب,185/1:همعالهوامع.352/2:باد:هلك .
()2المقتضب .52/3:

()3شرحأبياتسيبويه,السيرافي .450/1:
()4المقرب,عليبنمؤمنالمعروفبابنعصفور(ت669ه),تحقيق:أحمدعبدالستارالجواديوعبداهللالجبوري
,مطبعةالعاني(بغداد)1986,م .216:
()5اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .305/1:
( )6البيتألنسبنزنيم,منالرمل,فيخزانةاألدب,411/6:وبالنسبةفي شرحأبياتسيبويه,30/2:اإلنصاف

فيمسائلالخالف,303/1/1:شرحالمفصل,132/4:همعالهوامع.354/2:المقرف:النذلاللئيماألب,ومعنى

البيت:أنهقديرتفعاللئيمبجوده,ويتضعالكريماألببسبببخله .
()1اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .301/1:
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واذافُصلبينكمالخبريةوتمييزهانصبته,يقولالشاعر :

ـــــدٍم
مـــــنه ُم
َكـــــم َنـــــالَني
ً
فضـــــال علـــــى َع َ
ُ

ـــــاد مــــــن اإلقتَــــــار أَحتَمــــــ ُل
إذ ال أَ َكـ ُ

()7

السراجبقوله":إذافصلتبين(كم)وبيناالسمبشيء...فاحمله
وقدوافق ِّ
المبرَدتلمي ُذه ُ
ابن ّ

لةاسممنون,وانصب؛ألنهقبيحأنتفصلبينالجاروالمجرور"( .)2
علىلغةالذينيجعلونهابمنز
ّ

وعلىهذاالزمخشري حيثقال":و(كم)علىوجهين:استفهاميةوخبرية,فاالستفهاميةتنصب

هانصب"( .)3
مميزها...والخبريةتجره...واذافُصلبينالخبريةومميز ُ

فمنشرطجرهالالسمأنيليهابالحاجز,فإنفصلبينهمافاصلانصبعلىالتمييز( .)4

ّ

هيجوزجرمميز(كم)االستفهاميةبــ(من)مضمرةبشرطأنتكون
وقدذكربعض النحاة  ّأن
ّ

(كم)سبقتبحرفجر,ونجدعلىهذاالرأي:ابن عقيل(,)5والزجاجي( .)6
ُ

إن (كم)االستفهامية مميزهامنصوب ,ولكن يجوزجره (بمن) مضمرةإذا
قال ابن عقيلّ " :

سبق(كم)حرفجر,مثل( :بكمدرهماشتريتهذا)يريدهنا:بكممندرهم,أماإذالميدخلحرف
جرعلى(كم)وجبنصبه"( .)1
هوقولالمبردوالبصريين,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجح
ِّ





( )1البيتللقطامي,منالبسيط,في اللمعفيالعربية,14:شرحالمفصل,131/4:خزانةاألدب,418,411/6:
,483وبالنسبةفيهمعالهوامع,255/1:خزانةاألدب.469/6:العدم:ف ْق ُدالمالوقلّته,اإلقتار:االفتقار,والمعنى:

اعليعندماكنتمحتاجاً,حتىأكادالأرتحلطلباللرزقمنشدةفقريوحاجتي .
كثيراماأفضلو ّ

()2األصولفيالنحو .319/1:

()3المفصلفيعلمالعربية .180:
ُّرمري ,تحقيق :أمين عبد اهلل سالم ,مطبعة األمانة(مصر)
( )4اللؤلؤة في علم العربية وشرحها ,يوسف بن محمد الس ّ

ط1412/1ه1992-م .126:

()5شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك .66/4:

( )6الجمل في النحو  ,أبو القاسم بن إسحاق الزجاجي ,تحقيق :علي توفيق الحمد ,مؤسسة الرسالة(بيروت) و دار
األمل(األردن)1404,ه1984-م .135:
()1شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك .66/4:
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المسولة الثامنة


النعت بوسماء الجواهر 

اقود ٌّ
خل),و(هذا
زقومكثيرونأني
المبرد –رحمهاهلل" :-وقدأجا
قال  ِّ
نعتبهفيقال(:هذار ٌ
ُ
ُ
حديد)"( .)1
خاتم ٌ
ٌ

ٌّ
اقودوخاتم,وهذاما

)و(حديد)نعتاً لر
اأنتكون(خل
المبرد هناأنالكوفيينأجازو
وقدقصد ِّ
ٌ
فوعاً,فإن
ويقالللذيأجازهذاعلىالنعت:إنكنتسمعتهمنالعربمر 
ير
ِّ
فضهالمبرد,حيثيقولُ ":
ٍ
حديد ,فيكون رفعه على البدل
وخاتم من
حديد,
خاتم
ٌ
ٌ
رفعه غير مدفوع ,وتأويله :البدل؛ ألن معناهٌ :
واإليضاح"( .)2

المناقشة والتحليل :
حديد)نعتاً لخاتم,وهذاغير
خاتم
أجازالكوفيون النعتبالجو
ٌ
ٌ
اهر,فتكون(حديد)في(:هذا ٌ

حديد),أو
(:لهخاتم
أيشيخهسيبويه,حيثيقول":لوقلت
المبرد,وقدسبقهلهذاالر
جائزفيرأي ِّ
ٌ
ُ
ٌ
طين),كانقبيحاً,وانماالكالمأنتقول:هذاخاتم ٍ
حديدوصفةُ ٍّ
,وخاتممنحديدوصفة
خز
(هذاخاتم ٌ
ٌ
ٌ
ُ
()3
ِّ
منخز"  .
الرضي (النعت بالجواهر)في قسم الوصف السماعيغير الشائع بقوله ":وثالثها:
وقد ذكر  ّ
حديد)"( .)4
جنسمصنوعمنهالشيء,يوصفبهذلكالشيء,نحو
(:هذاخاتم ٌ
ٌ

فالرضيي ُّ
عد النعتبالجواهرمناألشياءغيرالشائعةواألوصافالقبيحة,فنراهيقول":ولكنه
 َّ
ُجِّوزعلىقُبحالوصفبالجواهر"( .)5

المبرد رفضه أن تكون ٌّ
و(حديد) نعوتاً ,بقوله " :فأما ادعاؤك أنه نعت ,وقد
(خل)
وقد علّل  ِّ
ٌ
ذكرتأنالنعتإنماهوتحلية,فقدنقضتماأعطيت,والعلةأنتذكرتها,وانماحقهذاأنتقول:

اقود ٍّ
اقودخالً,علىالتبيين"( .)6
خل,أور ٌ
ر ُ


()1المقتضب .208/3:
()2المقتضب .208/3:
(  )3الكتاب ,سيبويه (عثمان بن قنبر) ,تحقيق :عبد السالم محمد هارون  ,دار القلم(القاهرة) 1385ه1966-م :
 .23/2

()4شرحالرضيعلىالكافية .296/2:
()5شرحالرضيعلىالكافية .291/2:
()6المقتضب .208/3:
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اهرأنتكونمنعوتة,ليعرفبعضهامنبعض,
الً":فحقالجو
المبرد فيتعليقهقائ 
وأضاف ِّ
ُ
وحقاألسماءالمأخوذةمناألفعالأنتكوننعوتاً"( .)1

حديد)عطفبيانوليسصفة(,)2فالتقولعلىالنعت:
(:هذاخاتم
(حديد) في
وعد
ٌ
بعضهم  ٌ
ُ
ٌ

حديد):إالمستكرها,إالأنتريدالبدل؛وذلكألن(حديداً)و(فضة)وماأشبهذلكجواهر,
(هذاخات ٌم
ٌ
()3
ٌّ
هيجوزأنيقال(الخاتم
الحديدكلوالخاتمجزٌءمنه,و ّأن
ىأن
فالينعتبها؛ألنالنعتتحلية ,أالتر ّ
ُ
ُ
حديد)فيخبربالحديدعنالخاتم( .)4

المبردبعدمجوازالنعتبالجواهر,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجحهوقول ِّ



















()1المقتضب .209/3:

( )2فتح ِّ
اآلجرومية ,أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي ,مكتبة األسدي(مكة المكرمة)
رب البرّية في شرح نظم
ّ

ط1431/1هـ2010-م .446:
()3المقتضب .220/3:

()4شرحشذورالذهب,ابنهشام .341:
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المسولة التاسعة
اإلضمار بدون دليل
قالتعالى{:انتَ ُهوا َخي ًار لَ ُكم}( .)7
المبرد–رحمهاهلل":-وقدقالقوم:إنماالتقديرعلىقوله(:يكنخي اًرلكم)"( .)2
قال ِّ
فضالمبردهذاالرأيبقوله":وهذاخطأفيتقديرالعربية؛ألنهيضمرالجوابوالدليل
ِّ
 وقدر
عليه"( .)3

المناقشة والتحليل :
ض ِمر إذاد ّل علىالمضمردليل ,أمااإلضماربدوندليلفهذاموضعاعتراض

يجوزأنن ْ
ُ

المبردعلىجوازاإلضمارإذاد ّل
المبرد علىالكوفيين 
الذينيجوزونه,ومنالشواهدالتياستدلبها ِّ
ِّ
ّ
عليهدليلقولالشاعر :

وجنـــــــــــــات وعينـــــــــــــا سلســـــــــــــبيال

ــــــــــزاء
وجـــــــــــد َنا َّ
الصـــــــــــالحين لَ ُهـــــــــــم َجـ َ

()3

فقدنصب(جنات)بإضمارفعلد ّلعليهماقبله,والتقدير:وجدنالهمجناتوعينا .










()1سورةالنساء .111:
()2المقتضب .230/3:
()3المقتضب .230/3:
ل :العذب ,والمعنى :لقد اتّضح لنا أن
( )4البيت من الوافر ,بال نسبة في شرح أبيات سيبويه .421/1 :الس ْلسبي ُ
الصالحينيجزونصالحاً,فلهمجناتوماءعذبفرات .
ُ
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نسددسهما:القرطاس,بإضمار(تصيب),وقد
علم,كقولكلم ّ
ولذلكيجوزحذفالناص ْ
بإن ُ
(الكالب
يجبذلك,كمافيباباالشتغال,كــ(زيداً ضربته),والنداء:ياعبداهلل,وفياألمثالنحو:
َ

على البقر)(,)7أي:أرسل,وفيماجرىمجرىاألمثالنحوقولهتعالى{:انتَ ُهوا َخي ًار لَ ُكم}(,)2أي:
وأْتوا( .)4

المبرد أن
أن التقدير هنا كان (ائتوا) ,وقد سبقه الخليل بن أحمد إليه ,حيث ذكر
ِّ
فنالحظ ّ
علم أنه يدفعهم عن أمر ,ويغريهم بأمر يزجرهم عن خالفه ,فكان
لما قال( :انتهوا)ُ ,
الخليل قالّ " :

التقدير(:ائتواخي اًرلكم)"(,)4ولكنيلمأجدهفيكتبالخليل .

الًمنه"( .)5
لمبردعلىقولالخليل":واذاأضمر(ايتوا),فقدجعل(انتهوا)بد 
وعلّقا ِّ

الص ّبان فيحاشيته,حيثيقول":قولهتعالى{:انتَ ُهوا َخي ًار لَ ُكم}( ,)6أي:انتهوا
وعلىهذا ّ
عنالتثليثوائتواخي اًرلكم"( .)1

 وبعضهم جعلهاعلىتقدير(اعملوا),فهذااألخفش يقول":فهو أمرهمبماهوخيرلهمفكأنه

قال(:اعملواخي اًرلكم)"( .)8

(ُ )1يضربعندتحريشبعضالقومعلىبعضمنغيرمباالة,يعنيالضررعليكفخلِّهم,ونصب "الكالب"على
ت األرض,إذاقلبتهاللزراعةيضربفيتخليةالمرء
معنىأرسلالكالب ,ويقال"الكرابعلىالبقر"هذامنقولك:كرْب ُ

وصناعته .

والمثل في العين ,361/5 :جمهرة اللغة ,أبو بكر محمد بن الحسن األزدي المعروف بابن دريد(ت321ه) ,دار
صادر(بيروت)ط1345/1ه,دائرةالمعارفالعثمانية ,215/1:العقدالفريد,شهابالدينأحمدالمعروفبابنعبدربه
األندلسي ,تقديم :خليل شرف الدين ,دار ومكتبة الهالل(بيروت) ط1990/2م ,221/2 :الصحاح ,188/1 :مجمع
األمثال ,22/3 :المستقصى في أمثال العرب ,جار اهلل الزمخشري(ت538ه) ,دار الكتب العلمية(بيروت)
الحميري
ط1408/2ه1981-م ,330/1 :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ,نشوان بن سعيد
ْ
اليمني(ت513ه) ,تحقيق :حسين بن عبد اهلل العمري وآخرون ,دار الفكر المعاصر(بيروت) ودار الفكر(دمشق)

ط1402/1ه1999-م ,5812/9 :لسان العرب ,122 ,115/1 :المزهر في علوم اللغة ,101/1 :همع الهوامع:
 .16/2
()2سورةالنساء .111:

( )3ضياءالسالكإلىأوضحالمسالك,محمدعبدالعزيزالنجار,مؤسسةالرسالة(بيروت)ط1422/1هـ2001 -م:
 .98/2
()4المقتضب .230/3:
()5المقتضب .230/3:
()6سورةالنساء .111:

الصّبان ,دار الفكر1430 ,ه2009-م:
الصّبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك ,محمد بن علي ّ
( )1حاشية ّ
 .601/2

()8معانيالقرآن .451/1:
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وبعضهمجعلالتقدير(اقصدوا),يقولالزمخشري":أياقصدوا,أوائتواأم اًرخي اًرلكممما,
أنتمفيهمنالكفروالتثليث"( .)1

أنالتقديرفياآليةهو(:ائتوا),واهللتعالىأعلم .
والرأي الراجح ّ


























()1الكشاف .584/1:
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المسولة العاشرة
هل تكون (أو) بمعنى (بل) 
المبرد – رحمه اهلل " :-فأما قول اهلل –عز وحل{ :-وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ف أَو
قال  ِّ
َ َ ُ
ون}(,)1فإنقوماًمنالنحويينيجعلون(أو)فيهذاالموضعبمنزله(بل)"( .)2
َيز ُ
يد َ

المبردهذاالرأيبقوله":وهذافاسدعندنا"( .)3
ورفض ِّ
المناقشة والتحليل :

سل َناهُ إلَى
يرى الكوفيون أن (أو) تأتيلإلضراب بمعنى(بل) ,ويحتجونبقولهتعالىَ { :وأَر َ
م َائة أَل ٍ
ون},أي:بمعنى(بليزيدون) .
ف أَو َيز ُ
يد َ

ون}(:أو)ههنافيمعنى(بل)"( .)4
قالالفراء{":أَو َيز ُ
يد َ
وكذلكقولالشاعر :

َب َدت مثل قَرن الشمسفي َروَن الض َحى

ـح
العــين أَملَـ ُ
ـورت َها أو أَنــت فــي َ
ُ
وصـ َ

أراد:بلأملح .

()5

ويأبىالبصريونذلك؛ألناألصلفي(أو)أنتك ونألحدالشيئينعلىاإلبهامبخالف(بل),
ويرفضونحججالكوفيينبقولهم:أماقولهتعالى{:وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ون} فالحجة
ف أَو َيز ُ
يد َ
َ َ ُ

لهمفيهامنوجهين :

تخير في تقديرهم ,هل هم مائة ألف
الوجه األول :أن يكون للتخيير ,والمعنى( :إذا رآهم الرائي ّ
أويزيدونعلىذلك) .

كفيعددهملكثرتهم) .
الوجه الثاني:أنيكونبمعنىالشك,والمعنى(:إذارآهمالرائيش ّ


()1سورةالصافات .141:
()2المقتضب .251/3:
()3المقتضب .251/3:
()4معانيالقرآن .393/2:
فاروقالطباع ,دار األرقم بن أبي األرقم(بيروت)
الرمة ,من الطويل ,في ديوانه ,شرح وضبط :عمر
ّ
( )5البيت لذي ّ

ط1419/1ه1998-م,121:اإلنصاففيمسائلالخالف,418/2:مختارالصحاح,أبوبكرعبدالقادرالرازي,
ضبطوتصحيح:أحمدشمسالدين,دارالكتبالعلمية(بيروت)ط1415/1ه1994-م,24:لسانالعرب.54/14:
بدت:أيظهرت,وقرنالشمس:أولهاعندطلوعها ,وقيل:هيأولشعاعها,وقيل:ناحيتها,ورونقالضحى:أوله .
51

العين أَملَ ُح):فالروايةفيه(:أمأنتفيالعين
ورت َها أو أَنت في َ
وأماقولالشاعرُ ...(:
وص َ
أملح),وحتىلوكانتالرواية(أو)فالحجةلهمفيها؛ألن(أو)فيهللشكوليسبعنى(بل)( .)1
وقدسارالكوفيينعلىمذهب الخليل,فقدقال":وقولهتعالى{:وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ف أَو
َ َ ُ
شد
وب ُكم من َبعد َذل َ فَه َي َكالح َج َارة أَو أَ َ
َيز ُ
يد َ
ست ُقلُ ُ
ون}معناه:بليزيدون,ومثلهقولهتعالى{:ثُ َّم قَ َ
قَس َوةً}

()2

معناه:بلأشدقسوة"( .)3

أي,فقدذكرأن لــ(أو)ثمانيةمعان,وذكرمنها
وقدوافقالمرادي الخليل والكوفيينفيهذاالر
ّ

اإلضراب,ومثّلعلىذلكبقولهتعالى{:وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ون}( .)5()4
ف أَو َيز ُ
يد َ
َ َ ُ

المبرد رأيالكوفيينفيأن (أو)تأتيبمعنى(بل)فياآلية{وأرسْلناه إِلى  ِمائ ِة أْل ٍ
ف
وقدرفض ِّ
ّ
ْ ُ

يدون}منوجهين :
أ ْوي ِز ُ

أن (أو) لووقعت في هذا الموضع موقع (بل) ,لجاز أن تقعفيغير هذا الموضع,
الوجه األولّ :
وكنتتقول(:ضربتزيداً أوعم اًر),و(ماضربتزيدًا أوعم اًر)علىغيرالشك,ولكنعلىمعنى

(بل),فهذامردودعندجميعهم .

:أن(بل)التأتيفيالواجبفيكالمواحدإاللإلضراببعدغلطأونسيان,وهذامنفي
الوجه الثاني ّ

عن اهلل –عز وجل-؛ ألن القائل إذا قال( :مررت بزيد) غالطاً فاستدرك ,أو ناسياً فذكر ,قال( :بل
عمرو)؛ليضربعنذلك,ويثبتذا( .)6

د,ويخرجوناآليةبعيداً عناإلضراب,فهذاابن جني
منالنحاةعلىمذهبالمبر
ونجدكثي اًر
ِّ
ِّ

يقول":فأماقولهتعالى{:وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
مذهبالفراء
ون}فاليكونفيه(أو)على
ف أَو َيز ُ
يد َ
َ َ ُ
ّ
بمعنى(بل)...ولكنهاعندناعلىبابهافيكونهاش ّكاً,وذلكأنهذاكالمخرجحكايةمناهلل–عز

وجل-لقولالمخلوقين,وتأويلهعندأهلالنظر(:وأرسلناهإلىجمعلورأيتموهملقلتمأنتمفيهم:هؤالء
مائةألفأويزيدون)"( .)1

()1اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري .481-418/2:
()2سورةالبقرة .14:

()3الجملفيالنحو,الخليلبنأحمد .310:
()4سورةالصافات .141:
()5الجنيالدانيفيحروفالمعاني,بدرالدينحسنبنقاسمالمرادي(ت149:هـ),تحقيق:فخرالدينقباوةومحمد
نديمفاضل,داراآلفاقالجديدة(بيروت)ط1403/2ه1983-م .229:
()6المقتضب .251/3:

( )1الخصائص,أبوالفتحعثمانبنجني,تحقيق:محمدعليالنجار,الهيئةالمصريةالعامةللكتاب,ط1406/3ه-
1986م .463/2:
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أن(أو)فياآليةالسابقةلإلبهام .
وقدعدأبو القاسم الزجاجي(,)1وغيره(ّ )2

يجالمبردلآلية{وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ون},فهوبقوله":ولكنمجازهذه
وأماتخر
ِّ
ف أَو َيز ُ
يد َ
َ َ ُ
اآليةعندنا مجازما ذكرناقبلفي قولك( :ا ِ
ائت هذاالضربمن
ئت زيداً أو عم اًر أو خالداً) تريدِ :

()3
بقوله":أيأنالرائيإذا
الخباز
الناس,فكأنهقال–واهللأعلم-إلىمائةألفأوزيادة"
,ويؤيدهابن ّ
ّ
ّ
رآهمقال:هممائةألفأوأكثر"( .)4

هوقولالمبردبأنهاليستلإلضراب,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجح
ِّ





















( )1حروفالمعانيوالصفات,أبوالقاسمعبدالرحمنبنإسحاقالزجاجي(,ت331:هـ),تحقيق:عليتوفيقالحمد,
مؤسسةالرسالة(بيروت)ط1984/1م .13:
ُّرمري .303:
()2اللؤلؤةفيعلمالعربيةوشرحها,يوسفبنمحمدالس ّ
()3المقتضب .251/3:

بنالخباز ,تحقيق :فايز زكي محمد دياب ,دار السالم(القاهرة) ط1423/1ه-
( )4توجيه اللمع ,أحمد بنالحسين
ّ
2002م .281:
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المسولة الحادية عشرة
وقوع جملة الماضي حاالً 
ىأنكإذاقلت(:مررتبرجليأكل),قلتعلىهذا(:مررت
قال ِّ
المبرد–رحمهاهلل":-أالتر ّ
الً) .
بزيديأكل),فكانمعناه(:مررتبزيدآك 

واذاقلت(:أكل),فليسيجوز أنتخبربهاعنالحال,كماتقول(:هويأكل),أي:هوفي
حالأكل,فلمالميجزأنيقعوهوعلىمعناهفيموضعالحال,امتنعفيهذاالموضع"( .)1
ّ

المبرد رأيالكوفيينبقوله":وقدأجازقومأنيضعوا(فعل)فيموضعها,كماتقول:
ثمذكر َّ
(:إنتضربنيأضربك)"( .)2
(إنضربتنيضربتك),والمعنى ْ
ْ

المبرد هذاالرأيوعللرفضهبقوله":وهذاالتشبيهبعيد؛ألنالحروفإذادخلت
وقدرفض ِّ
ىأنكتقول(:زيديضربغداً),فإذاأدخلت(لم)
حدثتمعهامعانتزيلاألفعالعنمواضعها,أالتر ّ
قلت(:لميضربأمس)فبدخول(لم)صارت(يضرب)فيمعنىالماضي"( .)3

المناقشة والتحليل :
,ولكنالمبرديرفضذلك .
أنجملةالماضيتقعحا 
ِّ
الً
يرىالكوفيون ّ

الً ولكن بشرط اقترانه بــ(قد) ,واألخفش والكوفيون
جوز أن يقع الماضي حا 
وكثير من النحاة  َّ
باستثناءالفراءلميوجبوا(قد)فيالماضيالمثبتظاهرةأومقدرة( .)4
ّ

وقداستد ّلالكوفيونعلىرأيهمبقولالشاعر :
ـــــــــــزة
وانــــــــــــي لَتَع ُرونــــــــــــي لــــــــــــذك ار هـ ّ

ـه القَطـ ُـر
ور َبلَّلَـ ُ
كمــا انــتَفَ َ
ض ُ
العص ـفُ ُ

()5

:إن (بلّله)حال ,ولميقترنالماضيبــ(قد),وقالوا:هذامثل(اضربهقامأوقعد)(,فقام)حال,
فقالوا ّ
ويجبتجريدهمن(قد)ظاهرةأومقدرة .

()1المقتضب .402/4:
()2المقتضب .402/4:
()3المقتضب .402/4:

()4شرحالرضيعلىالكافية,رضيالديناإلستراباذي .45/2:
الس ّكري,
( )5البيت ألبي صخر الهذلي ,من الطويل ,في العين ,298/1 :شرح أبيات الهذليين ,أبو سعيد الحسن ّ
تحقيق:عبدالستارأحمدفراج,مراجعة:محمودمحمدشاكر,مكتبةدارالعروبة(القاهرة),951/2:نهايةاألربفي
ّ
فنون األدب ,333 :اإليضاح في علوم البالغة ,الخطيب القزويني ,تحقيق وتعليق :غريد الشيخ محمد وايمان الشيخ

محمد ,دار الكتاب العربي(بيروت) ط1425/1ه2004-م ,119 :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ,ابن هشام

األنصاري,تحقيق:محمودحالويوأحمدالحمصي,دارإحياءالتراثالعربي(بيروت)ط1418/1ه1998-م,236/2:

عةمحرًكاجناحيه
:تحركواضطرب,اهتز بسر
شرحشذورالذهب,255:شرحاألشموني.341/2:
ِّ
انتفضالعصفور ّ
ُ
ِ
ٍ
قبهمامنغبارأوماء,القطر:المطر .
يلماعل
ُليز
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لىأنهشرطالحال,أي:إنقامأوقعد"( .)1
 ّ
األو ّ
وردالرضيعلىهذابقوله":و ْ

أنرأيالرضيهوالصحيح؛ألنالسياقيميلإلىالشرطأكثرمنهإلىالحال .
ويرىالباحث ّ

ةأومقدرة(,)2
ّ
الً بشرطأنيقترنبــ(قد)ظاهر
وكذلكجوزالزمخشري أنيقعالفعلالماضيحا 

وهذارأيأبي موسى الجزولي أيضاً(,)3والرضي,حيثيقول":التزموا(قد)إماظاهرةأومقدرةفي

ة(قد)تقربالماضيمنحالالمتكلم
حاليتهبالنظرإلىعامله,ولفظ
ّ
الماضيإذاكانحا 
ِّ
الً
,معأن  ّ

فقط ,وذلك ألنه كان يستبشع في الظاهر لفظ الماضي والحالية ,فقالوا ( :جاء زيد العام األول وقد

ركب),فالمجيءبلفظ(قد)هنا,لظاهرالحالية"( .)4

الًإالو(قد)مظهرةأومضمرة,كقولك(:جاء
وهذاالعكبري يقول":الفعلالماضياليكونحا 
زيدركب)"( .)5

لىأن مذهبالبصريينإالاألخفش:هولزوم(قد)معالماضيالمثبت
وقدنبهاألشموني إ

ّ
ّ
أنمذهبالكوفيينواألخفش:هولزوم(قد)معالمرتبطبالواوفقط( .)6
مطلقاظاهرةأومقدرة,و ّ

وقداختاراألشمونيمذهبالكوفيينواألخفش,وكذلكالخضريفيحاشيته,فنراهيقول(":قد)
التلزم الفعلالماضيإالمعالواو,مثل(:جاءزيدوقدقامأبوه),فإنقيل:وقامأبوهوجبتقدير

(قد),ويجوزإثباتهوعدمهفيغيرذلك"( .)1

ورُهم}(,)8وقد
اءو ُكم َحص َرت ُ
ويستشهدالكوفيون علىرأيهمأيضاً بقولهتعالى{:أَو َج ُ
ص ُد ُ
ردالمبردعلىهذااالستشهادبقوله":وليساألمرعندناكماقالوا,ولكنمخرجها–واهللأعلمإذاقُ ِرئت
ّ
كذا:-الدعاء؛كماتقول(:لُعنواقً ِطعتأيديهم),فأماالقراءةالصحيحةفإنماهي(:أوجاؤوكم َحص َرةً
صدورهم)"( .)9

واألخفشعلىهذهالقراءة,حيثيقول":و(حصرةً) اسمنصبتهعلىالحال"( .)10
()1شرحالرضيعلىالكافية .46/2:
()2المفصلفيعلمالعربية .64:
( )3المقدمة الجزولية في النحو ,أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي (ت601ه) ,تحقيق وشرح :شعبان عبد
الوهابمحمد,راجعه:حامدأحمدنيلوفتحيمحمدجمعة,مطبعةأمالقرى1988,م .92:

()4شرحالرضيعلىالكافية .44/2:

()5اللبابفيعللالبناءواإلعراب .293/1:
()6شرحاألشمونيأللفيةابنمالك .620/2:
( )1حاشيةالخضريعلىشرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك,محمدالخضري,ضبطوتشكيلوتصحيح:يوسفالشيخ
محمدالبقاعي,دارالفكر(بيروت)1429ه2008-م .449/1:

()8سورةالنساء .90:

()9المقتضب .402/4:
()10معانيالقرآن .452/1:
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أن (قد) مضمرة ,منهم:
ورُهم} على ّ
اءو ُكم َحص َرت ُ
خرج آية{أَو َج ُ
وكثير من النحاة ّ
ص ُد ُ

()2
()1
اءو ُكم َحص َرت
الزمخشري  ,وأبو علي الفارسي  ,وعلى هذا الفراء أيضاً ,حيث يقول{ " :أَو َج ُ

صرتصدورهم"( .)3
ورُهم}يريد–واهللأعلم:-جاؤوكمقدح ِ
ُ
ص ُد ُ

صرت)صفةلموصوفمحذوفتقديره(:قوماحصرتصدورهم)( .)4
:إن(ح ِ
وقيل ّ

والقول الراجح هو قول البصريين بضرورة اقتران الماضي بــ(قد) ظاهرة أو مضمرة إذا وقع
الً,واهللتعالىأعلم .
حا 






















()1الكشاف .215/4:
( )2إيضاح الشعر (شرح األبيات المشكلة اإلعرب) ,أبو علي الفارسي (ت311ه) ,تحقيق :حسن هنداوي ,دار
القلم(دمشق)ودارالعلوموالثقافة(بيروت)ط1401/1ه1981-م .68:

()3معانيالقرآن .24/1:

( )4إعراب القرآن وبيانه ,محيي الدين الدرويش ,دار ابن كثير(دمشق-بيروت) ودار اليمامة(دمشق -بيروت)
ط1415/4ه1994-م .289/2:
62

المسولة الثانية عشرة
هل (ما) التعجبية موصولة؟ 


المبرد – رحمه اهلل -في جملة (ما أحسن زيداً)" :وقد قال قوم( :أحسن) صلة لــ(ما),
قال  ِّ
والخبرمحذوف"( .)1

المبردهذاالرأي,وعلِّلرفضهبقوله":ليسكماقالوا؛وذلكأناألخبارإنماتُحذف
وقدرفض ِّ
إذاكانفيالكالممايدلعليها"( .)2
المناقشة والتحليل :

اضالمبرد؛ألن
أن (ما)التعجبيةموصولة,والخبرمحذوف,وهذاموضعاعتر
ِّ
يرىالكوفيون  ّ
األخبارالتُحذفإالإذاد ّلعليهادليل .

":يحذفالخبرإذاكانفيالكالمداللةعلىالمحذوف"( .)3
قالابن جني ُ

والكوفيون قالوا بصلة (ما) التعجبية؛ هرباً من أن تكون (ما) وحدها اسماً ,فتقديرهم :الذي
حسنزيداًشيء( .)4
ّ

:أن (ما)التكوناسماً بغيرصلةإالفيالجزاءواالستفهام,
والذيدفعالكوفيين لهذاالرأي ّ
لكنالمبردردعليهمبقوله(":ما)التعجبيةتجريبغيرصلة,لمضارعتهااالستفهاموالجزاء"( .)5
ِّ

المبرد بأن(ما)تأتيمنغيرصلةبقوله":وتأتي(ما)نكرةفيمعنى
ي  ِّ
وقدوافق الزمخشر ُ

(شيء)منغيرصلةوالصفة,كقولهتعالى{:فَنع َّما ه َي}( ,)6وقولهمأيضاًفيالتعجب(:ماأحسن

زيداً)"( .)1

ول خفشفي(ما)ثالثةأقوال :

:وهوأن(ما)نكرةتامةبمعنى(شيء)ومابعدهاخبر,وهذاقولجمهورالبصريين .
القول األول
ّ

القول الثاني :وهو أن (ما) موصولة والفعل صلته ,والخبر محذوف واجب الحذف ,والتقدير( :الذي
أحسنزيدعظيم).

()1المقتضب .442/4:
()2المقتضب .442/4:
()3اللُمعفيالعربية .30:
()4المقتضب .442/4:
()5المقتضب .442/4:
()6سورةالبقرة .211:
()1المفصلفيعلمالعربية .149:
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القول الثالث :وهو أن (ما) نكرة موصوفة ,والفعل صفتها ,والخبر محذوف واجب ,والتقدير( :شيء
أحسنزيداًعظيم)(.)1

الفراءوكذل ابندرستويه":هياستفهاميةمشوبةبتعجب"( .)2
وقدقال ّ

وقالأبو علي الفارسي(":ما)بمنزلةشيء,وهيغيرموصوفة"( .)3

يينأن(ما)نكرةتامةبمعنىشيء,واهللتعالىأعلم .
والقول الراجحهوقولالبصر
ّ























حيان األندلسي ,تحقيق :محمد عثمان ,دار الكتب العلمية(بيروت)
( )1ارتشاف الضرب من لسان العرب ,أبو ّ

ط2011/1م .241/3:

قيقاتالوفيةبمافيالبهجةالمرضيةمنالنكاتوالرموزالخفية,
()2شرحالسيوطيعلىألفيةابنمالكمعحاشيةالتح
ّ
تأليف:محمدصالحبنأحمدالغرسي,دارالسالم(القاهرة)ط1421/1ه2000-م .362:

()3إيضاحالشعر .418:
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المسولة الثالثة عشرة
إبطال عمل (ما) العاملة عمل (ليس) إذا تقدم خبرها على اسمها 


المبرد–رحمهاهلل":-فأماقولالفرزدق :
قال ِّ
ــــــــاد ا
ــــــــب ُحوا قَـــــــــد أعـ َ
فوَصـ َ

نع َمـــــــــتَ ُهم

شـ ُــر
إذ ُهـــم قُـــريش واذ َمـــا مـــثلَ ُه ُم ب َ

()7

قدم"( .)2
,وذهبإلىأن
فالرفعالوجه-فيمثلهم,-وقدنصبهبعض النحويين
هخبرم ّ
ّ
ُ

المبردهذاالرأيبقوله":وهذاخطأفاحش,وغلطبيِّن"( .)3
وقدرفض ِّ
المناقشة والتحليل :

()4
أال يتقدم خبرها على اسمها ,و ّأال يتقدم
تعمل (ما) الحجازية عمل (ليس) بشروط  ,وهيّ :

معمولخبرهاعلىاسمها,و ّأالتُزادبعدها(إن),و ّأالينتقضنفيهابــ(إال) .


فيشرحهأن(ما)العاملةعملليس
فإنتقدمخبرهاعلىاسمهابطلعملها,فقدذكرالرضي

ّ
ّ
عزلعنالعملإذاتقدمخبرهاعلىاسمها,ومنمواضعإبطالعملها:أنيتقدمالخبر–ظرفاًكانأو
ّ
تُ

ماقائمزيد,ومافيالدارزيد؛وذلكلضعفهافيالعمل,فالتتصرففيالعملبأنتعمل
غيره-نحو:
ٌ

النصبقبلالرفع,كالفعل( .)5

":فإنقدمتالخبرأونقضتالنفيبــ(إال)لم
وعلىهذاالزمخشري(,)6وابن جني,حيثيقول
ّ
(:ماقائمزيد)"( .)1
يكنفيهإالالرفع,فتقول
ٌ



جوز بعضهم أنيتقدمخبر(ما)العاملةعملليسإذاكانظرفاًأومجرو اًر( .)8
وقد ّ

( )1البيت للفرزدق ,من البسيط ,في ديوانه ,204/1 :شرح أبيات سيبويه ,162/1 :همع الهوامع ,234/2 :خزانة
.,والمعنى:إنهمقدأعيدواإلى
األدب,138,133/4:وبالنسبةفي مغنياللبيب,82/1:شرحاألشموني 383/1:
كرمهمالمعهود,وهممنقريشأشرفبنيالبشر .

()2المقتضب .452/4:
()3المقتضب .452/4:
( )4انظر :حاشية ابن حمدون على شرح الملودي ,أبو العباس محمد بن حمدون ,دار الفكر(بيروت) 1429ه-

2008م ,332 ,155 ,154/1 :الحاشية العصرية على شرح شذور الذهب ,عبد الكريم محمد األسعد ,دار

الشواف(الرياض)ط1416/1ه1995-م,504/1:الفضةالمضيئةفيشرحالشذرةالذهبيةفيعلمالعربية,أحمدبن
ّ

زيد .94,93:

()5شرحالرضيعلىالكافية .181/2:
()6المفصلفيعلمالعربية .82:
()1اللُمعفيالعربية .30:

( )8مفتاحاإلعراب,أمينالدينأبوبكرمحمدبنعليالمحلِّي,تحقيق:محمدشايبشريف,دارابنحزم(بيروت)
ط1430/1ه2009-م .46:
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قدم) وأن يكون الخبر مضم اًر,
وجوز
ِّ
م ّ
ّ
المبرد أن تكون (مثلهم) منصوبة على أنها (نعت ُ
ذاتقدم
وتُنصب(مثلهم)علىالحال,كقولنا(:فيهاقائماً رجل)؛ألنالنعتاليكونقبلالمنعوت,وا
ّ

الً( .)1
أصبححا 

جوز أن تكون (مثلهم) صفة
ان
وقد واف
ِّ
الص ّب ُ
المبرَد في جواز نصبها على الحال ,كما ُ
ّ
ي ّ
لمفعولمطلقمحذوف,حيثيقول":قوله(:مثلهم)حالمنفاعلعملمقدمةعلىعاملهلتصرفه,

الًمثلعملالماضي"( .)2
أونعتلمفعولمطلقمحذوف,أي:عم 

:إنهغلط,وا ّن الفرزدقلم يعرفشرطهاعند
وقالابن هشام...(":واذ َما مثلَ ُه ُم ب َ
ش ُر)قيل ّ
الحجازيين,وقيل(:مثلهم)مبتدأ...وقيل:حال,والخبرمحذوف,أي(:مافيالوجودبشرمثلهم)"( .)3
وقدعلّقسيبويه علىالبيتالسابقفقالِ  :
أن بعضالناسينصبون(مثلهم)وهذاال
"حكي  ّ
ُ
يكاديعرف"( .)4
ُ
ونقلابن هشام عن سيبويه أنهقالعنالبيتالسابق":هذاشاذ"( .)5

علىالمبردبقوله":وأنكرأبوالعباسالوجهالذيذهبإليهسيبويهمنتقديم
ورد السيرافي 
ِّ
 ّ
خبر(ما)معاإلعمالحينيضطرالشاعر,وزعمأنالخبرمحذوف"( .)6

الً,
الًجمي 
وحذفالخبراليجوزإذالميدلعليهدليلفيالكالم,مثل(:بعدذكررجلفعلفع 
وأحسنإحساناًكثي اًر)تقول:عمرو,أيهذاعمرو( .)1

فإنلميكنعليهدليلفحذفهقبيح,فيكونأبوالعباسالمبردقدأنكرحملالبيتعلىوجه

ِّ
الضرورةفيتقديمالخبر,وحملههوعلىالضرورةفيحذفالخبر( .)8

أن
هوقولالمبردبعدمجوازتقديمخبر(ما)العاملةعملليسعلىاسمها,و ّ
والقول الراجح 
ِّ
(مثلهم)حال,واهللتعالىأعلم .





()1المقتضب .452/4:
حاشيةالصّبانعلىشرحاألشموني .351/1:
(  )2
ّ

()3أوضحالمسالكإلىألفيةابنمالك .361,360/1:
()4الكتاب .60/1:
()5أوضحالمسالكإلىألفيةابنمالك .360/1:
()6شرحأبياتسيبويه .163/1:

()1شرحأبياتسيبويه,السيرافي .164/1:
()8شرحأبياتسيبويه,السيرافي .164/1:
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الفصل الثاني
المبرد من الكوفيين في المسائل الصرفية
موقف ِّ
وفيه مبحثان:
المبرد فيها الكوفيين.
المبحث األول :المسائل الصرفية التي واف
ِّ
المبرد فيها الكوفيين.
المبحث الثاني :المسائل الصرفية التي خالف ِّ
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المبحث األول
المبرد فيها الكوفيين 
المسائل الصرفية التي واف
ِّ
وفيه أربع مسائل:
المسولة األولى :معاني زوائد األفعال.
المسولة الثانية :تحري الصفة التي على وزن (فَعلة).
المسولة الثالثة :المحذوف من كلمة ٍ
(هن).
المسولة الرابعة :القول في (هيهات).
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المسولة األولى
معاني زوائد األفعال 


المبرد –رحمهاهلل" :-وقال قوم:األفعالتلزمهاالزوائد,وتتصرفبها,فيلزمهاحروف
قال  ِّ
التاء في (تدحرج) ,وألف الوصل والنون في
المضارعة وغير ذلك من الزوائد ,كما لحق األربعة
ُ

(احرنجم) ,ونحوه ,وتضعيف الالم في قولك( :اقشعر) ,و(اطمأن) ,فكرهوا أن يبلغوا بها الخمسة,
فتلزمهاالزوائدفتخرجعنالمقدار,وتصيرإلىمايستثقل"( .)1

وقدعلّق-رحمهاهلل -علىرأيالكوفيين بقوله":واألسماءاليكرهذلكفيها؛ألنالزوائدغير

الزمةلها,وانكانتقدتدخلفيبعضهاوليسبمنزلةالالزمللمعاني,أالترىأنقولك(:اقتدر),

ٍ
هاألفعالإلىمعانبالزوائد,ولوالهذهالزوائدلمتُعلم"( .)2
و(استخرج),و(قاتل)قدخرجتهذ

خرجإليه .
هطلبأني ْ
ُ
فمعناه:أن
فمثالً:إذاقلنا(:استخرج),
ّ
واذاقلت(:قاتل),فمعناه:أنالفعلكانمناثنين .
ذاقلت(:فعل):فإنهلتكثيرالفعل .
وا
ّ

المبردقدوافقالكوفيينبقوله":وهذاقولحسنجميل"( .)3
ونجد ِّ

المناقشة والتحليل:

الفعل الثالثي قديكونمزيداً بحرفأوحرفينأوثالثةأحرف ,فالفعلالثالثيمزيدبحرف,
تفعل ,وتفاعل),
فعل ,وفاعل),ومزيدبحرفين,وأوزانه(:انفعل,وافتعل,وافع ّل ,و ّ
وأوزانههي(:أفعل ,و ّ

افعول ,وافعا ّل ,وافعوعل) ,والرباعي مزيد بحرف ,ووزنه:
ومزيد بثالثة أحرف ,وأوزانه( :استفعل ,و ّ

(تفعلل),ومزيدبحرفين,وأوزانه(:افعنلل,وافعل ّل) .
ولهذه الزيادات ٍ
معان وهي(:)4

()1المقتضب .283/1:
()2المقتضب .283/1:
()3المقتضب .284/1:
()4للتوسعانظر :

يع(عمان) ط1431/1ه2010-م:
 المغني في علم التصريف ,عبد الحميد ّالسيد ,دار صفاء للنشر والتوز ّ
.151-135

 دروسالتصريف,محمدمحييالدينعبدالحميد,المكتبةالعصرية(بيروت)1411ه1990-م.84-11: نزهة الطرف في علم الصرف ,ابن هشام األنصاري(ت161ه) ,تحقيق :أحمد عبد الحميد هريدي ,مكتبةالزهراء(القاهرة)1410ه1990-م.113-109:

 تصريفاألسماءاألفعال,فخرالدينقباوة,مكتبةالمعارف(بيروت)ط1419/3ه1998-م=.121-111:
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أوالً :معاني صيغ مزيد الثالثي:

ٍ
لمعان ,أشهرها :التعدية ,مثل( :أخرجت زيداً) ,وللدخول في الزمان
 -1صيغة (أفعل) تأتي

والمكان,مثل(:أصبح:أيدخلفيالصباح),ووجودالشيءعلىصفةمعينة,مثل(:أبخلتزيداً:

الً) ,والداللة على االستحقاق ,مثل( :أحصد الزرع :أي استحق الحصاد) ,وغيرها من
إذا وجدته بخي 

المعاني .

(طوف في البالد :أي أكثر
 -2صيغة ( ّ
فعل) ومن أشهر معانيها :التكثير والمبالغة ,مثلّ :
الداللةعلىالتوجه,مثل(:شرق:أيتوجهشرقاً),واختصار
(:فرحتزيداً),و
ّ
التطواف),التعدية,مثل ّ

الحكاية,مثل(:كبر:اهللأكبر),وغيرهامنالمعاني .
ّ

ٍ
لمعان من أشهرها :المشاركة ,مثل( :جاذبته الحديث) ,والمبالغة,
 -3صيغة (فاعل) وتأتي
مثل(:ناعمهاهلل:أيأكثرنعمته),وغيرهامنالمعاني .

(:أزعجتهفانزعج) .
-4صيغة(انفعل)ومنمعانيها:المطاوعة,مثل 

 -5صيغة (افتعل) ومن أشهر معانيها :المطاوعة ,مثل( :مألت الدلو فامتأل) ,واالشتراك,
مثل(:اقتتلزيدومحمد),واالتخاذ,مثل(:اختتممحمد:أياتخذخاتماً),وغيرهامنالمعاني .

 -6صيغة (تفاعل)  ومن أشهر معانيها :المشاركة ,مثل( :تقاتل محمد وعلي) ,والمطاوعة,
مثل(:باعدتهفتباعد),والداللةعلىالتدرج,مثل(:تزايدالمطر),وغيرهامنالمعاني .

(تحجر
تفعل) ومن معانيها :المطاوعة ,مثل( :علّمته فتعلّم) ,والصيرورة ,مثل:
ّ
 -1صيغة ( ّ
االتخاذ,مثل(:توسدالحجر:أياتخذهوسادة),وغيرهامنالمعاني .
الطين:أيصارحجرا),و
ّ

اخضر,واحو ّل) .
-8صيغة(افع ّل)وتأتيللمبالغة
,مثل(:احمر,و ّ
ّ

 -9صيغة(استفعل)ومنأشهرمعانيها:الطلب,مثل(:استغفر),والصيرورة,مثل(:استنوق
(:أرحتهفاستراح),
الجمل:صارناقة),واالتخاذ,مثل(:استأجره:أياتخذهأجيرا),والمطاوعة,مثل 

وغيرهامنالمعاني .

 -10صيغة (افعوعل) ومن أشهر معانيها :المبالغة ,مثل( :اعشوشبت األرض :أي كثُر
عشبها) .

)وتأتيللمبالغة,مثل(:اعلوط:أيتعلقبعنقالبعير) .
افعول
-11صيغة( ّ
ّ
اخضار) .
مبالغة,مثل(:احمار,و
-12صيغة(افعا ّل)وتأتيلل
ّ
ّ

 أسسالدرسالصرفيفيالعربية,أ.دكرممحمدزرندح,دارالمقدارللطباعة(غزة)ط1428/4ه2001-م:.52-42

 شذاالعرففيفنالصرف,أحمدالحمالوي,مكتبةالحلبي(مصر)ط1384/16ه1965-م.46-41: المفتاح في الصرف ,عبد القاهر الجرجاني ,تحقيق :علي توفيق الحمد ,مؤسسة الرسالة(بيروت)ط1401/1ه1981-م .51,50:
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ثانياً :معاني صيغ مزيد الرباعي:
-1صيغة(تفعلل)ومنأشهرمعانيها:المطاوعة,مثل(:دحرجتهفتدحرج) .
-2صيغة(افعنلل)ومنأشهرمعانيها:المطاوعة,مثل(:افرنقع) .
اقشعر) .
-3صيغة(افعل ّل)ومنأشهرمعانيها:المبالغة,مثل(:اطمأ ّن,و ّ
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المسولة الثانية
تحري الصفة التي على وزن (فَعلة) 


و(شاء لجبات) ,فزعم سيبويه أنهم
لجبة(,))1
قال  ِّ
المبرد –رحمه اهلل " :-وأما قولهم( :شاة ْ
ٌ
يقولون(:لجبة)و(لجبة),وانماقالوا(:لجبات)علىقولهم(:لجبة)"( .)2
ْ

:بلحرك؛ألنهاليلتبسبالمذكر,ألنهاليكونإالفي
وذكررأيالكوفيين بقوله":وقالقوم
ّ
نعلىأنهصفةكانمصيباً"( .)3
اإلناث,ولوأسكنهمس ّك
ّ

المناقشة والتحليل:

ح,أماإذاكانفيالصفةلمتحرك .
ّ
جمعتهحركتالعينبالفت
لة)إذاكانفياالسمو

وزن(ف ْع
ّ

قالابن جني":فإنكانفياالسمهاءالتأنيثفكانعلى(ف ْعلة)فجمعتهباأللفوالتاء,حركت
نات),و(قصعةوقصعات),فإنكان(ف ْعلة)وصفاً لمتحركعينها
العينبالفتحوذلكنحو(:ج ْفنةوجف
ْ

لةوخدالت)"( .)4
بات),و(خد
بةوصع
(:صع
نحو
ْ
ْ
ْ
ْ

ِّ
(":شاةلجبة ولجبات)فحركالجميع,
وذكرمحمدبنسعيدالمؤدبأنيونس بن حبيب قال

ْ
وقال:الأعرفلجبةبالتحريكفيالواحد"( .)5

وعد الخوارزمي تحريكالصفةعلى(ف ْعلة)منقبيلالشذوذ,فنراهيقول":وامرأةرْبعةوجمعها

(ربعات)-بالتحريك-وهوشاذ؛ألن(ف ْعلة)إذاكانتصفةالتُحركفيالجمع"( .)6

المبرد عندما وافق الكوفيين على أنها تأتي في الصفة بالتحريك؛ فذلك ألنه ال يلتبس
لكن  ِّ
بالمذكر,فهذااليكونإالفياإلناث .

أيشيخهسيبويه,وكذلكالخليل بن أحمدذكر(لجبة)بالتحريك( .)1
وقدسبقالمبردإليهذاالر

ِّ
ُ
وهو أنه يجوزتحريك (ف ْعلة) في الصفة إذا
المبرد فيه الكوفيين ,
والرأي الراجح هو ما وافق ِّ

كانتممااليلتبسبالمذكر,واهللتعالىأعلم .

()1شاةلجبة:هيالشاةالتيولّىلبنها .
()2المقتضب .411/2:

()3المقتضب .411/2:
()4اللمعفيالعربية .180:

ِّ
المؤدب ,تحقيق :حاتم صالح الضامن ,دار البشائر(دمشق)
( )5دقائق التصريف ,أبو القاسم بن محمد بن سعيد

ط1425/1ه2004-م .131:

()6شرحالمفصل(التخمير) .91/2:
()1العين .133/6:
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المسولة الثالثة

المحذوف من كلمة ٍ
(هن) 


ٍ
ني),وقدقالقوم:المحذوفمنههاء,
"تقولفيتصغير(هن
المبرد –رحمهاهلل :-
قال  ِّ
ُ
)(:ه ّ

ٍ
(:ه ّنية)"( .)1
فقالو
افيتصغير(هن) ُ

المناقشة والتحليل:

ٍ
لميعترضعلىهذاالرأي,بلوافقه

المبرد 
يرىالكوفيون 
أنالمحذوفمن(هن)هوالهاء,و ِّ
خفياً
بقوله":وجملةهذاالبابأنهاليكونالمحذوفمنالثالثةإالحرفلينياءأوواو,أوحرفاً  ّ
,كماحذفهذالخفائه"( .)2
وهوالهاء,أويكونمضاعفاً,فتحذفمنهاستثقا 
الً
ُ

افقهمفيأنالمحذوف
المبرد ّأنهقديكونالمحذوف(هاء)كماقالالكوفيون,بلإنّهيو
فمذهب ِّ
ّ
ٍ
)هوالهاءبقوله":كماحذفهذالخفائه" .
من(هن
ُ

ٍ
ىكثيرمنالنحاةأنالمحذوفمن(هن)هوالواو,ويقولبهذاابن جني(,)3والعكبري,
وير
ٍ
األصلفي(هن)هن ٌو,لقولهم(:هنوات)"( .)4
حيثيقول":و

يقولالشاعر :

علَـــــــى َه َنـــــــو ٍ
ات َ
َ
شـــــــو ُنها ُمتَتَـــــــابعُ

ــــــن نـــــــز ٍ
ار قَـــــــد َجفَـــــــاني َو َم َّلنـــــــى
أ ََرى ابـ َ

()5

قالابن عصفور":وأُبدلتمنالواوفي(هناه),واألصل(هناو),فأبدلتالواوهاء,وهومن

ٍ
الً؛ألنهاليحفظتركيب(هنة),وأيضاًفإنهلوكانكذلك
لفظ(هن),والتجعلالهاءالتيبعدألفأص 
لكانمنباب:سِلسوقِلق,وذلكقليل"( .)6
ٍ
المحذوفمن(هن)هوالهاء,واهلل
افقالمبرد فيهالكوفيين,وهوأن
والرأي الراجح هو ماو
ِّ

تعالىأعلم .

()1المقتضب .543/2:
()2المقتضب .543/2:

()3سرصناعةاإلعراب .250/2:
()4اللبابفيعللالبناءواإلعراب .313/2:
الصحاح:
( )5البيتمنالطويل,بالنسبةفي األصولفيالنحو,321/3:سرصناعةاإلعرابّ ,212/2,162/1:
 ,2011/5إيضاح شواهد اإليضاح ,801/2 :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ,11/1 :لسان العرب:

عني بعد
إن ابن نزار هذا نفر مني وتخلّى ّ
يستقبح ذكرها ,والمعنىّ :
 .366/15جفاني :هجرني ,والهنوات :األفعال ُ
إساءاتيالمتكررة .

(  )6الممتع في التصريف ,ابن عصفور اإلشبيلي ,تحقيق :فخر الدين قباوة ,دار المعرفة(بيروت) ط1401/1ه-
1981م .401:
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المسولة الرابعة
القول في (هيهات) 


المبرد–رحمهاهلل":-فأما(هيهات)فتأويلها:فيالبعد,وهيظرفغيرمتمكن؛إلبهامها,
قال ِّ
وألنهابمنزلةاألصوات" .

ون}(,)1فم ْنقال
ات َهي َه َ
فمنهمم ْنيجعلهاواحداً,كقولك(:عْلقاة),فيقولَ {:هي َه َ
وع ُد َ
ات ل َما تُ َ

ذلكفالوقفعنده(هيهاه)وتركالتنوينللبناء .

ون},واذاوقفعلى
ومنهمم ْ
وع ُد َ
نيجعلهاجمعاًكــ(بيضات),فيقولَ {:هي َهات َهي َهات ل َما تُ َ
هذاالقول,وقفبالتاء,والكسرةإذاأردتالجمعللبناءكالفتحةإذاأردتالواحد .
ٍ
(:هيهاتيافتى)( .)2
ةفيالجميع,نون,فقال
وم ْنجعلهانكر
ّ
":وقالقوم:بلنونوهيمعرفة؛ألنالتنوينفيتاءالجمعفي
ثمذكررأيالكوفيين بقوله
ّ
موضعالنونمن(مسلمين),وقال:والدليلعلىذلكأنمعناهفيالبعدكمعناه,فلوجازأنت ِّ
نكرهوهو

جمع,لجازأنتنكرهوهوواحد"( .)3

المبردهذاالرأيبقوله":وهذاقولقوي"( .)4
وقدأيد ِّ

المناقشة والتحليل:

(هيهات) كلمة تبعيد ,وقد قُ ِرئ بها ,بالفتح والكسر والضم-في آخرها ,)5(-كلها بتنوين وبال

تنوين(,)6فقدقرأأبوجعفر(هيهات)بكسرالتاءوقرأالباقونبفتحالتاء(.)1

يقولالشاعر :

وهيهـــــات خـــــ نل بـــــالعقي نواصـــــلُه

العقيـــــــــ ُ وأَهلـــــــــه
فهيهـــــــــات هيهـــــــــات َ

()8

()1سورةالمؤمن ون .36:
()2المقتضب .148/3:
()3المقتضب .148/3:
()4المقتضب .148/3:
()5غريبالحديث,القاسمبنسالمالهروي(ت224ه),دارالكتابالعربي(بيروت)1396ه1916-م .415/3:
()6الكشاف,جاراهللالزمخشري .32/3:
()1الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .16/3:
الطباع ,دار األرقم بن أبي األرقم(بيروت)
( )8البيت لجرير ,من الطويل ,في ديوانه ,شرح وضبط :عمر فاروق ّ

الصحاح ,1805/5 :إيضاح شواهد
ط1411/1ه1991-م ,392:العين ,64/1 :الخصائصّ  ,44/3 :
قيق:
اإليضاح ,192/1:شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ,4291/1 :لسان العرب .553/13 :أي ب ُعد الع ُ

ق:وادبالعاليةلبنيكلب,وهناجريريهجوالفرزدق,ويمدحعبدالعزيزبنالوليدبنعبدالملكبنمروان .
والعْقي ُ
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و(هيهات)بفتحالتاءلغةأهلالحجاز,وبكسرهالغةأسدوتميم,ومنالعربم ْنيضمها,وقُ ِرئ

,وتنونعلىاللغاتالثالث( .)1
بهنجميعاً
ّ
ّ

ة...فكأنهقال:بعداً
ن,فقال:هيهاةٌ,فإنهنوىالنكر

نو
ُ
قالابن جني في(هيهات)":وم ْن ّ

نون,فإنهنوىالمعرفة,فكأنهقال:البعدالبعد"( .)2
لمي ِّ
ُبعداً,وم ْن ُ
وأهلالحجازيقولونفي(هيهات):أيهات( .)3

وعلىهذافإن(هيهات)تُقرأبالكسروالفتحوالضموبتنوينوبغيرتنوين,واهللتعالىأعلم .





















()1المفصلفيعلمالعربية,جاراهللالزمخشري .160:
()2سرصناعةاإلعراب .160/2:
()3المزهرفيعلوماللغةوأنواعها,السي وطي .261/2:
15

المبحث الثاني
المبرد فيها الكوفيين
المسائل الصرفية التي خالف ِّ
وفيه أربع مسائل:
المسولة األولى :كسر حرف المضارعة في (ييجل).
(شهية).
المسولة الثانية :جمع كلمة
ّ

المسولة الثالثة :إبدال الهمزة من غير علّة.

المسولة الرابعة :حذف الهمزة من غير علّة.
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المسولة األولى
كسر حرف المضارعة في (ييجل) 
المبرد –رحمه اهلل " :-إن كان الفعل على (ف ِعل) كان مضارعه صحيحاً إذا كان على
قال  ِّ
ِ
ِ
ِ
عيوجع)؛ألنالواولمتقعبينياءوكسرة,وثبات
ليوحل)(,وج ْ
(ي ْفعل)وذلكقولك(:وجلي ْوجل)(,وح ْ
(:يوم),وماأشبهه"( .)1
الواوبعدالياء-إذالميكنكسرة-غيرمنكر,كقولك ْ
وقداستنكرذلكبعضهم-ولهوجهفيالقياس-فقالوا(:ي ْيجل),و(ي ْيحل) .

القلبإنما يجبإذاسكنأولالحرفين,
د؛ألن
":وليسذلكبجي
وعلّقعلىهذاالرأيبقوله
ّ
ّ
ّ
ود),و(ميوت)؛ألنهمن(ساديسود),و(ماتيموت)"( .)2
(:سي
نحو(:سيِّد)(,ميِّت),وأصلهما
ْ
ْ

ثمذكررأيالكوفيينفيهذهالمسألةفيقول":وقالقوم:نكسرأوائلالمضارعة,لتنقلبالواو
ياء ,كما في (مي ازن) ,و(ميعاد) ,وقالوا :نقول:
ياء؛ ألن الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها ,انقلبت ً
ً

(يِيجل),و(يِيحل)"( .)3

المناقشة والتحليل:
الفعلالمضارعيبدأبأحدأحرفكلمة(نأتي),واألصلفتححرفالمضارعةمطلقاً؛ألنهحرف
الفتحةأخفالحركاتفهيأولى( .)4
مبدوءبهفالبدمنتحريكهو
ّ
ْ

المبردعلىهذابقوله":ولوكسروا
والكوفيون يكسرونحرفالمضارعةفي(يِيجل),وقدعلّق ِّ
األحرفالثالثة(:الهمزةوالتاءوالنون),لكانقياساًعلىقولكبالكسرفيباب(ف ِعل)كلّهإذاقلت(:أنا
ِ
لما كسروا الياء في (يِيجل) ,علمنا أن ذلك لتنقلب الواو ,ولوال ذلك لم
إِعلم) ,و(أنت تعلم) ,ولكن ّ
يكسرواالياء,وهذاقبيح؛إلدخالهمالكسرفيالياء"( .)5

ِ
ع(وجل):يِيجل ,فكسرواالياءلتنقلبالواو
يقولابن جني :قالالمازني":وقالقومفيمضار
ب ْعد لكسرة
ياء ,نحو( :ميزان) وهذا أقيس ,وفيه ُ
ياء؛ ألن الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها أُبدلت ً

الياء"( .)6

()1المقتضب .121/1:
()2المقتضب .121/1:
()3المقتضب .121/1:
( )4إيجاز التعريف في علم التصريف ,جمال الدين بن مالك الجياني(ت612هـ) ,تحقيق :محمد المهدي عبد الحي
عمارسالم,منمنشورات:عمادةالبحثالعلميبالجامعةاإلسالمية(المدينةالمنورة)ط1422/1ه2002-م .13:

()5المقتضب .121/1:

( )6المنصف(شرحكتابالتصريفألبيعثمانالمازني) ,أبوالفتحعثمانبنجنيالموصلي(ت392:هـ),دار
إحياءالتراثالقديم,ط1313/1هـ1954-م .202:
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وعلّق ابن جني علىالقول السابق للمازني بقوله ":وقوله في قول م ْن قال( :يِيجل)(:وهذا

:أنوجهالقياسفيهأنقبلالواوكسرة,وهذايجبفيهقلبالواوالساكنةياء"( .)1
أقيس),يريد
ّ

قبحهذا
المبرد ُي ِّ
وأهلالحجاز يقولون:نبدلهاعلىما قبلها,فنقول(:ياجل),و(ياح
ل),ولكن  ِّ
ّ
الرأيويعلِّلذلكبقوله":وهذاقبيح؛ألنالياءوالواوإنماتُبدالن,إذاانفتحماقبلهما,وكلواحدةمنهما
فيموضعحركة,نحو(:قال),و(باع),و(غزا),و(رمى) .

ماغيرمغيرتين,نحوقولك(:ق ْول),و(ب ْيع),
فأماإذاسكنا,وقبلكلواحدةمنهمافتحة,فإنه
ُ
وكذاإنسكنماقبلهمالمتغيرا,كقولك(:رْمي),و(غ ْزو)"( .)2

وقالبعضهمفي(ي ْوجل):ي ْيجل,وقالواأيضاً:يِْيجل,كلذلكهرباًمنالواو"( .)3

جوزها
ي ِّ
وبعد أن عرض  ِّ
المبرد األقوال الثالثة – ي ْيجل ,وياجل ,ويِيجل -وعلّق عليها ,نجده ُ
علىب ْعد,ولكنرأيهأنالقياسوالقولالمختارهو(:ي ْوجل),و(ي ْوحل)( .)4
ُ

المبرد كثيرون :فهذا العكبري ذكر اللغات األربع في ( ِ
ِّ
ويرجح (ي ْوجل) حيث
وجل)
وقد وافق
ِّ
ِ
يقول":وجليوجل:وفيهأربعلغاتأجودهاإثباتالواو؛لعدمعلّةالتغيير,والثانيةإبدالهاألفاً؛إيثا اًر

الثالثةإبدالهاياء,فقالوا(:ييجل)؛إيثاراللتجانس,
فبالحذففخفّفتباإلبدال,و
للتخفيف؛ألنهالمتُخفّ
ُ
ً
والرابعةكسرياءالمضارعةمعالياءالثانيةإتباعاً"( .)5

الرضيأيضاً":وتركواالكسر؛ألنالياءمنحروفالمضارعةاستثقلعليها"( .)6
وقال َّ

 وبعض النحاة عد كسر الياء شذوذاً( ,)1قال ابن الحاجب " :وش ّذ في مضارع ِ
(وجل) ي ْيجل,
وياجل,ويِيجل"( .)8

ولالمبردبأن األفضلفي مضار ِ
ع(وجل)هو(:ي ْوجل)بإثبات الواو,واهلل
والقول الراجح هوق
ِّ

تعالىأعلم .





()1المنصفالبنجني .203:
()2المقتضب .128/1:

()3سرصناعةاإلعراب,ابنجني .368/2:
()4المقتضب .128/1:
()5اللبابفيعللالبناءواإلعراب .385/2:
()6شرحالرضيعلىالكافية .19/4:

()1شمسالعلومودواءكالمالعربمنالكلوم .1080/11:
()8الشافيةفيعلمالتصريف,أبوعمروجمالالدينابنالحاجب(ت646:هـ),تحقيق:حسنأحمدالعثمان,المكتبة
المكية(مكة),ط1415/1ه-ـ1995م .96:
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المسولة الثانية
(شهية) 
جمع كلمة
ّ
"وقالقومفيجمع(شهية):شهاوى"( .)1
المبرد–رحمهاهلل:-
قال ِّ
ّ

وقدأبدى اعتراضهعلىرأيالكوفيين بقوله":فهذاعندهمعلىقياسم ْن قالفي(مطية):

مطاوى,وليسالقولعنديماقالوا,ولكنهجمع(ش ْهوى),وهومذهبأكثرالنحويين"( .)2

المناقشة والتحليل:

ديعترضعلىهذابحجةأن(شهاوى)هوجمع

المبر
(شهية)على(شهاوى),و ِّ
يجمعالكوفيون ّ
(شهوى),وليس(شهية) .
ّ

يبدلون الهمزة واواً ,وان لم تكن ظاهرة في
وقد ّ
أيد ابن عصفور الكوفيين ,حيث قال " :وقد ُ
ةومطاوى,وشهيةوشهاوى,علىأنهقديجوزأنتكون
:مطي
المفرد,إذاالالمواواً فياألصل,نحو
ّ
ّ
غنيبهعنجمعشهية,لكونهمافيمعنىواحد"( .)3
(شهاوى)جمع(شهوى),استُ
ّ
جمعشهية,وكذلكجمعشهوى .
جوزأنتكون(شهاوى)
ّ
فابن عصفور ُي ّ

أيالمبرد :
ولكننانجدأغلبالمعاجمعلىر
ّ

أن (ش ْهوى)مفرد(شهاوى)(,)4ونقول:رجلشهوانوشهواني:
فقدوردفيالقاموس المحيط  ّ
إذاكانشديدالشهوة,والجمعشهاوىكسكارى( .)5

 والشهوان:الشديدالرغبةفيالشيء,وهىشهوىوجمعها(شهاوى)( .)6

وقدوردفي معجم اللغة العربية المعاصرة":شهوانجمعهاشهاوىومؤنثهاشهوى"(,)1وكذلك

فيتاج العروس":هيشهوىوجمعهاشهاوى"( .)8

شهية ,واهلل تعالى
والرأي الراجح هو قول
ِّ
المبرد في أن (شهاوى) جمع (ش ْهوى) وليس جمع  ّ
أعلم .

()1المقتضب .112/1:
()2المقتضب .112/1:

()3الممتعفيالتصريف .604/2:
()4القاموسالمحيط,الفيروزأبادي(ت811ه),مؤسسةالرسالة(بيروت),ط1406/1ه1986-م .1301/1:
( )5النهايةفيغريبالحديثواألثر,اإلماممجدالدينبناألثير(ت606ه),تقديمواشراف:عليبنحسنالحلبي
األثري,دارابنالجوزي(الرياض)ط1430/5ه .498:
()6المعجمالوسيط,مجمعاللغةالعربية .498/1:

()1معجماللغةالعربيةالمعاصرة,أحمدمختارعبدالحميدعمر,عالمالكتب,ط1429/1هـ2008-م .1245/2:

( )8تاج العروس من جواهر القاموس ,محمد مرتضى  ُّ
الزبيدي(ت1205هـ) ,من منشورات دار مكتبة الحياة(بيروت)
ط1306/1ه .403/38:
19

المسولة الثالثة
إبدال الهمزة من غير علّة 


المبرد –رحمهاهلل" :-اعلمأنقوماً منالنحويينيرونبدلالهمزةمنغيرعلّةجائ اًز,
قال  ِّ
فيجيزون(قريت),و(اجتريت)فيمعنى(قرأت),و(اجترأت)"( .)1

تصح
ولقد أظهر اعتراضه على هذا الرأي بقوله " :وهذا القول ال وجه له عند أحد ممن
ّ
معرفته,والرسملهعندالعرب"( .)2

المناقشة والتحليل:

جوزالكوفيونإبدالالهمزةمنغيرعلّةإالطلباً للتخفيف,وذلكقولهمفي(قرأت):قريت,
 ُي ِّ
وفي(بدأت):بديت,وفي(توضأت):توضيت( .)3

الكوفيين,فهويبدلالهمزةإذاكانتساكنةإلىحرفمنهحركةماقبلها,
وقدوافقالزمخشري
ُ
مثل:رأسوقرأت,فتصبح:راسوقريت( .)4

بعض النحويين للكوفيين:كيفتقولونفيمضارع(قريت)؟,فقالوا(:أ ْقرا),فقدتركوا
وقدقال ُ
أخلصهاياءلزمهأنيقول(:ي ْقري),كماتقول(:رميت
قولهممنحيثلميشعروا؛ألنم ْنقلبالهمزةف
ً
أرمي)؛ألن(فعلي ْفعل)إنمايكونفيحروفالحلق( .)5

اضطر شاعر ,جاز أن يقلب الهمزة عند
فالمبرد يرفض إبدال الهمزة من غير علّة ,إال إذا
 ِّ
ّ
الوقفعلىحركةماقبلها,فيخلصهاعلىالحرفالذيمنهحركةماقبلها,مستشهداًبقولالشاعر :
()6
ــــــــــــت أَ َذ َّل مـــــــــــــن وتـ ٍ
ـــــــه بـــــــالفهر واجـــــــي
ــــــــــــاع
ــــــــــــد بقـ
وكنـ
ٍ
ش ِّ
ُي َ
س ُ
َ
ـــــــج ُج أر َ
َ

اجئ) ,وهذا إنما جاز لالضطرار ,كما يجوز صرف ما ال ينصرف,
حيث أبدل الهمزة ,واألصل (و ِ
وحذفمااليحذفمثلهفيالكالم( .)1
ُ

()1المقتضب .191/1:
()2المقتضب .191/1:
()3سرصناعةاإلعراب,ابنجني .369/2:
()4المفصلفيعلمالعربية .349:
()5المقتضب .198/1:
حمنبنحسان,منالوافر,فيشرحأبياتسيبويه,306/2:الخصائص,154/3:شرحالمفصل:
()6البيتلعبدالر
ّ

 ,114/9لسان العرب ,191/1 :وبال نسبة في سر صناعة اإلعراب .369/2 :التاء في (كنت) يخاطب بها عبد
شجج:يضربويكسر,والفهر:الحجرإذاكانملء
مناالرض,وي ّ
ُ
القاع:المستوي

الرحمنبنالحكمبنأبيالعاصي,

الكف ,والواجى:اسمفاعلمنوجأتعنقهأجؤها,إذاضربتها,ويضربالمثلفيالذلوالمهانةبالوتد,فيقال:هوأذل
المعنى:يقولالشاعرلمهجوه:لولمتكنالخلفاءمنكم,لكنتمأذلمنوتدفياألرض .
منوتدبقاع,و
ّ
()1المقتضب .200/1:
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علىقولالمبردبأنهاليجوزاإلبدالإالفيالضرورة,قال
ونجدابن جني(,)1وابن عصفور
ِّ
ابن عصفور":وابدالالياءمنالهمزةبغيراطِّراد في:قرأتوبدأتوتوضأت,فقالوا:قريتوتوضيت
وبديت...وجميعهذااليقاسعليهإالفيضرورةشعر"( .)2
ُ

وبعض النحاةعدهلغة ضعيفة ,قال السيوطي(":قريت ,وتوضيت)لغةضعيفة,فإذا دخل
الجازمعلىالمضارعفيهذهاللغةلميجزحذفاآلخرله؛ألنحكمهحكمالصحيح"( .)3

وكثيرمنالنحاةعلىأناإلبدالفي(قريت)منغيراطّرادوليسمنالقياس,فعلىهذاالرأي
()4
حيان,حيثيقول":وأبدلتالياءمنالهمزةبغيراطِّرادفي(قرأت,وتوضأت)
نجدابن جني ,وأبا ّ
...فقالوا(:قريت,وتوضيت)"( .)5
(قرأت) ,وليس بالكثير ,واألصل
وعده ابن األثير من الشذوذ ,بقوله " :وقد شّذ :قريت في 

الهمز"( .)6
أعلم .

هوقولالمبردوج ّلالنحاة,بأنإبدالالهمزةمنغيرعلّةاليجوز,واهللتعالى
والقول الراجح
ِّ














()1الخصائص .151/3:
()2الممتعفيالتصريف .381/2:
()3همعالهوامع .206/1:
()4الخصائص .154/3:

()5ارتشافالضربمنلسانالعرب .210/1:
()6النهايةفيغريبالحديثواألثر .421/1:
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المسولة الرابعة


حذف الهمزة من غير علّة 

"ويجيزهؤالءحذفالهمزةلغيرعلّةإالاالستثقال"( .)1
قال ِّ
المبرد–رحمهاهللُ :-

وقداعترضعلىرأيالكوفيينهذابقوله":وهذاالقولفيالفسادكالقولالذيقبله"( .)2
وقدقصدبالرأيالذيقبله:إبدالالهمزةمنغيرعلّة .

اء)
الً":وهميقولونفيجمع(بر
وأضافقائ 
ُ
آء)على(كريم)و(كرماء),و(بِر ٌ
يء)الذيهو(بر ُ
ِ
آء)"( .)3
يم)و(كرام),فهؤ
على(كر
اء)فاعلم,فيحذفونالهمزةمن ُ
ُ
الءالذينوصفنايقولون(:بر ٌ
(بر ُ

المناقشة والتحليل:

يمنع القياسعلى
يرى الكوفيون أنهيجوز حذف الهمزة لالستثقال دونعلة أخرى ,رغم أنه ُ
حذف الهمزة أو إبدالها إال عند الضرورة( ,)4ولكنهم يعلِّلون سبب حذف الهمزة :بأن الهمزة حرف
مستثقل,وحذفهاليضيرإذاد ّلعليهدليل( .)5

اء"( .)6
آء
الفراء
ُ
ُ
)أشرتإليهبصدرك,فقلت:بر ُ
":إنتركتالهمزمن(بر ُ
قال ّ

أوياءأصليتينأو
ؤيدالزمخشريحذفالهمزة,حيثيقول":وانكانحرفاًصحيحاًأوواواً
وي ّ
 ُ
ً
مزيدتينلمعنى,ألقيتعليهحركتهاوحذفت,كقولك(:م ْنبوك,وأبويوب)"( .)1

رد
واحتج الكوفيون بأنحذفالهمزةيشبهصيغة(فاعل)فيقولك(:رجلشا ٌ
ك السالح),وقد ّ
ك السالح),فإنماأدخل
المبرد هذااالحتجاجبقوله":وليسذامنذلكفيشيء؛ألنهم ْن قال(:شا ٌ
ِّ
ألف (فاعل) ,وبعدها األلف التي في الفعل المنقلبة وهي عين ,فتحذف ألف (فاعل)؛ اللتقاء

الساكنين"( .)8

":وحذفتالهمزةعلىغير
ؤيدهابن عصفور بقوله
 ِّ
ة,وي ّ
ُ
فالمبرد يرفضحذفالهمزةبغيرعلّ ُ
آء"( .)9
اء),واألصل ُ
ُ
:بر ُ
قياسمن(بر ُ
()1المقتضب .198/1:
()2المقتضب .198/1:
()3المقتضب .198/1:
()4الخصائص,ابنجني .151/3:
()5المقتضب .198/1:
()6معانيالقرآن .149/3:

()1المفصلفيعلمالعربية .349:
()8المقتضب .198/1:
()9الممتعفيالتصريف .620/2:
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آء)
ؤيدهمالسيوطي أيضاً,حيثقال":وحذفالهمزة
وي ّ
اء),واألصل ُ
ُ
 ُ
(:بر ُ
قليل,كقولهم(:بر ُ
علىوزنظرفاء"( .)1

برآء,
المبرد ّ
والرأي الراجح هو رأي ِّ
أنهاليجوز حذف الهمزة بغيرعلة,وأنجمع(بريء)ُ :

واهللتعالىأعلم .













()1همعالهوامع .206/1:
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الفصل الثالث
المبرد في تعامله مع الكوفيين
منهج ِّ
وفيه ثالثة مباحث:
المبرد في عرض المسائل النحوية والصرفية.
المبحث األول :منهج ِّ
المبرد في اعتراضاته على الكوفيين.
المبحث الثاني :منهج ِّ
المبرد على الكوفيين في ضوء مذهبه البصري.
المبحث الثالث :اعتراضات ِّ
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المبحث األول
المبرد في عرض المسائل النحوية والصرفية 
منهج ِّ
ئوالمطّلعفي
فيةعلىأسستبرزجلياًللقار 
منهجالمبردفيعرضالمسائلالنحويةوالصر
ِّ
قام
ُ

كتابالمقتضب,أهمها :
ّ


تنوع االستشهاد.
ّ -7

 -2مراعاة القياس وااللتزام به.
القراء الذين ق أروا مخالفين قواعد اللغة العربية.
 -4تلحين ّ
 -3إسناد آرائه بالعلل.

 -5عرض األقوال واألوجه المتعددة في المسولة الواحدة وترجيح أحدها.
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تنوع االستشهاد:
أوالًّ :
ومن ذل :

 -7كثرة االستشهاد بآيات القرآن الكريم:
عداستشهادأبيالعباسالمبردبآياتالقرآنالكريممنأبرزمالمحمنهجهفيعرضالمسائل
ُي
ِّ

لقمةالفصاحةوالبالغة
النحويةوالصرفيةفيكتابهالمقتضب,فالقرآنالكريمهوكالماهللالذييمثّ ّ
واإلعجاز,فاليكاديخلوبابمنأبوابكتابهالمقتضبإالوفيهاستشهادبآياتاهلل .

فهاهويستشهدبآياتالقرآنالكريمعلىالحروفالتيينتصبالفعلالمضارعبعدها(بأن)

(أن) بعدها
مضمرة ,يقول " :واعلم أن هاهنا حروفاً تنتصب بعدها األفعال وليست الناصبة ,وانما ْ
مضمرة ,فالفعل منتصب (بأن) ,وهذه الحروف عوض منها ,ودالة عليها ,فمن هذه الحروف الالم

َّ
َّم
المكسورة,ولهاموضعان:أحدهمانفي,واآلخرإيجاب,وذلكمثلقوله{ :ل َيغف َر لَ َ الل ُه َما تَقَد َ

()7
من َذنب َ َوما تَو َّ
ين }(,)2
ان اللَّ ُه ل َي َذ َر ال ُمؤمن َ
َخ َر}  ,وموضعالنفي:قوله–تباركوتعالىَ { :-ما َك َ
َ

فــ(أن) بعد هذه الالم مضمرة ,وذلك ألن الالم من عوامل األسماء ,وعوامل األسماء ال تعمل في

األفعال"( .)4

أن بناء الفعل من أسماء الزمان أو المكان يصبح على مثال المفعول,
وكذلك يستشهد على ّ

وذلكفيقوله":إنبنيتمنالفعلاسماً لمكانأوزمان,كانك ّل واحدمنهماعلىمثالالمفعول؛

ب أَنزلني ُمن ًَزال ُم َب َارًكا}(,)3وقولهتعالى(:)5
ألنالزمانوالمكانمفعولفيهما,كماقالَ { :وُقل َر ِّ

اها}( .)1(")6
س َ
{بسم اللَّه َمج َر َ
اها َو ُمر َ

وقال أيضاً":اعلمأنكإذاقلت(:هذاثانياثنين),فمعنىهذا(:أحداثنين)؛كماقالاهلل

ين َكفَُروا ثَان َي اث َنين}( .)9(")8
{ :إذ أَخ َر َج ُه الَّذ َ

()1سورةالفتح .2:

()2سورةآلعمران .119:
()3المقتضب .306/2:
()4سورةالمؤمنون .29:

()5الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .301/2:
()6سورةهود .41:

()1المقتضب .416/2:
()8سورةالتوبة .40:
()9المقتضب .469/2:
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المبرد على كسركافالخطابللمؤنث,حيثقال":فإنسألتامرأةعنرجل,
وقداستشهد ِّ

قلت ( :كيف ذ ِ
ال َك َذل
اك الرج ُل؟) تكسر الكاف؛ ألنها لمؤنث ,قال اهلل { :قَ َ
اء}( .)2(")7
َي َ
ش ُ

اللَّ ُه َيخلُ ُ َما

ٍ
ِ
وعمرو),
يدأمس
وقالأيضاً":واعلمأناسمالفاعلإذاكانلمامضى,فقلت(:هذاضاربز

س َك ًنا
جازلكأنتنصب(عم اًر)علىالمعنىلبعدهعنالجار,ومنذلكقولاهللَ { :و َجاع ُل اللَّيل َ
َو َّ
س َوالقَ َم َر ُحس َبا ًنا}()3علىمعنى(:وجعل)فتنصب"( .)3
الشم َ

()1سورةآلعمران .41:
()2المقتضب .222/3:
()3سورةاألنعام .96:
()4المقتضب .426/4:
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 -2قلّة االستشهاد بالحديث النبوي الشريف:
المبرد بالحديث النبوي الشريف ,حيث
يتّضح جلياً للقارئ في كتاب المقتضب قلّة استشهاد  ِّ

استشهدفيهعلىضخامته–أربعةأجزاء -بحديثينفقط,ولع ّل ذلكسيٌر علىنهجكثيرمنالعلماء
ااالستشهادبالحديثالنبويبحجةأن الرواةأجازواروايةالحديثبالمعنى,وأنهوقع
والنحاةالذينمنعو
ّ

فيمارويمنالحديث؛ألنكثي اًرمنالرواةكانواغيرعرب,وأنأئمةالنحوالمتقدمينلم
اللحنكثي اًر
ُ
يحتجوابشيءمنه( .)7

ِ
":فأما(است)فــ(فعل)متحركة
فمناستشهادالمبردبالحديثفيكتابهالمقتضب,نراهيقول
ِّ
ِ
:فلعلها(ف ْعل)أو(فُ ْعل),فإنالدليلعلىماقلنا(س هٌ)
العين,يدلكعلىذلك(:أستاه),فإنقالقائل
السه(,)4())2
فاعلم,فتردالهاءالتيهيالم,وتحذفالعينويفتحالسين,وفيالحديث(:العين وكاء َّ

اإلنسانإذاكانمتنبهاعلىمايخرجمنهمنالريح"( .)3
:أن
ّ
معناه ّ

وكذلك يقول " :فإن جعلت (أحمر) اسماً ,جمعته بالواو والنون ,فقلت (األحمرون),
الخضروات
ا
(:حم ِروات),و(صفروات),وجاءعنالنبي( :ليس في
و(األصفرون),وقلتفيالمؤنث
ْ

صدقة)()5؛ ألنه ذهب مذهب االسم ,و(الخضروات) في هذا الموضع :ما أ ِ
طباً ,ولم يصلُح أن
ُكل ر ْ
خرفيؤكليابساً"( .)6
ُي ّد
ُ

()1انظر:خزانةاألدب,البغدادي,11/1:والمدارسالنحوية,شوقيضيف .80:
وتكملةالحديث":العينوكاءالسه,فمننامفليتوضأ":سننابنماجه,الحافظأبوعبداهلل
( )2الس ِه:حلقةالدبر .
ّ
محمد بن يزيد القزويني الشهير بــ(ابن ماجه) (ت215ه) ,عناية :صدقي جميل العطار ,دار الفكر(بيروت)
ط1421/1ه2001-م .129:

( )3الحديثفيسننابنماجه,129:والسننالكبرى,أبوبكرأحمدبنالحسينبنعليالبيهقي(ت458ه)دار
الفكر(بيروت) ط1419/1ه1999-م ,208/1 :ونيل األوطار من أحاديث سيِّد األخيار ,محمد بن علي بن محمد
الشوكاني(ت1255ه),مكتبةدارالتراث(القاهرة),192/1:والنهايةفيغريبالحديثواألثر .451:
()4المقتضب .251/1:

( )5الحديث في :سنن الترمذي ,محمد بن عيسى بن س ْورة الترمذي(ت219ه) ,علّق عليه :محمد األلباني ,مكتبة
المعارف(الرياض)ط1429/2ه2008-م,161:وسننالدارقطني,اإلمامعليبنعمرالداقطني(ت385ه),تحقيق

وتدقيق:السيدعبداهللهاشميمانيالمدني,دارالمحاسن(القاهرة)1386,ه1966-م,95/2:ونيلاألوطار,142/4:
ه),صححهوعلّقعليه:السيدعبداهللهاشماليماني
والدرايةفيتخريجأحاديثالهداية,ابنحجرالعسقالني(ت852
ّ

المدني,دارالمعرفة(بيروت)1384,ه,263/1:والبدرالمنيرفيتخريجاألحاديثواآلثارالواقعةفيالشرحالكبير,

ـ(ابنالملقِّن)(ت824ه),تحقيق:أسامةبنأحمد
سراجالدينأبوحفصعمربنعلياألنصاريالشافعيالمعروفبـ
ُ
وأخرون,دارالهجرة(الرياض)ط1425/1ه2004-م .514/5:

()6المقتضب .499/2:
88

المبرداستشهدبالحديثلدعمقضيةنحويةأوصرفيةأوحكممنأحكامالنحوأو
فنالحظأن ِّ
ّ

الصرف,ولمي ِّ
الً بناءعلىهذهاألحاديث,وهذاكماقلناسي اًرعلى
رجح جانباً أومذهباً أويعارضقو
ُ
نهجكثيرمنالعلماءوالنحاةالذينمنعوااالستشهادبالحديث .

 وممايؤخذعلىالنحاةالمتقدمينمنعاالستشهادبالحديثالنبويالشريف,فهوالمصدرالثاني

من مصادر الشريعة اإلسالمية ,كما أنه من المصادر الرئيسة للّغة العربية ,فنحن في هذا الزمن

اضينعنموقفالعلماءاألجالءالسابقينمنهذهالقضية,فالنبيأفصحالعربفلم
المتأخرلسنار
ّ
يكنيتكلمإِالبأفصحاللُّغاتوأحسنالتراكيب,واهللتعالىأعلم .
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 -4كثرة االستشهاد بوشعار العرب:
عدحجةالنحويفيإثباتصحةالقاعدةالنحوية,أوالردعلىالمخالفينلرأيه,
بيي
ّ
الشعرالعر ُ

أوتفنيدآراءغيره,أولتضعيفمذهبنحوي .

غني بالشواهد الشعرية ,بل إنها تشكل العمود الفقري للشواهد النحوية في
وكتاب المقتضب
ّ

يةغيرالمكررة)560(:خمسمائةوستينشاهداًشعرياً .
الكتاب,حيثبلغعددالشواهدالشعر
ّ
والشواهدالشعريةفيكتابالمقتضبالتخلومنأحداألموراآلتية :

 -إماأنتكونلبناءقاعدة.

كونرداًعلىقولأورأيأومذهب.
 واماأنتّ
 -واماأنتكونلالستئناس.

ومناألمثلةعلىاستشهادالمبرد بالشعر–وهيكثيرة -قوله":أما(من)الزائدةالتي دخولهافي
ِّ

الكالمكسقوطهافقولك(:ماجاءنيمنأحد),و(ماكلمتمنأحد) .
ومثلذلكقولالشاعر :

َح ٍد قَبلـي
َو َما إن ج از
ِّ
الضع َ
ف من أ َ

الــــــوِّد لمـــــــا اســـــــتَثبته
َج َزيتُــــــ ضـــــــع َ
ف ُ

فهذاموضعزيادتها"( .)2

المبردعلىجوازتقديمالحالبقولالشاعر :
وقداستشهد ِّ

ــــــه لَحمـــــــي َرتَـــــــع
وا َذا َيخلُـــــــو لَـ ُ

ــــــــــر َمـــــــــــا لَـــــــــــم َي َرنـــــــــــى
ُمزبـــــــــــداً يخطـ ُ




()1

()4()3






( )1البيت ألبي ذؤيب الهذلي ,من الطويل ,في شرح أبيات الهذليين ,88/1 :لسان العرب ,204/9 :شرح شواهد
العالمة محمد الشنقيطي ,دار ومكتبة الحياة(بيروت):
المغني ,جالل الدين السيوطي(ت911ه) ,تصحيح وتعليقّ :

,611/2خزانةاألدب .241/11:
()2المقتضب .412/4:

(  )3البيت لسويد بن أبي كاهل ,من الرمل ,في الشعر والشعراء ,أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ,دار
الثقافة(بيروت)ط1400/4ه1980-م,334/1:خزانةاألدب,554/1:وبالنسبةفيلسانالعرب.113/8:مزبداً:
منأزبدالجمل:إذاظهرالزبدعلىمشافره,ساعةهياجه.ومعنىالبيت:إذاخاللحميلهأكله .

()4المقتضب .436/4:
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المبردعلىنصبالمنادىالنكرةبالشعر,فيقول:اعلمأنكإذادعوتمضافاًنصبته
ويستشهد ِّ

الًصالحاً),يقولالشاعر :
ماكاننكرة,نحو(:يارج 

...وكذلكك ّل

الهـ َــوى َيـــرفَض أَو َيتََرقـ َــر
ــاء َ
فَمـ ُ

أ ََدا ارً ب ُحـــــــــزَوى هجـــــــــت لل َعـــــــــين َعبـــــــــرةً

()2()1

واستشهدعلىالنداءمندونحرفنداء,حيثيقول:وقدتبتدئاالسممنادىبغيرحرفمن
هذهالحروف,وذلكنحو :

الجمــاخير
َع َّنــا َوأَنــتُم مـ َ
ـن ُ
الجــوف َ

ــــــرُكم
ــــــار بـ َ
ــــــالم تَز ُجـ ُ
حـ ُ
ــــــن عمـــــــر أَالَ أَحـ َ

()3()4

يةالتياستشهدبهاالمبرد–رحمهاهلل-فيكتابهالمقتضب .
ِّ
فهذهبعضالنماذجالشعر


البيتلذيالرمة,منالطويل,فيديوانه,301:شرحأبياتسيبويه,488/1:خزانةاألدب.190/2:حزوى:اسم
(  )1
ّ

يرفض :يسيل وينصب متفرقاً,
ّ
موضع بالحجاز ,هجت :أثرت وحركت ,عبرة :دمعة ,ماء الهوى :المراد به :الدمع,

قرق:يبقىفيالعينمتحيرامضطرباًيجيءويذهب .
يتر
ً
()2المقتضب .461/4:

الطباع ,دار األرقم بن أبي
لحسان بن ثابت ,من البسيط ,في ديوانه ,شرح وضبط :عمر فاروق
( )3البيت
ّ
ّ
األرقم(بيروت)1413ه1993-م,110:شرحأبياتسيبويه,554/1:شرحشواهدالمغني, ,210/1:خزانةاألدب:

الجوف:جمعجوف,وهوالواسعالجوف,والجماخير:جمعجمخوروهو
,12/4وبالنسبةفيلسانالعرب.35/9:و
ْ
علي والظاهر أنه ليس لديكم إال البطون
الضعيف .والمعنى :أيها القوم أليس لديكم من الحكمة ما يحول تطاولكم ّ
العظيمة,والعقولالصغيرة,فأحالمكمأحالمالعصافير,وأجسامكمأجسامالبغال .

()4المقتضب .485/4:
91

 -3االستشهاد بالنثر:
المبردفيكتابهالمقتضب,ومنذلك :
أمثالالعربوأقوالهممنمصادراالستشهادعند ِّ

 أ -االستشهاد باألمثال:

مناألمثالالتيساقهافيكتابهالمقتضب(:فالن ينفض مذ َرويه( ,)2())7وقداستشدبهعلى
أن اللفظ إذا كان مثنى وليس له مفرد  يجوز أن يأتي بالواو رغم أن حقه الياء؛ ألن األلف رابعة,
ّ
(الصيف ضيَّعت اللبن( ,)6())5وقداستشهدبهذاالمثلوالمثل
وكذلك(:أطِّري فرن ناعلة(,)4())4ونحو:
َ
مايضربلكلواحدعلىماجرىفياألصل,فإذا
الذيسبقهعلىأن
أصلالمثلإنماكانالمر ّ
ّ
ّ
أة,فإن ُ

قلتهللرجلفإنمامعناه:أنتعنديبمنزلةالتيقيللهاهذا,وكذلك(:بعين ما أرينَّ ( ,)8())1
ّ



الم ْذروان:جانِبااأل ْليتين,والو ِ
ينفضم ْذرويه)و ِ
ِ
:هماطرفاكلش ْي ٍء,وأرادبِ ِهماالحس ُن
(ُ)1يروى(:جاء
احدلهُما.وِقيل ُ
هدد.وكذلِكإِذاجاءف ِارًغ ِ
ضم ْذروْيه,إِذاجاء ِ
ِ
افيغ ْي ِر ُشغل .
المنكبِينُ,يقا ُل:جاءفُال ٌني ْنفُ
باغياًيت ّ
ف ْرع ِي ْ
والمثل في جمهرة األمثال ,أبو هالل العسكري ,تحقيق وتعليق :محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ,دار
الجيل(بيروت)ودارالفكر,ط1408/2ه1988-م,318/1:مجمعاألمثال,305/1:المستقصىفيأمثالالعرب:
 .46/2
()2المقتضب .222/1:

الًكانتلهُأمتانراعيتانإِ ْحداهما
احيه.يضربمثالللقويعلىاألمر,وأصلهأنرج 
()3أيخذيطررالواديوهينو
ْ

للناعلةأطري :أيخذيطررا ْلواديفإنكذاتن ْعل ْي ِن ودعيس اررتهلصاحبتكفِإنهاحافية,

ناعلةواألخرىحافيةفقال
وقيل:أراد ِ
:أدلّيعلىا ْلم ْشيفإنكغلِيظةا ْلقدم ْي ِنغيرمحتاجةإِلىالن ْعلين .
والمثلفيكتاباألمثال,األصمعي,تحقيق:محمدجبارالمعيبد,دارالشؤونالثقافيةالعامة(بغداد)ط2000/1م,50:
جمهرة اللغة ,84/1 :العقد الفريد ,205/2 :جمهرة األمثال ,50/1 :فصل المقال في شرح كتاب األمثال ,أبو عبيد
البكري ,تحقيق :إحسان عباس وعبد المجيد عابدين ,دار األمانة ومؤسسة الرسالة(بيروت) ط1403/3ه1983-م:

,169مجمعاألمثال .282/2:
()4المقتضب .431/2:

ي ِريداستدراكه,والمثللعمروبنعمروبنعدس,وكانتعندهدختنوس
الً للر
يضربهذامث 
ْ
( ْ  )5
جليضيعاألمرثم ُ
ة,وكانذامالكثيرإالأنهكانكبيرالسن,ففركتهفلمتزلتسألهالطالقحتىفعل,فتزوجهابعده
ابنةلقيطبنز ارر
ّ

فمرت إبل عمرو بن عمرو ذات يوم بدختنوس فقالت
عمرو بن معبد بن ز اررة ابن عمها ,وكان شاباً إال أنه معدمّ ,

الً؛قال:ولعلهكانطلقهابالصيف.والمثل
لخادمتها:انطلقيفقوليلهيسقينامناللبن,فقاللهاهذهالمقالة,فذهبتمث 

فيجمهرةاألمثال,515/1:خزانةاألدب .105/4:
()6المقتضب .431/2:

ِّ
طء .
أياعملكأنيأنظرإليك ,و
(  )1
يضربفيالحثعلىتركالب ْ
ُ

والمثلفيجمهرةاألمثال,236/1:مجمعاألمثال,115/1:خزانةاألدب .403/11:
()8المقتضب .13/3:
92

ونحوٍ :
علىأنهأدخلالنونعلى
(بولم َما تُخت َننَّه( ,)2())7وقداستشهدبهذاالمثل والمثلالذيسبقه 
ّ
وقداستشهدبهعلىأن
الفعلمنأجل(ما)الزائدة ,ومنذلكأيضاً(:لو ذات سوار لطمتني( ,)4())4
ّ
(لو)التقعإالعلىفعل,فإنقدمتاالسم قبلالفعلفيها,كانعلىفعلمضمر ,وكذلك(:أهلَ

,ويدلعلىالفعلمايشاهد
واللّيل(,)6())5وقداستشهدبهعلىجوازحذفالفعلفيالتكريروالعطف
ُ

منالحال .
 













الي ْفعلالمعروفإالباحتمالمشقة .
تانإالبألم,ومعناهأنهالي ْدر
()1أياليكونال ِ
خ
كالخيرو ُ
ُ
ُ
والمثلفيمجمعاألمثال,188/1:خزانةاألدب .403/11:

()2المقتضب .13/3:

ىذات ِ
()3يضربللكريميظلمهدنيءفاليقدرعلىاحتمالظلمه ,أيلولطمتْنِ
سو ٍار,والمعنىلوظلمنيم ْن كان
ُ
ِ
ىحرة,فجعلالسوارعالمةللحرية؛ألنالعرب

كفؤاً لي,لهانعلي,ولكنظلمنيم ْن هودوني,وقيلأرادلولطمتْن ُ
قلماتُْلبِ ُساإلماءالسِّوار,فهويقول:لوكانتالالطمةحرةلكانأخفعلي .
والمثل في كتاب األمثال لألصمعي ,232 :جمهرة األمثال ,193/2 :مجمع األمثال ,81/3 :المستقصى في أمثال
العرب .291/2:
()4المقتضب .65/3:
وب ْعدهم عنك ,واحذر الليل وظلمته ,فهما منصوبان بإضمار الفعل ,ويضرب في التحذير واألمر
( )5أي اذكر أهلك ُ

بالح ْزم .

والمثل في جمهرة األمثال ,196/1 :مجمع األمثال ,86/1 :المستقصى في أمثال العرب ,443/1 :خزانة األدب:
 .431/8
()6المقتضب .115/3:
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ب -االستشهاد بوقوال العرب :
استشهدالمبردبأقوالوكالمالعرب,ومنذلك:استشهادهعلىصيغالمبالغةبأقوالالعرب,
ِّ

()1
ضروب رؤوس الدارعين)(,)2
سل فَوَنت َّ
شراب) ,وكذلك(:إ ّنه َ
حيث قال:ومنكالمالعرب(:أما ال َع َ
وكذلك(:إ ّنه لمنحار بوائكها)()3والبوائكهيالنوقالسمان.

سبح الرعد بحمده ,وسبحان ما َّ
ركن
سخ َّ
ومنكال
ِّ
مالعربالذياستشهدبهالمبرد(:سبحان ما ّ
لنا)(,)4وكذلكأيضا(:رأيت زيداً ُمصعداً منحد ارً)( .)5

كما استشهد على إلغاء (كان) وجعلها زائدة ِّ
مؤكدة للكالم بقول العرب" :ولدت فَاط َمة بنت
()6
ان مثلهم "( .)1
الخرشب ال َك َملة من بني عبس لم ُيوجد َك َ
المبرد–رحمهاهلل -قداستشهدبأمثالالعربوأقوالهم-وان
أن ِّ
منخاللماسبقيتّضحجلياً ّ
كانتقليلةقياساًبشواهدهالقرآنيةوالشعرية-وهذايدلعلىاهتمامهبهذاالنوعمنالشواهدوعدمإهماله
له,األمرالذييوحيبسعةثقافتهوشمولفكره .


()1المقتضب .412/2:
()2المقتضب .412/2:
()3المقتضب .413/2:
()4المقتضب .565/2:
()5المقتضب .436/4:

( )6هيفاطمةبنتالخرشباألنمارّية,منغطفان,وضرببهاالمثلفياإلنجاب,فقدولدتأربعةأبناءيوصفون
بالكملة,وهم:الربيعالكامل,وقيسالحفاظ,وعمارةالوهاب,وأنسالفوارس .

()1المقتضب .399/4:
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 -5االستشهاد بلهجات العرب ولغاتهم:
مبرد في كتابه المقتضب بلهجات العرب ولغاتهم ,ومن تلك اللهجات على سبيل
استشهد ال ِّ

المثالالالحصر :

:يقولالمبرد":فأماأهلالحجازخاصة,فعلىاألمراألولفيها–يقصد
 -لغة أهل الحجاز
ِّ
()1
سف َنا ب ُهو َوب َدارُهو
إلحاق واو زائدة للهاء عند الوصل؛ ألن الهاء خ ّ
فية -فهم يق أرون { :فَ َخ َ

ض}( .)3(")2
األَر َ

المبرد " :ولو قال رجل في جميع الجواب عن (م ْن) –رفعا تكلم به
 -لغة بني تميم :يقول
ِّ

عبد اهلل؟)علىاالبتداءوالخبر,كانجيداً بالغاً ...
المتكلمأونصباً أوخفضاً -فقالالمجيب(:م ْن ُ
وهوقولبنيتميم,وهوأقيس"( .)4

استشهادالمبردبلهجاتولغاتالعربفيكتابهالمقتضبوذكراالختالفبيناللهجاتيدل

ّ
علىأنعالمناالجليل–رحمهاهلل-كانمدرسةشاملةوموسوعةزاخرة .
ّ

اءةابنأبيإسحاق(الحجةللقراءالسبعة,أبوعليالفارسي .)61/1:
()1وهيقر
ّ
()2سورةالقصص .81:
()3المقتضب .11/1:
()4المقتضب .511/2:
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 -6االستشهاد بقراءات القرآن:
المبرد –رحمه اهلل -االستشهاد بقراءات
للقرآن الكريم قراءات متعددة ,ولذلك كان من منهج  ِّ
المبرداستشهدعلىجوازإدغامالالمفيمابعدهابقوله":فإنكان(الالم)لغير
:أن ِّ
القرآن,ومنذلك ّ

عضأحسنمنهفيبعض...فإنقلت(:هلطرقك؟)
المعرفة,جازاإلدغامواإلظهار,واإلدغامفيب
ُ

أو(هلدفعك؟)أو(هلتم لك؟)فأمااإلدغامحسن,وهوعنديأحسنلتراخيالمخرجين,وقرأأبو
ّ

()3
()2
()1
ب ال ُكفَّ ُار}( .)5(")4
عمرو َ {:بتؤث ُر َ
ون ال َح َياةَ الدن َيا} ,فأدغم,وق أر َ {:هث ِّو َ

ستشهدالمبردبقراءةأبيعمروعلىحذفاأللفلتحركالالم,فقال":ومنهمم ْن يقول:
وقدا
ِّ
وعلى هذا ق أر أبو عمرو(َ { :)6وأ ََّن ُه أَهلَ َ َعاد
(لحمر جاءني) ,فيحذف األلف لتحرك الالم ,

لولَى}( .)8(")1

واستشهدأيضاعلىتنوين(قبل)و(بعد)النكرتين,فقدقال ":وم ْنجعل(قْبل)و(ب ْعد)نكرتين,
نون,وأجراهماعلىوجوهاإلعراب,وقدقرأبعضالقُراء({:)9للَّه األَم ُر من قَب ٍل َومن َبع ٍد}( .)11(")10
ّ

اء,كماأنه
المبردكانعلىعلمودرايةبقراءاتالقرآنالكريموأوجهاالختالفبينالقّر

ّ
ّ
نالحظأن ّ
لميهملهذاالجانبمناالستشهاد .


()1الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .341/3:
({)2ب ْلتُ ْؤثِ ُرون}سورةاألعلى .16:

()3الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .211/1:
ار}سورةالمطففين .36:
({)4ه ْلثُِّوبا ْل ُكف ُ
()5المقتضب .239/1:

()6الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .240/1:
()1سورةالنجم .50:
()8المقتضب .280/1:

()9الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .361/1:
()10سورةالروم .4:
()11المقتضب .465/4:
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ثانياً :مراعاة القياس وااللتزام به:

المبرد–رحمهاهلل -في كتابه المقتضب يراعي القياس,ويلتزمبه التزاماً كبي اًر دفعه إلى
كان ِّ
الً :
تخطئةبعضالرواياتوبعضاألقوال,ومنذلكمث 


":ومنالعربم ْنيقولفيتصغير(فرْزدق)(:فريزق),وليسذلكبالقياس,إنماهوشبيه

قوله
بالغلط"( .)1

ِ
(:اهلل ألفعلن),يريدالواو,فيحذفها,
ونجدذلكأيضاً فيقوله":واعلمأنمنالعربم ْن يقول
وليسهذابجيِّدفيالقياس,والمعروففياللغة"( .)2

ي)؛ ليفصلوا بينه وبين م ْن يرجو
 وقوله " :وكذلك قولهم في الذي قد أتى عليه الدهرُ :
(د ْه ِر ّ
ي)"( .)3
الدهر,ويخافه,والقياس(:د ْه ِر ّ

ومنتخطئتهالروايةالتزاماًبالقياسقوله":وأماهذاالبيتالذيينشدهبعضالنحويين :
ـــــــــــــر
فيــــــــــــــا ال ُغالمــــــــــــــان اللَّــــــــــــــذان فَـ ّا

()3

ـــــــــــــر
ش َّا
إيَّا ُكمـــــــــــــا أَن تَكســـــــــــــبانا َ

اغالماناللذانفرا),كماتقول(:يارجلالعاقل,
فإنإنشادهعلىهذاغيرجائز,وانماصوابه(:في
ّ
أقبل)"( .)5


()1المقتضب .521/2:
()2المقتضب .610/2:
()3المقتضب .121/3:

الزجاج(ت331ه) ,تحقيق :مازن المبارك ,دار صادر(بيروت)
( )4الرجز بال نسبة في الالمات ,أبو إسحاق
ّ

ط1412/2ه1992-م,34:اإلنصاففيمسائلالخالف,336/1:همعالهوامع,46/2:خزانةاألدب .294/2:
()5المقتضب .491/4:
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قروا مخالفين قواعد اللغة العربية:
القراء الذين أ
ثالثاً :تلحين ّ

المبردبمراعاةقواعداللغةالعربيةمراعاةكبيرةلدرجة ّأنهخطّأبعضالقُّراءالذينخالفوا
اهتم ِّ

قواعداللغة,ونلمحذلكفيمواضعمنها :

()1
ش}(,)2فهمز,فإنهغلط,وانماهذهالقراءة منسوبةإلى
قوله":فأماقراءةم ْن ق أر َ {:م َعائ َ

عيم,ولميكنلهعلمبالعربية"( .)3
نافعا
بنأبين ْ
ُ

وقوله أيضاً":وأماقراءةم ْن ق أر( {:)4ثُ َّم ل َيقطَع َفل َين ُر}(,)5فإناإلسكانفيالم(فلينظر)
لحن؛ ألن (ثم) منفصلة من الكلمة ,وقد ق أر بذلك يعقوب بن إسحاق
جيد وفي الم (ليقطع) ٌ
ّ

الحضرمي"( .)6

()1
ين}( )8وهذا
ومنذلكأيضاً,قوله":وقدقر
أبعضالقراء باإلضافة فقال{:ثََال ثَمائة سن َ
ّ

خطأفيالكالمغيرجائز"( .)9

 وكذلكقوله":أماقراءةأهلالمدينة(َ {:)10ه ُؤَالء َب َناتي ُه َّن أَط َه َر لَ ُكم}()11فهولحنفاحش,
وانماهيقراءةابنمروان,ولميكنلهعلمبالعربية"( .)12

قر(ُ { :)13ع َزي ُر اب ُن اللَّه}
ومنذلكأيضاًقوله":وم ْن أ

()14

فإنماأرادخبرابتداءكأنهمقالوا:

هوعزيربناهلل...فهذاوجهضعيفجداً"( .)15

اءةنافع(الحجةللقرءالسبعة,أبوعليالفارسي .)1/4:
ّا
()1وهيقر

ضوجع ْلنال ُكم ِ
()2مناآلية{:ولق ْدمكنا ُكم ِ
ياأل ْر ِ
يالمات ْش ُك ُرون}سورةاألعراف .10:
ف ْ
فيهامعايِشقلِ ً
ْ
ْ
()3المقتضب .158/1:

ة(الحجةللقراءالسبعة,أبوعليالفارسي .)215/2:
()4وهيقراءةابنكثيروعاصموالكسائيوحمز
ّ
()5سورةالحج .15:

()6المقتضب .426/2:
()1وهيقراءةحمزةوالكسائيوخلف(الحجةفيالقراءاتالسبع,ابنخالويه .)223:
()8سورةالكهف .25:

()9المقتضب .458/2:
()10الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .138/1:
()11سورةهود .18:
()12المقتضب .391/4:

()13الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .211/2:
()14سورةالتوبة .30:
()15المقتضب .582/2:
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رابعاً :إسناد آ ارئه بالعلل:

ضعف رأياً ,علّل ذلك ,فها هو يعلّل عدم جواز
المبرد إذا طرح رأيه أو خطّأ قو
كان  ِّ
الً ,أو ّ

كلمنطلق)؟,قيلله:هذا
(أشهدبأن
دخولالالمفيخبر(بأن)بقوله":فإنقالقائل:فكيفأقول :
ٌ
ّ
الً؛ألن
حالكسرتأوفتحت؛ألنحدالكالمالتقديم,فلوأدخلتحرفالخفضعلىالالم,كانمحا 
ُم
ّ
عواملاألسماءالتدخلعلىغيرها,ولوقلتهذالقلت(:أشهدبلذلك)"( .)1

ومنتعليلهأيضاًقوله":اعلمأناألفعال–مرفوعةكانتأومنصوبةأومجزومة-فإنهاتُبنى
معدخولالنونعلىالفتحة؛وذلكأنهاوالنونكشيءواحد,فبنيتمعالنونبناء(خمسة عشر),ولم
تُ ِّ
سكنلعلّتين :

إحداهما:أنالنونالخفيفةساكنة,والثقيلةنونان,األولىمنهماساكنة,فلوأسكنتماقبلها,لجمعت
بينساكنين .

ضمإليهغيره,فيجعالنشيئاًواحداً,نحو
والعلّة األخرى
:أنكحركتها؛لتجعلهامعالنونكالشيءالذيي ُّ
ُ
(:بيت بيت),و(خمسة عشر),وانمااختارواالفتحة؛ألنها  ُّ
أخف الحركات,وذلكقولكللرجل(:هل
تضربنزيداً)"( .)2

أن ماانخفضبعدهاينخفض
ومنذلكقوله":وقدزعمقومأن(كم)علىك ّل
ِّ
حالمنونة,و ّ
علىإضمار(من),وهذابعيد؛ألنالخافضاليضمر,إذكانومابعدهبمنزلةشيءواحد"( .)3
ُ

()1المقتضب .608/2:
()2المقتضب .16/3:
()3المقتضب .52/3:
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خامساً :عرض األقوال واألوجه المتعددة في المسولة الواحدة وترجيح أحدها:
يعرضاألوجهالمتعددةفيالمسألةويرّجحأحدهاوفقرؤيته,ونلمح
كانالمبرد–رحمهاهلل -

ِّ
ُ

ذلكبشكلكبيرفيكتابهالمقتضب,ومنذلك :

قولهفيتصغير(حبلى,ودنيا):فإنكانتاأللفللتأنيث,ففيهاثالثةأقاويل :

 -أجودها ,وأحقها باالختيار ,وأكثرها ,وأصحُّها ,وأشكلُها لمنهاج القياس :حذف األلف ,فنقول في

نيي) .
النسبإلى(حْبلى) ُ
لي),والى(دنيا) ُ
ُ
(:د ّ
(:حْب ّ

 -ويجوز أنتُْلحقواواً زائدة,ألنكإذافعلتذلك,فإنماتخرجهإلىعالمةالتأنيثالالزمةله,وذلك

ياوي) .
قولك ُ
(:د ْن ّ

ابعة,تقول(:حْبلوي),وهوأردأاألقاويل( .)1
والقول الثالث:أنتقلباأللفواواً؛ألناأللفرُ

الالثالثةورجحالرأياألول .
المبردقدعرضاألقو
فنالحظأن ِّ
ّ

ومنترجيحهأيضاقوله:ومنهذهالحروف(حيِّهل),فإنماهياسمان ُجعالاسماًواحداً,وفيه

أقاويل :

ر),فإنوقفتقلت(:حيهال),فجعلتاأللفلبيانالحركة .
ِّ
بعم
فوجودها(:حيِّهل ُ-وجائزأنتجعلهنكرة,فتقول(:حيِّهالًيافتى) .

ناه:قربه,وتقديرهفيالعربية:
نونواأللفزيادة,ومع
 وجائز أنتثبتاأللف,وتجعلهمعرفة,فالتُ ِّّ
نما(حي)فيمعنى(هلُ ّم)( .)2
بادربذكره,وا
ّ

فالمبردعرضاألقوالالثالثةورّجحاألول .
 ِّ

ويقولأيضاً:فإنأضفتالمنادىإلىنفسك,ففيذلكأقاويل :
قوم ال تفعلوا) ,و(يا جار ِ
ِ
غالم أقبل) و(يا ِ
يت أقبلي) ,قال
 أجودها حذف الياء ,وذلك كقولك( :ياتعالىَ {:يا قَوم َال أَسوَلُ ُكم َعلَيه أَج ًار}(,)3وقالَ {:يا ع َباد فَاتَّقُون}( .)4

 -والقول الثاني :أن تثبتها ,فتقول( :يا غالمي أقبل) ,و(يا صاحبي هلُ ّم) ,وقد قُرئَ { :يا ع َبادي

فَاتَّقُون}( .)5


()1المقتضب .122/3:
()2المقتضب .166/3:
()3سورةهود .51:

()4سورةالزمر .16:
()5الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن .419/1:
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 -والوجه الثالث:أنتثبتالياءمتحركة,تقول(:ياغالمي أقبل),و(ياصاحبي هلُ ّم),فتثبتالياء

علىأصلها,وأصلهاالحركة( .)1

الالثالثةورجحالرأياألول .
فنالحظأنهقدعرضاألقو
ّ

:اعلمأنكإذانعتاسماًمنفياً,فأنتفينعتهبالخيار :
ّ
 ونراهيقول

إنشئتنونته,فقلت(:الماءبارداًلك),و(الرجلظريفاًعندك),وهوأقيسالوجهينوأحسنها .
ّ
وانشئتجعلتالمنفيونعتهاسماًواحداً,فقلت(:الرجلظريفعندك),و(الماءباردلك)( .)2





















()1المقتضب .494,493/4:
()2المقتضب .519/4:
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المبحث الثاني
المبرد في اعتراضاته على الكوفيين
منهج ِّ
وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :تعريف االعتراض.
المطلب الثاني :منهجه في االعتراض.
المطلب الثالث :ألفا ه في االعتراض.
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تعريف االعتراض 
-االعتراض لغ ًة :



ٍ
بمعان متعددة( ,)1منها :المنع ,وعدم االستقامة,
جاء لفظ االعتراض في المعاجم اللغوية

األصلفيهأنالطريقإذااعترضفيهبناءأوغيرهمنعالسابلةمنسل وكه( .)2
واإلنكار,و
ّ
اعترض الشيء صار عارضاً كما تكون اْلخشبة ِ
في النهر أو
جاء في المعجم الوسيطْ  " :
ْ
اعترضعل ْي ِه:أنكرق ْولهأوفعله"( .)3
اعترضل هُ:منعه,و ْ
اعترضدونه:حال,و ْ
الط ِريق,وُيقالْ :
 أما اصطالحاً:يختلفمفهوماالعت ارضباختالفمجاالتاستعماالته .

فاالعتراضعندالنحاة":كلكالمأُدخلفيهلفظمفردأومركب,لوأُسقطلبقياألولعلى
(محمد -واهلل -نشيطٌ) فلو
طٌ) فهي جملة تامة المعنى ,ولو قلت:
(محمد نشي 
الً:
حاله "( ,)4تقول مث 
ٌ
ٌ

أزلتالقسملبقيتالجملةاألولىعلىحالها .

":أنيؤتىفيأثناءكالمأوكالمينمتصلينمعنى,بشيءيتمالغرض
أماعنداللغويينفهو
ُ
الًبينالكالموالكالمين,لنكتة"(,)5أوهو":المقابلةعلى
األصليبدونهواليفوتبفواته,فيكونفاص 
سبيلالممانعة,واقامةالدليلعلىخالفماأقامالدليلعليهالخصم"( .)6

ُّ
":ردالحكم
وصفيالرسائلالعلميةفيقصدبه
أمافيمجالالتطبي فيالعصرالحديثوعلىالخص
ُ
النحويأومنعهسواءفياألصولأوالفروع؛لعدماستقامته,بإقامةحجةأودليلعقليأونقلي"( .)1


()1القاموسالمحيط,833:الصحاح,1138/5:لسانالعرب .118/1:
()2كتابالكليات .144:

()3المعجمالوسيط .594/2:
( )4المثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعر,أبوالفتحضياءالدينبناألثير(ت631ه),تحقيق:محمدمحييالدين
عبدالحميد,المكتبةالعصرية(بيروت)1416,ه1995-م .112/2:

(  )5البرهان في علوم القرآن ,بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ,مطبعة
الحلبي(القاهرة),الطبعةالثانية .56/3:
()6التعريفات,عليبنمحمدالجرجانيالحنفي(ت816ه),تحقيقوتعليق:عبدالرحمنعميرة,عالمالكتب(بيروت)
ط1401/1ه1981-م .214:
حالكافية,إعداد:حسانمحمدتايه,إشراف:أ.دكرممحمدزرندح,رسالة
اضاتالرضيعلىالنحاةفيشر
( )1اعتر
ّ
ّ

ماجستير ,الجامعة اإلسالمية(غزة)1432 ,ه2011-م :ص ,29منهج األلوسي النحوي في كتابه (روح المعاني في
تفسير القرآن العظيموالسبع المثاني) ,إعداد:علي جمعةالحشاش ,إشراف :د .عبد الهاديعبد الكريمبرهوم ,رسالة
ماجستير,الجامعةاإلسالمية(غزة)1435,ه2014-م:ص .93
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التعريفالذيسنعتمدهفيهذاالبحثهو:إنكاروجحودالمب ّردلبعضآراءالكوفيين,بإقامة
و 

الحجةوالدليل,وفقاللعلمالمدروس .

فالمبردفيكتابهالمقتضبرفضوأنكربعضآراءالكوفيين,ألسبابمعينة .
 ِّ
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منهجه في االعتراض 


موسوعةنحويةعجيبة؛ذلكأنهاليكاد يذكرحكمانحوياً أوصرفياً إال
المبرد–رحمهاهلل -
 ِّ
ّ
ويذكر آراء ج ّل النحاة فيه ,سواء من نحاة البصرة أو نحاة الكوفة ,فتجده محيطاً بآراء النحاة بشكل

أيهإمامصححاًوامامخالفاً,بلإنه
افقهمأويخالفهم,وفينفسالوقتكانيدليبر
كامل,سواءكانيو
ّ
ُ

المبردشخصيةنحوية
كانيخالفمدرسةالبصرةوشيخهسي
بويهفيمسائلعديدة,فهذايدلعلىأن ِّ
ّ
ُ

,معأنهكانإمامنحاةالبصرةفيعصره .
ّ
مستقلةناقدةالتحكمهااألهواءالمذهبية

()1
,وكنىعنهمبــ(قوممنالنحويين)(,)2
المبرد لميذكرالكوفيينفيكتابهالمقتضبإالناد اًر
و ِّ
ّ

أو(قوم)(,)3أو(بعضالنحويينمنغيرالبصريين)( .)4

ةمسألةنحويةخالففيهاالمبردالكوفيين,وأربعمسائل
وقدرصدنافيهذهالدراسةثالثعشر
ِّ
صرفيةخالفهمفيها .

المبرد –رحمه اهلل -قد نهج نهجاً في اعتراضاته على الكوفيين في كتابه
أن  ِّ
وال ش ّ
ك في ّ

(المقتضب),ومنأبرزمالمحهذاالمنهج :

أوالً :مراعاة قواعد اللّغة:

,ومنذلكأنه
المبرد يرفضآراءالكوفيين وأقوالهم؛ألنهاتخالفقواعداللغةالعربية
فقدكان ِّ
ّ
ساج َد للَّه}( )5وأن الالم
(أن) خفض في قوله تعالىَ { :وأ َّ
رفض قول الكوفيين :بأ ّن موضع ّ
َن ال َم َ

(محال أن تحذف حرف الخفض وال يأتي منه بدل)(,)6
مضمرة ,فقد رفض هذا؛ ألن القاعدة تقولُ :
والواوفياآليةواوعطف .

أن التقدير في قوله تعالى{ :انتَ ُهوا َخي ًار
ض
ِّ
المبرد لقول الكوفيينّ :
ومن ذلك أيضاً :رْف ُ

لَ ُكم}

()1

بية؛ألنهيضمرالجوابوالدليل
لكم),فقالالمبرد":وهذخطأفيتقديرالعر
هو(:يكنخي اًر
ِّ
ُ

عليه"( .)8


()1المقتضب .446/2:
()2المقتضب .423/2:
()3المقتضب .208/2:
()4المقتضب .385/2:
()5سورةالجن .18:

()6المقتضب .610/2:
()1سورةالنساء .111:
()8المقتضب .230/3:
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ثانياً :احترام إجماع النحاة:

المبرديرفضبعضاًمنآراءالكوفيينوأقوالهم؛ألنهاتُخالفإجماعالنحاة,ومنذلك:
فقدكان ِّ
ةإلىالمعرفبــ(أل)مثلقولهم(:أخذتالثالثةالدراهميافتى),
ّأنهرفضرأيالكوفيينبجوازاإلضاف
ّ
":وقدأجمعالنحويونعلىأنهذااليجوز,واجماعهمحجةعلىم ْنخالفه
فقدرفضهذاالرأيبقوله
ّ

منهم"( .)1

ثالثاً :مراعاة المعنى:

ن
,ومنذلكأنهرفضقولالكوفيين:بأ ّ
فضالمبردبعضاآلراءالكوفية؛ألنهاتُخالفالمعنى
ر
ِّ
ّ
(:أنك
ساج َد للَّه}(,)2ف
موضع(أن)خفضفيقولهتعالىَ {:وأ َّ
قداحتجوابقولهم:أنتالتقول ّ
ّ
ّ
َن ال َم َ
المبرد–رحمهاهلل-علىهذابقوله":هي
ة(أن
),فرد ِّ
ّ
منطلقبلغني)؛ألناالبتداءمنمواضعكسرهمز ّ
التتقدمإالمكسورة,وانماكانتههنابعدالواومنصوبة؛ألنالمعنىمعنىالالم,كماتقول(:جئتك
ابتغاءالخير),فتنصبوالمعنىمعنىالالم"( .)3

رابعاً :احترام السماع واالحتكام إليه:

خالفالسماعوماوردعنالعرب,ومنذلكأنه
اء للكوفيينوأقوا 
المبرد آر ً
فقدرفض ِّ
الً؛ألنهاتُ
ّ
رفضرأيالكوفيينبجوازاإلضافةإلىالمعرفبــ(أل),كقولهم(:أخذتالثالثةالدراهميافتى)ألنه

بطلهذاالقولأن الروايةعنالعربالفصحاء
":ومماي
يخالفالسماعوماوردعنالعرب,فقدقال
ّ
ُ

خالفه"( .)4

أن
فنالحظ ّ
روي عن العرب ,فكما هو معل وم ّ
أنه رفض هذا الرأي؛ ألنه ُ
يخالف السماع وما ُ
البصريين خاصة يولون السماع والنقل اهتماماً كبي اًر وتقدي اًر أكثر من القياس ,وذلك على نقيض
الكوفيينالذينعرفوابالقياسحتىولوكانالمقيسعليهناد اًروشاذاً( .)5
ُ





()1المقتضب .463/2:
()2سورةالجن .18:
()3المقتضب .611/2:
()4المقتضب .463/2:
تشافالضرب)علىالفراء,إعداد:زيادخلفأبوحليب,إشراف:أ.د
اضاتأبيحياناألندلسيفيكتابه(ار
( )5اعتر
ّ
ّ

محمودمحمدالعامودي,رسالةماجستير,الجامعةاإلسالمية(غزة)1433,ه2011-م .248:
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ألفا ه في االعتراض 


المبرد –رحمه اهلل -مسلكاً واضحاً في ألفاظه التي استعملها في اعتراضاته على
لقد سلك
ِّ
الكوفيين,وقدجاءتألفاظهمتشددةبعضالشيءوهي :
ّ
-وهذاقبيح( .)1

-وليسالقولعنديماقالوا( .)2

وهذاالقولالوجهلهعندأحدممنتصحُّمعرفته,والرسملهعندالعرب( .)3وهذالقولفيالفسادكالقولالذيقبله( .)4-وهذغلطشديد( .)5

-وهذاأبعداألقاويل( .)6

والبصريونيأبونذلك( .)1وذلكخطأفاحش( .)8وليسهذابشيء( .)9وليسكماقالوا( .)10-وهذابعيد( .)11

وهذاخطأفيتقديرالعربية( .)12وهذافاسد( .)13

()1المقتضب .121/1:
()2المقتضب .112/1:
()3المقتضب .191/1:
()4المقتضب .198/1:
()5المقتضب .281/1:
()6المقتضب .382/2:
()1المقتضب .385/2:
()8المقتضب .452/4,432/2:
()9المقتضب .610/2:
()10المقتضب .442/4,610/2:
()11المقتضب .52/3:

()12المقتضب .230/3:
()13المقتضب .251/3:
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وهذاالتشبيهبعيد( .)1فهولحنفاحش( .)2-هذاغلطبيِّن( .)3

اضاتهعلىالكوفيينكانتمتشددةبعضالشيء,
ألفاظالمبردفياعتر
انالحظأن
كم
ِّ
ّ
ّ
هلميطلقهاجزافاً وهيليستعاطفيةبقدرماهيمستندةإلى
ةإلىأن
ومعهذايجباإلشار
ّ
ُ

أدلةساقهاالمبرد-كمارأينا -فيعرضالمسائلوالردعلىالكوفيينفيها,فهوليسمتعصباً
ِّ
بقدرماهوحريصعلىإثباتصحةالقواعد .




















()1المقتضب .402/4:
()2المقتضب .452/4:
()3المقتضب .452/4:
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المبحث الثالث


المبرد على الكوفيين في ضوء مذهبه البصري
اعتراضات ِّ
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المبرد على الكوفيين في ضوء مذهبه البصري 
اعتراضات ِّ


عالم نحوي كبير ,وهو إمام نحاة البصرة لعصره ,فهو موسوعة لغوية
 ِّ
المبرد – رحمه اهللٌ  -
عظيمة ,فقد تتلمذ على يد أئمة مدرسة البصرة (أمثال الجرمي والمازني ) ,كما تتلمذ على كتاب

سيبويه .

أنهقدتأثّربعلماءالمذهبالبصريونحاته,فقدظهرذلكجلياًفيكثيرمنآرائهالتي
والش ّ
ك ّ

أنيكونالمبردقدانفردفيبعضآرائهعنعلماءالبصرة,فهو–كما
وافقهمفيها,ولكنهذااليمنع 
ِّ

أشرنا -شخصيةنحويةمستقلةناقدةالتحكمهااألهواءالمذهبية,فقد خالفمذهب البصرةفيبعض
آرائه .

فيةخالففيهاالمبردالكوفيين
وقدوقفت فيهذهالدراسةعلىسبععشرةمسألةنحويةوصر
ِّ
ك أنه في هذه المسائل قد وافق المذهب البصري فيكثير منها ,وخالف
في كتابه المقتضب ,وال ش ّ
بعضعلماءالبصرةفيبعضهذهالمسائل .

فالمبرد وافق البصريين في كثير منالمسائل التي خالف فيها الكوفيين ,فقدحرص علىأن
 ِّ
الً :في
يذكر رأي البصريين في أغلب هذه المسائل ,ويحتكم إلى رأيهم في كثير منها ,فمن ذلك مث 

مسألة(زيادةواوالعطف)التييجيزهاالكوفيون,حيثقال":وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين

()1
المبرد":
" ,ومنذلكأيضاً:مسألة(النصبعلىإضمار(أن))التييجيزهاالكوفيون,حيثقال ِّ

والبصريون يوبون ذل إال أن يكون منها عوض ,نحو الفاء والواو "(,)2فهويوافقالبصريينفيعدم

جوازالنصبعلىإضمار(أن) .
المبردالكوفيين,فمنذلك:
وقدو
افقالمبردشيخهسيبويهفيكثيرمنالمسائلالتيخالففيها ِّ
ِّ
مسألة(إضمارالخافضبعدكم),حيثيقولسيبويه":وليس كل جار ُيضمر؛ ألن المجرور داخل في

()3
,ويقولالمبرد":فالخافض ال ُيضمر ,إذ
الجار ,فصار عندهم بمنزلة حرف واحد ,فمن ثم قَ ُبح "
ِّ
كان وما بعده بمنزلة شيء واحد"( .)4

افقالمبرُد الخليل بنأحمدفيكثيرمنالمسائلالتيخالففيهاالكوفيين,منها:تقدير
كماو
ِّ
ساج َد للَّه}( .)6()5
(ألن)فيقولهتعالىَ {:وأ َّ
المعنىعلىو ّ
َن ال َم َ
()1المقتضب .383/2:
()2المقتضب .385/2:
()3شرحأبياتسيبويه,السيرافي .450/1:
()4المقتضب .52/3:
()5سورةالجن .18:
()6المقتضب .610/2:
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غممنكونالمبردإماماًللمذهبالبصري إالأننانجدهقدخالفبعضأعالمالمذهب
وعلىالر
ِّ

البصري وشيوخه فيبعضالمسائلالتيخالففيهاالكوفيينأيضاً,منهامثال:أنّهخالفالخليل بن

(:هلتكون(أو)بمعنى(بل)),فالمبرديرىأنهاالتكونبمعنى(بل)مطلقاً,بخالف
أحمد فيمسألة
ِّ
الخليلالذييقول":وقولهتعالى{ :وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ون}()1معناه:بليزيدون"( .)2
ف أَو َيز ُ
يد َ
َ َ ُ

كماخالفشيخهسيبويهفيمسألةتقديمخبر(ما)العاملةعملليسعلىاسمها,حيثيقول

السيرافي  " :وأنكر أبو العباس الوجه الذي ذهب إليه سيبويه من تقديم خبر (ما) مع اإلعمال حين
يضطرالشاعر,وزعمأنالخبرمحذوف"( .)3

األخفشالذيوافقالكوفيينفيمسألة(المقسمعليهفيسورةالبروج),حيث
وقدخالفالمبرد

ِّ
َ
اب األُخ ُدود}( ,)5(" )4في حين يرى
قال األخفش " :المقسم عليه في سورة البروج هو { قُت َل أَص َح ُ

شديد}(.)1()6
ِّ
ش َرِّب َ لَ َ
دأنالمقسمعليهفيالسورةهو{إ َّن َبط َ
المبر ّ














()1سورةالصافات .141:
()2الجملفيالنحو .310:
()3شرحأبياتسيبويه .163/1:
()4سورةالبروج .4:

()5معانيالقرآن .136/2:
()6سورةالب روج .12:
()1المقتضب .601/2:
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الخاتمة
وبعدهذهالجولةالعلميةالرائعةوالمفيدةمعهذهاالعتراضاتوالموافقات,ودراستهافيفصولها
فعلىمنهجالمبردفيكتابهالمقتضب,ومنهجهفياالعتراض,سأذكرأهم
التعر
النحويةوالصرفية,و ُّ
ِّ
ماتوصلتإليهمننتائجوتوصيات؛يمكنإيجازهافيالنقاطاآلتية :


أوالً :النتائج:
متشدداً بعض الشيء في اعتراضه على الكوفيين ,ولم يذكرهمفي كتابه إال
المبرد
 -1كان
ِّ
ّ
ماكنىعنهمبمصطلحاتمتعددة.
ناد اًروان ّ

أنه كان إمام نحاة
ِّ  -2
المبرد شخصية نحوية مستقلة ناقدة ال تحكمها األهواءالمذهبية ,مع ّ
البصرةفيعصره؛فقدخالفمذهبالبصرةوشيخهسيبويهفيمسائلعديدة.

المبرد ال يميل إلى االحتجاج برواية الحديث الشريف في إثبات القاعدة النحوية أو
ِّ  -3
الصرفية؛شأنهفيذلكشأنالنحاةاألوائل.

المبرد –رحمه اهلل -بالشعر وفق إجماع النحاة ,فجاء بشواهده من عصور
 -4استشهد
ِّ
االحتجاجالمتفقعليها.

يةعندالمبردقليلةقياساًبالشواهدالقرآنيةوالشعرية,وهذااألمرموجود
-5جاءتالشواهدالنثر
ِّ
عندجمهورالنحاة.

رويعن العرب ,واعتمده أساساً في قبول اآلراء أو ِّ
ردها ,فقد
اعتد ِّ
ّ  -6
المبرد بالسماعوما ُ


بطلهذاالقولأنالروايةعنالعربالفصحاءخالفه"( .)1
قال":ومماي
ّ
ُ

ثانياً :التوصيات:
مة,لذانوجهعنايةالباحثينإلىإعطائه
دمنالكتبالنحويةالقي
ب"للمبر
 -1كتاب"المقتض
ِّ
ّ
ّ
اهتماماًأكبرفيالبحثوالدراسة.

  -3توجيهعيون الباحثين نحو الدرساالعتراضيلمالهمن قيمة علميةعاليةتكشف عن
وجهاتنظركبارالنحاة .



()1المقتضب .463/2:
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الفنية
الفهارس ّ
وتشتملعلى :
أوالً :فهرس اآليات القرآنية.
ثانياً :فهرس األحاديث النبوية.
ثالثاً :فهرس األمثال واألقوال.
رابعاً :فهرس أبيات الشعر.
خامساً :قائمة المصادر والمراجع.
سادساً :فهرس الموضوعات.
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أوالً :فهرس اآليات القرآنية 
رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة البقرة
شد
وب ُكم من َبعد َذل َ فَه َي َكالح َج َارة أَو أَ َ
ست ُقلُ ُ
{ثُ َّم قَ َ

13

58

قَس َوةً}
ون إَّال اللَّ َه}
{ َواذ أ َ
َخذ َنا ميثَا َ َبني إس َرائ َ
يل َال تَع ُب ُد َ

84

41

سل َبني إس َرائي َل}
{َ

277

43

{فَنع َّما ه َي}

217

64

سورة آل عمران
اء}
{قَ َ
ال َك َذل اللَّ ُه َيخلُ ُ َما َي َ
ش ُ

31

81

ين}
ان اللَّ ُه ل َي َذ َر ال ُمؤمن َ
{ َما َك َ

719

86

سورة النساء
ورُهم}
اءو ُكم َحص َرت ُ
{أَو َج ُ
ص ُد ُ

93

62 ,67

{انتَ ُهوا َخي ًار لَ ُكم}

717

735 ,55 ,53

سورةاألنعام 
س َك ًنا َو َّ
س َوالقَ َم َر ُحس َبا ًنا}
الشم َ
{ َو َج َع َل اللَّي َل َ

96

81

{ َّ
آلذ َك َرين َح َّرَم أَم األُنثََيين}

734

47 ,43

سورةاألعراف 
يال َما
ش َقل ً
يها َم َعاي َ
{ َولَقَد َم َّك َّنا ُكم في األَرض َو َج َعل َنا لَ ُكم ف َ
ون}
تَش ُك ُر َ
114

73

98

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة التوبة
ود ُع َزير اب ُن اللَّه}
{ َوقَالَت ال َي ُه ُ

43

98 ,26 ,25

ين َكفَُروا ثَان َي اث َنين}
{إذ أَخ َر َج ُه الَّذ َ

33

86

سورة يونس
{فَب َذل َ َفلتف َر ُحوا}(قراءة)

58

33

{آللَّ ُه أَذ َن لَ ُكم}

59

43

سورةهود 
اها}(قراءة)
س َ
{بسم اللَّه َمج َر َ
اها َو ُمر َ

37

86

{ َيا قَوم َال أَسوَلُ ُكم َعلَيه أَج ًار}

57

733

{ َه ُؤَالء َب َناتي ُه َّن أَط َه ُر لَ ُكم}

18

98

سورةالرعد 
ض أَو
{ َولَو أ َّ
س ِّي َرت به الج َبا ُل أَو قُطِّ َعت به األَر ُ
َن قُرآ ًنا ُ

47

46

يعا}
ُكلِّ َم به ال َموتَى َبل للَّه األَم ُر َجم ً
سورةالكهف 
ين}
{ثََال َ
ث م َائ ٍة سن َ

25

98

سورةالحج 
75

{ثُ َّم ل َيقطَع َفل َين ُر}

115

98

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورةالمؤمنون 
ون * إَّال َعلَى أَزَواجهم أَو َما
ين ُهم لفُُروجهم َحاف ُ َ
{ َوالَّذ َ

6 ,5

29 ,28

ين}
َملَ َكت أَي َما ُن ُهم فَر َّن ُهم َغي ُر َملُوم َ
ب أَنزلني ُمن ًَزال ُم َب َارًكا}
{ َوُقل َر ِّ

29

86

ون}
ات َهي َه َ
{ َهي َه َ
وع ُد َ
ات ل َما تُ َ

46

13

ُم ًة َواح َدةً}
ُمتُ ُكم أ َّ
{ َوا َّن َهذه أ َّ

52

31 ,36

سورةالنمل 
59

ون}
{آللَّ ُه َخير أ َّ
َما ُيشرُك َ

43

سورةالقصص 
ض}(قراءة)
سف َنا بهو َوب َدارهو األَر َ
{فَ َخ َ

87

95

سورةالروم 
{للَّه األَم ُر من قَب ٍل َومن َبع ٍد}(قراءة)

3

96

آياته ُيري ُك ُم ال َبر َ َخوفًا َوطَ َم ًعا}
{ َومن َ

23

48

ون}
َّمت أَيديهم إ َذا ُهم َيق َنطُ َ
{ َوان تُصب ُهم َ
س ِّي َئة ب َما قَد َ

46

78

سورةالصافات 
يم * قَد
{ َفلَ َّما أَسلَ َما َوتَلَّ ُه لل َجبين * َوَن َ
ادي َناهُ أَن َيا إب َراه ُ

735-734

45 ,43 ,44

ت الرؤَيا}
صدَّق َ
َ
{وأَرسل َناه إلَى م َائة أَل ٍ
ون}
ف أَو َيز ُ
يد َ
َ َ ُ

116

731

,59 ,58 ,51
777

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة"ص" 
53

اب}
{ َج َّنات َعد ٍن ُمفَتَّ َح ًة لَ ُه ُم األَب َو ُ

45

سورةالزمر 
{ َيا ع َباد فَاتَّقُون}

76

733

ال لَ ُهم َخ َزَنتُ َها}
وها َوفُت َحت أَب َو ُاب َها َوقَ َ
اء َ
{ َحتَّى إ َذا َج ُ

14

45 ,44

سورةالفتح 
{ل َيغف َر لَ َ اللَّ ُه ما تَقَدَّم من َذنب َ َوما تَو َّ
َخ َر}
َ
َ
َ

2

86

سورةالنجم 
53

{ َوأَنَّ ُه أَهلَ َ َعاد لولَى}(قراءة)

96

سورةالجن 
َح ًدا}
{ َوأ َّ
ساج َد للَّه فَ َال تَد ُعوا َم َع اللَّه أ َ
َن ال َم َ

78

,735 ,31 ,36
773 ,736

سورةالمطففين 
46

ب ال ُكفَّ ُار}(قراءة)
{ َهث ِّو َ

96

سورة االنشقا
شقَّت * َوأَذ َنت ل َرِّب َها َو ُحقَّت}
{إ َذا َّ
اء ان َ
الس َم ُ

2 ,7

45 ,43 ,44

ض ُمدَّت}
{ َوا َذا األَر ُ

4

44

ان إ َّن َ َكادح إلَى َرِّب َ َكد ًحا فَ ُم َالقيه}
س ُ
{ َيا أَي َها اإل ن َ

6

43

َما َمن أُوت َي كتَ َاب ُه ب َيمينه}
{فَو َّ

1

45

111

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة البروج
شاه ٍد
{ َو َّ
الس َماء َذات ال ُب ُروج * َوال َيوم ال َمو ُعود * َو َ

4-7

33

َو َمش ُهوٍد}
اب األُخ ُدود}
{قُت َل أَص َح ُ

3

777 ,35 ,33

شديد}
ش َرِّب َ لَ َ
{إ َّن َبط َ

72

777 ,35 ,33

سورة األعلى
76

ون ال َح َياةَ الدن َيا}(قراءة)
{ َبتؤث ُر َ

96

سورةالشمس 
5

اها}
{ َو َّ
الس َماء َو َما َب َن َ
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29 ,28

ثانياً :فهرس األحاديث النبوية
م

الحديث الشريف

الصفحة

7

السه)
(العين وكاء َّ

88

2

الخضروات صدقة)
ا
(ليس في

88
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ثالثاً :فهرس األمثال واألقوال
م

المثل أو القول

الصفحة

7

(خذ اللص قبل يوخ َذ )

49

2

(الكالب على البقر)
َ

55

4

(فالن ينفض مذ َرويه)

92

3

(أطِّري فرن ناعلة)

92

5

(الصيف ضيَّعت اللبن)
َ

92

6

(بعين ما َّ
أرين )

92

1

ٍ
(بولم َما تُخت َن َّنه)

94

8

(لو ذات سوار لطمتني)

94

9

(أهلَ واللّيل)

94

73

شراب)
سل فَوَنت َّ
(أما ال َع َ

93

77

ضروب رؤوس الدارعين)
(إ ّنه َ

93

72

(إ ّنه لمنحار بوائكها)

93

74

سبح الرعد بحمده ,وسبحان ما َّ
ركن لنا)
سخ َّ
(سبحان ما ّ

93

73

(رأيت زيداً ُمصعداً منحد ارً)

93

75

(ولدت فَاط َمة بنت الخرشب ال َك َملة من بني عبس لم ُيوجد

93

ان مثلهم )
َك َ
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رابعاً :فهرس القوافي
القافية

الشاعر

الصفحة

الخبُّ 

األسودبنيعفر 

 34

مقترب 

المبرد 
ِّ

 14

لعب 

المبرد 
ِّ

 14

نبات 

المبرد 
ِّ

 14

ناعمات 

المبرد 
ِّ

 14

الشهوات 

المبرد 
ِّ

 14

الغانيات 

المبرد 
ِّ

 14

أملح 

الرمة 
ذو ّ

 51

مخلدي 

طرفةبنالعبد 

 39,31

با ار 

عديبنزيد 
ّ

 49

األشبار 

الفرزدق 

 43

ش ار 

بالنسبة 

 91

بشر 

الفرزدق 

 66,65

القطر 

أبوصخرالهذلي 

 60

الذعر 

زهيربنأبيسلمى 

 41

الجماخير 

حسانبنثابت 
ّ

 91

أنيس 

رؤبةبنالعجاج 

 48,46

متتابع 

بالنسبة 

 13

رتع 

سويدبنأبيكاهل 

 90

عجاف 

ابنالزبعرى 
ّ

 21

الشفوف 

ميسونبنتبحدلالكلبية 

 38

يترقرق 

ذوالرمة 
ّ

 91
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قبلي 

أبوذؤيبالهذلي 

 90

أحتمل 

القطّامي 

 50

سلسبيال 

بالنسبة 

 54

هشام 

المبرد 
ِّ

 14

اعتصامي 

أبوحاتمالسجستاني 

 13

الكالم 

أبوحاتمالسجستاني 

 13

األنام 

أبوحاتمالسجستاني 

 13

القيام 

المبرد 
ِّ

 14

تكرما 

حاتمالطائي 

 41

وضعه 

أنسبنزنيم 

 50

نواصله 

جرير 

 14

أفعله 

عامربنالطفيل 

 39,31

شبوا 
ّ

األسودبنيعفر 

 35,34

واجي 

عبدالرحمنبنحسان 
ّ

 80

البرني 

بالنسبة 

 36

الروي 

بالنسبة 

 36
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خامساً :قائمة المصادر والمراجع
 .1أخبا ر النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض ,أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل
اهيمالبنا,داراالعتصام,الطبعةاألولى1405,ه1985-م .
السيرافي,تحقيق:محمدإبر
ّ
حيان األندلسي,
حيان محمد بن يوسف بن علي بن ّ
 .2ارتشاف الضرب من لسان العرب ,أبو  ّ
تحقيق:محمدعثمان,دارالكتبالعلمية(بيروت),الطبعةاألولى2011,م .

العربية ,أ.د كرم محمد زرندح ,دار المقداد للطباعة(غزة) ,الطبعة
 .3أسس الدرس الصرفي في 
الرابعة1428,ه2001-م .

 .4األصولفيالنحو,أبوبكرمحمدبنالسراج(ت316:هـ),تحقيق:عبدالحسينالفتلي,مؤسسة
الرسالة(بيروت),الطبعةالثالثة1408,ه1988-م .

 .5إعرابالقرآنوبيانه,محييالدينالدرويش,دارابنكثير(دمشق-بيروت)وداراليمامة(دمشق-
بيروت),الطبعةالرابعة1415,ه1994-م .

 .6األعالم,خيرالدينالزركلي,دارالعلمللماليين(بيروت),الطبعةالخامسة1980,م .
 .1إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة,الوزيرجمالالدينأبيالحسنعليبنيوسفالقفطي(ت624هـ),
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ,دار الفكر العربي(القاهرة) ومؤسسة الكتب الثقافية(بيروت),

الطبعةاألولى1406,هـ1986-م .

 .8اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ,أبو البركات عبد الرحمن بن

محمدبنعبيداهللاألنصارياألنباري(ت511:هـ),تحقيق:محمدمحييعبدالحميد1982,م .

 .9أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ,ابن هشام األنصاري ,تحقيق :محمود حالوي وأحمد
الحمصي,دارإحياءالتراثالعربي(بيروت),الطبعةاألولى1418,ه1998-م .

.10

إيجازالتعريففيعلمالتصريف,جمالالدينبنمالكالطائيالجياني(ت612هـ),تحقيق:

محمدالمهديعبدالحيعمارسالم,منمنشورات:عمادةالبحثالعلميبالجامعةاإلسالمية,

(المدينةالمنورة),الطبعةاألولى1422,ه2002-م .
.11

إيضاح الشعر (شرح األبيات المشكلة اإلعرب) ,أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار

الفارسي(ت311ه) ,تحقيق :حسن هنداوي ,دار القلم(دمشق) و دار العلوم والثقافة(بيروت),
الطبعةاألولى1401,ه1981-م .

.12

إيضاحشواهداإليضاح,أبوالحسنبنعبداهللالقيسي(ت561ه),دراسةوتحقيق:محمد

.13

اإليضاح في علوم البالغة ,الخطيب محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني ,تحقيق

بنحمودالدعجاني,دارالغرباإلسالمي(بيروت),الطبعةاألولى1408,ه1981-م .

وتعليق :غريد الشيخ محمد وايمان الشيخ محمد ,دار الكتاب العربي(بيروت) ,الطبعة األولى,

1425ه2004-م.
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.14

البدر المنيرفي تخريج األحاديث واآلثارالواقعةفي الشرح الكبير,سراج الدين أبو حفص

الملقِّن(ت824ه) ,تحقيق  :أسامة بن أحمد
عمر بن علي األنصاري الشافعي المعروف بــابن ُ
وأخرون,دارالهجرة(الرياض),الطبعةاألولى1425,ه2004-م .

.15

البرهانفيعلومالقرآن,بدرالدينمحمدبنعبداهللالزركشي,تحقيق:محمدأبوالفضل

.16

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي,

.11

دبنعبدالرزاقالحسيني,الملقّببمرتضى
نمحم
تاجالعروسمنجواهرالقاموس,محمدب
ّ
ّ

.18

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ,شمس الدين بن أحمد بن عثمان

إبراهيم,مطبعةالحلبي(القاهرة),الطبعةالثانية .

تحقيق:محمدأبوالفضلإبراهيم,المكتبةالعصرية(بيروت)1384,ه1964-م .

ُّ
الزبيدي(ت1205هـ),منمنشوراتدارمكتبةالحياة(بيروت),الطبعةاألولى1306,ه .

الذهبي(ت148ه),تحقيق:عمرعبدالسالمتدمري,دارالكتابالعربي(بيروت),الطبعةالثالثة,
1415ه1994-م .

.19

تاريخبغداد,أبوبكرأحمدبنعليالخطيبالبغدادي(ت463ه),مكتبةالخانجي(القاهرة)

.20

تاريخمدينةدمشق,أبوالقاسمعليبنالحسنبنهبةاهللعبداهللالشافعيالمعروفبابن

ودارالفكرللطباعةوالتوزيع .

عساكر(ت511ه) ,تحقيق :أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي ,دار الفكر ,الطبعة األولى,
1418ه1991-م .

.21

تصريف األسماء واألفعال ,فخر الدين قباوة ,مكتبة المعارف(بيروت) الطبعة الثالثة,

.22

التعريفات,عليبنمحمدالجرجانيالحنفي(ت816ه),تحقيقوتعليق:عبدالرحمنعميرة,

.23

تفسيرالث عالبي=الجواهرالحسانفيتفسيرالقرآن,أبوزيدعبدالرحمنبنمحمدبنمخلوف

1419ه1998-م .

عالمالكتب(بيروت),الطبعةاألولى1401,ه1981-م .

الثعالبي(ت815:هـ),تحقيق:أبومحمدالغمارياإلدريسيالحسني,دارالكتبالعلمية(بيروت),
الطبعةاألولى1416,ه1996-م .

.24

تهذيب اللغة ,أبو منصور محمد بن أحمد األزهري(ت310ه) ,تحقيق :محمد عبد المنعم

خفاجيومحمدفرجالعقدة,مراجعة:عليمحمدالبجاوي,الدارالمصريةللتأليفوالترجمة .



الخباز ,تحقيق :فايز زكي محمد دياب ,دار
 .25توجيه اللمع ,أحمد بن الحسين بن
ّ
السالم(القاهرة),الطبعةاألولى1423,ه2002-م.
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.26

توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,أبومحمدبدرالدينحسنبنقاسمبنعبد

اهللبنعلي المرادي(ت149هـ),شرحوتحقيق:عبدالرحمنعليسليمان,دارالفكرالعربي,
ّ

الطبعةاألولى1428,هـ2008-م .
.21
.28

بي,حناالفاخوري,دارالجيل(بيروت) .
الجامعفيتاريخاألدبالعر
ّ

الجمل في النحو ,الخليل بن أحمد الفراهيدي ,تحقيق :فخر الدين قباوة ,الطبعة الخامسة,

1416ه1995-م .

.29

الجملفيالنحو,أبوالقاسم عبدالرحمن بنإسحاقالزجاجي,تحقيق:عليتوفيقالحمد,

.30

جمهرة األمثال ,أبو هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري ,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم

.31

جمهرة اللغة ,أبو بكر محمد بن الحسن األزدي المعروف بابن دريد(ت321ه) ,دار

.32

ادي(ت149:هـ),تحقيق:
الجنيالدانيفيحروفالمعاني,بدرالدينحسنبنقاسمالمر ّ

مؤسسةالرسالة(بيروت)وداراألمل(األردن)1404ه1984-م .

وعبدالمجيدقطامش,دارالجيل(بيروت)ودارالفكر,الطبعةالثانية1408,ه1988-م .

صادر(بيروت),الطبعةاألولى1345,ه,دائرةالمعارفالعثمانية .

فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ,دار اآلفاق الجديدة(بيروت) ,الطبعة الثانية1403 ,ه-

1983م .
.33

حاشية ابن حمدون على شرح الملودي ,أبو العباس محمد بن حمدون ,دار الفكر(بيروت)

.34

حاشيةالخضريعلىشرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك,محمدالخضري,ضبطوتشكيل

1429ه2008-م .

وتصحيح:يوسفالشيخمحمدالبقاعي,دارالفكر(بيروت)1429ه2008-م .

.35

الصّبان ,دار الفكر,
الصّبان على شرح األشمونيأللفية ابن مالك,محمد بنعلي ّ
حاشية ّ

.36

محمداألسعد,دارالشواف(الرياض),
الحاشيةالعصريةعلىشرحشذورالذهب,عبدالكريم
ّ

.31

الحجةفيالقراءاتالسبع,الحسينبنأحمدبنخالويه(ت310ه),تحقيق:عبدالعالسالم

.38

الحجةللقراءالسبعة,أبوعليالفارسي(ت311ه),علّقعليه:كاملمصطفىالهنداوي,دار

.39

حروفالمعانيوالصفات,أبوالقاسمعبدالرحمنبنإسحاقالزجاجي(ت331:هـ),تحقيق:

1430ه2009-م .

الطبعةاألولى1416,ه1995-م .

مكرم,عالمالكتب(القاهرة),الطبعةاألولى2001-1428,م .

الكتبالعلمية(بيروت),الطبعةاألولى1421,ه2001-م .



عليتوفيقالحمد,مؤسسةالرسالة(بيروت),الطبعةاألولى1984,م.
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.40

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ,عبد القادر بن عمر البغدادي(ت1093ه) ,تحقيق

وشرح:عبدالسالممحمدهارون,مكتبةالخانجي(القاهرة),الطبعةالثالثة1409,ه1989-م .

.41

الخصائص,أبوالفتحعثمانبنجني,تحقيق:محمدعليالنجار,الهيئةالمصريةالعامة

للكتاب,الطبعةالثالثة1406,ه1986-م .

.42

دراسةفيالنحوالكوفي,المختارأحمدديره,دارقتيبة(بيروت),الطبعةاألولى1411ه-

.43

صححه وعلّق عليه:
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ,ابن حجر العسقالني(ت852ه),
ّ

.44

دروس التصريف ,محمد محيي الدين عبد الحميد ,المكتبة العصرية(بيروت)1411 ,ه-

.45

ِّ
يف,أبوالقاسمبنمحمدبنسعيدالمؤدب,تحقيق:حاتمصالحالضامن,دار
دقائقالتصر

.46

حوضبط:عمرفاروقالطباع,داراألرقمبنأبياألرقم(بيروت),الطبعة
ديوانجرير,شر
ّ

.41

ديوانحاتمالطائي,دارصادر(بيروت)1401ه1981-م .

.48

حوضبط:عمرفاروقالطباع,داراألرقمبنأبياألرقم(بيروت)
انحسانبنثابت,شر
ديو
ّ
ّ

.49

الطباع ,دار األرقم بن أبي األرقم(بيروت),
الرمة ,شرح وضبط :عمر فاروق
ّ
ديوان ذي ّ

.50

الطباع ,دار األرقم بن أبي
ديوان زهير بن أبي سلمى ,شرح وضبط :عمر فاروق
ّ

.51

ديوانطرفةبنالعبد,تحقيقوتقديم:فوزيعطوي,دارصعب(بيروت)1980,م .

1991م .

السيدعبداهللهاشماليمانيالمدني,دارالمعرفة(بيروت)1384,ه .
1990م .

البشائر(دمشق),الطبعةاألولى,1425ه2004-م .

األولى1411,ه1991-م .

1413ه1993-م .

الطبعةاألولى1419,ه1998-م .
األرقم(بيروت) .

.52

ديوان الفرزدق ,تقديم وشرح :مجيد طراد ,دار الكتاب العربي(بيروت) ,الطبعة األولى,

1414ه1991-م .

.53

زهراآلدابوثمراأللباب,أبوإسحاقإبراهيمبنعليالحصريالقيرواني(ت453ه),شرح

وضبط:زكيمبارك,دارالجيل(بيروت),الطبعةالرابعة .

.54

سرصناعةاإلعراب,أبوالفتحعثمانبنجنيالموصلي(ت392:هـ),دارالكتبالعلمية

.55

سننابنماجه,الحافظأبوعبداهللمحمدبنيزيدالقزوينيالشهيربــابنماجه(ت215ه),

(بيروت),الطبعةاألولى1421,هـ2000-م .

عناية:صدقيجميلالعطار,دارالفكر(بيروت),الطبعةاألولى1421,ه2001-م.
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.56

سنن الترمذي ,محمد بن عيسى بن س ْورة الترمذي(ت219ه) ,علّق عليه :محمد األلباني,

.51

سنن الدارقطني ,اإلمام علي بن عمر الداقطني(ت385ه) ,تحقيق وتدقيق :السيد عبد اهلل

.58

السنن الكبرى,أبوبكرأحمد بنالحسينبنعلي البيهقي(ت458ه) ,دارالفكر(بيروت),

مكتبةالمعارف(الرياض),الطبعةالثانية1429,ه2008-م .

هاشميمانيالمدني,دارالمحاسن(القاهرة)1386,ه1966-م .

الطبعةاألولى1419,ه1999-م .

.59

سيرأعالمالنبالء,شمسالدينمحمدبنأحمدبنعثمانالذهبي(ت148ه),تحقيق:علي

أبو زيد ,إشراف :شعيب األرناؤوط ,مؤسسة الرسالة(بيروت) الطبعة الحادية عشرة1422 ,ه-

2001م .
.60

الشافيةفيعلمالتصريف,أبوعمروجمالالدينابنالحاجب(ت646:هـ),تحقيق:حسن

.61

شذاالعرففيفنالصرف,أحمدالحمالوي,مكتبةالحلبي(مصر),الطبعةالسادسةعشرة,

أحمدالعثمان,المكتبةالمكية(مكة),الطبعةاألولى1415,ه-ـ1995م .
1384ه1965-م .

.62

شذراتالذهبفي أخبارم ْن ذهب,أبوالفالحعبدالحيبنالعمادالحنبلي(ت1089ه),

.63

شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك,بهاءالدينبنعقيل(ت169هـ),تحقيق:محمدمحيي

.64

الس ّكري,
شرح أبيات الهذليين ,أبو سعيد الحسن بن الحسين ْ
ب ِن ع ْبد الر ْحم ِن بن العالء  ّ

.65

شرح أبيات سيبويه ,أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل السيرافي(ت:

.66

شرح األشموني أللفية ابن مالك ,نور الدين علي بن محمد بن عيسى األشموني ,تحقيق:

مكتبةالقدسيللطبعوالنشروالتوزيع(مصر) .

عبدالحميد,مكتبةدارالتراث(القاهرة)1426,ه2005-م .

أحمدفراج,مراجعة:محمودمحمدشاكر,مكتبةدارالعروبة(القاهرة) .
تحقيق:عبدالستار
ّ

385هـ),تحقيق:محمدعليسلطاني,مطبعةالحجاز(دمشق)1396ه1916-م .
محمدمحييالدينعبدالحميد,مكتبةالنهضةالمصرية(القاهرة),الطبعةالثالثة .

.61

شرح الرضي على الكافية ,رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي ,تصحيح وتعليق:

يوسفحسنعمر,مطابعالشروق(بيروت)1398ه1918-م .

.68

معحاشيةالتحقيقاتالوفيةبمافيالبهجةالمرضيةمن
شرحالسيوطيعلىألفيةابنمالك
ّ

النكات والرموز الخفية ,تأليف :محمد صالح بن أحمد الغرسي ,دار السالم(القاهرة) ,الطبعة



األولى1421,ه2000-م.
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.69

شرحالكافيةالشافية,جمالالدينمحمدبنعبداهللبنمالكالطائي(ت612:هـ),تحقيق:

عبدالمنعمأحمد هريدي,دارالمأمونللتراث,منإصداراتمركزالبحثالعلميواحياءالتراث

اإلسالميبجامعةأمالقرى(السعودية) .
.10

شرحالمفصلفيصنعةاإلعراب(التخمير),صدراألفاضلالقاسمبنالحسينالخوارزمي(ت

611ه) ,تحقيق :عبد الرحمن بن سلمان العثيمين ,دار الغرب اإلسالمي(بيروت) ,الطبعة

األولى1990,م .
ُّ
حالمكوديعلىاأللفية,أبوزيدعبدالرحمنبنعليبنصالحالم ّكودي,ضبطوعناية:
 .11شر
إبراهيمشمسالدين,دارالكتبالعلمية(بيروت),الطبعةاألولى1411,ه1996-م .

.12

شرح شذور الذهب ,ابن هشام األنصاري ,تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ,دار

.13

شرح شواهد المغني ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت911ه) ,تصحيح

.14

شرحقطرالندىوبلالصدى,جمالالدينبنهشام(ت161:هـ),تحقيق:محمدمحييعبد

الطالئع(القاهرة) .

وتعليق:العالمةمحمدالشنقيطي,دارومكتبةالحياة(بيروت) .
ّ

الحميد,المكتبةالتجاريةالكبرى(القاهرة),الطبعةالثانيةعشرة1386,ه1966-م .

.15

الشعروالشعراء,أبومحمدعبداهللبنمسلمبنقتيبة,دارالثقافة(بيروت),الطبعةالرابعة,

1400ه1980-م .

.16

الحميري اليمني(ت513ه),
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ,نشوان بن سعيد
ْ

تحقيق :حسين بن عبد اهلل العمري وآخرون ,دار الفكر المعاصر(بيروت) ودار الفكر(دمشق),

الطبعةاألولى1402,ه1999-م .

.11

الصاحبي في فقه اللغة ,أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت395ه) ,تحقيق :السيد

أحمدصقر,مطبعةالحلبي(القاهرة) .

.18

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ,أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري(ت398ه),
ّ

.19

ضرائر الشعر ,ابن عصفور اإلشبيلي ,تحقيق :السيد إبراهيم محمد ,دار األندلس ,الطبعة

.80

ضياء السالك إلى أوضح المسالك ,محمد عبد العزيز النجار ,مؤسسة الرسالة(بيروت),

.81

طبقات المفسرين ,شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي(ت945ه) ,دار الكتب

اعتناء:مكتبالتحقيقبدارإحياءالتراثالعربي(بيروت),الطبعةاألولى1419,ه1999-م .

األولى1980م .

الطبعةاألولى1422,هـ2001-م .



العلمية(بيروت),الطبعةاألولى1403,ه1983-م.
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.82

طبقاتالنحويينواللغويين,أبوبكرمحمدبنالحسنالزبيدياألندلسي,تحقيق:محمدأبو

الفضلإبراهيم,دارالمعارف(القاهرة),الطبعةالثانية .

.83

العقدالفريد,شهابالدينأحمدالمعروفبابنعبدربهاألندلسي,تقديم:خليلشرفالدين,

دارومكتبةالهالل(بيروت),الطبعةالثانية1990,م .

.84

العين,الخليلبنأحمدالفراهيدي(ت115ه),تحقيق:مهديالمخزوميوابراهيمالسامرائي,

.85

غريبالحديث,القاسمبنسالمالهروي(ت224ه),دارالكتابالعربي(بيروت)1396,ه-

.86

فتح ِّ
اآلجرومية ,أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي ,مكتبة
رب البرّية في شرح نظم
ّ

.81

فصل المقال في شرح كتاب األمثال ,أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري,

مؤسسةاألعلمي(بيروت),الطبعةاألولى1408,ه1988-م .
1916م .

األسدي(مكةالمكرمة),الطبعةاألولى1431,هـ2010-م .

تحقيق:إحسانعباسوعبدالمجيدعابدين,داراألمانةومؤسسةالرسالة(بيروت),الطبعةالثالثة,

1403ه1983-م .
.88

الفضةالمضيئةفيشرحالشذرةالذهبيةفيعلمالعربية,العالمةأحمدبنزيد,تحقيق:عبد
ّ

.89

الفعل زمانه وأبنيته ,إبراهيم عبود السامرائي ,مؤسسة الرسالة(بيروت) ,الطبعة الثانية,

.90

الفهرست ,أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي المعروف بابن

المنعمفائزمسعد,مطبعةالمعارف(القدس),الطبعةاألولى1410,ه1989-م .
1400ه1980-م .

النديم(المتوفى438 :هـ) ,اعتنى به وعلّق عليه :الشيخ إبراهيم رمضان ,دار المعرفة(بيروت),

الطبعةالثانية1411,ه1991-م .
.91

القاموسالمحيط ,مجدالدينأبوطاهرمحمدبنيعقوب الفيروزأبادي(ت811ه),مؤسسة

.92

لمبرد ,تحقيق :محمد أحمد الدالي ,مؤسسة الرسالة(بيروت) ,الطبعة األولى,
الكامل ل ِّ

.93

الكتاب ,سيبويه (عثمان بن قنبر) ,تحقيق :عبد السالم محمد هارون ,دار القلم(القاهرة)

الرسالة(بيروت),الطبعةاألولى1406,ه1986-م .
1406ه1986-م .
1385ه1966-م .

.94

بن قريب األصمعي ,تحقيق:محمد جبارالمعيبد ,دارالشؤون
كتاب األمثال ,ع ْبد الملك ْ

.95

الكشافعنحقائقالتنزيلوعيوناألقاويلفيوجوهالتأويل,أبوالقاسمجاراهللمحمودبن

الثقافيةالعامة(بغداد),الطبعةاألولى2000,م .

عمروبنأحمدالزمخشري,دارالمعرفة(بيروت) .
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.96

الكليات(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ,أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني

الكفوي(ت1094ه) ,عناية :عدنان درويش ومحمد المصري ,مؤسسة الرسالة(بيروت) ,الطبعة
الثانية1413,ه1993-م .

.91

ُّرمري ,تحقيق :أمين عبد اهلل سالم,
اللؤلؤة في علم العربية وشرحها ,يوسف بن محمد الس ّ

.98

الزجاج(ت331ه),تحقيق:مازنالمبارك,دارصادر(بيروت),الطبعة
الالمات,أبوإسحاق  ّ

.99

اللبابفيعللالبناءواإلعراب,أبوالبقاءالعكبري(ت616ه)ـ,تحقيق:عبداإللهنبهان,

مطبعةاألمانة(مصر),الطبعةاألولى1412,ه1992-م .

الثانية1412,ه1992-م .

دارالفكرالمعاصر(بيروت)ودارالفكر(دمشق),الطبعةاألولى1416,ه1995-م .

 .100لسانالعرب,أبوالفضلجمالالدينبنمنظوراألنصاريالرويفعىاإلفريقى(ت111هـ),
دارصادر(بيروت),الطبعةالثالثة1414,هـ .

 .101اللُمع في العربية ,أبو الفتح عثمانبن جني(ت392 :هـ) ,تحقيق :فائز فارس ,دار الكتب
الثقافية(الكويت)1392ه1912-م.

 .102مافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيهمعالهوامع,باسمعبدالرحمنالبابلي,دار
الكتبالعلمية(بيروت),الطبعةاألولى1433,ه2012-م .

 .103المثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعر,أبوالفتحضياءالدينبناألثير(ت631ه),تحقيق:
محمدمحييالدينعبدالحميد,المكتبةالعصرية(بيروت)1416,ه1995-م .

 .104مجالسثعلب,أبوالعباسأحمدبنيحيىالمعروفبثعلب(ت291ه),شرحوتحقيق:عبد
السالممحمدهارون,دارالمعارف(القاهرة)الطبعةالخامسة .

 .105مجمعاألمثال,أبوالفضلأحمدبنمحمدالميداني,تحقيق:محمدأبوالفضلإبراهيم,دار
الجيل(بيروت),الطبعةالثانية1401,ه1981-م .

 .106مختارالصحاح,أبوبكرعبدالقادرالرازي,ضبطوتصحيح:أحمدشمسالدين,دارالكتب
العلمية(بيروت),الطبعةاألولى1415,ه1994-م .

 .101المدارسالنحوية,شوقيضيف,دارالمعارف(القاهرة),الطبعةالرابعة .

 .108المزهر في علوم اللغة وأنواعها ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ,شرحه
وضبطه:محمدأحمدجادالمولىوآخرون,دارالفكرللطباعةوالنشر .

 .109مسائلخالفيةفيالنحو,أبوالبقاءالعكبري(ت616هـ),تحقيق:محمدخيرالحلواني,دار
الشرقالعربي(بيروت),الطبعةاألولى1412,ه1992-م .

 .110المستقصى في أمثال العرب ,جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد
الزمخشري(ت538ه),دارالكتبالعلمية(بيروت),الطبعةالثانية1408,ه1981-م .
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 .111معاني القرآن ,األخفش األوسط (سعيد بن مسعدة) ,تحقيق :عبد األمير محمد أمين الورد,
عالمالكتب(بيروت),الطبعةاألولى1405,ه1985-م .

الفراء(ت201 :هـ) ,عالم الكتب (بيروت) ,الطبعة
 .112معاني القرآن ,أبو زكريا يحيى بن زياد ّ
الثالثة1403,ه1983-م .

 .113معاني القرآن واعرابه ,أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ,تحقيق وشرح :عبد
الجليلعبدهشلبي,دارالحديث(القاهرة),الطبعةاألولى1414,ه1994-م .

 .114معجماألدباء,شهابالدينأبوعبداهللياقوتبنعبداهلل الحموي(ت626هـ),دارإحياء
التراثالعربي(بيروت) .

 .115معجماللغةالعربيةالمعاصرة,أحمدمختارعبدالحميدعمر,عالمالكتب,الطبعةاألولى,
1429هـ2008-م .

 .116المعجمالوسيط,مجمعاللغةالعربيةبالقاهرة,قامبإخراجه:إبراهيمأنيسوآخرون,الطبعة
الثانية1392,ه1912-م .

 .111مغنياللبيبعنكتباألعاريب,جمالالدين عبداهللبنيوسفبنأحمدبنعبداهلل بن
هشاماألنصاري(ت161:هـ),تحقيق:محمدمحييعبدالحميد .

يع(عمان) ,الطبعة
 .118المغني في علم التصريف ,عبد الحميد ّ
السيد ,دار صفاء للنشر والتوز ّ
األولى1431,ه2010-م .

 .119مفتاحاإلعراب ,أمين الدين أبو بكر محمد بنعلي المحلِّي ,تحقيق :محمد شايب شريف,
دارابنحزم(بيروت),الطبعةاألولى1430,ه2009-م .

 .120المفتاحفيالصرف,أبوبكرعبدالقاهربنعبدالرحمنبنمحمدالجرجاني,تحقيق:علي
توفيقالحمد,مؤسسةالرسالة(بيروت),الطبعةاألولى1401,ه1981-م .

المفصلفيعلمالعربية,جاراهلل أبوالقاسممحمودبنعمروبنأحمد الزمخشري,تحقيق:
.121
ّ
محمدبدرالدينالحلبي,دارالجيل(بيروت)الطبعةالثانية .

 .122المفيد في المدارس النحوية ,إبراهيم عبود السامرائي ,دار المسيرة للنشر والتوزيع
الطباعة(عمان),الطبعةاألولى1421,ه2001-م .
و
ّ

 .123المقتصدفيشرحاإليضاح,عبدالقاهرالجرجاني,تحقيق:كاظمبحرالمرجان,دارالرشيد
للنشر(العراق)1982,م .

للمبرد ,تحقيق :حسن حمد ,مراجعة :إميل يعقوب ,دار الكتب العلمية(بيروت),
 .124المقتضب ِّ
الطبعةاألولى1420,ه1999-م.

للمبرد ,تقديم  وتحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ,لجنة إحياء التراث اإلسالمي
 .125المقتضب  ِّ
بو ازرةاألوقافالمصرية1399,ه .
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 .126المقدمةالجزوليةفيالنحو,أبوموسىعيسىبنعبدالعزيزالجزولي(ت601ه),تحقيق
وشرح:شعبانعبدالوهابمحمد,راجعه:حامدأحمدنيلوفتحيمحمدجمعة,مطبعةأمالقرى,

1988م .

 .121المقرب ,علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور(ت669ه) ,تحقيق :أحمد عبد الستار
الجواديوعبداهللالجبوري,مطبعةالعاني(بغداد)1986م .

 .128الممتعفيالتصريف,ابنعصفوراإلشبيلي,تحقيق:فخرالدينقباوة,دارالمعرفة(بيروت),
الطبعةاألولى1401,ه1981-م .

 .129المنصف (شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني) ,أبو الفتح عثمان بن جني
الموصلي(ت392:هـ),دارإحياءالتراثالقديم,الطبعةاألولى1313,هـ1954-م .

 .130نزهةاأللباءفيطبقاتاألدباء,أبوالبركات عبدالرحمنبنمحمدبنعبيداهللاألنصاري
اهيمالسامرائي,مكتبةالمنار(األردن)الطبعةالثالثة1405,ه-

األنباري (ت511ه),تحقيق:إبر
1985م .

 .131نزهةالطرففيعلمالصرف,جمالالدينعبداهللبنيوسفبنأحمدبنعبداهللبنهشام
األنصاري (ت161ه) ,تحقيق :أحمد عبد الحميد هريدي ,مكتبة الزهراء(القاهرة)1410 ,ه-
1990م .

 .132نهاية األرب في فنون األدب ,شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري(ت132ه) ,دار
الكتب .

 .133النهايةفيغريبالحديثواألثر,مجدالدينأبوالسعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدبن
محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري بن األثير (ت606ه) ,تقديم :علي بن حسن الحلبي

األثري,دارابنالجوزي(الرياض),الطبعةالخامسة1430,ه .

 .134نيل األوطار من أحاديث سيِّد األخيار ,محمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت1255ه),
مكتبةدارالتراث(القاهرة) .

 .135الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ,محمد محمد محمد سالم محيسن ,دار
الجيل(بيروت),الطبعةاألولى1411,ه1991,م .

 .136همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت:
911هـ),تحقيق:عبدالحميدهنداوي,المكتبةالتوفيقية(مصر).

 .131الوافي بالوفيات ,صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  ,تحقيق واعتناء :أحمد األرناؤوط
وتزكيمصطفى,دارإحياءالتراثالعربي(بيروت),الطبعةاألولى1420,ه2000-م.
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 .138وفياتاألعيانوأنباء أبناءالزمان,أبو العباسشمس الدين بنخلكان(ت681هـ) ,تقديم:
محمد عبد الرحمن المرعشلي , ,دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي(بيروت),

الطبعةاألولى1411,ه1991-م.



الرسائل الجامعية:
تشافالضرب)علىالفراء,إعداد:زيادخلفأبو
اضاتأبيحياناألندلسيفيكتابه(ار
 .1اعتر
ّ
ّ

حليب ,إشراف :أ.د :محمود محمد العامودي ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسالمية(غزة),
1433ه2011-م .

حالكافية,إعداد:حسانمحمدتايه,إشراف:أ.د:كرم
اضاتالرضيعلىالنحاةفيشر
 .2اعتر
ّ
ّ
محمدزرندح,رسالةماجستير,الجامعةاإلسالمية(غزة)1432,ه2011-م.

 .3منهجاأللوسيالنحويفيكتابه(روحالمعانيفيتفسيرالقرآنالعظيموالسبعالمثاني),إعداد:
علي جمعة الحشاش ,إشراف :د :عبد الهادي عبد الكريم برهوم ,رسالة ماجستير ,الجامعة
اإلسالمية(غزة)1435,ه2014-م.
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سادساً :فهرس الموضوعات 

اآلية القرآنية

أ

اإلهداء

ب

شكر وتقدير

ج

عرفان

د
ه,و 

ملخص الدراسة
المقدمة

1

التمهيد

4

ترجمةالمبرد 
ِّ

5

اسمهونسبهوكنيته 

6

مولدهووفاتهوشيوخه 

1

تالميذه 

9

مؤلفاته 

 11

صفاتهوعلمه 

 13

شعره 

 14

أقوالالعلماءفيه 

 15

كتابالمقتضب 

 18

الخالفبينالبصريينوالكوفيين 

 20

المبرد من الكوفيين في المسائل النحوية
العباس ِّ
الفصل األول :موقف أبي ّ

 23

افقالمبردفيهاالكوفيين 
المبحثاألول:المسائلالنحويةالتيو
ِّ

 24

المسألةاألولى:تنوينكلمة"عزير" 
ُ

 25

المسألةالثانية:وقوع(ما)علىالعاقل 

 28

المسألةالثالثة:دخولألفاالستفهامعلىهمزةالوصل 

 30
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المبرد فيها الكوفيين
المبحث الثاني  :المسائل النحوية التي خالف
ِّ

 32

المسألةاألولى:زيادةواوالعطف 

 33

المسألةالثانية:النصبعلىإضمار(أن) 
ْ

 31

المسألةالثالثة:فعلاألمر:معربأممبني؟ 

 40

المسألةالرابعة:تعريفالمضافبـ(أل) 

 42

المسألةالخامسة:المقسمعليهفيسورةالبروج 

 44

المسألةالسادسة:فتحأوكسرهمزة(أن) 

 46

ِ
المسألةالسابعة:إضمار(م ْن)بعد(كم) 

 49

المسألةالثامنة:النعتبأسماءالجواهر 

 52

المسألةالتاسعة:اإلضماربدوندليل 

 54

المسألةالعاشرة:هلتكون(أو)بمعنى(بل) 

 51

الً 
المسألةالحاديةعشرة:وقوعجملةالماضيحا 

 60

المسألةالثانيةعشرة:هل(ما)التعجبيةموصولة؟ 

 63

المسألةالثالثةعشرة:إبطالعمل(ما)العاملةعمل(ليس)إذاتقدمخبرهاعلى

 65

اسمها 
الفصل الثاني  :موقف المبرد من الكوفيين في المسائل الصرفية

 61

المبحث األول :المسائل الصرفية التي واف المبرد فيها الكوفيين 

 68

المسألةاألولى:معانيزوائداألفعال 

 69

المسألةالثانية:تحريكالصفةالتيعلىوزن(ف ْعلة) 

 12

ٍ
فمنكلمة(هن) 
المسألةالثالثة:المحذ و

 13

المسألةالرابعة:القولفي(هيهات) 

 14

المبرد فيها الكوفيين
المبحث الثاني :المسائل الصرفية التي خالف ِّ

 16

المسألةاألولى:كسرحرفالمضارعةفي(يِيجل) 

 11

المسألةالثانية:جمعكلمة(شهية) 
ّ

 19
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المسألةالثالثة:إبدالالهمزةمنغيرعلّة 

 80

المسألةالرابعة:حذفالهمزةمنغيرعلّة 

 82

المبرد في تعامله مع الكوفيين
الفصل الثالث  :منهج ِّ

 84

المبرد في عرض المسائل النحوية والصرفية
المبحث األول :منهج ِّ

 85

:تنوعاالستشهاد :
أو
الً ّ

 86

-1كثرةاالستشهادبآياتالقرآنالكريم 

 86

-2قلّةاالستشهادبالحديثالنبويالشريف 

 88

-3كثرةاالستشهادبأشعارالعرب 

 90

-4االستشهادبالنثر 

 92

-5االستشهادبلهجاتالعربولغاتهم 

 95

سادساً:االستشهادبقراءاتالقرآن 

 96

ثانياً:مراعاةالقياسوااللتزامبه 

 91

اءالذينقروامخالفينقواعداللغةالعربية 
أ
:تلحينالقر
ثالثاً
ّ

 98

رابعاً:إسنادآرائهبالعلل 

 99

خامساً:عرضاألقوالواألوجهالمتعددةفيالمسألةالواحدةوترجيحأحدها 

 100

المبرد في اعتراضاته على الكوفيين
المبحث الثاني  :منهج ِّ

 102

تعريفاالعتراض 

 103

منهجهفياالعتراض 

 105

ألفاظهفياالعتراض 

 101

المبرد على الكوفيين في ضوء مذهبه البصري
المبحث الثالث  :اعتراضات ِّ

 109

النتائج والتوصيات

 112

الفنية
الفهارس ّ

 113

فهرساآلياتالقرآنية 

 114

فهرساألحاديثالنبوية 

 119
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فهرساألمثالواألقوال 

 120

فهرسالقوافي 

 121

قائمةالمصادروالمراجع 

 123

فهرسالموضوعات 

 134













واحلمد هلل ربّ العاملني
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