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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن }: قال تعالى َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

وَن إِلَى عَ  َهاَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َوَستَُردُّ             {الِِم اْلَغْيِب َوالشه

 . [501]التوبة: 
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 داءـــاإله  




 إىل أبي وأمي

 أسأله سبحانه أن ميدّ يف عمرمها ويُحسن عملهما ,رمز احلنان والعطاء

 إىل إخوتي وأخواتي

 هلم دوام األُلفة والسعادة يف الدنيا واآلخرةمتمنياً 

 إىل زوجيت

 فدعائي هلا بدوام السعادة والصحة والعافية ,عنوان احلبّ والصرب

 

 

 حممد
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 شكر وتقدير


 الدكتور  الفاضل تستاي أتقدم جبزيل الشكر وخالص التقدير أل

 برهوم حممد عبد اهلاد  عبد الكريم

ه وإرشاد ومتابعة طوال فرتة إعداد البحث؛ فقد كان على ما قدّمه من توجي

 .بمثال املشرف واملوجّه واأل

واهللَ أتسأل أن جيعل يلك يف  ,وعظيم نصائحه ,أشكره على تسعة صدره

 موازين حسناته .
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 عِرفان
 

.(من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) :()من قول النيب انطالقاً        

 ,منارة العلم والثقافة ,م جبزيل الشكر والعرفان للجامعة اإلسالمية بغزةفإنين أتقد        

 .مونه من خدمة للغة القرآن الكريموأخصُّ بالذكر قسم اللغة العربية؛ ملا يقدّ

وكذلك أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور كرم حممد زرندح والدكتور         

واهللَ أسأل أن جيعل ذلك يف موازين  ,رساليتبول مناقشة على تفضلهما بق ,إبراهيم رجب خبيت

  حسناهتما. 

لوا كما أتقدّم خبالص الشكر ألبي وأمي وإخوتي وأخواتي وزوجيت الذين مل يبخ        

 .عليّ بدعمهم املادي واملعنوي

يوسف حسن العبسي؛ فقد  كما ال أنسى أن أشكر أخي العزيز وصديقي الغايل :        

 .نيب طوال فرتة الدراسة والبحثجباكان 

ق النموذجية اخلاصة للبنني ممثلة بإدارهتا إىل مدرسة الصدّي وشكري موصول        

 ,خبان يونس وهي إحدى مؤسسات مجعية اجملمّع اإلسالمي ,احلكيمة وأساتذهتا األجالء

 .رائدة العمل اخلريي

  واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
 الباحث
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 لدراسة باللغة العربيةملخص ا


تناولتهذهالدراسةموقفأبيالعباسالمبرِّدمنالكوفيينفيكتابهالمقتضب,حيثجاءت
هذهالدراسةفيمقدمة,وتمهيد,وثالثةفصول,وأنهيتهابخاتمة.

 الدراسة, ومنهج وأهدافه, وأهميته, البحث, اختيار أسباب اشتملتعلى والدراساتفالمقدمة
بكتابالمقتضب,ونبذةعن السابقةعليه,أماالتمهيدفتناولتفيهترجمةأبيالعباسالمبرِّد,وتعريفًا

الخالفالنحويبينالبصريينوالكوفيين.
فيهعنموقفالمبرِّدمنالكوفيينفيالمسائلالنحوية, ثمانتقلتإلىالفصلاألولمتحدثًا

الفصلعلىمبحثينوهما:المسائلالنحويةالتيوافقالمبرِّدفيهاالكوفيين,والمسائلوقداشتملهذا
من موقفالمبرِّد عن فيه تحدثت فقد الثاني الفصل أما الكوفيين, فيها خالفالمبرد التي النحوية

الت المسائلالصرفية الفصلعلىمبحثينوهما: فاشتملهذا يوافقالكوفيينفيالمسائلالصرفية,
الثالثفقد الفصل وأما الكوفيين, فيها خالفالمبرد التي الصرفية المسائل و الكوفيين, فيها المبرِّد
خصصتهللحديثعنمنهجالمبرِّدفيتعاملهمعالكوفيين,فقداشتملعلىثالثةمباحثوهي:منهج

هعلىالكوفيين,واعتراضاتالمبردفيعرضالمسائلالنحويةوالصرفية,ومنهجالمبردفياعتراضات
النتائج أهم فيها ذكرت بخاتمة البحث ختمت ثم البصري, مذهبه ضوء في الكوفيين على المبرِّد

والتوصياتالتيتوصلتإليها,ثمأتبعتذلكبقائمةالمصادروالمراجعوفهرسالمحتويات.
ا,وأنينفعبه,وأنيكونخالصًاأنأكونقدُوفقتفيبحثيهذ-عزوجل–وأخيراأسألاهلل

لوجههتعالى,وأنيجعلهمنالعلمالذيُينتفعبه.
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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. 
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 ةــدمــقـامل
علىالنبياألمينمحم والسالم والصالة هللربالعالمين, وصحبه, دالحمد وعلىآله, ,

جعلتهوتابعيهإلىيومالدين,فيارّبلكالحمدحمدًاكثيرًا,ولكالشكرشكرًاكثيرًا,اللهمالسهلإالما
:بعدسهاًل,و-شئتذاإ–سهاًل,وأنتتجعلالحزن

بهذاالدينالعظيم,وكّرملغتناالعربيةبجعلهالسانًالكتابهالعزيز,-عزوجل-هللفقدأكرمناا
أحمد, بن الخليل هؤالء ومن العظيمة, الّلغة هذه خدمة في العصور مّر على تنافسالعلماء ولقد

وسيبويه,والكسائي,واألخفش,والمبرِّد...وغيرهم.
فيعصره,وكتابهالبصريالمذهبعلماءالنحو,وهوإمامويعدالمبرِّدواحدًامنأبرز

,وبحرزاخر.نافعالمقتضبمنأهمكتبه,وهوِسفر
أنهدانيللك كثيرًا :)موقفأبيتابةفيهذاالموضوعالموسومبــولذلكفإّننيأحمداهللحمدًا

العباسالمبرِّدمنالكوفيينفيكتابه"المقتضب"(.


 أهمية الدراسة:
كمنأهميةهذهالدراسةفيالكشفعنموقفالمبرِّدمننحاةالكوفةمنخاللالوقوفعلىت

المسائلالتيوافقهمفيهاوالمسائلالتيخالفهمفيها,وكذلكالوقوفعلىمنهجالمبرِّدفيالتعاملمع
معارضيه.


 أسباب اختيار موضوع الدراسة:

 :أهمها الموضوع لعدة أسباب من لقد تم اختيار هذا
 المكانةالرفيعةالتييتمتعبهاالمبرِّد,وكتابهالمقتضب. -1
 فيهذاالكتاب,وبخاصةموقفهمننحاةالكوفة.والصرفيةوفرةالقضاياالنحوية -2
 العربية.ةإماطةاللثامعنجهودهذاالعالمالجليلفيخدمالمساهمةفي -3
 كوفيينفيها,والتيوافقهمفيهاكذلك.دالرغبتيفيالوقوفعلىالقضاياالتيخالفالمبرِّ -4

 
 أهداف الدراسة:

 تكمن أهداف الدراسة في النقاط اآلتية:
 معرفةحقيقةموقفالمبرِّدمننحاةالكوفة. -7
 التيوافقالمبرِّدالكوفيينفيها.والصرفيةالقضاياالنحويةةمعرف -2
 فيها.التيخالفالمبرِّدالكوفيينوالصرفيةمعرفةالقضاياالنحوية -4
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 معرفةمنهجالمبرِّدفيالتعاملمعمعارضيه. -4
 معرفةأسبابمخالفةالمبرِّدللكوفيين. -5
 إثراءالمكتبةالعربيةبجهديسهمفيتعزيزالتراثالنحويمنخاللميراثالمبرِّد. -6


 :الدراسات السابقة

اللغويةألبيالعباسالمبرِّدمنخاللكتابهالمقتضبفياللغة,عبد -1 القادرشارف,الجهود
جامعةحسيبةبنبوعلي,الجزائر.

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

3-  والبالغية, العلمية وجهوده المبرِّد حياة قو, بن هبية شريفي,إعداد: اللطيف عبد إشراف:
 م.2006-ه1421بكربلقايد)الجزائر(,أبيجامعة

سهامه األزدي المبرِّد -4 بنجاب)الهور(. همداني,جامعة أشرف البالغة,حامد علوم في وا 


 :منهج الدراسة
لقداقتضتطبيعةالبحثأنأسلكفيهسبيلالمنهجالوصفيالتحليلي؛ألنهاألفضلواألنسب

 الوصف كان وقد اللغوية, البحوث هذه دراساتهملطبيعة في األوائل العربية علماء منهج والتحليل
المتفحصة الدراسة خالل وذلكمن النحو, لقواعد فهمنا يعمق التحليل أّن نعلم فكما اللغة, لمسائل
لمسائلالنحو,وربطجزئياتهابعضهاببعضللوصولإلىالنتائجالمقنعة,وأرجومناهللأنأكونقد

 ُوفقُتفيذلك.
 

 :خطة البحث
المختلفة, الفهارس ثم وخاتمة, فصول, وثالثة وتمهيد, مقدمة, على الدراسة هذه اشتملت

:ادرالبحث,وذلكعلىالنحواآلتيومص
وخطةالمقدمة الدراسة, ومنهج والدراساتالسابقة, وأهدافه, وأهميته, البحث, أسباباختيار وفيها :
البحث.
المقتضب(,باإلضافةلنبذةعنالخالفالنحويبين:وفيهترجمةللمبرِّد,والتعريفالتمهيد بكتابه)

البصريينوالكوفيين.
,ويشتملعلىمبحثينهما:الفصل األول: موقف المبرِّد من الكوفيين في المسائل النحوية

:المسائلالنحويةالتيوافقالمبرِّدفيهاالكوفيين.المبحث األول
يخالفالمبرِّدفيهاالكوفيين.:المسائلالنحويةالتالمبحث الثاني
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,ويشتملعلىمبحثينهما:الفصل الثاني: موقف المبرِّد من الكوفيين في المسائل الصرفية

:المسائلالصرفيةالتيوافقالمبرِّدفيهاالكوفيين.المبحث األول
:المسائلالصرفيةالتيخالفالمبرِّدفيهاالكوفيين.المبحث الثاني
:,ويشتملعلىثالثةمباحثهي: منهج المبرِّد في تعامله مع الكوفيينالفصل الثالث
:منهجالمبرِّدفيعرضالمسائلالنحويةوالصرفية.المبحث األول
:منهجالمبرِّدفياعتراضاتهعلىالكوفيين.المبحث الثاني
:اعتراضاتالمبرِّدعلىالكوفيينفيضوءمذهبهالبصري.المبحث الثالث

:وفيها:أهمالنتائجوالتوصياتالتيتوصلتإليهاالدراسة.مةالخات
:وتشتملعلى:الفهارس

:فهرساآلياتالقرآنية.أوالً 
:فهرساألحاديثالنبوية.ثانياً 
.واألقوال:فهرساألمثالثالثاً 
:فهرسأبياتالشعر.رابعاً 

:قائمةالمصادروالمراجع.خامساً 
:فهرسالموضوعات.سادساً 
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 التمهيد

 :يشتمل على ثالثة موضوعاتو 
 .: ترجمة أبي العباس المبرِّدالً أو      
 .انيًا: التعريف بكتاب )المقتضب(ث     
 .ن الخالف بين البصريين والكوفيين: نبذة عثالثاً      
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د   ترجمة أبي العباس المبرِّ

 :شتمل علىوت

 

 .اسمه ونسبه وكنيته  -7
 .همولده ووفات  -2
 شيوخه.  -4
 .تالميذه  -3
 .مؤّلفاته  -5
 .صفاته وعلمه  -6
 .شعره -1
 . أقوال العلماء فيه  -8
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 اسمه ونسبه وكنيته
محمدبنيزيدبنعبداألكبربنعميرةبنحسانبنسليمانبنسعدبنعبداهللبنزيدبن

بنأحجنبنكعب(1)أسلم)وهوثمالة(مالكبنالحارثبنعامربنعبداهللبنباللبنعوفبن
.(2)بنالحارثبنكعببنعبداهللبنمالكبننصربناألْزدبنالغوثا

.(3)فهوالُثمالياألْزدّيالبعريأبوالعباسالنحوياللغوياألديب
أن ممنيكس(4)منالسورحيين"كاندالمبرِّويذكربعضهم :وكانيقاللهاألرضحبالبصرة

.(5)"والحفصيشريفمناليمنية,دابنةالحفصيالسورحيوانتمىإلىاليمنولذلكتزوجالمبرِّانحيّ
كتاب)األلفوالالم(سألهعندقيقهوعويصهفأجاب(6)وُلقِّببالمبرِّد؛ألنهلماصّنفالمازني

.(1):المثبتللحقأي-بكسرالراء–:قمفأنتالمبرِّدفقاللهالمازنيبأحسنجواب,
ذلكأنصاحبالشرطةطلبنيللمنادمة:كانسببُلّقبتبهذااللقب؟فقال:ِلم وقدُسئلالمبرِّد

فقال,,فجاءرسولالوالييطلبني(8)والمذاكرة,فكرهتالذهابإليه,فدخلتإلىأبيحاتمالسجستاني
رأسه,ثمخرجإلىالرسولى,فدخلتفيهوغطّفارغاً(9)ليأبوحاتم:ادخلفيهذا,يعنيغالفمزملة

موضعشها,فدخلفطافكلّدخلالداروفتّاخبرتأنهدخلإليك,فقال:قال:أُوقال:ليسهوعندي,ف

                                                 

هـ(,تحقيق:محمدأبو624حسنعليبنيوسفالقفطي)تالوإنباهالرواةعلىأنباهالنحاة,الوزيرجمالالدينأب(1)
.3/241م:1986-هـ1/1406بيروت(ط,دارالفكرالعربي)القاهرة(ومؤسسةالكتبالثقافية)الفضلإبراهيم

,دارتحقيق:محمدأبوالفضلإبراهيم,محمدبنالحسنالزبيدياألندلسي,أبوبكرللغويينالنحويينواطبقات(2)
.101ف)القاهرة(الطبعةالثانية:المعار

:دارإحياءالتراثالعربي)بيروت(,هـ(626قوتبنعبداهللالحموي)تبالدينأبوعبداهللياا,شهمعجماألدباء(3)
19/111.
زنجكانوايستخدمونفيكسحاألرض.جماعةمنال(4)

وفبابنالنديم)المتوفى:أبوالفرجمحمدبنإسحاقبنمحمدالوراقالبغداديالمعتزليالشيعيالمعر,الفهرست(5)
.83:ص:م1991-ه2/1411:الشيخإبراهيمرمضان,دارالمعرفة)بيروت(طهـ(,اعتنىبهوعّلقعليه438

مازنبنشيبانبنذهلبنثعلبةبنعكابةبنصعببنعليبنبكربنوائلوكانأبوهبكربنمحمدمنبني(6)
بنحبيبنحوياً له249)تقارئاًمحمد األئمةفيالنحو,منأهلالبصرة,ووفاتهفيها, أحد هـ(,منمازنشيبان:

(80:الفهرستتصانيفمنهاكتاب)ماتلحنفيهالعامة(و)األلفوالالم(.)
ه(,تحقيق:148,وسيرأعالمالنبالء,شمسالدينمحمدبنأحمدبنعثمانالذهبي)ت19/112معجماألدباء:(1)

.13/511م:2001-ه11/1422عليأبوزيد,إشراف:شعيباألرنؤوط,مؤسسةالرسالة)بيروت(ط
كانمنأهلالبصرة,الشعرمنكبارالعلماءباللغةو,(هـ248سهلبنمحمدبنعثمانالجشميالسجستاني)ت(8)

خبرالدينالزركلي,دار,)النخلة(.)األعالم,منهاكتاب)المعّمرين(وكتاباًلهنيفوثالثون,المبّرديالزمالقراءةعليه
.(3/143:م5/1980العلمللماليين)بيروت(ط

العربيةبالقاهرة,قامبإخراجه:إبراهيمأنيس,مجمعاللغةالمعجمالوسيط.)دِفيه االم اءبر )المزملة(جرةخضراءيُ(9)
.(1/401م:1912-ه1392وآخرون,الطبعةالثانية,
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المبرِّ المزملة: على وينادي يصفق حاتم أبو فجعل خرج ثم المزملة, لغالف يفطن ولم الدار دفي
.(1)دالمبرِّ

 مولده ووفاته
اإلثنينفيذيال يوم األضحىسنةعشرينومائتين)ُولد ليلة سنة(2)ه(220حجة وقيل: ,

.(3)ه(201:سنةسبعومائتين)ه(,وقيل210عشِرومائتين)
,ودفنفيمقابربابالكوفةببغداده(286:سنة),وقيل(4)ه(285وتوفييوماإلثنينسنة)

.(5)فيداراشتريتله
 شيوخه
:(6)صره,ومنهمتتلمذالمبرِّدعلىالكثيرمنعلماءع
 أبانرزينالبصري. -
 .ه(250حمدالتيمي,قاضيالبصرة)تإبراهيمبنم -
 .(1)ه(280أحمدبنطيفور)ت -
 ابنالمهدي,أحمدبنمحمدالنحوي. -
 .ه(282إسماعيلبنإسحاقالقاضي)ت -
 .ه(230ومحمدعبداهللبنمحمد)تالتّوزي,أب -
 .ه(255,أبوعثمانعمروبنبحر)تالجاحظ -
 .ه(225,أبوعمرصالحبنإسحاق)تجرميال -
 .نعيسىبنجعفرالهاشميجعفرب -

                                                 

)ت(1) خلكان بن العباسشمسالدين أبو الزمان, أبناء وأنباء الرحمنهـ(681وفياتاألعيان عبد محمد تقديم: ,
.2/282م:1991-ه1/1411ط,دارإحياءالتراثالعربيومؤسسةالتاريخالعربي)بيروت(المرعشلي

.3/251إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة:(2)
.2/281:وفياتاألعيان(3)
,إشارةالتعيينفيتراجمالنحاةواللغويين,عبدالباقيبنعبدالمجيداليماني3/246:إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة(4)

م1986ه1/1406فيصلللبحوثوالدراساتاإلسالمية)الرياض(طه(,تحقيق:عبدالمجيددياب,مركزالملك143)ت
:243.
.2/381:وفياتاألعيان(5)
الرسالة)بيروت((6) مؤسسة الدالي, أحمد محمد تحقيق: المحقق(, )مقدمة د للمبرِّ الكامل كتاب انظر: للتوسع
1986-ه1/1406ط و10-1/8م: تقديم المحقق(, )مقدمة د للمبرِّ المقتضب وكتاب الخالق, عبد محمد تحقيق:

.26-1/24ه:1399عضيمة,لجنةإحياءالتراثاإلسالميبوزارةاألوقافالمصرية,
بنطيفور(1) الفضلأحمد أبو الكتّ,الخراساني من الرواةمؤرخ, ابالبلغاء ووفاته, ومولده الروذ, منمرو أصله

(1/141:األعالم.)يخبغداد(لهنحوخمسينكتابا,منها)تار,كانمؤدبأطفال,ادببغد
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 .ه(255السجستاني,سهلبنمحمد)تأبوحاتم -
 .ابنأبيحبرة -
 .ه(251والفضلالعباسبنالفرج)تالرّياشي,أب -
 .ه(249إسحاقإبراهيمبنسفيان)تالزيادي,أبو -
 .(1)سليمانبنعبداهلل -
 .ه(228بنمحمدبنحفصالتيمي)تابنعائشة,عبيداهلل -
 .(2)أبوالعالية -
 .ه(240عبدالصمدبنالمعّذل)ت -
 .عبدالوهاببنجنبةالغنوي -
 .(3)أبوعصمة -
 .القاسمبنعليبنسليمانالهاشميعليبن -
 .ه(239بنعقيلبنباللبنجرير)تعمارة -
 .عمروبنحفصالمنقري -
 .(ه224وق,أبوعثمانالباهلي)تعمروبنمرز -
 .ه(248مانبكربنمحمدبنبقية)تالمازني,أبوعث -
 .ه(248ّلممحمدبنهشامالسعدي)تأبومح -
 .محمدبنإبراهيمالهاشمي -
 .ه(216اعالثلجي,أبوعبداهلل)تمحمدبنشج -
 ه(.228الُعْتبّي,أبوعبدالرحمنمحمدبنعبيداهلل)ت -
 .محمدبنعامرالحنفي -
 .محمدبنعليالبصري -
 .بنهاشمالسدريمحمد -
 .مسعودبنبشر -
 .المغيرةبنمحمدالمهلبي -

                                                 

سليم1) المثنى( الحسن اهللبن بنعبد أبيطالبان بنعليبن الحسن فيجدّ,بن السليمانيينأصحابالدولة
(3/128)تلمسان(.)األعالم:

ب ُنواْلعمقوٌممنف ارسنزُلواالْ(2) أديبًاش اِعًراراويًةمناْلحسنبنم الكأ ُبواْلع اِلي ةالش اميموليالعميينو  ب ْصر ة,ك ان 
)الوافيبالوفيات اباأْل ْصم ِعي. األرناؤوطوتزكيأ ْصح  أحمد تحقيقواعتناء: ,صالحالدينخليلبنأيبكالصفدي,

.(12/131:م2000-ه1/1420مصطفى,دارإحياءالتراثالعربي)بيروت(ط
القرشيبالوالء,أبوعصمة:قاضيمرو,ويلقببالجامع,لجمعهعلوماًمريم(بنجعونةالمروزيونوحبنيزيد)أب(3)

(8/51األعالم:)كثيرة.
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 تالميذه
:(1)تتلمذعلىالمبرِّدالكثيرمنالعلماء,ومنهم
 .ه(316)تإبراهيمبنمحمدبنالعالءالكالبزي -
 .(2)أبوأحمدالجريري -
 .ه(289ينوري)تدأحمدبنجعفرال -
 .ه(315عليبنسليمان)تاألخفشالصغير,أبوالحسن -
 .(3)ابنأبياألزهر -
 .األشناني,عمربنحسنبنمالك -
 .أبوبكرالجرجاني -
 .أبوبكرمحمدبنمروان -
 .الحسنبنمحمدالعرمرم -
 .الحسينبنالقاسمالكوكبي -
 .ه(336بداهللمحمدبنإبراهيم)تالحكيمي,أبوع -
 .ه(321الخرائطي,محمدبنجعفر)ت -
 .ه(325سفيان)تداهللبنمحمدبنالخزاز,أبوالحسنعب -
 .ه(320رمحمدبنأحمدبنمنصور)تابنالخياط,أبوبك -
ْستويه,أبومحمد -  .ه(341عبداهللبنجعفرالفسوي)تابند ر 
 .ه(311راهيمبنمحمدبنالسّري)تالزجاج,أبوإسحاقإب -
 .(4)أبوزرعةالفزاري -
 .ه(316محمدبنالسري)تابنالسراج,أبوبكر -

                                                 

د)مقدمةالمحقق(:(1) )مقدمةالمحققمحمد12-1/10للتوسعانظر:كتابالكاملللمبرِّ د ,وكتابالمقتضبللمبرِّ
.1/31عبدالخالقعضيمة(:

بنخالدبنعبدالملكبنجريربنعبداهللأبوأحمدالجريري,حّدثعنمحمدبنأحمدبنيوسفبنإسماعيل(2)
أحمدبنالحارثالخرازوعبدالرحمنابنأخياألصمعي,توفيسنةخمسوعشرينوثالثمائة.

بغداد) البغدادي)تتاريخ الخطيب علي بن أحمد بكر أبو للطباعة463, الفكر ودار الخانجي)القاهرة( مكتبة ه(,
وتاريخاإلسالمووفياتالمشاهير1/356يع:والتوز بنعثمانالذهبي)ت,, ه(,148واألعالم,شمسالدينبنأحمد

.(24/111م:1994-ه3/1415تحقيق:عمرعبدالسالمتدمري,دارالكتابالعربي)بيروت(,ط
ه(,إخباري325زهر)تيالبوشنجي,المعروفبابنأبياألمحمدبنأحمدبنمزيدبنمحمود,أبوبكرالخزاع(3)

.(5/309عليهمايكتب.)األعالم:ديمليأديب,منأهلبغداد,كانالمبرِّ
فيطبقاتاللغويينوالنحاة,جاللالدينعبدالرحمنالسيوطي,تحقيق:لمأقفعلىاْسمه.)بغيةالوعاة,لغ ِويّ(هو4)

(.1/569:م1964-ه1384محمدأبوالفضلإبراهيم,المكتبةالعصرية)بيروت(,
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 .(1)نمحمدبنزيادأبوسهلأحمدب -
 .ه(311ابنشقير,أبوبكرمحمد)ت -
 .ه(341الصفار,إسماعيلبنمحمد)ت -
 .ه(350الفضلبنشبابةالهمذاني)تأبوالصقر,أحمدبن -
 .ه(335ي,أبوبكرمحمدبنيحيى)تالصول -
 .(2)الصيدالني,أبوطاهر -
 .ه(360عليعيسىبنمحمد)تالطوماري,أبو -
 .ه(345طام)تعليبنإبراهيمالق -
 .ه(314أحمدبنعبيداهلل)تابنعمار,أبوالعباس -
 .ه(345نعبدالواحد,غالمثعلب)تأبوعمرالزاهد,محمدب -
 .ه(340قاسمبنأصبغ)ت -
 .ه(299أبوالحسنمحمدبنأحمد)تابنكيسان, -
 .ه(326عليبنإسماعيلالعسكري)تالمبرمان,أبوبكرمحمدبن -
 .تبمحمدبنأحمدالكا -
 .محمدبنالقاسمبنمهرويه -
 .(ه343محمدبنيعقوببنناصحاألصبهاني)ت -
 .ه(296المعتصمبنهارونالرشيد)تابنالمعتز,عبداهللبنالمعتزبنالمتوكلبن -
 ه(.329المنذري,أبوالفضلمحمدبنأبيجعفرالمهروّي)ت -
 .ه(331لمرادي)تإسماعيلبنيونساابنالنحاس,أبوجعفرأحمدبنمحمدبن -
 .ه(323إبراهيمبنمحمدبنعرقة)تنفطويه,أبوعبداهلل -
 .ه(325بمحمدبنأحمدبنإسحاق)تالوّشاء,أبوالطي -
.ه(298نوالد,أبوالحسينمحمد)تاب -















                                                 

:منقضاةقرطبة,كانمنأكملالناسه(312الملقببالقاضيالحبيب)ت(أحمدبنمحمدبنزياداللخمي,1)
(1/206ه.)األعالم:291عندالخلفاء,واشتغلبالتجارةإلىأنوليالقضاءبقرطبةسنةوآدبهم,نشأأثيراً

ْعف رالصيدالنيالملقب(2) م دبنج  أديباش اِعًرا,صهراْلمبردعلىاْبن ته,ببرمةالن ْحِويُّمح  نحويًا روىع نأبي,ك ان 
(1/11:بغيةالوعاة)هفانالن ْحِوّي,و عنُهأ ُبواْلفرجاأْل ْصب ه اِنّي,و اْلق اِضياْبنك اِمل,و غ يرهم ا.
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 مؤّلفاته
:(1),وهيمؤلفاتكثيرةأّلفالمبرِّدفياللغة,واألدب,والنحو,والصرف,والع روض,واألخبار 
 .ة)أوالقّراء(أ ر احتجاجالق  -
 .االختيار -
 .أدبالجليس -
 .أسماءالدواهيعندالعرب -
 .االشتقاق -
 .االعتنان -
 .اإلعراب -
 .إعرابالقرآن -
 .األزمنةواألنواء -
 .أوالدالسراري -
 .البالغة -
 .التصريف -
 .التعازيوالمراثي -
 .ولميتمهالجامع, -
 .الحثعلىاألدبوالصدق -
 .الحروف -
 .انيالقرآنإلىسورةطهروففيمعالح -
 .الخطوالهجاء -
 .الردعلىسيبويه -
 .أبياتتغنيفيالتمثيلعنصدورهارسالةفيأعجاز -
 .الرسالةالكاملة -
 .الروضة -
 .الرياضالمونقة -
 .الزيادةالمنتزعةمنكتابسيبويه -

                                                 

الرواة:(1) إنباه المقتضب122-19/120,ومعجماألدباء:1/210,وبغيةالوعاة:3/251,252للتوسعانظر: ,
م د(,مراجعة:إميليعقوب,دارالكتبالعلمية)بيروت(ط د)مقدمةالمحققحسنح  -1/14م:1999-ه1/1420للمبرِّ

18 بالوفيات: والوافي ,5/141 الجيل)بيروت(: دار الفاخوري, حّنا العربي, األدب تاريخ في والجامع ,5/142,
د)مقدمةالمحقق(:,83والفهرست: .16-1/14وكتابالكاملللمبرِّ
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 .الشافي -
 .اهدكتابسيبويهشرحشو -
 .هايبمعانيراومزاوجةكالمهاوتقشرحكالمالعربوتخليصألفاظه -
 .شرحالميةالعرب -
 .شرحماأغفلهسيبويه -
 .أومعانيصفاتاهلل-عزوجل–صفاتاهلل -
 .ضرورةالشعر -
 .بقاتالنحويينالبصريينوأخبارهمط -
 .العبارةعنأسماءاهللتعالى -
 .العروض -
 .ديثغريبالح -
 .الفاضلوالمفضول -
 .الفتنوالمحن -
 .فقركتابسيبويه -
 .قواعدالشعر -
 .القوافي -
 .الكافيفياألخبار -
 .الكامل -
 .هواختلفمعناهمنالقرآنالمجيدمااتفقتألفاظهواختلفتمعانيه,أومااتفقلفظ -
 .سيبويهأوالمدخلفيكتابسيبويهالمدخلإلى -
 .المدخلفيالنحو -
 .ذكروالمؤنثالم -
 .مسائلالغلط -
 .نيالقرآن,وُيعرفبالكتابالتاممعا -
 .معنىكتاباألوسطلألخفش -
 .معنىكتابسيبويه -
 .المقتضب -
 .المقربفيالنحو -
 .المقصوروالممدود -
 .الممادحوالمقابح -
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 .الناطق -
 .نسبعدنانوقحطان -
.الواشي -

 صفاته وعلمه 
وكثرةالحفظ,وحسناإلشارة,كانأبوالعباسمحمدبنيزيدالمبرِّدمنالعلم,وغزارةاألدب,

المجالسة,وكرمالعشرة,وبالغةالمكاتبة,وحالوةالمخاطبة,وفصاحةالّلسان,وبراعةالبيان,وملوكية
علىماليسعليهأحد,هام,ووضوحالشرح,وعذوبةالمنطقوجودةالخّط,وصحةالقريحة,وقرباإلف

.(1)ممنتقّدمهأوتأّخرعنه
السجستاني أبيحاتم عن (2)أخذ وكان, المازني, على ثم الجرمي, على كتابسيبويه وقرأ

.(4),وكانأحدأئمةاألدبواألخبار(3)فيالعربية,غزيرالحفظوالمادةإماماً
,وقدمدحهشيخهأبوحاتمالسجستانيفقال:(5)مليحالصورةوكانالمبرِّدوسيماً

م مــــــــــــــــن ــــــــــــــــو   َمــــــــــــــــاَذا لق يــــــــــــــــت ال َي
 

ــــــــــــــــــاَلم  ــــــــــــــــــث ال َك  مــــــــــــــــــتمجن خن
 
 
 

ـــــــــــــــــــــه   ه   وقــــــــــــــــــــف ال جمـــــــــــــــــــــال ب َوج 
 

ــــــــــــام  ََن ــــــــــــُه حــــــــــــد  األ   َفَســــــــــــمت َل
 
 
 

ــــــــــــــا ال   ــــــــــــــا َأَب ــــــــــــــداؤ  َي ــــــــــــــي ف  َنفس 
 

ــــــــ  اعتصــــــــامي  ــــــــاس جــــــــّل ب  (6)َعبَّ
 
 

 
 شعره 
ربائهعليهمبفطنتهوصحة-لميكنأبوالعباسالمبرِّد علىرياستهوتفّردهبمذهبأصحابه,وا 
فيقولالشعر,وكانالينتحلذلكواليعت ِزيإليه,وليسيرسمنفسهبه,ولهأشعارمتخلفاً-قريحته
:,منها(1)كثيرة

                                                 

.3/242:الرواةإنباه(1)
.2/588الوافيبالوفيات:(2)
.242إشارةالتعيينفيتراجمالنحاةواللغويين:(3)
.1/144األعالم:(4)
كتبةالقدسيللطبعه(,م1089شذراتالذهبفيأخبارم ْنذهب,أبوالفالحعبدالحيبنالعمادالحنبلي)ت(5)

.2/190والنشروالتوزيع)مصر(:
الكامل,(6) مجزوء من الحصرياألبيات علي بن إبراهيم إسحاق أبو األلباب, وثمر اآلداب زهر في

453القيرواني)ت الرابعة: الطبعة الجيل)بيروت(, دار مبارك, زكي وضبط: شرح بالوفيات:3/183ه(, الوافي ,
16/11.
.104ينواللغويين:طبقاتالنحوي(1)
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ه,فأكبرالرجلأّنهقدجاءهرجلعلىدابةعلىكتفهطيلسانأخضر,فلمارآهقامإليهفاعتنق
:(1):أتقومإلّيياأباالعباس؟فقاللهقيامهإليه,وقال

 أينكــــــــــــر أن أقــــــــــــوم إذا بــــــــــــدا لــــــــــــى
 

 ألكرمــــــــــــــــه وأع مــــــــــــــــه هشــــــــــــــــام 
 
 
 

ـــــــــــــــــه  وال تعجـــــــــــــــــب إلســـــــــــــــــراعى إلي

 

ــــــــــــام  ــــــــــــر القي ــــــــــــه ذخ ــــــــــــرّن لمثل  ف
 
 
 

 :ًًمنشعرهأيضاو
 حبــــــــــــــــــــــــذا َمــــــــــــــــــــــــاء العناقيـــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــد بريـــــــــــــــــــــ  الغانيـــــــــــــــــــــات 

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــا ين بـــــــــــــــــــــــت لحمـــــــــــــــــــــــي  بهم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي َأي َنَبـــــــــــــــــــــــــــــــــات   َودم 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــي ئا ـــــــــــــــــــــــب َش ـــــــــــــــــــــــا الطَّال   َأيَه
 

ــــــــــــــــــــَهَوات   مـــــــــــــــــــن لذيـــــــــــــــــــذ الشَّ
 
 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــزن تف ــــــــــــــــاء الم ــــــــــــــــل ب َم  ك

 

 (2)ح خـــــــــــــــــــــــــــدود ناعمـــــــــــــــــــــــــــات 
 
 

كذلكومن المبرِّد جاءه:شعر فسل أّنه لرجل في نفسه واستحفى عليه أبوقائهم فأنشد ,

اس:العبّ

ــــــــــــانَ  إنّ  ن   الزم ــــــــــــه وا   شــــــــــــطت مذاهب
 

ــــــ   مقتــــــربُ  القلــــــبَ  ي ومنــــــ  فــــــرنّ مّن
 
 
 

 ي مـــا حييـــت لكـــمالنـــوي ودّ  لـــن يـــنقَص 
 

 (3)وال لعـــــــــبُ  وال يميـــــــــل بـــــــــه جـــــــــد   
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

.3/249:الرواةإنباه(1)
ومراتبهموأخذبعضهمعنبعض,أبوسعيدالحسنبنأخبارالنحويينالبصريين,في(األبياتمنمجزوءالرمل2)

داراالعتصام,ط البّنا, إبراهيم محمد تحقيق: اهللالسيرافي, ,3/484تاريخبغداد:,101:م1985-ه1/1405عبد
ه(,تحقيق:511دينةدمشق,أبوالقاسمعليبنالحسنبنهبةاهللعبداهللالشافعيالمعروفبابنعساكر)تتاريخم

نزهةاأللباءفيطبقاتاألدباء,أبو,56/260م:1991-ه1/1418أبوسعيدعمربنغرامةالعمروي,دارالفكر,ط
األنباري)ت 511البركات مكتبة السامرائي, إبراهيم تحقيق: طه(, 1985-ه3/1405المنار)األردن( معجم168م: ,

,طبقاتالمفسرين,شمسالدينمحمدبنعلي5/142,والوافيبالوفيات:4/316,وفياتاألعيان:19/116األدباء:
.2/212م:1983-ه1/1403ه(,دارالكتبالعلمية)بيروت(ط945بنأحمدالداوودي)ت

.56/264يخدمشق:,وتار3/381البيتانفي:تاريخبغداد:(3)
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 أقوال العلماء في المبرِّد 
عليهمعترفينلهفيعصره,وقدأثنىالعلماءإمامالمذهبالبصري-رحمهاهلل–كانالمبرِّد

دبغدادأتيتهألناظره,وكنتلماقدمالمبرِّ:"(1)اجالزجّ باعهفيالعلمواألدب,فقدقالأبوإسحاقبطول
ألجمنيأقرأعلىأبيالعباسثعلبوأميلإلىقولهم,يعنيالكوفيين,فعزمتعلىإعناته,فلمافاتحته

و وطالبنيبالعلة, إلزمنيأبالحجة هتألزاماتلم فتبينتفضله, لها, وجددتفيد واسترجحتعقله,
.(2)"مالزمته
لميرأبوالعباسمثلنفسهمّمنكانقرينه,واليرى":(3)يإسماعيل بن إسحا  القاضوقال
.(4)"بعدهمثله

ثقةفيما,مليحاألخبار,بليغاًفصيحاً,حسنالمحاضرةكانبأّنه:"(5)ياقوت الحمويووصفه
.(6)فيهظرافةولباقة",لنوادركثيرا,يرويه

.(8)"المبردكثيراألماليحسنالنوادروكان:"(1)ابن خلكانوقال
رأينامحمدبنيزيدوهوحدث":يإبراهيم بن محمد المسمعوسهل بن أبى سهل البهزىّ قال

الحلقةكأحدالسّن,متصّدرافىحلقةأبىعثمانالمازنّىيقرأعليهكتابسيبويه؛وأبوعثمانفىتلك
.(9)"نفيهام 

                                                 

بنالسرىالزّجاج)ت(1) بنمحمد بالنحوواللغةه311أبوإسحاقإبراهيم عالم ,) وماتفيبغداد, ولد كانفي,
.(84)الفهرست:)االشتقاق(.(ومهالمبرد,منكتبه)معانيالقرآنفتوتهيخرطالزجاجومالإلىالنحوفعلّ

.19/111,118,معجماألدباء:3/381تاريخبغداد:(2)
اقاأْل ْزِدي3ّ) م ادبنزيدبنِدْره مأ ُبوِإْسح  اقبنِإْسم اِعيلبنح  اِعيلبنِإْسح  اِزم,منأهل(ِإْسم  مولىآلجريربنح 

كل,صنّ ف ةالمت و  اِنبيب ْغد ادِفيخال  اءج  ع انياْلُقْرآن,توفيسنةف:اْلمسند,اْلقر اء ات,أ ْحك اماْلُقْرآن,م اْلب ْصر ة,وليق ض 
 ِمائ ت ْيِن. اِنين  ث م  و  الوعاة)اْثن ت ْيِن بغية :1 /443 األدباء: معجم ,6/196 تاريخبغداد: النبالء:13/62, أعالم سير ,

13/339.)
.1/269,بغيةالوعاة:101,طبقاتالنحويينواللغويين:3/242إنباهالرواة:(4)
منأئمةالجغرافيين,ومنه(,مؤرخثقة,626لروميالحموي,أبوعبداهلل,شهابالدين)ت(ياقوتبنعبداهللا5)

(8/131)األعالم:.العلماءباللغةواألدب,أصلهمنالروم,منكتبه"معجمالبلدان"و"إرشاداألريب"
.19/112معجماألدباء:(6)
م دبنِإْبر اِهيمبنخلكانق اضِ(1) اةشمسالّدينأ ُبواْلع ب اساْلب ْرم ِكياإلربليالش اِفِعيولدبإربلأ ْحمدبنُمح  ياْلُقض 

(1/201:الوافيبالوفيات.)سنةث م انوستمائ ة
.2/319وفياتاألعيان:(8)
.3/242,إنباهالرواة:101طبقاتالنحويينواللغويين:(9)
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 "(1)أبو الطيب اللغويوقال العباس: أبو منهم برع المازنيوالجرميجماعة عن النحو أخذ
.(2)محمدبنيزيدالثمالي,فلميكنفيوقتهوالبعدهمثله"

عندأبىحاتمالّسجستانّىإذأتاهشابمنأهلنيسابور:"كنتيوماً(3)اليوسفي الكاتبوقال
أحببتأنأقرأفقال:ياأباحاتمإنىقدمتبلدكم,وهوبلدالعلموالعلماء,وأنتشيخهذهالمدينة؛وقد

هفاقرأعلىهذاالغالم,محمدأوصيحة(,إنأردتأنتنتفعبماتقرفقال:)الدينالن,عليككتابسيبويه
.(4)"بنيزيد,فتعّجبتمنذلك

"(5)أبو سعيد السيرافيوقال الجرميوالمازنيإلىأبيا: طبقة بعد النحو العباسنتهىعلم
يقول:مارأيتأحسنجوابًامن(1)أبا بكر بن مجاهدسمعت:",وقالأيضاً(6)محمدبنيزيداألزدي"

.(8)دفيمعانيالقرآنفيماليسفيهقوللمتقدم"المبرِّ
.(10)يدمنه":"مارأيتأحفظلألخباربغيرأسان(9)نفطويهعنهوقال




                                                 

لب,وقتلفيها"سكنحأصلهمن"عسكرمكرم,:أديبه(351غوي)تعبدالواحدبنعليالحلبي,أبوالطيبالل(1)
(4/116:لهكتب,منها"مراتبالنحويين")األعالم,يومدخلهاالدمستق

المزهرفيعلوماللغةوأنواعها,جاللالدينالسيوطي,شرحهوضبطه:محمدأحمدجادالمولىوآخرون,دارالفكر(2)
.2/408,429للطباعةوالنشر:

م دبنعبداهللبنأ ْحمدبنُيوُسفبناْلقسمبنصبيحأ ُبوالّطيباليوسفياْلك اِتبمنب يتمعرقِفياْلِكت اب ة(3) ُمح 
ِزيوالبالغةوالترسلو الّنظموالنثروجدّ و  ْأُمون.)الوافيبالوفياتهأ ْحمدبنُيوُسفك ان  (3/212:راْلم 

.101اتالنحويينواللغويين:,وطبق3/242,243(إنباهالرواة:4)
ْرُزب انأ ُبوسعيدالسيرافيالن ْحِوّيالق اِضي)ت5) هـ(,نزيلب ْغد ادحدثع نأبيبكربن368(اْلحسنبنعبداهللبناْلم 

 ك اِزي اد و  جم اع ة بنأبياأْل ْزه روروىع نُه ّمد ُمح  و  ْيد أسلمالن ْيس اُبوِريو اْبنُدر  مجوسيًا أ بوُه ك ان  ك ِبيرالش ْأن, اًما ِإم  ن 
(12/41,48وسموهعبداهلل.)الوافيبالوفيات:

.105أخبارالنحويينالبصريين:(6)
منأهل,تفيعصرهءاكبيرالعلماءبالقرا,ه(324أحمدبنموسىبنالعباسالتميمي,أبوبكربنمجاهد)ت(1)

بغداد فطناًناالوكانحس, رقيقالخلق, جواداًدب, )كتابالقرا, وءاله )األعالمتالكبير( ابنكثير(. :كتاب)قراءة
1/261)
.108أخبارالنحويينالبصريين:,19/112معجماألدباء:(8)
األ(9) بنعرفة بنمحمد اهلل)تإبراهيم أبوعبد المهلبابنأبيصفرةه(323زديالعتكي, منأحفاد في,, إمام

(.)غريبالقرآنعدةكتب,منها)كتابالتاريخ(و,ولدبواسط)بينالبصرةوالكوفة(وماتببغداد,لهفقيهاًوكان,النحو
(1/61:األعالم)
.19/112,معجماألدباء:1/210بغيةالوعاة:(10)
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ليهأفضتمقاالتأصحابنا,وهوالذينقلها:"يعدجبالًبأنه(1)ابن جنيووصفه فيالعلم,وا 
.(2)وقررها,وأجرىالفروعوالعللوالمقاييسعليها"

,فاضالًشيخأهلالنحو,وحافظعلمالعربية...كانعالماًبأنه:"(3)الخطيب البغداديووصفه
.(4)لرواية,حسنالمحاضرة,مليحاألخبار,كثيرالنوادر"بهفياموثوقاً

 "(5)السيوطيووصفه مفوّبأنه: بليغًا فصيحًا ك ان  و  ... انه ِفيز م  ِبب ْغد اد بي ة اْلع ر  ام ِثق ةِإم  هًا,
ِسيم اِفيصباه" جمياًلال  ك ان  احبن و اِدروظرافة,و  أخباريًاع الم ة,ص 
(6).











































                                                 

نحوياًه(,458)تُعْثم انبنجنيأ ُبوسعيداْلموِصِليأبوالفتح(1) ك ان  ْبطسكنصورو  أديبًاحسناْلخطجيدالض 
طِِّهكثيراً كتبِبخ  و اه اع نهُو  (16/328:الوافيبالوفيات.)منتصانيفأ ِبيهو ر 

-هـ1/1421(طدارالكتبالعلمية)بيروت,هـ(392تأبوالفتحعثمانبنجنيالموصلي),سرصناعةاإلعراب(2)
.1/140:م2000

دمين,مولدهه(,المعروفبالخطيب,أحدالحفاظالمؤرخينالمق463بغدادي,أبوبكر)ت(أحمدبنعليبنثابتال3)
(1/112:في)غزية(.)األعالم

.3/380تاريخبغداد:(4)
إمامحافظمؤرخ,(ه911بنسابقالدينالخضيريالسيوطي,جاللالدين)تعبدالرحمنبنأبيبكربنمحمد(5)

(3/301:األعالم)الكتابالكبير,والرسالةالصغيرة.مصنف,منها600لهنحو,أديب
.1/269بغيةالوعاة:(6)
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المقتضبكتاب 



ياقوت)الكامل(,أماكتابه)المقتضب(,فقدوصفهكثيرة,أشهرهاكتابهالمبرِّدمصّنفاتلناترك
.(1)هوأكبرمصنفاتهوأنفسها,إالأنهلمينتفعبهأحد"النحو:"والمقتضبفيقولهالحمويب
الفارسي علي أبو قال " قال: فثم المقتضب, نظرتفي بمسألة: إال بشيء انتفعتمنه ما

للشرطفيقولهواحدة,وهيوقوع م  إ َذا ُهم   َوا  ن  }:تعالى)إذا(جوابًا يه  ب ُهم  َسيَِّئة  ب َما َقدََّمت  َأي د  ُتص 

.(2){َيق َنُطونَ 
ابنالراونديّويزعمونأنسببعدماالنتفاعبهأنّ الكتابأخذه عنالمبرِّد,الزنديق(3)هذا

.(4)"تناولهالناسمنيدابنالراوندّي,فكأّنهعادعليهشؤمه,فاليكادُينتفعبهو
:,منهمعددمنالعلماءوقدشرحالمقتضب 

 .(5)ه341وفىسنةتتويه)عبداهللبنجعفربنمحمد(المابند ر سْ -
 .(6)ه384أبوالحسنالرّماني)عليبنعيسىبنعلي(المتوفىسنة -
 .(1)ه391الفارقّي,المتوفىسنةسعيدبنسعيد -
 .(8)ه528ابنالباذش)أبوالحسنعليبنأحمد(المتوفىسنة -

.منهذهالشروحسوىشرحالفارقيّولميصلإلينا
,ونسخةأخرى1508و1501بالرقمينوللمقتضبنسخةخطيةباآلستانةفيمكتبةكوبريلي

ة,مأخوذةبالتصويرالشمسيعننسخةكوبريلي,وهذهالنسخ1525فيدارالكتبالمصريةبالرقم
ه,وهيتتألفمنأربعةأجزاء,واألرقامفيهذهالنسخة341سنةمكتوبةبخطمهلهلبنأحمدفي

.مسلسلةفيكلجزأينمعاً
خ النسخة لهذه "وليس بقوله: البسملة بعد تبدأ وهي طبة, وجوه تفسير وا هذا عرابالعربية

واألفعال ُوضعاألسماء كما ُكررتبعضصفحاتها, إذ اضطرابكبير النسخة وفيهذه بعضت",

                                                 

.19/121معجماألدباء:(1)
.36الروم:سورة(2)
اقبأ ْحمدبنيحيىبنِإسْ(3) منمتكلميدسكنبغدا,منأهلمروالّروذه(298)تنالراونديأ ُبواْلُحس ْينح  ك ان  و 

ملحدًازنديقاًاْلُمْعت زل ةثم فا ار  (8/151:الوافيبالوفيات.)رقهمو ص 
.19/121معجماألدباء:(4)
.81الفهرست:(5)
.2/295,إنباهالرواة:2/15,معجماألدباء:2/181بغيةالوعاة:(6)
د)مقدمةالمحققمحمدعبدالخالقعضيمة(:(1) .1/88المقتضبللمبرِّ
.2/143بغيةالوعاة:(8)
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جّباراً هذافيإصالحالصفحاتمكانصفحاتأخرى,وقدبذلمحمدعبدالخالقعضيمةمجهودا
.ضطرابعندماحّققالكتاباال

ترقيماً أخرىمرقمة نسخة الكتبالمصرية األولإلىآخرمنتسلسلياًوفيدار أولالجزء
,وقدُكتبتبخطنسخي1909,وهذهالنسخةموضوعةتحتالرقم922الجزءالرابع,وتنتهيبالرقم

.(1)جميل
م د(؛فهيفيهذهالدراسةعلىكتابالمقتضبوقداعتمدت نسخةواضحةبتحقيق)حسنح 
رة.وميسّ

,(3),وكّنىعنهمبــ)قوممنالنحويين((2)ابهالمقتضبإالنادراًوالمبرِّدلميذكرالكوفيينفيكت
.(5),أو)بعضالنحويينمنغيرالبصريين((4)أو)قوم(



















































                                                 

د)مقدمةالمحقق(1) م د(:المقتضبللمبرِّ .1/33,34حسنح 
.2/446المقتضب:(2)
.2/423المقتضب:(3)
.2/208المقتضب:(4)
.2/385المقتضب:(5)
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الخالف بين البصريين والكوفيين



والحركات الكلمات خالف صورة في القدم منذ العرب قبائل لغة في الخالف ظهر
تعددالمرادفات,وبسببهاختلفتالقراءاتونزلالقرآنعلىسبعةأحرف,وبسببهتعملقواالستعماالتو

القبائل الطوالوتباينتفصاحة وتبعاً(1)فحولالشعراءفيقصائدهم لذلكتباينتقدراتالعلماءفي,
.(2)غّثهاوسمينهاوصوابهاوخطئها,وماُيقّعدوماهوشاذالتعرضلمنابعاللغةوتحديد

و اليسيرقد بشكله الرأي في الخالف العلماءبرز من للسابق الالحق مخالفة على القائم
.كّلمنهمعلىطبعهونظرهالشخصيوالطالبالعتماد

صبحكّلعالميجيببمايحلل,وبمايرىمندونأنيجدحرجاًمرحلةأخرىأثمانتقلإلى
ظه ثم اإلجماع, على أو غيره, على لخروجه صنع التمذهبفيما (3)ر المذهبوبدأ بين الخالف

.البصريوالكوفي
التقربإلىقصور في والرغبة المدرستين, علماء بين كانتُتعقد للمناظراتالتي كان وقد

الزنبورية(4)الخلفاء للمسألة وكان المدرستين, الخالفبين براز وا  فيتعزيز كبير سيبويه(5)أثر بين
اءعلىالخالفبينالمدرستين.ضووالكسائيأثرفيتسليطاأل

                                                 

.41,42م:1991-ه1/1411دراسةفيالنحوالكوفي,المختارأحمدديره,دارقتيبة)بيروت(ط(1)
خالففيهمعالهوامع,باسمعبدالرحمنالبابلي,دارالكتبالعلمية)بيروت(,مافاتكتبالخالفمنمسائلال(2)

.40م:ص2012-ه1433الطبعةاألولى,
.40مافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيهمعالهوامع:(3)
.49دراسةفيالنحوالكوفي:(4)
ل د اه5ُ) جعفروالفضلومنحضربحضورهممناألكابر,(وأصلهاأنهحضرسيبويهفيمجلسيحيىبنخالدوعندهو 

فأقبلخلفاألحمرعلىسيبويهقبلحضورالكسائي,فسألهعنمسألة,فأجابهسيبويه,فقاللهاألحمر:أخطأت,ثم
سألهعنثانيةفأجابهفيها,فقالله:أخطأت,ثمسألهعنثالثة,فأجابهفيها,فقالله:أخطأت,فقاللهسيبويه:هذا

,سُ أُبون  تقولفيمنقال"هؤالء ولكنما وحّدة, الرجلعجلة إنفيهذا وقلت: فأقبلتعليه الفراء: قال أدب, وُء
"كيفتقولعلىمثالذلكمن"وأيت"و"أويت"فقد رفأخطأ,فقلت:أِعِدالنظر,فقّدرفأخطأ,فقلت :أِعِدومررتب أبين 

ثالثمراتيجيبوال فأخطأ, فقّدر حتى,يصيبالنظر, يحضرصاحبكما أو الأكلمكما قال: كثرذلكعليه فلما
أناظره,قال:فحضرالكسائيفأقبلعلىسيبويهفقال:تسألنيأوأسألك؟فقال:بلتسألنيأنت,فأقبلعليهالكسائي

السيبويه:فإذاهوفقال:كيفتقول:كنتأظنأنالعقربأشدلسعةمنالزنبورفإذاهوهي,أوفإذاهوإي اه ا؛فق
هي,واليجوزالنصب؟فقاللهالكسائي:لحنت,ثمسألهعنمسألةمنهذاالنحونحو"خرجتفإذاعبداهللالقائم,

 دون بالرفع ذلك في سيبويه فقال كلهوالقائم" ذلك والعربترفع العرب, كالم من ليسهذا الكسائي: فقال النصب,
يجزفيهالنصب,فقاللهيحيىبنخالد:قداختلفتماوأنتمارئيسابلديكمافمنذايحكموتنصبه,فدفعذلكسيبويه,ولم

=الناسبينكما؟فقاللهالكسائي:هذهالعربببابكقداجتمعتمنكلأوب؛ووفدتعليكمنكلُصْقع,وهمفصحاء
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 أسباب الخالف بعض 
يتقيدون البصريون كان فقد العرب, عن األخذ في والكوفيين البصريين بين الخالف منشأ

الكوفيون أما بالحضر, والتأثر االختالط عن وبعده المصدر في والسالمة والنقاء الصحة بضوابط
لحزبيأثركبيرفيالخالفبينالمدرستين,حيثالوالء,وكانللعاملالسياسيا(1)فيتساهلونفيذلك

.(2)فيالبصرةعثمانيأموي,وفيالكوفةعلويعباسي
.(3)ومنالناحيةالعنصريةفأكثرأهلالكوفةمناليمانيين,وأكثرأهلالبصرةمنالمضريين


 بعض م اهر الخالف

,مماجعلهميطرحونالشاذواليعّولونفياالّطرادفيالقواعدكانالبصريونيتشددونكثيراً
.كانوايقيسونعلىالشاذوالنادر,بخالفالكوفيينالذين(4)عليه

السامرائيبعضاً إبراهيم الدكتور ذكر مذهبيوقد الخالفبين والكوفة,منمظاهر البصرة
:(5)ومنها
 ًتبعهمفيهذااألخفش,علىجمعهما,وجّوزالكوفيونتثنية)أجمعوجمعاءوتوابعهما(قياسا

 .معظمالبصريينذلكلفقدانالسماعولميجز
 والاًأجازالكوفيونالجزمبـ)كيف(ولولمتتصلبها)ما(,ومنعهالبصريونلعدمالسماعقياس,

 .يجوزهالبصريونإالشذوذاً
 ًألنهنعذلكالبصريونعلى)بل(,ويميجّوزالكوفيونعطفالمفردولكنبعداإليجابقياسا,

 .غيرمسموع

                                                                                                                                                      

ون,فقاللهيحيىوجعفر:قدأنصفت,ين,وسمعأهلالكوفةوالبصرةمنهم؛فيحضرونويسألوقدقنعبهمأهلالِمْصر=
لواعنالمسائلالتيجرتبينالكسائيأن,فسوأمربإحضارهم,فدخلواوفيهمأبوف ْقع سوأبوزيادوأبوالجراحوأبوث ْرو ا

وقال الكسائيعلىيحيى: وأقبل تسمع, قد فقال: يحيىعلىسيبويه فأقبل بقوله, وقالوا الكسائي, فوافقوا :وسيبويه,
عليكمنبلدهمؤماًل, ف د  لهبعشرةآالفدرهم,فخرجوتوجهرفإنرأيتأنالتردهخائًبا,فأمأصلحاهللالوزير!إنهو 

إلىالبصرة يعد ولم هناك, وأقام )اإلنصاففيمسائلالخالفنحوفارس, أبو, بينالنحويينالبصريينوالكوفيين,
 (2/103,104م:1982مدمحييالدينعبدالحميد,تحقيق:مح,هـ(511)ت:األنباريالبركات

-ه1/1421المفيدفيالمدارسالنحوية,إبراهيمعبودالسامرائي,دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة)عّمان(ط(1)
.29:م2001

.24,25المفيدفيالمدارسالنحوية:(2)
.43مافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيهمعالهوامع:(3)
.18الطبعةالرابعة:المدارسالنحوية,شوقيضيف,دارالمعارف)القاهرة((4)
.43-38المفيدفيالمدارسالنحوية:(5)
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 مذ جمع كـ)طلحة( التاء الذيفيه االسم البصريونجمع سالممنع الكوفيوناًكر أجاز وقد ,
 .جمعه

 يسميه فما والتوجيهات, والعوامل العلمية المدلوالت شمل بل القواعد عند الخالف يقف لم
رجمة,ومايسميهيسميهالكوفيتيسميهالكوفيصفة,ومايسميهالبصريبدالًالبصرينعتاً
محالًالبصريظرفاً أو الكوفيصفة الكوفييسميه يسميه البصريحرفجر يسميه وما ,

والمص الكوفي, خفضعند البصري عند والجر المصروفعندحرفإضافة, روفوغير
 .عندالبصريواوالصرفعندالكوفيمجرىعندالكوفي,وواوالمعيةوغيرالبصريمجرى

 والفعلمشتقمنالمصدر(1)السموعندالبصري,ومنالوسمعندالكوفيواالسممشتقمن,
 .مصدرمشتقمنالفعلعندالكوفيينعندالبصريين,وال










































 

 

                                                 

.16-1/6:اإلنصاففيمسائلالخالف(1)
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  الفصل األول 
  موقف أبي العّباس المبرِّد من الكوفيين في المسائل النحوية 

 وفيه مبحثان:

 د فيها الكوفيين.التي واف  المبرِّ  المسائل النحوية المبحث األول:
 د فيها الكوفيين.المبحث الثاني: المسائل النحوية التي خالف المبرِّ 
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 المبحث األول 

 د فيها الكوفيين المسائل النحوية التي واف  المبرِّ  

 :ائلمس ثالث وفيه

 .ولة األولى: تنوين كلمة "ُعزير"المس
 .ى العاقلالثانية: وقوع "ما" عل المسولة
 .دخول ألف االستفهام على همزة الوصلالثالثة: المسولة 
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 المسولة األولى
 تنوين كلمة "ُعزير"

 
 .(7){َوَقاَلت  ال َيُهوُد ُعَزي ر  اب ُن اللَّه  }: قال تعالى

 ::فأماالقراءةفعلىضربين-رحمهاهلل–قال المبرِّد 

ال؛ألنهابتداٌءوخبر,فبالتنوينفيكلمة)ُعزيٌر( {َزي ر  اب ُن اللَّه  َوَقاَلت  ال َيُهوُد عُ }: قرأ قوم

.يكونفي)ُعزيٌر(إالالتنوين
,ونحوهذامماهمقالوا:)هوعزيُربُناهلل()عزيُرابُناهلل(فإنماأرادخبرابتداء,كأنّوَمن  قرأ

:"زيدالذيفيبتداءوالخبر,فيصيركقولكيداالُيضمر,ويكونحذفالتنويناللتقاءالساكنين,وهوير
.(2)"الدار

 :المناقشة والتحليل
 لكلمة قراءتين المبرِّد يوافقرأي)ُعزير(ذكر وهو تنوين, واألخرىبدون بالتنوين, إحداهما ,

.نوين؛ألنهابتداءوخبرالكوفيينفيإثباتالت
ترجيحإثباتالتنوين القراءتينمع ذكربعضالنحاة وعلىذلكنجد)ُعزير(فيوقد , ابن :

.(5)اجالزجّ ,و(4)واألخفش,(3)جني
تدأمحذوف,و)ابن(يعلِّقعلىم ْنقرأ)عزير(منغيرتنوينعلىأنهاخبرلمبابن جنيفهذا

.باتالتنوينويضعِّفتركالتنوين,فهويرّجحإث(6)وهذاعندنابعيد"وصفله,بقوله:"
 "وقدقالشاألخفوكذلك ُيترك: إنما ألنه وذلكرديء؛ )عزير( في التنوين بعضهم  طرح

.(1)التنوينإذاكاناالسميستغنيعناالبن,وكانُينسبإلىاسممعروف,فاالسمههنااليستغني"
                                                 

.30التوبة:سورة(1)
.2/582المقتضب:(2)
.2/181سرصناعةاإلعراب:(3)
األخفشاألوسط)سع(4) الكتب)بيروت(معانيالقرآن, عالم أمينالورد, األميرمحمد عبد تحقيق: بنمسعدة(, يد
.2/553م:1985-ه1/1405ط
)القاهرة((5) الحديث دار شلبي, عبده الجليل عبد وشرح: تحقيق الزجاج, إسحاق أبو عرابه, وا  القرآن معاني
.2/442م:1994-ه1/1414ط
.2/181سرصناعةاإلعراب:(6)
.2/553رآن:معانيالق(1)
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 والوجأيضاًأبو إسحا  الزجاجوعلىهذا تنوين, وبغير بالتنوين "ُقرئت)عزير( : بقوله ه,
.(1)"(خبرناًإثباتالتنوين؛ألن)اب

 :دون ترجيحوبعض النحاة يذكر القراءتين ويذكر حجج أصحابهما 
 "الخليلفهذا بالتنوينفيقولهتعالىم يقول:  قرأ ْن اهلل(رٌ)عزي: ُيخبرابُن ألّنه فإنهينون؛

.(2))محمدبنعبداهلل(إذاسميتهبذلك"ليسعلىالحقيقةكماتقول:"و
ذاكانكذلكاً(خبر,وجعل)ابناً(جعلهمبتدأم ْننّون)عزيراً":يـارسـأبو علي الفقالو ,وا 

ينصرف ونحوه )عزيرًا( ألن واالختيار؛ السعة حال في التنوين إثبات من بّد أوفال كان أعجميًا ,
.(3)"عربياً

ةوالموصوفبمنزلةاسمواحد,:إماأنهجعلالصفحذفالتنوين,فإنحذفهعلىوجهينوم ْن
ولكنيجعلاألولمنلمث واحدًا, اسمًا يجعلهما أاّل أو فحذفالتنوينولميحرك, " ظريف  "الرجل  :

االسمينالمبتدأواآلخرالخبر,فيكونالمعنىفيهعلىهذاكالمعنىفيإثباتالتنوينوتكونالقراءتان
.(4)متفقتين,إالأنكحذفتالتنويناللتقاءالساكنين

َوَقاَلت  ال َيُهوُد }:"قراءتينوحجةكلقراءةدونترجيح,فنراهيقولذكرال(5)ابن خالويه ذلكوك

نكانأعج:إحداهما:ننّونحجتانبالتنوينوتركه,فلم ُيقرأ(6){ُعَزي ر  اب ُن اللَّه   ميًافهوخفيفأّنهوا 
في)االبن( مصغراًواألخرى ,وتمامه أنُيجعلعربيًا وهومرفوعباالب: تداءومشتقًا, ...)ابن( خبره

.(1):أنهجعلهاسمًاأعجميًا"والحجةلمنتركالتنوين
 الزمخشريومنهم "قالحيث : اهلل( ابُن كعازر)عزيُر أعجمي اسم و)عزير( وخبر, مبتدأ

.(8)وعيزاروعزرائيل,ولعجمتهوتعريفهامتنعصرفه,وم ْننّونفقدجعلهعربيًا"

                                                 

عرابه:(1) .2/442معانيالقرآنوا 
.283م:1995-ه5/1416الجملفيالنحو,الخليلبنأحمدالفراهيدي,تحقيق:فخرالدينقباوة,ط(2)
)ت(3) الفارسي علي أبو السبعة, للقراء العلمية311الحجة الكتب دار الهنداوي, مصطفى كامل عليه: عّلق ه(,

.2/318م:2001-ه1/1421)بيروت(ط
.2/318,319الحجةللقراءالسبعة:(4)
,توفيفيحلب,أصلهمنهمذان,لغوي,منكبارالنحاة,ه(310الحسينبنأحمدبنخالويه,أبوعبداهلل)ت(5)

(2/231:األعالم.)(شواذالقرآنتبه)شرحمقصورةابندريد(و)مختصرفيمنك
.30التوبة:سورة(6)
ه(,تحقيقوشرح:عبدالعالسالممكرم,عالم310)تالحسينبنأحمدبنخالويهلحجةفيالقراءاتالسبع,ا(1)

.114م:2001-1/1428الكتب)القاهرة(ط
الكشافعنحقائقالتنزيلوعيوناألقاويلفيوجوهالتأويل,أبوالقاسمجاراهللالزمخشري,دارالمعرفة)بيروت(:(8)
2/185.
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,(1):"فهذاوجهضعيفجدًا"بقوله-تركالتنوينفي)عزير(–األخرىيضعِّفالقراءةوالمبرِّد
ويعلّ القراءة: لهذه تضعيفه المبرِّد يضطرل أن إال الساكنين اللتقاء ُيحّرك أن التنوين حق "بأّن

:,فيكونكقولالشاعر(2)شاعر"
ـــــــه   م  يـــــــَد ل َقو  ـــــــال َهَشـــــــَم الثر  ـــــــرو الُع  َعم 

 
ــــــن توَن   جــــــافُ ور جــــــاُل َمَكــــــَة ُمس   (3)ع 

.نوينمن)عمرو(اللتقاءالساكنينفهناحذفالت 
(,واهللبالتنوينفيكلمة)ُعزيٌر(:)برِّدوالكوفيينوجّلالنحاةوهوهورأيالموالقول الراجح

.تعالىأعلم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.2/582مقتضب:ال(1)
.2/582المقتضب:(2)
ه(,تحقيق:مهديالمخزومي115الخليلبنأحمدالفراهيدي)تالبيتالبنالزبعرى,منالكامل,فيكتابالعين,(3)

ط األعلمي)بيروت( مؤسسة السامرائي, براهيم 1988-ه1/1408وا  بن3/405م: محمد منصور أبو تهذيباللغة, ,
األزهري)ت تح310أحمد الداره(, البجاوي, مراجعة:عليمحمد فرجالعقدة, خفاجيومحمد المنعم عبد محمد قيق:

 والترجمة: للتأليف حماد6/95المصرية بن إسماعيل نصر أبو العربية(, وصحاح اللغة الّصحاح)تاج ,
,لسان1/226م:1999-ه1/1419ه(,اعتناء:مكتبالتحقيقبدارإحياءالتراثالعربي)بيروت(ط398الجوهري)ت

:هـ3,1414(طبيروت)دارصادر,هـ(111ت)نظوراألنصاريالرويفعىاإلفريقىأبوالفضلجمالالدينبنم,العرب
الوهابالنويري)ت2/41 بنعبد شهابالدينأحمد األربفيفنوناألدب, نهاية ,132 الكتب: دار .2/358ه(,

همالقحطوالجدب,عجاف:هزيلونمنالجوع.هشم:دّقوطحن,الثريد:نوعمنالطعام,مسنتون:أصاب
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 المسولة الثانية
 وقوع )ما( على العاقل

 
:-عزوجل–يهعلىاآلدميينقولهاهلل:"ومماوقعت)ما(ف-رحمهاهلل–المبرِّدقال

م  َحاف ُ ونَ } ه  يَن ُهم  ل ُفُروج  م  َأو  َما َمَلَكت  َأي َماُنُهم  َفر نَُّهم  َغي ُر َمُلوم ينَ  * َوالَّذ  ه  َواج  وقد,(1){إ الَّ َعَلى َأز 

َوالسََّماء  }:-لعزوج-,وكذلكقالاهلل:")ما(وصلتهامصدر,فمعناه:أومْلكأيمانهم"قوم قال

.(3)":والسماءوبنائها:إنماهوقوم,فقال(2){َوَما َبَناَها

 :المناقشة والتحليل
رأيالكوفيينفيتقديروقوع)ما(علىمايعقلفياآليتينالسابقتين-رحمهاهلل–المبرِّدذكر

وهيمنالمسائل(4)يالعربية":"وهذاأقيسفوالمبرِّديوافقهذاالرأيبقولهبأنهامعصلتهامصدر,
تيوافقفيهاالمبرِّدالكوفيين.القليلةال

َوالسََّماء  }:,وكذلكقولهتعالى(5)"أومْلكأيمانهم:يريد()أوماملكتأيمانهميقول:"فالفرّاء 

.(6)":)والسماءوبنائها(,"كأّنهقال{َوَما َبَناَها

ل:ضب,حيثقاآخرمنكتابهالمقتهلهذاالرأيفيموضعُيظهرتأييدهوموافقتالمبرِّدونرى

ْنبناها,وكذلكمعناه,{َوالسََّماء  َوَما َبَناَها}:فإنقيلفيقولهتعالى" َأو  َما َمَلَكت  َأي َماُنُهم  }:وم 

ينَ  )والسماءوبنائها(والوجهالذيعليهالنحويونغيره,إنماهو:قيل:قدقيلذلك,,{َفر نَُّهم  َغي ُر َمُلوم 

ْندّلتعلىغيرهاممنُيْمل ك"أومْلكأيمانهم)إالعلىأزواجهمو .(1)(,فهيمصادروا 

                                                 

.5,6المؤمنون:سورة(1)
.5الشمس:سورة(2)
.4/413المقتضب:(3)
.4/413المقتضب:(4)
القرآن5) معاني ) زكريا أبو , )ت: الفّراء زياد بن طهـ(201يحيى )بيروت( الكتب عالم :1983-ه3/1403, م
1/254.
.1/264:معانيالقرآن(6)
.2/353المقتضب:(1)
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–و)ما(صالحةللصنفين اليعقليعقلوما أمره,-ما والمبهم اليعقل, بهما لكنأوالهما ,

ومن تعالىورود قوله يعقل فيمن م  َأو  }:)ما( ه  َواج  َما َمَلَكت  َأي َماُنُهم  َفر نَُّهم  َغي ُر  إ الَّ َعَلى َأز 

.(1){َمُلوم ينَ 

لعاقل,وقديقع:"والغالبفي)ما(وقوعهاعلىغيراللعاقلبقولهمنوقوعهاالسيوطي ويقّلل
.(2)")والسماء وما بناها(:نحوللعاقلنادراً

ّنماأوثرتحيثيقولية)والسماءومابناها(لهرأيآخرفي)ما(فيآالزمخشريولكّن :"وا 
.(3):والسماء,والقادرالعظيمالذيبناها"إلرادةمعنىالوصفية,كأّنهقيل)ما(على)م ْن(

.فيهالكوفيين,واهللتعالىأعلمهوماذهبإليهالمبرِّدووافقوالقول الراجح

















                                                 

الشافية1) شرحالكافية بنعبد( جمالالدينمحمد , تحقيق612اهللبنمالكالطائي)ت: أحمدهـ(, المنعم عبد :
حياءالتراثاإلسدي,دارالمأمونللتراثهري الميبجامعةأمالقرى)السعودية(:,منإصداراتمركزالبحثالعلميوا 
1/216.
,رحجمعالجوامعهمعالهوامعفيش(2) المكتبة911جاللالدينالسيوطي)ت: عبدالحميدهنداوي, تحقيق: هـ(,

.1/351التوفيقية)مصر(:
.4/258الكشاف:(3)
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 الثالثةالمسولة 
 دخول ألف االستفهام على همزة الوصل

 
"إذاكانتألفالوصلفيدرجالكالمسقطتكسقوطسائرألفات:-رحمهاهلل–المبرِّدقال

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

ر ُكوَن{)آلرجللقيك؟(,وقولهتعالى: }آللَُّه َخي ر  َأمَّا ُيش 
...فإنكانتمستأنفة,وتحركتالالمبعدها(1)

.(2)بحركةالهمزة,فإنالنحويينيختلفونفيها"
 اهلل–وذكر جاءني(,-رحمه )أ ل حمر قوم: يقول " قوله: في المسألة هذه في الكوفيين رأي

ْنتحركتالالم,واليجعلونهامثلقولهتعالى:فيثب رَائ يَل{تونهاوا  ؛ألنهاكانت)اسأل(,(3)}َسل  َبن ي إ س 
.(4)فلماتحركتالسين,سقطتألفالوصل"

 : المناقشة والتحليل
نتحركتالالم,الكوفيونُيثبت والمبرِّدهمزةالوصلإذادخلتعليهاألفاالستفهام,حتىوا 

االرأي,ويعّلقعليهبقوله:"فهؤالءيحتجونبثباتهافياالستفهام,وأّنمابعدهاساكناألصل,يؤّيدهذ
اليكونإالعلىذلك,وهؤالءاليدغمونماقبلالالمفيالالممماقربجوارهمنها؛ألنحكمالالم

.(5)عندهمحكمالسكون,فلذلكثبتتألفالوصل"
ُتحذفإذادخلتعليهاألفاالستفهام,بلُتجعلمّدة؛حتىاليرىأّنهمزةالوصلالفهو

يقولفي)آلذكرين(و)آآلن(:"إنماالفرّاءعلىهذاأيضًا,فهذاوالكوفيونيلتبسالخبرباالستفهام,
.(6)طولتاأللففيهاألنألفهاكانتمفتوحة,فلوأذهبتهالمتجدبيناالستفهاموالخبرفرقًا"





                                                 

.59النمل:سورة(1)
.1/280المقتضب:(2)
.211البقرة:سورة(3)
.1/280المقتضب:(4)
.1/280المقتضب:(5)
.2/354معانيالقرآن:(6)
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بقوله:"فإنكانتالهمزةالتيمعالمالتعريف,لمتحذفهاجنيوابن,(1)المراديفقهموقدوا
معهمزةاالستفهام؛لئاليلتبسالخبرباالستفهام,تقول:)آلرجلقالذاك(,و)آلغالمذهببك(,قال

{:-عزوجل-اهلل ُن َثَيي ن  {}آللَّ ,وقالتعالى:(2)}آلذََّكَري ن  َحرََّم َأم  األ  َن َلُكم  ُه َأذ 
(3)"(4).

:"المالتعريفإذاُنقلتحركةالهمزةإليهافينحو:)األحمر(,فاألرجحإثباتمال ابنوقال
.(5)الهمزة,فتقول:)ألحمر("

.(6)علىإثباتالهمزةأيضاًأبو حّيانو
دخلتهمزةوجهينلهمزةالوصلإذادخلتعليهاهمزةاالستفهام,يقول:"إذاالمّكوديوذكر

االستفهامعلىهمزةالوصلفي)أل(يجوزفيهاوجهان:
:إبدالهاألفامنجنسحركةالهمزةالتيقبلها.الوجه األول
:تسهيلهابيناأللف.خرالوجه اآل

{قولهتعالى:(1)وقدُقِرئبهما ُن َثَيي ن  .(8)"}آلذََّكَري ن  َحرََّم َأم  األ 
المتحركةإذاسّكنماقبلهاولميكنالساكنمنحروفالمدواللينأّنالهمزةابن يعيشوذكر

خففتهمزته, إذا )األحمر( علىالساكنقبلها,وتحذف...ومنذلك: بإلقاءحركتها تخفيفها فحكم
وفيذلكوجهان:

فتقول:الوجه األول تحذفها وال ألفالوصل وتبقي الالم فتحرك الالم األلفعلى تلقيحركة أن :
لحمر(.)أ

.(9):أنتقول:)لحمر(فتحذفألفالوصلخرالوجه اآل
ألفوالرأي الراجح عليها دخلت إذا الوصل همزة حذف بعدم والكوفيين المبرِّد رأي هو

االستفهام؛حتىاليلتبسالخبرباالستفهام,واهللتعالىأعلم.


                                                 

.3/1558:صدوالمسالكبشرحألفيةابنمالكوضيحالمقات(1)
.143األنعام:سورة(2)
.59يونس:سورة(3)
.224اللمعفيالعربية:(4)
.3/1551:,بدرالدينالمراديصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالكتوضيحالمقا(5)
.1/291ارتشافالضربمنلسانالعرب:(6)
نشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحمدمحمدسالممحيسن,دارالجيل)بيروت(,الطبعةاألولى,(الهاديشرحطيبةال1)

.1/202م:1991-هـ1411
شرحالمكُّوديعلىاأللفية,أبوزيدعبدالرحمنبنعليبنصالحالمّكودي,ضبطوعناية:إبراهيمشمسالدين,(8)

.333م:1996-ه1/1411دارالكتبالعلمية)بيروت(ط
.9/115شرحالمفصل:(9)



   32 
 

 المبحث الثاني 
 وفييند فيها الكالمسائل النحوية التي خالف المبرِّ  

 :وفيه ثالث عشرة مسولة

  .المسولة األولى: زيادة واو العطف
(المسولة ال  .ثانية: النصب على إضمار )أن 

 ؟المسولة الثالثة: فعل األمر معرب أم مبني
 .المسولة الرابعة: تعريف المضاف بـ )أل(

 .المسولة الخامسة: المقسم عليه في سورة البروج
 .همزة )أَن(فتح أو كسر  المسولة السادسة: 

( بعد )كم(  .المسولة السابعة: إضمار )م ن 
 .ة الثامنة: النعت بوسماء الجواهرالمسول

 .المسولة التاسعة: اإلضمار بدون دليل
 .المسولة العاشرة: هل تكون )أو( بمعنى )بل(

 .المسولة الحادية عشرة: وقوع جملة الماضي حاالً 
 .صولةالمسولة الثانية عشرة: هل )ما( التعجبية مو 

 .مل ليس إذا تقدم خبرها على اسمها: إبطال عمل )ما( العاملة عالمسولة الثالثة عشرة
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 المسولة األولى
زيادة واو العطف


َنت  ل َربَِّها َوُحقَّت  *  إ َذا السََّماُء ان َشقَّت  } :"وأماقولهتعالى:-رحمهاهلل–المبرِّدقال ,(1){َوَأذ 

:يلفقدقيلفيهأقاو
بقوله الكوفيين رأي وذكر الوقوم وقال: فقوله: زائدة, تكون هذا مثل في او إ َذا السََّماُء }:

َنت  ل َربَِّها َوُحقَّت  *  ان َشقَّت   َر ُض ُمدَّت  } يجوزأنيكون {َوَأذ  " (2){إ َذا األ  كقولك: حينوالواوزائدة,

َنت  ل َربَِّها َوُحقَّت  *  لسََّماُء ان َشقَّت  إ َذا ا} :وقالواأيضا, يقومزيٌدحينيأتيعمرو" .(3)"{َأذ 
.(4):"وهذاأبعداألقاويل,أعنيزيادةالواو"يعترضعلىهذاالرأيبقولهالمبرِّدو

 :المناقشة والتحليل
زائدة الواو الكوفيينيرونأن أن العرضالسابقنجد إ َذا }:وجوابالشرطهو,منخالل

َر   .المبرِّداعتراض,وهذاموضع{ُض ُمدَّت  األ 

كذلكقائالًالمبرِّدوأردف اآلية هذه إّن هؤالء: قول "ومن : َلَما َوَتلَُّه ل ل َجب ين  }:  *َفَلمَّا َأس 

ا َحتَّى إ َذا َجاُءوهَ }:ىناديناهأنياإبراهيم,وقالوا:ومثلذلكفيقولهتعالى:المعن,قالوا(5){َوَناَدي َناهُ 

:حتىإذاجاؤوهاُفتحتأبوابها,كمافياآلية,والمعنىعندهم(6){َوُفت َحت  َأب َواُبَها َوَقاَل َلُهم  َخَزَنُتَها
.(1)التيقبلها"
:لضربقولهمواحد,وينشدونفيذلكوفيمواضعمنالقرآنكثيرةمنهذاا





                                                 

.1,2االنشقاق:سورة(1)
.3االنشقاق:سورة(2)
.2/382المقتضب:(3)
.2/382المقتضب:(4)
.103,104الصافات:سورة(5)
.13الزمر:سورة(6)
.2/382المقتضب:(1)
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ـــــــــــــــــوُنُكمُ  ـــــــــــــــــى إ ذا امـــــــــــــــــت ت  ُبُط  حّت

 
 َشــــــــــــــــــّبوا ورأيــــــــــــــــــُتُم أبنــــــــــــــــــاَءُكم   

ــــــــــــــا  ــــــــــــــن  لن َج ــــــــــــــَر الم  ــــــــــــــُتم  َ ه   وَقَلب 
 

ــــــــــب    َش الخ  ــــــــــاح  ــــــــــدوَر الف  (1)إنَّ الَغ
نماهو:قلبتمقال  نْظهر:وا  .(2)"-أيبزيادةالواو–الِمج 

وزيادةالواوغيرجائزةعندالبصريين,واهللأعلماعتراضهعلىزيادةالواوبقوله:"المبرِّدجّددو
.(3)بالتأويل"
تأويالتالكوفيينفيشواهدهمالسابقةعلىزيادةالواو,فهماليجيزونزيادةالبصريون يدفعو

أجوبةهذهاألشياءمحذوفةللعلمبها,وتأويلذلكعلىمعنى: َلَما َوَتلَّهُ }الواو,ويرونأن  َفَلمَّا َأس 

يُم  *ل ل َجب ين   َيا *َوَناَدي َناُه َأن  َيا إ ب رَاه  ؤ  (4)أدر  ثوابنا{َقد  َصدَّق َت الر  وقال جوابهالزمخشري, " ::

َلَما َوَتلَُّه ل ل َجب ين  } يُم  *َفَلمَّا َأس  َيا *َوَناَدي َناُه َأن  َيا إ ب رَاه  ؤ  كانماكانمماتنطقبه{َقد  َصدَّق َت الر 
.(5)"الحال

وكانكذاوكذاعرفكّلواحدما{َذا السََّماُء ان َشقَّت  إ  }:وكذلكقالوافيتأويلقولهتعالى
.(6)صارإليهمنثوابوعقاب

:والمعنى(1){َفُماَلق يه  } محذوفيدلعليه{إ َذا السََّماُء ان َشقَّت  }فيالجواب:"اججّ الزّ وقال
.(8)إذاكانيومالقيامةلقياإلنسانعمله"

                                                 

(1) العباس أبو ثعلب, مجالس في نسبة بال الكامل, من يعفر, بن لألسود المعروفالبيتان يحيى بن أحمد
,سرصناعة2/59ه(,شرحوتحقيق:عبدالسالممحمدهارون,دارالمعارف)القاهرة(الطبعةالخامسة:291بثعلب)ت
 ,2/289اإلعراب: )ت: يعيشالنحوي ابن المفصل, المتنّبي)القاهرة(:643شرح ومكتبة الكتب)بيروت(, عالم ه(,

8/94 العرب: لسان األ11/568, خزانة البغدادي)ت, بنعمر القادر عبد العرب, ه(,1093دبولبلبابلسان
ط الخانجي)القاهرة( مكتبة هارون, محمد السالم عبد وشرح: 1989-ه3/1409تحقيق و11/44م: هنا:. البطون

ائلكم,والمعنى:ولماكثرتقب:المخادعالغشاشوالخب,:كنايةعنإظهارالعداوةوالفحشقلبظهرالمجنالقبائل,
وانتشرتمفياألصقاع,ورأيتمأبناءكمقدكبرواوترعرعوا,وقلبتمظهرالترسلنامحاربين,بانغدركمولؤمكم.

.2/382,383المقتضب:(2)
.2/383المقتضب:(3)
.2/290:بنجنيا,سرصناعةاإلعراب(4)
.3/348الكشاف:(5)
.2/290:بنجنياسرصناعةاإلعراب,(6)
.6االنشقاق:رةسو(1)
عرابه:(8) .5/303معانيالقرآنوا 
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 بقولهي الزمخشريونجد علىحذفجواب)إذا( ليذهبالمقدِّركّلرد ُحذفجواب)إذا( " :
.(1)مذهب"
...(,فتقديره:"لّماكانهذاكّلهمنكمعرفحّتى إ ذا امت ت  ُبُطوُنُكمُ :)وكذلكقولالشاعر

.(2)الناسغدركم"
فالبصريون ويرى الواوفياألصلحرفُوضعلمعنى, مهماأّن بزيادته اليجوزأنُيحكم

.(3)أمكنأنُيجزىعلىأصله
فيكتاباهلليقولفالمبرِّد وجدتحرفًا "إذا ُملغى-عزوجل–: أجعله معنىلم ولكنله ,

في َلَما َوَتلَُّه ل ل َجب ين  }التقدير يمُ  *َفَلمَّا َأس  {َوَناَدي َناُه َأن  َيا إ ب رَاه  أ–معناه ألمر-علمواهلل أذعن
.(3)اهلل"

و ابن هشامذكر في للواو أخرى "(5){َوُفت َحت  َأب َواُبَها}أوجه )وُفتحت(فيقول: في والواو
ع وعاطفة قوم عند أيمقحمة الحال, واو هي وقيل آخرين, صّرحند كما أبوابها, مفتحة جاؤوها :

ٍن ُمَفتََّحةً }في:)بمفتحة(حاالً َب َوابُ  َجنَّات  َعد  .(1)"(6){َلُهُم األ 
.(8)"ذاجاؤوهاوصلوا,وُفتحتأبوابها:"ولكنالتقدير:حتىإقولهالمبرِّد وقال        
:قوم وقال:"فيقول{إ َذا السََّماُء ان َشقَّت  }أخرىفيبيانجوابالشرطفياآليةذكرأقواالًو

ين ه  َفَومَّا َمن  ُأوت َي ك تَاَبُه ب  } في(9){َيم  جوابًا تكون كما جواب, بعدها وما الفاء ألّن الجواب؛ هو
يوافقهذا,ونجده(10):)إذاجاءزيدفإنكلمكفكلمه(")إذا(فيمعنىالجزاء,وهوكقولكالجزاء؛ألّن

.(11):"فهذاقولحسنجميل"الرأيوُيحسِّنهبقوله

                                                 

.4/234:الكشاف(1)
.2/290:بنجنياسرصناعةاإلعراب,(2)
.2/459اإلنصاففيمسائلالخالف:(3)
.312:بنخالويهالحجةفيالقراءاتالسبع,ا(4)
.13الزمر:سورة(5)
.50:(صسورة)(6)
.2/363محمدمحييعبدالحميد::,تحقيقهـ(161جمالالدينبنهشام)ت:,يب(مغنياللبيبعنكتباألعار1)
.312:بنخالويهالحجةفيالقراءاتالسبع,ا(8)
.1االنشقاق:سورة(9)
.2/381المقتضب:(10)
.2/381المقتضب:(11)
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طب,كقولالقائلعند:الخبرمحذوف؛لعلمالمخاقوم"وقالآخر:قوالً-رحمهاهلل– ذكروقد
:"فأمايعلِّقعلىهذاالرأيفيقولالمبرِّد,و(1)"تشديداألمر:)إذاجاءزيد(أي:)إذاجاءزيدعلمت(

 تعالىحذفالخبر, ومنذلكقوله فمعروفجّيد, َباُل َأو  قُ }: طَِّعت  ب ه  َوَلو  َأنَّ ُقر آًنا ُسيَِّرت  ب ه  ال ج 

يًعا ُر َجم  َم  َتى َبل  ل لَّه  األ  َر ُض َأو  ُكلَِّم ب ه  ال َمو  :,وقالالراجز(2){األ 
ـــــــــوديِّ  ـــــــــو الُج ـــــــــداُهّن َأُب ـــــــــد  َح ـــــــــو  ّق  ل

 
 

  
 

ويِّ  ـــــــــــــــــــَحن فر  الـــــــــــــــــــرَّ  برَجـــــــــــــــــــٍز ُمس 
 
 

  
 

ـــــــــــرن  ــبَ ــوى الـــــــــــــاٍت َكنَ ـــــــــــــويـــتَ ـــُمس    (3)يِّ ــ
 
 

  
الكالمكثير.واليجوزالحذفحتىيكونالمحذوفمعلومًالميأِتبخبر؛لعلم  المخاطب,ومثلهذا

.(4)"بمايدلعليهمنمتقّدمخبرأومشاهدةحال
:"واعلمأنالمبتدأقدُيحذفابن جنيفالخبرالُيحذفإالإذادّلعليهدليل,وفيهذايقول

ا في كان إذا وذلك أخرى, وُيحذفالخبر تارة داللة م ْنلكالم القائل: لك قال فإذا المحذوف, على
.(5),وحذفتعنديوهوالخبر":زيد,أي)زيدعندي(عندك؟قلت

هوقولالمبرِّدبعدمجواززيادةالواومعتأويلالجواب,واهللتعالىأعلم.والقول الراجح        


 
 
 

 

                                                 

.2/382المقتضب:(1)
.31الرعد:سورة(2)
لسانالعرب:2/292راب:سرصناعةاإلعالرجزبالنسبةفي(3) ,خزانةاألدب:3/138,11/50,14/348,
اإلبلوساقها.1/40 ر  ز ج  مستفعلنستمرات,حداهن: بحرمنبحورالشعرتفعيلته: والرجز: الماضي, مسحنفر:

جزشديد,والمعنى:لقدحداأبوالجوديهذهالدواببرلبرني:ضربمنالتمرأصفرمدوروهوأجودالتمر,االسريع
.الرويفسارتأمامهمستوياتاستواءنواةالتمر

.2/383المقتضب:(4)
جني(5) بن عثمان الفتح أبو العربية, في الُلمع الثقافية)الكويت(هـ(392)ت: الكتب دار فارس, فائز : تحقيق ,

.1912:30-ه1392
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 المسولة الثانية
) النصب على إضمار )أن 

ر:"وبعضالنحويينمنغيرالبصريينيجيزونالنصبعلىإضما-رحمهاهلل–رِّدالمبلقا
.(1))أن("

.ها(أّنالفعلمنصوببأنمحذوفة:)ُمْرهيحفر يرونفيقولكفالكوفيون
فاء:"والبصريونيأبونذلكإالأنيكونمنهاعوض,نحوالهذاالرأيبقولهالمبرِّديرفضو
.(2)والواو"

 :المناقشة والتحليل
الخفيفةتعملفيالفعلالمضارعالنصبمعالحذفمنغيرالكوفيونذهب )أْن( إلىأن 

.هاالتعملمعالحذفمنغيربدلإلىأنّالبصريونبدل,وذهب
َنا} :لقولهمبقراءةعبداهللبنمسعودالكوفيونواحتّج رَائ يَل اَل َتع ُبُدوَن  َوا  ذ  َأَخذ  يثَاَ  َبن ي إ س  م 

تعبد (3){إ الَّ اللَّهَ  فيهفنصب)ال التقدير ألّن مضمرة؛ بأن فحذف)أن(وا( اهلل, إال تعبدوا ال أّن :
.(4)وأعملهامعالحذف

:كمااستدلوابقولالشاعر
ــــــــَوَغى ُضــــــــَر ال ــــــــر ي َأح  ــــــــَذا الزَّاج   َأاَل َأي َه

 
ل ــد يوأن أشــهد اللَّــذَّ    (5)ات هــل أنــت ُمخ 

 
 

(بأنمحذوفة .فنصب)أحضر 





                                                 

.2/385المقتضب:(1)
.2/385المقتضب:(2)
.2/40فيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:اديشرحطيبةالنشراله.83البقرة:سورة(3)
.2/559,560اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري:(4)
,46م:1980البيتلطرفةبنالعبد,منالطويل,فيديوانه,تحقيقوتقديم:فوزيعطوي,دارصعب)بيروت(,(5)

,1/119,خزانةاألدب:13/32لسانالعرب:,2/560سائلالخالف:,اإلنصاففيم1/294سرصناعةاإلعراب:
,بهاءالدينبن,شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك2/1شرحالمفصل:,311,وبالنسبةفيمجالسثعلب:8/519

همع,4/20م:2005-ه1426,مكتبةدارالتراث)القاهرة(,عبدالحميدالدينمحمدمحيي,تحقيق:هـ(169ت)عقيل
.الزاجر:المانع,الوغى:ساحةالحرب,مخلدي:ضامن1/463,8/501,580,585,خزانةاألدب:2/51الهوامع:

عيشيإلىاألبد.
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:بقولالشاعرواستدلواأيضاً
ــــــــــــةَ  ــــــــــــم َأَر مثلهــــــــــــا ُخَباَس ــــــــــــدٍ فل  َواج 

 
ُت َأف َعَلــه    ـُت نفســي بعـد مــا ك ـد  َنه   (1)وَنه 

 
 

.(2)؛ألنالتقديرفيه:أنأفعله,فدّلعلىأنهاتعملمعالحذففنصب)أفعل ه(
جّوزإضماروبعضه ومنهؤالءم العطف, فيموضع )أْن( (3)ابن السرّاج: القاهر وعبد,
.(4)الجرجاني
أنتعطفعنجوازإظهاالسراجابنحيثيتحدث منها: فيمواضع أوإضمارها ر)أن(

:وأنتغضب؛ألن)أنوالفعل(بمنزلةبنيضربزيٍدوتغضب(أي:)يعجالفعلعلىالمصدر,نحو
:علىاسم,ومنذلكقولالشاعرةماًصدر,فتكونعطفتاسالم

 َللُــــــــــــب ُس َعَبــــــــــــاَءٍة وَتَقــــــــــــرَّ عينـــــــــــــي
 

ـــــُفوف    ـــــب س  الش  ـــــن  ُل  (5)َأَحـــــب  إلـــــيَّ م 
 
 

.بعضيروي)ُمْرهيحفُرها(بالرفعوال
لوقلت)ُمْرهيحفُرها(علىاالبتداءلكانجّيدًا,وقدجاءرفعسيبويهقال هعلىشيءهو:"

,وهوذكر)أن(جعلواالفعلبمنزلتهفي:)عسينانفعل(قليلفيالكالمعلى)مرهأنيحفرها(فإذالمي
.(6)فيالكالمقليلاليكادونيتكلمونبه,فإذاتكلموابه,فالفعلكأّنهفيموضعاسممنصوب"

بالنصب,فهيإنلمُتروبافسيبويه فيموضعلرفع,فهيتروىعلىأّنهايقّللمنروايتها
.بنالسّراجوالجرجانيبهذاالرأياسممنصوب,وهوبذلكسبقا

.(1)سيبويهبجوازرفع)ُمْرهيحفُرها(علىاالبتداءابُن السراجوقدوافق

                                                 

فياإلنصاففيمسائلالخالف:(1) منالطويل, ابنعصفور2/561البيتلعامربنالطفيل, ,ضرائرالشعر,
.الُخباس ُة:اْلغ ِنيم ةُ.6/62,لسانالعرب:151م:1/1980راألندلس,طاإلشبيلي,تحقيق:السيدإبراهيممحمد,دا

.2/559,560اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري:(2)
(,مؤسسةالرسالة)بيروتينالفتليعبدالحس:,تحقيقهـ(316بنالسراج)ت:أبوبكرمحمد,األصولفيالنحو(3)
.2/149,150م:1988-ه3/1408ط
للنشر)العراق(,(4) الرشيد دار المرجان, بحر كاظم تحقيق: الجرجاني, القاهر عبد اإليضاح, شرح في المقتصد

.2/1058م:1982
,1/284,سرصناعةاإلعراب:2/150البيتلميسونبنتبحدلالكلبية,منالوافر,فياألصولفيالنحو:(5)
أحا الحسين أبو اللغة, فقه في زكريا)تلصاحبي بن فارس بن مطبعة395مد صقر, أحمد السيد تحقيق: ه(,

:محمدبنه(,دراسةوتحقيق561,إيضاحشواهداإليضاح,أبوالحسنبنعبداهللالقيسي)ت146الحلبي)القاهرة(:
الغرب دار الدعجاني, طحمود م1981-ه1/1408اإلسالمي)بيروت( :1/346, عقيل: ابن همع,4/11شرح

الشفوف:الثيابالرقاق,تقرعيني:تصادفمايرضيهامنسرور..2/404الهوامع:
سيبويه(6) أبيات شرح , )ت: السيرافي محمد سلطانيهـ(385أبو علي محمد تحقيق: الحجاز)دمشق(, مطبعة ,

.2/48,49:م1916-ه1396
.2/162:األصولفيالنحو(1)
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ًفا َوَطَمًعاَوم ن  آَيات ه  ُير يُكُم ال بَ }:فعلفيهبعدحذف)أن(قولهتعالىومماارتفعال َ  َخو  (1){ر 
.فاألصل:أنيريكم

:إّن)أْن(حرفنصبمنعواململمعالحذف,وعّللواذلكبقولهمأّنهاالتعالبصريونويرى
.عملإذاُحذفتمنغيربدلاألفعال,وعواملاألفعالضعيفة,فينبغيأاّلت

علىإعمال)أن(معالحذفبقولهم:أماقراءةينحججواستدالالتالكوفيالبصريون وقدأبطل
.ا؛ألّن)تعبدوا(مجزومةبـ)ال(فهيقراءةشاذة,وليسلهمحجةفيه{اَل َتع ُبُدوا إ الَّ اللَّهَ }:م ْنقرأ

ُضَر الَوَغىوأماقولط ر فة:) ر ي َأح  في)أحضُر(...(,فالروايةعندناعلىالرفعَأاَل َأي َهَذا الزَّاج 
.وليسالنصب,وهيالروايةالصحيحة

قولاآلخر )...وأما ُت َأف َعَله  : َنه ُت نفسي بعد ما ك د  وَنه  خّرجه فبعضهم علىأنهضرورة(,
وهذا قول :األصلفيها)أفعلها(,ثمُحذفتاأللفوُنقلتحركةالهاءلماقبلها,شعرية,وبعضهمقال

خرّ, المبرِّد الفتحوبعضهم مبنيعلى الفعل وأّن وليستإعرابًا, بناء فتحة هي الفتحة أن على جها
.(2)اًالتصالهبنونالتوكيدالخفيفةالمحذوفةتخفيف

:لنصبمنالشذوذوكثيرمنالنحاةعّدرواية)ُمْرهيحفر ها(با
:ة,وشاذفيغيرها,نحوواضعمعروفهومّطردفيم:"فيحذف)أن(الناصبةابن هشامقال

و)ُمْرهيحفر ها(" (4))خذ اللص قبل يوخَذ (
(4).

.(5)ُيعّدانالنصبفي)ُمْرهيحفر ها(منالشذوذالذيالُيقاسعليهابن مال  وابن عقيلوكذلك
.بمعحذف)أن(,واهللتعالىأعلمهوقولالبصريينبعدمجوازالنصوالرأي الراجح        





                                                 

.24الروم:سورة(1)
.565-2/560ف,أبوالبركاتاألنباري:اإلنصاففيمسائلالخال(2)
,أبوالفضلأحمدبنمحمدالميداني,تحقيق:محمدأبوالفضلمجمعاألمثال,1/311مجالسثعلب:فيالمثل(3)

توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,أبومحمد,1/462:م1981-ه2/1401إبراهيم,دارالجيل)بيروت(ط
لفكر:عبدالرحمنعليسليمان,داراهـ(,شرحوتحقيق149المرادي)تقاسمبنعبداهللبنعليّبدرالدينحسنبن

ط 1العربي, /1428 2008-هـ ,3/1263م: الهوامع: والفروق,2/405همع المصطلحات في الكليات)معجم
موس أيوببن البقاء أبو الكفوي)تاللغوية(, الحسيني عناية1094ى درويشه(, عدنان مؤسس: المصري, ةومحمد

.389م:1993-ه2/1413الرسالة)بيروت(ط
.2/640:(مغنياللبيب4)
.4/20:شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك(5)
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 المسولة الثالثة
 فعل األمر: معرب أم مبني؟

 
كانالمأمورمخاطباً-رحمهاهلل–المبرِّدقال إذا " : وذلكقولك, :ففعلهمبنيغيرمجزوم,

.نطلْق()اذهْب(,و)ا
 كان "ينقوم من النحويوقد مجزوم هذا أّن (1)يزعمون بقولهوالمبرِّد, الزعم :يرفضهذا

.(2)وذلكخطأفاحش""
:المناقشة والتحليل

:"إنماقلنا:إنهمعرببمجزوم,ويحتجونعلىذلكبقولهمأّنفعلاألمرمعرالكوفيونيرى
فياألمرللغاهةفينحوللمواجمجزوم؛ألناألصلفياألمر كقولهم لتفعْل, )افعل( ئب)ليفعل(,:

قراءةم ْنقرأبالتاء"في(3){ف َرُحواتَ َفب َذل َ  َفل  }:وعلىذلكقولهتعالى
:"إالأنهلّماكُثر,ويقولون(4)

مجيءالالمفيهمع استعمالاألمرللواجهفيكالمهموجرىعلىألسنتهمأكثرمنالغائباستثقلوا
.(5)للتخفيف"كثرةاالستعمالفحذفوهامعحرفالمضارعةطلباً

.(6)للمضارعوالماضيقسيماً:فعلاألمرعندالكوفييناليكونفكمارأينا
:"حذفالعاملوحرفالمضارعةوتغييرالصيغةمخالفعلىالكوفيينبقولهالعكبريقدرّدو

.(1)لألصل,والسماعيدلعليه"
مجزومالمبرِّد وقدرفض الرأيبقولهًا,وعّللرفْأنيكونفعلاألمرمعربًا :"وذلكضهلهذا

كانمضارعاًألناإلعرا التيفيلألسماء,واألفعالالمضارعةهيباليدخلمناألفعالإالفيما
علأنت(,)يفعلهو(,:)أفعلأنا(,)تفنون,وذلكقولكالياء,والتاء,والهمزة,والأوائلهاالزوائداألربع:

                                                 

.2/423المقتضب:(1)
.2/423المقتضب:(2)
.2/299فيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:الهاديشرحطيبةالنشر.58يونس:سورة(3)
.2/524أبوالبركاتاألنباري:,مسائلالخالفاإلنصاففي(4)
.2/528الخالف,أبوالبركاتاألنباري:اإلنصاففيمسائل(5)
.48م:1980-ه2/1400الفعلزمانهوأبنيته,إبراهيمالسامرائي,مؤسسةالرسالة)بيروت(ط(6)
(1) واإلعراب, البناء علل في العكبري)تاللباب البقاء تحقيقه(616أبو ـ, نبهان: اإلله الفكرعبد دار ,

.2/19م:1995-ه1/1416فكر)دمشق(طالمعاصر)بيروت(ودارال
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يهلمي ُجْز:)اضرب(,و)قْم(ليسفيهشيءمنحروفالمضارعة,ولوكانتف)نفعلنحن(,وقولك
.(1)جزمهإالبحرفيدخلعليهفيجزمه,فهذابّينجدًا"

هالمبرِّدفيبناءفعلاألمر,فقدنقلقولالمبرِّدووافقهابُن السرّاجوقدوافق .(2)شيخ 
يحتمل ال األمر وفعل علىمعنى, دل  إذا إال فاليكون الكلمة, على واإلعرابمعنىزائد

.(3)نييفرقاإلعراببينها,وبالتاليفهومبنيوليسمعرباًمعا
وقالالزمخشريقال البصريين, أصحابنا "فعلاألمرمبنيعلىالوقفعند هوالكوفيون: :

.(4)مجزومبالالممضمرة,وهذاخلفمنالقول"
ّناألصلفياألفعالأنعلىقولهمبأنفعلاألمرمبنيعلىالسكون؛ألالبصريونواحتّج

نماُأعربماُأعربمناألفعاللمشابهٍةما تكونمبنية,واألصلفيالبناءأنيكونعلىالسكون,وا 
واألسماء,فهومبنيوليسمعربًا.باألسماء,واليوجدمشابهةبينفعلاألمر

ىوزن)ف ع اِل(منأسماء:بأّنماكانعلاحتّجعلىأّنفعلاألمرمبنيوبعض البصريين
)نزاِل,وتراِك,وحذاِر(هومبني؛ألنهينوبعنفعلاألمر,فمثاًل)نزال(نابعنانزل, األفعالكـ

.(5)و)حذار(نابعناحذر
:قالالشاعر

 وألنـــــــــــت أشـــــــــــجع مـــــــــــن أســـــــــــامة إذ
 

ر  ــــــجَّ فــــــي الــــــذ ع  ــــــزَال  َوَل ــــــت  َن َي  (6)ُدع 
 
 

.أراد:انزل
,واهللتعالىأعلىجزوماًمهوقولالبصريينبأنفعلاألمرمبنيوليسمعرباًول الراجحوالق
.وأعلم





                                                 

.2/423المقتضب:(1)
.2/114:األصولفيالنحو(2)
النحو(3) في خالفية مسائل , )ت العكبري البقاء تحقيقهـ(616أبو , الحلواني: خير العربيمحمد الشرق دار ,

.120:م1992-ه1/1412(ط)بيروت
.2:251المفصلفيعلمالعربية,جاراهللالزمخشري,تحقيق:محمدبدرالدينالحلبي,دارالجيل)بيروت(ط(4)
.2/534,535:اإلنصاففيمسائلالخالف,األنباري(5)
األر(6) دار الطّباع, فاروق عمر وضبط: شرح ديوانه, في الكامل, من سلمى, أبي بن لزهير أبيالبيت بن قم

,نهايةاألربفي12/18,لسانالعرب:2/535,اإلنصاففيمسائلالخالف:2/588الكامل:,30األرقم)بيروت(:
نيت نازلالفريقان,لجفي:منأسماءاألسد,والنزاُلفيالحرب:أأسامة.6/316خزانةاألدب:,3/114فنوناألدب:

 .الذعر:تتابعالناسفيالفزع
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 المسولة الرابعة
تعريف المضاف بـ )أل(

يقولون:)أخذتالثالثةالدراهميافتى(,و)أخذت-رحمهاهلل–المبرِّدقال :"اعلمأنقومًا
.(1)الخمسةعشرالدرهم("

.(2):"وهذاكلهخطأفاحش"بقولهالمبرِّدوهذاالقوليرفضه
:المناقشة والتحليل

نكانشرطاإلضافةالحقيقية :تجريدالمضافمنالتعريف,فإنكانذاالم,ُحذفتالمه,وا 
.(3)علمًا,ُنكِّر,بأنُيجعلواحدًامنجملةماُسّميبذلكاللفظ

.)بأل(ويحتجونبالروايةعنالعربيجيزوناإلضافةإلىالمعّرفوالكوفيون
الرأيالمبرِّدوهذاالرأيباطلفيالسماعوالقياسواإلجماع,يقول :"وممامعّلاًلإبطالهلهذا

ضافُيبطلهذاالقولأنالروايةعندالعربالفصحاءخالفه,فروايةبرواية,والقياسحاكمبعُدأنهاليُ
:)جاءنيالغالمزيٍد(؛قةمناألفعال,فاليجوزأنتقولمافيهاأللفوالالممنغيراألسماءالمشت

.(4):)هذهالدارعبداهلل(,وال)أخذتالثوبزيد("ّرفباألضافة,وكذلكالتقولألن)الغالم(مع
:)الغالمزيد(جمعتعلىوقلتتعريفواإلضافةللتعريف,فل:"األلفوالالمللابن هشامقال

.(5)االسمتعريفين,وذلكاليجوز"
الرأيوذلكفالزمخشريوقدذهب :"وقضّيةاإلضافةالمعنويةأنُيجّردلهايقولهإلىهذا

تقّبلهالكوفيونمنقولهمالمضافمنالتعري عزلعندالخمسةالدراهم(فبم:)الثالثةاألثوابوف,وما
.(6)اعنالقياسواستعمالالفصحاء"أصحابن
.علىأّنالمضافالُيعّرف)بأل(يؤكدانفابن هشام والزمخشري
أيضاً الكوفيين رأي ُيبطل ومما رفضه, على النحويين إجماُع أجمعالمبرِّدقال, وقد " :

جماعهمحجةعلىم ْنخالفهمنهم" النحويونعلىأّنهذااليجوز,وا 
(1).

                                                 

.2/463تضب:المق(1)
.2/463المقتضب:(2)
,تصحيحوتعليق:يوسفحسنعمر,مطابعستراباذيرضيالدينمحمدبنالحسناإل,الرضيعلىالكافيةشرح(3)

.2/209م:1918-ه1398الشروق)بيروت(
.2/463المقتضب:(4)
,المكتبةعبدالحميدالدينمحيي:محمد,تحقيقهـ(161جمالالدينبنهشام)ت:شرحقطرالندىوبلالصدى,(5)

.358م:1966-ه12/1386التجاريةالكبرى)القاهرة(ط
.83المفصلفيعلمالعربية:(6)
.2/463المقتضب:(1)
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:)هذهثالثةاألثواب(,فيجوزأنتعّرفأثواب(,فإنأردتالتعريف,قلت:)هذهثالثةوعلىهذاتقول
المضافإليه,ومنذلكقولالشاعر:

ـــــــــــداُه إزارهُ  ـــــــــــدت  ي ـــــــــــذ  َعَق ـــــــــــا زاَل ُم  َم
 

ـــــــَة األشـــــــبار    َرَ  َخمَس ـــــــود  ـــــــا ف  (7)وّدن
 
 

يهوحده,ولميعّرفالجزأين؛ألنالمضافالفنالحظ)خمسةاألشبار(حيثعّرفالمضافإل
)أل( دخول يجوز ال محضة إضافة فالمضاف إليه, ُيضاف بما معّرف ألنه )بأل( تعريفه يجوز

.(4)؛ألناإلضافةمنافيةلأللفوالالم,فالُيجمعبينهما(2)التعريفعليه
الخوارزمييقول " معنوي: علىالمضافإضافة كانأوغيرةإدخالالالم عددًا اليجوز,

.(3)"عدد
هإمابالقياسأوبالسماعأوباإلجماعفكمارأينا,فإّنكثيرًامنالنحاةرفضرأيالكوفيينوأبطل
سمينفيكل:"نقلالكوفيونتعريفاال,حيثيقولضيالرّ ,وممنرفضرأيهمأيضاًجميعاًأوبها

إلىمعدوده,نحو )الثالثةعدد الدرهمواأللفالرجل(وهوضعيف: والمائة إلىالعشرة, األثواب...
قياسًاواستعمااًل,أماالقياس؛فألّنتعريفالمضافيحصلبالمضافإليه,فيكونالالمفيالمضاف

.(5)ضائعًا,وأمااالستعمال؛فألّنهمنقلوهمنقومغيرفصحاء,والفصحاءعلىغيره"
 قوله جابن السراوكذلك يقولونفي الكوفة "وأهل الدراهم(: و)الخمسة الدرهم( )العشرون :

.(6)و)المائةالدرهم(,واليجوِّزهذاالبصريون؛ألنهنقصألصولاإلضافة"
إضافةحقيقية,واهللهوقولالبصريينومنهمالمبرِّدبعدمجوازتعريفالمضافوالقول الراجح        

.تعالىأعلم


                                                 

ط(1) العربي)بيروت( الكتاب دار طراد, مجيد وشرح: تقديم ديوانه, في الكامل, من للفرزدق, -ه2/1414البيت
1994 1/336م: المفصل: شرح ,2/121, العرب: الدين6/61لسان نور مالك, ابن أللفية األشموني شرح ,

 الثالثة: الطبعة المصرية)القاهرة( النهضة مكتبة الحميد, عبد الدين محيي محمد تحقيق: همع1/256األشموني, ,
 ,2/224الهوامع: األدب: 1/212خزانة إزاره. يداه عقدت الطفولة:مذ حد تجاوز ا,أي الثوب يحيطاإلزار: لذي

.,والمعنى:ظهرتمنهالنجابةمنذحداثتهولميكنقدبلغخمسةاألشباربالنصفاألسفلمنالبدن
(2) ابنمالكانظر: العربية,3/36:شرحابنعقيلعلىألفية الذهبيةفيعلم المضيئةفيشرحالشذرة الفضة ,

مطبعة فائزمسعد, المنعم عبد تحقيق: بنزيد, أحمد طالعالمة شرح213م:1989-ه1/1410المعارف)القدس( ,
 )ت الخوارزمي الحسين بن القاسم األفاضل صدر )التخمير(, اإلعراب صنعة في عبد611المفصل تحقيق: ه(,

.2/8م:1/1990الرحمنبنسلمانالعثيمين,دارالغرباإلسالمي)بيروت(ط
.3/36:شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك(3)
.2/8مفصلفيصفةاإلعراب)التخمير(:شرحال(4)
.2/216:الرضيعلىالكافيةشرح(5)
.2/14:األصولفيالنحو(6)
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 الخامسةالمسولة 
المقسم عليه في سورة البروج

"واعلمأّنالقسمقدُيؤك دبمايصّدقالخبرقبلذكرالمقسمعليه,ثم:-رحمهاهلل–المبرِّدقال
يقععليهالقسم,فمنذلكقوله ُعود  * َوالسََّماء  َذات  ال ُبُروج  } :-عزوجل–يذكرما م  ال َمو   * َوال َيو 

ٍد  ُهودٍ َوَشاه  نماوقعالقسمعلىقولهتعالى:ثمذكرقصةأصحاباألخدودتوكيداً(1){َوَمش  }إ نَّ ,وا 

يد   .(3)"(2){َبط َش َربَِّ  َلَشد 

ُدود  }::إنماوقعالقسمعلىقوموقدقالرأيالكوفيين:"المبرِّدثمذكر ُخ  َحاُب األ  ,(4){ُقت َل َأص 
.(5)م"وُحذفتالالملطولالكال

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

:المناقشة والتحليل
َحاُب }:سورةالبروجوقععلىقولهتعالىيرفضأنيكونالقسمفيالمبرِّدكمارأينا ُقت َل َأص 

ُدود   ُخ  نم{األ  يد  }:معندهعلىقولهتعالىاوقعالقس,وا  ,ويعّللالمبرِّدرأيهبأن{إ نَّ َبط َش َربَِّ  َلَشد 
للقسم,والالمُحذفتلطولالكالم؛ألنالكالمإذاطالفمنمابعدالقسممناعتراضاتجاءتتوكيداً

.(1)"-ميقصدحذفالال–:"الكالمإذاطالكانالحذفأجملجميلأنُتحذفالالم,فنراهيقولال
.(8)فيتحسينحذفالالمإذاطالالكالمالسيوطيوأيّده
:ةفيالمقسمعليهعلىثالثةآراءوقداختلفالنحا

يد  }:وهوأنالقسموقععلىقولهتعالى:الرأي األول وأبيالمبرِّد,وهورأي{إ نَّ َبط َش َربَِّ  َلَشد 
.أيضاً(9)الزجاجإسحاق

                                                 

.3–1البروج:سورة(1)
.12البروج:سورة(2)
.2/601المقتضب:(3)
.4البروج:سورة(4)
.2/601المقتضب:(5)
.2/601المقتضب:(6)
.2/602المقتضب:(1)
.2/489:عهمعالهوام(8)
عرابه:(9) .5/301معانيالقرآنوا 
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ي الثانيالرأ وقع القسم أن وهو تعالى: قوله على ُدود  }: ُخ  َحاُب األ  (1){ُقت َل َأص  وعليه ,(2)الفرّاء,
.(4)والسيوطي,(3)واألخفش
ُدود  }:"موضعقسمهاعلىاألخفش قال ُخ  َحاُب األ  إ نَّ َبط َش }:,...وقالبعضهم{ُقت َل َأص 

يد   ."وقععليهالقسم{َربَِّ  َلَشد 
.والثعالبي,الزمخشري:أنجوابالقسممحذوف,وعليه:وهوالرأي الثالث

ُدود  }:القسممحذوفيدلعليهقولهتعالى:"جوابالزمخشريقال ُخ  َحاُب األ  كأنه,{ُقت َل َأص 
.(5):)أقسمبهذهاألشياءأنهمملعونون("قيل

",أي:"وجوابالقسممحذوفالثعالبيوقال .(6):والسماءذاتالبروجل تُْبع ُثن 
فجوابالقسم,واهللتعالىأعلم.هوالرأيالثالثالقائلبحذوالقول الراجح
















                                                 

.4البروج:سورة(1)
.3/253:انيالقرآنمع(2)
.2/136معانيالقرآن:(3)
.2/489:همعالهوامع(4)
.4/231:الكشاف(5)
الثعالبي=6) تفسير القرآن( تفسير في الحسان مخلوفالثعالبي)ت,الجواهر بن محمد بن الرحمن عبد زيد :أبو

.3/463م:1996-ه1/1416بالعلمية)بيروت(ط,دارالكتبومحمدالغمارياإلدريسيالحسني:أهـ(,تحقيق815
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 المسولة السادسة
فتح أو كسر همزة )أَن(


اهلل–المبرِّدقال -رحمه تعالى: فيقوله )أّن( ه  أُ أوَ }فيهمزة َدةً نَّ َهذ  ُتُكم  ُأمًَّة َواح  :(1){مَّ

َد }.وكذلكقولهتعالى:نماالمعنىمعنىالالم,والتقدير:وألنهذهأمتكمأمةواحدةفإ" َوَأنَّ ال َمَساج 

ُعوا َمَع اللَّه  َأَحًدا  .(3):وألن"أي(2){ل لَّه  َفاَل َتد 
ذكر منوذلكفيقولهالكوفيينرأيثم قوم وزعم " خفضفي: النحويينأنموضع)أّن(

.(4)هاتيناآليتينوماأشبههما,وأنالالممضمرة"
.(5):"وليسهذابشيء"هذاالرأيبقولهوقدرفض

:المناقشة والتحليل
 ويحتجونالكوفيونيرى مضمرة, الالم وأن خفض, السابقتين اآليتين في )أّن( موضع أن

) :لشاعرفيقولابإضمار)ُرب 
ــــــــــــــه  أنــــــــــــــيُس  ــــــــــــــيَس ب  ــــــــــــــٍد ل  (6)َوَبَل

 
  

 
 

(:"وليسكماعلىهذااالحتجاجبقولهالمبرِّدوقدرّد ,والواوفيقالوا؛ألنالواوبدلمن)ُرب 

َد ل لَّه  :تعالىقوله .(1)"واوعطف,وُمحالأنُيحذفحرفالخفضواليأتيمنهبدل {}َوَأنَّ ال َمَساج 

قطعت(يريدونعملالواومبتدأةبمعنىتستوالعرب فيقولون:)وبلٍد ) قطعت()ُرب  بلٍد :)وُرب 
.(8)وهذاكثير



                                                 

.52المؤمنون:سورة(1)
.18الجن:سورة(2)
.2/610المقتضب:(3)
.2/610المقتضب:(4)
.2/610المقتضب:(5)
بنهشاماألنصاري,أبومحمدجمالالدينالذهب,,شرحشذور262مجالسثعلب:الرجزلرؤبةبنالعجاج,في(6)

,وليسفيديوانه.2/256,همعالهوامع:289تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد,دارالطالئع)القاهرة(:
.2/610المقتضب:(1)
.1/420:بنالسراجا,األصولفيالنحو(8)
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:)أّنكءمنمواقعكسرالهمزة,فالنقولاحتجاجعلىاالبتداءبفتحالهمزة؛فاالبتداوللكوفيين
.(1)منطلقبلغني(

نماكانتههنابعدالواوه:علىاحتجاجهمهذابقولالمبرِّدوقدرّد "هيالتتقدمإالمكسورة,وا 
.(2)الخير(فتنصبوالمعنىمعنىالالم":)جئتكابتغاء ألنالمعنىمعنىالالم,كماتقولمنصوبة؛

:وعلىهذاقولالشاعر
ـــــــــــُر َعـــــــــــوراَء الَكـــــــــــريم  ادخـــــــــــاَرهُ  ف   وأغ 

 
 (4)وأعــــرُض َعــــن َشــــت م  اللئــــيم  َتَكر مــــا 

 
 

.(4):)جئتكأّنكتحبالمعروف(فالمعنىمعنىالالموكذلكفإذاقلت
:وافقوا المبرِّد وأّيدوه في طرحه قد من النحاة اً ونجد كثير 
َد ل لَّه  }:"قالفابن السرّاج نماجازذلكألنالالمأي(5){َوَأنَّ ال َمَساج  :وألنالمساجدهلل,وا 

.(6)"مقدرةقبل)أّن(
"حذفالجاريكثرويّطردمع)أّنوأْن(:أيضًا,وذلكفيقوله ابن هشامذهبإلىهذاو
َد ل لَّه  }نحو: .(1)أي:وألنالمساجدهلل"{َوَأنَّ ال َمَساج 
,ويقولفياآليةالسابقة:)وألن(8):")أّن(بمعنىو)ألّن(فقدقالأيضاًالزمخشريوعلىهذا

.(9)("المساجدهللفالتدعوامعاهللأحداً
.(10):)وأوحيإلّيأّنالمساجدهلل(عنبعضهمفيتأويلهذهاآليةاألخفشونقل




                                                 

.2/611المقتضب:(1)
.2/611المقتضب:(2)
البيتل(3) دارصادر)بيروت( فيديوانه, منالطويل, الطائي, 1981-ه1401حاتم ,شرحأبياتسيبويه:81م:
1/45 المفصل: شرح ,2/54 العرب: لسان ,4/615, األدب: 3/123خزانة في124, وبالنسبة العرب:, لسان
,والمعنى:إذاجهلعلّيمنالكريمع ور اءالكريم:الكلمةالقبيحة,أوالسقطةالتيتبدر.3/115,خزانةاألدب:1/24

ذاشتمنياللئيمابتعدتعنشتمهإكرامالنفسي .الكريمغفرتلهواحتملته,وا 
.2/611المقتضب:(4)
.18الجن:سورة(5)
.1/269:األصولفيالنحو(6)
بفيمعرفةكالمشرحشذورالذه,و2/640:,أبومحمدجمالالدينبنهشامعنكتباألعاريبمغنياللبيب(1)

.341:أبومحمدجمالالدينبنهشام,العرب
.3/34:الكشاف(8)
.4/110:الكشاف(9)
.1/281معانيالقرآن:(10)
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حأحدهماونجدبعضهميذكرالرأيينفيهمزة)أّن(ويذكر :حجةكلرأيدونأنيرجِّ
َدةً ا  وَ }:"وقولهتعالى:ابن خالويهقال ُتُكم  ُأمًَّة َواح  ه  ُأمَّ بفتحالهمزةوكسرها,(1){نَّ َهذ  ُيقرأ

لونعليمعم:)أّنيبماتشديدهامعالفتح,فالحجةلمنفتح:أنهرّدهعلىقولهتعالىوبتخفيفالنونوت
نف,ثماستأعندقوله:)عليم(,أوألنهذه(,والحجةلمنكسر:أنهجعلالكالمتاماً*وبأنهذه

.(2))إن(فكسرها"
حأحدهمافنالحظأّنابنخالويهذكرالوجهينفيهمزة)إّن(و .حجةكلرأيدونأنيرجِّ
يصلحأنتكونفيموضعنصبوياجالزجّ وكذلكقال ههنا و)أّن( " صلحأنيكونفي:

ّماُحذفتالالمصارالموضعموضع,فلدعوامعاهللأحداً:ألنالمساجدهلل,فالتموضعجر,والمعنى
.(4)("َوَبَلٍد ليَس ب ه  أنيُس :)نلمتظهرالالم,كماتقولالعرب,وا نصب,ويجوزأنيكونجراً

.زةفياآليتين,واهللتعالىأعلمهورأيالمبرِّدبفتحالهموالقول الراجح        


















                                                 

.52المؤمنون:سورة(1)
.251,258الحجةفيالقراءاتالسبع:(2)
.5/236معانيالقرآن:(3)
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 المسولة السابعة
( بعد ) كم(إضمار )م ن 


اخ-رحمهاهلل–المبرِّدقال فيمعناها ) التيللخبرلّماضارعت)ُرب  )كم( " تركت: يرفيها

درهم(, )ومائة أثواب(, )ثالثة العدد من تشبه وتكون ,) )ُرب  بعد بمنزلتها بعدها ما ليكون التنوين؛
مضافإليهُخّصبالخفض؛ألنهفتكونغيرخارجةمنالعدد,وقدأصبتبهاماضارعته,كماأّنال

.(1)":هذاغالملزيدولك:)هذاغالمزيد(إنمامعناهعلىمعنىالالم,أالترىأّنق
اختيرالتنوين؛ألنالخافضالوأردفقائالً تعملفيهبشيء, وبينما فإنفصلتبينها " :

:)كميومالجمعةرجالًكقولكوذليعملفيمافصلمنه,والناصبوالرافعيعمالنفيذلكالموضع,
.(2)قدلقيته("أتاني(و)كمعندكرجالً

نة,وأنماانخفضبعدهان:"وقدزعمقومأنهاعلىكّلحالمقائالًالكوفيينثمذكررأي وِّ
.(3)ينخفضعلىإضمار)ِمْن("

.(4):"وهذابعيد"هذاالرأيبقولهالمبرِّدوقدرفض
:المناقشة والتحليل

فإ نعلم مجروراًن كما تمييزها يكون الخبرية يكون)كم( أن جواز مع المبرِّدمنصوباً, لكن ,
نةين)كم(االستفهامية,فنراهيقولُيفّضلجرتمييزهاحتىنفّرقبينهاوب في:"وقديجوزأنتكونمنوِّ

فنقول بعدها, ما فينصب رجالًالجار )كم أتاني(: وبينقد بينها ليكون ذكرنا؛ ما األجود أن إال ,
.(5)المستفهمفيهافصل"

.(6):كمرجٍلأتاك,وكمرجٍللقيت":"وتقولفيالخبرالخليلُ قال





                                                 

.3/51المقتضب:(1)
.3/51المقتضب:(2)
.3/52المقتضب:(3)
.3/52المقتضب:(4)
.3/51المقتضب:(5)
.125الجملفيالنحو:(6)
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:وكذلكقولالشاعر
ــــــــــــــــو ٍ  ــــــــــــــــم ُمُل ــــــــــــــــاد ملكهــــــــــــــــم ك  ب

 
 (7)وقه بـــــــــــــــــــاراونعـــــــــــــــــــيم ُســـــــــــــــــــ 

 
 

نة,وأّنمالكوفيونوقدقال ضماراانخفضبعدهايكونعلىإ:بأن)كم(علىكّلحالمنوِّ
كان:"ألنالخافضالُيضمر,إذمبرِّد,وعّللسبباعتراضهبقولهترضعليهال)من(وهذاالرأياع

.(2)ومابعدهبمنزلةشيءواحد"
المبرِّد  سبق وقد شيُخه الرأي هذا قالسيبويهإلى حيث ألن, ُيضمر؛ جاّر وليسكّل " :

.فاليجوزإضمارحرف(3)ر,فصارعندهمبمنزلةحرفواحد,فمنثمقبح"المجرورداخلفيالجا
بقاءعملهإالفيضرورة .(4)الخفضوا 

بعدهاالجر؛ألنهابمنزلةعددمضافإلىمابعده,ا:")كم(هيالعاملةفيمالبصريونوقال
ذاُفصلبينهمابظرفأوحرفجربطلتاإلضافة" .(5)وا 

:بقولالشاعريناالسمكانمخفوضاًعلىأنهإذاُفصلبين)كم(وبيونالكوفوقداستشهد
 كـــــــــم ب ُجـــــــــوٍد ُمق ـــــــــر ٍف َنـــــــــاَل الُعَلــــــــــى

 
ُلـــــــــُه قـــــــــد َوَضـــــــــَعه     (6)وَشـــــــــر يٍف ُبخ 

 
 

:)مقرٌف(بالرفععلىاالبتداءومابعدهاخبر,بأنالروايةالصحيحةهيالبصريونفرّدعليهم
.(1)ليسفيهحجةفيالشعر:جاءشاذاًلوبعضهمقا






                                                 

توضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,بدر,125الجملفيالنحو:نزيد,منالمديد,في(البيتلعديب1)
.هلك:باد.2/352,همعالهوامع:1/185مغنيالبيب:,3/1331:الدينالمرادي

.3/52قتضب:الم(2)
.1/450شرحأبياتسيبويه,السيرافي:(3)
ه(,تحقيق:أحمدعبدالستارالجواديوعبداهللالجبوري669المقر ب,عليبنمؤمنالمعروفبابنعصفور)ت(4)

.216م:1986,مطبعةالعاني)بغداد(,
.1/305:اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري(5)
,اإلنصاف2/30شرحأبياتسيبويه:,وبالنسبةفي6/411تألنسبنزنيم,منالرمل,فيخزانةاألدب:البي(6)

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

.1/301:أبوالبركاتاألنباري,اإلنصاففيمسائلالخالف(1)
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ذاُفصلبينكمالخب :ريةوتمييزهانصبته,يقولالشاعروا 
 َكـــــم  َنـــــاَلن ي مـــــنُهُم فضـــــاًل علـــــى َعـــــَدمٍ 

 
ــــــلُ   َتم  ــــــار  َأح  ق َت ــــــاُد مــــــن اإل   (7)إذ ال َأَك

 
 

:"إذافصلتبين)كم(وبيناالسمبشيء...فاحملهبقولهالسرّاج ابنُ تلميُذهالمبرِّدَ وقدوافق
.(2)علىلغةالذينيجعلونهابمنزلةاسممنّون,وانصب؛ألنهقبيحأنتفصلبينالجاروالمجرور"

:استفهاميةوخبرية,فاالستفهاميةتنصبحيثقال:"و)كم(علىوجهينالزمخشريوعلىهذا
ذاُفصلبينالخبريةومميزهاُنصب" .(3)مميزها...والخبريةتجره...وا 

.(4)هالالسمأنيليهابالحاجز,فإنفصلبينهمافاصلانصبعلىالتمييزفمنشرطجرّ
أّنهيجوزجرممّيز)كم(االستفهاميةبــ)من(مضمرةبشرطأنتكونبعض النحاةوقدذكر
.(6)والزجاجي,(5)ابن عقيل:بقتبحرفجر,ونجدعلىهذاالرأي)كم(سُ
)كم(االستفهاميةابن عقيلقال إّن " )بمن(: ولكنيجوزجره منصوب, إذامميزها مضمرة

ندرهم,أماإذالميدخلحرف:بكمم)بكمدرهماشتريتهذا(يريدهنا:سبق)كم(حرفجر,مثل
.(1)على)كم(وجبنصبه"جر

هوقولالمبرِّدوالبصريين,واهللتعالىأعلم.والقول الراجح 






                                                 

,6/411,418,خزانةاألدب:4/131,شرحالمفصل:14اللمعفيالعربية:البيتللقطامي,منالبسيط,في(1)
,والمعنى:ار:االفتقاإلقتار,العدم:فْقُدالمالوقّلته.6/469,خزانةاألدب:1/255,وبالنسبةفيهمعالهوامع:483

.كثيراماأفضلواعلّيعندماكنتمحتاجًا,حتىأكادالأرتحلطلباللرزقمنشدةفقريوحاجتي
.1/319:األصولفيالنحو(2)
.180المفصلفيعلمالعربية:(3)
(4) مطبعة اهللسالم, أمينعبد تحقيق: السُّرمّري, يوسفبنمحمد العربيةوشرحها, فيعلم األمانة)مصر(اللؤلؤة
.126م:1992-ه1/1412ط
.4/66:شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك(5)
النحو(6) في دارالجمل و الرسالة)بيروت( مؤسسة الحمد, توفيق علي تحقيق: الزجاجي, إسحاق بن القاسم أبو ,

.135م:1984-ه1404األمل)األردن(,
.4/66:شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك(1)
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 المسولة الثامنة 
جواهرالنعت بوسماء ال


(,و"وقدأجا:-رحمهاهلل–المبرِّدقال )هذازقومكثيرونأنُينعتبهفُيقال:)هذاراقوٌدخلٌّ

.(1)خاتٌمحديٌد("
(و)حديٌد(نعتالمبرِّدوقدقصد هذامالراقودوخاتم,واًهناأنالكوفيينأجازواأنتكون)خلٌّ

,فإنعاً:إنكنتسمعتهمنالعربمرفووُيقالللذيأجازهذاعلىالنعت:"يرفضهالمبرِّد,حيثيقول
ألنمعناه البدل؛ وتأويله: غيرمدفوع, علىالبدلرفعه فيكونرفعه منحديٍد, وخاتٌم حديٌد, خاتٌم :

.(2)واإليضاح"
المناقشة والتحليل:

لنعتبالجواهر,فتكون)حديٌد(فياالكوفيونأجاز حديٌد(نعت:)هذا غيراًخاتٌم لخاتم,وهذا
:)لهخاتٌمحديٌد(,أو,حيثيقول:"لوقلتسيبويه,وقدسبقهلهذاالرأيشيُخهالمبرِّدجائزفيرأي

,وخاتٌممنحديدوصفة)هذاخاتٌمطيٌن(,كانقبيحاً نماالكالمأنتقول:هذاخاتُمحديٍدوصفُةخزٍّ ,وا 
" .(3)منخزِّ
فيقسمالّرضيدذكروق وثالثها)النعتبالجواهر( " :الوصفالسماعيغيرالشائعبقوله:

.(4):)هذاخاتٌمحديٌد("هالشيء,يوصفبهذلكالشيء,نحوجنسمصنوعمن
النعتبالجواهرمناألشياءغيرالشائضيفالرَّ  :"ولكن هعةواألوصافالقبيحة,فنراهيقولي عدُّ

.(5)زعلىُقبحالوصفبالجواهر"ُجوِّ
عّلل نعوتاًالمبرِّدوقد و)حديٌد( ) أنتكون)خلٌّ بقولهرفضه وقد, ادعاؤكأنهنعت, فأما " :

نماحقهذاأنتقولذكرتأنالنعتإنماهوتحلية,فقدنقضتماأعطيت,والعلةأ :نتذكرتها,وا 
,أوراقوٌدخاًل,علىالتبي .(6)ين"راقوُدخلٍّ



                                                 

.3/208المقتضب:(1)
.3/208المقتضب:(2)
(3) القلم)القاهرة( دار , هارون محمد السالم عبد تحقيق: قنبر(, بن )عثمان سيبويه :1966-ه1385الكتاب, م
2/23.
.2/296:الرضيعلىالكافيةشرح(4)
.2/291:الرضيعلىالكافيةشرح(5)
.3/208المقتضب:(6)
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:"فحقالجواهرأنتكونمنعوتة,لُيعرفبعضهامنبعض,فيتعليقهقائالًالمبرِّدوأضاف
.(1)"وحقاألسماءالمأخوذةمناألفعالأنتكوننعوتاً

بعُضهم ,فالتقولعلىالنعت:(2):)هذاخاتٌمحديٌد(عطفبيانوليسصفةفي)حديٌد(وعد 
(و)فضة(وماأشبهذلكجواهر,:إالمستكرها,إالأنتريدالبدل؛وذلكألن)حديداًٌمحديٌد()هذاخات

والخاتمجزٌءمنه,وأّنهيجوزأنُيقال)الخاتم(3)فالُينعتبها؛ألنالنعتتحلية ,أالترىأّنالحديدكلٌّ
.(4)حديد(فيخبربالحديدعنالخاتم

.لنعتبالجواهر,واهللتعالىأعلمالمبرِّدبعدمجوازاهوقولوالقول الراجح



















                                                 

.3/209المقتضب:(1)
ف2) البرّية( ربِّ الحازميتح مساعد بن عمر بن أحمد اآلجرومّية, نظم شرح المفي األسدي)مكة مكتبة كرمة(,
.446م:2010-هـ1/1431ط
.3/220المقتضب:(3)
.341:بنهشاما,شرحشذورالذهب(4)
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 المسولة التاسعة
 اإلضمار بدون دليل

 
.(7){ان َتُهوا َخي رًا َلُكم  }:قالتعالى

.(2)لكم(":)يكنخيراً:إنماالتقديرعلىقولهقوم"وقدقال:-رحمهاهلل–المبرِّدقال
:"وهذاخطأفيتقديرالعربية؛ألنهيضمرالجوابوالدليلدهذاالرأيبقولهقدرفضالمبرِّو
.(3)عليه"

:المناقشة والتحليل
موضعاعتراض اإلضماربدوندليلفهذا أما دّلعلىالمضم ردليل, إذا يجوزأنُنْضِمر 
ارإذادّلالمبرِّدعلىجوازاإلضملبهاالتياستدشواهدالالذينيجّوزونه,ومنالكوفيينعلىالمبرِّد

:عليهدليلقولالشاعر
ـــــــــــزَاء ـــــــــــم َج ـــــــــــال حين َلُه  وجـــــــــــدَنا الصَّ

 
ـــــــــــــا سلســـــــــــــبيال  ـــــــــــــات وعين  (3)وجن

 
 

.وعينا:وجدنالهمجناتفعلدّلعليهماقبله,والتقديرفقدنصب)جنات(بإضمار











                                                 

.111النساء:سورة(1)
.3/230المقتضب:(2)
.3/230المقتضب:(3)
ال(4) من البيت سيبويه: أبيات شرح في نسبة بال 1/421وافر, ْلس . أن:بيلُالس  لنا اّتضح لقد والمعنى: العذب,

ونصالحًا,فلهمجناتوماءعذبفرات .الصالحينُيجز 
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,بإضمار)تصيب(بإْنُعلم,كقولكلمولذلكيجوزحذفالناص ,وقدنسّددسهما:القرطاس 
)الكالَب :ضربته(,والنداء:ياعبداهلل,وفياألمثالنحوشتغال,كــ)زيداًيجبذلك,كمافيباباال

:,أي(2){ان َتُهوا َخي رًا َلُكم  }:حوقولهتعالى:أرسل,وفيماجرىمجرىاألمثالن,أي(7)على البقر(
.(4)وْأتوا

 سبقه وقد )ائتوا(, كان هنا التقدير أّن أنإليه,بن أحمدالخليل فنالحظ المبرِّد حيثذكر
قال لّما " فكالخليلقال: عنخالفه, بأمريزجرهم ويغريهم عنأمر, يدفعهم أنه ُعلم )انتهوا(, نا:

.,ولكنيلمأجدهفيكتبالخليل(4)لكم(":)ائتواخيراًقديرالت
ذاأضمر)ايتوا(,فقدجعل)انتهوا(بدالًعلىقولالخليللمبرِّداوعّلق .(5)منه":"وا 
:انتهواأي ,(6){ان َتُهوا َخي رًا َلُكم  }:قولهتعالى:"فيحاشيته,حيثيقولالّصّبانوعلىهذا

.(1)"لكمعنالتثليثوائتواخيراً
أمرهمبماهوخيرلهمفكأنه:"فهويقولاألخفشفهذاجعلهاعلىتقدير)اعملوا(,همبعضو

.(8)لكم(":)اعملواخيراًقال

                                                 

لِّهمضربعندتحريشبعضالقومعلىبعضمنغيرمباالةيُ(1) رعليكف خ  ر  "الكالب"علىونصب,,يعنيالض 
,إذاقلبتهاللزراعةيضربفيتخليةالمرء,بمعنىأرسلالكال ْبُتاألرض  ويق ال"الكرابعلىالبقر"هذامنقولك:ك ر 

.وصناعته
في والمثل دريد)ت,5/361العين: بابن المعروف األزدي الحسن بن محمد بكر أبو اللغة, دار321جمهرة ه(,

العقدالفريد,شهابالدينأحمدالمعروفبابنعبدربه,1/215ه,دائرةالمعارفالعثمانية:1/1345صادر)بيروت(ط
ط الهالل)بيروت( ومكتبة دار شرفالدين, خليل تقديم: 2/1990األندلسي, ,2/221م: مجمع1/188الصحاح: ,

 الزمخشري)ت3/22األمثال: اهلل جار العرب, أمثال في المستقصى العلمية)بيروت(538, الكتب دار ه(,
1981-ه2/1408ط العلوم,1/330م: الحْميريشمس سعيد بن نشوان الكلوم, من العرب كالم ودواء

الفكر)دمشق(513اليمني)ت ودار المعاصر)بيروت( الفكر دار وآخرون, العمري اهلل عبد بن حسين تحقيق: ه(,
م1999-ه1/1402ط :9/5812 العرب: لسان ,1/115 ,122 اللغة: علوم في المزهر الهوامع:1/101, همع ,
2/16.
.111النساء:سورة(2)
م:2001-هـ1/1422رسالة)بيروت(ط,مؤسسةالمحمدعبدالعزيزالنجار,ضياءالسالكإلىأوضحالمسالك(3)
2/98.
.3/230المقتضب:(4)
.3/230المقتضب:(5)
.111النساء:سورة(6)
بنع(1) محمد مالك, ابن الّصّبانعلىشرحاألشمونيأللفية حاشية الفكر, دار م:2009-ه1430ليالّصّبان,
2/601.
.1/451معانيالقرآن:(8)
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,لكممماخيراً:"أياقصدوا,أوائتواأمراًالزمخشريوبعضهمجعلالتقدير)اقصدوا(,يقول
.(1)أنتمفيهمنالكفروالتثليث"

.)ائتوا(,واهللتعالىأعلمفياآليةهو:تقديرالأنّوالرأي الراجح



























                                                 

.1/584الكشاف:(1)



   51 
 

 المسولة العاشرة
هل تكون )أو( بمعنى )بل(

اهلل–المبرِّدقال -رحمه اهلل قول فأما " وحل–: -عز اَئة  أَل ٍف َأو  }: َسل َناُه إ َلى م  َوَأر 

.(2)"لموضعبمنزله)بل(منالنحويينيجعلون)أو(فيهذاا,فإنقوماً(1){َيز يُدونَ 
.(3):"وهذافاسدعندنا"هذاالرأيبقولهالمبرِّدورفض

:المناقشة والتحليل
تأتيلإلضرابالكوفيونيرى ويحتجونبقولهتعالىأن)أو( َسل َناُه إ َلى }:بمعنى)بل(, َوَأر 

اَئة  أَل ٍف َأو  َيز يُدونَ  .دون(أي:بمعنى)بليزي,{م 

.(4):)أو(ههنافيمعنى)بل("{َأو  َيز يُدونَ }:"الفراءقال
وكذلكقولالشاعر:

ن  الشمس َن   الض َحىَبَدت  مثل َقر  ــحُ   في َرو  َل ــي ن  َأم  ــت  فــي الَع  (5)وُصــوَرت َها أو َأن 
 
 

.أراد:بلأملح
ل(,نألحدالشيئينعلىاإلبهامبخالف)بذلك؛ألناألصلفي)أو(أنتكوالبصريونويأبى

اَئة  أَل ٍف َأو  َيز يُدونَ }:أماقولهتعالى:ويرفضونحججالكوفيينبقولهم َسل َناُه إ َلى م  فالحجة{َوَأر 
:لهمفيهامنوجهين

والمعنىالوجه األول للتخيير, يكون أن ه: تقديرهم, في تخّير الرائي رآهم )إذا ألف: مائة هم ل
.أويزيدونعلىذلك(

.همالرائيشّكفيعددهملكثرتهم(:)إذارآ:أنيكونبمعنىالشك,والمعنىالوجه الثاني


                                                 

.141الصافات:سورة(1)
.3/251المقتضب:(2)
.3/251المقتضب:(3)
.2/393معانيالقرآن:(4)
داراأل(5) فيديوانه,شرحوضبط:عمرفاروقالطّباع, منالطويل, بنأبياألرقم)بيروت(البيتلذيالرّمة, رقم
,مختارالصحاح,أبوبكرعبدالقادرالرازي,2/418,اإلنصاففيمسائلالخالف:121م:1998-ه1/1419ط

.14/54,لسانالعرب:24م:1994-ه1/1415ضبطوتصحيح:أحمدشمسالدين,دارالكتبالعلمية)بيروت(ط
.:ناحيتها,ورونقالضحى:أوله:هيأولشعاعها,وقيلقيلأولهاعندطلوعها,و:بدت:أيظهرت,وقرنالشمس
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قولالشاعر َلحُ :)...وأما :)أمأنتفيالعين(:فالروايةفيهوُصوَرت َها أو َأن ت  في الَعي ن  َأم 
.(1)يها؛ألن)أو(فيهللشكوليسبعنى)بل(أملح(,وحتىلوكانتالرواية)أو(فالحجةلهمف

اَئة  أَل ٍف َأو  }::"وقولهتعالى,فقدقالالخليلوقدسارالكوفيينعلىمذهب َسل َناُه إ َلى م  َوَأر 

َي َكال  }:معناه:بليزيدون,ومثلهقولهتعالى{َيز يُدونَ  َجاَرة  َأو  َأَشد  ُثمَّ َقَست  ُقُلوُبُكم  م ن  َبع د  َذل َ  َفه  ح 

َوةً  .(3):بلأشدقسوة"معناه (2){َقس 
والكوفيينفيهذاالرأي,فقدذكرأّنلــ)أو(ثمانيةمعان,وذكرمنهاالمراديوقدوافق الخليل 

اَئة  أَل ٍف َأو  َيز يُدونَ }:ضراب,ومّثلعلىذلكبقولهتعالىاإل َسل َناُه إ َلى م  .(5)(4){َوَأر 
ْلن اُهِإل ى}و(تأتيبمعنى)بل(فياآليةأرأيالكوفيينفيأّن)المبرِّدوقدرفض ِمائ ِةأ ْلٍفو أ ْرس 
:منوجهين{أ ْوي ِزيُدون 

لجازأنتالوجه األول الموضعموقع)بل(, لووقعتفيهذا )أو( أّن الموضع,: قعفيغيرهذا
عنى(علىغيرالشك,ولكنعلىمأوعمراً(,و)ماضربتزيداًعمراًأو:)ضربتزيداًوكنتتقول

.)بل(,فهذامردودعندجميعهم
يف:أّن)بل(التأتيفيالواجبفيكالمواحدإاللإلضراببعدغلطأونسيان,وهذامنالوجه الثاني

قال-عزوجل–عناهلل ألنالقائلإذا غا؛ )مررتبزيد( أونلطاً: قالاسياًفاستدرك, )بلفذكر, :
.(6)عمرو(؛ليضربعنذلك,ويثبتذا

ابن جني عناإلضراب,فهذاونجدكثيرًامنالنحاةعلىمذهبالمبرِّد,ويخرِّجوناآليةبعيداً
اَئة  أَل ٍف َأو  َيز يُدونَ }:أماقولهتعالى:"فيقول َسل َناُه إ َلى م  مذهبالفّراءفاليكونفيه)أو(على{َوَأر 

عز–,وذلكأنهذاكالمخرجحكايةمناهللبمعنى)بل(...ولكنهاعندناعلىبابهافيكونهاشّكاً
:هؤالءجمعلورأيتموهملقلتمأنتمفيهملقولالمخلوقين,وتأويلهعندأهلالنظر:)وأرسلناهإلى-وجل

.(1)"مائةألفأويزيدون(

                                                 

.481-2/418اإلنصاففيمسائلالخالف,أبوالبركاتاألنباري:(1)
.14البقرة:سورة(2)
.310الجملفيالنحو,الخليلبنأحمد:(3)
.141الصافات:سورة(4)
فخرالدينقباوةومحمد:هـ(,تحقيق149قاسمالمرادي)ت:حسنبن,بدرالدينالجنيالدانيفيحروفالمعاني(5)

.229م:1983-ه2/1403يدة)بيروت(ط,داراآلفاقالجدنديمفاضل
.3/251المقتضب:(6)
-ه3/1406الخصائص,أبوالفتحعثمانبنجني,تحقيق:محمدعليالنجار,الهيئةالمصريةالعامةللكتاب,ط(1)

.2/463م:1986
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.)أو(فياآليةالسابقةلإلبهامأنّ(2),وغيره(1)م الزجاجيأبو القاسوقدعد 
َسل َناُه إ َلى}وأماتخريجالمبرِّدلآلية اَئة  َأل ٍف َأو  َيز يُدونَ  َوَأر  :"ولكنمجازهذه,فهوبقوله{م 
قبلفيقولكاآلية ذكرنا مجازما )اعندنا تريدأوخالداًأوعمراًئِتزيداً: ائتِ( الضربمن: هذا

بقوله:"أيأّنالرائيإذاابن الخّباز,ويؤّيده(3)إلىمائةألفأوزيادة"-واهللأعلم–الناس,فكأنهقال
.(4):هممائةألفأوأكثر"رآهمقال
.ليستلإلضراب,واهللتعالىأعلمهوقولالمبرِّدبأنهاوالقول الراجح        





















                                                 

,ق:عليتوفيقالحمدي,تحقهـ(331منبنإسحاقالزجاجي,)ت:,أبوالقاسمعبدالرحلمعانيوالصفاتحروفا(1)
.13م:1/1984روت(طمؤسسةالرسالة)بي

.303اللؤلؤةفيعلمالعربيةوشرحها,يوسفبنمحمدالسُّرمّري:(2)
.3/251المقتضب:(3)
بنالحسينبنالخّباز(4) أحمد اللمع, دارالسالم)القاهرة(طتوجيه دياب, تحقيق:فايززكيمحمد -ه1/1423,

.281م:2002
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 الحادية عشرة المسولة
وقوع جملة الماضي حاالً  

:)مررت"أالترىأّنكإذاقلت:)مررتبرجليأكل(,قلتعلىهذا:-رحمهاهلل–المبرِّدقال
.(,فكانمعناه:)مررتبزيدآكالًبزيديأكل(
قلت ذا تقول:)هويأكل(,أ:)أكل(,فليسيجوزوا  :هوفييأنتخبربهاعنالحال,كما

.(1)حالأكل,فلّمالميجزأنيقعوهوعلىمعناهفيموضعالحال,امتنعفيهذاالموضع"
عوا)ف ع ل(فيموضعها,كماتقول::"وقدأجازقومأنيضبقولهرأيالكوفيينالمبرَّدثمذكر

.(2):)إْنتضربنيأضربك(")إْنضربتنيضربتك(,والمعنى
الرأيوعل لرفضهبقولهالمبرِّدرفضوقد التشبيهبعيد؛ألنالحروفإذادخلتهذا :"وهذا

(,فإذاأدخلت)لم(حدثتمعهامعانتزيلاألفعالعنمواضعها,أالترىأّنكتقول:)زيديضربغداً
.(3)قلت:)لميضربأمس(فبدخول)لم(صارت)يضرب(فيمعنىالماضي"

:يلالمناقشة والتحل
.,ولكنالمبرِّديرفضذلكقعحاالًأّنجملةالماضيتالكوفيونيرى
 زوكثيرمنالنحاة الماضيحاالًجوَّ واألخفشوالكوفيونأنيقع بــ)قد(, ولكنبشرطاقترانه

.(4)باستثناءالفّراءلميوجبوا)قد(فيالماضيالمثبتظاهرةأومقدرة
:علىرأيهمبقولالشاعرونالكوفيوقداستدّل

ــــــــــــذكرا  هــــــــــــّزة   ــــــــــــي ل ــــــــــــي َلَتع ُرون  ن  وا 
 

ــرُ   ــُه الَقط  ــُفوُر َبلََّل ــَتَفَض الُعص   (5)كمــا ان 
 
 

:هذامثل)اضربهقامأوقعد(,)فقام(حال,لميقترنالماضيبــ)قد(,وقالوا:إّن)بّلله(حال,وفقالوا
.بتجريدهمن)قد(ظاهرةأومقدرةويج

                                                 

.4/402المقتضب:(1)
.4/402المقتضب:(2)
.4/402المقتضب:(3)
.2/45:ستراباذيرضيالديناإل,الرضيعلىالكافيةشرح(4)
(5) العين: في الطويل, من الهذلي, أبياتالهذ1/298البيتألبيصخر شرح الّسّكري,, الحسن سعيد أبو ليين,

,نهايةاألربفي2/951تحقيق:عبدالستارأحمدفّراج,مراجعة:محمودمحمدشاكر,مكتبةدارالعروبة)القاهرة(:
 يمانالشيخ,333فنوناألدب: وا  الشيخمحمد غريد تحقيقوتعليق: الخطيبالقزويني, البالغة, اإليضاحفيعلوم

 الكتاب دار طمحمد, 2004-ه1/1425العربي)بيروت( هشام,119م: ابن مالك, ابن ألفية إلى المسالك أوضح
,2/236م:1998-ه1/1418األنصاري,تحقيق:محمودحالويوأحمدالحمصي,دارإحياءالتراثالعربي)بيروت(ط

بس.2/341,شرحاألشموني:255شرحشذورالذهب: ًكاجناحيهانتفضالعصفوُر:تحّركواضطرب,اهتز  رعةمحرِّ
.ر:المطلُيزيلماعِلقبهمامنغباٍرأوماء,القطر
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.(1):"واألْولىأّنهشرطالحال,أي:إنقامأوقعد"علىهذابقولهالرضيوردّ
.يلإلىالشرطأكثرمنهإلىالحالأّنرأيالرضيهوالصحيح؛ألنالسياقيمالباحثويرى
,(2)رةبشرطأنيقترنبــ)قد(ظاهرةأومقدّأنيقعالفعلالماضيحاالًالزمخشريوكذلكجو ز

التز موا)قد(إماظاهرةأومقدرةفي,حيثيقولوالرضي,(3)أيضاًموسى الجزولي  أبيوهذارأي ":
ملة)قد(تقرِّبالماضيمنحالالمتكحالّيتهبالنظرإلىعامله,ولفظ,معأنّالماضيإذاكانحاالً

فقال كانيستبشعفيالظاهرلفظالماضيوالحالية, وذلكألنه األولوقدفقط, العام زيد )جاء : وا
.(4)ركب(,فالمجيءبلفظ)قد(هنا,لظاهرالحالية"

:)جاءإالو)قد(مظهرةأومضمرة,كقولك:"الفعلالماضياليكونحاالًيقولالعكبريوهذا
.(5)زيدركب("
نّبه مذهبالبصريينإالاألخفشإاألشمونيوقد )قد(معالماضيالمثبت:هولزوملىأّن

.(6):هولزوم)قد(معالمرتبطبالواوفقطدرة,وأّنمذهبالكوفيينواألخفشمطلقاظاهرةأومق
)قد(:"فيحاشيته,فنراهيقولالخضريمذهبالكوفيينواألخفش,وكذلكاألشمونيوقداختار
قامأبوه(,فإنقيل:وقامأبوهوجبتقدير:)جاءزيدوقدالفعلالماضيإالمعالواو,مثلالتلزم

.(1))قد(,ويجوزإثباتهوعدمهفيغيرذلك"
َرت  ُصُدوُرُهم  }بقولهتعالى:علىرأيهمأيضاًالكوفيونويستشهد ,وقد(8){َأو  َجاُءوُكم  َحص 

ُقِرئتواهللأعلمإذا–مخرجها:"وليساألمرعندناكماقالوا,ولكنعلىهذااالستشهادبقولهالمبردرّد
ةً رَ ص  حَ :)أوجاؤوكمهي:)ُلعنواًقِطعتأيديهم(,فأماالقراءةالصحيحةفإنما:الدعاء؛كماتقول-كذا

.(9)صدورهم("
.(10)"اسمنصبتهعلىالحال( حصرةً ):"وعلىهذهالقراءة,حيثيقولواألخفش

                                                 

.2/46:الرضيعلىالكافيةشرح(1)
.64المفصلفيعلمالعربية:(2)
العزيزالجزولي)ت(3) أبوموسىعيسىبنعبد فيالنحو, الجزولية شعبانعبد601المقدمة تحقيقوشرح: ه(,

.92م:1988دأحمدنيلوفتحيمحمدجمعة,مطبعةأمالقرى,الوهابمحمد,راجعه:حام
.2/44:الرضيعلىالكافيةشرح(4)
.1/293اللبابفيعللالبناءواإلعراب:(5)
.2/620شرحاألشمونيأللفيةابنمالك:(6)
يوسفالشيخحاشيةالخضريعلىشرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك,محمدالخضري,ضبطوتشكيلوتصحيح:(1)

.1/449م:2008-ه1429محمدالبقاعي,دارالفكر)بيروت(
.90النساء:سورة(8)
.4/402المقتضب:(9)
.1/452معانيالقرآن:(10)
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آية خّرج النحاة من َرت  ُصُدوُرُهم  }وكثير منهم{َأو  َجاُءوُكم  َحص  مضمرة, )قد( أّن :على

(1)الزمخشري (2)وأبو علي الفارسي, وعلىهذا حيثيقولأيضاًالفراء, , " َرت  }: َأو  َجاُءوُكم  َحص 

.(3)رتصدورهم"صِ:جاؤوكمقدح -واهللأعلم–يريد{ُصُدوُرُهم  
.(4):)قوماحصرتصدورهم(وفمحذوفتقديرهرت(صفةلموصصِ)ح :إنّوقيل
مضمرةوالقول الراجح أو ظاهرة بــ)قد( الماضي اقتران البصريينبضرورة قول وقعهو إذا

.,واهللتعالىأعلمحاالً




















                                                 

.4/215:الكشاف(1)
)ت(2) الفارسي علي أبو اإلعرب(, المشكلة األبيات )شرح الشعر دار311إيضاح هنداوي, حسن تحقيق: ه(,

.68م:1981-ه1/1401ارالعلوموالثقافة)بيروت(طالقلم)دمشق(ود
.1/24:معانيالقرآن(3)
كثير)دمشق(4) ابن دار الدرويش, الدين محيي وبيانه, القرآن اليمامة)دمشق-إعراب ودار بيروت(-بيروت(
.2/289م:1994-ه4/1415ط
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 المسولة الثانية عشرة 
؟هل )ما( التعجبية موصولة 


اهللرحم–المبرِّدقال زيداً-ه أحسن  )ما فيجملة قال "وقد لــ)ما(,قوم(: صلة ) )أحسن  :

.(1)والخبرمحذوف"
:"ليسكماقالوا؛وذلكأناألخبارإنماُتحذفهذاالرأي,وعلِّلرفضهبقولهالمبرِّدوقدرفض

.(2)إذاكانفيالكالممايدلعليها"
:المناقشة والتحليل

أّن)ما(التعجبيةموصولة,والخبرمحذوف,وهذاموضعاعتراضالمبرِّد؛ألنالكوفيونيرى
.فإالإذادّلعليهادليلاألخبارالُتحذ

.(3):"ُيحذفالخبرإذاكانفيالكالمداللةعلىالمحذوف"ابن جنيقال
هرباًوالكوفيون التعجبية؛ )ما( بصلة أنقالوا من )ما( اسماًتكون فتقديرهموحدها الذي, :
.(4)شيءحّسنزيداً
الرأيالكوفيينوالذيدفع ,بغيرصلةإالفيالجزاءواالستفهام:أّن)ما(التكوناسماًلهذا

.(5):")ما(التعجبيةتجريبغيرصلة,لمضارعتهااالستفهاموالجزاء"لكنالمبرِّدرد عليهمبقوله
:"وتأتي)ما(نكرةفيمعنىبأن)ما(تأتيمنغيرصلةبقولهالمبرِّد الزمخشريُ وقدوافق
مَّا ه يَ }:منغيرصلةوالصفة,كقولهتعالى)شيء( فيالتعجبوقولهمأيضاً, (6){َفن ع  :)ماأحسن 

.(1)"(زيداً
:في)ما(ثالثةأقوالول خفش

.هاخبر,وهذاقولجمهورالبصريينتامةبمعنى)شيء(ومابعد:وهوأّن)ما(نكرةالقول األول
واالقول الثاني والفعلصلته, موصولة وهوأن)ما( )الذي: والتقدير: لخبرمحذوفواجبالحذف,

 .أحسنزيدعظيم(
 

                                                 

.4/442المقتضب:(1)
.4/442المقتضب:(2)
.30:الُلمعفيالعربية(3)
.4/442المقتضب:(4)
.4/442المقتضب:(5)
.211البقرة:سورة(6)
.149المفصلفيعلمالعربية:(1)
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والفعلصفتالقول الثالث موصوفة, نكرة أن)ما( وهو والتقدير: والخبرمحذوفواجب, )شيءها, :
 .(1)عظيم(اًأحسنزيد

.(2):"هياستفهاميةمشوبةبتعجب"درستويهابنكذل  و الفرّاءوقدقال 
.(3):")ما(بمنزلةشيء,وهيغيرموصوفة"أبو علي الفارسيوقال
.امةبمعنىشيء,واهللتعالىأعلمهوقولالبصريينأّن)ما(نكرةتوالقول الراجح        























                                                 

العلمية)بيروت((1) الكتب دار عثمان, محمد تحقيق: األندلسي, حّيان أبو العرب, لسان من الضرب ارتشاف
.3/241م:1/2011ط
قيقاتالوفّيةبمافيالبهجةالمرضيةمنالنكاتوالرموزالخفية,شرحالسيوطيعلىألفيةابنمالكمعحاشيةالتح(2)

.362م:2000-ه1/1421تأليف:محمدصالحبنأحمدالغرسي,دارالسالم)القاهرة(ط
.418إيضاحالشعر:(3)
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 المسولة الثالثة عشرة
إذا تقدم خبرها على اسمها (ليس)إبطال عمل )ما( العاملة عمل 


::"فأماقولالفرزدق-رحمهاهلل–المبرِّدقال

َمـــــــــَتُهم   ـــــــــَبُحوا َقـــــــــد  أعـــــــــاَد ا  ن ع   فَوص 
 

ـــث َلُهُم بَشـــرُ   ـــا م  إذ  ُهـــم  ُقـــريش  وا  ذ  َم
(7) 

 
 

.(2),وذهبإلىأّنهخبرُمقّدم"بعض النحويين,وقدنصبه-لهمفيمث-فالرفعالوجه
.(3):"وهذاخطأفاحش,وغلطبيِّن"هذاالرأيبقولهالمبرِّدوقدرفض

:المناقشة والتحليل
 عمل الحجازية )ما( وهي(4)بشروط(ليس)تعمل يتقدم, وأاّل علىاسمها, خبرها يتقدم أاّل :

.إن(,وأاّلينتقضنفيهابــ)إال(هاعلىاسمها,وأاّلُتزادبعدها)معمولخبر
فيشرحهأّن)ما(العاملةعملليسالرضيفإنتقّدمخبرهاعلىاسمهابطلعملها,فقدذكر

وكانأظرفاً–:أنيتقدمالخبرلىاسمها,ومنمواضعإبطالعملهاُتعزلعنالعملإذاتقّدمخبرهاع
ماقائٌمزيد,ومافيالدارزيد؛وذلكلضعفهافيالعمل,فالتتصرففيالعملبأنتعملنحو:-غيره

.(5)النصبقبلالرفع,كالفعل
ال(لم:"فإنقّدمتالخبرأونقضتالنفيبــ)إحيثيقولوابن جني,,(6)الزمخشريوعلىهذا

.(1):)ماقائٌمزيد("يكنفيهإالالرفع,فتقول
.(8)أومجروراًأنيتقدمخبر)ما(العاملةعملليسإذاكانظرفاًبعضهم  وقد جّوز    

                                                 

(1) فيديوانه: البسيط, من 1/204البيتللفرزدق, أبياتسيبويه: شرح ,1/162 الهوامع: همع خزانة2/234, ,
المعنى:إنهمقدأعيدواإلى,.و1/383,شرحاألشموني:1/82مغنياللبيب:,وبالنسبةفي4/133,138األدب:

كرمهمالمعهود,وهممنقريشأشرفبنيالبشر.
.4/452المقتضب:(2)
.4/452المقتضب:(3)
دا(4) حمدون, بن محمد العباس أبو الملودي, شرح على حمدون ابن حاشية انظر: الفكر)بيروت( -ه1429ر

2008 1/154م: ,155 دار332, األسعد, محمد الكريم عبد الذهب, شذور شرح على العصرية الحاشية ,
,الفضةالمضيئةفيشرحالشذرةالذهبيةفيعلمالعربية,أحمدبن1/504م:1995-ه1/1416الشّواف)الرياض(ط

.93,94زيد:
.2/181:الرضيعلىالكافيةشرح(5)
.82المفصلفيعلمالعربية:(6)
.30:الُلمعفيالعربية(1)
مفتاحاإلعراب,أمينالدينأبوبكرمحمدبنعليالمحلِّي,تحقيق:محمدشايبشريف,دارابنحزم)بيروت((8)
.46م:2009-ه1/1430ط
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مضمراًوجّوز المبرِّد          الخبر يكون وأن ُمقّدم( )نعت أنها على منصوبة )مثلهم( تكون ,أن
قائماً,كقولناوتُنصب)مثلهم(علىالحال تقّدمرجل(؛ألنالنعتاليكونقبلال:)فيها ذا منعوت,وا 

.(1)أصبححاالً
ُيجّوزالمبرَِّد  الّصّبانُ وقد واف          كما الحال, على نصبها جواز في تكون صفة)مثلهم(أن

ه,حالمنفاعلعملمقدمةعلىعاملهلتصرف)مثلهم(:"قوله:لمفعولمطلقمحذوف,حيثيقول
.(2)لماضي"مثلعملا:عمالًأونعتلمفعولمطلقمحذوف,أي

ث َلُهُم بَشرُ :")...ابن هشاموقال ّنالفرزدقلم(قيلوا  ذ  َما م  يعرفشرطهاعند:إّنهغلط,وا 
.(3)":)مافيالوجودبشرمثلهم(..وقيل:حال,والخبرمحذوف,أيمبتدأ.)مثلهم(:الحجازيين,وقيل

وهذاال)مثلهم(أّنبعضالناسينصبون"ُحِكي:علىالبيتالسابقفقالسيبويهوقدعّلق
.(4)يكادُيعرف"

.(5):"هذاشاذ"أنهقالعنالبيتالسابقابن هشام عن سيبويه ونقل
 وأنكرأبوالعباسالوجهالذيذهبإليهسيبويهمنتقديمعلىالمبرِّدبقولهالسيرافيورّد ":

.(6)يضطرالشاعر,وزعمأنالخبرمحذوف"خبر)ما(معاإلعمالحين
,جميالً:)بعدذكررجلفعلفعالًإذالميدلعليهدليلفيالكالم,مثلوحذفالخبراليجوز

.(1):عمرو,أيهذاعمرو(تقولكثيراًوأحسنإحساناً
نكرحملالبيتعلىوجهفإنلميكنعليهدليلفحذفهقبيح,فيكونأبوالعباسالمبرِّدقدأ

.(8)الضرورةفيتقديمالخبر,وحملههوعلىالضرورةفيحذفالخبر
هوقولالمبرِّدبعدمجوازتقديمخبر)ما(العاملةعملليسعلىاسمها,وأنّوالقول الراجح

.)مثلهم(حال,واهللتعالىأعلم





                                                 

.4/452المقتضب:(1)
.1/351حاشيةالّصّبانعلىشرحاألشموني:(2)
.1/360,361سالكإلىألفيةابنمالك:أوضحالم(3)
.1/60الكتاب:(4)
.1/360أوضحالمسالكإلىألفيةابنمالك:(5)
.1/163شرحأبياتسيبويه:(6)
.1/164شرحأبياتسيبويه,السيرافي:(1)
.1/164السيرافي:شرحأبياتسيبويه,(8)
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 الفصل الثاني 
 في المسائل الصرفية من الكوفيين د موقف المبرِّ  

 وفيه مبحثان:

 د فيها الكوفيين.المسائل الصرفية التي واف  المبرِّ  المبحث األول:
 د فيها الكوفيين.المبحث الثاني: المسائل الصرفية التي خالف المبرِّ 
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 المبحث األول
د فيها الكوفيينالمسائل الصرفية التي واف  المبرِّ  

 :مسائل أربعوفيه 
 

 معاني زوائد األفعال.: األولىالمسولة 
 .ري  الصفة التي على وزن )َفع لة(تح: المسولة الثانية
 .المحذوف من كلمة )هٍن(: المسولة الثالثة

 .القول في )هيهات(الرابعة: المسولة 
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  األولىالمسولة 
معاني زوائد األفعال 


قوم:األفعالتلزمهاالزوائد,وتتصرفبها,فيلزمهاحروف"وقال:-رحمهاهلل–المبرِّدقال

في والنون الوصل وألف )تدحرج(, في التاُء األربعة  لحق كما الزوائد, من ذلك وغير المضارعة
قولك)احرنج في الالم وتضعيف ونحوه, الخمسة,م(, بها يبلغوا أن فكرهوا ,) و)اطمأن  ,) )اقشعر  :

.(1)عنالمقدار,وتصيرإلىمايستثقل"فتلزمهاالزوائدفتخرج
:"واألسماءاليكرهذلكفيها؛ألنالزوائدغيربقولهالكوفيينعلىرأي-مهاهللرح-وقدعّلق

نكانتقدتدخلفيبعضهاوليسبمنزلةالالزمللمعاني,أالترىأنقولك:)اق تدر(,الزمةلها,وا 
.(2)هاألفعالإلىمعاٍنبالزوائد,ولوالهذهالزوائدلمُتعلم")قاتل(قدخرجتهذو)استخرج(,و

.رجإليهخْفمعناه:أّنهطلبأنيُ:)استخرج(,:إذاقلنافمثالً 
ذاقلت:)قاتل(,فمعناه:أنالفعلكانمناثنين .وا 
ذاقلت:)فّعل( .:فإنهلتكثيرالفعلوا 
.(3):"وهذاقولحسنجميل"قدوافقالكوفيينبقولهدالمبرِّ ونجد

 : المناقشة والتحليل
فالفعلالثالثيمزيدبحرف,بحرفأوحرفينأوثالثةأحرف,قديكونمزيداًالثالثيعلالف

اعل(,تفوتفّعل,و:)انفعل,وافتعل,وافعّل,وأوزانهفاعل(,ومزيدبحرفين,وفّعل,:)أفعل,ووأوزانههي
 أحرف, بثالثة وأوزانهومزيد )استفعل, و: وافعّول, افوافعاّل, بحرف, مزيد والرباعي :ووزنهعوعل(,

.افعلّل(و:)افعنلل,وأوزانه)تفعلل(,ومزيدبحرفين,
 :(4)ولهذه الزيادات معاٍن وهي        

                                                 

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

ط - والتوزيع)عّمان( للنشر صفاء دار السّيد, الحميد عبد التصريف, علم في م:2010-ه1/1431المغني
135-151. 

 .84-11م:1990-ه1411دروسالتصريف,محمدمحييالدينعبدالحميد,المكتبةالعصرية)بيروت( -
األنصاري)ت - هشام ابن الصرف, علم الطرففي مكتبة161نزهة هريدي, الحميد عبد أحمد تحقيق: ه(,

 .113-109م:1990-ه1410الزهراء)القاهرة(
 .=121-111م:1998-ه3/1419تصريفاألسماءاألفعال,فخرالدينقباوة,مكتبةالمعارف)بيروت(ط -
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 :: معاني صيغ مزيد الثالثيأوالً 
1- أشه)أفعل( صيغة )أخرجتزيداًتأتيلمعاٍن, مثل: التعدية, وللدخولفيالزمانرها: ,)

:ووجودالشيءعلىصفةمعينة,مثل:)أبخلتزيداً:أيدخلفيالصباح(,والمكان,مثل:)أصبح
بخيالً وجدته الزرعإذا )أحصد مثل: والداللةعلىاالستحقاق, من(, وغيرها أياستحقالحصاد(, :

.المعاني
2-( البالدلفعّ صيغة )طّوففي مثل: والمبالغة, التكثير معانيها: أشهر ومن أيأكثر:(

(,واختصاروجهشرقاً:أيت(,والداللةعلىالتوجه,مثل:)شّرقزيداً:)فّرحتالتطواف(,التعدية,مثل
.الحكاية,مثل:)كّبر:اهللأكبر(,وغيرهامنالمعاني

3-( مفاعلصيغة لمعاٍن وتأتي مثل( المشاركة, أشهرها: الحديثن )جاذبته والمبالغة,: ,)
.أكثرنعمته(,وغيرهامنالمعاني:أي:)ناعمهاهللمثل

.عجتهفانزعج(:)أز(ومنمعانيها:المطاوعة,مثلانفعلصيغة)-4
5-( مثلافتعلصيغة المطاوعة, معانيها: أشهر ومن ) فامتأل(, الدلو )مألت ,شتراكواال:

.(,وغيرهامنالمعانياتخذخاتماً:أياقتتلزيدومحمد(,واالتخاذ,مثل:)اختتممحمد:)مثل
6-( وتفاعلصيغة مثل( المشاركة, معانيها: أشهر والمطاوعة,من وعلي(, محمد )تقاتل :

.المعانيتزايدالمطر(,وغيرهامن:)باعد(,والداللةعلىالتدرج,مثلمثل:)باعدتهفت
1-( )علّتفّعلصيغة مثل: المطاوعة, ومنمعانيها: فتعلّ( )تحّجرمته مثل: والصيرورة, م(,

.لمعاني:أياتخذهوسادة(,وغيرهامناالطين:أيصارحجرا(,واالتخاذ,مثل:)توّسدالحجر
.,مثل:)احمّر,واخضّر,واحوّل((وتأتيللمبالغةافعلّ صيغة)-8
)استنوق:(ومنأشهرمعانيها:الطلب,مثل:)استغفر(,والصيرورة,مثلاستفعلصيغة)-9

أالجمل:صارناقة(,واالتخاذ,مثل:)استأجره أجيرا(,والمطاوعة,مثل: حتهفاستراح(,:)أرياتخذه
.وغيرهامنالمعاني

10-( افعوعلصيغة المبالغة, معانيها: أشهر ومن األرض( )اعشوشبت أيمثل: كُثر:
.ا(عشبه

.(وتأتيللمبالغة,مثل:)اعلّوط:أيتعلقبعنقالبعير(افعّولصيغة)-11
.مبالغة,مثل:)احماّر,واخضاّر((وتأتيللافعالّ صيغة)-12

                                                                                                                                                      

:م2001-ه4/1428أسسالدرسالصرفيفيالعربية,أ.دكرممحمدزرندح,دارالمقدارللطباعة)غزة(ط -
42-52. 

 .46-41م:1965-ه16/1384شذاالعرففيفنالصرف,أحمدالحمالوي,مكتبةالحلبي)مصر(ط -
الرسالة)بيروت( - مؤسسة الحمد, توفيق علي تحقيق: الجرجاني, القاهر عبد الصرف, في المفتاح

.50,51م:1981-ه1/1401ط
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 :: معاني صيغ مزيد الرباعيثانياً 
.رجتهفتدحرج(:)دحلمطاوعة,مثل(ومنأشهرمعانيها:اتفعللصيغة)-1
.:)افرنقع((ومنأشهرمعانيها:المطاوعة,مثلافعنللصيغة)-2
.ّن,واقشعّر(:)اطمأ(ومنأشهرمعانيها:المبالغة,مثلافعللّ صيغة)-3
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  الثانيةالمسولة 
تحري  الصفة التي على وزن )َفع لة( 


اهلل–المبرِّدقال قولهم:-رحمه وأما لْجبة" )شاة :(1) فزعم ب ات(, لج  و)شاٌء أنهم(, سيبويه

بات(علىقولهم نماقالوا:)ل ج  بة(,وا  بة("يقولون:)لْجبة(و)لج  .(2):)لج 
كونإالفي:بلحّرك؛ألنهاليلتبسبالمذكر,ألنهاليبقوله:"وقالقومالكوفيينوذكررأي

.(3)"اإلناث,ولوأسكنهمسّكنعلىأّنهصفةكانمصيباً
 : حليلالمناقشة والت

.كح,أماإذاكانفيالصفةلمتحرّجمعتهحّركتالعينبالفتوزن)ف ْعلة(إذاكانفياالسمو
تاء,حركتباأللفوالفإنكانفياالسمهاءالتأنيثفكانعلى)ف ْعلة(فجمعته":ابن جنيقال

عات(,فإنكان)ف ْعلة(وصفاًالعينبالفتحوذلكنحو ْفنةوجف نات(,و)قْصعةوقص  لمتحركعينها:)ج 
.(4):)صْعبةوصْعبات(,و)خْدلةوخْدالت("نحو

بات:")شاةلْجبةقاليونس بن حبيبوذكرمحمدبنسعيدالمؤدِّبأن (فحركالجميع,ولج 
بةبالتحريكفيالواحد"لوقا .(5):الأعرفلج 

 ْبعةوجمعهالة(منقبيلالشذوذ,فنراهيقولتحريكالصفةعلى)ف عْالخوارزميوعد  :"وامرأةر 
ب ع ات( .(6)وهوشاذ؛ألن)ف ْعلة(إذاكانتصفةالُتحركفيالجمع"-بالتحريك-)ر 
 االمبرِّدلكن وافق يلتبسعندما ال ألنه فذلك بالتحريك؛ الصفة في تأتي أنها على لكوفيين

.هذااليكونإالفياإلناثبالمذكر,ف
ب ة(بالتحريكالخليل بن أحمد,وكذلكسيبويهوقدسبقالمبرِّد إليهذاالرأيشيُخه .(1)ذكر)ل ج 
ووالرأي الراجح         الكوفيين, فيه وافقالمبرِّد إذاهوما فيالصفة هوأن هيجوزتحريك)ف ْعلة(

.كر,واهللتعالىأعلمكانتممااليلتبسبالمذ


                                                 

لجبة:هيالشاةالتيوّلىلبنها.شاة(1)
.2/411المقتضب:(2)
.2/411المقتضب:(3)
.180اللمعفيالعربية:(4)
البشائر)دمشق((5) دار الضامن, صالح حاتم تحقيق: المؤدِّب, سعيد بن محمد بن القاسم أبو التصريف, دقائق
.131م:2004-ه1/1425ط
.2/91شرحالمفصل)التخمير(:(6)
.6/133العين:(1)
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  الثالثةالمسولة 
المحذوف من كلمة )هٍن( 


منههاء,:المحذوف"تقولفيتصغير)هٍن(:)ُهنّي(,وقدقالقوم:-رحمهاهلل–المبرِّدقال

.(1)":)ُهنّية(فقالوافيتصغير)هٍن(
 : المناقشة والتحليل

ضعلىهذاالرأي,بلوافقهلميعتروالمبرِّدأنالمحذوفمن)هٍن(هوالهاء,الكوفيونيرى
البابأنهاليكونالمحذوفمنالثالثةإالحرفلينياءأوواو,أوحرفاًبقوله خفّياً:"وجملةهذا

.(2),كماُحذفهذالخفائه"استثقاالً,فتحذفمنهوهوالهاء,أويكونمضاعفاً
المحذوفأّنهقديكونالمحذوف)هاء(كماقالالكوفيون,بلإّنهيوافقهمفيأّنالمبرِّد فمذهب

.من)هٍن(هوالهاءبقوله:"كماُحذفهذالخفائه"
 أنالمحذوفمن)هٍن(هوالواو,ويقولبهذا ,والعكبري,(3)بن جنياويرىكثيرمنالنحاة

.(4):"واألصلفي)هٍن(ه ن ٌو,لقولهم:)ه ن وات("حيثيقول
:يقولالشاعر

ـــــــى ـــــــاني َوَملنَّ ـــــــد  َجَف ـــــــزاٍر َق  َأَرى ابـــــــَن ن 
 

 (5)َعَلـــــــى َهَنـــــــواٍت َشـــــــوُنها ُمَتتَـــــــاب عُ  
 
 

,فأبدلتالواوهاء,وهومن:"وُأبدلتمنالواوفي)ه ن اه(,واألصل)هناو(ابن عصفورقال
فإنهلوكانكذلكضاً؛ألنهاليحفظتركيب)ه ن ة(,وأيلفظ)هٍن(,والتجعلالهاءالتيبعدألفأصالً

وق ِلق ,وذلكقليل"لكانمنباب .(6):س ِلس 
المحذوفمن)هٍن(هووالرأي الراجح         فيهالكوفيين,وهوأن  وافقالمبرِّد ,واهلللهاءاهوما

.الىأعلمتع

                                                 

.2/543المقتضب:(1)
.2/543المقتضب:(2)
.2/250سرصناعةاإلعراب:(3)
.2/313اللبابفيعللالبناءواإلعراب:(4)
الّصحاح:,1/162,2/212,سرصناعةاإلعراب:3/321األصولفيالنحو:البيتمنالطويل,بالنسبةفي(5)
5/2011 اإليضاح: شواهد إيضاح ,2/801 الكلوم: من العرب كالم ودواء العلوم شمس العرب:لس,1/11, ان

15/366 هجرني. نفرمنيوتخّلىعّنيبعدجفاني: هذا نزار ابن إّن والمعنى: ذكرها, ُيستقبح األفعال والهنوات: ,
.إساءاتيالمتكررة

ط(6) المعرفة)بيروت( دار قباوة, الدين فخر تحقيق: اإلشبيلي, عصفور ابن التصريف, في -ه1/1401الممتع
.401م:1981
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  الرابعةالمسولة 
القول في )هيهات( 


بهامها,:فيالبعد,وهيظرفغيرمتمكن؛إلفأما)هيهات(فتأويلها":-رحمهاهلل–المبرِّدقال

.وألنهابمنزلةاألصوات"
ْلقاة(,فيقولاً واحدفمنهمم ْنيجعلها ,فم ْنقال(1){َهاَت ل َما ُتوَعُدونَ َهي َهاَت َهي  }:,كقولك:)ع 

.نده)هيهاه(وتركالتنوينللبناءذلكفالوقفع
ذاوقفعلى{ل َما ُتوَعُدونَ  َهي َهات   َهي َهات  }:كــ)بيضات(,فيقولاً جمعيجعلهاومنهمم نْ ,وا 

.الواحدالفتحةإذاأردتهذاالقول,وقفبالتاء,والكسرةإذاأردتالجمعللبناءك
.(2):)هيهاٍتيافتى(علهانكرةفيالجميع,نّون,فقالوم ْنج
في:"وقالقوم:بلنّونوهيمعرفة؛ألنالتنوينفيتاءالجمعبقولهالكوفيينثمذكررأي

نكِّرهوهو:والدليلعلىذلكأنمعناهفيالبعدكمعناه,فلوجازأنتموضعالنونمن)مسلمين(,وقال
.(3)جمع,لجازأنتنكرهوهوواحد"

.(4):"وهذاقولقوي"هذاالرأيبقولهالمبرِّدوقدأي د 
 : المناقشة والتحليل

تبعيد, كلمة والضم)هيهات( بالفتحوالكسر ُقِرئبها, بتنوينوبال(5)-فيآخرها-وقد كلها ,
 .(1)التاءوقرأالباقونبفتحالتاء,فقدقرأأبوجعفر)هيهات(بكسر(6)تنوين

:يقولالشاعر
ـــــــــه ـــــــــُ  وَأهل  فهيهـــــــــات هيهـــــــــات الَعقي

 
ـــــلن بـــــالعقي  نواصـــــُله     (8)وهيهـــــات خ 

 
 

                                                 

.36ن:المؤمنوسورة(1)
.3/148المقتضب:(2)
.3/148المقتضب:(3)
.3/148المقتضب:(4)
.3/415م:1916-ه1396ه(,دارالكتابالعربي)بيروت(224غريبالحديث,القاسمبنسالمالهروي)ت(5)
.3/32الكشاف,جاراهللالزمخشري:(6)
.3/16الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(1)
األرقم)بيروت((8) أبي بن األرقم دار الطّباع, فاروق عمر وضبط: شرح ديوانه, في الطويل, من لجرير, البيت
392م:1991-ه1/1411ط العين: ,1/64 الخصائص: ,3/44, شواه5/1805الّصحاح: إيضاح د,

1/192اإليضاح: العربمنالكلوم: ودواءكالم شمسالعلوم ,1/4291 لسانالعرب: ,13/553 الع قيُق:. أيب ُعد
.الملكبنمروانيهجوالفرزدق,ويمدحعبدالعزيزبنالوليدبنعبدجريروهنا,وادبالعاليةلبنيكلبُق:يوالع قْ
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لغةأهلالحجاز,وبكسرهالغةأسدوتميم,ومنالعربم ْنيضمها,وُقِرئو)هيهات(بفتحالتاء
.(1),وتنّونعلىاللغاتالثالثبهّنجميعاً

ْننّون,فقال:هيهاةٌ)هيهات(فيابن جنيقال ,فإنهنوىالنكرة...فكأنهقال:ُبعداً:"وم 
ْنلمُينوُِّبعداً .(2):البعد البعد "ن,فإنهنوىالمعرفة,فكأنهقال,وم 

.(3):أيهات)هيهات(يقولونفيالحجازوأهل
)هيهات(تُقرأبالكسروالفتحوالضموبتنوينوب غيرتنوين,واهللتعالىأعلم.وعلىهذافإن 





















 

                                                 

.160المفصلفيعلمالعربية,جاراهللالزمخشري:(1)
.2/160سرصناعةاإلعراب:(2)
.2/261طي:المزهرفيعلوماللغةوأنواعها,السيو(3)
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 المبحث الثاني
  د فيها الكوفيينالمسائل الصرفية التي خالف المبرِّ 

 :أربع مسائلوفيه 
 

 .كسر حرف المضارعة في )ي يجل(: المسولة األولى
 .جمع كلمة )شهّية(المسولة الثانية: 
 .إبدال الهمزة من غير عّلة: المسولة الثالثة

 .حذف الهمزة من غير عّلة: مسولة الرابعةال
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 المسولة األولى
كسر حرف المضارعة في )ي يجل(

اهلل–المبرِّدقال كانمضارعهصحيح:-رحمه إنكانالفعلعلى)ف ِعل( كانعلىاً" إذا
نالواولمتقعبينياءوكسرة,وثبات:)وِجلي ْوجل(,)وِحليْوحل(,)وِجعيْوجع(؛أل)يْفعل(وذلكقولك

.(1):)يْوم(,وماأشبهه"غيرمنكر,كقولك-ذالميكنكسرةإ-الواوبعدالياء
.)ي ْيحل(وفقالوا:)ي ْيجل(,-ولهوجهفيالقياس-بعضهموقداستنكرذلك
الرأيبقولهو يجبإذاسكنأولالحرفين,:"وليسذلكبجّيد؛ألّنالقلبإّنماعّلقعلىهذا

.(2):)سْيود(,و)مْيوت(؛ألنهمن)ساديسود(,و)ماتيموت(":)سيِّد(,)ميِّت(,وأصلهمانحو
:نكسرأوائلالمضارعة,لتنقلبالواوفيهذهالمسألةفيقول:"وقالقومالكوفيينثمذكررأي

ا قبلها, ما انكسر إذا الساكنة الواو ألن )ميزاياًء؛ في كما نقولنقلبتياًء, وقالوا: و)ميعاد(, :ن(,
.(3))ِييجل(,و)ِييحل("
 : المناقشة والتحليل

؛ألنهحرفالفعلالمضارعيبدأبأحدأحرفكلمة)نأتي(,واألصلفتححرفالمضارعةمطلقاً
.(4)مبدوءبهفالبّدمنتحريكهوالفتحةأخفالحركاتفهيأْولى

علىهذابقوله:"ولوكسرواالمبرِّدحرفالمضارعةفي)ِييجل(,وقدعّلقيكسرون الكوفيونو
:)أناكسرفيباب)ف ِعل(كّلهإذاقلتعلىقولكبال:)الهمزةوالتاءوالنون(,لكانقياساًاألحرفالثالثة

ذلك أن علمنا )ِييجل(, في الياء كسروا لّما ولكن و)أنتِتعلم(, لمِإعلم(, ذلك ولوال لتنقلبالواو,
.(5)يكسرواالياء,وهذاقبيح؛إلدخالهمالكسرفيالياء"

الياءلتنقلبالواو:"وقالقومفيمضارع)وِجل(:ِييجل,المازنيقال:ابن جنييقول فكسروا
 إذا الساكنة الواو ألن نحوياء؛ ياًء, ُأبدلت قبلها ما وهانكسر )ميزان( : أقيس, لكسرةذا ُبْعد وفيه

.(6)"الياء

                                                 

.1/121المقتضب:(1)
.1/121المقتضب:(2)
.1/121المقتضب:(3)
التصريف(4) التعريففيعلم إيجاز الدين, مالكجمال هـ(612الجياني)تبن الحييحقت, المهديعبد محمد ق:

.13:م2002-ه1/1422ط(المدينةالمنورة)لبحثالعلميبالجامعةاإلسالميةعمادةامنمنشورات:,عمارسالم
.1/121المقتضب:(5)
هـ(,دار392أبوالفتحعثمانبنجنيالموصلي)ت:(,تابالتصريفألبيعثمانالمازنيشرحك)المنصف(6)

.202م:1954-هـ1/1313راثالقديم,طإحياءالت
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علىالقولالسابقللمازنيبقولهابن جني وعّلق " )ِييجل(: قال: :)وهذاوقولهفيقولم ْن
.(1):أنوجهالقياسفيهأّنقبلالواوكسرة,وهذايجبفيهقلبالواوالساكنةياء"يريدأقيس(,
ل(,ولكّن:نبدلهاعلىمايقولونالحجازوأهل ل(,و)ياح  حهذاُيقبِّالمبرِّدقبلها,فنقول:)ياج 

لواحدةمنهما:"وهذاقبيح؛ألنالياءوالواوإنماتُبدالن,إذاانفتحماقبلهما,وكالرأيويعلِّلذلكبقوله
.فيموضعحركة,نحو:)قال(,و)باع(,و)غزا(,و)رمى(

:)ق ْول(,و)ب ْيع(,ماغيرُمغي رتين,نحوقولكنهمافتحة,فإنهفأماإذاسكنا,وقبلكلواحدةم
:)ر ْمي(,و)غ ْزو("نسكنماقبلهمالمتغيرا,كقولكوكذاإ

(2).
.(3)منالواو":ِيْيجل,كلذلكهرباًفي)ي ْوجل(:ي ْيجل,وقالواأيضاًبعضهموقال
أنعرض الثالمبرِّدوبعد األقوال وِييجل–الثة ل, وياج  ُيجوِّزها-ي ْيجل, نجده وعّلقعليها,

.(4):)ي ْوجل(,و)ي ْوحل(أنالقياسوالقولالمختارهورأيهعلىُبْعد,ولكن
 وافقالمبرِّد  كثيرونوقد فهذا اللغاتاألربعفي)العكبري: حيثذكر ح)ي ْوجل( ويرجِّ وِجل(

؛إيثاراًربعلغاتأجودهاإثباتالواو؛لعدمعّلةالتغيير,والثانيةإبدالهاألفاً:وفيهأيقول:"وِجليوجل
:)ي يجل(؛إيثاراللتجانس,,والثالثةإبدالهاياًء,فقالواللتخفيف؛ألنهالمُتخّففبالحذففُخّففتباإلبدال
.(5)"والرابعةكسرياءالمضارعةمعالياءالثانيةإتباعاً

.(6):"وتركواالكسر؛ألنالياءمنحروفالمضارعةاستثقلعليها"أيضاًضيالرَّ وقال
كسرالياءشذوذاًالنحاةبعضو قال(1)عد  ي ْيجل,ابن الحاجب, فيمضارع)وِجل( وشّذ " :

ل,وِييجل" .(8)وياج 
الواو,واهلل:)ي ْوجل(بإثباتهومضارع)وِجل(األفضلفيولالمبرِّدبأنهوقوالقول الراجح        

.تعالىأعلم





                                                 

.203:المنصفالبنجني(1)
.1/128المقتضب:(2)
.2/368سرصناعةاإلعراب,ابنجني:(3)
.1/128المقتضب:(4)
.2/385اللبابفيعللالبناءواإلعراب:(5)
.4/19شرحالرضيعلىالكافية:(6)
.11/1080شمسالعلومودواءكالمالعربمنالكلوم:(1)
ةق:حسنأحمدالعثمان,المكتبيهـ(,تحق646مالالدينابنالحاجب)ت:,أبوعمروج(الشافيةفيعلمالتصريف8)

.96:م1995ـ-ه1/1415,طالمكية)مكة(
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 الثانية المسولة
جمع كلمة )شهّية(

:شهاو ى""وقالقومفيجمع)شهّية(:-رحمهاهلل–المبرِّدقال
(1).

:معلىقياسم ْنقالفي)مطي ة(:"فهذاعندهبقولهالكوفييناعتراضهعلىرأيوقدأبدى
.(2)ثرالنحويين"ولكنهجمع)ش ْهو ى(,وهومذهبأكوليسالقولعنديماقالوا,مطاو ى,

 : المناقشة والتحليل
ى(هوجمع)شهّية(على)شهاو ى(,والمبرِّديعترضعلىهذابحجةأن)شهاو الكوفيونجمعي 

.)شهوى(,وليس)شهّية(
أّيد واواًحيثقالالكوفيين,ابن عصفور  وقد ُيبدلونالهمزة وقد " في: تكنظاهرة نلم وا  ,

الالمواواً :مطّيةومطاوى,وشهّيةوشهاوى,علىأنهقديجوزأنتكونفياألصل,نحوالمفرد,إذا
.(3))شهاوى(جمع)شهوى(,اسُتغنيبهعنجمعشهّية,لكونهمافيمعنىواحد"

.جمعشهّية,وكذلكجمعشهوىاو ى(ُيجّوزأنتكون)شهفابن عصفور        
:علىرأيالمبّردالمعاجمولكننانجدأغلب
أّن)ش ْهو ى(مفرد)شهاو ى(القاموس المحيطفقدوردفي

:,ونقول:رجلشهوانوشهواني(4)
إذاكانشديدالشهوة,والجمعشهاو ىكسكارى
(5).

,وهىشهوىوجمعها)شهاو ى(:الشديدالرغبةفيالشيءوالشهوان 
(6).

,وكذلك(1):"شهوانجمعهاشهاوىومؤنثهاشهوى"معجم اللغة العربية المعاصرة وقدوردفي
.(8):"هيشهوىوجمعهاشهاوى"تاج العروسفي

جمع)ش ْهو والرأي الراجح فيأن)شهاو ى( وليسهوقولالمبرِّد واهللجمعى( تعالىشهّية,
.أعلم

                                                 

.1/112المقتضب:(1)
.1/112المقتضب:(2)
.2/604الممتعفيالتصريف:(3)
.1/1301م:1986-ه1/1406ه(,مؤسسةالرسالة)بيروت(,ط811القاموسالمحيط,الفيروزأبادي)ت(4)
الدينبناألثي(5) شراف:عليبنحسنالحلبي606ر)تالنهايةفيغريبالحديثواألثر,اإلماممجد تقديموا  ه(,

.498ه:5/1430األثري,دارابنالجوزي)الرياض(ط
.1/498يط,مجمعاللغةالعربية:المعجمالوس(6)
.2/1245:م2008-هـ1/1429,طعالمالكتب,أحمدمختارعبدالحميدعمر,معجماللغةالعربيةالمعاصرة(1)
مرتضىتاجالعروسمنجواهر(8) محمد بيدي)تالقاموس, منمنشورات1205الزُّ الحياة)بيروت(هـ(, دارمكتبة
.38/403:ه1/1306ط
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 المسولة الثالثة
إبدال الهمزة من غير عّلة


,منالنحويينيرونبدلالهمزةمنغيرعّلةجائزاً"اعلمأنقوماً:-رحمهاهلل–المبرِّدقال

.(1)فيجيزون)قريت(,و)اجتريت(فيمعنى)قرأت(,و)اجترأت("
أول بقولهقد الرأي هذا على اعتراضه تصّحظهر ممن أحد عند له وجه ال القول وهذا " :

.(2)معرفته,والرسملهعندالعرب"
 : المناقشة والتحليل

:قريت,للتخفيف,وذلكقولهمفي)قرأت(اًُيجوِّزالكوفيونإبدالالهمزةمنغيرعّلةإالطلب
.(3):توضيتوفي)توضأت(وفي)بدأت(:بديت,

إلىحرفمنهحركةماقبلها,الكوفيين,فهوُيبدلالهمزةإذاكانتساكنةخشريالزموقدوافق
.(4)راسوقريتمثل:رأسوقرأت,فتصبح:

:)أ ْقر ا(,فقدتركواقولونفيمضارع)قريت(؟,فقالوا:كيفتللكوفيينبعُض النحويينوقدقال
:)ي ْقري(,كماتقول:)رميتأخلصهاياًءلزمهأنيقوللهمزةفقولهممنحيثلميشعروا؛ألنم ْنقلبا

.(5)أرمي(؛ألن)ف ع لي ْفعل(إنمايكونفيحروفالحلق
عندفالمبرِّد جازأنيقلبالهمزة شاعر, اضطّر إالإذا منغيرعّلة, يرفضإبدالالهمزة

:بقولالشاعراقبلها,مستشهداًةمالوقفعلىحركةماقبلها,فيخلصهاعلىالحرفالذيمنهحرك
ـــــــــــــاعٍ  ـــــــــــــٍد ب ق ـــــــــــــَت َأَذلَّ مـــــــــــــن  َوت   وكن

 
ُج رأ َســـــــُه بـــــــالف ه ر واجـــــــي   (6)ُيَشـــــــجِّ

 
 

)واجِ واألصل الهمزة, ينصرف,حيثأبدل ال يجوزصرفما كما لالضطرار, جاز إنما وهذا ئ(,
.(1)وحذفماالُيحذفمثلهفيالكالم

                                                 

.1/191المقتضب:(1)
.1/191المقتضب:(2)
.2/369سرصناعةاإلعراب,ابنجني:(3)
.349المفصلفيعلمالعربية:(4)
.1/198المقتضب:(5)
,شرحالمفصل:3/154الخصائص:,2/306الوافر,فيشرحأبياتسيبويه:البيتلعبدالرحمنبنحّسان,من(6)
9/114 العرب: لسان ,1/191 اإلعراب: صناعة فيسر نسبة وبال ,2/369 عبد. يخاطببها في)كنت( التاء

انملءالحجرإذاك:,والفهريضربويكسرج:شجّمناالرض,ويُيالقاع:المستوالرحمنبنالحكمبنأبيالعاصي,
,والواجى:اسمفاعلمنوجأتعنقهأجؤها,إذاضربتها,ويضربالمثلفيالذلوالمهانةبالوتد,فيقال:هوأذلكفال

.,والمعنى:يقولالشاعرلمهجّوه:لولمتكنالخلفاءمنكم,لكنتمأذلمنوتدفياألرضمنوتدبقاع
.1/200المقتضب:(1)
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علىقولالمبرِّدبأنهاليجوزاإلبدالإالفيالضرورة,قالر ابن عصفو ,و(1)ابن جنيونجد
بدالالياءمنالهمزةبغيراطِّرادابن عصفور :قريتوتوضيتفي:قرأتوبدأتوتوضأت,فقالوا:"وا 

.(2)وبديت...وجميعهذاالُيقاسعليهإالفيضرورةشعر"
قال لغةضعيفة, دخليالسيوطوبعضالنحاةعد ه فإذا لغةضعيفة, )قريت,وتوضيت( " :

.(3)الجازمعلىالمضارعفيهذهاللغةلميجزحذفاآلخرله؛ألنحكمهحكمالصحيح"
وكثيرمنالنحاةعلىأناإلبدالفي)قريت(منغيراّطرادوليسمنالقياس,فعلىهذاالرأي
ادفي)قرأت,وتوضأت(دلتالياءمنالهمزةبغيراطِّر:"وأب,حيثيقولوأبا حّيان,(4)ابن جنينجد

.(5):)قريت,وتوضيت("...فقالوا
 شذّابن األثيروعد ه وقد " بقوله: الشذوذ, )قرمن قريتفي واألصل: وليسبالكثير, أت(,
.(6)"الهمز

عّلةاليجوز,واهللتعالىنغيرهوقولالمبرِّدوجّلالنحاة,بأنإبدالالهمزةموالقول الراجح        
.أعلم













                                                 

.3/151الخصائص:(1)
.2/381تعفيالتصريف:المم(2)
.1/206همعالهوامع:(3)
.3/154الخصائص:(4)
.1/210ارتشافالضربمنلسانالعرب:(5)
.1/421النهايةفيغريبالحديثواألثر:(6)
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 المسولة الرابعة
حذف الهمزة من غير عّلة


.(1)"وُيجيزهؤالءحذفالهمزةلغيرعّلةإالاالستثقال":-رحمهاهلل–المبرِّدقال
.(2)الذيقبله":"وهذاالقولفيالفسادكالقولعترضعلىرأيالكوفيينهذابقولهوقدا
.قبله:إبدالالهمزةمنغيرعّلةوقدقصدبالرأيالذي
:"وهميقولونفيجمع)بريء(الذيهو)ُبرآُء(على)كريم(و)كرماء(,و)ِبراٌء(وأضافقائالً

.(3))ُبرآُء("على)كريم(و)ِكرام(,فهؤالءالذينوصفنايقولون:)ُبراٌء(فاعلم,فيحذفونالهمزةمن
 : المناقشة والتحليل

ُيمنعالقياسعلىالكوفيونيرى أنه لالستثقالدونعلةأخرى,رغم أنهيجوزحذفالهمزة
الضرورة عند إال إبدالها أو الهمزة يعلِّ(4)حذف ولكنهم الهمزة, حذف سبب حرفلون الهمزة بأن :
.(5)مستثقل,وحذفهاليضيرإذادّلعليهدليل

.(6):"إنتركتالهمزمن)ُبرآُء(أشرتإليهبصدرك,فقلت:ُبراُء"الفرّاءقال
نكانحرفاًحذفالهمزة,حيثيقولالزمخشريوُيؤّيد أوياًءأصليتينأوأوواواًصحيحاً:"وا 

:)م ْنبوك,وأبويوب("ألقيتعليهحركتهاوحذفت,كقولكمزيدتينلمعنى,
(1).

 (,وقدالهمزةيشبهصيغة)فاعل(فيقولكبأنحذفالكوفيونواحتج  رّد :)رجلشاٌكالسالح 
(,فإنماأدخلهذااالحتجاجبقولهالمبرِّد :"وليسذامنذلكفيشيء؛ألنهم ْنقال:)شاٌكالسالح 

فت عين, وهي المنقلبة الفعل في التي األلف وبعدها )فاعل(, اللتقاءحألف )فاعل(؛ ألف ذف
.(8)"الساكنين
لىغير:"وُحذفتالهمزةعبقولهابن عصفوريرفضحذفالهمزةبغيرعّلة,وُيؤّيدهفالمبرِّد

.(9):ُبرآُء"قياسمن)ُبراُء(,واألصل

                                                 

.1/198المقتضب:(1)
.1/198المقتضب:(2)
.1/198المقتضب:(3)
.3/151الخصائص,ابنجني:(4)
.1/198المقتضب:(5)
.3/149معانيالقرآن:(6)
.349المفصلفيعلمالعربية:(1)
.1/198المقتضب:(8)
.2/620الممتعفيالتصريف:(9)
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:)ُبرآُء(ألصلقليل,كقولهم:)ُبراُء(,وا:"وحذفالهمزة,حيثقالأيضاًالسيوطيوُيؤّيدهم
.(1)علىوزنظرفاء"

أنّوالرأي الراجح         بغيرعلة,وأنجمع)هورأيالمبرِّد ُبرآء,هاليجوزحذفالهمزة بريء(:
.واهللتعالىأعلم














 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.1/206همعالهوامع:(1)
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 الفصل الثالث 
 منهج المبرِّد في تعامله مع الكوفيين 

 وفيه ثالثة مباحث:
 

 د في عرض المسائل النحوية والصرفية.منهج المبرِّ المبحث األول: 
 د في اعتراضاته على الكوفيين. المبحث الثاني: منهج المبرِّ 

 ضوء مذهبه البصري. يالمبحث الثالث: اعتراضات المبرِّد على الكوفيين ف
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 المبحث األول
منهج المبرِّد في عرض المسائل النحوية والصرفية  

المّطلعفيللقارئودفيعرضالمسائلالنحويةوالصرفيةعلىأسستبُرزجلياًمنهجالمبرِّقام
:كتابالمقتضب,أهّمها


 تنّوع االستشهاد. -7
 .مراعاة القياس وااللتزام به -2
 وا مخالفين قواعد اللغة العربية.تلحين القرّاء الذين قرأ -4
 .ه بالعللإسناد آرائ -3
 .ح أحدهاالواحدة وترجيعرض األقوال واألوجه المتعددة في المسولة  -5
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  : تنّوع االستشهاد:أوالً 
 ومن ذل  :

 :ة االستشهاد بآيات القرآن الكريمكثر  -7
ُيعداستشهادأبيالعباسالمبرِّدبآياتالقرآنالكريممنأبرزمالمحمنهجهفيعرضالمسائل

الذييمّثلقّمةالفصاحةوالبالغةالنحويةوالصرفيةفيكتابهالمقتضب,فالقرآنالكريمهوكالماهلل
.واإلعجاز,فاليكاديخلوبابمنأبوابكتابهالمقتضبإالوفيهاستشهادبآياتاهلل
المضارعبعدها)بأن(فهاهويستشهدبآياتالقرآنالكريمعلىالحروفالتيينتصبالفعل

يقول حروفاًمضمرة, هاهنا أن واعلم " األفعا: بعدهاتنتصببعدها )أْن( نما وا  وليستالناصبة, ل
الح هذه فمن عليها, ودالة الحروفعوضمنها, وهذه منتصب)بأن(, فالفعل روفالالممضمرة,

ل َيغ ف َر َلَ  اللَُّه َما َتَقدََّم }: :أحدهمانفي,واآلخرإيجاب,وذلكمثلقولهالمكسورة,ولهاموضعان

رَ  ن يَن }: -تباركوتعالى–وموضعالنفي:قوله, (7){م ن  َذن ب َ  َوَما تََوخَّ م  , (2){َما َكاَن اللَُّه ل َيَذَر ال ُمؤ 
في تعمل ال األسماء وعوامل األسماء, عوامل من الالم ألن وذلك مضمرة, الالم هذه بعد فــ)أن(

.(4)"األفعال
بناءالفعلمنأسماءالزمانأوالمكانيصبحعلى الالمفعول,مثوكذلكيستشهدعلىأّن

لمكانأوزمان,كانكّلواحدمنهماعلىمثالالمفعول؛:"إنبنيتمنالفعلاسماًوذلكفيقوله
:(5),وقولهتعالى(3){َوُقل  َربِّ َأن ز ل ن ي ُمن َزاًل ُمَباَرًكا}: ألنالزمانوالمكانمفعولفيهما,كماقال

َساَها} رَاَها َوُمر  م  اللَّه  َمج  .(1)"(6){ب س 
قلأيضاًقالو اعلمأنكإذا " ثانياثنين(,فمعنىهذا: قالاهللت:)هذا :)أحداثنين(؛كما

 :{  يَن َكَفُروا ثَان َي اث َني ن َرَجُه الَّذ  .(9)"(8){إ ذ  َأخ 

                                                 

.2الفتح:سورة(1)
.119آلعمران:سورة(2)
.2/306المقتضب:(3)
.29المؤمنون:سورة(4)
.2/301لعشر,محمدمحيسن:الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتا(5)
.41هود:سورة(6)
.2/416:المقتضب(1)
.40التوبة:سورة(8)
.2/469المقتضب:(9)
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:"فإنسألتامرأةعنرجل,كسركافالخطابللمؤنث,حيثقالعلىالمبرِّدوقداستشهد
ذ )كيف : قلت اهلل قال لمؤنث, ألنها الكاف؛ تكسر الرجُل؟( ُلُ  َما }:اِك َقاَل َكَذل    اللَُّه َيخ 

.(2)"(7){َيَشاءُ 
:)هذاضاربزيدأمِسوعمرٍو(,سمالفاعلإذاكانلمامضى,فقلت:"واعلمأناوقالأيضاً

َسَكًنا  اللَّي ل   لُ ع  اَوجَ }: (علىالمعنىلبعدهعنالجار,ومنذلكقولاهللجازلكأنتنصب)عمراً

َباًنا َس َوال َقَمَر ُحس  .(3)":)وجعل(فتنصبعلىمعنى(3){َوالشَّم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.41آلعمران:سورة(1)
.3/222المقتضب:(2)
.96األنعام:سورة(3)
.4/426المقتضب:(4)
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 :االستشهاد بالحديث النبوي الشريفقّلة  -2
جلياً كتابيّتضح المقتضبللقارئفي استشهاد حيثالمبرِّدقّلة الشريف, بالحديثالنبوي

علىنهجكثيرمنالعلماءرٌبحديثينفقط,ولعّلذلكسي-أربعةأجزاء–متهاستشهدفيهعلىضخا
والنحاةالذينمنعوااالستشهادبالحديثالنبويبحجةأّنالرواةأجازواروايةالحديثبالمعنى,وأنهوقع

متقدمينلممنالرواةكانواغيرعرب,وأنأئمةالنحوالفيماُرويمنالحديث؛ألنكثيراًاللحنكثيراً
.(7)يحتجوابشيءمنه

)ِاست(فــ)ف ديثفيكتابهالمقتضب,نراهيقولفمناستشهادالمبرِّدبالح فأما ع ل(متحركة:"
(ل(,فإنالدليلعلىماقلنا)س هٌ:فلعلها)ِفْعل(أو)ُفعْالعين,يدلكعلىذلك:)أستاه(,فإنقالقائل

,(4)((2))العين وكاء السَّه  :فالعينويفتحالسين,وفيالحديثذفاعلم,فتردالهاءالتيهيالم,وتح
.(3):أّناإلنسانإذاكانمتنّبهاعلىمايخرجمنهمنالريح"معناه

اسماً )أحمر( جعلت فإن " يقول: )األحمرووكذلك فقلت والنون, بالواو جمعته ن(,,
وات ا)ليس في الخضر : وجاءعنالنبي:)حْمِروات(,و)صفروات(,و)األصفرون(,وقلتفيالمؤنث

(5)صدقة( ذهبمذهباالسم, ألنه في؛ الموضعو)الخضروات( ر ْطباًهذا ُأِكل  ما يصُلحأن: ولم ,
يابساً .(6)"ُيّدخرفُيؤكل 

                                                 

.80,والمدارسالنحوية,شوقيضيف:1/11انظر:خزانةاألدب,البغدادي:(1)
وتكملةالحديث:"العينوكاءالّسه,فم ننامفليتوضأ":سننابنماجه,الحافظأبوعبداهلل.الس ِه:حلقةالدبر(2)

)ت ماجه( بــ)ابن الشهير القزويني يزيد بن الفكر)بيروت(215محمد دار العطار, جميل صدقي عناية: ه(,
.129م:2001-ه1/1421ط
ه(دار458,والسننالكبرى,أبوبكرأحمدبنالحسينبنعليالبيهقي)ت129اجه:الحديثفيسننابنم(3)

ط 1999-ه1/1419الفكر)بيروت( محمد1/208م: بن علي بن محمد األخيار, أحاديثسيِّد من األوطار ونيل ,
.451,والنهايةفيغريبالحديثواألثر:1/192ه(,مكتبةدارالتراث)القاهرة(:1255الشوكاني)ت

.1/251المقتضب:(4)
الترمذي)ت(5) س ْورة بن عيسى بن محمد الترمذي, سنن مكتبة219الحديثفي: األلباني, محمد عليه: عّلق ه(,

ه(,تحقيق385,وسننالدارقطني,اإلمامعليبنعمرالداقطني)ت161م:2008-ه2/1429المعارف)الرياض(ط
,4/142,ونيلاألوطار:2/95م:1966-ه1386دارالمحاسن)القاهرة(,وتدقيق:السيدعبداهللهاشميمانيالمدني,

ه(,صّححهوعّلقعليه:السيدعبداهللهاشماليماني852والدرايةفيتخريجأحاديثالهداية,ابنحجرالعسقالني)ت
عةفيالشرحالكبير,,والبدرالمنيرفيتخريجاألحاديثواآلثارالواق1/263ه:1384المدني,دارالمعرفة)بيروت(,

ه(,تحقيق:أسامةبنأحمد824سراجالدينأبوحفصعمربنعلياألنصاريالشافعيالمعروفبــ)ابنالُملقِّن()ت
.5/514م:2004-ه1/1425وأخرون,دارالهجرة)الرياض(ط

.2/499المقتضب:(6)
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فنالحظأّنالمبرِّداستشهدبالحديثلدعمقضيةنحويةأوصرفيةأوحكممنأحكامالنحوأو
ح علىبناءعلىهذهاألحاديث,وهذاكماقلناسيراًأويعارضقوالًأومذهباًجانباًالصرف,ولمُيرجِّ

.ةالذينمنعوااالستشهادبالحديثنهجكثيرمنالعلماءوالنحا
وممايؤخذعلىالنحاةالمتقدمينمنعاالستشهادبالحديثالنبويالشريف,فهوالمصدرالثاني

كم اإلسالمية, الشريعة مصادر امن المصادر من أن ه الزمنلرئيسا هذا في فنحن العربية, لّلغة ة
ف لمأفصحالعربالمتأخرلسناراضينعنموقفالعلماءاألجاّلءالسابقينمنهذهالقضية,فالنبي

بأفصحاللُّغ اتو أحسنالتراكيب .,واهللتعالىأعلميكنيت ك ل مِإال 
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 : ستشهاد بوشعار العربكثرة اال -4
الشعرالعربيُيعدحجةالنحويفيإثباتصّحةالقاعدةالنحوية,أوالردعلىالمخالفينلرأيه,

.مذهبنحويأوتفنيدآراءغيره,أولتضعيف
في النحوية الفقريللشواهد العمود تشكل إنها بل الشعرية, بالشواهد وكتابالمقتضبغنّي

.(خمسمائةوستينشاهدًاشعريا560ً:)دالشواهدالشعريةغيرالمكّررةدالكتاب,حيثبلغع
:ضبالتخلومنأحداألموراآلتيةوالشواهدالشعريةفيكتابالمقت
 .تكونلبناءقاعدةإماأن -
ماأنت -  .علىقولأورأيأومذهبكونرّداًوا 
ماأنتكونلالستئناس -  .وا 

دخولهافي:"أما)من(الزائدةالتيقوله-وهيكثيرة–بالشعرومناألمثلةعلىاستشهادالمبرِّد
.اءنيمنأحد(,و)ماكلمتمنأحد(:)ماجالكالمكسقوطهافقولك

:لشاعرومثلذلكقولا
ـــــــَتثب ت ه   ـــــــع َف الــــــُودِّ لمـــــــا اس   َجَزي تُــــــ   ض 

 
ع َف م ن  َأَحدٍ   لـي َوَما إ ن  جزا   الضِّ  (1)َقب 

 
 

.(2)"فهذاموضعزيادتها
:لىجوازتقديمالحالبقولالشاعرعالمبرِّدوقداستشهد

ـــــــــــُر َمـــــــــــا َلـــــــــــم  َيَرنـــــــــــى ط  ب ـــــــــــدًا يخ   ُمز 
 

ـــــــع    ـــــــي َرَت م  ـــــــُه َلح  ـــــــو َل ُل  (4()3)وا  َذا َيخ 
 
 









                                                 

(1) الهذليين: أبيات شرح في الطويل, من الهذلي, ذؤيب 1/88البيتألبي العرب: لسان شواهد,9/204, شرح
السيوطي)ت الدين جالل الحياة)بيروت(:911المغني, ومكتبة دار الشنقيطي, محمد العاّلمة وتعليق: تصحيح ه(,

.11/241خزانةاألدب:,2/611
.4/412المقتضب:(2)
اهلل(3) عبد محمد أبو والشعراء, الشعر في الرمل, من كاهل, أبي بن لسويد دارالبيت قتيبة, بن مسلم بن

.مزبدًا:8/113,وبالنسبةفيلسانالعرب:1/554,خزانةاألدب:1/334م:1980-ه4/1400الثقافة)بيروت(ط
.إذاخاللحميلهأ كلهمنأزبدالجمل:إذاظهرالزبدعلىمشافره,ساعةهياجه.ومعنىالبيت:

.4/436المقتضب:(4)
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نصبته:اعلمأنكإذادعوتمضافاًصبالمنادىالنكرةبالشعر,فيقولعلىنالمبرِّدويستشهد
:(,يقولالشاعرالحاًص:)يارجالًة,نحو...وكذلككّلماكاننكر

َوى ـــــــــرةً  َأَدارًا ب ُحـــــــــز  ـــــــــي ن  َعب  ـــــــــت  ل ل َع  ه ج 
 

َفض  َأو  َيَتَرق ـــَر      (2()1)َفمـــاُء الَهـــَوى َيـــر 
 
 

غيرحرفمن:وقدتبتدئاالسممنادىبلنداءمندونحرفنداء,حيثيقولواستشهدعلىا
:هذهالحروف,وذلكنحو
ـــــــر  ُجـــــــُرُكم  حـــــــاُر بـــــــَن عم  ـــــــالَم َتز   َأاَل َأح 

 
ير  ــَن الُجــوف  الجَمــاخ  ــُتم  م  َعنَّــا َوَأن 

(4()3) 
 
 

.فيكتابهالمقتضب-رحمهاهلل–دالشعريةالتياستشهدبهاالمبرِّفهذهبعضالنماذج


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

حزوى:اسم.2/190,خزانةاألدب:1/488,شرحأبياتسيبويه:301الطويل,فيديوانه:البيتلذيالرّمة,من(1)
أثرتوحركت هجت: بالحجاز, دمعة,موضع يرفّض,عبرة: الدمع, به: المراد الهوى: وينصبمتفرقاًماء يسيل :,
.يجيءويذهبيترقرق:يبقىفيالعينمتحيًرامضطرباً

.4/461المقتضب:(2)
أبيالب(3) بن األرقم دار الطّباع, فاروق عمر وضبط: شرح ديوانه, في البسيط, من ثابت, بن لحّسان يت

,خزانةاألدب:,1/210,شرحشواهدالمغني:1/554,شرحأبياتسيبويه:110م:1993-ه1413األرقم)بيروت(
,والجماخير:جمعجمخوروهو.والجوف:جمعجْوف,وهوالواسعالجوف9/35,وبالنسبةفيلسانالعرب:4/12

البطون إال ليسلديكم أنه والظاهر علّي تطاولكم يحول ما الحكمة من أليسلديكم القوم أيها والمعنى: الضعيف.
العظيمة,والعقولالصغيرة,فأحالمكمأحالمالعصافير,وأجسامكمأجسامالبغال.

.4/485المقتضب:(4)
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 :االستشهاد بالنثر -3      
:,ومنذلكدفيكتابهالمقتضبالمبرِّأمثالالعربوأقوالهممنمصادراالستشهادعند
 :االستشهاد باألمثال  -أ 
َرويه:ساقهافيكتابهالمقتضبمناألمثالالتي ذ  وقداستشدبهعلى,(2)((7))فالن ينفض م 

إذا اللفظ كانأّن مفرد األلفرابعة,مثنىوليسله ألن الياء؛ حقه أن رغم بالواو يأتي أن يجوز
رِّي فرن  ناعلة)أ:وكذلك وقداستشهدبهذاالمثلوالمثل,(6)((5))الصيَف ضيَّعت  اللبن:,ونحو(4)((4)ط 

الذيسبقهعلىأّنأصلالمثلإّنماكانالمرأة,فإّنماُيضربلكلواحدعلىماجرىفياألصل,فإذا
,(8)((1)ما أرينَّ  )بعين:وكذلكقلتهللرجلفإّنمامعناه:أنتعنديبمنزلةالتيقيللهاهذا,




                                                 

ويه:)جاءُيروى(1) و انو(ينفضِمْذر  ش ْيٍء,و أ ر اد ِبِهم الِمْذر  فاكل  :ُهماط ر  ِقيل  ل ُهم ا.و  واِحد  س ُن:جاِنبااألْلي ت ين,و ال  االح 
ْيِر,ف ْرع ِيالمْنكِبين اء ف اِرًغاِفيغ  ِإذ اج  ك ذ ِلك  اء باِغيًاي ت هّدد.و  ْيه,ِإذ اج  و  ٌني ْنُفضِمْذر  اء ُفال  ُشغل.ُيق اُل:ج 

دارو قطامش, المجيد وعبد إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيقوتعليق: العسكري, هالل أبو األمثال, المثلفيجمهرة
المستقصىفيأمثالالعرب:1/305,مجمعاألمثال:1/318م:1988-ه2/1408الجيل)بيروت(ودارالفكر,ط ,

2/46.
.1/222المقتضب:(2)
نراعيتانِإْحد اهم اك ان تل ُهأمتامر,و أ صلهأ نرجالًنواحيه.يْضربمثالللقويعلىاأل(أيخذيطررالواديوهي3)

للناعلةأطرناعلةواأل بتكف ِإن ه احافية,أ يخذيطرراْلو اديف إن كذ اتن ْعل ْيِنودعيسرارتهلصاحي:خرىحافيةف ق ال 
ْيِنغيرمحتاجةِإل ىالن ْعلين.:أ ر اد :أِدّليعلىاْلم ْشيف إن وقيل ِليظ ةاْلق د م  كغ 

,50م:1/2000كتاباألمثال,األصمعي,تحقيق:محمدجبارالمعيبد,دارالشؤونالثقافيةالعامة)بغداد(طالمثلفيو
 اللغة: 1/84جمهرة الفريد: العقد ,2/205 األمثال: جمهرة ,1/50, أبوعبيدفصلالمقالفيشرحكتاباألمثال,

ط الرسالة)بيروت( ومؤسسة األمانة دار عابدين, المجيد عباسوعبد إحسان تحقيق: م:1983-ه3/1403البكري,
.2/282,مجمعاألمثال:169

.2/431المقتضب:(4)
ُيِريداستدراكه,والمثللعمروبنعمروبنعدس,وكانتعندهدخيْضربه ذ امثالً(5) تنوسللرجليضيعاأْل مرثم 

ابنةلقيطبنزرارة,وكانذامالكثيرإالأنهكانكبيرالسّن,ففركتهفلمتزلتسألهالطالقحتىفعل,فتزوجهابعده
وكانشاب ابنعمها, بنزرارة اًعمروبنمعبد فمّرتإبلعمرو معدم, بدختنوسفقالتإالأنه ذاتيوم بنعمرو

المثلو؛قال:ولعلهكانطلقهابالصيف.للبن,فقاللهاهذهالمقالة,فذهبتمثالًلخادمتها:انطلقيفقوليلهيسقينامنا
.4/105,خزانةاألدب:1/515فيجمهرةاألمثال:

.2/431المقتضب:(6)
يضربفيالحثعلىتركالُبْطء.و,أياعملكأنِّيأنظرإليك(1)
.11/403خزانةاألدب:,1/115,مجمعاألمثال:1/236المثلفيجمهرةاألمثال:و
.3/13المقتضب:(8)
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ت َننَّه)بولٍم :ونحو المثل,(2)((7)َما ُتخ  علىأّنهأدخلالنونعلىوالمثلالذيسبقهوقداستشهدبهذا
وقداستشهدبهعلىأّن,(4)((4))لو ذات سوار لطمتني:ومنذلكأيضاًالفعلمنأجل)ما(الزائدة,

)أهَل  :وكذلكقبلالفعلفيها,كانعلىفعلمضمر,)لو(التقعإالعلىفعل,فإنقدمتاالسم
,ويدلعلىالفعلماُيشاه د,وقداستشهدبهعلىجوازحذفالفعلفيالتكريروالعطف(6)((5)والّليل

.منالحال















                                                 

.تانإالبألم,ومعناهأنهالُيْدر كالخيُروالُيْفعلالمعروفإالباحتمالمشقةخِأياليكونال(1)
.11/403,خزانةاألدب:1/188والمثلفيمجمعاألمثال:

.3/13المقتضب:(2)
ْتِنىذاُتِسو اٍر,والمعنىلوظلمنيم ْنكانالظلمه,(يضربللكريميظلمهدنيءفاليقدرعلىاحتم3) أيلول ط م 

ْتِنىُحر ة,فجعلالسوارعالمةللحرية؛ألنالعرب,ولكنظلمنيم يلي,لهانعلاًكفؤ ْنهودوني,وقيلأرادلول ط م 
.وكانتالالطمةحرةلكانأخفعليقلماُتْلِبُساإلماءالسِّو ار,فهويقول:ل

في والمثل لألصمعي: 232كتاباألمثال األمثال: جمهرة ,2/193 األمثال: مجمع أمثال3/81, المستقصىفي ,
.2/291العرب:

.3/65المقتضب:(4)
منصوبانبإضمارالفعل,ويضربفيالتحذيرواألمر5) فهما واحذرالليلوظلمته, أياذكرأهلكوُبْعدهمعنك, )

ْزم. بالح 
و جمهالمثل في األمثال: 1/196رة األمثال: مجمع ,1/86 العرب: أمثال في المستقصى األدب:,1/443, خزانة
8/431.
.3/115المقتضب:(6)
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 االستشهاد بوقوال العرب : -ب        
دبأقوالوكالمالعرب,وم         نذلك:استشهادهعلىصيغالمبالغةبأقوالالعرب,استشهدالمبرِّ
(::ومنكالمالعربقالحيث ,(2))إّنه َضروب  رؤوس الدارعين(:,وكذلك(1))أما ال َعَسل َفَونت شرَّاب 
 .والبوائكهيالنوقالسمان(3))إّنه لمنحار بوائكها(:وكذلك

ركنَّ )سبح:مالعربالذياستشهدبهالمبرِّدومنكال ان ما سّبح الرعد بحمده, وسبحان ما سخَّ
داً  )رأيت زيداً :,وكذلكأيضا(4)لنا( ع  .(5)(منحدراً  ُمص 

 وجعلها )كان( إلغاء على استشهد العربكما بقول للكالم مؤكِّدة "زائدة َمة بنت : ولدت َفاط 
.(1)"لة من بني عبس لم ُيوجد َكاَن مثلهم مَ الكَ  (6)الخرشب
أّنالمبرِّد ن-قداستشهدبأمثالالعربوأقوالهم-رحمهاهلل–منخاللماسبقيّتضحجليًا وا 

وعدمإهمالهعلىاهتمامهبهذاالنوعمنالشواهدلوهذايد-بشواهدهالقرآنيةوالشعريةكانتقليلةقياساً
سعةثقافتهوشمولفكره.بله,األمرالذييوحي


 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.2/412المقتضب:(1)
.2/412المقتضب:(2)
.2/413المقتضب:(3)
.2/565المقتضب:(4)
.4/436المقتضب:(5)
المثلفياإلنجاب,فقدولدتأربعةأبناءيوصفونهيفاطمةبنتالخرشباألنمارّية,منغط فان(6) ,وضرببها

بالكملة,وهم:الربيعالكامل,وقيسالحفاظ,وعمارةالوهاب,وأنسالفوارس.
.4/399المقتضب:(1)
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 :ولغاتهم العرب ستشهاد بلهجاتاال -5       
ال بلهجاتاستشهد المقتضب كتابه في اولغاتهمالعربمبرِّد تلك ومن سبيل, للهجاتعلى

:المثالالالحصر
يقصد–:"فأماأهلالحجازخاصة,فعلىاألمراألولفيها:يقولالمبرِّدلغة أهل الحجاز -

ال عند للهاء زائدة واو خإلحاق الهاء ألن يقرأ-فّيةوصل؛ (1)ونفهم  وَوب َدار هُ  وَفَخَسف َنا ب هُ }:

َر َض  .(3)"(2){األ 
يقولالمبرِّدلغة بني تميم - : ولوقالرجلفيجميعالجوابعن)م ْن( " به–: تكل م رفعا

...بالغاًخبر,كانجيداً:)م ْنعبُداهلل؟(علىاالبتداءوالفقالالمجيب-أوخفضاًلمأونصباًالمتك
.(4)وهوقولبنيتميم,وهوأقيس"

لاستشهادالمبّردبلهجاتولغاتالعربفيكتابهالمقتضبوذكراالختالفبيناللهجاتيد
كانمدرسةشاملةوموسوعةزاخرة.-اهللرحمه–علىأّنعالمناالجليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.(1/61وهيقراءةابنأبيإسحاق)الحجةللقّراءالسبعة,أبوعليالفارسي:(1)
.81القصص:سورة(2)
.1/11:المقتضب(3)
.2/511:المقتضب(4)
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 :االستشهاد بقراءات القرآن -6      
 منهج من كان ولذلك قراءاتمتعددة, الكريم اهلل–المبرِّدللقرآن بقراءاتاال-رحمه ستشهاد

:"فإنكان)الالم(لغيربقوله:أّنالمبرِّداستشهدعلىجوازإدغامالالمفيمابعدهاالقرآن,ومنذلك
:)هلط ر قك؟(عضأحسُنمنهفيبعض...فإنقلتامفيبالمعرفة,جازاإلدغامواإلظهار,واإلدغ

أبو اإلدغامحسن,وهوعنديأحسنلتراخيالمخرجين,وقرأ لك؟(فأما أو)هلدفعك؟(أو)هلتّم
ث ُروَن ال َحَياَة الد ن َيات  بَ }:(1)عمرو َب ال ُكفَّارُ َهث  }:(3),فأدغم,وقرأ(2){ؤ  .(5)"(4){وِّ

:ومنهمم ْنيقول"علىحذفاأللفلتحركالالم,فقال:ستشهدالمبرِّدبقراءةأبيعمرووقدا
األلف فيحذف جاءني(, و)ل حمر الالم, لتحرك عمروعلى أبو قرأ (6)هذا  َوَأنَُّه َأه َلَ  َعاد}:

.(8)"(1){وَلىل  
م ْنجعل)ق ْبل(و)ب ْعد(نكرتين,:"و)قبل(و)بعد(النكرتين,فقدقالواستشهدأيضاعلىتنوين

ُر م ن  َقب لٍ }:(9)اإلعراب,وقدقرأبعضالُقر اءنّون,وأجراهماعلىوجوه َم  .(11)"(10){َوم ن  َبع دٍ  ل لَّه  األ 
علمودرايةبقراءاتالقرآنالكريموأوجهاالختالفبينالّقراء,كماأّنهنالحظأّنالمبّردكانعلى
لهذاالجانبمناالستشهاد.لميهم


 
 
 

                                                 

.3/341الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(1)

.16األعلى:سورة{ب ْلُتْؤِثُرون }(2)
.1/211الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(3)

اْلُكف ارُ}(4) .36المطففين:سورة{ه ْلُثوِّب 
.1/239المقتضب:(5)
.1/240الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(6)
.50النجم:سورة(1)
.1/280المقتضب:(8)
.1/361الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(9)
.4الروم:سورة(10)
.4/465:المقتضب(11)
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 :: مراعاة القياس وااللتزام بهثانياً 
التزاماً-رحمهاهلل–كانالمبرِّد المقتضبيراعيالقياس,ويلتزمبه إلىكبيراًفيكتابه دفعه

:اياتوبعضاألقوال,ومنذلكمثالًتخطئةبعضالرو
ْزدق(بم ْنيقولفيتصغ:"ومنالعرقوله :)فريزق(,وليسذلكبالقياس,إنماهوشبيهير)ف ر 
.(1)بالغلط"
(,يريدالواو,فيحذفها,فيقوله:"واعلمأنمنالعربم ْنيقولونجدذلكأيضاً :)اهلِلألفعلن 

.(2)وليسهذابجيِّدفيالقياس,والمعروففياللغة"
وكذلكقولهو " فيال: الدهرقولهم أتىعليه وبينم ذيقد بينه ليفصلوا )ُدْهِرّي(؛ يرجو: ْن

.(3):)د ْهِرّي("الدهر,ويخافه,والقياس
:االبيتالذيينشدهبعضالنحويين:"وأماهذتهالروايةالتزامًابالقياسقولهومنتخطئ

ــــــــــــــرّا ــــــــــــــذان َف ــــــــــــــان  اللَّ ــــــــــــــا الُغالم  في
 

ـــــــــــــبانا َشـــــــــــــرَّ    (3)اإ يَّاُكمـــــــــــــا َأن  َتك س 
 
 

غيرجائز, نماصوابهفإنإنشادهعلىهذا تقول:)فيوا  :)يارجلالعاقل,اغالماناللذانفّرا(,كما

.(5)أقبل("


 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.2/521:مقتضبال(1)
.2/610:المقتضب(2)
.3/121:المقتضب(3)
في(4) نسبة بال الزّجاج)تالرجز إسحاق أبو صادر)بيروت(331الالمات, دار المبارك, مازن تحقيق: ه(,
.2/294خزانةاألدب:,2/46,همعالهوامع:1/336,اإلنصاففيمسائلالخالف:34م:1992-ه2/1412ط
.4/491:المقتضب(5)



   98 
 

 :وا مخالفين قواعد اللغة العربيةأ: تلحين القرّاء الذين قر ثالثاً 
أّنهخّطأبعضالُقّراءالذينخالفواالمبرِّدبمراعاةقواعداللغةالعربيةمراعاةكبيرةلدرجةاهتم
:اللغة,ونلمحذلكفيمواضعمنهاقواعد

:"فأماقراءةم ْنقرأقوله
نماهذهالقراءة(2){َش ئ  َمَعا}:(1) ل ط,وا  منسوبةإلى,فهمز,فإنهغ 

.(3)بنأبيُنعْيم,ولميكنلهعلمبالعربية"انافع
قراءةم ْنقرأ:"وأماأيضاًوقوله

,فإناإلسكانفيالم)فلينظر((5){ُثمَّ ل َيق َطع  َفل َين ُ ر   }:(4)
 وقد الكلمة, من منفصلة )ثم( ألن لحٌن؛ )ليقطع( الم وفي إسحاقجّيد بن يعقوب بذلك قرأ

.(6)"الحضرمي
وق,قولهومنذلكأيضاً بعضالقّراءباإلضافة:" فقال(1)دقرأ ائ  َثاَلثَ }: ن ينَ  ة  م  وهذا(8){س 

.(9)خطأفيالكالمغيرجائز"
فهولحنفاحش,(11){َلُكم   َهُؤاَلء  َبَنات ي ُهنَّ َأط َهرَ }:(10):"أماقراءةأهلالمدينةكذلكقولهو

نماهيقراءةابنمروان,ولميكنلهعلمبالعربية" .(12)وا 
:نماأرادخبرابتداءكأنهمقالوافإ (14){اب ُن اللَّه   ُعَزي رُ }:(13)أ:"وم ْنقرقولهومنذلكأيضاً

.(15)"هوعزيربناهلل...فهذاوجهضعيفجداً
 

                                                 

(.4/1ءالسبعة,أبوعليالفارسي:وهيقراءةنافع)الحجةللقّرا(1)

ات ْشُكُرون }مناآلية:(2) ق ِلياًلم  ع ْلن ال ُكْمِفيه ام ع اِيش  ل ق ْدم ك ن اُكْمِفياأْل ْرِضو ج  .10األعراف:سورة{و 
.1/158:المقتضب(3)
(.2/215ليالفارسي:وهيقراءةابنكثيروعاصموالكسائيوحمزة)الحجةللقّراءالسبعة,أبوع(4)
.15الحج:سورة(5)
.2/426المقتضب:(6)
(.223وهيقراءةحمزةوالكسائيوخلف)الحجةفيالقراءاتالسبع,ابنخالويه:(1)
.25الكهف:سورة(8)
.2/458:المقتضب(9)
.1/138الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(10)
.18هود:سورة(11)
.4/391:المقتضب(12)
.2/211الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(13)
.30التوبة:سورة(14)
.2/582:المقتضب(15)
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 :بالعلل ئهآراإسناد : رابعاً 
قوالًالمبرِّدكان أوخّطأ طرحرأيه أوضّعفرأياًإذا جواز, يعّللعدم هو فها عّللذلك, ,

(بقولهدخولالالمفيخب :هذا,قيلله)أشهدبأّنكلمنطلٌق(؟::فكيفأقولنقالقائل:"فإر)بأن 
؛ألنُمحالكسرتأوفتحت؛ألنحّدالكالمالتقديم,فلوأدخلتحرفالخفضعلىالالم,كانمحاالً

.(1):)أشهدبلذلك("دخلعلىغيرها,ولوقلتهذالقلتعواملاألسماءالت
فإنهاتُبنى-مرفوعةكانتأومنصوبةأومجزومة–:"اعلمأناألفعالقولههأيضاًومنتعليل

(,ولممعدخولالنونعلىالفتحة؛وذلكأنهاوالنونكشيءواحد,فبنيتمعالنونبناء)خ مسة عشر 
:ُتسكِّنلعّلتين

قبلها,لجمعتفلوأسكنتما:أنالنونالخفيفةساكنة,والثقيلةنونان,األولىمنهماساكنة,إحداهما
.بينساكنين

,نحوواحداً:أنكحركتها؛لتجعلهامعالنونكالشيءالذيُيضمُّإليهغيره,فيجعالنشيئاًوالعّلة األخرى
نمااختارواالفتحة؛ألنها (,وا  (,و)خمسة عشر  بيت  الحركات,وذلكقولكللرجل:)بيت  :)هلأخفُّ

زيداً .(2)("تضربن 
نة,وأّنماانخفضبعدهاينخفضومنذلكقوله :"وقدزعمقومأن)كم(علىكّلحالمنوِّ

.(3)علىإضمار)من(,وهذابعيد؛ألنالخافضالُيضمر,إذكانومابعدهبمنزلةشيءواحد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.2/608:المقتضب(1)
.3/16:المقتضب(2)
.3/52:المقتضب(3)
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 :ح أحدهايرجته المتعددة في المسولة الواحدة و عرض األقوال واألوج: خامساً 
يعرضاألوجهالمتعددةفيالمسألةوُيرّجحأحدهاوفقرؤيته,ونلمح-رحمهاهلل–كانالمبرِّد

:كبيرفيكتابهالمقتضب,ومنذلكذلكبشكل
:لفللتأنيث,ففيهاثالثةأقاويل:فإنكانتاألقولهفيتصغير)حبلى,ودنيا(
وأأجودها- وأكثرها, باالختيار, وأحقها القياسص, لمنهاج وأشكُلها ها, حذفاألحُّ في: فنقول لف,

لى)دنيا(:)حُالنسبإلى)ُحْبلى( .:)ُدنيّي(ْبلّي(,وا 
زمةله,وذلكزائدة,ألنكإذافعلتذلك,فإنماتخرجهإلىعالمةالتأنيثالالأنُتْلحقواواًويجوز-

.:)ُدْنياوّي(قولك
.(1)؛ألناأللفرابعة,تقول:)ُحْبل وي(,وهوأردأاألقاويلاً:أنتقلباأللفواووالقول الثالث-

.قوالالثالثةورّجحالرأياألولقدعرضاألالمبرِّدأنفنالحظ
,وفيهواحداًُجعالاسماً:ومنهذهالحروف)حيِّهل(,فإنماهياسمانأيضاقولهترجيحهومن
أقاويل:

فوجودها- .هال(,فجعلتاأللفلبيانالحركةبُعم ر(,فإنوقفتقلت:)حيِّ:)حيِّه ل 
.نكرة,فتقول:)حيِّهاًليافتى(أنتجعلهوجائز-
نواأللفزيادة,ومعوجائز- :ناه:قّربه,وتقديرهفيالعربيةأنتثبتاأللف,وتجعلهمعرفة,فالتُنوِّ

نما)حّي(فيمعنى)هُلّم( .(2)بادربذكره,وا 
.عرضاألقوالالثالثةورّجحاألولفالمبرِّد

:لمنادىإلىنفسك,ففيذلكأقاويل:فإنأضفتاأيضاً ويقول
وذلككقولكجودها أ- التفعلوا(حذفالياء, قوِم و)يا أقبل( غالِم )يا قال: أقبلي(, جاريِت و)يا ,

وَُلُكم  َعَلي ه  َأج  }:تعالى م  اَل َأس  َباد  َفاتَُّقون  }:,وقال(3){رًاَيا َقو  .(4){َيا ع 

فتقولوالقول الثاني- أنتثبتها, غالميأقب: )يا ُقرئ: وقد صاحبيهُلّم(, و)يا ل(, َبا}:  ديَيا ع 

.(5){َفاتَُّقون  


                                                 

.3/122:المقتضب(1)
.3/166:المقتضب(2)
.51هود:سورة(3)
.16ر:الزمسورة(4)
.1/419الهاديشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر,محمدمحيسن:(5)
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فتثبتالياء:أنتثبتالياءمتحركة,تقولوالوجه الثالث- هُلّم(, أقبل(,و)ياصاحبي  :)ياغالمي 
.(1)أصلها,وأصلهاالحركةعلى

.قوالالثالثةورّجحالرأياألولقدعرضاألهأنفنالحظ
:,فأنتفينعتهبالخيارمنفياًسماًا:اعلمأنكإذانعتّيقولنراهو

ظريفًاإنشئتنّونته,فقلت- .الوجهينوأحسنهاأقيسعندك(,وهو:)الماء باردًالك(,و)الرجل 
نشئتجعل- عندك(,و)الماء بارد لك(,فقلتواحداًتالمنفيونعتهاسماًوا  ظريف  .(2):)الرجل 

 
























                                                 

.4/493,494:المقتضب(1)
.4/519:المقتضب(2)
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 المبحث الثاني  
 د في اعتراضاته على الكوفيين منهج المبرِّ  

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

.(2)كهواإلنكار,واألصلفيهأّنالطريقإذااعترضفيهبناءأوغيرهمنعالسابلةمنسلو
الوسيط المعجم في جاء " عارضاًاْعترض: ار ص  أ والش ْيء الن هر ِفي ش ب ة اْلخ  تكون ك م ا
ُيق ال,الط ِريق ال:اْعترضدونه:و  ل ْيهِ,م نعه:و اْعترضل هُ,ح  .(3)"أنكرق ْولهأ وفعله:و اْعترضع 

 :أما اصطالحاً  -
.ضباختالفمجاالتاستعماالتهعترايختلفمفهوماال
كلكالمُأدخلفيهلفظمفردأومركب,لوُأسقطلبقياألولعلى:"النحاةفاالعتراضعند

تقولمثالً(4)"حاله نشيطٌ, )محمٌد قلت: ولو المعنى, تامة فهيجملة ) )محمٌد فلو-واهلل-: نشيٌط(
.ملبقيتالجملةاألولىعلىحالهاأزلتالقس
:"أنُيؤتىفيأثناءكالمأوكالمينمتصلينمعنى,بشيءيتمالغرضفهواللغويينأماعند

:"المقابلةعلى,أوهو(5)بينالكالموالكالمين,لنكتة"األصليبدونهواليفوتبفواته,فيكونفاصالً
قامةالدليلعلىخالفماأقامالدليلعليهالخصم .(6)"سبيلالممانعة,وا 

:"ردُّالحكموصفيالرسائلالعلميةفُيقصدبهفيالعصرالحديثوعلىالخصالتطبي أمافيمجال
.(1)النحويأومنعهسواءفياألصولأوالفروع؛لعدماستقامته,بإقامةحجةأودليلعقليأونقلي"



                                                 

.1/118,لسانالعرب:5/1138,الصحاح:833القاموسالمحيط:(1)
.144:كتابالكليات(2)
.2/594:المعجمالوسيط(3)
أبوالفتحضياءالدينبناألثير)تالمثلالسائرفيأدبالكا(4) ه(,تحقيق:محمدمحييالدين631تبوالشاعر,

.2/112م:1995-ه1416عبدالحميد,المكتبةالعصرية)بيروت(,
مطبعة(5) إبراهيم, الفضل أبو محمد تحقيق: الزركشي, اهلل عبد بن محمد الدين بدر القرآن, علوم في البرهان

.3/56لثانية:الحلبي)القاهرة(,الطبعةا
ه(,تحقيقوتعليق:عبدالرحمنعميرة,عالمالكتب)بيروت(816التعريفات,عليبنمحمدالجرجانيالحنفي)ت(6)
.214م:1981-ه1/1401ط
اعتراضاتالّرضيعلىالنحاةفيشرحالكافية,إعداد:حّسانمحمدتايه,إشراف:أ.دكرممحمدزرندح,رسالة(1)

الجا ماجستير, اإلسالمية)غزة(, المعانيفي29:صم2011-ه1432معة )روح النحويفيكتابه األلوسي منهج ,
 الكريمبرهوم, الهاديعبد عبد د. إشراف: إعداد:عليجمعةالحشاش, رسالةتفسيرالقرآنالعظيموالسبعالمثاني(,

.93م:ص2014-ه1435ماجستير,الجامعةاإلسالمية)غزة(,
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ّردلبعضآراءالكوفيين,بإقامة:إنكاروجحودالمبيفالذيسنعتمدهفيهذاالبحثهووالتعر
.حجةوالدليل,وفقاللعلمالمدروسال

.بعضآراءالكوفيين,ألسبابمعينةفيكتابهالمقتضبرفضوأنكرفالمبرِّد
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منهجه في االعتراض


إالأوصرفياًيذكرحكمانحوياًموسوعةنحويةعجيبة؛ذلكأّنهاليكاد-رحمهاهلل–المبرِّد
محيطاً فتجده الكوفة, أونحاة البصرة سواءمننحاة فيه, النحاة بشكلويذكرآراءجّل النحاة بآراء
مامخالفاًكامل,سواءكانيوافقهمأويخالفهم,وفينفسالوقتكانُيدليبرأيهإمامصّححاً ,بلإنهوا 

بويهفيمسائلعديدة,فهذايدلعلىأّنالمبرِّدشخصيةنحويةكانُيخالفمدرسةالبصرةوشيخهسي
.البصرةفيعصرهمنحاةهكانإما,معأنّناقدةالتحكمهااألهواءالمذهبيةمستقلة
,(2),وكّنىعنهمبــ)قوممنالنحويين((1)لميذكرالكوفيينفيكتابهالمقتضبإالنادراًوالمبرِّد
.(4))بعضالنحويينمنغيرالبصريين(,أو(3)أو)قوم(
وقدرصدنافيهذهالدراسةثالثعشرةمسألةنحويةخالففيهاالمبرِّدالكوفيين,وأربعمسائل

صرفيةخالفهمفيها.
 أّن في شّك اهلل–المبرِّدوال نهجاً-رحمه نهج كتابهقد في الكوفيين على اعتراضاته في

:نهجمنأبرزمالمحهذاالقتضب(,وم)الم
 :أواًل: مراعاة قواعد الّلغة

,ومنذلكأّنه؛ألنهاتخالفقواعداللغةالعربيةوأقوالهميرفضآراءالكوفيينالمبرِّدفقدكان
الكوفيين بأرفضقول تعالى: قوله خفضفي )أّن( موضع ّن َد ل لَّه  }: الالم(5){َوَأنَّ ال َمَساج  وأن

رفضهذامضمرة, تقولفقد ألنالقاعدة )ُمحالأن؛ بدل(: ,(6)تحذفحرفالخفضواليأتيمنه
.يةواوعطفوالواوفياآل

أيضاً ذلك تعالىومن قوله في التقدير أّن الكوفيين: لقول د المبرِّ ْفُض ر  : ان َتُهوا َخي رًا }:

د:"هو:)يكنخيراً (1){َلُكم   وابوالدليلخطأفيتقديرالعربية؛ألنهُيضمرالجوهذلكم(,فقالالمبرِّ
.(8)"عليه


                                                 

.2/446المقتضب:(1)
.2/423المقتضب:(2)
.2/208المقتضب:(3)
.2/385:المقتضب(4)
.18الجن:سورة(5)
.2/610:المقتضب(6)
.111النساء:سورة(1)
.3/230:المقتضب(8)
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 :: احترام إجماع النحاةثانياً 
:هاُتخالفإجماعالنحاة,ومنذلك؛ألنوأقوالهممنآراءالكوفيينيرفضبعضاًالمبرِّدفقدكان

)أخذتالثالثةالدراهميافتى(,:ةإلىالمعّرفبــ)أل(مثلقولهمأّنهرفضرأيالكوفيينبجوازاإلضاف
جماعهمحجةعلىم ْنخالفههذاالرأيبقولهفقدرفض :"وقدأجمعالنحويونعلىأّنهذااليجوز,وا 

.(1)منهم"
 :ثالثًا: مراعاة المعنى

نّ:بأ,ومنذلكأّنهرفضقولالكوفيينرفضالمبرِّدبعضاآلراءالكوفية؛ألنهاُتخالفالمعنى
َد ل لَّه  }:موضع)أّن(خفضفيقولهتعالى :)أّنكقداحتّجوابقولهم:أنتالتقول,ف(2){َوَأنَّ ال َمَساج 

د :"هيعلىهذابقوله-رحمهاهلل–منطلقبلغني(؛ألناالبتداءمنمواضعكسرهمزة)أّن(,فرّدالمبرِّ
نماكانتههنابعدالواومنصوب :)جئتكألنالمعنىمعنىالالم,كماتقولة؛التتقدمإالمكسورة,وا 

.(3)ابتغاءالخير(,فتنصبوالمعنىمعنىالالم"
 :: احترام السماع واالحتكام إليهرابعاً 

؛ألنهاُتخالفالسماعوماوردعنالعرب,ومنذلكأّنهوأقواالًللكوفيينآراءًالمبرِّدفقدرفض
فتى(ألنهةإلىالمعر فبــ)أل(,كقولهمفرفضرأيالكوفيينبجوازاإلضا :)أخذتالثالثةالدراهميا

:"ومماُيبطلهذاالقولأّنالروايةعنالعربالفصحاءلسماعوماوردعنالعرب,فقدقاليخالفا
.(4)خالفه"
هومعلوفنالحظأّنه فكما ُرويعنالعرب, ُيخالفالسماعوما الرأي؛ألنه أّنرفضهذا م

اهتماماً والنقل السماع يولون خاصة نقيضوتقديراًكبيراًالبصريين على وذلك القياس, من أكثر
.(5)الكوفيينالذينُعرفوابالقياسحتىولوكانالمقيسعليهنادرًاوشاذاً







                                                 

.2/463:المقتضب(1)
.18الجن:سورة(2)
.2/611:المقتضب(3)
.2/463:المقتضب(4)
أ.د:اد:زيادخلفأبوحليب,إشراف,إعدتابه)ارتشافالضرب(علىالفّراءألندلسيفيكاعتراضاتأبيحّيانا(5)

.248:م2011-ه1433,,رسالةماجستير,الجامعةاإلسالمية)غزة(محمدالعاموديمحمود
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ألفا ه في االعتراض


 المبرِّد سلك اهلل–لقد التواضحاًمسلكاً-رحمه ألفاظه علىفي اعتراضاته في استعملها ي
:ةبعضالشيءوهيالكوفيين,وقدجاءتألفاظهمتشّدد

.(1)وهذاقبيح-
.(2)وليسالقولعنديماقالوا-
معرفته,والرسملهعندالعرب- .(3)وهذاالقولالوجهلهعندأحدممنتصحُّ
.(4)وهذالقولفيالفسادكالقولالذيقبله-
.(5)وهذغلطشديد-
.(6)وهذاأبعداألقاويل-
.(1)والبصريونيأبونذلك-
.(8)وذلكخطأفاحش-
.(9)وليسهذابشيء-
.(10)وليسكماقالوا-
.(11)وهذابعيد-
.(12)وهذاخطأفيتقديرالعربية-
.(13)وهذافاسد-


                                                 

.1/121:المقتضب(1)
.1/112:المقتضب(2)
.1/191:المقتضب(3)
.1/198:المقتضب(4)
.1/281:المقتضب(5)
.2/382:المقتضب(6)
.2/385:تضبالمق(1)
.2/432,4/452:المقتضب(8)
.2/610المقتضب:(9)
.2/610,4/442:المقتضب(10)
.3/52:المقتضب(11)
.3/230:المقتضب(12)
.3/251:المقتضب(13)
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.(1)وهذاالتشبيهبعيد-
.(2)فهولحنفاحش-
.(3)هذاغلطبيِّن-

انالحظأّنألفاظالمبرِّدفياعتراضاتهعلىالكوفيينكانتمتشّددةبعضالشيء,كم
وهيليستعاطفيةبقدرماهيمستندةإلى ُجزافًا يجباإلشارةإلىأّنهلميطلقها ومعهذا

فيعرضالمسائلوالردعلىالكوفيينفيها,فهوليسمتعصبًا-كمارأينا-أدلةساقهاالمبرِّد
.اهوحريصعلىإثباتصحةالقواعدبقدرم





















                                                 

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

 ضوء مذهبه البصري  يت المبرِّد على الكوفيين فاعتراضا
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ضوء مذهبه البصري يعتراضات المبرِّد على الكوفيين فا


 اهلل–المبرِّد نحا-رحمه إمام وهو نحويكبير, لغويةعالٌم موسوعة فهو لعصره, البصرة ة
 فقد والماتتلمذعظيمة, الجرمي )أمثال البصرة مدرسة أئمة يد على كما ,) كتابتتلمذزني على

.سيبويه
فيكثيرمنآرائهالتي,فقدظهرذلكجلياًالبصريونحاتهالمذهبقدتأّثربعلماءوالشّكأّنه

كما–أنيكونالمبرِّدقدانفردفيبعضآرائهعنعلماءالبصرة,فهووافقهمفيها,ولكنهذااليمنع
البصرةفيبعضمذهبخالف,فقدالمذهبيةشخصيةنحويةمستقلةناقدةالتحكمهااألهواء-أشرنا
.آرائه

فيهذهالدراسةعلىسبععشرةمسألةنحويةوصرفيةخالففيهاالمبرِّدالكوفيينوقدوقفت
وافقفي المسائلقد أنهفيهذه المقتضب,والشّك فيكثيرمنها,وخالفالمذهبالبصريكتابه

.علماءالبصرةفيبعضهذهالمسائلبعض
فقدحرصعلىأنفالمبرِّد الكوفيين, وافقالبصريينفيكثيرمنالمسائلالتيخالففيها

ويحتك المسائل, فمنذلكمثالًيذكررأيالبصريينفيأغلبهذه منها, فيكثير إلىرأيهم فيم :
وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين:"ييجيزهاالكوفيون,حيثقالمسألة)زيادةواوالعطف(الت

 :"المبرِّد:مسألة)النصبعلىإضمار)أن((التييجيزهاالكوفيون,حيثقال,ومنذلكأيضاً(1)"
,فهويوافقالبصريينفيعدم(2)"يكون منها عوض, نحو الفاء والواو والبصريون يوبون ذل  إال أن 

.النصبعلىإضمار)أن(جواز
:الكوفيين,فمنذلكالمبرِّدوقدوافقالمبرِّدشيخهسيبويهفيكثيرمنالمسائلالتيخالففيها

؛ ألن المجرور داخل في وليس كل جار ُيضمر:"خافضبعدكم(,حيثيقولسيبويهمسألة)إضمارال
,ويقولالمبرِّد(3)"حبُ عندهم بمنزلة حرف واحد, فمن ثم قَ الجار, فصار  فالخافض ال ُيضمر, إذ :"

.(4)"كان وما بعده بمنزلة شيء واحد
بنأحمدفيكثيرمنالمسائ ُدالخليل  لالتيخالففيهاالكوفيين,منها:تقديركماوافقالمبرِّ
َد ل لَّه   })ألّن(فيقولهتعالى:علىوالمعنى .(6()5){َوَأنَّ ال َمَساج 

                                                 

.2/383المقتضب:(1)
.2/385المقتضب:(2)
.1/450شرحأبياتسيبويه,السيرافي:(3)
.3/52المقتضب:(4)
.18الجن:سورة(5)
.2/610المقتضب:(6)
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المذهبإالأننانجدهقدخالفبعضأعالمللمذهبالبصريوعلىالرغممنكونالمبرِّدإماماً
الخليل بن :أّنهخالف,منهامثالفيبعضالمسائلالتيخالففيهاالكوفيينأيضاًوشيوخهالبصري

,بخالف:)هلتكون)أو(بمعنى)بل((,فالمبرِّديرىأنهاالتكونبمعنى)بل(مطلقاًفيمسألةأحمد
َسل َناُه إ َلى}: :"وقولهتعالىالخليلالذييقول اَئة  أَل ٍف َأو  َيز يُدونَ  َوَأر  .(2):بليزيدون"معناه(1){م 

يسعلىاسمها,حيثيقولالعاملةعمللفيمسألةتقديمخبر)ما(سيبويهكماخالفشيخه
معاإلعمالحينالسيرافي خبر)ما( منتقديم سيبويه الذيذهبإليه العباسالوجه وأنكرأبو " :

.(3)يضطرالشاعر,وزعمأنالخبرمحذوف"
حيثفيسورةالبروج(,الذيوافقالكوفيينفيمسألة)المقسمعليهاألخفَش وقدخالفالمبرِّد

البروجهوقالاألخفش فيسورة عليه المقسم " ُدود   }: ُخ  َحاُب األ  فيحينيرى, (5)"(4){ُقت َل َأص 

يد  }المبرِّدأّنالمقسمعليهفيالسورةهو  .(1()6){إ نَّ َبط َش َربَِّ  َلَشد 















                                                 

.141الصافات:سورة(1)
.310الجملفيالنحو:(2)
.1/163أبياتسيبويه:شرح(3)
.4البروج:سورة(4)
.2/136معانيالقرآن:(5)
.12وج:البرسورة(6)
.2/601المقتضب:(1)
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 الخاتمة

ودراستهافيفصولها,االعتراضاتوالموافقاتالرائعةوالمفيدةمعهذهالعلميةوبعدهذهالجولة
,سأذكرأهمومنهجهفياالعتراض,,والتعرُّفعلىمنهجالمبرِّدفيكتابهالمقتضبالنحويةوالصرفية

يمكنإيجازهافيالنقاطاآلتية:؛ماتوصلتإليهمننتائجوتوصيات


 أوالً: النتائج:

بعضالشيءفياع-1 متشّددًا إالكانالمبرِّد يذكرهمفيكتابه ولم تراضهعلىالكوفيين,
ن ماكّنىعنهمبمصطلحاتمتعددة.  نادرًاوا 

األهواءالمذهبيةالمبرِّدشخصيةنحويةمستقلة-2 التحكمها ناقدة معأّنهكانإمام نحاة,
 البصرةوشيخهسيبويهفيمسائلعديدة.البصرةفيعصره؛فقدخالفمذهب

ي-3 ال أوالمبرِّد النحوية القاعدة إثبات في الشريف الحديث برواية االحتجاج إلى ميل
 الصرفية؛شأنهفيذلكشأنالنحاةاألوائل.

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

بالشواهدالقرآنيةوالشعرية,وهذااألمرموجودجاءتالشواهدالنثريةعندالمبرِّدقليلةقياساً-5
 عندجمهورالنحاة.

فقد-6 فيقبولاآلراءأوردِّها, أساسًا واعتمده ُرويعنالعرب, بالسماعوما المبرِّد اعتّد
.(1)قال:"ومماُيبطلهذاالقولأّنالروايةعنالعربالفصحاءخالفه"



 ثانياً: التوصيات:

نوّجهعنايةالباحثينإلىإعطائهكتاب"المقتض-1 للمبرِّدمنالكتبالنحويةالقّيمة,لذا ب"
 اهتمامًاأكبرفيالبحثوالدراسة.

لهمنقيمةعلميةعاليةتكشفعن-3 توجيهعيونالباحثيننحوالدرساالعتراضيلما
وجهاتنظركبارالنحاة.




                                                 

.2/463المقتضب:(1)
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 الفهارس الفنّية
 

وتشتملعلى:
 يات القرآنية.أواًل: فهرس اآل

 ثانيًا: فهرس األحاديث النبوية.
 .واألقوال ثالثًا: فهرس األمثال

 رابعًا: فهرس أبيات الشعر.
 خامسًا: قائمة المصادر والمراجع.

 سادسًا: فهرس الموضوعات.
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أواًل: فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية اآلية

 سورة البقرة
َي َكال   ُثمَّ َقَست  ُقُلوُبُكم  } َجاَرة  َأو  َأَشد  م ن  َبع د  َذل َ  َفه  ح 

َوةً   {َقس 

13 58 

رَائ يَل اَل َتع ُبُدوَن إ الَّ اللَّهَ } يثَاَ  َبن ي إ س  َنا م   41 84 {َوا  ذ  َأَخذ 

رَائ يلَ }  43 277 {َسل  َبن ي إ س 

مَّا ه يَ }  64 217 {َفن ع 

 سورة آل عمران
ُلُ  َما َيَشاءُ  َقاَل َكَذل    اللَّهُ }  81 31 {َيخ 

ن ينَ } م   86 719 {َما َكاَن اللَُّه ل َيَذَر ال ُمؤ 

 سورة النساء
َرت  ُصُدوُرُهم  }  62, 67 93 {َأو  َجاُءوُكم  َحص 

 735, 55, 53 717 {ان َتُهوا َخي رًا َلُكم  }

األنعامسورة
َس َوال َقَمَر حُ } َل َسَكًنا َوالشَّم  َباًناَوَجَعَل اللَّي   81 96 {س 

ُن ثََيي ن  }  47, 43 734 {آلذََّكَري ن  َحرََّم َأم  األ 

األعرافسورة
َر ض  وَ } َقل ياًل َما  َش يَمَعاَجَعل َنا َلُكم  ف يَها َوَلَقد  َمكَّنَّاُكم  ف ي األ 

ُكُرونَ   {َتش 

73 98 
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
 التوبة سورة

 98, 26, 25 43 {ه  َزي ر  اب ُن اللَّ َوَقاَلت  ال َيُهوُد عُ }

يَن َكَفُروا ثَان َي اث َني ن  } َرَجُه الَّذ   86 33 {إ ذ  َأخ 

 يونس سورة
 33 58 )قراءة({ف َرُحواتل َ  َفل  َفب ذَ }

َن َلُكم  }  43 59 {آللَُّه َأذ 

هودسورة
َساَها}        رَاَها َوُمر  م  اللَّه  َمج   86 37 )قراءة({ب س 

رًايَ } وَُلُكم  َعَلي ه  َأج  م  اَل َأس   733 57 {ا َقو 

 98 18 {َهُؤاَلء  َبَنات ي ُهنَّ َأط َهُر َلُكم  }

الرعدسورة

َر ُض َأو  } َباُل َأو  ُقطَِّعت  ب ه  األ  َوَلو  َأنَّ ُقر آًنا ُسيَِّرت  ب ه  ال ج 

يًعا ُر َجم  َم  َتى َبل  ل لَّه  األ   {ُكلَِّم ب ه  ال َمو 

47 46 

الكهفسورة

ن ينَ } اَئٍة س   98 25 {َثاَلَث م 

الحجسورة

 {ُثمَّ ل َيق َطع  َفل َين ُ ر  }

 
 

75 98 
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
المؤمنونسورة

م  َحاف ُ وَن } ه  يَن ُهم  ل ُفُروج  م  َأو  َما  *َوالَّذ  ه  َواج  إ الَّ َعَلى َأز 

 {م  َغي ُر َمُلوم ينَ َمَلَكت  َأي َماُنُهم  َفر نَّهُ 

5 ,6 28 ,29 

 86 29 {َوُقل  َربِّ َأن ز ل ن ي ُمن َزاًل ُمَباَرًكا}

 13 46 {َهي َهاَت َهي َهاَت ل َما ُتوَعُدونَ }

َدةً } ُتُكم  ُأمًَّة َواح  ه  ُأمَّ  31, 36 52 {َوا  نَّ َهذ 

النملسورة

 43 59 {آللَُّه َخي ر  َأمَّا ُيش ر ُكونَ }

قصصالسورة

َر َض  وَوب َدار ه   وَفَخَسف َنا ب ه  }  95 87 )قراءة({األ 

الرومسورة

ُر م ن  َقب لٍ } َم   96 3 )قراءة({َوم ن  َبع دٍ  ل لَّه  األ 

ًفا َوَطَمًعا} َ  َخو  يُكُم ال َبر   48 23 {َوم ن  آَيات ه  ُير 

م  إ ذَ } يه  ب ُهم  َسيَِّئة  ب َما َقدََّمت  َأي د   78 46 {ا ُهم  َيق َنُطونَ َوا  ن  ُتص 

الصافاتسورة

َلَما َوَتلَُّه ل ل َجب ين  } يُم  *َفَلمَّا َأس  َقد   *َوَناَدي َناُه َأن  َيا إ ب رَاه 

َيا ؤ   {َصدَّق َت الر 

734-735 44 ,43 ,45 

اَئة  أَل ٍف َأو  َيز يُدونَ } َسل َناُه إ َلى م  , 59, 58, 51 731 {َوَأر 
777 
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 الصفحة م اآليةرق اآلية
"ص"سورة

َب َوابُ } ٍن ُمَفتََّحًة َلُهُم األ   45 53 {َجنَّات  َعد 

الزمرسورة

َباد  َفاتَُّقون  }  733 76 {َيا ع 

 45, 44 14 {َحتَّى إ َذا َجاُءوَها َوُفت َحت  َأب َواُبَها َوَقاَل َلُهم  َخَزَنُتَها}

الفتحسورة

رَ  ل َيغ ف َر َلَ  اللَُّه َما}  86 2 {َتَقدََّم م ن  َذن ب َ  َوَما تََوخَّ

النجمسورة

 96 53 )قراءة({وَلىل   َوَأنَُّه َأه َلَ  َعاد}

الجنسورة

َد ل لَّه  َفاَل َتد ُعوا َمَع اللَّه  َأَحًدا} , 735, 31, 36 78 {َوَأنَّ ال َمَساج 
736 ,773 

المطففينسورة

َب ال ُكفَّارُ َهث  }  96 46 ة()قراء{وِّ

 االنشقا  سورة
َنت  ل َربَِّها َوُحقَّت   *إ َذا السََّماُء ان َشقَّت  }  45, 43, 44 2, 7 {َوَأذ 

َر ُض ُمدَّت  }  44 4 {َوا  َذا األ 

ًحا َفُماَلق يه  } ح  إ َلى َربَِّ  َكد  ن َساُن إ نََّ  َكاد   43 6 {َيا َأي َها اإل  

ين ه   َفَومَّا َمن  ُأوت َي ك تَاَبهُ }  45 1 {ب َيم 
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
 البروج سورة

ُعود   *َوالسََّماء  َذات  ال ُبُروج  } م  ال َمو  ٍد  *َوال َيو  َوَشاه 

ُهودٍ   {َوَمش 

7-4 33 

ُدود  } ُخ  َحاُب األ   777, 35, 33 3 {ُقت َل َأص 

يد  }  777, 35, 33 72 {إ نَّ َبط َش َربَِّ  َلَشد 

 األعلى سورة
ث ُروَن ال َحَياَة الد ن َيات  بَ }  96 76 )قراءة({ؤ 

الشمسسورة

 29, 28 5 {َوالسََّماء  َوَما َبَناَها}
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 ثانيًا: فهرس األحاديث النبوية

 
 الصفحة الحديث الشريف م
 88 )العين وكاء السَّه ( 7
 88 وات صدقة(ا)ليس في الخضر  2
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 واألقوال ثالثًا: فهرس األمثال

 الصفحة المثل أو القول م
 49 )خذ اللص قبل يوخَذ ( 7
 55 )الكالَب على البقر( 2
َرويه( 4 ذ   92 )فالن ينفض م 
رِّي فرن  ناعلة( 3  92 )أط 
 92 )الصيَف ضيَّعت  اللبن( 5
 92 )بعين ما أرينَّ ( 6
ت َننَّه)بولٍم  1  94 (َما ُتخ 
 94 سوار لطمتني( )لو ذات 8
 94 )أهَل  والّليل( 9
73 )  93 )أما ال َعَسل َفَونت شرَّاب 
 93 )إّنه َضروب  رؤوس الدارعين( 77
 93 )إّنه لمنحار بوائكها( 72
ركنَّ لنا( 74  93 )سبحان ما سّبح الرعد بحمده, وسبحان ما سخَّ
داً  )رأيت زيداً  73 ع   93 (منحدراً  ُمص 
َمة) 75 لم ُيوجد  لة من بني عبسمَ بنت الخرشب الكَ  ولدت َفاط 

 (َكاَن مثلهم 
93 
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 القوافيرابعًا: فهرس 

 الصفحة الشاعر القافية
34األسودبنيعفرالخبُّ
14المبرِّدمقترب
دلعب 14المبرِّ
دنبات 14المبرِّ
دناعمات 14المبرِّ
دالشهوات 14المبرِّ
دالغانيات 14المبرِّ
51الرّمةذوأملح
31,39طرفةبنالعبدمخلدي
49عدّيبنزيدبارا

43الفرزدقاألشبار
91بالنسبةشرا
65,66الفرزدقبشر
60وصخرالهذليأبالقطر
41زهيربنأبيسلمىالذعر

91حّسانبنثابتالجماخير
46,48رؤبةبنالعجاجأنيس
13بالنسبةمتتابع
90أبيكاهلسويدبنرتع

21ابنالّزبعرىعجاف
38دلالكلبيةحميسونبنتبالشفوف
91ذوالرّمةيترقرق
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90أبوذؤيبالهذليقبلي
50القّطاميأحتمل
54بالنسبةسلسبيال
14المبرِّدهشام

13أبوحاتمالسجستانياعتصامي
13أبوحاتمالسجستانيالكالم
13تانيأبوحاتمالسجساألنام
دالقيام 14المبرِّ
41حاتمالطائيتكرما
50أنسبنزنيموضعه
14جريرنواصله
31,39عامربنالطفيلأفعله
34,35األسودبنيعفرشّبوا
80عبدالرحمنبنحّسانواجي
36بالنسبةالبرني
36بالنسبةالروي
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 خامسًا: قائمة المصادر والمراجع
اهللأخبا .1 عبد بن الحسن سعيد أبو بعض, عن بعضهم وأخذ ومراتبهم البصريين النحويين ر

م.1985-ه1405السيرافي,تحقيق:محمدإبراهيمالبّنا,داراالعتصام,الطبعةاألولى,
2.  لسان حيّحّيانأبوالعرب,ارتشافالضربمن بن علي يوسفبن بن األندلسي,انمحمد

م.2011الكتبالعلمية)بيروت(,الطبعةاألولى,تحقيق:محمدعثمان,دار
العر .3 في الدرسالصرفي المقداأ.دبية,أسس دار زرندح, محمد الطبعةدكرم للطباعة)غزة(,

م.2001-ه1428الرابعة,
عبدالحسينالفتلي,مؤسسة,تحقيق:هـ(316بنالسراج)ت:أبوبكرمحمداألصولفيالنحو, .4

م.1988-ه1408الثالثة,(,الطبعةالرسالة)بيروت
-بيروت(وداراليمامة)دمشق-إعرابالقرآنوبيانه,محييالدينالدرويش,دارابنكثير)دمشق .5

م.1994-ه1415بيروت(,الطبعةالرابعة,
م.1980رالدينالزركلي,دارالعلمللماليين)بيروت(,الطبعةالخامسة,ياألعالم,خ .6
هـ(,624لوزيرجمالالدينأبيالحسنعليبنيوسفالقفطي)تإنباهالرواةعلىأنباهالنحاة,ا .1

الكتبالثقافية)بيروت(, ومؤسسة العربي)القاهرة( الفكر دار إبراهيم, الفضل أبو محمد تحقيق:
م.1986-هـ1406الطبعةاألولى,

البركات .8 أبو البصريينوالكوفيين, النحويين الخالفبين الرحمنبناإلنصاففيمسائل عبد
م.1982,تحقيق:محمدمحييعبدالحميد,هـ(511)ت:األنباريمحمدبنعبيداهللاألنصاري

وأحمد .9 حالوي محمود تحقيق: األنصاري, هشام ابن مالك, ابن ألفية إلى المسالك أوضح
م.1998-ه1418الحمصي,دارإحياءالتراثالعربي)بيروت(,الطبعةاألولى,

هـ(,تحقيق:612ريف,جمالالدينبنمالكالطائيالجياني)تإيجازالتعريففيعلمالتص .10
محمدالمهديعبدالحيعمارسالم,منمنشورات:عمادةالبحثالعلميبالجامعةاإلسالمية,

م.2002-ه1422)المدينةالمنورة(,الطبعةاألولى,
أبوعلي .11 بنعإيضاحالشعر)شرحاألبياتالمشكلةاإلعرب(, الغفارالحسنبنأحمد بد

والثقافة)بيروت(,311)تالفارسي العلوم دار و القلم)دمشق( دار هنداوي, حسن تحقيق: ه(,
م.1981-ه1401الطبعةاألولى,

أبوالحسنبنعبداهللالقيسي)ت .12 :محمده(,دراسةوتحقيق561إيضاحشواهداإليضاح,
م.1981-ه1408,الطبعةاألولى,بنحمودالدعجاني,دارالغرباإلسالمي)بيروت(

الخطيب .13 البالغة, علوم في عمراإليضاح بن الرحمن عبد بن تحقيقمحمد القزويني,
األولى, الطبعة العربي)بيروت(, الكتاب دار محمد, الشيخ يمان وا  محمد الشيخ غريد وتعليق:

 م.2004-ه1425
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الدينأبوحفصالبدرالمنيرفيتخريجاألحاديثواآلثارالواقعةفيالشرحالكبير,سراج .14

بنأحمد824عمربنعلياألنصاريالشافعيالمعروفبــابنالُملقِّن)ت أسامة تحقيق: ه(,
م.2004-ه1425وأخرون,دارالهجرة)الرياض(,الطبعةاألولى,

البرهانفيعلومالقرآن,بدرالدينمحمدبنعبداهللالزركشي,تحقيق:محمدأبوالفضل .15
بي)القاهرة(,الطبعةالثانية.إبراهيم,مطبعةالحل

الرحمن .16 الدينعبد جالل فيطبقاتاللغويينوالنحاة, الوعاة أبيبكربغية السيوطي,بن
م.1964-ه1384تحقيق:محمدأبوالفضلإبراهيم,المكتبةالعصرية)بيروت(,

مرتضىبالملّقب,نمحّمدبنعبدالرّزاقالحسينيبتاجالعروسمنجواهرالقاموس,محمد .11
ه.1306هـ(,منمنشوراتدارمكتبةالحياة)بيروت(,الطبعةاألولى,1205الزُّبيدي)ت

عثمان .18 بن أحمد بن الدين شمس واألعالم, المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ
الطبعةالثالثة,ه(,تحقيق:عمرعبدالسالمتدمري,دارالكتابالعربي)بيروت(,148الذهبي)ت
.م1994-ه1415

ه(,مكتبةالخانجي)القاهرة(463خبغداد,أبوبكرأحمدبنعليالخطيبالبغدادي)تتاري .19
ودارالفكرللطباعةوالتوزيع.

تاريخمدينةدمشق,أبوالقاسمعليبنالحسنبنهبةاهللعبداهللالشافعيالمعروفبابن .20
511عساكر)ت الفكر, دار العمروي, غرامة بن عمر سعيد أبو تحقيق: األولى,الطه(, بعة

.م1991-ه1418
21.  األسماء الثالثة,وتصريف الطبعة المعارف)بيروت( مكتبة قباوة, الدين فخر األفعال,

م.1998-ه1419
ه(,تحقيقوتعليق:عبدالرحمنعميرة,816التعريفات,عليبنمحمدالجرجانيالحنفي)ت .22

م.1981-ه1401عالمالكتب)بيروت(,الطبعةاألولى,
عالبي=الجواهرالحسانفيتفسيرالقرآن,أبوزيدعبدالرحمنبنمحمدبنمخلوفتفسيرالث .23

هـ(,تحقيق:أبومحمدالغمارياإلدريسيالحسني,دارالكتبالعلمية)بيروت(,815الثعالبي)ت:
م.1996-ه1416الطبعةاألولى,

األزهري)ت .24 أحمد بن محمد منصور أبو عب310تهذيباللغة, محمد تحقيق: المنعمه(, د
خفاجيومحمدفرجالعقدة,مراجعة:عليمحمدالبجاوي,الدارالمصريةللتأليفوالترجمة.

أ .25 اللمع, تحقيقتوجيه الخّباز, بن الحسين بن دارحمد دياب, محمد زكي فايز :
 .م2002-ه1423رة(,الطبعةاألولى,السالم)القاه
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بومحمدبدرالدينحسنبنقاسمبنعبدتوضيحالمقاصدوالمسالكبشرحألفيةابنمالك,أ .26
المرادي)ت هـ(,شرحوتحقيق:عبدالرحمنعليسليمان,دارالفكرالعربي,149اهللبنعلّي

.م2008-هـ1428الطبعةاألولى,
الجامعفيتاريخاألدبالعربي,حّناالفاخوري,دارالجيل)بيروت(. .21
الفراهيد .28 أحمد بن الخليل النحو, في الخامسة,الجمل الطبعة قباوة, الدين فخر تحقيق: ي,

م.1995-ه1416
بنإسحاقالزجاجي,تحقيق:عليتوفيقالحمد,عبدالرحمن,أبوالقاسمفيالنحوالجمل .29

م.1984-ه1404مؤسسةالرسالة)بيروت(وداراألمل)األردن(
أبو .30 األمثال, اهللهاللجمهرة أالعسكريالحسنبنعبد محمد تحقيق: الفضلإبراهيم, بو

م.1988-ه1408وعبدالمجيدقطامش,دارالجيل)بيروت(ودارالفكر,الطبعةالثانية,
دريد)ت .31 بابن المعروف األزدي الحسن بن محمد بكر أبو اللغة, دار321جمهرة ه(,

.ه,دائرةالمعارفالعثمانية1345,الطبعةاألولى,صادر)بيروت(
هـ(,تحقيق:149,بدرالدينحسنبنقاسمالمرادّي)ت:الجنيالدانيفيحروفالمعاني .32

 الثانية, الطبعة الجديدة)بيروت(, اآلفاق دار فاضل, نديم ومحمد قباوة الدين -ه1403فخر
م.1983

الفكر)بيروت( .33 دار بنحمدون, العباسمحمد أبو ابنحمدونعلىشرحالملودي, حاشية
م.2008-ه1429

عقيلعلىألفيةابنمالك,محمدالخضري,ضبطوتشكيلحاشيةالخضريعلىشرحابن .34
م.2008-ه1429وتصحيح:يوسفالشيخمحمدالبقاعي,دارالفكر)بيروت(

دارالفكر, .35 بنعليالّصّبان, ابنمالك,محمد الّصّبانعلىشرحاألشمونيأللفية حاشية
م.2009-ه1430

محمداألسعد,دارالشّواف)الرياض(,الحاشيةالعصريةعلىشرحشذورالذهب,عبدالكريم .36
م.1995-ه1416الطبعةاألولى,

ه(,تحقيق:عبدالعالسالم310الحجةفيالقراءاتالسبع,الحسينبنأحمدبنخالويه)ت .31
م.2001-1428مكرم,عالمالكتب)القاهرة(,الطبعةاألولى,

كاملمصطفىالهنداوي,داره(,عّلقعليه:311الحجةللقراءالسبعة,أبوعليالفارسي)ت .38
م.2001-ه1421الكتبالعلمية)بيروت(,الطبعةاألولى,

هـ(,تحقيق:331حروفالمعانيوالصفات,أبوالقاسمعبدالرحمنبنإسحاقالزجاجي)ت: .39
 م.1984عليتوفيقالحمد,مؤسسةالرسالة)بيروت(,الطبعةاألولى,
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عبد .40 العرب, لبابلسان األدبولب البغدادي)تخزانة عمر بن تحقيق1093القادر ه(,
م.1989-ه1409وشرح:عبدالسالممحمدهارون,مكتبةالخانجي)القاهرة(,الطبعةالثالثة,

الهيئةالمصريةالعامة .41 الخصائص,أبوالفتحعثمانبنجني,تحقيق:محمدعليالنجار,
م.1986-ه1406للكتاب,الطبعةالثالثة,

الطبعةاألولىدراسةفيالنحوال .42 المختارأحمدديره,دارقتيبة)بيروت(, -ه1411كوفي,
م.1991

العسقالني)ت .43 حجر ابن أحاديثالهداية, تخريج في عليه:852الدراية وعّلق صّححه ه(,
ه.1384السيدعبداهللهاشماليمانيالمدني,دارالمعرفة)بيروت(,

ال .44 الحميد, عبد الدين محيي محمد التصريف, دروس العصرية)بيروت(, -ه1411مكتبة
م.1990

دقائقالتصريف,أبوالقاسمبنمحمدبنسعيدالمؤدِّب,تحقيق:حاتمصالحالضامن,دار .45
م.2004-,ه1425البشائر)دمشق(,الطبعةاألولى

ديوانجرير,شرحوضبط:عمرفاروقالطّباع,داراألرقمبنأبياألرقم)بيروت(,الطبعة .46
م.1991-ه1411األولى,

م.1981-ه1401ديوانحاتمالطائي,دارصادر)بيروت( .41
ديوانحّسانبنثابت,شرحوضبط:عمرفاروقالطّباع,داراألرقمبنأبياألرقم)بيروت( .48

م.1993-ه1413
األرقم)بيروت(, .49 أبي بن األرقم دار الطّباع, فاروق عمر وضبط: شرح الرّمة, ذي ديوان

م.1998-ه1419الطبعةاألولى,
أبي .50 بن األرقم دار الطّباع, فاروق عمر وضبط: شرح سلمى, أبي بن زهير ديوان

األرقم)بيروت(.
م.1980ديوانطرفةبنالعبد,تحقيقوتقديم:فوزيعطوي,دارصعب)بيروت(, .51
األولى, .52 الطبعة العربي)بيروت(, الكتاب دار طراد, مجيد وشرح: تقديم الفرزدق, ديوان

م.1991-ه1414
ه(,شرح453زهراآلدابوثمراأللباب,أبوإسحاقإبراهيمبنعليالحصريالقيرواني)ت .53

وضبط:زكيمبارك,دارالجيل)بيروت(,الطبعةالرابعة.
دارالكتبالعلمية,هـ(392أبوالفتحعثمانبنجنيالموصلي)ت:سرصناعةاإلعراب, .54

م.2000-هـ1421,(,الطبعةاألولى)بيروت
ه(,215ه,الحافظأبوعبداهللمحمدبنيزيدالقزوينيالشهيربــابنماجه)تجماسننابن .55

 م.2001-ه1421عناية:صدقيجميلالعطار,دارالفكر)بيروت(,الطبعةاألولى,
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الترمذي)ت .56 بنعيسىبنس ْورة محمد األلباني,219سننالترمذي, محمد عّلقعليه: ه(,

م.2008-ه1429ةالثانية,مكتبةالمعارف)الرياض(,الطبع
عليبنعمرالداقطني)ت .51 اإلمام اهلل385سننالدارقطني, عبد السيد تحقيقوتدقيق: ه(,

م.1966-ه1386هاشميمانيالمدني,دارالمحاسن)القاهرة(,
بنالحسينبنعليالبيهقي)ت .58 أبوبكرأحمد دارالفكر)بيروت(,458السننالكبرى, ه(,

م.1999-ه1419الطبعةاألولى,
ه(,تحقيق:علي148سيرأعالمالنبالء,شمسالدينمحمدبنأحمدبنعثمانالذهبي)ت .59

 عشرة, الحادية الطبعة الرسالة)بيروت( مؤسسة شعيباألرناؤوط, إشراف: زيد, -ه1422أبو
م.2001

ق:حسنيهـ(,تحق646الشافيةفيعلمالتصريف,أبوعمروجمالالدينابنالحاجب)ت: .60
م.1995ـ-ه1415دالعثمان,المكتبةالمكية)مكة(,الطبعةاألولى,أحم

شذاالعرففيفنالصرف,أحمدالحمالوي,مكتبةالحلبي)مصر(,الطبعةالسادسةعشرة, .61
م.1965-ه1384

أبوالفالحعبدالحيبنالعمادالحنبلي)ت .62 ه(,1089شذراتالذهبفيأخبارم ْنذهب,
شروالتوزيع)مصر(.مكتبةالقدسيللطبعوالن

محمدمحييهـ(,تحقيق:169ت)شرحابنعقيلعلىألفيةابنمالك,بهاءالدينبنعقيل .63
م.2005-ه1426عبدالحميد,مكتبةدارالتراث)القاهرة(,

64.  سعيد أبو الهذليين, أبيات العالءشرح بن الر ْحم ِن ْبد ع  ْبِن الحسين بن الّسّكري,الحسن
أحمدفّراج,مراجعة:محمودمحمدشاكر,مكتبةدارالعروبة)القاهرة(.تحقيق:عبدالستار

65.  سيبويه, أبيات محمدشرح اهلليوسأبو عبد بن الحسن سعيد أبي بن السيرافي)ت:ف
م.1916-ه1396,تحقيق:محمدعليسلطاني,مطبعةالحجاز)دمشق(هـ(385

الدين .66 نور ابنمالك, بنعيسىعليبنمحمشرحاألشمونيأللفية تحقيق:د األشموني,
محمدمحييالدينعبدالحميد,مكتبةالنهضةالمصرية)القاهرة(,الطبعةالثالثة.

61.  الكافية, على الرضي االستراباذيشرح الحسن بن محمد الدين وتعليق:رضي تصحيح ,
م.1918-ه1398يوسفحسنعمر,مطابعالشروق)بيروت(

معحاشيةالتحقيقاتالوفّيةبمافيالبهجةالمرضيةمنشرحالسيوطيعلىألفيةابنمالك .68
الطبعة السالم)القاهرة(, دار الغرسي, أحمد بن صالح محمد تأليف: الخفية, والرموز النكات

 م.2000-ه1421األولى,
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هـ(,تحقيق:612شرحالكافيةالشافية,جمالالدينمحمدبنعبداهللبنمالكالطائي)ت: .69
حياءالتراثعبدالمنعمأحمد هريدي,دارالمأمونللتراث,منإصداراتمركزالبحثالعلميوا 

.اإلسالميبجامعةأمالقرى)السعودية(
شرحالمفصلفيصنعةاإلعراب)التخمير(,صدراألفاضلالقاسمبنالحسينالخوارزمي)ت .10

اإلسالمي)بيروت611 الغرب دار العثيمين, سلمان بن الرحمن عبد تحقيق: الطبعةه(, ,)
م.1990األولى,

شرحالمكُّوديعلىاأللفية,أبوزيدعبدالرحمنبنعليبنصالحالمّكودي,ضبطوعناية: .11
م.1996-ه1411إبراهيمشمسالدين,دارالكتبالعلمية)بيروت(,الطبعةاألولى,

دا .12 الحميد, عبد الدين محيي محمد تحقيق: األنصاري, هشام ابن الذهب, شذور رشرح
الطالئع)القاهرة(.

الدين .13 جالل المغني, الرحمنشرحشواهد أبيبكرعبد تصحيح911السيوطي)تبن ه(,
وتعليق:العاّلمةمحمدالشنقيطي,دارومكتبةالحياة)بيروت(.

,تحقيق:محمدمحييعبدهـ(161جمالالدينبنهشام)ت:شرحقطرالندىوبلالصدى, .14
م.1966-ه1386كبرى)القاهرة(,الطبعةالثانيةعشرة,الحميد,المكتبةالتجاريةال

الشعروالشعراء,أبومحمدعبداهللبنمسلمبنقتيبة,دارالثقافة)بيروت(,الطبعةالرابعة, .15
م.1980-ه1400

اليمني)ت .16 الحْميري سعيد بن نشوان الكلوم, من العرب كالم ودواء ه(,513شمسالعلوم
اهللالع حسينبنعبد ودارالفكر)دمشق(,تحقيق: المعاصر)بيروت( الفكر دار مريوآخرون,

م.1999-ه1402الطبعةاألولى,
زكريا)تا .11 فارسبن بن أحمد الحسين أبو اللغة, فقه في السيد395لصاحبي تحقيق: ه(,

أحمدصقر,مطبعةالحلبي)القاهرة(.
الج .18 بنحماد إسماعيل أبونصر العربية(, اللغةوصحاح ه(,398وهري)تالّصحاح)تاج

م.1999-ه1419اعتناء:مكتبالتحقيقبدارإحياءالتراثالعربي)بيروت(,الطبعةاألولى,
الطبعة .19 األندلس, دار محمد, إبراهيم السيد تحقيق: اإلشبيلي, ابنعصفور الشعر, ضرائر

م.1980األولى
80.  المسالك, أوضح إلى السالك الرساضياء مؤسسة النجار, العزيز عبد ,لة)بيروت(محمد

.م2001-هـ1422الطبعةاألولى,
الداوودي)ت .81 أحمد بن علي بن محمد شمسالدين الكتب945طبقاتالمفسرين, دار ه(,

 .م1983-ه1403الطبعةاألولى,,العلمية)بيروت(
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طبقاتالنحويينواللغويين,أبوبكرمحمدبنالحسنالزبيدياألندلسي,تحقيق:محمدأبو .82
يم,دارالمعارف)القاهرة(,الطبعةالثانية.الفضلإبراه

العقدالفريد,شهابالدينأحمدالمعروفبابنعبدربهاألندلسي,تقديم:خليلشرفالدين, .83
.م1990دارومكتبةالهالل)بيروت(,الطبعةالثانية,

براهيمالسامرائي,115العين,الخليلبنأحمدالفراهيدي)ت .84 ه(,تحقيق:مهديالمخزوميوا 
م.1988-ه1408مؤسسةاألعلمي)بيروت(,الطبعةاألولى,

-ه1396ه(,دارالكتابالعربي)بيروت(,224غريبالحديث,القاسمبنسالمالهروي)ت .85
م.1916

مكتبة .86 الحازمي, مساعد بن عمر بن أحمد اآلجرومّية, نظم شرح في البرّية ربِّ فتح
م.2010-هـ1431األسدي)مكةالمكرمة(,الطبعةاألولى,

أبوعبيد .81 العزيزبنمحمدفصلالمقالفيشرحكتاباألمثال, اهللبنعبد البكري,عبد
تحقيق:إحسانعباسوعبدالمجيدعابدين,داراألمانةومؤسسةالرسالة)بيروت(,الطبعةالثالثة,

م.1983-ه1403
دبنزيد,تحقيق:عبدالفّضةالمضيئةفيشرحالشذرةالذهبيةفيعلمالعربية,العالمةأحم .88

م.1989-ه1410المنعمفائزمسعد,مطبعةالمعارف)القدس(,الطبعةاألولى,
الثانية, .89 الطبعة الرسالة)بيروت(, مؤسسة السامرائي, عبود إبراهيم وأبنيته, زمانه الفعل

م.1980-ه1400
90.  المالفهرست, المعتزلي البغدادي الوراق محمد بن إسحاق بن محمد الفرج عروفبابنأبو

 المعرفة)بيروت(,438النديم)المتوفى: دار رمضان, إبراهيم الشيخ عليه: وعّلق به اعتنى هـ(,
.م1991-ه1411الطبعةالثانية,

ه(,مؤسسة811الفيروزأبادي)تمجدالدينأبوطاهرمحمدبنيعقوبالقاموسالمحيط, .91
م.1986-ه1406الرسالة)بيروت(,الطبعةاألولى,

ل .92 لمبرِّدالكامل األولى,, الطبعة الرسالة)بيروت(, مؤسسة الدالي, أحمد محمد تحقيق:
م.1986-ه1406

القلم)القاهرة( .93 دار هارون, محمد السالم عبد تحقيق: قنبر(, بن )عثمان سيبويه الكتاب,
م.1966-ه1385

كتاب .94 الملكْبنقريباألمثال, ْبد دارااألصمعيع  تحقيق:محمدجبارالمعيبد, لشؤون,
م.2000الثقافيةالعامة)بغداد(,الطبعةاألولى,

محمودبنالكشافعنحقائقالتنزيلوعيوناألقاويلفيوجوهالتأويل,أبوالقاسمجاراهلل .95
الزمخشري,دارالمعرفة)بيروت(.عمروبنأحمد
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الح .96 موسى بن أيوب البقاء أبو اللغوية(, والفروق المصطلحات في سينيالكليات)معجم
الطبعة1094الكفوي)ت الرسالة)بيروت(, مؤسسة المصري, درويشومحمد عدنان عناية: ه(,
.م1993-ه1413الثانية,

91.  اهللسالم,اللؤلؤة عبد أمين تحقيق: السُّرمّري, محمد يوسفبن وشرحها, العربية علم في
م.1992-ه1412مطبعةاألمانة)مصر(,الطبعةاألولى,

ه(,تحقيق:مازنالمبارك,دارصادر)بيروت(,الطبعة331الزّجاج)تالالمات,أبوإسحاق .98
م.1992-ه1412الثانية,

,عبداإللهنبهانه(ـ,تحقيق:616اللبابفيعللالبناءواإلعراب,أبوالبقاءالعكبري)ت .99
م.1995-ه1416دارالفكرالمعاصر)بيروت(ودارالفكر)دمشق(,الطبعةاألولى,

هـ(,111والفضلجمالالدينبنمنظوراألنصاريالرويفعىاإلفريقى)تلسانالعرب,أب .100
هـ.1414دارصادر)بيروت(,الطبعةالثالثة,

أبوالفتحعثمانبنجني .101 الُلمعفيالعربية, دارالكتبهـ(392)ت: فائزفارس, تحقيق: ,
 م.1912-ه1392الثقافية)الكويت(

معالهوامع,باسمعبدالرحمنالبابلي,دارمافاتكتبالخالفمنمسائلالخالففيه .102
م.2012-ه1433الكتبالعلمية)بيروت(,الطبعةاألولى,

ه(,تحقيق:631المثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعر,أبوالفتحضياءالدينبناألثير)ت .103
م.1995-ه1416محمدمحييالدينعبدالحميد,المكتبةالعصرية)بيروت(,

ه(,شرحوتحقيق:عبد291والعباسأحمدبنيحيىالمعروفبثعلب)تمجالسثعلب,أب .104
السالممحمدهارون,دارالمعارف)القاهرة(الطبعةالخامسة.

مجمعاألمثال,أبوالفضلأحمدبنمحمدالميداني,تحقيق:محمدأبوالفضلإبراهيم,دار .105
.م1981-ه1401الجيل)بيروت(,الطبعةالثانية,

أبوبكرعبدالقادرالرازي,ضبطوتصحيح:أحمدشمسالدين,دارالكتبمختارالصحاح, .106
م.1994-ه1415العلمية)بيروت(,الطبعةاألولى,

.,الطبعةالرابعةالمدارسالنحوية,شوقيضيف,دارالمعارف)القاهرة( .101
الدين .108 جالل وأنواعها, اللغة علوم في الرحمنالمزهر بكرعبد أبي شرحهبن السيوطي,
ضبطه:محمدأحمدجادالمولىوآخرون,دارالفكرللطباعةوالنشر.و
محمدخيرالحلواني,دار,تحقيق:هـ(616أبوالبقاءالعكبري)ت,مسائلخالفيةفيالنحو .109

م.1992-ه1412(,الطبعةاألولى,الشرقالعربي)بيروت
اهلل .110 جار العرب, أمثال في بالمستقصى عمرو بن محمود القاسم أحمدأبو ن

.م1981-ه1408ه(,دارالكتبالعلمية)بيروت(,الطبعةالثانية,538الزمخشري)ت
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أمينالورد, .111 األميرمحمد عبد تحقيق: بنمسعدة(, األخفشاألوسط)سعيد معانيالقرآن,
م.1985-ه1405عالمالكتب)بيروت(,الطبعةاألولى,

الفّراء)ت: .112 يحيىبنزياد زكريا أبو الطبعة201معانيالقرآن, الكتب)بيروت(, عالم هـ(,
.م1983-ه1403الثالثة,

إسحاقمعاني .113 أبو عرابه, بنالسريبنسهلالقرآنوا  عبدإبراهيم تحقيقوشرح: الزجاج,
م.1994-ه1414الجليلعبدهشلبي,دارالحديث)القاهرة(,الطبعةاألولى,

هـ(,دارإحياء626بداهللالحموي)تمعجماألدباء,شهابالدينأبوعبداهللياقوتبنع .114
التراثالعربي)بيروت(.

معجماللغةالعربيةالمعاصرة,أحمدمختارعبدالحميدعمر,عالمالكتب,الطبعةاألولى, .115
م.2008-هـ1429

المعجمالوسيط,مجمعاللغةالعربيةبالقاهرة,قامبإخراجه:إبراهيمأنيسوآخرون,الطبعة .116
م.1912-ه1392الثانية,

بنعبداهللبنيوسفبنأحمدبنعبداهللجمالالدين,مغنياللبيبعنكتباألعاريب .111
,تحقيق:محمدمحييعبدالحميد.هـ(161)ت:األنصاريهشام

الطبعة .118 والتوزيع)عّمان(, للنشر صفاء دار السّيد, الحميد عبد التصريف, علم في المغني
م.2010-ه1431األولى,

تحقيق:محمدشايبشريف,مفتاحاإل .119 بنعليالمحلِّي, أمينالدينأبوبكرمحمد عراب,
م.2009-ه1430دارابنحزم)بيروت(,الطبعةاألولى,

الجرجاني,تحقيق:عليأبوبكرعبدالقاهربنعبدالرحمنبنمحمدالمفتاحفيالصرف, .120
م.1981-ه1401توفيقالحمد,مؤسسةالرسالة)بيروت(,الطبعةاألولى,

الزمخشري,تحقيق:أبوالقاسممحمودبنعمروبنأحمدجاراهللالمفّصلفيعلمالعربية, .121
محمدبدرالدينالحلبي,دارالجيل)بيروت(الطبعةالثانية.

والتوزيع .122 للنشر المسيرة دار السامرائي, عبود إبراهيم النحوية, المدارس في المفيد
م.2001-ه1421والطباعة)عّمان(,الطبعةاألولى,

المقتصدفيشرحاإليضاح,عبدالقاهرالجرجاني,تحقيق:كاظمبحرالمرجان,دارالرشيد .123
م.1982للنشر)العراق(,

دارالكتبالعلمية)بيروت(, .124 إميليعقوب, مراجعة: م د, تحقيق:حسنح  المقتضبللمبرِّد,
 م.1999-ه1420الطبعةاألولى,

و,للمبرِّدالمقتضب .125 التراثاإلسالميتقديم إحياء لجنة الخالقعضيمة, عبد محمد تحقيق:
ه.1399بوزارةاألوقافالمصرية,
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ه(,تحقيق601المقدمةالجزوليةفيالنحو,أبوموسىعيسىبنعبدالعزيزالجزولي)ت .126

وشرح:شعبانعبدالوهابمحمد,راجعه:حامدأحمدنيلوفتحيمحمدجمعة,مطبعةأمالقرى,
م.1988

عصفور)ت .121 بابن المعروف مؤمن بن علي الستار669المقر ب, عبد أحمد تحقيق: ه(,
م.1986الجواديوعبداهللالجبوري,مطبعةالعاني)بغداد(

الممتعفيالتصريف,ابنعصفوراإلشبيلي,تحقيق:فخرالدينقباوة,دارالمعرفة)بيروت(, .128
م.1981-ه1401الطبعةاألولى,

المنصف .129 جني)شرح بن عثمان الفتح أبو المازني(, عثمان ألبي التصريف كتاب
م.1954-هـ1313هـ(,دارإحياءالتراثالقديم,الطبعةاألولى,392الموصلي)ت:

عبدالرحمنبنمحمدبنعبيداهللاألنصاريأبوالبركاتنزهةاأللباءفيطبقاتاألدباء, .130
-ه1405الطبعةالثالثة,ائي,مكتبةالمنار)األردن(ه(,تحقيق:إبراهيمالسامر511)تاألنباري
.م1985

بنهشامعبداهللبنيوسفبنأحمدبنعبداهللجمالالديننزهةالطرففيعلمالصرف, .131
161)تاألنصاري الزهراء)القاهرة(, مكتبة هريدي, الحميد عبد أحمد تحقيق: -ه1410ه(,
م.1990

شهاب .132 األربفيفنوناألدب, الوهابالنويري)تنهاية بنعبد دار132الدينأحمد ه(,
الكتب.

لمباركبنمحمدبنمحمدبنمجدالدينأبوالسعاداتاالنهايةفيغريبالحديثواألثر, .133
 الجزري الشيباني الكريم عبد بن محمد األثير الحلبي606)تبن حسن بن علي تقديم: ه(,

ه.1430مسة,األثري,دارابنالجوزي)الرياض(,الطبعةالخا
الشوكاني)ت .134 محمد بن علي بن محمد األخيار, أحاديثسيِّد من األوطار ه(,1255نيل

مكتبةدارالتراث)القاهرة(.
دار .135 محيسن, سالم محمد محمد محمد العشر, القراءات في النشر طيبة شرح الهادي

م.1991ه,1411الجيل)بيروت(,الطبعةاألولى,
ا .136 الهوامعفيشرحجمع الدينهمع جالل الرحمنلجوامع, السيوطي)ت:بنأبيبكرعبد

 .هـ(,تحقيق:عبدالحميدهنداوي,المكتبةالتوفيقية)مصر(911
األرناؤوط .131 أحمد واعتناء: تحقيق , الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح بالوفيات, الوافي

 م.2000-ه1420وتزكيمصطفى,دارإحياءالتراثالعربي)بيروت(,الطبعةاألولى,
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أبوالعباسشمسالدينبنخلكان)ت .138 تقديم:681وفياتاألعيانوأنباءأبناءالزمان, هـ(,
العربي)بيروت(, التاريخ ومؤسسة العربي التراث إحياء دار , المرعشلي, الرحمن عبد محمد

 م.1991-ه1411الطبعةاألولى,




 :ل الجامعيةالرسائ

ابه)ارتشافالضرب(علىالفّراء,إعداد:زيادخلفأبواعتراضاتأبيحّياناألندلسيفيكت .1
 إشراف: حليب, أ.د: العاموديمحمود اإلسالمية)غزة(,محمد الجامعة ماجستير, رسالة ,

م.2011-ه1433
كرمأ.د:اعتراضاتالّرضيعلىالنحاةفيشرحالكافية,إعداد:حّسانمحمدتايه,إشراف: .2

 م.2011-ه1432جامعةاإلسالمية)غزة(,ستير,الجمحمدزرندح,رسالةما
منهجاأللوسيالنحويفيكتابه)روحالمعانيفيتفسيرالقرآنالعظيموالسبعالمثاني(,إعداد: .3

 إشراف: الحشاش, جمعة علي د: برهوم, الكريم عبد الهادي الجامعةعبد ماجستير, رسالة
 .م2014-ه1435اإلسالمية)غزة(,


 

 :ةمواقع الشبكة العنكبوتي
1-http://pu.edu.pk/images/journal/uoc/PDF-FILES/2-

Dr.%20Hamid%20Ashraf%20Hamdani_89_1_14.pdf


http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/5073/1/Benkou-Habia.pdf2- 

 





http://pu.edu.pk/images/journal/uoc/PDF-FILES/2-Dr.%20Hamid%20Ashraf%20Hamdani_89_1_14.pdf
http://pu.edu.pk/images/journal/uoc/PDF-FILES/2-Dr.%20Hamid%20Ashraf%20Hamdani_89_1_14.pdf
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سادسًا: فهرس الموضوعات

 
أ اآلية القرآنية

ب اإلهداء
ج شكر وتقدير 

د عرفان 
ه,و ملخص الدراسة

1 المقدمة

4 التمهيد

5ترجمةالمبرِّد
6اسمهونسبهوكنيته

1مولدهووفاتهوشيوخه
9تالميذه
11مؤلفاته

13صفاتهوعلمه
14شعره
15لالعلماءفيهأقوا

18كتابالمقتضب
20الخالفبينالبصريينوالكوفيين

23 الفصل األول: موقف أبي العّباس المبرِّد من الكوفيين في المسائل النحوية 
24المبحثاألول:المسائلالنحويةالتيوافقالمبرِّدفيهاالكوفيين

25المسألةاألولى:تنوينكلمة"ُعزير"
28لةالثانية:وقوع)ما(علىالعاقلالمسأ

30المسألةالثالثة:دخولألفاالستفهامعلىهمزةالوصل
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د فيها الكوفيينالمبحث الثاني :   المسائل النحوية التي خالف المبرِّ
32

33المسألةاألولى:زيادةواوالعطف
31المسألةالثانية:النصبعلىإضمار)أْن(

40فعلاألمر:معربأممبني؟المسألةالثالثة:
42المسألةالرابعة:تعريفالمضافبـ)أل(

44المسألةالخامسة:المقسمعليهفيسورةالبروج
) 46المسألةالسادسة:فتحأوكسرهمزة)أن 
49المسألةالسابعة:إضمار)ِمْن(بعد)كم(
52المسألةالثامنة:النعتبأسماءالجواهر

54التاسعة:اإلضماربدوندليلالمسألة
51المسألةالعاشرة:هلتكون)أو(بمعنى)بل(

60المسألةالحاديةعشرة:وقوعجملةالماضيحاالً
63المسألةالثانيةعشرة:هل)ما(التعجبيةموصولة؟

:إبطالعمل)ما(العاملةعمل)ليس(إذاتقدمخبرهاعلىالمسألةالثالثةعشرة
هااسم

65

61 الفصل الثاني : موقف المبرد من الكوفيين في المسائل الصرفية 
68المبحث األول: المسائل الصرفية التي واف  المبرد فيها الكوفيين

69معانيزوائداألفعالالمسألةاألولى:
12تحريكالصفةالتيعلىوزن)ف ْعلة(المسألةالثانية:
13فمنكلمة)هٍن(المحذوالمسألةالثالثة:
14القولفي)هيهات(المسألةالرابعة:

16 المبحث الثاني: المسائل الصرفية التي خالف المبرِّد فيها الكوفيين 
11المسألةاألولى:كسرحرفالمضارعةفي)ِييجل(

19المسألةالثانية:جمعكلمة)شهّية(
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80المسألةالثالثة:إبدالالهمزةمنغيرعّلة
82المسألةالرابعة:حذفالهمزةمنغيرعّلة

84 الفصل الثالث : منهج المبرِّد في تعامله مع الكوفيين 
85 المبحث األول: منهج المبرِّد في عرض المسائل النحوية والصرفية 

86:تنّوعاالستشهاد:أوالً
86كثرةاالستشهادبآياتالقرآنالكريم-1
88بالحديثالنبويالشريفقّلةاالستشهاد-2
90كثرةاالستشهادبأشعارالعرب-3
92االستشهادبالنثر-4
95همولغاتاالستشهادبلهجاتالعرب-5

96سادسًا:االستشهادبقراءاتالقرآن
91:مراعاةالقياسوااللتزامبهثانياً
98لعربيةوامخالفينقواعداللغةاأ:تلحينالقّراءالذينقرثالثاً
99:إسنادآرائهبالعللرابعاً

100:عرضاألقوالواألوجهالمتعددةفيالمسألةالواحدةوترجيحأحدهاخامساً
102 المبحث الثاني : منهج المبرِّد في اعتراضاته على الكوفيين 

103تعريفاالعتراض
105منهجهفياالعتراض
101ألفاظهفياالعتراض

109 لث : اعتراضات المبرِّد على الكوفيين في ضوء مذهبه البصري المبحث الثا
112 النتائج والتوصيات

113 الفهارس الفنّية
114فهرساآلياتالقرآنية

119فهرساألحاديثالنبوية
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120فهرساألمثالواألقوال
121القوافيفهرس

123قائمةالمصادروالمراجع
134فهرسالموضوعات














   واحلمد هلل ربّ العاملني


