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 ملخص الرسالة
والضرورة في كتاب المقتضب للمبرد، وذكر  لتوضيح مفهوم الشاذ    تهدف هذه الدراسة

آراء المبرد التي اتفق فيها مع غيره من العلماء والنحاة، وتلك التي اختلف معهم فيها، في هذين 
 المفهومين، والكشف عن الشواهد الموسومة بالشاذ ة والضرورة والوقوف عليها.

، ونسبه، وكنيته، اسمهد من حيث: عن حياة المبر   بعرض نبذة   دنا للبحثمه  وقد 
ومولده، ووفاته، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته، وصفاته، وعلمه، وشعره، وأقواله، والحديث عن 

 كتابه المقتضب، وأهميته، وشراحه، ومحققيه، وأقوال العلماء فيه.

ع االستشهاد بين القرآن الكريم د في المقتضب، من حيث: تنو  منهج المبر   وعرضت
ومراعاة القياس وموقفه منه، وإسناد آرائه بالعلل، وعرض األقوال واألوجه  وكالم العرب وشعرهم،

 المتعددة في المسألة الواحدة والترجيح بينها، وأسلوبه في صياغة الكتاب.

والضرورة، وآراء العلماء فيهما، ورأي المبرد كذلك،  لحديث عن الشاذ  ثم جاء البحث با
في كتاب المقتضب،  والضرورة التي وردت ةالشاذ   النحوية الموسومة شواهدالثم انتهيت بذكر 
 والوقوف عليها.

في يره من العلماء األوائل د لم يختلف عن غالنتائج التي خرجت بها: أن المبر   ومن أهم  
عن الشاذ ، ونسب الضرورة للشعر.  ا بديلة  والضرورة، إال أنه استعمل ألفاظ   الشاذ  إلى  نظرته

لنا إليها في هذا البحث.وغير ذلك   من النتائج التي توصَّ
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Abstract 
The study aims at calrifying the concept of exception and 

necessity in the Book of “Al-Muktadab for Al-Mabrad”, and those who 

has been different with in these concepts, and identifying indicators 

charcterized with exception and necessity and giving focus on them. 

The research has been prefaced with an overview of Al-Mabrad’s 

life in terms of: his name, proximity , his nickname, birth, death, 

shoyokhs, students, books, charachertistics, knowledge, poetry, sayings, 

his talk about his book “Al-Muktadab”, its importance, explanation, and 

what scholars said about him.  

The approach of Al-Mabrad in Al-Muktadab has been presented in 

terms of: diversification of citing examples between the Holy Quran and 

Abrab Speech and poetery, considering measurment and his position 

from it, supporting his positions with justifications, presenting sayings 

and the multiple faces of the same issue  and weighting among them, and 

his  style in writing the book. 

Research also has talked about the exception and necessity and 

views of scholars on them, and the view of Al-Mabrad also, and ended in 

mentioning indicators of exceptions and necessities that have come in 

Al-Muktadab book and shedding light on them. 

The most important conclusion the research has come with is that: 

Al-Mabrad has not been different from other first scholars in his view 

with regard to exception and necessity, but he has used alternative words 

on exception, and returned the necessity to poetry, and other conclusions 

reached in this research.  
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 اقتباس
 

 
 

 

ُ َعَملَُكْم  ﴿ َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى اّلَلَ
 َوالُْمْؤِمُنوَن ﴾َوَرُسولُُه 

 105]التوبة: [   

 
  



 ح

 ْاإِلهَدْاءُ 
 

  ي الحنون وأبي الغاليأم  إلى.. 

  وأبنائي الميامين ي الحبيبةزوجإلى.. 

  إخوتي وأخواتيإلى.. 

  أقربائي وأصدقائيإلى.. 

  قسم اللغة العربية أساتذةبالذكر منهم  الجامعة اإلسالمية وأخص   أساتذةإلى.. 

  كل من كان له فضل عليإلى.. 

 ..إلى أرواح شهدائنا األبطال 

  كل حريص ومهتم بتراثنا العربي المجيدإلى.. 

 

 ا أهدي هذا العمل المتواضع إليهم جميعا 
 .يجعله في ميزان حسناتي، اللهم آمينوأسأل الله أن ينفع به، وأن 

  



 خ

 وتقدير  شكر  

 

على إتمام هذا البحث، والصالة  الذي وفقنيا يليق بوجهه الكريم، الحمد لله حمد  
، سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصالة وأتم التسليم ،والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

 وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد:

أسامة خالد حماد، مشرفي  /، لفضيلة الدكتوربجزيل الشكر والعرفانأتوجه فإن ي 
 من علمه ومعرفته. الفاضل وموجهي في هذا البحث، والذي أفاض علي  

 والشكر موصول إلى عضوي لجنة المناقشة كل من: 

 حفظه الله  إبراهيم رجب بخيت،الدكتور الفاضل/ 

 حفظه الله  بدرية،نهاد عبد الفتاح الدكتور الفاضل/ 

 .اتهما القيمة، فجزاهما الله خير التفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وإثرائها بمالحظ

ذين دفعا بي وساعداني؛ للحصول على لال العزيزين، كما أقدم الشكر الجزيل لوالدي
 وأسأل الله أن يمد في عمريهما ويعطيهما الصحة والعافية. درجة الماجستير،

، وهيأت لي كل األسباب إلتمام هذه لحبيبة التي صبرت علي  ي اكما أشكر زوج
 الدراسة، رغم كثرة أعبائها.

 .ي ووجهني في إتمام هذا البحثنكما أشكر كل من ساعد
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مة  المقد 
دنا محمــد عليــه وعلــى د المرســلين، ســي  العــالمين، والصــالة والســالم علــى ســي   الحمــد للــه رب  

 آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد:

هـا لغــة متجــددة، فــي كـل يــوم تكتشــف فيهــا لعربيــة، ومــن روائعهــا، أن  ه مــن جميــل اللغـة افإن ـ
أسرار ا جديدة ، وتقع على كنوز  عظيمة ، فهي لغٌة ال يمكن اإلحاطة بها؛ كالبحر كلما أوغلـت فيـه 

 وجدت أسرار ا وكنوز ا لم تكن في الحسبان، بل لم تكن ملتفت ا لها أصال .

د كتــب اللــه لهــا البقــاء مــن بــين ســائر اللغــات، كيــف ال يكــون لهــذه اللغــة هــذا الفضــل، وقــ
ْكَر َوإِنََا لَهُه لََحهافُِوونَ  وتكفل بحفظها، فقـال تعـالى:  لَْنا الَذِ [، فـال يـتم 2]الحجـر:  إِنََا نَْحُن نََزَ

حفــا القــرآن إال بحفــا لغتــه التــي نــزل بهــا، ويكفــي هــذه اللغــة شــرف ا وفخــر ا، أنهــا لغــة القــرآن، لغــة 
 ة.ليس هذا فحسب، بل هي لغة أهل الجن  بها في قرآنه العظيم،   -وتعالى سبحانه  –تكلم الله 

ولعظم هذه اللغة فقد انكـب عليهـا العلمـاء، يكتشـفون أسـرارها، ويخرجـون كنوزهـا، وينبـرون 
ف ـا بـه  مدافعين عنها محافظين عليها، ولعـل أجـل   هـذه العلـوم هـو علـم النحـو، فهـو العلـم الـذي ح 

 حريف أو التزوير أو اللحن.القرآن من الت

على ما وصل إليه علماؤنا، ونبحث في علمهم، فقد وقع اختيارنا  وكان لنا شرٌف أن نطل  
ـ –بعد توفيـق اللـه  – ل باإلشـراف علـى وتوجيـه مـن فضـيلة الـدكتور: أسـامة خالـد حمـاد الـذي تكف 

 )دراســةٌ  والضــرورة فــي كتــاب المقتضــب للمبــرد الشــاذ  هــذه الرســالة، علــى مبحــث  كــريم  بعنــوان: 
 (.تحليليةٌ  وصفيةٌ 

أن يكــون عــوني ومــوفقي للوصــول إلضــافة شــيء  جديــد  فــي  –عــز وجــل  -ســائال  المــولى 
 هذه اللغة العريقة.

 :  أهداف الدراسةأولا
 د بين علماء النحو واللغة.إبراز مكانة المبر   .0

 على النحاة.د النحوية واستدراكاته بيان جهود المبر   .0

 إبراز قيمة كتاب المقتضب في علم النحو. .3

 .بإضاءة جديدةرفد المكتبة العربية اللغوي ة  .0
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 أهمي ة الدراسةثانياا: 
د فـــي العبـــاس المبـــر   ونهـــا تـــدرس آراء العـــالم الجليـــل أبـــيتكمـــن أهمي ـــة هـــذه الدراســـة فـــي ك

هاالمســـائل النحوي ـــ ة أو ضـــرورة فـــي كتابـــه المقتضـــب، كـــون المبـــرد مـــن العلمـــاء شـــاذ   ة، التـــي عـــد 
 األوائل الذين أسسوا  لعلم النحو، ومقارنة رأيه برأي غيره من العلماء، والترجيح بينهما.

 أسباب اختيار الموضوعثالثاا: 
على بعض النتائج التي تبين  نتوقع أن نحصلنا نجمل أسباب اختيارنا لهذا الدراسة في أن  

ة والضـرورة، وهــذا سـيكون لــه لتـي اتبعهــا المبـرد فــي الحكـم علــى الشـواهد النحويـة بالشــاذ  الطريقـة ا
دور فــي إضــافة شــيء  جديــد  للغــة العربيــة، وفــتح المجــال أمــام البــاحثين للولــوج إلــى كنــوز اللغــة 

 العربية، والتعرف على جهود علمائها.

 منهج الدراسةرابعاا: 
الوصفي  التحليلـي  ل مـا فـي التحليـل مـن تأم ـل وبحـث  عتمد الباحث في هذه الدراسة المنهجا 

وربط وعمق، مع ما يتضمنه ذلك من مقارنـات وإحصـاءات، مـن شـأنها أْن تخـدم عملي ـة البحـث، 
ال إلـى أصـحابها ثم تقديم الخالصة مراعي ا ضوابط البحث واألمانة العلمي ة، من حيـث نسـبة األقـو 

 .ومصادرها

ا:   الدراسات السابقةخامسا
االستشــهاد فــي كتــاب المقتضــب للمبــرد دراســة لغويــة، للباحثــة زروقــي جمعــة، إشــراف: أ.د.  .0

أبو بكر حسيني، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية، جامعة قاصدي مرباح 
 م.0222ورقلة، الجزائر، 

عبـد  الشاهد النحوي: الشاذ والضرورة في كتاب األصول البن السراج، للباحث: محمد أحمـد .0
اللــه المســيعدين، إشــراف: د. محمــد أمــين الروابــدة، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي 

 م0222اللغة العربية، جامعة مؤتة، 

الشــذوذ فــي الشــاهد الشــعري بــين الداللــة واالســتعمال: شــواهد ســيبويه نموذجــا، للباحثــة: نــورة  .3
مقــــدم لنيــــل درجــــة  نــــاهر ضــــيف اللــــه الحربــــي، إشــــراف: د. فريــــدة حســــن معــــاجيني، بحــــث

الماجســــتير فــــي اللغــــة العربيـــــة، جامعــــة الملــــك عبــــد العزيـــــز، المملكــــة العربيــــة الســـــعودية، 
 ه.0030
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ا: خطة البحث  سادسا
مة:                                                                                                                                                          سبب اختيار الدراسة ومنهج البحث والدراسات السابقة.                                                                            أهداف الدراسة وأهميتها، وفيها  مقد 

 تشتمل على ترجمة للمبر د والتعريف بكتابه. تمهيد:

 الفصل األول
 د في المقتضبمنهج المبر  

 ع االستشهادتنو   المبحث األول:

 مراعاة القياس وموقفه منهالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: إسناد آرائه بالعلل

 أسلوبه في صياغة الكتابالمبحث الرابع: 

 تأثره بسيبويهالمبحث الخامس: 

 اختالفه مع النحاةالمبحث السادس: 

 بعض اآلراء النحوية للمبردالسابع: المبحث 

 

  الفصل الثاني
 والضرورة الشاذ  

 اواصطالح   لغة   المبحث األول: مفهوم الشاذ  

 المبحث الثاني: أقسام الشاذ  

 المبحث الثالث: أسباب الشذوذ

 عند المبرد الشاذ  مفهوم المبحث الرابع: 

 اواصطالح   : مفهوم الضرورة لغة  خامسالمبحث ال

 : مفهوم الضرورة عند المبردسادسالمبحث ال
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 الفصل الثالث
 والضرورة شواهد الشاذ  

 المبحث األول: صرف ما ال ينصرف

 المبحث الثاني: الفصل والوصل

 المبحث الثالث: الهمزة

 المبحث الرابع: الفعل المضارع

 الخامس: األعداد والجموعالمبحث 

 المبحث السادس: الحذف والزيادة

 المبحث السابع: النداء

 المبحث الثامن: مسائل متفرقة

 

 وفيها النتائج والتوصيات. خاتمة:

 المالحق والفهارس.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مهيدالت  
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 : دأولا  ترجمة أبي العباس المبرِ 
 

 اسمه ونسبه وكنيته: أولا 
محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عميرة بن حسان بن سليمان بن سعد بن عبد الله بن 

بن  (1)زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بالل بن عوف بن أسلم )وهو ثمالة(
 .(2)بن الغوث بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن األْزدأحجن بن كعب 

فهو الث مالي األْزدي  البعري أبو العباس النحوي اللغوي األديب
(3). 

بالبصرة ممن يكسح األرض وكان يقال  (4)ويذكر بعضهم أن المبر  د كان "من السورحيين
وانتمى إلى اليمن ولذلك تزوج المبر  د ابنة الحفصي، والحفصي شريف من  ،له: حي ان السورحي

 .(5) اليمنية

ي كتاب )األلف والالم( سأله عن دقيقه وعويصه ن  از  ل ق  ب بالمبر  د؛ ألنه لما صن ف المَ و 
 . (6)أي: المثبت للحق -بكسر الراء–فأجاب بأحسن جواب، فقال له المازني: قم فأنت المبر  د 

ئل المبرَّ  ذلك أن صاحب الشرطة طلبني د: ل َم ل ق بت بهذا اللقب؟ فقال: كان سبب وقد س 
للمنادمة والمذاكرة، فكرهت الذهاب إليه، فدخلت إلى أبي حاتم السجستاني، فجاء رسول الوالي 

فارغا ، فدخلت فيه وغط ى  (7)فقال لي أبو حاتم: ادخل في هذا، يعني غالف مزملة ،يطلبني
ل إليك، فقال: ادخل وقال: ليس هو عندي، فقال: أ خبرت أنه دخ ،رأسه، ثم خرج إلى الرسول

ولم يفطن لغالف المزملة، ثم خرج فجعل أبو  ،الدار وفت شها، فدخل فطاف كل  موضع في الدار
 .(8)دد المبرَّ يصفق وينادي على المزملة: المبرَّ حاتم 

 مولده ووفاتها: ثانيا 
                                                           

 .221/ 3القفطي، انظر: إنباه الرواة، جمال الدين  (1)
 .121انظر: طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، ص (2)
 . 19/111انظر: معجم األدباء، الحموي،  (3)
 ن: جماعة من الزنج كانوا يستخدمون في كسح األرض.و السروحي (4)
 .83ص، ابن النديم، انظر: الفهرست (5)
 .13/577انظر: سير أعالم النبالء، الذهبي،  (6)
د ف يَها الَماء، انظر: المعجم الوسيط ) (7)  .221/ 1المزملة( جرة خضراء ي برَّ
 .2/282انظر: وفيات األعيان، ابن خلكان،  (8)
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لد يوم اإلثنين في ذي الحجة ليلة األضحى سنة عشرين ومائتين ) ، وقيل: (1)ه(002و 
 .(2)ه(022ه(، وقيل: سنة سبع ومائتين )002ومائتين ) عشر  سنة 

ست  وثمانين ، وقيل: سنة (3)ه(022)خمس  وثمانين ومائتين وتوفي يوم اإلثنين سنة 
 .(4)ببغداد، ودفن في مقابر باب الكوفة في دار اشتريت لهه( 022)ومائتين 

 شيوخها: ثالثا 
 ومنهم: ،من علماء عصره كثير  تتلمذ المبر  د على 

 .(5)ه(002)ت أبو عمرو الجرمي   -

 .(6)ه(032)ت عبد الله بن محمد التو زي  -

 .)7)ه(002)ت المازني -

 .)8(ه(002)ت أبو ملحم الشيباني -

 .(9)ه(002)ت أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي -

 .(10)ه(022)ت  حاتم السجستاني أبو -

 .)11(ه(022)ت أبو عثمان الجاحا -

 .)12(ه(022)ت الرياشيأبو الفضل عباس بن الفرج  -

 .(13)وغيرهم كثير
                                                           

 . 251/ 3انظر: إنباه الرواة، جمال الدين القفطي،  (1)
 .2/281انظر: وفيات األعيان، ابن خلكان،  (2)
 .223واللغويين، اليماني، ص انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة  (3)
 .2/381انظر: وفيات األعيان، ابن خلكان،  (4)

 .76أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  (5)
 .152، ونزهة األلباء، األنباري، 65أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  (6)
 .3/382البغدادي، ، وتاريخ بغداد، الخطيب 76أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  (7)
 .2/173، وإنباه الرواة 51الفهرست، ابن النديم،  (8)
 .1/269، وبغية الوعاة، السيوطي، 5/516الوافي بالوفيات، الصفدي،  (9)

، والوافي بالوفيات، الصفدي، 2/281، ونزهة األلباء، األنباري، 3/382تاريخ بغداد، الخطيب البعدادي،  (10)
5/516. 

 .2/281، ومعجم األدباء، ياقوت الحموي، 172األنباري،  نزهة األلباء، (11)
 .176، ونزهة األلباء، األنباري، 69أخبار النحويين البصريين، السيرافي، (12) 

 .26-1/22انظر: الكامل، المبر  د،  (13)
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 تالميذها: رابعا 
 تتلمذ على المبر  د الكثير من العلماء، ومنهم:

 .(1)ه(022) أحمد بن جعفر الدينوري  -

 .(2)ه(022)ت عبد الله بن المعتز -

د -  .(3)ه(022)ت أبو الحسن محمد بن وال 

 .(4)ه(022)ت ابن كيسان -

 .(5)ه(300)ت الزجاج -

 .(6)ه(302)ت بن سليماناألخفش الصغير علي  -

 .(7)ه(302)ت ابن السراج -

 .(8)ه(302)ت محمد بن شقير النحوي  -

 .(9)ه(303)ت نفطويه -

 .(10)ه(302)ت محمد بن أحمد بن إسحاق المعروف بابن الوشاء -

 
 

                                                           

 .1/321 السيوطي، ، وبغية الوعاة،1/313 الحموي، ، ومعجم األدباء،1/68إنباه الرواة،  (1)
 .12/95 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (2)
 .5/276 الحموي، ، ومعجم األدباء،3/222إنباه الرواة،  (3)
 .2/212، شذرات الذهب، 1/18 السيوطي، ، بغية الوعاة،5/93، معجم البلدان، 3/57إنباه الرواة،  (4)
 السيوطي، ، بغية الوعاة،1/192 جمال الدين القفطي، ، إنباه الرواة،128أخبار النحويين البصريين،  (5)
1/211. 

 .1/211 السيوطي، ، بغية الوعاة،1/192إنباه الرواة،  (6)
 السيوطي، ، وبغية الوعاة،3/125 جمال الدين القفطي، ، وإنباه الرواة،128أخبار النحويين البصريين،  (7)
1/129. 

 .3/151 القفطي،جمال الدين ، وإنباه الرواة، 86طبقات النحويين واللغويين،  (8)
 ، معجم األدباء،1/212 جمال الدين القفطي، ، إنباه الرواة،3/382، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (9)

 .5/282 الحموي،
 .262، ونزهة األلباء، 1/253 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (10)



9 

 .(1)ه(302)ت مبرمان -

 .(2)ه(302)ت أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري  -

 .(3)ه(332)ت أبو بكر محمد بن يحيى الصولي -

 .(4)ه(300)ت إسماعيل بن محمد الصفار -

 .(5)ه(303)ت محمد بن يعقوب األصبهاني -

 .(6)ه(302)ت وعلي بن إبراهيم القطان -

 .(7)ه(322)ت أبو علي عيسى بن محمد الطوماري  -

 .(8)وغيرهم الكثير

 مؤل فاتها: خامسا 
 :(9)واألدب، والنحو، والصرف، والَعروض، واألخبار مؤلفات كثيرة، وهي أل ف المبر  د في اللغة،

 احتجاج الَقَرأَة )أو القر اء(. -

 االختيار. -

 أدب الجليس. -

 أسماء الدواهي عند العرب. -

                                                           

 .5/377 الحموي، ، ومعجم األدباء،3/189 جمال الدين القفطي، إنباه الرواة، (1)
 .5/278 الحموي، معجم األدباء، (2)
 .3/222 جمال الدين القفطي، ، وإنباه الرواة،3/382 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (3)
 ، بغية الوعاة،1/226 جمال الدين القفطي، ، إنباه الرواة،3/382الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (4)

 .1/252 السيوطي،
 .1/275 السيوطي، بغية الوعاة، (5)
 .3/537 الحموي، معجم األدباء، (6)
 .3/382الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (7)
 .1/37، المقتضب، المبر  د، 12-1/12انظر: الكامل، المبر  د،  (8)
، ومعجم 1/272، وبغية الوعاة، السيوطي، 252، 3/251انظر: إنباه الرواة، جمال الدين القفطي،  (9)

، والجامع في تاريخ األدب 5/121، والوافي بالوفيات، الصفدي، 122-19/122الحموي، األدباء، 
 .16-1/12العربي، حن ا الفاخوري، 
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 االشتقاق. -

 االعتنان. -

 اإلعراب. -

 إعراب القرآن. -

 األنواء واألزمنة. -

 أوالد السراري. -

 البالغة. -

 التصريف. -

 التعازي والمراثي. -

 الجامع، ولم يتمه. -

 الحث على األدب والصدق. -

 الحروف. -

 الحروف في معاني القرآن إلى سورة طه. -

 الخط والهجاء. -

 الرد على سيبويه. -

 رسالة في أعجاز أبيات تغني في التمثيل عن صدورها. -

 الرسالة الكاملة. -

 الروضة. -

 الرياض المونقة. -

 الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه. -

 الشافي. -

 كتاب سيبويه.شرح شواهد  -

 شرح كالم العرب وتخليص ألفاظها ومزاوجة كالمها وتقريب معانيها. -
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 شرح المية العرب. -

 شرح ما أغفله سيبويه. -

 أو معاني صفات الله. -عز وجل–صفات الله  -

 ضرورة الشعر. -

 طبقات النحويين البصريين وأخبارهم. -

 العبارة عن أسماء الله تعالى. -

 العروض. -

 غريب الحديث. -

 المفضول.الفاضل و  -

 الفتن والمحن. -

 فقر كتاب سيبويه. -

 قواعد الشعر. -

 القوافي. -

 الكافي في األخبار. -

 الكامل. -

 ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه، أو ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد. -

 المدخل إلى سيبويه أو المدخل في كتاب سيبويه. -

 المدخل في النحو. -

 المذكر والمؤنث. -

 الغلط.مسائل  -

 معاني القرآن، وي عرف بالكتاب التام. -

 معنى كتاب األوسط لألخفش. -

 معنى كتاب سيبويه. -
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 المقتضب. -

 المقرب في النحو. -

 المقصور والممدود. -

 الممادح والمقابح. -

 الناطق. -

 نسب عدنان وقحطان. -

 

 صفاته وعلمه ا: سادسا 
وكثرة الحفا، وحسن وغزارة األدب،  كان أبو العباس محمد بن يزيد المبر  د من العلم،

اإلشارة، وفصاحة الل سان، وبراعة البيان، وملوكية المجالسة، وكرم العشرة، وبالغة المكاتبة، 
وحالوة المخاطبة، وجودة الخط ، وصحة القريحة، وقرب اإلفهام، ووضوح الشرح، وعذوبة 

مه أو تأخ ر عنه  .(1)المنطق، على ما ليس عليه أحد ممن تقد 

، ي  ن  از  ي، ثم على المَ م  رْ وقرأ كتاب سيبويه على الجَ ، (2)يان  تَ سْ ج  أخذ عن أبي حاتم الس   
 .(3)ا في العربية، غزير الحفا والمادة، وكان أحد أئمة األدب واألخباروكان إمام  

 فقال: ،يان  تَ سْ ج  ، وقد مدحه شيخه أبو حاتم الس   (4)ا مليح الصورةوكان المبر  د وسيم  

ــــــــــــــْومَ  ِقيــــــــــــــ ُ لَ اَذا ـَمــــــــــــــ  نْ ِمــــــــــــــ اْلَي
 

 الَكـــــــــــــــــاَلمْ  ثِ ِنـــــــــــــــــخَ  (5)ن  ج ِ مَ تَ ُمـــــــــــــــــ 
 

 
 

ــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــالجَ  فَ َق ــــــــــــــــــهِ  الُ َم  ِبَوْجِه
 

 اأْلََنـــــــــــــامْ  قُ دَ َلـــــــــــــُه َحـــــــــــــ ْ  َفَســـــــــــــمَ  
 

 
 

 َيـــــــــــــا َأَبـــــــــــــا الْ  كَ اؤُ دَ ِســـــــــــــي ِفـــــــــــــَنفْ 
 

ــــــــــــاسِ   ــــــــــــ لَّ َجــــــــــــ َعبَّ  امْ َصــــــــــــتِ اعْ  كَ ِب
 
 

 

                                                           

 .222/ 3إنباه الرواة، جمال الدين القفطي،  (1)
 .2/588انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي،  (2)
 .7/122انظر: األعالم، الزركلي،  (3)
 .2/192الفالح الحنبلي،  انظر: شذرات الذهب، أبو (4)
 متمجن: متمدح. (5)
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 شعره ا: سابعا 
على رياسته وتفر ده بمذهب أصحابه وإربائه عليهم بفطنته -لم يكن أبو العباس المبر  د 

وال يعَتز ي إليه، وليس يرسم  ولم يكن ينتحل الشعر،في قول الشعر،  امتخلف   -وصحة قريحته
 نفسه به، وله أشعار كثيرة، منها:

ام إليه فاعتنقه، فأكبر على كتفه طيلسان أخضر، فلما رآه قو  ،ةجاءه رجل على داب   عندما
الرجل قيامه إليه، وقال: أتقوم إلي  يا أبا العباس؟ فقال له
(1): 

 يا ِلـــــــــــدَ ا َبـــــــــــذَ إِ  ومَ ُقـــــــــــأَ  نْ أَ  رُ َكـــــــــــنْ يُ أَ 
 

 امُ َشـــــــــــــــــهِ  هُ َمـــــــــــــــــظِ عْ أُ وَ  هُ َمــــــــــــــــرِ كْ أِلُ  
 

 
 

ـــــــــــــــلَ ي إِ اعِ رَ ْســـــــــــــــإلِ  بْ َجـــــــــــــــعْ  تَ َل وَ   هِ ْي
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــثْ مِ لِ  نَّ إِ َف ـــــــــــــذُ  هِ ِل ـــــــــــــالقِ  رَ ِخ  امُ َي
 

 
 

واستحفى نفسه في لقائه، فأنشد أبو  ،ومن شعر المبر  د كذلك : أن ه جاءه رجل فسلَّم عليه
 العب اس:

ــــــــــالزَّ  نَّ إِ  ــــــــــإِ اَن وَ َم ــــــــــاهِ ذَ مَ  ْ  طَ ْن َش  هُ ُب
 

ــــــمِ   ــــــمِ ي وَ نِ  ــــــالقَ  نَّ إِ َفــــــ كَ ْن  بُ رِ َتــــــقْ َب مُ ْل
 

 
 

ــ ــ نْ َل ــقِ نْ ُي ــدِ  وُ  يُ أْ َص النَّ ــ ُ يِ ا حَ ي َم ــلَ  ي  مْ ُك
 

ـــــــــــلُ مِ  يَ َل وَ   ـــــــــــ ي ـــــــــــ هِ ِب ـــــــــــ لَ َل وَ  د  ِج  بُ ِع
 

 
 

 هأقوال العلماء فيا: ثامنا 
إمام المذهب البصري في عصره، وقد أثنى العلماء عليه  -رحمه الله–كان المبر  د 
اج: "لما قدم المبر  د بغداد معترفين له بطول  باعه في العلم واألدب، فقد قال أبو إسحاق الزج 

وأميل إلى قولهم، يعني الكوفيين، فعزمت  ،بلَ عْ أتيته ألناظره، وكنت أقرأ على أبي العباس ثَ 
لم أهتد لها، فتبينت  وطالبني بالعلة، وألزمني إلزامات   ،على إعناته، فلما فاتحته ألجمني بالحجة

 .(2)فضله، واسترجحت عقله، وجددت في مالزمته"

 وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: "لم ير أبو العباس مثل نفسه مم ن كان قرينه، وال
 .(3)يرى بعده مثله"

 

                                                           

 .229/ 3إنباه الرواة، جمال الدين القفطي، انظر:  (1)
 .3/381تاريخ بغداد، أبو بكر البغدادي،  (2)
 .3/222إنباه الرواة، جمال الدين القفطي،  (3)
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ووصفه ياقوت الحموي بأن ه: "كان حسن المحاضرة، فصيحا  بليغا ، مليح األخبار، ثقة 
 .(1)فيما يرويه، كثير النوادر، فيه ظرافة ولباقة "

برع منهم أبو العباس  ،ي جماعةم  رْ غوي: "أخذ النحو عن المازني والجَ ب الل  ي   وقال أبو الطَّ 
 .(2)ي، فلم يكن في وقته وال بعده مثله"مال  محمد بن يزيد الث  

ني إلى أبي العباس از  ي والمَ م  رْ ي: "انتهى علم النحو بعد طبقة الجَ يراف  وقال أبو سعيد الس   
ا ا: "سمعت أبا بكر بن مجاهد يقول: ما رأيت أحسن جواب  ، وقال أيض  (3)محمد بن يزيد األزدي"

 .(4)فيه قول لمتقدم "من المبر  د في معاني القرآن فيما ليس 

 .(5)ه: "ما رأيت أحفا لألخبار بغير أسانيد منه"يْ وَ طَ فْ وقال عنه ن  

  في العلم، وإليه أفضت مقاالت أصحابنا، وهو الذيبأنه: "يعد جبال   ي  ن  ووصفه ابن ج  
 .(6)نقلها وقررها، وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها"

 

 أعالم اللغة إلحقاق مكانة المبرد.فهذه شهادات وافية؛ ألنها صدرت من 

ووصفه الخطيب البغدادي بأنه: "شيخ أهل النحو، وحافا علم العربية ... كان عالما  
 .(7)فاضال ، موثوقا  به في الرواية، حسن المحاضرة، مليح األخبار، كثير النوادر"

ا، ث َقة ا مفو ه  ا بليغ  ... َوَكاَن فصيح  بأنه: "إ َمام اْلَعَربيَّة ب َبْغَداد ف ي َزَمانه  ي  وط  ي  ووصفه الس  
يَما ف ي صباه"َمة، َصاحب َنَواد ر وظرافة، َوَكاَن جميال  ا َعال  أخباري    .(8) اَل س 

 
  

                                                           

 .19/112معجم األدباء، الحموي،  (1)
 .229-2/228في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي،  المزهر (2)
 . 125أخبار النحويين البصريين، السيرافي،  (3)
 .19/112معجم األدباء، الحموي،  (4)
 .1/272بغية الوعاة، السيوطي،  (5)
 .1/122سر صناعة اإلعراب، ابن جني،  (6)
 .3/382تاريخ بغداد، أبو بكر البغدادي،  (7)
 . 1/269، السيوطي، بغية الوعاة (8)
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 كتاب المقتضبثانياا: 
)الكامل(، أما كتابه )المقتضب(، فقد وصفه  ترك لنا المبر  د مصن فات كثيرة، أشهرها كتابه

إال أنه لم ينتفع به  ؛ي النحو هو أكبر مصنفاته وأنفسها"والمقتضب في بقوله: و  مَ ياقوت الحَ 
 .(1)أحد"

أبو علي الفارسي: نظرت في المقتضب، فما انتفعت منه بشيء إال بمسألة  ثم قال:
يِْديِهْم ا للشرط في قوله تعالى: واحدة، وهي وقوع )إذا( جواب  

َ
َمْت أ إَِذا َوإِْن تُِصْبُهْم َسيََِئٌة بَِما قََدَ

ُهْم َيْقَنُطونَ 
(2). 

ي  د  نْ اوَ ويزعمون أن سبب عدم االنتفاع به أن  هذا الكتاب أخذه ابن الرَّ 
الزنديق عن  (3)

، فكأن ه عاد عليه شؤمه، فال يكاد ي نتفع بهد  نْ اوَ المبر  د، وتناوله الناس من يد ابن الرَّ  ي 
(4). 

 وقد شرح المقتضَب عدٌد من العلماء، منهم:

 .(5)ه302َرْستويه )عبد الله بن جعفر بن محمد( المتوفى سنة ابن د   -

 .(6)ه320م اني )علي بن عيسى بن علي( المتوفى سنة أبو الحسن الر   -

، المتوفى سنة سعيد بن سعيد الفار   -  .(7)ه320قي 

 .(8)ه202ابن الباذش )علي بن أحمد( المتوفى سنة أبو الحسن  -

 

                                                           

 .19/121انظر: معجم األدباء، الحموي،  (1)
 [.36]الروم:  (2)
َسْين)ت (3) وذ، سكن بغداد َوَكاَن من 298َأْحمد بن يحيى بن إ ْسَحاق بن الراوندي َأب و اْلح  ه( من أهل مرو الر 

ا زنديق ا، انظر: الوافي بال ْعَتزَلة ثمَّ فارقهم َوَصاَر ملحد   .8/151وفيات، الصفدي، متكلمي اْلم 
 .19/121معجم األدباء، الحموي،  (4)
 . 87انظر: الفهرست، ابن النديم،  (5)
، إنباه الرواة، جمال الدين القفطي، 2/75، معجم األدباء، الحموي، 2/181انظر: بغية الوعاة، السيوطي  (6)

2/295 . 
 .1/88انظر: المقتضب، المبر  د،  (7)
 . 2/123السيوطي،  انظر: بغية الوعاة، (8)
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، (0222و 0222) )كوبرى يلى زاده(في مكتبة  وللمقتضب نسخة خطية باآلستانة
، مأخوذة بالتصوير الشمسي عن نسخة 0202ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية بالرقم 

ه، وهي تتألف من 302، وهذه النسخة مكتوبة بخط مهلهل بن أحمد في سنة )كوبرى يلى زاده(
 .(1)اأربعة أجزاء، واألرقام في هذه النسخة مسلسلة في كل جزأين مع  

وليس لهذه النسخة خطبة، وهي تبدأ بعد البسملة بقوله: "هذا تفسير وجوه العربية وإعراب 
األسماء واألفعال"، وفي هذه النسخة اضطراب كبير إذ ك ررت بعض صفحاتها، كما و ضعت 

في  ة  ا جب ار جهود  وقد بذل محمد عبد الخالق عضيمة  بعض الصفحات مكان صفحات أخرى،
 .(2)ضطراب عندما حق ق الكتابإصالح هذا اال

حسن َحَمد ، و محمد عبد الخالق عضيمة،  من: كتاب كل  هذا التحقيق  نال شرفوقد 
 :(3)تنبع أهمية كتاب المقتضب من كونهوكتاب المقتضب يحتوي على أربعة أجزاء، و 

 أنفس مؤلفات المبرد وأنضجها ثمرة. -

 أقدم ما وصلنا من كتب النحو بعد كتاب سيبويه. -

 تلخيص وتبسيط لكتاب سيبويه. إنه -

 كتاب شامل يضم الجوانب النحوية والصرفية والصوتية. -

عن العدد  ومن ذلك في حديثه ،نادر اوالمبر  د لم يذكر الكوفيين في كتابه المقتضب إال 
، أو )بعض النحويين من (6)، أو )قوم((5))قوم من النحويين(ـ وكن ى عنهم ب ،(4)وتفسير وجوهه

 .(7)البصريين(غير 

رتب كتاب المقتضب على طريقة سيبويه في كتابه، فلم يضع له المبرد مقدمة، وهو يبدأ 
، وقد أسرف المبرد في عناوين (8)بقوله: "هذا تفسير وجوه العربية وإعراب األسماء واألفعال"

                                                           

 .1/77انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .1/77انظر: المرجع السابق،  (2)
 .1،2/288انظر: تاريخ األدب العربي، لكارل بروكلمان،  (3)
 .2/152انظر: المقتضب، المبرد،  (4)
 .2/129انظر: المرجع السابق،  (5)
 .1/228انظر: المرجع نفسه،  (6)
 .2/82المرجع نفسه، انظر:  (7)
 .1/121، المرجع نفسه (8)
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إال أن  ،( مع وجود تداخل في كثير من أبوابه302فبلغت ثمانية وعشرين وثالثمائة ) ،أبوابه
ا في تراجم أبواب كتابه ال فلم يصطنعها أو  ،العناوين مقتضب، موجز ا في كتابةالمبرد كان واضح 

 يطيل فيها.

من آرائه النحوية والمعبرة عن توجهه البصري، فقد  مجموعةحوى المقتضب في طياته 
عبر أحد اللغويين المعاصرين عن هذا بقوله: إن كتاب المقتضب فيه من اآلراء اللغوية 
والنحوية النافعة، وهو المصدر األساسي الذي نستطيع على ضوئه معرفة التفكير النحوي عند 

 .(1)تشابه مع كتاب سيبويهالمبرد، ويساعد في فهم كتاب سيبويه، السيما أنه 

                                                           

 .129انظر: مصادر التراث النحوي، محمود ياقوت،  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل األول
 منهج المبرد في المقتضب
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من المعلوم أن العلماء تميزت آراؤهم واختلفت مذاهبهم، فكان لكل واحد منهم بصمته 
في المنهج الذي يسلكه في كتابة مؤلفاته، والمبرد واحد من هؤالء العلماء الذين كانت لهم 
ا به في كتابته لهذه المؤلفات، وسنشير في هذا الفصل إلى  ا خاص  مؤلفات، وقد سلك منهج 

عه المبرد في صياغة كتابه المقتضب، السيما أنه لم يكن وقتها كتب تسبقه سوى المنهج الي اتب
فقد تأثر به، ومع هذا فقد كانت له بصمته الواضحة، وآرائه المميزة التي أبرزت كتاب سيبويه، 

 شخصيته واستقالليته في كتابه، وقد قسم هذا الفصل إلى عدة مباحث:

 المبحث األول: تنوع االستشهاد.

 ث الثاني: مراعاة القياس وموقفه منه.المبح

 المبحث الثالث: إسناد آرائه بالعلل.

 : أسلوب المبرد في المقتضب.الرابعالمبحث 

 : تأثره بسيبويه.الخامسالمبحث 

 : خالفاته مع النحاة.السادسالمبحث 

 : بعض آرائه النحوية.السابعالمبحث 
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 ولالمبحث األ 
 ادـــــع الستشهو  ـــتن

عة  من القرآن نا نجده يجمع بين دفتيه شواهد متنو  تصفحنا كتاب المقتضب فإن  إذا 
، وكثير    الكريم، وبعض األحاديث النبوية الشريفة، وكالم العرب من شعر  ونثر  وأمثال  ولغات 
من األمثلة التي صاغها بنفسه، فقد جمع عمله بين االستشهاد على صحة القاعدة وجواز 

 توضيح القاعدة والتطبيق عليها من جانب آخر.التركيب من جانب، و 

ا كان حاضر ا في قلب ة عمعبار : ن هإمفهوم االستشهاد، فقد قيل  اإلشارة إلى يجدر بنا
ا. (1)اإلنسان، وغلب عليه ذكره : هو الدليل الذي يعتمد عليه في األخذ بقاعدة ما، أو وقيل أيض 

 .(2)هو ما يذكر إلثبات قاعدة كلية

النحوي هو الدليل اللغوي الذي يؤخذ من الكالم العربي الفصيح قصد إثبات الشاهد ف
 صحة قاعدة نحوية أو نفيها من المادة المحتج بها.

األدلة النصية المؤكدة للقواعد النحوية، أي التي يقول علي أبو المكارم: "االستشهاد ذكر 
التي يحتج  -من نثر أو شعر أو قراءة قرآنية–. أو "هي تلك األقوال (3)تبنى عليها هذه القواعد"

ا أو شذوذ ا" . ويرى محمد عيد أن االستشهاد: هو اإلخبار بما هو (4)بها للقاعدة النحوية اطراد 
قاطع في الداللة على القاعدة من شعر ونثر، فالشاهد في المصطلح النحوي ما يسوقه النحاة 

ا على ا لتكون شاهد  ا كانت أو نثر  اء شعر  من أدلة لغوية يستنبطونها من لغة العرب الفصح
 .(5)قواعدهم النحوية

من األقوال التي بلغت  وعليه فإن االستشهاد يعرف على أنه: التوظيف اللغوي لمجموعة
 من الفصاحة. مستوى عالي ا

، مع اشتراطهم ثالثة أنواع كما ذكرها العلماء تندرج تحتومصادر االستشهاد النحوي 
 :(6)وهذه األنواع تمتاز بعدم االختالف على فصاحتها، وهي، الثبوت في كل نوع

                                                           

 .122انظر: التعريفات، السيد الشريف الجرجاني،  (1)
 .1/16انظر: شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري،  (2)
 .219أصول التفكير النحوي، علي أبو المكارم،  (3)
 .21ومقدماته، أحمد ماهر البقري، النحو العربي شواهده  (4)
 .86انظر: االستشهاد باللغة، محمد عيد،  (5)
 .12انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (6)
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 كالم الله تعالى، وتمثل في القرآن الكريم. -

 كالم نبيه صلى الله عليه وسلم، وتمثل فيما روي عنه من األحاديث. -

قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت كالم العرب  -
 نظم ا ونثر ا عن مسلم وكافر.األلسنة بكثرة المولدين، 

العي على الكتاب وإحصائي لشواهده، فقد استشهد المبرد باثنتي وحسب اجتهادي واط  
 ( بيت  220مائة ) احد  وخمسين وسبع، وو ( أحاديثَ 2، وخمسة )( آية  200مائة ) عشرة وست

.00من الشعر، وبعض كالم العرب منه حوالي اثنين وأربعين )  ( مثال 

 العدد الشواهدنوع  م

 (200مائة ) اثنتي عشرة وست يةناآليات القرآ 0

 (2خمسة ) األحاديث 0

 (220مائة ) واحد  وخمسين وسبع أبيات الشعر 3

 (00اثنين وأربعين ) األمثال 0

 

 : القرآن الكريم وقراءاتهأولا 
بلفظـه، المتعبـد  المعجـز عر ف العلمـاء القـرآن أنـه: كـالم اللـه المنـز ل علـى نبيـه محمـد  

ـــالتواتر، المكتـــوب فـــي المصـــاحف، مـــن أول ســـورة الفاتحـــة إلـــى آخـــر ســـورة  ـــه، المنقـــول ب بتالوت
، فهــو أســاس اإلســالم (2)؛ للبيــان واإلعجــاز، فــالقرآن هــو الكــالم المنــزل علــى محمــد (1)النــاس

قد عني القر اء نياهم، فوقاعدته، وهو كتاب العربية األول واألكبر، وعليه يتوقف دين المسلمين ود
، وتوسعوا في شـواهده؛ حتـى ومعرفة مخارج حروفه ،القرآن الكريم، وتحرير كلماته بضبط لهجات

 .(3)مائة ألف بيت من الشعر أحصوا منها فيما قيل ثالث

                                                           

 .21انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة،  (1)
 .1/12، معاني القرآن، للفراء، 1/318انظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  (2)
 .28انظر: الجمع الصوتي األول للقرآن الكريم، لبيب السعيد،  (3)
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وقد أجمع العلماء على أن نصوص القرآن الكريم هـي الينبـوع األول والمصـدر األساسـي  
نَْزلَْنها ُ  تـاب اللـه المنـزل بلسـان عربـي مبـين، لقولـه تعـالى: في تقعيد اللغة العربيـة، فهـو ك

َ
إِنََها أ

قُْرآنًهها َرَريَِيًهها لَََّلََُكههْم َلَِّْقلُههوَن 
. وألفــا  (2)وقــد عــدوه فـي أعلــى درجــات الفصـاحة والبيــان ،(1)

القرآن الكريم هي لب كالم العرب وزبدته وواسطته وكرائمـه، وعليهـا اعتمـاد الفقهـاء والحكمـاء فـي 
 .(3)أحكامهم وحكمهم، إليها مفزع الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم

، خبيــر حكــيم دنــى خــالف بيــنهم؛ ألنــه مــن لــدنوقــد أخــذ النحويــون بالشــاهد القرآنــي بــال أ 
وهو أعلى درجات الفصاحة عندهم، ويمثل العربية األصلية، واألساليب العالية الرفيعة، وهو أبلغ 

 .(4)كالم نزل، وأوثق نص وصل

القــرآن الكــريم األصــل األول لمصــادر االستشــهاد، وهــو الدعامــة التــي ترتكــز عليهــا  ويعــد 
المي كـان فـي نظـر النحـاة مصادر االستشهاد األخـرى؛ ذلـك أن الشـعر العربـي الجـاهلي أو اإلسـ

ا يمد النحو بالحياة والنمو، والحركة، وعلى أساسه ملئت صفحات كتـب النحـو بالقواعـد التـي  منبع 
يصــعب حصــرها، ومــع ذلــك فــإن الشــعر أثــر مــن آثــار القــرآن الكــريم، وفضــل مــن أفضــاله علــى 

 .(5)النحو واللغة، ولوال القرآن الكريم، ما جمع الشعر وما عني به الرواة 

ا من مصادر االستشهاد عند المبرد في كتابه ا مهم  القرآن الكريم وقراءاته مصدر   يعدو 
ولو نظرنا في شواهد المقتضب وهو أقدم ما وصل إلينا في النحو بعد كتاب سيبويه المقتضب، 

وتسعين  حيث بلغت شواهد سيبويه ست ا ،كتابهفاقت شواهد سيبويه في  لوجدنا أن شواهده القرآنية
لوجدناها أخذت حظ ا وافر ا  عند المبرد ، ولو تأملنا في الشواهد القرآنية(6)( آية232مائة ) وثالث

 ة:، وله أشكاٌل متعددٌة في ذكر الشواهد القرآني  سيبويهمن شواهد 

  ،ا في استدالله على القاعدة النحوية، ومثال ذلك كثير في كتابه يذكر الشاهد القرآني منفرد 
سبحانه وأذكر هنا مثالين فقط من باب اإلشارة ال من باب الحصر، فقد ساق المبرد قوله 

                                                           

 .[2يوسف: ] (1)
 .26انظر: مدمة كتاب ارتشاف الضرب، أبو حيان األندلسي،  (2)
 .6انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني،  (3)
 .83انظر: مصادر التراث النحوي، محمود ياقوت،  (4)
انظر: منزلة االستشهاد بالقرآن الكريم بين مصادر االستشهاد النحوية، محمد عبد الله عطوت، )مقال  (5)

ه، 1226، السنة الخامسة والعشرين، رمضان 122، 99منشور في مجلة التراث العربي( دمشق العددان 
 م.2225تشرين األول 

 .32انظر: في أصول النحو، د. محمود نحلة،  (6)



23 

نِزلْنِي َوقُل َرَِبَ  تعالى:و 
َ
نَت َخْيُر الُْمنِزلِينَ  ُمنَزلًا أ

َ
َباَرًًك وَأ ِمْسِب ، وقوله تعالى:  (1)ُمَ

ِ َمْجرَاَها َوُمْرَساَها ، للداللة على أن المصدر واسم المكان والزمان بزيادة الميم في  (2)اّلَلَ
 .(3)أوائلها يكون لفظها لفا المفعول إذا جاوزت الثالثة من الفعل

ْن ُيْفَََّل بَِها فَاقَِرةٌ  َلُونَُ قوله تعالى:  ومثال آخر انفرد فيه الشاهد القرآني  
َ
أ

، حيث (4)
ِن ، وقوله تعالى: (5)في الشك   (أنْ )به على جواز تخفيف  استدل  

َ
 ِمْنُهْم أ

ُ
وَاْنَطلََق الَْملَأ

ا وَاْصبُِروا َرلَى آلَِهتُِكمْ اْمُشو
 .(أيْ )بمعنى  (أنْ )به للداللة على وقوع  ، استدل  (6)

نْتُْم  تعالى: سبحانه و ومثال آخر ساقه المبرد قوله 
َ
ْم أ
َ
َدَعْوُتُموُهْم أ

َ
َسَواٌء َعلَيُْكْم أ

َصاِمتُوَن 
ليبين أن الجملة االسمية "هم يقنطون" ، )أنتم صامتون( في موضع )صمت م( (7)

يِْديِهْم إِذَا ُهْم َيْقنَُطوَن  في قوله تعالى: 
َ
َمْت أ ِإَوْن تُِصبُْهْم َسي ِئٌَة بَِما قَد َ

معنى ، في (8)
 .(9)جملة فعلية )يقنطوا( كما أن )أنتم صامتون( في موضع )صمت م(

   ة مع شاهد  شعري  يذكره بعدها، فعلى سبيل المثال يذكر المبرد قوله يجمع اآلية القرآني
َوتَبََتَْل إِلَْيِه تَبْتِيلًاتعالى: 

نْبَ وقوله تعالى:  (10)
َ
ُ أ ْرِض َنَباتًاوَاّلَلَ

َ
َتُكْم ِمَن الْأ

في  (11)
االستدالل على أن الفعلين إذا اتفقا في المعنى جاز أن يحمل مصدر أحدهما على 

 القيس: بعد اآليتين، وهو قول امرئ  الشعري  ، فقد ذكر الشاهد (12)اآلخر

                                                           

 [.29ن: ]المؤمنو  (1)
 [.21]هود:  (2)
 .1/226انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 [.25]القيامة: (4)
 .1/187انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 [.6]ص:  (6)
 .[193األعراف: ] (7)
 .[36الروم: ] (8)
 .3/178انظر: المقتضب، للمبرد،  (9)
 [.8]المزمل:  10) )
 [.17]نوح:  (11)
 .1/211انظر: المقتضب، للمبرد،  (12)
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 (1)َوُرْضــــــُ  َفَذلَّـــــــْ  َصْعــــــــَبةا َأيَّ ِإْذللِ    ...     ...      ...  ...  

ْدَخلًا لَُيْدِخلََنَُهم ا قوله تعالى: ومثال ذلك أيض    ِمْسِب تعالى: وقوله   (2)يَْرَضْونَهُ  ُمَ
ِ َمْجرَاَها َوُمْرَساَها  ثم يأتي بعد ذلك بقول الشاعر:،  (3)اّلَلَ

 (4)ـباُن ِمَن الَكْرِب الَجــــــــــو ِإذا ُغمَّ َوَأْنُجــــــــ  ـتى ل َأرى ِلي ُمـــــــــــــــــــــقاِتالا ُأقــــــــاِتُل حـ

 وقول لشاعر آخر:

ِحَي الَقــــــــــــــــــواِفيـــــــــــــْم َتْعـــــَألَ   (5)ــيًّا ِبِهـــــــــــنَّ ول اْجِتـــــــــــــــــالَباَفــــــــال ِعــــــــ  ـَلْم ُمَســـــــــــــرَّ

 

 .(6)وذلك للداللة على أن المصدر مفعول أحدثه الفاعل، والزمان والمكان مفعول فيهما

   في الحديث عن نصب الفعل يذكره قبلها، فمثال   ة مع شاهد شعري  يجمع اآلية القرآني 
 ، يأتي بقول الشاعر:(7)مضمرة بعد فاء السببية المضارع بأنْ 

ا ــنــــــاُق ِســـــــــ يا  (8)ـــماَن َفَنــــــْسَتــــــــــــــــــــِريــــــــــــــــــــــَحاِإَلى ُسَلْيـــــــــ  َفِسيــــــــــَحاـــيِري َعَنـــــــــــــــقا

 

                                                           

ْسنى َوَرقَّ َكالم نا  ( هذا عجز بيت، صدره:  1) ْرنا إ لى الح   ... ... ...  َفص 
، والبيت المرئ القيس، ، تقول: رو ضت الخيل، أي: ذللتهرضت: ذللت، فهو أقام اإلذالل مقام الرضى 

 .1/28انظر: خزانة األدب، 
 [.59]الحج: 2) )
 [.21]هود:  (3)

 .1/119البيت لمالك بن أبي كعب، انظر: األشباه والنظائر، السبكي،  (4)
 .62، البيت لجرير، انظر: ديوانه، ( فال عيًّا: أي ال أعيا5)
 .1/212انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
 .2/13، المرجع السابقانظر:  (7)
اإلعراب، البن جني، ، البيت ألبي نجم العجلي، انظر: سر صناعة ( عنق ا: ضرب من السير منبسط8)

1/272. 



25 

ِ َكِذبًا فَيُْسِحَتُكْم ثم يستشهد بعد استشهاده بالشعر بقوله تعالى:  لَا َلْفَتُروا َرلَى اّلَلَ
ِه َفَيِحَلَ َرلَْيُكْم َغَضبِيَولَا َلْطَغْوا فِيوقوله تعالى:   (1)بَََِّذاب  

(2). 

بل أعطاها األولوية في  لمبرد استعان بلغة القرآن الكريم؛إن ابوهنا نستطيع القول 
ندري ما الذي ل، وال توضيح أحكامه وقواعده، وقد زخر تراثه بهذه الشواهد القرآنية الوارفة الظال

محمد عيد إلى القول: إن كتب النحو التي فيها الممارسة العملية للشواهد تشير قاد الدكتور 
ا عن استقراء النص القرآني الستخالص  بوضوح إلى أن دارسي اللغة قد صرفوا أنفسهم قصد 

ا على ذلك كتابي سيبويه والمبرد، والذي يدحض هذا الرأي الذي كثر (3)قواعدهم ، وضرب شاهد 
كتاب  لعودة إلى كتاب المقتضب، وهو أهممن الباحثين المعاصرين اوراج في أبحاث كثير 
. ولو ( آية  200مائة ) فقد بلغت اآليات القرآنية فيه اثنتي عشرة وست ،نحوي بعد كتاب سيبويه

الشاهد القرآني الواحد يكفي إلثبات أي سلمنا بما قاله الدكتور محمد عيد فالسبب بسيط؛ ذلك أن 
ويكون  ،ة، أما الشاهد الشعري فإنه يحتاج إلى شاهد شعري آخر يعززهحكم أو تبيين أي قاعد

 .(4)رديف ا له، وهذا يتضح جلي ا في الشواهد الشعرية التي احتج بها كثير من النحاة
 :موقفه من القراءات القرآنية

في الحروف أو في كيفيتها، من  ةالقراءات القرآنية هي اختالف ألفا  الوحي المذكور 
، والقراءات القرآنية هي جملة من العلوم التي تفرعت عن القرآن (5)تخفيف أو تثقيل، وغيرهما

العرب من أسباب نشوئها واختالفها، وقد ثبت بما ال يدع مجاال   ختالف لهجاتالكريم، وكان ا
ة هي نتاٌج معلوم أن القراءات القرآني  و . (6)للشك في أن القراءات القرآنية من آثار األحرف السبعة

العرب متعددة فنزل عليهم القرآن على  لهجاتلنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، وذلك أن 
من تالوته، فنزل بهذه ليتدبروا معانيه، ويكثروا  يقرأ كل قوم بالحرف الذي يناسبه؛ سبعة أحرف

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ، للتيسير والتسهيل، وإن كان معظمه بلغة قريش هجاتالل
يختارون من القراءات التي سمعوا ما وافق لغتهم، ومن هنا كانت القراءات مرجعها الرواية 

                                                           

 [.61]طه:  (1)
 [.81]طه:  (2)
 .83، الشواهد القرآنية في النحو، علي المعموري، 121، محمد عيد، انظر: الرواية واالستشهاد (3)
 .86انظر: الشواهد القرآنية في النحو، علي المعموري،  (4)
 .1/318انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي،  (5)
 .62انظر: من قضايا القرآن، إسماعيل الطحان،  (6)
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والذي يهمنا هنا أن البصريين . (1)، وليس ألحد أن يقرأ بلغته كما يشاءوالنقل عن الرسول 
كان يسير ا عليهم أن  ،وقفوا عن إخضاع نصوص القرآن الكريم ألصولهم وأقيستهمالذين لم يت

يحتجوا للقراءات ويجروها على مقاييس العربية، فكانوا يستشهدون بالقراءات ويقبلونها إذا جاءت 
 .(2)موافقة للقياس أو تأيدت بالسماع من كالم العرب المنظوم أو المنثور

، فمثال  القرآنيةقراءات الللمبرد، يرى أن المبرد قد استشهد بالمتأمل في كتاب المقتضب و 
ْقف وإن شئت (3)يقول في مجيء األبنية المتحركة من الثالثة جمٌع على )ف ْعل( : َسْقف س 

ِ حركت، كما قال الله تعالى:  ِهْم ُسُقًفالََجََّلَْنا لَِمْن يَْكُفُر بِالرََْحَمِن لُِبُيوت
، وقالوا: َرْهن (4)

ٌن َمْقُبوَضةٌ هْ فَرُ ، وكان أبو عمرو يقرؤها: ر ه ن
، ويقول: ال أعرف الر  هان إال في الخيل، (5)

فَرَِهاٌن َمْقُبوَضةٌ وقد قرأ غيره: 
 ، فجاء بقراءة أبي عمرو مع أنه خالف قراءة الجمهور.(6)

ومثال آخر على اعتماده القراءات القرآنية في التأكيد على صحة توجهه في المسائل 
ْحَيى َمْن َحَيَ َعْن َويَ  النحوية، يقول في إدغام المتماثلين: فمثل اإلدغام قراءة بعض الناس:

بَيََِنة  
َعْن بَيََِنة   يَ َويَْحَيى َمْن َحيِ ، وترك اإلدغام (7) 

. واألمثلة (9)وقد ق ر ئ بهما جميعا (8)
 ا.ال يتسع المقام لذكرها جميع   ة كثيرةٌ على استشهاده بالقراءات القرآني  

 :بعض القراءات رده

باآليات القرآنية، وكذلك  عيفة، فعلى الرغم من كثرة استشهادهالقراءات الض المبرد رد
، وتخطئة ما جاء منها لتي ضعفهابعض القراءات ا في رد   ه لم يتوانإال أن   ؛القراءات األخرى 

والسبب في ذلك الشك في الرواية، أو التمسك باألصل النحوي،  لقواعد اللغة العربية، مخالف ا
ا قراءة من قرأ  يقول: "فأم  فمثال   ولربما لم يكن لدى المبرد علم بالقراءات المتواترة من غيرها،

ه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بن أبي نعيم، ولم يكن له علم )معائش( فهمز فإن  

                                                           

 .22، أثر القراءات القرآنية، عبد العال مكرم، 5انظر: اتحاف فضالء البشر، الدمياطي،  (1)
 .137انظر: الشواهد واالستشهاد في النحو، عبد الجبار النايلة،  (2)
 .2/222انظر: المقتضب، المبرد،  (3)
 [.33]الزخرف:  (4)
 .3/32لقرآن للفراء، معاني ا (5)
 [.283]البقرة:  (6)
 .[22]األنفال:  (7)
 .222معاني القراءات لألزهري،  (8)
 .1/317المقتضب، للمبرد، و  ،2/276النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  انظر: (9)
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ق ف عليها" ،القرآن حروفبالعربية، وله في  وقد و 
حيث نجده في باب العدد  ، ومثال آخر(1)

ِسنِينَ  ثَلَاَث ِمائَةِ يقول: "وقد قرأ بعض القر اء باإلضافة فقال:  هجوهوتفسير و 
وهذا خطٌأ  (2)

 .(3)في الكالم غير جائز"

 ا: الحديث النبوي الشريفثانيا 

من قول أو فعل أو تقرير،  يعر ف العلماء الحديث على أن ه: كل ما نقل عن النبي 
وقد كثر  .(4)ويسمى عند الفقهاء بالسنة أقوال الصحابة التي أقرها النبي  ويضاف إلى ذلك

الجدل حول االستشهاد بالحديث الشريف في إثبات قواعد النحو، وزاد األخذ والرد بين العلماء 
ومنهم من يتوسط بين اإلجازة والمنع.  ،ومنهم من يمنع ،القدماء والمحدثين. فمنهم من يجيز

 وقبل الخوض في مناقشة هذه اآلراء، ينبغي اإلشارة إلى ثالثة أمور:

 : هو أفصح العرب، وأنه لم يكن يتكلم إال بأفصح  على أن الرسول  قاالتقفاأوال 
اللغات، وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة  غير لغته، فإنما يتكلم بذلك مع أهل 

ا أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة  .(5)تلك اللغة على طريق اإلعجاز، بل إنهم قالوا: إن قريش 

ن ما قيل من أن الحديث قد ظل قرابة القرن من الزمان لم يدون وكان يتداول ثاني ا: إ
ا من األحاديث دونه رجال كبير  بالرواية الشفهية وحدها، قول تدحضه حقائق التاريخ؛ ألن قسم ا 

يحتج بأقوالهم في العربية، وألن كثير ا من الرواة كانوا يكتبون األحاديث عند سماعها، وذلك مما 
لى روايتها بألفاظها، وقد سار الحفا والرواية جنب ا إلى جنب مع الكتابة والتدوين، ال يساعد ع

 .(6)وال ينفي وجود أحدهما وجود األخرى  ،يفصل بينهما فاصل من الزمن

؛ حديث كان مختلف ا عن موقف النحاةن موقف كثير من أصحاب المعاجم في الثالث ا: إ
بن أحمد  ث النبوية. وإذا نظرنا في معجم العين للخليلإذ امتألت المعاجم اللغوية باألحادي

 ل ومقاييس اللغة البن فارس،الفراهيدي، والصحاح للجوهري، والتهذيب لألزهري، والمجم

                                                           

 .1/261المرجع السابق،  (1)
 [.25]الكهف:  (2)
 .2/169المقتضب، المبرد، ، و 2/312الجزري، النشر في القراءات العشر، البن انظر:  (3)
 .1/1يح البخاري، تحقيق البغا، حانظر: مقدمة ص (4)
 .1/28الصاحبي، أحمد بن فارس، انظر:  (5)
 .122انظر: مصادر الشعر الجاهلي، ناصر األسد،  (6)
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ذا االختالف الواضح، وهم البالغة للزمخشري، شعرنا بهوأساس  والمخصص البن سيدة،
  يقولون: إن اللغة أخت النحو.

األمور الثالثة، نأتي إلى آراء النحاة في االستشهاد باألحاديث، فهم بعد اإلشارة لهذه 
 ينقسمون إلى ثالث طوائف:

: المانعون لالستشهاد بالحديث النبوي  الشريف، وأول من تعرض لهذه القضية هو أبو األولى
الحسن ابن الضائع في شرحه لكتاب الجمل للزجاجي، إذ قال: تجويز الرواية بالمعنى 

 يث،دعندي في ترك األئمة كسيبويه وغيره االستشهاد على إثبات اللغة بالح هو السبب
وصريح النقل عن العرب، ولوال تصريح العلماء بجواز  ،واعتمدوا في ذلك على القرآن

النقل بالمعنى في الحديث، لكان األولى في إثبات فصيح اللغة كالم النبي صلى الله 
. ولقد أثير هذا الموضوع مرة أخرى على يد أبي (1)عليه وسلم؛ ألنه أفصح العرب

لشرح التسهيل البن مالك، ووقف من اتجاه ابن مالك في حيان، عندما تعرض 
ا من المتقدمين والمتأخرين سلك  ا، يقول: وما رأيت أحد  االستشهاد بالحديث موقفا متشدد 

لألحكام من لسان  هذا الطريق غيره، على أن الواضعين األولين لعلم النحو، المستقرئين
والخليل وسيبويه من أئمة البصريين،  وأبي عمرو بن العالءعيسى بن عمر العرب، ك

والكسائي والفراء وعلي بن المبارك األحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا 
ى هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة األقاليم كنحاة فذلك، وتبعهم 

، وحجتهم أنه وقع اللحن كثير ا فيما روي من الحديث؛ ألن كثير ا (2)وأهل األندلسبغداد 
 .(3)من الرواة كانوا غير عرب، كما أن أئمة النحاة لم يحتجوا بشيء منه

فقد كان يستشهد  ،ابن خروف : وهي التي أجازت االستشهاد بالحديث، ولعل من أبرزهمالثانية
بحيث صار مذهب ا يعرف به، وتبعه في ذلك  ابن مالك بالحديث كثير ا، وتوسع فيه

تهم أن اإلجماع منعقد على أن النبي  الرضي وابن هشام أفصح العرب  ، وكان حج 
 .(4)لسان ا، وأن األصل رواية الحديث كما سمع وعدم التبديل فيه

                                                           

 .1/23، خزانة األدب، عبد القادر البغدادي، 18انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (1)
 .1/22. خزانة األدب، 17انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (2)
 .1/23انظر: خزانة األدب، للبغدادي،  (3)
 .1/23، خزانة األدب، 18انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (4)
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طت الطائفتين، وعلى رأسها اإلمام أبو الثالثة د رأى الشاطبي، وق إسحاق: وهي التي توس 
الحديث قسمين: قسم ا اعتنى ناقله بمعناه دون لفظه، ولم يقع به استشهاد أهل اللسان، 

وقسم ا اعتنى ناقله بلفظه لمقصود  خاص، وهذا يصح  االستشهاد به
(1). 

سار في استشهاده في االستشهاد بالحديث، نجد أن المبرد قد  ةوبعد عرض اآلراء الثالث
، فلو أردنا أن نقارن ما استشهد االستشهاد باألحاديث مبعد العلماء قبلهة مسلك باألحاديث النبوي  

ها تكاد ال تذكر، فقد به من األحاديث بشواهده من اآليات القرآنية أو األبيات الشعرية، فإن  
ا استشهد بخمسة أحاديث فقط، ولم ينسب منها إلى النبي   َس يْ لَ وهو قوله: " ،إال حديث ا واحد 

ا بهذا الحديث على أن  )أحمر( إذا جعل اسم ا، جمعته بالواو ، مستشهد  (2)"ةقَ دَ َص  روات  ْض ي الخَ ف  
والنون، فقلت: )األحمرون( و)األصفرون(، وقلت في المؤنث: )حمروات( و)صفروات(، 

ا ،و)الخضروات( في هذا الموضع ما أكل رطب ا ولم يصلح أن يد خر فيؤكل يابس 
(3)

. 

ا به على أن  )است( فعل متحرك (4)والحديث اآلخر قوله: )العين وكاء السه( ، مستشهد 
العين، ويدلل على ذلك )استاه(، فإن قال قائل لعلها )َفْعل( أو )ف ْعل( فإن الدليل )َسْه(، فترد 
الهاء التي هي الم، وتحذف العين ويفتح السين، وهذا الحديث نفسه ينسبه إلى سيدنا علي 


(5). 

، فإذا دعوت شيئ ا به والم المدعو إليه ،في باب الم المدعو المستغاث والحديث الثالث
على جهة االستغاثة فالالم معه مفتوحة، تقول: يا للناس، ويا لله، وفي الحديث لما طعن العلج 

، فإن دعوت إلى شيء، فالالم معه (6)صاح: يا لله للمسلمين -رحمه الله–أو العبد عمَر 
تقول: يا للعجب، ومعناه: يا قوم تعالوا إلى العجب، فالتقدير: يا قوم للعجب أدعو، أما  ،مكسورة

نحو قولك: للماء  ،فإنما كسروا الالم كما كسروا مع كل ظاهر ،قولهم، يا للعجب ويا للماء

                                                           

 .17انظر: األقتراح، للسيوطي،  (1)
ن الدار ، وسن2/129، وروي هذا الحديث في سنن البيهقي الكبرى، 2/215انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)

 .2/137، والجامع الصغير، للسيوطي، 2/92قطني، 
 .2/215انظر: المرجع السابق،  (3)
 .1/372المعجم الكبير، الطبراني، و ، 1/118سنن البيهقي الكبرى،  (4)
 .1/171انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .2/252 المبرد، ،والمقتضب ،3/262النهاية في غريب األثر، انظر:  (6)
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 ؛فإنما فتحت على األصل ،ولعبد الله الثوب. وأما المفتوحة التي للمستغاث ،ولزيد الدار ،أدعو
(1)فرق بينها وبين هذه التي وصفنالي

. 

والحديث الرابع في المقتضب يستدل به على اسم الفعل )حي هل( ويذكر أنهما اسمان 
ا، وفيه أقاويل: أجودها: )حي هل بعمر( جعال اسم ا واحد 
فإذا وقفت قلت: حي هال، فجهلت  (2)
يا فتى، وتقديره في العربية: بادر  األلف لبيان الحركة، وجائز أن تجعله نكرة فتقول: حي هال

( في معنى )هلم ( بذكره، وإنما )حي 
(3). 

والحديث الخامس قوله: "أول حي آلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهينة، وقد 
  .(4)آلفت معه بنو سليم بعده"

ولعل السبب في ندرة استشهاده باألحاديث هو ومن قبله من العلماء، ومن جاء بعده 
إلى عهد ابن مالك، هو ما ذهب إليه السيوطي؛ أن غالب األحاديث مروي بالمعنى، وقد  كذلك

موا وأخر   ،ن، فزادوا ونق صواتداول األعاجم تلك األحاديث قبل أن تدو   وا؛ لهذا ترى الحديث وقد 
ألنه  ؛، ولست أميل إلى ما قاله السيوطي(5)الواحد في القصة الواحدة مروي ا بأكثر من وجه

ما كان قائل الحديث من الفترة التي سمح بأخذ اللغة منها، ومن تلك المنطقة التي أخذت لطال
وي الحديث بالمعنى؛منها اللغة، فما الذي يمنع أخذ الحديث منها  ألن من قاله  حتى وإن كان ر 

ا من العلماء المتقدمين سواء  البصريين أو الكوفيين إبو حيان يقول: يستشهد بكالمه. وأ لم ن أحد 
من العلماء األوائل  ، ومع هذا وحسب اطالعي فلم يصدر عن أحد  (6)يستشهد بالحديث النبوي 

وقد أجاز ابن مالك  بالحديث، بل التزم جميعهم السكوت،أنهم أجازوا أو منعوا االستشهاد 
 .(7)وتبعه في ذلك ابن هشام ،االستشهاد بالحديث مطلق ا

 
 

                                                           

 .2/252، المقتضب، المبردانظر:  (1)
 .6/128مسند أحمد،  (2)
، وتكملة الحديث: "إذا ذكر الصالحون فحيهال بعمر"، وقد ورد في مسند 3/225انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)

 .6/128أحمد، 
 .2/182المقتضب، للمبرد،  (4)
 .22انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (5)
 .22انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (6)
 .29انظر: أصول النحو العربي، د. محمود نحلة،  (7)
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 ا: كالم العربثالثا 

، واستخرجوا منه وأمثال   ونثر   األوائل في جمع كالم العرب من شعر  اجتهد العلماء 
 كبيرة   الشواهد التي استعانوا بها على وضع قواعد اللغة العربية، واستنبطوا أحكامها، فكانت ثروة  

نوها في كتبهم ومعاجمهم ودواوين شعرهم، فمن المعلوم أن البادية العربية هي التي تحتضن  َدوَّ
والقاعدة  نقل السليقة العربيةوي األصيل، وهي التي اعتمد عليها علماء اللغة في النموذج اللغ
 كم إليها في تصحيح الخطأ واللحن.التي يحت

ولذلك نجد علماء اللغة يذهبون ويرتحلون إلى البادية، ويمكثون الفترات الطويلة؛ حتى 
قيس و  اللغة من بين قبائل العرب هم: قريش يأخذوا اللغة من منبتها الرئيس، والذين نقلت عنهم

وتميم وأسد، فهؤالء عنهم أخذت أكثر اللغة ومعظمها، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، 
، ويرى ابن جني أن علة االمتناع عن األخذ عن أهل (1)ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم
وأهل المدر من االختالل والفساد  ض للغات الحاضرةرَ المدر كما أخذ عن أهل الوبر؛ ما عَ 

والخطل، ويقول: "لو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد 
ا لو فشا في أهل الوبر ما شاع للغتهم، لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. وكذلك أيض  

لوجب رفض  نتشارها،وا وانتقاض عادة الفصاحة ،في لغة أهل المدر من اضطراب األلسنة
ه أخذ عن ن  إ :تلف في تحديد عصر االحتجاج فقيلوقد اخ، (2)وترك تلقي ما يرد عنها" ،لغتها

هـ، وأخذ من بعد هذا العام حتى عام 022أهل الوبر والمدر، منذ العصر الجاهلي وحتى عام 
وال يفوتنا . (3)هـ من البادية فقط. ومع هذا فإن األصمعي ختم االحتجاج بشعر ابن هرمة022

ذكر ما لقيه علماء البصرة األولون من عناء طويل عند قيامهم باستقراء كالم العرب في 
الحواضر والبوادي بالسماع منهم كالمهم ومروياتهم بغية الحصول على ما يرمون من الشواهد. 

وه ذخيرة لغو  ية ال وقد حوى كتاب سيبويه شواهد غزيرة اطمأن إليها النحاة من بعده، حتى عد 
  .(4)تنضب لما تهيأ لها من أسباب الفصاحة وشدة تحرز صاحبها

كالم العرب وخاصة  ،فاستقى كثير ا من شواهده ،وال شك أن المبرد تأثر بمنهج سيبويه
واحتج  ،بل بنى عليها آراء نحوية تفرد بها عان بها في تثبيت قواعده النحوية؛شعره ونثره، فاست

                                                           

 .26انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (1)
 .2/7الخصائص، البن جني،  (2)
 .19انظر: في أصول النحو، سعيد األفغاني،  (3)
 .59، في أصول النحو، لألفغاني، 27، ارتقاء السيادة، الشاوي، 22انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (4)
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ة، ة والصرفي  على تثبيت قواعده النحوي   فاستعان به، كثير ا وعول عليهبها، واعتمد كالم العرب 
 وتضمن كالم العرب ما يأتي:

 الشعر -0

ة نجـد أن الغالـب فيهـا هـو االستشـهاد بالشـعر، ويبـدو إذا أمعنا النظر في الشواهد النحوي ـ
القـرآن  وكـان علمـاءمكانـة الشـعر فـي نفوسـهم، ثـم هـو أسـهل فـي الحفـا،  هو أن السبب في ذلك

 .(1)إذا أشكل عليهم شيء من القرآن استشهدوا بالشعر

وغريـــب  ،ل مـــن غريـــب كتــاب اللـــه جـــل ثنـــاؤهشـــكَ الشـــعر حجــة فيمـــا أَ "وقــال ابـــن فـــارس: 
 .(2)"وحديث صحابته والتابعين حديث رسول الله 

ا وخمســـين وســـبع فـــي المقتضـــب شـــواهد المبـــرد بلغـــتوقـــد  ( بيـــت  مـــن 220مائـــة ) واحـــد 
، ى وامـرؤ القـيس والنابغـة الـذبيانيوأكثر من استشهد بشعرهم من شـعراء الجاهليـة األعشـ الشعر،

، لعجــاج وأبــو الــنجم والحطيئــة وحســانومــن شــعراء اإلســالم الفــرزدق وجريــر ورؤبــة وذو الرمــة وا
 .(3)ومن الشواعر الخنساء وليلى األخيلية

 (083) ئـــةام ثـــالثنين و ثمـــا ، فقـــد بلغـــتد المبـــر  د ممـــا استشـــهد بـــه ســـيبويهوأغلـــب شـــواه
كاألصمعي وأبي  ،، وعلماء اللغة اآلخرينوال سيما المازني ،ستقاه من شيوخهعما ا ، فضال  شاهد  
ي علــى ، ولــم يستشــهد بشــعراء عصــره كــالبحتر ألعــراب فــي زمانــه كع مــارة بــن عقيــلوبعــض ا ،زيــد

الع ـرى، وأ لفـة سـقطت بهـا وبين البحتري صـداقة وثيقـة ، إذ كانت بينه الرغم من عالقته الطيبة به
 .(4)، حتى كتب إليه البحتري يدعوه إلى مجلس أ نس  الك لفة

كغيره من البصريين في موقفهم من كالم  -رحمه الله–والنتيجة التي نخرج بها أنَّ المبر  د 
كقبيلة قيس  ،ولم يخالطوا أهل الحواضر ،العرب، ال يأخذون إال ممن عاش في كبد الصحراء

. (5)وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ، ولم ي ؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم

                                                           

 .269اإلعجاز البياني للقرآن، عائشة عبد الرحمن، انظر:  (1)
 .232انظر: الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس،  (2)
 .1/52انظر: المقتضب، المبرد،  (3)
 .97، والمبر  د سيرته ومؤلفاته، 2/185، و1/31، و 1/22انظر: مقدمة المقتضب:  (4)
 .59األفغاني، ، وفي أصول النحو،  22انظر:  االقتراح، السيوطي،  (5)
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كَر هذه  -رحمه الله–والمبر  د  حذا حذو أسالفه من علماء اللغة ، والدارس لتراثه يجد ذ 
 .(2). وقد يروى له سماعا  عن ع مارة بن عقيل وآخرين(1)القبائل

( نْ ا )م  قوله: "أم  نذكر مثاال  فقط،  -وهي كثيرة–تشهاد المبر  د بالشعر ومن األمثلة على اس
 ،اءني من أحد(، و)ما كلمت من أحد(فقولك: )ما ج ،الزائدة التي دخولها في الكالم كسقوطها

 ومثل ذلك قول الشاعر:

ـــــُودِ  لَ  ـــــِك ِضـــــْ َ  ال ـــــَجَزْيُت ـــــَتثَ م   ْبِتهِ ا اْس
 

ْ َ  ِمـْن َأَحـد  َقْبلـيَوَما ِإْن جَ    (3)زاِك الضِ 
 
 

 .(4)"لت على أنه للنكرات دون المعارف، إال أنك دل  فهذا موضع زيادتها
 النثر -9

فهناك من يرى أن النحويين عندما وضعوا قواعدهم غلبوا الشعر  ،أما االستشهاد بالنثر
ة، ومع هذا نجد الشواهد الشعري  ا على على النثر، وطبقوا على النثر القواعد التي وضعوها اعتماد  

من صفحاته إال  صفحةٌ  فال تكاد تخلو ،استشهاده بالنثرمن ر كثأد في كتابه المقتضب المبر  
ويذكر فيها ما سمعه من منثور العرب، أو ما يستدل به من لفظه، فمما جاء من لفظه، ما ذكره 

تاء والياء والنون، وذكر األمثلة وال ، وهي الهمزةفي دخول الزوائد األربعة على الفعل المضارع
التالية: )أفعل أنا، وتفعل أنت وهي، ونفعل نحن، ويفعل هو(، ومن األمثلة على استشهاده بكالم 

َعَسل َفَأنت ال المبالغة، حيث قال: ومن كالم العرب: )أما ةعلى صيغالعرب، ما استشهد به 
 والبوائك هي النوق السمان. (6)، وكذلك: )إن ه لمنحار بوائكها((5)شرَّاٌب(

إن ه  ضروٌب رؤوَس )واستشهد أيضا  على صيغة المبالغة التي على )فعول( بقولهم: 
ارعين  . (8) (أنَّه  َلمنحاٌر بوائكها)وعلى صيغة )مفعال( بقول بعض العرب:  (7)(الد 

 
                                                           

 .225، 185، 3/11، و121، 2/82، و198، 125، 65، 59، 57، 1/28انظر: الكامل، المبرد،  (1)
 .222، 3/161، و253، 168، 165، 127، 1/32السابق،  المرجعانظر:  (2)

 .1/32البيت ألبي ذؤيب الهذلي، ديوانه،  (3)
 .2/137انظر: المقتضب، المبرد،  (4)
 .2/112، السابق المرحعانظر:  (5)
 .2/113، نفسهانظر: المرجع  (6)
 .2/112انظر: المقتضب، المبرد،  (7)
 .2/112انظر: المرجع السابق،  (8)
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 األمثال -3

المقتضب اثنين وأربعين د في كتابه د باألمثال العربية، فبلغت أمثال المبر  استشهد المبر  
على أن  )لو( ال تقع إال على فعل، فإن  استشهادهمن األمثال التي ساقها في كتابه ، ف( مثال  00)

وار   ل، ومثل ذلك قو قدمت االسم قبل الفعل فيها، كان على فعل مضمر العرب: "َلْو ذات  س 
: لوال أصلها )لو( و )ال( استشهد به ع، (2)إنما أراد: لو لطمتني ذات سوار (1)َلَطَمْتن ي" لى أنَّ
وأ وقعتا على هذا المعنى، فإن حذفت )ال( من قولك )لوال( انقلب المعنى  ،اا واحد  جعلتا شيئ  

 ولو كان زيدٌ  وذلك قولك: لو جاءني زيٌد ألعطيت َك، ،فصار الشيء في )لو( يجب لوقوع ما قبله
ولو ال تقع إال على فعل، فإن قد مت االسم قبل  ،فلوال في األصل ال تقع إال على اسم ،َلَحَرَمكَ 

نتُْم َتْملِ  وذلك كقوله  ،الفعل فيها كان على فعل مضمر
َ
ُكوَن َخَزآئَِن رَْحَمةِ قُل ل َْو أ

 ِ َرب 
وما )ما ي حكى من األسماء  في باب (أحق  الخيل  بالركض  الم عار  )واستشهَد بالمثل  ،(3)

ه  فرجال   ييعرب(، فمن الحكاية أن ت سم   َل بعض  نحو تسميتهم:  ،ي بعض، أو امرأة  بشيء  قد َعم 
، وَبَرَق ْنْحر ه  ، فما كان من ذلك فإعرابه في كل  موضع أن يسلم على  اا، وذر ى حب  تأب َط شر  

َل بعض    .اشر   ، وجاءني تأبطَ انحو: رأيت تأبَط شر   ،ه  في بعضهيئة  واحدة  ألن ه  قد َعم 

استشهد به على جواز عود  (4)(في بيت ه  ي ؤتى الحكم)استشهد بها  ومن األمثال التي
ا متقدم رتبة ، وهناك أمثال كثيرة أ خرى استدل بها على مسائل نحوية الضمير على متأخر لفظ  

 .(5)مختلفة
 العرب لهجات -4

ة أو كما تسمى ة غربي  وهناك لغتان رئيستان عظيمتان من لغات العرب، إحداها قرشي  
 ة  ن بمكان، وقد حظيت هاتان اللغتا(6)ة(كما تسمى )تميمي  ة أو ة شرقي  ة( واألخرى نجدي  )حجازي  
ا، فاعتمدهما في استدالالته وشواهده، ومن ذلك ما ذكره د، وقد أقام لهما وزن  عند المبر   ة  عظيم

                                                           

، وذكره ابن 2/193مثل يقوله الكريم إذا لطمه اللئيم، انظر: جمهرة األمثال، أبي هالل العسكري،  وهو (1)
سالم في كتابه األمثال، في باب الكريم يظلمه الدنيء والخسيس وما يؤمر به من دفعه عنه، انظر: 

 .1/268األمثال، ابن سالم، 
 .3/77انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
 .[122اإلسراء: ] (3)
 .2/72، ومجمع األمثال، الميداني،  2/122انظر: المقتضب، المبرد،  (4)
 .72، 25، 3/15و  2/125، المبرد، انظر: المقتضب (5)
 .59انظر: دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح،  (6)
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صة، ا أهل الحجاز خا"فأم  ا، من لحاق الواو بعد هاء الضمير إذا كان الحرف الذي قبلها مكسور  
فهم يقرأون: على األصل،  يقصد إلحاق واو زائدة للهاء عند الوصل، فعلى األمر األول فيها

ْرَض  فََخَسْفَنا بُِهو
َ
َويَِدارُِهو الْأ

وذلك لمجاورة الكسرة  ،، أما أهل تميم فيقرؤونها بالياء(2)"(1)
 هاء الضمير.

ــيَس فقــالوا: مــا زيــٌد مــن ذلــك حديثــه عــن )مــا(، فــذكر أن أهــل الحجــاز أعملوهــا عمــل و  ل
ودل ـت  ،وتنفي ما يكون في الحال، وما لم يقع، فلم ا خل صت في معنى )ليس( ،فتقع مبتدأة   ،قائما  

ل  واحدة  ت غني عن األخرى تدل  عليه، ولم يكن بين نفَيْيه   على ما  –ما فصل البتة حتى صارت ك 
َهـاتِِهمْ  و  (3)را  َما َهـَذا بَشَ  أجروها م جراها، فمـن ذلـك قولـه تعـالى:  م َ

ُ
َ أ ا ُهن  م َ

ـا بنـو (4) ، أم 
ــــ ا علـــى حالهـــا بمنزلـــة )إن مـــا( إذا قلـــت: إن مـــا زيــــٌد تمـــيم فيقولـــون: مـــا زيـــٌد منطلـــق، يـــدعونها حرف 

 .(5)منطلقٌ 

ألن هــا موافقــة للقيــاس، يتضــح  ؛ورجــح كفــة )مــا( التميميــة ،وقــد فاضــل المبــر  د بــين اللغتــين
هذا في قوله: فأم ا قول بنـي تمـيم فعلـى أن هـم أدخلـوا )مـا( علـى المبتـدأ، وقـد عمـل فـي خبـره، كمـا 

ألنَّهـم أدخلوهـا علـى كـالم  ؛يعمل الفعل في فاعله، فكأن  قولهم: ما زيٌد عاقل، بمنزلة: ما قـام زيـدٌ 
ــه  فــي بعــض، فلــم ي غي ــر . والحــروف تعمــل إذا (6)دخل عامــل علــى عامــلألنَّــه ال يــ ؛قــد عمــل بعض 
وال تباشر الفعـل، أو تباشـر الفعـل وال تقـرب االسـم، ولكـن  ،كانت مختصة، أي تدخل على االسم

هذه القاعدة ال تطرد في كالم العرب كما رأينا في )ما( الحجازية، ومع هذا فلغة القـرآن تعضـدها 
لوال يخفى على أحد  أنَّ القرآن هو ك ،وتساندها تاب العربية األو 

(7). 

ا؛ ألن هم، ويعلل لهم ما قالوا، ومن ذلك ذكره مما حذف استخفاف  يا وال يسموقد يذكر قوم  
مثل: بني ما ظهر دليل عليه، قولهم )ولم يذكر القبيلة( في كل قبيلة تظهر فيها الم المعرفة؛ 

، فيحذفون النون لقربها من الالم، ألنهم ني العنبر، هو بلعنبر، وبلهجيمالحارث، بني الهجيم، ب

                                                           

 .1/61الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، ، [81القصص: ] (1)
 .1/313المقتضب، المبرد،  (2)
 .[31يوسف: ] (3)
 .[2المجادلة: ] (4)
 .2/188انظر: المقتضب، المبرد،  (5)
 .51، وأبو العباس المبر  د وأثره في علوم العربية:محمد عبد الخالق عضيمة،2/189 المقتضب، المبرد،انظر:  (6)
 .226، وتأريخ اللغات السامية، أ. ولفسون،  152انظر: أصول النحو العربي، الحلواني،  (7)
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يكرهون التضعيف، فإن كان مثل: بني النجار، والنمر والتيم، لم يحذفوا؛ لئال يجمعوا عليه 
 .(1)علتين: اإلدغام والحذف

ئ بعض اللغات قوله: "ومن العرب َمْن يقول في تصغير ومن ذلك  ،ومع هذا قد يخط  
، ويقصد بشبيه الغلط أنها (2)قياس، إنما هو شبيه بالغلط")َفَرْزدق(: )فريزق(، وليس ذلك بال

آخر ذكره المبرد َخطَّأ فيه  خالفت القياس، فهي لغٌة ال ي ْنَطق بها إال عند بعض القبائل. ومثالٌ 
م  بعض اللغات، قوله: "وناس من بكر بن وائل يجرون الكاف مجرى الهاء ، إذا به م( –)بك 

وهذه ظاهرة ، (3)عالمة إضمار كالهاء. وذلك غلط منهم فاحش"كانت مهموسة مثلها وكانت 
. (4)وناس من بكر بن وائل ،وقوم من كلب ،وت عزى إلى ربيعة ،لغوية يسميها اللغويون )الَوْكم(

وتعليل هذه الظاهرة يخضع لقانون المماثلة بين األصوات المتجاورة، إذ تأثرت ضمة الكاف بما 
لتنسجم مع ما قبلها. وعلق الدكتور رمضان عبد التواب  ؛كسرة بلها من كسرة أو ياء، فقلبتق

 .(5)"لم يقف المبر  د على سر  هذه الظاهرة"بقول ه : 

 

 

 

 
  

                                                           

 .1/386، المقتضب، المبردانظر:  (1)
 .2/227المرجع السابق ،  (2)
 .1/222المرجع نفسه،  (3)
 .133انظر: فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب،  (4)
 .133المرجع السابق،  (5)
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 المبحث الثاني
 مراعاة القياس وموقفه منه

ه ابن األنباري فقال: هو حمل غير ة، وقد عرف  يعتبر القياس من أدلة النحو األساسي  
، وهو معظم أدلة النحو والمعمول به في غالب مسائل (1)المنقول على المنقول إذا كان في معناه

، ويقول (2)النحو، لهذا قيل في حده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب
 الكسائي: 

ـــــــــــــع  ِإنَّمـــــــــــــا النَّْحـــــــــــــُو ِقيـــــــــــــاس  ُيتََّب
 

 ... ...    ......    ...(3) 
 

ر لما عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر ما بآخ" نَّه  إ :وقال الدكتور علي أبو المكارم
لدكتور محمد خير الحلواني . وذكر ا(4)"الملحق حكم ما ألحق به يبينهما من شبه أو علة فيعط

وإعطاء المقيس حكم المقيس عليه في اإلعراب أو  ،حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما" أنَّه  
وهذه التعريفات متقاربة وال بدَّ لعملية المقايسة بين األشياء من أربعة  .(5)"البناء أو التصريف

 .(6)أطراف، هي: المقيس والمقيس عليه والجامع بينهما والحكم

من أصول النحو؛ ألن النحو كله قياس، فما هو إال  أصال  فال يمكن أن ينكر القياس 
: )قرأ زيد( فإنه يجوز أن  عندما يقول العربي  فسمع فقيس عليه. فمثال   ،كالم قيل من العرب

نسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى يصح القراءة منه، وال يمكن حصر تلك األسماء بالنقل فهذا 
ا ال ي  ا نقلوضع  وضعت فإنها  ،ا، بخالف اللغةقلي  ا ال نا قياسي  محال. فال بد أن يوضع وضع  

 .(7)اقياسي  

 

                                                           

 .25اإلغراب في جدل اإلعراب، ابن األنباري،  (1)
 .95لمع األدلة، ابن األنباري،  (2)
ل  َأْمر  ي ْنَتَفع  ...  ... صدر بيت، وعجزه ... هذا (3)  َوب ه  ك 

 .78انظر: في أصول النحو، سعيد األفغاني،       
 .13أصول التفكير النحوي، أبو المكارم،  (4)
 .91أصول النحو العربي، الحلواني،  (5)
 .13تفكير النحوي،أبو المكارم، ، وأصول ال71، وكتاب االقتراح،السيوطي، 93ينظر لمع األدلة، األنباري،  (6)
 .72انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (7)
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 :(1)وللقياس أربعة أركان، وهي

األصل )وهو المقيس عليه(، أو المحمول عليه، وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو  .0
 باإلجماع.

 الفرع )وهو المقيس(، أو المحمول، وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها. .0

 ما يثبت للفرع.الحكم، وهو  .3

 العلة الجامعة بين األصل والفرع. .0

ا عليه م  تقول: )اسم أسند الفعل إليه مقد   ،فاعله  في الداللة على رفع ما لم يسمَّ فمثال  
 ا على الفاعل(، فاألصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم يسم فاعلها قياس  فوجب أن يكون مرفوع  

 .(2)، والعلة الجامعة هي اإلسناد، والحكم هو الرفع)أي: نائب الفاعل(
ع بعض الشروط لهذه األركان األربعة وقد و ض 
(3): 

   ا عن سنن القياس، فما كان كذلك ا خارج  ففي األصل )المقيس عليه(: يشترط أال يكون شاذ
 كتصحيح )استحوذ(. ،ال يجوز القياس عليه

  كالم العرب.وفي الفرع )المقيس(: يشترط فيه أن يكون من 
  وفي الحكم: يشترط أن يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، واختلف في القياس على

 حكمه. األصل المختلف في
 ع.ر وفي العلة: يشترط أن تكون العلة مشتركة بين األصل والف 

لى فريقين: فريق رفضه  وحاول االقتصار إسم العلماء في موقفهم من القياس وقد انق
وااللتزام به والجمود عليه، ولم يكتب لهذا الفريق البقاء لمخالفت ه  طبائع األشياء  ،على السماع

السارية في ركاب التجدد، إذ إنَّه  من غير المعقول أن يكون كالم نا كل ه  بمفرداته وتراكيبه واردا  
نشط إنَّه  ليَس ممن ي"عن العرب، وقد مث ل هذا الفريق األصمعي، وقد قال عنه ابن جني: 

ورأى أن المصير إليه  ،وأخذ به ،. وفريق اعتمد القياس(4)"للمقاييس وتوفره على ما يروى ويحفا
ضرورة تمليها علينا أبنية اللغة المتجددة، وقد مث ل هذا الفريق الخليل بن أحمد الفراهيدي فقد 

                                                           

 .99انظر: أصول النحو العربي، محمود نحلة،  (1)
 .93انظر: لمع األدلة، األنباري،  (2)
 .75انظر: اإلقتراح، للسيوطي،  (3)
 .1/361الخصائص، ابن جني،  (4)
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. وال بد من اإلشارة إلى أنَّ (1)"وكاشف قناع القياس في علمه ،سي د قومه"وصفه ابن جني بأنَّه : 
. ومن هنا اختلف العلماء (2)القياس ال بدَّ له مستند من السماع، إذ كيف ي قاس على ما لم ي سمع

في مقدار النصوص التي تخول القياس عليها إلى مدرستين كبيرتين، هما مدرسة البصرة 
 .(3)ومدرسة الكوفة

له فيه على أنه أوجب في المقيس عليه أن أقوا د يهتم بالقياس، وتدل  وقد وجدنا المبر  
رد ال ، وهذا واضح في قوله: "القياس المط  وال يقاس على الشاذ   ،ا، وأنه ال يؤخذ بالقليليكون كثير  

، وهذا يرد به على رأي الدكتور محمود حسني محمود الذي (4)تعترض عليه الرواية الضعيفة"
ويؤكد بطالن ، (5)في بعض األحيان على الشاذ   ذهب إلى أن المبرد اقترب من الكوفيين بقياسه

واعتمدت عليها في مقاييسك  ،إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك"هذا القول أيضا  قول المبر  د: 
 .(6)"كثرت زالتك

كثير من كالم العرب، قوله: "واعلم أن القياس وأكثر كالم ومما يدلل على قياسه على ال
ا على قولك: هذه أربعَة عشَر، عشَرك، وخمسَة عشَرك، فتدعه مفتوح  العرب أن تقول: هذه أربعَة 

ا ما جاء في ذوات الياء والواو التي ياءتهن وواوتهن المات، وذلك . وكذلك أيض  (7)وخمسَة عشَر"
قولك في َرْمية: َرَميات، وفي َغْزوة: َغَزوات، وفي َقْشوة: َقَشوات، كما تقول في )َفَعلة(؛ نحو: 

اللتقاء الساكنين اللتبس بَفعال من غير المعتل. َحَصيات وَقَنوات؛ ألنك لو حذفت ة، َحصاة وَقنا
)َرمى( ألف التثنية للزمك فجرى هنا مجرى َغَزوا وَرَميا؛ ألنك لو ألحقت ألف )َغزا( وألف 

فالتبس االثنان بالواحد، فكنت تقول لالثنين: َغزا وَرَمى. فلما كان هذا  ،اللتقاء الساكنينالحذف 
 .(8)على ما ذكرت لك لم يحذف

                                                           

 .1/361الخصائص، ابن جني،  (1)
 .21السيوطي، انظر: االقتراح،  (2)
 .27، والقياس في النحو، الزبيدي،  26انظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، السامرائي،  (3)
 .1/52الكامل، للمبرد،  (4)
 .111انظر: المدرسة البغدادية في تأريخ النحو العربي، لمحمود حسني محمود،  (5)
، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، 3/29والنظائر، السيوطي، ألشباه ا ،127انظر: والمقتضب، المبرد،  (6)

 .226الدجني، 
 .2/177المقتضب، للمبرد،  (7)
 . 2/191انظر: المرجع السابق،  (8)
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 ؛ مااا كبير  في كتابه المقتضب يراعي القياس، ويلتزم به التزام   -رحمه الله–كان المبر  د 
َمْن يقول  قوله: "ومن العرب :ايات وبعض األقوال، ومن ذلك مثال  دفعه إلى تخطئة بعض الرو 

، ويقصد بشبيه (1)في تصغير )َفَرْزدق(: )فريزق(، وليس ذلك بالقياس، إنما هو شبيه بالغلط"
 بها إال نادر ا عند بعض القبائل.الغلط أنها لغٌة ال ي ْنَطق 

ا في كتابه، ومن المالحا في كتابه كثرة استخدامه للفا )أقيس( فقد تردد هذا اللفا كثير  
فأن تقول في َبْيضة: َبْيضات، وفي  ،قيس واألكثر في لغات جميع العربفمنه قوله: "أما األ

 .(2)َجْوزة: َجْوزات، وفي َلْوزة: َلْوزات"

 والشواهد على استعمال القياس كثيرة في كتابه.

د وهــي تعــارض القيــاس مــع الســماع، فقــد كــان المبــر   مهمــة   وال بــد مــن اإلشــارة إلــى مســألة  
 ذَ وَ حْ تَ اْسههالســماع ويتــرك القيــاس، ومثــال ذلــك ، يأخــذ بردالمط ــ الســماععنــد تعــارض القيــاس مــع 

انُ َط يْ الَشَ  مُ هِ يْ لَ رَ 
ـت( (3) ، (4)وأغيلت المرأة، وكذلك لححت عينـه، فالقيـاس )اسـتحاذ، وأغالـت، ولحَّ

ألنهـــم عرفـــوا أن الغايـــة مـــن ســـن  القـــانون اللغـــوي إن مـــا  ؛وأوجبــوا أن يتبـــع فيهـــا الســـماع ال القيـــاس
ويتـــرك القيـــاس إذا  ،تســـتهدف تعلـــيم النـــاس لغـــة العـــرب، والســـماع عنـــد النحـــويين أولـــى أن يتبـــع

ْحر  َضب   َخر ب  "لمبر  د على ذلك قول ه : ل األخرى  مثلةاألتعارضا ، ومن   .(5)"هذا ج 

لــه ابــن جنــي علــى  ،وقــد ذكــر أنَّ هــذا قــول بعــض العــرب وحملهــم عليــه قــرب العامــل، وأوَّ
 .(6)معنى هذا ج حر  ضب خرٌب جحره، كما تقول: مررت بزيد  قائم أبوه

والمبــر  د بــذلك يقــول كمــا قــال النحويــون عنــد تعــارض الســماع والقيــاس أن يؤخــذ بالســماع 
ـــرك القيـــاس ـــه  ،ويت ـــك تفضـــيل ه  )مـــا( القـــد ولكن ـــى الســـماع مـــن ذل ـــاس عل ـــى يـــرجح القي ـــة عل تميمي

. ومثـــل ذلـــك تحقيـــر (7)ألن هـــا موافقـــة للقيـــاس ألن )مـــا( حـــرف غيـــر مخـــتص باألســـماء ؛الحجازيـــة
وينق، وطـابق: طويبـق، وخـاتم: خـويتم، والسـماع فـي هـذا خـواتيم ودوانيـق وطوابيـق قـال  ،دانق: د 

                                                           

 .2/227المقتضب، المبرد،  (1)
 ...إلخ.2/218، 3/352، 2/191المرجع السابق،  (2)
 [19]المجادلة:  (3)
 .2/96انظر: المقتضب، المبرد،  (4)
 .126، وأصول النحو العربي، الحلواني، 2/73، المرجع السابقانظر:  (5)
 .1/192، والخصائص، ابن جني، 2/73انظر: المقتضب، المبرد،  (6)
 .51وأبو العباس المبر  د وأثره في علوم العربية، عضيمة،  2/189انظر: المقتضب، المبرد،  (7)
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إنَّمـا هـو دوانـق وال تلتفت إلى قـولهم خـواتيم ودوانيـق وطوابيـق، ألنَّ الجمـع علـى الحقيقـة "المبر  د: 
. وعلـل هـذا أنَّ اليـاء فـي دوانيـق "وخواتم وطوابق، كما تقول في تابل: توابل، وفي فارس: فـوارس

 .(1)وكذلك طوابيق، وأمَّا خواتيم فإن ه على قياس من قال: خاتام ،زائدة للمد في تكسيره

يـــة الرفـــع بالـــذكر أن المبـــر  د إذا تعـــارض نقـــالن أخـــذ بأرجحهمـــا، فقـــد أخـــذ بروا الجـــدير و
 كمـا والثانيـة علـى خـالف القيـاس ،ألن الروايـة األولـى وْفـَق القيـاس ؛وفضلها على روايـة النصـب

 في قول َطَرَفة بن العبد:

ــــــــأَ  ــــــــذا الز  ل أي َه ــــــــوَ ُضــــــــحْ ي أَ رِ اِج  ىغُر ال
 

 (2)ِديُمْخِلــــ  َ ْنــــأَ ل اِت َهــــذ  َد اللَّــــهَ ْشــــْن أَ أَ وَ  
 

 .(3)وبعض النحويين ي جيز النصب على إضمار )َأْن(

  

                                                           

 .2/257المقتضب، المبرد،  (1)
 .6ديوانه، انظر: لطرفة بن العبد،  البيت (2)
 .125انظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام،  (3)
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 المبحث الثالث
 إسناد آرائه بالعلل

فمثال  يقول: " وال يجوز في مثل )ذهب( أن تسكن، وال ، لهكان المبر  د إذا طرح رأيه عل ل 
، لخفة الفتحة وثقل الكسرة والضمة، أال ترى أنك  ،في مثل )جمل(، ال يسكن ذلك اسم ا وال فعال 

، وتبدل في النصب من التنوين ألف ا تقول: زيد   ا؛ ألن الفتحة ال تقول: هذا زيٌد، ومررت بزيد 
عالج فيها، ولذلك تقول: هذا قاض  فاعلم، ومررت بقاض  يا فتى، وال تحرك الياء المكسور ما 

سبب عدم ظهور الحركة )الضم ، فهو يعلل (1)قبلها بضمة وال كسرة، وتقول: رأيت قاضي ا"
ويرى أن الداعي وراء ذلك خفة اللفا على اللسان، ولعل هذه  ،( وظهورها في النصبوالكسر

ألن  ا في كتب النحاة؛ا في كتاب المقتضب، ولعلها أكثرها انتشار  العلة )الخفة( أكثر العلل انتشار  
 والبعد عن الثقل. طبيعة اللسان يميل إلى الخفة

وجوَّز  ،وأصل ه  صحاري  ،عنده  قولهم في جمع )صحراء( صحار   اومم ا يحذف استخفاف  
ته خمسة أحرف تثبت في التصغير والتكسير،  اإلثبات، ألنَّ األلف إذا وقعت رابعة فيما عد 

. وكذلك علل (2)ومثل هذا الحذف قولهم: لم أ َبْل، ولم َيك، وال َأْدر إال أنَّه  ال يطرد في بابه  
( من أسماء األعالم المؤنثة التي آخرها )راء(، مع ال  عَ اختيار بني تميم بناء ما كان على وزن )فَ 

ومررت  بحذاَم  ،أنَّ لغتهم في هذه األسماء حملها على الممنوع من الصرف، فيقولون: هذه حذام  
ء  من هذه ورأيت  حذاَم، وأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا ، وعلل إبقاء ما كان آخره را

 .(3)(ألنَّ إجناحها أخف  عليهم، وال سبيل إلى كسرها ؛ليميلوا األلف)ا على الكسر: األسماء مبني  

قص من الثالثة ال يجوز أن ينقص منها "واألسماء التي تنويقول المبرد في موضع آخر: 
لالستثقال، إال ما كانت المه ياء  أو واو ا؛ ألنها تعتل، أو تكون من المضاعف، فتحذف  ؛شيء

، وهنا يذكر المبرد علة جديدة وهي )الثقل(، ومثاله: ما حذفت (4)أو يكون خفيًّا، فيحذف لخفائه"

                                                           

 .1/255المقتضب، المبرد،  (1)
 .176وأصول التفكير النحوي، أبو المكارم،  3/167و  2/231، المرجع السابقانظر:  (2)
 .3/29انظر: المقتضب، المبرد،  (3)
 .3/172، المرجع السابق (4)
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منه الياء أو الواو، نحو: )يد(، وأصله: )َيْدٌي(، والمحذوف ياء، يدلك على ذلك قولهم: يديت 
 .(1)ا، وتقول في الجمع: أيديإليه يد  

وهذا واضح في حديثه  ،تابه المقتضب، أمن اللبسومن العلل التي ذكرها المبرد في ك
من األسماء، فإنه يجب في عينه االنقالب،  ان على ثالثة أحرف مما عينه واو أو ياءعما ك

كما في دار وباب وساق، فإنها ال تجري على أصلها ألمن اللبس بينها وبين الفعل، إذ األسماء 
وقد سمَّى المبرد باب ا بذلك قال: "هذا باب ما . (2)يدخلها الخفض والتنوين، وال تدخل األفعال

 .(3)يحذف استخفاف ا ألن اللبس فيه مأمون"

ومن المسائل األخرى الم الخفض التي يسميها النحويون الم الملك فهي مكسورة مع 
 ،ومفتوحة مع األسماء المضمرة، وأصلها عنَده  الفتح كما يقع مع المضمر ،األسماء الظاهرة

نحو: المال  لك، والمال لنا، والدراهم لكم ولهم، فإذا قلت: المال  ل زيد كسرتها، لئال تلتبس بالم 
ا ا لهذا ، وإنَّ عمر  ا، وموضع االلتباس أنَّك لو قلت: إن زيد  االبتداء ولم تكن الحركة فيها إعراب  

ا ذاك؟ في ملك ذاك، أو إنَّ زيد  ا لذاك، وأنت تريد الم الملك، لم يدر السامع أيَّهما أردت: إنَّ زيد  
 .(4)وكذلك األسماء المعربة إذا وقفت عليها فقلت: إنَّ هذا لزيد لم يدر أهو زيٌد أم هو له ؟

قد ذكر أنَّ ما كـان علـى أربعـة أحـرف مـن األسـماء سـواء كانـت أحرفهـا أصـلية أم فيهـا و 
ـر المزيد فإن جمعها على مثال تصـغيرها، فـإن خـرج مـن ذلـك شـيء فلعل ـة م مـراد بـأن وجبـة. وفس 

فـــإن  ،وكســـْرت مـــا بعـــده   اأنـــك إذا جمعـــت زدت حـــرف اللـــين ثالث ـــ جمعهـــا علـــى مثـــال تصـــغيرها
 ؛فـي أحـدهما فكـذلك هـو فـي اآلخـر اعوضت في الجمع وإن تركته محذوف   عوضت في التصغير

ي عتـرض عليـه بنحـو . وقـد أدرك أنَّـه  (5)وكسرت ما بعده اإذا صغرت ألحقت حرف اللين ثالث   ألنَّك
، فــال يقــال فــي جمعــه س كمــا ذكــر مــن حيــث الزيــادة والحــذف)ضــارب( فــإن جمعــه وتصــغيره لــي

ألنَّ جمـع )ضـاربة(  ؛)ضوارب(. وعل ل ذلك بأنهم اجتنبوا ذلـك ألمـن اللـبس بـين المـذكر والمؤنـث
 ضوارب. وأمَّا قول الفرزدق:

                                                           

 .3/172انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .1/229، المرجع السابقانظر:  (2)
 .1/383، نفسهالمرجع  (3)
، والجنى الدائي في حروف المعاني، 1/229، ومغني اللبيب، ابن هشام، 1/255، نفسه رجعانظر: الم (4)

 .96المرادي، 
 .778ابن الناظم، ابن مالك،  ، وشرح3/219، والكتاب، سيبويه، 1/258انظر: المقتضب، المبرد،  (5)
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 َتُهمْ ْيــــــــــــــأَ يــــــــــــــَد رَ زِ ا يَ وْ أَ جــــــــــــــاُل رَ ذا الر ِ إِ وَ 
 

ــــــُضــــــَع الر ِ خُ   ــــــاِب َن  (1)صــــــارِ بْ َس األَ واكِ ق
 

 .(2)فهو عنده ضرورة مستطرفة

لم ولكن النحويين ومن العلل التي ذكرها المبرد في كتابه، مراعاة النظير أو الحمل عليه، 
بل ذكروا أنَّه مما يؤنس به، فإذا تأكد النحوي أنَّ السماع  ؛ي سرفوا في التمسك بهذا األصل

صحيح القياس سليم ه ، ال يبالي أكان للظاهرة نظير أم لم يكن، ألنَّ إيجاد النظير وإْن كان مما 
ده  القياس ،ايؤنس به فليس في واجب النظر إيجاده ، أمَّا إذا لم يكن السماع صحيح    ،ولم يعض 

 .(3)نظير ليصح الحكمفال بد من التماس ال

ولهذا حمل المبر  د النظير على النظير، من ذلك تشبيه )ما( بليس، و )ليَس( فعل و)ما( 
 .(4)حرف والمعنى واحد

ألن ها ال  ؛ويعني بها )ال( النافية للجنس، فإنها ال تقع على معرفة ،وكذلك )ال( التي للنفي
ا فلما ميع، فلو قلت: هل من زيد، كان َخْلف  تدل  على الجنس، وال يقع الواحد منها في موضع الج

( وأخواتها (،  ،كانت )ال( كذلك كان دخولها على االبتداء والخبر كدخول )إنَّ فأعملت عمل )إنَّ
فأم ا ترك التنوين فإنما هو ألنَّها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد كخمسَة َعَشرَ 
. فـ)ال( (5)

عل اسم   :قولك كور بمنزلةذسم الذي بعدها المواال  .(6)كما ج عل خمسَة عشر اا واحد  يا ابن أ مَّ ج 

، ا أخــوكا منطلــٌق، ولعــلَّ زيــد  إنَّ زيــد  ومــن مســائل م راعــاة النظيــر أو الحمــل عليــه قولــه : 
م َشبٌَّه بالفعل في اللفا
(7). 

( وأخواتها محمولة على الفعل في العمل.  فـ)إنَّ

                                                           

 .1/322ديوانه،  ،البيت للفرزدق (1)
 .2/58، والكامل، المبرد، 2/219انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
، وأصول النحو في الخصائص، محمد إبراهيم محمد حسين، 123انظر: أصول النحو العربي، الحلواني،  (3)

289 . 
 .1/166واإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، ، 3/33انظر: المقتضب، المبرد،  (4)
 .227، وأسرار العربية، األنباري، 2/357انظر: المقتضب، المبرد،  (5)
 .1/292لفية ابن مالك، ابن هشام، أ، و أوضح المسالك إلى 2/358برد، انظر: المقتضب، الم (6)
 .3/33انظر: المقتضب، المبرد،  (7)
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ا علة االستغناء والعوض،  ة مسـائلوقـد ع نـي الومن العلل أيض  ، مبـر  د بهـذه العلـة فـي عـد 
ــمنهــا قولــه :  ــا مــا كــان مــن المعتــل متحرك  فــإنَّ أدنــى العــدد فــي  ،، نحــو: بــاب ودار وقــاع وتــاجاوأمَّ

وقـاع وأقـواع. فأمَّـا دار  ،، وجـار وأجـوارتـاج وأتـواجذلك أن تقول فيـه: أفعـال نحـو: بـاب وأبـواب و 
والمؤنث يقع على هذا الوزن  ،ألن ها ألدنى العدد ،فإنَّهم استغنوا بقولهم: أ ْدو ر عن أن يقولوا أفعال

ـمال وأْشـم لفي الجمع  ـن، أال تراهم قالوا: ذراع وأْذر ع، وك راع وأكـر ع، وش  ـر  ،، ول سـان وألس  ومـن ذك 
َنة نومن أن ثها قال ،اللسان قال: أْلس  ر ،: ألس  وكذلك نار وأنو 

(1). 
 قال الشاعر:

ــــا فَ ل  فَ  ـــــدْ َقــــم   ْ  م وُأطِفَئـــــهُ نْ َت ِمــــوْ ُت الصَّ
 

ـــــــبَّْ  بِ  يحَ صـــــــابِ مَ   ـــــــأَ وَ  الِعشـــــــاءِ ُش  (2)ُورُ ْن
 

ــل(ومــن المســائل األخــرى جمــع )ف   ــل  مــا كــان عــال( فــي أدنــى العــدد كجمــع )َفع  ، وكــذلك ك 
ب ـةراب على أربعة أحرف وثالثه  حـرف لـين تقـول: غـ أردت الكثيـر قلـت: ، فـإذا وأغربـة، وذ بـاب وأذ 

قبـــان ربــان وع  ْلَمـــةغ  ـــا )غـــالم( فيســـتغنى أن ي قـــال فيـــه: أغل مـــه بقـــولهم: غ  ، فأم 
عـــن  . هـــذا فضـــال  (3)

 .(4)مسائل أخرى تناولها المبر  د في هذا الصدد
ــا العــوض فقــد ذكــره المبــر  د فــي ــه  النحــوي  أم  ، مــن ذلــك تصــغير مواضــع متفرقــة مــن تراث 

ــ ،ع: ســفاريجوفــي الجمــ ،ســفرجل: ســفيرج ــذففت جعــل هــذه اليــاء عوض  ــا ح  علــى أن ــه   ودلــيال   ،ا مم 
مـَع بـاأللف وال(5)ح ذف من االسم شيء تـاء حـرك . ومنه ما كان علـى )َفْعَلـَة( مـن األسـماء فـإذا ج 

ــ وذلــك قولــك ، النعــتا بــين االســم و وتكـون فرق ــ ،ا مــن الهــاء المحذوفــةأوسـطه لتكــون الحركــة عوض 
، قـال في طل حة: َطَلحات، وفي جفنة: جفنات، وفـي َصـْحفة: َصـحفات، وكـذلك جميـع هـذا البـاب

 الشاعر:
ـــنــا الَجَفنـــاُت الُغــر  َيْلَمْعـــَن ِفــلَ   حىي الض 

 

 (6)مــــــاة  دَ دَ ْجــــــنَ  نْ نا َيْقُطــــــْرَن ِمــــــيافُ ْســــــأَ وَ  
 

 وقال اآلخر:
ــــــــــــَر اللــــــــــــُه أَ نَ  ــــــــــــظُ عْ ضَّ  وهــــــــــــانُ َدفَ  اما

 

 (7)تاَن َطْلَحـــــــــــــَة الطَّْلحـــــــــــــاتِ ْســـــــــــــجِ سَ بِ  
 

                                                           

 .251، والصرف الواضح، عبد الجبار علوان النايلة، 2/222انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 وفي شرح الديوان مهموز )َأْنؤر(. 121 ،البيت لعمر بن أبي ربيعة ، شرح الديوان (2)
 .2/212انظر: المقتضب، المبرد،  (3)
 .292،  221،  2/159، المرجع السابقانظر:  (4)
 .1/267، المرجع نفسهانظر:  (5)
والنكت في تفسير كتاب سيبويه،  188/،2، والمقتضب، للمبرد ،296ديوانه،  لحسان بن ثابت، البيت (6)

 .2/999الشنتمري، 
 .2/188، ، والمقتضب للمبرد22البيت لعبيد الله بن قيس، ديوانه،  (7)
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الحروف التي تنصب  بعدها األفعال فليست  اوض الذي اتضح عند المبر  د جلي  ومن الع  
، مذهب البصريين. فالفعل منتصب بأن، وهذا بة وإنَّما نصبت بأن بعدها مضمرةهي الناص

 .(1)المضمرةوهذه الحروف الفاء والواو وأو وحتى والالم المكسورة ع وض من أن 

وليست هذه العلل الوحيدة التي ذكرها المبرد، فهناك علل أخرى ذكرها المبرد، وإنما 
 اكتفيت بذكر هذه العلل؛ من باب التمثيل على أن المبرد كان يعلل أحيان ا آلرائه النحوية.

  

                                                           

 .2/12، واإليضاح في  شرح المفصل، ابن الحاجب النحوي، 2/6انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
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 المبحث الرابع
 أسلوب المبرد في المقتضب

 

 منها: اتصف أسلوب المبرد في المقتضب بمزايا عدة،

د لفا )فاعلم( ولفا )يا فتى( كثير ا بعد ذكره لألمثلة التي يعرضها على استخدم المبر   .0
قواعده، فعلى سبيل المثال، نجده يقول: "... فإن  نظير قولك: مسلمون في جمع مسلم أن 

، ومثال )يا (1)تقول في مسلمة: مسلمات، فاعلم ... فإذا أردت رفعه قلت: مسلمات فاعلم"
بعبارة  ه، وأحيانا كان يبدأ قول(2).. وكان األخفش يقول: )أشياء( )أفعالء( يا فتى"فتى( ".

، واألمثلة على (3))اعلم(، فعلى سبيل المثال يقول: "واعلم أن الشاعر إذا احتاج الوزن ..."
 ذلك كثيرة ال يتسع المجال لسردها.

، )سنأتي (4)مثل: )سنذكرها(يستخدم ألفاظ ا تدل على ذلك فكان  ،كثر في أسلوبه اإلحاالت  .0
، )سنضع من الحجج المستقصاة في (6))فإنا أخرنا ذكرها( (5)على تفسير ذلك(

 .(8)ولو تأملنا في كتابه لوجدنا مثل هذه اإلحاالت كثيرة ومتعددة، (7)مواضعها(

كان يكرر الحديث عن المسألة الواحدة في مواضع عدة، ويرجع ذلك إلى طبيعة التلقين  .3
 اء القدماء، كانوا يتحدثون من بنات أفكارهم ومن حفظهم.عند العلم

 

                                                           

 .1/122المقتضب، المبرد،  (1)
 .1/168المرجع السابق،  (2)
 .1/176المرجع نفسه،  (3)
 .1/123انظر: المرجع نفسه ،  (4)
 .1/121انظر: المرجع نفسه ،  (5)
 .1/125انظر: المرجع نفسه ،  (6)
 .1/127انظر: المرجع نفسه،  (7)

، 333، 316، 277، 232 ،222، 192، 185، 182، 172، 173، 1/162انظر: المرجع نفسه،  (8)
355 ،2/26 ،111 ،196 ،272 ،3/29 ،73 ،121 ،172 ،322. 



28 

تخلل أسلوبه صورة من صور الحوار في عرض مادته، فمثال  قوله: "أال ترى أنك تقول:  .0
جئت قبلك... وتقول: جئت في أول الناس... فإن قال قائل: فالمضاف والنكرة مخاطبان... 

 .(1)إليه..."قيل له: قد علمنا أن المضاف معرفة بالمضاف 

كان يصدر األحكام على آرائه النحوية في بعض المسائل، ويستعمل بعض األلفا  منها:  .2
منها، و  بعض األمثلة نذكر(، ، خطأ، خطأ فاحش، غلط، غلط شديدكره هذا الوجه)حسن، أ

وقوله: "وأنا  في باب ما اعتلت عينه مما المه همزة، (2)قوله: "وكال القولين حسن جميل"
، ومثال آخر، قوله: "واعلم أن (3)أكره هذا الوجه الثاني لبعده" في موضوع نصب )أحضر(

قوم ا يقولون: أخذت الثالثة الدراهم، ... وبعضهم يقول: أخذت الخمسة العشر الدرهم، ... 
 .(4)وهذا كله خطأ فاحش"

مع أسلوب كثير  من العلماء  ولو تأملنا أسلوب المبرد في كتابه المقتضب، لوجدناه يتقاطع
األوائل؛ وذلك أنهم كانوا يلقون على تالميذهم معلوماتهم مستوحاة  من بنات أفكارهم، فلم يكن 
، يلقون على تالميذهم منه؛ لذلك نجد تداخل  هناك تحضير مسبق، ولم يكن لهم كتاب م َعد 

 أخرى فينسون ذكرها.وتكرارها واضح في كتبهم، ويحيلون موضوعات لجلسات  ،المعلومات

وألنهم كانوا يلقون على تالميذهم هذه المعلومات؛ نجد صيغة )فاعلم(، )يا فتى(، تكررت 
 كثير ا في كتبهم.

وكانت طبيعة العلم في الفترة األولى، أن الشيخ يقرأ على تالميذه، ثم التالميذ يعرضون ما 
ومراجعة ما كتبه  المادة العلمية يقسمعوا وكتبوا على شيخهم، ولعله لم يتسن للمبرد إعادة تحق

تالميذه؛ فلم يعمل على إعادة ترتيب أبواب كتابه وموضوعاته. وهذا واضح في عدم وجود 
 .مقدمة لكتابه

  

                                                           

 .2/225، المقتضب، المبرد (1)
 .1/252 المرجع السابق، (2)
 .2/83 ،المرجع نفسه (3)
 .2/173المرجع نفسه،  (4)
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 المبحث الخامس
 هتأثره بسيبوي

ي وضـع بـدايات علـم النحـو، فقـد كـان تأليفـه سيبويه لكتابه كان له أثر كبيـر فـ إن تأليف
إذ أنــه لــم يســبق أحــد أن جمــع النحــو فــي كتــاب واحــد؛ فكــان لهــذا الكتــاب ســابقة ليســت بالهينــة، 

فـاتهم النحويـة، األثر الواضح في منهج مـن جـاء بعـده مـن النحـاة، كمـا لـه تـأثير واضـح علـى مؤل
 المرجعية األولى للنحاة. ن يعدمن الشواهد والموضوعات، فقد كا اكثير  فقد استقوا منه 

، فــاعتبر ثــاني أقــدم كتــاب وصــل إلينــا مــن كتــب النحــو وقــد ألــف المبــرد كتابــه المقتضــب
بكتاب سيبويه، ولو قمنا بالربط بين الكتابين  اوتأثر   اوالصرف وأضخمها، وال شك أن هناك تشابه  

ــا كثيــرة تشــابهت، وأن كثيــر ا مــن المســائل اتفــق فيهــا المبــرد مــع ســيبويه،  لوجــدنا أن هنــاك نصوص 
 .(1)ذكرها سيبويه في كتابه ( شاهد  نحوي  083مائة ) ن وثالثكما أن المبرد أورد في كتابه ثماني

والمتأمـــل فـــي كتـــاب المقتضـــب للمبـــرد يـــرى أن كثيـــر ا مـــن المســـائل المشـــتركة بينـــه وبـــين 
 .(2)من عدم تصريح المبرد بذلكسيبويه على الرغم المبرد كما ذكرها كتاب سيبويه، وقد ذكرها 

اه )مسائل الغلط(، وهو أوسع كتاب ألفه في الـرد وعلى الرغم من تأليف المبرد كتاب ا أسم
على بعض المسائل التي ذكرها سيبويه، فإن هذا ال يعني أن مذهبه مخالف لمذهب سـيبويه، أو 

. وال ننكــر تفــرد المبــرد بــبعض المســائل واختالفــه مــع ســيبويه، وهــذا نــاتج عــن (3)أنــه معــارض لــه
تأليفـه الكتـاب، كمـا أن المبـرد ألـف كتابـه فـي القـرن ه سـيبويه فـي النحـو بعـد داالستقرار الذي أوج

الثالــث الهجــري، أمــا ســيبويه فقــد ألفــه فــي القــرن الثــاني الهجــري، وهــذه الفتــرة كفيلــة بــأن تتضــح 
 بعض المسائل التي كانت غير واضحة في الكتاب.

وردهـا المبـرد فـي كتابـه، وقوبلـت بمـا ذكـره سـيبويه، على بعض المسائل التـي أ فق  ولو و  
 :تأثره بسيبويهبين الكتابين، ومن صور  لوجد توافٌق واضحٌ 

أنـــه يعـــرض رأي ســـيبويه ورأي غيـــره مـــن النحـــاة، ثـــم يوافـــق رأي ســـيبويه مبـــدي ا أســـباب هـــذا  .1
أن أصـلها  ، ومثـال ذلـك: مـا عرضـه فـي الـوزن الصـرفي لــ)أشياء( علـى وزن )لفعـاء(التوافق

                                                           

 .8انظر: مقدمة المقتضب، المبرد،  (1)
 .97ثره في علوم العربية، عضيمة، أانظر: أبو العباس المبرد و  (2)

 .6انظر: مقدمة االنتصار، ابن والد،  (3)
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ا قالـه األخفـش أنهـا علـى وزن )أفعـالء(، على )شـيئاء( ووزنهـا )فعـالء(، فحـدث القلـب، ال مـ
 .(1)وقد ذكر المبرد هذين الرأيين ورجح رأي سيبويه

ا لوجهــة نظــره .2 ــا، يعلــل رأي ســيبويه شــارح  مــا ذكــره المبــرد مــن  :، ومثــال ذلــكأننــا نجــده أحيان 
، وهـــو رأي ســـيبويه، ويعلـــل ذلـــك بقولـــه: إحـــدى اليـــاءات همـــزة، فتقـــول: حيـــائي جـــواز إبـــدال

 .(2)كراهية اجتماع الياءات

، ومثــال ذلــك: مــا يــذكر رأي ســيبويه ورأي غيــره، ثــم يخــالف رأي ســيبويه بموافقتــه رأي غيــره .0
كما يجوز أن تأتي حرف ا، وهو بهذا يتفق  ،يجوز أن تأتي فعال   (حاشا)خالف سيبويه في أن 

 ،أنهـا حـرف (حاشـا)ن سيبويه يقول في غيرهم، حيث إفش و مع رأي الجرمي والمازني واألخ
 .(3)وال تأتي فعال  

ألنَّــه   ؛نقــد المبــر  د كــالم ســيبويه  ، ومثــال ذلــك: يــذكر رأي ســيبويه، ثــم ينقــد هــذا الــرأي ويخالفــه .4
حتى صار لكثرة است عمال ه  ال يحتاج فيه  (برَّار)رأى من ترضى عربيته يقول لصاحب البر: 

 . (4)، وسيبويه ال يجيز ذلكإلى حجة من شعر وغيره

اإلشارة إليه، ومثـال ذلـك: مـا ذكـره المبـرد أن أداة التعريـف هـي الـالم يذكر رأي سيبويه دون  .5
وأن األلــف هــي الزائــدة، وهــذا رأي ســيبويه عرضــه المبــرد دون ذكــر أن هــذا الــرأي لســيبويه؛ 

 .(5)ألنه ثبت عن المبرد في مواضع أخرى غير هذا الكالم

مبثوثـــة والمتنـــاثرة فـــي المبـــرد كانـــت لـــه آثـــاره الواضـــحة، وآراؤه النحويـــة الومـــع هـــذا فـــإن 
 مصن فاته، تدل داللة واضحة على أن المبرد كان ذا علم  ودراية بعلوم العربية. 

ويكفي أن نقول في كتاب المقتضـب: أنـه أنفـس كتـاب ألفـه المبـرد، وأنضـج ثمراتـه، وهـو 
 .كلها، فيه أورد آراءه واتجاهاته األفضل من بين كتبه

                                                           

 .1/168انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .1/282، المرجع السابقانظر:  (2)
 .2/391، المرجع نفسهانظر:  (3)
 .3/161، المرجع نفسهانظر:  (4)

 .1/221، المرجع نفسهانظر:  (5)
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 المبحث السادس
 اةـــخالفاته مع الن ح

 

ومـــايز بـــين عقـــولهم، وكـــان لهـــذا التمـــايز فـــي  الخلـــق -ســـبحانه وتعـــالى–لقـــد خلـــق اللـــه 
العقـــول أثـــر واضـــح فـــي اخـــتالف آرائهـــم؛ إذ مـــن الطبيعـــي أن تتعـــدد وجهـــات النظـــر فـــي األمـــر 
الواحد، وكذلك األمر بين علماء النحـو، فقـد نشـأ الخـالف بيـنهم منـذ اللحظـة األولـى التـي تأسـس 

ي ذمـو والتوسـع، وهـذا نـاتج مـن التطـور الـفيها علم النحو، لكنـه بـدأ بسـيط ا، ثـم أخـذ بـالتطور والن
 حصل في هذا العلم.

الثالـــث الهجـــريين مليئـــين بالخالفـــات النحويـــة، الســـيما فـــي هـــذه و فقـــد كـــان القـــرن الثـــاني 
نشأت مدرستان عظيمتان: هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وأصبح لكـل مدرسـة  ، حيثالفترة

 ي تلك الفترة وتوسع إلى أبعد الحدود.منهجها الذي تسير عليه، فبلغ الخالف أوجه ف

ا بــين  قتصــر ا بــين هــاتين المدرســتين فحســب؛مالخــالف النحــوي  يكــنولــم  بــل كــان موجــود 
أصـــحاب المدرســـة الواحـــدة، فلـــو نظرنـــا إلـــى المبـــرد لوجـــدناه قـــد اختلـــف مـــع أســـاتذته مـــن النحـــاة 

مع أنـه أسـتاذه –خالف سيبويه  ه الذين عايشوا حقبته الزمنية. فمثال  قرنائاألوائل، كما اختلف مع 
ـــار لصـــاحب  ،ثـــو اب لصـــاحب الثيـــاب قـــولهم: ،فـــي القيـــاس علـــى كـــالم العـــرب -ومتـــأثر بـــه وعط 

وكذلك خي اط، وأصل هذا تكرير الفعـل،  ،ورجل قتَّال، أي يكثر منه ،َ وبز از لصاحب البز   ،العطر
ــا كانــت الصــناعة كثيــرة المعانــاة للصــنف فعلــوا بــه ذلــك ــم ي ،فلم  كــن منــه فعــل، نحــو: َبــزَّاز وإن ل

ــال(  ــار. فــإن كــان ذا شــيء، أي صــاحب شــيء ب نــي علــى فاعــل، كمــا ب نــي األول علــى )فع  وَعطَّ
 .فقلت: رجل فارس، أي: صاحب فرس، ورجل دارع، ونابل، وناشب، أي: هذا آلته

وشـع ار لصـاحب  ،وكـذلك فك ـاه لصـاحب الفاكهـة ،وسيبويه منع قياس برَّار لصاحب البـر
 . (1)ودق اق لصاحب الدقيق ،الشعير

حتـى  (بـرَّار)ألنَّه  رأى من ترضى عربيته يقول لصـاحب البـر:  ؛ونقد المبر  د كالم سيبويه  
 . (2)صار لكثرة است عمال ه  ال يحتاج فيه إلى حجة من شعر وغيره

                                                           

 .3/382انظر: الكتاب، سيبويه،  (1)
 .3/161انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
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ـــره مـــن النحـــاة بشـــيء  وســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث خـــالف المبـــرد مـــع ســـيبويه و  مـــن  غي
االتفصـيل، ولــم تقتصــر خالفـات المبــرد مــع ســيبويه فقـط، فقــد خــالف  ممــن هــم -مـن أســالفه  عــدد 

يــة فــي ؤ فــي مســائل عــدة، ومخالفــة المبــرد لمــن ســبقه أمــر طبيعــي؛ ألن الر  -مــن نفــس المدرســة
بعـض المســائل تتضــح جـيال  بعــد جيــل، كمــا أن للعـالم النحــوي رؤيتــه ومنهجـه الــذي يســير عليــه، 

ــا لغيــره فــي المــذهب، ونــذكر مــن العلمــاء الــذين خــالفهم المبــرد وإن كــان مو   -إضــافة لســيبويه–افق 
 الخليل ويونس واألخفش والجرمي.

:  ه(071الخليل بن أحمد الفراهيدي ) خالفه مع أولا
 ، منها:الخليلبعض المسائل التي خالف فيها المبرد رأيه رأي وهنا نعرض 

 همزة الوصل .1

التعريــف فــي أوائــل  التــي تلحــق )ال( -ة الوصــلهمــز –خــالف المبــرد الخليــل فــي )الهمــزة( 
األســماء، فالخليــل يــرى أنهــا كلمــة واحــدة بمنزلــة )قــد( تنفصــل بنفســها، وأنهــا فــي األســماء بمنزلــة 

ـا إذا دخلـت األلـف والـالم فقــد )سـوف( فـي األفعـال،  فالـذي يقـول: جـاءني رجـل فقـد ذكـر نكـرة، أمَّ
 . (1)فة  معهودا  صار معر 

بــل هــو يطــرح رأي ســيبويه دون ســيبويه  فــي مــا ذكــره، مــع فــق تيبهــذه المخالفــة والمبــر  د 
ــب للمبــرد (2))الــالم( هــيأداة التعريــف التطــرق لــذلك، فــي أن  ، وأن األلــف زائــدة للوصــل؛ ألنــه ن س 

وبــــــين همــــــزة ؛ للفـــــرق بينهــــــا قولـــــه: أن أداة التعريــــــف )الهمــــــزة( وحـــــدها، وأن الــــــالم هــــــي الزائــــــدة
 .(3)ستفهاماال

 
 )لن( ناصبة بنفسها .2

ذهــب الخليــل إلــى أن )لــن( ليســت هــي الناصــبة للفعــل المضــارع، وإنمــا هــي مركبــة مــن 
، فحذفت األلـف مـن )ال( والهمـزة مـن )أن(، (4))ال( و)أن(، وحدث الحذف فيهما لكثرة االستعمال

ا.  وجعلتا حرف ا واحد 

                                                           

 .2/92و  1/221انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .1/221: مرجع السابق،انظر: ال (2)
 .1/221،  والمقتضب، المبرد، 1/128انظر: التصريح،  (3)
 .3/5، والكتاب، سيبويه، 8-2/7، قتضب، المبردانظر: الم (4)
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، وقال (1) اعتبار ا بـ )ال( وأن النصب يكون اعتبار ا بـ )أن(وهذا يعني أن النفي فيها يكون 
 .(2)الخليل: ال ينتصب فعٌل البتة إال  بأن مضمرة أو مظهرة

أما المبرد فيرى في )لن( ليس كما يراه الخليل، يقول: لو كان هذا كمـا قـال الخليـل لفسـد  
ا كان ينتصب بما في صلة )أن(، ولكن )لن( حرف  .(3)بمنزلة )أن( الكالم؛ ألن زيد 

ويــرى غيــره أنــه لــيس فــي )لــن( زيـــادة، وليســت مــن كلمتــين، ولكنهــا بمنزلــة شــيء علـــى  
حرفين، ليسـت فيـه زيـادة، وأنهـا فـي حـروف النصـب بمنزلـة )لـم( فـي حـروف الجـزم فـي أنـه لـيس 
ا فلـن أضـرب؛ أل ا، ولـو كانـت علـى مـا يقـول الخليـل، لمـا قلـت: أمـا زيـد  ا من الحـرفين زائـد  ن واحد 

ا فال الضرب له ،هذا اسم  .(4)والفعل صلة، فكأنه قال: أما زيد 

 
 ى والجمعالمثن )ل( النافية للجنساسم إعراب  .3

والمجموعة جمـع مـذكر  سـالم ، ال تكـون مـع مـا قبلهـا  هب المبرد إلى أن األسماء المثناةذ
ا؛  أن اســم )ال( النافيــة  إذ يعتبــر ،. وقــد خــالف المبــرد رأي الخليــلولهــذا عــدها معربــةاســم ا واحــد 

وتبقـى النـون فيهمـا، نحـو قولـك:  ،فهـو مبنـي سـالم   ذكر  للجنس، إذا كان مثنى  أو مجموع ا جمع م
ا، كمـا تثبـت مـع األلـف والـالم، وفـي تثنيـة مـا ال ال غالمين لك،  فـ )غالمين( مع )ال( اسم ا واحـد 

ينصــرف وجمعــه، نحــو قولــك هــذان أحمــران، وهــذان المســلمان، فــالتنوين ال يثبــت فــي واحــد  مــن 
 .(5)الموضعين

وعلــل المبــرد رأيــه بأنــه لــم يوجــد المضــاف وال الموصــول مــع مــا قبلــه بمنزلــة اســم واحــد، 
ا. كذلك األمر  مع األسماء المثناة والمجموعة ال تكون مع )ال( اسم ا واحد 

ــبقولــه: "وه وقــد علــق ابــن يعــيش علــى رأي ســيبويه ــو قــام  ،ا إشــارة إلــى عــدم النظيــرن ول
 .(6)الدليل فال عبرة بعدم النظير"

 
                                                           

 .252خديجة الحديثي، انظر: الشاهد وأصول النحو،  (1)
 .2/6انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
 .2/7، المرجع السابقانظر:  (3)
 .2/8، المرجع نفسهانظر:  (4)
 .2/366، والمقتضب، المبرد، 2/281انظر: الكتاب، سيبويه،  (5)
 .2/366، والمقتضب، المبرد، 2/126انظر: شرح المفصل، ابن يعيش،  (6)
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 ه(081) خالفه مع سيبويهثانياا: 
لــو نظرنــا إلــى العالقــة بــين المبــرد وســيبويه؛ لوجــدنا أن المبــرد كــان متــأثر ا كثيــر ا بــه، فقــد 

 حرص على روايته وضبطه.و أعظم كتابه، 

إلــى أن المبـرد سـار علــى خطـى ســيبويه فـي بحثــه  أحمـد مختــار عمـر قـد أشـار الــدكتورف
م مــن أن ســيبويه والمبــرد صــوات اللغويــة، وعلــى الــرغعربيــة الثالثــة: النحــو والصــرف واأللعلــوم ال

ا بــــين  ،ي نســـبان إلـــى مدرســــة واحـــدة فـــنحن نجــــد أن اخـــتالف المــــنهج والخـــط الفكـــري واضــــح جـــد 
 .(1)األستاذين ويشمل اختالفات جوهرية

ويـرى األســتاذ محمــد عاشـور، أن الســبب الــذي يرجـع إليــه الخــالف بـين المبــرد وســيبويه، 
ــا، أو أن المبــرد تــأثر هــو بعــض الــردود التــي رد  فيهــا الكوفيــون علــى ســي بويه فلــم يجــد لهــا مخرج 

، أو أن المبرد لكونه عايش نهاية القرن الثالـث (2)ببعض آراء المتأخرين من البصريين فاقتنع بها
 ربما وصلت إليه بعض الشواهد النحوية التي لم تصل لسيبويه.

َل مـن فـتح الخـالف مـع سـيبويه   –رحمه الله  –لم يكن المبرد  بـل سـبقه  -لـهرحمـه ال–أو 
، دفـــع هـــذا إلـــى أن يأخـــذ الكوفيـــون هـــذه إلـــى ذلـــك األخفـــش فقـــد خـــالَف أ ســـتاَذه  فـــي مســـائل كثيـــرة

 .(3) المسائل الخالفية ويتوسعون فيها

ئل الغلــط( وهــو ويه أنــه قــد أل ــف كتاب ــا ســماه )مســاومــن اهتمــام المبــرد الشــديد بكتــاب ســيب
ل  ط فيها سيبويه؛ ألنه تضم ن المسـائل النحويـة التـي أخـذت علـى سـيبويه مـن  أوسع الكتب التي غ 

 .(4)أكابر النحويين البصريين: األخفش والجرمي والمازني والمبرد

، قـد أنَّ أكثـر المسـائل التـي اشـتهر بهـا المبـرد فـي خالف ـه  مـع سـيبويه وتجدر اإلشارة إلـى
ن ا رأينـاه  فـي ": منها قائال   . واعتذر(5)(المقتضبلكتابه ) تأليفه فقد سبقت تراجع عنها، هذا شيٌء ك 

 .(6)"أيام الحداثة فأمَّا اآلن فال

                                                           

 .132عند العرب، أحمد مختار عمر، انظر: البحث اللغوي  (1)
، الجزء حث في مجلة المجمع العلمي العربي دمشق المجلد األربعون ، باختالف المبرد مع سيبويه :انظر (2)

 .31 ،م1965األول، 
 .18محمد،  انظر: الخالف بين سيبويه واألخفش، حسن (3)
 .6انظر: مقدمة االنتصار، البن وال د،  (4)
 .93العباس المبرد وأثره  في علوم العربية، انظر: أبو  (5)
 .92وينظر مقدمة المقتضب،  1/226انظر: الخصائص، ابن جني،  (6)
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( 102، أن المبرد خالف سيبويه في اثنتـين وثالثـين ومائـة )حسن أسعدفقد ذكر الباحث 
لة ، وهــذا أمــر عــادي يقــع بــين ( مســأ04م يتبــق إال أربــع وثالثــون )مســألة ، لكنــه تراجــع عنهــا ولــ

العلماء، حتى أنه يقع بين األستاذ وتلميذه، وهذا قليل إذا ما قورن بينه وبين خـالف األخفـش مـع 
ـ ، مـع أن األخفـش ( مسـألة  125وعشـرين ومائـة ) اسيبويه، فقد بلغت مسائل الخالف بينهمـا خمس 

 .(1)تلميذ سيبويه

علـى سـبيل المثـال ال نـذكرها ، المبـرد سـيبويههنا نذكر بعض المسائل التي خـالف فيهـا و 
 الحصر:

 جواز مجيء )حاشا( فعالا  .0

( فحاشـا وخـال،  ، فقد قال: ومـا كـان حرف ـا سـوى )إال  أجاز المبرد في )حاشا( مجيئها فعال 
،  المبرد يجيـز فـي حاشـا أنفـ. (2)ومـا كـان فعـال  فحاشـا وخـال، وإن وافقـا لفــا الحـروف تكـون فعــال 

 تكون حرف ا. كما يجيز فيها أن

يجر ما بعده كما تجر )حتى( ما بعـدها، وفيـه  يبويه فهو يرى في حاشا أنها حرفٌ أما س
معنى االستثناء، فهو يرى حرفيتها المتناع دخـول )مـا( المصـدرية عليهـا، أال تـرى أنـك لـو قلـت: 

ا لم يكن كالم ا  .(3)أتوني ما حاشا زيد 

ِ َمــا َهـــَذا  َوقُلـْـنَ واسـتدل المبـرد علـى صــحة قولـه بقولـه سـبحانه وتعــالى:  َحــاَ  ِه 
ابَشَ   :(5)فهو يرى صحة توجهه من جانبين ،(4)ر 

ــا لمــا جــاز ر وهــو الــالم، ولــو كانــت )حاشــا( حر األول: دخــول )حاشــا( علــى حــرف الجــ ف 
 فيها أن تدخل على حرف الجر الالم.

الثاني: أن )حاشا( حذفت منها األلف الثانية، فنقصت كمـا تـنقص األسـماء، والحـذف ال 
.  يكون في الحرف فــ)حاش لله(، مثل قولك: مه ومهال 

                                                           

 .1، أسعدحسن انظر: الخالف بين سيبويه واألخفش،  (1)
 .2/391انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
 .2/329انظر: الكتاب، سيبويه،  (3)
 .[31يوسف: ] (4)
 .2/392المبرد، انظر: المقتضب،  (5)
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. ومـن قـال أن (1)ويرى ابن هشام أن )حاشـا( لـو كانـت فعـال  لمـا جـاز أن يجـر مـا بعـدها
، فقد أجاز المبرد أن تأتي حرف ا  ها حرف ا؟دلم يعالمبرد  فإذا كان ما بعـدها منصـوب ا وأن تأتي فعال 

، وإذا كان ما بعدها مجرور ا  فهو ألن )حاشا( حرف ا. ،فهو ألن )حاشا( فعال 

وهـو كـذلك مـا ذهـَب إليـه األخفـش ، (2)وقد وافق المبرد في ذلك أستاذيه الجرمي والمازني
 .(3)صاري والفراء والسجستاني والزجاجوأبو زيد األن

 
 (اللَُّهمَّ جواز وص  ) .9

ِِ َوالـْرِْ  َعـالَِم  يرى سيبويه أن )فاطر( في قوله تعـالى:  ـَماَوا قُِل الل َُهم َ فَاِطَر الس َ
ــَهاَد ِ  َ الَْغيْــِ  َوالش 

، ليســت صــفة  لــ )اللهــم( وإنمــا هــو نــداء آخـر، كأنــه قــال: )اللهــم يــا فــاطر (4)
أنــه صــار حــرف المــيم الســماوات واألرض(، يقــول: "وإذا ألحقــت المــيم لــم تصــف االســم مــن قبــل 

 .(5)عندهم بمنزلة صوت كقولك: يا هناه"

أمـــا المبـــرد فقـــد أجـــاز وصـــف )اللهـــم(، فانتصـــب لفـــا )فـــاطر( علـــى أنهـــا صـــفه لقولـــه 
؛ ألن المــيم فــي )اللهــم( عــوض عــن )يــا( النــداء المحذوفــة، ولمــا جــاز وصــف )يــا اللــه( (6)للهــم()ا

 .(7) قبل حذف )يا( النداء، جاز مع )اللهم(

ويـرى السـيوطي أن رأي المبـرد مرجــوح لمـا نقلـه عــن أبـي حيـان قولـه: "أنــه لـم يسـمع فيــه 
  .(8)مثل اللهم الرحيم ارحمنا"

 

 

                                                           

 .2/222أوضح المسالك، ابن هشام، انظر:  (1)
 .69انظر: أبو عثمان المازني ومذهبه في الصرف والنحو،  (2)
 .128، وينظر الشواهد القرآنية، 2/85انظر: شرح المفصل، ابن يعيش،  (3)
 .[26الزمر: ] (4)
 .197-2/196الكتاب، سيبويه،  (5)
 .2/239انظر: المقتضب، المبرد،  (6)
 .2/239 المرجع السابق،انظر:  (7)
 .183، والشواهد القرآنية، علي المعموري،1/179همع الهوامع، السيوطي،  (8)
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 بنفِسهِ متعد   )َدَخَل( فعلال .3

ـا كمـا  يرى المبرد أن الفعل )َدَخل( فعل متعد  يصـل إلـى مفعولـه بنفسـه، ولـيس فعـال  الزم 
ا يقول سيبويه أنه فعل الزم، وأن االسم الذي بعـده إذا انتصـب إنمـا ينتصـب علـى الظرفيـة تشـبيه  

عليـه المكـان قـع ا يوقد قاَل بعضهم ذهبت الشام يشبه ه  بالمبهم إذا كـان مكان ـللمختص، فقد قال: 
ألنَّــه لــيَس فــي ذهــب دليــل علــى الشــام، وفيــه دليــل علــى المــذهب والمكــان،  ؛وهــذا شــاذ ،والمــذهب

 .(1)ومثل ذهبت الشام دخلت البيت

الفعـــل )دخـــل( يشـــبه فـــي التعـــدي قولـــك: عمـــرت الـــدار، وهـــدمت الـــدار،  أن  فـــالمبرد يـــرى 
ا، وكـذلك تقـول: دخلـت المسـجد اسـتدل علـى ذلـك بقولـه تعـالى: ، و (2)ودخلـت البيـت ،وضربت زيـد 

 َالَْمْسِجَد الْحَ ل َ ُ آِمنِينَ َتْدُخلُن  َ َراَم إِن َشاء اه 
. فهو يرى أن )البيت( مفعـول، تقـول: البيـت (3)

ـْنت   دخلت، فإن قلت: قد أقول دخلت فيه، قيل: هذا كقولك عبد الله نصحت لـه، ونصـحته، وخشَّ
ــنت  بصــدره، فــإن شــئ ي تصــدَره ، وخشَّ الفعــل، كمــا نقــول: نبَّــأت   تأوصــل توإن شــئ ،بحــرف ه  تــعد 

 .(4)ونبَّأت  عن زيد كخبَّرت  عن زيدا ، ، فيكون نبَّأت  زيدا  كأعلمت  زيد  ن زيد  ا ونبَّأت  عزيد  

ـ ،حال فـالمبرد احـتج بـالقرآن الكـريم وعلى أي     ،اوسـاق اآليـة القرآنيـة الكريمـة المـذكورة آنف 
لِْم َكآف َة  فقد قال عز وجل: ،ومع هذا فهو محجوج بالقرآن الكريم نفسه ِ اْدُخلُواْ فِي الس 

(5). 

وذهــَب أبــو حيــان إلــى أنَّــه  إذا كــان المــدخول فيــه غيــر ظــرف حقيقــي وصــل إليــه الفعــل 
ــادِ  بـــ)في( كقولنــا: دخلــت  فــي األمــر، ومنــه قولــه تعــالى:  ــي ِعَب ــاْدُخلِي فِ فَ

كــان ، وإذا (6)
َواْدُخلِي تعالى:سبحانه و كقوله  (7)ا وصل إليه الفعل في الغالب  بغيرهاا حقيقي  المدخول فيه ظرف  

َجن َتِي
(8). 

 وفي القرآن الكريم آيات كثيرة وصل الفعل )دخل( فيها إلى مفعوله بال خافض.
                                                           

 .1/35انظر: الكتاب، لسيبويه،  (1)
 .2/337انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
 .27الفتح:  (3)
 .2/238، المرجع السابقانظر:  (4)
 .[228البقرة: ] (5)
 .[29الفجر: ] (6)
 .112، والشواهد القرآنية، علي المعموري، 8/272بي حيان، ألانظر: البحر المحيط،  (7)
 .[32الفجر:] (8)
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 عــن كثــرة اســتعماله بحــذف الخــافض فــي كــالم العــرب، وحــذف حــرف الجــر مــع فضــال  
 .(1)اا واتساع  )دخل( مطرد تخفيف  الفعل 

 

 ناصب المستثنى .4

بــــاب ال يكــــون ذهــــب ســــيبويه إلــــى أن ناصــــب المســــتثنى هــــو مــــا قبــــل إال، حيــــث قــــال: 
كما عمل العشـرون  ،خلت فيه غيره، فعمل فيه ما قبلهألنَّه  مخرج مما أد ؛االمستثنى فيه إال نصب  

في الدرهم حين قلت: له عشرون درهم ا، وهذا قول الخليل رحمه الله
وذلك قولك: أتاني القـوم   .(2)
 فيمــا قبلــه، ولــم يكــن صــفة، إال أبــاك، ومــررت  بــالقوم إال أبــاك، وانتصــب األب إذ لــم يكــن داخــال  

 .(3)هو ما قبل )إال(فناصب المستثنى عند سيبويه  ،وكان العامل فيه ما قبله  من الكالم

المســتثنى هــو الفعــل المحــذوف و )إال( بــدل مــن هــذا فــي ناصــب الأنَّ  فيــرى المبــرد  أمــا
ا ، لم يكن في المستثنى إال النصب  ،  بغيره فكان موجب  الفعل، فهو يقول: فإن كان الفعل  مشغوال  

ِـنُْهمْ  كما قـال تعـالى:  ،اجاءني إخوتك إال زيد   :نحو فََشرُِبواْ ِمنُْه إِلا َ قَلِيلا  م 
، ونصـب  هـذا (4)

 .(5)على معنى الفعل، و)إال( دليل على ذلك

ا فـي  الزم ـحال فـإنَّ العامـل عنـد البصـريين هـو الفعـل، وذلـك ألنَّ الفعـل وإن كـان فعـال   وعلى أي   
بحـرف الجــر، إال أنَّ )إال( ال األصـل إال أنَّــه  قـوي بـــ)إال( فتعـدى إلــى المسـتثنى كمــا تعـدى الفعــل  

ية كما يعمل حرف الجروإن  ،تعمل  .(6)ألنَّ )إال( يدخل على االسم والفعل المضارع ؛كانت م عد  

وهناك خالفات بينه  وبين سيبويه غير ما ذكرناه  
(7). 

 

 

 

                                                           

 .1الشواهد القرآنية، علي المعموري، انظر:  (1)
 .2/329انظر: الكتاب، سيبويه،  (2)
 .2/392انظر: المقتضب، المبرد،  (3)
 .[229البقرة: ] (4)
 .2/389، والمقتضب، المبرد، 2/89انظر: الكامل، المبرد،  (5)
 .1/262انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، (6)
 .262،  29-2/28و  162-3/161و  127،  2/19و  1/182انظر: المقتضب، المبرد،  (7)
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 ه(089خالفه مع يونس بن حبيب ) :ثالثاا
خــالف المبــرد يــونس فــي مســألة النســب فيمــا كــان علــى وزن )َفْعــل( و)ف ْعــل(، فهــو يجــري 
هذا الوزن في النسب مجرى غير المعتل، فيسكن ما قبل آخره، فيقع عليه اإلعراب كما يقع على 

ظبيـي ونحيـي، غير المعتل، مثل قولك: هذا ظبـي، ودلـو، ونحـي، وجـرو. فـإذا نسـبت إليـه قلـت: 
فالهاء  ،شيئا منه الهاء؛ ألن ياء النسب تعاقب هاء التأنيث، فكل ما نسبت إليه وكذلك إذا لحقت

، وإلى حمدة: حمدي  ملغاة منه، تقول في النسب إلى طلحة: طلحي  
(1). 

 .(2)، وعده غير صحيحوقد رفض قول يونس في النسب إلى ظبية: ظبوي  

 

 ه(901) األخفش الحسن أبيخالُفُه مع  ا:رابعا 
األخفش في وزن )أشـياء(، فقـد وافـق المبـرد قـول الخليـل فـي وزن )أشـياء(، خالف المبرد 

أن أصلها )شيئاء( علـى وزن )فعـالء(، فكرهـوا مجـيء همـزتين بينهمـا ألـف فقلبـوا، فصـارت الـالم 
 .(3)التي هي همزة في أوله، فصار وزنها )لفعاء(

، كمــا جمــع )فْعــل(األخفــش فيــرى فــي )أشـياء( أنهــا علــى وزن )أفعــالء(، جمـع عليهــا  اأمـ
ـمحاء(، وكالهمـا جمـع لــ)فعيل(؛ كمـا تقـول: فـي نصـيب أنصـباء، فسـمح وشـيء  )َسْمح( علـى )س 

 .(4) على وزن )َفْعل( فخرج إلى وزن )فعيل(

فـي  (اسـم)ال  (حـرف)أنَّهـا  اعتبارهـا خـالف األخفـش كـذلك فـي )مـا( المصـدرية علـىوقد 
ألنَّ األخفـش يـرى أنَّ )مـا(  ؛ه  بـالتخليطف مـذهب األخفـش ورمـاأعجبني ما صنعت. وضـع   :نحو

 .(5)وهي اسم أي يراها بمنزلة الذي ،هنا موصولة

 

                                                           

 .3/137انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .3/137، المرجع السابقانظر:  (2)
 .2/168، المرجع نفسهانظر:  (3)
 .2/168، المرجع نفسهانظر:  (4)
 .3/11، والكتاب، سيبويه، 3/222، المرجع نفسهانظر:  (5)
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فَاْصَدْع بَِما  تعـالى: سـبحانه و ا آخر لألخفش فقد ذكر عنـد قولـه والحقيقة أنَّ هناك رأي  
تُْؤَمُر 

يكـن  ليَس هذا فـي معنـى )فاصـدْع بالـذي تـؤمر بـه(، لـو كـان هـذا المعنـى، لـم" فقال: ،(1)
 .(2)"اا واحد  ا حتى يجيء بـ)به(، ولكن )اصدْع باألمر(، جعل )ما تؤمر( اسم  كالم  

تَواْ  وقال مثل هذا في قولـه تعـالى: 
َ
َ ال َِذيَن َيْفرَُحوَن بَِما أ لاَ تَْحَسَبن 

وهـو موافـق  ،(3)
 لسيبويه في هذا.

يـزعم أن الضـمير وخالف األخفش في رأيه فـي الضـميرين )لـوالي ، ولـوالك( ، فـاألخفش 
 .(4)مرفوع ، ولكن وافق ضمير الخفض كما وافق الخفض النصب

ــَره  بنيابــة المرفــوع عــن المجــرور فــي قــولهم: مــا أنــا كأنــت إذ نظَّ
. وهــذا هــو رأي الفــراء (5)

 .(6)اأيض  

وَزَعَم ناٌس أنَّ اليـاء فـي لـوالي، "فقال:  ،وقد أشار سيبويه إلى هذا الرأي ووصَفه  بالرداءة
ي مواف قـــة للنصـــب، كمـــا اتفـــق الجـــر هـــ، و روعســـاني فـــي موضـــع رفـــع، جعلـــوا لـــوالَي موافقـــة  للجـــ

والنصب في الهاء والكاف وهـذا وجـٌه رديء لمـا ذكـرت  لـك، وألنَّـك ال ينبغـي لـك أن تكسـر البـاب 
 .(7)وأنت َتجد َله  نظائر ،وهو مطرد

أمَّا المبرد فلم ي َجـو  ز وقوعهـا إال علـى ضـمائر الرفـع المنفصـلة، وقـد اسـتند فـي هـذا علـى 
القــرآن الكــريم، ولــم يلتفــت إلــى المــروي مــن نظــم العــرب الــذي احــتج بــه النحويــون، فالضــمير بعــد 

، قال تعـالى لم يقع في كتاب الله العزيز إال  )لوال(  نُتْم لَُكن َا ُمْؤمِ  منفصال 
َ
نِيَن لَْولا أ

، ويـرى (8)
 .(9)أن  )لوالي ولوالك( لحن وإن أجازه البصريون 

                                                           

 .[92الحجر: ] (1)
 .1/22، لألخفشمعاني القرآن، انظر:  (2)
 .[188آل عمران: ] (3)
في تقريب التمثيل، أبو حيان، ، والتدريب 3/325، والكامل، المبرد، 3/73انظر: المقتضب، المبرد،  (4)

 .2/222وشرح اللمحة البدرية، ابن هشام، ، 659
 .2/788انظر: شرح الكافية الشافية، ابن مالك،  (5)
 .2/85انظر: معاني القرآن، الفراء،  (6)
 .2/376انظر: الكتاب، سيبويه،  (7)
 .[31سبأ: ] (8)

 .2/687ىاألنباري، ، واإلنصاف في مسائل الخالف، 3/325، والكامل، المبرد، 3/73انظر: المقتضب، المبررد،  (9)
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ا:   ه(991) خالفه مع الجرميخامسا
خالف المبرد رأي الجرمي في اعتبار ألف التثنية حرف اإلعراب، فقـد وافـق رأي الجرمـي 
رأي ســيبويه فــي اعتبــار أن ألــف التثنيــة حــرف اإلعــراب، ولكــن المبــرد ال يجيــز هــذا الــرأي، وإنمــا 

ن األلـف علـى اإلعـراب، معلـال  ذلـك بقولـه: "إوافق رأي األخفش في اعتبـار أن ألـف التثنيـة دليـل 
غيرها، كما كان في  -ضمير الغائب-نت حرف إعراب فينبغي أن يكون فيها إعراب )هو( إن كا

ــــــــه، وال يكــــــــون إعــــــــراب  ــــــــد ونحوهــــــــا، وال يكــــــــون حــــــــرف إعــــــــراب وال إعــــــــراب في ــــــــدال مــــــــن زي  ال
 .(1)إال في حرف

 

 نموقفه من الكوفيي ا: سادسا 
ــا مــن أعــالم المبــرد  ديعــ ودافــع  ،رجالهــا فــي كثيــر مــن أقــوالهم وافــق ،مدرســة البصــرةعلم 

عنها واحتج بها، ولم يصرح باسم الكوفيين إال في موضع واحـد عنـد حديثـه عـن إعـراب األسـماء 
(4)أو قاَل قومٌ  ،(3). وكان يكني عنهم بقوم من النحويين(2)اولم يرتض  قولهم أيض   ،الستة

أو زعم  ،
(5)بعض النحويين

 ث مَّ يأخذ في رد   أقوالهم وتضعيفها. ،

األمر  ال يعـــدو أن فـــوإن وافقهـــم فـــي بعــض المســـائل،  ،يينا بـــالكوفولــم يكـــن المبـــرد متــأثر  
 ا في بعض اآلراء مع اختالف المنهج.يكون توافق  

اختلــف فيهمــا المبــرد مــع الكــوفيين، مــن بــاب  بعــض المســائل النحويــة التــيونــذكر هنــا 
 التمثيل ال الحصر:

 الختالف في إعراب األسماء الستة .1

ــوكَ   ،ذهــَب الكوفيــون إلــى أنَّ األســماء الســتة وهــي )أبــوك، وأخــوك، وحمــوك، وهنــوك، وف 
( معربة من مكـانين وذهـب البصـريون إلـى أنَّهـا معربـة مـن مكـان واحـد، والـواو واأللـف  ،وذو مال 
 .(6)والياء هي حروف اإلعراب

                                                           

 .2/152المقتضب، المبرد،  (1)
 .115وأبو العباس المبرد، عضيمة،  115انظر: مقدمة المقتضب،  (2)
 .1/323انظر: المقتضب، المبرد،  (3)
 .337،  2/272و  392،  291،  278،  1/228، المرجع السابقانظر:  (4)
 .2/131، انظر: المرجع نفسه (5)
 .1/17األنباري، انظر: اإلنصاف،  (6)
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غيــَره  قـول أبـي الحسـن األخفـش ذلـك أنَّ األلــف إن  والقـول الـذي اختـاره المبـرد ولـم يجـوز
كانت حرف إعراب فينبغي أن يكون فيها إعراب هو غير ها، كما كان في الدال من زيد، ونحوها، 
ولكن هـا دليـٌل علـى اإلعـراب، ألنَّـه  ال يكـون حـرف إعـراب وال إعـراَب فيـه، وال يكـون إعـراب إال فـي 

 .(1)حرف

 

 ر مجزومن فعل األمأقول الكوفيين  .2

 :(2)ذهب الكوفيون إلى أن فعل األمر مجزوم، معللين لذلك بعدة أمور منها

: ثبت أن األصل في األمر للمواجهة، فيكون بالالم نحو )لتفعل( كاألمر للغائب، إال  أوال 
أنه لما كثر استعمال األمر للمواجهة في كالمهم، وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب؛ استثقلوا 

الـــالم فيـــه، فحــذفوها مـــع حـــرف المضــارعة طلب ـــا للتخفيـــف، فصــارت )افعـــل(، كمـــا قـــالوا: مجــيء 
 )أيش(، واألصل: )أي شيء(.

، وفعـل النهـي مجمعـون علـى أنـه معـرب مجـزوم فعـل ألن ؛مجـزومنـه معـرب ثاني ا: قيل إ
 كما يحملون الشيء على نظيره. ،األمر هو ضد النهي، فهم يحملون الشيء على ضده

واأللــف، كمــا  ءاخــَش( فتحــذف الــواو واليــا –ارم   –نــك تقــول فــي المعتــل: )اغــز  ثالث ــا: أ
 بحذف حرف العلة. لم يخَش( –لم يرم   –تقول: )لم يغز  

 

ـويعد  المبرد رأي الكوفيين خط ـ ا، ألنَّ اإلعـراب ال يكـون فـي األفعـال إال فيمـا كـان أ فاحش 
األمــر مبنــي علــى الســكون علــى أصــل مــا . ويوضــح المبــرد هــذا بــأن فعــل (3)لألســماء مضــارعا  

يســتحق ه ، فالفعــل إذا لــم يكــن فــي أوائلــه  الزوائــد األربــع )اليــاء والتــاء والهمــزة والنــون(، ال يكــون إال 
ل ه  الزوائد األربع فلـو قلنـا:  ،فهـو مبنـي علـى السـكون  ،على طريقة واحدة. وفعل األمر ليس في أوَّ

مضارعة، ولو كانت فيه لم يجز جزمه إال بحرف يدخل اضرْب وق ْم ليس فيه شيء من حروف ال
ا يَْجَمُعونَ فَبَِذلَِك فَلَْيْفرَُحواْ عليه كما في قوله تعـالى:  ِم َ ُهَو َخيٌْر م 

 ، وروي أن الرسـول (4)

                                                           

 .2/152انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .2/227انظر: اإلنصاف، لألنباري،  (2)
 .2/131، المقتضب، المبردانظر:  (3)
 [58يونس: ] (4)
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، وجـاءت هـذه القـراءة علـى أصـل األمـر، فـإذا لـم يكـن األمـر م بالالمو . فهذا مجز (1)قرأها فلتفرحوا
 .(2)للحاضر المخاطب فال ب دَّ من إدخال  الالم كقولنا: ل يق ْم زيد

وللمبرد خالفات أخرى مع الكوفيين غير ما ذكرناه  
(3). 

  

 

                                                           

 .327وهي قراءة عامر ينظر كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ، 2/131انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
 .2/131 المرجع السابق،انظر:  (2)
 .269، 188، 2/153، و322، 1/278المرجع نفسه، انظر:  (3)
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 لسابعالمبحث ا
 يةالنحو  بعض آرائه

ــا مــن أعــالم النحــو، فقــد كــان إمــام  ي فــي عصــره، يواجــه المــذهب البصــر يعــد المبــرد علم 
بآرائه القوية، وقد أثنى عليـه العلمـاء معتـرفين لـه بطـول باعـه فـي العلـم واألدب،  المدرسة الكوفية

شـيخ أهـل "ووصـفه الخطيـب البغـدادي بقولـه:  ،(1)م" فـي العلـرجٌل ي ع د  جـبال  ": ابن  جن يعنه قال و 
 .(2)النحو وحافا علم العربية"

أن المبــرد كــان لــه دور بــارز فــي تثبيــت قواعــد النحــو، وكانــت لــه آراءه الواضــحة والحــق 
التي تنم عن علمه ودرايته بعلوم العربية، وال أدل على ذلك آراءه المتناثرة في مصـنفاته التـي قـام 

حمــل فيــه مــن اآلراء  -الــذي يعــد أفضــل مــا ألفــه المبــرد-علــى تأليفهــا، والســيما كتابــه المقتضــب 
لى لتي تميز بها عمن سبقه من العلماء، وقد تفرد ببعض اآلراء النحوية، وهذا إن دل عالنحوية ا

شــــيء فإنمــــا يــــدل علــــى ثبــــوت قــــدم هــــذا العــــالم الجليــــل فــــي التفكيــــر النحــــوي، أبــــرزت اســــتقاللية 
 .(3)شخصيته

 :وهنا سنعرض بعض اآلراء التي جاء بها المبرد، وقد تميز بها

 في القسم على نزع الخافضأجاز نصب المصادر الواقعة . 1

أجاز المبرد أن يكون المصـدر الواقـع فـي القسـم منصـوب ا علـى نـزع الخـافض، وقـد ذهـب  
سيبويه وجمهـور النحـاة إلـى أن المصـادر ومـا يجـري مجراهـا التـي تقـع فـي القسـم تكـون منصـوبة  

إنَّ المصادر وما " ل:فقا ،هذكر المبرد هذا الرأي في كتاب، وقد (4)بأفعالها المتروكة، أي المحذوفة
يجري مجراها التي تقع في القسم تكون منصوبة  بأفعالهـا كقولنـا: َعْمـَرَك اللـه ال تقـم، وق ْعـَدك اللـه 

 .(5)"ال تقم، ويجوز أن نقول: قعيَدَك اللَه ويميَن الله وعهَده  

(6)التعميرانتصابه بتقدير: عم رتك الله تعمير ا ثمَّ وضع عمرك موضع  المبردأجاز كما   
، 

 قال الشاعر:
                                                           

 .1/126سر صناعة اإلعراب، ابن جني،  (1)
 .3/382تاريخ بغداد، أبو بكر البغدادي،  (2)
 .13انظر: جهود المبرد، بشرى الزم،  (3)
 .1/322انظر: الكتاب، سيبويه،  (4)
 .2/326المقتضب، المبرد،  (5)
 .2/327و  2/328المبرد، المقتضب،  (6)
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ـــــــــَه إَ مَّرْ عَ  ـــــــــِك الل ـــــــــا ذَ ل  ُت ـــــــــ م ـــــــــاِت لَ رْ َك  ن
 

ـــــ  ـــــا أَ ِ  جارَ ُكْنـــــ لْ َه  (1)يـــــاَم ذي َســـــَلِمَتن
 

 يريد: ذكرتك الله. وقال اآلخر:

ـــــــــــــا َســـــــــــــأي هـــــــــــــا الُمـــــــــــــنْ   يالا هِ ِكُح الُثريَّ
 

ــــــــــهُ   ــــــــــَرَك الل ــــــــــكَ  َعْم ــــــــــانِ قِ تَ لْ يَ   َ ْي  (2)ي
 

ا أن ينتصب على نزع الخافض،  وإن شئت كان على قولك: بيمين "قال: لكنه أجاز أيض 
 .(3)"الله وما أشبهه، فلما حذفت حرف اإلضافة وصل الفعل ، فعمل

ـا كـإعراب يمـين  وذكر ابن الشجري أن إعراب عمـرك اللـه يكـون علـى نـزع الخـافض أيض 
 .(4)معه والتقدير: اقسم بعمرك الله الله ألنَّه  ذكره  

 

 جملة إنشائيةأن تكون صلة )الذي(  في. أجاز 2

في معرض حديثه عـن أجاز المبرد أن تأتي جملة صلة الموصول إنشائية، وهذا ما فهم 
وِِل الُْقو َ ِ  قول ـه  تعـالى: 

ُ
َ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبةِ أ َوآتَيَْناهُ ِمَن الُْكُنوزِ َما إِن 

وتقـول علـى  .(5)
فجعل  ،(6)وكذلك كل شيء يكون جملة ،ا أخوه، ورأيت  الذي ليته عندناهذا جاءني الذي كأنَّ زيد  

مــن الشــروط التــي أثبتهــا ذلــك، ف ، والنحــاة يمنعــون (ليــتـ )جملــة إنشــائية مصــدرة بــ (الــذي)صــلة 
ويؤولون مـا ورد  .(7)النحاة للجملة التي تقع صلة الموصول أن تكون خبرية وأن ال تكون إنشائية

 منه كقول الشاعر:

 واثُ دَّ َحــــــــتَ ْن يَ أَ  ونَ ســــــــى الواُشــــــــمــــــــاذا عَ وَ 
 

ــــقُ يَ  نْ وى أَ ِســــ  ــــنَّ وا إِ وُل ــــِن  (8)قُ عاِشــــ كَ ي َل
 

 
                                                           

 .2/129البيت لألحوص بن محمد، أمالي ابن الشجري،  (1)
 .562البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه،  (2)
 .2/327 السابق، المرجع (3)
 .2/327والمقتضب، المبرد،  1/329انظر: األمالي، ابن الشجري،  (4)
 .[76القصص: ] (5)
 .3/192، بردانظر: المقتضب، الم (6)
 .121، وشرح شذور الذهب، ابن هشام،  2/35انظر: شرح الكافية، ابن مالك،  (7)
 .263البيت البن عنين، ديوانه،  (8)



66 

 .(1)بأن )ذا( زائدة وليست موصولة

 

 بمعنى )فعيل(مجيء )أفعل( التفضيل  .3

 :(2)يرى المبرد أن )أفعل( يقع على وجهين

 ا في المنعوت، نحو: أحمر، وأصفر، وأعور.قائم  أن يكون نعت ا الوجه األول: 

الوجـه الثــاني: أن يكـون للتفضــيل، نحـو: هــذا أفضــل مـن زيــد، وأكبـر مــن عبـد اللــه، فــإن 
أردت هــذا الوجــه لــم يكــن إال أن تقــول: مــن كــذا وكــذا، أو بــاأللف والــالم، نحــو هــذا األصــغر أو 

 األكبر.

،  أمــا ــَوُن  : ومثلــه قولــه عــز وجــلكبيــر،  فتأويلــهالقــول فــي األذان: اللــه أكبــر  ْه
َ
ــَو أ وَُه

َعلَيْهِ 
 ففيه َقوالن:  (3)

ألنَّ اللــه جــلَّ وعــزَّ ال يكــون عليــه  ؛عليــه هــي  نٌ  هــو ،أحــدهما: وهــو المرضــي عنــد المبــرد
 ونظير ذلك قول الشاعر: ،شيٌء أهون من شيء آخر

ــــــــــــي أَلَْوَجــــــــــــلُ إِ ي وَ رِ دْ ُرك مــــــــــــا أَ ْمــــــــــــَلعَ   نِ 
 

نـــــــــا تَ عَ   ـــــــــُة أَ نِ و المَ دُ ْعـــــــــلـــــــــى أيِ  لُ ي   (4)وَّ
 

ٌل.  أي: إن  ي َلَوج 

ألنَّ إعادة الشيء عند النـاس أهـون مـن  ؛ي في اآلية: وهو أهون عليه عندكموالقول الثان
 .(5)ابتدائ ه  حتى يجعل شيئ ا من ال شيء

 

 :جواز تقديم التمييز على عامِلِه إن كان فعالا  .4

                                                           

 .3/192والمقتضب، المبرد،  2/37انظر: شرح الكافية، ابن مالك،  (1)
 .3/225انظر: المقتضب، المبرد،  (2)
 .[27الروم: ] (3)
 .2/72وأمالي ابن الشجري، ، 57البيت لمعن بن أوس، ديوانه،  (4)
 .3/225والمقتضب، المبرد،  2/327انظر: الكامل، المبرد،  (5)
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، جــاز تقديمــه؛ لتصــرف الفعــل،  يقــول المبــرد: واعلــم أن التبيــين إذا كــان العامــل فيــه فعــال 
 ،(1)ا تصببت  ا، عرق  وفي تصببت  عرق   ،ا تفقأتا ، شحم  فيجوز أن نقول في تفقَّأت شحم  

 

 .(2)اا، وهذا أفره هم عبد  ألنَّه  يراه  كقولنا: عشرون درهم   ذلك؛ سيبويه وال يجيز

ـــال والمبـــرد  بمنزلـــة )تفقـــأت شـــحم ا(؛ ألن العامـــل فـــي )الشـــحم(  ا(يـــرى أنَّ )عشـــرين درهم 
ـقولنـا: هـذا ز  وهـذا مثـل مـا لـم يؤخـذ مـن الفعـل،الفعل، أمـا العامـل فـي )الـدرهم(  ال يجـوز  ايـٌد قائم 

 ألنَّ العامــلَ  ؛ا جــاَء زيـدٌ ويجـوز أن نقــوَل: راكب ـ ،ا هــذا زيـٌد، ألنَّ العامــَل غيـر فعــلالقـول فيــه: قائم ـ
، وهـذا رأي شـيخه أبــي فعـل، ولـذلك أجـاز المبـرد تقـديم التمييـز أسـوة  بالحـال إذا كـان العامـل  فعـال  

 :بقول الشاعر (3)واستدل المبرد  على ذلك ،عثمان المازني

 هـــــــــــــايبَ بِ راِق حَ ِفـــــــــــــلْ لـــــــــــــى لِ يْ ُر لَ ُجـــــــــــــهْ تَ أَ 
 

ــــــفْ نَ  مــــــا كــــــانَ وَ    (4)يــــــبُ طِ راِق تَ الفِ ا ِبــــــسا
 

وفي استدالله هذا إجازة للقياس على مـا ورد فـي الشـعر العربـي فـي هـذه المسـألة، وغيـره  
يــرى أن هــذا ضــرورة ال يقــاس عليهــا، والمبــرد  فــي هــذه المســألة يتــابع أســتاذه  أبــا عثمــان المــازني، 

 .(5)وهو موافق لمذهب الكوفيين
 

افاعل ال. الجمع بين 1  الظاهر وبين المميز تأكيدا

 والفاعل واستدل بقول الشاعر: مميزالجمع بين ال -رحمه الله–أجاز المبرد 

ـــــــــــــــزَ  ـــــــــــــــَل زاِد أَ َت ْد ِمْث  ينـــــــــــــــافِ  يـــــــــــــــكَ بِ وَّ
 

 (6)ايـــــــــــــــَك زادا َم الـــــــــــــــزَّاُد زاُد أبعْ نِ َفـــــــــــــــ 
 

                                                           

، والغرة المخفية، ابن الخباز، 122، وأسرار النحو، ابن كمال باشا، 3/36انظر: المقتضب، المبرد،  (1)
1/278. 

 .3/36 ، وذكر هذا الرأي المبرد في كتابه المقتضب،1/222انظر: الكتاب، سيبويه،  (2)
 .2/382، والخصائص، ابن جني، 3/36انظر: المقتضب:  (3)
 .1/52ينسب للمخبل السعدي وألعشى همدان وللمجنون، انظر: أمالي ابن الشجري،  (4)
 .2/828انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري،  (5)
 .126البيت لجرير، ديوانه،  (6)
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. وقــال ابــن يعــيش: واحــتج فــي ذلــك بــأنَّ (1)ومنــع ســيبويه الجمــع بــين فاعــل نعــم وتمييــزه
ا فإن ذلك الداللة على الجنس وأحدهما كاف  عن اآلخر. وأيض  المقصود من المنصوب والمرفوع 

وإذا نصــبت  ،فاعــل وذلــك أنَّــك رفعــت اســم الجــنس بأنَّــه ،ربمــا أوهــم أن الفعــل الواحــد لــه فــاعالن
ألنَّ النكرة المنصوبة ال تأتي إال كذلك. وحجة  ؛ذنت بأن الفعل فيه ضمير فاعلأالنكرة بعد ذلك 

 .(2)المبرد في الجواز الغلو في البيان والتأكيد

ه  األظهر. أمَّا بيت جرير فإنَّه  أنشده  شاهد   َح ابن يعيش مذهب سيبويه وعدَّ ا على ما ورجَّ
، وزاَد أبيــَك هــو فإنَّــه  رفــع الــزاد المعــرف بــاأللف والــالم بأنَّــه  فاعــل )نعــم( ،ادعــى مــن جــواز ذلــك

 .را تمييز وتفسيالمخصوص بالمدح وزاد  

 
 

 

                                                           

 .2/321انظر: الكتاب، سيبويه،  (1)
 .7/132شرح المفصل، ابن يعيش، ، و 2/128انظر: المقتضب، المبرد،  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 والضرورة الشاذ  
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 المبحث األول
ا  الشاذ  لغَة واصطالحا

 المعنى اللغوي للشاذ  أولا: 
إذا طالعت معاجم اللغة تجد أن كلمة )شاذ ( اسم فاعل من الفعل الثالثي المضعف  

جاء في وقد أصلها اللغوي تأتي بمعنى التفرد، والندور،  التي في( ذَ ذَ مادة )شَ )َشذ (، وهو من 
ذوذ ا: انفرد عن الجمهور وَندر، فهو َشاذ ، وَأَشذَّه غيرهلسان العرب ذ  ش  ذ  ويش  . وَشذ  (1): َشذ  يش 

ذ ( بالكسر على القياس، وهذا الذي ذكره أئمة  ذ ( بالضم على الشذوذ والندرة، و)يش  )يش 
 .(2)الصرف

اه وأبعده عنهم اذ ، وَأَشذ  ولده عنوَأَشذ : جاء بقول ش  قال أبو الفتح  (3)رفاق السوء: َنح 
 بن جني:ا

ل َعاِضـــد    ـــــــــــــــــَأنَّنيَفَأَشـــــــــــــــــــــذَِّني لُمـــُروِرهم فَكـــــــ  أو َعاِص  (4)ُغْصــــــــــــــن  ألو 

ذوٌذ( إذا كان فعال  الزم ا، و)َشذ ( إذا استعمل متعدي ا والمصدر )ش 
، إال أن  االستعمال (5)

ذوٌذ( أكثر.  الالزم )ش 

ذ ان( بضم الشين، مثل )ش اذ(وتجمع كلمة )ش  ب ان(، وترد على )ش  )َشذ ان( بفتح اب( )ش 
 ، قال امرؤ القيس:(6)الشين على وزن )َفْعالن( بمعنى المتفرق من الحصى

 ها َغيُر َأمعراــــــــــِصالب الُعجى، َمْلثوم  ناِسمــــــــــــَـ اير َشذَّان الَحصى ِبمــــــــــــــــُتط

ذ انفَشذ ان الحصى ما تطاير وتهافت وتفرق منه، كما ترد أيض   ( بكسر السين بمعنى ا )ش 
ْدر الس  
(7). 

                                                           

 .3/182، بن فارسمقاييس اللغة، ال ،3/292انظر: لسان العرب، البن منظور،  (1)
بيدي، انظر:  (2)  .9/223تاج العروس، للزَّ
 .2/1179معجم اللغة العربية المعاصرةـ ألحمد عمر، انظر:  (3)
 ( عاضد: قاطع.4)
بيدي، : انظر (5)  .9/223تاج العروس، للزَّ
 .9/223، تاج العروس، للزَّب يدي، 3/292لسان العرب، البن منظور، انظر:  (6)
 .332القاموس المحيط، للفيروزآبادي، انظر:  (7)



71 

ذ اذ: إذا لم يكونوا في منازلهم وال َحي  هم،   ذ اذ(، قوم ش  ا على )ش  وتجمع كلمة )َشاذ ( أيض 
ذَّاذ ا أي ق الال    .(1)وجاؤوا ش 

وعليه فالناظر في معاجم اللغة يرى أن معاني )الشاذ ( تدور حول التفرد والمخالفة  
 والندور والبعد.

 لشاذ  ل المعنى الصطالحيثانياا: 
الشاذ ( عن المعنى اللغوي كثير ا، فقد ع ر ف بأنه: ال يبعد المعنى االصطالحي لكلمة ) 

 .(2)نسياق مع المألوف من القواعد"ياس، وعدم اال"الخروج عن الق

ورغم أن الشذوذ من األحكام الشائعة التي وردت في مجال تقويم القواعد النحوية، إال  
األوائل لم يبينوا المقصود بهذا المصطلح بالتحديد، فلم يخصوه بتعريف جامع مانع،  أن العلماء

يجمع خصائصه، ويمنع اشتراك غيره معه، فكل ما ذكروه عنه أنه مقابل للمطرد، وكأنهم كانوا 
 .(3)يكتفون بما عندهم من مفاهيم معروفة شائعة عنه وعن غيره من المصطلحات

مرو بن العالء، فقد هو أبو ع -حسب اطالعي –لمفهوم ولعل أول من تطرق لهذا ا 
بَ  ْيد ي في ترجمته ألبي عمرو عن ابن نوفل أنه قال: "سمعت أبي يقول ألبي عمرو ذكر ذلك الز 

بن العالء: أخبرني عما وَضْعَت مما سميته عربية، أيدخل فيها كالم العرب كله؟ قال: ال. ا
وهم حجة؟ قال: أعمل على األكثر، وأسمي ما فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 

 .(4)خالفني لغات"

وبهذا يتضح أن أبا عمرو من أوائل من انتبهوا إلى ما يخرج عن حدود اللغة الفصحى،  
على خالف اللغات السائدة  ألنها فلم يؤخذ منها؛ التي يقل الحديث بها وإلى تلك اللغات العربية

تلك التي شكلت اللغة المشتركة التي اعتمدت بعد ذلك على أنها اللغة الفصحى، عند العرب، 
 .على أنها نوع من الشذوذ عن اللغة الفصحى المخالفة هذهفتعامل مع 

                                                           

 .3/292لسان العرب، البن منظور، انظر:  (1)
 .113انظر: معجم المصطلحات، اللبدي،  (2)
 .37انظر: القياس في النحو العربي، سعيد الزبيدي،  (3)
َبيدي،  (4)  .1/39طبقات النحويين واللغويين، للز 
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وقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي مفهوم الشذوذ في كتابه العين، فذكره بمعنى التفرد 
 .(1)والتفرق 

كثير ا، دون أن يحدد تعريف ا علمي ا لهذا  ،الشذوذ في كتابهوأما سيبويه فقد تردد مصطلح  
المصطلح، فقد أورد الشذوذ عنوان ا ألبواب  من كتابه فمثال  يقول: "وهذا باب ما شذ  فأبدل مكان 

ا: "باب ما كان شاذًّا مما حفظوا على (2)الالم والياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد" ، وقوله أيض 
، إلى غير ذلك من العناوين التي َعْنَون بها. كما كان يطلقها في أثناء (3)د"ألسنتهم وليس بمطر 

في النسب، فقالوا: )حنيفي،  الشرح والتوضيح، فمثال  يقول: "وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة
 ، ومثله الكثير في كتابه.(4)ولكنه شاٌذ قليل" وسليقي(،

كتابه لوجدناه يدور حول معنى )عدم االطراد، ولو تأملنا مفهوم الشذوذ عند سيبويه في  
 وخالف القياس(.

ثم تتابع العلماء بعده في األخذ عنه، والنسج على منواله، حيث أطلقوا لفا )الشاذ (  
على الشواهد المخالفة لقواعدهم المطردة التي يقاس عليها، فقالوا في الشاذ : "ما خرج على 

ا لمفهوم فقد استطاع أن يضع تعريف ا محد    ،جاء ابن جني. إلى أن (5)القاعدة وخالف القياس" د 
، حمال  لهذا شاذًّا وانفرد عن ذلك إلى غيره ،عليه بقية بابهما الشاذ  فعر فه على أن ه: "ما فارق 

 .(6)الموضوع على حكم غيره"

وهنا ال بد من اإلشارة إلى بعض األلفا  التي تحمل معنى الشذوذ، والتي عبر عنها  
ماء في كتبهم، وهذا ناتج عن أن العلماء في بداية وضعهم لعلم النحو لم يكونوا ملتزمين العل

 بمصطلحات ثابتة، فكل واحد يعبر عنها بأسلوبه.

فقد أطلق العلماء لفا )القليل( بمعنى الشاذ ، كما ذكرنا في مثال سيبويه حين عب ر  
، وأمثلة سيبويه على ذلك متعددة، (7)ليل"بقوله: "وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة ولكنه شاٌذ ق

                                                           

 .6/215العين، للفراهيدي، انظر:  (1)
 .2/222الكتاب، لسيبويه،  (2)
 .2/281المرجع السابق،  (3)
 .3/339المرجع نفسه،  (4)
 .2/1179، حمد عمرمعجم اللغة العربية المعاصرة، أل (5)
 .1/97الخصائص، البن جني،  (6)
 .3/339الكتاب، لسيبويه،  (7)
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ولفا )منكر(  (1)وألفا  أخرى عند سيبويه وغيره من العلماء الذين جاؤوا بعده، مثل: لفا )عيب(
ولفا )ليس بمطرد( ولفا  (4)ل(ولفا )فاسد( ولفا )المعدو  (3)ولفا )رديء( (2))نادر(ولفا 

 العلماء معنى الشذوذ.إلى غير ذلك من األلفا  التي أراد بها )ضعيف(، 

 وهناك من العلماء من فرق بين لفا )شاذ( و)نادر( و)قليل( و)ضعيف(. 

ا، فالمطرد ال يتخلف،  ومطرد  ا وقليال  ا ونادر  ا وكثير  أنهم يستعملون غالب   ،ابن هشام يرى  
 لقليل،ن الكثير، والنادر أقل من اوالغالب أكثر األشياء ولكنه يتخلف، والكثير دونه، والقليل دو 

 ،والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير ال غالب ،فالعشرون بالنسبة إلى الثالثة وعشرين غالبها
وهنا نرى ابن هشام قد فرق بين هذه األلفا  على أساس العدد، ، (5)والواحد نادر ،والثالثة قليل

. لكن هناك من العلماء من اعتبر الفرق بين هذه األلفا  على فوضع نسب ا محددة لكل لفا
أساس القياس وعدمه، فاعتبر القليل أنه: ما وافق القياس لكنه قل  في اللغة. والنادر: ما قل 
وجوده في اللغة سواء وافق القياس أم ال. والشاذ: ما خالف القياس سواء كثر وجوده في اللغة أم 

 (6)ه كالم، أي هل ثبت في لغة العرب أم ال؟قل. والضعيف: ما في ثبوت

 ير ا في التفصيل بين هذه األلفا ؛ال أميل إلى ما ذهب إليه العلماء الذين خاضوا كثو  
ألنه لم يكن لدى العلماء األوائل ضوابط يلتزمون بها في تعبيرهم عن مصطلحات النحو 

                                                           

ا للقياس، وذلك في  (1) جمع الفراء بين لفظي )القليل( و)العيب( في سياق واحد، وعبر بهما عما جاء مخالف 
للفراء، قوله: "وكان الكسائي يعيب قولهم )فلتفرحوا( ألنه وجده قليال  فجعله عيب ا". انظر: معاني القرآن، 

1/269. 
استعملوا لفا )المنكر( و)النادر( للمعنى نفسه، يقصدون بهما معنى الشذوذ، وذلك في قولهم: "ندر بمعنى  (2)

سقط وشذ ، ومنه نوادر الكالم، وهي ما شذ وخرج من الجمهور". انظر: لسان العرب، البن منظور، 
 )شذذ(، والقاموس المحيط، للفيروزبادي، )شذذ(.

، على [23األنعام: ]قال األخفش األوسط في قوله تعالى: )ثم لم تكن فتنتهم إال أن قالوا والله ربنا(   (3)
الصفة، وقال بعضهم )َربَّنا( على )يا ربنا( أما )والله( فجره على القسم، ولو لم تكن فيه الواو نصبت 

، وهذا في القياس رديء. معاني فقلت: الله ربنا، ومنهم من يجره بغير الواو لكثرة استعمال هذا االسم
 .2/272القرآن، األخفش، 

" . انظر: الكتاب، سيبويه،  (4) قال سيبويه: "ومن المعدول الذي على غير قياس قولهم في ه ذيل ه ذلي 
3/235. 

 .1/52االقتراح في أصول النحو، للسيوطي،  (5)
 .3/192انظر: النحو الوافي، لعباس حسن،  (6)
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ن مراده، فقد يستعمل لفا القليل ويعبر بها ع ،بطريقتهوالصرف، فكان كل عالم يستعمل األلفا  
 ولفا الضعيف مكان النادر إلى غير ذلك. ،مكان الشاذ  

ومن ناحية أخرى لم يتفق العلماء على هذه المصطلحات، فمن العلماء من قاس على  
 في النسب إلى )تغل ب( )تغل بي( بالكسر هذا هو الشائع، أما فمثال   الشاذ في نظر عالم آخر،

فيراه الخليل وسيبويه شاذًّا مقصور ا على السماع وال يقاس عليه، أما المبرد وابن  )تغَلبي( بالفتح
ناهيك عن الخالف الكبير بين البصريين والكوفيين في  ،(1)السراج فهو عندهم مطرد يقاس عليه

القياس على الشواهد، فالبصريون يعتمدون على الكثرة في القياس، أما الكوفيون فال يهتمون 
قلة، فهم يجعلون ما خالف األصول أصال  يبوبون عليه، وكانوا إذا سمعوا لفظ ا في  لكثرة أو

أصال  من األصول  ،شعر أو نادر كالم جعلوه باب ا. فقد جعلوا ما يراه البصريون شاذًّا أو قليال  
 يقاس عليه.

أو  ويبدو أن الشذوذ خروج عما شاع عن العرب، فكأنه باب يدخل تحته كل ما قلَّ  
لغوي ا أو نحوي ا يبعد بالنص اللغوي عن ميدان الفصاحة،  من القول، لكنه ليس خطأ   ضعف

الشذوذ استعمال خالف نها مقارعة بين قلة وكثرة، فالغلبة للكثير واألغلب، والذي اتضح ا
 القاعدة، والبقاء والتمكن للقواعد على حساب النصوص المستعملة.

دون القياس عليه، وإن عدم القياس عليه ما هو فلو لم يكن في الشذوذ صحة لما حفا  
.  إال لوجود األكثر شهرة واألوسع استعماال 

ومما ال يخفى أن مصطلح الشاذ قد أشكل على بعض المشتغلين بالبحث النحوي،  
عن بعض اللهجات بدعوى الشذوذ، ولم يفطنوا أن هناك األمر الذي جعلهم يشككون في األخذ 

 صطلح تمكننا من تناوله من خاللها.مرجعية يعود إليها الم
  

                                                           

 .3/339 انظر: الكتاب، سيبويه، (1)
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 المبحث الثاني
 أقسام الشاذ  

ولم يشذ في استعمال  ،ينقسم الشاذ  على ثالثة أضرب: منه ما شذ عن بابه وقياسه
ولم يشذ عن القياس، ومنه ما شذ عن القياس  ،العرب له ، ومنه ما شذ عن االستعمال

 .(1)واالستعمال
فإن بابه واستصوب،  (2)وذلك نحو: استحوذ يشذ في الستعمال،ما شذ عن القياس ولم : أولا 

ا استنوق الجمل،  :وقياسه أن يعل فيقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ، ومثله أيض 
ع الوارد به فيه نفسه، لكنه اال بد من اتباع السم"، ويرى ابن جني أنه (3)واستتيست الشاة

فالمسموع من هذا الضرب قوي في نفسه يصح ، (4)"ال يتخذ أصال  يقاس عليه غيره
االستدالل به، وما جاء من هذا النوع موافق ا للقياس ولو بقلة، فالصحيح إجازة استعماله 

، كما جوزوا استعمال المسموع منه، وعليه فالوجهان يجوز األخذ بهما،  ولو كان قليال 
 غنت فيه العرب بغيره.والشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس مما است

وذلك نحو ماضي يدع، فإن قياسه وبابه ما شذ  عن الستعمال ولم يشذ  عن القياس، : ثانياا 
 (5)أن يقال: َوَدع َيَدع، إذ ال يكون فعل مستقبل إال وله ماض، ولكنهم لم يستعملوا )َوَدع(

وكذلك قولهم " مكان ترك(، فصار قول القائل الذي قال : ودعه شاذًّا، واستغنوا عنه بـ)
، وفي هذا يقول ابن جني: "تحاميت ما (6) باقلمبقل" هذا هو القياس، واألكثر استعماال  

، وإذا تأملنا حكم (7)تحامت العرب من ذلك، وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله"
في قوله: أن يجرى في نظيره على القياس الواجب فيه، نجد  ابن جني على هذا الضرب

أنه حكم نظري ال يسلم إلى اتجاه عملي، وذلك أنه لو لم يسمع )َوَزن( و)َوَعد( ال ينبغي 
، فيفضي بهما  ؛استعمالهما ا ال استعماال  ألنهما في هذه الحالة سيكونان من المطرد قياس 

                                                           

 .1/98الخصائص، البن جني، و ، 1/57األصول، البن السراج، انظر:  (1)
(2)  ُن ْيطََٰ  [.19]المجادلة:  ٱْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم ٱلشَّ
 .1/99الخصائص، البن جني، و ، 1/57األصول، البن السراج، انظر:  (3)
 .1/122الخصائص، البن جني،  (4)
َعَك َرب َك َوَما َقَلىهناك قراءة منسوبة إلى عروة بن الزبير يقرأ في قوله تعالى:  (5) [ 3]الضحى:  َما َودَّ

 .2/362المحتسب، البن جني، انظر: بالتخفيف )َوَدَعَك(. 
 .1/98الخصائص، البن جني، و ، 1/57األصول، البن السراج، انظر:  (6)
 .1/122الخصائص، البن جني،  (7)
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فكما امتنع استعمال )ودع( لعدم االطراد في الحال إلى ما كان مع )َوَدع، َوَذر(، 
 .(1)فكذلك ينبغي أن يمتنع استعمال )َوَزن، َوَعد( لو لم يسمعا ،السماع

والذي يبدو من هذا الحكم هو السير على المسموع من لغة العرب، وإن جاء القياس  
: "كما بخالفه، فالنص الوارد بالسماع أولى من نظيره المقيس، لذلك نجد السيوطي يقول

ا"ال يقاس على الشا  .(2)ذ نطق ا ال يقاس على الشاذ ترك 

من  ما حكي :نحو ،فهذا الذي يطرح وال يعرج عليه ،ما شذ  عن القياس والستعمال: ثالثاا
إدخال األلف والالم على )اليجدع(، وكذلك تتميم مفعول فيما عينه واو، نحو: ثوب 

معوود من مرضه، فال يسوغ القياس مصوون، ومسك مدووف، وفرس مقوود، ورجل 
ا استعماله فيما استعملته فيه إال على وجه وال رد غيره إليه، وال يحسن أيض   ،عليه

 .(3)الحكاية

وهذا الضرب من الشذوذ يعد أضعف األنواع؛ لخروجه عن القياس واالستعمال، وقد ثبت  
فتقول على لغتهم: )ثوب أن لغة التتميم في )مفعول( فيما عينه واو، هي لغة تميم، 

مصوون(، وابن جني وغيره من العلماء قد قرروا أن الناطق على قياس لغة من اللغات 
ليس مخطئ ا، يقول: اللغات كلها حجة، ليس لك أن ترد إحداهما باألخرى، إال أن تقل 

ا ا، أو تكثر األخرى جد  ا، فلو اسإحداهما جد  تعمل ، فإنك تأخذ باألوسع رواية واألقوى قياس 
 .(4)إنسان اللغة القليلة فليس مخطئ ا لكالم العرب، لكنه مخطئ ألجود اللغتين

  

                                                           

 .3/256انظر: المقاصد الشافية، الشاطبي،  (1)
 .73اإلقتراح، السيوطي،  (2)
 .1/99، الخصائص، البن جني، 1/57األصول، البن السراج،  (3)
 .1/222، ابن جني، صانظر: الخصائ (4)
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 المبحث الثالث
 أسباب الشذوذ

 ينبغي اإلشارة إلى بعض األسباب التي أوجدت الشذوذ في اللغة، نذكر منها:

 عدم التمييز بين اللغة واللهجة .0

من المعلوم أن العلماء استقوا قواعدهم النحوية من الشواهد التي نقلوها عن العرب، ومن 
استعماالت العرب لأللفا ، وقد بذلوا في ذلك الجهد الكبير، وقد نقل علماء اللغة والنحو بعض 
الشواهد عن اللهجات؛ بقصد توظيفها لصالح قواعدهم النحوية، لكنهم لم يدرسوا اللهجة في 

الضوء على تلك اللهجة والتعرف على قواعدها معرفة تامة، بل كانت  يسلط، حيث لم ذاتها
دراسة عرضية لما يصادفهم من نصوص وردت في أدلة نحوية. وعندما أدرك النحاة أن 
ا إلى انتمائها إلى لهجة من اللهجات؛  استعمال صيغة ما وشذوذها عن القاعدة قد يكون عائد 

 . (1)ة لتفسير ما يخرج عن تلك القواعد التي يستخلصونها بأنفسهمتوافرت لديهم وسيلة يسير 

ها اللغة من ولعله لم يكن لدى العلماء األوائل الوقت الكافي في تلك الحقبة التي جمعوا في
، والتعرف على خصائصها، قبل تقعيدهم للقواعد، إضافة إلى محدودية دراسة كل لغة على حدة

 .(2)وانتشارها في أنحاء الجزيرة العربيةاإلمكانات وتباعد القبائل، 

وبالتالي فإن العالقة بين اللغة واللهجة لم تكن واضحة في أذهان اللغويين العرب، فقد 
أن لغة  نظروا إلىخلط بعضهم بينهما، وعد اللهجات العربية لغات مختلفة، وكلها حجة. كما 

ى اللغات األخرى، مثل: دفعهم إلطالق بعض األوصاف علوهذا قريش هي أفصح اللغات؛ 
  .(3))لغة فصيحة، أو قبيحة، أو رديئة، أو ضعيفة، أو شاذة(

 الحدود المكانية والزمانية التي جمع  فيها اللغة .2

ال شك أن اختالف العلماء في تحديد الفترة الزمانية والمكانية لجمع اللغة؛ كان له دور 
بارز في اختالفهم على الحكم على الشواهد اللغوية، كما أنه نتج عنه اختالف في المعايير التي 

عات تبنى عليها القواعد النحوية، فانتشار اللغة في مناطق واسعة من الجزيرة العربية، وتعلم جما
، فال يلبث أن يفترق المعيار الواحد إلى  كثيرة بها؛ جعل االحتفا  بمعيار نحوي واحد مستحيال 

                                                           

 .36انظر: القياس في اللغة العربية، محمد عبد العزيز،  (1)
 .36انظر: مسائل الخالف النحوية، عبد الرحمن السبيهين،  (2)
 .73انظر: فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب،  (3)
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ا يميزها عن غيرها؛  ىمعايير عدة إثر تشعب اللغة إل ا خاص  لهجات، وسلوك كل لهجة منهج 
جعل لكل لهجة معيارها الخاص بها، وهذا له أثره الواضح في مجيء قواعد قاصرة مضطربة تم 

نتزاعها من تلك اللغات المختلفة، ومن بعض القبائل دون بعض، فمن المعروف أن النحاة قد ا
. فمن القبائل التي أخذت عنهم اللغة: قيس وتميم (1)اعتمدوا على لغات بعينها في ضبط اللغة

وأسد، فهؤالء أخذت عنهم أكثر اللغة ومعظمها، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم 
التي استقوا منها  كما أنهم اختلفوا في تحديد الفترة الزمنية. (2)غيرهم من سائر القبائليؤخذ عن 

ه، وأخذ من 153نه أخذ عن أهل الوبر والمدر منذ العصر الجاهلي وحتى عام اللغة، فقيل: إ
 .(3)ه من البادية فقط433بعد هذا العام حتى عام 

د هذه القبائل، فصنفوها بحسب قلتها ومع هذا فقد وجدوا بعض المخالفات لدى بعض أفرا
 .(4)نه )قليل، أو ضعيف، أو نزر، أو شاذ(تها في الكالم، فقالوا عن بعضها إوكثر 

 الختالف في تحديد كمية ما يقاس عليه .3

أسس البصريون قواعدهم النحوية التي استنبطوها واستخلصوها من مروياتهم الشعرية 
النظائر المسموعة عن العرب، وبنوها على المطرد الشائع في والنثرية على الكثرة الغالبة من 

اهر اللغوية، وضعوا لها االستعمال، فكلما وجدوا قدر ا كافي ا من األمثلة تتصل بظاهرة من الظو 
. إال أن القدر (5)فإنه ال يستحق أن توضع له قاعدة ،ة، أما القليل أو النادر أو الشاذ  قاعدة عام

ا بشيء من الدقة؛ثير الذي يسمونه بالك بل كان أمر ا نسبي ا بينهم، وهو السبب  لم يكن محدد 
اختالف آرائهم، وتباين رؤاهم في الظاهرة الواحدة، فقد يصرح بعضهم قياسه مسألة ي الجوهري ف

ا أن ما روي من أمثلتها عن العرب يكفي لوضع قاعدة عامة لها، في حين يرى  ما معتقد 
، فيح  .(6)صره في دائرة المسموع الذي ال يقاس عليهالبعض أن هذا غير كاف 

والالفت للنظر أن بعض البصريين لم يلتزموا بما وضعه أوائل نحاة البصرة من ضوابط 
 .(7)بل خرجوا عليها، وأجازوا القياس على بعض الشواهد القليلة واألمثلة النادرة ؛القياس

                                                           

 .33انظر: الدراسات اللغوية، محمد آل ياسين،  (1)
 .26انظر: اإلقتراح، السيوطي،  (2)
 .19انظر: في أصول النحو، األفغاني،  (3)
 .33انظر: الدراسات اللغوية، محمد آل ياسين،  (4)
 .21انظر: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، (5)
 .66انظر: اللغة والنحو، عباس حسن،  (6)
 .2/55انظر: همع الهوامع، السيوطي،  (7)
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معايير القياس، فلم يعيروا للكثرة  ولو انتقلنا إلى الكوفيين لوجدناهم أقل صرامة في تحديد
نهم إذا ا، ولذا قيل فيهم: إشاذ  ما عده غيرهم بالغ االهتمام، بل اعتدوا في قياسهم بالقليل والنادر و 

نهم إذا سمعوا لفظ ا ، وإ(1)سمعوا بيت ا فيه جواز شيء  مخالف  لألصول جعلوه أصال  وبوبوا عليه
ا . (2)في شعر أو نادر كالم جعلوه باب ا فقد توسع الكوفيون في الرواية والنقل، كما توسعوا أيض 

في القياس، فأباحوا النسج على القليل والنادر، حتى أنهم يكتفون بالشاهد الواحد إذا لم يرد 
 للظاهرة اللغوية سواه، ويؤسسون عليه قاعدة عامة.

 تسرب بقايا األدب الشعبي .4

هذه الشواهد الشاذة قد تسربت إلينا  فسر بعض الباحثين وجود الشاذ في اللغة، على أن
من بقايا أدب شعبي كان عند العرب القدماء، فيرى أن للعرب نوعين من األدب: األدب الذي 
وصل إلينا، وأدب آخر شعبي يعرض فكاهتهم ودعابتهم وقصصهم وأمورهم العادية، ويتضمن 

ينا، وإنما اندثر وباد، خصائص لهجة التخاطب في كل قبيلة، وهذا النوع من األدب لم يصل إل
ألنه في نظرهم ال يستحق العناية، إال أن هناك بعض األبيات التي حفظت،  ؛حيث أهمله الرواة 

 .(3)وهي التي تمثل الشواهد الشاذة التي بين أيدينا

 
  

                                                           

 .222انظر: اإلقتراح، السيوطي،  (1)
 .1/25انظر: همع الهوامع، السيوطي،  (2)
 .86اللغة، رمضان عبد التواب،  انظر: فصول في فقه (3)



82 

 المبحث الرابع
 الشاذ  عند المبرد

األوائل في معنى  لم يبتعد المبرد كثير ا في مفهومه عن الشاذ  عما ذهب إليه العلماء 
الشذوذ، فقد سايرهم في مجاراة سيبويه في ذلك المعنى، فاعتبر الشاذ  ما خالف القياس المطرد 
عنده، وهذا واضح في قوله: "السماع الصحيح والقياس المطرد، ال تعترض عليه الرواية 

 .(2)وقوله: "القياس المطرد ال تعترض عليه الرواية الضعيفة" (1)الشاذة"

يتضح أن المبرد كان يأخذ أصوله النحوية مما اطرد من كالم العرب، ثم يقيس وبهذا 
ه رواية شاذة أو ضعيفة، وكان المبرد  عليها، فإذا وقع من كالم العرب ما خالف أصوله َعدَّ

 :(3)يحاول االبتعاد عن الروايات الشاذة، وقد اتجه الشذوذ عنده إلى اتجاهين

ي تحليله لألمثلة التي ناقشها وخرج بآراء مميزة قامت في اتجاه فرضي أوجده المبرد نفسه ف .0
 أصولها على االفتراض.

سمعه من أقوال العرب، وقد خالف فيه النحاة الذين ما اتجاه واقعي قامت أصوله على  .0
 سبقوه، وانفرد بآراء نحوية تنطبق على ما جاء به العلماء من تعريفات الشذوذ.

والنحويين تميز ببعض المصطلحات التي تحمل معنى الشذوذ، والمبرد كغيره من العلماء 
 فمن المصطلحات المساوية لمصطلح الشذوذ عنده:

 .(4)_ ممتنع

 .(5)_ استنكر

 .(6)_ قبيح

 .(7)_ غلط

                                                           

 .1/33الكامل، للمبرد،  (1)
 .1/52المرجع السابق،  (2)
 .227انظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، فتحي الدجني،  (3)
 .1/212انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .1/228انظر: المرجع السابق،  (5)
 .1/228انظر: المرجع نفسه،  (6)
 .1/261نفسه، انظر: المرجع  (7)
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 .(1)_ قليل

 .(2)_ ليس من كالمهم

 .(3)_ استوحشوا

 .(4)_ أكره هذا الوجه

 .(5)_ لحن

 .(6)_ خطأ فاحش

 .(7)_ ليس بالوجه
  

                                                           

 .1/288انظر: المقتضب، للمبرد ،  (1)
 .1/295انظر: المرجع السابق ،  (2)
 .2/329انظر: المرجع نفسه،  (3)
 .2/83انظر: المرجع نفسه،  (4)
 .2/132انظر: المرجع نفسه،  (5)
 .2/173انظر: المرجع نفسه،  (6)
 . 2/328انظر: المرجع نفسه،  (7)
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 الخامسالمبحث 
 اواصطالحا  الضرورة لغةا 

 المعنى اللغوي للضرورةأولا: 
إذا طالعت معاجم اللغة تجد أن كلمة )ضرورة( هي اسم للمصدر )اضطرار(، وهو من  

 .(1)مادة )ضرر( التي تعني في أصلها اللغوي الحاجة والضيق

، (2)وقد جاء في لسان العرب: االضطرار االحتياج إلى الشيء، وقد اضطره إليه أمر 
َفَمِن اْضُطَرَ َغْيَر بَاغ  َولَا َراد  فَلَا إِْثَم َرلَْيهِ  قال تعالى:

أي ألجئ إلى أكل الميتة من شدة (3)
 الحاجة. فاالضطرار: اللجوء إلى الشيء لوجود أمر يدفع إليه.

رَّة كالهما اسم للمصدر )اضطرار( تقول: حملتني الضرورة على كذا  . (4)والضرورة والض 
 والضرورة: تعني الحاجة، تقول: رجل ذو ضرورة، أي: حاجة.

( وبناؤه )افتعل(، ف  التاء طاء ؛ ألن التاء لم أبدلت واالضطرار هو مصدر الفعل )اضطر 
 النطق. ؛ للتخفيف والتسهيل في(5)يحسن لفظها مع الضاد

 ، يقول الشاعر:(6)وجاء في الشعر لفا الضارورة

 هرُ واِص أَ  يقِ ـــــــدِ ي الصَـ فِ  ْ  لَّ قَ ، وَ هِ ــــــيْ ــــلَ عَ   دىالعِ  قَ فَ ْص أَ  ة  ورَ خـــــــا ضـــــــــــارُ ي أَ يبِ ثِ أَ 

 وهي لفظة بمعنى الضرورة أي الحاجة.

 .(7)والضرورة: اسم لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع، وهي خالف الجواز 

 وخالصة األمر فإن المفهوم اللغوي للضرورة يدور حول معنى الحاجة والضيق. 

 
                                                           

ب يدي، تاج العروس، انظر:  (1)  .12/387للزَّ
 .1/228، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، 2/283لسان العرب، البن منظور،  انظر: (2)
 [.173]البقرة:  (3)
بيدي، 7/7العين، للفراهيدي، انظر:  (4)  .12/387، تاج العروس، للزَّ
 .7/7العين، للفراهيدي، انظر:  (5)
 .2/283لسان العرب، البن منظور،  انظر: (6)
 .2/1358معجم اللغة العربية المعاصرة، ألحمد عمر، انظر:  (7)
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االضرورة ثانياا:     اصطالحا
بعد عرضنا لمفهوم الضرورة في اللغة، فإن المعنى االصطالحي لهذا المفهوم ال يبعد  

 المفهوم اللغوي لها. ا عنكثير  

فالضرورة في الشعر: تعني الحاجة الداعية إلى استعمال ما ال يستعمل في النثر،  
كي يخرجوا بها عن قواعد اللغة  ؛كتنوين الممنوع من الصرف، وهي رخصة منحت للشعراء
 .(1)عندما تعرض لهم كلمة ال يؤدي معناها في موقعها سواها

الضرورة في الشعر: الحالة الداعية إلى أن يرتكب فيه  وجاء في المعجم الوسيط تعريف 
 .(2)ما ال يرتكب في النثر

وهنا نالحا أن العلماء حصروا مفهوم الضرورة في الشعر؛ ألنهم تعاملوا مع ما خالف  
ذا اختص هذا الشاذ بالشعر سمَّوه ضرورة، النحوية بشكل عام على أنه شاذ، وإالقواعد 

 تعريفهم لمفهوم الضرورة. وسنعرض آلراء العلماء في

يرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه يجوز للشعراء ما ال يجوز لغيرهم، فهم أمراء الكالم،  
يصرفونه أنَّى شاؤوا، فلهم أن يطلقوا المعنى ويقيدونه، وأن يصرفوا اللفا ويعقدونه، وأن يمدوا 

الشعراء يحتج بهم وال يحتج  المقصور ويقصروا الممدود، وأن يجمعوا بين لغاته، فهو يرى أن
 .(3)عليهم

بما أن الخليل سمح للشعراء أن يتصرفوا بكالمهم كيفما شاؤوا، وأن يجمعوا بين اللغات،  
بل هو أمر  النحوية والصرفية من )الضرورات(؛ ا لم ير أن مخالفات الشعراء للقواعدفهو ضمن  
أن يرد في الشعر مثل ذلك. ومسألة أخرى يجب االلتفات إليها، أنه جعل كالم الشعراء  مألوف

وال يحتج عليه، وكأنه يريد أن يقول لنا: ال يجوز لكم أن تلحنوا الشعراء، أو  ،أصال  يحتج به
 تخطئوهم.

هم ون إليه إال و ر  ضطَ وبالتالي هذا دفع سيبويه ألن يقول قولته المشهورة: "وليس شيء ي   
وهو أن سيبويه أقر بالضرورة  ،بين رأي سيبويه والخليل اختالف. وهنا ثمة (4)ا"يحاولون به وجه  

. في حين  ا، أما الخليل فلم يسمح لنا أن نلحن الشعراء؛ حيث جعلهم أصال  لكنه جعل لها وجه 
                                                           

 .2/1358معجم اللغة العربية المعاصرة، ألحمد عمر،  انظر: (1)
 .1/538المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، انظر:  (2)
 .123انظر: منهاج البلغاء، لحازم القرطاجني،  (3)
 .1/32الكتاب، لسيبويه،  (4)
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يه اتفق االثنان على أنه يجوز للشاعر أن يستعمل اللغة التي يشاء، والتي عبر عنها سيبو 
ا". ونرى سيبويه قد أفرد أبواب ا في كتابه لما ورد من ضرورة في  بقوله: "وهم يحاولون به وجه 

و"هذا باب ما رخمت الشعراء من غير النداء  (1)فمثال  يقول: "باب ما يحتمل الشعر" ،الشعر
إلى غير ذلك من األبواب. ناهيك عما ورد في ثنايا حديثه عند توضيحه بعض  (2)اضطرار ا"
 المسائل.

وقع في الشعر، سواء كان للشاعر  ويرى ابن جني وكثير من النحويين أن الضرورة ما 
بل جوزوا  أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره؛ نه مندوحة أم ال؟ ولم يشترطوا في الضرورةع

 .(3)له في الشعر ما لم يجز في الكالم؛ ألنه موضع قد ألفت فيه الضرائر
األخفش في السماح للشعراء بالوقوع في الضرورة حتى وصل به وقد تساهل أبو الحسن  

نه يجوز للشاعر في كالمه وشعره في كالمهم، وهذا واضح في قوله: إ األمر ألن يبيح لهم ذلك
 .(4)ألن لسانه اعتاد الضرائر كالمه؛ ما ال يجوز لغيره في

نثر ال يسمح لهم، أما كغيرهم من الناس، فما ال يسمح لغيرهم في ال والحقيقة أن الشعراء 
الشعر فألن الوزن هو الضابط لكالمهم؛ سمح لهم أن تكون الزيادة والنقص وما إلى ذلك من 

اعلم أن الشعر كما "وهذا ما أكده السيرافي حين قال: وذلك ليستقيم الوزن،  ،مسائل الضرورات
ويحيله عن طريق  ،كان كالم ا موزون ا، تكون الزيادة فيه والنقص منه يخرجه عن صحة الوزن 

 .(5)فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان"الشعر المقصود مع صحة معناه، استجيز 
 .(6)إن كان يمكنه الخالص بعبارة أخرى ويرى ابن عصفور أن الشعر نفسه ضرورة، و 

ويقول أبو حيان: "ال يعني النحويون بالضرورة أنه ال مندوحة عن النطق بهذا اللفا، 
ضرورة؛ ألنه ما من لفا  أو ضرورة  إال يمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير وإال كان ال توجد 

ذلك التركيب، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك في تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به، وال 
 .(7)يقع ذلك في كالمهم النثري، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكالم"

                                                           

 .1/26لسيبويه، الكتاب،  (1)
 .2/269المرجع السابق،  (2)
 .3/326انظر: الخصائص، البن جني،  (3)
 .517انظر: الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين، إلبراهيم الحندود،  (4)
 .ضرورة الشعر، ألبي سعيد السيرافي (5)
 .1/32انظر: االقتراح، للسيوطي،  (6)
 .5/332همع الهوامع، للسيوطي،  (7)
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د ابن السراج بعض  : ، فقالالمسائل التي ترد فيها الضرورات الشعرية وهنا عدَّ
"ضرورات الشعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة، أو تقديم أو تأخير في غير موضعه، أو 

. ولسنا (1)إبدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكر على التأويل"
كالم طويل بين العلماء، لكن ما نعرج بصدد عرض المسائل التي يرد فيها الضرورات، فهو 

ضابط الوزن السبب  –كما جعل غيره من العلماء  –عليه في قول ابن السراج، أنه جعل 
ا للتأويل أن يقوم بدوره في توجيه تلك الضرورات.  الرئيس في اللجوء إلى تلك الضرورات، سامح 

وقوعهم في  عدوي حيث ينكر على الشعراء ذلك، ،ولكن يطل علينا ابن فارس برأيه 
ا  ،الضرورة غلط ا وخطأ، ثم هو ينكر على من يوجه أقوالهم ويعمل على تأويلها، يقول: "إن ناس 

من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا في أكثر ما نظموه من شعرهم، وأخطؤوا في اليسير من 
تأويالت، حتى ا، ويتمحلون لذلك ذلك، فجعل ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ الشعراء وجوه  

 . (2)صنعوا فيما ذكرنا أبواب ا، وصنفوا في ضرورات الشعر كتب ا"

وعلى الرغم من قول ابن فارس هذا إال أنه لم ينكر الضرورة على اإلطالق، فقد قسم ما  
 :(3)قاله العلماء من ضرورة إلى ثالثة أقسام، وهي

كقصر الممدود، والتقديم والتأخير، واالختالس واالستعارة. أما  ،ما يباح للشعراء دون غيرهم .0
 اللحن في اإلعراب أو إزالة كلمة عن نهج الصواب فليس لهم ذلك.

ما يعد من خصائص العربية، ومظهر ا من مظاهر االفتنان فيها، ويسميه ابن فارس بأسماء  .0
 هجات المختلفة.كالبسط والقبض واإلضمار، ولعله في هذا ينظر إلى الل ،مختلفة

 ما يعد خطأ وغلط ا عنده، كقول الشاعر: .3

ْنبــــــــــــــــــــاُء َتْنِمي  (4)ـادِ يــــــــــي زِ نِ ــوُن بَ ـا لَق  َلُبــــــــــِبمــــــــــ  َأَلـــــــــــــْم َيْأِتـــــــــــيَك واأَل

 وما أبته العربية وأصولها فمردود. 
  

                                                           

 .3/235األصول في النحو، البن السراج،  (1)
 .71الصاحبي في فقه اللغة، البن فارس،  (2)
 .71المرجع السابق،  (3)
 .17/131البيت لقيس بن زهير، األغاني، ( 4)

 لبون: الناقة ينزل فيها اللبن فترضع صغارها.
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 سادسالمبحث ال
 الضرورة عند المبرد

النحويـــون عـــامتهم يلجـــؤون إلـــى الضـــرورة عنـــدما يـــرون الشـــاهد النحـــوي ال ينطبـــق مـــع 
ـا للقاعـدة النحويـة، والضـرورة قاربـت أن  أقيستهم، فهي وسيلة من وسائل التخلص مما جـاء مخالف 
تكــون مشــكلة مــن مشــكالت الــدرس النحــوي، وهــي نفســها وليــدة ذلــك الجهــد المســتفيض فــي بنــاء 

 .(1)قواعد العربية

كغيــره مــن النحــويين أورد مســائل متفرقــة مــن الضــرورات الشــعرية،  -رحمــه اللــه-والمبــرد 
ا فـــي مفهومـــه عـــن الضـــرورة عمـــا ذهـــب إليـــه العلمـــاء األوائـــل، فقـــد اعتبـــر كثيـــر   وكـــذلك لـــم يبتعـــد

ضـرورة الشـعر، وقـد أفـرد المبـرد أبواب ـا فـي كتابـه لمـا ورد مـن ، خاصـة بالشـعر والشـعراءالضرورة 
ـا، ومـا ال يجـوز  فمثال  يقول: "هـذا بـاب مسـائل هـذا البـاب ومـا يكـون فيـه معطوف ـا أو مبتـدأ  مرفوع 

، ويقــول فــي بــاب آخــر: "هــذا بــاب مــا يجــوز مــن تقــديم (2)فيــه إال النصــب إال أن يضــطر شــاعر"
 .(3)جواب الجزاء عليه وما ال يجوز إال في الشعر اضطرار ا"

ك الضرورة في بعض األحيان، واعتبر تلك اللفظة إعادة إلى األصل، لكن المبرد وجه تل
 :، وهـذا واضــح فـي ثنايـا كتابــه، فمـثال  يقــولوإن كـان قـد شــاع لفـا غيـر األصــل فـي كــالم العـرب

ب( وليس )َأْثواب( معتبر ا ذلك أن الشاعر رد اللفظة إلى أصـلها؛  حين جمع )َثْوب( جمع قلة )َأْثو 
ــل(، فجعــل غيــر وذلــك أن حــق )َفْعــل( إ ذا كانــت مــن غيــر المعتــل أن تجمــع جمــع قلــة علــى )َأْفع 

ـــل . ومثـــال آخـــر يقـــول فـــي اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل المعتـــل (4)المعتـــل أصـــال  ســـار عليـــه المعت
ــــا( وجميــــع بابــــه إلــــى األصــــل، فيقــــول:  األجــــوف: "فــــإذا اضــــطر شــــاعر جــــاز لــــه أن يــــرد )مبيع 

وهـذا التوجـه  .(6)شاعر لرده إلى األصل وجمعه على فواعل"، وقوله: "ولو احتاج إليه (5))مبيوع("
 واضح في كتابه وكثير.

                                                           

 .89انظر: الضرورة الشعرية، عبد الوهاب العدواني،  (1)
 .2/15للمبرد، المقتضب،  (2)
 .2/66المرجع السابق،  (3)
 .1/167انظر: المرجع نفسه،  (4)
 .1/239انظر: المرجع نفسه،  (5)
 .1/387، ص 1/366، ص 1/282ا ص انظر أيض  و ، 1/258المرجع نفسه،  (6)
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 ومسألة أخـرى واضـحة عنـد المبـرد، أنـه اعتبـر الضـرورة خاصـة بالشـعر والشـعراء، فمـثال  
ــا: "ولــو احتــاج إليــه شــاعر"(1)"فــإذا اضــطر الشــاعر"يقــول:  ، واألمثلــة علــى نســبة (2)، ويقــول أيض 

 .ة وواضحة في كتابهكثير والشعر ء االضطرار إلى الشعرا

أحيان ا يبرر االضطرار عند الشعراء الستقامة الـوزن، فمـثال  يقـول: "واعلـم أن الشـاعر إذا 
، وهــذا فــي (3)احتــاج إلــى الــوزن وقبــل الهــاء حــرف متحــرك حــذف اليــاء والــواو اللتــين بعــد الهــاء"

 الستقامة الوزن.ا هذا االضطرار حذف صلة هاء الضمير المفرد الغائب، موجه  

ومثـال آخــر يبــرر االضــطرار باســتقامة القافيــة، يقـول: "ولــيس عنــدي بالحــن؛ ألنــه حيــث 
 ، وهذا ذكره في تنوين الترنم.(4)اضطر أتى به في قافية ال يلحقه معها التنوين"

للضـرورة، فكـل مـا  وختام ا فإن المبرد لـم يكـن معني ـا بوضـع مفهـوم واضـح ومحـدد ودقيـق
ات وإشارات يطلقها فـي ثنايـا كتابـه، وربمـا يعـود إلـى أن معـالم الضـرورة لـم تكـن هنالك هو إضاء

. وينبغــي اإلشــارة إلــى أن مــا مفهــوم واضــح لهــاواضــحة فــي ذهنــه، ممــا أدى إلــى صــعوبة تحديــد 
ذكــره المبــرد مــن مفهومــه للضــرورة يكــاد ينســجم مــع تعريــف الجمهــور لهــا، بأنهــا مخالفــة الشــاعر 

 النحو سواء أكان له عنها مندوحة أم ال.لمقاييس اللغة وأصول 

 

 خالصة القول:

  ،ال تعنــي الضــرورة عنــد النحــويين أنــه ال توجــد لفظــة أخــرى مكــان تلــك التــي وردت ضــرورة
وأنه ال يمكـن أن يعـوض عـن لفظهـا غيرهـا، وإنمـا معنـى الضـرورة أن الشـاعر قـد ال يخطـر 
بباله إال تلك اللفظة المؤدية إلى الضـرورة؛ وذلـك أن الشـاعر غيـر مختـار فـي أشـعاره كلهـا، 

ب يقــع مــن غيــر رويــة، وهــو مــا يــدعو إلــى عــدم تمكــن الشــاعر مــن فكثيــر مــن أشــعار العــر 
استحضــار التراكيــب  -وقــت اإلنشــاد–اختيــار الوجــه الــذي ال ضــرورة فيــه، وال يلــزم الشــاعر 

 المختلفة ليوازن بينها ويختار منها ما خال من الضرورة.

                                                           

، 2/199، 1/221، 1/381، 1/323، 1/277، 1/221، 1/239، 1/222انظر: المرجع نفسه، (1)
2/219 ،3/28 ،3/55 ،3/213 ،2/122 ،2/182 ،2/259. 

 .3/352، 3/69، 2/258، 2/221، 1/281، 1/272، 1/258، 1/182انظر: المرجع نفسه،  (2)
 .1/176انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 .1/375انظر: المرجع السابق،  (4)
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 كنهــا هــي أنــه قــد يكــون للمعنــى الواحــد أكثــر مــن عبــارة، بحيــث يلــزم فــي إحــداها الضــرورة ل
المطابقــة لمقتضــى الحــال، وهنــا يرجــع الشــاعر إلــى الضــرورة؛ ألن اعتنــاء العــرب بالمعــاني 

 أشد من اعتنائهم باأللفا .

  لما كان الشعر مظنة الضرورة؛ استبيح فيه ما لم يضطر إليه، كمـا أبـيح قصـر الصـالة فـي
 السفر؛ ألنه مظنة المشقة مع انتفائها أحيان ا والرخصة باقية.

حيث يظل هذا التساؤل  يبقى التساؤل هنا، هل وردت الضرورة في غير الشعر؟ولكن 
ا على آفاق  أخرى من البحث والتأمل واالستقصاء..  مفتوح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 والضرورة شواهد الشاذ  
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 المبحث األول
 صرف ما ل ينصرف

ذكر العلماء أنه يجوز للشاعر أن يصرف في الشعر ما ال ينصرف؛ ألن األسماء   
أصلها الصرف. وقد حاولت في هذا المبحث جمع الشواهد النحوية التي اتسمت بالشذوذ 

 اآلتي:تعلقت بعنوان هذا المبحث، وكانت على النحو والضرورة، ووضعها في موضوعات 

 تصحيح المعتل -0

ل بـــــــــــــاَرَك اللُه ِفي الَغــــــــــــــــــواِنِي 
 َهــلْ 

 (1)ــــــَبُ طَّلــــــن  مُ ــــــُيْصِبْحــــــــــَن إلَّ َلُهــــــ 

هرت الكسرة على الياء، ومعلوم أن حرف الياء ال حيث ظ الشاهد: في كلمة )الغواني(
ل( تظهر عليه عالمة الجر والرفع، وقد جاء  هنا للضرورة الشعرية، وقد قاسها المبرد على )َفواع 

 .(2) فجعل آخرها كآخر )َضوار ب(
وال يصلح في الكالم تحريك  ،وهذا ما يسمى بتصحيح المعتل، ويجوز في الشعر

 .(3)الياءات المعتلة في الرفع والجر للضرورة

 تنوين السم المنقوص -9
 :(5)ويكون على ضربين (4)بتنوين العوضهنا ال بد من اإلشارة إلى ما يعرف 

ِت األول: ما ع وض من اإلضافة، ومنه قوله تعالى:  َماءُ  وَانَْشَقَ وَاِهَيةٌ  يَْوَمئِذ   فَِهيَ  الَسَ
(6)  

وقد أورد المبرد مما ال ينصرف نظيره من الصحيح،  الثاني: ما كان آخره ياء قبلها كسرة،
 قول الشاعر: 

                                                           

 .3البيت لعبد الله ابن قيس الرقيات، ديوانه ص( 1)
 ين بجمالهن عن الزينة.      مطلب: طلبات جديدة.الغواني: الحسناوات الالتي يغتن

 .1/282( انظر: المقتضب، للمبرد، 2)
 .3/222( انظر: األصول في النحو، البن السراج، 3)
)التعاقب(، أي:  ا عن المضاف إليه؛ لمناسبة بينهما و هي( تنوين العوض: هو تنوين يلحق األسماء عوض  4)

 مجيء كل واحد منهما عقب سقوط اآلخر.
 .3/1222، البن مالك( انظر: شرح الكافية الشافية، 5)
 [.16( ]الحاقة: 6)
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ا ُمْقَلْوِلــــــــيا  قــــد َعِجَبْ  ِمنِ ي وِمـــــــْن ُيَعْيِلــــــــــــــــــَيا  (1)َلــــــــــــــــمَّا رَأْتِني َخَلـــــــــــــــقا

وهي تصغير )يعلى( خالف ا للقياس، فهي علم  ،الشاهد: في )يعيليا( حيث جاءت يعيليا
مصغر موازن للفعل ممنوع الصرف وهو منقوص، وقد عومل معاملة الصحيح، وفتحت ياؤه ولم 

( بالتنوين كما في جوار  وغواش   ،ينون  . وكذلك األمر في البيت (2)وكان القياس أن يقول: )يعيل 
 التالي:

َعْبُد اللِه َمْولىا َفَلـــــــــــــْو كــــــــــاَن 
 َهَجْوُته

ـــــْوَلىا ــنَّ َعْبـــــَد اللِه مَ وَلِكــــــــ 
 (3)ـــــــــياَمَوالِ 

ا، فالقياس أن يقول: )مولى  الشاهد: في كلمة )مواليا( حيث جاءت مواليا اسم ا منقوص 
( لكنه عاملها معاملة الصحيح للضرورة الشعرية شاهد آخر، قول أورد المبرد في و . (4)موال 

 جرير:

لُ   َفَيْوماا ُيجاِريَن الَهـــــــــوى َغْيَر ماِضي    َوَيْوماا ُترى ِمْنُهنَّ ُغـــــــــــــــول  َتَغـــــــــــــوَّ

( حيث حركت الياء فيها للضرورة، والقياس إسكانها  ألنه اسم  ؛الشاهد: في كلمة )ماضي 
( فتحذف منه الياء ويكتفى بالتنوين . (5)فاعل من مضى يمضي، فبعد اإلعالل يصير )ماض 

ا آخر، حيث يقول الشاعر:  وذكر المبرد شاهد 

 (6)َســــــــــــــــــماُء اإِلَلِه َفوَق َسْبِع َسماِئيا  ...       ...       ...       ...

                                                           

 لم أعثر على قائله، وقد أورده ابن جني في خصائصه للفرزدق( 1)
ا على ذاته.  خلقا مقلوليا: رث الهيئة، منكمش 

توضيح المقاصد و ، 1/282المقتضب، للمبرد، و ، 3/222راج، انظر: األصول في النحو، البن الس (2)
 .3/1225والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألبي محمد المرادي، 

 .1/235البيت للفرزدق، خزانة األدب، ( 3)
ا على ذاته.  خلقا مقلوليا: رث الهيئة، منكمش 

 .1/281انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .1/329والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألبي محمد المرادي، انظر: توضيح المقاصد 5) )
ير  َوَفْوَقه  6)  ... ... ... ...   ( هذا عجز بيت، وصدره:  َله  ما َرَأْت َعْين  الَبص 
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 :(1)( وقد رد المبرد هذا إلى األصل من ثالثة أوجهالشاهد في كلمة )سمائيا

 : أنه جمع سماء على فعائل، والذي يعرف من جمعها سماوات.األول

: أنه إذا جمع سماء على فعائل فحقه أن يقول سمايا؛ ألن الهمز يعرض في الجمع بدال الثاني
ألن سماء إنما هو  ؛من األلف الزائدة في )فعال(، وتجع الواو التي هي همزة في )سماء(

)فعال( من سموت، فتصير الواو ياء لكسرة ما قبلها كما صارت واو )غزوت( ياء في 
( فتلتقي همزة وياء فيلزم التغيير، فردها للضرورة إلى سمائيا.  )غاز 

فإذا لحقها التنوين حذفت اللتقاء  ،: فتح آخرها وكان حق الياء المنكسر ما قبلها أن تسكنالثالث
 فحرك آخرها بالفتح كما يفعل بالصحيح الذي ال ينصرف. الساكنين،

 تنوين الممنوع من الصرف -3
الممنوع من الصرف ال ينون، كذلك يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحة، وقد ورد في  

 وذكره المبرد في كتابه، مثل قول الشاعر: ،الشعر منون ا

ْكــــــــــــوارِ   ــــــائد  َوْلَيْرَكَبـــــــنْ َفْلَتــــــــــــــــْأِتَيْنَك َقَصـــــــــــــ  (2)َجْيـــــــــش  ِإَلْيَك َقـــــواِدَم اأَل

 ،الشاهد: في كلمة )قصائٌد( حيث جاءت كلمة )قصائد( على صيغة منتهى الجموع 
، (3)وهي تقتضي منع الصرف، وقد صرف الشاعر هذه الكلمة حين اضطر إلى إقامة الوزن 

النحاة أنه يجوز للشاعر في شعره صرف ما ال ينصرف؛ وذلك أن األصل في األسماء ويرى 
 .(4)الصرف

، ورأيت   فابن السراج يرى أن األصل في األسماء الصرف، وذلك قولهم: مررت بأحمر 
، أما سيبويه فيجيز (5)أحمر ا، وقال: "كل شيء  مما ال ينصرف مصروف في الشعر إال )أفعل("

                                                                                                                                                                     

 .1/119البيت ألمية بن أبي الصلت، خزانة األدب،  
 .1/282انظر: المقتضب، للمبرد، 1) )
 .39ديوانه، البيت للنابغة الذبياني، ( 2)

 األكوار: مفردها: كور، وهي الرحال بأدواتها.
 .1/281انظر: المقتضب للمبرد  (3)
 .2/236األصول في النحو و ، 2/329انظر: الخصائص 4) )
 .3/236األصول، البن السراج،  (5)
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. أما ابن جني فيعتبر أن (1)صرف الممنوع من الصرف في الشعر ضرورة، وال يجيزه في الكالم
األصول المتصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدها: إذا ما احتيج إليه جاز أن يراجع، 

 .(2)واآلخر: ما ال يمكن مراجعته؛ ألن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله

فيصير  ،برد فيقول: "فإن احتاج إلى صرف ما ال ينصرف صرفه مع هذه الحركةأما الم 
 .(3)بمنزلة غيره مما ال علة فيه"

فمن خالل آراء العلماء يتضح إجماعهم على صرف ما ال ينصرف في حالة الضرورة،  
 ولو لم تصرف الختل وزن البيت.

 تنوين الترنم -4
ل، فاالسم يكتفي تعريفه بأل التنوين ال يلحق االسم المعرف بأ ال بد من اإلشارة إلى أن 

فقد جاءت كلمة . أما في هذا البيت اأو اإلضافة، وفي كلتا الحالتين ال يأتي االسم منون  
وكذلك جاءت منونة، ويرى المبرد أن ترك التنوين هو األكثر واألغلب؛  ،ل)العتابن( معرفة بأ

. ويرى األخفش أن هذا التنوين لغة (4)وأن الشاعر اضطر لذلك لما في هذا االسم من االعتالل،
، وهو لغة عند تميم وقيس، (6)، والمشهور عند النحاة أن هذا ما يعرف بتنوين الترنم(5)الشعراء

 ، ومما جاء منون ا ومعرفة، قول الشاعر:(7)أما أهل الحجاز فيدعون القوافي على حالها في الترنم

 (8)...       ...       ...       ...  ــــاِذَل والِعَتاَبنْ ـــــــــْوَم َعــــللَّــَأِقلِ ـــــــــــي ا

                                                           

 .1/8انظر: الكتاب، لسيبويه،  (1)
 .3/236انظر: األصول: البن السراج،  (2)
 .1/281للمبرد، المقتضب،  (3)
 .1/375انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .2/622همع الهوامع، للسيوطي، و ، 2/98انظر: الخصائص، البن جني،  (5)
ا من مدة اإلطالق، انظر: توضيح المقاصد والمسالك، ألبي محمد  (6) الترنم: هو الالحق للروي المطلق عوض 

 .2/622، همع الهوامع، للسيوطي، 1/277المرادي، 
 .1/21انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام،  (7)
 َوق ول ي إ ْن َأَصْبت  َلَقْد َأصاَبنْ    ... ... ...  هذا صدر بيت، وعجزه:   (8)

 عاذل والعتابن: التعنيف. . 813البيت لجرير، ديوانه،  
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تاَبْن( حيث أدخ ل، والتنوين ال ل عليها التنوين مع أنها معرفة بأالشاهد: في كلمة )الع 
ألن التنوين تعريف، فال تعرف الكلمة المعرفة، وإنما جاءت هنا  ؛يدخل على الكلمة المعرفة

 .(1)ا ليستقيم الوزن، وهو ما يعرف بتنوين القوافياضطرار  

 تنوين المنادى -1

 :(2)اإلشارة إلى أن المنادى على أربعة أقسام تجدر
أمران: ا، وهو ما اجتمع فيه األول: ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به ولو كان معرب  

 ا وال شبيها به(.أال يكون مضاف   –)التعريف واإلفراد 
 الثاني: ما يجب نصبه، وهو ثالثة أنواع:

 النكرة غير المقصودة، نحو: يا رجال  خذ بيدي. .0
 المضاف، نحو: يا عبَد الله اعطف على الفقراء. .0

 يا سائق ا سيارة  اخفض السرعة. :الشبيه بالمضاف، نحو .3

 وفتحه، وهو نوعان:الثالث: ما يجوز ضمه 

 إلى علم، نحو: يا زيد بن سعيد. ابه مضاف   ا بابن متصال  ا موصوف  ا مفرد  أن يكون علم   .0
 ا، نحو: يا سعيد سعد األوس.أن يكرر مضاف   .0

الرابع: ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، 
 أيدينا، قول الشاعر: وهذا النوع هو ما يشبه المثال الذي بين

ــــــــَوَلْيــــَس َعَلْيَك َيا مَ   َســـــــــــــــاَلُم اللِه َيا َمَطـــــــر  َعَلْيــــــــــــــَها  (3)ــالمُ َطــــــــــــُر السَّ

الشاهد: في كلمة )مطٌر األولى( حيث جاءت منونة لضرورة الشعر، وهو مفرد علم 
 .(4)واجب البناء على الضم كما هو معلوم، وحكم تنوينه الجواز للضرورة الشعرية

ا آخر وهو قول الشاعر:  وذكر شاهد 

                                                           

 .1/375انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .2/12ألفية ابن مالك، البن هشام، انظر: أوضح المسالك إلى  (2)
 .183البيت لألحوص، ديوانه،  (3)
 .3/27، شرح األشموني أللفية ابن مالك 2/213انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
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 (1)ــــــْد َوَقــــــــْتَك اأَلَواِقيـــــــــــِديًّا َلَقـــــــَيا عَ   َوَقـــــــــاَلْ  َرَفَعــــــــــــــْ  َرْأَســــــــــــــــــــَها ِإَليَّ 

الشاهد: فيقوله: )يا عدي ا( حيث جاءت منونة، وهو مفرد علم واجب البناء على الضم  
واعتبره سيبويه بمنزلة مرفوع ال  .(2)كما هو معلوم، وحكم تنوينه الجواز للضرورة الشعرية

 .(4)، وكذلك ابن السراج(3)ينصرف لحقه التنوين اضطرار ا
وهناك خالف بين النحاة أهو بالرفع أم بالنصب، فأما الخليل وسيبويه والمازني 

يختارون النصب، وكذلك المبرد يختار فوعيسى ويونس  ويختارون الرفع، وأما أبو عمر ف
 .(5)النصب

 جرى مجرى المصادر ولم يتصرف ما -6

 (6)َوَقْبَلـــــــــنا َسبََّح الُجوِدي  والُجــــــــــــــــُمدُ   ُسْبحاَنُه ُثمَّ ُسْبحـــــــــــــــاناا َنُعــــــــــــــــــوُذ ِبهِ 

الشاهد: كلمة )سبحانا( حيث نون الشاعر كلمة )سبحان( مع أنها مصدر ال ينصرف،  
 .(7)وذلك للضرورة الشعرية
ا فقد ، وإنما ما جاء منون  (8)ويلزم اإلضافة وال يتصرف ،لَسَبحَ  سبحان مصدرٌ ومعلوم أن 

 .(9)ا في الشعر للضرورةجاء منفرد  
 إسكان ياء المنقوص في النصب -7

االسم المنقوص: هو االسم المعرب الذي آخره ياء الزمة قبلها كسرة، وحكم هذا 
، ولكن بين أيدينا شواهد ذكرها المبرد في كتابه، (1)المنقوص أنه تظهر عليه عالمة النصب

 يسكن فيها المنقوص في حالة النصب، منها قول الشاعر:
                                                           

 .31البيت للمهلهل بن أبي ربيعة، ديوانه،  (1)
 .3/27شرح األشموني أللفية ابن مالك، و ، 2/213انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .2/222: الكتاب، لسيبويه، انظر (3)
 .1/322انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (4)
 .2/212انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .1/122البيت لورقة بن نوفل، خزانة األدب، ( 6)

 الجودي والجمد: اسمان لجبلين.
 .3/217انظر: المرجع السابق،  (7)
 .2115انظر: همع الهوامع، للسيوطي،  (8)
 .1/326انظر: الكتاب، لسيبويه،  (9)
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ْت َعَلــــــــــــ ـــــــــــــَدهُ ــــْيِه َأَقاِصـــــَردَّ  (2)ْأدِ ِبالِمْسحــــــاِة ِفي الثَّ  َضــــْرُب الَوِليَدةِ   ـــــــيِه َوَلبَّ

الشاهد: في كلمة )أقاصيه( حيث أسكن الياء من )أقاصيه( في حال النصب، وذلك 
 ا قول الشاعر:، ومنه أيض  (3)للضرورة

 (4)...    ...    ...    ...    ...  َتْقطـــِيَط الُحَققْ اِحيِهنَّ ــــــــسَ ــــوَّى َمــَســــــ

الشاهد: في كلمة )مساحيهن( حيث أسكن الياء من )مساحيهن( في حال النصب،  
 ، وهذا في الشعر كثير كما قال المبرد.(5)وذلك للضرورة

تنصب في موضع النصب إذا كان  وقال سيبويه: "سألت الخليل عن الياءات ل َم َلمْ 
ا، فقال: شبهوا هذه الياءات بألف مثنى حيث عروها من الرفع والجر، فكما عروا األول مضاف  

، وبهذا يرى سيبويه أنهم حملوا االسم المنقوص على (6)ا"األلف منهما عروها من النصب أيض  
 فلم يظهروا عليه عالمة النصب حين اضطروا. ؛االسم المقصور

  

                                                                                                                                                                     

 .1/81انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (1)
 .18البيت للنابغة الذبياني، ديوانه، ( 2)

أقاصيه: ما شذ منه، لبده: سكنه.     المسحاة: ما يقشر بها وجه األرض.     الثأد: الموضع الندي من 
 التراب. 

 .2/21انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
ْمر  الط َرقْ   ... ... ... ...  هذا صدر بيت، وعجزه:  (4) ْن س   َتْقل يل  َما َقاَرْعَن م 

 .126البيت لرؤبة، ديوانه،  
 المساحي: حوافر األتن؛ ألنها تسحو األرض، أي: تقشرها وتؤثر فيها لشدة وطئها.

 .2/22انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .3/326الكتاب، لسيبويه،  (6)
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  بحث الثانيالم
 الفصل والوصل

قد يحتاج الشاعر ليستقيم وزن شعره أن يفصل الموصول ويصل المفصول، أو يفصل 
، بين المتالزمات. وفي هذا المبحث قمت بجمع الشواهد النحوية التي اتسمت بالشذوذ والضرورة

 ووضعتها في موضوعات تعلقت بهذا العنوان، وكانت على النحو اآلتي:

 )َمْن( بالعالمة َوْصل -0

. ُقْلُ : ِعُمـــــــو   َأَتـــــــــــــــــْوا َناِري َفُقْلُ : َمُنـــــــــــــوَن َأْنُتم؟  (1)ـــالماا َظــــَفقاُلوا: الِجن 

الشاهد: كلمة )منون( حيث ألحق الشاعر العالمة بـ)من( في الوصل، وهذا من ضرورة  
 .(2)االشعر، ويراه المبرد ليس حسن  

ا في الوصل أال تظهر عليها العالمة، فتكون في النصب والرفع والخفض هوحكم
، وإنما تلحق هذه العالمات في (3)والمؤنث والمذكر والتثنية والجمع على لفا واحد وهو )من(

. وزعم يونس أنه سمع أعرابي ا يقول: (5)، فتقول: )منو ومنا ومني( عند الوقف(4)حال الوقف فقط
(.(6)ا؟ وذكر أنه ال يقبل هذا كل أحدضرب مٌن من    ، مشبهها بـ )أي 

 فصل لم التعريف -9

ـــــــــــ ــــ  ـــــــْل ذا وَأْلِحْقــــــــــــنا ِبَذلْ َدْع ذا وَعجِ  ــــــــِبالشَّ  (7)ــــــناه َبَجلْ ـا َقْد َمِلْلــــــــْحِم ِإن 

 

                                                           

 .62البيت لثابت بن جابر، ديوانه،  (1)
 .2/326انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .2/326انظر: المرجع السابق،  (3)
 .2/222انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (4)
 .2/327انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .2/211انظر: الكتاب، لسيبويه،  (6)
 .1/225البيت لغيالن بن حريث، الدرر الكامنة، ( 7)

 بجل: بمعنى حسب، أي: حسبك ما عملت.
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في قوله: )بذل بالشحم(، حيث فصل الم التعريف إذا احتاج الشاعر ذلك  الشاهد
 .(1)اضطرار ا، وإعادتها متى استأنف حديثه

األلف والالم كلمة واحدة مبنية من حرفين بمنزلة قد،  سيبويه فينقل عن الخليل أنأما 
لف والالم بمنزلة ول: قد فعل وال يفعل، ولوال أن األقوهي ههنا كقول الرجل وهو يتذكر: قدي، في

ا بمنزلة )هل وقد بني عليه االسم ال يفارقه، لكنهما جميع   )قد وسوف( لكانتا )األلف والالم( بناء  
 .(2)وسوف(، تدخالن لتعريف وتخرجان

ذلك ضرورة، على خالف ما ذهب إليه  ، وال يعدوبالتالي هو يجيز فصلهما عن االسم
وأن األلف زيدت قبلها ليوصل  ،م للتعريف وحدهاجمهور علماء البصرة والكوفة، إلى أن الال

إلى النطق بالالم لما سكنت؛ ألن االبتداء بالساكن ممتنع، والدليل على ذلك أن الالم وردت 
والم األمر  ،والم االستحقاق ،والم القسم ،الم الملك :وحدها تدل على معاني مختلفة، نحو

، وال توجد ألف الوصل في شيء من كالم العرب تدل على معنى، وال وغيرها من الالمات
. وبالتالي فهذه الالم مختصة (3)وجدت في شيء من كالم العرب تكون من أصل الكلمة

 وال يجوز فصلها عن االسم إال للضرورة الشعرية. األسماء،بالدخول على 
 

 الفصل بين العدد ومميزه -3

 (4)ـــــاَل ـــْجِر َحْولا َكِميــــــُثــــــــــــــوَن ِلْلَهـــَثاَل   ـــــَضىَما َقـــــــْد َمــــــــــ ـــــــدَ َعَلى َأنَِّني َبْعــــ

( وهذا ( حيث فصل بين العدد )ثالثون( وتمييزه )حوال  الشاهد: قوله: )ثالثون للهجر حوال  
 .(5)قبيح، وال يجوز إال في ضرورة الشعر

ا   قول الشاعر:ومثله أيض 

 

                                                           

 .1/222انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .3/325انظر: الكتاب، لسيبويه،  (2)
 .22، زجاجينظر: الالمات، ألبي قاسم الا3) )
 .136البيت لعباس بن مرداس، ديوانه،  (4)
 .3/172شرح المفصل، البن يعيش، و ،  3/55انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
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 (1)ـيُع َعَلى الِفَراِش ُرَقــــــــاِديَل َأْسَتِطــــــــ  ـــــــــماَدى َلْيَلةا َس َعْشَرَة ِمْن ُجــــــِفي َخمْ 

فالشاهد: في قوله: )خمس عشرة من جمادى ليلة( حيث فصل بين العدد وهو )خمس  
 .(2)عشرة( وبين تمييزه )ليلة(، وهذا مما ال يجوز إال في ضرورة الشعر

واعتبر سيبويه أن الفصل بين العدد وتمييزه في غير الشعر قبيح، بينما جاز ذلك مع 
وال تؤخر فاعلة وال  ،ا من التمكن في الكالم؛ ألنها ال تكون إال مبتدأة كم؛ ألنه صار عوض  

 .(3)مفعولة، بخالف العدد فإنه ال يقوى قوة الفاعل وليس مثل كم

 الفصل بين الخافض والمخفوض -4

 (4)ـــــــَعهُ ُه َقْد َوَضــــــــــُبْخُلــــــَوَشــــــــــــِريف    ـــــــالـــــــــاَل الُعــــــــــــود  ُمْقِرف  نَ َكْم ِبُجـــــــــــ

وفصل بينهما بالجار  ،الشاهد: في قوله: )كم بجود مقرف( حيث جر )مقرف( بـ)كم( 
 .(5)والمجرور )بجود(، وهذا مما ال يجوز إال في ضرورة الشعر

ِسيـــــــــَعِة مـــــ  ـــــيَّد  ْبِن َبْكر  َســــــــــــ ـــــْعدِ َكْم ِفي َبِني َســـــ  (6)ــاِجد  َنف اعِ َضـــــــــــْخِم  الدَّ

وفصل  ،)كم(سعد بن بكر سيد( حيث جر )سيد( بـالشاهد: في قوله: )كم في بني  
 .(7)بينهما بالجار والمجرور )في بني سعد(، وهذا مما ال يجوز إال في ضرورة الشعر

على التكثير في محل رفع مبتدأ، ومن وفي كال البيتين فإن )كم( جاءت خبرية تدل 
ا من غير قبح، ا حسن  المعلوم أن )كم( يجوز الفصل بينها وبين مميزها بالظرف والجر جواز  

نحو: )كم لك غالم ا؟(، و)كم عندك جارية ؟(
، ويرى البصريون أن الفصل بين كم وتمييزها (8)

                                                           

 ، بالنص اآلتي:129أجد قائل البيت بهذا النص، لكنه جاء في ديوان جرير،  لم (1)
ـــــــــــــــماَدى َلْيَلة  ل  ـــــــــيع  َعَلى الف َرا ما ي َخْمَس َعْشَرَة م ْن ج  َقــــــــاد ي س  ئ  َأْسَتط   ر 

 .3/56انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
ضرائر الشعر، و ، 1/252، واإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري، 2/158: الكتاب، لسيبويه، انظر (3)

 .1/222البن عصفور، 
 .113البيت ألنيس بن زئيم، ديوانه، ( 4)
 .3/61انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 الدسيعة: العطية. . 6/276البيت للفرزدق، خزانة األدب،  (6)
 .3/61، المقتضب للمبردانظر:  (7)
 .3/172انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (8)
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الفصل بين الناصب  وال يجوز فيه الجر إال في ضرورات الشعر؛ ألن ،يكون بالنصب
والمنصوب له نظير في كالم العرب، بخالف الفصل بين الجار والمجرور؛ فإنه ليس له نظير 

، وذكر سيبويه أن )مقرف( (1)في كالم العرب، أما الكوفيون فقد أجازوا الخفض مع الفصل
 .(2)و)سيد( رويتا بالجر والرفع والنصب

 
 الفصل بين المضاف والمضاف إليه -1

أجاز العلماء الفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر والظرف لضرورة 
 ، وإليك بعض الشواهد التي ذكرها المبرد في كتابه، وقول الشاعر:(3)الشعر

 (4)ـــجِ الَفراِريـــــَواُت الَمْيِس َأْصـــــ ـــرِ َواِخــأَ   ـــــــِهنَّ ِبــــَناــَواَت ِمْن ِإيَغاِلــَكــــــــَأنَّ َأْصــــــــ

الشاهد: في قوله: )كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر( حيث فصل بين المضاف 
)أصوات( والمضاف إليه )أواخر الميس( بالجار والمجرور )من إيغالهن بنا(، وهذا من 

 ، وأصل الكالم: كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا أصوات الفراريج.(5)ضرورات الشعر

ا قول الشاعر:  ومثله أيض 

ــــ   ــَبَرْت اْسَتْعــــــــــــ ـــــــاِتيَدَماــــا َرَأْت سـَلم 
ــــــْوَم َمْن ــــــر  الَيــــــــــــللِه دَ 

 (6)ـــــهاــَلَمــــــــــ

( والمضاف   الشاهد: في قوله: )لله در اليوم من المها( حيث فصل بين المضاف )در 
 .(1)إليه )من( بالظرف )اليوم(، وهذا من ضرورات الشعر

                                                           

 .1/227انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (1)
 .2/167انظر: الكتاب، لسيبويه،  (2)
األصول في النحو، البن السراج، و ، 1/353الخصائص، البن جني، و ، 2/282انظر: الكتاب، لسيبويه،  (3)

2/22. 
 .996لذي الرمة، ديوانه،  البيت (4)

 الفراريج: جمع فروج،  وهو الصغير من الدجاج. الميس: شجر عظام حرجي للتزيين. 
 .2/376انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .182البيت لعمرو بن قميئة، ديوانه،  (6)

 ساتيدما: اسم جبل.
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 ومثله أيضا قول الشاعر:

 (2)ـــِزيلُ ـــــــــــوِدي  ُيقـــــــــــــاِرُب َأْو َيـــــَيُهـــــــ  َكـــــــــــــما ُخطَّ الِكـــــــــتاُب ِبَك ِ  َيــــــــــــــْوماا

ا يهودي( حيث فصل بين المضاف )كف( والمضاف إليه الشاهد: في قوله: )بكف يوم   
 .(3)ا( للضرورة الشعرية)يهودي( بالظرف )يوم  

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف الجر لضرورة الشعر؛ لورود ذلك كثير ا في أشعار العرب، ومما استدلوا به قراءة ابن 

ِ َوَكَذلَِك زُ   عامر: ْولَادَ  ثِير  ِمَن الُْمْشِركِيَن َقْتُل َن لِكَ َي
َ
ِ ْم ُشَرًَك هُ أ ُهْم ئ

بنصب )أوالدهم( وجر  (4)
)شركائهم( ففصل بين المضاف )قتل( والمضاف إيه )شركائهم( بالمفعول به )أوالدهم( والتقدير: 
)قتل  شركائ هم أوالَدهم(، أما البصريون فال يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه في 

 .(5)ضرورة الشعر بغير الظرف وحرف الجر

 

 بين أداة الشرط وفعلها في غير )إن( الشرطية الفصل -6

يــــالَأْيَنــــــــــــَما   ـــاِئر  ـــَة  ِفي َحــــــــــــــــــــــْعَدة  َناِبتــــــــــَصـــــــــ  (6)ـــِملْ ـها َتــــــــــــــــــُح ُتَميِ لْ رِ 

 (7)ــــزَّعاِس ِمنَّا ُمفـَــَوَمـــــــــْن ل ُنِجـــــْرُه ُيمْ   َآِمـــــــــــــن  َفَمْن َنْحُن ُنْؤِمـــــــــْنُه َيِبْ  َوُهَو 

ـــــــــــــــــــَتى واِغـــــــــــــل  َبْيَنـَفَمــــ  (8)ـــَْيِه َكْأُس الَســـــــاِقيَوُتْعـــَطُ  َعلــــ هُ   ـــــوــُهْم ُيَحي 

                                                                                                                                                                     

 .2/377انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .2/219ة األدب، البيت ألبي حية النميري، خزان (2)
 .2/377انظر: المرجع السابق،  (3)
 .1/229، انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، [137]األنعام:  (4)
 .2/352انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (5)
 .3/27البيت لكعب بن جعيل، خزانة األدب،  (6)
 .3/622البيت لهشام المري، خزانة األدب،  (7)
 .156البيت لعدي بن زيد، ديوانه،  (8)

 الواغل: الداخل على قوم من غير أن يدعى إلى مشاركتهم في طعامهم أو شرابهم.
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الشاهد: في األبيات الثالثة هو تقدم االسم على الفعل مع غير إن من أدوات الشرط،  
 .(1)وذلك ضرورة  

، ألنك تعلق وجود غيرها على وجودها، (2)ومن المعلوم أن الشرط ال يكون إال باألفعال
وال يصلح تعليق وجود شيء على وجودها. ولذلك ال يلي الشرط إال  ،واألسماء ثابتة موجودة

الفعل، ويقبح أن يتقدم االسم فيه على الفعل، ويفصل بينهما باالسم؛ لكونها جازمة للفعل، 
، ويجوز سيبويه تقدم األسماء على األفعال في (3)والجازم يقبح أن يفصل بينه وبين العامل فيه

، لكنه (4)حروف الجزاء يكون فيها االستفهام فترفع فيها األسماء حروف الجزاء في الشعر؛ ألن
 .(5)يرى أن يتقدم الفعل على االسم أقوى 

 

  

                                                           

 .2/73انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .5/121انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .5/121شرح المفصل، البن يعيش، و ، 2/232انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (3)
 .3/112انظر: الكتاب، لسيبويه،  (4)
 .3/113انظر: المرجع السابق  (5)
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 المبحث الثالث
 الهمزة

في هذا الفصل جمعت الشواهد النحوية التي كانت للهمزة فيها دور في جعلها شاذة  أو 
اتسمت بالشذوذ والضرورة  ضرورة ، وقد حاولت قدر المستطاع أن أجمع هذه الشواهد التي

 وأضعها في موضوعات على النحو اآلتي:

 قلب الياء األصلية همزة في )مفاعل( -0
ْرِض وََجََّلَْنا لَُكْم فِيَها َمََّايَِش   قال تعالى:

َ
َنَاُكْم فِي الْأ َولََقْد َمَكَ

(1) 

القراءة ، وقد أخذت هذه (2)الشاهد: في كلمة )معايش( حيث قرأت بالهمز، وهي ضعيفة
، فال (3)لم يكن له علم بالعربية اعن نافع، وقد اعتبر المبرد الهمز بأنه غلط؛ وذلك أن نافع  

يجوز همز يائها. وكذلك من قال في جمع )مصيبة(: )مصائب( فهذا غلط، وإنما تجمع على 
 ، ويرى ابن مالك أن قلب الياء األصلية همزة، يكون فيما سمع فيحفا، وال يقاس(4))مصاوب(

انُ َط يْ الَشَ  مُ هِ يْ لَ رَ  ذَ وَ حْ تَ اسْ ، كقوله تعالى: (5)عليه
، فإن القياس )استحاذ( لكنها سمعت (6)

 .(7)هكذا، فيغلب السماع على القياس، وال يقاس عليه
فـــ)معايش( فعلها )عاش(، ووزن )معايش( هو )مفاعل(، وال تنقلب الياء فيها همزة عند 

. وقيل إن الفعل هو )معيش(، فالميم أصلية والياء زائدة، ووزن (8)الجمهور؛ ألن الياء أصلية
 ، وبهذا تصح عندهم قراءة نافع.(9))معايش( هو )فعائل( فتنقلب الياء الزائدة همزة

 

                                                           

 [.12]األعراف:  (1)
 .5/272انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
، 1/522، ومعاني القرآن للفراء، 3/126الخصائص، البن جني، و ، 1/261انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)

 .1/16والنشر في القراءات العشر، 
 .3/126، الخصائص، البن جني، 1/261انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .2/212انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (5)
 [.19]المجادلة:  (6)
 .1/119انظر: الخصائص، البن جني،  (7)
 .1/373انظر: معاني القرآن، للفراء،  (8)
 .2/763انظر: النحو الوافي، لعباس حسن،  (9)



122 

ا قلب -9  الهمزة ألفا
َســــــاَلْ  ُهـــــــــــَذْيل  َرُســــــــوَل اللِه 

 َفاِحَشةا 
 (1)ــــِب ِبما َقاَلْ  َوَلْم ُتِصــَضـــــــلَّْ  ُهَذْيل   

الشـــاهد: فـــي كلمـــة )ســـالت( حيـــث أبـــدل األلـــف بـــالهمزة فـــي )ســـال(، ألن أصـــله ســـألت، 
وليس على لغة من يقول: )سال يسال(، كــ )خـاف يخـاف(، وهمـا )يسـاوالن(؛ ألن البيـت لحسـان 

 مــــن الهمــــزة للضــــرورة . واعتبــــر المبــــرد أن الشــــاعر جــــاء بــــاأللف بــــدال  (2)وليســــت هــــذه مــــن لغتــــه
ـــ(3)الشـــعرية ـــ ا، ويـــرى ســـيبويه َأنَّ تميم  ا وأهـــل الحجـــاز يحققـــون الهمـــزة، وأن الشـــاعر جـــاء بهـــا ألف 

 .(4)للضرورة الشعرية

 دخول همزة الستفهام على )هل( -3
تـــــِنا َكــــــِم  َســــــــــــــاِئْل َفــــــــــــَواِرَس َيْرُبوع  ِبشدَّ  (5)َأَهـــْل َرَأْونا ِبَسْفِح الُق ِ  ذي اأَل

الشاهد: كلمة )أهل( حيث أدخل حرف االستفهام الهمزة على هل االستفهامية، وذلك 
 .(6)للضرورة الشعرية

وهذا مرفوض عند العلماء، فال يجيزون ذلك؛ لذلك َخر ج العلماء اجتماع حرفي استفهام 
ا ، ويرى سيبويه أنهم تركوا األلف قبلها؛ (7)إلى أن )هل( تحمل معنى )قد( ومنهم المبرد أيض 

ول ، وكأنه يريد أن يق(8)ألنها ال تقع إال في االستفهام، وأن االستفهام فيها بتقدير ألف االستفهام
 لنا: إن  )هل( في هذا البيت عادت لها الهمزة.

 

                                                           

 .25لحسان بن ثابت، انظر: ديوانه،  البيت (1)
 .3/162انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .1/323انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 .3/553انظر: الكتاب، لسيبويه،  (4)
 . 155البيت لزيد الخيل، انظر: ديوانه،  (5)

 القف: ما ارتفع من األرض وصلبت حجارته.
 .1/182انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
شرح التسهيل، البن و ، 5/121شرح المفصل، البن يعيش، و ، 268انظر: أسرار البالغة، للجرجاني،  (7)

 .2/265الخصائص، البن جني، و ، 2/112مالك، 
 .2/629همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، و ، 5/121انظر: شرح المفصل، البن يعيش، 8) )
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 الهمزة الزائدة من مضارع الفعل الذي على وزن أفعل إثبات -4

ــــــــــُه َأْهــــــــــــل  أِلَْن ُيَؤْكـــــــَرمـــــــــــا  ...      ...      ...      ...  (1)َفِإنَّ

( حيث أبقى الشاعر همزة أفعل في المضارع مع أن القياس الشاهد: كلمة )يؤكرما
 ، ومثله أيضا قول الشاعر:(2)حذفها، لكنه أبقاها على األصل، وهذا للضرورة الشعرية

 (3)َوصـــــــاِليـــــات  َكَكـــــــــــــما ُيَؤْثَفــــــــــــــْينْ   ...       ...      ...       ... 

فأبقى الهمزة في  ،يؤثفين( حيث إن الشاعر جاء بها على األصلالشاهد: في كلمة )
المضارع، مع أن القياس حذف الهمزة؛ ألنها من )أثفيت( على وزن )أفعل(، وعندما نأتي 

 .(4)بالمضارع منها تحذف الهمزة، وال يجوز إثبات هذه الهمزة على األصل إال في الضرورة

 .(5)ويرى المبرد أنه قد يأتي بالكلمات على أصولها ليدل على أصل الباب

 
  

                                                           

أعثر على صدر هذا البيت، وقد نسب األنباري في اإلنصاف هذا البيت ألبي حيان الفقعسي، انظر:  لم (1)
 .1/12اإلنصاف، 

 .2/312، شرح ابن  عقيل على ألفية ابن مالك، 2/95انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
َطام  َوَرماد  ك ْنَفْين   (3)  ... ... ... ...  هذا عجز بيت، وصدره:    َغْير  خ 

 .2/313البيت لخطام المجاشعي، خزانة األدب،  
 صاليات: هي أحجار تثبت حول موقد النار ويوضع القدر عليها. يؤثفين: يثبتن لتوضع عليهن القدر. 

 .3/1635توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألبي محمد المرادي، انظر:  (4)
 .2/96انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
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 المبحث الرابع
 الفعل المضارع

في هذا المبحث جمعت الشواهد النحوية التي اتسمت بالشذوذ والضرورة وكان لها 
، وجعلتها في موضوعات على ارتباط بالفعل المضارع، أو كان لها انعكاس على الفعل المضارع

 النحو اآلتي:

 نصب الفعل المعطوف على الجواب المجزوم -0

 (1)ـــــــراِق َفَأْســــــــَتِريحــــاْلَحـــــــــُق ِبالِعـــــــَوأَ   َســـــــــــــــَأْتُرُك َمْنــــــــــــــــِزِلي ِلَبِني َتِمـــــــيمَ 

( حيث نصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية من دون أن الشاهد: قوله )فأستريحا
 .(2)تسبق بنفي أو طلب، وهذا ضرورة

ا اضطر فنصب على ، ولكن لما كان الروي مفتوح  فأستريح   عراقوأصل الكالم: ألحق بال
 .(3)تقدير: يكون لحاق فاستراحة

 في الكالم؛ال يجوز ويرى النحاة أن إدخال الفاء في جواب الواجب ونصب ما بعدها 
َقِ َرلَى الَْباِطِل بَْل َنْقِذُف بِالْحَ   :(5)، وقد قرأ بعضهم(4)بل هو ضرورة من ضرورات الشعر

ُه فَإَِذا ُهَو زَاِهٌق َفَيْدَمغَ 
 بالنصب. (6)

ا: قوله تعالى:  ُ َفَيْغِفرَ يَُحاومنه أيض  لَِمْن يََشاءُ  ِسْبُكْم بِِه اّلَلَ
(7) 

؛ ألنه حيث نصب الفعل المضارع، مع أن حق الفعل الجزم الشاهد: في كلمة )يغفر(
ا مع جوازه معطوف على مجزوم. وقد عدَّ  ، وأجاز سيبويه القراءة بالنصب (8)المبرد ذلك قبيح 
وجه المقدم؛ ألن الكالم الذي بعد الفاء جرى مجراه في غير العلى ضعفها، واعتبر الرفع هو 

                                                           

 .8/522البيت للمغيرة بن حبان، خزانة األدب،  (1)
 .2/282انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .2/26انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (3)
 .3/271انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (4)
 .2/597انظر: همع الهوامع، للسيوطي،  (5)
 [18]األنبياء:  (6)
 .6/131الحجة للقراء السبعة، ، انظر: [282]البقرة:  (7)
 .2/21انظر: المقتضب، للمبرد،  (8)
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. وقد قرأت كلمة )يغفر( بالرفع على (2)المعطوف على الشرط، وأجاز الكوفيون نصب (1)الجزاء
 االبتداء، والجزم على العطف.

ن كل وجه من هذه األوجه الثالثة لها كالم جميل لعباس حسن يقول فيه: إ وهناك
 .(3)اعتبار معنوي خاص، فال تصلح هذه األوجه لكل أسلوب، وتباح في كل تركيب

 ةإعمال )إذا( عمل )إْن( الشرطي -9

 (4)ــُهْم َتــــــــِقدِ ما َخَبــــْ  ِنيراُنــــــ نــــــاراا ِإذا  ُع ِلي ِخْنِدف  َواللُه َيْرَفـــــــُع ِليَتْرَفـــــــ

 ،الشرطية، وعملت عملها (إن)الشاهد: في كلمة )إذا( حيث وضعها الشاعر مكان  
 وذلك للضرورة.

ويرى المبرد أن )إذا( لها معنى مختلف عن )إْن(، فإذا تستعمل للشيء الواقع ال محالة، 
، وأن الشاعر جاء بها هنا (5)أما )إْن( فتستعمل حين الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر

 .(6)ضرورة  

حيث رأوها لما  ،نهم أجازوا بها في الشعر مضطرين شبهوها بــ )إْن(ويقول سيبويه: "إ
، وقد جاء في النثر (7)وهو في الكالم خطأ" ،قبل، وأنه ال بد لها من جواب، فهذا اضطراريست

، وقد خرج (8)ا وثالثين"قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربع  

                                                           

 .3/92انظر: الكتاب، لسيبويه،  (1)
 .2/26انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (2)
 .2/277انظر: النحو الكافي، لعباس حسن،  (3)
 .216البيت للفرزدق، ديوانه،  (4)

 خندف: قبيلة عربية.
رفض أكثر النحاة الجزم بها مطلق ا، ألن الشرط المقتضي للجزم ال يكون إال في أمور محققة الوقوع.  لذلك (5)

 .2/222انظر: النحو الوافي، لعباس حسن، 
 .2/55انظر: المبرد، للمقتضب،  (6)
 .3/61الكتاب، لسيبويه،  (7)

 .5/19صحيح البخاري،  (8)
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، فهي ال منصوبة وال (1)االنحاة ذلك على لغة من يحذف النون في آخر األفعال الخمسة مطلق  
 .(2)مجزومة، واعتبروا أن هذه اللغة نادرة وال يقاس عليها

 :(3)وهنا يجب اإلشارة إلى أن )إذا( على ضربين

 األول: ظرف زمان مستقبل، مختصة بالجملة الفعلية، وهي على وجهين: 

 

  :أن تكون خالية من معنى الشرط، نحو وَاللََْيِل إَِذا َيْغَشى
(4). 

 ،قوله تعالى وهو الغالب فيها، نحو أن تكون متضمنة معنى الشرط:  َوإَِذا لَُقوا الََِذيَن
آَمُنوا قَالُوا آَمَنَا 

 ، وهي كالخالية من معنى الشرط في عدم استحقاق عمل الجزم.(5)

 الثاني: حرف مفاجأة، وهي مختصة بالجملة االسمية، وال عمل لها.

 

 

 

 
  

                                                           

 .2/221انظر: النحو الوافي، عباس حسن،  (1)
 .2/221انظر: المرجع السابق،  (2)
 .2/81انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (3)
 [.1]الليل:  (4)
 [.12]البقرة:  (5)
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 المبحث الخامس
 األعداد والجموع

موضوع األعداد والجموع كثير ا، حتى تضاربت آراؤهم، واختلفت خاض العلماء في 
مذاهبهم، وقد جمعت في هذا المبحث الشواهد النحوية التي اتسمت بالشذوذ والضرورة والتي 

 ارتبطت بهذا العنوان، وجعلتها في موضوعات على النحو اآلتي:

 األعداد -0
من بين تلك  العدد، وقد ذكراهد كثيرة في باب أورد المبرد في كتابه المقتضب شو  

 الشواهد ما احتمل الضرورة الشعرية، ومنها قول الشاعر:

 (1)َظــــــــــْرُف ِجــــــَراب  ِفــــــــــيِه ِثْنَتا َحْنَظلِ   َكـــــــــــــــــَأنَّ ُخْصــــــــَيْيِه ِمَن التَّـــــــــــَدْلُدلِ 

الشاهد: قوله: )ثنتا حنظل( حيث ميز المثنى كما يميز الجمع، وهذا مخالف للقياس، 
 .(2)فالمثنى ال يميز، واعتبره المبرد مما يلجأ إليه الشاعر للضرورة الشعرية، فيرده إلى األصل

، فالقياس في الواحد (3)ويقول السيوطي: "ال يميز واحد واثنان دون شذوذ أو ضرورة"
واالثنين من األعداد أن يضافا، تقول: )واحد رجال، واثنا رجال(، إال أنهم أسقطوا اإلضافة من 

، فتقول: )رجل ورجلين(، وال (4)الواحد واالثنين؛ ألن الواحد ينبئ عن نوعه وعدده، وكذلك االثنين
 تقول: )واحد رجل واثنان رجل(.

رد إال فـي ضـرورة الشـعر؛ ألنـه كـان األصـل، ويقـول ابـن وعليـه فـإن إضـافة االثنـين ال يـ
 .(5)يعيش: "التثنية جمع من حيث ضم شيء إلى شيء مثله"

 ويقول الشاعر:

ا  (1)ــــــــــَتاءُ ــــَذاَذُة َوالَفــــــــَفَقـــــــــْد َذَهَب اللَّــــ  ِإَذا َعــــــــــــاَش الَفــــــــَتى ِماَئَتْيِن َعـــــــاما

                                                           

ينسب هذا البيت لخطام المجاشعي، أو جندل بن المثنى، أو سلمى الهذلية، أو الشماء الهذلية، خزانة  (1)
 .222، 7/222األدب، 

 .2/153انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .2/326همع الهوامع، للسيوطي،  (3)
 .1/289انظر: علل النحو، ألبي الحسن ابن الوراق،  (4)
 .2/5انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (5)
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ا( حيث أثبت النون في )مائتين( ضرورة، ونصب ما الشاهد: في كلمة )مائتين عام   
(2)ا(، وكان الوجه حذفها وخفض ما بعدهابعدها على التمييز وهو )عام  

ألن النون تحذف  ؛
إلضافة عام، وعام كان حقها أن تخفض، إال أنها شبهت للضرورة بالعشرين، ونحوها مما يثبت 

 .(3)نونه ونصب ما بعدها بها
 ومنه أيضا، قول الشاعر:

 (4)مهاتِ األَ  وهِ ــــــــــجُ وُ  نْ عَ  ْ  لَّ ـــــــجَ ي وَ دائِ رِ   هابِ  يَ فِ وَ  وكِ لُ ــــــــــــمُ لْ لِ  ين  ئِ مِ  الثُ ـَـــــــــــــــــــث

 وقول الشاعر:

 (5)رَّ َأْرَبعِ ـــــــــــــــي مَ ِـ هـــــــــا َأَنذا َأْشتَ ــــــــَوه  الــــــــــــــَرْرَن َكوامِ ـــــــْد مَ ــــــــــَثاَلُث ِمِئين  قَ 

ا جمع  ا الشاهد: في قوله: )ثالث مئين( حيث جاء تمييز )ثالث( وهو )مائة( مجموع  
، وإن كان (6)ا للضرورة، واألصل أن يجمع مميز األعداد من ثالثة إلى عشرة جمع تكسيرسالم  
 .(7)اا غير مستعمل إال نادر  قياس  

 

 إضافة مائة إلى جمع -9
 (8)نَ يْ نِ سِ  ة  ائَ مِ اثَ لَ ثَ  مْ هِ فِ هْ كَ  ْي ا فِ وْ ثُ بِ لَ وَ قال تعالى: 

الشاهد: )ثالثمائة سنين( حيث أضاف )مائة( إلى )سنين( ولم يفردها، وهذه قراءة حمزة 
، (10)، وليست هذه القراءة مختارة؛ ألن العرب إذا أضافت العدد أفردت المعدود(9)والكسائي

فيقولون: )عندي ثالثمائة  دينار(، وال يقولون: )ثالثمائة  دنانير(. والمعنى في ذلك هو الجمع، 
                                                                                                                                                                     

 .7/379ورد البيت في خزانة األدب بتغيير لفظة اللذاذة بالمسرة، للربيع بن ضبع، خزانة األدب،  (1)
 .2/166المقتضب، للمبرد، و ، 2/12انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .1/312انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (3)
 .2/312البيت للفرزدق، ديوانه، ( 4)

 جلت: كشفت.     األهاتم: بنو األهتم.
 .1/39البيت لعامر بن الظرب، مجمع األمثال،  (5)
 .2/13انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (6)
 .2/12انظر: المرجع السابق،  (7)
 [.25]الكهف:  (8)
 .5/136، والحجة للقراء السبعة، 1/389، والسبعة في القراءات، 2/169انظر: المقتضب، للمبرد،  (9)
 .212انظر: حجة القراءات، ألبي زرعة،  (10)
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أنك إذا قلت: )عندي مائة درهم(، فالمعنى: مائة من الدراهم، ويرى ابن مالك أن إضافة  وذلك
 .(1)مائة إلى جمع قليل

والغالب في هذه اآلية أن تقرأ بالتنوين: )ثالثمائة  سنين(، على البدل، ولو انتصبت  
القر اء  )سنين( على التمييز؛ لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة، وهو ما عليه أغلب

 .(2)والنحاة

وقد خط أ المبرد هذه القراءة، وأجاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجمع، إذا كان في 
 .(3)الكالم دليل على الجمع

 جمع القلة -3
هنا يجب اإلشارة إلى مسألة ، وهي أن  أكثر الجموع موقوف على السماع إال أن بعض 

 .(4)الجموع غالٌب في بعض األوزان، فيذكر الغالب منها

والغالب في األسماء إذا جاءت على وزن )َفْعل( صحيح العين أن تجمع جمع قلة  على 
ل(، مثل )َكْلب   –َحْوض  –س(، أما المعتل العين نحو )َسْوط َأْفل   –َأْكل ب( و)َفْلس  –وزن )َأْفع 

َأْشياخ  –َأْحواض  –فإنها تجمع على )َأْفَعال( )َأْسواط  ،َبْيت( فإن ه إذا أ ريد بها جمع  القلة –َشْيخ 
، وقد جاء جمع ما كان معتل (5)َأْبيات(، وهذا هو الغالب؛ إذ الضمة على الواو والياء مستثقلة –

  العين، ومنه قول الشاعر:العين على وزن صحيح 

 (6)  ...      ...      ...      ...  ِلُكلِ  َدْهـــــــــــــــر  َقْد لِبســــــــــُ  َأْثــــــــــــــُوباا

ب( جمع قلة لثوب على الرغم من أنها معتلة اآلخر، وهنا  الشاهد: جاءت كلمة )َأْثو 
اعتبرها المبرد ضرورة رد  الشاعر فيها الكلمة إلى األصل، وهذا مما اعتبره النحاة شاذ ا في 

                                                           

 .2/392انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (1)
 .2/11انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .2/169انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 .1/222انظر: شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين االستراباذي،  (4)
شرح المفصل، البن و ، 3/233األصول في النحو، البن السراج، و ، 3/588انظر: الكتاب، لسيبويه،  (5)

 .3/162يعيش، 
 حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا   هذا صدر بيت، وعجزه:   ... ... ... ...  (6)

 .1/62ا البيت إلى معروف عبد الرحمن، اإليضاح، وقد نسب هذ 
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ب( كما في األمثلة آنفة  ا تجمع جمع قلة  على )َأْثواب( ال على )أْثو  القياس والسماع، فهي قياس 
 لذكر.ا

 

 جمع فاعل العاقل على فواعل -4

جــــــــ َقاِب َنواِكــــــُخُضــــــــــ  ــــــــــــاُل َرَأْوا َيِزيــــــــــــــَد َرَأْيَتُهمْ َوِإَذا الرِ   (1)ــــَس اأَلْبصارِ َع الرِ 

وهو  ،الشاهد: كلمة )نواكس(، حيث جمع الشاعر ناكس على نواكس، بناء على األصل
 .(2)ضرورة شعرية

ا لمذكر عاقل، فإنها وقد حكم أكثر النحاة أن صيغة )فاعل( بكسر العين إذا كانت وصف  
؛ ألنهم جمعوا المؤنث عليه، (3)ال تجمع على )فواعل(، وأن ما جمع منها على فواعل فهو شاذ

 .(4)فكرهوا التباس البناءين

 

 

 
  

                                                           

 .1/322البيت للفرزدق، ديوانه،  (1)
 .2/217انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .2/652انظر: النحو الوافي، لعباس حسن،  (3)
 .3/322انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (4)
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  المبحث السادس
 الحذف والزيادة

الستقامة شعره حذف شيء من مبنى الكلمة أو زيادة شيء عليها، أحيان ا يحتاج الشاعر 
وفي هذا المبحث جمعت الشواهد النحوية التي اتسمت بالشذوذ والضرورة، والتي ارتبطت بهذا 

 العنوان وجعلتها في موضوعات على النحو اآلتي:

 حذف التنوين للتقاء الساكنين -0

 (1)ـــــــَة ُمْسِنُتوَن ِعَجافُ ــــاُل َمكَّـــــَوِرَجـــــــ  ــــــَد ِلَقْوِمهِ الذِ ي َهَشَم الثَِّريــــــــ َعْمــــــــــُرو

الشاهد: في قوله: )عمرو الذي( حيث حذف التنوين اللتقاء الساكنين وذلك للضرورة  
 .(2)الشعرية

قُْل وذكر المبرد شواهد قرآنية حذف فيها التنوين؛ اللتقاء الساكنين، وهي قوله تعالى:  
َحدُ 

َ
ُ أ َمدُ *  ُهَو اّلَلَ ُ الَصَ  "(3)اّلَلَ

بحذف التنوين؛ اللتقاء الساكنين، وقد قرأ بها أبو  الشاهد: في )أحد  الله(، حيث قرأت
 .(4)عمرو بن العالء

ا قوله تعالى: ِ  َوقَالَِت الَْيُهوُد ُرَزْيرُ  وكذلك أيض  اْبُن اّلَلَ
(5). 

وهناك من وجه الشاهد: في )عزير  ابن(، حيث قرأت بحذف التنوين؛ اللتقاء الساكنين، 
 .(6)هذه القراءة، على أن )عزير( خبر ابتداء، كأنهم قالوا: هو عزير ابن الله

 التنوين: هو نون ساكنة تلحق آخر األسماء المتصرفة، فإذا لقيه ساكن بعده حر ك بالكسر، ألن 

 

                                                           

 .2/268البيت لمطرود بن كعب الخزاعي، أمالي المرتضى،  (1)
 .2/311انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .1/232، وانظر: معاني القرآن للفراء، [2-1]اإلخالص:  (3)
 .1/232معاني القرآن للفراء،  ، و2/313انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .2/181، انظر: الحجة للقراء السبعة، [32]التوبة:  (5)
 .3/322للفراء، ، ومعاني القرآن 2/315انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
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وهي ليست واحدة  من الثمانية أسباب التي يحذف  ،(1)التخلص من الساكنينالكسر األصل في 
 :(2)وهي ،فيها التنوين من االسم

 اإلضافة. .0

 شبه اإلضافة. .0

 اقتران االسم بأن. .3

 يقتضيان المنع من الصرف.وجود علتين  .0

 اتصال الضمير بعامله. .2

 البناء. .2

 ا بابن مضاف إلى علم.ا موصوف  كون االسم علم   .2

 ا.الوقف في غير المنصوب، فإنه في المنصوب يقلب ألف   .2

 حذف )ما( من )إم ا( -9

 (3)ــَماَل َصـــــْبرِ ا َوِإْن ِإْجـــــــــــَجـــــــَزعا َفِإْن   ـــهاــْد َكَذَبْتَك َنْفُســـــــــــــــَك َفاْكَذَبْنــــــَلَقــــــــــــ

الشاهد: أن )إن( في قوله: )فإن جزعا وإن إجمال صبر( أصلها )إما( فحذف )ما(  
 .(4)وأبقى )إن(، وذلك للضرورة الشعرية
وليس على )إْن( الجزاء، وال  ،على إما -يقصد )إن( في البيت–يقول سيبويه: " إن هذا 

يجوز طرح )ما( من )إم ا( إال في الشعر"
، ألنك تدخل الفاء، ولو كانت على )إْن( الجزاء (5)

 .(6)واستقبلت الكالم، الحتجت إلى الجواب

 

                                                           

 .5/162انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (1)
 .2/523انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (2)
 .67البيت لدريد بن الصمة، ديوانه،  (3)
 .3/28انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .1/266الكتاب، لسيبويه،  (5)
 .1/377انظر: علل النحو، ألبي حسن ابن الوراق،  (6)
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و)إما( تفيد الشك، فتقول: )جاءني إما زيد وإما عمرو(، والتخيير، نحو قوله تعالى: 
 َا َكُفوًراإِنََا َهَدْيَنا ُ الَس ا َشاكِرًا َوإَِمَ بِيَل إَِمَ

، واإلباحة، فتقول: )تعلم إما الفقه وإما النحو(، (1)
، لكن الفرق بين )أو( و)إما( أنك في )أو( تبني كالمك في أوله على اليقين (2)وهي بمنزلة )أو(

 .(3)ثم يعترضه الشك، أما مع )إما( فكالمك من أوله مبني على الشك

 )أْن( من خبر عسى حذف -3

بـِبُمْنَهـــــــ  ـــالِد اْبِن قاِدر  اللُه ُيْغِني َعْن ِبــــــــ َعَسى  (4)َسُكـــــــوِب  ـــــــاِب ـِمِر َجْوِن الرَّ

الشاهد: في قوله: )عسى الله يغني(، حيث وضع الشاعر الفعل )يغني( موضع 
 .(5)ضرورة  المصدر )أن يغني(، وهذا مما يحتاج إليه الشاعر 

 (6)ـــِريبُ ـــَيُكــــــــــوُن َوَراَءه َفـــــــــــــــَرج  َقــــــــ  َعَسى الَكــــــــْرُب الذِ ي َأْمَسيـُْ  ِفيــــــــــــــهِ 

الشاهد: كلمة )يكون(، حيث وضع الشاعر الفعل )يكون( موضع المصدر )أن يكون(،  
 .(7)وهذا مما يحتاج إليه الشاعر ضرورة  

، أنه ال يتجرد خبرها (8)تجريد خبر عسى من )أْن( قليل وهذا مذهب جمهور البصريين
  ى اللُ َس ََّ فَ ، قال تعالى: (9)من )أْن( إال في الشعر، ولم يرد في القرآن إال مقترنا بـ )أن(

َ
 نْ أ

 يَ 
ْ
ِ أ ِ  يَ ت  (10)حِ تْ الفَ ب

 

                                                           

 [.3]اإلنسان:  (1)
 .5/21انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .5/21انظر: المرجع السابق،  (3)
 .9/328البيت لهدبة بن الخشرم، خزانة األدب،  (4)

 جون الرباب: سود السحاب.
 .3/69انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .9/328البيت لهدبة بن الخشرم، خزانة األدب،  (6)
 .3/69السابق، انظر: المرجع  (7)
 .1/153انظر: ضرائر الشعر، البن عصفور،  (8)
 .1/327انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  (9)
 .[52: لمائدة]ا)10(
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  مْ كُ يَُ ى رَ َس رَ وقال عز وجل: 
َ
 .(1)مْ كُ مَ حَ رْ يَ  نْ أ

 :(2)وهناك للعلماء أربع توجيهات في حال حذفت )أْن( من خبر عسى

وكأنك قلت: عسى أمر الله  ،األول: أن الكالم حينئذ على تقدير مضاف، إما قبل االسم
 اإلغناء، وإما قبل الخبر، وكأنك قلت: عسى الله صاحب اإلغناء.

 ني ا.الثاني: أن هذا المصدر في تأويل الصفة، وكأنك قلت: عسى الله غ

 وأن الله هو نفسه الغني. ،الثالث: أن الكالم على ظاهره، والمقصود المبالغة

الرابع: أن )أْن( ليست مصدرية في هذا الموضع، بل هي زائدة، فكأنك قلت: عسى الله يغني، 
وهذا وجه ضعيف، ألنها لو كانت زائدة لم تعمل النصب، ولسقطت من الكالم في السعة أحيان ا، 

 ط إال نادر ا لضرورة الشعر، وهو الوجه المعتمد عند البصريين.وهي ال تسق

 اقتران خبر كاد بــ)أْن( -4

 (3)َقْد َكاَد ِمْن ُطوِل الَبَلى َأْن َيْمَصحا  ...    ...    ...    ...    ...

ا لها الشاهد: في قوله )كاد .. أن يمصحا(، حيث اقترن خبر )كاد( بـ )أْن(، تشبيه   
 .(5)وهذا مما يضطر إليه الشاعر في شعره، (4)بعسى

، (6)واألصل في )كاد( أال يكون في خبرها )أْن(، ألن المراد بها قرب حصول الفعل في الحال
كما أن المستعمل في الكالم عدم ذكر )أْن( في خبر )كاد(، لذلك لم يأت في القرآن وال في كالم 

 .(7)فصيح، وإنما جاء في الشعر ضرورة  

 

                                                           

 [8: سراء]اإل ((1
 .1/327انظر: المرجع السابق،  (2)
ْهر  ط وال  َفامََّحى  (3)  ... ... ... ...   هذا عجز بيت، وصدره: َرْبٌع َعَفاه  الدَّ

 .172البيت لرؤبة، ملحق ديوانه،  
 .3/162انظر: الكتاب، لسيبويه،  (4)
 .3/75انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .2/379انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (6)
 .1/331شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، و ، 2/61انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (7)
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 الحرف المحذوف ضرورة رد -1

ـــــــ َيـــــــــاِر َوَأْهُلــــــَهاَوَما النَّ  (1)ـــْوَم َحل ــــــوَها َوَغـــــْدواا َبالِقعُ ِبـــــَها َيـــــ  ــــــاُس ِإلَّ َكالدِ 

، و القياس (2)رار ا، وأجراه على األصلطالشاهد: في كلمة )غدوا( حيث أثبت الواو اض 
 ا( بحذف الواو.)غد  أن يقول 

 

 حذف الواو من المحذور -6
، وأسلوب التحذير يتكون من (3)التحذير: "هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه؛ ليجتنبه"

ر، والمَحذَّر، والمحذور أو المَحذَّر من (، وهناك خمس صور للتحذير االصطالحي ال بد ه)المَحذ  
 :(4)من اإلشارة إليها، وهي

: صورة تقتصر على ذكر المحذر منه، دون تكرار وال عطف، كتحذير الطفل من النار،  أوال 
 ا هو ومرفوعه.فتقول له: النار، وحكمه جواز نصبه بفعل محذوف جواز  

ا عليه مثله بالواو دون ا أو معطوف  ثاني ا: صورة تشمل على ذكر )المحذر منه(، اسما ظاهر  
حكمه وجوب نصب االسم في الصورتين غيرها، نحو: )البرد البرد( أو )البرد والمطر(، و 

 ا.بعامل محذوف مع مرفوعه وجوب  

ثالث ا: صورة تشمل على ذكر اسم ظاهر للمحذر، بحيث يكون هذا االسم هو الموضع أو الشيء 
 له أو غير ا عليه بالواو مثيال  ا أم غير مكرر، معطوف  الذي يخاف عليه، سواء أكان مكرر  

طالء سائل: )يدك( أو )يدك يدك( أو )يدك  معطوف، كأن يقال لمن يحاول لمس
ومالبسك(، وحكمه وجوب نصب االسم السابق الذي تكرر، وكذلك المعطوف عليه، 

ا فحكمه حكم النوع وف مع مرفوعه وجوب ا، فإن كان االسم منفرد  ذوالناصب لهما عامل مح
 األول.

                                                           

 .169 البيت للبيد، ديوانه، (1)
 بالقع: الديار التي ارتحل سكانها، في خالية.

 .1/266،لقيروانيما يجوز للشاعر في الضرورة، ألبي عبد الله او ، 3/153انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .2/126النحو الوافي، عباس حسن،  (3)
 .2/127انظر: المرجع السابق،  (4)
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ا: صورة تشمل على اسم ظاهر مختوم بكاف الخطاب للمَحذَّر، و  يكون هو الذي خاف عليه رابع 
ولكن عطف عليه بالواو دون غيرها المَحذَّر منه، نحو: )يدك والسكين(، وحكمه وجوب 

 ا مع مرفوعه وجوب ا.نصب االسم الظاهر والمعطوف، وأن يكون عامل النصب محذوف  

ا: صورة تشمل على ذكر المحذر ضمير   ا للمخاطب، وهو )إياك( وفروعه، وبعده ا منصوب  خامس 
ا بالحرف )من(، نحو: )إياك والبخل بمالك( ا بالواو، أو مجرور  ا مسبوق  المحذر منه اسم  

و)إياك من مؤاخاة األحمق(، وحكمه وجوب ذكر المَحذَّر منه، ووجوب نصب الضمير 
 به لفعل واجب الحذف مع مرفوعه، أما االسم المذكر بعد الضمير، فإن باعتباره مفعوال  

صبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوب ا. وقد ترد صورة أخرى سبقته واو العطف وجب ن
وهو عدم ذكر حرف العطف الواو أو حرف الجر من قبل المحذر منه، وذلك للضرورة 

 الشعرية كما في الشاهد اآلتي، يقول الشاعر:

ــــــــــــــاَك الِمــــــــــــــــــــراَء َفِإنَّهُ  ــــــــــــــاـََك ِإيَّ ـــِإلَ   ِإيَّ ـــــــى الشَّ رِ  َجاِلبُ ــــــــــرِ  َدعَّ  (1)ــاء  َوِللشَّ

الشاهد: في قوله )إياك المراَء( حيث جاء بالمحذور من غير واو العطف أو حرف  
 .(2)الجر، وكان األصل أن يقول: )إياك والمراء( أو )إياك من المراء(، وذلك للضرورة الشعرية

 آخر، فينصب )المراء( بفعل غير الذي نصب )إياك(، كأنه لما فأضمر بعد إياك فعال  
، قال ابن مالك: وال يحذف العاطف بعد )إيا( (3)قال: )إياك إياك( اكتفى، ثم قال: )اتق المراء(

إال والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أو مجرور بـ )من(، وتقديرها مع )أن تفعل( 
 .(4)كاف  

 حذف نون )ليتني( -7

 (5)ُأَصــــــــاِدُفه وَيْهِلَك ُجـــــــــــــل  َمـــــــــالي  َكُمْنَيِة َجـــــــــاِبر  إْذ َقــــــــــال َلْيـــــــــــِتي

                                                           

 .3/63للفضل بن عبد الرحمن، خزانة األدب،  البيت (1)
 .1/392، شرح المفصل، البن يعيش، 3/213انظر: المقتضب، للمبرد،  (2)
 .2/251، األصول في النحو، البن السراج، 1/279انظر: الكتاب، لسيبويه،  (3)
 .3/85انظر: شرح األشموني أللفية ابن مالك  (4)
 .87البيت لزيد الخيل، ديوانه،  (5)
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الشاهد: في كلمة )ليتي( حيث يرى المبرد أن حذف نون الوقاية من )ليت( الناصبة 
الضرورة أن َتر د األشياء إلى أصلها، واألصل ، وأن (1)لياء المتكلم إنما هو من ضرورة الشعر

الياء وحدها، وليست )ليت( بفعل، إنما هي مشبهة، وكذلك سيبويه يرى أنها من الضرورة 
، حيث إن نون الوقاية تلحق أواخر األفعال المتصل بها ياء المتكلم فهي تقي الفعل (2)الشعرية

 .(3)من الكسر

بل يجوز لك في السعة أن  نون الوقاية مع ليت؛ال يلزم مجيء بينما يرى الفراء أنه 
 .(4)وليس شاذ ا حذفها نادر ا وإن كان اإلتيان بها أولى، ويعد تتركها،

 حذف الفاء من جواب )أم ا( -8

ــــــــا الِقـــــــــــــتاُل ل ِقتاَل َلَدْيُكـــــــــــــــــُمو  (5)الَمـــــــواِكِب ـــن َسْيراا ِفي ِعراِض َوَلِكـــــــ  َأم 

الشاهد: قوله: "ال قتال لديكمو" حيث حذف الفاء من جواب )أم ا( مع أن الكالم ليس 
 .(6)على تضمن قول محذوف، وذلك ضرورة

)أم ا( حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه 
ا الَْيتِيَم فَلَا  ، فلذلك لزمته الفاء نحو: (7)بمهما يك من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط َمَ

َ
فَأ

َلْقَهْر 
، والمعنى مهما يكن من شيء ال تقهر اليتيم، ويجوز حذفها في سعة الكالم إذا كان (8)

(9)هناك قول محذوف
َكَفْرُلْم  كقوله تعالى:  ،

َ
ْت وُُجوُهُهْم أ ا الََِذيَن اْسَوَدَ َمَ

َ
فَأ

، واألصل: (10) 
 أكفرتم.فيقال لهم 

 حذف لم األمر -2
                                                           

 .1/385انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .1/128انظر: شرح األشموني أللفية ابن مالك،  (2)
 .1/128انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (3)
 .1/281، النحو الوافي، لعباس حسن، 1/112انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (4)
 .25للحارث بن خالد المخزومي، ديوانه،  البيت (5)
 .2/69انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
 .2/52انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (7)
 [.9]الضحى:  (8)
 .2/579انظر: همع الهوامع، للسيوطي،  (9)
 [.126]آل عمران:  (10)
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 (1)ِه َأْو َيْبِك َمْن َبَكىـــــــَلِك الَوْيُل ُحرَّ الَوجْ   اِب الَبُعوَضِة َفاْخِمِشيــــــــــــَعَلى ِمْثِل َأْصح

 (2)ِإَذا َما ِخْفــــــــــَ  ِمْن َشـــــــــــْيء  َتبـــــــــــال  ُمَحــــــــمَُّد َتْفِد َنْفَســـــــــــَك ُكـــــــل  َنْفـــــــــــــس  

 ،وجزم الفعلين بها مضمرة ،الشاهد في البيتين: كلمة )يبك، وتفد( حيث حذف الم األمر
 .(3)وهذا للضرورة الشعرية

، مع العلم أن (4)وقد أجاز ابن مالك حذفها في الشعر؛ ألنه محل االختصار والتغيير
، بينما يرى الكوفيون أنه (5)األصل في األمر أن يدخل عليه الالم، وتلزمه إلفادة معنى األمر

 .(6)يجوز حذف حرف الجزم وبقاء عمله في كالم العرب

ويقول سيبويه: "واعلم أن حروف الجزم ال تجزم إال األفعال، وال يكون الجزم إال في هذه 
 .(7) يكون إال في األسماء"األفعال المضارعة لألسماء، كما أن الجر ال

 حذف همزة الستفهام -01

 (8)ـــــْمَر َأْم ِبَثَمـــــــــاِن؟ْبــــــع  َرَمْيَن الَجـِبسَ   َلَعْمــــــــــــُرَك َما َأْدِري َوإْن ُكْنـــــــــــــُ  َداِرياا

أم بثمان( حيث حذف همزة االستفهام لوجود قرينة دالة على  الشاهد: في قوله )بسبع .. 
 ، والمراد )أبسبع(؛ ألنه دل عليها )أم(.(9)معناها، وهذا جائز في ضرورة الشعر

                                                           

 .82البيت لمتمم بن نويرة، ديوانه، ( 1)
بعينه، كانت فيه موقعة قتل فيها جماعة من قوم الشاعر. فاخمشي: فاخدشي البعوضة: اسم مكان 

 وجهك.
 .9/11البيت لحسان أو ألبي طالب أو لألعشى، انظر: خزانة األدب، ( 2)

 تباال: التبال: سوء العاقبة، )وتبله الدهر(: رماه بمصائبه.
 .2/59، شرح التسهيل، البن مالك، 2/132انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 .2/59انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (4)
 .2/291انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (5)
 .2/233انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (6)
 .3/9الكتاب، لسيبويه،  (7)
 .266البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ( 8)
 .5/122يعيش، شرح المفصل، البن و ، 3/192انظر: المرجع السابق،  (9)
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ن وقد قرأ ابن م َحْيص 
(1):  ٌْم لَْم ُلْنِذْرُهمْ َرلَْيِهْم  َسوَاء

َ
نَْذْرَلُهْم أ

َ
أ

بحذف همزة  (2)
 االستفهام، وقد جاءت )أم( متصلة، لوجود ما دل على معنى االستفهام.

ضراب همزة التسوية، أو منفصلة تفيد اإلو)أم( إما أن تكون متصلة وهي التي تأتي بعد 
َ الََّ  َبِ رَ  نْ مِ  يهِ فِ  َب يْ ا رَ لَ نحو قوله تعالى:  (3)كــ )بل(   ينَ مِ ال

َ
ُ قُ يَ  مْ أ  . (4)ا ُ رَ تَ افْ  ونَ ول

 

 في غير النداء (فالن)حذف األل  والنون من  -00

ــــــــــة  َأْمسـِـــــــْك ُفــــاَلناا َعْن فُ   ...      ...      ...      ...  (5)لِ ِفي َلجَّ

( حيث حذفت األلف والنون للضرورة، واألصل أن يقول )فالن  الشاهد: في كلمة )فل 
 .(6)عن فالن(، وإنما حذفت تخفيف ا، واستعماله في غير النداء ضرورة  

و)فالن( هو كناية عن اسم سمي به الم َحدَّث عنه، خاص غالب، وبناؤه على حرفين 
فلة( للمرأة، بمعنى )يا فالن( و)يا فالنة(، وهما ، يقال: )يا فل( للرجل و)يا (7)خاص بالنداء

 .(8)األصل، وال يستعمالن منقوصين في غير النداء إال في ضرورة

 حذف حرف النداء مع ترخيم المنادى -09

 (9)...      ...   ...      ...  َجــــــــاِرَي َل َتْسَتْنـــِكـــــــــــــــــــــــِري َعِذيــــِري 

                                                           

 .3/361انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (1)
 [.6]البقرة:  (2)
 .3/232انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   (3)
 [.38-37]يونس:  (4)
 .2/389هذا البيت ألبي النجم، خزانة األدب،  (5)

ن  ي إ ْبل ي ب الَهْوَجل   ل  م   ...... ... ...   هذا عجز بيت، وصدره:  َتض 
 .1/126شرح المفصل، البن يعيش، و ، 2/238انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
 .2/228انظر: الكتاب، لسيبويه،  (7)
 .3/219انظر: شرح التسهيل، البن مالك،  (8)
 .1/332البيت للعجاج، ديوانه،  (9)

ير ي َسْير ي َوإ ْشَفاق ي َعَلى   ...   ...   ...   ...  هذا صدر بيت، وعجزه:          َبع 
 عذيري: ما يعذر عليه اإلنسان إذا فعله. 
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الشاهد: في كلمة )جارَي( حيث حذف حرف النداء قبل المنادى )جارَي(، وهو يريد )يا  
، ومعلوم أن )جارية( اسم جنس، (1)جارية(، فحذف تاء التأنيث وحذف أداه النداء، وذلك ضرورة

ونداء اسم الجنس مع حذف حرف النداء مختلف في جوازه؛ فمن النحاة من قال: ليس هو من 
، والراجح (2)كل حال جوز إال في الشعر، وليس هو من الكثرة بحيث يجوز فيالضرورات التي ت

 أنه قليل.

 ، (، وأنت تريد: يا َلَزيد  وال يجوز حذف حرف النداء من المستغاث به، فال تقول: )َلَزيد 
، وكذلك (3)ألن المستغيث يبالغ في رفع صوته وامتداده لتوهمه في المستغاث به الغفلة والتراخي

ألنهم يختلطون، ويدعون ما قد فات وبعد عنهم، ومع  ؛المندوب ال يجوز حذف حرف النداء منه
 .(4)ذلك كأنهم يترنمون فيها

 

 حذف حرف العلة -03

ْجُن َمغْ   َحــــــــــتَّى َتَذكَّـــــــــــَر َبْيضـــــــــــــــات  َوَهيََّجهُ  ذاِذ َعَلْيـــــــِه الدَّ  (5)ُيـــــــومُ َيــــــْوُم الرَّ

الشاهد: كلمة )مغيوم( حيث جاءت اسم مفعول من دون إعالل، والقياس حذف العلة، 
يم(، وقد جاءت كذلك للضرورة الشعرية  .(6)فتقول: )َمغ 

، ويرى سيبويه واألخفش أن المحذوف هو عين  ويعتل اسم المفعول إذا كان فعله معتال 
 َمهوب(. -َمشيب( و)هاب  –: )شاب ، فنقول مثال  (7)الفعل

 

                                                           

 .2/259انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .2/52انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام،  (2)
 .1/366انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (3)
 .2/231انظر: الكتاب، لسيبويه،  (4)
 .59البيت لعلقمة بن عبدة، ديوانه،  (5)

 الدجن: المطر الغزير.
 .1/239انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
 .5/229انظر: شرح المفصل، البن يعيش، 7) )
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، وكما في (1)ون مفعوال  من الياء فيقولون: )مخيوط ومكيول(م  ت  أما بنو تميم فإنهم ي  
 (2))مطيوبة :مثل ،الشاهد السابق يقولون: )مغيوم(، وفي شواهد أخرى ذكرها المبرد في كتابه

ال يعتبرونها من ضرورات ، فقد اعتبرها المبرد من الضرورة الشعرية، أما بنو تميم ف(3)ومغيون 
 الشعر فهم يقيسونها على األصل.

 .(4)في حين أنهم ال يقولونها مع الواو؛ ألن الضمة ال تثقل على الياء ثقلها على الواو

 

 هاء ضمير المفرد المذكر الغائب -04

 (5)ـــِسِه َمْقَنعااي ِلَنفــْــــــــَأْجَعُل َعْيَنْيهِ َســـــــ  ــــــناا َفـِإنَِّنيثاا َأْو َسِمـــــــيـــــــَفِإْن َيُك َغــــــــ

الشاهد: كلمة )عينيهي( حيث ألحق بهاء الصلة حرف المد الياء، على الرغم من وقوع  
 .(6)هاء الصلة بعد حرف ساكن وهو الياء، وذلك للضرورة الشعرية

 : (7)وال بد من اإلشارة إلى حاالت هاء الضمير كما يراها المبرد

: إنَّ هاء الضمير يجب أن ت لحق بواو زائدة عند الوصل، وذلك إذا جاءت بعد مضموم  أو  أوال 
.  مفتوح 

وأما الياء  ،، أما الواو فعلى األصلالهاء كسرٌة جاز أن تتبعها واو أو ياء ثاني ا: إذا جاء قبل
َخَسْفَنا فَ فعلى المجاورة، وأهل الحجاز يبقونها على األصل، يقولون في قوله تعالى: 

بُِهو َويَِدارُِهو الأرَض 
 على لغة أهل الحجاز. (8) 

                                                           

 .1/261انظر: الخصائص، البن جني، 1) )
 َوَكَأنَّها ت ف اَحة  َمْطي وَبٌة. (2)
 وإخال أنك سيد مغيون   في نحو قول الشاعر:   نبئت قومك يزعمونك سيدا  (3)
 .5/251المفصل، البن يعيش، انظر: شرح 4) )
 .1/288البيت لمالك بن خريم الهمداني، خزانة األدب،  (5)
 .1/175انظر: المرجع السابق،   (6)
 .177-1/175انظر: المرجع نفسه،  (7)
 .1/66، والمحتسب البن جني، 1/61، انظر: الحجة للقراء السبعة، [81]القصص:  (8)
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م، وإن شئت ألحقت الواو على  ثالث ا: إذا كان قبل الهاء واو ا أو ياء  أو ألف ا، فإن  الحذف هو المقد 
لَْقى ُمْوَسى َرَصاُهواألصل، ومثاله على لغة أهل الحجاز 

َ
فَأ

(1). 

ا: إن كان قبل الهاء حرٌف   ساكن غير المد، فأنت مخيٌر بين اإلثبات والحذف.رابع 

والشاهد السابق ذكر الشاعر كلمة )لنفسه( دون واو  زائدة، وجاء ذلك اضطرار ا ليستقيم 
ا:  الوزن، كما في األبيات اآلتية أيض 

ْنيا ول اْعَتَمراـما َحـــــــــــجَّ َرب    هِ ــــــأْو ُمْعــــــــــَبُر الظَّْهـــــِر ُيْنِبي َعْن َوِليَّتِ   (2)ــُه ِفي الد 

الشاهد: في كلمتي )وليته، وربه( حيث حذف الياء والواو بعد الهاء فيهما، مع أن 
، ولكن حذفه للضرورة  ، وكذلك في البيت اآلتي:(3)حقهما إثبات المد 

با  َوما َلــــــــــــــُه ِمْن َمْجد  َتلــــــــــــِيد  َوما َلُهو يِح َفْضل  ل الَجُنوُب ول الصَّ  (4)ِمَن الرِ 

فحذف الواو بعد الهاء في )له( األولى، وقد يضطر الشاعر إلى ما هو أبعد من ذلك 
 فيحذف الحركة، ومن ذلك قول الشاعر:

 (5)َلْه َأِرقـــــــــــــــانِ وِمْطــــــــواَي ُمْشتاقاِن   َفِظْلُ  َلـــــــــَدى الَبْيِ  الَعِتيِق ُأِريُغـــــــــــــهُ 

ـراة، وبنـي عقيـل  ونقل أبو الفتح عن األخفش أن  تسكين الهاء في هذا النحو لغة َأْسد  السَّ
 .(6)كالب يجوزون تسكين الهاء من نحو )له( وبني

 

 التثنية -01

                                                           

 .1/229للقراء السبعة، ، انظر: الحجة [2]الشعراء:  (1)
 معبر الظهر: يصف بعير ا ممتلئة باللحم مع كثرة وبره.لم أعثر على قائله،  (2)
 .1/176انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 .2البيت لألعشى، ديوانه،  (4)
 .2/221هذا البيت للشاعر يعلى األحول األزدي، من شعراء الصعاليك، خزانة األدب،  (5)

 وهو الصاحب والنظير. مطواي: تثنية مطو،
 .1/177انظر: المقتضب، للمبرد،  (6)
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مَ   َفَلـــــــــــْو أنَّا َعلـــــى َحَجـــــــــر  ُذِبْحــــــــــنا  (1)ـــــَبِر الَيِقينِ ـــــــَياِن ِبالخَ َجـــــــرى الدَّ

الشاهد: في كلمة )الدميان( حيث أرجع الحرف الساقط ضرورة  عند التثنية ليستقيم 
 .(2)الوزن 

ومتى كانت الالم الساقطة ترجع في اإلضافة، فإنها ترد  إليه في التثنية، وإذا لم يرجع  
، مثل: )أب، وأخ( فإنك تقول في التثنية: (3)الحرف الساقط في اإلضافة، لم يرجع في التثنية

)أبوان، وأخوان(، وذلك أنك في اإلضافة تقول: )أبوك، وأخوك(. أما في )دم( فإن المها ال 
 ي اإلضافة تقول )دمك(، فيجب حذفها عند التثنية فتقول )دمان(.ترجع ف

 

  

                                                           

 .283البيت للمثقب العبدي، ملحق ديوانه،  (1)
 .1/366انظر: المرجع السابق،  (2)
 .3/225انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (3)
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  المبحث السابع
 النداء

والنداء يعرف بـ: طلب إقبال المخاطب إليه بالحرف )يا( أو إحدى أخواتها، سواء كان 
اإلقبال حقيقي ا، أو مجاز ا يقصد به طلب االستجابة، كنداء الله سبحانه وتعالى. وفي هذا 

حاولت جمع الشواهد النحوية التي اتسمت بالشذوذ أو الضرورة، ووضعتها في المبحث 
 موضوعات ارتبطت بعنوان هذا المبحث على النحو اآلتي:

 نداء ما فيه أل

 (1)ـــــــُودِ  َعـــــــــــــنِ يـــــــــــَلة  ِبالـــــــَوَأْنِ  َبِخيـ  يْمِ  َقْلــــــــــــــــــــبِ ِمَن َأْجِلِك َيا الـــــــــتِ ي َتيَّ 

الشاهد: في قوله: )يا التي( حيث دخلت )يا( على )التي(، ودخول حرف النداء على ما  
فيه )أل( ال يجوز إال في لفا الجاللة "الله"، ودخولها هنا شاذ للضرورة، حيث شبهها بلفا 

 .(2)الجاللة الله، لما كانت األلف والالم ال تنفصل عن )التي(

م إنما منعهما أن يدخال في الوجاء في الكتاب قول سيبويه: "وزعم الخليل أن األلف وال
النداء من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرف، وذلك أنه إذا قال: )يا رجل( و)يا فاسق(، 

وقصدت  ،ألنك أشرت إليه ؛فمعناه كمعنى )يا أيها الفاسق( و)يا أيها الرجل(، وصار معرفة
، فيرى أن (3)م، وصار كاألسماء التي هي لشإشارة"الاكتفيت بهذا عن األلف والو  ،قصده

 التعريف بالنداء يغني عن التعريف بأل.

 وكذلك األمر في قول الشاعر:

ـــــــــي ِإَذا َمـــــــــا َحـــــــــــــَدث  َألـــَــــــــــــَما  (4)َدَعــــــــــــْوُت َيا اللَّــــــــــــُهمَّ َيا اللَّــــــــــُهمَّا  ِإنِ 

 

                                                           

 .2/293البيت بال نسبة، خزانة األدب،  (1)
 .1/323بن يعيش ، وشرح المفصل ال2/221انظر: المقتضب للمبرد  (2)
 .2/197الكتاب لسيبويه  (3)
 .2/295البيت ألبي خراش، خزانة األدب،  (4)
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وهذا ال يجوز  ،الشاهد: في قوله )يا اللهم(، حيث دخل حرف النداء على المعرف بأل
، وهذا من ضرورات بالميم إال في لفا الجاللة )الله(، وقد عوض في اللهم  عن حرف النداء يا

 .(1)الشعر

اختلف النحاة في الميم المشددة في )اللهم (، فاعتبرها البصريون أنها عوض عن وقد 
حرف النداء، فهم ال يجمعون بين حرف النداء والميم المشددة في الكالم، فإن ورد ذلك في شعر 

ن هذه الميم بقية كلمة وأصل العبارة )يا إ: -ومنهم الفراء–ه، وقال قوم فهو شاذ ال يقاس علي
 .(2)بخير(، وقد أنكر ذلك الزجاج وشنع على القائل بهالله أمنا 

( و)َأْطر ْق َكرا(،  ( و)َأْصب ْح َلْيل  وقد جاء عن العرب في األمثال قولهم: )اْفَتد  َمْخن وق 
(، فأجاز المبرد في األمثال ما يستجاز في الشعر  ،يريدون ترخيم الكروان فيمن قال: )يا حار 

 .(4)اعتبره ابن يعيش شاذ ا فيما ،(3)وذلك لكثرة االستعمال لها

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .2/221انظر: المقتضب للمبرد  (1)
 .1/282انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (2)
 .2/261انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
 .1/365انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (4)
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 المبحث الثامن
 مسائل متفرقة

جمعت في هذا المبحث الشواهد النحوية المتبقية التي اتسمت بالشذوذ والضرورة، والتي 
ا، وكانت في موضوعات  على النحو اآلتي:  لم أضع لها عنوان ا مشترك 

 

 مجيء )هذان( في موضع النصب على هيئة الرفع -0
إِْن َهَذاِن لََساِحرَاِن  قال تعالى: 

(1) 

الشاهد: مجيء كلمة )هذان( على هيئة الرفع، والظاهر يقتضي أن تكون )هذين(، وقد 
 ق رأت هذه اآلية على ثالثة أوجه:

ران(، وهي قراءة نافع، وابن عامر، الوجه األول : بتشديد )إن( و)هذان( باأللف، )إ نَّ َهذان  َلساح 
 ، وهذه القراءة لها توجيهان:(2)وأبو بكر، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف

 .(3)باأللف المثنى رفع ا، ونصب ا، وجر اأن ها على لغة بني الحارث بن كعب، يجعلون  .0

أن األلف في )هذا( مثل الياء في )الذي(، حين أضيف لها النون أصبحت تفيد الجمع  .0
 .(4))الذين(، وحين أضيفت النون لـ)هذا( أصبحت تفيد المثنى

 والراجح عندي الرأي األول، وال أميل للرأي الثاني. 
ران(، وهي قراءة ابن كثير، الوجه الثاني : بتخفيف )إن( و)هذان( باأللف، )إ ْن َهذان  َلساح 

 ، وهذه القراءة لها أربعة توجيهات:(5)وحفص

 .(6)أن  )إْن( أهملت، و)هذان( مبتدأ، و)ساحران( الخبر، والالم للفرق بين النافية والمخففة .0

 

                                                           

 [.63]طه: (1)
 .1/222، والحجة في القراءات السبع، 2/361المقتضب، للمبرد، انظر: حاشية  (2)
، 1/59ابن عقيل، ، وشرح 2/357، وشرح المفصل، البن يعيش، 2/182انظر: معاني القرآن، للفراء،  (3)

  .1/125وهمع الهوامع، للسيوطي، 
 .2/182انظر: معاني القرآن، للفراء،  (4)
 .1/222، والحجة في القراءات السبع، 2/361للمبرد، ر: حاشية المقتضب، انظ (5)
 .2/357انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (6)
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 .(1)أن  )إْن( بمعنى )نعم(، و)هذان( مبتدأ، و)ساحران( الخبر، والالم زائدة للتوكيد .0

 .(2)أن  )إْن( نافية، والالم بمعنى )إال(، والتقدير: )ما هذان إال ساحران( .3

أن  )إْن( مؤكدة ناصبة لالسم رافعة للخبر، واسمها ضمير شأن  محذوف، و)هذان  .0
أي الحال –محل رفع خبر )إْن(، والتقدير: )إنه لساحران( مبتدأ وخبر، والجملة في 

 .(3)هذان لساحران( -والشأن

 والراجح عندي التوجيه الثالث.
ران(، وهي قراءة أبي: بتشديد )إن( و)هذين( بالياء، )إ نَّ َهَذيْ الثالث الوجه ، (4)عمرو ن  َلساح 

المصحف، واحتج أبو شكلت من حيث رسم ة  واضحة من حيث اإلعراب، لكنها أوهذه القراء
عمرو بأنه بلغه عن بعض أصحاب محمد )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: "إنَّ في المصحف 

 . (5)لحن ا ستقيمه العرب"

 اإلبدال -9

ُرهُ ــــــها َأَشـــــــَلــ  (6)َأراِنيــــــــــهاــعاِلي َوَوْخز  ِمْن ِمَن الثَّــــــــ  اِريـــــــُر ِمــــــــْن َلْحم  ُتَتمِ 

وهنا يرى المبرد الشاهد: في كلمة )الثعالي وأرانيها(، حيث إن الشاعر لما اضطر 
، فأصلهما )الثعالب وأرانبها(، (7)وأال ينكسر الشعر أبدل الباء حرف الياء ،الستقامة القافية

 . (9)الشعر، ويرى ابن السراج أن ذلك من قبيح ما جاء في ضرورة (8)وكذلك قال سيبويه

                                                           

 .2/357، وشرح المفصل، البن يعيش، 2/58انظر: سر صناعة اإلعراب، البن جني،  (1)
 .1/27انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (2)
 .1/119األشموني، ، وحاشية الصبان على شرح 1/59انظر: شرح ابن عقيل،  (3)
 .1/222، والحجة في القراءات السبع، 2/361انظر: حاشية المقتضب، للمبرد،  (4)
 .2/183انظر: معاني القرآن، للفراء،  (5)
 .3/27البيت ألبي كاهل اليشكري، الدرر الكامنة، أبو الفضل بن حجر،  (6)

 أشارير: قطع قديد من اللحم. تتمره: تجففه.
 .1/382للمبرد،  انظر: المقتضب، (7)
 .2/273انظر: الكتاب، لسيبويه،  (8)
 .3/268انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (9)
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وال بد من اإلشارة إلى أن حرف الياء هو أوسع حروف اإلبدال، حيث تبدل من ثمانية 
عشر حرف ا، وهي: )األلف والواو والسين والباء والراء والنون والالم والصاد والضاد والميم والدال 

 .(1)والعين والكاف والتاء والثاء والجيم والهاء والهمزة(

ا  آخر قلب فيه الشاعر الياء من حرف العين، يقول الشاعر: وقد ذكر المبرد شاهد 

ـــــــــــــــه َنقـــــــــــــــاِنقوِلَضــــ  ــــــَس َله َحـــــــــواِزقُ ــــــل  ليــْــــــــَوَمْنَهــــــــــــ ــــــفاِدي َجمِ 
(2) 

ضفادي(، وذلك الشاهد: حيث في كلمة )ضفادي( حيث أبدل العين حرف الياء في )
 .(3)للضروة الشعرية، فأصلها )ضفادع(

 التأنيث الحقيقي -3

 (4)    ...     ...     ...     ...  ـــِطَل ُأم  َســــــــــــــْوء  ـــْد َوَلَد اأُلَخْيــــــــَلَقــــــــــــ

حقيقي، الشاهد: في كلمة )ولد( حيث لم يصل بالفعل تاء التأنيث مع أن فاعله مؤنث  
 .(5)ا في الشعر للضرورةا حسن  وهذا جائز جواز  

ال يجوز فعله إال بعالمة التأنيث، إال أن  (6)ويقول ابن السراج: "إن التأنيث الحقيقي
 .(7)يضطر شاعر فيجوز له حذف العالمة على قبح"

بينما يرى ابن جني، أنه لما فصل بين الفعل وفاعله جاز حذف عالمة التأنيث، وإن 
؛ ألنه لما فصل بين الفعل (9)، وهذا يجيزه جماعة من النحاة منهم ابن مالك(8)كان تأنيثه حقيقي ا

وفاعله، بعد الفعل بالفصل عن فاعله، وضعفت عنايته به، غير أن االقتران أفضل من 
                                                           

 .1/222انظر: الممتع الكبير في التصريف، البن عصفور،  (1)
 .2/238البيت لخلف األحمر، خزانة األدب،  (2)
 .1/381انظر: المقتضب، للمبرد،  (3)
ل ٌب َوَشام     صدر بيت، وعجزه:   ... ... ... ...  هذا (4)  َعَلى َباب  اْست ها ص 

 .283البيت لجرير، ديوانه،  
 .2/126انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .1/173التأنيث الحقيقي هو: كل مؤنث له ذكر، انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (6)
 .1/173في النحو، البن السراج،  األصول (7)
 .2/216انظر: الخصائص، البن جني،  (8)
 .1/122انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (9)
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األخفش فإنه يرى أنه إذا فصل بين الفعل وفاعله بـ )إال( وجب حذف التأنيث إال  ، أما(1)التجرد
ِ ا على قراءة من قرأ: ، استناد  (2)في ضرورة الشعر، وجوزه ابن مالك في النثر ِ  ْت انَ كَ  نْ إ  إ

ا لَ
 برفع صيحة. (3)ةً حَ يْ َص 

 هاخبر عريف وتكان اسم تنكير  -4

 (4)ــل  َوَماءُ ــها َعَســــــِمزَاَجــــــــ ـــونُ َيُكـــــــــــ  ــِ  َراس  ـــــِمْن َبيــْـــــ ــــــــــةا نَّ ُساَلَفــــــــأَ َكــــ

رة وخبرها معرفة، وهذا لشاهد: في قوله: )مزاَجها عسٌل وماء( حيث جاء اسم كان نكا
 .(6)، لعلمهم أن المعنى يؤول إلى شيء واحد(5)إليه الشعراء مما يضطر

ها عسٌل  ويرى ابن مالك أن الشاعر ليس مضطر ا لتمكنه من أن يقول: يكون مزاج 
، (7)مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان (:مزاجها عسل)وماٌء، فيجعل اسم كان ضمير سالفة، و

ا بالمفعول به، جاز ا بالفاعل والمنصوب مشبه  وفسره السيوطي بأنه لما كان المرفوع هنا مشبه  
 .(8)ف المنصوب عن تعريف المرفوعأن يغني هنا تعري

ها عسال  وماء ( برفع )المزاج( على وقد روى أبو عثمان المازني هذا  البيت: )يكون مزاج 
( الخبر  .(9)أنه اسم يكون وهو معرفة، و)عسال 

 

 خروج سوى عن الظرفية -1

َوَما َقَصـــــــــــَدْت ِمْن َأْهِلـــــــِه   َتجــــــــــاَنُ  َعْن ُجلِ  الَيمــــــــاَمِة نـــاَقِتي

                                                           

 .2/98انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام،  (1)
 .2/99انظر: المرجع السابق،  (2)
 [، وتقدير قراءة الرفع، إن كانت عقوبتهم إال صيحة، أو نحو ذلك. 29: ]يس (3)
 .71البيت لحسان بن ثابت، ديوانه،  (4)

 سالفة: أول ما يسيل من ماء العنب. بيت رأس: اسم مكان يقع في الشام.
 .2/91انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .1/83انظر: األصول في النحو، البن السراج،  (6)
 .1/356شرح التسهيل، البن مالك،  انظر: (7)
 .1/235انظر: همع الهوامع، للسيوطي،  (8)
 .2/321انظر: شرح المفصل، البن يعيش،  (9)
 .139البيت لألعشى، ديوانه،  (10)
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الشاهد: في قوله )لسوائكا( حيث خرجت فيه سواء عن الظرفية، واستعملت مجرورة،  
 .(1) على )غير(وهو عند المبرد من ضرورات الشعر، حمال  

 وكذلك األمر في قول الشاعر:

 (2)ــواِئناــنَّا َوَل ِمْن ِســــــــــــــوا ِمــــَذا َجَلسُ إِ   الَفْحــــــــَشاَء َمْن َكاَن ِمْنُهمُ َوَل َيْنِطـــــــــُق 

الشاهد: في قوله )من سوائنا( حيث خرجت فيه سواء عن الظرفية، واستعملت مجرورة،  
بمنزلة  ، وقال سيبويه: "لما اضطر في الشعر جعله(3)وهو عند المبرد من ضرورات الشعر

 .(4)غير"

والكوفيون يستدلون بهذه األبيات وغيرها على أن )سوى( تخرج عن النصب على 
ا بحرف جر، أما سيبويه ومجرور   (نَّ ــ)إا ل واسم  الظرفية إلى التأثر بالعوامل فتقع مبتدأ وفاعال  

وشيخه الخليل ومن بعدهم المبرد، يرون أنها بجميع لغاتها ال تخرج عن النصب إال في ضرورة 
 .(5)الشعر

 :(6)وخالصة األمر أن للنحاة في )سوى( ثالثة آراء

األول: أن )سوى( ظرف مكان، وأنها ال تخرج عن الظرفية، فإن جاء من كالم العرب شيء 
ا غير ظرف؛ فهو مؤول أو ضرورة من ضرورات الشعر؛ وهذا رأي استعملت فيه اسم  

 الخليل وسيبويه والمبرد وجمهرة البصريين.

ا غير ظرف، إال أن ا على الظرفية، وتستعمل اسم  ا منصوب  الثاني: أن )سوى( تستعمل ظرف  
 ا أكثر من استعمالها غير ظرف؛ وهو مذهب الرماني والعكبري.استعمالها ظرف  

ن سواء ليس ير ظرف، وأن االستعماليا غا وتستعمل اسم  ن )سوى( تستعمل ظرف  الثالث: أ
ن ا بالشعر، وهذا رأي الكوفييأحدهما أكثر من الثاني، وليس أحدهما ضرورة وال خاص  

 وتبعهم ابن مالك. واستدلوا باآلتي:

                                                           

 .2/329انظر: المقتضب، للمبرد،  (1)
 .1/3البيت للمرار بن سالمة العقيلي، ديوانه،  (2)
 .2/352انظر: المرجع السابق،  (3)
 .1/227الكتاب، لسيبويه،  (4)
 .1/239انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري،  (5)
 .2/239انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام،  (6)
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 واحد.أجمع أهل اللغة على أن قول القائل: )قاموا سواك( ووقوله: )قاموا غيرك( بمعنى  .0

لم يقل واحد من أهل اللغة: إن سوى عبارة عن مكان أو زمان، وإنما تأولها البصريون  .0
 بمعنى )بدلك(، ثم جعلوا بدلك بمعنى )مكانك(.

وقوع العدد الكثير من الشواهد الشعرية والنثرية التي تخالف مالزمتها للنصب على الظرفية،  .3
الجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم:  إضافة للشواهد السابقة على وقوعها مجرورة بحرف

، وهنـاك شـواهد علـى (1)"ما أنتم في سواكم من األمم إال كالشعرة البيضـاء فـي الثـور األسـود"
ا لـــ)إن( ال يتســع وقوعهـا مجــرورة باإلضــافة ومرفوعــة باالبتــداء ومرفوعــة علــى الفاعليــة واســم  

 المقام لذكرها، تؤكد كثرة ورودها على غير الظرفية.

 (مثل)جعل الكاف بمنزلة  -6
تستعمل الكاف المفردة في الكالم على ضربين: )جارة وغير جارة(، والجارة على 
ضربين: )حرف واسم(، فأما الحرف فما لم يقع مواقع األسماء، وأما الكاف التي في تأويل 

تقع بمعنى ، وهي آلتي، ومثلها ما ذكره المبرد في الشاهد ا(2)االسم، فالتي تقع مواقع األسماء
 )مثل(:

 (3)َوصــــــــــــاِليات  َكَكــــــــــــما ُيــــــــــَؤْثَفيــــــْنْ   ...      ...      ...      ...

الشاهد: في كلمة )ككما( حيث جعل الكاف الثانية اسم بمعنى مثل، وأدخل عليها كاف 
، وذلك أن الحروف ال تدخل على بعضها، وإنما (4)التشبيه األولى وهي حرف، وذلك ضرورة

، فجرت الكاف األولى التي هي حرف، الكاف الثانية التي (5)تدخل حروف الجر على األسماء
 هي اسم.

                                                           

(1)  
 .1/291انظر: سر صناعة اإلعراب، البن جني،  (2)
َطام  َوَرماد  ك ْنَفْين   (3)  ... ... ... ...  هذا عجز بيت، وصدره:  َغْير  خ 

 .2/313البيت لخطام المجاشعي، خزانة األدب،  
 صاليات: وهي حجارة تثبت حول موقد النار ويوضع القدر عليها. يؤثفين: يثبتن لتوضع عليهن القدر.

 .2/122انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .2/522انظر: شرح المفصل، البن يعيش، (5)
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بينما يرى ابن هشام في كتابـه مغنـي اللبيـب أنـه يحتمـل أن الكـافين حرفـان؛ أكـد بالكـاف 
أن الكــاف الثانيــة بمعنــى  ون علمــاء الــذين يقولــ، فهــو بــذلك يخــالف قــول ال(1)الثانيــة الكــاف األولــى

مثـــل، وال أميـــل لـــذلك؛ ألنـــه ورد فـــي كـــالم العـــرب دخـــول الكـــاف علـــى مثـــل، ومنـــه قولـــه تعـــالى: 
 َءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ  َس يْ ل(2). 

 

 إعمال )ما( عمل )ليس( مع تقدم خبرها -7

َفَأْصَبــــــــــُحوا َقْد َأعـــــــــــاَد اللُه 
 ِنْعَمَتـــــــُهمْ 

 (3)ـش  َوِإْذ ما ِمْثَلـــُهْم َبَشــــرُ ِإْذ ُهــــــْم ُقَرْيـ 

(، حيث أعمل )ما( عمل )ليس( مع تقدم خبرها على اسمها،  الشاهد: في )ما مثَلهم بشر 
ا، ولكنه أجاز نصبه على أن تجعله نعت ا مقدم ا، وتضمر   ،(4)الخبروقد اعتبره المبرد خطأ فاحش 

، وقيل في (5)وحكم هذا اإلعمال الشذوذ عند سيبويه، وقال في بيت الفرزدق: ال يكاد يعرف
 تخريج هذا البيت أقوال عديدة، منها:

 .(6)القول األول: إنكار رواية النصب، وأن البيت روي بالرفع

يعرف القول الثاني: أراد الفرزدق وهو تميمي أن يتكلم بـ )ما( على لغة الحجازيين، لكنه لم 
 .(7)شرطها عندهم فغلط

القول الثالث: أن  )بشر( خبر، و)مثلهم( مبتدأ، ولكنه بني على الفتح؛ إلبهامه مع إضافته 
 .(8)للمبني، وهو الضمير، والمبهم إلى مبني، يجوز بناؤه وإعرابه

                                                           

 .1/222انظر: مغني اللبيب، البن هشام  (1)
 [.11]الشورى:  (2)
 .52البيت للفرزدق، ديوانه،  (3)
 .2/191انظر: المقتضب، للمبرد،  (4)
 .1/62انظر: الكتاب، لسيبويه،  (5)
 .1/322انظر: شرح ابن عقيل،  (6)
 .1/322، وشرح ابن عقيل، 1/271انظر: أوضح المسالك، البن هشام،  (7)
 .1/322وشرح ابن عقيل، ، 1/271انظر: أوضح المسالك، البن هشام،  (8)
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القول الرابع: أن  )مثلهم( حال؛ ألن إضافة )مثل( ال تفيد التعريف، وهو في األصل صفة لـ 
)بشر(، وصفة النكرة إذا تقدمت عليها، انتصبت على الحال، و)بشر( مبتدأ، 

 .(1)والخبر: محذوف مقدم على المبتدأ؛ لئال يلزم تقديم الحال على عاملها الظرف

ن  )مثلهم( ظرف زمان، والتقدير: )وإذ هم في زمان ما في مثل حالهم بشر(، وقيل: إ
 .(2)وقيل: أن  )مثلهم( ظرف مكان، والتقدير: )وإذ ما مكانهم بشر(، أي: في مثل حالهم

 .(3)وقد أجاز الفراء نصب خبر ما مطلق ا، حتى وإن تقدم على المبتدأ

 فك اإلدغام -8

 (4)...       ...       ...       ...  له الَعِلـــــــــــــــــــــيِ  اأَلْجـــــَللِ الَحْمـــــــــــــــــــُد ل

 

 .(5)الشاهد: في كلمة )األجلل( حيث فك إدغام المثلين للضرورة الشعرية

وهذا مما يسمى في النحو بإظهار التضعيف: "وهو زيادة حركة، إال أنها حركة مقدرة 
 .(6)الشعر وال يجوز في غيره"في األصل، وهذا يجوز في 

 :(7)وال بد من اإلشارة إلى الحاالت التي يجب فيها إدغام أول المثلين المتحركين

 أن يكونا في كلمة. .0

 أال يتصدرا. .0

ل، نحو: ذ ل ل( أو)ف َعل، نحو: ك َلل(  .3 د( أو)ف ع  د  أال يكونا في اسم على وزن )ف ع ل، نحو: ج 
 أو)َفَعل، نحو: َطَلل(.

                                                           

 .1/271انظر: أوضح المسالك، البن هشام،  (1)
 .1/271انظر: المرجع السابق،  (2)
 .1/252انظر: همع الهوامع، للسيوطي،  (3)
ع  الَفْضل  الَوه وب  الم ْجز ل     ... ... ... ...  هذا صدر بيت، وعجزه:  (4)  الَواس 

 .1/221األدب، البيت ألبي النجم العجلي، خزانة  
 .1/279انظر: المقتضب، للمبرد،  (5)
 .3/221األصول في النحو، البن السراج،  (6)
 .2/155انظر: شرح األشموني أللفية ابن مالك،  (7)
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 بأول المثلين مدغم فيه.أال يتصل  .0

 أال يعرض تحريك ثانيهما. .2

 وهنا جاءت هذه الكلمة موَجبة اإلدغام، إال أن الشاعر فك إدغامها ضرورة .

 وقد أورد المبرد شواهد أخرى، حيث يقول الشاعر:

 (1)....       ...       ...       ..  َتْشُكـــــــو الَوَجى ِمْن َأْظـــــــُلل  وَأْظـــــــُللِ 

 ويقول الشاعر:

ْبِ  ِمْن ُخُلِقي ـــــي َأُجـــــــــوُد أَلْقَوام  وِإْن َضِنُنـــــــــــوا  َمْهـــــالا َأعـــــاِدُل قـَـــــــــْد َجرَّ  (2)َأنِ 

ا قوله تعالى:  َلَّْلَُمونَ  َوقَدْ  تُْؤُذونَنِي لِمَ ومنه أيض 
(3). 

  

                                                           

 .27البيت للعجاج، ديوانه،  (1)
ْن ط ول  إ ْمالل  وظْهر  َأْمَلل     ... ... ... ...  هذا صدر بيت، وعجزه:   م 

 أظلل وأظلل: أراد أظل  يدها وأظل  رجلها.       جلد خفها فينشق ويخرج منه الدم. الوجى: أن يرق  
 .1/152البيت لقعنب بن أم صاحب، خزانة األدب، ( 2)

 ضننوا: بخلوا.
 [5]الصف:  (3)
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 خاتمةال
والعمل الدؤوب، وقبل أن أغادر هذا الميدان، أضع بين أيديكم بعد هذا الجهد الطويل  

 من النتائج والتوصيات. خالصة هذا الجهد، في مجموعة  

: النتائج  أولا
ر اح والدارسين لهذا الكتاب؛ ناتج عن أن الزنديق ابن 0 . انفضاض العلماء األوائل، وقلة الش 

ه الكتاب لعلماء للجفاء والبعد عنه، رغم أنهو من نقل هذا الكتاب، وهو ما دفع ا الر اَوْند ي
 األول الذي أ ل  َف في النحو بعد كتاب سيبويه، فهو كنز ال يمكن أن يتجاهله أحد.

. الشواهد القرآنية كان لها نصيب وافر من الذكر في كتاب المقتضب، فقد بلغت اثنتي عشرة 0
ا وخمسين وسبعمائة آية،  وست مائة  فتجدها قاربت على الشواهد الشعرية التي بلغت واحد 
 .بيت  

بعض القراءات القرآنية التي خالفت  أ وأبطل ورد  ضع ف وخط   . قد يكون مأخذ ا على المبرد أنه3
ا للقراءات الصحيحة  ا عن أنه لم يكن وقتها مدرك  قواعده النحوية؛ وهذا قد يكون ناتج 

 والمتواترة.
اة أحاديث لم ينسب ريف، سوى خمسلم يستشهد بالحديث النبوي الش. 0  إلى  إال حديث ا واحد 

 دفع بعض وقلة االستشهاد بالحديث عند المبرد وغيره من العلماء األوائل، النبي 
 ، والخوض في خالف كبير عن حكم االستشهاد بالحديث النبوي.المتأخرين لشإنكار عليهم

من المسائل الخالفية، لكنه لم يقدمه على كثير السماع،  بين كثير   . قدم القياس في الفصل2
 غلَّب المطَّرد وإن خالف القياس، معلال  لذلك. فقد

ثم . اتسم كتابه بتداخل الموضوعات وتكرارها، وكذلك باإلحاالت في كثير من المواضع، 2
 يسهو عنها وال يعود إليها.

 من كالم العرب الذين عاشوا في كبد الصحراء، ولم ال يستشهد إال -رحمه الله–. كان المبرد 2
 تخالط ألسنتهم أهل الحواضر.

فقد استقى من شواهده قرابة الثمانين . كان لكتاب سيبويه أثر واضح في ثقافة المبرد ومؤلفاته، 2
، وهذا لم يمنع استقاللية آراء المبرد، وتفرده ببعض المسائل، 322وثالث مائة ) ( شاهد 
 ع سيبويه وغيره من العلماء األوائل.واختالفه م
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. لم يستعمل المبرد لفا )الشاذ ( في كتابه إال نادر ا، وكان يستعيض عنها بألفا  أخرى، مثل: 2
 -وجهأكره هذا ال -استوحشوه -ليس من كالمهم -قليل -غلط -قبيح -استنكر -)ممتنع
تأخذ دورة حتى ليس بالوجه(، وهذا متفهم، حيث إن المصطلحات  -خطأ فاحش -لحن

 تستقر أخير ا.
. أما لفظة )الضرورة( بمشتقاتها، فقد استعملها كثير ا في الداللة على خروج اللفظة عن 02

 المألوف، غير أنه نسب هذا االضطرار للشاعر في شعره، دون الكالم النثري.

 ثانياا: التوصيات
للموضوعات،  فيه من تداخل؛ لما ، وإعادة ترتيب أبوابه. العمل على تهذيب كتاب المقتضب0

 وإحاالت كثيرة.

. االلتفات إلى المبرد وكتابه المقتضب؛ لما فيه من الكنوز العظيمة والآللئ الجسيمة، غفل 0
 عنها الدارسون.

 

 وصل  اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية السورة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 َوإَِذا لَُقوا الََِذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمَنَا 138 14 البقرة 

 َِفَمِن اْضُطَرَ َغْيَر بَاغ  َولَا َراد  فَلَا إِْثَم َرلَْيه 82 170 البقرة 

 لِْم َكآَفًَة  57 238 البقرة اْدُخلُواْ فِي الَسِ

  ْفََشِرُيواْ ِمْنُه إِلاََ قَلِيلاً َمِْنُهم 58 242 البقرة 

 ََفيَْغِفر ُ  131 284 البقرة لَِمْن يََشاءُ  يَُحاِسْبُكْم بِِه اّلَلَ

  َكَفْرُلْم
َ
ا الََِذيَن اْسَوَدَْت وُُجوُهُهْم أ َمَ

َ
 112 131 آل عمران فَأ

  ْتَوا
َ
 13 188 آل عمران لاَ تَْحَسَبَنَ الََِذيَن َيْفرَُحوَن بَِما أ

 ِتَِي بِالَفْتح
ْ
ْن يَأ

َ
 115 52 المائدة َفَََّسى الُل أ

  َُوَكَذلَِك ز ِ ْولَادَ  َن لَِكثِير  ِمَن الُْمْشِركِيَن َقْتُل َي
َ
ِ ْم ُشَرًَك هُ أ  131 107 األنعام ُهْم ئ

  ْرِض وََجََّلَْنا لَُكْم فِيَها َمََّايَِش
َ
َنَاُكْم فِي الْأ  130 13 األعراف َولََقْد َمَكَ

  ْنتُْم َصامُِتوَن
َ
ْم أ

َ
َدَرْوُلُموُهْم أ

َ
 20 120 األعراف َسَواٌء َرلَْيُكْم أ

  َويَْحَيى َمْن َحَيَ َعْن بَيََِنة 21 42 األنفال 

 َُوقَالَِت الَْيُهوُد ُرَزْير  ِ  110 03 التوبة اْبُن اّلَلَ

 ُ ْم َيُقولُوَن اْفَتَرا
َ
 121 08 - 07 يونس لَا َريَْب فِيِه ِمْن َرَبِ الََّالَِميَن أ

 َا يَْجَمَُّون  12 58 يونس فَبَِذلَِك فَلَْيْفرَُحواْ ُهَو َخْيٌر َمَِمَ

َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِ  24 41 هود  ِمْسِب اّلَلَ

َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِ  24 41 هود  ِمْسِب اّلَلَ

  نَْزلَْنا ُ قُْرآنًا َرَريَِيًا لَََّلََُكْم َلَِّْقلُوَن
َ
 22 2 يوسف إِنََا أ
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  ًَما َههَذا بََشرا 55 01 يوسف 

  فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر 13 24 الحجر 

 ْْن يَرَْحَمُكم
َ
 111 8 اإلسراء َرَسى َرَيُُكْم أ

 ِنُتْم َلْملُِكوَن َخَزآئَِن رَْحَمِة َرَب
َ
 04 133 اإلسراء قُل لََْو أ

 ِِسنِينَ  ثَلَاَث ِمائَة 27 25 الكهف 

 ََولَبُِثْوا فِْي َكْهِفِهْم ثَلَاثَِمائَة  ِسنِْين 113 25 الكهف 

  َكِذبًا فَيُْسِحتَُكْم بَََِّذاب ِ  25 11 طه لَا َلْفَتُروا َرلَى اّلَلَ

  إِْن َهَذاِن لََساِحَراِن 128 10 طه 

َولَا َلْطَغْوا فِيِه َفَيِحَلَ َرلَْيُكْم َغَضبِي 25 81 طه 

 َُه فَإَِذا ُهَو َزاِهٌق بَْل َنْقِذُف بِالَْحَقِ َرلَى الَْباِطِل َفيَْدَمغ 131 18 األنبياء 

 ْدَخلًا لَُيْدِخلََنَُهم  24 52 الحج  يَْرَضْونَهُ  ُمَ

 َِب نِزلْنِي َوقُل َرَ
َ
نَت َخْيُر الُْمنِزلِينَ  ُمنَزلًا أ

َ
َباَرًًك وَأ  20 22 المؤمنون  ُمَ

لَْقى ُمْوَسى َرَصاُهو
َ
 124 4 الشعراء فَأ

  ِة وِِل الُْقَوَ
ُ
 15 71 القصص َوآتَيَْنا ُ ِمَن الُْكُنوزِ َما إَِنَ َمَفاتَِحُه لَتَُنوُء بِالَُّْْصَبِة أ

ْرَض  فََخَسْفَنا بُِهو
َ
 05-120 81 القصص َويَِدارُِهو الْأ

 َيِْديِهْم إَِذا ُهْم َيْقَنُطون
َ
َمْت أ  20-51 21 الروم َوإِْن تُِصْبُهْم َسيََِئٌة بَِما قََدَ

  ِْهَوُن َرلَْيه
َ
 11 27 الروم َوُهَو أ

 نُتْم لَُكَنَا ُمْؤِمنِيَن
َ
 13 01 سبأ لَْولا أ

 ًإِْن َكانَْت إِلَا َصْيَحة 101 22 يس 

 ِْن اْمُشوا وَاْصبُِروا َرلَى آلَِهتُِكم
َ
 مِْنُهْم أ

ُ
 20 1 ص َواْنَطلََق الَْملَأ
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  َِهاَدة َماَواِت َوالأْرِض َرالَِم الَْغْيِب َوالَشَ  51 41 الزمر قُِل اللََُهَمَ فَاِطَر الَسَ

 ٌلَيَْس َكِمْثلِِه َشْيء 104 11 الشورى 

لََجََّلَْنا لَِمْن يَْكُفُر بِالرََْحَمِن لِبُيُوتِِهْم ُسُقًفا 21 00 الزخرف 

 َآِمنِينَ ل ُ  57 27 الفتح َتْدُخلَُنَ الَْمْسِجَد الَْحَراَم إِن َشاء اّلَلَ

  َْهاتِِهم َمَ
ُ
ا ُهَنَ أ  05 2 المجادلة َمَ

 ُْيَطان  130-43 12 المجادلة اْسَتْحَوَذ َرلَْيِهُم الَشَ

 ََلَّْلَُمونَ  َوقَدْ  تُْؤُذونَنِي لِم 101 5 الصف 

 ِت َماءُ  َوانَْشَقَ  23 11 الحاقة َواِهيَةٌ  يَْوَمئِذ   فَِهيَ  الَسَ

ْرِض َنَباتًا
َ
نْبََتُكْم ِمَن الْأ

َ
ُ أ  20 17 نوح َواّلَلَ

َوتَبََتَْل إِلَْيِه تَبْتِيلًا 20 8 المزمل 

 ٌْن ُيْفَََّل بَِها فَاقَِرة
َ
 20 25 القيامة َلُوَنُ أ

ا َشاكًِرا َوإَِمَا َكُفوًرا بِيَل إَِمَ  115 0 اإلنسان إِنََا َهَدْيَنا ُ الَسَ

 فَاْدُخلِي فِي ِرَباِدي 57 22 الفجر 

َواْدُخلِي َجَنَتِي 57 03 الفجر 

 َواللََْيِل إَِذا َيْغَشى 138 1 الليل 

  ا الَْيتِيَم فَلَا َلْقَهْر َمَ
َ
 112 2 الضحى فَأ

 َُحد
َ
ُ أ َمدُ *  قُْل ُهَو اّلَلَ ُ الَصَ  110 2-1 اإلخالصا اّلَلَ
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 فهرس أبيات الشعر

 الصفحة القائل البيت

م وأ طف َئْت  ْنه  ْوَت م  ا َفَقْدت  الصَّ ر    َفل م  بَّْت ب الع شاء  َوَأْنو   25 ابن أبي ربيعة َمصاب يَح ش 

يال    65 ابن أبي ربيعة َعْمَرَك الله  َكْيَف َيْلَتق يان    أي ها الم ْنك ح  الث ريَّا َسه 

ْنـــــــــــــت  َدار ي ا ؟  َلَعْمــــــــــــر َك َما َأْدر ي َوإْن ك   122 ابن أبي ربيعة ب َسْبــــــع  َرَمْيَن الَجــــــْمَر َأْم ب َثَمـــــــــان 

ـأ قـات ل  َحــتى ال أَ  ـ  قات ال  رى ل ي م  َن الَكــَوَأْنج   22 ابن أبي كعب ْربـــو إ ذا غ مَّ الَجـــبان  م 

ــــــــــــــال ئ ين  َقــــــــــْد َمـــــــَرْرَن َكوام   112 ابن الطرب َوهــــــــا َأَنذا َأْشتَـــــــــهـ ي َمـــــــــــــــرَّ َأْرَبع    َثاَلث  م 

لْ َأْيَنــــــــــــَما الر  يــــــــح  ت َمي  ْلــــها   َصــــــــــــــــْعَدٌة َناب تـــــــــــــٌَة ف ي َحــــــــــــــــــائ ر    121 ابن جعيل َتــــــــــــــم 

ـــــــيمَ  ــــــــــــــراق  َفَأْســــــــَتر يحــــا  َســـــــــــــــَأْتر ك  َمْنــــــــــــــــز ل ي ل َبن ي َتم   126 ابن حبان َوَأْلَحـــــــــق  ب الع 

ـــــــيـــــــن ا َفـإ نَّن ي ي  َفإ ْن َيك  َغــــــــــــــث ا َأْو َسم  ا َســـــــــَأْجَعل  َعْيَنْيه  ه  َمْقَنع   123 ابن خزيم ل َنفــْـــــــــس 

ـــــــــــــال ـــــــــــــــــود  م ْقر ف  َنـــــــــاَل الع   99 ابن زؤيم َوَشــــــــــــر يف  ب ْخل ــــــــــه  َقْد َوَضـــــــــــــَعه    َكْم ب ج 

ث وا وَن َأْن َيَتَحدَّ وى َأْن   َوماذا َعسى الواش  ق  س   65 ابن عنين َيق ول وا إ نَّن ي َلَك عاش 

ـــــــــا َرَأْت ســـــــات يَدَما اْسَتْعــــــــــــــَبَرْت   122 ابن قميئة اَلَمـــــــــــــــــهالله  َدر  الَيــــــــــــــــــــــــْوَم َمْن   َلم 

لــــــــــــَب    ال بـــــــــــــاَرَك الله  ف ي الَغــــــــــــــــــوان ي  َهــلْ  ــــــــــــن  م طَّ  92 ابن قيس ي ْصب ْحــــــــــَن إالَّ َله 

ا َدَفن وها َر الله  أَْعظ م  ْستاَن َطْلَحَة الطَّْلحات    َنضَّ  25 ابن قيس ب َسج 

يـــــــــــاَل   َعَلى َأنَّن ي َبْعـــــــــــَد َما َقـــــــْد َمـــــــــــــــَضى  98 ابن مرداس َثاَلث ــــــــــــــوَن ل ْلَهــــــْجر  َحْوال  َكم 

ن  ي إ ْبل ي ب الَهْوَجل   ل  م  ــــــــــة  َأْمســ ــــــْك ف ــــاَلن ا َعْن ف ل    َتض   121 أبو النجم ف ي َلجَّ

ـــــــــي إ َذا َمـــــــــا َحـــــــــــــَدٌث َألـــَــــــــــــَما ا  إ ن   مَّ َيا اللَّــــــــــه مَّ  126 أبو خراش َدَعــــــــــــْوت  َيا اللَّــــــــــــه 

د   َلم   ْعَف الو  ْن َأَحد  َقْبلي  ْبت ه  ْسَتثَ ا َجَزْيت ك  ض  ْعَف م   33 أبي ذؤيب َوَما إ ْن َجزاك  الض  
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ــــــــــالم    َســـــــــــــــاَلم  الله  َيا َمَطـــــــٌر َعَلْيــــــــــــــَها  92 األحوص َوَلْيــــَس َعَلْيَك َيا َمَطــــــــــــر  السَّ

ْرت ك  اللَه َإال  ما َذَكْرت  َلنا ْنت  جاَرَتنا َأياَم ذي َسَلم    َعمَّ  65 األحوص َهْل ك 

ـــــــــــــه   ْلت  َلـــــــــَدى الَبْيت  الَعت يق  أ ر يغ  ْطــــــــواَي م ْشتاقان  َلْه َأر قـــــــــــــــان    َفظ   122 األحول وم 

ْن َمْجد  َتلــــــــــــ يد  َوما َله و با  َوما َلــــــــــــــه  م  َن الر  يح  َفْضٌل ال الَجن وب  وال الصَّ  122 األعشى م 

ل   الَيمــــــــاَمة  نـــاَقت ي ــــوائ كا  َتجــــــــــاَنف  َعْن ج  ْن أَْهل ـــــــه  ل س   131 األعشى َوَما َقَصـــــــــــَدْت م 

ر  َلْيلى ل ْلف راق  َحب يَبها يب    َأَتْهج  ا ب الف راق  َتط   67 األعشى َوما كاَن َنْفس 

ْسنى َوَرقَّ َكالم نا ْرنا إ لى الح  ْضــ  َفص   22 امرؤ القيس َبة  َأيَّ إ ْذالل  َفَذلَّــــْت َصْعـــ ـت  َور 

ير  َوَفْوَقه   َله  َفوَق َسْبع  َسمائ يا  َله  ما َرَأْت َعْين  الَبص   96 أمية بن أبي الصل  َســــــــــــــــــماء  اإل 

: َمن ـــــــــــــوَن َأْنت م؟ ْلت  ـــــــوا َظـــــــالما  َأتَـــــــــــــــــْوا َنار ي َفق  م  : ع  . ق ْلت  ن   97 ثابت َفقال وا: الج 

َي الَقـــواف ي ــ  َأَلـــْم َتْعــــــَلْم م َســرَّح  نَّ وال اْجت ــــيًّا ب  َفــال ع   22 جرير ــالَباه 

ْثَل زاد  َأب يَك ف ينا ْد م   67 جرير َفن ْعَم الزَّاد  زاد  أبيَك زاد    َتَزوَّ

ي   ا ي جار يَن الَهـــــــــوى َغْيَر ماض  ل    َفَيْوم  ـــــــــــــــوٌل َتَغـــــــــــــوَّ ْنه نَّ غ   91 جرير َوَيْوم ا ت رى م 

َتاَبنْ  َل والع   93 جرير َوق ول ي إ ْن َأَصْبت  َلَقْد َأصاَبنْ   َأق ل  ـــــــــــي اللَّـــــــــــْوَم َعــــــــاذ 

ـــــــــــــــماَدى َلْيَلة   ـــــــــيع  َعَلى الف َراش    ف ي َخْمَس َعْشَرَة م ْن ج  َقــــــــاد ياَل َأْسَتط   99 جرير ر 

َل أ م  َســــــــــــــْوء   ل ٌب َوشَ   َلَقـــــــــــــــْد َوَلَد األ َخْيـــــــــــط   132 جرير ام  َعَلى َباب  اْست ها ص 

ــــــــا الق ـــــــــــــتال  ال ق تاَل َلَدْيك ـــــــــــــــــم و راض  الَمـــــــواك ب    َأم   119 حارث المخزومي َوَلك ــــــــــن َسْير ا ف ي ع 

حى ْن َنْجَدة  َدما  َلنا الَجَفنات  الغ ر  َيْلَمْعَن ف ي الض   25 حسان َوَأْسياف نا َيْقط ْرَن م 

َشة   ــــــــوَل الله  َفاح  ــــــب    َســــــاَلْت ه ـــــــــــَذْيٌل َرس   122 حسان َضـــــــلَّْت ه َذْيٌل ب ما َقاَلْت َوَلْم ت ص 

ْن َبيــْــــــــــــت  َراس   اَلَفــــــــــــــة  م  َزاَجــــــــــها َعَســــــــٌل َوَماء    َكــــــــَأنَّ س   131 حسان َيك ــــــــــــــون  م 
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ـــــــل  َنْفـــــــــــــس   َحــــــــمَّد  َتْفد  َنْفَســـــــــــَك ك  ْن َشـــــــــــْيء  َتبـــــــــــاال  م  ْفـــــــَت م   122 حسسان إ َذا َما خ 

َطام  َوَرماد  ك ْنَفْين    133-125 خطام َوصـــــــال يـــــات  َكَكـــــــــــــما ي َؤْثَفــــــــــــــْينْ   َغْير  خ 

َن التَّـــــــــــَدْلد ل   ْصــــــــَيْيه  م  ــــــَراب  ف ــــــــــيه  ث ْنَتا َحْنَظل    َكـــــــــــــــــَأنَّ خ   129 خطام َظــــــــــْرف  ج 

ـــــــــــــــه َنقـــــــــــــــان ق  َوَمْنَهــــــــــــــــــل  ليــْــــــــــــــَس َله َحـــــــــواز ق    132 خلف األحمر ول َضــــــــــفاد ي َجم  

ـــــــــــــــَك َفاْكَذَبْنـــــــــها ا َوإ ْن إ ْجـــ  َلَقــــــــــــــْد َكَذَبْتَك َنْفس   112 دريد ــــــــــَماَل َصـــــْبر  َفإ ْن َجـــــــَزع 

َم اأَلْكــــــــــــوار    َفْلتَــــــــــــــــْأت َيْنَك َقَصـــــــــــــــــــائٌد َوْلَيْرَكَبـــــــنْ   92 الذبياني َجْيـــــــــٌش إ َلْيَك َقـــــواد 

ــــــــــــيه  َوَلبَّـــــــــــــَده   ْت َعَلــــــــــــــــْيه  َأَقاص  ْسحــــــاة    َردَّ  96 الذبياني ف ي الثَّْأد   َضــــْرب  الَول يَدة  ب الم 

نَّ ب ــــَنا ْن إ يَغال ـــــــــه  ـــــر  الَمْيس  َأْصــــــَوات  الَفرار يـــــــج    َكــــــــَأنَّ َأْصــــــــــَواَت م   122 ذو الرمة َأَواخ 

ا اَئَتْين  َعـــــــام   129 الربيع َفَقـــــــــْد َذَهَب اللَّــــــــَذاَذة  َوالَفــــــــــــــــــَتاء    إ َذا َعــــــــــــاَش الَفــــــــَتى م 

َققْ  نَّ َتْقطـــ يَط الح  يه  ْمر  الط َرقْ   َســــــــــوَّى َمــــَســــــاح  ْن س   96 رؤبة َتْقل يل  َما َقاَرْعَن م 

ْهر  ط وال  َفامََّحى ْن ط ول  الَبَلى َأْن َيْمَصحا  َرْبٌع َعَفاه  الدَّ  116 رؤبة َقْد َكاَد م 

تـــــ نا  122 زيد الخيل أََهـــْل َرَأْونا ب َسْفح  الق ف   ذي اأَلَكــــــم    َســــــــــــــائ ْل َفــــــــــــَوار َس َيْرب وع  ب شدَّ

ْنَية  َجـــــــــاب ر  إْذ َقــــــــــال َلْيـــــــــــت ي ـــــــــــــل  َمـــــــــالي  َكم  ف ه وَيْهل َك ج   118 زيد الخيل أ َصــــــــاد 

ر  الَوغى ر ي َأْحض   21 طرفة َوَأْن َأْشَهَد اللَّذ ات  َهل َأْنَت م ْخل د ي  َأال أي َهذا الز اج 

ْن َأْظـــــــل ل  وَأْظـــــــل ل   ـــــــو الَوَجى م  ْن ط ول  إ ْمالل  وظْهر  َأْمَلل    َتْشك   136 العجاج م 

ع  الَفْضل  الَوه وب  الم ْجز ل    الَحْمـــــــــــــــــــد  لله الَعل ـــــــــــــــــــــي   اأَلْجـــــَلل    135 العجلي الَواس 

يــــــــــَحا ــــــــــــــير ي َعَنـــــــــــــــق ا َفس  يــــــــــــــــــــــَحا  يا نــــــاق  س  َلْيــــــــــــماَن َفَنــــــْستَـــــــــر   22 العجلي إ َلى س 

ْم ي َحي ـــــــــــو ـــــــــــــٌل َبْيَنـــــــــــــه   121 عدي بن زيد ْأس  الَســـــــاق يه  َوت ْعـــَطف  َعلـــــــَْيه  كَ   َفَمـــــــَتى واغ 

ـــــــــــَر َبْيضـــــــــــــــات  َوَهيََّجه   ذاذ    َحــــــــــتَّى َتَذكَّ ْجن  َمْغي ـــــــوم  َيــــــْوم  الرَّ  122 علقمة َعَلْيـــــــه  الدَّ
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ْقــــــــــــنا ب َذلْ  ــــــــــــــــــْل ذا وَأْلح  ـــــــ  َدْع ذا وَعج    97 غيالن ْحم  إ ن ـــــــــا َقْد َمل ْلـــــــــــناه َبَجلْ ب الشَّ

مْ  َع الر  قاب  َنواك َس اأَلْبصار    َوإ ذا الر  جال  َرَأْوا َيز يَد َرَأْيَته   22-112 الفرزدق خ ض 

ـــــــْن ي َعْيل ــــــــــــــــــَيا ن  ي وم  َبْت م  ْقَلْول ــــــــيا  قــــد َعج   91 الفرزدق َلــــــــــــــــمَّا رَأْتن ي َخَلـــــــــــــــق ا م 

 َمْولى  َهَجْوت ه
 91 الفرزدق َمـــــْوَلى  َمَوال ـــــــــياوَلك ــــــــــنَّ َعْبـــــَد الله    َفَلـــــــــــــْو كــــــــــاَن َعْبد  الله 

اع    َكْم ف ي َبن ي َســــــــــْعد  ْبن  َبْكر  َســـــــــــــــــيَّد   د  َنف  يـــــــــَعة  مـــــــاج  س   99 الفرزدق َضـــــــــــْخم   الدَّ

ٌف َوالله  َيْرَفـــــــع  ل ي ْند  ْم تَــــــــق د  نــــــار ا   َتْرَفـــــــع  ل ي خ   127 الفرزدق إ ذا ما َخَبــــْت ن يران ــــــــه 

ئ ين   ــــــــــــل وك  َوف َي ب هاثـَـــــــــــــــــــالث  م  ــــــــــوه  اأَلهات م  ل ْلم   112 الفرزدق ر دائ ي َوَجـــــــلَّْت َعْن و ج 

مْ  ْعَمتَـــــــه  وا َقْد أَعـــــــــــاَد الله  ن  ْم َبَشــــر    َفَأْصَبــــــــــح  ْثَلـــه   132 الفرزدق إ ْذ ه ــــــْم ق َرْيــٌش َوإ ْذ ما م 

ــــــــــــــــــــراَء َفإ نَّه   ر   َجال ب    إ يَّــــــــــــــاـََك إ يَّــــــــــــــاَك الم  ـــــــــاٌء َول لشَّ ـــــــــــــر   َدعَّ  118 الرحمنالفضل بن عبد  إ َلى الشَّ

َْن ي َؤْكـــــــَرمـــــــــــا  ...      ...      ...      ...  125 الفقعسي َفإ نَّــــــــــه  أَْهــــــــــــٌل أل 

ل ق ي ْن خ  ل  قـَـــــــــْد َجرَّْبت  م  ـــــــــود  أَلْقَوام  وإ ْن َضن ن ـــــ  َمْهـــــال  أَعـــــاد  ـــــي َأج   136 قعنب ــــــواَأن  

ـــــــــــيَك واأَلْنبــــــــــــــــــــاء  َتْنم ي  85 قيس َلب ــــــــــــون  َبن ي ز يـــــــــــاد  ب مـــــــــــا الَقت   َأَلـــــــــــــْم َيْأت 

َيـــــــــار  َوأَْهل ــــــَها  117 لبيد ب ـــــَها َيــــــــْوَم َحل ــــــوَها َوَغـــــْدو ا َبالق ع    َوَما النَّـــــــــــــاس  إ الَّ َكالد  

ْثل  َأْصح يـَعَلى م  رَّ الَوْجـــــه  َأْو َيْبك  َمْن َبَكى  ـاب  الَبع وَضة  َفاْخم ش   122 متمم َلك  الَوْيل  ح 

َمــَيان  ب الَخــــــــــَبر  الَيق ين    َفَلـــــــــــْو أنَّا َعلـــــى َحَجـــــــــر  ذ ب ْحــــــــــنا  125 المثقب َجـــــــرى الدَّ

م   ْنه  ـــــــــق  الَفْحــــــــَشاَء َمْن َكاَن م  ـــــــــــوائ نا  َواَل َيْنط  ْن س  ـــــــــنَّا َواَل م  ــوا م   132 المرار إ َذا َجَلس 

ه   و الذ  ي َهَشَم الثَّر يــــــــــــــَد ل َقْوم  َجاف    َعْمــــــــــر  ــــــــــــَة م ْسن ت وَن ع   113 مطرود َور َجـــــــــــال  َمكَّ

ب ا  111 معروف بن عبد الرحمن حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا  ل ك ل   َدْهـــــــــــــــر  َقْد لب ســــــــــت  َأْثــــــــــــــو 

ل    َلَعْمر ك ما َأْدر ي َوإ ن  ي أَلَْوَجل   و الَمن ي ة  َأوَّ  66 معن بن أوس َعلى أي  نا َتْعد 
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يًّا َلَقـــــــــــــْد َوَقــــــــْتَك اأَلَواق ي  َرَفَعــــــــــــــْت َرْأَســــــــــــــــــــَها إ َليَّ َوَقـــــــــاَلْت   95 المهلهل َيا َعـــــــــــد 

ــــــــــــــــــود ي  ي قـــــــــــــار ب  َأْو   َكـــــــــــــما خ طَّ الك ـــــــــتاب  ب َكف   َيــــــــــــــْوم ا  131 النميري  َيــــــــز يل  َيه 

ر   بــــــــاب    َعَسى الله  ي ْغن ي َعْن ب ـــــــــــالد  اْبن  قاد  ْنَهــــــــم ر  َجْون  الرَّ ـــــــوب   ب م   115 هدبة َسك 

 115 هدبة َيك ــــــــــون  َوَراَءه َفـــــــــــــــَرٌج َقــــــــــــــر يب    َعَسى الَكــــــــْرب  الذ  ي َأْمَسيـْت  ف يــــــــــــــه  

ـــــــــــــنٌ  ـــــــــْنه  َيب ْت َوه َو َآم  نَّ   َفَمْن َنْحن  ن ْؤم  ـــــْره  ي ْمس  م  فـَــــــزَّعاَوَمـــــــــْن ال ن ج   121 هشام المري  ا م 

ــــــــــــــــــوذ  ب ه   ْبحـــــــــــــــان ا َنع  ْبحاَنه  ث مَّ س  ــــــــــــــــم د    س   95 ورقة بن نوفل َوَقْبَلـــــــــنا َسبََّح الج ود ي  والج 

ــــــــْن َلْحم  ت َتم  ر ه   يــــــــــها  َلــــــــها َأَشـــــــار يـــــــر  م  ْن َأران  َن الثَّــــــــــعال ي َوَوْخٌز م   129 اليشكري  م 

ــــــه   ْعــــــــــَبر  الظَّْهـــــر  ي ْنب ي َعْن َول يَّت  ْنيا وال اْعَتَمرا  أْو م   122  ما َحـــــــــــجَّ َرب ـــه  ف ي الد 

َن َأْجل ك  َيا الـــــــــت  ي َتيَّْمت  َقْلــــــــــــــــــــب ي د   َعـــــــــــــن  ي  م  يــــــــــَلٌة ب الــــــــــــــــو   126  َوَأْنت  َبخ 
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 والمراجع المصادر 

 القرآن الكريم 

 –، محمد عبد الخالق عضيمة، مكتبة الرشيد أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية .1
 ه.1435، 1الرياض،ط

الــدكتور رشــيد عبــد الــرحمن العبيــدي،  ،ومذاهب ــه  فــي الصــرف والنحــو أبــو عثمــان المــازني .2
 م.1212ه 1082بغداد،  -مطبعة سلمان األعظمي 

أحمــــد بــــن عبــــد الغنــــي الــــدمياطي  ،إتحــــاف فضــــالء البشــــر فــــي القــــراءات األربــــع عشــــر .0
 .بيروت –ه(، دار الندوة 1117)ت

، 2، طالــــدكتور عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم ،أثــــر القــــراءات القرآنيــــة فــــي الدراســــات النحويــــة .4
 م.1278الكويت، 

، الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو السعيد أخبار النحويين البصريين .2
محمد عبد المنعم خفاجي، دار البابي الحلبي، ه(، تحقيق: طه محمد الزيني و322)ت
 م.0222، )د.م(، 0ط

، بحث في مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق المجلد اختالف المبرد مع سيبويه .1
 م.1215األربعون، الجزء األول، 

أبو حيان األندلسي، تحقيق: رجب عثمان محمد،  ارتشاف الضرب من لسن العرب، .7
 م.1228ه 1418، 1القاهرة، ط –مكتبة الخانجي مراجعة: رمضان عبد التواب، 

ـــم أصـــول النحـــو .8 ـــاء الســـيادة فـــي عل ـــا الشـــاوي  ،ارتق يحيـــى بـــن محمـــد المغربـــي أبـــو زكري
 -، دار األنبــار 1طالــدكتور عبــد الــرزاق عبــد الــرحمن الســعدي،  :ه(، تحقيــق1321)ت

 م.1223هـ  1411الرمادي، 

أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد األنباري، تحقيق: فخر  أسرار البالغة، .2
 م.1225ه 1415بيروت،  –صالح قدارة، دار الجيل 

، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل أسرار البالغة .02
ه(، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، 020الجرجاني الدار )ت

 ، )د.ت(.القاهرة
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هــ( ، 577: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بـن أبـي سـعيد األنبـاري )تأسرار العربية .11
 م.1257ه 1077دمشق ،  -تحقيق: محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي 

ه(، تحقيــــق: 243ابــــن كمـــال باشــــا )ت شـــمس الــــدين أحمـــد بــــن ســـليمان ،أســـرار النحــــو .12
 .الدكتور أحمد حسن حامد، دار الفكر، عمان

، عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين .03
ه(، تحقيق: عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 203)ت

 م.0222ه 0022، 0اإلسالمية، الرياض، ط

، دار 2طه(، 211جـالل الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي )ت ،األشباه والنظـائر فـي النحـو .14
 م.1243ه  1013ف العثمانية، المعار 

 م.2331، 1القاهرة، ط –، علي أبو المكارم، دار غريب أصول التفكير النحوي  .15

، 0،  محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، مصر، طأصول النحو العربي .02
 م.0200

حلب،  -، مطبعة الشرق 1طالدكتور محمد خير الحلواني،  ،أصول النحو العربي .02
 م.1272

محمــد إبــراهيم محمــد حســين صــادق خليفــة،  ،النحــو فــي الخصــائص البــن جنــيأصــول  .18
األســتاذ الــدكتور علــي أبــو المكــارم، رســالة ماجســتير، كليــة دار العلــوم، جامعــة  :بإشــراف
 م.1282هـ  1432القاهرة، 

، أبو  بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج األصول في النحو .02
ه 0002، 3بيروت، ط -بد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالةه(، تحقيق: ع302)ت

 م.0222

 م.2333ه 1423، تمام حسان، عالم الكتب، األصول .23

الدكتورة عائشة عبد الرحمن، دار المعارف  ،اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق  .21
 .مصر –

ه(، دار 0322)ت، خير الدين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي األعالم .00
 م.0220، 02العلم للماليين، بيروت، ط
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، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة .03
دمشق،  -ه(، قدم له وعني بتحقيقه: يعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية222)ت

 م.0222ه 0322)د.ط(، 

ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، جالل الداإلقتراح في علم أصول النحو .24
، 1بيروت، ط –ه(، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية 211)ت

 م.1228ه 1418

ابـن الشــجري ضــياء الـدين أبــو الســعادات هبـة اللــه بــن علـي بــن حمــزة  ،األمـالي الشــجرية .25
 .بيروت –ه(، دار المعرفة للطباعة والنشر 542 )ت

ه(، تحقيق: 000، أبو عبيدة القاسم بن سالم بن عبد الله الهروي البغدادي )تاألمثال .02
 م.0222ه 0022، 0الدكتور عبد المجيد قطامش،  دار المأمون للتراث، ط

 ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيإنباه الرواة على أنباء النحاة .02
القاهرة ومؤسسة  -العربي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ه(202)ت

 م.0220ه 0022، 0ط بيروت، -الكتب الثقافية

، ألبــي العبــاس احمــد بــن محمــد بــن وال د التميمــي النحــوي االنتصــار لســيبويه علــى المبــرد .28
 –ه(، دراســـــة وتحقيـــــق: د. زهيـــــر عبـــــد المحســـــن ســـــلطان، مؤسســـــة الرســـــالة 002)ت 

 م.1221ه 1411، 1بيروت،ط

، عبد الرحمن بن محمد بين النحويين البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف  .02
صيدا، -بن عبيد الله األنصاري أبو البركات كمال الدين األنباري، المكتبة العصرية

 م.0223ه 0000، 0ط

، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله أبو أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .32
قيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار ه(، تح220محمد جمال الدين ابن هشام )ت

 دمشق، )دت(.-الفكر

الشرجي  ، عبد اللطيف أبو بكر الزبيديائتالف الن صرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة .01
ه 1437بيـــروت،  -، عـــالم الكتـــب 1طالـــدكتور طـــارق الجنـــابي،  :ه(، تحقيـــق832)ت

 م.1287
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ه(، 141الحاجـــب )ت: أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن عمـــر ابـــن اإليضـــاح فـــي شـــرح المفصـــل .02
 .1282بغداد،  -تحقيق: الدكتور موسى بناي العليلي، مطبعة العاني 

ه(، 007أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي )ت ،اإليضــاح فــي علــل النحــو .00
 م.1272ه 1022بيروت،  -، دار النفائس 0طتحقيق: الدكتور مازن المبارك، 

أثير والتأثر، د. احمـد مختـار عمـر، عـالم عند العرب مع دراسة لقضية الت البحث اللغوي  .04
 م.2330، 8القاهرة، ط –الكتب 

 هـ.1028، 1القاهرة، ط –، أبو حيان النحوي، مطبعة السعادة البحر المحيط .05

ه(، دار 724، بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي )البرهان في علوم القرآن .01
 م.1283ه 1433، 0الفكر، ط

، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة .32
، 0صيدا، ط  -ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية200)ت

 )د.ت(.

ه(، تحقيــق: الــدكتور رمضــان عبــد 285أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد )ت ،البالغــة .08
 م.1285هـ 1435قاهرة، ال -، مكتبة الثقافة الدينية 2طالتواب، 

، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني أبو الفيض تاج العروس من جواهر القاموس .32
ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 0022الملقب بمرتضى الزَّبيدي )ت

 )د.م(، )د.ت(.

، كـــارل بروكلمـــان، أشـــرف علـــى ترجمتـــه: محمـــود فهمـــي حجـــازي، تـــاريخ التـــراث العربـــي .43
 م.1220القاهرة،  –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 .بيروت –أ ولفسون، دار القلم  ،تأريخ اللغات السامية .41

، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد .00
، 0بيروت، ط -عطا، دار الكتب العلميةه(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 023)ت

 ه.0002

جمال الدين أبو محمد عبد الله بـن يوسـف ابـن هشـام  ،تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد .40
، المكتبــــة  1طالــــدكتور عبــــاس مصــــطفى الصــــالحي،  :ه(، تحقيــــق711األنصــــاري )ت

 م.1281ه  1431بيروت،  -العربية 
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ه(، تحقيـق: 745محمـد بـن يوسـف أبـو حيـان األندلسـي )ت ،التدريب في تقريب التمثيـل .44
 م.1287بغداد،  - نهاد فليح حسن، مطبعة اإلرشاد

ه(، اعتنى به: 811، علي محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت التعريفات .45
 م.2331ه 1427، 1المغرب، ط –مصطفى يعقوب، مؤسسة الحسنى 

، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم كتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مال .02
ه(، شرح وتحقيق: عبد 202بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي )تا

 م.0222ه 0002، 0دمشق، ط -الرحمن على سليمان، دار الفكر العربي

لبيب  الجمع الصوتي األول للقرآن الكريم أو )المصحف المرتل بواعثه ومخططاته(، .47
 القاهرة. –لعربي السعيد، دار الكاتب ا

أبو هالل الحسن بن عبد الله بن سهيل بن سعيد بن يحيى بن مهران  جمهرة األمثال، .02
 م. 0222، 0ه(، دار الفكر، دمشق، ط322العسكري )ت

 :ه(، تحقيــــق742المــــرادي )ت الحســــن بــــن قاســــم ،الجنــــى الــــداني فــــي حــــروف المعــــاني .42
ه 1430دار اآلفــــاق الجديــــدة، ، 2طالــــدكتور فخــــر الــــدين قبــــاوة واألســــتاذ محمــــد نــــديم، 

 م.1280

بشــرى خي ــون الزم، بإشــراف  ،جهــود المبــرد اللغويــة والصــرفية والنحويــة فــي كتــاب الكامــل .53
الدكتورة نـدى عبـد الـرحمن الشـايع، رسـالة ماجسـتير، كليـة اآلداب، جامعـة المستنصـرية، 

 م.1220ه 1414

رفان محمد بن علي ، أبو العحاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك .20
 م.0222ه 0002، 0بيروت، ط -ه(، دار الكتب العلمية0022الصبان الشافعي )ت

ه(، حققه وعلق 023، عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة بن زنجلة )تحجة القراءات .20
 م.0222بيروت،  -حواشيه: سعيد األفغاني، دار الرسالة

محمد هارون، مكتبة ، تحقيق: عبد السالم خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .23
 م.0222ه 0002، 0القاهرة، ط -الخانجي

ه(، الهيئة المصرية االعامة 320، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )تالخصائص .20
 ، )د.ت(.0للكتاب، ط
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حســــن أســــعد محمــــد، بإشــــراف األســــتاذ  ،الخــــالف بــــين ســــيبويه واألخفــــش دراســــة نحويــــة .55
ـــراهيم، رســـالة دكتـــ ـــق إب ـــدين توفي ـــي ال ـــدكتور محي ـــة اآلداب، جامعـــة الموصـــل، ال وراه، كلي

 م.1228ه 1418

ــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي، مطبعــة  ،الدراســات النحويــة واللغويــة عنــد الزمخشــري  .51 ال
 م.1271هـ  1023بغداد،  -اإلرشاد 

ه(، دار العلم للماليين، 1437، د. صبحي إبراهيم الصالح )تدراسات في فقه اللغة .57
 م.1213ه 1072، 1ط

 م.1271القاهرة،  –، الدكتور محمد عيد، عالم الكتب ستشهاد باللغةالرواية واال .58

ه(، دار الكتب 320، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )تسر صناعة اإلعراب .22
 م.0222ه 0000، 0بيروت، ط -العلمية

 بن عثمان بن قايماز ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدسير أعالم النبالء .22
 شعيب األرنؤوط،مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ، تحقيق: ه(202)ت الذهبي

 م.0222ه 0022، 0ط بيروت، -مؤسسة الرسالة

الــدكتورة خديجــة الحــديثي، مطبوعــات جامعــة  ،الشــاهد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســيبويه .11
 م.1274ه 1024الكويت، 

العكري عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، .20
دمشق  -ه(، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير0222الحنبلي أبو الفالح )ت

 م.0222ه 0022، 0وبيروت، ط

ه(، تحقيق: 181أبو عبد الله بدر الدين محمد بن محمد بن مالك )ت ،شرح ابن الناظم .10
 بيروت. -الدكتور عبد الحميد السيد طلب، دار الجيل 

ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي  مالك،شرح ابن عقيل على ألفية ابن  .20
 -ه(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث222الهمداني المصري )ت

 م.0222ه 0022، 02القاهرة ودار مصر للطباعة، ط

، علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين شرح األشموني على ألفية ابن مالك .22
 م.0222ه 0002، 0بيروت، ط -ه(، دار الكتب العلمية222األشموني الشافعي )ت
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، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاني شرح التصريح على التوضيح .11
ه 1421، 1بيروت، ط –ه(، دار الكتب العلمية 235األزهري زين الدين المصري )ت 

 م.2333

ني أبو عبد الله جمال ، محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياشرح الكافية الشافية .22
ه(، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث 220الدين )ت

 ، )د.ت(.0مكة المكرمة، ط -العلمي وإحياء التراث اإلسالمي

أبـو محمـد جمـال الـدين بـن يوسـف ابـن هشـام  ،شرح اللَّمحة البدرية في علم اللغة العربية .18
بغـــــداد،  -نهـــــر، مطبعـــــة الجامعـــــة المستنصـــــرية ه(، تحقيـــــق: الـــــدكتور هـــــادي 711)ت

 م.1277ه 1027

، يعيش بن علي بي يعيش بن أبس السرايا محمد بن علي أبو شرح المفصل للزمخشري  .22
ه(، قدم له: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب 200البقاء المعروف بابن يعيش )ت

 م.0220ه 0000، 0بيروت، ط-العلمية

ه(، تحقيق: 220بد الله ابن مالك الطائي الجياني )ت، محمد بن عشرح تسهيل الفوائد .22
، 0د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، ط

 م.0222 -ه0002

ه(، 222، محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي نجم الدين )تشرح شافية ابن الحاجب .20
ومحمد الزفزاف ومحمد  حققها وضبط غريبها وشرح مبهمها األساتذة: محمد نور الحسن

 م.0222 -ه0322بيروت،  -محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية

ــدين بــن  ،شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب .72 أبــو محمــد عبــد اللــه بــن جمــال ال
ه(، تحقيــق: محمــد محيــي 711يوســف بــن أحمــد بــن عبــد اللــه ابــن هشــام األنصــاري )ت

 .بيروت -يثة الدين عبد الحميد، دار العلوم الحد

علــي محمــد يوســف المعمــوري، بإشــراف الــدكتور  ،الشــواهد القرآنيــة فــي النحــو عنــد المبــرد .70
 م.1288ه 1432خليل بنيان الحسون، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، 

ه 1021بغــــداد،  -عبــــد الجبــــار علــــوان النايلــــة، مطبعــــة الزهــــراء  ،الشــــواهد واالستشــــهاد .74
 م.1271
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، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن  ،فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كالمهــا الصــاحبي فــي .75
 م.1214ه 1080ه(، تحقيق: الدكتور مصطفى الشويمي، بيروت ، 025زكريا )ت

ـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر  ،الصـــرف الواضـــح .71 ـــة، مديري ـــوان النايل ـــار عل  -عبـــد الجب
 م.1288ه 1438جامعة الموصل، 

محمد الحضرمي اإلشبيلي أبو الحسن المعروف بابن  ، علي بن مؤمن بنضرائر الشعر .22
 م.0222، 0ه(، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار األندلس، ط222عصفور )ت

، الدكتور عبد الوهاب محمد علـي العـدواني، مطبعـة الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية .78
 م.1223ه 1413الموصل،  –التعليم العالي 

، د. إبراهيم بن مالك ى النحويين دراسة على ألفية ابنالضرورة الشعرية ومفهومها لد .22
 م.0220، 0ه، ط0000صالح الحندود، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

األندلسي اإلشبيلي  يديبَ الز   ، محمد بن حسن بن عبيد اللهطبقات النحويين واللغويين .22
، 0القاهرة، ط -المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ه(322أبو بكر )ت

 م.0220ه 0020

، الكويـــت، 1طالـــدكتور فتحـــي عبـــد الفتـــاح الـــدجني،  ،ظـــاهرة الشـــذوذ فـــي النحـــو العربـــي .81
 م.1274

ه(، تحقيق: 320، محمد بن عبد الله بن العباس أبو الحسن ابن الوراق )تعلل النحو .20
 م.0222ه 0002، 0الرياض، ط -محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشيد

ه(، تحقيــق: حامــد محمــد 102 البــن الخبــاز )ت ،الغــرة المخفيــة فــي شــرح الــدرة األلفيــة .80
 م.1221 ه1411بغداد،  -، مطبعة العاني 1طالعبدلي، 

ه(، تحقيق: الدكتور عفيف عبد 148االسفراييني )ت ،فاتحة اإلعراب في إعراب الفاتحة .84
 م.1283ه 1433األردن،  -الرحمن، جامعة اليرموك 

ه(، تحقيـق: عبـد العزيـز الميمينـي، 285العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد )ت أبو ،الفاضل .85
 م.1251ه  1075القاهرة،  -دار الكتب المصرية 

ه 1438، 2القاهرة، ط –، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي فصول في فقه العربية .81
 م.1288



158 

، ه(032)ت ابن النديم المعروف إسحاق أبو الفرجأبي يعقوب بن ، محمد بن الفهرست .22
 م.0222ه 0002، 0بيروت، ط -تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة

، 0دمشق، ط -سعيد األفغاني، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية في أصول النحو، .22
 م.0220 -ه0000

ه( 202، مجد الدين أبو ظاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )تالقاموس المحيط .22
ؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م

 م.0222ه 0002، 2بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

ه 1415القاهرة،  –، محمد عبد العزيز، دار الفكر العربي القياس في اللغة العربية .23
 م.1225

الــدكتور ســعيد جاســم الزبيــدي، دار الشــروق،  ،القيــاس فــي النحــو العربــي نشــأته وتطــوره .21
 م.1227

ه(، تحقيق: محمد 022أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت اللغة واألدب، الكامل في .20
 م.0222ه 0002، 3القاهرة،  ط -أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي

أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد  ،كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد .20
 ه.1053القاهرة،  -لسلفية ه(، تحقيق: عبد العزيز الميمني، المطبعة ا285)ت

ه(، 022، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء أبو بشر الملقب سيبويه )تالكتاب .20
 م.0222 -ه0022، 3القاهرة، ط -تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي

ه(، 332، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي أبو القاسم )تالالمات .22
 م.0222 -ه0022، 0دمشق، ط -مازن المبارك، دار الفكر تحقيق:

، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب .22
 ه.0000، 3بيروت، ط -ه(، دار صادر200الرويفعي اإلفريقي )ت

 .4القاهرة، ط –، عباس حسن، دار المعارف اللغة والنحو بين القديم والحديث .27

، محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبو عبد الله التميمي لشاعر في الضرورةما يجوز ل .22
ه(، حققه وقدم له وصنع فهارسه: د. رمضان عبد التواب ود. صالح الدين 000)ت

 ، )د.ت(.0الكويت بإشراف دار الفصحى بالقاهرة، ط -الهادي، دار العروبة
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الوالء أبو العباس المعروف ، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بمجالس ثعلب .22
 القاهرة. –ه(، تحقيق: عبد السالم هارون، دار المعارف 221بثعلب )ت

: أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن إبــراهيم النيســابوري الميــداني مجمــع األمثــال .133
ـــــد، دار المعرفـــــة 518)ت ـــــدين عبـــــد الحمي ـــــق: محيـــــي ال ه 1074، تبيـــــرو  -ه(، تحقي

 م.1255

، أبو الفتح عثمان بن جني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاالمحتسب في تبيين  .020
 -ه0002ه(، وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 320الموصلي )ت

 م.0222

ه(، 1430، محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة )ت المدخل لدراسة القرآن الكريم .132
 م.2334ه 1420، 2القاهرة، ط –مكتبة السنة 

، الدكتور محمود حسني محمود، مؤسسة البغدادية في تاريخ النحو العربيالمدرسة  .023
 م.0222ه 0022، 0بيروت، ط –الرسالة

ه(، تحقيـــق: 285المبرد )تالمعـــروف بـــ أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد ،المـــذكر والمؤنـــث .134
 م.1273مصر،  -الدكتور رمضان عبد التواب، وصالح الدين الهادي، دار الكتب 

، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي للغة وأنواعهاالمزهر في علوم ا .022
ه 0002، 0بيروت، ط -ه(، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية200)ت

 م.0222

، محمد عبد الرحمن مسائل الخالف النحوية في ضوء االعتراض على الدليل النقلي .131
 م.2335ه 1421الرياض،  –السبيهين، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

الـدكتورة نهـاد حسـوبي صـالح وعـالوي  ،المسائل النحوية التـي وافـق المبـرد الكـوفيين فيهـا .137
 م.2331سادر جازع، مجلة كلية المعلمين، العدد الثالثون، 

ه(، تحقيــق: محمــد خيــر 111أبــو البقــاء العكبــري )ت ،مســائل خالفيــة فــي النحــو العربــي .138
 .حلب –الحلواني، مكتبة الشهباء 

القاهرة،   -، محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية التراث النحويةمصادر  .132
 م.2330

 م.1288، 7القاهرة، ط –، ناصر الدين األسد، دار المعارف مصادر الشعر الجاهلي .113
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، أبو الحسن المجاشعي بالوالء البلخي ثم البصري المعروف باألخفش معاني القرآن .111
، 1بيروت، ط –ر محمود الورد، عالم الكتب ه(، تحقيق: عبد األمي215األوسط )ت 

 م.1285

، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء معاني القرآن  .000
ه(، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل 022)ت

 ، )د.ت(.0مصر، ط -الشلبي، دار المصرية

بن شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت  ،(إلى معرفة األديبإرشاد األريب )معجم األدباء  .003
 -، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالميه(202)ت الحموي عبد الله الرومي 

 م.0223ه 0000، 0بيروت،  ط

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  معجم العين، .000
ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ه(، تحقيق: د. مهدي المخزومي 022)ت

 القاهرة، دار الفكر، )د.ت(.

ه( بمساعدة 0000، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )تمعجم اللغة العربية المعاصرة .002
 م.0222ه 0002، 0فريق عمل، عالم الكتب، ط

بيروت،  –، محمد سمير اللبدي، مؤسسة الرسالة معجم المصطلحات النحوية والصرفية .111
 م.1285، 1ط

 . )د.ت(.0، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة، طالمعجم الوسيط .002

، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسن معجم مقاييس اللغة .002
 م.0222، 0دمشق، ط -ه(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر322)ت

لله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله أبو محمد ، عبد امغني اللبيب عن كتاب األعاريب .002
ه(، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، 220جمال الدين ابن هشام )ت

 م.0222، 2دمشق، ط -دار الفكر

، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني المفردات في غريب القرآن .123
دمشق وبيروت،  –ر القلم والدار الشامية ه(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دا532)
 ه.1412، 1ط
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، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية .121
 مكة المكرمة. –تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي، معهد البحوث العلمية 

ق ه(، تحقيق محمد عبد الخال022، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )تالمقتضب .000
ه 0002القاهرة،  -عضيمة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي بوزارة األوقاف المصرية

 م.0220

، علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي اإلشبيلي أبو الحسن الممتع الكبير في التصريف .003
 م.0222، 0ه(، مكتبة لبنان، ط222المعروف بان عصفور )ت

 م.1278هرة، القا –، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو من أسرار اللغة .124

الــــدكتور  ،مــــن قضــــايا القــــرآن األحــــرف الســــبعة والقــــراءات دراســــة تحليليــــة نقديــــة مقارنــــة .125
 م.1280ه 1430 ،الدوحة –إسماعيل أحمد الطحان، المكتبة العربية 

، محمد عبد الله عطوت، منزلة االستشهاد بالقرآن الكريم بين مصادر االستشهاد النحوية .121
، السنة الخامسة 133، 22العربي( دمشق العددان )مقال منشور في مجلة التراث 

 م.2335ه، تشرين األول 1421والعشرين، رمضان 

، حازم بن محمد بن حسن ابن حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج األدباء .002
 ه(، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، دمشق، )د.ت(.220)ت

 –أحمد ماهر البقري، مؤسسة شباب الجامعة ، ومقدماته النحو العربي شواهده .128
 م.1287ه 1437اإلسكندرية، 

 ، )د.ت(.02القاهرة، ط -ه(، دار المعارف0322، عباس حسن )تالنحو الوافي .002

األعلـــم  أبـــو الحجـــاج يوســـف بـــن ســـليمان بـــن عيســـى ،النكـــت فـــي تفســـير كتـــاب ســـيبويه .103
 م.1287ه 1437الكويت،  -، معهد المخطوطات العربية 1طه( ، 471الشنتمري )ت

، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .030
 ، )د.ت(.3ه(، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة التوقيفية، مصر، ط200)ت

ه(، تحقيق: 220صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت الوافي بالوفيات، .030
 م.0222ه 0002، 0دار التراث، بيروت، ط -لفيصلأحمد األرناؤوط وتركي ا
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إبراهيم ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .033
، تحقيق: إحسان عباس، دار ه(220البرمكي اإلربلي )ت خلكانبن أبي بكر بن 

 م.0222، 0طبيروت، -صادر

 
 


