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آراء املرب

  الشافية ومغني اللبيب
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  مهيد:ت 
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد فقد اخرتت أن يكون حبثي         

يف النحو العريب عن طريق بيان موقف بعض  )1(متعلقا مبكانة العاِمل الثبت احلُْجة أيب العباس املربد
حسيب أين حاولت أن أمجع العلماء، فليس من السهل حصر ما نقله العلماء عن هذا اجلهبذ، ولكن 

شيئا من ذلك وأرتبه ُمبديًا رأيي فيه، ولتحقيق الغاية اليت أصبو إليها اخرتت ثالثة علماء من ثالثة 
، األول يف كتابه "املفصل"، والثاين يف كتابه "شرح )1(وابن هشام )3(وابن مالك)2(قرون، وهم الزخمشري

                                                           

وأحد  ،د، إمام العربية ببغداد يف زمانهباملرب  ، املعروف بد األكرب الثمايل األزدي البصريحممد بن يزيد بن ع ،هو أبو العباس) 1(
عالمة صاحب نوادر وظرافة، أخذ عن املازين واألخفش وأيب حامت  صيًحا بليًغا مفوًها ثقة إخبارياأئمة األدب واألخبار، كان ف

، األعالم 272-1/269 ،  ينظر بغية الوعاةه"286، املذكر واملؤنث، "ت سنة السجستاين، من كتبه: املقتضب، الكامل
8/15. 
، كان واسع العلم كثري الفضل غاية يف الذكاء ر اخلوارزمي الزخمشري، جار اهللاحممود بن عمر بن حممد بن عم ،هو أبو القاسم )2(

ل يف ، وكان إمام عصره من غري مدافع، تشد إليه الرحار على املتصوفةشديد اإلنكا تفننا يف كل علم حنفيا معتزلياوجودة القرحية م
 "،ه538بالغة ، املفصل، "ت سنة ، أساس الالتصانيف البديعة منها: الكشاف فنونه، أخذ النحو عن أيب مضر منصور، وصنف

 .8/55، األعالم 2/315، طبقات املفسرين 169-5/168 ينظر وفيات األعيان
ذكيا  ابن النحوي، كان إماما فهماي النحوي هو أبوعبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين، مجال الدين الشافع)3(

أشهر كتبه األلفية يف  ،برع يف النحو واملعاين والبيان والبديع والعروض واملنطق، جيد املشاركة يف الفقه واألصول ،حاد اخلاطر
، األعالم 1/225عاة ، بغية الو 13/267البداية والنهاية ،ينظر "ه672الكافية الشافية "ت سنة  النحو، وله: تسهيل الفوائد،
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بيب"، مث استقرأت ما نقله كل عامل عن املربد لسربه الشافية"، والثالث يف كتابه "مغين اللالكافية
  واصطفاء ما أراه داال على غريه، فكان التقسيم كاآليت: 

  ذكر رأي املربد مع سيبويه، وال شك أن اقرتان أي اسم بسيبويه له ما له من الداللة.  -1
  ما نسبه كل عامل إىل املربد، وهذا من غري أن يذكر معه سيبويه.  -2
  اختيار رأي املربد.  -3
ما خالف فيه كل عامل املربد، على أن يكون موضوع املسألة جديدا مل يطرح فيما سبق، وبذلك  -4

  نضمن تنوع املسائل.
ومل أكتف مبا ذكره العلماء الثالث عن املسألة؛ بل تتبعت بعض من تتبع أثرهم؛ ألزيد املسألة تفصيال، 

اهتمام العلماء بآرائه، واعتدادهم بأفكاره، فكان مع الزخمشري ابن  ويتضح األثر املربدي، وينجلي
؛ وكان مع ابن مالك وابنه بدر الدين "ت ه"643" وابن يعيش "ت سنة ه646احلاجب "ت سنة 

واألمشوين "ت ه" 769وابن هشام وابن عقيل "ت سنة ه" 749واملرادي "ت سنة ه" 686سنة 
صُة الكافية الشافية، وهؤالء شرحوا "اخلالصة"، ومع ابن عقيل ؛ وذلك ألن األلفية خاله"900سنة 

، ومع  ابن هشام األزهري ه"1206، ومع األمشوين الصبان "ت سنة ه"1287اخلضري "ت سنة 
؛ وكان مع ابن هشام الدماميين يف مغين اللبيب ه"1061ويس العليمي "ت سنة ه" 905"ت سنة 
، وبذلك تتضح املسائل ه"1230لدسوقي "ت سنة واه" 872والشمين "ت سنة ه" 827"ت سنة 

املختارة، ويتم تتبع أثر نقلها يف سنوات متعددة عند علماء خمتلفني ضمن إطار حمدد، وهو املفصل 
  وشرح الكافية الشافية ومغين اللبيب، واحلمد هللا أوال وآخرا.

  

  آراء املربد يف املفصلأوال: 
  بويه من غري ترجيح: ذِْكُر رأي املربد مع سي -1

  خالف املربد لسيبويه:أوال: 

                                                                                                                                               

7/111. 
اإلمـام العامل ، عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اللهنب هشام، مجال الدين، الشيخ األنصاري احلنبلي ،أبو حممدهو  )1(

: أوضح ،من مؤلفاتهلك زماافربع فيها، وكان فارس العربية وماالنحوي العالمُة، شارك يف املعاين والبيان والعروض والفقه وغريها 
بغية ، ينظر ه"761املسالك إىل ألفية ابن مالك، شرح قطر الندى وبل الصدى، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، "ت سنة 

 4/291، األعالم 192-6/191، شـذرات الذهب 69- 2/68الوعاة 
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يذكر الزخمشري رأي املربد يف بعض املواضع مع رأي سيبويه، وهذا يدل على املكانة العالية هلذا العامل، 
فلو مل يكن املربد ذا باع طويل ملا ذكر الزخمشري رأيَه الذي خيالف فيه سيبويه، قال الزخمشري يف 

  :وقوله "اقم قائمً :"ا يف قوهلموقد يقع املصدر حاال كما تقع الصفة مصدرً  "احلال": (( فصل:
  .)1(مِ الَ كَ   ورُ زُ  ِيف  نْ ا مِ جً ارِ خَ  الَ وَ ∴........................   

 "عدوا"و "اه ركضً أتيتُ "و "،ه مشافهةً كلمتُ "و "،اكفاحً "و "اعيانً "و "لقيته فجاءة"و "،قتلته صربا"وذلك 
وليس عند  ،وكذلك البواقي "،معاينا"و "مفاجئا"و ،مصبورا :أي "عنه مسعاأخذت "و "،مشيا"و

  .)2()) فعلالاملربد يف كل ما دل عليه ه  وأجاز  "رعةسُ "و "جلةتانا رُ "أوأنكر  ،سيبويه بقياس
ذكر الزخمشري أن املصدر قد يقع حاال، وذلك مثل "قم قائما"، ومعناه: قم قياما، وكذلك قوله: "وال 

، وقد نسب ابن يعيش إل�املربد ما نسبه إليه الزخمشري، وبني أنه )3(معناه: وال خيرج خروجاخارجا" 
منصوب بالفعل املقدر، فالتقدير يف قولك: "أتانا مشيا": أتانا ميشي مشيا، وصحح ابُن يعيش ما 

سيبويه  ما ذهبإليهاحلاجب رأيان: األول:  ، ويف مسألة وقوع املصدر كما ذكر ابن)4(ذهب إليه سيبويه
وهو أنه ليس بقياس وعليه األكثر، واآلخر: ما ذهب إليه املربد، وهو إجازة ذلك يف كل ما دل عليه 

، فيجوز )5(فعل، وقد ذكر ابن احلاجب أن املربد ومن تابعه على أا قياسية بشرطداللة الفعل عليها
هها؛ ألا يف املعىن من أقسام ايء، وميتنع جاء عندهم جاءين زيٌد عدًوا ومشًيا وركوبًا وجريا وما أشب

  .)6(زيد ضِحكا وُبكاء وأكال وشربا وما أشبه ذلك
   موافقة املربد لسيبويه:ثانيا: 

                                                           

ْهَر ُمْسِلًما    1( عجز بيت من الطويل ، ومتامه:  َعَلى حْلَفٍة ال أْشِتُم الد (∴   .... .......................  
  .       7/302، وينظر املعجم املفصل 54، املفضل ص 2/59، شرح املفصل البن يعيش 2/406وهو للفرزدق يف شرح ديوانه 

الشاهد فيه: أنه نصـب قولـه "خارًجـا" لوقوعـه موقـع املصـدر املوضـوع موضـع الفعـل، وجـوز عيسـى بـن عمـر أن يكـون منصـوبا علـى 
 . 55، املفضل ص2/59رح املفصل البن يعيش احلال، ينظر ش

 .55-54) املفصل ص2(
 .1/299) ينظر اإليضاح يف شرح املفصل 3(
 .2/59) ينظر شرح املفصل البن يعيش 4(
) أي: أن يكون الفعـل داال علـى احلـال، فيشـرتكان يف الداللـة، فـايء يـدل علـى العـدو واملشـي الركـوب واجلـري، وال يـدل علـى 5(

 البكاء والشرب. الضحك و 
 .1/301) ينظر اإليضاح يف شرح املفصل 6(
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 ال يكتفي الزخمشري يف املسألة بذكر رأي سيبويه؛ بل يضيف إليه يف بعض املواضع رأي املربد، مع أن
يُغفل الزخمشري ذكره، وهذا يدل على اعتداد الزخمشري برأي رأيه موافق رأي سيبويه، ومع ذلك ال 

 :أحدها ب،املستثىن يف إعرابه على مخسة أضر املربد، يقول الزخمشري يف "املنصوب على االستثناء": (( 
 إالجاءين القوم :"وذلك ،من كالم موجب "ال ـ"ـإما استثين ب :وهو على ثالثة أوجه ،منصوب أبدا

ومل يورد هذا القول سيبويه  ،وقيل ما "،خالـ"ـوبعضهم جير ب ،بعد كل كالم "خال"و "عداـ"ـوب "،زيدا
  .)1()) وال املربد

وفيما ذكره الزخمشري قال ابن يعيش: (( وأما "عدا" فهي فعل، ومل حيك سيبويه وال أبو العباس املربد 
، وقال ابن احلاجب: )2(ا جير  ))فيها احلرفية، وإمنا حكاها أبو احلسن األخفش، فعدها مع "خال" مم

(( ومل يَعترب اخلفض بعد "خال" و"عدا" لشذوذه، فجعله مما يكون منصوبا أبدا، ولذلك ضعف ذلك 
  .)3()) )) ومل يورد هذا القول سيبويه وال املربدالقول وقال: (( 

ابن احلاجب نفى فذكر كل من ابن يعيش وابن احلاجب سيبويه واملربد، ولكن لكل منهما وجهة، ف
نقل اخلفض بعد "خال" و"عدا"، وعد اخلفض شاذا؛ ولذا مل يَعتربه الزخمشري، وابن يعيش نفى النقل 
بعد "عدا" فقط، وهو ما تدل عليه عبارة الزخمشري، ويؤيده النقل عن سيبويه وعن املربد، فأما سيبويه 

فإذا  ،مبنزلة حاشا "خال"، فيجعل "عبِد اهللاما أتاين القوُم خال "وبعُض العرب يقول: فقد قال: (( 
 ،من قوهلم: خال خيلو "خال"و، وأما املربد فقد قال: (( )4()) فليس فيه إال النصب "ما خال:"قلت

فإن قلت:  "،سوى زيدٍ "، مثل "جاءين القوم خال زيدٍ "فتقول:  ،حرف خفض "خال"وقد تكون 
 "،على"ذلك  ومثلُ "...، حاشا"لك كثري، منه فكيفيكون حرف خفضوفعًال على لفظ واحد؟ فإن ذ

 عال زيدٌ "، وتكون فعًال حنو قولك: "درهم على زيدٍ "قولك:  تكون حرف خفض على حد  ابةالد" ،
مل يكن إال  "ما خال"، و"ما عدا"فإذا قلت: ، ، واملعىن قريب"عال زيدًا ثوبٌ "، و"ثوب على زيدٍ "و

  .)5()) النصب
  المبرد: ما نسبه الزمخشري إلى -2

                                                           

 .58) املفصل ص1(
 . 2/78) شرح املفصل البن يعيش 2(
 .1/327) اإليضاح يف شرح املفصل 3(
 .350-2/349) الكتاب 4(
 .427-4/426) املقتضب 5(
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نسب الزخمشري إىل املربد آراء ذكرها ومل يتعرض لنقـدها، ومل يكـن لسـيبويه ذكـر فيهـا، وهـذا يـدل علـى 
  مكانة املربد يف هذا العلم، واعرتاف العلماء جبهوده، وفيما يلي مثاالن على ذلك:

 احلقيقي: (( " بعد أن ذكر التأنيث احلقيقي وغري االسم املذكر واملؤنثقال الزخمشري يف " -أ
وإن كان املختار  "،طلع الشمس"وجاز  "،جاء هند"ولذلك امتنع يف حال السعة  ؛واحلقيقي أقوى

  :قال جرير "،اليوم امرأةٌ  حضر القاضيَ :"فإن وقع فصل استجيز حنو قوهلم "طلعت"
  . )1( .......................   ∴وءٍ سُ  م أُ  طلَ يْ خَ اْألُ  دَ لَ وَ  دْ قَ لَ 

 ،)2(�... َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبهِ ... �:واستحسن حنو قوله تعاىل ،ه املربدوقد رد  ،وليس بالواسع
  .)4()) )3(�... َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ... �:وقوله

وقد ذكر ابن يعيش رأي املربد ورد عليه فقال: (( وقد رد أبو العباس إسقاَط العالمة مع املؤنث 
نع منه وإن كان بينهما فصل، واحتج بأنه قد يشرتك الرجال والنساء يف األمساء، ......، احلقيقي، وم

، وكالم املربد يف املقتَضب يرد ما )5(والسماع خبالف ما ذهب إليه، فهو تعليل يف مقابلة النص ))
  وأما:ذهب إليه الزخمشري وابن يعيش، قال املربد: (( 

  .......................   ∴وءٍ سُ  م أُ  لَ طِ يْ خَ اْألُ  دَ لَ وَ  دْ قَ لَ 
ولو كان مثله يف الكالم لكان عند النحويني جائزاً على  ،اا حسنً فإمنا جاز للضرورة يف الشعر جوازً 

ن عالمة ما فتقديرهم أن ذلك الكالم صار عوضً  ،وجوازه للتفرقة بني االسم والفعل بكالم ،بعدٍ 
ومن ؛ والوجه ما ذكرت لك "،جاريةٌ  زيدٍ  ك ودارَ نزل دارَ "و" امرأةٌ  اليومَ  حضر القاضيَ " التأنيث؛ حنو

وكذلك ، وقال يف موضع آخر: (( )6()) عالمة التأنيث أوىل الفعل مؤنثا حقيقيا مل جيز عندي حذفُ 

                                                           

  ِتَها ُصُلٌب َوَشاُم.َعَلى بَاِب اسْ    ∴) صدر بيت من الوافر، ومتامه:   ......................   1(
، وبـــال نســـبة يف اإليضـــاح يف شـــرح املفصـــل 172، املفضـــل ص5/92، شـــرح املفصـــل البـــن يعـــيش 2/283وهـــو جلريـــر يف ديوانـــه 

  .     7/132، وينظر املعجم املفصل 1/528
 "باملفعول به "األخيطل"، ينظر املفضل الشاهد فيه: أنه مل يأت بـ"ـتاء" التأنيث بسبب الفصل بني الفعل "َوَلَد" والفاعل املؤنث "أم

 .  173-172ص
 .275) سورة البقرة، اآلية: 2(
 .                                     9) سورة احلشر، اآلية: 3(
 .173-172) املفصل ص4(
 . 5/93) شرح املفصل البن يعيش 5(
 .2/148) املقتضب 6(
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ال يغري الواحد عن بنائه  ،؛ ألن هذا مجٌع حقيقي "قامت"ولكن  "،وجاراتك ،كقام مسلماتُ " ال جيوز
  كما قال:إال أن يضطر شاعر  

  .......................   ∴وءٍ سُ  م أُ  طلَ يْ خَ اْألُ  دَ لَ وَ  دْ قَ لَ 
قام يوم كذا "ن حىت تذكر بينهما كالما، فتقول: لصلح، وليس حبسَ  "قام جاريتك"ولو قال يف الشعر: 

  . )1()) ، وال جيوز مثل هذا عندنا يف الكالم"وكذا جاريتك
ربد، ومل يذكر امسه عند احلديث عن املسألة، ولكنه قال: (( ومل يوضح ابُن احلاجب ما ذهب إليه امل

فاحلقيقي ال بد له من عالمة التأنيث، وقع فصٌل أم مل يقع إال يف لغٍة رديئٍة وهو مع الفصل، ومع غري 
  .  )2(الفصل أبعد منه ))

  :قال ه،ينـز معناها الت "حاشا"وقال الزخمشري يف "حروف اإلضافة": (( فصل:  -ب
  .)3(مِ تْ الش وَ  اةِ حَ ْلَملْ ا نِ ا عَ ن ضِ  ∴هِ بِ  ن إِ انَ وبَ  ثَ ِيب ا أَ اشَ حَ 

 فاعل  :أي ،جانب بعضهم زيدا :مبعىن "،احاشا زيدً  هجم القومُ :"د يكون فعال حنو قولكوهو عند املرب
اللهم اغفر يل وملن مسع حاشا :"وحكى أبو عمرو الشيباين عن بعض العرب ،وهو اجلانب "احلشا"من 

 براءة اهللا من السوء :مبعىن )4(�... َحاَش لِلهِ ... �وقوله تعاىل  ،وابن األصبغ بالنصب "،شيطانال
(()5(.  

                                                           

 .3/349) املقتضب 1(
 .528-1/527) اإليضاح يف شرح املفصل 2(

، ولــه أو لسـربة بــن عمــرو 248، املفضـل ص8/47) البيـت مــن الكامـل، وهــو للجمـيح األســدي يف شـرح املفصــل البـن يعــيش 3(
  ، والبيت قد رُكب من بيتني، وصوابه كما ذكر السيوطي يف "شرح شواهد املغين":                         14/182األسدي يف لسان العرب "حشا" 

  ْدمِ ـثـَْوبَاَن لَْيَس بُِبْكَمٍة فَ ∴ِيب ثـَْوبَاَن ِإن أَبَا َحاَشا أَ 
 .نا َعِن اْلَمْلَحاِة َوالشْتمِ ضِ ∴َعْمَرو بَن َعْبِداِهللا ِإن ِبِه 

، 8/47الشـاهد فيــه: قولــه "حاشــا"، فهــي مبعــىن: أنــزه"، فهــي مــن التنـــزيه، وقـد جــر ــا مــا بعــدها، ينظــر شــرح املفصــل البــن يعــيش 
 .  7/320، وينظر يف البيت املعجم املفصل 248ضل صاملف
ــَن ...  �، قــال تعــاىل: 31) ورد القــول الكــرمي مــرتْني يف ســورة يوســف، األول يف اآليــة: 4( ــِديـَُهن َوقـُْل َــُه َوَقطْعــَن أَْي ــُه َأْكبَـْرن ــا رَأَيـَْن فـََلم

قَــاَل َمـا َخطْـُبُكن ِإْذ رَاَوْدتُــن يُوُسـَف َعــْن �، قــال تعـاىل 51، واآلخـر يف اآليـة: �
 َحـاَش لِلـِه َمــا َهـَذا َبَشـًرا ِإْن َهــَذا ِإال َملَـٌك َكــرِميٌ 
 .                                     220، مصحف قالون، املعجم املفهرس "حاش" ص�...  نـَْفِسِه قـُْلَن َحاَش لِلِه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوءٍ 

 .249-248) املفصل ص5(
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ونسب ابُن يعيش القول إىل املربد، وذكر أنه قول أيب عمرو اجلرمي واألخفش، وبني أن سيبويه مل حيك 
وأثبت ابُن احلاجب مساع النصب ، )1(فيها إال اجلر، وقد صوب ابُن يعيش ما ذهب إليه سيبويه

  .)2(بـ"حاشا" على استعماهلا يف االستثناء مبعىن: جانب
  اختيار الزخمشري رأي املربد: -3

  مل أقف موضع اختار فيه الزخمشري رأي املربد.
  ما خالف فيه الزخمشري املربد: -4

ع ذلـك ال يهملـه؛ بـل يُثبـت قولـه، يذكر الزخمشري رأي املربد يف بعض املواضـع مـع أنـه خيـالف رأيـه، ومـ
ومــع أن الزخمشــري اختصــر "املفصــل" إال أنــه يــذكر املــربد ومــا ذهــب إليــه، قــال الزخمشــري يف "املنصــوب 

ال ينبغـي لـك أن "كـالم موضـوع موضـع   "،اذَ َكـ  لَ َعـفْ تَـ  نْ أَكـلُ وْ ال نَـ :"وقـوهلمبـ"ـال" اليت لنفي اجلـنس": (( 
  :وقوله "،تفعل كذا

  .)3(عُ اجِ فَ  كَ تُ وْ مَ وَ  عٌ فْ نَـ  ك الَ اتُ يَ حَ  ∴ا نَ ريِْ غَ لِ  تَ قْ لِ ا خُ ن مِ  ؤٌ رُ امْ  تَ أنْ وَ 
  :وقوله

  .)4(اهَ وعُ جُ ا رُ نَ يْـ إلَ  ن الَ ا أَ هَ بُـ ائِ كَ َر ∴  تْ نَ آذَ  مث  تْ عَ جَ رْ تَـ اسْ ا وَ رً طَ وَ  تْ ضَ قَ 
ر وال زيـد عنـدنا" ضعيف ال جييء إال يف الشعر، وقـد أجـاز املـربد يف السـعة أن يقـال: "ال رجـٌل يف الـدا

(()1(.  

                                                           

 . 8/48) ينظر شرح املفصل البن يعيش 1(
 .2/152) ينظر اإليضاح يف شرح املفصل 2(
، 2/112) البيــت مــن الطويــل، وقــد اختلــف يف نســبته، فهــو لرجــل مــن بــين ســلول يف اإليضــاح يف شــرح املفصــل البــن يعــيش 3(

  .                                   271-4/270فصل ، وينظر املعجم امل70ولرجل من بين سلول أو للضحاك بن هشام الرقاشي فياملفضل ص
الشاهد فيه: رفع ما بعد "ال" من غري تكرير، وهو قبيح كما ذكر ابن يعيش، والذي سوغه أن ما بعده يقوم مقام التكرير يف املعىن، 

" ال جيوز عدم تكريرها مـع املنكـر ؛ وذكر النعساين: أن "ال2/112فكأنه قال: "ال ضرر وال نفع"، ينظر شرح املفصل البن يعيش 
 مـا بعـدها يقـوم مقـام التكريـر يف املعـىن؛ ألن غ اإلفـراد هنـا أنغري املفصول مع إلغائها، وما ورد منه فهو شـاذ، قـال األعلـم: (( وسـو 

   .                                   70قوله: "وموتك فاجع"، يدل على أن حياته ال تضر ))، املفضل ص

، وينظـر 2/112، شرح املفصل البن يعيش 36، 4/34) البيت من الطويل، وال يعرف قائله، وهو بال نسبة يف خزانة األدب 4(
  .    4/351املعجم املفصل 

الشاهد فيه: الرفع بـ"ال" من غري تكرير، بسبب الضرورة، والذي سـوغ ذلـك شـبه "ال" بــ"ليس" مـن حيـث النفـي، وهـو عنـد سـيبويه 
؛ وذكـر النعسـاين أن حمـل االستشـهاد عـدم جـواز تـرك تكريـر "ال" 2/112كما ذكر ابـن يعـيش، شـرح املفصـل البـن يعـيش ضعيف  

 .                                    70مع املفصول، وقد استشهد سيبويه بالبيت على عدم تكرير "ال" مع املعرفة، ينظر املفضل ص
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وقال ابن يعيش يف املسألة: (( وكان أبو العباس حممد بن يزيد املربد ال يرى بأسا أن تقول: "ال رجل 
يف الدار"، يف حال االختيار وسعة الكالم، وجيعله جواب قوله: "هل رجل يف الدار؟"، وجيوز أن يكون 

"ال ولك: "هل رجل يف الدار؟"، وكذلك ُجييزلرجل واحد، وجيوز أن يكون يف موضع مجع، كما يف ق
  .)2(زيد يف الدار"، على تقدير: "هل زيد يف الدار؟"، وإن كان األول أكثر  فاعرفه ))

ا ُجييز ذلك يف الشعر  غريه إمن وشرح ابن احلاجب كالم الزخمشري فقال: (( يعين يف سعة الكالم، فإن
على حياهلا، وإال فهما على اجتماعهما جائزان يف فصيح للضرورة، واملعين بذلك انفراد كل مسألة 

ا الكالم فيما إذا انفردت كل واحدة منهما فقيل: "ال رجٌل يف الدار"، أو "ال زيٌد  الكالم بإمجاع، وإمن
  . )3(يف الدار"، على انفراد، فحينئذ يقع فيه اخلالُف على ما ذََكر ))

  الشافية آراء املربد يف شرح الكافيةثانيا: 
  ذِْكُر رأي املربد مع سيبويه من غري ترجيح: -1

  خالف املربد لسيبويه:أوال: 
يذكر ابن مالك رأي املربد مع خمالفتة رأي سيبويه، وهذا يدل على مكانة املربد واهتمام العلماء بكالمه 

  وإن خالف إمام النحو، قال ابن مالك يف "االستثناء":  
 ث بالصفة، بليكونُ ستثىن على صفة املستثىن منه ففيه مذهبان:أحدمها: أال تكرتَِ "ش": إذا تقدم امل((  

" كأنك مل حٌ إال أباك صالِ  وذلك قولك: "ما فيها رجلٌ ، ذكرالصفةخمتارا، كما يكون إذا مل تُ  البدلُ 
  تذكر "صاحلا" وهذا رأي سيبويه.

فيكون نصبه ، ما بالكلية على املستثىن منهقد ر املستثىن متبل يقد  ؛كرتث بتقدمي املوصوفوالثاين: أال يُ 
، وعندي أن النصب والبدل عند ذلك متساويان؛ ألن لكل منهما ُمرجًحا وهو اختيار املربد، راجحا

  .)4(فتكافآ ))
، ونقل األزهري ما ذكره ابن )5(وقد ذكر ابن هشام أنه ال يرتجح النصب على اإلتباع خالفا للمازين

  ،)6(مالك
                                                                                                                                               

 .  71-70) املفصل ص1(
 . 2/112فصل البن يعيش ) شرح امل2(
 .1/359) اإليضاح يف شرح املفصل 3(
 .2/706) شرح الكافية الشافية 4(
 .2/218) ينظر أوضح املسالك 5(
 .1/352) ينظر شرح التصريح على التوضيح 6(
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  .)1(عقب يس العليمي على جتويز البدلو  
ونسب األمشوين اختياَر البدل إىل سيبويه، وترجيَح النصب إىل املربد واملازين، ونقل ما ذكره ابن مالك 

، فقال الصبان: (( فمرجح البدل تقدم املوصوف، ومرجح النصب على االستثناء تأخر )2(عن املرجح
  .    )3(الصفة ))

إال  بأحدٍ  ما مررتُ "وكان سيبويه خيتار: د يف "املقتضب" باختيار رأي سيبويه، فقال: (( وقد صرح املرب 
وكان املازين ، ؛ ألن البدل إمنا هو من االسم ال من نعته، والنعت فضلة جيوز حذفها"منك خريٍ  زيدٍ 

 اجودً رحته من لفظي، وإن كان يف املعىن مو خيتار النصب ويقول: إذا أبدلت من الشيء فقد اط ،
فكيف أنعت ما قد سقط؟ والقياس عندي قول سيبويه؛ ألن الكالم إمنا يراد ملعناه. واملعىن الصحيح 

ا، مل يوضعا على أن يسقط أحدمها إال يف بدل الغلط، فإن املبدل أن البدل واملبدل منه موجودان معً 
  .)4()) منه مبنزلة ما ليس يف الكالم

  موافقة املربد لسيبويه: ثانيا:
مع أن املربد يتفق مع سيبويه يف املسألة ُيصر ابن مالك على ذكر امسه، كي يعلم القارُئ أن رأي املربد 

  ذو قيمة وإن وافق يف اختياره سيبويه، قال ابن مالك يف ""ما" و"ال" و"إن" املشبهات بـ"ـليس"": 
  ادَ ـشسائي أنفيه الكِ  ايف لدى حممدٍ الن  "حق بـ"ما" "إنلْ "ص": ومُ (( 
  بُ هإىل ذا يذ بإمياءٍ  و بشرٍ ـوأب -اعلم-ستولًيا هو مُ  إنْ 

  .)5())  ذا اعتضاًدالفي لِ ادا أمثالكم" تُ ـذين" مع "عبـوبـ"إن ال
نص على ، اسم مرفوع، وخرب منصوب إحلاقًا بـ"ما" -أيًضا-"ش": لـ"إن" النافية مث قال شارحا: (( 

سيبويه إىل ذلك دون تصريح بقوله يف "باب عدة ما يكون ذلك أبو العباس حممدبن يزيد املربد، وأومأ 
فلو أراد النفي دون العمل لقال: "ويكون  ،)6()) ويكون "إن" كـ"ما" يف معىن "ليس"((  عليه الكلم":

فـ"ما" به أوىل من "ليس"؛ ألن "ليس"  ،معاين احلروف نألن النفي م؛ "ما" يف النفي"ـ"إن" ك

                                                           

 .1/352) تنظر حاشية يس 1(
 .209-1/208) ينظر شرح األمشوين 2(
 .2/220) حاشية الصبان 3(
 .400-4/399) املقتضب 4(
 .1/446) شرح الكافية الشافية 5(
 .4/222) الكتاب 6(
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 "؛ ألا فعل، وهن حروفن "ليس" فيه هي أصللـ"ما" و"ال" و"إنْ خبالف العمل فإ، فعل،وهي حرف
(()1(.  

، وذكر )2(وجعل ابن الناظم إجراء "إن" النافية جمرى "ليس" نادرا، ومل يتحدث عن سيبويه وال املربد
املرادي أنه أعملها الكسائي وأكثُر الكوفية وطائفٌة من البصريني، ومنع اإلعماَل مجهور البصريني، 

  .)3(ختلف عن سيبويه واملربد، وبني أن الصحيح اإلعمال، وهو مسموع يف النثر والنظموا
واختلف النقل عن سيبويه ، وقال األزهري: (( )4(وبني ابن هشام أن إعماهلا نادر، وهو لغة أهل العالية

ابن مالك  وعكس ذلك النحاس، ونقل ،واملربد، فنقل السهيلي اإلجازة عن سيبويه واملنع عن املربد
  .)5()) ، ومسع ذلك من أهل العاليةةعنهما اإلجاز 

ومذهب  ،النافية فمذهب أكثر البصريني والفراء أا ال تعمل شيئا "إن"وأما وقال ابن عقيل: (( 
وقال به من البصريني أبو العباس املربد وأبو بكر بن  "،ليس"الكوفيني خال الفراء أا تعمل عمل 

رمحه اهللا -وزعم أن يف كالم سيبويه  ،فواختاره املصن  ين،رسي وأبو الفتح بن جالسراج وأبو علي الفا
  .)6()) إشارة إىل ذلك - تعاىل

  .  )7(وذكر األمشوين اختالف النقل عن سيبويه واملربد، وصحح اإلعمال لسماعه نثرا ونظما
  ما نسبه ابُن مالك إىل املربد: -2

ري ذكر لسيبويه، وهذا دليل آخر على املكانة العالية اليت متتع ا ينسب ابن مالك إىل املربد من غ
  املربد، وسأضرب لذلك مثالْني:

  قال ابن مالك يف "أفعل التفضيل":  - أ
  ..................... ازيد استحسنَ يَ  ا عليه ابنُ نا"قيسً "هي  وحنو "أهون" مفيدٌ  "ص": (( 

                                                           

 .447-1/446) شرح الكافية الشافية 1(
 .109) ينظر شرح ابن الناظم ص2(
 .1/512) ينظر توضيح املقاصد واملسالك 3(
 .257-1/256) ينظر أوضح املسالك 4(
 .1/201) شرح التصريح على التوضيح 5(
 .1/122اشية اخلضري ، وتنظر ح1/252) شرح ابن عقيل 6(
 .1/267) ينظر شرح األمشوين 7(
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...  رَبُكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي نـُُفوِسُكمْ �ومنه قوله تعاىل:  ،استعمال أفعل غريمقصود به تفضيل كثري"ش" 
أي: عامل مبا يف ، )2(�...  َوُهَو الِذي يـَْبَدُأ اْلَخْلَق ثُم يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ �وقوله تعاىل: ، )1(�

 عليهنفوسكم، وهني  ، ومنه قوهلم: "الن أي: عادالهم. ،أعدال بين مروان" اقص واألشج  
  .)3(، ... ))بن يزيد املربد اطراد هذا قياسا ى حممدُ أَ ورَ 

، وذكر املرادي أن املربد يقيس استعمال أفعل التفضيل )4(وقد ذكر ابن الناظم أن املربد َعده مقيسا
  . )5(مؤوال مبا ال تفضيل فيه، وأضاف أن ابن مالك عد يف "التسهيل" القصر على السماع األصح

، ونقل اخلضري عن )6(ونسب ابُن عقيل االنقياس إىل املربد وعدم االنقياس إىل غريه، وهو ما صححه
  .)7(ابن مالك يف التسهيل ما نقله املرادي

  .)8(وبني األمشوين أن املربد قاسه، ونقل عن ابن مالك ما نقله عنه املردي
  قال ابن مالك يف "النسب":  -ب

  .)9(" و"فُعيل" "فـََعلي"      و"فـَُعِلّي" نُزرا كـ"اهلُذيل".  ))((   ويف "َفعيل
سب إليهما "َفِعيلي" فاملطرد يف الن  - مصحيحي الال -ل"عيْ يل" و"فُ عِ وأما "فَ مث قال يف الشرح: (( 

لي" عَ وقد ينسب إليهما بـ"فَـ ؛ قيل"قيل" و"عُ لي" كقولك "َعِقيلي" و"ُعَقيلي" يف النسب إىل "عَ و"فـَُعيْ 
  .)10()) ومها مطردان عند املربد ،"ِيل ذَ ي" و"هُ فِ قَ لي" كـ"ثَـ عَ و"فُـ 

فابن مالك نسب إىل املربد االطراد، ومل يضعف ما ذهب إليه، وقد ذكر ابن الناظم أن قوهلم: "ثـََقفّي" 
ب ، وبني املرادي أن عدم احلذف مذه)11(يف "ثَقيف" و"ُهَذِيلّ" يف "هذيل" شاذ، ومل يذكر املربد

سيبويه، وأن احلذف مذهب املربد، وأن السريايف وافق املربد، فاحلذف عنده خارج عن الشذوذ، وهو  
                                                           

 .25) سورة اإلسراء، اآلية: 1(
 .27) سورة الروم، اآلية: 2(
 .1143-2/1142) شرح الكافية الشافية 3(
 .345) ينظر شرح ابن الناظم ص4(
 .2/939) ينظر توضيح املقاصد واملسالك 5(
 .3/134) ينظر شرح ابن عقيل 6(
 .2/49ضري ) تنظر حاشية اخل7(
 .2/308) ينظر شرح األمشوين 8(
 .4/1930) شرح الكافية الشافية 9(
 .1945-4/1944) نفسه 10(
 .569) ينظر شرح ابن الناظم ص11(
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ليست جبيدة؛ إذ  ل"عيْ يل" و"فُ عِ "فَ ، مث قال: (( قيل: وتسوية املربد بني )1(كثري جدا يف لغة أهل احلجاز
"ثَقيف"، فلو فرق بينهما لكان أسعد بالنظر  إال يفيل" عِ "فَ كثريا، ومل يسمع يف   ل"عيْ "فُ مسع احلذف يف 

(()2(.  
  .)4(، واستطرد األزهري يف ذكر األمثلة على ذلك)3(وعد ابُن هشام احلذف شاذا

، فبني اخلضري أن عدم احلذف قياس، وأن املربد قاسه )5(واقتصر ابُن عقيل على عدم احلذف
  .)6(لكثرته

اطراد عدم احلذف، وأن مذهب املربد جواز احلذف فيهما، فالوجهان  وذكر األمشوين أن مذهب سيبويه
عنده مطردان قياسا على ما مسع من ذلك، وذكر أن السريايف وافق املربد، فهو خارج عن الشذوذ، وهو  

  .)7(كثري جدا يف لغة أهل احلجاز، ونقل ما ذكره املرادي يف التعقيب على املربد
  رأَي املربد:اختيار ابن مالك  -3

ال مانع من أن خيتار ابن مالك رأي املربد، ومل ال وهو صاحب االجتهاد املبين على قواعد الفن الذي 
  يعرف العلماء موارده؟ قال ابن مالك يف "املفعول املطلق":

فعل مثل جاز أن يُ  ،بدال من اللفظ به "ش": كما جاز أن حيذف ناصب املصدر، وجيعل املصدرُ (( 
  وقع موقع املصدر مما ليس مبصدر. ذلك مبا

 حاالً  ال"،واملشتق دَ نْ ا" و"جَ بً رْ حنو: "تُـ  ،منه مفعوال به عل اجلامدُ جيُ بل  ؛مبصدر يُتأولوال حاجة إىل أن 
  ا بك. عائذً  دال، واعتصمتُ نْ ا وجَ بً رْ اهللا تُـ  زمهُ ا بك"، فيكون التقدير: ألْ حنو: "عائذً 

وهو مذهب ، وما سواه تكلف ال فائدة فيه -اهللا هرمح-ول سيبويه وهذا التقدير وحنوه هو الظاهرمن ق
  .)8()) املربد، واختيار الزخمشري

                                                           

 .3/1455) ينظر توضيح املقاصد واملسالك 1(
 ) نفسه.2(
 .4/288) ينظر أوضح املسالك 3(
 .2/331) ينظر شرح التصريح على التوضيح 4(
 .4/119ابن عقيل ) ينظر شرح 5(
 .2/172) ينظر حاشية اخلضري 6(
 .3/442) ينظر شرح األمشوين 7(

 .669-2/668) شرح الكافية الشافية 8(
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ها مفعوالت. وذلك قولك: دعى به أمساٌء ليست من الفعل، ولكن ا يُ فمم ويف املسألة قال املربد: (( 
  . )1()) ، وحنو ذلك"اه اهللالق "و "أطعمه اهللا"إمنا تريد:  "،ندالجَ "و "رباً تُ "
  ما خالف فيه ابن مالك املربد: -4

أن تتأثر بشخص ما يعين أن تذكر رأيه وأن توافقه يف بعض األمور وختالفه يف أخرى، ولوال ذلك ملا 
خالف املربُد سيبويه، ولكن الرأي والفكر وإعمال العقل يفتح أبواب املخالفة، وهو ما حدث البن 

كر رأيه وينسبه إليه وال يهمل ذلك؛ لتلك املنزلة اليت يتمتع ا املربد، مالك، ومع خمالفته للمربد فإنه يذ 
  قال ابن مالك يف "عوامل اجلزم":

  . )2(((   وعند سيبويه "إذما" حرُف      وهَي عنَد ابِن يَزيَد َظرُف.   ))
حرف شرط مثل ها االمسية، وصارت مع "ما" ففارقتْ  بتْ " رك "إذْ  ومذهب سيبويه أن مث قال شارحا: (( 

مدلوهلا من  وأن ، مع الرتكيب ها باقيةٌ ومن تابعهم أن امسيتَ  اج وأبيعلي ومذهب املربد وابن السر ، ""إنْ 
  .)3()) الزمان صار مستقبال بعد أن كان ماضيا

ومل يكتف ابن مالك بذلك؛ بل حكم بصحة ما ذهب إليه سيبويه، وعلل ذلك بالفرق بني ما هلا 
اوالصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ ألقبل الرتكيب، فقال يف األول: (( مركبة وماهلا    قبل الرتكيب حكم

وملساواا بعض األمساء يف ، ة عليهدعى أا دال دون شيء آخر يُ  بامسيتها لداللتها على وقت ماضٍ 
 َوِإِذ ابـْتَـَلى�فيه حنو:  والوقوع موقع مفعولٍ ، قبول بعض عالمات االمسية كالتنوين، واإلضافة إليها

...  �به حنو:  وموقع مفعولٍ ، )4(� ... ِإبـَْراِهيَم رَبُه ِبَكِلَماٍت فَأََتمُهن قَاَل ِإني َجاِعُلَك ِللناِس ِإَماًما
: - وهو حال تركيبها-، وقال يف اآلخر )6()) )5(� ... َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد قـَْوِم نُوحٍ 

) ) ازاة، وهو من معاين احلروفوأممععليهمعىن اا بعد الرتكيب فمدلوهلا ا ، عى أن هلا مدلوال ومن اد
 هلا  قابلة لشيء من العالمات اليت كانت قابلةً  له، وهي مع ذلك غريُ  ةَ آخر زائًدا على ذلك فال حج

  .)7()) بويهقبل الرتكيب فوجب انتفاء امسيتها، وثبوت حرفيتهاكما ذهب إليه سي
                                                           

 .3/222) املقتضب 1(
 .3/1620) شرح الكافية الشافية 2(
 .3/1622) شرح الكافية الشافية 3(
 .124) سورة البقرة، اآلية: 4(
 .69) سورة األعراف، اآلية: 5(
 .1623-3/1622ح الكافية الشافية ) شر 6(
 .3/1623) شرح الكافية الشافية 7(
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، وذكر املرادي أن سيبويه على احلرفية، )1(وبني ابن الناظم أن النحويني على أن "إذ" يف "إذما" حرف
  .)2(وأن املربد يف أحد قولْيه وابن السراج والفارسي على الظرفية الزمانية

والظرفية الزمانية إىل  ، ونسب األزهري احلرفية إىل سيبويه)3(وذكر ابُن هشام أا حرف على األصح
  .)4(املربد وابن السراج والفارسي

  .)6(، فبني اخلضري أن ذلك على األصح)5(وجزم ابن عقيل باحلرفية
وبني األمشوين أن ابن مالك جعلها حرفا وفاقا لسيبويه، فليست ظرف زمان زيد عليها "ما" كما ذهب 

، فذكر الصبان أا على القول باحلرفية هي رد )7(يإليه املربد يف أحد قولْيه وابن السراج والفارس
  . )8(التعليق

  
  آراء املربد يف مغين اللبيبثالثا: 

  ذِْكُر رأي املربد مع سيبويه من غري ترجيح: -1
  خالف املربد لسيبويه:أوال: 

لى املكانة العالية اليت يذكر ابُن هشام املربَد يف املسائل اليت خيالف فيها سيبويه، وهذا دليل واضح ع
تبوأها هذا العامل، ومن األمثلة على ذلك ما ذكره ابن هشام يف أما" عند حديثه عن األمور الستة اليت 

والسادس ظرف يُفَصل ا بني "أما" و"الفاء"، قال ابن هشام موضحا رأي سيبويه ومن وافقه: (( 
 " ذاهبٌ فإين  ا اليومَ أم "حنو  ،أو للفعل احملذوف ،نابت عنهملا فيها من معىن الفعل الذي  "اأم ـ"معمول ل

 ،ال يتقدم عليها "إن "ألن خرب  "؛الفاء"وال يكون العامل ما بعد  "،ا جالسٌ زيدً  ا يف الدار فإن أم "و
  .)9()) هذا قول سيبويه واملازين واجلمهور ،فكذلك معموله

                                                           

 .495) ينظر شرح ابن الناظم ص1(
 .3/1274) ينظر توضيح املقاصد واملسالك 2(
 .4/178) ينظر أوضح املسالك 3(

 .2/248، وتنظر حاشية يس 2/248) ينظر شرح التصريح على التوضيح 4(

 .4/24) ينظر شرح ابن عقيل 5(

 .2/121تنظر حاشية اخلضري ) 6(

 .3/248) ينظر شرح األمشوين 7(

 .4/16) تنظر حاشية الصبان 8(

 .1/58) ينظر مغين اللبيب 9(
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 ،اخلرب فجعلوا العامل نفسَ  ،ه والفراءويْ رستُ وابن دُ  وخالفهم املربدمث حتدث عن املخالف فقال: (( 
 وتوس زه يف بقية أخوات ع الفراء فجو" فإن قلت "،إن": احتمل كون العامل  "،فأنا جالسٌ  ا اليومَ أم

" وإن قلت ،وكونه اخلرب لعدم املانع "،اأم": دً ا زيأم مل جيز أن يكون العامل واحدا منهما " ضاربٌ ا فإين، 
وأجاز  ،ال يتقدم عليها "إن "ومعمول خرب  ،ال تنصب املفعول "اأم "ألن  ؛تنعت املسألة عند اجلمهوروام

  .)1()) د ومن وافقه على تقدير إعمال اخلربذلك املربّ 
وقال الدماميين يف إعمال اخلرب: (( وألغوا ذلك املانع يف جنب الغرض املهم من جعل الفاصل جزءا مما 

، وذكر الشمين أنه مل يبال بعمل ما بعد "إن" فيما قبلها كما مل )2(على ما سبق ))يف حيز "الفاء" 
  .)3(يبال بعمل ما بعد "الفاء" فيما قبلها

  موافقة املربد لسيبويه:: ثانيا
يتحدث ابن هشام عن املربد، وال يُهمل امسه ولو كان موافقا يف رأيه رأي سيبويه، ومن ذلك ما ذكره 

"أقسام العطف" حيث حتدث عن العطف على معموْيل عاملْني، فذكر أوال عدم اجلر  ابن هشام يف
كان "هو ممتنع إمجاعا حنو  :ا فقال ابن مالكمها جار فإن مل يكن أحدُ  ،معموال عاملْني  اوأم فقال : (( 

 إن  :وقيل ،بل نقل الفارسي اجلواز مطلقا عن مجاعة ؛وليس كذلك "،ك بكرٌ و ومترَ ك عمرٌ طعامَ  آكالً 
  .)4()) منهم األخفش

 يف الدار واحلجرةِ  زيدٌ "را حنو مؤخ  فإن كان اجلار  ،اوإن كان أحدمها جار  مث حتدث عن اجلر فقال: ((
 ،بل هو جائز عند من ذكرنا ؛وليس كذلك ،فنقل املهدوي أنه ممتنع إمجاعا "و احلجرةِ وعمرٌ "أو  "وعمرٌ 

 وإن كان اجلار  يف "ما حنو مقد وبه قال املربد وابن  ،فاملشهور عن سيبويه املنعُ  "وعمرٌ  واحلجرةِ  ار زيدٌ الد
 منهم األعلم ل قومٌ وفص  ،وبه قال الكسائي والفراء والزجاج ،وعن األخفش اإلجازة ،السراج وهشام

(( ...)5(.  

                                                           

 .1/58) ينظر مغين اللبيب 1(

 .1/127) شرح الدماميين 2(

 .1/127) تنظرحاشية الشمين 3(

 .2/486) مغين اللبيب 4(

 .487-2/486) مغين اللبيب 5(
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املنع، وأضاف إىل فذكر ابن هشام يف قوهلم: "يف الدار زيٌد واحلجرِة عمٌرو" أن املشهور عن سيبويه 
ذلك أن املربد ذهب إليه مع ابن السراج وهشام، ومع أن الرأي موافق للمشهور عن سيبويه مل يُهمل 

  ذكر املربد؛ بل صدره على غريه ِممن ذهب إىل القول نفسه.
  ما نسبه ابُن هشام إىل املربد: -2

 د، ويصرح بامسه، ويعدمه على غريه ينسب ابن هشام أقواال إىل املربه عمدة يف الرأي الذي يذكره، فيقد
  من األمساء، وفيما يلي مثاالن يوضحان ذلك: 

 ،يف املعىن لإلضافةاسم مالزم  "غريقال ابن هشام يف "غري" موضحا رأي املربد ومن وافقه: (( " - أ
بالفتح من  "ليس غريَ "و"، ... ليس" مت عليها كلمةهم املعىن وتقد قطع عنها لفظا إن فُ وجيوز أن يُ 

 هِ ل لِ  :   ((كقراءة بعضهم  ،ة ثبوتهيـ غري تنوين على إضمار االسم أيضا وحذف املضاف إليه لفظا ونِ 
 "ليس غريُ "و "،ب ومن بعدهلَ ن قبل الغَ مِ :"أي ،بالكسر من غري تنوين ،)1()) دِ عْ بَـ  نْ مِ وَ  لِ بْ قَـ  نْ مِ  رُ مْ األَ 

هت بالغايات  شب  "غري"وإن  ،ا ضمة بناء ال إعرابإ  :رونملتأخ فقال املربد وا ،بالضم من غري تنوين
  .)2()) فعلى هذا حيتمل أن يكون امسا وأن يكون خربا "،بعدُ "و "قبلُ ـ"ك

 "قبلـ"ألنه ليس باسم زمان ك ؛ضمة إعراب ال بناء :وقال األخفشمث ذكر الرأي اآلخر فقال: (( 
ذف وعلى هذا فهو االسم وحُ  "،بعض"و "كل"ا هو مبنزلة وإمن "،حتت"و "فوقـ"وال مكان ك "،بعد"و

بالضم  "ليس غريٌ "و ،بالفتح والتنوين "اليس غريً "و ،حيتمل الوجهني :وقال ابن خروف، اخلرب
 وإما للتعويض فكأن  ،ألن التنوين إما للتمكني فال يلحق إال املعربات ؛وعليهما فاحلركة إعرابية،والتنوين

  .)3()) املضاف إليه مذكور
" لشدة اإلام الذي فيها، كما يف بعد"و "قبلـ"هت بالغايات كشب "يف رأي املربد وَمن َمعه غريفـ"

، والبناء على الضم حلذف املضاف إليه ونية معناه ال لفظه فهي )4(الغايات ألا جهات غري حمصورة
  .)5("بعدُ "و "قبلُ بذلك مماثلة لـ"

                                                           

، ويف القراءة ينظر 4، سورة الروم، اآلية: �
 ِبْضِع ِسِنَني لِلِه اْألَْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنونَ ِيف �) قال تعاىل: 1(
 .5/64معجم القراءات القرآنية 

 .158-1/157) مغين اللبيب 2(

 .1/158) مغين اللبيب 3(

 .1/310) ينظر شرح الدماميين 4(

 .1/430ظر حاشية الدسوقي ) تن5(
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": (( فصل فيهما جيب على املسؤولفي املسؤول عنه أن يُ " قال ابن هشام عند ضربه ألمثلة يف -ب
ألن وقوع اجلملة  ؛باجلزم "و ال يذهبْ وعمرٌ  قمْ يَ لِ  زيدٌ "وحنو  "،هموسى أكرمْ "حنو  ومما يرتجح فيه الفعليةُ 

 ،هذا قول اجلمهور ،لعدمما يطلب الفعل ؛فاجلملة امسية ال غري "قام زيدٌ "ا حنو وأم  ،الطلبية خربا قليل
 وجو فإن  ،والكوفيونعلى التقدمي والتأخري ،يف وابنمالك فعليتها على اإلضمار والتفسريز املربد وابن العر
والثانية حمتملة هلما على السواء عند  ،فاألوىل امسية عند اجلمهور "،و قعد عندهزيد قام وعمرٌ :"قلت

  .)1()) اجلميع
إلضمار والتفسري، وقدم اسم املربد على غريه، فاملربد فذكر ابن هشام رأي املربد الذي ذهب إىل جتويز ا

  إن قال فهو حجة ال ينبغي أن يرتك قوله.
  اختيار ابن هشام رأَي املربد: -3

خيتار ابن هشام ما ذهب إليه املربد يف بعض املسائل، ومن ذلك ما ذكره ابن هشام يف "إن" املكسورة 
ِإْن نـََفَعِت َفذَكْر �قوله تعاىل: كما يف  "،قد"مبعىن  اخلفيفة، حيث ذكر أن قطربا زعم أا تكون

2(�
 الذْكَرى( ا تكون مبعىن  زعموا نيالكوفي ،وأنَه ... �قوله تعاىل:  وجعلوا منه "،إذ"أُقوا اللَواتـ
اْلَحق  لََتْدُخُلن اْلَمْسِجَد َلَقْد َصَدَق اللُه َرُسوَلُه الرْؤيَا بِ   �، وقوله تعاىل:)3(�
ُمْؤِمِنيَن  ِإْن ُكْنُتمْ 

ا إن وإن :(( ... قوله عليه الصالة والسالمكذلك جعلوا منه و  ،)4(�... اللُه آِمِنينَ  اْلَحَراَم ِإْن َشاءَ 
  الشاعر: وقول ،)5(... )) ونقُ الحِ  مْ اهللا بكُ  اءَ شَ 
  ؟)6(مِ ازِ خَ  ابنِ  لِ قتْ لِ  بْ تغضَ  ملَْ ِجهاراً، وَ ∴ُحزتا  ةَ بَ ا قُتيْ نَ ذْ َضُب إن أُ غْ أتَـ 

                                                           

 .380-2/379) مغين اللبيب 1(

 .9) سورة األعلى، اآلية: 2(

 .57) سورة املائدة، اآلية: 3(

 .27) سورة الفتح، اآلية: 4(

 .1/150) أخرجه مسلم عن أيب هريرة يف باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، كتاب الطهارة، صحيح مسلم 5(

، وهو فيهما برواية "أن أذنا"، شرح أبيات مغين 1/388، الكامل 2/564ويل، وهو للفرزدق يف شرح ديوانه ) البيت من الط6(
  .7/364، وينظر املعجم املفصل 122-1/121اللبيب 

الشاهد فيه: وضع السبب يف موضع املسبب، وهو رأي سيبويه، كأنه قال: أتغضب إن افتخر مفتخر حبز أذين قيبة؟ وصوابه عند 
  .118-1/117د بفتح اهلمزة من "إن"، أي: ألن أذنا، ينظر شرح أبيات مغين اللبيب املرب 
 .    1/26ينظر مغين اللبيب  -
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 "،أن"ن مِ  ،بفتح اهلمزة "انَ ذْ أن أُ "الصواب  :وقال اخلليل واملربدويف البيت السابق قال ابن هشام: (( 
ويرد قول ، املخففة من الثقيلة "أن"وعند املربد أا  ،الناصبة "أن"مث هي عند اخلليل  "،ألن أذنا:"أي

 َوِإْن  �حنو  ،املكسورة "إنـ"وإمنا ذلك ل ،على إضمار الفعل سمُ الناصبة ال يليها اال "أن" اخلليل أن
  .)2()) )1(�... ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَركَ  َأَحدٌ 

، وقد رد ابن هشام ما ذهب إليه )3(فاملربد يرى أن امسها ضمري شأن حمذوف، وخربه اجلملة االمسية
يف أن ختريج رواية الفتح على أن "أن" خمففة اخلليل يف املسألة، وهذا يعين أنه يوافق املربد 

منالثقيلة،وقال البغدادي: (( ويف "املسائل القصرية" أليب علي: اعرتض أبو العباس املربد على إنشاء 
هذا البيت بالكسر، فقال: قتل قتيبة قد مضى، و"إن" للجزاء، واجلزاء يكون ملا يأيت، فال يستقيم أن 

، مث قال ناقال عن السريايف: (( وذهب أبو العباس إىل )4(د مضى قيامه ))تقول: "إن قمَت قمُت" وق
أن ""أن أذنا قتيبة" مبعىن "إن" املشددة، ومعىن "أتغضب": يعين: أتغضب قيس من قتل قتيبة بن 

  .)5(مسلم ومل تغضب لقتل عبد اهللا بن خازم السلمي ومها مجيعا من قيس وقاتالمها من متيم؟ ))
  فيه ابن هشام املربد: ما خالف -4

خيالف ابن هشام املربد يف بعض املسائل، ومع هذه املخالفة فإنه يذكر رأيه وينسبه إليه، وهو دليل على 
، قـد تفـتح مهزـا، وقـد تُبـَدُل املكسـورة املشـددة "اإم مكانة املربد العلمية، قال ابن هشام يف "إما": (( "

  :كقوله  "ما"ذف وقد حتُ  ة عند سيبويه، ِمْن "إْن" و"َما"،"ميمها" األوىل "ياء"، وهي مركب
  .)6(امَ ْن يـَْعدَ لَ يٍف فَـ رِ ْن خَ إْن مِ وَ ∴يٍف صَ  نْ ُد مِ اعِ وَ ُه الر تْ قَ سَ 

                                                           

 .6) سورة التوبة اآلية: 1(

 .1/27) مغين اللبيب 2(

 .1/74، حاشية الدسوقي 1/56) ينظر شرح الدماميين 3(

 . 1/117) شرح أبيات مغين اللبيب 4(

 . 1/120) نفسه 5(

، شرح أبيات مغين اللبيب 7/62نقال عن املعجم املفصل  381البيت من املتقارب، وهو للنمر بن تولب يف ديوانه ص) 6(
1/378.  

الشاهد فيه: قال البغدادي يف ختريج ما ذهب إليه سيبويه: (( فحذف لضرورة الشعر "إما" األوىل و"ما" من "إما" الثانية، وملا 
 .  378- 1/377ة "ميما" لإلدغام إىل أصلها ))، ينظر شرح أبيات مغين اللبيب حذفت "ما" رجعت "النون" املنقلب
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 ،يف هذا البيت شرطية "إنْ :"وقال املربد واألصمعي "،يفٍ رِ ن خَ ا مِ وإم  فٍ ن صيْ ا مِ إم :"أي 
ألن املراد وصف  ؛وليس بشيء "،ي قته من خريف فلن يعدم الر وإن س:"واملعىن ،اجلواب "فاء""الفاء"و

  .)1()) يف البيت زائدة "إن:"وقال أبو عبيدة ،هذا الوعل بالري على كل حال ومع الشرط ال يلزم ذلك
": (( إذ يصري انتفاء ومع الشرط ال يلزم ذلكقال الدماميين بعد قول ابن هشام "على كل حال 

السحائب له يف اخلريف، ومفهومه ثبوت العطش عند انتفاء هذا الشرط، العطش معلقا بشرط سقي 
وهو مناف للغرض؛ وفيه نظر؛ ألنا ال نسلم أن املقصود وصف هذا الوعل بالري على كل حال، وإمنا 
الغرض وصف حاله حبسب الواقع، فأخرب أوال مبا وقع من سقي سحائب الصيف له، وذلك مقتض 

 بأن سحائب اخلريف إن سقته بعد ذلك حصل له الري املستمر، ولو سلم أن لريه منها، مث أخرب
املقصود ما ذكر من وصفه بالري دائما فمع اإلتيان بـ"إما" اليت هي هنا ألحد الشيئْني ال يلزم ذلك 

شكوك ، وقال الشمين: (( يعين وصف الوعل بالري على كل حال؛ ألن مدخول "إن" الشرطية م)2())
فيه غري جمزوم بوقوعه وال بعدم وقوعه، وذا اندفع قول ابن الصائغ: إن هذا بناء على القول املفهوم، 

  .)3(ه ))وفيه كالم. ا.
وقال البغدادي: (( وقد كتب الفارسي يف "شرحه" على ما يتعلق بالبيت األول، ومل يكتب شيئا على 

داديات": واعرتض على سيبويه حممد بن يزيد املربد، بيت النمر بن تولب، وسنورد ما قاله يف "البغ
فقال: "ما" ال جيوز إلقاؤها من "إن" إال يف غاية الضرورة، و"إما" يلزمها أن تكون مكررة، وإمنا جاءت 
هنا مرة واحدة، وال ينبغي أن حتمل الكالم على الضرورة وأنت جتد إىل غريها سبيال، والوجه يف ذلك 

: هي "إن" اجلزاء، وإمنا أراد: وإن سقته من خريف فلن يعدم الري، ومل حيتج إىل ما قاله األصمعي، قال
  .)4(ذكر "سقته" لقوله: سقته الرواعد من صيف ))

   

                                                           

 .1/59) مغين اللبيب 1(

 .1/129) شرح الدماميين 2(

 .1/129) حاشية الشمين 3(

  .3/28، وينظر املقتضب 1/380) شرح أبيات مغين اللبيب 4(
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  خاتمة:
بعد هذه الوقفة اتضحت مكانة املربد يف النحو العريب، فقد نقل العلماُء علمه، وساروا به، وأودعوه  

نقلوا عنه اجتهاداتِه، وأثبتوا رواياتِه، واعتنْوا بتخرجياته، وفيما يلي كتبهم، وذكروا امسه يف نظمهم، و 
  نتائج البحث:

  نقل كثري من العلماء مذهب املربد يف املسائل املختلفة، فذكروا امسه، وأثبتوا أدلته، وناقشوا أفكاره. -1
تفي الزخمشري يف املسألة بذكر ذكر الزخمشري يف "املفصل" املربد مع سيبويه موافقا وخمالفا، فال يك -2

سيبويه؛ بل يضيف إليه يف بعض املواضع املربد، ورأيه موافق رأي سيبويه، ومع ذلك ال يُغفله 
الزخمشري، ولو مل يكن املربد ذا باع طويل ملا ذكر الزخمشري رأيَه الذي خيالف فيه رأي سيبويه، ونسب 

تعرض لنقدها، ومل يكن لسيبويه ذكٌر فيها، وهذا يدل على مكانة الزخمشري إىل املربد آراء ذكرها ومل ي
املربد يف هذا العلم، واعرتاِف العلماء جبهوده، ومل يكتف الزخمشري بذلك؛ بل أثبَت رأي املربد يف بعض 

يذكر  املواضع مع أنه خيالفه الرأي، ومع ذلك ال يُهمله، ومع أن الزخمشري اختصر "املفصل" إال أنه
  املربد وما ذهب إليه، فأن تتأثر بعاملٍِ يعين أن تتتبع أثَره ولو خالفَته الرأي.  

أثبت ابن مالك يف "شرح الكافية الشافية" رأي املربد مع خمالفته رأي سيبويه، وذكر  ابُن مالك  -3
بل واختار ابُن مالك ما ذهب املربد مع سيبويه ومها متفقان يف الرأي، ونسب ابن مالك إىل املربد ؛ 

إليه املربد، وخالف ما ذهب إليه املربد؛ بل زاد ابُن مالك فذكر املربد يف نظم الكافية الشافية، فقال يف 
  ""ما" و"ال" و"إن" املشبهات بـ"ـليس"":      

  .ادَ ـسائي أنشفيه الكِ  ايف لدى حممدٍ الن  "حق بـ"ما" "إنِ لْ ومُ 
  ، وقال ابن مالك يف "أفعل التفضيل": وحممد هو املربد

  .ازيد استحسنَ يَ  ا عليه ابنُ سً يـْ نا"قَ "هي  وحنو "أهون" مفيدٌ 
  وابُن يزيد هو املربد، وقال ابن مالك يف "عوامل اجلزم":

  وعند سيبويه "إذما" حرُف      وهَي عنَد ابِن يَزيَد ظَرُف.
ن غري سيبويه، ونسب إىل املربد، واختار ما ذهب أكثر ابن هشام من ذكر املربد مع سيبويه وم -4

إليه املربد، وخالف املربد الرأي، ومل يكتف ابُن هشام بذكر املربد يف املسائل فقط؛ بل نقل عنه يف 
 بْ تغضَ  ملَْ ِجهاراً، وَ ∴ُحزتا  ةَ بَ ا قُتيْ نَ َضُب إن أذْ غْ أتَـ  :وقولهالرواية فقال يف "إْن" املكسورة اخلفيفة: ((  

  ؟مِ ازِ خَ  ابنِ  لِ قتْ لِ 
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مث هي عند اخلليل  "،ألن أذنا:"أي "،أن"ن مِ  ،بفتح اهلمزة "انَ ذْ أن أُ "الصواب  :وقال اخلليل واملربد
ال يليها  الناصبةَ  "أن" قول اخلليل أن  د ويرُ ، من الثقيلة املخففةُ  "أن"وعند املربد أا  ،الناصبة "أن"

))، فلم يُهمل ابُن هشام ما ذكره املربد يف رواية  املكسورة "إنـ"ذلك لوإمنا  ،على إضمار الفعل االسمُ 
  البيت الشعري، ونقل عنه الرواية ورد توجيَه اخلليل الذي خالف فيه املربد.

  هذا ما يسر اهللا مجَعه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. 
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  فهرس المصادر والمراجع
                                                مصحف المدينة.          

  مصحف قالون.
األعالم، قامـوس تراجم ألشـهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني تأليف خري  -1

  الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، "د. ت".
ن بن يوسف بن أمحد بن أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك تأليف أيب حممد عبد اهللا مجال الدي -2

عبد اهللا بن هشام األنصاري املصري، ومعه كتاب عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك تأليف حممد 
  م، "د. ط".    2009حميي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة، 

يق اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب أيب عمرو عثمان بن أيب بكر بن يونس الدوين، حتق -3
ين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة األوىل،  ه1425إبراهيم حممد عبد اهللا،  دار سعد الد-

  م.2005
البـداية والنـهاية أليب الفـداء احلافظ ابن كثري الدمشقي؛ مكتبة املعارف بريوت، مكتبة النصر  -4

  م.1966الرياضي، الطبعة األوىل، 
ني والنحاة جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق حممد أبو بغية الوعاة يف طبقات اللغوي -5

  م.1964 -ه1484الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة األوىل 
توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، شرح وحتقيق عبد الرمحن علي سليمان،  -6

  م.2001-ه1422دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، 
حاشية اخلضري تأليف حممد اخلضري، على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وباهلامش شرح  -7

  ابن عقيل املذكور، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، "د.ط، ت".
حاشية الدسوقي على مغين اللبيب عن كتب األعاريب ملصطفى حممد عرفة الدسوقي، ضبط  -8

لبنان،  -م حممد أمني؛ منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية بريوتوتصحيح عبد السال
  م2000- ه  1421الطبعة األوىل 

حاشية الشمين على مغين اللبيب البن هشام، وامشه شرح الدماميين على مغين اللبيب، دار  -9
  م.2009-ه1430البصائر، القاهرة، الطبعة األوىل، 

مشوين على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيين، حتقيق: طه حاشية الصبان على شرح األ -10
  عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية، "د.ط، ت".
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ين العليمي على شرح التصريح على التوضيح جلمال الدين أيب حممد بن  -11 حاشية يس بن زين الد
  والتوزيع، "د.ط، ت". عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري، دار الفكر للطباعة والنشر

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق وشرح عبد  -12
  م.1981-ه1402السالم حممد هارون؛ مكتبة اخلاجني مبصر، الطبعة الثانية 

لطبعة ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب، حتقيق نعمان حممد أمني طه، دار املعارف، القاهرة، ا -13
  الثالثة، "د. ت".
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