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 جهود ابن يعيش في شرح المفصل
  رالة*     ــالق حمد اهرــد. س                                                            

 :ةـالمقدم

كتابه المفصل في علم العربية في ( 1)(م1074 /ـه 467لقد أّلف أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )       
هـ، ويبدو أنه فيما بعد 515ـ  513، واستغرق تأليفه نحو سنتين من عام (2)أثناء مجاورته األولى بمكة المكرمة

ن تفسيرًا لبعض مشكالته، مما سوَّغ أن ينسب إليه كتاب في شرح مفصله.(3)كتب عليه بعض الحواشي  ، أو دوَّ

ترتيب لم يسبق إليه، والصرف على  ،جمع الزمخشري في مفصله ما استطاع جمعه من قواعد النحو        
 مستفيدا من جهود من سبقه في هذا الميدان.

ولعل المنهج الذي اعتمده الزمخشري في كتابه كان السبب الرئيس الذي جعل النحاة، والدارسين يتكالبون       
هذا عليه بالشرح، والتوضيح، والتفسير، واإلعراب ألبياته. وليس أدّل على ذلك من عدد الشروح التي تناولت 

ن دل هذا (4)السفر العظيم بالدراسة، والبحث، إذ إن عدد الشروح التي تناولته بلغت أربعة وثالثون شرحا ، وا 
احتل هذا المصنف  فقدلى مكانة هذا الكتاب، وأهميته من بين مصنفات اللغة األخرى، على شيء فإنما يدل ع

وابن يعيش ـ أبو البقاء يعيش بن أهمية لم يبلغها الكثير من المصنفات األخريات التي ألفت في هذا المجال. 
ية العلماء الذين منحوا ُجلَّ اهتمامهم وعنايتهم لهذا الكتاب ـ شأنه في هذا الجانب شأن بق (5)علي بن يعيش

قبااًل من الدارسين غير  بالشرح والتفصيل، إال أنَّ هذا الشرح الموسوم بـ )شرح ابن يعيش( القى اهتمامًا وعنايًة وا 
رغم من منقطع النظير، حتى إنه ُعدَّ من أفضل الشروح التي تناولت هذا الكتاب بالشرح والتفصيل على ال

تعددها وكثرتها، والحكم على جودة هذا الشرح ليس من قبيل التطرف أو المغاالة، أو التحيُّز لهذه الشخصية؛ 
نما ألنه جاء محققا غايته، مستوفيا شروطه، وهذا بشهادة العديد من العلماء الذين اطَّلعوا على هذا الشرح،  وا 

له أو فرَّق على (7): "ليس في جملة الشروح مثله". وقال القفطي(6)قال ابن خلكان في ذلك :"وصل به ما فصَّ
وبسط  ،وجمَّله ،وا عانته، فنوَّه بذكره ،المستفيدين ما أجمله، واستقى له من ركيَّة القوم ما جمَّ له، وشرَّفه بعنايته

 أعيا الشارحين، وأظهر من ُعونه وعيونه ما فتح به بابا للمادحين".فيه القول بسطا 

واالهتمام من الدارسين أكثر من غيره  ،والقبول ،ولعّل ما جعل هذا الشرح)شرح ابن يعيش( يالقي هذا الرواج   
 من بقية الشروح األخرى، المنهج الذي كان قد اعتمده ابن يعيش لشرحه، فابن يعيش لم يقف مكتوف 

 



 1 

أليدي أمام نص الزمخشري مكتفيا فقط بتوضيحه، وشرحه، وتوضيح ما غمض فيه كما فعل غيره من ا
نما كان ابن يعيش فضال عما سبق ناقدا، ومحلال، ودارسا، ومحققا لكثير  الشارحين الذين شرحوا هذا الكتاب، وا 

 من قضاياه.

قد، والمخالفة له في بعض اآلراء التي لقد تجرأ ابن يعيش على نص الزمخشري في كثير من المواضع بالن   
أو المعارضة من ابن يعيش لم يكن الهدف من ورائه  ،كان الزمخشري قد طرحها في الكتاب، ولكن هذا النقد

نما كان الهدف من ورائه خدمة العلم والعلماء، لذلك لم تخرج هذه  إظهار الشخصية، أو االنتقاص من اآلخر، وا 
 ن أدب العلماء.واالختالفات ع ،االعتراضات

ولعل ما يميز هذا الشرح عن بقية الشروح األخرى بروز شخصية ابن يعيش فيه بشكل واضح، فالمتصفح     
راح األخرين ركزوا جهودهم على شرح نص الزمخشري وتوضيحه، دون أدنى  للشروح األخرى يالحظ أن الشُّ

كل جلي وواضح، فبعدما يعرض رأي مساهمة منهم، أما ابن يعيش فقد ظهرت شخصيته في هذا الشرح بش
قين في تلك الزمخشري في القضية يقوم بدوره بتوضيحها بلغته الخاصة به، ومن ثم يعرض رأي النحاة الساب

رأيه فيها إما بشكل مباشر، أو من خالل اعتماده أسلوبي الترجيح واالختيارات، وهو ما  المسألة، ومن ثم يطرح
 سأسلط الضوء عليه في هذا البحث.

نما تعدى بنقده       ،وتجدر اإلشارة إلى أن ابن يعيش لم يكتِف في شرحه بمعارضة الزمخشري وحده وا 
ومعارضته النحاة السابقين عليه، والمطالع لهذا الكتاب يلمس ذلك بشكل واضح في الكثير من مسائل الكتاب، 

 التي كانت مدار أخذ ورد بين النحاة.

ن كان قد  لذا عمدت في هذا البحث إلى      تسليط الضوء على أبرز مساهمات ابن يعيش في هذا الشرح، وا 
ُوقف على بعضها من قبل الدكتور عبد اللطيف الخطيب في كتابه " ابن يعيش وشرح المفصل"، إال أنني ومن 
خالل مطالعتي للكتاب وجدت أن البن يعيش مساهمات أخرى في هذا الشرح، غير التي كان قد وقف عليها 

 في كتابه ، لذلك أحببت أن أتتبعها للمزيد من الفائدة. الخطيب

أما المنهج الذي اعتمدت في هذه الدراسة، فقد كان منهجا وصفيا تحليليا يقوم، على رصد الظاهرة        
 راسة فعلى سبيل المثال ال الحصر:ومناقشتها. أما أبرز المصادر التي اعتمدت عليها في هذه الد

نباري، وشرح واإلنصاف في مسائل الخالف البن األ عاني القرآن للفراء، والمقتضب للمبرد،الكتاب لسيبويه، وم 
واالرتشاف ألبي حيان، ومغني اللبيب البن هشام، وشرح األشموني ألبي الحسن، وشرح التسهيل البن مالك، 

ذا فضال عن كتب التصريح على التوضيح لألزهري، والنحو الوافي لعباس حسن، وغيرها من الكتب األخرى، ه
التراجم التي أفدت منها كثيرا في ترجمة األعالم، والتي منها: كتاب أنباه الرواة للقفطي، وكتاب معجم األدباء 

 لياقوت الحموي، وكتاب وفيات األعيان البن خلكان، وكتاب بغية الوعاة للسيوطي.
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لما اتسم به من الميزات  ؛نفيه حقه إن الحديث عن شرح المفصل طويل وشائق، لذلك مهما تحدثنا عنه فلن   
وكثرتها، لذلك سأدلف إلى موضوع  ،التي جعلته يتبوأ هذه المنزلة العظيمة من بين الشروح األخرى على تعددها

بحثي مباشرة من باب االختصار، وعدم إطالة الموضوع، ومن أبرز األمور التي سأطرحها من خالل هذا 
 يعيش في هذا الشرح:البحث، والتي تعد من مساهمات ابن 

 ـ ترجيحات ابن يعيش.

 ـ اختيارات ابن يعيش.

 ـ اعتراضات ابن يعيش على النحاة السابقين عليه.

 على الزمخشري.ـ اعتراضات ابن يعيش 

 ـ انفرادات ابن يعيش.

 أوال: ترجيحات ابن يعيش: 

يعرض رأي الزمخشري ويوضحه لقد اعتمد ابن يعيش على هذا األسلوب كثيرا في طرح قضاياه، فبعدما        
بلغة سهلة واضحة، بعيدا عن الغلو، والمبالغة، والتعقيد، يعرض آراء النحاة بتفاصيلها في تلك المسألة، السيما 
إن كانت تلك المسألة مدار أخذ، ورد بين النحاة، عندها كان يحاول إبداء رأيه من خالل هذا األسلوب 

د تلك اآلراء المطروحة في القضية، مع بيان السبب الذي دفعه إلى )الترجيح(، وذلك من خالل ترجيحه ألح
 ،تبني ذلك الرأي، والمتصفح للكتاب يلمس مدى اعتماد ابن يعيش على هذا األسلوب في الطرح بشكل واضح

وجلي، ومن أبرز األمثلة التي تبدَّى فيها هذا األسلوب في الطرح ال الحصر، ما ذهب إليه النحاة في تاء 
على أن األلف في )كلتا(  للتأنيث، والتاء بدل من الم  (8)(، حيث اختلف النحاة في أصلها، فسيبويه)كلتا

:" (10)فذهب إلى أن التاء للتأنيث، واأللف الم الكلمة.  قال ابن يعيش في ذلك (9)الكلمة، أما أبو عمر الجرمي
ء، وأنه ليس في األسماء) ِفْعَتٌل(، والثاني: أن تاء التأنيث ال واألوجه األول، وذلك ألمرين: أحدهما: ندرة البنا

تكون في األسماء المفردة إال وقبلها مفتوح، نحو: )حمَزة(، و)طلَحة(، و)قائَمة(، و)قاعَدة(؛ و)كلتا( اسم مفرد 
مة؛ فلو سميت عندنا، وما قبل التاء فيه ساكن، فلم تكن تاؤه للتأنيث، مع أن تاء التأنيث ال تكون حشوا في كل

 رجال بـ )كلتا(، لم تصرفه في معرفة، وال نكرة، كما لو سميت بـ )ذكرى(، و )سكرى(، ألن األلف للتأنيث".   

ومن األمثلة التي يتبدى فيها هذا المنهج لدى ابن يعيش الخالف بين النحاة على لحاق ألف الندبة للصفة،      
نما  (11)فسيبويه والخليل ال يجيزان لحاق ألف الندبة للصفة؛ وذلك ألن الصفة ليست المقصود بالندبة، وا 
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على جواز ذلك، وحجتهم في  (12)المندوب الموصوف هو المقصود بالندبة. أما الكوفيون ويونس من البصريين
 ذلك أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد.

أما ابن يعيش فقد رجح المذهب األول، وهو مذهب سيبويه والخليل القاضي بعدم جواز ذلك. قال ابن يعيش  
كالمضاف إليه؛ ألن المضاف إليه داخل في المضاف، ولذلك  :" والمذهب األول، إذ ليست الصفة(13)في ذلك

ن شئت ال تصف".   يلزمه، وأنت بالصفة بالخيار، أن شئت تصف وا 

  (14)وكذلك القول في أصل )ويٌح، و يٌل، ويٌب، ويٌس(، ذهب سيبويه والبصريون     

 إلى أن أصلها)ويح(، و)ويل(، )ويب(، )ويس(، ُأدخلت عليها كاف الخطاب. (15)جميعهم

فذهب إلى أن أصلها كلها )وي(، فأما )ويلك( فهي )وي( زيدت عليها الم الجر، فإذا كان بعدها ( 16)أما الفراء 
ن كان بعدها ظاهر جاز فتح الالم وكسرها، ففتح الالم مضمر كانت الالم مفتو  حة كقولك: )ويَلك(، و )ويَله(، وا 

مع الظاهر لغة، وهو األصلح فيها، والكسر على قياس االستعمال. أما ابن يعيش فذهب إلى أن الرأي في هذه 
" والقول ما قال سيبويه، ولو كان األمر على ما قاله الفراء لما (17) المسألة هو رأي سيبويه، وعلل ذلك بقوله:

 قيل: ويٌل، لزيٍد، بضم الالم والتنوين".

ن كان المنادى مبهما كان حكمه كحكم غير المبهم، إال أنه (18)وكذلك قول ابن يعيش في تابع المنادى     : " وا 
األجناس، فتقول: )يا أيُّها الرجُل أقبل(، فيكون )أي( و )الرجل( كاسم واحد، فـ يوصف بالرجل، وما أشبهه من 

، والرجل نعته، وال يجوز أن يفارقه النعت؛ ألن )أيا( اسم مبهم  لم يستعمل إال بصلة إال في  )أي( مدعوٌّ
نصب ذلك حمال  (19)زنياالستفهام والجزاء، فلما لم يوصل ُألزم الصفة لتبيينه كما تبينه الصلة. وقد أجاز الما

 (20)على الموضع قياسا على غير المبهم، والصواب كما ذكرنا للمانع المذكور".

ض لقضية تثنية ومن األمثلة التي يتجلى فيها هذا األسلوب في طرح القضايا عند ابن يعيش عندما عر      
على أن )كال( اسم مفرد يفيد معنى التثنية، كما أن )ُكال( اسم مفرد يفيد معنى  (21))كال(، فسيبويه والبصريون
ى لفظا ومعنى. أما ابن يعيش فكعادته رجح ما فذهبوا إلى أن )كال( اسم مثن  (22)الجمع والكثرة، أما الكوفيون

: " والصواب (23)ذهب إليه سيبويه والبصريون من أن )كال( اسم مفرد يفيد معنى التثنية، قال ابن يعيش في ذلك
 مذهب البصريين، بدليل جواز وقوع الخبر عنه مفردا، نحو قولك: كال أخويك قادم ". 

قد فصل بين ألقاب  (24)ومن ذلك أيضا عندما تناول ابن يعيش الحديث عن ألقاب اإلعراب بيَّن أن سيبويه   
ت حركات اإلعراب، وألقاب حركات البناء، فجعل مصطلحات )الرفع والنصب والجر والجزم(، مصطلحات حركا

أن الكوفيين قد  (25)اإلعراب، و الضمة والفتحة والكسرة والوقف مصطلحات حركات البناء، وبيَّن ابن يعيش
خالفوا سيبويه في ذلك وقالوا بـ الضمة الالزمة رفعا والفتحة والكسرة نصبا وجرا، عندئذ رجح ابن يعيش رأي 
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:" اعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب (26)لما فيه من الفائدة. قال ابن يعيش في ذلك ؛يينسيبويه على رأي الكوف
حركات اإلعراب، وألقاب حركات البناء، فسمى حركات اإلعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما، وحركات البناء، ضما 

هذا االسم مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، ُعلم بهذه األلقاب أن وفتحا وكسرا ووقفا؛ للفرق بينهما. فإذا قيل: 
ودخول عامل آخر يحدث عمله...وقد خالفه الكوفيون، وسموا الضمة الالزمة  ،عامال عمل فيه يجوز زواله

 رفعا، والفتحة والكسرة نصبا وجرا. والصواب مذهب سيبويه؛ لما فيه من الفائدة.  

لطرح عند ابن يعيش من خالل مناقشته لمبحث أنواع الخبر المفرد السيما أيضا يتضح هذا األسلوب في ا   
القسم الذي ال يتحمل الضمير، فابن يعيش بيَّن أن الخبر المفرد على ضربين: أحدهما ما يتحمل الضمير، 
ال ويكون ذلك في المشتقات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل، أما القسم اآلخر، وهو ما 

يتحمل الضمير، وذلك يكون في األسماء المحضة، وقد خالف الكوفيون وجماعة من البصريين ذلك على أن 
ن كان من األسماء المحضة فهو متحمل للضمير؛ ألن فيه معنى الصفة ، عندئٍذ خالف ابن (27)الخبر المفرد وا 

المذهب، وبيَّن أن المذهب الصحيح واألرجح هو المذهب يعيش الكوفيين ومن ناصرهم من البصريين في هذا 
:" والصحيح األول؛ وعليه (28)األول القائل بعدم تضمن االسم الجامد الواقع خبرا للضمير، وعلل ذلك قائال

فيه من معنى وذلك لما  ، ال من جهة المعنى؛األكثر من أصحابنا؛ ألن تحمل الضمير إنما كان من جهة اللفظ
 االشتقاق، ولفظ الفعل، وهو معدوم هاهنا".  

نالحظ من خالل العرض السابق لألمثلة مدى اعتماد ابن يعيش على هذا األسلوب حيث اعتمد عليه كثيرا     
وتوضيحها، وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من األمثلة ال يتسع المجال لطرحها  ،في طرح القضايا

 من باب اإلفادة. (29)يعيش فيها هذا المنهج، سأكتفي باإلشارة إلى بعض مواضعهااعتمد ابن 

 ثانيا: اختيارات ابن يعيش:

ثيرا في شرحه لمفصل أيضا يعد هذا األسلوب أحد األساليب المعتمدة التي اتكأ عليها ابن يعيش ك     
الزمخشري، وهذا األسلوب ال يقل أهمية عن سابقه، حيث يقوم ابن يعيش في هذا الجانب بعرض األوجه الجائزة 
في القضية، غير مكتٍف بذلك، بل يعلل ويبين السبب الذي دعا العلماء لتبني تلك اآلراء، ومن األمثلة التي 

ب حذف المنادى من جواز حذف المنادى لداللة حرف النداء يتضح فيها هذا األسلوب، ما ذهب إليه في با
:" قد يحذفون المنادى لداللة (30)عليه، ومن جواز إثباته على أن تكون )يا( للتنبيه فقط، قال ابن يعيش في ذلك

بؤٌس لزيد. فـ )بؤٌس( ُرفع باالبتداء، والجار حرف النداء عليه، فمن ذلك قولهم:" يا بؤٌس لزيد"، والمراد: يا قوُم 
 والمجرور بعده خبره... ويجوز أن تكون )يا( هنا تنبيها ال للنداء، فال يكون ثم مدعو محذوف".   

يا نفس القضية وهي جواز حذف المنادى)في  (31)ويتضح هذا األسلوب أيضا عندما علَّق على قول الشاعر   
لى ِسمعاِن من جاِر(. حيث قال ابن يعيش في تعليقه على هذا والصالحون، عهللِا، واألقــواِم كلِّــهم لعنــُة 
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:" وأما بيت الكتاب الذي أنشده، فيحتمل الوجهين المذكورين؛ وهو أن يكون ثمَّ منادى محذوف، (32)البيت
لمجرد التنبيه كأنه نبه الحاضرين على  والمراد، يا قوُم، أو يا هؤالء لعنة هللا على سمعان. واآلخر أن يكون)يا(

سبيل االستعطاف الستماع دعائه، و )اللعنة( رفع باالبتداء، و )على سمعان( الخبر. ولو كانت )اللعنة( مناداة 
المنادى محذوف، وهو  : " فـ )يا( لغير اللعنة". وهو يشير بذلك إلى أن(33)لنصبها؛ ألنها مضافة". قال سيبويه

 غير اللعنة.

ويتضح أيضا هذا األسلوب في الطرح من خالل قوله في تعليقه على المثال نفسه، وهو بيت الكتاب: "   
ويروى " والصالحون"، و" الصالحين"، مرفوعا ومخفوضا. فالخفض أمره ظاهر، وهو العطف على لفظ اسم هللا، 

وف األول، ومن رفع فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون محمواًل على كما ُخفض المعط ،فُخفض المعطوف الثاني
معنى اسم هللا تعالى، إذ كان فاعال في المعنى، والفاعل مرفوع... والوجه اآلخر: أن يكون معطوفا على المبتدأ 

 الذي هو )لعنة هللا(، أي: ولعنة الصالحين".

اد ابن يعيش على هذا األسلوب في الطرح، ما ذهب ومن األمثلة على ذلك أيضا، والتي تُبيِّن مدى اعتم     
:" قد تقدم (34)إليه في باب المفعول معه، عندما عرض لقضية العطف على الضمير المخفوض، حيث قال

مٍر"؛ ألن قولنا: إن الجر ال يجوز حمال على المضمر المجرور، نحو قولك: "ماُلك وزيٍد" و " ما شأنك وع
)واتقوا هللا الذي  (35)العطف على المضمر المجرور ال يجوز إال بإعادة الخافض. ولذلك استضعفوا قراءة حمزة

تساءلون به واألرحاِم(، فحملها قوم على إضمار الجار، كأنه قال: وباألرحاِم، ثم حذف الباء، وهو يريدها على 
خيٍر عافاك هللا"، يريد: بخير. وحملها قوم على القسم، حد ما روي عن رؤبة أنه قيل له: كيف أصبحت؟ فقال:" 

كأنه أقسم باألرحام؛ ألنهم كانوا يعظمونها. كل ذلك لتعذر الحمل على المضمر المجرور، فإن جئت باسم 
ظاهر نحو قولك:" ما شأن عبدهللا وزيٍد"، و" ما لمحمٍد وعمرٍو"جاز الجر والنصب، والجر أجود؛ ألنه حمل 

ن كان مرجوحا؛ ألن على الظاهر، و  ليس فيه تكلف إضمار، وال عدول عن الظاهر إلى غيره، والنصب جائز وا 
 المعنى يعطيه، وليس ثمَّ مانع يمنعه".

يتبدى لي أن هذا األسلوب في الطرح وهو ما يسمى بـ )االختيارات( قد تجلى في هذا المثال بشكل واضح      
 وجوه الجائزة في قراءة حمزة، مبينا حجته في كل وجه.  وصريح، السيما عندما أخذ ابن يعيش يعرض ال

ومن األمثلة على ذلك أيضا ما ذهب إليه في باب المنادى المرخم من أنه ينقسم إلى قسمين: مفرد      
ومركب، فالمفرد على قسمين: قسم يحذف منه في الترخيم حرف واحد، ومثَّل على ذلك بـ )عامر(، و )حارث(، 

:"  (36)لجائزة في هذا النوع، وهي الضم، و الكسر، ومّثل على ذلك ببيت من الشعر،  حيث قالوبيَّن األوجه ا
اعلم أن المرخم يكون مفردا، أو ومركبا. والمفرد على ضربين: أحدهما: ماال يحذف منه في النداء إال حرف 

رٍث( وشبههما: )يا عاِم(، و)يا حاِر(. ويجوز فيه الضم والكسر. قال واحد، نحو قولك في )عامٍر(، و )حا
 : (37)مهلهل
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ُِ ال تجهْل  ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ وراِت واألحالمِ يا حاِر  على أشياِخنا      إنَّا ذوو السَّ

 والثاني: ما يحذف منه في الترخيم حرفان...".

:" ومن ذلك قولهم" رأسك (38)ومثال ذلك أيضا توجيهه لقوله:" رأَسَك والحائَط" في باب التحذير، حيث قال   
نا بفعل مضمر، و)الحائط( مفعول معه، والتقدير: دع رأسك والحائط، أي مع والحائط" فينتصب )الرأس( هاه

الحائط، كقولك:" استوى الماُء والخشبَة". ويجوز أن يكون التقدير: اتِق رأسك أن يدق الحائط، واتِق الحائط أن 
 يصيب رأسك، فينتصب كل واحد منهما بفعل مقدر".

أيضا بيَّن ابن يعيش األوجه الجائزة في قولك:)أهلَك والليَل(، فابن يعيش يرى أنهما  (39)وفي الباب نفسه   
منصوبان بفعلين مقدرين تقديرهما في األول )بادر(، و في الثاني)سابق(، أي، بادر أهلك، وسابق الليل، ويرى 

وب منصوب، عندئٍذ بجواز نصب الثاني)الليل( من خالل عطفه على االسم األول، والمعطوف على المنص
 يكون من باب عطف المفرد على المفرد، وهذا وجه جائز أيضا. 

، فال تكاد ن الطرحلنا من خالل األمثلة المسوقة آنفا مدى اعتماد ابن يعيش على هذا الجانب م يتضح    
فإنما  أو أكثر على هذا األسلوب، وهذا إن دّل على شيء ،إال وتجد مثاال ،تقلب صفحة من صفحات الكتاب

يدل على مدى اعتداد ابن يعيش بهذا الجانب، فهو يطرح القضية ويبين األوجه الجائزة فيها متبعا ذلك بالشرح 
والتفصيل، وهذا يقودنا كذلك إلى أمر هام جدا وهو تلمُّس مدى الثقافة الواسعة التي كان يتميز بها ابن يعيش، 

نما  فهو ذو ثقافة واسعة، ويدل على ذلك أن هذا الكتاب لم يقتصر على جانب معين من جوانب علم اللغة، وا 
جاء عبارة عن موسوعة شاملة لجميع تلك الجوانب، وابن يعيش لم يقتصر في هذا األسلوب من الشرح 

 والتوضيح على جانب دون آخر من الجوانب التي حواها الكتاب، والقارئ للكتاب يلمس ذلك بشكل واضح.

هناك عددا كبيرا من األمثلة تمثل هذا الجانب ال يتسع المجال لطرحها كاملة،  وتجدر اإلشارة إلى أن       
نما أحببت فقط أن ُأمثل عليها، وسُأشير في الحاشية إلى بعض مواطنها  في الكتاب من باب اإلفادة.   (40)وا 

 

 

 راضات ابن يعيش على النحاة السابقين:ثالثا: اعت

كنت قد نوهت في بداية البحث أن ابن يعيش لم يقتصر في كتابه على آلية الشرح والتوضيح فقط، بل    
ذكرت أنه تجاوز هذه الجزئية فضال عما أعطاها من االهتمام والرعاية حتى خرج الكتاب بالصورة السهلة 

، فابن ظيم، إلى ما هو أبعد من ذلككافة في هذا اإلرث الحضاري الع الواضحة التي يطمح إليها طلبة العلم
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وشارحا، ومحققا أيضا، والدارس للكتاب يلمس ذلك بشكل واضح  ،وناقدا ،ومحلال ،يعيش كان دارسا للكتاب
 وجلي.

التي  لم يقتصر ابن يعيش في توجيهه للقضايا واآلراء المطروحة في الكتاب على تلك القضايا أو اآلراء     
نما تعدى نقده ودراسته لجميع اآلراء التي هي موضع أخذ ورد بين النحاة، ومن ثمَّ  ،تمس الزمخشري وحده، وا 

نما تعداها إلى من سبقهما من النحاة، ولكن ال  فنقده لم يقتصر على اآلراء التي كان قد باح بها الزمخشري، وا 
ن الهدف من ورائه التعصب للرأي، أو االنتقاص من علم أو االعتراض لم يك ،بد من اإلشارة إلى أن هذا النقد

نما الهدف منه خدمة العلم واألخالق في  ،والعلماء، لذلك ابن يعيش لم يخرج عن حدود األدب ،اآلخرين، وا 
 نقده. واألمثلة اآلتية تبين ذلك بوضوح.

في باب التنازع، حيث ذهب الفراء إلى أن كال الفعلين في باب التنازع عامل  (41)لقد خالف ابن يعيش الفراء    
ا الرأي المنسوب إلى الفراء ووصفه بالضعف. قال ابن في االسم المتنازع عليه، عندها انتقد ابن يعيش هذ

أو نحوهما من األسماء العاملة، ووجهتهما إلى مفعول واحد،  ،:" اعلم أنك إذا ذكرت فعلين(42)يعيش في ذلك
ة المعنى إذ كان فاعال لألول، نحو: "ضربني وضربُت زيدًا" فإن كل واحد من الفعلين موجه إلى زيد من جه

ومفعوال للثاني، ولم يجز أن يعمال جميعا فيه؛ ألن االسم الواحد ال يكون مرفوعا ومنصوبا في حال واحدة. على 
أن الفراء قد ذهب إلى أنك إذا قلت:" قام وقعد زيد" فكال الفعلين عامل في )زيد(. وهو ضعيف؛ ألن من الجائز 

من النواصب، وحينئذ يؤدي إلى أن يكون االسم الواحد مرفوعا ومنصوبا في حال  تغيير أحد العاملين بغيره
ذا لم يجز أن يعمال فيه معا، وجب أن يعمل أحدهما فيه، وتقدر لآلخر معموال يدل عليه  واحدة، وذلك فاسد، وا 

 المذكور".

* في أن (43)لفته ألبي الحسنومن األمثلة التي تبدى فيها مدى مخالفة ابن يعيش لمن سبقه من النحاة، مخا    
ما بعد واو المعية التي بمعنى مع منصوب على الظرف، أما ابن يعيش فقد نعت هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو 

:" وأما ما ذهب إليه أبو الحسن من أن ما بعد الواو منتصب على (44)الحسن بالضعف، حيث قال في ذلك
الظرف، فضعيف؛ ألن قولك: )استوى الماُء والخشبَة(، و )سرُت والنيَل(، و)كنُت وزيدًا كاألخوين( ليست 

 األسماء فيها ظروفا، فال تنتصب انتصابها".

ر فعل، فابن يعيش يرى أن هذا الذي يرى أن المفعول معه منصوب بإضما (45)أيضا مخالفته للزجاج*     
:" وأما ما ذهب إليه الزجاج من (46)الرأي ضعيف وال ُيحمل عليه ما ُوِجد مندوحة عنه. قال ابن يعيش في ذلك

 أنه منصوب بإضمار فعل، فهو ضعيف، ال يحمل عليه ما ُوجد مندوحة عنه".

عامة في هذه المسألة حيث ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على  (47)أيضا مخالفته للكوفيين    
 :" وأما ما ذهب إليه الكوفيون(48)الخالف، عندئٍذ نعت ابن يعيش رأيهم هذا بالضعيف جدا. قال ابن يعيش
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فضعيف جدا؛ ألنه لو جاز نصب الثاني، ألنه مخالف لألول، لجاز نصب األول أيضا ألنه مخالف؛ ألن 
 الثاني إذا خالف األول، فقد خالف األول الثاني. فليس نصب الثاني للمخالفة أولى من نصب األول".

الذين ذهبوا إلى أن المبتدأ يرفع الخبر،  (49)مثال آخر على مخالفته من سبقه من النحاة، مخالفته للكوفيين   
والخبر يرفع المبتدأ، إذن هما يترافعان، فبعدما عرض ابن يعيش رأي كل من الكوفيين والبصريين في هذه 

ن يعيش إلى أن ما المسألة المطولة، والتي أفرد لها ابن األنباري مسألة خاصة في كتابه اإلنصاف، ذهب اب
 جاء به الكوفيون ما هو إال كالم فاسد ألنه يؤدي إلى محال.

:" وهي مسألة اختلف فيها العلماء؛ فذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، (50)قال ابن يعيش في ذلك    
؛ ألنه يؤدي إلى محال؛ وذلك أن العامل حقه أن يتقدم على والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان... وهو فاسد

ذا قلنا: إنهما يترافعان، وجب أن يكون كل واحد منهما قبل اآلخر، وذلك محال".   المعمول، وا 

اقع في موقع الخبر، فالبصريون وابن في مسألة انتصاب الظرف الو  (51)واعترض ابن يعيش على الكوفيين   
، (53). أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنه منصوب على الخالف(52)يعيش على أنه منصوب بتقدير فعل االستقرار

في هذه المسألة ونعته بالضعف والفساد، مبينا  عندها اعترض ابن يعيش على ما جاء به الكوفيون من رأي
:" اعلم أنك إذا قلت: )زيٌد (54)الوجه الصحيح في ذلك من خالل الشرح والتوضيح، قال ابن يعيش في ذلك

وع، والظرف عندك(، فـ )عندك( ظرف منصوب باالستقرار المحذوف سواء كان فعال أو اسما، وفيه ضمير مرف
ذا قلت: )زيٌد في الدار، أو من الكراِم(، فالجار والمجرور في  وذلك الضمير في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ، وا 
موضع نصب باالستقرار على حدِّ انتصاب )عندك(... ثم الجار والمجرور والضمير المنتقل في موضع رفع 

زيٌد عندك أو خلفك(، لم ينتصب )خلفك(، أو )عندك( بأنه خبر المبتدأ. وذهب الكوفيون إلى أنك إذا قلت: )
نما ينتصب بخالف األول؛ ألنك إذا قلت: )زيٌد أخوك(، فزيد هو األخ، فكل واحد  بإضمار فعل وال بتقديره، وا 
ذا قلت: )زيد خلفك(، فإن )خلفك( مخالف لـ )زيد(؛ ألنه ليس إياه، فنصبناه بالخالف. وهذا  منهما رفع اآلخر، وا 

د؛ ألنه لو كان الخالف يوجب النصب، النتصب األول كما ينتصب الثاني؛ ألن الثاني إذا خالف قول فاس
األول، فقد خالف األول الثاني أيضا؛ ألن الخالف عدم المماثلة، فكل واحد قد فعل بصاحبه مثل ما فعل 

 صاحبه به". 

ْن أحٌد من (56)الذي ذهب إلى أن )أحٌد( في قوله تعالى (55)ومن ذلك أيضا اعتراضه على الفراء :) وا 
لعائد الذي عاد إليه، وهو ضمير الفاعل الذي في المشركين استجارك فأجره حتى يسمَع كالَم هللا(، مرتفع با

:" وهو قول فاسد؛ ألنا إذا رفعناه بما قال، فقد جعلنا )استجارك( خبرا لـ (57))استجارك(، قال ابن يعيش في ذلك
 )أحد( وصار الكالم كالمبتدأ والخبر".
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د من األمثلة التي عارض فيها ابن يعيش النحاة السابقين، وهذه وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العدي    
االعتراضات لم تقتصر على باب معين من أبواب الكتاب، بل جاءت مبثوثة في ثنايا الكتاب ال يتسع المقام 

من باب الفائدة لمن أراد (58)للوقوف عليها كاملة، لذلك سأكتفي باإلشارة إلى بعض مواضعها في الحاشية 
 تتبعها.

 رابعا: اعتراضات ابن يعيش على الزمخشري:  

ف كنت قد ذكرت مسبقا بأن ما جعل هذا الشرح في غاية من الروعة والتميز، هو أن ابن يعيش لم يق    
والتحليل كما فعل غيره من الشراح  ،مأسور اليدين أمام نص الزمخشري مؤمنا بكل ما أورده، مكتفيا فقط بالشرح

الذين اكتفوا بالشرح والتحليل لنص الزمخشري، أما ابن يعيش فقط خرج على نص الزمخشري بالنقد واالعتراض 
 كلما سنحت الفرصة بذلك.

أو المخالفات التي خرج فيها ابن يعيش على الزمخشري لم يكن  ،عتراضاتوتجدر اإلشارة إلى أن هذه اال     
نما كان الهدف من ورائها الوقوف  ؛القصد من ورائها إبراز الشخصية، أو االنتقاص من شخصية الزمخشري، وا 

على تلك الهفوات التي وقع فيها الزمخشري دون قصد، وتصحيحها؛ ليخرج الكتاب بالصورة التي يتمناها كل 
طالب علم للمصدر الذي يريد اإلفادة منه، والتأطير لبعض القضايا التي جانب فيها الزمخشري الصواب، ولعل 

والمخالفات التي رصدها ابن يعيش على الزمخشري لم يخرج فيها ابن  ،ما يدل على ذلك أن هذه االعتراضات
قاص من قدره، وهو ما سُأسلط عليه أو الطعن في شخصية اآلخر، أو االنت ،يعيش على حدود األدب واألخالق

االعتراضات التي اعترض فيها ابن يعيش على نص  لجزئية من خالل طرح نماذج على تلكالضوء في هذه ا
 الزمخشري، بعد ذلك سأشير إلى مواطن بعضها في الحاشية من باب اإلفادة، ومن ذلك:

من أن الهدف من ورائه، هو إنشاء كتاب في اإلعراب محيط  (59)ما أورده الزمخشري في خطبة الكتاب   
:" (60)كبكافة األبواب، عندئٍذ تدخل ابن يعيش معترضا على قول الزمخشري )بكافة(، قال ابن يعيش في ذل

وقوله: "بكافة األبواب" شاذ من وجهين: أحدهما: أن )كافة( ال تستعمل إال حااًل، وهاهنا قد خفضها بالباء، على 
أنه ورد منه شيء في الكالم عن جماعة من المتأخرين كالفارقي الخطيب، والحريري، وقد عيب عليهما ذلك، 

ه لجأوا إلى القياس، واالستعمال ما ذكرناه. والوجه الثاني أنه استعمله في غير األناسي، و والذين استعملو 
 )الكافة( الجماعة من الناس لغة". 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن كلمة )كافة( وردت مضافة في رسالة عمر بن الخطاب إلى بني كاكلة حيث   
:" قد جعلت آلل بني كاكلة على كافة المسلمين لكل عام مئتي مثقال ذهبا إبريزا". ولما آلت الخالفة (61)يقول

إلى علي بن أبي طالب، ُعرض عليه هذا الكتاب، فنفَّذ لهم ما فيه، وكتب بخطه:" هلل األمر من قبُل ومن بعُد، 
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أول من اتبع أمر من أعز اإلسالم، ونصر الدين واألحكام عمر بن الخطاب ـ رضي  ويومئذ يفرح المؤمنون. أنا
 هللا عنه ـ ورسمت آلل بني كاكلة بمثل ما رسم...". 

نفسه " االسم مادلَّ على معنى في (62)أيضا اعترض ابن يعيش على قول الزمخشري في تعريفه لالسم      
 ،) داللة مجردة عن االقتران، وله خصائص منها...". عندئٍذ اعترض ابن يعيش على قول الزمخشري:)ما دلَّ

( ترجمة عن (63)قال ابن يعيش معلقا على ذلك (، فقوله:)ما دلَّ :" وأما قول صاحب الكتاب في حده)ما دلَّ
لُقُبُل الثالث نحو: )كلمٍة(. ولو صرَّح بها لكان أدلَّ على الحقيقة؛ ألنه أقرب إلى الحقيقة التي يشترك فيها ا

المحدود، إذ )ما( عام يشمل كل دال من لفظ وغيره، والكلمة لفظ، واالسم المحدود من قبيل األلفاظ، لكنه وضع 
 العام في موضع الخاص".

وحضاجر وسراويل في التقدير جمع  (64) ف:"وقال الزمخشري في مبحث األسماء التي تمنع من الصر      
:" فأما قول صاحب الكتاب: (65)ِحْضَجر و سْروالٍة". بعد ذلك عقب ابن يعيش على ما أورده الزمخشري بقوله

اولٍة، فإشكال أورده على نفسه؛ ألنه قد تقدم من قاعدة هذا وحضاِجر وسراويل، في التقدير جمع ِحْضَجر وِسرْ 
 الباب أن يكون جمعا ال نظير له في اآلحاد، و)حضاجر( على زنة )دراهم( و)سواِهم(.

في )هند(، و)دعد(،  منع الصرف وجوازه في نحو )نوح(، و)لوط( على شبيهه (66)هذا وقد قاس الزمخشري   
:" واعلم أن اعتمادهم في نحو: (67)وقد عدَّ ابن يعيش ذلك مأخذا على الزمخشري، قال ابن يعيش في ذلك

)هند(، و)دعد(، وما كان مثلهما الصرف ومنعه، واعتمادهم في نحو: )نوح(، و)لوط( الصرف البتة، مع 
فة، لسكون أوسطهما، دليل على أن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة. وصاحب تساويهما في الخ

الكتاب لم يفرق بين )هند(، و)جمل( وبين )لوط(، و)نوح(، وجعل حكم )نوح(، و)لوط(، في الصرف ومنعه كـ 
 )هند(، و)دعد(؛ وهو القياس، إال أن المسموع ما ذكرنا".

ما(، و )ال( المشبهتين بـ )ليس(، أنه ال يصح دخول الباء إال على لغة أهل وذكر الزمخشري أيضا في باب )   
:"ودخول الباء في الخبر، نحو قولك: )ما زيٌد بمنطلٍق(، (68)الحجاز؛ ألنك ال تقول: زيد بمنطلق، قال الزمخشري

ل: )زيٌد بمنطلٍق(، عندئٍذ اعترض ابن يعيش على ما ذهب إليه إنما يصح على لغة أهل الحجاز، ألنك ال تقو 
:" وقوله:" ال يصح دخول الباء إال على لغة أهل الحجاز ألنك ال تقول:"زيد بقائم"، يريد أن (69)الزمخشري فقال

تدأ. وهذا فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين، وليس ما بعد )ما( التميمية مبتدأ وخبر، والباء ال تدخل في خبر المب
بسديد؛ وذلك ألن الباء إن كان أصل دخولها على )ليس(، و)ما( محمولة عليها الشتراكهما في النفي، فال فرق 
(، فالتميمية والحجازية  ن كانت دخلت في خبر )ما( بإزاء الالم في خبر )إنَّ بين الحجازية والتميمية في ذلك. وا 

، وهو قولهم:"ما أنت بشيٍء إال شيٌء ال يعبأ به". برفع )شيء( (70)اء، ويدل على ذلك مسألة الكتابفي ذلك سو 
 على البدل من موضع الباء لتعذر الخفض والنصب". 
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لزمخشري أيضا خالف ابن يعيش الزمخشري في تصغير )َجْحَمِرش(، على )ُجَحْيِرش(، بحذف الميم، قال ا    
:" ومنهم من يقول )ُفَرْيِزق(، و)ُجَحْيِرش(، بحذف الميم؛ ألنها من الزوائد". قال ابن يعيش في (71)في ذلك

( )ُجَحْيِرش( بحذف الميم؛ فليس :" فأما قول صاحب الكتاب في)َجَحْمِرش(72)اعتراضه على قول الزمخشري
ن كانت من حروف الزيادة، فهي بعيدة من الطرف، غير مجاورة له، فلم  بصحيح، وأظنه سهوا؛ ألن الميم، وا 

لفوات أحد وصفي العلة؛ وألن الميم في )جحمرش( ثالثة، والثالث  ؛يحسن إال حذف الشين، نحو: )ُجَحْيِمر(
 يؤتى به في التصغير ضرورة".

من أنه ال يتصل باسم  (73)ن ذلك ما ذهب إليه صاحب الكتاب )الزمخشري( في باب اإلضافة اللفظيةوم    
م ف هذا المذهب"، ث:" وال أعر (74)الفاعل ضمير إال إذا كان مجرورا. عندئذ علق ابن يعيش على ذلك بقوله

:"وقيل: إنه رأي لسيبويه، وقد حكاه الرماني في (75)، فقالحاول أن يجد للزمخشري حجة لتسويغ ما ذهب إليه
شرح األصول". ثم وضح الشارح المشهور من مذهب سيبويه كما ذكره أبو سعيد السيرافي في شرحه  فقال:" إن 

مظهر في هذا الباب، فيقول الكاف في )ضاربوك( في موضع مجرور، ال غير، ألنك سيبويه يعتبر المضمر بال
وهو  ،تقول: )ضاربو زيد( بالخفض، ال غير، والكاف في الضارباك والضاربوك يجوز أن تكون في موضع جر

 االختيار، وأن تكون في موضع نصب؛ ألنك قد تقول:

ذا قلت: الضاربك، كانت : )الحافظو عورة العشيرة(76)الضاربو زيدا على من قال  ( بالنصب، وهو االختيار. وا 
 في موضع نصب ال غير، ألنك لو وضعت مكانه ظاهرا لم يكن إال نصبا، نحو: الضارب زيدا.

ذا اتصل باسم الفاعل في موضع مذهب  أبي الحسن األخفش الذي يجعل المضمر إ (77)ثم ذكر الشارح   
 نصب على كل حال، ويقول:" فهذان المذهبان، فأما ما ذكره صاحب الكتاب فمذهب ثالث ال أعرفه".

حدَّ صاحب الكتاب الصفة "بأنها االسم  عندما (78)أيضا اعترض ابن يعيش على الزمخشري في باب الصفة   
وقوله:" االسم الدال (79)ال على بعض أحوال الذات"، عندئذ اعترض ابن يعيش على هذا التعريف بقوله:" الد

على بعض أحوال الذات" فتقريب، وليس بحد على الحقيقة، ألن االسم ليس بجنس لها، أال ترى أن الصفة قد 
برجل قام، و مررت برجل أبوه قائم، و برجل في الدار، ومن الكرام".  تكون بالجملة، والظرف، نحو" مررت

فقوله:"لفظ" أسدُّ؛ ألنه يشمل االسم والجملة والظرف". وقوله:" الدال على بعض أحوال الذات"، ال يكفي فصال. 
قائمًا". فإن  أال ترى أن الخبر دال على بعض أحوال الذات، نحو:" زيٌد قائٌم"، و" إّن زيدا قائم"، و"كان زيدٌ 

أضاف إلى ذلك الجاري عليه في إعرابه، أو التابع له في إعرابه، استقام حدا، وفصله من الخبر، إذ الخبر ال 
 يتبع الُمخَبر عنه في إعرابه".

:"ويجمع الجمع فيقال (80)أيضا اعترض ابن يعيش على الزمخشري في مبحث صيغ الجموع، قال الزمخشري    
في كل أْفُعل وأْفِعلة: أفاعل، وفي كل أفعال: أفاعيل، نحو: أكالب، وأساور، وأناعيم..." عندئذ عقَّب ابن يعيش 
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نما يوقف عند ما (81)على ذلك بقوله جمعوه من ذلك، :" اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس، فال يجمع كل جمع، وا 
وال يتجاوز إلى غيره، وذلك ألن الغرض من الجمع الداللة على الكثرة، وذلك يحصل بلفظ الجمع، فلم يكن بنا 

:" اعلم أنه ليس كل جمع يجمع، كما أنه ليس كل مصدر يجمع كاألشغال (82)حاجة إلى جمع ثان". قال سيبويه
:" لو قلنا في أْفُلس: أفالس، وفي أكُلب: أكالب، وفي أْدٍل: أداٍل، لم يجز، (83)أبو عمر الجرميوالُحلوم". وقال 

لكتاب:" :" وأما قول صاحب ا(84)فإذن جمع الجمع شاذ". بعد ذلك علق ابن يعيش على قول الزمخشري بقوله
فيقال في كل أْفُعل، وأْفِعلة: أفاعل، وفي كل أفعال: أفاعيل، فتسمُّح في العبارة، والصواب ما ذكرناه... فأما 

 (85)وما أظنه ورد. ولذلك قال الجرمي: " لو قلت: أكالب، لم يجز على أن الجوهري ،تمثيله بأكالب فكأنه قاسه
 قد حكى أكالب في جمع أكلب".   

وال يتسع  ،وبعد هذا العرض الموجز لبعض المواضع التي عارض فيها ابن يعيش الزمخشري وهي ُكُثر   
حاولت اإلشارة إلى بعضها من باب االستئناس، لذلك سأكتفي باإلشارة إلى المجال للوقوف عليها كاملة، لهذا 

 من باب اإلفادة إن شاء هللا تعالى. (86)بقية تلك المواضع في الحاشية

 خامسا: آراء انفرد بها ابن يعيش:  

لم يكتِف ابن يعيش في شرحه لمفصل الزمخشري بهذه اإلسهامات التي كنت قد أوردتها في هذا 
البحث، من خالل األساليب المتعددة التي كان قد اعتمدها في طرح المادة وتوضيحها كـ )االختيارات، و 

لترجيحات، واالعتراضات سواء أكانت على الزمخشري نفسه أم على من سبقهما من النحاة(، إنما تعدت هذه ا
ظفها و اإلسهامات إلى ما هو أبعد من ذلك، حتى لنجد في العديد من المواضع أن البن يعيش آراء انفرد بها و 

أو يقدم لها  ،ان يعبر عن تلك اآلراءوتوضيحه للكثير من القضايا، لذلك تجده في الكثير من األحي ،في شرحه
 بقوله: والصواب عندي، أو بقوله: وأرى، أو والصواب كذا.

وتجدر اإلشارة أن هذه اآلراء لم تسلم من النقد والرد ممن تاله من النحاة، كلما وجدوه قد خرج عما هو     
ستئناس، بعد ذلك سأشير إلى من باب اال ؛مألوف لديهم، لذلك سأحاول في هذه العجالة أن أقف على بعضها

 أبرز المواضع التي وردت فيها آراء البن يعيش في الحاشية، لإلفادة منها أن شاء هللا.

 ومن هذه اآلراء:  

ما ذهب إليه ابن يعيش من أن الفائدة من تنوين الترنم التطريب، ويكون معاقبا بما فيه من الغنة 
معاقبا  ،والقوافي للتطريب ،:" وهذا التنوين يستعمل في الشعر(87)لحروف المد واللين. قال ابن يعيش في ذلك

بما فيه من الغنة لحروف المد واللين، وقد كانوا يستلذون الغنة في كالمهم، وقد قال بعضهم: إنما قيل للمطرب 
تقضي البازي، والمراد  مغٍن؛ ألنه يغنن صوته، وأصله )مغنن( فأبدل من النون األخيرة )ياء( كما قالوا في

:" وزعم ابن يعيش أن فائدة هذا (88)تقضض". أما البغدادي فقد أخذ على ابن يعيش هذا الرأي، وقال في ذلك
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التنوين التطريب، والتغني، وجعله ضربا من تنوين الترنم، وزعم أن تنوين الترنم يراد به ذلك، وهوغلط. وقال 
:" فائدته اإليذان بأن المتكلم واقف، ألنه إذا أنشد عجال والقوافي ساكنة صحيحة لم (89)عبد القاهر الجرجاني

 يعلم أواصل هو أم واقف". 

يرى بجواز  (90)أيضا يتضح رأي ابن يعيش عندما عرض لقضية متعلق الظرف الواقع خبرا، فابن جني     
إظهار ذلك المتعلق، عندئذ خالفه ابن يعيش في ذلك، ورأى بعدم جواز إظهار ذلك المتعلق. قال ابن 

:" وقد صرح ابن جني بجواز إظهاره، والقول عندي في ذلك أنه بعد حذف الخبر الذي هو االستقرار، (91)يعيش
ر ذلك المحذوف؛ ألنه قد صار أصال مرفوضا، فإن ذكرته وقلت: زيد ونقل الضمير إلى الظرف ال يجوز إظها

:" وعندي أنه إذا ُحذف وُنقل (92)استقر عندك لم يمنع منه مانع". وقد علق على ذلك ابن هشام في المغني وقال
مرفوضا، فأما إن ذكرته أوال فقلت: "زيد استقر عندك"  ضميره إلى الظرف لم يجز إظهاره؛ ألنه قد صار أصال

:" أي (93)فال يمنع مانع منه. وهو غريب"، وأوضح  طبيعة هذه الغرابة الدسوقي في حاشيته على المغني فقال
 لم يوافقه عليه أحد". 

واللزوم من أن الفعل )دخل( من باب األفعال الالزمة، ولعله  ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه في باب التعدي     
:" فأما دخلت البيت (95)الذي قال بلزومية هذا الفعل، قال ابن يعيش في ذلك (94)بهذا الرأي جاء موافقا لسيبويه

الخالف فيه استعماله  فقد اختلف العلماء فيه هل هو من قبيل ما يتعدى إلى مفعول واحد، أو من الالزم، وسبب
تارة بحرف جر، وتارة بغيره، نحو: دخلت البيت، ودخلت إلى البيت. والصواب عندي أنه من قبيل األفعال 
نما حذف منه حرف الجر؛ توسعا؛ لكثرة  نما يتعدى بحرف الجر، نحو: دخلت إلى البيت، وا  الالزمة، وا 

ل، نحو: الدُّخول، وُفُعول في الغالب إنما يأتي من االستعمال، والذي يدل على ذلك أن مصدره يأتي على ُفعو 
 الالزم، نحو: الُقُعود، والُجلوس".

ومن ذلك أيضا في حديثه عن االبتداء بالمتحرك يرى ابن يعيش أن عدم االبتداء بالساكن ال ألنه لغة قوم،     
نما لعدم القدرة على االبتداء بذلك الساكن، وهذا م ،أو ألن القياس يقتضيه :" واعلم أن (96)ا صرح به في قولهوا 

وذلك لضرورة النطق به، إذ الساكن ال يمكن االبتداء به، وليس ذلك  الذي يبدأ به ال يكون إال متحركا؛الحرف 
نما هو من قبيل الضرورة، وعدم اإلمكان. فقد ظن بعضهم أن ذلك من لغة  بلغة، وال أن القياس اقتضاه، وا 

العرب ال غير، وأن ذلك ممكن، وهو في لغة قوم آخرين، وال ينبغي أن نتشاغل بالجواب عن ذلك؛ ألن سبيل 
 معتقد ذلك سبيل من أنكر العيان وكابر المحسوس".    

أيضا من القضايا الحساسة التي حاول ابن يعيش أن يبتدع فيها رأيا خاصا به قضية عالقة الصلة باالسم    
 (97)ل، أي هل يعرب االسم الموصول دون النظر إلى الصلة، أم أن إعرابه مرتبط بتلك الصلة فالعلماءالموصو 

على طرفي نقيض في هذه القضية، أما ابن يعيش فيرى أن إعراب االسم الموصول إنما يكون بالنظر إليه 
فالصلة بالنسبة للموصول، أشبه ما تكون الصفة للموصوف، فالموصوف يأخذ  وحده، دون النظر إلى صلته،
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حكمه اإلعرابي دون النظر إلى صفته التي هي للتوضيح والبيان فقط، وكذلك الحال بالنسبة لالسم الموصول، 
نما يكون له موضع  :" يقول بعضهم إن الموصول وحده ال(98)قال ابن يعيش في ذلك موضع له من اإلعراب، وا 

من اإلعراب إذا تم بصلته، والصواب عندي أن اإلعراب، لالسم األول الموصول، ومجرى الصلة من الموصول 
مجرى الصفة من الموصوف، فكما ال يتوقف إعراب الموصوف على تمامه بالصفة كذلك ال يتوقف إعراب 

( أال تراك الموصول على تمامه بالصلة، ويوضح ذل ك أن الُمعرَب من الموصوالت يظهر اإلعراب فيه، نحو)أيِّ
تقول:"جاءني أيُُّهم أبوه قائم"، و" رأيت أيَّهم أبوه قائم"، و" مررت بأيِّهم أبوه قائم"، فكما أن اإلعراب هنا ظاهر 

(، كذلك ينبغي أن يكون في)الذي( وأخواتها...  ".  في )أيِّ

ة عند القاعدة الصرفية التي مفادها بقلب األلف إذا كانت رابعة إلى ياء في االسم أيضا كان البن يعيش وقف   
المقصور، وقد ساق على ذلك مجموعة من األمثلة نحو: )ملهى من اللهو، ومغزى من الغزو، ومعطى من 

نما لما وقعت الواو رابعة قلبت ي(99)عطا يعطو، ثم علل ذلك بقوله اء، وهذه قاعدة من قواعد التصريف، وأن :" وا 
الواو إذا وقعت طرفا فإنها تقلب ياء، نحو: أدعيت وأغزيت، فعلوا ذلك حمال له على المضارع في يغزي 

 ويدعي، فأصل هذا القلب في الفعل، واالسم محمول عليه". 

ا ذهب إليه بما يؤيد رأيه وفي موضع آخر وقف عند )ذو( فأدار الحديث حول أصلها وناقشها، ثم استشهد لم   
ويقويه، فقد رأى أن أصلها )ذوا(، ورجح أن تكون الالم فيه ياء أفضل من الحكم عليها بأنها واو، لئال تكون 
العين والالم من فصيلة واحدة، ووضع الياء يجعلها من باب شويت ولويت، وهو أكثر من األول، وللكثرة شأن 

آلراء على غيرها، حيث العمل قائم على الكثرة، وما جاء قليال كان كبير عند صاحبنا في ترجيح كثير من ا
 حكمه من الضعف بمكان يمكنه من ترجيح غيره عليه انطالقا من قلته حتى ولو كان حكمه معقوال.

: )ذواتا أفنان(، (101)قوله تعالى وقفا، يدل على ذلك ،عصا :: "وأما "ذو مال" فأصل ذو فيه ذوا مثل(100)قال   
وأن تكون المه ياء أمثل من أن تكون واوا؛ وذلك ألن القضاء عليها بالواو يصيرها من باب القوة والهوة مما 
ل عينه والمه من واد واحد، والقضاء عليها بالياء يصيرها من باب شويت ولويت، وهو أكثر من األول، والعم

 إنما هو على األكثر". 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من اآلراء الخاصة بابن يعيش وردت مبثوثة في ثنايا الكتاب، أيضا    
نما  ،ال يتسع المجال للوقوف عليها كاملة في هذه الصفحات، وهذه اآلراء لم تقتصر على الجانب النحوي فقط وا 

ب اللغوية األخرى، هذا مما يدل على مدى الثقافة الواسعة التي كان جاءت على الجانب الصرفي، والجوان
يضطلع بها ابن يعيش، ولكن هذه اآلراء لم تكن فتحا في أبوابها التي ُصنفت فيها؛ ولعل السبب وراء ذلك أن 

هي  اللغة كانت قد استوت على سوقها في تلك الفترة، فلم يبق متسع لالجتهاد أو اإلبداع إال في حدود ضيقه
التي كان قد طرقها ابن يعيش في هذا الشرح، لذلك من باب اإلفادة أكثر من قبل الدارسين سأكتفي باإلشارة في 

 التي وردت فيها آراء البن يعيش.(102)الحاشية إلى أبرز هذه المواضع 
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 :الخاتمة

ـ لم يكتف ابن يعيش في شرحه لمفصل الزمخشري بعملية الشرح، والتوضيح لقضايا الكتاب )المفصل(، كعادة 
نما تجاوز ذلك إلى التحليل،  والتحقيق، والنقد، والدراسة أيضا. الشراح الذين تناولوا هذا الكتاب، وا 

ـ لم يكن ابن يعيش موافقا للزمخشري في كل ماأورده من آراء  في كتابه، بل كان معارضا له في كثير من 
 القضايا، واآلراء، وهو ما أثبته من خالل صفحات البحث.

نما امتدت هذه االعتراض ات إلى بعض النحاة ـ لم يكتف ابن يعيش بمعارضت الزمخشري في بعض اآلراء، وا 
 السابقين على ابن يعيش.
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ـ لم يعتمد ابن يعيش منهجا واحدا في إبراز رأيه في القضايا المطروحة، ففي بعض األحيان كان يبرز رأيه 
بشكل مباشر بعد عرضه آلراء النحاة في تلك المسألة، وفي أحيان أخرى كان يعتمد مبدأ الترجيح ألحد اآلراء 

 أخرى يعتمد مبدأ االختيارات، وذلك من خالل طرح الخيارات الجائزة في تلك المسألة. المطروحة، وفي أحيان

 ـ  انفرد ابن يعيش في شرحه بآراء في بعض المسائل، كنت قد أوردتها في ثنايا البحث.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يـواشـالح
                                                 

ـ األردن. *أستاذ مساعد في النحو والصرف، جامعة الزرقاء  

محمد أبو تحقيق: . النحاةعلى أنباه  أنباه الرواة :م(1226هـ/624انظر القفطي، جمال الدين أبو الحسن)( 1)
، الحموي، شهاب الدين أبو عبدهللا 268، 265، ص3جقاهرة ال العربي،الفكر  إبراهيم، دار الفضل

 .123، ص19. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان جمعجم األدباءم(: 1225هـ/622)

وفيات األعيان وأنباء أبناء  م(:2821هـ/681ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن يوسف )( 2) 
 .169، ص5، ج1977، 1إحسان عباس، دار صادر، ط تحقيق:، الزمان

. تحقيق: ويين والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغ م(:1505هـ/ 911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن )( 3)
 .134، ص19، جمعجم األدباء، الحموي، 280، ص2،ج1979، 2الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط محمد أبو
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النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب ، مجلس ابن يعيش وشرح المفصلانظر الخطيب، عبد اللطيف:  (4(
 . 77ـ72، جامعة الكويت، ص1999، 1، طوالنشر

  .45، ص6ج أنباه الرواة،القفطي، (  5)

 .52، ص7، جعيانوفيات األابن خلكان، ( 6) 
 .46، ص4ج أنباه الرواة،القفطي، ( 7) 
. تحقيق: عبد السالم هارون، دار الكتب الكتابم(: 796هـ/180انظر سيبويه، أبو بشر عمرو بن قنبر)( 8) 

 .317، ص4العلمية، بيروت، ج
. تحقيق: إميل يعقوب، دار الكتب شرح المفصلم(: 1245هـ/643موفق الدين أبو البقاء )ابن يعيش، ( 9) 

 .161، ص1، ج1،2001العلمية، بيروت، ط
 .161، ص1ج السابق،( 10) 
 .226، ص2ج الكتاب، سيبويه،( 11) 
المكتبة العصرية، اإلنصاف في مسائل الخالف. م(:1181هـ/ 577انظر األنباري، أبو البركات كمال الدين)( 12)

  .365ـ 364ص بيروت،  ،صيدا

 .359، ص1،جشرح المفصلابن يعيش، ( 13) 
 .318، ص1ج الكتاب، انظر سيبويه،( 14) 
 . 299ـ 298، ص 1ج المفصل،ابن يعيش، شرح ( 15) 

 .299ـ 298، ص 1انظر رأي الفراء في السابق، ج ( 16) 
 .299ـ 298ص، 1ج ،المفصلشرح ابن يعيش،( 17) 
 .329، ص1ج السابق،( 18) 
. تحقيق: ارتشاف الضرب من لسان العربم(: 1344هـ/ 745انظر رأي المازني في األندلسي، أبو حيان )( 19) 

،عيسى، أبو 2194، ص4،ج1998، 1رجب عثمان، و رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، دار الكتب العلمية، . تحقيق: محمد حسنشرح األشموني م(:1494هـ/900لدين علي بن محمد،)االحسن نور 

  34، ص3،ج1998، 1بيروت، لبنان، ط
 .329ص 1ج :المفصلشرح ابن يعيش،(  20) 
 .450ـ  439ص :في مسائل الخالفاإلنصاف انظر األنباري، ( 21) 
 .450ـ  439 السابق،( 22) 

 .158، ص1جشرح المفصل ابن يعيش، (  23) 
 .197، ص1، جشرح المفصل ، ابن يعيش،20ـ13ص 1، جالكتابانظر سيبويه، ( 24) 
 .198، ص1ج شرح المفصل،ابن يعيش، (  25) 
 .198، ص1، جشرح المفصلابن يعيش، ( 26) 
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 .228، ص1السابق، ج(27) 
 . 229، ص1السابق، ج( 28) 

 (. 440 ،428ـ 427، 316، 269 ،228، 224ـ 223، 198ـ 197، 193ـ 192، 158،ص1جالسابق،( 29) 

 .386، ص1ج ،شرح المفصليعيش، ابن ( 30) 
األمالي النحوية" أمالي م(: 1248/هـ646، أبو عمرو عثمان بن عمر)ابن الحاجب  بال نسبة فيالبيت ( 31) 

 ،149، ص1ج، 1985، 1. تحقيق: هادي حسن حمودي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، طالقرآن الكريم
تحقيق: فخر الدين قباوة،  في حروف المعاني. الجنى الداني: م(1348هـ/749) الحسن بن قاسمالمرادي، 

، األنصاري، ابن 365، ص1992، 1ت، لبنان، طومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيرو 
. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة مغني اللبيب عن كتب األعاريبم(:1359هـ/761هشام)

 . 373، ص2، ج2006العصرية، صيدا، بيروت، 

 .386ص 1ج شرح المفصل،ابن يعيش، ( 32) 
 .220، ص2ج الكتاب،انظر سيبويه، ( 33) 
 .444، ص1ج شرح المفصل،ابن يعيش، ( 34) 
، أبو حيان، محمد بن يوسف) وقتادة، واألعمش، وغيرهم ، هي قراءة حمزة، 1سورة النساء:( 35) 

، 3ج ،1983 ،2. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طتفسير البحر المحيطم(: 1353هـ/754
الكشاف عن حقائق غوامض (: م1143ـ/ه538أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر)الزمخشري،  ،157ص

، 493، ص1، ج1،1977. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طالتنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
. مراجعة: علي ي القراءات العشرالنشر فم(: 1429هـ/ 833ابن الجزري، أبو الخير محمد بن الخير الدمشقي)

 .247، ص2محمد الضباع، دار الفكر للطباعة والنشر، )د ت(، ج
 .381، 380، ص1ج شرح المفصل،ابن يعيش، (  36) 
/ 1ادر، بيروت لبنان،ط، إعداد وتقديم: طالل حرب، دار ص78البيت لمهلهل بن ربيعة في ديوانه، ص( 37) 

 . 380، ص1ج شرح المفصل:، ابن يعيش، 251، ص2ج الكتاب:سيبويه،، 1996

 .391، ص1ج شرح المفصل:ابن يعيش، (  38) 
 .392، ص1السابق، ج( 39) 
 .444، 412، 410، 407، 400، 398، 395، 392، 391، 386، 359، ص1ج السابق،( 40) 
. شرح الكافية الشافيةم(: 1273هـ/672محمد بن عبدهللا ) دينمالك، جمال الابن  رأي الفراء فيانظر ( 41) 

، 1علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تحقيق
شرح التسهيل، تسهيل م(. 1273هـ/ 672محمد بن عبدهللا : ) مالك، جمال الدينابن  ،290، ص 1، ج2000

. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، و طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، قاصدالفوائد وتكميل الم
  .2141، ص4ج االرتشاف، ، األندلسي،166، ص2،ج2001، 1لبنان، ط
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 .206، 205، ص1ج ،المفصلشرح ابن يعيش، (  42) 
، األزهري، خالد بن 1484، ص3ج: االرتشاف األندلسي، في األخفش أبي الحسنانظر رأي ( 43) 

. تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، شرح التصريح  على التوضيحم(: 1499هـ/905عبدهللا)
  .156الجنى الداني: ، المرادي، 531، ص1، ج2006، 2بيروت، لبنان، ط

، ص 11ج معجم األدباء. * أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، الملقب بـ )األخفش األوسط(، الحموي،
 (.230ـ 224

 .441، ص1ج شرح المفصل:عيش، ابن ي( 44) 
، 3ج االرتشاف، األندلسي، 248ص اإلنصاف في مسائل الخالف:األنباري،  فيانظر رأي الزجاج  (45) 

   .531ص 1ج التوضيح: التصريح على  شرحاألزهري،  ،1484ص

 .51، ص1، جمعجم األدباء ج، الحموي،الزجاج إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجا *
 .441ص ،1ج :المفصلشرح ابن يعيش، ( 46) 
 .250ـ 248: في مسائل الخالفاإلنصاف انظر األنباري، ( 47) 
 .441، ص1ج :المفصلشرح ابن يعيش، (  48) 
 .51ـ  44: في مسائل الخالفاإلنصاف  باري،انظر األن( 49) 
 .222، ص1ج :المفصلشرح ابن يعيش، (  50) 
 . 247ـ 245: الخالفمسائل  فياإلنصاف  انظر األنباري،( 51) 
  .247ـ 245ص: اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، ( 52) 
  .247ـ245، صالسابق( 53) 
 .232، ص1ج ،المفصلشرح ابن يعيش،(  54) 
، 1تحقيق: عبد الفتاح زياد شلبي، جمعاني القرآن. م(:  822هـ/207زياد )الفراء، أبو زكريا يحيى بن (  55)

 .620ـ  615ص مسائل الخالف،  في اإلنصاف ، األنباري،422ص
 6سورة التوبة، آية ( 56) 

 .219ص، 1ج ،المفصلشرح ابن يعيش، ( 57) 
، 325، 323، 288، 273، 268، 242، 233، 232، 224، 223، 222، 205، ص1السابق، ج( 58) 

 .132، ص3، ج353، ص2، ج441 ،204، 379، 367، 334
ومكتبة . دار المفصل في صنعة اإلعرابم(: 1143هـ/538بو القاسم محمود بن عمر )انظر الزمخشري، أ( 59) 

 .20، 19، ص1993، 1، لبنان، طبيروت  الهالل،
 .66، ص1ج ،المفصلشرح ابن يعيش، ( 60) 
 .533، ص2، ج3 دار المعارف، مصر، ط. النحو الوافيعباس: حسن،  ذلكانظر في ( 61) 
 . 23ص، في صنعة اإلعرابالمفصل الزمخشري، ( 62) 
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 .82، ص1ج ،المفصلشرح ابن يعيش، ( 63) 
 .35، صاإلعرابفي المفصل الزمخشري، (64) 
 .181، ص1ج ،المفصلشرح ابن يعيش، (  65) 
 .36، صالمفصل في صنعة اإلعرابانظر الزمخشري، ( 66) 
 .194، ص1ج ،المفصلشرح ابن يعيش، (  67) 
 .112ص، في صنعة اإلعرابالمفصل الزمخشري، (68) 
  .121، ص2ج ،المفصلشرح ابن يعيش، ( 69) 

 .316، ص2ج الكتاب،سيبويه، ( 70) 
 .253ص، في صناعة اإلعرابالمفصل الزمخشري، ( 71) 
 .400، ص3ج ،المفصلشرح ابن يعيش، ( 72) 
  .116 ،115ص، في صنعة اإلعرابالمفصل انظر الزمخشري، ( 73) 
 .135، ص2ج ،المفصلشرح ابن يعيش، (74) 
 .135، ص2ج السابق( 75) 
(، ونسبه وتمامه)يأتيهم من ورائنا نطف ،(135، ص2ج، شرح المفصلابن يعيش،  فيالبيت بال نسبة ( 76) 

شرح أبيات م(: 995ه/385المحقق لقيس بن الخطيم، أما في السيرافي، أبو محمد يوسف بن المرزبان)
فهو منسوب لشريح بن عمران، وكذلك نسبه لمالك بن عجالن الخزرجي، وتمام البيت )يأتيهم من سيبويه. 

 .258، ص 1هم وكف(، جورائ
 .135، ص2ج السابق(  77) 
 149ص ،في صنعة اإلعرابالمفصل  الزمخشري،( 78) 

 .232، ص2ج ،المفصلشرح ابن يعيش، ( 79) 
 .244، 243ص ،في صنعة اإلعرابالمفصل الزمخشري، ( 80) 
 .327، ص3ج المفصلشرح ابن يعيش، ( 81) 
 .619، ص3ج الكتاب،سيبويه، ( 82) 
 .327، ص3ج ،المفصلشرح ابن يعيش، (  83) 
 .327ـ329، ص3ج ،شرح المفصلابن يعيش، ( 84) 
. دار العلم للماليين، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(: م1005هـ/396الجوهري، إسماعيل بن حماد )( 85) 

 .)كلب(، مادة 213، ص1، ج1990، 4بيروت، لبنان، ط
، 3ج، 321، 268، 232، 178، 136، 135، 125، ص2، ج229، ص1ج،شرح المفصلابن يعيش، ( 86) 

، 394،402، 234، 198، 178، ص4، ج468، 419، 327، 262 ،227، 179، 145، 144، 87ص
420، 5/511. 
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 (5/157) السابق( 87) 
تحقيق: . خزانة األدب ولب لباب لسان العرب م(:1682هـ/ 1093انظر البغدادي، عبد القادر بن عمر)( 88) 

بن يعيش وشرح االخطيب، ، 79، ص1ج، 3/1989عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
 .225ص، المفصل

ابن يعيش وشرح ، الخطيب، عبد اللطيف،38،ص1جخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ، البغدادي( 89) 
 .225ص ،المفصل

 .226ص، ابن يعيش وشرح المفصل انظر الخطيب، (90) 
 .232ص السابق( 91) 
 .514، 2ج مغني اللبيب،األنصاري، ابن هشام، (  92) 
 .226 ص، ابن يعيش وشرح المفصلالخطيب، ( 93) 
. المقتضب(: م898ـ/ه285أبو العباس محمد بن يزيد)المبرد،  انظر، 53ص ،1ج الكتاب، سيبويه،( 94) 
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