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المقدمة
إن أمهية ىذا البحث تنبع من أمهية الكتاب الذي يتصدى لو البحث ،وىو واح ٌد من أىم كتب إبن مالك ألنو
آخر ما ألَّف ابن مالك يف النحو ،فهو حيوي على خالصة تلك العقلية اجلبارة اليت كان يتمتع هبا ابن مالك ،وقد
ُ
ٍ
عاداً إياىا آراءً انفرد هبا ابن مالك يف شرح عمدة احلافظ،
وجدنا الدكتور عبد ادلنعم أمحد ىريدي قد أشار إذل آراء ّ
( )1اآلراء اليت أنفرد هبا ابن مالك يف شرح عمدة احلافظ ذكرىا الدكتور عبد ادلنعم أمحد ىريدي ىي:
 .1جيوز دخول (أل) ٔتعٌت الذي على الفعل ادلضارع .ص 6تح :الدوري.
 .2إذا شابو االسم احلرف يف الوضع بٍُت .ص 21تح :الدوري.
 .3النائب عن الفاعل ىو رلموع اجلار واجملرور .ص 87تح :الدوري.
فعل غَت ناسخ مع جواز اعمال (أ ْن) ص 138تح :الدوري.
 .4جيوز ان يقع بعد (إ ْن) ادلخففة ٌ
 .5جيوز اعراب الثاين ادلكرر من ضلو :يا زيد زيد بٍت النجار على انو توكيد .ص 179تح :الدوري.
 .6اذا كان الفاعل يف احلال ظرفاً مضمناً استقراراً أو عديلو من حرف اجلر جاز تقدمي احلال اذا كان ذو احلال متقدماً وال جيوز اذا كان متأخراً .ص 322تح :الدوري.
 .7اذا دل يكن الفعل ادلاضي الواقع حاالً تالياً لـ (إالَّ) وال متلواً لـ (أو) وكان معو ضمَتٌ يعود على صاحب احلال قُ ِر َن بالواو – وحدىا – أو بقد وحدىا .ص 335 – 334تح:
الدوري.
 .8جيوز إقامة النعت مقام ادلنعوت اذا كان مجل ًة مسبوق ًة بـ (يف) جارًة دلا ادلنعوت بعضو .ص  548 – 546تح :الدوري.
 .9تأيت (بل) للعطف ادلفرد قليالً .ص  630تح :الدوري.
 .10تنفرد الواو بعطف معمول عامل زلذوف على عامل مذكور .ص.636 – 634
 .11جيوز العطف بالواو على اجلوار خاصة .ص  640 – 638تح :الدوري.
 .12جيوز إضافة اسم ادلفعول على ما يرتفع بو .ص .678 – 674
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تبُت أن الدكتور كان ُحيَ َّم ُل كالم ابن مالك يف شرح العمدة ما ال حيتملو ،ولعل سعة اطالع
لكن بعد دراستها بتمع ٍن َّ
الدكتور على آراء ابن مالك ىي اليت جعلتو يقوم بتحميل أقوال ابن مالك ما ال توحيو ىي للقارئ ،مكمالً ىذه
ٍ
اآلراء
بنصوص ينقلها من التسهيل أو شرح الكافية ،وقد وضعنا كشفاً خاصاً هبذه اآلراء اليت دل يكن الدكتور دقيقاً
يف نسبتها إذل كتاب العمدة البن مالك ،وصلد أن الدكتور دل يكلف نفسو عناءً كبَتاً يف البحث عن أصول اآلراء اليت
لنبُت من
يصرح بانفراد ابن مالك هبا ،فكانت طريقتنا يف البحث تقصي الرأي واالطالع على أقوال النحاة ونقاشها ن َ
جهة آراءىم ،ومن ٍ
ٍ
جهة أخرى لنبُت قوة مذىب ابن مالك أو ضعفو ،وقد اخًتنا ادلسائل ادلتعلقة بالعطف يف ىذه
َ
ورل التوفيق.
الدراسة ،وىي ثالثة فقط تقيداً بصفحات البحث ،واهلل ُّ
المسألة األولى
تأتي (بل) لعطف المفرد قليلً
أولً :رأي ابن مالك(:)2
 .1إن (بل) تأيت لًتك ٍ
كالم واألخذ يف غَته.
 .2تتحقق عطفيتها إذا وليها مفرد.
 .3إذا وليها مفرد ُح ِك َم بثبوتو وعدم ثبوت ما قبلها مطلقاً ،أي :بعد ام ِر أو خ ٍرب مثبت أو بعد هن ٍي أو خ ٍرب منفي.
 .4إذا جاءت (بل) بعد األمر واخلرب ادلثبت فلها تأثَتان :تأثَتٌ فيما بعدىا ،وتأثَت عدم ثبوت ما قبلها.
 .5أما بعد النفي والنهي فليس ذلا تأثَت فيما قبلها بل تأثَتٌ فيما بعدىا.
فمثاذلا بعد ادلثبت :جاء زي ٌد بل عمرو ،فمجيء عمرو ثابت؛ ألنك صرفتو عن ز ٍ
يد بـ(بل) ،ومثاذلا يف النفي
َ
قولك :ال ِ
تعص من أطاعك بل من عصاك ،فهذا ٔتنزلة قولك :ال تعص إال من عصاك ،ومن الشواىد على عطف
(بل) للمفرد ،شاىد ابن مالك:
رب
ّ

إنا

كنّا

على

عمل

النػ

ػػار

كلنعام

بل

اضل
َّ

سبيل

ورد رأي من قال( )3إن (بل) تنقل عدم الثبوت إذل ما بعدىا( ،)4والصواب مع ابن مالك فيما ذىب إليو ،كما
َّ
سيأيت بيانو يف رأي ادلربد ،ومن الشواىد اليت ذكرىا يف ىذه ادلسألة قول الشاعر:
( )2ينظر :شرح عمدة احلافظ /دروي  ،632 – 631والتسهيل ص ،174وشرح الكافية الشافية .1233/3
( )3وىو ادلربد كما سيأيت.
( )4يف النفي فقط كما ىو مذىب ادلربد وايب حيان.
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لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدى
و:
ل
تلق ضيقاً إذا املقت معتذراً
َ

ِ
اوغاد
بل أولياء كفاةٍ غير

() 5

غني النفس جذلنا
بعسرةٍ بل
َّ

() 6

ثانياً :رأي المبرد وأبي حيان:
إن وقع بعد (بل) مجلة كانت إضراباً عما قبلها على وجو اإلبطال لو وإثبات ذلك دلا بعدىا كقولو تعاذل( :أم
()7
ٍ
كتاب ينطق باحلق وىم
يقولون بو جنةٌ بل جاءىم احلق)  ،أو على جهة الًتك من غَت إبطال كقولو تعاذل( :ولدينا ٌ
ال يظلمون بل قلوهبم يف غمرةٍ من ىذا)(.)8
وال تكون إذ ذاك عاطفةً وإن وقع بعدىا مفرد ،فإن كان ما قبلها أمراً ضلو :إضرب زيداً بل عمراً ،أو هنياً ضلو :ما
قام زي ٌد بل عمرو ،فمعناه اإلجياب ،أي :بل قام عمرو ،ووافق أبو حيان ادلربد يف ىذا احلكم وأجاز أن يكون التقدير
يف النهي :بل ال تضرب عمراً ،ويف النفي :بل ما قام عمرو( ،)9ووافقو على ذلك أبو احلسُت بن عبد الوارث( ،)10أو
اب عن األول وإجياب ذلك للثاين ،أي :بل قام عمرو( ،)11وقد تبعهم الرضي
موجباً ضلو :قام زيد بل عمرو ،فهو إضر ٌ
يف ذلك(.)12
وقوذلم ىذا يف ادلنفي فقط حيث يذىبون إذل أن (بل) تصرف حكم ادلنفي من ادلعطوف عليو إذل ادلعطوف
ويفسرون قولك( :ما جاءين زي ٌد بل عمرو) أي :بل ما جاءين عمرو ،وادلعطوف عليو يف حكم ادلسكوت ،وقد قال
هبذا أبو علي( )13كما نقل اجلرجاين عنو يقول( :قال شيخنا(- )14رمحو اهلل :-إ ّن ىذا على وجهُت أحدمها :أن يكون
التقدير :ما جاءين زي ٌد بل ما جاءين عمرو ،فكأنّك قصدت أن تثبت نفي اجمليء لز ٍ
يد ،مث استدركت فأثبتو لعمرو،
ٌ
واذا كان ذلك كان ادلعٌت يف قولك :ما جاءين زي ٌد بل عمرو :أ ّن عمراً ما جاءك وأ ّن الذي ٗترب عنو بًتك اجمليء ىو
عمرو دون زيد.)15()...
( )5دل اقف على قائلو وىو يف شرح عمدة احلافظ /دوري  ،631ويف شرح ابن الناظم  ،211وادلقاصد النحوية  ،156/4واذلمع  ،136 /2والدرر .186/2
( )6دل اقف على قائلو ودل اجد يف كتب النحو فهي يف شرح العمدة فقط .632
( )7ادلؤمنون .70
( )8ادلؤمنون .63 – 62
( )9ينظر :االرتشاف  ،643/2واالمشوين  ،112/3والدرر .186/2
( )10ىو زلمد بن احلسُت بن عبد الوارث الفارسي ابن اخت أيب علي الفارسي ت سنة 421ىـ  .الفيو .94/1
( )11ينظر :االرتشاف .645 – 644/1
( )12شرح الرضي .378/2
( )13يف احد الرأيُت.
( )14يف  :ما جاءين زي ٌد بل عمرو.
( )15ادلقتصد .947 – 946/2
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ظاىر ففي قول الشاعر مثالً:
وقد تقدم َّرد ابن مالك على ىذا ادلذىب والصواب معو وىذا ٌ
بل أولياء كفاهٍ غير أ ِ
وغاد
تقصم بعدن
لو اعتصمت بنا لم
ْ
فالشاعر ىنا خيرب ادلخاطب بأنو لو اعتصم بالشاعر وقومو العتصم ٍ
بأناس يوالونو غَت أوغاد ...إخل ،لكن على
مذىب ادلربد ومن قال برأيو يكون التقدير دل تعتصم بدعي؛ بل دل تعتصم بأولياء فهل يُعقل أن يكون الشاعر قد أراد
سلالف الستعمال العرب كما قال الشنقيطي يف درره(،)16
ىذا وىو يف معرض الفخر بالنفس والعشَتة ،فقوذلم
ٌ
ويكون رأي ابن مالك ىو الصواب ،وقد سبقو إذل ذلك يف ىذا التفسَت كثَتٌ من النحاة منهم ابن احلاجب( ،)17وأبو
علي يف أحد قوليو( ،)18واجملاشعي( ،)19والكثَت شلن جاء بعده مثل ابنو (ابن الناظم)( )20وغَته.
ثالثاً :رأي الكوفيين
()21
ذىب الكوفيون إذل أنو ال تكون (بل) نسقاً إال بعد نف ٍي أو جرى رلراه نقل ذلك عنهم ابن ىشام يف ادلغٍت
وزلال ضربت عبد اهلل بل أباك( ،)22واختار ىذا ادلذىب أبو جعفر بن صابر( ،)23والغريب أن اعتماد الناقلُت
قالٌ :
لرأي الكوفيُت ىذا يدور على ما قالو ابن ىشام عنهم يف ادلغٍت يف حُت أن اجملاشعي الذي يسبق ابن ىشام قد نقل
عنهم ذلك يف (شرح عيون االعراب) حيث قال( :ما قام زيد بل عمرو)( ،)24وهبذا يتقوى نقل ابن ىشام ىذا وقال:
وىم من الناقل فأهنم جيوزون عطف ادلفرد بكلف بعد ادلوجب شلالً على بل ،كما نقل عنهم ابن
(والظاىر أنو ٌ
االنباري واألندلسي فكيف دينعون ىذا؟)( ،)25وما ذكره الرضي صحيح ألن ابن األنباري نقل ذلك يف اإلنصاف إذ
قال( :أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا :أمجعنا على أن (بل) جيوز العطف هبا بعد النفي واإلجياب فكذلك
مصيب يف قولو؛ إالّ أ ّن ابن األنباري دل يكن دقيقاً يف
لكن ،)26()...وكذا أبو حيان يف االرتشاف( )27واجلميع
ٌ
حكاية اإلمجاع عند الكوفيُت الذين قاموا بالفعل لكن يف االجياب على بل غَت أهنم ال ديثلمون غَت ٍ
بعض من
( )16الدرر .186/2
( )17ينظر :شرح الرضي .379/2
( )18ينظر :ادلقتصد .947/2
( )19ينظر :شرح عيون االعراب ص.245
( )20ينظر :شرح ابن الناظم ص.221
( )21ينظر :ادلغٍت وشرح الرضي  ،378/2واالرتشاف  ،644/2وادلصنف .234/1
( )22ينظر :االرتشاف  ،644/2وادلنصف .234/1
( )23ينظر :االرتشاف .644/2
( )24شرح عيون االعراب ص .246 – 245
( )25شرح الرضي .379 – 378/2
( )26االنصاف .484/2
( )27ينظر :االرتشاف  /2باب إن وأن.
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الكوفيُت كما ذكر اجملاشعي يف شرح عيون اإلعراب إذ قال( :وأجاز بعض الكوفيُت أن تقع بعد إ ٍ
ثبات مع ادلفرد ضلو:
قام زي ٌد لكن عمرو على معٌت بل عمرو)( )28وىؤالء (البعض) ىم الذين نقل ابن األنباري يف اإلنصاف ونقل
إمجاعهم ،وأما الذين نقل ابن ىشام عنهم فهم الذين ذكرىم اجلاشعي نفسو بقولو( :فأما الكوفيون فال يوقعوهنا إال
بعد نف ٍي ضلو قولك :ما قام زي ٌد بل عمرو)(.)29
وقد رد مذىبهم ألن (بل) جاءت يف القرآن ٓتالف ما قالوا ،أي جاءت بعد ٍ
إثبات كقولو تعاذل( :قل ىاتوا
ّ
()31
()30
برىانكم ىذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرىم ال يعلمون) وقولو تعاذل ( :كال بل ران على قلوهبم ما
كانوا يكسبون)(.)32
رابعاً :تحقيق انفرد ابن مالك بهذا الرأي
ال يسلم ىذا الرأي البن مالك كرأي انفرادي؛ إذ ذىب ابن اخلباز (ت639ىـ) يف شرحو أللفية ابن معطي إذل
ذلك حيث قال( :وأما بل فمعناىا اإلضراب من األول واالثبات للثاين ،وتقع بعد النفي واإلجياب ،ويعطف هبا ادلفرد
على ادلفرد ،واجلملة على اجلملة ،تقول :قام زي ٌد بل عمرو)( )33وىذا عُت ما ذىب إليو ابن مالك يف شرحو لعمده
احلافظ.
المسألة الثانية
انفراد (الواو) بعطف معمول عامل محذوؼ على عامل مذكور
أولً :رأي ابن مالك
()34

تنفرد الواو بعطف عامل زلذوف على عامل مذكور
مالك يف ألفيتو مشَتاً إذل ىذا(:)36

على أن جيمع العاملُت معٌت واحد( ،)35وقد قال ابن

( )28شرح عيون االعراب ص .255
( )29شرح عيون االعراب ص.254
( )30األنبياء .24
( )31ادلطففُت .34
( )32ينظر :شرح عيون االعراب ص.254
( )33الغره ادلخيفة .388/1
( )34ينظر :شرح عمدة احلافظ تح دوري  ،634وشرح الكافية الشافية  ،1264/3والتسهيل ص.175
( )35ينظر :التسهيل ص.175
( )36االلفيو ص.38
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والفاء

بعطف

عطفت
قد تحذؼ مع
ْ
ٍ
بقي
قد
ٌمز ٍال
عامل

والواو اذ ل لبس وىي انفردت
ٍ
اتقي
لوىم
معمولو
دفعاً

تبوؤا الدار واإلديان)( )37فاإلديان يف الظاىر معطوف على
وقد احتج على ذلك بشواىد منها قولو تعاذل( :والذين ّ
تبوؤا الدار
تبوؤا كأنو قيلّ :
يتبوء؛ بل اإلديان منصوب بفعل زلذوف معطوف على ّ
الدار وليس كذلك ،ألن اإلديان ال ّ
واعتقدوا اإلديان( ،)38ومن ذلك قول الشاعر:
إذا

الغانيات

ما

برز َن

يوماً

وزججن
َّ

الحواجب
َ

والعيونا

() 39

فالعيون ال تزجج؛ بل العيون منصوب ٍ
وزججن احلواجب وكحلن
زججن كأنو قيل:
بفعل زلذوف معطوف على
ّ
ّ
العيون( )40ومثل قول الشاعر:
تسمع

لألحشاء

منو

لغطاً

ولليدين

ُحبسأةً

وبردا

(41

و:
تراه

كأن

اهلل

يجدعٌ

أن َفوُ

والتقدير :ليجدع أنفو ويفقأ عينو(.)43
و:
اإل ِ
وأطفلت
يهقان
فروع
فعل
َ

دثر
وعينيو إن موله ثاب لو ُ

بالجلهتين

ظباؤىا

ونعامها

)

() 42

(44

)

أي :وباضت نعامها؛ ألن النعام تبيض وال تطفل(.)45
و:
( )37احلشر .9
( )38شرح العمدة /دوري  ،634وشرح الكافية الشافية .1264/3
( )39البيت من الوافر /قائلو الراعي النمَتي وىو يف ديوانو ص ،156والبيت يف اإلنصاف  ،610/2واخلصائص  ،432/2وشرح عمدة احلافظ  ،635وشرح الكافية الشافية ،1265/3
وشرح الرضي  ،321/1وشرح شذور الذىب  ،242واالرتشاف  ،289/2وادلغٍت  ،357واالمشوين  ،140 /2والعيٍت  ،140/2واألشباه والنظائر  ،94/2والدرر اللوامع .191/1
( )40شرح العمدة  ،634وشرح الكافية الشافية .1265/3
( )41رجز /دل نقف على قائلو ،وىي يف شرح عمدة احلافظ  ،635وىو موجودٌ كذلك يف اخلصائص  ،432/2وأمارل ادلرتضى .259/2
(ِ )42
ب يف احليوان  40/6إذل خالد بن طيفان ،ونسبو العيٍت  171/4إذل الزبرقان بن بدر ،وىو يف أمارل ابن الشجري  ،111وشرح الكافية الشافية  ،1265/3واذلمع ،130/2
نُس َ
والدرر .169/2
( )43شرح الكافية الشافية .1265/3
( )44ىذا البيت للبيد بن ربيعة ديوانو  ،164وىو يف اخلصائص  ،432/2وشرح الكافية الشافية .1266/3
( )45شرح الكافية الشافية .1265/3
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حديثاً

اضعناه

فلن

كلنا

أرى

وأنت بخيّاً آخر الدىر أجمعا

() 46

فليس (أنت) معطوفاً على مرفوع (أرى)؛ بل ىو مرفوع ٍ
بفعل مضمر ألن ذا مهزةِ ادلتكلم ال يعمل يف غَت
ضمَته(.)47
و:
تبناً

علفتها

بارداً

وماءاً

حتى

ىمالةً

شتت

عيناىا

() 48

ثانياً :رأي النحاة
ذىب أبو عبيدة وأبو زلمد اليزيدي واألصمعي واجلرمي وادلازين وادلربد ومجاعة( )49إذل أن التارل الواو معطوف
ض ّمن معٌت يتسلط بو على ادلتقاطعُت قال أبو عمر( :)50جيوز يف العطف ما ال جيوز يف
على األول ويكون األول قد ُ
اإلفراد ضلو :أكلت خبزاً ولبناً ،وأنشد:
يا

زوجك

ليت

قد

غدا

متقلداً

سيناً

ورمما

(51

)

ضمن متقلداً معٌت حامالً( ،)52وىذا قريب شلا ذىب إليو ابن األنباري يف اإلنصاف( :وقد يعطف الشيء على
ّ
الشيء وادلعٌت فيهما سلتلف قال الشاعر:

إذا

ما

انيات
الغ ُ

برز َن

يوماً

وزججن
َّ

الحواجب
َ

والعيونا

()53
ضمن معٌت علفتها –
فعطف العيون على احلواجب وإن كانت العيون ال تزجج ، )...كما قيل :ال حذف بل ّ
أي يف بيت علفتها تبناً ماءً بارداً – ...معٌت أنلتها وأعطيتها ،زلتجُت بقول طرفو:
( )46البيت أليب األسود الدؤرل ديوانو ص ،116وىو يف شرح الكافية الشافية  ،1266/3واخلزانة .207/1
( )47شرح الكافية الشافية .1265/3
( )48البيت لذي الرمة وليس يف ديوانو ،وذكر زلقق ارتشاف الضرب عبد السالم زلمد ىارون أنو يف ملحقات الديوان ص ،664وقال صاحب اخلزانة بأنو فتش الديوان ودل جيده اخلزانة
 ،499/1وىو يف ادلقتضب  ،223/4واخلصائص  ،431/2واإلنصاف  ،613/2وابن يعيش  ،8/2واالرتشاف  ،290/2وتذكرة النحاة ص ،617وابن عقيل  ،595/1وأوضح
ادلسالك ،56/2واجلامع الصغَت يف النحو  ،116وادلغٍت  ،632واألمشوين  ،140/2والعيٍت  ،140/2والتصريح  ،246/1واذلمع  ،130/2والدرر اللوامع  ،169/2وذكر البغدادي
أنو رآه يف حاشية صحيحة من الصحاح منسوباً لذي الرمهة.
( )49ينظر :االرتشاف  ،290/2واوضح ادلسالك  ،60/2واالمشوين .140/2
( )50دل ادر من ادلقصود بابن عمر.
( )51من الكامل وىو عبد اهلل بن الزبعري ،وىو يف الكامل  ،189وادلقتضب  ،51/2ومعاين القرآن  ،121/1واخلصائص  ،431/2وأمارل ابن الشجري  ،321/2واإلنصاف ،612
وأمارل ادلرتضي  ،260/2 ،54/1واذلمع  ،51/2والدرر  ،64/2واألمشوين .172/2
( )52ينظر :االرتشاف .290/2
( )53ينظر :اإلنصاف .610/2
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لها سيب ترعى بو الماء والشجر

()54

أورده صاحب الكشاف( )55عند قولو تعاذل( )56(:أفيضوا علينا من ادلاء أو شلا رزقكم اهلل)( ،)57ومن ىذا قولو
تعاذل( :اسكن أنت وزوجك اجلنة)( ،)58أي :وليسكن زوجك ،وإمنا دل جيعل العطف فيهن على ادلوجود يف الكالم
()59
متبوأً وإمنا
ديان
اإل
كون
تبوؤا الدار واإلديان)
لئال يلزم يف األول ر ُ
ّ
فع فعل األمر لالسم الظاىر ،ويف قولو( :والذين ّ
ادلنزل ىكذا ،قال ابن ىشام( :)60وقد منع كذلك يف الثاين أن يكون مفعوالً معو لعدم الفائدة يف تقييد ادلهاجرين
مر معلوم( ،)61وىذا الذي منعو ابن ىشام ذكره ابن عقيل يف شرحو لأللفية( ،)62ونقل الصبان
ٔتصاحبة اإلديان إذ ىو أ ٌ
أن يف ذلك فائد ًة ووجهو أن ادلقصود مصاحبة العيون ادلزججة ال دلطلق احلواجب ،ويف اإلعالم هبا فائدة ،وقال:
وأنت خبَتٌ بأن قولو والعيونا دل يقع إال بعد إفادة تزجيج احلواجب فال زلصل لو إال مصاحبو العيون لتلك احلواجب
معلوم شلا قبلو فال فائدة لإلعالم بو(.)63
ادلزججة وىذا ٌ
ودل يتبق بعد ىذا إال رأي الفراء( )64والفارسي ومجاعة من الكوفيُت والبصريُت( )65الذين ذىبوا (إذل أن ما جاء من
ىذا النوع زلمول على إضمار فعل مناسب لتعذر عطفو على ما قبلو فيصَت يف مثل :فجدع أنفو وعينو (أي :ويفقأ
عينو) من عطف اجلمل(.)66
ثالثاً :تحقيق انفراد ابن مالك بهذا الرأي
يقدر ابن مالك فيما جاء على ىذا فعالً؛ ليشًتك مع األول يف ادلعٌت ،وجعل ىذا الشرط يف مثل :زججن
احلواجب والعيونا ،جعلو ابن مالك :وكحلن العيونا ،واجلامع التحسُت ،واجلمهور جعلوه من عطف اجلمل بإضمار
فعل مناسب لتعذر العطف ،ودل يشًتطوا أن يكون ادلعٌت مشًتكاً بُت الفعلُت كما اشًتط ابن مالك ،وجعلتو طائفة
( )54البيت لطرفو بن العبد وىو يف ديوانو ص ،4وىو يف ابن عقيل  ،242/2وادلغٍت ص  ،632واخلزانة  ،499/1والعيٍت ص.18
( )55الزسلشر ينظر :الكشاف.
( )56االعراف .50
( )57ينظر :ادلغٍت  ،632/2واخلزانة .499/1
( )58البقرة .35
( )59احلشر .9
( )60ينظر :اوضح ادلسالك .63/3
( )61ينظر :اوضح ادلسالك  ،63/3واجلامع الصغَت يف النحو .115
( )62شرح ابن عقيل .242/2
( )63ينظر :حاشية الصبان .141/2
( )64ينظر :معاين القران .14/1
( )65ينظر :االرتشاف  ،290/2واوضح ادلسالك  ،56/2واالمشوين .141/2
( )66ادلصدر السابق.
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(ادلربد واجلرمي ...إخل) من عطف ادلفرد بتضمُت الفعل األول معٌت يتسلط بو عليو ،قال أبو حيان( :فرّكب ابن مالك
من ادلذىبُت مذىباً ثالثاً وقال :الذي اختاره التفصيل ،)67()...وهبذا يكون ابن مالك منفرداً هبذا الرأي.
المسألة الثالثة
يجوز العطف بػ(الواو) على الجواز خاصةً
أولً :رأي ابن مالك
تنفرد الواو ّتواز العطف على اجلوار خاصةً يف ِ
حالة اجلر كقولو تعاذل( :وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إذل
الكعبُت)( )68يف قراءه ابن كثَت وأيب عمرو ومحزة وأيب بكر( ،)69وكقولو تعاذل( :من نا ٍر ٍ
وضلاس)( )70يف قراءة ابن كثَت
وأيب عمرو( ،)71وقولو( :حوٍر عُت)( )72يف قراءة محزة والكسائي( ،)73ومنو قول الشاعر(:)74
يا

صاح

يا

ذا

الضامر

العنس

والرحل

والقتاب

ِ
والحلس

(75

)

()76

وقد أجاز اجلوار الكثَت من النحاة مستشهدين لذلك بالفصيح من القراءات وأشعار العرب منهم :سيبويو
()79
()78
()77
كل من السَتايف( )80وابن جٍت( )81أن يفكرا اجلر
حاول
وقد
،
وغَتىم
السيوطي
و
ىشام
ابن
و
واألخفش
ٌ

( )67امارل السيد ادلرتضي  ،169/4وينظر ادلطالع السعيدة  ،234/2ودل اقف على اقوال أيب حيان يف كتبو.
( )68ادلائدة .6
( )69مشكل اعراب القران  ،284/1البيان يف غريب القران  ،284/1والسبعة يف القراءات  ،242واالنصاف  ،602/2وتقريب النشر  ،107والبيضاوي  ،119وشرح التصريح
.137/2
( )70الرمحن .35

( )71مشكل اعراب القران  ،706/2وتفسَت البيضاوي  ،509وتقريب النشر  ،119والبيان يف غريب اعراب القران .410/2
( )72الواقعة .22
( )73شرح العمدة .639
( )74قائلو حرز بن الوزان السدرسي .الكتاب  ،306/1وامارل ابن الشجري  ،321/2وادلفصل ص ،22وادلقتضب  ،223/4وادلقرب  ،179واخلصائص  ،329/1وااليضاح ،271/1
وابن يعيش  ،8/2واالغاين  ،180/1واخلزانة .330/1
( )75شرح عمده احلافظ /دوري .640 – 638
( )76ينظر :الكتاب .67/1
( )77ينظر :معاين القران .411/1
( )78ينظر :ادلغٍت .192/2
( )79ينظر :االشباه والنظائر  147/1و .94 – 93/2
( )80ينظر :ادلغٍت .192/2
( )81ينظر :اخلصائص  ،192 – 191/1وادلغٍت .683/2
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()82
على اجلوار حيث أعربا (ضرب) يف قوذلم (ىذا جحر ٍ
كل من ابن
ضب خرب) صفةً لـ(ضب) وقد ّرد عليهما ُّ
ىشام والسيوطي ٔتا يأيت:

 .1يلزم من ىذا التقدير استتار الضمَت وىو واجب اإلظهار لألمن من االلتباس(.)83
 .2يلزم منو أيضاً جريان الصفة على غَت من ىي لو؛ ألهنا ٕتري مع ىذا التقدير على (ضب) وىي يف احلقيقة
لـ(حجر) وىذا خالف األصل؛ بل ىو شلنوعٌ عند البصريُت(.)84
 .3إ ّن (ضرب) صفة مشبهو على وزن (فَعِل) وىذه الصيغة ضعيفة يف العمل فال جيوز التصرف يف معموذلا
باحلذف(.)85
ونقل السيوطي عن ابن ىشام (وقيل :وأرجلكم باخلفض أنو عطف على أيديكم ال على رؤوسكم ،والذي عليو
احملققون أن خفف اجلوار يكون يف النعت قليالً ويف التوكيد نادراً...وال يكون يف النسق؛ الن العاطف دينع التجاور
قال :ومن ذلك قوذلم :ىنأين ومرأين واألصل وأمرأين)(.)86
وقد ذىب ابن ىشام إذل جواز ذلك يف عطف البيان وال ديتنع ذلك يف القياس؛ ألنو كالنعت والتوكيد يف رلاورة
ادلتبوع كما نقل عنو السيوطي(.)87
ورد البصريين عليهم
ثانياً :رأي الكوفيين ّ
()88

قال اهلل تعاذل( :دل يكن

احلمل على اجلوار كثَتٌ
ذكر ابن األنباري رأي الكوفيُت يف ىذه ادلسألة فقال( :و ُ
الذين كفروا من أىل الكتاب وادلشركُت)(.)89
وجو الدليل أنو قال( :وادلشركُت) باخلفض على اجلوار وإن كان معطوفاً على (الذين) فهو مرفوع ألنو اسم (يكن)
وقال تعاذل( :وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذل الكعبُت)( )90باخلفض على اجلوار ،وىي قراءة أيب عمرو وابن كثَت

( )82ينظر :اخلصائص  ،192 – 191/1واثر الداللة النحوية ص.165
( )83ينظر :ادلغٍت  ،192/2واذلمع .55/2
( )84ينظر :ادلغٍت .192/2
( )85ينظر :اذلمع .55/2
( )86االشباه والنظائر .147/1
( )87ادلطالع السعيدة .601/2
( )88أي عند الكوفيُت.
( )89البينة .98
( )90ادلائدة .6
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ومحزة وحيِت عن عاصم وأيب جعفر وخلف ،وكان ينبغي أن يكون منصوباً؛ ألنو معطوف على قولو( :فأغسلوا
وجوىكم وأيديكم) كما يف القراءة األخرى وىي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب)(.)91
وادلفهوم من كالم ابن األنباري ىنا أ ن الكوفيُت جييزون اجلر على اجلوار بالعطف وقد استشهد اجمليزون لذلك
بآيات أخرى وقد أجاب ادلنكرون عن االستشهاد باآليات ٍ
ٍ
بردود كثَتة منها :إن اجلر على اجلواز إذا ورد فإنو يكون
مع أمن اللبس كقوذلم :ىذا حجز ٍ
ضب خرب( ،)92واآلية ال أمن فيها من اللبس؛ ألهنا قد تلتبس بالعطف على
الرؤوس ،ولو كان العطف على الرؤوس على (برؤوسكم) لكان ينبغي أن يكون األرجل شلسوحةً ال مغسولةً ،وىذا
()94
سلالف إلمجاع أئمة األمة من السلف واخللف( ،)93واحتجوا أيضاً بأن اجلر على اجلوار بالعطف دل يرد عن العرب
ٌ
على ِحد قوذلم -وقالوا بأنو ال حجة يف اآلية على جواز ذلك؛ ألن (وأرجلكم) معطوفة على (رؤوسكم) على أن
ادلراد بادلسح يف األرجل ىو الغسل ،وقال أبو زيد األنصاري :ادلسح خفيف الغسل( ،)95وأما اجلواب عن قولو تعاذل:
(دل يكن الذين كفروا )...فال حجة للكوفيُت فيو؛ ألن قولو (وادلشركُت) ليس معطوفاً على (الذين كفروا) وإمنا ىو
معطوف على قولو تعاذل( :من أىل الكتاب) فدخلو اجلر؛ ألنو معطوف على رلرور ال على اجلوار( ،)96وقد استشهد
ٍ
بأبيات عديدة منها:
الكوفيُت لقوذلم
ِ
ب
َكع َ

ياح
الر ُ

بها

وغيّرىا

بعدي سوافي المور والقط ِر

() 97

فخفف (القطر) على اجلوار وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعاً؛ ألنو معطوف على (سوايف) وال يكون معطوفاً على
(ادلرو) وىو الغبار ألنو ليس للقطر سوايف كادلور حىت يعطفو عليو( ،)98واعتذر ابن األنباري عن ذلك بأن الشاعر قد
يكون مسّى ما تسفيو الريح منو وقت نزولو سوايف كما يسمى ما تسفيو الريح من الغبار سوايف(.)99
أما ما استشهد بو ابن مالك يف شرح العمدة فهو(:)100
ِ
ِ
والحلس
والقتاب
والرحل
العنس
يا صاح يا ذا الضامر
َ
( )91االنصاف .603 – 602/2
( )92ينظر :روح ادلعاين .260/2
( )93ينظر :االنصاف .602/2
( )94ينظر :روح ادلعاين .260/2
( )95ينظر :االنصاف  ،602/2والبيان يف غريب اعراب القران .285/1
( )96ينظر :االنصاف  ،260/2والضرائر ص.253
( )97قالو زىَت /ديوانو  ،87 – 86واالنصاف .603/2
( )98ينظر :االنصاف .605/2
( )99ينظر :االنصاف .615/2
( )100شرح العمدة /دوري .640
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وىو أيضاً من شواىد الكوفيُت(ٓ )101تفض الضامر وحيتجون لصحة روايتهم بقولو بعد( :والرحل واالقتاب
واحللس) ٓتفض الرحل واالقتاب واحللس ،ويقدرون :يا ذا العنس الضامر والرحلٔ ،تعٌت :يا صاحب العنس ،قالوا :لو
كان على ما قالو سيبويو( )102دل يستقم خفض الرحل ألن إنشاء سيبويو برفع الضامر(.)103
وأوجب ابن احلاجب رواية الكوفيُت وانشادىم الضامر بالكسر على أن يكون (الرحل) معطوفاً على (العنس)
على سبيل التجوز يف أحد وجهُت قال هبما(.)104
ثالثاً :تحقيق انفراد ابن مالك بهذا الرأي
الذي ظهر لنا ان ابن مالك قد انفرد هبذا الرأي؛ ذلك أن اغلب النحاة الذين أجازوا اجلوار قد قصروا ذلك على
خص ذلك بالسماع وقصره عليو ومنع القياس عليو
النعت والتوكيد ومنعوا العطف ،ومن أجاز العطف على اجلوار ّ
كالفراء( ،)105وأما أن يكون أح ٌد من النحاة السابقُت البن مالك فيجيز للجوار يف العطف ويصرح بو قاصراً ذلك
على الواو من حروف العطف دون بقيتها – كما فعل ابن مالك يف شرح عمدة احلافظ– فهذا شلا يستبعد جداً ،ودل
صلده أل ٍ
حد من النحاة السابقُت البن مالك ،أ ما ىو فقد قصر ذلك على الواو بانفرادىا يف العطف على اجلوار
وخص ذلك باجلر.
ّ
()106
دل يتناول غَت الواو من حروف العطف ،واجلواب
معًتض على ما قلنا :بأن كالم بعض النحاة
وقد يعًتض
ٌ
عن ذلك :بأن السكوت ال يعٍت ادلنع كما ىو معروف ،ومثل ىذا احلكم ال يأخذ من السكوت وإمنا من التصريح،
وهبذا يكون ابن مالك منفرداً هبذا الرأي.
الخاتمة والنتائج
 كان الدكتور عبد ادلنعم أمحد ىريدي يعتمد يف قولو بانفراد ابن مالك على أقوال النحاة وعدم السبق. -وقفنا يف بعض اآلراء اليت قيل بانفراد ابن مالك بالقول هبا على ضلاة سبقوا ابن مالك بالقول هبا .

( )101ينظر :امارل ابن الشجري .321/2
( )102ينظر :الكتاب  ،306/1قال برفع الضامر.
( )103امارل ابن الشجري .321/2
( )104االيضاح .272 – 271/1
( )105ينظر :ادلطالع السعيدة  601/2ودل اقف على رايو ىذا يف غَت ىذا الكتاب.
( )106أي بعض النحاة السابقُت.
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 دل يكن الدكتور عبد ادلنعم أمحد ىريدي دقيقاً يف ٗتريج بعض اآلراء ونسبتها كآر ٍاء انفرادية البن مالك يفشرح عمدة احلافظ ،فهي وإن كانت شلا انفرد بو ابن مالك لكنها يف غَت (شرح العمدة).
 -ىناك من اآلراء ما انفرد هبا ابن مالك ،ودل يسبقو هبا أحد من النحاة قبلو يف القول هبا.

 من انفراد ابن مالك يف آرائو أنو يعتمد تركيب مذىب جديد من مذىبُت قدديُت ،وىذا وجو يف االنفرادبالرأي.
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المصادر والمراجع
* القران الكرمي.
.1

أ ثر الدللة النحوية واللغوية في استنباط الحكام من آيات القران التشريعية :عبد القادر عبد الرمحن
السعدي ،ط ،1986 ،1مطبعة العاين ،بغداد.

.2

ارتشاؼ الضرب من لسان العرب :أبو حيان األندلسي ،تح د .مصطفى امحد النّماس ،ط،1989 ،1
مطبعة ادلدين ،القاىرة.

.3

األشباه والنظائر في النحو :السيوطي ،تح :طو عبد الرؤوف سعد ،نشر مكتبة الكليات االزىرية،
.1975

.4

األغاني :أبو فرج االصفهاين ،منشورات دار الكتب احلياة ،دار الفكر ،بَتوت.1955 ،

.5
.6
.7

األلفية (الخلصة) :ابن مالك ،ط ،1بغدادٓ ،تط حيِت سلوم العباسي.
أمالي ابن الشجري :ابن الشجري ،طَْب ُع دار ادلعرفة ،بَتوت ،لبنان.

أمالي السيد المرتضى :غرر الفوائد ودرر القالئد ،تح :زلمد أبو الفضل ابراىيم ،دار احياء الكتب العربية،
القاىرة.

.8

أوضح المسالك إلى الفيو ابن مالك :ابن ىشام ومعو ىداية السالك ،تأليف زلمد زليي الدين عبد
احلمد ،ط.1980 ،6

.9

اإليضاح في شرح المفصل :ابن احلاجب النحوي ،تح :موسى بناي العليلي ،مطبعة العاين ،بغداد.

 .10البيان في غريب اعراب القران :ابن االنباري ،تح :د .طو عبد احلميد طو ومراجعو :مصطفى السقا ،دار
الكاتب العريب ،القاىرة.1969 ،
 .11تذكرة النحاة :أبو حيان األندلسي ،تح :د .عفيف عبد الرمحن ،مؤسسة الرسالة ،ط.1986 ،1

 .12تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :ابن مالك ،تح :زلمد كامل بركات ،دار الكاتب العريب ،مصر،
.1967
 .13التصريح والتوضيح :شرح التصريح ،االزىري ،القاىرة ،ادلطبعة االزىرية1326 ،ىـ ،وهبامشو حاشيو يس
العليمي.
 .14تفسير البيضاوي :البيضاوي ،دار صادر ،بَتوت.

76

مجلة بحوث إسالمية واجتماعية متقدمة 78-63 )1111( 1

 .15تقريب النشر في القراءات العشر لبن الجوزي :تح :ابراىيم عطوي عوض ،مطبعة البايب احلليب ،مصر،
1961م.
 .16الجامع الصغير في النحو :البن ىشام االنصاري ،تح :د .امحد زلمود هبوميل ،1980 ،مكتبة اخلاصلي،
القاىرة.
 .17حاشية الصبان :على شرح االمشوين على االلفيو ومعو شرح العيون ،دار احياء الكتب العربية ،عيسى البايب
احلليب وشركاؤه.
 .18الحيوان :للجاحظ ،تح :عبد السالم زلمد ىارون ،شركة ومطبعة عيسى البايب احلليب ،ط.1945 ،1
 .19خزانة الدب ولب الباب لسان العرب :البغدادي ،دار صادر ،بَتوت.

 .20الخصائص :ابن جٍت ،ط ،2تح ،زلمد علي النجار ،دار اذلدى للطباعة والنشر ،بَتوت ،لبنان.
 .21الدرر اللوامع على ىمع الهوامع :الشنقيطي ،دار ادلعرفة ،بَتوت ،لبنان ،ط.1973 ،2

 .22ديوان أبي األسود الدؤلي :تح :الشيخ زلمد حسن آل ياسُت ،مطبعة ادلعارف ،بغداد1964 ،م.
 .23ديوان الراعي :مجع ناصر احلاين ،اجملمع العلمي بدمشق1383 ،ىـ.
 .24ديوان زىير :طبعة دار الكتب ادلصرية1363 ،ىـ.

 .25ديوان طرفة :شرح امحد االمُت الشنقيطي1909 ،م.

 .26روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني :زلمود اآللوسي ،ادلطبعة الكربى االمَتية ،بوالق،
مصر ،ط1301 ،1ىـ.
 .27السبعة في القراءات :ابن رلاىد ،تح :د .شوقي ضيف ،دار ادلعارف ،مصر.1972 ،

 .28شرح ابن الناظم :بدر الدين بن مالك ،بَتوت ،دار اجليل ،تح :عبد احلميد السيد زلمد.

 .29شرح ابن عقيل على اللفية :ابن عقيل ،القاىرة ،دار الفكر ،هبامشو منحو اجلليل ،تح :زلمد زليي الدين
عبد احلميد.
 .30شرح الشموني :ابو احلسن نور الدين االمشوين ،طُبِ َع مع حاشية الصبان وطبع بتحقيق ،زلمد زليي الدين
عبد احلميد ،القاىرة ،مطبعة االستقامة1947 ،م.
 .31شرح الرضي :رضي الدين االسًتباذي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان1985 ،م.

 .32شرح الكافية الشافية :ابن مالك ،تح :د .عبد ادلنعم امحد ىريدي ،دار ادلأمون للًتان.
 .33شرح المفصل :ابن يعيش ،ادلطبعة االمَتية ،القاىرة ،مصر.
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 .34شرح شذور الذىب في معرفة كلم العرب :ابن ىشام ،تح :زلمد زليي الدين عبد احلميد ،القاىرة،
ادلطبعة التجارية الكربى1965 ،م.
 .35شرح عمدة الحافظ :ابن مالك ،تح :د .عدنان عبد الرمحن الدوري ،مطبعة العاين ،بغداد ،رللد واحد،
 ،1977وتح :د .عبد ادلنعم امحد ىريدي ،ط ،1رللدين ،مطبعة االمانة ،القاىرة.
 .36شرح عيون العراب :اجملاشعي ،تح :حنّا مجيل حداد ،اربد1985 ،م ،مكتبة ادلنار ،االردن ،ط.1
 .37الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر :زلمود شكري اآللوسي ،دار صعب ،بَتوت.

العزة المخفية :البن اخلباز يف شرح الدرة االلفية البن معط ،تح :حامد زلمد العبدرل ،ط،1990 ،1
.38
َّ
مطبعة العاين.
 .39الكامل في اللغة والدب :ادلربد ،تح :ابو الفضل ابراىيم ،مطبعة هنضة مصر ،الفجالة.
 .40كتاب سيبويو :سيبويو ،القاىرة ،دار القلمٖ ،تقيق عبد السالم زلمد ىارون.

ُ .41مشكل اعراب القران :مكي بن ايب طالب القيسي ،بغداد ،وزارة االعالم1975 ،م ،تح :حامت صاحل
الضامن.
 .42المصنّف :من الكالم على مغٍت ابن ىشام ،الشمٍت وهبامشو شرح الدماميٍت على ادلغٍت ،ادلطبعة البهية،
مصر1305 ،ىـ.
 .43المطالع السعيدة :السيوطي ،انظر الفرائد اجلديدة ،جلالل الدين السيوطيٖ ،تقيق د .نبهان ياسُت حسُت.
 .44معاني القران :للفراء ،تح :زلمد علي النجار ،الدار ادلصرية للتأليف والًتمجة.

 .45مغني اللبيب عند كتب العاريب :ابن ىشام االنصاري ،القاىرة ،دار احياء الكتب العربية.
 .46المفصل :للزسلشري ،كريستيانيا1879 ،م ،باعتناء ج .ب .بروخ ادلستشرق السويدي.
 .47المقاصد النحوية :العيٍت ،بوالق ،مصر1299 ،ىـ.

 .48المقتصد في شرح اليضاح :اجلرجاين ،بغداد ،وزارة الثقافة واالعالمٖ ،تقيق كاظم ْتر ادلرجان.
 .49المقتضب :ابو العباس ادلربد ،القاىرة ،تح :زلمد عبد اخلالق عظيمة.

ب :ابن عصفور ،بغداد ،مطبعة العاين1973 ،م ،تح :امحد عبد الستار اجلواري وعبد اهلل اجلبوري.
 .50المق ِّر ْ
 .51ىمع الهوامع :السيوطي ،القاىرة ،مطبعة السعادة1327 ،ىـ ،تصحيح زلمد بدر الدين الغساين.
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