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جامعة آل البيت
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

رسالة ماجستري بعنوان
التخريج اإلعرايب عند ابن مالك األندليس املتوىف (176هـ6771/م)
)Ibn Malik Al-Andalusi Grammatical Interpretation (671AH/ 1273AD
إعداد الطالب
محمد وليد رشيف فريج
6171116111
إرشاف
األستاذ الدكتور حسن خميس امللخ
قدمت هذه الرسالة استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف اللغة العربية

التفويــض
أنا محمد وليد رشيف فريج أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو املؤسسات أو
الهيئات أو األشخاص عند طلبهم حسب التعليامت النافذة يف الجامعة.

التوقيع:

التاريخ7168/ / :م

إقرار والتزام بقوانني جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليامتها
أنا الطالـب :محمد وليد رشيف فريج

الرقم الجامعي)6171116111( :

التخصص :اللغة العربية

الكلية :اآلداب والعلوم اإلنسانية

أعلن بأنني قد التزمت بقوانني جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليامتها وقراراتها السارية املعمول بها
املتعلقة بإعداد رسائل املاجستري والدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي بعنوان:
التخريج اإلعرايب عند ابن مالك األندليس املتوىف (176هـ6771/م)
وذلك مبا ينسجم مع األمانة العلمية املتعارف عليها يف كتابة الرسائل واألطاريح العلمية .كام أنني أعلن
بأن رسالتي هذه غري منقولة أو مستلة من رسائل أو أطاريح أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية
تم نرشها أو تخزينها يف أي وسيلة إعالمية ،وتأسيساً عىل ما تقدم فإنني أتحمل املسؤولية بأنواعها كافة
فيام لو تبني غري ذلك مبا فيه حق مجلس العمداء يف جامعة آل البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية
التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها دون أن يكون يل أي حق يف التظلم أو
االعرتاض أو الطعن بأي صورة كانت يف القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد.
توقيع الطالب:

التاريخ7168/ / :م

قرار لجنة املناقشة

اإلهـــــــداء
إىل روح عمي الحبيب :خلدون رشيف فريج رحمه هللا تعاىل...
إىل روحه الطاهرة وهي تنعم يف جنات الخلد إن شاء هللا.

الباحث

الشكر والتقدير
ال أجد من مفردات اللغة ما يسعفني يف التعبري عن شكري وامتناين بأيب وأمي عىل ما قدماه يل يف كل
خطوة من خطوات حيايت ،وال أنىس فضلهام يف إنارة طريق العلم عىل الرغم من املعاناة وضيق الحال ،فـ
﴿ َّر ِّب ا ْر َح ْمه َام ك ََام َربَّ َي ياين َص يغريًا﴾ ما تعاقب الليل والنهار.
وأخص بالشكر كذلك أستاذي الفاضل وشيخي ومرشيف األستاذ الدكتور حسن امللخ ،الذي فتح يل آفاق
العلم واملعرفة ،وعلمني أن زكاة العلم تعليمه ،فكان يل أباً قبل أن يكون أستاذاً ،فأخذ البحث وصاحبه
بالرعاية واالهتامم الكبريين ،فله مني عظيم الشكر والدعاء بربكة العلم.
وال يفوتني أن أتقدّ م بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة املناقشة ،األستاذ الدكتور زيد القرالة،
والدكتور حسني العظامات ،والدكتور عالء الدين غرايبة ،فلهم مني الشكر الجزيل ،واالعرتاف بالجميل،
لعلو قدرهم ،ورفعة مكانتهم.
"والفضل كل الفضل للمتقدّ م".
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األندليس املتوىف (176هـ6771 /م)
التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك
ّ
إعداد:
محمد وليد رشيف فريج
إرشاف:
أ.د :حسن خميس امللخ

امللخص
األندليس بالتخريجات اإلعراب ّية يف َسعيها إىل دراسة ظاهرة (التخريج
انبنت الدراسة عىل شهرة ابن مالك
ّ
األندليس املتوىف (176هـ6771/م) ) ،دراسة استقرائية تحليل ّية ،ترصد مسالكه يف
اإلعرا ّيب عند ابن مالك
ّ
التخريج بني اللفظ واملعنى وغريهام ،وقد انتظمت الدراسة يف مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة.
تحدّ ث الفصل األول عن مفهوم التخريج اإلعرا ّيب ،وأهميته يف النحو العر ّيب ،وأصول التخريج اإلعرا ّيب عند
ابن مالك.
أما الفصل الثاين فقد جاء دراسة تحليل ّية للتخريجات اإلعراب ّية عند ابن مالك ممثّلة يف كتابه رشح
تبني يف املسائل التي عرضَ ها وناقشها نزوعه الحتواء ما
التسهيل الذي يعدُّ موسوعة نحويّة جامعة آلرائهّ ،
جاء عن العرب من شواهد بوج ٍه من وجوه اإلعراب بالتأويل والتقدير.
وأ ّما الفصل الثالث فكان عن مسالك التخريج اإلعرا ّيب عند ابن ٍ
مالك ،ظهر فيه أنَّه قد بنى تخريجاته
اإلعراب ّية عىل أسس علم ّية نحو ّية واضحة َق ْصدَ تحقيق االنسجام بني الشواهد النص ّية واألحكام اإلعراب ّية،
تبني أنَّ التخريجات اإلعراب ّية
تعصب إىل
ٍ
وتبني فيه انفتاحه عىل آراء النحاة من غري ّ
مذهب محدَّ د ،كام ّ
ّ
التعليمي من النحو العر ّيب.
للشا ّذ من الكالم ال تصلح للمستوى
ّ

املقدمة
مثة دراسات متعددة تناولت ابن مالك ومؤلفاته وآراءه ،وهي عىل أهميتها مل تفريد تخريجاته اإلعرابية
بدراس ٍة مفصل ٍة شامل ٍة ،عىل أن بعض الدراسات السابقة ذكرت شيئاً من التخريجات عند ابن مالك مبرو ٍر
رسيعٍ ضمن محو ٍر من محاور دراسة ابن مالك.
ولعل املتت ِّب َع لرتاث ابن مالك يلحظ ظاهرة التخريج اإلعرا ّيب يف جل آثار يه ،ومر ُّد ذلك إىل سببني:
والحديث والقر ي
ي
واألدب
اءات
األول :سعة اطالع يه عىل محفوظ العرب ،فقد كان حج ًة يف حفظ الشع ير
ي
ي
واألنساب والبلدان الفر ي
والرصف ،وكان رحال ّة زمان يه يف العلم.
ائض والرواي ية والنح يو واللغ ية
والتاري يخ
ي
ي
ي
اب يش ٍء من صحيح البخاري باسم "شواهد
النبوي
بالحديث
الثاين :عنايته
الرشيف؛ إذ قام بإعر ي
ي
ثم
التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح" يف سياق الدفاع عن لغة الحديث
النبوي الرشيفّ ،
ّ
النبوي الرشيف شاهدً ا نحو ًيا ،وعىل سالمة النية يف العناية بالحديث
تط ّور املوقف إىل تبني الحديث
ّ
النبوي الرشيف ،إال أن هذا الهدف ال يناسب النحو العريب يف أصول يه ،ألن الحديث ليس حجة يف النحو
ّ
العريب عىل الراجح بسبب تغري الروايات عن رسول هللا – صىل هللا عليه وسلم– وجواز الرواية يف املعنى.
لك ّنه ُيثل ً
النبوي والدفاع عن االستعامالت اإلعراب ّية
النحوي عىل مادة الحديث
مهام يف التطبيق
عمال ً
ّ
ّ
التي قد تبدو شا ّذ ًة أو قليلة الدوران عىل ألسنة العرب.
لك ّن عمله أدى به إىل الخلط بني الشواهد النحوية الرصفية والشواهد اللغوية الداللية بتداخل التطبيق
ٍ
واملعجمي.
حديث عن املعنى اإلعرا ّيب
اإلعرا ّيب وما يقتضيه أحياناً من
ّ
انطلق ابن مالك يف غالب آرائه من مبدأ التسليم بصحة النصوص الواردة يف عرص االحتجاج ،وإن كان
شكلها الخارجي منافياً للقواعد املطردة ومخالفاً لها ،فطفق يلتمس لها وجهاً وتخريجاً ،ويحاول ضمها إىل
جوازات القواعد ،ور ِّد شذوذها إىل معيار االطراد ضمن ظالل القواعد النحوية.
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وهو بذلك يكون قد نهج نه ًجا مخالفًا ملا عليه علامء اللغة أغلبهم من حيث إنه قد أخذ بالشاهد الشا ِّذ
وخ ّرجه ،وسعى إىل احتوائه ضمن القواعد العامة من غري تركه لالنضامم لعائلة املتحجرات النحوية
معروف مبحاولته إعادة الحياة لكثريٍ من املتحجرات
الخاملة يف االستعامل ،وابن مالك يف هذا املجال
ٌ
والشواذ التي أغفلها النحاة قبله؛ إلُيان يه بأنه ال يوجد شا ٌذ بال تأويل.
وقد تناولت هذه الدراسة كتاب "رشح التسهيل" أمنوذ ًجا ً
داال عىل تخريجات ابن مالك ومحاولة استنباط
النحوي الناضج
أصولها عنده ،واملسالك التي اعتمدها يف التخريج ،وال يخفى أنّ هذا الكتاب ُيثّل العقل
ّ
مفصل ًة؛ لذلك أشار عيل أستاذي
البن مالك ،فهو خالصة تفكريه النحوي ،عدا أنّ تخريجاته مل تدرس دراس ًة ّ
الفاضل ،األستاذ الدكتور حسن خميس امللخ ،بتع ّهد هذا الكتاب  -أعني رشح التسهيل  -ومصادقته،
علم من أعالم النحو العر ّيب ح ّتى يتسنى يل دراسة تخريجاته دراس ًة مستقلّة
ومحاولة التق ّرب من فكر ٍ
مفصلّة.
يل ،فتمثّلت اإلشكال ّية عنده بسعييه إىل تخريج كل ما
وقد استعنت يف دراستي باملنهج االستقرايئ التحلي ّ
ورد يف عرص االحتجاج تخري ًجا إعراب ًّيا يتامىش مع القواعد املطّريد ية ،وقد الحظت اهتامم ابن ٍ
مالك بالشاهد
الشا ِّذ مد ِّع ًام رأيه مبخزونه اللغوي :شع ًرا ونرثًا.
وقد اعتمدت يف دراستي هذه الطبعة األوىل من تحقيق األستاذين :الدكتور عبد الرحمن الس ّيد ،والدكتور
محمد بدوي مختون التي ن يرشت يف دار َه َجر يف مرص سنة 6161هـ6991/م.
وقد احتوت هذه الدراسة عىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة.
وقد تناول التمهيد الحديث عن ابن مالك :اسمه وكنيته ونسبه وحياته ومكانته العلمية وشيوخه وأهم
آثاره املطبوعة.
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أما الفصل األول فقد عني بالحديث عن التخريج اإلعرايب يف أربعة محاور تتضمن :مفهوم التخريج
اإلعرايب وأهميته ،وعناية النحاة به ،وفلسفة التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك ،باإلضافة إىل أصول التخريج
اإلعرايب عنده من تحقيق النص ،وتدقيق القياس ،وتنقيح القواعد ،وتأويل املعنى.
وقد قام الفصل الثاين بدراسة تحليل ّية لتخريجات ابن مالك يف األبواب النحوية التي جاءت يف كتاب رشح
يل
التسهيل .وقد جمعت املسائل يف هذا الفصل برتتيب منهجي عىل أحكام اإلعراب برتابط انتقا ّيل تعلي ّ
حسب ما يقتيض األمر.
ودرس الفصل الثالث مسالك التخريج اإلعرا ّيب عند ابن ٍ
مالك باعتامد اللّفظ ،واعتامد املعنى ،وبالحمل
عىل الشا ِّذ ،وبالحمل عىل القياس البعيد ،وباالنفتاح عىل آراء النحاة ،وانتهى بالحديث عن التخريجات
اإلعراب ّية بني البحث والتعليم.
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التمهيد
العلمي البن مالك
البناء
ّ

اسمه وكنيته ونسبه ومذهبه (:)1
الشافعي
األندليس
هو محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك ،جامل الدين أبو عبد هللا الطا ّيئ الج ّيا ّين
ّ
ّ
اللغوي .فالطا ّيئ نسبة إىل قبيلة طيء التي ترجع إىل الجزيرة العربية ،والج ّيا ّين نسبة إىل مدينة
النحوي
ّ
ّ
ج ّيان( )2إحدى مدن األندلس الكبرية املهمة ،وإليها يرجع علامء ّ
واألندليس نسبة إىل األندلس،
أجالء.
ّ

1
2997

179 158

2

1
59

1888

111 199
2
116 119

1 1868

2
655 652

2999

1
298 295

2999

1

1881

6

5

555

1
581 589
1
1868

2

182 198
3891
3899

7

5
31

582 575
527
3829

75 77
1

الشافعي ،الذي مات عىل اعتناقه ،أما يف شبابه فقد كان مالك ًيا .وال يخفى
والشافعي نسبة إىل املذهب
ّ
ّ
وعلام ،وهو إىل ذلك فقيه محدِّ ٌث.
عىل أحد أنّه كان شيخ النحاة واللّغويني يف زمانه شهر ًة ً

مولده ونشأته:
اتفقت كتب الرتاجم عىل أنّ والدته كانت سنة (111هـ) أو(116هـ) ،وتشري ترجامته إىل أنه نشأ مح ًبا
العلمي األوىل.
للعلم .بدأ طلب العلم يف ج ّيان ،وهي مرحلة التكوين
ّ
و"كانت ينابيع ثقافته تتمثل يف استيعاب أمهات كتب النحو القدُية ،مثل كتاب سيبويه ورشوحه،
يل ،ومقدمة
اجي ،ونتائج الفكر للسهي ّ
ومسائل األخفش ،ومؤلفات املربّد ،وأصول ابن ال ّ
رساج ،وجمل الز ّج ّ
الجزو ّيل التي رشحها ،وألفية ابن ٍ
معط التي عارضها ،عىل سبيل املثال ال الحرص"(.)1
فأخذ يف ج ّيان العربية عن غري واحد من العلامء ،منهم :أبو الحسن ثابت بن خيار الذي عرف بابن
الكالعي ،وأخذ القراءات عن أيب العباس أحمد بن ن ّوار،
الطيلسان ،وأبو رزين ثابت بن محمد بن خيار
ّ
وقرأ كتاب سيبويه عىل عبد هللا ابن مالك املرشا ّين.
قال أبو ح ّيان ً
نقال عن تالمذة ابن مالك قوله عن نفس يه" :قرأت عىل ثابت بن ح ّيان بج ّيان ،وجلست يف
يل الشّ لوبني نح ًوا من ثالثة عرش يو ًما"(.)2
حلقة أيب ع ّ
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مكانته العلمية:
الهجري بعدما
تنقَّل ابن مالك بني مدن األندلس بسبب الفنت والحروب التي حدثت يف القرن السابع
ّ
تساقطت مدن األندلس؛ نجاة بنفسه ودينه ،فخرج من ج ّيان متنقال بني القرى واملدن التي تساقطت
تباعا حتى وصل غرناطة .وتشري بعض الدراسات إىل أنّ ابن مالك قد رحل عن األندلس وهو فوق
الخامسة والعرشين من عمره( .)1ثم رحل إىل املغرب واستق ّر يف شنقيط مدة ليست قصرية ،وتعلم فيها،
العلمي األول .ثم انتقل إىل فاس،
حتى أنّ أهلها يعدّ ون ابن مالك منهم؛ ملا لها من أثر عليه يف تكوينه
ّ
ومنها إىل املدن التي تقع عىل الطريق املؤدي إىل مرص .ومل ُيكث طويال يف مرص حتى غادرها ،ويبدو أنه
للحج ،وبعد ذلك إىل الشام ،وتحديدا دمشق .وقد كان ابن مالك
مل َي يطب له املقام بها ،فذهب إىل الحجاز ّ
يعلِّم ويتعلّم أثناء ترحاله بني املدن والقرى.
ّيني( ،)2وسمع "ابن مكرم ،والحسن بن
ويف دمشق ،وهي مرحلة التكوين
العلمي الثان ّية ،التقى باليون ّ
ّ
والسخاوي ،وغريهم .وأخذ العربية عن غري واح ٍد"( ،)3ثم انتقل إىل حلب ،ويبدو أنها مرحلة
صياح،
ّ
العلمي الثالثة البن ٍ
وأهم املراحل ،فجالس فيها ابن عمرون وابن يعيش .وكان لقاء ابن
التكوين
مالك ّ
ّ
مالك بابن يعيش منعطفا مفصل ّيا يف حياته ،ألن ابن يعيش دعمه بشكل كبري؛ فابن ٍ
ٍ
مالك كان لديه
علمي هائل حصيلة الدراسة عىل كثري من العلامء أثناء السفر والرتحال بني البلدان ،ومجالسة أهل
مخزون ّ
العلم ،إال أنّه كان يف حاج ٍة إىل من يدعمه ويشهد له بالتميز والفهم" .
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وتصدر بحلب إلقراء العربية ،ورصف همته إىل إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية ،وحاز قصب
ّ
السبق ،وأرىب عىل املتقدمني ،وكان إماما يف القراءات وعللها ،وأما اللغة فكان إليه املنتهى من اإلكثار من
نقل غريبها ،واالطالع عىل وحشيها ،وأما النحو والترصيف فكان فيه بح ًرا ال يجارى ،وح ًربا ال يبارى ،وأما
يتحريون فيه ،ويتع ّجبون من أين
أشعار العرب التي يستشهد بها عىل اللغة والنحو ،فكان األمئة األعالم ّ
يأيت بها ،وكان نظم الشعر ً
سهال عليه :رجزه وطويله وبسيطه وغري ذلك"( .)1ثم انتقل إىل حامة ،وبعدها
استق ّر يف دمشق.
وأخذ يصنف ويشتغل ويرتدد بني مرص ودمشق( )2حتى تخ ّرج عليه جمع غفري من طالب العلم .وكانت
وفاته  -رحمه هللا  -يف دمشق "يف ثاين شعبان سنة اثنتني وسبعني وستامئة"( )3للهجرة ،املوافق العارش
من شباط سنة أربعٍ وسبعني ومائتني وألف للميالديّة.

أهم شيوخه:
واملتت ِّبع يف كتب تراجم النحاة حول شيوخ ابن مالك يجد اتِّفا ًقا عىل ذك ير معظمها ،والدراسات الالحقة
قدُيا وحديثا كذلك ،إال أنّني أرى أنّ ابن مالك كان له شيوخ كثريون مل يذكرهم التاريخ ،ذلك أنّه كان
ر ّحالة زمانه ،وال شكّ أنّه التقى بعدد كبري من العلامء ودرس عليهم وسمع منهم ،وأخذ عنهم ،ومل
يذكرهم يف كتبه لسبب ما ،أرجي حها ب يقرص املدّ ة .وأهم شيوخ ابن مالك الذين ذك َرتْهم املصادر التاريخية
واللغوية ،حسب تاريخ الوفاة:
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و(الكالعي) بفتح
العي الج ّيا ّين،
ّ
أبو الحسن ثابت بن خيار الكالعي( :)1هو أبو الحسن ،وأبو رزين ،الك ّ
الكاف وضمها .كان فاضال نحويًا مقرئًا ،روى عن ابن بَشْ كَوال ،وقرأ عليه ابن مالك .قال عنه أبو ح ّيان إنه
مل يكن من أمئة النحو؛ بل كان من أمئة املقرئني ،ويبدو أنّ ابن مالك قد تأثر به يف بداياته العلمية يف
شبابه عندما كان بج ّيان ،ومات سنة ( )178هـ.
املرصي( )2الكاتب ،وأحد شهود
املخزومي
يل
ّ
أبو صادق الحسن بن يحيى بن ص ّباح بن حسني بن ع ّ
ّ
الخزانة بدمشق ،ولد سنة ()011هـ ،قيل عنه :شيخٌ وقو ٌر ،مكرم ألهل الحديث ،كثري التواضع ،أديبٌ،
جمع غفري منهم ابن مالك ،ومات سنة ()117هـ.
صالحٌ ،
متديّ ٌن ٌ
جليل ،كان من أهل الحديث وحدّ ث عنه ٌ
القريش ،ولد سنة (018هـ) ،حدّ ث
ابن أيب الصقر( ،)3نجم الدين أبو املفضّ ل مكرم بن محمد بن حمزة
ّ
مبرص وحلب وبغداد ودمشق؛ وذلك ألنه كان تاج ًرا كثري السفر .ويبدو أنه التقى بابن مالك يف مرص أو
حلب ،مات سنة( 110هـ).
أبو الحسن السخاوي( ،)4عيل بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الواحد ال َه ْمدَ اين املرصي املقرئ النحوي
الكندي وابن عساكر وغريهام،
الشافعي ،سمع عن كبار علامء عرصه يف اإلسكندرية ومرص ودمشق أمثال
ّ
ّ
الشاطبي وغريه حتى فاق أهل زمانه يف القراءات ،وصار شيخ الق ّراء واألدباء يف دمشق،
وقرأ القراءات عىل
ّ
وحدّ ث وكان أحد األمئة الفضالء املشهورين ،وكان إماما يف النحو والتفسري ،بصريا باللغة ،فقي ًها ،أصول ًّيا،
رشح
مفت ًيا .روى عنه ٌ
خلق كثري ،حتى قيل إنّه فاق شيوخه يف التقعيد والقراءات .من أهم تصانيفه َ ْ
ورشح الشاطبية ،مات بدمشق ،سنة (111هـ) .وأرى أنّ ابن مالك قد تأثّر به يف علوم
مفصل ال ّز
َّ
ّ
مخرشيْ َ ،
العرب ّية ،فكان أحد املفاتيح التي جعلت ابن مالك يظهر عىل الساحة العلم ّية.
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الحلبي ،ولد سنة (001هـ) بحلب ،سمع عن كثري من
ابن يعيش( ،)1أبو البقاء يعيش بن عيل بن يعيش
ّ
رشح
العلامء حتى أصبح ماه ًرا يف النحو والترصيف ومن كبار أمئة العربية ،وكان من املحدثني يف حلبَ َ ،
جني ،مات سنة (111هـ) .وقد الزمه ابن مالك مد ًة حتى وفاته ،ثم انتقل
ّ
املفصل ،والترصيف امللويك البن ّ
إىل ابن عمرون تلميذ ابن يعيش ،فدرس عليه مدة من الزمن ،ويبدو أنّ ابن يعيش قد َصقَل شخصية ابن
مالك يف النحو.
يل ،عكف يف صباه عىل النحو حتى
يل الشَ لَ ْوبني( ،)2عمر بن محمد بن عمر بن عبد هللا
ّ
األزدي اإلشبي ّ
أبو ع ّ
برع فيه ،وأخذ العربية والقراءات عن أمئة عرصه ،فأصبح أحد رؤساء العربية يف املغرب واألندلس ،وكان
كثري الرواية ،ومل يكن أحد يف عرصه يوازيه .رحل إىل املرشق فمأل ذكره اآلفاق ،وأصبح إمام أهل النحو يف
الشام والعراق ،فعكف عىل تدريس العربية قرابة ستني سنة ،ومات باشبيل ّية سنة (110هـ).
الحلبي،
يل بن أيب سعد (أو سعيد) بن عمرون
ابن عمرون( ،)3جامل الدين محمد بن محمد بن أيب ع ّ
ّ
املفصل ،والزمه ابن مالك بعد وفاة ابن يعيش،
رش َح ّ
إمام النحاة يف حلب ،بعد وفاة شيخه ابن يعيشَ َ ،
ومات سنة (119هـ).
حل
واملالحظ أنّ أكرث الدراسات قد ذهبت إىل أنّ ابن مالك مل يكن له شيخ مشهور ير َجع إليه يف ِّ
املشكالت النحويّة والقضايا اللغويّة ،وأنّه بسبب ذلك مل يكن يحتمل املباحثة ،وال يثبت للمناقشة ،وقد
السيوطي( .)4ومن وجهة نظري ،أرى أنّ ابن مالك قد تأثر
اعتمدوا يف ذلك عىل قول أيب ح ّيان الذي أورده
ّ
ببعض شيوخه ،فكريًا وعلم ًيا ،وعىل مراحل :املرحلة األوىل كانت يف ج ّيان وعىل يد شيخه ثابت بن خيار
الكالعي ،حيث تعلّم العرب ّية ،وبرع بعد ذلك يف شنقيط .أما املرحلة الثانية فكانت يف دمشق ،مع أيب
ّاوي،
الحسن السخ ّ
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فقد تعلّم منه القراءات وأتقنها ،وزادت معرفته يف العربية عندما درس عليه رشح املفصل .أما املرحلة
الثالثة فكانت يف حلب ،عند ابن يعيش ،فقد ذكرت سابقا أنّ ابن يعيش كان له األثر البالغ يف حياة ابن
مالك ،وظهوريه عىل الساحة العلم ّية بعد أن شهد له بنبوغه ،فكانت تلك هي النقلة النوع ّية التي جعلت
ابن مالك عىل رأس املشيخة الحلب ّية ،وبعد ذلك الدمشق ّية .فهؤالء هم املفاتيح الثالثة -إن جاز يل التعبري-
التي عملت عىل تكوين شخصية ابن مالك وعقله وفكره ،إضافة إىل أنّه نهل من أمهات الكتب وأطال
النظر فيها ،مع مرور السنوات ،واللقاء بالعلامء ومجالستهم ،كل ذلك جعله شخص ّية فريدة يف تاريخ
النحو العر ّيب.

تالميذه:
أما تالميذه فال نستطيع أن نحصيهم ،ليام كان له من شهر ٍة واسعة  -رحمه هللا -وملا كان عليه من تنقل
وترحال بني األمصار يف املغرب واملرشق ،وبذلك نذكر أهم تالميذه حسب تاريخ الوفاة:
النووي الفقيه ،ولد يف (نوا) ،من قرى ح ّران بسورية،
النووي( ،)1يحيى بن رشف الحورا ّين
محيي الدين
ّ
ّ
تلقى تعليمه يف دمشق وأقام بها مدة طويلة ،درس النحو عىل ابن مالك ،وله مصنفات كثرية أشهرها
رياض الصالحني ،مات يف (نوا) سنة (171هـ).
شمس الدين محمد بن محمد بن عباس بن أيب بكر بن َج ْعوان( ،)2أخذ النحو عن ابن مالك وكان من
أتم عناية ،وكان أحد األمئة الكبار .قال عنه ابن مكتوم :إمام يف اللغة
ني بالحديث ّ
كبار أصحابه ،ثم ع َ
والنحو .مات يف عنفوان شبابه سنة (187هـ).
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ابن الناظم( ،)1بدر الدين محمد بن محمد بن عبد هللا بن مالك ،ابن اإلمام جامل الدين ابن مالك ،كان
إماما ذك ًيا َفه ًيام حا ّد الخاطر بليغًا ،برع يف البيان والبديع والعروض واملنطق والفقه واألصول ،وأخذ النحو
عن والده ،حدثت بينه وبني والده َص ْو َرة( )2فغادر دمشق إىل بعلبكّ ومل يرجع إليها إال بعد وفاة والده،
ومن ثم ّ
توىل منصب والده ،وله مصنفات أهمها رشحه لأللفية الذي يكشف مدى تأثره بوالده ،مات
بدمشق سنة (181هـ).
يل( ،)3إمام عامل فاضل ،أخذ النحو عن ابن مالك ،وأتقن
يل الحنب ّ
محمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البع ّ
العرب ّية حتى تخ ّرج عليه جامعة ،وكانت له معرفة تامة يف النحو ،صنف رش ًحا عىل األلف ّية ،مات سنة
(719هـ).
بالنووي ألنه أخذ عن
الشافعي( ،)4أبو الحسن ،ل يق َب
عالء الدين عيل بن إبراهيم بن د َواد بن العطّار
ّ
ّ
النووي وتفقه عليه ولزمه مدة طويلة حتى صار أشهر أصحابه وأخصهم به ،أخذ
اإلمام محيي الدين
ّ
العربية عن ابن مالك ،وويل مشيخة دار الحديث ال َّنوريّة ،مات بدمشق سنة (771هـ).
الدمشقي(ّ ،)5
عالمة األدب ،و َعلَم البالغيني وكاتب
الحلبي
أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سليامن
ّ
ّ
بدمشق .أخذ عن جمعٍ منهم ابن مالك ،كان عمله يف ديوان اإلنشاء وصنف تصانيف باإلنشاء ،مات
رس
َ
ال ِّ
سنة (770هـ).
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الحموي
جامعة الكنا ّين
جامعة( ،)1بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن ّ
قايض القضاة ابن ّ
ّ
الشافعي ،أخذ أكرث علومه بالقاهرة عن القايض تقي الدين بن رزين ،وقرأ النحو عىل ابن مالك ،كان له
ّ
قضاء القدس ثم الديار املرصية ثم دمشق ،ثم رجع قاض ًيا إىل الديار املرصية حتى عزيل بعدما فقد برصه،
كان خطيبا مفرسا ،وله تعاليق يف الفقه والحديث واألصول والتاريخ ،مات سنة (711هـ).
أهم آثار ابن مالك املطبوعة:
االعتامد يف نظائر الظاء والضاد(.)2
اإلعالم مبثلث الكالم(.)3
األلف ّية (الخالصة)(.)4
إكامل اإلعالم بتثليث الكالم(.)5
إيجاز التعريف يف علم الترصيف(.)6
تحفة املودود يف املقصور واملمدود(.)7
تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(.)8
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ثالثيات األفعال(.)1
سبك املنظوم وفكُّ املختوم(.)2
رشح االعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد(.)3
رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(.)4
رشح الكافية الشافية(.)5
رشح النظم األوجز فيام يهمز وما ال يهمز(.)6
شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح(.)7
القصيدة املالكية يف القراءات السبع(.)8
المية األفعال "مع رشح ابنه بدر الدين"(.)9
منظومة فيام ورد من األفعال بالواو والياء(.)10
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الفصل األول
التخريج اإلعرايب عند ابن مالك
مفهوم التخريج اإلعرا ّيب وأهميته:
عر َيف ابن ٍ
مالك مبحاولته إعادة الحياة لبعض االستعامالت املهجورة يف اللغة كالشَّ وا ِّذ التي أغفلها النحاة
ي
حريصا عىل املوروث
املخالف لها ،ألنّه كان
الخارجي املنايف للقواعد املطّردة ،أو
قبله؛ وذلك بسبب شكلها
ً
ّ
حرصا غري ًبا ،فال يريد أن يغ يف َل مطّ ير ًدا ،كام ال يريد أن يغ يف َل شا ًّذا ،فكان
عن العرب من نصوص االحتجاج ً
يلتمس للشّ وا ِّذ وج ًها وتخري ًجا ليضمها إىل جوازات القواعد ،وير ّد شذوذها إىل اطرا ٍد ضمن ظالل القواعد
النحويّة ،منطلقًا من إُيانه بأن اللغة فيها الواجب والجائز ،والجائز ضم ًنا يحتوي الشا ّذ ،والنادر يف
االستعامل من مهجور الكالم رصفًا وتركي ًبا؛ إلُيانه بأنّه ال يوجد شاذ بال تأويل( ،)1أو بعبارة أخرى :ال
نص حج ٍة بال تخريج.
يوجد ُّ
قال ابن منظور يف تعريف التخريج" :خ ّرج الغالم لو َحه تخريجاً إذا كتبه ،فرتك فيه مواضع مل يكتبها...
وخ ّرج غالماً عمله إذا جعله رضوباً يخالف بعضه بعضاً(.)2
علمي صحيح من علم النحو واإلعراب ملا يبدو يف ظاهره من الكالم
فـ "التخريج اإلعرا ّيب إيجاد مخرج ّ
كاملخالف للقواعد العامة املق ّررة يف علم النحو ،فهو إبراز لوجه الكالم يف النحو ،وإيضاح للغامض ،وكشف
للمخفي وراء عالمات اإلعراب"( ،)3أو هو" التامس وجه
النحوي ،وبيان
عن املش يكل ،وإثبات لعلّة القبول
ّ
ّ
نص ال يتطرق إليه احتامل الخطأ لثبوت فصاحة قائله ،كام يف التخريج
الصواب
النحوي والرصيفّ يف ٍّ
ّ
لنص ألف ّية ابن ٍ
مالك فإعرابها
واملتنبي
اإلعرايب لشعر أيب متّام
واملعري وغريهم ،بل كام يف التخريج اإلعرا ّيب ّ
ّ
ّ
تخريج لها،
ٌ
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معنيٍ ،فيمكن تخريج املشكالت النحوية يف شعر أحمد شوقي ،أو حافظ
وهذا التخريج ليس محد ًدا ٍ
بزمن ّ
إبراهيم ،أو نزار ق ّباين ،وغريهم ممن عرفوا بالفصاحة"( ،)1وعىل هذا يكون التخريج مامرسة علم ّية
عمل ّية تاريخ ّية موجودة منذ بواكري نشأة النحو العر ّيب ،مارسها النحاة بغية توسيع األوجه اإلعراب ّية ،من
غري الترصيح بلفظها.
ويكون التخريج اإلعرا ُّيب بـ" تفسري معاين بعض املفردات وتخريج الرتاكيب امللبسة أو غري الشائعة يف
صورتها النحو ّية تخري ًجا ً
النحوي َوف َْق قوانني العربية مع التنبيه إىل أوجه التخريج
داال عىل سالمة سبكها
ّ
املحت َملة ق ّو ًة وضعفًا"()2؛ أي أنّ التخريج ليس إضافة قاعدة وإمنا توجيه للتطبيقات اللغو ّية التي
انحرفت يف ظاهرها عن القاعدة النحو ّية.
النحوي لفكرة األوجه اإلعرابية ملسألة ما ،هي عىل حقيقتها تخريج لها .وقد شاع هذا
ذلك أنّ تط ُّرق
ّ
رصحون مبصطلح التخريج"(.)3
األمر" يف العصور املتأخرة حتى كان الح ّذاق من النحويّني ي َ ِّ
النص باالنحراف اللغوي"()4؛
و"التخريج ٌ
متس الحاجة إليه عندما ي َت َهم ُّ
شكل من أشكال الدفاع عن ّ
النصّ ،
ألنّه ينفي صفة الخطأ عن النص امل َخ َّرج.
لذلك نرى أنّ ابن مالك قد ابتعد عن تخريج األساليب الواضحة واتجه إىل األساليب الغريبة أو غري
املنسجمة يف ظاهرها مع القواعد العامة املقررة يف العرب ّية.
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النبوي الرشيف ،فقام
وقد دفعه اهتاممه الشديد بتخريج كالم العرب إىل االهتامم بتخريج الحديث
ّ
حل املشكالت
بتأليف "كتابه املعروف( :شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح) ،يف سياق ّ
النحوية والرصفية يف كتاب الجامع الصحيح لإلمام البخاري ،وهو السياق الذي ساقه إىل تعضيد بعض
التوسع يف إيراد
األحاديث بالشواهد أو التخريجاتَّ ،
ولعل هذه التجربة العلم ّية هي التي دفعته إىل ّ
النبوي يف كتبه َق ْصدَ الدفاع عن مشكالتها النحوية يف موقعها من مسائل النحو"( .)1وعىل سالمة
الحديث
ّ
تغري الروايات عن
الن ّية ،إال أن الحديث النبوي الرشيف ليس حجة يف النحو العر ّيب عىل الراجح بسبب ّ
رسول هللا – صىل هللا عليه وسلم – وجواز الرواية باملعنى( ،)2وهو ما أدى بالتايل إىل الخلط بني الشواهد
النحوية الرصف ّية والشواهد اللغويّة الدالل ّية.
واملد ّقق يف تخريجات ابن مالك يلحظ أنّه كان يخ ّرج املسائل غال ًبا من غري إسنادها إىل من سبقه من
العلامء ،فال يستب َعد أن تكون هذه اآلراء والتخريجات امتدا ًدا لبعض آراء من سبقه ،سمع عنهم ،وأخذ
رش إليهم ،فال ضَ ْ َري يف أن نجي دَ تخريجا عند ابن مالك قد قاله غريه من
منهم ،ومل تصل إلينا كتبهم أو مل ي ي ْ
التاريخي،
السابقني أو املعارصين له ،أو قد تكشف التحقيقات الجديدة أنّه ليس البن مالك يف السبق
ّ
وإن صدر له يف اإلُيان واالعتقاد.

عناية النحاة بالتخريج اإلعرا ّيب:
بعد استقرار القواعد النحويّة واستقرار املنظومة اللغويّة ضمن القواعد التي ق ِّننت ،يف القرون األربعة
األوىل تقري ًبا ،انحرصت مهمة النحاة يف أمرين مه ّمني:
األول :التفكري العلمي يف النحو العريب ،فبدأت املراجعات النحوية للقواعد بشكلها العام مع إضافة
النحوي.
بعض التفسريات والعلل التي كانت نتيجة تطور التفكري
ّ
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ثانيا:

رشح النصوص وإعرابها ضمن العملية التعليمية ،فتف ّرغ النحو ّيون بشكل عام لتدريس النحو

وإعراب النصوص من القرآن الكريم والشعر العريب القديم.
واللغة العربية بطبيعتها غزيرة األلفاظ ،كثرية املعاين ،متعددة األساليب ،فكان من الصعب عىل الناس يف
اللغوي اإلملام باألساليب اللغوية جميعها ،ومع تقادم الزمن ،تنحرص هذه األساليب
فرتة ما بعد االستقرار
ّ
تظل إرهاصاتها موجودة يف
تدريجي يندثر كثري منها ،ولكن ال تختفي ،بل ُّ
حول القرآن الكريم ،وبشكل
ّ
اللغوي.
املجتمع
ّ
ومع مرور الوقت تظهر هذه األساليب يف أعامل اللغويني واألدباء ،وبالتايل تظهر الحاجة إىل البحث عن
اللغوي عنها يف
توجيهات وتخريجات لها قصد تعليمها للناس يف املقام األول ،ونفي الشذوذ واالنحراف
ّ
املقام الثاين.
ويتمثل هذا العمل يف الكتب التي اهت ّمت بالرشح واإلعراب والتخريج والتوجيه ،ومن هذه الكتب،
ّ
املتوىف يف السنة نفسها  ...وكتاب
"كتاب معاين القرآن للف ّراء (ت717هـ) ،وكتاب مجاز القرآن أليب عبيدة
تأويل مش يكل القرآن البن قتيبة (ت771هـ)" ( ،)1وكتاب رشح القصائد التسع املشهورات للنحاس
للحرضمي (ت 119هـ) ،وكلّها كتب يف التخريج
(ت118هـ) ،وكتاب مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلية
ّ
والبالغي للقرآن الكريم وأشعار العرب.
النحوي والدال ّيل
ّ
ّ

372
19

فلسفة التخريج اإلعرايب عند ابن مالك(:)1
تقوم فلسفة التخريج اإلعرا ّيب عىل فكرة مفادها أنّ الكلمة موسومة بعالمة إعرابية معينة ،يراد إثبات
صحتها مع املوقع اإلعرا ّيب ومع املعنى .فالكـلمة مثـال تعـلوها الفتحة ،فهذا يعـني أنها من املنصوبات؛
فتكون محاولة إثبات صحتها يف أنها تحتمل املفعول به وتحتمل الحال وتحتمل التمييز  ،...فالتخريج
اسام أو ً
فعال.
اإلعرا ّيب إثبات صحة اقرتان العالمة اإلعراب ّية باملوقع عىل الكلمة ً
ً
النبوي الرشيف عىل أنّ روايته صحيحة لزا ًما ،من غري
فمثال ،نرى أنّ ابن مالك ينظر إىل الحديث
ّ
مطابقـتها للقواعـد النحو ّية ،فتـكمن مهمته يف تفسري العالمة اإلعراب ّية يف املوقع اإلعرا ّيب ،وهو ما يخلص
طبيعي لظاهرة السامع الذي ال
إىل أنّ التخريج يقوم عىل مبدأ التسليم بالنص؛ أي أنّ التخريج استلزام
ّ
خطأ فيه.
نحوي آلخر يف التفاصيل التطبيق ّية؛ وذلك الختالف فكرة السامع ،فمنهم من
وتختلف فكرة التخريج من
ّ
املروي
يكون عىل درجة عالية من التسليم بالروايات ،مثل ابن مالك الذي ينطلق من شبه قداسة النص
ّ
عن العرب ،فهؤالء إُيانهم بالتخريج أكرب ،ومنهم من ال يقبل كل ما هو مسموع ،وبالتايل درجة إُيانهم
بالتخريج أقل.
انطلق ابن مالك يف تخريجاته النحويّة للمسائل من ثالثة منطلقات علم ّية منهج ّية:
النبي -صىل هللا عليه وسلم
األول :إُيانه بأنّ الحديث
ّ
النبوي الرشيف حجة يف النحو العر ّيب ،ومر ُّده أنّ ّ
– هو قائله ،وهو أفصح العرب عدا أنه يعرف لغاتهم ،وبذلك كان ي َعدُّ الحديث من الحجج التي تقوم
عليها صناعة القاعدة النحوية.
ثانيا:

إُيانه بالنص والرواية وتقدُيهام عىل العقل والقياس ،فكتب ابن مالك تفيض باآليات واألحاديث

العلمي.
قسام كبريًا من مساحة نتاجه
وأقوال العرب من شعر ونرث ،ومتثل ً
ّ
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ثالثا:

صح املذهب ،فكان يأخذ برأي النحاة
إُيانه بأنّ مذاهب النحاة حجة يف التخريج اإلعرا ّيب إذا ّ

برأي له من
برصيّهم وكوف ّيهم وال يقدم رأيا عىل آخر إال إذا اقتنع به وقدم الحجج ودافع عنه ،أو استفرد ٍ
رأي ساعده عىل تخري ٍج يرتضيه ي ّتخذه.
بني النحاة ،وهي فكرة التامس الصواب ،فكل ٍ

أصول التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك:
النحوي يف تخريج النص إعراب ًّيا ،وهذه
يقصد بأصول التخريج اإلعرا ّيب األسس أو املبادئ التي ي ّتبعها
ّ
األصول هي:
 .6تحقيق ال ّنص:
أي ٍ
أي قاعدة
لغوي نحتاج إىل التـأكد من صحة رواية النص ،أو طريق روايته؛ ذلك أنّ بناء ّ
نص ٍّ
عند تخريج ّ
نحو ّي ٍة ،أصول ّية كانت أم فرع ّية ،يجب أن تبنى عىل أسس ورواسخ ثابتة ،احرتازًا من ظهور ٍ
نص ما،
ٍ
مشكوك يف صحة روايته أو نقله ،يد يخل الشّ كّ يف املنـظومة اللغويّة ،مام يـؤدي إىل زلزلة القاعـدة
الدليل االحتامل؛ سقط به االستدالل) فكان لزا ًما أن يكون تحقيق
َ
بني عليها (،فإذا دخل
الـنحو ّية وما َ
النص عند النحاة من أهم األصول يف التخريج اإلعرا ّيب.
النبوي الرشيف ،وكالم
اللغوي عند النحاة أشكال ،أهمها :القرآن الكريم وقراءاته ،والحديث
وللنص
ّ
ّ
ّ
العرب شعره ونرثه .وقد ذكرت القرآن الكريم وقراءاته ً
أوال؛ ألهم ّيته وعل ّو قدره ،إال أنّ كالم العرب هو
النحوي.
املصدر األول يف التقنني
ّ
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أ -القرآن الكريم والقراءات:
مهام عند النحاة يف التقنني والتخريج اإلعرا ّيب ،ذلك أنّه عامد األدلة النقل ّية عند
ُيثل القرآن الكريم مصد ًرا ً
أهل العرب ّية .وقد أوىل ابن مالك القرآن الكريم عناية فائقة ،ودليل ذلك كرثة استشهاده بآيات القرآن
الكريم ،فهو ُيثل اللغة العرب ّية يف أرقى أساليبها وبيانها .ويرى ابن مالك أنّ القرآن الكريم أقوى الحجج
النقل ّية أو السامع ّية ،فيقول" :وأقوى الحجج قوله تعاىل ﴿وقولوا آم ّنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم﴾"(،)1
"وقوله" :وأوىل الحجج" ،فيه داللة عىل أنّ القرآن أقوى وأعرب يف الحجة من الشعر ،وأنّه يحتل مكان
الصدارة بال منازع ،فهو األساس األول عنده يف االستشهاد"(.)2
واملعنى املراد أنّ ابن مالك كان يبني القاعدة عىل النص القرآ ّين ألنّه أقوى الحجج ،بل إنّه يخ ّرج املسألة
ويثبتها أو ينفيها باالعتامد عىل القرآن الكريم شاهدً ا حتى لو مل َيجي دْ غريه.
ّ
يستـدل بالوجوه القويّة يف مسألة ما ،وال يقبل بالوجوه الضعيفة ،فـ" صون القرآن عن
وتراه دامئا ما
الوجوه الضعيفة واجب .وابن مالك بهذا يكون قد وضع مبدأ للنحاة يف تعاملهم مع القرآن الكريم"(،)3
ومام ّ
هللا ومالئكته
يدل عىل شدّ ة اعتداده بالقرآن الكريم ،قوله" ويؤيّد ذلك قوله تعاىل ﴿إن َ
يصلون﴾( ،)4فإن الواو إما عائدة عىل املعطوف وهذا ممتنع ألنّه من االستدالل بالثاين عىل األول كقول
الشاعر:

3
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عندك ر ٍ
اض والرأي مختلف

وأنت مبا
نحن مبـا عندنــا َ

وهو ضعيف ،وإمنا الج ّيد االستدالل باألول عىل الثاين كقوله تعاىل ﴿والحافظني فروجهم والحافظات﴾(،)1
وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب ،ولو سلم استعامل هذا الوجه مع ضعفه ملنع من استعامله هنا
تخالف املستدل به واملستدل عليه يف املعنى ،وذلك ال يجوز بإجامع"(.)2
وكذا الحال يف القراءات القرآن ّية ،فهو يعتمد عىل القراءات القرآنية جميعها وال يستثنى قراءة أو يردها ،أو
تتبعت ابن مالك يف رشح التسهيل ومل أجد موض ًعا ير ُّد فيه قراءة قرآن ّية واحدة،
ّ
يشنع عىل قارئ ،فقد
السند علّ ٌة
وإن وجي دَ – يف عموم كتبه  -أنّه قد ر َّد قراءة "فمرجعه عدم توثيق سند القراءة؛ فعدم توثيق ّ
النحوي"(.)3
رصح بها
ّ
معتربة يف االحتجاج بالقراءات ،وإن مل ي ّ
وال فرق عنده بني قراءة شا ّذة وقراءة متواترة؛ ألنها س ّنة م ّتبعة ،فيقول" وأقوى األدلة عىل ذلك قراءة ابن
عامر ريض هللا عنه( :وكذلك ز ِّين لكث ٍري من املرشكني قتل أوال َدهم رشكائهم) ألنها ثابتة بالتواتر ،ومعز ّوة
إىل موثوق بعربيته ،قبل العلم بأنّه من كبار التابعني  ،)4( "...وقوله هذا دليل قاطع عىل أنّه يعتدّ
بالقراءات القرآنية ،بل إنّه يقيس ويخ ّرج عىل القراءات املتواترة والشّ ا ّذة يف كثري من املسائل ،وكل ذلك
انطال ًقا من مبدأ التسليم بالنص.
"ولعل ابن مالك أكرث النحاة  -يف هذه املرحلة  -استشها ًدا بالشا ِّذ من
ّ
ونبه عىل ذلك عيل أبو املكارم فقال:
القراءات ،وإن نظرة عجىل إىل كتابه :رشح التسهيل ،لتكشف عن اعتامد كبري عىل شوا ّذ القراءات يف
معظم ما ذكره من قواعد"(.)5
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ومن أمثلة ما استشهد به من القراءات الشا ّذة عىل القواعد ،جواز مجيء ضمري الفصل مبتدأ ،وما بعده
ّ
واستدل عىل ذلك بقول تعاىل﴿ :وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملون﴾(،)2
مرفوع عىل أنّه خرب(،)1
برفع الظاملون ،وهي قراءة أيب زيد(.)3
وأيضً ا ،جواز زيادة الياء يف اسم اإلشارة املثنى ،فقال ":وقرأ ابن كثري يف الشا ّذ:

﴿فذانييك﴾(،)4

بتخفيف النون وزيادة ياء"(.)5
ّ
واستدل عىل ذلك بقراءة أيب قالبة ﴿سيعلمون
رش(،)6
ومن ذلك جواز مجيء اسم التفضل من الخري وال ّ
األرش﴾(.)7
غدً ا َمن الكذاب َ ّ
النبوي الرشيف:
ب -الحديث
ّ
النبوي الرشيف ،فقد حاز مرتبة عليا عند النحاة يف االستشهاد به
ومام يلحق بتحقيق النص الحديث
ّ
النبوي الرشيف إىل ثالث ش َع ٍب" :شعبة
ألهم ّيته الدين ّية .وقد انقسم النحاة يف قضية االستشهاد بالحديث
ّ
املتوسطني
والدماميني ،وشعبة املانعني :كابن الضائع وأيب ح ّيان ،وشعبة
املج ّوزين كابن خروف وابن مالك
ّ
ّ
كالشاطبي"(.)8
ّ

3

328

72
357
15
3
1

525

51

52
357
2
35 8
21

3887

3

النبوي يف كتابه" :شواهد
أما ابن مالك فقد كان من كبار املحدّ ثني يف عرصه ،ومتثّل جهده تجاه الحديث
ّ
التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح".
النبوي يف كتبه َق ْصدَ الدفاع عن
التوسع يف إيراد الحديث
ّ
"ولعل هذه التجربة العلم ّية هي التي دفعته إىل ّ
ّ
مشكالتها النحو ّية يف موقعها من مسائل النحو"(.)1
وعىل سالمة النية عند النحاة يف العناية بالحديث الرشيف ،إال أن هذا الهدف ال يناسب النحو العريب يف
أصول يه ،ألن الحديث ليس حجة يف النحو العريب عىل الراجح بسبب تغري الروايات عن رسول هللا  -صىل هللا
عليه وسلم  -وجواز الرواية يف املعنى .لك ّنه ُيثل ً
النحوي عىل مادة الحديث
مهام يف التطبيق
عمال ً
ّ
النبوي ،والدفاع عن االستعامالت اإلعراب ّية التي قد تبدو شا ّذ ًة أو قليلة الدوران عىل ألسنة العرب.
ّ
لك ّن هذا العمل يؤدي إىل الخلط بني الشواهد النحوية الرصفية والشواهد اللغوية الداللية بتداخل
ٍ
واملعجمي.
حديث عن املعنى اإلعرا ّيب
التطبيق اإلعرا ّيب وما يقتضيه أحيانّا من
ّ
معروف عند
وقد دار بني األستاذ الدكتور حسن امللخ و" األستاذ الدكتور عيل حسني الب ّواب ،وهو محق ٌِّق
ٌ
ٌ
حديث عن موقف النحاة من االستشهاد بالحديث
متخصص بالنحو والرصف،
أهل الحديث عدا أنّه
ِّ
النبوي الرشيف ،فقال :إنّه بعد خربته الطويلة بالعمل يف كتب الحديث صار عىل يقني بأنّ ال ّنحاة كانوا
ّ
ٌ
حديث عىل رواية واحدة"(.)2
فقل أن يثبت
النبوي؛ ّ
حق يف االزورار عن االستشهاد بالحديث
عىل ّ
ّ

353
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جـ -كالم العرب:
يعدُّ كالم العرب املصدر األهم للامدة اللغو ّية املسموعة ،ذلك أنّها متثل الحجم األكرب واألضخم يف اللغة
تقل عن عنايتهم بالقرآن الكريم ،فكان النحاة عامة ينظرون
العرب ّية ،وقد أوالها النحاة عناية فائقة ال ّ
إليه بد ّق ٍة وحذر ،وال يعتمدون إال عىل ما ثبت عندهم صحة نسبته وقائله ،وفصاحته ،وصدق روايته،
والوثوق فيه ،وخل ِّوه من الرضورات ،لذلك اشتدّ ت عنايتهم بالرواية وأنواعها وطرقها ،وبصفات الراوي
وما يجب أن يكون عليه من األمانة والصدق( ،)1والسبب يف ذلك يعود إىل سهولة تدليس األبيات
املنحولة واملكذوبة إىل الشواهد املسند إليها يف صناعة القاعدة النحويّة.
و"مل يكن جمهور اللغويّني والنحاة يأخذون عن األعراب ّإال إذا َوثيقوا بسالمة لغتهم وفصاحتهم ،وكانوا
يصلون إىل الثّقة بطرق متباينة ،كاالنطباع ،أو معرفة مكان السكن ،أو املخالطة ،أو االختبار"( ،)2وهذا
الكالم ّ
يدل عىل نهج النحاة يف قبولهم للامدة املسموعة.
الطبيعي أن يكون سامعه مأخوذا عن أمهات الكتب ،أي
ومبا أنّ ابن مالك جاء يف القرن السابع ،فمن
ّ
رش ،لذلك مل يكن يتشدد يف قبول الروايات واللغات وأشعار العرب ،إال إذا ثَب َت التدليس
سام ًعا غري مبا ٍ
والكذب .بل إن ابن مالك و ّسع دائرة السامع بقبوله ملعظم مرويّات العرب ،لغاتها وأشعارها ،وأقوالها،
وكثريا ما يورد عبارات مثل" :وهي لغة مشهورة" و"هكذا رواه من يوثق بعرب ّيته
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 ...ومن كالم العرب"( ،)1وقوله" :وراية العدل مقبولة"(ّ )2
دل عىل منهج ّيته يف اشرتاط الثقة والعدالة يف
قبول الرواية .ومل يق ّيد نفسه بقبائل محدّ دة أو محصورة يف نطاق ما ،فكل لغات العرب حجة يف النحو
عنده(.)3
وكذلك أكرث من املادة الشعر ّية يف رشح التسهيل ،حيث إنّه استشهد بـ ( )7106بيتا( )4من الشعر ،وهو
ما ّ
الشعري .وكثريا ما كان ينسب الشواهد إىل أصحابها ،وكذلك مل يتق ّيد مبا
دل عىل سعة اطّالعه ومخزونه
ّ
املتنبي
تعارف عليه النحاة يف قبول املادة املسموعة عن العرب ،فقد استشهد مثال بشعراء متأخرين أمثال
ّ
 ،فالفصاحة تكفي لقبول الرواية.
وقد تتعدّ د الروايات للبيت الواحد ،فيذكرها ويوجهها ويفاضل بينها ،ورمبا يفضّ ل رواية عىل أخرى بقوله:
"وهي أقيس ،واستعامله أكرث ،وهو الراجح عندي ."...
وإذا تعارضت الرواية مع الرأي؛ فـ" الرواية أوىل من الرأي"( )5عنده.
 .7تدقيق القياس:
كل أم ٍر ي ْن َتف َْع
وبه يف ِّ

بع
قياس ي َّت ْ
إمنا النحو ٌ

ينسب هذا البيت للكسا ّيئ ،وقد انترش بني أهل النحو كالضّ وء يف الليل ،وذلك أنّ النحو كله قائم عىل
فكرة القياس.
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وقد تعاقب العلامء قدُيا وحديثا عىل وضع تعريفات مناسبة لهذا املصطلح ،ومنها ما ذهب إليه الدكتور
ٍ
حسن امللخ من أنّه" علم بعلّة جامعة بني أصل وفرع ي
مشرتك ...وال يشرتَط فيه تكامل
كم
توصل إىل ح ٍ
يل"(.)1
العنارص األربعة إال إذا كان من قبيل االقرتان الشك ّ
احتل الجزء األكرب من املنظومة اللغو ّية ،والبدَّ أل ّي
ومعلوم لدى أهل العرب ّية عمو ًما أنّ علم القياس قد ّ
لغوي أن ُيتلك هذه األداة.
ّ
وقد اعتمد ابن مالك القياس اعتام ًدا كبريًا ،ألنّه كان قد استوعب كم ّية ضخمة من املادة املسموعة ،فكان
يقيس عىل املسموع ،فإن َقو َيي لديه هذا املسموع وثبت استعامله ،أصبح أصال يقاس عليه وي ْعتَدُّ به ،فقد
كان يخ ّرج باالعتامد عىل القياس ،فيقول مثال ":ألنّ ذلك ثابت بالقياس والسامع .)2( "...
القياس عىل القرآن الكريم وقراءاته حتى لو كانت شا ّذة ،وعىل
وقد اعتمد ابن مالك يف التخريج اإلعرا ّيب
َ
الحديث النبوي الرشيف بشكل عام ،وعىل كالم العرب وأشعارها حتى لو كان شاهدً ا واحدً ا يتيامَ ،ق يبلَه
وعدّ ه أصال يقاس عليه.
وليس ذلك فحسب ،بل إنّه كان يخ ّرج الشا ّذ ويقيس عليه ،فإما يجيزه  ،وإما يرتكه فال يقيس عليه ،وإن
فكل ٍ
نص موثوقٍ به جاز القياس عليه ،وبناء عليه كان
كان غري مستعمل موافق للقياس قبله وقاس عليهّ ،
القياس من أهم أصول التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك.
ومثال ذلك ما ذهب إليه ابن مالك من منع دخول الالم عىل خرب (لك ّن) ،خالفًا للكوف ّيني ،حيث إنهم
قياسا عىل (إنّ ) ،واحت ّجوا بقول بعض العرب(:)3
أجازوها ً
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ولك ّنني من ح ِّبها لعميد
فر ّده ابن ٍ
مالك وقال" :فال حجة فيه لشذوذه ،إذ ال يعلم له تتمة ،وال قائل ،وال را ٍو عدلٍ يقول :سمعت
صح إسناده إىل من يوثق بعربيته
ممن يوثق بعرب ّيته ،واالستدالل مبا هو هكذا يف غاية الضعف .ولو ّ
ثم حذفت همزة إنّ ونون لك ّن ،وجيء بالالم يف الخرب ألنّه خرب إنّ "...
لوجه ،فجعل أصله :ولكن إنّنيّ ،
( .)1فابن ٍ
مالك حكم بشذوذ البيت ،وخ ّرجه ومنع القياس عليه.
ويجب التنبه إىل أنّ التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك ال يستحدث قواعد وقوانني؛ وإمنا يسري عىل َس َن ين
العرب ونهجها يف لغتها ورد ّشذوذها واحتواء غريبها.
(لعل) معاملة
ومن املسائل الشا ّذة التي خ ّرجها ومل يجي يز القياس عليها ،قوله ":وأجاز األخفش أن تعامل ّ
(ليت) يف الدخول عىل (أنّ ) بال فاصل ،فيقال :لعل أنّ هللا يرحمنا .ورأيه يف هذا ضعيف ،ألنّ مقتىض
الدليل أن ال يكتفى بأنّ وصلتها إال حيث يكتفى مبصدر رصيح ،واملصدر الرصيح ال يكتفى به بعد (ليت)،
فحق ّأال يكتفى بها بعدها ،لكن س يم َع ،فقب َيل يف هذه املسألة مع مخالفته األصل ،فال يزاد عليه دون
سامع"(.)2
 .1تنقيح القواعد:
ومام مت ّيز به ابن مالك أنّه مل يكن ذا عقل ّية اتّباع ّية يف قبوله للقاعدة النحويّة ،بل كان يناقش ويجادل
مؤ ّيدً ا ومعارضً ا وم َو ِّج ًها.
النحوي فحص القاعدة وبيان مدى صحتها ومطابقتها للشواهد بغية الوصول إىل أكرب قدر من
فمن وظيفة
ّ
الصواب ،إال أنّ النح َو بكل ثبوته ،يظل عمال برشيا تاب ًعا ملعايري تختلف مع تقادم الوقت ودرجة
االستعامل والهجر.
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ومن أمثلة تنقيحه للقواعد ما جاء عنده أنّ بعض النحويني قد أجازوا مجيء املصدر املنصوب بعد (أ ّما)
لام فَعالي ٌم) ،عىل
مفعوال به يف التعريف والتنكري والعامل فيه فعل الرشط املقدّ ر ،ومثّل عىل ذلك بـ ( أ ّما يع ً
علم فالذي وصفت عامل .وتابع ابن مالك تنقيحه للقاعدة وتوضي ًحا لرأيه بأنّ هذا
تقدير :مهام تذكر من ٍ
وأحق يف االعتامد؛" ألنّه ال يخرج فيه يشء عن أصله ،وال ُينع من اطراده مانع،
القول أوىل بالصواب ُّ
بخالف الحكم بالحالية؛ فإن فيه إخراج املصدر عن أصله بوضعه موضع اسم فاعل ،وفيه عدم االطراد
لجواز تعريفه ،وبخالف الحكم بأنه مصدر مؤكد فإنه ُيتنع إذا كان بعد الفاء ما ال يعمل ما بعده فيام
قبله .وأما الحكم بأنّه مفعول به فال يعرض مانع ُينع منه يف لفظ وال يف معنى ،فكان أوىل من غريه"(.)1
ي
يكتف بتأييد رأيه والدفاع عنه ،بل ذهب إىل بيان بطالن األوجه األخرى،
فهنا نلحظ أنّ ابن مالك مل
تدقيقا لهذه القاعدة وتوجيها لها.
ويف درس االشتغال "أجاز السريايفّ النصب عىل إسناد (ذهب) إىل مصدر (ذهب) منويًا وجعل املجرور يف
رساج"( .)2ور ّد ابن مالك ذلك بقوله" :وهو
موضع نصب ،وزعم أنّه مذهب املربد وأجاز ذلك أيضا ابن ال ّ
رأي ضعيف؛ ألنه مبني عىل اإلسناد إىل املصدر الذي تضمنه الفعل وال يتضمن الفعل إال مصدرا غري
مختص ،واإلسناد إليه منطوقا به غري مفيد فكيف إذا مل يكن منطوقا به"(.)3
 .1تأويل املعنى:
ومن األصول التي اعتمدها ابن مالك يف التخريج اإلعرا ّيب تأويل املعنى ،فاملعنى فرع اإلعراب ،وأساس
التخريج ،وعامد الجملة وروحها.
نحوي يستند إىل املعنى يف العمل ّية التعليم ّية والعلم ّية ،
فأي
ٍّ
وتأويل املعنى عمل ّية رضورية يف اإلعرابّ ،
فغاية النحو ضبط األلفاظ لتوضيح املعنى ،فالنحو واملعنى كالجسد والروح ،ال ينفصالن عن بعضهام ،فال
حاجة للنحو إذا مل يؤ يد إىل الفهم الصحيح للغة ومعانيها.
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نحوي ما خرج عن
أما ابن مالك فقد كان يستند إىل املعاين يف بعض األحيان ملحاولة تخريج تركيب
ّ
االستعامل املطّرد ،أو وقع خالف يف تفسريه وتوجيهه ،بتأويل معناه حتى يرتبط باملوقع اإلعرايب.
(رب) يف استغنائها عن الوصف ،حيث قال
ومن أمثلة ذلك تأويل كالم سيبويه وتخريجه يف الج ّر بـ ّ
برب"( ،)1وأ ّول ابن خروف قول
رب رجلٍ يقول ذاك ،فقد أضفت القول إىل الرجل ّ
سيبويه" :وإذا قلتّ :
برب
سيبويه ،فقال :يقول سيبويه فقد أضفت القول إىل الرجل بير َّب كالم حسن  ...وموضع املخفوض ّ
مبتدأ ويقول خربه ،فكأنّه عىل تقدير :كثري من الرجال يقول ذلك"(.)2
أما ابن مالك فكان تخريجه بأن قال ":وقد ي ِّرس يل بحمد هللا تخريجه بوجه ال تخطئة فيه وال تكلف؛
وذلك بأن يجعل ( يقول) مضارع قال مبعنى فاق يف املقاولة ،ويجعل ذلك فاعال أشري به إىل مر ّيئ أو
مذكور كأنّه قال :ر ّب رجل يفوق ذلك الرجل يف املقاولة"(.)3
رب
فأ ّول (قال) مبعنى (فاق يف املقاولة) وخ ّرجها بنا ًء عىل املعنى ،وهدفه من ذلك إثبات أن مجرور ّ
مستغن عن الوصف.
ٍ
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الفصل الثاين
التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك يف رشح التسهيل
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الفصل الثاين
التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك يف رشح التسهيل

يأيت هذا الفصل بسطًا يف التمثيل والتحليل لكثري من قضايا الفصل األول حتى ليبدو رش ًحا له؛ لهذا جاء
تبني تخريجات ابن مالك لألمثل ية املتداول ية عند النحاة السابقني عليه
أكرب منه وأ َ
وسع يف السعي إىل ّ
وللشواهد النحويّة تخري ًجا إعراب ًّيا ،يستجيب لصنع ية اإلعراب يف إبراز اقتدار ابن مالك  -رحمه هللا  -فيها
ٍ
ليس غري.
اقتدا ًرا عجي ًبا حتى لو جا َء بتخريج عجيب غريب غري
مألوف إال من جهته هو َ
أقرب املناهج لرتتيب موارد هذا الفصل؛ ألنَّ األحكام
وقد كان منهج ترتيب النحو عىل أحكام اإلعراب َ
النحويّة دالئل اإلعراب ،فكان من املواءمة مع منهج البحث أن يسلك ترتيب املسائل عىل وف يقها من جهة،
وعىل الشائع يف ترتيب األحكام النحويّة الخاصة باالسم من جهة أخرى؛ ذلك أنَّ الرفع أول األحكام ،ثم
رضا يف الرتتيب ،فال ينفصل اسم كان املرفوع يف
النصب ،ثم الج ّر عىل أن يكون الباب
ّ
النحوي حا ً
املرفوعات ،وخرب كان املنصوب يف املنصوبات بسبب وجود عالقة قويّة يف وحدة الباب التي تعني وحدة
األسلوب التعبريي.
فجاءت مباحث هذا الفصل عىل النحو اآليت:
التخريج يف باب الجملة االسم ّية.
التخريج يف بايب نواسخ الجملة االسمية.
التخريج يف باب الجملة الفعلية وامتداداتها.
وأ ّما الج ّر فلم تكن فيه البن مالك تخريجات خاصة تخالف املتعارف عليه عند النحاة ألنَّ الجر له بابان
يف النحو العريب ،سوى ّأين وقفت عند مسألة من الج ّر لها عالقة بجواز النصب والج ّر يف أسلوب االستثناء،
جعلتها يف آخر الفصل.
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التخريج اإلعرا ّيب يف باب الجملة االسمية:
الجملة االسمية تتكون من مبتدأ وخرب ،وحكمهام الرفع بني املرفوعات التي هي املواقع اإلعراب ّية التي
ينبغي أن يكون حكم ما يندرج فيها الرفع بواحدة من عالمات الرفع املناسبة حقيق ًة أو تقدي ًرا ،وستكون
النحوي الذي سار عليه ابن مالك باالبتداء بالجملة االسمية ،وإلحاق النواسخ بعدها،
مرتبة حسب العرف
ّ
مع تفريع ما يلحق باألصل بعد استيفاء الحديث عن الفرع ،فاألحرف املش ّبهة بـ"ليس" تأيت بعد باب
"كان وأخواتها"؛ ألنَّها فرع عليه ،ثم ما يلتقي بالجملة الفعل ّية.
ومثة ملحوظة حارضة عند ابن مالك وغريه من النحاة ،تتمثّل يف أنَّ االختالف يف التخريجات اإلعراب ّية ،أو
اإلغراب فيها إمنَّ ا يغلب أن يكون يف فروع األبواب ال يف أصولها ،عىل تفصيل املسائل اآلتية:
تخريج ركني الجملة االسم ّية:
أي منهام إذا كان مرفو ًعا والسداد عن الخرب.
ي َ
قصد مبرفوعات الجملة االسمية املبتدأ ،ومعمول ٍّ
تخريج االبتداء بالنكرة:
الخالف يف املسألة بعد التسليم بصحة االستعامل ،وإن كان غري متداول ،يف التامس وج ٍه للتخريج اإلعرا ّيب
ٍ
مبسوغات اختلف
ال الحكم عىل الصواب من الخطأ يف التعبري؛ ألنَّ االبتداء بالنكرة واقع ثابت يف العرب ّية
النحاة يف حرصها ،وإن " مل ي َع ِّول املتقدمون يف ضابط ذلك إال عىل حصول الفائدة"( )1بشكل عام،
فأخذوا بحرص هذه املواضيع وتعدادها بقصد التعليم.
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إال أنّ ابن مالك أضاف إىل هذه املسوغات مسوغاً جديداً هو" الجملة املشتملة عىل فائدة نحوَ :ق َصدَكَ
رجل ،ألنّ يف تقديم هذه الجملة وشبهها خرباً ما يف تقديم الظرف من
رجل ،فإنه جائ ٌز جواز :عندك ٌ
غال َمه ٌ
رفع توهم الوصفية مع عدم قبول االبتداء"( ،)1أي أنّ ( َرج ٌل) مبتدأ مؤخر وجملة ( َق َصدَكَ غال َمه) يف
"قصد غال َمه" مجرى شبه الجملة وعدَّ العبارة صحيحة مقبولة.
محل خرب مقدم .فأجرى جملة َ
األندليس إىل رأي ابن مالك وقالَ " :ق َصدَكَ غال َمه َرج ٌل أجراها مجرى تقّدم الظرف
وقد أشار أبو حيان
ّ
واملجرور املس ِّوغني لجواز االبتداء بالنكرة"(.)2
رجل رآك زيدٌ ) ،قدم جملة مكتفية بذاتها،
رجل) ،عىل تقدير( ٌ
وللتوضيح نرضب املثال التايل( :رآك زيدٌ ٌ
وهو أسلوب شاذ غريب ليس فيها إال املقايسة البعيدة والتكلّف يف اإلعراب والجملة .
تعليق أو توسعٍ يف املسألة ،وأنّ رشط هذا
وقد ذكر ابن هشام أنّ ابن مالك قد تف ّرد بهذا الرأي دون
ٍ
االستعامل االختصاص(.)3
وكذا ذكره السيوطي وقال ":ذكره ابن مالك .قال أبو حيان  :وال أعلم أحداً وافقه"()4؛ ألنه ال يجوز تقديم
"وقال ابن الد ّهان- :

ادي عىل ذلك بقوله( :ومل نَ َره لغَريه)(.)5
الخرب إذا كان جملة .وعلّق املر ّ

وما أحسن ما قال :-إذا حصلت الفائدة فأخرب عن أي نكرة شئت ،وذلك ألنّ الغرض من الكالم إفادة
تخصص املحكوم عليه أو ال"(.)6
ْ
املخاطب ،فإذا
حصلت جاز الحكم سوا ٌء َّ
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تخريج اإلخبار باملعرفة عن النكرة:
األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة والنكرة للخرب ،وهو مذهب الجمهور ،ويجوز العكس يف الشعر للرضورة،
إال أنّ ابن مالك ج ّوز تنكري املبتدأ وتعريف الخرب ،فقال" :وملا كان املرفوع هنا مشبهاً بالفاعل ،واملنصوب
مشبهاً باملفعول جاز أن يغني هنا تعريف املنصوب عن تعريف املرفوع ،كام جاز ذلك يف باب الفاعل،
لكن برشط الفائدة ،وكون النكرة غري صفة محضة ،فمن ذلك قول حسان ريض هللا عنه:
يكون يمزا َجها َع َس ٌل وماء

رأس
كأنًّ سالف ًة يف بيت ٍ

فجعل (مزاجها) وهو معرفة خرب كان  ،و(عسل) اسمها وهي نكرة"(.)1
فأخرب باملعرفة عن النكرة بعيدً ا عن الرضورة الشعرية ما دامت الفائدة اللغويّة التواصلية متحققة يف
املسألة ،لك َّنه مل ُيثّل عىل هذا الجواز؛ فيكون كالمه محموال عىل القياس ال عىل إرادة تفعيل هذا القياس
يف االستعامل ألنَّه مل ي
يأت مبثال عىل كالمه ،فابن مالك كان َمعن ًّيا بإثبات قدرته عىل الربط بني املسائل
بقياس الغائب عىل الشاهد وإن بقي الغائب غائبا.
تخريج املبتدأ بعد (لوال) وخربه:
مسألة إعراب االسم بعد (لوال) مسألة خالف ّية اختار فيها ابن مالك رأي البرصيني والجمهور( ،)2ور ّد
ٌ
معمول به يف
تخريج الف ّراء بأنّ (لوال) عاملة يف االسم املرفوع بعدها لفقدان االختصاص بالدخول كام هو
تص ّور الجمهور ،ور ّد تخريج الرفع عىل تقدير فعل محذوف مضمر يصبح فيه املرفوع ً
فاعال لفعل محذوف
قياس عىل ما ليس له نظ ٌري ،فقال ":والقوالن مردودان ،ألنهام يستلزمان ما ال نظري له"(.)3
بأنه ٌ
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املنفي
وهذا القياس صحيح يف النتيجة واملآل ،ألن ابن مالك يف مسألة نصب االسم بعد (ما) يف االستثناء
ّ
ريض القياس عىل ما رفضه من االستعامل وارتضاه يف التخريج ،لكنه يف هذه املسألة يرفض التخريج
اإلعرا ّيب للكوفيني لعدم النظري ،وهذا يعني أنّ ابن مالك يو ّظف القياس لتخريج ما يرتضيه ،وملنع تخريجه
يض عنه يف العرب ّية.
ما ال يرتضيه يف سبيل إخراجه عىل نح ٍو م ْر ي ٍّ
وقد تحدّ ث أبو الربكات األنباري يف اإلنصاف عن هذه املسألة الخالفية ،وأخذ برأي أهل الكوفة ،ور ّد رأي
ثم حذفوا (مل) تخفيفاً ،وزادوا
أهل البرصة املذكور آنفاً ،منطلقاً من مبدأ أن (لوال) هي يف األصل ( لو مل) َّ
عليها (ال) فصارت مبنزلة ٍ
حرف واحد(.)1
تاريخي يف مرور مرحلة من تاريخ
وما ذهب إليه أبو الربكات األنباري غري دقيق؛ ألنّ رأيه يحتاج إىل سن ٍد
ّ
َ
التاريخي متع َّذر الحصول
استعامل (لوال) ،وهو مل يربيزه يف عمله؛ ألنَّ األصل
العربية باستعامل (لو مل)
ّ
عليه إال عند معرفة اللغات السامية ،أ ّما ما يوجد يف العربية من بقايا الساميات فهو من اآلثار عىل وفق
املألوف عند العرب
واألصل دخول (لوال) عىل جملة اسمية ،إال أنها تدخل عىل جملة فعلية مضارعة وماضية ،فإن دخلت عىل
ٍ
وعرض .ومل يتطرق ابن مالك إىل قضية املعاين؛
فعل مضارعٍ تحولت من حرف امتناع إىل حرف تحضيض
بل كان كل اهتاممه يدور حول تخريج املسألة.
ومثال دخولها عىل جملة فعلية مضارعة قوله" :وإذا ثبت أنّ االبتداء به أوىل (أي الفعل املضارع بعد
لوال) ،وأنّ موضعه ال يصلح للفعل ،وجب الت َح ُّيل يف تخريج ما وقع بخالف ذلك ،كقول الشاعر:
احتاميل
ملا َع يد َم املسيئون
ي

الحلم جهالً
ولوال يحسبون
َ

3
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3
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أراد :ولوال أن يحسبوا ،فحذف أن ،ورفع الفعل ،واملوضع موضع املبتدأ"(.)1
فابن مالك قام بتخريج البيت بشكل مبارش عىل أنّ الفعل املضارع والفاعل يف محل رفع عىل االبتداء ،مع
أنّ (أنْ ) معدومة الظهور بسبب عدم النصب ،عىل تقدير (ولوال احتسابهم ،أو حسبانهم الحلم جهال ،)....
محذوف وجو ًبا تقديره موجو ٌد؛ عىل أنَّ (لوال) غري مختصة ،فليس بالزم أن يأيت وراءها املبتدأ عىل
والخرب
ٌ
الدوام.
ويرى ابن مالك أنّ بعض النحاة قد تو ّهموا يف (لوال) التي تدخل عىل جملة فعلية فعلها ٍ
ماض ،في َتو َّهم
الظفري:
أنها (لوال) االمتناعية ،وليست هي نفسها ،واستشهد ابن مالك عىل ذلك ببيت الجموح
ّ
لوال ح يد ْدت وال عذ َري ملحدو يد

ال د ّر د ّرك إين قد َر َم ْيته ْم

حيث يرى أنّ (لوال) هنا هي (لو) الداخلة عىل (ال) ،وليست هي (لوال) االمتناعية(.)2
وحقيقة األمر أنها ال تحتاج إىل تفسري وتخريج؛ بل خرجت إىل معنى التوبيخ فقط.
وقد تطرق ابن مالك ملسألة خرب املبتدأ بعد (لوال) ،وكان له فيها ثالثة آراء(:)3
ً
أوال:

خرب عن املبتدأ بكونٍ مطلق غري مقيد ،مثال ذلك :لوال زيدٌ ألكْ َر ْمت
وجوب حذف الخرب إذا أ ي

لتعني املحذوف.
َع ْم ًرا ،أي (لوال زيدٌ موجو ٌد ّ ،)....
فصح الحذف ّ
ثان ًيا:

خرب عن املبتدأ بكونٍ مق َّي ٍد ال دليل عليه ال يد َرك معناه عند حذفه ،ومثال
وجوب ذكر الخرب إذا أ ي

ٌ
ألس ْست الب ْي َت عىل قواعد إبراهيم) فلو
ذلك قوله صىل هللا عليه وسلم( :لوال قوم يك
حديث عهدهم بيك ْف ٍر َّ
هم املعنى بشكلٍ م ٍ
خالف ملراده.
ح يذف الخرب لف َ
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ثال ًثا:

خرب عن املبتدأ بكونٍ مق َّي ٍد مدلول عليه يدرك معناه عند حذفه،
جواز إثبات الخرب وحذفه إذا أ ي

ومن ذلك قول املعري يف وصف ٍ
سيف:
فلوال ال يغ ْمد ُيْ يسكه ل ََساال

كل َعضْ ٍب
يذيب ال ُّر ْعب منه َّ

فالخرب الجملة الفعل ّية "ُيسكه" وهي ليست كونًا عا ًما ،بل معناها عىل يشء آخر؛ لهذا أثبتها املع ّري يف
تحل محلّها يف التقدير كلمة "موجود" وهذه الكلمة ال تساوي املراد املقصود
كالمه ،فهي عند الحذفّ ،
بالخرب "ُيسكه"؛ لهذا جاز إثباتها إلرادة إسناد معنى اإلمساك.
وُيكن أن نقيس عليها جملة من نحو:
لوال زيدٌ ي
مبتس ٌم ملا تحدَّ ثت أما َمه.
ي
"مبتسم" ّ
يدل عىل معنى مغاير متام املغايرة ملعنى الكون والوجود لو كان محذوفا؛ ألنَّ أساس
فالخرب
خاصة تق ّيد
الجملة يف إسناد معناها يتجاوز اإلقرار بوجود املبتدأ املتحدَّ ث عنه "زيد" إىل اإلقرار بحالة ّ
اإلسناد مبعنى الحق بالوجود وهو االبتسام ،فال يبتسم وهو غري موجود.
تخريج السداد عن خرب املبتدأ:
مبا أنَّ خرب املبتدأ من املرفوعات فإنَّ ما يسدّ عنه إمنَّ ا يسدُّ عن حكمه اإلعرا ّيب بالرفع ،سواء أكان السداد
ولعل أشهر مسائل السداد عن خرب املبتدأ املرفوع مسألة السداد بالحال ،أو ما يع َرف
مبرفوع أم مبنصوبّ ،
السيوطي بتأليف
بـ "رضيب زيداً قامئاً" وهي من املسائل "طويلة الذيول ،كثرية الخالف ،أفردها
ّ
مستقلٍ ( ")1يف كتابه األشباه والنظائر(.)2
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رأي:
وقد اختلف النحاة يف تخريج هذه املسألة وتوجيهها عىل أكرث من ّ
الرأي األول :ذهب أصحابه إىل القول بأنّ الخرب محذوف تقديره (إذا كان قامئاً ،أو إذ كان قامئاً) ،وهو رأي
ج ِّل أهل النحو ومشاهري البرصيني( ،)1فالبرصيون يرون" (قامئاً) حال من معمول املصدر مع ًنى ال لفظاً،
حاصل إذا كان قامئاً"(.)2
ٌ
محذوف ،أي رضيب زيداً
والعامل يف الحال
ٌ
ٌ
"وهذا القول وإنْ كان ُّ
مدخول
النحوي
يدل عىل االتفاق عىل أنّ الحال تسدّ مسدّ الخرب إال أنه يف التأويل
ّ
عليه من الجهات اآلتية:
الجهة األوىل :عدم وجود مس ّوغ لحذف الخرب املفرتض؛ ألنّ الكالم تام من غري حاج ٍة إىل تقدير خ ٍرب
ٍ
محذوف ،وال س ّيام أنّ تعليق الكالم عىل الحصول من صناعة املنطق ألنّ إسناد الخرب للمبتدأ إسناد حصولٍ
وتقيي ٍد ،فال ت َقدَّ ر ألفاظ الحصول والوجود والكون إال عند انتفاء األخبار ،والحال بطبيعته يدل عىل اإلخبار
مثل اإلخبار عن ترتيل القرآن بقولنا( :سامعي القرآن مرتالً) ،فالحال يف حكم املسند إىل املسند إليه
(املبتدأ) فال حذف.
الجهة الثانية :القول بتقدير خرب محذوف قاد إىل تقدير (كان) محذوفة مع فاعلها عىل التامم ،أو اسمها
إجحاف يف التقدير ال رضورة تلجي ىء إليه.
عىل النقصان ،وهذا
ٌ
هروب من وصفها بالنقصان لئال يصبح الحال خربًا لها"(.)3
الجهة الثالثةَ :ج ْعل كان املحذوفة تا َّم ًة
ٌ
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وقد أق ّر ابن مالك بصحة هذا الوجه ألنَّه ينسجم مع شخص ّيته يف إظهار الرباعة يف التخريج اإلعرا ّيب إال أنه
َت الداللة لبعد األصل ،وكرثة
رص "فضَ عف ْ
مل يأخ ْذ به وفضّ ل وجهاً آخ َر عليه وذلك بسبب حذف أكرث من عن ٍ
الوسائط"( ،)1وهو األمر الذي مل يطبقه ابن مالك يف تخريجاته كلّها.
(رضبه) وتقديـر
الرأي الثاين :وهو رأي األخفش عىل وجه الخصوص( ،)2ومفاده أنّ املحذوف هو املصدر َ ْ
رضبه قامئاً) وهو خرب مصدر مضاف إىل صاحب الحال ،واختاره ابن مالك ملا فيه من
الكالم (رضيب زيداً َ ْ
ف هذا الرأي" ألنه مل يقدِّ ر زيادة عىل ما أفاده األول"(.)4
قلة الحذف( ،)3وقد ض ِّع َ
الرأي الثالث" :أنّ الخرب محذوف وجوبا تقديره (حاصل) ،فيكون املبتدأ ً
عامال يف الحال ،وهذا القول
مردو ٌد لتحقق اإلسناد بالحال ال بالحصول ،وقد ن يس َب هذا القول للكوفيني( ،)5وهو كالم غري دقيق كام
سيظهر يف القول الرابع"(.)6
الرأي الرابع ":أنّ الحال هي نفسها الخرب ،وهو قول الكسايئ وهشام والفراء من الكوفيني وابن كيسان من
البغداديني ،واختاره األعلم من األندلسيني ،وبه قال ابن بابَشاذ يف أحد قوليه( ،وتابعهم من املحدثني
حسن امللخ) ،وقد ذهب الكوفيون إىل أنّ عامل النصب الخالف يف حني اختاره ابن درستويه واألعلم وابن
عامال يف الحالي
بابشاذ أن يكونَ املبتدأ ً
النصب عىل معنى الفعل،
َ
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فيكون قولنا( :رضيب زيداً قامئاً) معادالً لقولنا( :رضبت زيدا قامئاً) .فالحال يف الجملة األوىل هي الخرب يف
األصل ،وهي معمولة ملعنى الفعل الذي هو يف حالة صحة استبدال مع املبتدأ عمالً بنظرية إعراب
املصادر واملشتقات العاملة عمل أفعالها ،وهو قول منسجم مع نواميس صناعة اإلعراب وتحقيق القول يف
العوامل"(.)1
ً
تحويال يف اتجاهني:
هدي من هذا القول تكون الحال السادة مسدّ الخرب
"وعىل ٍ
االتجاه األول :تحول مقتىض الحال من فعل إىل مبتدأ كام يف جملة( :قراءيت الشِّ ع َر منشَ دً ا) فالحال(
منشدً ا) تح َّول مقتضيه من الفعل (قرأت) إىل املصدر (قراءة) وهذا التحول اقتىض من الحال أن يسدّ عن
الخرب بسبب تحول مقتيض الحال( الفعل) إىل مصدر شاغل ملوقع املبتدأ.
أما االتجاه الثاين :فيتح ّول فيه الخرب املرفوع إىل حالٍ منصوب كام يف إجازة األخفش (زيدٌ قامئًا) فال حذف،
قصد منه كام قال سيبويه "التنبيه والتعريف" من غري حاجة إىل تقدير
وهو تحويل يف العالمة اإلعرابية ي َ
فعلٍ
ناصب للحال (.)2
ٍ
تخريج عمل اسم التفضيل عندما يقع مبتدأ:
هذه املسألة الحقة بالسداد عىل وجه عام يف بعض تفاصيلها ،لك َّنها ذات خصوص ّية يف العامل نفسه ،وهو
اسم التفضيل ،وقد أشار ابن مالك إىل قضية عمل اسم التفضيل بشكل غري رصيح يف قوله ":نحو :مررت
برجلٍ أفضل منه أبوه( ،أفضل) عنده مبتدأ و( أبوه) خرب ،فجعل النكرة مبتدأ واملعرفة خ ًربا .)3(" ...
فظاهر كالم ابن مالك حول تنكري املبتدأ وتعريف الخرب ،إال أنّ املسألة ترتبط بإعامل اسم التفضيل.
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وللمسألة ثالثة تخريجات تب ًعا للعالمة اإلعراب ّية املرتبطة باسم التفضيل ،ففي حالة الرفع يكون التخريج
األول ما ذ يك َر سابقًا ،من أن يكون (أفضل) مبتدأ ،و(أبوه) خربًا .أما التخريج الثاين فيكون (أفضل) خربًا،
و(أبوه) مبتدأ.
أما إذا جاء اسم التفضيل مجرورا مثل قولنا( :مررت برجلٍ
أفضل منه أبوه) ،فـ(أفضل) نعت مجرور
َ
بالفتحة عوضً ا عن الكرسة ألنّه ممنوع من الرصف ،و(أبوه) فاعل مرفوع السم التفضيل (أفضل) ،وهو
التخريج الثالث.
السم مرفو ٍع بعده ،كان هذا املرفوع خ ًربا
وحاصل األمر أنّ ابن مالك يرى أنّ اسم التفضيل إذا وقع مبتدأ ٍ
له ،وال يجوز أن يكون ً
السم التفضيل عىل السداد يف الخرب ،ووجهة نظره مبنية عىل أنّ اسم
فاعال ي
التفضيل ال يعمل كث ًريا .وكالمه هذا يدل عىل عدم اعرتافه بعمل اسم التفضيل عىل القياس ،وهو أمر
مخاليف لشخصية ابن مالك يف ميله إىل التفريع يف املسائل واألوجه والتعديد يف األعاريب.

التخريج يف باب (كان) وأخواتها وملحقاتها:
برز تخريج ابن مالك يف مسائل (كان) وأخواتها وملحقاتها عىل النحو اآليت:
تخريج دخول (كان) عىل مبتدأ خربه جملة طلب ّية:
األصل يف الخرب أن يكون جملة خربيّة أو ما ّ
دل عىل اإلخبار ،إال أنه يجوز أن يأيت جملة إنشائية ،مثل "قول
من قال( :وكوين باملكارم ذكريني)" (.)1
احتج ابن مالك بهذا الشاهد عىل جواز دخول كان عىل مبتدأ خربه جملة طلبية يف الشعر فقط ،وقال
فقد ّ
عنه " :ناد ٌر ألنّ الخرب فيه جملة طلبية"(.)2
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3
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فقولنا:
زيد حرض
جملة خرب ّية ،وقولنا:
رض؟
زيدٌ هل ح َ
جملة إنشائية ،فيها مبتدأ "زيد" وبعده وقفة يسرية ،ثم السؤال من جديد كأننا نستأنف جملة جديدة،
وهي جملة "هل حرض؟" التي صارت تكملة املبتدأ يف موقع الخرب.
ومبا أنّه يجوز مجيء الخرب جملة إنشائية ،فهل يجوز أن يصبح الخرب اإلنشايئ خربا للناسخ؟ فنقول:
كان زيد هل حرض؟
هذا هو الخالف يف املسألة.
اللغوي صحيح ٌة ،وقاس عىل الشاهد املذكور يف أ ّول املسألة ،إال أنها مسألة
فابن مالك يرى أنها بالتص ّور
ّ
نادرة يف االستعامل ،وهو ما يسوغ عدم قبولها عند بعض النحاة ألنّها مستهجنة؛ فاللغة ٌ
ذوق وجامل،
وهذه الجملة من التكلّف إىل درجة البشاعة يف االستعامل لو استعملها شخص ما لكان كالمه مستهج ًنا.
وإذا كان األصل املقيس عليه فيه لَ ْب ٌس ،فرتك الفرع أوىل مبعنى عدم موافقة ابن مالك يف قياسه استعصا ًما
طبيعي من كالم العرب عىل معهودهم يف
فاش
بأنَّ الجملة غري طبيع ّية ،والتخريج إمنّ ا يكون ملا هو جا ٍر ٍ
ّ
رصف فيه.
الت ّ
تخريج تقديم معمول خرب (كان):
ذهب البرصيون إىل عدم جواز الفصل مبعمول خرب كان بينهام وبني اسمها والخرب متأخر( ،)1وأشهر
األمثلة عىل ذلك( :كان طعا َمكَ زيدٌ يأكل أو ً
آكال) ،واألصل :كان زيدٌ يأكل طعا َمكَ .
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أما الكوفيون فذهبوا إىل جواز ذلك ،واحتجوا ببيت للفرزدق يهجو به جري ًرا وقو َمه:
مبا كان إياهم عط َّية ع َّودا

قنافيذ هدَّ اجونَ حول بيوتهم
ومثله قول اآلخر:
فأصبحوا وال َّنوى عايل م َع ّر يسهيم

كل النوى يلقى املساكني
وليس َّ
ّ

وقد أجاب ابن مالك وغريه من النحاة بجعل اسم كان ضمري الشأن املسترت و(عطية) مبتدأ ،و(ع ّودا) خرب،
قياسا ،إال أنّه أسلوب ممجوج يف االستعامل الجام ّيل للغة.
والجملة االسمية خرب لكان .أي أنّه يجوز ً
ويجوز جعل كان زائدة عند ابن مالك وغريه يف البيت األول ،ويجوز جعل (ما) مبعنى الذي ،واسم كان
ضمريًا مسترتًا يعود عىل (ما) ،و(عطية) مبتدأ خربه( ع ّودا) ،وهو ذو مفعولني( :إياهم) و(ها) عائدة
عىل (ما) فحذفت وهي مقدرة(.)1
"وال يختص هذا الفصل بكان وأخواتها ،بل ال ييل عامالً ما ن ََص َبه غريه أو َر َف َعه"( ،)2وقد أفاض السيوطي
يف ذكر األمثلة املوافقة واملخالفة لكال املذهبني البرصي والكويف(.)3
تخريج دخول (ليس) عىل فعلٍ ٍ
ماض:
يرى ابن مالك أنّ (صار) مساوية لـ (ليس) وأخواتها يف عدم الدخول عىل مبتدأ خربه فعل ٍ
ماض ،إال أنه
َّ
ج ّوز دخول (ليس) عىل مبتدأ خربه فعل ٍ
واستدل عىل ذلك بحديث النبي -صىل هللا عليه وسلم:-
ماض،
(أليس قد صليت معنا؟)  ،وقول سيبويه عن بعض العرب (ليس َخل ََق هللا أشعر منه ،وليس قالَها زيد)
(.)4
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اسام لها ،وخربها الجملة الفعلية،
وخ ّرج ابن مالك املسألة بتقدير ضمري الشأن (هو) بعد ليس ليكون ً
السيوطي رشط ابن مالك لدخولها عىل الجملة الفعلية( ،)1ور ّد أبو حيان رشطه بقوله:
وهو كام يرى
ّ
"وليس بصحيح"(.)2
والذي يطأمنُّ إليه هو أنّ (ليس) يف هذه العبارات وأمثالها حرف نفي تَ يب َعها فعل ٍ
ماض ،ودليل ذلك أنّه
جامد ،والجامد أقرب ما يكون إىل الحرف ّية من غري الحاجة إىل التقدير الذي قدّ ره ابن مالك وغريه من
النحاة يف إرصارهم عىل أنَّ (ليس) ال تكون إال ً
فعال ،مع أنَّ النحو العريب فيه كلامت مرتددة بني الحرف
والفعل مثل (خال وعدا وحاشا) فيمكن القياس عليها .ولهذا فتخريج ابن مالك فيه تكلّف واضح ،فعدم
التقدير أوىل لعدم وجود املس ّوغ ،ولهذا فالحرف ّية تقلل التك ّلف يف التخريج.
تخريج تقديم خرب (ليس) عليها:
رأي الكوفيني بالقول يف عدم جواز تقديم خرب (ليس) عليها ،إال أنّ البرصيني
ذهب ابن مالك إىل تأييد ّ
ليس مرصوفاً عنهم ،)4(بأنّ (
أجازوا تقديم خربها()3؛ واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل :أال يو َم يأتيهم َ
ٌ
معمول لـ( مرصوفاً) .
يوم) املتقدمة عىل (ليس)
وقد و ّجه ابن مالك هذه اآلية عىل ثالثة أوجه(: )5
الوجه األول :أنّ املعمول قد يقع حيث ال يقع العامل ،أي أنّه ال يلزم من تقديم معمول خرب ليس تقديم
الخرب ،وهو رأي البرصيني .ومبا أنّه يجوز تقديم خرب املعمول؛ فاألوىل جواز تقديم الخرب.
الوجه الثاين :أن يجعل (يوم) منصوبًا بفعلٍ مضمر تقديره :يعرفون يوم يأتيهم أو يالزمهم يوم يأتيهم،
و(ليس مرصوفاً) جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة.
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الوجه الثالث :أن يكون (يوم) مبتدأ بني إلضافته إىل الجملة ،ومثال ذلك قراءة نافع واألعرج يف قوله
تعاىل :هذا يو َم ينفع الصادقني صدقهم.)1(
فـ(يوم) يف موضع رفع بني عىل الفتح إلضافته للفعل .وقد خ ّرج ابن مالك املسألة مبوافقته للنحاة(.)2
تخريج مجيء (بات) مبعنى (صار):
الزمخرشي بأنّ بات قد تستعمل مبعنى صار"( ،)3وذهب ابن مالك إىل القول بعدم صحة مذهب
"زعم
ّ
الزمخرشي من جواز استعامل بات مبعنى صار( )4وذلك لعدم وجود شواهد تؤيد ما ذهب إليه
ّ
الزمخرشي واستدلوا عىل ذلك بقول النبي -صىل هللا عليه وسلم( -فإن
الزمخرشي .وأيد بعض املتأخرين
َّ
ّ
أحدكم ال يدري أين باتت يده) ،ور ّد ابن مالك عليهم بقوله" :وال حاجة إىل ذلك إلمكان حمل (بات) عىل
املعنى املجمع عليه ،وهو الداللة عىل ثبوت مضمون الجملة ً
ليال"( )5بأن تكون (بات) تامة مبعنى املبيت
السيوطي(.)6
والنوم ،وأيده يف ذلك
ّ
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يتوسع النحاة يف هذه املسألة ،وإمنا اكتفى بعضهم بذكرها فقط( ،)1ومل أجد شواهد تؤيد ما ذكره
ومل َّ
الزمخرشي؛ وعىل ذلك أميل إىل رأي ابن مالك؛ ألنَّ األصل يف األفعال التامم ،وأما النقصان فأم ٌر خاص
ّ
يصح حمله عىل التامم من أخوات كان بال تأويل وال تكلّف ال خطأ فيه.
ببعض األفعال ،وهذا يعني أنَّ ما ّ
تخريج زيادة (كان) وأخواتها:
ٍ
رشوط حددها النحاة ،منها أن تكون بلفظ املايض ،وأن تتوسط بني
تختص كان بجواز مجيئها زائد ًة حسب
قياسا عىل
مسن ٍد ومسن ٍد إليه .إال أنّ بعض النحاة ومنهم الفراء أجازوا زيادتها آخ ًرا مثل( :زيدٌ ٌ
قائم كان)ً ،
إلغاء ظ ّن آخ ًرا .وقد ر ّده ابن مالك لعدم استعامله وسامعه عن العرب وألن الزيادة خالف األصل فال
تباح(.)2
ّ
واستدل عىل ذلك بقول أم عقيل بنت أيب طالب:
وكذا ج ّوز الفراء زيادة كان بلفظ املضارع،
إذا تَه ُّب شأمل بليلي

أنت تكون ماجدٌ ونبيل

وحكم عليه ابن ي
مالك بالشذوذ لعدم استعامله وسامعه عن العرب(.)3
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وقد جاء يف كتاب الدرر اللوامع حول البيت السابق ما نصه ":استشهد به عىل زيادة كان بلفظ املضارع
العيني :االستشهاد فيه يف قوله( :تكون) فإنها زائدة ،والثابت زيادة (كان) ألنها مبنية
عند الفراء :قال
ّ
لشبه الحرف بخالف املضارع فإنه معرب لشبه األسامء ،واألسامء ال تزاد إال شذو ًذا ،وقد استدلوا بزيادة
(تكون) من بيت حسان السابق برفع (مزاج) ،وهذا شا ّذ عىل خالف األصل .وخ َّرجه بعض املتأخرين عىل
أن اسم (تكون) ضمري املخاطب املسترت فيها وخربها محذوف ،و(ماجد) خرب أنت ،والتقدير :أنت ماجدٌ
نبيل تكونه أو تكون ذاك ،والجملة اعرتاضية بني املبتدأ والخرب"( .)1وأيده يف ذلك الشيخ محيي الدين
ٌ
عبد الحميد يف تحقيقه لكتاب رشح ابن عقيل عىل األلف ّية(.)2
وقد أخاليف ابن مالك ،فأميل مع القائلني بأنّها تزاد يف االستعامل اللغوي ،بل تبدو زيادتها مسألة قياس ّية.
وج ّوز الكوفيون زيادة أصبح وأمىس يف قول بعض العرب( :ما أصبح أبر َدها) ،و(ما أمىس أدفأها).
يل يف قول الشاعر:
وأيدهم يف ذلك أبو ع ّ
أعا يذل قويل ما هو ي
ييت فأ ِّويب

كثرياً أرى أمىس لدَ يْك ذنويب

ومل أجد شواهد تؤيد ما ذهب إليه الكوفيون والفراء وأبو عيل يف االستعامل ،مع أنّ القياس ال ُينع ذلك.
ور ّد ابن مالك هذا الرأي بشذوذ االستعامل(.)3
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تخريج عمل (غدا وراح ووىن ورا َم) عمل (كان):
ذهب ابن مالك إىل أنّ (غدا) و(راح) ليسا من أخوات كان ،وإمنا هام فعالن جاء بعدَ هام مرفو ٌع،
واملنصوب حال؛ ألنه جاء نكرة( .)1وكالم ابن مالك فيه خالف بني النحاة ،فمنهم من أيّد ابن مالك كأيب
اباذي(،)3
والسيوطي( .)2ومنهم من أجاز الوجهني كابن عصفور
والشاطبي
األندليس
حيان
والريض األسرت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قياسا عىل كان وأخواتها دون ذكر شواهد ،وأشار إىل حاجة السامع عن
إال أنّ ابن عصفور أجاز االستعامل ً
العرب.
ومنهم من ذهب إىل إلحاقهام بكان وأخواتها ،كابن يعيش وأيب حيان األندليس( .)4واملالحظ أن أبا حيان
الرضب" رفض إجراءهام مجرى كان وأخواتها( ،)5أما يف "منهج السالك
كان مرتدداً يف رأيه؛ ففي "ارتشاف َ َ
يف الكالم عىل ألفية ابن مالك" فقد ذهب إىل أنّ "املشهور إلحاق (غدا وراح) بها  ...وحاصل هذا كله أنّ
منصوب افتقار املبتدأ لخربه ،وجاز تعريف ذلك املنصوب وتنكريه،
اسام مفتق ًرا إىل ثانٍ
ّ
ٍ
كل فعل رفع ً
فذلك الفعل من هذا الباب"(.)6
والذي أراه هو أنّ الحكم عىل الكلمة من أنّها من أخوات كان ال يكون يف نفسها ،وإمنا يف جملتها ،فإن
صح حذف كان وأخواتها ،أو املشتبه أنّه من أخوات كان ،ثم صريورة الجملة بعد ذلك إىل املبتدأ والخرب،
َّ
فقد كانت من النواسخ ،فإن مل يصح فإنها ليست من النواسخ.
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فمثال لو حذفنا (كان) من جملة:
كان الج ُّو ماطرا.
لنتج لدينا قول جديد صحيح:
الج ُّو ماط ٌر.
جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب.
كذلك لو حذفنا كلمة (راح) من جملة:
راح زيدٌ إىل الجامعة.
لنتج لدينا
زيدٌ إىل الجامعة.
وهذه الجملة بعد الحذف غري مكتملة األركان.
كذلك لو حذفنا (رام) من جملة:
لام.
را َم الرجل يع ً
لتولّدت لدينا جملة:
علم.
الرجل ٌ
وهي جملة اسم ّية مكونة من املبتدأ والخرب لك َّنها غري مستساغة ألنَّ (رام) يف َهم منها يف الجملة معنى
القصد والهدف ال مج ّرد الداللة الزمن ّية عىل التح ّول أو الصريورة.
كل جملة عىل حدّ ة بضابط التج ّرد من
فاختالف النتائج يف األمثلة املاضية دليل عىل أنّ الحكم يكون يف ّ
الفعل وليس عىل اإلطالق.

59

وما ذهب إليه ابن مالك من رفض اإلتباع بـ(أخوات كان) مر ُّده قلة االستعامل وعدم وجود شواهد
مسموعة عن العرب تؤيد إلحاقهام بـ(كان) ،إضافة إىل فقدان رشط االطراد؛ ألنَّ الظاهرة النحوية إذا فاتها
االطراد دخلها االضطراب.
وقال ابن مالك عن (وىن ورام)" :غريبتان وال يكاد النحو ّيون يعرفونهام ،إال من عني باستقراء
الغريب"( ،)1وما قيل يف (غدا و راح) ،يقال يف (وىن و رام).
تخريج أوجه دخول (ما) الحجازيّة عىل الجملة االسم ّية:
من رشوط إعامل (ما) عمل (ليس) ،بقاء الرتتيب األصيل املعلوم بتقديم االسم عىل الخرب إال أنّ من
العرب من ينصب خربها متوسطًا بينها وبني اسمها ،واستدلوا عىل ذلك ببيت الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد هللا ني ْع َم َتهم

إ ْذ هم ٌ
قريش وإ ْذ ما مثلَهم َب َرش

الفاريس قال ":وليس ذلك بالكثري واألجود
يل
ّ
قال سيبويه" :وهذا ال يكاد يعرف"( ،)2وكذلك أبو ع ّ
الرفع"(.)3
السيوطي
والجمهور أ ّولوا (مثلهم) عىل أنّها حال لخرب محذوف ،والخرب هو العامل يف الحال( .)4وقد أفرد
ّ
خاصا لبيت الفرزدق سامه " تنبيه عىل تخريج بيت الفرزدق"( ،)5ذكر فيه رأي ابن عصفور ومفاده
بابًا ً
مبني (أي الضمري الالحق) ،والذي ذهب إليه ابن
أنَّ (مثلهم) مرفوع إال أنّه ب ين َي عىل الفتح إلضافته إىل ّ
مالك هو "أنّ الحال فضلة ،فحق الكالم أن يتم بدونها ،ومعلو ٌم أن الكالم هنا ال يتم بدون (مثلهم) ،فال
يكون ً
حاال ،وإذا انتفت الحالية تع ّينت الخربية"(.)6

3
3

112 111

27
5

555
5

5
3

578

5

557
327

171
51

331

أمر آخر ذكره ابن مالك وهو إجامع الحجازيني والتميم ّيني عىل صواب قول الفرزدق وعدم تخطئته
واستشهاد النحاة ببيته ،فهو ح ّجة يف اللغة.
ّ
استدل به ابن مالك ،وبيت
فالراجح جواز تقديم الخرب وتأخريه ،وأن (مثلهم) خرب (ما) بنا ًء عىل ما
قياس م َّت َب ٌع ،وليس إجازة للرضورة ،لك َّن اإلرصار عىل عدم جواز التقديم من أجل املحافظة عىل
الفرزدق ٌ
انحطاط الفرع وهو (ما) الحجازية عن األصل وهو (ليس).
ومن مسائل (ما) يف التخريجات أنَّها تعمل عمل (ليس) برشوط منها أن يكون خربها غري منتقض بدخول
(إال) ،لك َّن العربية أثبتت استعامال يخالف هذه القاعدة ،برز عند تخريج ابن مالك له أنَّه مل يكن دامئا
وتوسع وسهولة واحرتام كبري لكالم العرب( ،)1فقد
يتع ّمد التخريجات الصعبة ،بل يف بعض تخريجاته يرس ّ
ذهب يونس والشلوبني( )2إىل جواز إعامل (ما) يف الخرب املوجب بـ(إال) ،واستشهد عىل ذلك بعض
النحويني بقول الشاعر:
وما صاحب الحاجات إال م َع َّذبا()3

وما الدهر إال َم ْن َجنوناً بأهله

وأجاز الفراء النصب إن كان وضعاً( ،)4وقد خ ّرج يونس (منجنونا) عىل "أنه منصوب نصب املصدر الذي
يس َتغنى به من خرب املبتدأ املقصور حرصه  ...ثم ح يذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه"( .)5وأيّده
الشاطبي فذهب إىل أنه" شاذ ي ْحفظ وال يقاس عليه" (.)7
بذلك ابن الحاجب والسيوطي( ،)6أما
ّ
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تكلف ال حاجة إليه ،فاألوىل أن يجعل (منجنونا) و(معذبا) خربين لـ (ما) الحجازية
ورأى ابن مالك أنه"
ٌ
منصوبني بها إلحا ًقا لها بـ (ليس) يف نقض النفي"(.)1
وقريب من املسألة السابقة ما أثاره األخفش من تقديم اسم منصوب بعد (ما) بوجود (إال)؛ إذ ذهب إىل
مبنصوب بعد حرف النفي ومرفوع بعد ّ
(إال) ،فخ ّر َج ابن مالك
جواز أن يقال( :ما قامئاً إال زيدٌ )( ،)2وم َّثلَه
ٍ
الرتكيب السابق عىل إعراب االسم املرفوع (زيد) ً
بدال من اسم (ما) الحجازية العاملة عمل (ليس) املسترت
َ
بالحذف ،و(قامئًا) خربها املنصوب .لكن هذا التخريج صناعة نحو ّية إعراب ّية ،ألنّ من رشوط عمل(ما)
عمل (ليس) عدم حذف أحد معموليها ،وحذف االسم ليس عليه دليل من السياق ،لك ّن ابن مالك قصد
أنْ ي َخ ِّرج الرتكيب إعراب ًّيا ال أن يقيس عليه؛ ذلك أنّه ر َّده بقوله" :مثل هذا لو س يمع من العرب لكان
جدي ًرا بالر ِّد ،ألنّ املراد فيه مجهول؛ الحتامل أن يكون أصله( :ما أحدٌ قامئًا إال زيدٌ ) ،أو أن يكون أصله( :ما
كان قامئًا إال زيدٌ )"(.)3
الحقيقي للعرب ّية ،وفيه
نص مصنو ٌع عىل غري ما شاه ٍد من االستعامل
وذهب إىل الحكم مبنعه؛ ألنّه ّ
ّ
إلباس ،وإن كان يحتمل تخري ًجا غري تخريج ابن مالك بأن يكون من تقديم الخرب عىل االسم املرفوع
ٌ
املؤخر لـ(ما) الحجازية عىل حد االستثناء املرفوع ،فيكون األصل( :ما زيدٌ قامئًا) ،ح يرص الخرب يف االسم
فصارت (ما قامئًا إال زيدٌ ) ،و(إال) ملغا ٌة.
تخريج إعامل (غري) عمل (ما) الحجازية:
النفي يف
توغّل ابن مالك يف املسألة السابقة ،فحمل عليها بالقياس إعامل املضاف إىل (غري) بجامع معنى ّ
(ما) الحجازية السابقة و(غري) ،فقال يف البيت املنسوب أليب نواس(:)4
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ٍ
زمن
غري
مأسوف عىل ٍ

بالهم والح َزن
ينقيض ِّ

ٍ
مأسوف) نظري (ما قائم) .
أي أنَّ (غري
زمن) الجا ُّر واملجرور سدَّ مسدّ الخرب؛ ألنهام كاليشء
فـ (غري) مبتدأ والوصف مضاف إليه ،وما بعده (عىل ٍ
الواحد.
ومثله قول اآلخر(:)1
غري ال ٍه يعداك فاطّرح اللَّهـ

ــ َو وال تَغ َ ي
ي
بعارض يسلْم
ْرت ْر

األندليس عىل الشاهد األول بقوله ":وقد أجر َيي النفي بـ (غري) مجرى النفي بـ (ما) فتقول:
وعلّق أبو حيان
ّ
قائم أخواك ،فـ(غري) مبتدأ ،و(أخواك) مرفو ٌع بـ (قائم) وأغنى عن الخرب
غري ٍ
قائم أخواك ،كام تقول :ما ٌ
أمغضوب عىل
املبتدأ ،وإذا قام الجا ُّر واملجرور مقام املفعول الذي مل ي َس َّم فاعله أغنى عن الخرب ،فتقول:
ٌ
مغضوب عىل زي ٍد ،و:
زي ٍد ،وما
ٌ
ٍ
زمن
غري
مأسوف عىل ٍ

بالهم والح َزن"()2
ينقيض ِّ

قائم الزيدان)
اباذي يف رشحه عىل كافية ابن الحاجب قد اكتفى بذكر الشاهد وتشبيه يه بـ (ما ٌ
وكان األسرت ُّ
(.)3
ضيف إليه مرفوع يغني عن
والبن هشام
األنصاري رأي من ثالثة آرا ٍء أهمها أنّ "(غري) مبتدأ ال خرب له ،أ َ
ّ
مخفوض لفظاً وهو يف قوة املرفوع باالبتداء ،وكأنه قيل:
ٌ
الخرب وذلك ألنه يف معنى النفي ،والوصف بعده
مرضوب الزيدان) .والنائب عن الفاعل
للهم والحزن ،فهو نظري (ما
ما
مأسوف عىل ٍ
ٌ
زمن ينقيض مصاحباً ِّ
ٌ
الشجري وتبعه ابن ٍ
مالك"(.)4
الظرف ،قاله ابن
ّ
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ٌ
محمول عىل(ما) ،كأنه
واكتفى السيوطي بقوله" :فـ(غري) يف البيتني مبتدأ ال خرب له عىل أحد الوجهني؛ ألنه
قائم أخواك"(.)1
ؤسف عىل ٍ
زمن ،كام يف قولهم ما ٌ
قيل :ما ي َ
وتخريج ابن مالك ومن وافقه قائم عىل إعامل املضاف إىل (غري) ونحوها ،وليس يف العربية ما ُينع قبول
هذا اإلعامل؛ ألنّ من رشوطه أن يس َبق العامل من املصادر واملشتقات بنفي ونحوه .وهذا الرشط متحقّق
يف الشاهد وما ُيكن أنْ يقاس عليه ،ولهذا ُيكن تخريج معمول املضاف إىل (غري) عىل هذه الرؤية،
فنقول:
غائب زيدٌ
غري ٍ
غري مقتولٍ خالدٌ
درسه
غري ٍ
دارس سعيدٌ َ
وتحمل املعموالت املرفوعة عىل السداد عند الخرب .وهذه املسألة املقيسة عىل مسألة (ما) الحجاز ّية
السابقة مسألة استعامل ّية لوجود شواهد عليها ،فكأن األخفش بجملته السابقة كان قد م ّهد للقياس عليها،
وكأن ابن مالك بتخريجه كان ُي ّهد لتخريج هذه االستعامالت من إعامل (ما) بعد (غري) يف مرفوع أو
منصوب أو يف االثنني عىل السداد.

التخريج يف باب (إنَّ ) وما لحق بها:
برز التخريج يف باب إنَّ وما لحق بها يف املسائل اآلتية:
تخريج نصب اسم (إنَّ ) وخربها:
تدخل األحرف الناصبة لالسم الرافعة للخرب املعروفة باسم "إنَّ وأخواتها" عىل الجملة االسمية ،فتنصب
االسم ويسمى باسمها ،وترفع الخرب ويسمى خربها إال أن بعض النحاة ذهبوا إىل جواز مجيء خربها
منصوبًا ،كالكسايئ والفراء وبعض الكوفيني( ،)2واستشهد الفراء بقول الشاعر:
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والشَ ْيب كانَ هو ال َب يديء األول

يع عىل الفَتى
باب ه َو ال َرجي َ
لَ ْي َت الشَ َ

النبيّ -
لسبع َني خريفا)( .)1أما
صىل هللا عليه وسلم( :-إنّ َقع َر َج َه ّن َم َ
ومن حجج صاحب هذا املذهب قول ّ
ابن مالك فقد ذهب إىل ر ِّد آرائهم وتخريج شواهدهم ،فقال" :ال حجة يف يشء من ذلك إلمكان ر ِّده إىل
ما أج يم َع عىل جوازه .أما البيت األول فيح َمل عىل تقدير كان ،واألصل :ليت الشباب كان الرجيع ،فحذفت
كان ،وأب ير َز الضمري ،وبقى النصب بعده دليال ،ومثل هذا من الحذف ليس ببدع ،وقد روي عن الكسايئ أنه
نصب"( .)2وكذا تخريج الحديث الرشيف عنده فيحمل عىل أنّ
كان يوجه هذا التوجيه يف كل موضع ٍ
القعر فيه مصدر َق َعرت اليشء إذا بلغت قعره ،وهو اسم إنّ  ،و(لسبعني خريفا) ظرف مخرب به.
والرأي الراجح أنها لغة من لغات العرب؛ فقد جاء عند ابن سالم يف طبقات الشعراء" أنّها لغة رؤبة
ّ
البغدادي يف خزانته" :وزعم أبو حنيفة الدينوري (يف كتاب النبات) أنّ نصب الجزئني
وقومه"( ،)3وقال
ّ
بـ(ليت) لغة بني متيم"( ،)4وجاء عند ابن مالك يف رشح التسهيل ":وزعم أبو محمد بن السيد أنّ لغة
األنصاري أنّها لغة(.)6
بعض العرب نصب خرب إن وأخواتها"( ،)5وجاء عند ابن هشام
ّ
وهذا يعني أنّها يف حكم الشذوذ من ناحية معياريّة تعليم ّية ،إال أنّها مستعملة ،وتخريج ابن مالك فيه
تقدير عامل لفظي محذوف من غري رضورة ملجئة.
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تخريج حذف اسم (إنَّ ):
كان النحاة -ومنهم ابن مالك -قد ذهبوا إىل جواز "حذف االسم إذا فهيم معناه"( ،)1واستدلوا عىل ذلك
بـ "قول بعضهم :إنّ بك زيدٌ مأخو ٌذ ،حكاه سيبويه عن الخليل مريدً ا به :إنه بك زيدٌ مأخوذ ،وعليه يحمل
الناس عذا ًبا يو َم القيام ية امل َص ِّورون) .هكذا رواه الثقات بالرفع،
قوله صىل هللا عليه وسلم( :إنّ من أشَ دِّ ي
أي أنّ ضمري الشأن املحذوف هو اسم إنّ  .وحمله الكسا ّيئ عىل زيادة (من) ،وجعل (أشدّ الناس) اسام
و(املصورون) خربا"(.)2
َ
الحديث عىل زيادة ( يم ْن) يف اسم
األنصاري ،و َر ّد رأي الكسا ّيئ ،فقال" :وتخريج الكسايئ
وأ ّيدهم ابن هشام
ّ
إنَّ يأباه غري األخفش من البرصيني؛ ألنّ الكالم إيجاب ،واملجرور معرفة عىل األصح ،واملعنى أيضً ا يأباه؛
ألنّهم ليسوا أشدّ عذابًا من سائر الناس"(.)3
واملتت ِّبع للحديث يف كتب األحاديث جميعها يجدها جاءت بالرواية السابقة ،إال أنّ ال ّنسايئ كان قد أشار
تعليق إىل رواية شيخه أحمد بن حرب ،فقال" :وقال أحمد :املص ِّورين"( ،)4وهذه
بشكل رسيع من غري
ٍ
الرواية مطابقة للقياس يف النحو العر ّيب.
وحاصل األمر أن هناك روايتني :رواية الرفع ،وهي الشائعة يف كتب األحاديث ،ورواية النصب ،ومل ترد إال
ً
منفصال
عند النسايئ .ورواية النصب أوىل من الرفع؛ ألنها جاءت عىل القياس  ،وألنّ اسم إنّ ال يأيت ضم ًريا
قياسا عىل قواعد النحو إال
أو ضمري شأنٍ  .واملد ِّقق يف أحاديث النبي صىل هللا عليه وسلم يجد أنها جاءت ً
ما ندر؛ ومع تعدد الروايات يكون االنسجام أوىل بالنبي صىل هللا عليه وسلم فهو ال ينطق عن الهوى وال
يجوز عليه الخطأ.
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والجواب عن رواية الرفع أنّ النحاة قاموا بتوجيه الحديث وتخريجه ليتوافق مع نحو العربية هرو ًبا من
تخطئة لفظ الحديث ،أو القول بهفوة أحد الرواة ،أو لعلّها لغة للعرب رواها أحد رواة الحديث فشاعت؛
النبوي ليس حجة معتمدة عند جمهور النحاة؛ إلمكان ّية روايته باملعنى من غري التق ّيد بلفظ
ألنَّ الحديث
ّ
الرسول صىل هللا عليه وسلم.
وكيف سار األمر فإن بنية الحديث شا ّذة عن سائر بنى استعامل (إنّ ) يف اللّغة العرب ّية ،والشا ّذ يحفظ وال
يقاس عليه.
وتوغّل ابن مالك يف املسألة فذكر قول "سيبويه :إنّ إياك رأيت ،وإنّ أفضلَهم لقيت ،ثم قال :فأفضلهم
منتصب بـ(لقيت) ،وهو قول الخليل"( ،)1ور ّد ابن مالك رأيه ،فقال" :وهو يف هذا ضعيف ألنه يريد إنّه
إياك رأيت ،فرتك الهاء ،وهذا ترصيح بالجواز دون الرضورة"( .)2وقد وافق ابن مالك بذلك رأي الجمهور
من النحاة(.)3
وتخريج املسألة أنّ األصل يف (إنّ ) ّأال تدخل عىل ضمري منفصل ،إال أنّ النحاة أجازوا ذلك للرضورة ،فأصل
جملة :إنّ إياك لقيت ،إنّه لقيت.
فأجرى الضمري املنفصل مجرى املتصل ،وهو قياس قوي ،ذلك ألننا نقول:
هو يَدرس
كان يَدرس
إنّه يَدرس
فصح بذلك القياس واالستعامل.
َّ
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أما يف قوله" :إنّ أفضلهم لقيت" ،فاملسألة هنا مسألة اختالف يف العامل الذي نصب(أفضل) ،أهو منصوب
بـ(إنّ ) ،أم بالفعل الالحق (لقيت) عىل أن يكون (أفضل) مفعوال به مقدما عىل فعله؟
وال شـكّ يف أنّ الناصب هو (إنّ )؛ ألنّـه ال يشرتط يف كل فعلٍ متعـ ٍد أن يـقع تأثيـره عىل مفعوله ،مثل
قوله تعاىل :فأما من أعطى واتقى ،)1(أما (إنّ ) فيشرتط فيها أن تنصب االسم.
(نعم):
تخريج مجيء (إنَّ ) مبعنى ْ
"أنكر بعض العلامء كون (إنّ ) مبعنى (نعم) ،وزعم أنّ (إنّ ) يف قوله:
الصبو
بكَ َر العوا يذل يف َّ

حي يَل ْم َن ينـي وألـومه َّنه

يب قد عـــــال
و َيقل َن شَ ٌ

ك وقد كربت فقلت إنّه

مؤكدة ناصبة لالسم رافعة للخرب ،وجعل الهاء اسمها ،والخرب محذوفًا"(.)2
وقولهم مردود لورود كثري من الشواهد يف العربية جاءت فيها (إنّ ) مبعنى (نعم)( ،)3ومذهب سيبويه
(نعم) من عدم االختصاص،
والفراء أنّ (إنّ ) إذا دخلت عىل جملة اسمية مل تعمل(" ،)4فتعامل مبا تعامل ْ
وعدم اإلعامل ،وجواز الوقف عليها"( .)5وهو رأي ابن مالك ،فـ (إنّ ) هنا جاءت حرف جواب وتوكيد
مبعنى (نعم).
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وتخفف (إنّ ) هذه ،فتدخل عىل الجملة االسمية ويبطل اختصاصها باالسم ،ويجوز عند البرصيني إعاملها
إذا وليها اسم ،خالفًا للكوفيني ،وعىل ذلك يحملون قوله تعاىل :وإنْ ًّ
كال ملا لي َو ِّف َي َّنهم ر ُّبك أعاملهم،)1(
حرضون ،)3( )2(وكقوله
جميع لدينا م َ
يف رواية نافع وابن كثري .وإهاملها أكرث .كقوله تعاىل :وإ ْن كل ملا
ٌ
تعاىل :إنْ هذاني لساحران ،)4(فـ(إنْ ) هنا جاءت حرف جواب وتوكيد مبعنى نعم ،وهو رأي املربد(،)5
وما بعدها مبتدأ وخرب عىل لغة القرص.
وإن دخلت عىل الجملة الفعلية وجب إهاملها؛ فتعامل معاملة الناصبة ،ومام ي ّ
دل عىل ذلك قول ابن
مالك" :وأجاز األخفش أن يقال :إنْ قعد ألنا ،وإنْ كان صال ًحا لزيد ،وإنْ رضب زيد لعم ًرا ،وإنْ ظننت
نظام ون ًرثا"(،)6
عم ًرا لصال ًحا ،رصح بذلك كلّه يف كتاب املسائل ،وبقوله أقول ،لصحة الشواهد عىل ذلك ً
فخ ّرج ابن مالك املسألة عىل القياس الصحيح موافقًا بذلك رأي األخفش مبعاملة (إنْ ) املخففة النافية
معاملة (إنّ ) الناصبة ،والالم مبعنى (إال) ،فكأنّ املعنى أصبح :ما قعد إال أنا.
وهذا التخريج أقوى ما يكون عندما تأيت (إنّ ) يف آخر الكالم من غري اسمها وخربها.
تخريج دخول حروف النصب ي
بعضها عىل ٍ
بعض:
فاضل ،وقد تدخل عليها (إنّ ) أو
"من املبتدآت الواجب تقدم أخبارها (أن) وصلتها ،نحو :عندي أنَّك ٌ
سائل ،وقد تدخل (ليت)
فاضل ،وكأنَّ يف نفيس ّأين ٌ
إحدى أخواتها فيلزم الفصل بالخرب ،نحو :إنَّ عندي أنَّك ٌ
بال فاصل ،كقول الشاعر:
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فَيا لَ ْي َت أنّ الظَّاعنني تلفتوا

في ْعل ََم ما يب من ج ًوى و َغر يام

(لعل) معاملة (ليت) يف
فسدّ ت (أنّ ) وصلتها مسد جزأي اإلسناد بعد (ليت)  ...وأجاز األخفش أن تعامل ّ
لعل أنَّ هللا يرحمنا .ورأيه يف هذا ضعيف ،ألنّ مقتىض الدليل ّأال
الدخول عىل (أنّ ) بال فاصل ،فيقالّ :
يكتفى بـ (أنّ ) وصلتها إال حيث يكتفى مبصدر رصيح ،واملصدر الرصيح ال يكتفى به إال بعد (ليت) فحق
ّأال يكتفى بها بعدها ،لكن س يم َع ،فقب َيل يف هذه املسألة مع مخالفته األصل ،فال يزاد عليه دون سامع"(.)1
األندليس( ،)2وألنّ هذه الحروف تعمل يف
ورأي األخفش شا ّذ عند النحاة بدليل قول ابن مالك وأيب ح ّيان
ّ
املبتدأ ،إال أنّ ابن مالك قد خ ّرج رأيه لسامعه عن العرب ،ومل يجي ز القياس عليه .وُيكن قياسها عىل
السداد مسدّ مفعويل ظ ّن ،مثل :علمت أنّ زيدّ ا قاد ٌم ،علمت زيدً ا قاد ًما.
تخريج العطف عىل اسم (إنَّ ) وأخواتها:
ذهب سيبويه إىل القول بالتقديم والتأخري يف العطف عىل اسم إنّ وأخواتها( ،)3ومثّلها بقوله تعاىل:إنَّ
الذي َن آمنوا والذي َن هادوا والصابئونَ والنصا َرى َم ْن آم َن با ي
ف عليهم
هلل
واليوم اآلخ ير و َع يم َل َصال ًحا فال َخ ْو ٌ
ي
وال هم يَحزنون )4(عىل تقدير "إنّ الذين آمنوا والذين هادوا َم ْن آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا،
فال خوف عليهم وال هم يحزنون ،والصابئون والنصارى كذلك"(" .)5وأجاز السريايفّ أن يكون خرب (الذين)
محذوفًا لداللة خرب (والصابئون والنصارى) عليه"(،)6
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ووافقَه ابن مالك وخ ّرج عىل وجه آخر فقال" :وأسهل من التقديم والتأخري تقدير خرب قبل العطف
مدلول عليه بخرب ما بعده ،كأنه قيل :إنّ الذين آمنوا فرحون ،والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن
باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون .فإنّ ح ْذف ما قبل العطف لداللة ما
بعده مقطوع بثبوته يف كالم العرب قبل دخول إنّ  ،كقول الشاعر:
عندك ر ٍ
اض والرأي مختلف "()1

نحن مبا عندنا وأنت مبا
عىل تقدير :نحن مبا عندنا راضون.

رأي الكسا ّيئ والفراء يف جواز رفع املعطوف عىل اسم (إنّ ) ،فقال" :وأجاز الكسا ّيئ رفع
وض ّعف ابن مالك َ
املعطوف بعد (إنّ ) قبل الخرب مطلقا ،فيقول :إنّ زيدً ا وعم ٌرو قامئان ،وإنّك وزيدٌ ذاهبان .ووافقه الفراء...
وكال املذهبني ضعيف"( ،)2وذلك بسبب قوة الشبه بني كان وأخواتها وإنّ وأخواتها ،حيث امتنع بكان أن
يكون لجزئيها إعراب يف املحل يخالف إعراب اللّفظ وكذلك إنّ وأخواتها ،وعىل هذا الرأي ض ّعف ابن مالك
رأي الكسا ّيئ والفراء .وزاد ابن مالك عىل ذلك بأنْ " ال حجة لهام فيام حىك سيبويه عن العرب :إنّهم
أجمعون ذاهبون ،وإنّك وزيدٌ ذاهبان؛ ألنّ األول يخ ّرج عىل أنّ أصله :إنّهم هم أجمعون ذاهبون ،فهم
مبتدأ ،وأجمعون توكيد ،وذاهبون خرب املبتدأ ،وهو وخربه خرب إنّ  .وأصل الثاين :إنّك أنت وزيد ذاهبان،
فأنت مبتدأ ،وزيد معطوف ،وذاهبان خرب املبتدأ والجملة خرب إنّ  ،وحذف املتبوع وإبقاء التابع عند فهم
اجح"(.)3
املعنى جائز بإجامع ،فالقول به ر ٌ
وحقيقة األمر جواز الوجهني :الرفع والنصب  ،فتعليل الرفع عىل أنّ (عمرو) معطوف عىل املحل وهو
املبتدأ ،فـ إنّ  +اسمها = املبتدأ ،أو باعتبار أنّ أصله كان مبتدأ قبل مجيء الناسخ ،أما تعليل النصب،
فـعىل اعتبار أنّ (عمرو) معطوف عىل اسم إنّ املنصوب.

5
5

3

57

53
5

53
72

75

تخريج دخول (إنْ ) عىل (ما) النافية:
جاء يف رشح التسهيل عند ابن مالك أنّ األصل يف (إنْ ) أن تأيت زائدة بعد (ما) النافية ،وت ي
بطل عملها ،ومثّل
عىل ذلك بقول الشاعر(:)1
بني غدانَ َة ما إنْ أنتم إال َذ َه ٌب

يف ولك ْن أنتم ال َخ َزف
وال َرص ٌ

إال أنّه ذكر "أنّ العرب قد استعملت (إنْ ) زائد ًة بعد (ما) التي مبعنى الذي"( ،)2فش ّبه (ما) املوصولة
بـ(ما) النافية ومثّل عليه بقول الشاعر(:)3
ي َر َّجى امل َ ْرء ما إنْ ال يراه

وت ْع َرض دونَ أدناه الخطوب

وبذلك يكون ابن مالك قد خ ّرج املسألة بالقياس عىل األلفاظ وسوغ ذلك ألنّ اللفظ واحدٌ .
األنباري عن هذه املسألة من ناحية املعنى وليس العمل(.)4
وقد تحدث أبو الربكات
ّ

التخريج يف أبواب الجملة الفعل ّية وامتداداتها:
مسائل الجملة الفعلية يف العربية أكرث استقرا ًرا من مسائل الجملة االسمية ونواسخها مع أنَّها أكرث
استعامال بسبب عدم اختالف اللهجات فيها ،وقد برز تخريج يسري عند ابن مالك يف عدة مسائل ،وهي:
تخريج تقديم الفاعل عىل فعله:
األصل يف الفاعل أن يأيت متأخ ًرا عن عامله من الفعل ونحوه" ،وقد ي ْنترص ملجيز ارتفاع الفاعل بعاملٍ
متأخرٍ"( )5عند بعض النحاة ومنهم ابن مالك عىل تأويل.
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فـ" أجاز األعلم وابن عصفور رفع (وصال) بـ (يدوم) يف قول الشاعر:
الصدو يد َيدوم
و َيص ٌال عىل طول ُّ

َصدَ ْد يت فَأطْ َو ي
لت الصدو َد و َقلَّام

ال بفعلٍ مضم ٍر ويكون هذا من الرضورات" ( )1عند ابن مالك .فقد عدّ أنّ من الرضورة أن يأيت الفاعل
مقدَ ًما عىل فعله العامل فيه ،وهو ممتنع ملنع الجمهور والبرصيني له؛ ملا فيه من التداخل مع موقع
املبتدأ.
وللمسألة تخريجان أقوى من تخريج الحمل عىل الرضورة الشعرية ،األول :أنْ تكون (وصال) مرفوعة
بفعلٍ مضم ٍر يفرسه ما بعده عىل تقدير :وقلّام يدوم ٌ
وصال يدوم( .)2وما يؤيد ذلك أنّ (قلّام) من
األلفاظ التي ال يليها إال الفعل(.)3
حرف أفاد معنى النفي،
ّ
الثاين :أنْ تكون(وصال) مرفوعة عىل االبتداء والفعل خربها ،عىل أنْ
تكون(قل) ٌ
و(ما) بعدها كافة ،وهذا الرأي أرجح اآلراء يف اعتقادي.
رشك َني
"وأجاز األخفش رفع االسم املتقدم بعد (إنْ ) باالبتداء وقال يف قوله تعاىل :وإنْ أحدٌ م َن امل ْ ي
ْاس َتجا َركَ  ،)4(فابتدأ بعد (إنْ ) ،وأن يكون رفع (أحد) عىل فعلٍ مضمر أقيس الوجهني"( )5وبذلك َقب َيل
ابن مالك رأي األخفش ،إال أنّ األقيس عند ابن مالك هو رفع (أحد) بفعل محذوف عىل التفسري مبا يعرف
بظاهرة اإليالء بعد (إنْ ) الرشطية؛ ألن الرشط ال يكون عىل الذوات ،بل عىل ما يقع منها من أفعال
وأحداث؛ لذلك اشرتط النحاة تقدير فعلٍ محذوف ألنّ الرشط يقع عليه .ورأي األخفش إمنا كان لتسهيل
تعليم النحو.

3

13
5

555

2
378 5
71

تخريج االستثناء من املعنى املحذوف لفظه:
ّ
واستدل عىل ذلك بقول
كان ابن مالك قد ذهب إىل القول بجواز حذف العامل املرتوك يف االستثناء،
األعىش(:)1
ميم وتَأْ َىب الغَبو
تَنوط ال َّت َ

َق من يسن ية الن ْو يم َّإال نها ًرا

بالعيش لئال يعوقها عن
فاألعىش هنا "يصف امرأة بالتن ّعم وكرثة الراحة ،فهي تأىب أن تغتبق ،أي تغتذي
ّ
ثم
االضطجاع للراحة .ثم قال :إال نها ًرا ،يريد ال تغتذي الدهر إال نها ًرا .هذا معنى قول
الفاريس"(ّ .)2
ّ
خ ّرج ابن مالك البيت عىل "أن يكون أراد :وتأىب الغبوق والصبوح إال نهارا ،فحذف املعطوف (الصبوح)
وأبقى املعطوف عليه وهو كثري"(.)3
ابيل تَ يقيكم ال َح َّر ،)4(أي الح ّر والربد.
رس َ
وقاس البيت عىل قوله تعاىلَ َ  :
تخريج النصب والج ّر يف الحق (خال وعدا وحاشا):
من أدوات االستثناء (خال) التي تكون ف ً
عال يف حال سبقتها (ما) املصدرية ،وحرفًا يف حال مل تسبقها(ما)
املصدرية" .وس َّوى املربّد بني خال وعدا يف الفعلية ثم قال :وقد تكون (خال) حرف خفض فتقول حاشا
القوم خال زي ٍد مثل سوى زيد"( ،)5أما السريايفّ فقال" :ال خالف أعلم يف جواز الجر بـ(خال)"( ،)6أما ابن
ي
ٍ
مالك فقال" :ومن النصب بها وإن كان هو املشهور قول الراجز:
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األرض و َم ْن طَحاها
يا َم ْن َدحا َ

أنْز ْيل بهم صاعق ًة أراها

تح ّرق األحشا َء من لظاها

عَدَ ا سل ْي َمى وعَدَ ا أباها

"ومن الج ّر بـ(خال) قول الشاعر:
خال ي
هللا ال أرجو سواكَ وإمنّ ا

عيايل ش ْع َب ًة من عيالكا
أعدُّ ي

بالنص،
هكذا رواه من يوثَق بعربيته خال هللا ،بالجر"( .)1وبذلك يكون ابن مالك قد أيّدهم
تسليام ّ
ً
وإجازة منه لرأي امل ّربد بجواز الوجهني استعامال وإعرابًا عىل الجر بالجر بحرف الجر (خال وعدا وحاشا)،
وعىل النص باملفعول به عىل أن يبقى الفاعل مسترتًا عىل الوجوب.
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الفصل الثالث
مسالك التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك
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الفصل الثالث
مسالك التخريج اإلعرا ّيب عند ابن مالك

ٍ
خطوات علم ّية إجرائ ّية ،وطرقٍ محدّ دة منسجمة مع أسس ذلك العلم
أي إشكال ّية لغويّة تحتاج إىل
إنّ ّ
للوصول إىل منهج ّية علم ّية واضحة رصيحة ،تؤدي إىل تحقيق فلسفة العلم يف بناء قواعده وتطبيقاته
العلمي بني أجزاء العلم الواحد؛ فقد كان الخليل بن أحمد
لريكَن إليها ويعتمد عليها يف تحقيق االتساق
ّ
الفراهيدي يرى النحو كالقرص البديع املحكم غاية اإلحكام ،لك َّن بانيه املب يدع مل يَبح بأرسار بنائه
لكل تناس ٍق يعلّة
لكل جز ٍء من املبنى عىل مستوى الشكل واملوضع ،فجاء النحاة يلتمسون ِّ
واختياراته ِّ
وسببا(.)1
النص العر ّيب
وهذا السبب يف شكل من أشكاله يأخذ صفة التخريج اإلعرا ّيب الهادف إىل إثبات ص ّحة ّ
الجميل.
وقد انتهج ابن ٍ
مالك نه ًجا واضح املعامل ،ومسلكًا ِّبني الخطوات يف تخريجه للمسائل النحو ّية التي خرجت
عن ظالل القواعد العا ّمة وتفصيالتها للنحو العر ّيب .وهذه املسالك تسري يف املسارات اآلتية:
التخريج باعتامد اللفظ.
التخريج باعتامد املعنى.
التخريج بالحمل عىل الشذوذ.
التخريج بالحمل عىل القياس البعيد.
التخريج باالنفتاح عىل آراء النحاة.
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مهم ،مفاده :أين تقع التخريجات اإلعراب ّية كام هي عند
علمي ّ
وقد أ ّدت هذه املسالك إىل إثارة سؤال ّ
ابن مالك بني ثنائية البحث والتعليم؟ يف َسعي لالبتعاد عن الحكم عىل التخريجات بالتكلّف من وجهة
نظر تعليم ّية ،أو السذاجة من وجهة نظر بحث ّية؛ ألنَّ األصل أن تحلّل التخريجات يف موقعها ومقصدها.

ً
أوال :التخريج باعتامد اللّفظ:
يقوم النحو عىل اللّفظ؛ ألنَّ َهدفَه ضبط أواخر الكَالم ضبطًا صحي ًحا يحقّق يصفة االنتحاء يف إلحاق
الناطقني بالعربية مبن سبقهم من العرب يف عرص االحتجاج ،قال ابن جني يف تعريفه النحو" :هو انتحاء
اب وغريه؛ كالتثنية والجمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب
رصفه من إعر ٍ
َس ْم يت كالم العرب يف ت ّ
والرتكيب ،وغري ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العرب ّية بأهلها يف الفصاحة"( .)1ألنّ األصل يف اللغة
أنّها ظاهرة لفظ ّية صوت ّية تجعل األداء امللفوظ وسيلة نقل األفكار بني املتواصلني بها ،ولهذا كانت الفكرة
َهدفًا ،وضبط اللغة وسيلة.
والفكرة أهم بنية للتواصل اللغوي مبعنى التفاهم باللغة ،وال تتحقّق إال بجملة إسنادية( ،)2فصارت
النحوي ،برشط أن تكون الجملة مفيدة ،واإلفادة هي اإلسناد املفيد(.)3
الجملة عامد النظام
ّ
متساويني يف ثنائيةاإلسناد بركنيها :املسند واملسند إليه ،لك َّنهام
واإلسناد ي يح ُّل الجملة يف العرب ّية يف محلّني
ّ
مختلفان يف املوقع من بنية الجملة ( :مسند  +مسند إليه) و( مسند إليه  +مسند) مثل:
يدرس زيدٌ النح َو.
سهل.
النحو ٌ
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ثم يأيت اإلعراب ليوضِّ ح صحة العالقة اإلسناد ّية ،لكن هذه العالقة ال تشرتط فيها املطابقة املساوية
للواقع ،فبتساوي املجاز مع الحقيقة فتصبح الجملتان:
ابتسم زيدٌ .
ابتسم ُّ
الحظ.
سامه
صحيحتني ،لك ّن األوىل جملة طبيع ّية فاعلها قادر عىل القيام بالفعل وتنفيذه لفظًا ومع ًنى ،وهو ما ّ
ابن مالك" :الفاعل مرفوع حقيقة ،أي لفظًا ومع ًنى نحوَ :صدَ َق هللا"(.)1
لك ّن الجملة الثانية مجازية ،فيكون الفاعل فيها غري قادر عىل تنفيذ الفعل ً
عقال ،لك ّنه مسندٌ إىل الفعل
لفظًا ألنّه املسند إليه ،لهذا كان النحاة يغلِّبون جانب اللفظ عىل املعنى احتوا ًء لظاهرة املجاز ونحوه من
جامليات التعبري يف اللغة العرب ّية.
واللّفظ من أهم مسالك التخريج اإلعرايب؛ ألنه املعيار املطّرد يف الظاهرة اللغو ّية حقيقة ومجازًا وإثباتًا
ونف ًيا ،فالفاعل " زيد " يبقى ً
فاعال يف الجمل اآلتية:
يحرض زيدٌ .
رض زيدٌ .
مل يح ْ
مات زيدٌ .
فاألوىل فاعلها (زيد) باإلسناد ،وهو يستطيع الحضور ،والثانية فاعلها (زيد) ،ألنّه مسند إىل الفعل مع أنَّ
الفعل ابتدا ًء مل يحدث ،لك َّنه َمقيس عىل جملة اإلثبات باللفظ ال باملعنى ،والثالثة الفاعل فيها غري متحكم
باإلرادة؛ ألنّ املوت ليس بيد اإلنسان ،ومع هذا فهو فاعل؛ ألنَّه مس َندٌ إليه أيضا إسنادا نحو ّيا.
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وعىل هذا التص ّور يكون اللفظ عمدة التخريج ،برشط أنْ تبقى العالمة اإلعراب ّية دالّة عىل املوقع ،فال
نصب ،بسبب مخالفة ظاهر اللفظ لعالقة اإلسناد ،ولهذا يعد من الخطأ أن
يكون الفاعل منته ًيا بعالمة ٍ
نقول:
 ا ْب َت َس َم زيدً ا.مع أنّ املعنى واضح من غري لَ ْب ٍس ،لك ّن ضبط اللفظ مل يخدم املعنى.
ويستثنى من ذلك ما يسمى باإلعراب العارض ،مثل قوله تعاىل :ما جاءنا من بشري ،)1(عىل أن (بشري)
مجرور لفظًا مرفوع ً
محال عىل أنّه فاعل.
ومنهج ابن ٍ
مالك يف رشح التسهيل أنّه كان يخ ّرج بالقياس عىل ظاهر األلفاظ ما أمكن ،فالحركة اإلعراب ّية
هي التي تحدد العالقة بني األلفاظ من غري النظر إىل املعنى املنطقي وصحته بالدرجة األوىل عىل الدوام،
إال إن كان املعنى قاد ًحا يف صحة بناء العالقات اإلعراب ّية بني الكلامت يف الجملة ،مثل افتقاد العالقة
الرتكيب ّية يف التذكري والتأنيث عند العدد (عرش) يف قول الشاعر(:)2
وإنّ يكال َبا هذه َع ْرش أ ْبطن

رش
وأنت َبري ٌء من قبائلها ال َع ْ ي

فـ (أبطن) مفردها كلمة (بطن) املذكّرة ،و(عرش) جاءت بلفظ التذكري عىل غري مقتىض قواعد العدد يف
املخالفة يف مثل هذا املوضع ،فاألصل مجيئها مؤنثة لتتطابق مع معدودها ،إال أنّ الشاعر أ ّو َل (أبطن) هنا
مبعنى القبائل التي مفردها القبيلة ،فجاءت مطابقة للمعدود.
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والحمل عىل املعنى كثري عند العرب ويأخذ به النحاة حتى قال القييس يف حديثه عن مخالفة املذكر
للمؤنث يف بعض مسائل العدد" :الحمل عىل املعنى كثري"( ،)1وأور َد عىل ذلك عدة شواهد(.)2
وإذا قلنا أنّ الكلمة موسومة بالفتح ،فإنها محصورة يف عائلة املنصوبات ما مل تَكن عالمة الفتح عالمة بناء
مثل (اآلنَ ).
يل
ويف القياس استثمر ابن مالك التشابه الشكيل يف التخريج والربط؛ ألنّ علّة الشبه أهم علل القياس الشك ّ
يف النحو العريب ،ألنها علّة عىل تشابه يف اللفظ عىل مقتىض األصل ،فمن ذلك أنّ (إنْ ) املخففة املختومة
بسكون قد تكون نافية مبعنى (ما) أو زائدة للتوكيد ،مع أنّ اللفظ هو نفسه ،لهذا قال:
"ومثال إبطال العمل القرتان (ما) بـ (إن) قول الشاعر:
رصيف ولكن أنتم ال َخ َزف
وال
ٌ

ذهب
بني غدَ انَة ما إنْ أنتم ٌ
ومثله قول اآلخر:
ولكن
فام إنْ يط ُّبنا ج ْْب ْ

منايانا ودولة آخرينا

و(إنْ ) هذه زائدة كافة لـ(ما) ،كام هي (ما) كافة لـ(إنّ ) وأخواتها يف نحو( :إمنّ ا هللا إلهٌ واحدٌ )" ( .)3وهذا
يتعني معناها من السياق.
دليل عىل أنّ األلفاظ ّ
وحمل إعراب كلمة "النيل" يف جملة:
والنيل.
َ
رست
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عىل املفعول معه ليس غري؛ ألنَّ الكلمة منصوبة بعد واو ومن املحال أن تكون للعطف ،فليس قبلها
منصوب ،ومن املحال أن تكون لإلرشاك ،فهي للمصاحبة واملعية ،وما بعدها مفعول معه بداللة لفظه
املنصوب(.)1

ثانيا :التخريج باعتامد املعنى:
مستغن عنه ،ذلك
تابع للّفظ أصالة غري
ٍ
أي لغة – عىل املعاين ،فاملعنى يف املنظومة اللغويّة ٌ
تقوم اللغة – ّ
أي جملة مفيدة يحتاج اللّفظ فيها إىل املعنى ،واإلفادة تتحقق بـ "جامل اللفظ وكامل
أنّ صياغة ّ
صحيح نحو ًيا؛ لكنها جملة ممجوج ٌة ومستهجن ٌة يف اللّغة
املعنى"( ،)2فإنشاء جملة لفظًا دون مع ًنى
ٌ
النظري يأيت املعنى فضلة ،ولكن عند
أي أنّه يف التص ّور
تتم إال إذا ّ
بشكل عام ،فالفائدة ال ُّ
ّ
صح املعنى(ْ ،)3
اإلفادة يرتقي املعنى إىل درجة العمدة يف الوجود ،وبالتايل إلعراب أي جملة بطريقة صحيحة نحتاج إىل
النحوي( :اإلعراب فرع املعنى) ،أي إنّ ما تطلبه الجملة ببنيتها فهو
فهمها غالبا ،مام يوصلنا إىل القانون
ّ
عمدة ال غنى عنه ،وما تطبه مبعناها فهو فضلة تضيف عنرص املعنى.
"وقد نظر النحاة إىل جانب التعويل عىل املعنى إىل تحليل الجملة بالربط بني املعنى والشكل ،أي :ظاهرة
اللفظ ،فكان عىل املعريب أن يراعي املعنى الصحيح ،وينظر يف ص ّحته أيضا يف الصناعة"( )4أي :يف الشكل
واللفظ الظاهر بالعالمات.
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و"العالقات النحو ّية عالقة بني األلفاظ يف األصل يد َرك املعنى بتضا ّمها الحقًا"()1؛ "ألنّ بناء النحو عىل
الخارجي يجعل النحو (صناعة لفظية) يف ضبط الكالم واملعنى الحقًا به"( ،)2فعىل سبيل املثال ال
الوصف
ّ
الحرص ،جملة( :خرق الثوب املسام َر) ،صحيحة نحو ًيا ،مستهجنة يف املعنى بغض النظر عن ص ّحتها نحو ًيا،
الثوب.
فال يعقل أن يخرق الثوب املسام َر ،والعكس الصحيح ،فاملسامر هو الذي يخرق
َ
واألصل العام يف التخريج اإلعرا ّيب أن يكون عىل عالقة وثيقة باملعنى؛ ألنّ هدف التخريج ر ّد الشذوذ
وتوجيه الغريب وتوضيح املعنى.
ويف حال تعددت التخريجات والتأويالت نلجأ إىل املعنى بوصفه رك ًنا أساس ًيا يف اللغة.
وقد اعتمد ابن ٍ
النص وتخريجه ،فرناه مثال ،يحمل بالقياس
مالك يف كثري من األحيان عىل املعنى يف فهم ّ
النفي يف (ما) الحجازيّة( ،)3واستشهد عىل ذلك ببيت أليب
عىل إعامل املضاف إىل (غري) بجامع معنى ّ
نواس:
ٍ
زمن
غري
مأسوف عىل ٍ

بالهم والحزني
ينقيض ِّ

ٍ
قائم) ،فاملعنى هنا هو أساس القياس والتخريج.
أي أنّ (غري
مأسوف) نظري (ما ٌ
وكذلك يف مسألة مجيء (إنّ ) مبعنى (نعم)( )4إذا دخلت عىل جملة اسم ّية بطل عملها وأصبحت حرف
جواب ،وتعامل مبا تعامل به (نعم) من عدم االختصاص يف العمل ،ويبقى الجامع بينهام هو العمل ،ومثّل
عىل ذلك بقول الشاعر:
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بكَ َر العوا يذل يف الَّبو

حي َيل ْم َن يني وألو ًمه َّنه

يب قـد عـال
و ّيقلن شَ ٌ

ك وقد كربت فقـلت إنّه

عرض ابن مالك ملعنى "كأنَّ " وهو التشبيه،
واملعنى ال يطعن بص ّحة اإلعراب املوافق للفظ يف الغالب ،فقد َ
بعض النحاة ذهبوا إىل أنَّها قد تأيت للتحقيق ،فقال" :وزعم بعضهم أنَّ (كأنَّ ) قد تكون
ثم أشار إىل أنَّ َ
للتحقيق دون تشبيه ،واستشهد عىل ذلك بقول الشاعر:
األرض ليس بها يهشام
كأنَّ َ

وأصبح بطن مكّ َة مقشع ّرا
واستشهد بقول اآلخر:
ِّ
كأين حني أميس ال تكلِّمني

ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا

والصحيح أنَّ (كأنَّ ) ال يفارقها التشبيه"( )1وأعاد تأويل الشاهدين( )2إلثبات أنَّ التحقيق داخل يف معنى
التشبيه بيش ٍء من التأويل ،لك َّنه يف الحالتني كان يخ ِّرج (كأنَّ ) عىل أنَّها حرف نصب من أخوات (إنَّ )،
ويبقي االسم بعدها اسام لها منصوبا بعده الخرب املرفوع؛ ألنَّ االختالف يف معنى األداة مل يؤثِّر يف عملها
النحوي ،وبنية اإلعراب.

ثالثًا :التخريج بال َحمل عىل الشذوذ:
ٍ
يتم
علمي – سواء أكان لغويّا أم غري ذلك  -توجد قوانني تحكم هذا النظام وفق
مدخالت ّ
يف ّ
أي نظام ّ
جمعها ،ومن ثَ َّم معالجتها واستخالصها للوصول إىل املخرجات التي تصبح قوانني يجري عليها العلم بنظام
علام
لكل ما يندرج تحته بانتظام ،ومان ٍع ّ
جام ٍع ّ
لكل ما هو خارج هذا العلم من الدخول إليه؛ ليبقى ً
ً
منفصال عن غريه من العلوم(.)3
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ّغوي للهجات الجزيرة العرب ّية
والنحو نظام علمي
ريايض له قوانني محدّ د ٌة مبن ّية عىل االستقراء الل ّ
ٌ
وأشعارها وأقوالها ،فتنوع القبائل ولهجاتها يفيض إىل أنحاء عدّ ٍة يصعب جمعها يف نح ٍو واح ٍد شامل ،إال
املبني عىل نسيج القرآن
أنّ نزول القرآن الكريم جعل أهل العرب ّية ينرصفون عن نحو القبائل إىل النحو
ّ
الكريم و لغات العرب وأشعارها ،وليس عىل القرآن الكريم؛ ذلك أنّ القرآن الكريم جاء شاهدً ا عىل لغة
العرب وص ّحتها وفصاحة أهلها ،وحتى ال يقال إنّ النحو العر ّيب بني استنا ًدا إىل القرآن الكريم وحده،
ناطق بلغة الضاد ،فنحو اللغة العرب ّية بني
لكل لسانٍ
فصناعة النحو العر ّيب مبن ّية عىل أن يكون شمول ًيا ّ
ٍ
عىل الكثري الغالب الذي وافق أشعار العرب ً
أوال ،ونسيج القرآن الكريم ثان ًيا(.)1
النحوي
ومهام كان هذا العمل دقيقًا فال بدَّ من ظهور بعض الجزئيات البسيطة التي تش ُّذ عن النظام
ّ
برشي ،فلو ظهر خر ٌم يف قاعدة نحوية ما ،لكان
بنسبة ضئيلة ال ت يخ ُّل بالقاعدة عمو ًما ،وذلك ألنّه عمل
ّ
ذلك َمدعاة إىل الشكِّ يف بقية القواعد النحويّة.
ومع تقادم الزمن واستقرار القواعد النحوية عامة ،تصبح لغة القرآن الكريم هي اللغة املعياريّة ،وبق ّية
الظواهر اللغويّة املخالفة لنسيج القرآن الكريم شا ّذ ٌة يف االستعامل؛ فاملفهوم العميل للشـا ّذ "محصـو ٌر يف
دائرة القليل يف موازاة الكثري ،والنادر يف موازاة الشائع"(" ،)2ذلك أنّ الشا ّذ وإن كان ظاهرة طبيع ّية يف
اللغات البرش ّية يبقى محتا ًجا إىل تحري ٍر وتدقيق وتنقيح"(.)3
لكل ما ش ّذ عن االنصياع لعموم ّية القاعدة النحو ّية ،ويؤكد أنّ القاعدة ال تسبق
بيت كبري ي ّتسع ّ
و"الشا ّذ ٌ
االستعامل؛ ولهذا قد يكون بعض املستعمل غري منضَ ٍو تحت لواء القاعدة النحويّة"(.)4
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"وحكم الشا ّذ أنّه استعامل صحيح فصيح يف زمانه لك ّن القياس عليه ممتنع بعد زمانه ،فال تبنى عليه
القواعد والقوانني ،فعلّة شذوذه ليست يف ص ّحة ثبوته ،بل بالقياس عليه ،أو التجريد منه لعللٍ تعليم ّية
قياس
منهج ّية يومئ إليها النحاة يف كتبهم أحيانًا"( ،)1مع رضورة التنبه إىل أنّه ُيكن أن يتح ّول الشا ُّذ إىل ٍ
الصناعي(.)2
الكمي لالستعامل مع الزمن مثل ظاهرة املصدر
شائعٍ حسب التوزيع
ّ
ّ
كل ما ورد عن العرب صحيح فصيح ال شذوذ فيه ،انطال ًقا من
أما ابن مالك فكان يؤمن بشكل كبري أنّ َّ
شبه قداسة النص املسموع عن العرب.
فمنهج ابن ٍ
مالك ر ّد الشذوذ وتخريجه وتوجيهه ،استنا ًدا إىل القراءات القرآن ّية ،أو أشعار العرب ،أو
الحديث
النبوي الرشيف ،فكان يبني القاعدة ويخ ِّرج عىل شاه ٍد واحد حتى لو مل يَجي دْ َغريَه؛ لهذا انتقدَ
ّ
تخريج الشا ّذ عنده بعض املحدَ ثني مثل :محمد الخرض حسني( ،)3وخديجة الحديثي( ،)4ومحمد حسن
عبد العزيز(.)5
ومن املسائل الشا ّذة التي خ ّرجها ابن مالك ،مسألة إعامل (ال) عمل (ليس) ،فمن رشوط إعاملها عند
الجمهور تنكري اسمها وخربها ،إال أنّ ابن مالك أجاز إعاملها يف املعرفة( ،)6واستشهد ببيت النابغة
دي:
الجع ّ
سواها وال يف ح ّبها مرتاخ ّيا

وحلّت سواد القلب ال أنا باغ ّيا

فقد أ ّولها عىل أنّ األصل( :ال أرى باغ ّيا) ،فحذف الفعل وانفصل الضمري ،و(باغيا) حال فقاس عليها ومل
يجزها.
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ومن املسائل التي حكم ابن ٍ
مالك بشذوذها ،زيادة كان بلفظ املضارع يف بيت الشعر(:)1
إذا تَه ُّب شأمل بليلي

ونبيل
أنت تكون ماجدٌ ٌ

فحكم عليه بالشّ ذوذ لعدم استعامله وسامعه عن العرب ،إال أنّها تزاد ،وزيادتها مسألة قياس ّية.
الحق أنَّ التخريج عىل الشذوذ مام كان ابن مالك يسعى لتج ّنبه حتى عدَّ خالد سعد شعبان من
لك َّن َّ
أصول االستدالل عند ابن مالك أنَّ "ما ال تدعو الحاجة إللحا يقه بالشوا ِّذ يجب رصفه عن ذلك"( )2ومثَّل
محل ج ّر باإلضافة،
عىل ذلك مبسألة الضمري املتصل باالسم "معطيكَ "( ،)3فال يكون عند ابن مالك إال يف ّ
املحل؛ ألنَّ األصل أنَّ اتصال الضمري باالسم
وإن كان األخفش قد سبق فأغرب وخ َّرجه عىل النصب يف ّ
ً
رشا ُينعه من النصب.
اتصاال مبا ً

راب ًعا :التخريج بالحمل عىل القياس البعيد:
ال يخفى أنّ للقياس أهمية بالغة يف النحو العر ّيب ،فهو األصل الثاين من أصول النحو العر ّيب ،وميدان
النحوي يف تقنني القواعد وضبطها ،فالنحو" كلّه قياس؛ ألنَّنا بتفعيل القياس عىل القواعد
العلمي
التفكري
ّ
ّ
ي
بحفظ مستندات السامع"(.)4
والقوانني نستغني عن إثقال كواهلنا العقل ّية
واألصل بالقياس أن يكون بني عنرصين متطابقني أو متشابهني ،بجامع الشكل الخارجي أو العمل أو
املضمون أو غري ذلك بني األبواب واملسائل .ومام ال شكّ فيه أن ابن مالك اعتمد القياس كغريه من النحاة،
إال أنّه استخدم فكرة القياس البعيد وسيلة للتخريج اإلعرا ّيب.
ويقوم القياس البعيد عىل الجمع بني عنرصين غري مرتابطني يف الظاهر يف السعي إىل تخريج مسألة
سامعي أو أصل مطرد متداول تقاس عليها بانسجام ،وغالبا ما يكون التخريج بالحمل
يصعب إيجاد سند
ّ
عىل القياس البعيد م َتكَلَّفّا فيه.
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القياس البعيدَ لتخريج ما يرتضيه ،وملنع تخريج ما ال يرتضيه يف سبيل إخراجه.
وكان ابن مالك يوظّف
َ
ومن ذلك ما ذهب إليه من قياس املبتدأ املوصوف عىل الفعل يف مثل :أضارب الزيدان؟ عىل أيرضب
الزيدان؟( ،)1وحجته يف ذلك أنّ املبتدأ املوصوف ال حاجة له إىل الخرب؛ وذلك بسبب شدَّ ية شبهه بالفعل،
فاملطلوب" من الخرب إمنا هو متام الفائدة بوجود مسند ومسند إليه ،وذلك حاصل بالوصف املذكور
ومرفوعه ،فلم يحتج إىل الخرب ال يف اللفظ وال يف التقدير"(.)2
وبناء عىل ما تقدّ م" مل يجز تصغريه ،وال وصفه ،وال تعريفه ،وال تثنيته ،وال جمعه ،ألنّ ذلك كله من
قياس بعيدٌ ألنّ املقيس من فصيلة األسامء واملقيس عليه من
خصائص األسامء املحضة"( ،)3فالقياس هنا ٌ
فصيلة األفعال وكالهام فصيلة مختلفة عن األخرى ،فالتكلُّف واضح يف التخريج.
ومن ذلك اختصار (كان) بجواز حذف الم مضارعها الساكن يف الجزم ،كقوله تعاىل :ومل يك من
ضيق مام ُيرتون .)5(فإن وليها ساكن امتنع حذف الم
املرشكني ،)4(وكقوله تعاىل :وال تك يف ٍ
مضارعها عند سيبويه ،ومل ُيتنع عند يونس.
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فت
ومذهب ابن مالك يف هذه املسألة مذهب يونس ،ويعلل رأيه بقوله" :أنّ هذه النون إمنا ح يذ ْ
للتخفيف ،وثقل اللفظ بثبوتها قبل الساكن أشدُّ من ثقله بثبوتها دون ذلك ،فالحذف حينئذ أوىل(.)1
ساكن أو غريه أكرث من حذفها .وقد جاء يف القرآن الكريم ثبوت الالم مع
وثبوت الم مضارعها بوجود ٍ
إلحاقها بساكن ،كقوله تعاىل :مل يك ْن الذين كفروا ،)2(وكقوله تعاىل :مل يك ْن هللا ليغفر لهم.)3(
وقد استع يم َل الحذف كثرياً يف كالم العرب قبل الساكن ،وأورد ابن مالك شواهد الستعاملها محذوفة الالم
كقول الشاعر(:)4
بالرسر
ْ
رسم دا ٍر قد تَ َعفَّى َّ َ

الحق سوى أنْ ها َجه
مل يك ّ

وهو يرى أن"ال رضورة يف هذه األبيات"( )5فيحذف الالم إلمكان القول بثبوتها ،وقياسه قياس عام سائ ٌغ
بال رضورة احتياج ،وهو هنا يخ ّرج حذف النون عىل غري تق ّيد تخريجه بشذوذ االستعامل.
وقد علَّق محقق رشح التسهيل عىل رأي ابن مالك فقال" :هذا يدل عىل أنّ الرضورة عند ابن مالك هي:
ما ليس للشاعر عنه مندوحة ،وهو يف هذا مخالف ملا ذهب إليه الجمهور من أنّها ما جاءت يف الشعر،
سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم مل يكن"(.)6
والراجح هو أنْ ال فرق بينهام إال باللفظ ،والقياس عليها عام سائغ ،والرضورة ما خالف األصل النحوي
بحجة الوزن ،وثبوت الحذف يف القرآن وهو ليس بشعر دليل عىل جواز الحذف يف السعة ،وإن كان ميل
العرب يف االستعامل إىل إثباته إال أنَّ النون حرف صحيح صامت ،وليس بحرف علّة حتى يسهل تقصريه أو
حذفه أو قلبه ،فابن مالك عندما مل يعدّ حذف نون (كان) من الرضورة ذهب إىل القياس البعيد بحمل
حرف النون الصامت عىل حرف العلة الصائت؛ ليك يصل إىل جواز االستعامل،
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رصفات بعض
وهذا ب ْعدٌ يف القياس بسبب اختالف طبيعة الصامت عن الصائت ،لك َّنه ساعده عىل احتواء ت ّ
الكلامت يف العربية من غري القول بالتخطئة أو الحرص بالرضورة يف داللة عىل سعة أفق القياس عنده
الستيعاب أشكال العربية كلها ،ول ّعله بهذا القياس كان يشري إىل أنَّ حذف النون لهجة ،فهي حجة سامعية
ثابتة ،وما القياس إال وسيلة يف التسويغ ،ال أكرث.

خامسا :التخريج باالنفتاح عىل آراء النحاة:
ً
رسبت إىل كتب النحو عرب التاريخ يجدر بنا ذكرها ،مؤ َّداها أنّ شي ًئا من الوهم يف فكرة
مثة فكرة خطري ٌة ت ّ
املذاهب واآلراء النحو ّية قد أ ّدى إىل سوء الفهم ،وكانت النتيجة ظهور ما يع َرف باملدارس النحو ّية
وأشهرها :مدرسة البرصة ،ومدرسة الكوفة ،ومدرسة بغداد.
َت عىل عقول ج ِّل أهل
وهنا البدَّ لنا من وقفة مع فكرة املذهب ّية يف النحو العريب ،تلك الفكرة التي طغ ْ
يرص ُّي ،وهذا كويف ،وذاك بغدادي ،كل
العرب ّي ية حتى ظ ُّنوا أنّ النحا َة مذا يهب ومدارس وجامعات ،فهذا ب ْ ي
العلمي الذي خرج منه.
حسب املركز
ّ
وعند سامع هذه امل َس َّميات أول ما يخطر يف ذهن السامع أنّ النح َو أنحا ٌء ،نح ٌو للبرصة ونح ٌو للكوفة ونح ٌو
منصوب،
لبغداد ،ونح ٌو ...مع أنّه نح ٌو واحدٌ ال خالف فيه ،فاملبتدأ مرفو ٌع عندهم جمي ًعا ،واملفعول
ٌ
واملضاف مجرو ٌر ،ونحو الف ّراء ال يختلف عن نحو أهل البرصة ،وغريها من األمثلة التي تثبت أنّهم
اجتمعوا عىل نح ٍو واح ٍد مع اختالف املس ّميات(.)1
وأميل إىل رأي محمد عبد الفتاح الخطيب يف أنَّ النحو العر ّيب "مدرسة واحدة تعاور عىل صنعها النحاة
جميعا منذ أن بدئ وضع أصول هذا العلم حتى تش ّعبت دراسته يف البرصة والكوفة وبغداد واألندلس
ومرص والشام  ...إلخ"(.)2
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فأصول النحو العر ّيب واحد ٌة تواضع عليها أهل النحو والعرب ّية يف صناعة النحو وتقنينه ،فكلّهم قد أخذوا
رئييس ال خالف فيه وال تجاوز له ،وعند اطالق مصطلح
بالسامع والقياس والعلل والعامل كقانونٍ
ٍّ
املذهب ،يف (مذهب البرصيني) مثال ،البدَّ لنا من فهمه وتحليله" ،فاملذهب ّية فلسف ٌة فكر ّية بأسس وبأصول
العلمي وغاياته ومقاصده ،وهي كالدستور الذي تستند إليه التقعيدات
ومبعتقدات وبرؤى يف البحث
ّ
واملسائل يف القبول والرفض والجواز ،فال تنفكّ عن االستناد إىل موا ّده ورؤاه ،لتكون يف استمدادتها منه
منهج ٍ
بحث وخارطة طريق يف العلم والحياة"(،)1
عىل درجة عليا من التامسك واالنسجام يف إُيان به َ
وبناء عليه ال وجود للمذاهب يف النحو العر ّيب ،إمنا هو مذهب واحد .وتكرُيًا ملدينة البرصة ،حارضة العلم
يرصي(.)2
اإلسالم ّية آنذاك ،ومولد النحو العر ّيب ،س ِّمي النحو بالنحو الب ّ
العلمي ،يؤدي إىل تعدد
أما خالف النحاة فسببه األول هو اختالف درجة الفهم يف أخذهم للمستند
ّ
االجتهاد يف التفسري والتوجيه والتدقيق والعمل بآليات القياس والسامع وغريها ،مام يفيض إىل آراء
مختلفة؛ أي أنّ االختالف هو اجتهاد.
نحوي ما ،أو مدرسة ما – عىل اعتبار وجود مدرسة نحوية عند بعض النحاة
وال يعني ظهور خطأ يف رأي
ٍّ
عمل برشي مثل باقي العلوم ،فيه درجة عالية من
– ضعف رأيهم وعدم متكُّنهم ،ذلك أنّ علم النح يو ٌ
الصواب ّية ودرجة متدنِّي ٌة من الشذوذ ،وإمنا السبيل يف التوجيه والتفسري.
العلمي هو االتفاق عىل األصول العامة للنحو العر ّيب يف العموم ،وإن حصل خالف فهو
فمقتىض الصواب
ّ
شكل من أشكال االجتهاد الناتج عن القصور يف التطبيق(.)3
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علمي واضحٍ يف رشح التسهيل ،فقد كان يأخذ بجميع
أما ابن مالك فقد كان صاحب حجة قو ّية ،مع نهجٍ ٍّ
اآلراء النحويّة من غري تح ّيز ،فتارة ُييل إىل رأي البرصيني ،وأخرى ُييل إىل رأي الكوفيني ،فلم يكن يتعصب
ّتوسعه يف قبول املسموع
ٍ
لرأي عىل آخر ،مع العلم أنّ معظم آرائه كانت م ّتفقة مع رأي البرصيني ،إال أن ُّ
جعله موافقًا يف هذا السلوك للكوفيني بشكل كبري ،فآراء النحاة كلها حجة يف التخريج عنده طاملا أنها
تجمع تراكيب العرب ّية يف دائرة الصحيح الفصيح ،فكانت هذه اآلراء من املسالك التي سلكها يف الرشح
والتوجيه والتخريج.
السيوطي هذا الرأي قبلنا بكثري ،فقال" :البن مالك يف النحو طريقة سلكها بني طريقتي البرصيني
وقد أكَّدَ
ّ
والكوفيني؛ فإنّ مذهب الكوفيني القياس عىل الشا ّذ .ومذهب البرصيني اتّباع التأويالت البعيدة التي
خالفَها الظاهر ،وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غري حكم عليه بقياس وال تأويل؛ بل يقول إنّه شاذ أو
رضورة.)1( "...
املتعصبني آلراء النحاة ،بل كان يعرض اآلراء املختلفة بشكل عام ،ويوازن بينها،
ومل يكن ابن مالك من
ّ
علمي ،مد ّع ًام إياه بالحجج والرباهني ،من
فيؤيّد رأيًا أو ير ُّد عليه ،فإن كان له ٌ
رأي مغاي ٌر ذكره بأسلوب ّ
ٍ
استنقاص آلراء غريه من النحاة.
غري
لنحوي ما؛
النحوي ،وإذا وصل إىل نتيجة غري مقبولة
فقد كان يحرتم اختالف وجهات النظر يف التأويل
ٍّ
ّ
صحح خطأه ،أو وجهه بطريقة صحيحة ،ومثال ذلك قوله" :وغل َّط سيبويه من قال :إنهم
اعتذر له ،ورمبا
ّ
ريض منه رحمه هللا .)2( "..
أجمعون ذاهبون ،وإنك وزيدٌ ذاهبان  ...وهذا غري َم ّ
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ومام يتميز به أسلوب ابن مالك ،حرصه عىل التخريجات اإلعرابية ،ور ّدها إذا وردت عند غريه من النحاة
(لعل) خفِّفت وأع يملت يف ضمري الشأن محذوفا ،ووليها يف اللفظ ال الجر
يل أنّ ّ
يف مثل قوله" :وزعم أبو ع ٍّ
و(لعل) عىل أصلها .وال يخفى ما يف هذا من تكلف"(.)1
َّ
مفتوحا تارة ومكسورا تارة ،والجر به،
وُييل ابن مالك إىل السهولة والتيسري يف طرح آرائه وإبدائها ،فيقول" :والوجه عندي يف( :ال أبالك) ،و(ال
أباك) ،أن يكون دعاء عىل املخاطب بأن ال يأباه املوت .وهذا توجيه ليس فيه من التكلّف يشء ،والحمد
هلل"(.)2
واملتتبع آلراء ابن مالك يجدها يف معظمها جاءت مؤ ّيدة رأي سيبويه واألخفش ويونس والفراء والشلوبني
الفاريس
يل
ّ
رساج وغريهم من العلامء ،وكان كثريًا ما يناقش آراء العلامء أمثال أيب ع ّ
والسريايفّ وابن ال ّ
والكسايئ وغريهام.
وقد وجدت أنّ ابن مالك ال يخرج عن رأي القدماء وكبار النحاة يف العموم ،فهو مؤيِّدٌ ملعظم ما ذهبوا
برأي ما ،التمس لهم العذر باعتبار املسموع تراثًا خالدً ا له مكانته بني النحاة؛
إليه وأق ّروه ،وإن ش َّذ عنهم ّ
فكالم العرب حجة.
مخرشي وتخريجاته ،فاملدقق يف رشح التسهيل
إال أنّه كان قد ظهر عنده يش ٌء من االنتقاد الالذع أحيانا لل ّز
ّ
يجد أنّ ابن ٍ
الزمخرشي ،وغال ًبا ما كان ينت يقدها وير ُّدها بل ويش ِّنع عليه
مالك كان يتحني الفرصة لذكر آراء
ّ
يرض منه إال مسائل معدودات.
وعليها إن كانت مخالفة آلرائه يف مسألة ما ،ومل َ
وظاهر األمر أنّ سخط ابن ٍ
الزمخرشي ال عىل آرائه ،وذلك حسب ظ ّني ألنّ
مالك كان عىل شخص
ّ
الزمخرشي كان شيع ًّيا معتزالً وابن ٍ
مالك كان سن ًّيا ،ومعلوم ما بني الفرقتني من خالف كبري.
ّ
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ومن املسائل التي خالفه فيها – وهي كثرية – إعراب (كافّة) ( )1يف قوله تعاىل :و َما أ ْر َسلْ َناكَ ّإال كَا َّف ًة
مخرشي أعربها عىل أنّها صفة لـ (إرسالة) ،فحذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه ،ور ّد
اس ،)2(فال ّز
لل ّن ي
ُّ
حاال ،وجاءت يف اآلية الكرُية ً
ابن مالك عليه بأنّ العرب مل تستعمل كلمة (كافة) إال ً
حاال من الناس،
واألصل لل ّناس كافّة ،أي جمي ًعا.
ومن ذلك قول ابن ٍ
الزمخرشي أنّ قولهم( :كلمته فوه إىل يفَّ) نادر ،وهو من املسائل التي
مالك" :وزعم
ّ
وعجزت نارصه عن الجواب .)3( "...
ْ
حرفته عن الصواب،
الزمخرشي من جواز مجيء الجملة الفعلية يف
ومن املسائل التي وافقه فيها – وهي قليلة – ما ذهب إليه
ّ
الزمن املايض ً
ف تكفرون باهلل وكنتم أ ْمواتًا ،)4(عىل تأويل :كيف تكفرون
حاال يف قوله تعاىل :كَ ْي َ
وقصتكم هذه أو عىل إضامر (قد)  ...ومل يرد ابن ٍ
مالك رأي الزمخرشي ،فسكوته مش يع ٌر بص ّحة تأويل
ّ
الزمخرشي أنّ وقوع الفعل املايض لفظًا ومع ًنى حاال جائز لكن برشط تقدم
الزمخرشي ،فقال" :حاصل كالم
ّ
(قد) عليه ظاهرة ومقدرة"(.)5
النفي يف (ما)
وقد أيّد ابن مالك توجيه الزمخرشي بالقياس عىل إعامل املضاف إىل (غري) بجامع معنى ّ
الحجازية ،فقال يف البيت املنسوب أليب نواس(:)6
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ٍ
زمن
غري
مأسوف عىل ٍ

بالهم والح َزن
ينقيض ِّ

ٍ
مأسوف) نظري (ما قائم) .
أي أنَّ (غري
زمن) الجا ُّر واملجرور سدَّ مسدّ الخرب؛ ألنهام كاليشء
فـ (غري) مبتدأ والوصف مضاف إليه ،وما بعده (عىل ٍ
الواحد.

التخريجات اإلعراب ّية بني البحث والتعليم:
تنحرص وظيفة النحو واإلعراب يف جوهرها يف تقويم اللّسان وصونه عن الخطأ وال ّزلل قدر اإلمكان،
والهدف من هذه الوظيفة هي ال ّتعليم ،فصناعة النحو إمنا بنيت لتعليم الناس لغتهم بعد فساد األلسن
وظهور الشذوذ واللّحن والخطأ.
فعمل النحاة كان يقوم عىل ترسيخ القواعد وتعليمها وتقويم األلسن وضبطها .وقد أرشنا سابقًا إىل أنّه ال
عمل برش ٌي ي ّتصف بالنقص النابع
بدَّ من وجود بعض الظواهر الشا ّذة واالنزياحات يف اللّغة؛ ألن العمل ٌ
أي خرقٍ ملا شادوه من قوانني
من الطبيعة البرشيّة ،إال "أنّ النحاة اجتهدوا ما َو يس َعهم االجتهاد يف احتواء ِّ
وقواعد ،ولك َّنهم يف الوقت نفسه كانوا موضوع ّيني وصادقني يف اإلقرار بوجود ما يحفَظ وال يقاس عليه لئال
تنخرم القوانني ،وتفسد الصناعة النحويّة"( ،)1فأي خطأ يظهر أثناء مدارسة كالم العرب أو وثِّ َق يف كتب
النحاة السابقني إمنا هو شاذ أو سه ٌو وجب تصحيحه وتوجيهه حتى ال يخرج عن املضمون العام للقواعد
إن أمكن ذلك.
لذلك لجأ النحاة إىل تخريج هذه الظواهر الشا ّذة ،والهدف من ذلك تعليم النحو وتيسريه عىل املتعلّمني.
والتخريج سالح ذو حدّ ين ،فهو من جهة يؤدي إىل توسيع املادة اللغويّة وإثرائها بالتخريجات التي تساعد
اللغوي بأكرث من وجه ،وبالتايل تنم ّية املهارة اإلعراب ّية لدى الطالب يف املراحل املتقدّ مة ،ومن
يف فهم النص
ّ
جهة أخرى تعمل عىل ظهور مشكلة لدى الطالب وزعزعة ثقتهم بالقاعدة النحو ّية" ،
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فإذا تعلم الطالب أنّ عالمة نصب األفعال الخمسة حذف النون من آخرها ،نحو نصب كلمة (يعمال) يف
جملة( :العامالن يريدان أن يعمال يف يوم العطلة) ،ثم قيل لهم بعد ذلك :ويجوز إثبات النون شذو ًذا كام
يف كلمة (تقرآن) من قول الشاعر:
مني السالم وأن ال تشْ يعرا أحدا

أن تقرآني عىل أسامء وي َحكام

حصلها الطالب من القانون املنتظم األول قد ترضرت من معرفة الحالة الشا ّذة،
فإنّ املنفعة املنتظمة التي َّ
مع ال ّتنبه إىل ما ال يخفى عىل الطلبة من التزام الشاعر بالقانون املنتظم يف الشطر الثاين من البيت يف
كلمة (تشْ يعرا) حتى إن س ّوغنا الشذوذ بالرضورة الشعر ّية أو اللهجة أو القلّة ،فال عجب أن يصبح متثُّل
قوانني النحو فيام بعد م ي
عضل ًة"( )1عند الطلبة ،فدراسة النحو ليست صعبة ،وإمنا هذا النوع من
التخريجات هي التي تجعل من النحو علام صعبا ال يتقبله الطالب.
التعليمي إىل مستوى النحو
فالتخريجات يف املرحلة التعليمية الجامعية تنقل الطلبة "من مستوى النحو
ّ
التأسييس الذي مل يت يقنه غال ًبا ،إىل املستوى املتقدم،
يل"( ،)2وبهذا يكون قد خرج من املستوى
ّ
العم ّ
فإتقانه للقواعد األصول ّية العامة أهم وأوىل من الفروع التكميل ّية املتقدمة.
ومام ينبغي التنبه له أنّ التخريجات تعمل عىل زيادة املادة التعليل ّية والتفسرييّة يف النحو العريب من غري
أن تزداد وزن القواعد إال مبقدار بسيط يف التخريجات والجوازات ،عىل أنّها ال متثّل خر ًقا للقواعد وإمنا
تفسريًا وتوضي ًحا لها.
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وما نخلص إليه هو أنّ التخريجات االحتوائية للشاذ والنادر والغريب أداة سلب ّية يف املرحلة التعليم ّية
وجب عىل املشتغلني بالنحو االبتعاد عنها يف أثناء املامرسة التعليم ّية ،واإلبقاء عليها كوسيلة ملكافحة
الحاالت الشا ّذة التي تظهر بشكل طارئ يف العمل ّية التعليم ّية املتقدمة.
الرضوري البحث عن العلل والتخريجات حتى لو كانت من عويص
النحوي ،فمن
أ ّما يف مستوى البحث
ّ
ّ
العلمي ،واملناقشة بني ذوي
تعليمي بهدف تعليم البحث
اإلعراب وغريبه؛ ألنَّها تكون ضمن مستوى غري
ّ
ّ
االختصاص الدقيق يف النحو ،كام يف جدل النحاة يف اإلعراب والعلل؛ ولهذا فاملقام هو املعيار الدقيق الذي
يحدِّ د صواب اإلغراب يف التخريجات ،فام يناسب مقام التعليم بني الطلبة قد ال يناسب مقام البحث بني
العلامء.
ولك َّن ابن مالك مل يكن يفصل بني املقامني أو املستويني عىل الدوام؛ ألنَّه كان ينظر إىل النحو كلّه عىل أنَّه
يش ٌء واحد.
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الخامتة
العلمي لشخص ّية ابن ٍ
مالك وتخريجه اإلعرايب يف كتاب " رشح التسهيل" ضمن
تناولت الدراسة البناء
ّ
أبواب النحو العريب ،ومن ثم بيان املنهج واملسلك البن ٍ
مالك يف التخريج اإلعرا ّيب.
وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
ظل القواعد
أنّ مبدأ التخريج اإلعرا ّيب هو تأكيد فكرة التالصق مع نصوص االحتجاج ملا له من أهم ّية يف ّ
النحويّة يف العرص الحديث.
علمي ملا يبدو يف ظاهره مخالف للقواعد النحوية.
أنّ عمل ّية التخريج هي مخرج ّ
أنّ بروز ظاهرة التخريج عند ابن مالك كان سببها اطالعه عىل محفوظ العرب ،وعنايته بالحديث النبوي
الرشيف.
أنّه كان صاحب منهج ّية واضحة يف تخريجه للمسائل النحو ّية ،وكان منفت ًحا عىل آراء النحاة مبتعدً ا عن
التعصب واملغاالة.
أنّ التخريج اإلعرا ّيب أداة سلب ّية يف املرحلة التعليم ّية الجامع ّية وجب عىل املشتغلني بها االبتعاد عنها أثناء
العملية التعليم ّية ،واعتبارها من الوسائل البحث ّية يف املرحلة التعليم ّية املتقدمة ،مع رضورة الفصل بني
املرحلتني.
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الخوارزمي ،املفصل يف علم العربية ،تحقيق :فخر صالح قدارة،
الزمخرشي ،أبو القاسم محمود بن عمر
ّ
ّ
ط ،6دار عامر ،األردن7111 ،م.
سيبويه ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة7111 ،م.
السيوطي ،جالل الدين ،األشباه والنظائر يف النحو ،تحقيق :عبد العال سامل مكرم ،ط ،1عامل الكتب،
ّ
القاهرة7111 ،م.
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الشافعي ،ط ،6دار الكتب العلمية،
السيوطي ،جالل الدين ،االقرتاح يف علم النحو ،تحقيق :محمد حسن
ّ
ّ
بريوت6998 ،م.
السيوطي ،جالل الدين ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط،7
دار الفكر ،سوريا6979 ،م.
السيوطي ،جالل الدين ،تحفة األديب يف نحاة مغني اللبيب ،تحقيق :حسن امللخ وسهى نعجة ،ط ،7عامل
الكتب الحديث ،األردن.
السيوطي ،جالل الدين ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق :محمد جاد املوىل ،محمد أبو الفضل
ابراهيم ،عيل محمد البجاوي ،املكتبة العرصية ،بريوت6981 ،م.
السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع يف رشح جمع الجوامع ،تحقيق :عبد العال سامل مكرم ،عامل الكتب،
القاهرة7116،م.
الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موىس ،املقاصد الشافية يف رشح الخالصة الكافية ،بتحقيق مجموعة من
ّ
املحققني ،ط ،6معهد البحوث العلم ّية ،جامعة أم القرى7117 ،م.
الشجري ،هبة هللا بن عيل ،أمايل ابن الشجري ،تحقيق :محمود محمد الطناحي ،ط ،6مكتبة الخانجي،
ابن
ّ
القاهرة6999 ،م.
شعبان ،خالد سعد ،أصول النحو عند ابن مالك ،ط ،6مكتبة اآلداب ،القاهرة7111 ،م.
الشنقيطي ،أحمد بن األمني ،الدرر اللوامع عىل همع الهوامع رشح جمع الجوامع ،تحقيق :محمد باسل
ّ
عيون السود ،ط ،6دار الكتب العلمية ،بريوت6999 ،م.
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شنووقة ،السعيد ،دراسات يف آليات التحليل وأصول اللغة والنحو ،ط ،6عامل الكتب ،القاهرة7119 ،م.
الشهري ،عيل بن علوي ،أسباب ترجيحات ابن مالك النحو ّية يف رشحه للتسهيل ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة7111 ،م.
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك ،الوايف بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى ،ط ،6دار
إحياء الرتاث ،بريوت7111 ،م.
يل ،رشح الجمل ،تحقيق :ف ّوز الش ّعار ،ط ،6دار الكتب العلمية  ،بريوت،
ابن عصفور ،عيل بن مؤمن اإلشبي ّ
6998م.
ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن ،رشح األلفية ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،6دار
الطالئع  ،القاهرة7119 ،م.
ابن العامد ،عبد الحي بن أحمد الحنبيل ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،تحقيق :محمود األرناؤوط،
ط ،6دار ابن كثري ،بريوت6996 ،م.
العيوين ،سليامن بن عبد العزيز ،تحقيقات يف ترجمة ابن مالك النحوي (ت ،)177مجلة الجمعية العلمية
السعودية للغة العربية ،العدد الثاين ،ذو الحجة 6179ه.
يل ،املسائل الحلبيات ،تحقيق :حسن هنداوي ،ط ،6دار القلم ،دمشق6987 ،م.
الفاريس ،أبو ع ّ
ّ
فاضل صالح السامرايئ ،الجملة العربية واملعنى ،ط ،6دار الفكر ،عامن7117 ،م.
الفرزدق ،ديوان الفرزدق ،ط ،6دار الكتب العلمية ،بريوت6987 ،م.
الفريوزأبادي ،محمد بن يعقوب الشريازي ،البلغة يف أمئة النحو واللغة ،تحقيق :محمد املرصي ،ط ،6دار
سعد الدين ،دمشق7111 ،م.
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ابن قايض شهبة ،طبقات الشافع ّية ،اعتنى به :الحافظ عبد العليم خان ،ط ،6مطبعة دائرة املعارف
العثامنية بحيدر آباد ،الهند.
القييس ،أبو عيل الحسن بن عبد هللا ،إيضاح شواهد اإليضاح ،تحقيق :محمد بن حمود الدعجاين ،ط ،6دار
ّ
الغرب اإلسالمي ،بريوت6987 ،م.
كارل بروكلامن ،تاريخ األدب العريب ،دار املعارف ،مرص6981 ،م ،ج  ،0ص.791-770
ابن كثري ،اسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،ط ،7مكتبة املعارف ،بريوت6988 ،م.
ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح ،تحقيق :عبد هللا
نارص ،ط ،6دار الكامل امل ّتحدة  ،دمشق7166 ،م.
ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،مقدمة رشح التسهيل ،تحقيق :محمد بدوي املختون وعبد الرحمن السيد،
ط ،6دار َه َجر ،مرص6991 ،م.
محمد الخرض حسني ،القياس يف اللغة العربية ،املطبعة السلفية ،القاهرة6911 ،م.
محمد حسن عبد العزيز ،القياس يف اللغة العربية ،ط ،6دار الفكر العريب ،مرص6990 ،م.
ادي ،الحسن بن قاسم ،توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك ،تحقيق :عبد الرحمن عيل
املر ّ
سليامن ،ط ،6دار الفكر العريب ،القاهرة7116 ،م.
النيسابوري ،صحيح مسلم ،اعتنى به :محمد بن عيادي ابن عبد
مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج
ّ
الحليم ،ط ،6مكتبة الصفا ،القاهرة7111 ،م.
امل َ َق ِّري ،أحمد بن محمد ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر،
بريوت6918 ،م.
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النحوي ،ط ،6دار غريب ،القاهرة7111 ،م.
أبو املكارم ،عيل ،أصول التفكري
ّ
العلمي يف النحو العر ّيب ،ط ،6دار الرشوق ،عامن7117 ،م.
امللخ ،حسن ،التفكري
ّ
النحوي ،عامل الفكر ،الكويت ،املجلد  ،11العدد 7166 ،7م.
امللخ ،حسن ،الحجاج يف الدرس
ّ
النحوي ،ط ،6دار عامل الكتب الحديث ،األردن7168 ،م.
امللخ ،حسن ،العقل
ّ
امللخ ،حسن ،تقنيات اإلعراب يف النحو العريب ،ط ،6عامل الكتب الحديث ،األردن7160 ،م.
امللخ ،حسن ،رؤى لسان ّية يف نظر ّية النحو العريب ،ط ،6دار الرشوق ،عامن7117 ،م.
ابن منظور ،أحمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،1دار صادر ،بريوت.7110 ،
منرية القنوين ،نشأة النحو العريب دراسة ابستمولوجية للمنوال والتناسق النظري ،ط ،6دار الكتب العلم ّية،
بريوت7161 ،م.
النسايئ ،أحمد بن شعيب ،ذخرية العقبى يف رشح املجتبى" رشح سنن النسايئ" ،ط ،7مكتبة املعارف،
الرياض7118 ،م.
ولدابّاه ،محمد املختار ،تاريخ النحو العر ّيب بني املرشق واملغرب ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بريوت.
ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش بن عيل ،رشح املفصل ،تحقيق :أحمد الس ّيد أحمد ،املكتبة التوفيقية،
القاهرة.
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Abstract
Ibn Malik Al-Andalusi was well known for his skilful Grammatical interpretation,
and that is why this study seeks to examine this phenomena by conducting an
inductive study supported by an analytic method that aims at exploring Ibn
Malik's approach in differentiating words and meanings as well as other aspects.
The study is of an introduction and three chapters.
The first chapter is about Ibn Malik's scientific character, the concept of parsing
interpretation and its significance in the Arabic grammar, and the principles of Ibn
Malik's parsing explanation.
The second chapter is an analytic examination of Ibn Malik's grammatical
interpretation method as exemplified in his book "Sharh Al-tasheel" which is
something like an encyclopedia covering the scholar's ideas. The chapter also
discusses the problems tackled by Ibn Malik and his tendency to respond to the
Arab language products with means of interpretation and appreciation.
The third chapter discusses Ibn Malik's methods of grammatical interpretation. It
demonstrates that those methods are based on clear sound foundations that seek
to achieve harmony between textual evidence and parsing judgment. The study
shows that Ibn Malik was open to other grammarians' ideas without any
fanaticism to a certain doctrine, and the fact that grammatical interpretation of the
lingual irregularities can only be used for educational purposes.
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