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 إقرار والتزام بقوانني جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليامتها
 

 (6171116111)الرقم الجامعي:    محمد وليد رشيف فريج أنا الطالـب:

 العلوم اإلنسانيةاآلداب و الكلية:       اللغة العربيةالتخصص: 

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:

 م(6771هـ/176التخريج اإلعرايب عند ابن مالك األندليس املتوىف )

لك مبا ينسجم مع األمانة العلمية املتعارف عليها يف كتابة الرسائل واألطاريح العلمية. كام أنني أعلن وذ

بأن رسالتي هذه غري منقولة أو مستلة من رسائل أو أطاريح أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية 

ا كافة أتحمل املسؤولية بأنواعهتم نرشها أو تخزينها يف أي وسيلة إعالمية، وتأسيساً عىل ما تقدم فإنني  

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 

 عن مجلس العمداء بهذا الصدد. االعرتاض أو الطعن بأي صورة كانت يف القرار الصادر

 م7168/   /     التاريخ:       توقيع الطالب: 

  



 

 

 قرار لجنة املناقشة 



 

 

 اإلهـــــــداء
 

 إىل روح عمي الحبيب: خلدون رشيف فريج رحمه هللا تعاىل...

 يف جنات الخلد إن شاء هللا. إىل روحه الطاهرة وهي تنعم

 

 الباحث

  



 

 

 الشكر والتقدير 
 

من مفردات اللغة ما يسعفني يف التعبري عن شكري وامتناين بأيب وأمي عىل ما قدماه يل يف كل  ال أجد  

خطوة من خطوات حيايت، وال أنىس فضلهام يف إنارة طريق العلم عىل الرغم من املعاناة وضيق الحال، فـ 

ريًا﴾ ما تعاقب الليل والنهار. اَم كاََم َربََّيايني َصغي  ﴿رَّبِّ اْرَحْمه 

خص بالشكر كذلك أستاذي الفاضل وشيخي ومرشيف األستاذ الدكتور حسن امللخ، الذي فتح يل آفاق وأ 

العلم واملعرفة، وعلمني أن زكاة العلم تعليمه، فكان يل أباً قبل أن يكون أستاذاً، فأخذ البحث وصاحبه 

 ربكة العلم.ين، فله مني عظيم الشكر والدعاء ببالرعاية واالهتامم الكبري

يفوتني أن أتقّدم بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة املناقشة، األستاذ الدكتور زيد القرالة، وال 

والدكتور حسني العظامات، والدكتور عالء الدين غرايبة، فلهم مني الشكر الجزيل، واالعرتاف بالجميل، 

 لعلو قدرهم، ورفعة مكانتهم.

 "والفضل كل الفضل للمتقّدم".
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 امللخص
 

هرة ابن مالك األندليّس بالتخريجات اإلعرابّية يف َسعيها إىل دراسة ظاهرة )التخريج  انبنت الدراسة عىل ش 

د  مسالكه يف ةيليّ تحل ، دراسة استقرائية م( (6771هـ/176اإلعرايّب عند ابن مالك األندليّس املتوىف ) ، ترص 

 .خامتةو  وثالثة فصولومتهيد  التخريج بني اللفظ واملعنى وغريهام، وقد انتظمت الدراسة يف مقدمة 

 مفهوم التخريج اإلعرايّب، وأهميته يف النحو العريّب، وأصول التخريج اإلعرايّب عندتحّدث الفصل األول عن 

 .ابن مالك

تحليلّية للتخريجات اإلعرابّية عند ابن مالك ممّثلة يف كتابه رشح أما الفصل الثاين فقد جاء دراسة 

التسهيل الذي ي عدُّ موسوعة نحويّة جامعة آلرائه، تبنّي يف املسائل التي عرَضها وناقشها نزوعه الحتواء ما 

 جاء عن العرب من شواهد بوجٍه من وجوه اإلعراب بالتأويل والتقدير.

سالك التخريج اإلعرايّب عند ابن مالٍك، ظهر فيه أنَّه قد بنى تخريجاته وأّما الفصل الثالث فكان عن م

 بني الشواهد النصّية واألحكام اإلعرابّية، َد تحقيق االنسجاماإلعرابّية عىل أسس علمّية نحويّة واضحة َقْص 

د، كام تبنّي أنَّ التخر رابّية يجات اإلعوتبنّي فيه انفتاحه عىل آراء النحاة من غري تعّصب إىل مذهٍب محدَّ

  للشاّذ من الكالم ال تصلح للمستوى التعليمّي من النحو العريّب.
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 املقدمة
 

مثة دراسات متعددة تناولت ابن مالك ومؤلفاته وآراءه، وهي عىل أهميتها مل ت فريد تخريجاته اإلعرابية 

وٍر ت عند ابن مالك مبر بدراسٍة مفصلٍة شاملٍة، عىل أن بعض الدراسات السابقة ذكرت شيئاً من التخريجا

 رسيعٍ ضمن محوٍر من محاور دراسة ابن مالك.

، ومردُّ ذلك إىل سببني: لرتاث ابن مالك يلحظ ظاهرة التخريج اإلعرايّب يف ولعل املتتبِّعَ  ل آثارهي  ج 

يف حفظ الشعري والحديثي والقراءاتي واألدبي  حجةً سعة اطالعهي عىل محفوظ العرب، فقد كان  األول: 

، وكان رحالّة زمانهي يف العلم.والت  اريخي واألنسابي والبلدان الفرائضي والروايةي والنحوي واللغةي والرصفي

؛ إذ قام بإعرابي يشٍء من صحيح البخاري باسم "شواهد  الثاين:  عنايته  بالحديثي النبويي الرشيفي

ف، ثّم الرشيالنبوّي ث التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح" يف سياق الدفاع عن لغة الحدي

 تطّور املوقف إىل تبني الحديث النبوّي الرشيف شاهًدا نحويًا، وعىل سالمة النية يف العناية بالحديث

، ألن الحديث ليس حجة يف النحو  النبويّ  الرشيف، إال أن هذا الهدف ال يناسب النحو العريب يف أصولهي

ملعنى. وجواز الرواية يف ا –صىل هللا عليه وسلم –هللا العريب عىل الراجح بسبب تغري الروايات عن رسول 

ثل عماًل مهاًم يف التطبيق النحوّي عىل مادة الحديث النبوّي والدفاع عن االستعامالت اإلعرابّية  لكّنه ُي 

 التي قد تبدو شاّذًة أو قليلة الدوران عىل ألسنة العرب.

بيق طرصفية والشواهد اللغوية الداللية بتداخل التلكّن عمله أدى به إىل الخلط بني الشواهد النحوية ال

 من حديٍث عن املعنى اإلعرايّب واملعجمّي. اً اإلعرايّب وما يقتضيه أحيان

انطلق ابن مالك يف غالب آرائه من مبدأ التسليم بصحة النصوص الواردة يف عرص االحتجاج، وإن كان 

، فطفق يلتمس لها وجهاً وتخريجاً، ويحاول ضمها إىل شكلها الخارجي منافياً للقواعد املطردة ومخالفاً لها

 طراد ضمن ظالل القواعد النحوية.اال  معيار جوازات القواعد، وردِّ شذوذها إىل
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 اذِّ لشنهج نهًجا مخالًفا ملا عليه علامء اللغة أغلبهم من حيث إنه قد أخذ بالشاهد اوهو بذلك يكون قد 

العامة من غري تركه لالنضامم لعائلة املتحجرات النحوية إىل احتوائه ضمن القواعد  وسعى، وخرّجه

الخاملة يف االستعامل، وابن مالك يف هذا املجال معروٌف مبحاولته إعادة الحياة لكثريٍ من املتحجرات 

 والشواذ التي أغفلها النحاة قبله؛ إلُيانهي بأنه  ال يوجد شاٌذ بال تأويل.

سهيل" أمنوذًجا دااًل عىل تخريجات ابن مالك ومحاولة استنباط وقد تناولت هذه الدراسة كتاب "رشح الت

ّثل العقل النحوّي الناضج  أصولها عنده، واملسالك التي اعتمدها يف التخريج، وال يخفى أّن هذا الكتاب ُي 

تاذي ؛ لذلك أشار عيل أسةً مفّصل ت درس دراسةً  البن مالك، فهو خالصة تفكريه النحوي، عدا أّن تخريجاته مل

، ومصادقته -أعني رشح التسهيل  -الفاضل، األستاذ الدكتور حسن خميس امللخ، بتعّهد هذا الكتاب 

ومحاولة التقرّب من فكر علٍم من أعالم النحو العريّب حّتى يتسنى يل دراسة تخريجاته دراسًة مستقلّة 

 مفصلّة.

خريج كل ما كالّية عنده بسعييه إىل توقد استعنت  يف دراستي باملنهج االستقرايئ التحلييّل، فتمّثلت اإلش

، وقد الحظت  اهتامم ابن مالٍك بالشاهد  ورد يف عرص االحتجاج تخريًجا إعرابيًّا يتامىش مع القواعد املطّريدةي

دعِّاًم رأيه مبخزونه اللغوي: شعًرا ونرثًا.  الشاذِّ م 

ور تور عبد الرحمن السّيد، والدكتاألوىل من تحقيق األستاذين: الدك ستي هذه الطبعةوقد اعتمدت  يف درا

ت يف دار َهَجر يف مرص سنة   م.6991هـ/6161محمد بدوي مختون التي ن رشي

 .وخامتة ثالثة فصولو  ومتهيد مقدمة وقد احتوت هذه الدراسة عىل

حياته ومكانته العلمية وشيوخه وأهم اسمه وكنيته ونسبه و ابن مالك: الحديث عن وقد تناول التمهيد 

 ملطبوعة.ا آثاره
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عن التخريج اإلعرايب يف أربعة محاور تتضمن: مفهوم التخريج بالحديث  نيفقد ع   أما الفصل األول 

ل التخريج و ، باإلضافة إىل أصعند ابن مالك وفلسفة التخريج اإلعرايبّ  وعناية النحاة به، اإلعرايب وأهميته،

 عد، وتأويل املعنى.من تحقيق النص، وتدقيق القياس، وتنقيح القوا اإلعرايب عنده

كتاب رشح   التي جاءت يف األبواب النحويةوقد قام الفصل الثاين بدراسة تحليلّية لتخريجات ابن مالك يف 

 تعلييّل برتابط انتقايلّ  برتتيب منهجي عىل أحكام اإلعراب التسهيل. وقد جمعت  املسائل يف هذا الفصل

 حسب ما يقتيض األمر.

بالحمل و املعنى،  اعتامداللّفظ، و  باعتامدلتخريج اإلعرايّب عند ابن مالٍك ودرس الفصل الثالث مسالك ا

، و  عىل باالنفتاح عىل آراء النحاة، وانتهى بالحديث عن التخريجات و القياس البعيد، بالحمل عىل الشاذِّ

 اإلعرابّية بني البحث والتعليم.
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 التمهيد

 بن مالك ال  البناء العلميّ 

 (: 1)هبه ومذ اسمه وكنيته ونسبه

هو محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك، جامل الدين أبو عبد هللا الطايّئ الجّيايّن األندليّس الشافعّي 

إىل مدينة  والجّيايّن نسبة النحوّي اللغوّي. فالطايّئ نسبة إىل قبيلة طيء التي ترجع إىل الجزيرة العربية،

 واألندليّس نسبة إىل األندلس،  وإليها يرجع علامء أجاّلء.األندلس الكبرية املهمة،  ( إحدى مدن2جّيان)
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 يخفى وال والشافعّي نسبة إىل املذهب الشافعّي، الذي مات عىل اعتناقه، أما يف شبابه فقد كان مالكًيا.

ٌث. حدِّ  عىل أحد أنّه كان شيخ النحاة واللّغويني يف زمانه شهرًة وعلاًم، وهو إىل ذلك  فقيه م 

 

 مولده ونشأته:

هـ(، وتشري ترجامته إىل أنه نشأ محًبا 116هـ( أو)111اتفقت كتب الرتاجم عىل أّن والدته كانت سنة )

 للعلم. بدأ طلب العلم يف جّيان، وهي مرحلة التكوين العلمّي األوىل.

و"كانت ينابيع ثقافته تتمثل يف استيعاب أمهات كتب النحو القدُية، مثل كتاب سيبويه ورشوحه، 

خفش، ومؤلفات املربّد، وأصول ابن الرّساج، وجمل الزّجاجّي، ونتائج الفكر للسهييّل، ومقدمة ومسائل األ 

 (.1الجزويّل التي رشحها، وألفية ابن معٍط التي عارضها، عىل سبيل املثال ال الحرص")

يار الذي عرف بابن فأخذ يف جّيان العربية عن غري واحد من العلامء، منهم: أبو الحسن ثابت بن خ

رزين ثابت بن محمد بن خيار الكالعّي، وأخذ القراءات عن أيب العباس أحمد بن نّوار،  الطيلسان، وأبو

 وقرأ كتاب سيبويه عىل عبد هللا ابن مالك املرشايّن.

: "قرأت عىل ثابت بن حّيان بجّيان، وجلست يف  قال أبو حّيان نقاًل عن تالمذة ابن مالك قوله عن نفسهي

 (.2لوبني نحًوا من ثالثة عرش يوًما")حلقة أيب عيّل الشّ 
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 مكانته العلمية:

ل ابن مالك بني مدن األندلس بسبب الفنت والحروب التي حدثت يف القرن السابع الهجرّي بعدما  تنقَّ

مدن األندلس؛ نجاة بنفسه ودينه، فخرج من جّيان متنقال بني القرى واملدن التي تساقطت  تساقطت

تشري بعض الدراسات إىل أّن ابن مالك قد رحل عن األندلس وهو فوق تباعا حتى وصل غرناطة. و 

يها، تعلم ف(. ثم رحل إىل املغرب واستقّر يف شنقيط مدة ليست قصرية، و 1الخامسة والعرشين من عمره)

يف تكوينه العلمّي األول. ثم انتقل إىل فاس،  ن مالك منهم؛ ملا لها من أثر عليهاب حتى أّن أهلها يعّدون

ا إىل املدن التي تقع عىل الطريق املؤدي إىل مرص. ومل ُيكث طويال يف مرص حتى غادرها، ويبدو أنه ومنه

ب له املقام بها، فذهب إىل الحجاز للحّج، وبعد ذلك إىل الشام، وتحديدا دمشق. وقد كان ابن مالك  مل يَطي

 يعلِّم  ويتعلّم  أثناء ترحاله بني املدن والقرى.

"ابن مكرم، والحسن بن  ، وسمع(2)ة التكوين العلمّي الثانّية، التقى بالي ونّينيّ ويف دمشق، وهي مرحل

(، ثم انتقل إىل حلب، ويبدو أنها مرحلة 3صياح، والسخاوّي، وغريهم. وأخذ العربية عن غري واحٍد")

ابن  قاءالتكوين العلمّي الثالثة البن مالٍك وأهّم املراحل، فجالس فيها ابن عمرون وابن يعيش. وكان ل

يه ؛ فابن مالٍك كان لدن يعيش دعمه بشكل كبريمالٍك بابن يعيش منعطفا مفصلّيا يف حياته، ألن اب

مخزون علمّي هائل حصيلة الدراسة عىل كثري من العلامء أثناء السفر والرتحال بني البلدان، ومجالسة أهل 

 "لفهم. العلم، إال أنّه كان يف حاجٍة إىل من يدعمه ويشهد له بالتميز وا
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وتّصدر 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 

يه بحًرا ال يجارى، وحربًا ال يبارى، وأما نقل غريبها، واالطالع عىل وحشيها، وأما النحو والترصيف فكان ف

أشعار العرب التي يستشهد بها عىل اللغة والنحو، فكان األمئة األعالم يتحرّيون فيه، ويتعّجبون من أين 

(. ثم انتقل إىل حامة، وبعدها 1يأيت بها، وكان نظم الشعر سهاًل عليه: رجزه وطويله وبسيطه وغري ذلك")

 استقّر يف دمشق.

غفري من طالب العلم. وكانت  ع( حتى تخّرج عليه جم  2صنف ويشتغل ويرتدد بني مرص ودمشق)وأخذ ي

( للهجرة، املوافق العارش 3يف دمشق "يف ثاين شعبان سنة اثنتني وسبعني وستامئة") -رحمه هللا  -وفاته 

 .من شباط سنة أربعٍ وسبعني ومائتني وألف للميالديّة

 أهم شيوخه:

كتب تراجم النحاة حول شيوخ ابن مالك يجد اتِّفاًقا عىل ذكري معظمها، والدراسات الالحقة  وامل تتبِّع  يف

قدُيا وحديثا كذلك، إال أنّني أرى أّن ابن مالك كان له شيوخ كثريون مل يذكرهم التاريخ، ذلك أنّه كان 

، وأخذ عنهم، ومل التقى بعدد كبري من العلامء ودرس عليهم وسمع منهم هرّحالة زمانه، وال شّك أنّ 

ها بقيرص املدّ  ح  ة. وأهم شيوخ ابن مالك الذين ذكرَتْه م املصادر التاريخية يذكرهم يف كتبه لسبب ما، أرجي

 واللغوية، حسب تاريخ الوفاة:
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(: هو أبو الحسن، وأبو رزين، الك العّي الجّيايّن، و)الكالعّي( بفتح 1أبو الحسن ثابت بن خيار الك العي)

كان فاضال نحويًا مقرئًا، روى عن ابن بَْشكَوال، وقرأ عليه ابن مالك. قال عنه أبو حّيان إنه  الكاف وضمها.

مل يكن من أمئة النحو؛ بل كان من أمئة املقرئني، ويبدو أّن ابن مالك قد تأثر به يف بداياته العلمية يف 

 (هـ.178شبابه عندما كان بجّيان، ومات سنة ) 

( الكاتب، وأحد شهود 2ن صّباح بن حسني بن عيّل املخزومّي املرصّي)أبو صادق الحسن بن يحيى ب

(هـ، قيل عنه: شيٌخ وقوٌر، مكرم ألهل الحديث، كثري التواضع، أديب،ٌ 011الخزانة بدمشق، ولد سنة )

 (هـ.117متديٌّن صالٌح، جليٌل، كان من أهل الحديث وحّدث عنه جمٌع غفري منهم ابن مالك، ومات سنة )

هـ(، حّدث 018(، نجم الدين أبو امل فّضل مكرم بن محمد بن حمزة القريّش، ولد سنة )3الصقر)ابن أيب 

مبرص وحلب وبغداد ودمشق؛ وذلك ألنه كان تاجًرا كثري السفر. ويبدو أنه التقى بابن مالك يف مرص أو 

 هـ(. 110حلب، مات سنة) 

النحوي  املقرئلواحد الَهْمَداين املرصي (، عيل بن محمد بن عبد الصمد بن عبد ا4أبو الحسن السخاوي)

 الشافعّي، سمع عن كبار علامء عرصه يف اإلسكندرية ومرص ودمشق أمثال الكندّي وابن عساكر وغريهام،

وقرأ القراءات عىل الشاطبّي وغريه حتى فاق أهل زمانه يف القراءات، وصار شيخ القّراء واألدباء يف دمشق، 

الء املشهورين، وكان إماما يف النحو والتفسري، بصريا باللغة، فقيًها، أصوليًّا، وحّدث وكان أحد األمئة الفض

 ح  مفتًيا. روى عنه خلٌق كثري، حتى قيل إنّه فاق شيوخه يف التقعيد والقراءات. من أهم تصانيفه رَشْ 

ل الزّمخرشّي، ر به يف علوم هـ(. وأرى أّن ابن مالك قد تأثّ 111الشاطبية، مات بدمشق، سنة ) ح  ورَشْ  مفصَّ

 العربّية، فكان أحد املفاتيح التي جعلت ابن مالك يظهر عىل الساحة العلمّية.
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هـ( بحلب، سمع عن كثري من 001(، أبو البقاء يعيش بن عيل بن يعيش الحلبّي، ولد سنة )1ابن يعيش)

ح ني يف حلبالعلامء حتى أصبح ماهًرا يف النحو والترصيف ومن كبار أمئة العربية، وكان من املحدث ، رَشَ

هـ(. وقد الزمه ابن مالك مدًة حتى وفاته، ثم انتقل 111املفّصل، والترصيف امللويك البن جنّي، مات سنة )

إىل ابن عمرون تلميذ ابن يعيش، فدرس عليه مدة من الزمن، ويبدو أّن ابن يعيش قد َصَقل شخصية ابن 

 مالك يف النحو.

مد بن عمر بن عبد هللا األزدّي اإلشبييّل، عكف يف صباه عىل النحو حتى (، عمر بن مح2أبو عيّل الَشلَْوبني)

كان و  برع فيه، وأخذ العربية والقراءات عن أمئة عرصه، فأصبح أحد رؤساء العربية يف املغرب واألندلس،

يف  وكثري الرواية، ومل يكن أحد يف عرصه يوازيه. رحل إىل املرشق فمأل ذكره اآلفاق، وأصبح إمام أهل النح

 هـ(.110الشام والعراق، فعكف عىل تدريس العربية قرابة ستني سنة، ومات باشبيلّية سنة )

(، جامل الدين محمد بن محمد بن أيب عيّل بن أيب سعد )أو سعيد( بن عمرون الحلبّي، 3ابن عمرون)

، وفاة ابن يعيشالزمه ابن مالك بعد ، و املفّصل حَ إمام النحاة يف حلب، بعد وفاة شيخه ابن يعيش، رَشَ 

 هـ(.119ومات سنة )

واملالحظ أّن أكرث الدراسات قد ذهبت إىل أّن ابن مالك مل يكن له شيخ مشهور ي رَجع  إليه يف حلِّ 

املشكالت النحويّة والقضايا اللغويّة، وأنّه بسبب ذلك مل يكن يحتمل املباحثة، وال يثبت للمناقشة، وقد 

(. ومن وجهة نظري، أرى أّن ابن مالك قد تأثر 4الذي أورده السيوطّي) اعتمدوا يف ذلك عىل قول أيب حّيان

ببعض شيوخه، فكريًا وعلمًيا، وعىل مراحل: املرحلة األوىل كانت يف جّيان وعىل يد شيخه ثابت بن خيار 

الكالعي، حيث تعلّم العربّية، وبرع بعد ذلك يف شنقيط. أما املرحلة الثانية فكانت يف دمشق، مع أيب 

 حسن السّخاوّي، ال
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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 أّن ابن يعيش كان له األثر البالغ يف حياة ابن 

نبوغه، فكانت تلك هي النقلة النوعّية التي جعلت مالك، وظهوريه عىل الساحة العلمّية بعد أن شهد له ب

 - التعبريإن جاز يل -ابن مالك عىل رأس املشيخة الحلبّية، وبعد ذلك الدمشقّية. فهؤالء هم املفاتيح الثالثة

وعقله وفكره، إضافة إىل أنّه نهل من أمهات الكتب وأطال  ة ابن مالكالتي عملت عىل تكوين شخصي

السنوات، واللقاء بالعلامء ومجالستهم، كل ذلك جعله شخصّية فريدة يف تاريخ النظر فيها، مع مرور 

 النحو العريّب.

 تالميذه:

وملا كان عليه من تنقل  -رحمه هللا -أما تالميذه فال نستطيع أن نحصيهم، ليام كان له من شهرٍة واسعة 

 تاريخ الوفاة: وترحال بني األمصار يف املغرب واملرشق، وبذلك نذكر أهم تالميذه حسب

لد يف )نوا(، من قرى حّران بسورية، 1محيي الدين النووّي) (، يحيى بن رشف الحورايّن النووّي الفقيه، و 

تلقى تعليمه يف دمشق وأقام بها مدة طويلة، درس النحو عىل ابن مالك، وله مصنفات كثرية أشهرها 

 هـ(.171رياض الصالحني، مات يف )نوا( سنة )

(، أخذ النحو عن ابن مالك وكان من 2بن محمد بن عباس بن أيب بكر بن َجْعوان) شمس الدين محمد

ثم ع نَي بالحديث أتّم عناية، وكان أحد األمئة الكبار. قال عنه ابن مكتوم: إمام يف اللغة  كبار أصحابه،

 هـ(.187والنحو. مات يف عنفوان شبابه سنة )

  

                                                           

3557759328

3552



11 
 

د هللا بن مالك، ابن اإلمام جامل الدين ابن مالك، كان (، بدر الدين محمد بن محمد بن عب1ابن الناظم)

اًم حاّد الخاطر بليًغا، برع يف البيان والبديع والعروض واملنطق والفقه واألصول، وأخذ النحو  إماما ذكًيا َفهي

 ( فغادر دمشق إىل بعلبّك ومل يرجع إليها إال بعد وفاة والده،2بينه وبني والده َصْوَرة) تعن والده، حدث

، وله مصنفات أهمها رشحه لأللفية الذي يكشف مدى تأثره بوالده، مات ومن ثم توىّل منصب والده

 هـ(.181بدمشق سنة )

(، إمام عامل فاضل، أخذ النحو عن ابن مالك، وأتقن 3محمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيّل الحنبيّل)

النحو، صنف رشًحا عىل األلفّية، مات سنة  له معرفة تامة يف تالعربّية حتى تخّرج عليه جامعة، وكان

 هـ(.719)

َب بالنووّي ألنه أخذ عن 4اد بن العطّار الشافعّي)وَ عالء الدين عيل بن إبراهيم بن د   (، أبو الحسن، ل قي

اإلمام محيي الدين النووّي وتفقه عليه ولزمه مدة طويلة حتى صار أشهر أصحابه وأخصهم به، أخذ 

 هـ(.771وويل مشيخة دار الحديث النَّوريّة، مات بدمشق سنة ) العربية عن ابن مالك،

(، عاّلمة األدب، وَعلَم  البالغيني وكاتب 5أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سليامن الحلبّي الدمشقّي)

الرسِّ بدمشَق. أخذ عن جمعٍ منهم ابن مالك، كان عمله يف ديوان اإلنشاء وصنف تصانيف باإلنشاء، مات 

 هـ(.770سنة )
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(، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جاّمعة الكنايّن الحموّي 1قايض القضاة ابن جاّمعة)

الشافعّي، أخذ أكرث علومه بالقاهرة عن القايض تقي الدين بن رزين، وقرأ النحو عىل ابن مالك، كان له 

زيل بعدما فقد برصهقضاء القدس ثم الديار املرصية ثم دمشق، ثم رجع قاضًيا إىل الديار  ، املرصية حتى ع 

 هـ(.711كان خطيبا مفرسا، وله تعاليق يف الفقه والحديث واألصول والتاريخ، مات سنة )

 ابن مالك املطبوعة:  أهم آثار

 (. 2االعتامد يف نظائر الظاء والضاد)

 (.3ثلث الكالم)مباإلعالم 

 (. 4األلفّية )الخالصة()

 (.5م)إكامل اإلعالم بتثليث الكال 

 (.6إيجاز التعريف يف علم الترصيف)

 (.7تحفة املودود يف املقصور واملمدود)

 (.8تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد)
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 (. 1ثالثيات األفعال)

 (.2سبك املنظوم وفكُّ املختوم)

 (.3رشح االعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد)

 (. 4رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد)

 (.5افية)رشح الكافية الش

 (. 6رشح النظم األوجز فيام يهمز وما ال يهمز)

 (. 7شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح)

 (.8القصيدة املالكية يف القراءات السبع)

 (.9المية األفعال "مع رشح ابنه بدر الدين")

 (. 10منظومة فيام ورد من األفعال بالواو والياء)
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  الفصل األول
 التخريج اإلعرايب عند ابن مالك
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 ولالفصل األ

 التخريج اإلعرايب عند ابن مالك

 مفهوم التخريج اإلعرايّب وأهميته:

واذِّ التي أغفلها النحاة  ريَف ابن مالٍك مبحاولته إعادة الحياة لبعض االستعامالت املهجورة يف اللغة كالشَّ ع 

عد املطّردة، أو املخالفي لها، ألنّه كان حريًصا عىل املوروث قبله؛ وذلك بسبب شكلها الخارجّي املنايف للقوا

ا، فكان  َل شاذًّ طّريًدا، كام ال يريد أن ي غفي َل م  عن العرب من نصوص االحتجاج حرًصا غريًبا، فال يريد أن ي غفي

د القواع يلتمس للّشواذِّ وجًها وتخريًجا ليضمها إىل جوازات القواعد، ويرّد شذوذها إىل اطراٍد ضمن ظالل

النحويّة، منطلًقا من إُيانه بأن اللغة فيها الواجب والجائز، والجائز ضمًنا يحتوي الشاّذ، والنادر يف 

(، أو بعبارة أخرى: ال 1إلُيانه بأنّه ال يوجد شاذ  بال تأويل) االستعامل من مهجور الكالم رصًفا وتركيًبا؛

 تخريج. نصُّ حجٍة باليوجد 

يف التخريج: "خّرج الغالم لوَحه  تخريجاً إذا كتبه، فرتك فيه مواضع مل يكتبها... قال ابن منظور يف تعر

 (.2وخّرج غالماً عمله  إذا جعله رضوباً يخالف بعضه بعضاً)

فـ "التخريج اإلعرايّب إيجاد مخرج علمّي صحيح من علم النحو واإلعراب ملا يبدو يف ظاهره من الكالم 

ّررة يف علم النحو، فهو إبراز لوجه الكالم يف النحو، وإيضاح للغامض، وكشف كاملخالف للقواعد العامة املق

ل، وإثبات لعلّة القبول النحوّي، وبيان للمخفّي وراء عالمات اإلعراب") (، أو هو" التامس وجه 3عن املشكي

لتخريج االصواب النحوّي والرصيفّ يف نصٍّ ال يتطرق  إليه احتامل  الخطأ لثبوت فصاحة قائله، كام يف 

اإلعرايب لشعر أيب متّام واملتنبّي واملعرّي وغريهم، بل كام يف التخريج اإلعرايّب لنّص ألفّية ابن مالٍك فإعرابها 

 تخريٌج لها، 
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، فيمكن تخريج املشكالت النحوية يف شعر أحمد شوقي، أو حافظ  وهذا التخريج ليس محدًدا بزمٍن معنّيٍ

(، وعىل هذا يكون التخريج مامرسة علمّية 1من عرفوا بالفصاحة")إبراهيم، أو نزار قّباين، وغريهم م

عملّية تاريخّية موجودة منذ بواكري نشأة النحو العريّب، مارسها النحاة بغية توسيع األوجه اإلعرابّية، من 

 غري الترصيح بلفظها.

لشائعة يف ة أو غري اويكون التخريج اإلعرايبُّ بـ" تفسري معاين بعض املفردات وتخريج الرتاكيب امللبس

صورتها النحويّة تخريًجا دااًل عىل سالمة سبكها النحوّي َوْفَق قوانني العربية مع التنبيه إىل أوجه التخريج 

(؛ أي أّن التخريج ليس إضافة قاعدة وإمنا توجيه للتطبيقات اللغوّية التي 2املحتَملة قّوًة وضعًفا")

 انحرفت يف ظاهرها عن القاعدة النحويّة.

تطرُّق النحوّي لفكرة األوجه اإلعرابية ملسألة ما، هي عىل حقيقتها تخريج لها. وقد شاع هذا  ذلك أنّ 

ّذاق  من النحويّني ي رَصِّحون مبصطلح التخريج")  (.  3األمر" يف العصور املتأخرة حتى كان الح 

(؛ 4م  النصُّ باالنحراف اللغوي")و"التخريج شكٌل من أشكال الدفاع عن النّص، متّس الحاجة إليه عندما ي َتهَ 

ج.  ألنّه ينفي صفة الخطأ عن النص امل َخرَّ

لذلك نرى أّن ابن مالك قد ابتعد عن تخريج األساليب الواضحة واتجه إىل األساليب الغريبة أو غري 

 املنسجمة يف ظاهرها مع القواعد العامة املقررة يف العربّية.
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م العرب إىل االهتامم بتخريج الحديث النبوّي الرشيف، فقام وقد دفعه اهتاممه الشديد بتخريج كال 

بتأليف "كتابه املعروف: )شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح(، يف سياق حّل املشكالت 

النحوية والرصفية يف كتاب الجامع الصحيح لإلمام البخاري، وهو السياق الذي ساقه إىل تعضيد بعض 

التخريجات، ولعلَّ هذه التجربة العلمّية هي التي دفعته إىل التوّسع يف إيراد  أواألحاديث بالشواهد 

(. وعىل سالمة 1الحديث النبوّي يف كتبه َقْصَد الدفاع عن مشكالتها النحوية يف موقعها من مسائل النحو")

يات عن  الرواالنّية، إال أن الحديث النبوي الرشيف ليس حجة يف النحو العريّب عىل الراجح بسبب تغرّي 

(، وهو ما أدى بالتايل إىل الخلط بني الشواهد 2وجواز الرواية باملعنى) –صىل هللا عليه وسلم  –رسول هللا 

 النحوية الرصفّية والشواهد اللغويّة الداللّية.

واملدّقق يف تخريجات ابن مالك يلحظ  أنّه كان يخّرج  املسائل غالًبا من غري إسنادها إىل من سبقه من 

العلامء، فال ي ستبَعد  أن تكون هذه اآلراء والتخريجات امتداًدا لبعض آراء من سبقه، سمع عنهم، وأخذ 

َد تخريجا عند ابن مالك قد قاله غريه من  ْ إليهم، فال َضرْيَ يف أن نجي منهم، ومل تصل إلينا كتبهم أو مل ي رشي

 أنّه ليس البن مالك يف السبق التاريخّي،السابقني أو املعارصين له، أو قد تكشف التحقيقات الجديدة 

 وإن صدر له يف اإلُيان واالعتقاد.

 عناية النحاة بالتخريج اإلعرايّب:

بعد استقرار القواعد النحويّة واستقرار املنظومة اللغويّة ضمن القواعد التي ق نِّنت، يف القرون األربعة 

 :األوىل تقريًبا، انحرصت مهمة النحاة يف أمرين مهّمني

التفكري العلمي يف النحو العريب، فبدأت املراجعات النحوية للقواعد بشكلها العام مع إضافة  األول: 

 بعض التفسريات والعلل التي كانت نتيجة تطور التفكري النحوّي.
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رشح النصوص وإعرابها ضمن العملية التعليمية، فتفّرغ النحويّون بشكل عام لتدريس النحو  ثانيا: 

 وص من القرآن الكريم والشعر العريب القديم. وإعراب النص

واللغة العربية بطبيعتها غزيرة األلفاظ، كثرية املعاين، متعددة األساليب، فكان من الصعب عىل الناس يف 

فرتة ما بعد االستقرار اللغوّي اإلملام باألساليب اللغوية جميعها، ومع تقادم الزمن، تنحرص هذه األساليب 

يم، وبشكل تدريجّي يندثر كثري منها، ولكن ال تختفي، بل تظلُّ إرهاصاتها موجودة يف حول القرآن الكر

 املجتمع اللغوّي.

ومع مرور الوقت تظهر هذه األساليب يف أعامل اللغويني واألدباء، وبالتايل تظهر الحاجة إىل البحث عن 

 وذ واالنحراف اللغوّي عنها يفتوجيهات وتخريجات لها قصد تعليمها للناس يف املقام األول، ونفي الشذ

 املقام الثاين.

ويتمثل هذا العمل يف الكتب التي اهتّمت بالرشح واإلعراب والتخريج والتوجيه، ومن هذه الكتب، 

هـ(، وكتاب مجاز القرآن أليب عبيدة املتوىّف يف السنة نفسها ... وكتاب 717"كتاب معاين القرآن للفّراء )ت

ل القرآن البن  (، وكتاب رشح القصائد التسع املشهورات للنحاس 1هـ(" )771قتيبة )تتأويل مشكي

هـ(، وكلّها كتب يف التخريج 119هـ(، وكتاب مشكل إعراب األشعار الستة الجاهلية للحرضمّي )ت 118)ت

 النحوّي والداليّل والبالغّي للقرآن الكريم وأشعار العرب.
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 (:1فلسفة التخريج اإلعرايب عند ابن مالك)

لسفة التخريج اإلعرايّب عىل فكرة مفادها أّن الكلمة موسومة بعالمة إعرابية معينة، ي راد إثبات تقوم ف

صحتها مع املوقع اإلعرايّب ومع املعنى. فالكـلمة مثـال تعـلوها الفتحة، فهذا يعـني أنها من املنصوبات؛ 

تخريج تمل التمييز ...، فالفتكون محاولة إثبات صحتها يف أنها تحتمل املفعول به وتحتمل الحال وتح

 فعاًل. اإلعرايّب إثبات صحة اقرتان العالمة اإلعرابّية باملوقع عىل الكلمة اساًم أو

ّن روايته صحيحة لزاًما، من غري فمثاًل، نرى أّن ابن مالك ينظر إىل الحديث النبوّي الرشيف عىل أ 

خلص ة اإلعرابّية يف املوقع اإلعرايّب، وهو ما يمطابقـتها للقواعـد النحويّة، فتـكمن مهمته يف تفسري العالم

إىل أّن التخريج يقوم عىل مبدأ التسليم بالنص؛ أي أّن التخريج استلزام طبيعّي لظاهرة السامع الذي ال 

 خطأ فيه.

فمنهم من  ،يقّية؛ وذلك الختالف فكرة السامعوتختلف فكرة التخريج من نحوّي آلخر يف التفاصيل التطب

جة عالية من التسليم بالروايات، مثل ابن مالك الذي ينطلق من شبه قداسة النص املروّي يكون عىل در 

عن العرب، فهؤالء إُيانهم بالتخريج أكرب، ومنهم من ال يقبل كل ما هو مسموع، وبالتايل درجة إُيانهم 

 بالتخريج أقل.

 ة منهجّية:انطلق ابن مالك يف تخريجاته النحويّة للمسائل من ثالثة منطلقات علميّ 

وسلم  صىل هللا عليه -إُيانه بأّن الحديث النبوّي الرشيف حجة يف النحو العريّب، ومردُّه  أّن النبيّ  األول: 

هو قائله، وهو أفصح العرب عدا أنه يعرف لغاتهم، وبذلك كان ي َعدُّ الحديث من الحجج التي تقوم  –

 عليها صناعة القاعدة النحوية. 

ص والرواية وتقدُيهام عىل العقل والقياس، فكتب ابن مالك تفيض باآليات واألحاديث إُيانه بالن ثانيا: 

 نتاجه العلمّي.، ومتثل قساًم كبريًا من مساحة وأقوال العرب من شعر ونرث
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إُيانه بأّن مذاهب النحاة حجة يف التخريج اإلعرايّب إذا صّح املذهب، فكان يأخذ برأي النحاة  ثالثا: 

هم وال يقدم رأيا عىل آخر إال إذا اقتنع به وقدم الحجج ودافع عنه، أو استفرد برأٍي له من برصيّهم وكوفيّ 

 بني النحاة، وهي فكرة التامس الصواب، فكل رأٍي ساعده عىل تخريجٍ يرتضيه يّتخذه.

 أصول التخريج اإلعرايّب عند ابن مالك:

وهذه  ،بعها النحوّي يف تخريج النص إعرابيًّاي قصد بأصول التخريج اإلعرايّب األسس أو املبادئ التي يتّ 

 األصول هي:

 تحقيق الّنص:. 6

عند تخريج أّي نٍص لغويٍّ نحتاج إىل التـأكد من صحة رواية النص، أو ط ريق روايته؛ ذلك أّن بناء أّي قاعدة 

ر نٍص ما، نحويٍّة، أصولّية كانت أم فرعّية، يجب أن ت بنى عىل أسس ورواسخ ثابتة، احرتاًزا من ظهو 

ل  الّشّك يف املنـظومة اللغويّة، مام ي ـؤدي إىل زلزلة القاعـدة  مشكوٍك يف صحة روايته أو نقله، ي دخي

(،الـنحويّة وما بنَي عليها ؛ سقط به االستدالل  فكان لزاًما أن يكون تحقيق  ) فإذا دخل الدليَل االحتامل 

 .النص عند النحاة من أهم األصول يف التخريج اإلعرايبّ 

وللنّص اللغوّي عند النحاة أشكال، أهمها: القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوّي الرشيف، وكالم 

وقد ذكرت القرآن الكريم وقراءاته أواًل؛ ألهمّيته وعلّو قدره، إال أّن كالم العرب هو  العرب شعره ونرثه.

 املصدر األول يف التقنني النحوّي.
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 ت:القرآن الكريم والقراءا -أ

عند النحاة يف التقنني والتخريج اإلعرايّب، ذلك أنّه عامد األدلة النقلّية عند  قرآن الكريم مصدًرا مهاًم ُيثل ال

أهل العربّية. وقد أوىل ابن مالك القرآن الكريم عناية فائقة، ودليل ذلك كرثة استشهاده بآيات القرآن 

وبيانها. ويرى ابن مالك أّن القرآن الكريم أقوى الحجج الكريم، فهو ُيثل اللغة العربّية يف أرقى أساليبها 

(، 1النقلّية أو السامعّية، فيقول: "وأقوى الحجج قوله تعاىل ﴿وقولوا آمّنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم﴾")

"وقوله: "وأوىل الحجج"، فيه داللة عىل أّن القرآن أقوى وأعرب يف الحجة من الشعر، وأنّه يحتل مكان 

 (.2بال منازع، فهو األساس األول عنده يف االستشهاد") الصدارة

واملعنى املراد أّن ابن مالك كان يبني القاعدة عىل النص القرآيّن ألنّه أقوى الحجج، بل إنّه يخّرج املسألة 

ْد غريه.  ويثبتها أو ينفيها باالعتامد عىل القرآن الكريم شاهًدا حتى لو مل يَجي

لوجوه القويّة يف مسألة ما، وال يقبل بالوجوه الضعيفة، فـ" صون القرآن عن وتراه دامئا ما يستـدّل با

(، 3الوجوه الضعيفة واجب. وابن مالك بهذا يكون قد وضع مبدأ للنحاة يف تعاملهم مع القرآن الكريم")

ومام يدّل عىل شّدة اعتداده بالقرآن الكريم، قوله" ويؤيّد ذلك قوله تعاىل ﴿إن هللَا ومالئكته 

(، فإن الواو إما عائدة عىل املعطوف وهذا ممتنع ألنّه من االستدالل بالثاين عىل األول كقول 4لون﴾)يص

 الشاعر:
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 نحن  مبـا عندنــا وأنَت مبا

 

 عندك راٍض والرأي  مختلف 

(، 1وهو ضعيف، وإمنا الجّيد االستدالل باألول عىل الثاين كقوله تعاىل ﴿والحافظني فروجهم والحافظات﴾) 

ون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب، ولو سلم استعامل هذا الوجه مع ضعفه ملنع من استعامله هنا وص

 (.2تخالف املستدل به واملستدل عليه يف املعنى، وذلك ال يجوز بإجامع")

و أ وكذا الحال يف القراءات القرآنّية، فهو يعتمد عىل القراءات القرآنية جميعها وال يستثنى قراءة أو يردها، 

يشنع عىل قارئ، فقد تتبعّت ابن مالك يف رشح التسهيل ومل أجد موضًعا يردُّ فيه قراءة قرآنّية واحدة، 

دَ  جي أنّه قد ردَّ قراءة "فمرجعه عدم توثيق سند القراءة؛ فعدم توثيق الّسند علٌّة  -يف عموم كتبه  –وإن و 

 (.3معتربة يف االحتجاج بالقراءات، وإن مل يرّصح بها النحوّي")

 فيقول" وأقوى األدلة عىل ذلك قراءة ابن ،وال فرق عنده بني قراءة شاّذة وقراءة متواترة؛ ألنها سّنة مّتبعة

يِّن لكثرٍي من املرشكني قتل  أوالَدهم رشكائهم( ألنها ثابتة بالتواتر، ومعزّوة  عامر ريض هللا عنه: )وكذلك ز 

(، وقوله هذا دليل قاطع عىل أنّه يعتّد 4تابعني ..." )إىل موثوق بعربيته، قبل العلم بأنّه من كبار ال

بالقراءات القرآنية، بل إنّه يقيس وي خّرج عىل القراءات املتواترة والّشاّذة يف كثري من املسائل، وكل ذلك 

 انطالًقا من مبدأ التسليم بالنص.

شاذِّ من استشهاًدا بال -ه املرحلة يف هذ -ونبه عىل ذلك عيل أبو املكارم فقال: "ولعّل ابن مالك أكرث النحاة 

القراءات، وإن نظرة عجىل إىل كتابه: رشح التسهيل، لتكشف عن اعتامد كبري عىل شواّذ القراءات يف 

 (.5معظم ما ذكره من قواعد")
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ومن أمثلة ما استشهد به من القراءات الشاّذة عىل القواعد، جواز مجيء ضمري الفصل مبتدأ، وما بعده 

(، 2(، واستدّل عىل ذلك بقول تعاىل: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملون﴾)1نّه خرب)مرفوع عىل أ 

 (.3برفع الظاملون، وهي قراءة أيب زيد)

(، 4وأيًضا، جواز زيادة الياء يف اسم اإلشارة املثنى، فقال:" وقرأ ابن كثري يف الشاّذ:         ﴿فذانييك﴾)

 (.5بتخفيف النون وزيادة ياء")

(، واستدّل عىل ذلك بقراءة أيب ق البة ﴿سيعلمون 6جواز مجيء اسم التفضل من الخري والرّش) ومن ذلك

(﴾  (.7غًدا َمن الكذاب األرَشّ

 الحديث النبوّي الرشيف: -ب

 هعند النحاة يف االستشهاد ب علياومام يلحق بتحقيق النص الحديث  النبوّي الرشيف، فقد حاز مرتبة 

َعٍب: "شعبة إىل ثالث ش  يف قضية االستشهاد بالحديث النبوّي الرشيف نقسم النحاة . وقد األهمّيته الدينّية

املجّوزين كابن خروف وابن مالك والدمامينّي، وشعبة املانعني: كابن الضائع وأيب حّيان، وشعبة املتوّسطني 

 (.8كالشاطبّي")
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هد الحديث النبوّي يف كتابه: "شواأما ابن مالك فقد كان من كبار املحّدثني يف عرصه، ومتّثل جهده تجاه 

 التوضيح والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح".

"ولعّل هذه التجربة العلمّية هي التي دفعته إىل التوّسع يف إيراد الحديث النبوّي يف كتبه َقْصَد الدفاع عن 

 (.1مشكالتها النحويّة يف  موقعها من مسائل النحو")

العناية بالحديث الرشيف، إال أن هذا الهدف ال يناسب النحو العريب يف وعىل سالمة النية عند النحاة يف 

، ألن الحديث ليس حجة يف النحو العريب عىل الراجح بسبب تغري الروايات عن رسول هللا  صىل هللا  -أصولهي

ثل عماًل مهاًم يف التطبيق النحوّي عىل مادة الحد -عليه وسلم  ث يوجواز الرواية يف املعنى. لكّنه ُي 

 النبوّي، والدفاع عن االستعامالت اإلعرابّية التي قد تبدو شاّذًة أو قليلة الدوران عىل ألسنة العرب.

لكّن هذا العمل يؤدي إىل الخلط بني الشواهد النحوية الرصفية والشواهد اللغوية الداللية بتداخل 

 واملعجمّي. التطبيق اإلعرايّب وما يقتضيه أحيانّا من حديٍث عن املعنى اإلعرايبّ 

ٌق معروٌف عند األستاذ الدكتور حسن امللخ و" وقد دار بني  األستاذ الدكتور عيل حسني البّواب، وهو محقِّ

ص بالنحو والرصف، حديٌث عن موقف النحاة من االستشهاد بالحديث  أهل الحديث عدا أنّه متخصِّ

انوا حديث صار عىل يقني بأّن الّنحاة كالنبوّي الرشيف، فقال: إنّه بعد خربته الطويلة بالعمل يف كتب ال

 (.2عىل حّق يف االزورار عن االستشهاد بالحديث النبوّي؛ فقّل أن يثبت حديٌث عىل رواية واحدة")
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 كالم العرب: -جـ 

اللغة  يف واألضخم للامدة اللغويّة املسموعة، ذلك أنّها متثل الحجم األكرب يعدُّ كالم العرب املصدر األهم

ن فكان النحاة عامة ينظرو  قد أوالها النحاة عناية فائقة ال تقّل عن عنايتهم بالقرآن الكريم،العربّية، و 

إليه بدّقٍة وحذر، وال يعتمدون إال عىل ما ثبت عندهم صحة نسبته وقائله، وفصاحته، وصدق روايته، 

ها، وبصفات الراوي والوثوق فيه، وخل وِّه من الرضورات، لذلك اشتّدت عنايتهم بالرواية وأنواعها وطرق

والسبب يف ذلك يعود إىل سهولة تدليس األبيات  ،(1)وما يجب أن يكون عليه من األمانة والصدق

 املنحولة واملكذوبة إىل الشواهد امل سند إليها يف صناعة القاعدة النحويّة.

وا بسالمة لغته م وفصاحتهم، وكانوا و"مل يكن جمهور اللغويّني والنحاة يأخذون عن األعراب إاّل إذا َوثيق 

(، وهذا 2يصلون إىل الّثقة بطرق متباينة، كاالنطباع، أو معرفة مكان السكن، أو املخالطة، أو االختبار")

 النحاة يف قبولهم للامدة املسموعة. الكالم يدّل عىل نهج

تب، أي أمهات الك ومبا أّن ابن مالك جاء يف القرن السابع، فمن الطبيعّي أن يكون سامعه مأخوذا عن

سامًعا غري مبارٍش، لذلك مل يكن يتشدد يف قبول الروايات واللغات وأشعار العرب، إال إذا ثَب َت التدليس 

مرويّات العرب، لغاتها وأشعارها، وأقوالها، ّسع دائرة السامع بقبوله ملعظم والكذب. بل إن ابن مالك و

 ه من يوثق بعربّيته وكثريا ما يورد عبارات مثل: "وهي لغة مشهورة" و"هكذا روا
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( دّل عىل منهجّيته يف اشرتاط الثقة والعدالة يف 2(، وقوله: "وراية العدل مقبولة")1... ومن كالم العرب")

قبول الرواية. ومل يقّيد نفسه بقبائل محّددة أو محصورة يف نطاق ما، فكل لغات العرب حجة يف النحو 

 (.3عنده)

( من الشعر، وهو 4( بيتا)7106ح التسهيل، حيث إنّه استشهد بـ )وكذلك أكرث من املادة الشعريّة يف رش 

ما دّل عىل سعة اطاّلعه ومخزونه الشعرّي. وكثريا ما كان ينسب الشواهد إىل أصحابها، وكذلك مل يتقّيد مبا 

 تعارف عليه النحاة يف قبول املادة املسموعة عن العرب، فقد استشهد مثال بشعراء متأخرين أمثال املتنبيّ 

 ، فالفصاحة تكفي لقبول الرواية.

وقد تتعّدد الروايات للبيت الواحد، فيذكرها ويوجهها ويفاضل بينها، ورمبا يفّضل رواية عىل أخرى بقوله: 

 ".وهي أقيس، واستعامله أكرث، وهو الراجح عندي ..."

 ( عنده.5وإذا تعارضت الرواية مع الرأي؛ فـ" الرواية أوىل من الرأي")

 قياس:تدقيق ال. 7

 إمنا النحو قياٌس ي تَّبعْ 

 

 وبه يف كلِّ أمٍر ي ْنَتَفعْ  

ينسب هذا البيت للكسايّئ، وقد انترش بني أهل النحو كالّضوء يف الليل، وذلك أّن النحو كله قائم عىل  

 فكرة القياس.
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لدكتور ه امنها ما ذهب إلييفات مناسبة لهذا املصطلح، و وقد تعاقب العلامء قدُيا وحديثا عىل وضع تعر

كٍم مشرتكٍ حسن امللخ من أنّه" علم بعلّة جامعة بني  ل إىل ح  ... وال ي شرتَط فيه تكامل أصل وفرع توصي

 (.1العنارص األربعة إال إذا كان من قبيل االقرتان الشكيّل")

ّي بدَّ ألومعلوم لدى أهل العربّية عموًما أّن علم القياس قد احتّل الجزء األكرب من املنظومة اللغويّة، وال 

 لغوّي أن ُيتلك هذه األداة.

، ألنّه كان قد استوعب كمّية ضخمة من املادة املسموعة، فكان اعتمد ابن مالك القياس اعتامًدا كبريًا وقد

َي لديه هذا املسموع وثبت استعامله، أصبح أصال ي قاس  عليه وي ْعَتدُّ به، فقد  يقيس عىل املسموع، فإن َقوي

 (.2د عىل القياس، فيقول مثال:" ألّن ذلك ثابت بالقياس والسامع ..." )كان يخّرج باالعتام

وقد اعتمد ابن مالك يف التخريج اإلعرايّب القياَس عىل القرآن الكريم وقراءاته حتى لو كانت شاّذة، وعىل 

لَه  بي ا واحًدا يتيام، قَ الحديث النبوي الرشيف بشكل عام، وعىل كالم العرب وأشعارها حتى لو كان شاهدً 

 ه أصال ي قاس عليه.وعدّ 

وإن  ،فال يقيس عليه وليس ذلك فحسب، بل إنّه كان يخّرج الشاّذ ويقيس عليه، فإما ي جيزه ، وإما يرتكه

كان غري مستعمل موافق للقياس قبله وقاس عليه، فكّل نٍص موثوٍق به جاز القياس عليه، وبناء عليه كان 

 .عند ابن مالك القياس من أهم أصول التخريج اإلعرايبّ 

ومثال ذلك ما ذهب إليه ابن مالك من منع دخول الالم عىل خرب )لكّن(، خالًفا للكوفّيني، حيث إنهم 

 (:3أجازوها قياًسا عىل )إّن(، واحتّجوا بقول بعض العرب)
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 ولكّنني من حبِّها لعميد  

ائل، وال راٍو عدٍل يقول: سمعت لشذوذه، إذ ال يعلم له تتمة، وال ق فيه فرّده ابن مالٍك وقال: "فال حجة

ممن يوثق بعربّيته، واالستدالل مبا هو هكذا يف غاية الضعف. ولو صّح إسناده إىل من يوثق بعربيته 

لوجه، فجعل أصله: ولكن إنّني، ثّم حذفت همزة إّن ونون لكّن، وجيء بالالم يف الخرب ألنّه خرب إّن ..." 

 القياس عليه. عجه ومن(. فابن مالٍك حكم بشذوذ البيت، وخّر 1)

 ويجب التنبه إىل أّن التخريج اإلعرايّب عند ابن مالك ال يستحدث قواعد وقوانني؛ وإمنا يسري عىل َسَنني 

 العرب ونهجها يف لغتها ورد ّشذوذها واحتواء غريبها.

زي القياس عليها، قوله:" وأجاز األخفش أن ت عامل )لعّل( معاملة  ومن املسائل الشاّذة التي خرّجها ومل ي جي

)ليت( يف الدخول عىل )أّن( بال فاصل، فيقال: لعل أّن هللا يرحمنا. ورأيه يف هذا ضعيف، ألّن مقتىض 

الدليل أن ال ي كتفى بأّن وصلتها إال حيث ي كتفى مبصدر رصيح، واملصدر الرصيح ال ي كتفى به بعد )ليت(، 

بيَل يف َع، فق  مي هذه املسألة مع مخالفته األصل، فال يزاد عليه دون  فحق أاّل ي كتفى بها بعدها، لكن س 

 (.2سامع")

 تنقيح القواعد: .1

ومام متّيز به ابن مالك أنّه مل يكن ذا عقلّية اتّباعّية يف قبوله للقاعدة النحويّة، بل كان ي ناقش ويجادل 

ًها. َوجِّ  مؤيًّدا ومعارًضا وم 

ومطابقتها للشواهد بغية الوصول إىل أكرب قدر من فمن وظيفة النحوّي فحص القاعدة وبيان مدى صحتها 

الصواب، إال أّن النحَو بكل ثبوته، يظل عمال برشيا تابًعا ملعايري تختلف مع تقادم الوقت ودرجة 

 االستعامل والهجر.
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ومن أمثلة تنقيحه للقواعد ما جاء عنده أّن بعض النحويني قد أجازوا مجيء املصدر املنصوب بعد )أّما( 

لاًم َفعاليٌم(، عىل  مفعوال به يف التعريف والتنكري والعامل فيه فعل الرشط املقّدر، ومّثل عىل ذلك بـ ) أّما عي

تقدير: مهام تذكر من علٍم فالذي وصفت عامل. وتابع ابن مالك تنقيحه للقاعدة وتوضيًحا لرأيه بأّن هذا 

ء عن أصله، وال ُينع من اطراده مانع، القول أوىل بالصواب وأحقُّ يف االعتامد؛" ألنّه ال يخرج فيه يش

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 

 (.1يعرض مانع ُينع منه يف لفظ وال يف معنى، فكان أوىل من غريه") قبله. وأما الحكم بأنّه مفعول به فال

فهنا نلحظ أّن ابن مالك مل يكتفي بتأييد رأيه والدفاع عنه، بل ذهب إىل بيان بطالن األوجه األخرى، 

 تدقيقا لهذه القاعدة وتوجيها لها. 

ذهب( منويًا وجعل املجرور يف ويف درس االشتغال "أجاز السريايفّ النصب عىل إسناد )ذهب( إىل مصدر )

(. ورّد ابن مالك ذلك بقوله: "وهو 2موضع نصب، وزعم أنّه مذهب املربد وأجاز ذلك أيضا ابن الرّساج")

رأي ضعيف؛ ألنه مبني عىل اإلسناد إىل املصدر الذي تضمنه الفعل وال يتضمن الفعل إال مصدرا غري 

 (.3إذا مل يكن منطوقا به") مختص، واإلسناد إليه منطوقا به غري  مفيد فكيف

 تأويل املعنى: . 1

فاملعنى فرع اإلعراب، وأساس  ،ومن األصول التي اعتمدها ابن مالك يف التخريج اإلعرايّب تأويل املعنى

 التخريج، وعامد الجملة وروحها.

ّية والعلمّية ، يموتأويل املعنى عملّية رضورية يف اإلعراب، فأّي نحويٍّ يستند إىل املعنى يف العملّية التعل

فغاية النحو ضبط األلفاظ لتوضيح املعنى، فالنحو واملعنى كالجسد والروح، ال ينفصالن عن بعضهام، فال 

 حاجة للنحو إذا مل ي ؤدي إىل الفهم الصحيح للغة ومعانيها.
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ن عأما ابن مالك فقد كان يستند إىل املعاين يف بعض األحيان ملحاولة تخريج تركيب نحوّي ما خرج 

 االستعامل املطّرد، أو وقع خالف يف تفسريه وتوجيهه، بتأويل معناه حتى يرتبط باملوقع اإلعرايب.

ومن أمثلة ذلك تأويل كالم سيبويه وتخريجه يف الجّر بـ )رّب( يف استغنائها عن الوصف، حيث قال 

وأّول ابن خروف قول (، 1سيبويه: "وإذا قلت: رّب رجٍل يقول ذاك، فقد أضفت القول إىل الرجل برّب")

: يقول سيبويه فقد أضفت القول إىل الرجل بير بَّ كالم حسن ... وموضع املخفوض برّب ، فقالسيبويه

 (.2مبتدأ ويقول خربه، فكأنّه عىل تقدير: كثري من الرجال يقول ذلك")

لف؛ يه وال تكأما ابن مالك فكان تخريجه بأن قال:" وقد ي رسِّ يل بحمد هللا تخريجه بوجه ال تخطئة ف

وذلك بأن يجعل ) يقول( مضارع قال مبعنى فاق يف املقاولة، ويجعل ذلك فاعال أ شري به إىل مريّئ أو 

 (.3مذكور كأنّه قال: ر ّب رجل يفوق ذلك الرجل يف املقاولة")

 فأّول )قال( مبعنى )فاق يف املقاولة( وخرّجها بناًء عىل املعنى، وهدفه من ذلك إثبات أن مجرور رّب 

 مستغٍن عن الوصف.
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  الفصل الثاين
 التخريج اإلعرايّب عند ابن مالك يف رشح التسهيل
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 الفصل الثاين

 التخريج اإلعرايّب عند ابن مالك يف رشح التسهيل

 

يأيت هذا الفصل بسطًا يف التمثيل والتحليل لكثري من قضايا الفصل األول حتى ليبدو رشًحا له؛ لهذا جاء 

ليه ع ةي املتداولةي عند النحاة السابقنيوسَع يف السعي إىل تبنّي تخريجات ابن مالك لألمثلأكرب منه وأ 

فيها  - رحمه هللا -وللشواهد النحويّة تخريًجا إعرابيًّا، يستجيب لصنعةي اإلعراب يف إبراز اقتدار ابن مالك 

 هو ليَس غري. اقتداًرا عجيًبا حتى لو جاَء بتخريج عجيب غريب غري مألوٍف إال من جهته

وقد كان منهج ترتيب النحو عىل أحكام اإلعراب أقرَب املناهج لرتتيب موارد هذا الفصل؛ ألنَّ األحكام 

ها من جهة، من املواءمة مع منهج البحث أن ي النحويّة دالئل اإلعراب، فكان سلك ترتيب املسائل عىل وفقي

من جهة أخرى؛ ذلك أنَّ الرفع أول  األحكام، ثم  وعىل الشائع يف ترتيب األحكام النحويّة الخاصة باالسم

النصب، ثم الجّر عىل أن يكون الباب النحوّي حارًضا يف الرتتيب، فال ينفصل اسم كان املرفوع يف 

املرفوعات، وخرب كان املنصوب يف املنصوبات بسبب وجود عالقة قويّة يف وحدة الباب التي تعني وحدة 

 األسلوب التعبريي.

 ث هذا الفصل عىل النحو اآليت:فجاءت مباح

 التخريج يف باب الجملة االسمّية.

 التخريج يف بايب نواسخ الجملة االسمية.

 التخريج يف باب الجملة الفعلية وامتداداتها.

وأّما الجّر فلم تكن فيه البن مالك تخريجات خاصة تخالف املتعارف عليه عند النحاة ألنَّ الجر له بابان 

تثناء، والجّر  يف أسلوب االس سوى أيّن وقفت عند مسألة من الجّر لها عالقة بجواز النصب يف النحو العريب،

 جعلتها يف آخر الفصل.
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 :الجملة االسمية التخريج اإلعرايّب يف باب

الجملة االسمية تتكون من مبتدأ وخرب، وحكمهام الرفع بني املرفوعات التي هي املواقع اإلعرابّية التي 

حكم ما يندرج فيها الرفع بواحدة من عالمات الرفع املناسبة حقيقًة أو تقديًرا، وستكون  ينبغي أن يكون

رف النحوّي الذي سار عليه ابن مالك باالبتداء بالجملة االسمية، وإلحاق النواسخ بعدها،  مرتبة حسب الع 

عد باب " تأيت بمع تفريع ما يلحق باألصل بعد استيفاء الحديث عن الفرع، فاألحرف املشّبهة بـ"ليس

 ألنَّها فرع عليه، ثم ما يلتقي بالجملة الفعلّية. ؛"كان وأخواتها"

ومثة ملحوظة حارضة عند ابن مالك وغريه من النحاة، تتمّثل يف أنَّ االختالف يف التخريجات اإلعرابّية، أو 

ا يغلب أن يكون يف فروع األبواب ال يف أصولها، عىل تفصيل املس  ائل اآلتية:اإلغراب فيها إمنَّ

 تخريج ر كني الجملة االسمّية:

 ي قَصد مبرفوعات الجملة االسمية املبتدأ، ومعمول أيٍّ منهام إذا كان مرفوًعا والسداد عن الخرب.

 تخريج االبتداء بالنكرة:

 الخالف يف املسألة بعد التسليم بصحة االستعامل، وإن كان غري متداول، يف التامس وجٍه للتخريج اإلعرايبّ 

ختلف ا ة واقع ثابت يف العربّية مبسوغاٍت ال الحكم عىل الصواب من الخطأ يف التعبري؛ ألنَّ االبتداء بالنكر 

(  بشكل عام، 1النحاة يف حرصها، وإن " مل ي َعوِّل املتقدمون يف ضابط  ذلك إال عىل حصول الفائدة")

 فأخذوا بحرص هذه املواضيع وتعدادها بقصد التعليم.
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ن مالك أضاف إىل هذه املسوغات مسوغاً جديداً هو" الجملة املشتملة عىل فائدة نحو: َقَصَدَك إال أّن اب

غ الَمه  رجٌل، فإنه جائٌز جواز: عندك رجٌل، ألّن يف تقديم هذه الجملة وشبهها خرباً ما يف تقديم الظرف من 

ٌل( مبتدأ مؤ 1رفع توهم الوصفية مع عدم قبول االبتداء") ( يف (، أي أّن )َرج  خر وجملة )َقَصَدَك غ الَمه 

قدم. فأجرى جملة "قَصد غالَمه" مجرى شبه الجملة وعدَّ العبارة صحيحة مقبولة.  محل خرب م 

ٌل أجراها مجرى تّقدم الظرف  وقد أشار أبو حيان األندليّس إىل رأي ابن مالك وقال: "َقَصَدَك غ الَمه  َرج 

غني لجواز االبتداء بالن  (.2كرة")واملجرور املسوِّ

وللتوضيح نرضب املثال التايل: )رآك زيٌد رجٌل(، عىل تقدير) رجٌل رآك زيٌد(، قدم جملة مكتفية بذاتها، 

 وهو أسلوب شاذ  غريب ليس فيها إال املقايسة البعيدة والتكلّف يف اإلعراب والجملة .

، وأّن رشط هذا يف املسألة تعليٍق أو توسعٍ وقد ذكر ابن هشام أّن ابن مالك قد تفرّد بهذا الرأي دون 

 (.3االستعامل االختصاص)

(؛ ألنه ال يجوز تقديم 4وكذا ذكره السيوطي وقال:" ذكره ابن مالك. قال أبو حيان : وال أعلم أحداً وافقه")

 - (.                "وقال ابن الدّهان:5)(ومل نَرَه  لَغريه)الخرب إذا كان جملة. وعلّق املرادّي عىل ذلك بقوله: 

: إذا حصلت الفائدة فأخرب عن أي نكرة شئت، وذلك ألّن الغرض من الكالم إفادة -وما أحسن ما قال

ص املحكوم عليه أو ال")  (. 6املخاطب، فإذا حصلْت جاز الحكم سواٌء تخصَّ

  

                                                           

3582

3

388913375

5317

5773513

3

5773293

35777

3555



15 
 

 :تخريج اإلخبار باملعرفة عن النكرة

 ، ويجوز العكس يف الشعر للرضورة،األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة والنكرة للخرب، وهو مذهب الجمهور

شبهاً بالفاعل، واملنصوب  إال أّن ابن مالك جّوز تنكري املبتدأ وتعريف الخرب، فقال: "وملا كان املرفوع هنا م 

شبهاً باملفعول جاز أن ي غني هنا تعريف املنصوب عن تعريف املرفوع، كام جاز ذلك يف باب الفاعل،  م 

 رة غري صفة محضة، فمن ذلك قول حسان ريض هللا عنه: لكن برشط الفائدة، وكون النك

الفًة يف بيت رأٍس   كأنًّ س 

 

زاَجها َعَسٌل وماء     يكون مي

 (.1فجعل )مزاجها( وهو معرفة خرب كان ، و)عسل( اسمها وهي نكرة") 

قة يف قفأخرب باملعرفة عن النكرة بعيًدا عن الرضورة الشعرية ما دامت الفائدة اللغويّة التواصلية متح

املسألة، لكنَّه مل ُيّثل عىل هذا الجواز؛ فيكون كالمه محموال عىل القياس ال عىل إرادة تفعيل هذا القياس 

 ابن مالك كان َمعنيًّا بإثبات قدرته عىل الربط بني املسائلف ه مل يأتي مبثال عىل كالمه،يف االستعامل ألنَّ 

 بقياس الغائب عىل الشاهد وإن بقي الغائب غائبا.

 تخريج املبتدأ بعد )لوال( وخربه:

(، ورّد 2مسألة إعراب االسم بعد )لوال( مسألة خالفّية اختار فيها ابن مالك رأي البرصيني والجمهور)

تخريج الفّراء بأّن )لوال( عاملة يف االسم املرفوع بعدها لفقدان االختصاص بالدخول كام هو معموٌل به يف 

ع عىل تقدير فعل محذوف مضمر يصبح فيه املرفوع فاعاًل لفعل محذوف تصّور الجمهور، ورّد تخريج الرف

 (.3بأنه قياٌس عىل ما ليس له نظريٌ، فقال:" والقوالن مردودان، ألنهام يستلزمان ما ال نظري له")
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وهذا القياس صحيح يف النتيجة واملآل، ألن ابن مالك يف مسألة نصب االسم بعد )ما( يف االستثناء املنفّي 

القياس عىل ما رفضه من االستعامل وارتضاه يف التخريج، لكنه يف هذه املسألة يرفض التخريج ريض 

اإلعرايّب للكوفيني لعدم النظري، وهذا يعني أّن ابن مالك يوّظف القياس لتخريج ما يرتضيه، وملنع تخريجه 

ٍّ عنه يف العربّية.  ما ال يرتضيه يف سبيل إخراجه عىل نحٍو مريْضي

أبو الربكات األنباري يف اإلنصاف عن هذه املسألة الخالفية، وأخذ برأي أهل الكوفة، ورّد رأي  وقد تحّدث

نطلقاً من مبدأ أن )لوال( هي يف األصل ) لو مل( ثمَّ حذفوا )مل( تخفيفاً، وزادوا  أهل البرصة املذكور آنفاً، م 

 (.1( فصارت مبنزلة حرٍف واحد)عليها )ال

ألّن رأيه يحتاج إىل سنٍد تاريخّي يف مرور مرحلة من تاريخ  ت األنباري غري  دقيق؛الربكاوما ذهب إليه أبو 

ر الحصول  العربية باستعامل )لو مل( استعامَل )لوال(، وهو مل ي ربيزه  يف عمله؛ ألنَّ األصل التاريخّي متعذَّ

ق ات فهو من اآلثار عىل وفعليه إال عند معرفة اللغات السامية، أّما ما يوجد يف العربية من بقايا السامي

 املألوف عند العرب

واألصل دخول )لوال( عىل جملة اسمية، إال أنها تدخل عىل جملة فعلية مضارعة وماضية، فإن دخلت عىل 

فعل مضارعٍ تحولت من حرف امتناع إىل حرف تحضيض وعرٍض. ومل يتطرق ابن مالك إىل قضية املعاين؛ 

 املسألة.  بل كان كل اهتاممه يدور حول تخريج

"وإذا ثبت أّن االبتداء به أوىل )أي الفعل املضارع بعد  ومثال دخولها عىل جملة فعلية مضارعة قوله:

 لوال(، وأّن موضعه ال يصلح للفعل، وجب التَحيُّل يف تخريج ما وقع بخالف ذلك، كقول الشاعر:

 ولوال يحسبون الحلَم جهالً

 

َم امل سيئون احتاميلي    ملا َعدي
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 (.1: ولوال أن يحسبوا، فحذف أن، ورفع الفعل، واملوضع موضع املبتدأ")أراد

فابن مالك قام بتخريج البيت بشكل مبارش عىل أّن الفعل املضارع والفاعل يف محل رفع عىل االبتداء، مع 

 ،أّن )أْن( معدومة الظهور بسبب عدم النصب، عىل تقدير )ولوال احتسابهم، أو حسبانهم الحلم جهال ....(

عىل أنَّ )لوال( غري مختصة، فليس بالزم أن يأيت وراءها املبتدأ عىل خرب محذوٌف وجوبًا تقديره موجوٌد؛ وال

 الدوام.

م  ويرى ابن مالك أّن بعض النحاة قد توّهموا يف )لوال( التي تدخل عىل جملة فعلية فعلها ماٍض، في َتوهَّ

 ابن مالك عىل ذلك ببيت الجموح الظفرّي: أنها )لوال( االمتناعية، وليست هي نفسها، واستشهد

مْ ْيت  ال دّر درّك إين قد َرمَ   ه 

 

ْدت  وال ع ذَري ملحدودي   دي  لوال ح 

 (.2حيث يرى أّن )لوال( هنا هي )لو( الداخلة عىل )ال(، وليست هي )لوال( االمتناعية) 

 خ فقط. وحقيقة األمر أنها ال تحتاج إىل تفسري وتخريج؛ بل خرجت إىل معنى التوبي

 (:3وقد تطرق ابن مالك ملسألة خرب املبتدأ بعد )لوال(، وكان له فيها ثالثة آراء)

وجوب حذف الخرب إذا أ خربي عن املبتدأ بكوٍن مطلق غري مقيد، مثال ذلك: لوال زيٌد ألكَْرْمت   أواًل: 

 َعْمًرا، أي )لوال زيٌد موجوٌد ....(، فصّح الحذف لتعنّي املحذوف.

قيٍَّد ال دليل عليه ال ي درَك معناه عند حذفه، ومثال  ثانًيا:  وجوب ذكر الخرب إذا أ خربي عن املبتدأ بكوٍن م 

ْست  البْيَت عىل قواعد إبراهيم( فلو  م بيك ْفٍر ألسَّ ه  كي حديٌث عهد  ذلك قوله صىل هللا عليه وسلم: )لوال قوم 

خالٍف  هَم املعنى بشكٍل م  ف الخرب لف  ذي  مل راده. ح 
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قيٍَّد مدلول عليه ي درك معناه عند حذفه،  ا: ثالثً  جواز إثبات الخرب وحذفه إذا أ خربي عن املبتدأ بكوٍن م 

 ومن ذلك قول املعري يف وصف سيٍف:

 ي ذيب  الرُّْعب  منه كلَّ َعْضٍب 

 

ك ه  لََساال  ْسي ْمد  ُي   فلوال الغي

معناها عىل يشء آخر؛ لهذا أثبتها املعّري يف  فالخرب الجملة الفعلّية "ُيسكه" وهي ليست كونًا عاًما، بل 

كالمه، فهي عند الحذف، تحّل محلّها يف التقدير كلمة "موجود" وهذه الكلمة ال تساوي املراد املقصود 

 بالخرب "ُيسكه"؛ لهذا جاز إثباتها إلرادة إسناد معنى اإلمساك.

 وُيكن أن نقيس عليها جملة من نحو:

ٌم ملا ت   ثت  أماَمه.لوال زيٌد مبتسي  حدَّ

م" يدّل عىل معنى مغاير متام املغايرة ملعنى الكون والوجود لو كان محذوفا؛ ألنَّ أساس  فالخرب "مبتسي

ث عنه "زيد" إىل اإلقرار بحالة خاّصة تقّيد  الجملة يف إسناد معناها يتجاوز اإلقرار بوجود املبتدأ املتحدَّ

 ال يبتسم وهو غري موجود.اإلسناد مبعنى الحق بالوجود وهو االبتسام، ف

 تخريج السداد عن خرب املبتدأ:

كمه اإلعرايّب بالرفع، سواء أكان السداد  ا يسدُّ عن ح  مبا أنَّ خرب املبتدأ من املرفوعات فإنَّ ما يسّد عنه إمنَّ

رَف عمسائل السداد عن خرب املبتدأ املرفوع مسألة السداد بالحال، أو ما ي   مبرفوع أم مبنصوب، ولعّل أشهر

"طويلة الذيول، كثرية الخالف، أفردها السيوطّي بتأليف  "رضيب زيداً قامئاً" وهي من املسائل بـ

 (.2يف كتابه األشباه والنظائر)(" 1)مستقلٍ 
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 وقد اختلف النحاة يف تخريج هذه املسألة وتوجيهها عىل أكرث من رأّي:

 اً، أو إذ كان قامئاً(، وهو رأيره )إذا كان قامئالرأي األول: ذهب أصحابه إىل القول بأّن الخرب محذوف تقدي

لِّ أهل النحو ومشاهري البرصيني) (، فالبرصيون يرون" )قامئاً( حال من معمول املصدر معًنى ال لفظاً، 1ج 

 (. 2والعامل يف الحال محذوٌف، أي رضيب زيداً حاصٌل إذا كان قامئاً")

الحال تسّد مسّد الخرب إال أنه يف التأويل النحوّي مدخوٌل  "وهذا القول وإْن كان يدلُّ عىل االتفاق عىل أنّ 

 عليه من الجهات اآلتية: 

الجهة األوىل: عدم وجود مسّوغ لحذف الخرب امل فرتض؛ ألّن الكالم تام  من غري حاجٍة إىل تقدير خرٍب 

صوٍل للمبتدأ إسناد ح محذوٍف، وال سّيام أّن تعليق الكالم عىل الحصول من صناعة املنطق ألّن إسناد الخرب

ر  ألفاظ الحصول والوجود والكون إال عند انتفاء األخبار، والحال بطبيعته يدل عىل اإلخبار  وتقييٍد، فال ت َقدَّ

)سامعي القرآن مرتالً(، فالحال يف حكم املسند إىل املسند إليه  :مثل اإلخبار عن ترتيل القرآن بقولنا

 )املبتدأ( فال حذف.

القول بتقدير خرب محذوف قاد إىل تقدير )كان( محذوفة مع فاعلها عىل التامم، أو اسمها  الجهة الثانية:

ىء إليه.  عىل النقصان، وهذا إجحاٌف يف التقدير ال رضورة ت لجي

ًة هروٌب من وصفها بالنقصان لئال يصبح الحال خربًا لها")  (.3الجهة الثالثة: َجْعل كان املحذوفة تامَّ
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بصحة هذا الوجه ألنَّه ينسجم مع شخصّيته يف إظهار الرباعة يف التخريج اإلعرايّب إال أنه وقد أقّر ابن مالك 

َفْت الداللة لبعد األصل، وكرثة  مل يأخْذ به وفّضل وجهاً آخَر عليه وذلك بسبب حذف أكرث من عنرٍص "فَضع 

 (، وهو األمر الذي مل ي طبقه ابن مالك يف تخريجاته كلّها.1الوسائط")

( وتقديـر 2الثاين: وهو رأي األخفش عىل وجه الخصوص)الرأي  ب ه  (، ومفاده أّن املحذوف هو املصدر )رَضْ

ب ه  قامئاً( وهو خرب مصدر مضاف إىل صاحب الحال، واختاره ابن مالك ملا فيه من  الكالم )رضيب زيداً رَضْ

ر زيادة عىل ما أف3قلة الحذف) َف هذا الرأي" ألنه مل ي قدِّ عِّ  (.4اده األول")(، وقد ض 

الرأي الثالث: "أّن الخرب محذوف وجوبا تقديره )حاصل(، فيكون املبتدأ عاماًل يف الحال، وهذا القول 

َب هذا القول للكوفيني) (، وهو كالم غري دقيق كام 5مردوٌد لتحقق اإلسناد بالحال ال بالحصول، وقد ن سي

 (.6سيظهر يف القول الرابع")

هي نفسها الخرب، وهو قول الكسايئ وهشام والفراء من الكوفيني وابن كيسان من  الرأي الرابع:" أّن الحال

البغداديني، واختاره األعلم من األندلسيني، وبه قال ابن بابَشاذ يف أحد قوليه، )وتابعهم من املحدثني 

م وابن لحسن امللخ(، وقد ذهب الكوفيون إىل أّن عامل النصب الخالف يف حني اختاره ابن درستويه واألع

 بابشاذ أن يكوَن املبتدأ عاماًل يف الحالي النصَب عىل معنى الفعل، 
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فيكون قولنا: )رضيب زيداً قامئاً( معادالً لقولنا: )رضبت زيدا  قامئاً(.  فالحال يف الجملة األوىل هي الخرب يف 

ظرية إعراب األصل، وهي معمولة ملعنى الفعل الذي هو يف حالة صحة استبدال مع املبتدأ عمالً بن

املصادر واملشتقات العاملة عمل أفعالها، وهو قول منسجم مع نواميس صناعة اإلعراب وتحقيق القول يف 

 (.1العوامل")

 "وعىل هدٍي من هذا القول تكون الحال السادة مسّد الخرب تحوياًل يف اتجاهني:

قتىض الحال من فعل إىل مبتدأ كام يف جملة: )قر  عَر منَشًدا( فالحال) االتجاه األول: تحول م  اءيت الشِّ

منشًدا( تحوَّل مقتضيه من الفعل )قرأت( إىل املصدر )قراءة( وهذا التحول اقتىض من الحال أن يسّد عن 

 الخرب بسبب تحول مقتيض الحال) الفعل( إىل مصدر شاغل ملوقع املبتدأ.

ذف، يف إجازة األخفش )زيٌد قامئًا( فال حأما االتجاه الثاين: فيتحّول فيه الخرب املرفوع إىل حاٍل منصوب كام 

وهو تحويل يف العالمة اإلعرابية ي قَصد منه كام قال سيبويه "التنبيه والتعريف" من غري حاجة إىل تقدير 

 (.2فعٍل ناصٍب للحال )

 تخريج عمل اسم التفضيل عندما يقع مبتدأ:

ها ذات خصوصّية يف العامل نفسه، وهو هذه املسألة الحقة بالسداد عىل وجه عام يف بعض تفاصيلها، لكنَّ 

أشار ابن مالك إىل قضية عمل اسم التفضيل بشكل غري رصيح يف قوله:" نحو: مررت  اسم التفضيل، وقد

 (.3خرب، فجعل النكرة مبتدأ واملعرفة خربًا ... ") (أبوه) عنده مبتدأ و (أفضل)برجٍل أفضل  منه أبوه، 

 بتدأ وتعريف الخرب، إال أّن املسألة ترتبط بإعامل اسم التفضيل.فظاهر كالم ابن مالك حول تنكري امل
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تخريجات تبًعا للعالمة اإلعرابّية املرتبطة باسم التفضيل، ففي حالة الرفع يكون التخريج  ةوللمسألة ثالث

ربًا، خ األول ما ذ كيَر سابًقا، من أن يكون )أفضل( مبتدأ، و)أبوه( خربًا. أما التخريج الثاين فيكون )أفضل(

 و)أبوه( مبتدأ.

(، فـ)أفضل( نعت مجرور  أما إذا جاء اسم التفضيل مجرورا مثل قولنا: )مررت  برجٍل أفضَل منه أب وه 

بالفتحة عوًضا عن الكرسة ألنّه ممنوع من الرصف، و)أبوه( فاعل مرفوع السم التفضيل )أفضل(، وهو 

 التخريج الثالث.

سم التفضيل إذا وقع مبتدأ السٍم مرفوعٍ بعده، كان هذا املرفوع خربًا وحاصل األمر أّن ابن مالك يرى أّن ا

له، وال يجوز أن يكون فاعاًل السمي التفضيل عىل السداد يف الخرب، ووجهة نظره مبنية عىل أّن اسم 

التفضيل ال يعمل كثريًا. وكالمه هذا يدل عىل عدم اعرتافه بعمل اسم التفضيل عىل القياس، وهو أمر 

 لشخصية ابن مالك يف ميله إىل التفريع يف املسائل واألوجه والتعديد يف األعاريب. مخاليف

لحقاتها:  التخريج يف باب )كان( وأخواتها وم 

 برز تخريج ابن مالك يف مسائل )كان( وأخواتها وملحقاتها عىل النحو اآليت:

 تخريج دخول )كان( عىل مبتدأ خربه جملة طلبّية:

ون جملة خربيّة أو ما دّل عىل اإلخبار، إال أنه يجوز أن يأيت جملة إنشائية، مثل "قول األصل يف الخرب أن يك

 (.1من قال: )وك وين باملكارم ذكريني(" )

وقال  ،يف الشعر فقط فقد احتّج ابن مالك بهذا الشاهد عىل جواز دخول كان عىل مبتدأ خربه جملة طلبية

 (.2عنه: " نادٌر ألّن الخرب فيه جملة طلبية")
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 فقولنا: 

 زيد حرض

 جملة خربيّة، وقولنا:

 زيٌد هل حرَض؟

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.

 ن يصبح الخرب اإلنشايئ خربا للناسخ؟  فنقول: ومبا أنّه يجوز مجيء الخرب جملة إنشائية،  فهل يجوز أ 

 كان زيد هل حرض؟  

 هذا هو الخالف يف املسألة. 

فابن مالك يرى أنها بالتصّور اللغوّي صحيحٌة، وقاس عىل الشاهد املذكور يف أّول املسألة، إال أنها مسألة 

مستهجنة؛ فاللغة ذوٌق وجامل، نادرة يف االستعامل، وهو ما ي سوغ  عدم قبولها عند بعض النحاة ألنّها 

 وهذه الجملة من التكلّف إىل درجة البشاعة يف االستعامل لو استعملها شخص ما لكان كالمه م ستهجًنا.

وإذا كان األصل املقيس عليه فيه لَْبٌس، فرتك الفرع أوىل مبعنى عدم موافقة ابن مالك يف قياسه استعصاًما 

إمّنا يكون ملا هو جاٍر فاٍش طبيعّي من كالم العرب عىل معهودهم يف  بأنَّ الجملة غري طبيعّية، والتخريج

 الترصّف فيه.

 تخريج تقديم معمول خرب )كان(:

(، وأشهر 1ذهب البرصيون إىل عدم جواز الفصل مبعمول خرب كان بينهام وبني اسمها والخرب متأخر)

 ان زيٌد يأكل طعاَمَك.األمثلة عىل ذلك: )كان طعاَمَك زيٌد يأكل  أو آكاًل(، واألصل: ك
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 أما الكوفيون فذهبوا إىل جواز ذلك، واحتجوا ببيت للفرزدق يهجو به جريًرا وقوَمه:

اجوَن حول بيوتهم  قنافيذ  هدَّ

 

دا   مبا كان إياهم عطيَّة  عوَّ

 ومثله قول اآلخر: 

م هي َعّرسي  فأصبحوا والنَّوى عايل م 

 

 وليّس كلَّ النوى يلقى املساكني   

ب ابن مالك وغريه من النحاة بجعل اسم كان ضمري الشأن املسترت و)عطية( مبتدأ، و)عّودا( خرب، وقد أجا 

 والجملة االسمية خرب لكان. أي أنّه يجوز قياًسا، إال أنّه أسلوب ممجوج يف االستعامل الجاميّل للغة.

عنى الذي، واسم كان ويجوز جعل كان زائدة عند ابن مالك وغريه يف البيت األول، ويجوز جعل )ما( مب

ضمريًا مسترتًا يعود عىل )ما(، و)عطية( مبتدأ خربه) عّودا(، وهو ذو     مفعولني: )إياهم( و)ها( عائدة 

 (.1عىل )ما( فحذفت وهي مقدرة)

(" (، وقد أفاض السيوطي 2"وال يختص هذا الفصل بكان وأخواتها، بل ال ييل عامالً ما نََصَبه  غريه أو َرَفَعه 

 (.3األمثلة املوافقة واملخالفة لكال املذهبني البرصي والكويف)يف ذكر 

 تخريج دخول )ليس( عىل فعٍل ماٍض:

يرى ابن مالك أّن )صار( مساوية لـ )ليس( وأخواتها يف عدم الدخول عىل مبتدأ خربه فعل ماٍض، إال أنه 

: -صىل هللا عليه وسلم -جّوز دخول )ليس( عىل مبتدأ خربه فعل ماٍض، واستدلَّ عىل ذلك بحديث النبي

)أليس قد صليت معنا؟( ، وقول سيبويه عن بعض العرب )ليس َخلََق هللا أشعر منه، وليس قالَها زيد( 

(4.) 
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وخّرج ابن مالك املسألة بتقدير ضمري الشأن )هو( بعد ليس ليكون اساًم لها، وخربها الجملة الفعلية، 

(، ورّد أبو حيان رشطه بقوله: 1عىل الجملة الفعلية) وهو كام يرى السيوطّي رشط  ابن مالك لدخولها

 (.2"وليس بصحيح")

والذي ي طأمنُّ إليه هو أّن )ليس( يف هذه العبارات وأمثالها حرف نفي تَبيَعها فعل ماٍض، ودليل ذلك أنّه 

ه من جامد، والجامد أقرب ما يكون إىل الحرفّية من غري الحاجة إىل التقدير الذي قّدره ابن مالك وغري 

النحاة يف إرصارهم عىل أنَّ )ليس( ال تكون إال فعاًل، 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 

 ف يف التخريج.التقدير أوىل لعدم وجود املسّوغ، ولهذا فالحرفّية تقلل التكلّ 

 تخريج تقديم خرب )ليس( عليها: 

ذهب ابن مالك إىل تأييد رأّي الكوفيني بالقول يف عدم جواز تقديم خرب )ليس( عليها، إال أّن البرصيني 

(،  بأّن ) (4أال يوَم يأتيهم ليَس مرصوفاً عنهم(؛ واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل: 3أجازوا تقديم خربها)

 ىل )ليس( معموٌل لـ) مرصوفاً( .يوم( املتقدمة ع

 ( :5وقد وّجه ابن مالك هذه اآلية عىل ثالثة أوجه)

الوجه األول: أّن املعمول قد يقع حيث ال يقع العامل، أي أنّه ال يلزم من تقديم معمول خرب ليس تقديم 

 رب.الخرب، وهو رأي البرصيني. ومبا أنّه يجوز تقديم خرب املعمول؛ فاألوىل جواز تقديم الخ

الوجه الثاين: أن يجعل )يوم( منصوبًا بفعٍل 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 ب ني إلضافته إىل الجملة، ومثال ذلك قراءة نافع واألعرج يف قوله 

 (1.)ينفع  الصادقني صدقهم هذا يومَ تعاىل: 

 (.2فـ)يوم( يف موضع رفع ب ني عىل الفتح إلضافته للفعل. وقد خّرج ابن مالك املسألة مبوافقته للنحاة)

 تخريج مجيء )بات( مبعنى )صار(:

(، وذهب ابن مالك إىل القول بعدم صحة مذهب 3"زعم الزمخرشّي بأّن بات قد تستعمل مبعنى صار")

( وذلك لعدم وجود شواهد تؤيد ما ذهب إليه 4ز استعامل بات مبعنى صار)الزمخرشّي من جوا

)فإن  -صىل هللا عليه وسلم -الزمخرشّي. وأيد بعض املتأخرين الزمخرشيَّ واستدلوا عىل ذلك بقول النبي

أحدكم ال يدري أين باتت يده(، ورّد ابن مالك عليهم بقوله: "وال حاجة إىل ذلك إلمكان حمل )بات( عىل 

( بأن تكون )بات( تامة مبعنى املبيت 5ملعنى امل جمع عليه، وهو الداللة عىل ثبوت مضمون الجملة لياًل")ا

 (.6والنوم، وأيده يف ذلك السيوطّي)
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ع النحاة يف هذه املسألة، وإمنا اكتفى بعضهم بذكرها فقط) (، ومل أجد شواهد تؤيد ما ذكره 1ومل يتوسَّ

أي ابن مالك؛ ألنَّ األصل يف األفعال التامم، وأما النقصان فأمٌر خاص  الزمخرشّي؛ وعىل ذلك أميل إىل ر 

 ببعض األفعال، وهذا يعني أنَّ ما يصّح حمله عىل التامم من أخوات كان بال تأويل وال تكّلف ال خطأ فيه.

 تخريج زيادة )كان( وأخواتها:

ن تكون بلفظ املايض، وأن تتوسط بني تختص كان بجواز مجيئها زائدًة حسب رشوٍط حددها النحاة، منها أ 

مسنٍد ومسنٍد إليه. إال أّن بعض النحاة ومنهم الفراء أجازوا زيادتها آخًرا مثل: )زيٌد قائٌم كان(، قياًسا عىل 

إلغاء ظّن آخًرا. وقد رّده ابن  مالك لعدم استعامله وسامعه عن العرب وألن الزيادة خالف األصل فال 

 (.2تباح)

 راء زيادة كان بلفظ املضارع، واستدّل عىل ذلك بقول أم عقيل بنت أيب طالب:وكذا جّوز الف

 أنت تكون  ماجٌد ونبيل  

 

 إذا تَه بُّ شأمل بليلي  

 (.3وحكم عليه ابن مالكي بالشذوذ لعدم استعامله وسامعه عن العرب) 
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ارع دة كان بلفظ املضوقد جاء يف كتاب الدرر اللوامع حول البيت السابق ما نصه:" استشهد به عىل زيا

عند الفراء: قال العينّي: االستشهاد فيه يف قوله: )تكون( فإنها زائدة، والثابت زيادة )كان( ألنها مبنية 

واألسامء ال تزاد إال شذوًذا، وقد استدلوا بزيادة  لشبه الحرف بخالف املضارع فإنه معرب لشبه األسامء،

وهذا شاّذ عىل خالف األصل. وخرَّجه بعض املتأخرين عىل  )تكون( من بيت حسان السابق برفع )مزاج(،

أن اسم )تكون( ضمري املخاطب املسترت فيها وخربها محذوف، و)ماجد( خرب أنت، والتقدير: أنت ماجٌد 

(. وأيده يف ذلك الشيخ محيي الدين 1نبيٌل تكونه أو تكون ذاك، والجملة اعرتاضية بني املبتدأ والخرب")

 (.2يقه لكتاب رشح ابن عقيل عىل األلفّية)عبد الحميد يف تحق

وقد أخاليف  ابن مالك، فأميل مع القائلني بأنّها ت زاد  يف االستعامل اللغوي، بل تبدو زيادتها مسألة قياسّية. 

 وجّوز الكوفيون زيادة أصبح وأمىس يف قول بعض العرب: )ما أصبح أبرَدها(، و)ما أمىس أدفأها(.

 يف قول الشاعر: وأيدهم يف ذلك أبو عيلّ 

يب يتي فأوِّ ل قويل ما هوي  أعاذي

 

ن ويب   كثرياً أرى أمىس لَديْك ذ 

 ك.القياس ال ُينع ذل أنّ  معلكوفيون والفراء وأبو عيل يف االستعامل، اومل أجد شواهد تؤيد ما ذهب إليه  

 (.3)االستعاملورّد ابن مالك هذا الرأي بشذوذ 
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 مل )كان(:تخريج عمل )غدا وراح ووىن وراَم( ع

ذهب ابن مالك إىل أّن )غدا( و)راح( ليسا من أخوات كان، وإمنا هام فعالن جاء بعَدهام مرفوٌع، 

(. وكالم ابن مالك فيه خالف بني النحاة، فمنهم من أيّد ابن مالك كأيب 1واملنصوب حال؛ ألنه جاء نكرة)

(، 3كابن عصفور والريّض األسرتاباذّي)(. ومنهم من أجاز الوجهني 2حيان األندليّس والشاطبّي والسيوطّي)

إال أّن ابن عصفور أجاز االستعامل قياًسا عىل كان وأخواتها دون ذكر شواهد، وأشار إىل حاجة السامع عن 

 العرب.

(. واملالحظ أن أبا حيان 4ومنهم من ذهب إىل إلحاقهام بكان وأخواتها، كابن يعيش وأيب حيان األندليس)

(، أما يف "منهج السالك 5ففي "ارتشاف الرَضَب" رفض إجراءهام مجرى كان وأخواتها)كان مرتدداً يف رأيه؛ 

املشهور إلحاق )غدا وراح( بها ... وحاصل هذا كله أّن " يف الكالم عىل ألفية ابن مالك" فقد ذهب إىل أنّ 

نكريه، نصوب وتكّل فعل رفع اساًم مفتقًرا إىل ثاٍن منصوٍب افتقار املبتدأ لخربه، وجاز تعريف ذلك امل

 (.6فذلك الفعل من هذا الباب")

والذي أراه هو أّن الحكم عىل الكلمة من أنّها من أخوات كان ال يكون يف نفسها، وإمنا يف جملتها، فإن 

صحَّ حذف كان وأخواتها، أو املشتبه أنّه من أخوات كان، ثم صريورة الجملة بعد ذلك إىل املبتدأ والخرب، 

 ، فإن مل يصح فإنها ليست من النواسخ. فقد كانت من النواسخ
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 فمثال لو حذفنا )كان( من جملة: 

 كان الجوُّ ماطرا. 

 لنتج لدينا قول جديد صحيح:

 الجوُّ ماطٌر. 

 جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب. 

 كذلك لو حذفنا كلمة )راح( من جملة: 

 راح زيٌد إىل الجامعة. 

 لنتج لدينا

 زيٌد إىل الجامعة. 

 جملة بعد الحذف غري مكتملة األركان.وهذه ال

 كذلك لو حذفنا )رام( من جملة:

لاًم.   راَم الرجل  عي

 لتولّدت لدينا جملة:

 الرجل علٌم. 

وهي جملة اسمّية مكونة من املبتدأ والخرب لكنَّها غري مستساغة ألنَّ )رام( ي فَهم منها يف الجملة معنى 

 عىل التحّول أو الصريورة.القصد والهدف ال مجرّد الداللة الزمنّية 

فاختالف النتائج يف األمثلة املاضية دليل عىل أّن الحكم يكون يف كّل جملة عىل حّدة بضابط التجرّد من  

 الفعل وليس عىل اإلطالق.
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وما ذهب إليه ابن مالك من رفض اإلتباع بـ)أخوات كان( مردُّه قلة االستعامل وعدم وجود شواهد 

إضافة إىل فقدان رشط االطراد؛ ألنَّ الظاهرة النحوية إذا فاتها  (،كانـ)إلحاقهام بمسموعة عن العرب تؤيد 

 االطراد دخلها االضطراب.

وقال ابن مالك عن )وىن ورام(: "غريبتان وال يكاد النحوّيون يعرفونهام، إال من عني باستقراء  

 (، وما قيل يف )غدا و راح(، يقال يف )وىن و رام(.1الغريب")

 وجه دخول )ما( الحجازيّة عىل الجملة االسمّية:تخريج أ 

من رشوط إعامل )ما( عمل )ليس(، بقاء الرتتيب األصيل املعلوم بتقديم االسم عىل الخرب إال أّن من 

 العرب من ينصب خربها متوسطًا بينها وبني اسمها، واستدلوا عىل ذلك ببيت الفرزدق:

م  فأصبحوا قد أعاد هللا  نيْعَمَته 

 

 قريٌش وإْذ ما مثلَه م بَرَش   إْذ هم 

(، وكذلك أبو عيّل الفاريّس قال:" وليس ذلك بالكثري واألجود 2قال سيبويه: "وهذا ال يكاد ي عرف") 

("  (.3الرفع 

(. وقد أفرد السيوطّي 4والجمهور أّولوا )مثلهم( عىل أنّها حال لخرب محذوف، والخرب هو العامل يف الحال)

(، ذكر فيه رأي ابن عصفور ومفاده  5رزدق سامه  " تنبيه عىل تخريج بيت الفرزدق")بابًا خاًصا لبيت الف

أنَّ )مثلهم( مرفوع إال أنّه ب نيَي عىل الفتح إلضافته إىل مبنّي )أي الضمري الالحق(، والذي ذهب إليه ابن 

م بدون )مثلهم(، فال مالك هو "أّن الحال فضلة، فحق الكالم أن يتم بدونها، ومعلوٌم أن الكالم هنا ال يت

 (.6يكون حااًل، وإذا انتفت الحالية تعّينت الخربية")
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أمر آخر ذكره ابن مالك وهو إجامع الحجازيني والتميمّيني عىل صواب قول الفرزدق وعدم  تخطئته 

 واستشهاد النحاة ببيته، فهو حّجة يف اللغة.

بناًء عىل ما استدّل به ابن مالك، وبيت فالراجح جواز تقديم الخرب وتأخريه، وأن )مثلهم( خرب )ما( 

الفرزدق قياٌس متََّبٌع، وليس إجازة للرضورة، لكنَّ اإلرصار عىل عدم جواز التقديم من أجل املحافظة عىل 

 انحطاط الفرع وهو )ما( الحجازية عن األصل وهو )ليس(.

خربها غري منتقض بدخول  ومن مسائل )ما( يف التخريجات أنَّها تعمل عمل )ليس( برشوط منها أن يكون

)إال(، لكنَّ العربية أثبتت استعامال ي خالف هذه القاعدة، برز عند تخريج ابن مالك له أنَّه مل يكن دامئا 

(، فقد 1يتعّمد التخريجات الصعبة، بل يف بعض تخريجاته ي رس وتوّسع وسهولة واحرتام كبري لكالم العرب)

)ما( يف الخرب املوجب بـ)إال(، واستشهد عىل ذلك بعض   ( إىل جواز إعامل2ذهب يونس والشلوبني)

 النحويني بقول الشاعر:

 وما الدهر  إال َمْنَجن وناً بأهله

 

با)  َعذَّ  (3وما صاحب الحاجات إال م 

(، وقد خّرج يونس )منجنونا( عىل "أنه منصوب نصب املصدر الذي 4وأجاز الفراء النصب إن كان وضعاً) 

ف املضاف وأ قيم املضاف إليه مقامه")ي سَتغنى به من خرب  ذي (. وأيّده 5املبتدأ املقصور حرصه ... ثم ح 

 (. 7(، أما الشاطبّي فذهب إىل أنه" شاذ  ي ْحفظ  وال ي قاس عليه" )6بذلك ابن الحاجب والسيوطي)
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ة ( الحجازيورأى ابن مالك أنه" تكلٌف ال حاجة إليه، فاألوىل أن يجعل )منجنونا( و)معذبا( خربين لـ )ما

 (.1منصوبني بها إلحاًقا لها بـ )ليس( يف نقض النفي")

وقريب من املسألة السابقة ما أثاره األخفش من تقديم اسم منصوب بعد )ما( بوجود )إال(؛ إذ ذهب إىل 

 مالك (، ومثَّلَه مبنصوٍب بعد حرف النفي ومرفوع بعد )إاّل(، فخّرَج ابن  2جواز أن ي قال: )ما قامئاً إال زيٌد()

الرتكيَب السابق عىل إعراب االسم املرفوع )زيد( بداًل من اسم )ما( الحجازية العاملة عمل )ليس( املسترت 

بالحذف، و)قامئًا( خربها املنصوب. لكن هذا التخريج صناعة نحويّة إعرابّية، ألّن من رشوط عمل)ما( 

ن السياق، لكّن ابن مالك قصد عمل )ليس( عدم حذف أحد معموليها، وحذف االسم ليس عليه دليل م

ع من العرب لكان  مي ج الرتكيب إعرابيًّا ال أن يقيس عليه؛ ذلك أنّه ردَّه بقوله: "مثل هذا لو س  أْن ي َخرِّ

، ألّن امل راد فيه مجهول؛ الحتامل أن يكون أصله: )ما أحٌد قامئًا إال زيٌد(، أو أن يكون أصله: )ما  جديًرا بالردِّ

 (.3يٌد(")كان قامئًا إال ز

ألنّه نّص مصنوٌع عىل غري ما شاهٍد من االستعامل الحقيقّي للعربّية، وفيه  ؛وذهب إىل الحكم مبنعه

إلباٌس، وإن كان يحتمل تخريًجا غري تخريج ابن مالك بأن يكون من تقديم الخرب عىل االسم املرفوع 

رصي الخرب يف االسم املؤخر لـ)ما( الحجازية عىل حد االستثناء املرفوع، فيكون األصل:  )ما زيٌد قامئًا(، ح 

لغاٌة.  فصارت )ما قامئًا إال زيٌد(، و)إال( م 

 تخريج إعامل )غري( عمل )ما( الحجازية:

توّغل ابن مالك يف املسألة السابقة، فحمل عليها بالقياس إعامل املضاف إىل )غري( بجامع معنى النفّي يف 

 (:4البيت املنسوب أليب نواس))ما( الحجازية السابقة و)غري(، فقال يف 
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 غري  مأسوٍف عىل زمنٍ 

 

 ينقيض بالهمِّ والحَزن 

 أي أنَّ )غري مأسوٍف( نظري )ما قائم( . 

فـ )غري( مبتدأ والوصف مضاف إليه، وما بعده )عىل زمٍن( الجارُّ واملجرور سدَّ مسّد الخرب؛ ألنهام كاليشء 

 الواحد.

 (: 1ومثله  قول اآلخر)

 داك فاطّرح اللَّهـغري  الٍه عي 

 

لْم   ــَو وال تَْغرَتيْر بعارضي سي

وعلّق أبو حيان األندليّس عىل الشاهد األول بقوله:" وقد أ جريَي النفي بـ )غري( مجرى النفي بـ )ما( فتقول:  

 ربغري  قائٍم أخواك، كام تقول: ما قائٌم أخواك، فـ)غري( مبتدأ، و)أخواك( مرفوٌع بـ )قائم( وأغنى عن الخ

املبتدأ، وإذا قام الجارُّ واملجرور مقام املفعول الذي مل ي َسمَّ فاعله أغنى عن الخرب، فتقول: أمغضوٌب عىل 

 زيٍد، وما مغضوٌب عىل زيٍد، و: 

 غري  مأسوٍف عىل زمنٍ 

 

 (2ينقيض بالهمِّ والحزَن") 

يدان( د وتشبيههي بـ )ما قائٌم الزقد اكتفى بذكر الشاه وكان األسرتاباذيُّ يف رشحه عىل كافية ابن الحاجب 

(3.) 

خرب له، أ ضيَف إليه مرفوع ي غني عن  ")غري( مبتدأ ال والبن هشام األنصارّي رأي من ثالثة آراٍء أهمها أنّ 

الخرب وذلك ألنه يف معنى النفي، والوصف  بعده مخفوٌض لفظاً وهو يف قوة املرفوع باالبتداء، وكأنه قيل: 

ينقيض مصاحباً للهمِّ والحزن، فهو نظري )ما مرضوٌب الزيدان(. والنائب عن الفاعل ما مأسوٌف عىل زمٍن 

 (. 4الظرف، قاله ابن الشجرّي وتبعه ابن مالٍك")
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ىل)ما(، كأنه ألنه محموٌل ع ؛واكتفى السيوطي بقوله: "فـ)غري( يف البيتني مبتدأ ال خرب له عىل أحد الوجهني

 (.1قولهم ما قائٌم أخواك") ي ؤَسف  عىل زمٍن، كام يف قيل: ما

وتخريج ابن مالك ومن وافقه قائم عىل إعامل املضاف إىل )غري( ونحوها، وليس يف العربية ما ُينع قبول 

هذا اإلعامل؛ ألّن من رشوطه أن ي سَبق العامل من املصادر واملشتقات بنفي ونحوه. وهذا الرشط متحّقق 

كن أْن ي قاس عليه، وله ذا ُيكن تخريج معمول املضاف إىل )غري( عىل هذه الرؤية، يف الشاهد وما ُي 

 فنقول: 

 غري  غائٍب زيٌد 

 غري  مقتوٍل خالدٌ 

 غري  دارٍس سعيٌد درَسه

وت حمل املعموالت املرفوعة عىل السداد عند الخرب. وهذه املسألة املقيسة عىل مسألة )ما( الحجازيّة 

فكأن األخفش بجملته السابقة كان قد مّهد للقياس عليها،  السابقة مسألة استعاملّية لوجود شواهد عليها،

بعد )غري( يف مرفوع أو  (ما)وكأن ابن مالك بتخريجه كان ُيّهد لتخريج هذه االستعامالت من إعامل 

 منصوب أو يف االثنني عىل السداد.

( وما لحق بها:  التخريج يف باب )إنَّ

 ائل اآلتية:برز التخريج يف باب إنَّ وما لحق بها يف املس

( وخربها:  تخريج نصب اسم )إنَّ

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 

 (، واستشهد الفراء بقول الشاعر:2الكوفيني)منصوبًا، كالكسايئ والفراء وبعض 
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يَع عىل الَفتى  لَْيَت الَشباَب هَو الَرجي

 

يء  األول     والَشْيب  كاَن هو الَبدي

(. أما 1: )إّن َقعَر َجَهّنَم لَسبعنَي خريفا()-صىّل هللا عليه وسلم -ومن حجج صاحب هذا املذهب قول النبيّ  

شواهدهم، فقال: "ال حجة يف يشء من ذلك إلمكان ردِّه إىل  وتخريجابن مالك فقد ذهب إىل ردِّ آرائهم 

َع عىل جوازه. أما البيت األول في حَمل عىل تقدير كان، واألصل: ليت الشباب كان الرجيع، فحذفت  ما أ جمي

َز الضمري، وبقى النصب بعده دليال، ومثل هذا من الحذف ليس ببدع، وقد روي عن الكسايئ أنه  كان، وأ بري

(. وكذا تخريج الحديث الرشيف عنده في حمل عىل أّن 2ه هذا التوجيه يف كل موضع نصٍب")كان يوج

 القعر فيه مصدر َقَعرت اليشء إذا بلغت قعره، وهو اسم إّن، و)لسبعني خريفا( ظرف مخرب به. 

بة والرأّي الراجح أنها لغة من لغات العرب؛ فقد جاء عند ابن سالم يف طبقات الشعراء" أنّها لغة رؤ 

(، وقال البغدادّي يف خزانته: "وزعم أبو حنيفة الدينوري )يف كتاب النبات( أّن نصب الجزئني 3وقومه")

(، وجاء عند ابن مالك يف رشح التسهيل:" وزعم أبو محمد بن السيد أّن لغة 4بـ)ليت( لغة بني متيم")

 (.6ها لغة)(، وجاء عند ابن هشام األنصارّي أنّ 5بعض العرب نصب خرب إن وأخواتها")

وهذا يعني أنّها يف حكم الشذوذ من ناحية معياريّة تعليمّية، إال أنّها مستعملة، وتخريج ابن مالك فيه 

لجئة.  تقدير عامل لفظي محذوف من غري رضورة م 
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:)  تخريج حذف اسم )إنَّ

م معناه") -ومنهم ابن مالك -كان النحاة دلوا عىل ذلك (، واست1قد ذهبوا إىل  جواز "حذف االسم إذا ف هي

ريًدا به: إنه بك زيٌد مأخوذ، وعليه ي حمل  بـ "قول بعضهم: إّن بك زيٌد مأخوٌذ، حكاه سيبويه عن الخليل م 

من أَشدِّ الناسي عذابًا يوَم القيامةي امل َصوِّرون(. هكذا رواه الثقات بالرفع،  قوله صىل هللا عليه وسلم: )إنّ 

، وجعل )أشّد الناس( اسام (من). وحمله الكسايّئ عىل زيادة إنّ  أي أّن ضمري الشأن املحذوف هو اسم

 (.2خربا") (املصورون)و

نْ )وأيّدهم ابن هشام األنصارّي، وَرّد رأي الكسايّئ، فقال: "وتخريج الكسايئ الحديَث عىل زيادة  اسم  يف (مي

اه؛ صح، واملعنى أيًضا يأبإنَّ يأباه غري األخفش من البرصيني؛ ألّن الكالم إيجاب، واملجرور معرفة عىل األ 

 (. 3ألنّهم ليسوا أشّد عذابًا من سائر الناس")

واملتتبِّع  للحديث يف كتب األحاديث جميعها يجدها جاءت بالرواية السابقة، إال أّن الّنسايئ كان قد أشار 

وهذه  (،4بشكل رسيع من غري تعليٍق إىل رواية شيخه أحمد بن حرب، فقال: "وقال أحمد: املصوِّرين")

 الرواية مطابقة للقياس يف النحو العريّب.

وحاصل األمر أن هناك روايتني: رواية الرفع، وهي الشائعة يف كتب األحاديث، ورواية النصب، ومل ترد إال 

عند النسايئ. ورواية النصب أوىل من الرفع؛ ألنها جاءت عىل القياس ، وألّن اسم إّن ال يأيت ضمريًا منفصاًل 

. واملدقِّق يف أحاديث النبي صىل هللا عليه وسلم يجد أنها جاءت قياًسا عىل قواعد النحو إال أو ضمري شأنٍ 

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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وتخريجه ليتوافق مع نحو العربية هروبًا من والجواب عن رواية الرفع أّن النحاة قاموا بتوجيه الحديث 

تخطئة لفظ الحديث، أو القول بهفوة أحد الرواة، أو لعلّها لغة للعرب رواها أحد رواة الحديث فشاعت؛ 

إلمكانّية روايته باملعنى من غري التقّيد بلفظ  ؛جمهور النحاة دألنَّ الحديث النبوّي ليس حجة معتمدة عن

 سلم. الرسول صىل هللا عليه و

وكيف سار األمر فإن بنية الحديث شاّذة عن سائر بنى استعامل )إّن( يف اللّغة العربّية، والشاّذ ي حفظ وال 

 ي قاس عليه.

، وإّن أفضلَهم لقيت، ثم قال: فأفضلهم  وتوّغل ابن مالك يف املسألة فذكر قول "سيبويه: إّن إياك رأيت 

ابن  مالك رأيه، فقال: "وهو يف هذا ضعيف ألنه ي ريد إنّه (، ورّد 1منتصب بـ)لقيت(، وهو قول الخليل")

(. وقد وافق ابن مالك بذلك رأي الجمهور 2إياك رأيت، فرتك الهاء، وهذا ترصيح بالجواز دون الرضورة")

 (.3من النحاة)

فأصل  ،وتخريج املسألة أّن األصل يف )إّن( أاّل تدخل عىل ضمري منفصل، إال أّن النحاة أجازوا ذلك للرضورة

.  جملة: إّن إياك لقيت، إنّه لقيت 

 فأجرى الضمري املنفصل مجرى املتصل، وهو قياس قوي، ذلك ألننا نقول:

 هو يَدرس   

 كان يَدرس  

 إنّه  يَدرس  

 فصحَّ بذلك القياس واالستعامل.
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نصوب هو مأما يف قوله: "إّن أفضلهم لقيت"، فاملسألة هنا مسألة اختالف يف العامل الذي نصب)أفضل(، أ 

 بـ)إّن(، أم بالفعل الالحق )لقيت( عىل أن يكون )أفضل( مفعوال به مقدما عىل فعله؟

وال شـّك يف أّن الناصب هو )إّن(؛ ألنّـه ال ي شرتط يف كل فعٍل متعـٍد أن يـقع تأثيـره عىل مفعوله، مثل 

 السم.(، أما )إّن( في شرتط فيها أن تنصب ا1)فأما من أعطى واتقىقوله تعاىل: 

( مبعنى )نعْم(:  تخريج مجيء )إنَّ

 "أنكر بعض العلامء كون )إّن( مبعنى )نعم(، وزعم أّن )إّن( يف قوله:

ب و ل  يف الصَّ  بكََر العواذي

 

نَّه  ه   حي يَل ْمَننيـي وألـوم 

لَن َشيٌب قد عـــــال   ويَق 

 

 ك وقد كربت فقلت إنّه 

 (.2اء اسمها، والخرب محذوًفا")مؤكدة ناصبة لالسم رافعة للخرب، وجعل اله 

(، ومذهب سيبويه 3وقولهم مردود لورود كثري من الشواهد يف العربية جاءت فيها )إّن( مبعنى )نعم()

(، "فتعامل مبا تعامل )نعْم( من عدم االختصاص، 4والفراء أّن )إّن( إذا دخلت عىل جملة اسمية مل تعمل)

و رأي ابن مالك، فـ )إّن( هنا جاءت حرف جواب وتوكيد (. وه5وعدم اإلعامل، وجواز الوقف عليها")

 مبعنى )نعم(.
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وتخفف )إّن( هذه، فتدخل عىل الجملة االسمية ويبطل اختصاصها باالسم، ويجوز عند البرصيني إعاملها 

(1 ،)املهموإْن كالًّ ملا لي َوفَِّينَّه م ربُّك أعإذا وليها اسم، خالًفا للكوفيني، وعىل ذلك يحملون قوله تعاىل: 

(، وكقوله 2( )3)وإْن كل  ملا جميٌع لدينا م حرَضونيف رواية نافع وابن كثري. وإهاملها أكرث. كقوله تعاىل: 

(، 5(، فـ)إْن( هنا جاءت حرف جواب وتوكيد مبعنى نعم، وهو رأي املربد)4)إْن هذاني لساحرانتعاىل: 

 وما بعدها مبتدأ وخرب عىل لغة القرص.

دّل عىل ذلك قول ابن ؛ فتعامل معاملة الناصبة، ومام يىل الجملة الفعلية وجب إهاملهاوإن دخلت ع

مالك: "وأجاز األخفش أن ي قال: إْن قعد ألنا، وإْن كان صالًحا لزيد، وإْن رضب زيد لعمًرا، وإْن ظننت 

(، 6ا")نظاًم ونرثً  عمًرا لصالًحا، رصح بذلك كلّه يف كتاب املسائل، وبقوله أقول، لصحة الشواهد عىل ذلك

فخّرج ابن مالك املسألة عىل القياس الصحيح موافًقا بذلك رأي األخفش مبعاملة )إْن( املخففة النافية 

 معاملة )إّن( الناصبة، والالم مبعنى )إال(، فكأّن املعنى أصبح: ما قعد إال أنا.

 سمها وخربها.وهذا التخريج أقوى ما يكون عندما تأيت )إّن( يف آخر الكالم من غري ا

ها عىل بعٍض:  تخريج دخول حروف النصب بعضي

أو  (إنّ )وصلتها، نحو: عندي أنَّك فاضٌل، وقد تدخل عليها  (أن)"من املبتدآت الواجب تقدم أخبارها 

 (ليت)إحدى أخواتها فيلزم الفصل بالخرب، نحو: إنَّ عندي أنَّك فاضٌل، وكأنَّ يف نفيس أيّن سائٌل، وقد تدخل 

 ، كقول الشاعر: بال فاصل
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 َفيا لَْيَت أّن الظَّاعنني تلفتوا

 

 في ْعلََم ما يب من جًوى وَغرامي  

... وأجاز األخفش أن تعامل )لعّل( معاملة )ليت( يف  (ليت)وصلتها مسد جزأي اإلسناد بعد  (أنّ )فسّدت  

ألّن مقتىض الدليل أاّل  الدخول عىل )أّن( بال فاصل، فيقال: لعّل أنَّ هللا يرحمنا. ورأيه يف هذا ضعيف،

ي كتفى بـ )أّن( وصلتها إال حيث ي كتفى مبصدر رصيح، واملصدر الرصيح ال ي كتفى به إال بعد )ليت( فحق 

بيَل يف هذه املسألة مع مخالفته األصل، فال ي زاد عليه دون سامع") َع، فق  مي (. 1أاّل يكتفى بها بعدها، لكن س 

وألّن هذه الحروف تعمل يف  (،2ل قول ابن مالك وأيب حّيان األندليّس)ورأي األخفش شاّذ عند النحاة بدلي

ز القياس عليه. وُيكن قياسها عىل إال أّن ابن مالك قد خّرج رأيه لسامعه ع املبتدأ، ن العرب، ومل ي جي

 مسّد مفعويل ظّن، مثل: علمت أّن زيّدا قادٌم، علمت زيًدا قادًما. السداد

 ( وأخواتها:تخريج العطف عىل اسم )إنَّ 

إنَّ تعاىل:، ومّثلها بقوله (3ذهب سيبويه إىل القول بالتقديم والتأخري يف العطف عىل اسم إّن وأخواتها)

َل َصالًحا فال َخْوٌف عليهم  الذيَن آمنوا والذيَن هادوا والصابئوَن والنصاَرى َمْن آمَن باهللي واليومي اآلخري وَعمي

م يَحزنون ّن الذين آمنوا والذين هادوا َمْن آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا، ( عىل تقدير "إ 4)وال ه 

(. "وأجاز السريايفّ أن يكون خرب )الذين( 5فال خوف عليهم وال هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك")

 (،6محذوًفا لداللة خرب )والصابئون والنصارى( عليه")
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وأسهل من التقديم والتأخري تقدير خرب قبل العطف ووافَقه  ابن مالك وخّرج عىل وجه آخر فقال: " 

مدلول عليه بخرب ما بعده، كأنه قيل: إّن الذين آمنوا فرحون، والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 

باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون. فإّن حْذف ما قبل العطف لداللة ما 

 كالم العرب قبل دخول إّن، كقول الشاعر:بعده مقطوع بثبوته يف 

 نحن مبا عندنا وأنت مبا

 

 (1عندك راٍض والرأي  مختلف ") 

 عىل تقدير: نحن مبا عندنا راضون. 

وضّعف ابن  مالك رأَي الكسايّئ والفراء يف جواز رفع املعطوف عىل اسم )إّن(، فقال: "وأجاز الكسايّئ رفع 

قا، فيقول: إّن زيًدا وعمٌرو قامئان، وإنّك وزيٌد ذاهبان. ووافقه الفراء... املعطوف بعد )إّن( قبل الخرب مطل

(، وذلك بسبب قوة الشبه بني كان وأخواتها وإّن وأخواتها، حيث امتنع بكان أن 2وكال املذهبني ضعيف")

الك ن موعىل هذا الرأي ضّعف اب يكون لجزئيها إعراب يف املحل يخالف إعراب اللّفظ وكذلك إّن وأخواتها،

رأي الكسايّئ والفراء. وزاد ابن مالك عىل ذلك بأْن" ال حجة لهام فيام حىك سيبويه عن العرب: إنّهم 

أجمعون ذاهبون، وإنّك وزيٌد ذاهبان؛ ألّن األول ي خّرج عىل أّن أصله: إنّهم هم أجمعون ذاهبون، فهم 

. وأصل الثاين: إنّك أنت وزيد ذاهبان، مبتدأ، وأجمعون توكيد، وذاهبون خرب املبتدأ، وهو وخربه خرب إنّ 

فأنت مبتدأ، وزيد معطوف، وذاهبان خرب املبتدأ والجملة خرب إّن، وحذف املتبوع وإبقاء التابع عند فهم 

 (.3املعنى جائز بإجامع، فالقول به راجٌح")

 حل وهو( معطوف عىل املووحقيقة األمر جواز الوجهني: الرفع والنصب ، فتعليل الرفع عىل أّن )عمر 

املبتدأ، فـ إّن + اسمها = املبتدأ، أو باعتبار أّن أصله كان مبتدأ قبل مجيء الناسخ، أما تعليل النصب، 

 ( معطوف عىل اسم إّن املنصوب.وفـعىل اعتبار أّن )عمر 
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 تخريج دخول )إْن( عىل )ما( النافية:

ل عملها، و  ة بعدعند ابن مالك أّن األصل يف )إْن( أن تأيت زائد جاء يف رشح التسهيل مّثل )ما( النافية، وت بطي

 (:1عىل ذلك بقول الشاعر)

 بني غ دانََة ما إْن أنتم إال َذَهٌب 

 

 وال رَصيٌف ولكْن أنتم الَخزَف   

(، فشّبه )ما( املوصولة 2إال أنّه ذكر "أّن العرب قد استعملت )إْن( زائدًة بعد )ما( التي مبعنى الذي") 

 (:3ليه بقول الشاعر)بـ)ما( النافية ومّثل ع

ى املَْرء  ما إْن ال يراه    ي رَجَّ

 

 وت ْعرَض  دوَن أدناه  الخ طوب   

 وبذلك يكون ابن مالك قد خّرج املسألة بالقياس عىل األلفاظ وسوغ ذلك ألّن اللفظ واحٌد. 

 (.4وقد تحدث أبو الربكات األنبارّي عن هذه املسألة من ناحية املعنى وليس العمل)

 يج يف أبواب الجملة الفعلّية وامتداداتها:التخر

مسائل الجملة الفعلية يف العربية أكرث استقراًرا 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:

ألصل يف الفاعل أن يأيت متأخًرا عن عامله من الفعل ونحوه، "وقد ي ْنترص ملجيز ارتفاع الفاعل بعامٍل ا

 ( عند بعض النحاة ومنهم ابن مالك عىل تأويل.5متأخٍر")
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 فـ" أجاز األعلم وابن عصفور رفع )وصال( بـ )يدوم( يف قول الشاعر:

دودي يَدوم          َصَدْدتي َفأطَْولتي الصدوَد وَقلَّام          َصاٌل عىل ط ول الصُّ  وي

( عند ابن مالك. فقد عّد أّن من الرضورة أن يأيت الفاعل 1ال بفعٍل م ضمٍر ويكون هذا من الرضورات" )

قَدًما عىل فعله العامل فيه، وهو ممتنع ملنع الجمهور والبرصيني له؛ ملا فيه من التداخل مع موقع  م 

 املبتدأ.

أقوى من تخريج الحمل عىل الرضورة الشعرية، األول: أْن تكون )وصال( مرفوعة  وللمسألة تخريجان

(. وما يؤيد ذلك أّن )قّلام( من 2بفعٍل م ضمٍر يفرسه ما بعده عىل تقدير: وقلاّم يدوم وصاٌل يدوم)

 (.3األلفاظ التي ال يليها إال الفعل)

، عىل أْن تكون)قّل( حرٌف أفاد معنى النفي، الثاين: أْن تكون)وصال( مرفوعة عىل االبتداء والفعل خربها

 و)ما( بعدها كافة، وهذا الرأي أرجح اآلراء يف اعتقادي.

وإْن أحٌد مَن امل رْشيكنَي "وأجاز األخفش رفع االسم املتقدم بعد )إْن( باالبتداء وقال يف قوله تعاىل: 

(  وبذلك َقبيَل 5مضمر أقيس الوجهني") فابتدأ بعد )إْن(، وأن يكون رفع )أحد( عىل فعلٍ  ،(4)اْسَتجارَكَ 

ابن مالك رأي األخفش، إال أّن األقيس عند ابن مالك هو رفع )أحد( بفعل محذوف عىل التفسري مبا ي عرف 

بظاهرة اإليالء بعد )إْن( الرشطية؛ ألن الرشط ال يكون عىل الذوات، بل عىل ما يقع منها من أفعال 

فعٍل محذوف ألّن الرشط يقع عليه. ورأي األخفش إمنا كان لتسهيل  وأحداث؛ لذلك اشرتط النحاة تقدير

 تعليم النحو.
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 تخريج االستثناء من املعنى املحذوف لفظه:

كان ابن مالك قد ذهب إىل القول بجواز حذف العامل املرتوك يف االستثناء، واستدّل عىل ذلك بقول 

 (:1األعىش)

 تَن وط  التَّميَم وتَأىَْب الَغبو  

 

نةي النْومي إالَّ نهاًراَق م   ن سي

فاألعىش هنا "يصف امرأة بالتنّعم وكرثة الراحة، فهي تأىب أن تغتبق، أي تغتذي بالعيّش لئال يعوقها عن  

(. ثّم 2هذا معنى قول الفاريّس") االضطجاع للراحة. ثم قال: إال نهاًرا، يريد ال تغتذي الدهر إال نهاًرا.

يكون أراد: وتأىب الغبوق والصبوح إال نهارا، فحذف املعطوف )الصبوح( خّرج ابن مالك البيت عىل "أن 

 (.3وأبقى املعطوف عليه وهو كثري")

يكم الَحرَّ وقاس البيت عىل قوله تعاىل:   (، أي الحّر والربد.4)رَسَابيَل تَقي

 تخريج النصب والجّر يف الحق )خال وعدا وحاشا(:

عاًل يف حال سبقتها )ما( املصدرية، وحرًفا يف حال مل تسبقها)ما( من أدوات االستثناء )خال( التي تكون ف

املصدرية. "وسوَّى املربّد  بني خال وعدا يف الفعلية ثم قال: وقد تكون )خال( حرف خفض فتقول حاشا 

(، أما ابن 6(، أما السريايفّ فقال: "ال خالف أعلم يف جواز الجر بـ)خال(")5القومي خال زيٍد مثل سوى زيد")

 "ومن النصب بها وإن كان هو املشهور قول الراجز:مالٍك فقال: 
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 يا َمْن َدحا األرَض وَمْن طَحاها

 

 أنْزيْل بهم صاعقًة أراها 

 تحرّق األحشاَء من لظاها 

 

لْيَمى وَعَدا أباها   َعَدا س 

 "ومن الجّر بـ)خال( قول الشاعر: 

 خال هللاي ال أرجو سواَك وإمّنا

 

 ْعَبًة من عيالكاأع دُّ عيايلي ش   

(. وبذلك يكون ابن مالك قد أيّدهم تسلياًم بالنّص، 1هكذا رواه من يوثَق  بعربيته خال هللا، بالجر") 

وإجازة منه لرأي املربّد بجواز الوجهني استعامال وإعرابًا عىل الجر بالجر بحرف الجر )خال وعدا وحاشا(، 

 ترتًا عىل الوجوب.وعىل النص باملفعول به عىل أن يبقى الفاعل مس
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  الفصل الثالث
 ابن مالك دمسالك التخريج اإلعرايّب عن
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 الفصل الثالث

 ابن مالك دمسالك التخريج اإلعرايّب عن

 

منسجمة مع أسس ذلك العلم  إجرائّية، وطرٍق محّددة إّن أّي إشكالّية لغويّة تحتاج إىل خطواٍت علمّية

ة رصيحة، ت ؤدي إىل تحقيق فلسفة العلم يف بناء قواعده وتطبيقاته للوصول إىل منهجّية علمّية واضح

كَن  إليها وي عتمد  عليها يف تحقيق االتساق العلمّي بني أجزاء العلم الواحد؛ فقد كان الخليل بن أحمد  لري 

نائه بالفراهيدي يرى النحو كالقرص البديع امل حكم غاية اإلحكام، لكنَّ بانيه املبديع مل يَب ح بأرسار 

لّة  ٍق عي واختياراته لكلِّ جزٍء من املبنى عىل مستوى الشكل واملوضع، فجاء النحاة يلتمسون لكلِّ تناس 

 (.1وسببا)

إثبات صّحة النّص العريّب  وهذا السبب يف شكل من أشكاله يأخذ صفة التخريج اإلعرايّب الهادف إىل

 .الجميل

كًا بنيِّ الخطوات يف تخريجه للمسائل النحوّية التي خرجت وقد انتهج ابن مالٍك نهًجا واضح املعامل، ومسل

 عن ظالل القواعد العاّمة وتفصيالتها للنحو العريّب. وهذه املسالك تسري يف املسارات اآلتية:

 التخريج باعتامد اللفظ.

 التخريج باعتامد املعنى.

 التخريج بالحمل عىل الشذوذ.

 التخريج بالحمل عىل القياس البعيد.

 يج باالنفتاح عىل آراء النحاة.التخر
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وقد أّدت هذه املسالك إىل إثارة سؤال علمّي مهّم، مفاد ه: أين تقع التخريجات اإلعرابّية كام هي عند 

كم عىل التخريجات بالتكلّف من وجهة  ابن مالك بني ث نائية البحث والتعليم؟ يف َسعي لالبتعاد عن الح 

 ر بحثّية؛ ألنَّ األصل أن ت حلّل التخريجات يف موقعها ومقصدها.نظر تعليمّية، أو السذاجة من وجهة نظ

 أواًل: التخريج باعتامد اللّفظ:

فة االنتحاء يف إلحاق  يقوم النحو عىل اللّفظ؛ ألنَّ َهدَفه ضبط  أواخر الكَالم ضبطًا صحيًحا ي حّقق صي

نتحاء يف تعريفه النحو: "هو ا الناطقني بالعربية مبن سبقهم من العرب يف عرص االحتجاج، قال ابن جني

َسْمتي كالم العرب يف ترصّفه من إعراٍب وغريه؛ كالتثنية والجمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب 

(. ألّن األصل يف اللغة 1والرتكيب، وغري ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربّية بأهلها يف الفصاحة")

داء امللفوظ وسيلة نقل األفكار بني املتواصلني بها، ولهذا كانت الفكرة أنّها ظاهرة لفظّية صوتّية تجعل األ 

 َهدًفا، وضبط اللغة وسيلة.

(، فصارت 2والفكرة أهم بنية للتواصل اللغوي مبعنى التفاهم باللغة، وال تتحّقق إال بجملة إسنادية)

 (.3سناد املفيد)الجملة عامد النظام النحوّي، برشط أن تكون الجملة مفيدة، واإلفادة هي اإل

لُّ الجملة يف العربّية يف محلّني متساوينّي يف ثنائيةاإلسناد بر كنيها: املسند واملسند إليه، لكنَّهام  واإلسناد ي حي

 و) مسند إليه + مسند( مثل: مختلفان يف املوقع من بنية الجملة: ) مسند + مسند إليه(

 يدرس  زيٌد النحَو.  

 النحو  سهٌل.  
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ح صحة العالقة ثم يأيت اإل   شرتط فيها املطابقة امل ساويةاإلسناديّة، لكن هذه العالقة ال ت  عراب ليوضِّ

 تصبح الجملتان:فللواقع، فبتساوي املجاز مع الحقيقة 

 ابتسم زيٌد.  

   .  ابتسم الحظُّ

و ما ساّمه هصحيحتني، لكّن األوىل جملة طبيعّية فاعلها قادر عىل القيام بالفعل وتنفيذه لفظًا ومعًنى، و 

 (.1ابن مالك: "الفاعل مرفوع حقيقة، أي لفظًا ومعًنى نحو: َصَدَق هللا ")

لكّن الجملة الثانية مجازية، فيكون الفاعل فيها غري قادر عىل تنفيذ الفعل عقاًل، لكّنه مسنٌد إىل الفعل 

ن تواًء لظاهرة املجاز ونحوه ملفظًا ألنّه املسند إليه، لهذا كان النحاة يغلِّبون جانب اللفظ عىل املعنى اح

 جامليات التعبري يف اللغة العربّية. 

واللّفظ من أهم مسالك التخريج اإلعرايب؛ ألنه املعيار امل طّرد يف الظاهرة اللغويّة حقيقة ومجاًزا وإثباتًا 

 ونفًيا، فالفاعل " زيد " يبقى فاعاًل يف الجمل اآلتية:

 يحرض زيٌد.  

 مل يحرْض زيٌد.  

 ت زيٌد.ما  

فاألوىل فاعلها )زيد( باإلسناد، وهو يستطيع الحضور، والثانية فاعلها )زيد(، ألنّه مسند إىل الفعل مع أنَّ 

الفعل ابتداًء مل يحدث، لكنَّه َمقيس عىل جملة اإلثبات باللفظ ال باملعنى، والثالثة الفاعل فيها غري متحكم 

سَنٌد إليه أيضا إسنادا نحويّا.باإلرادة؛ ألّن املوت ليس بيد اإلنسان، ومع ه  ذا فهو فاعل؛ ألنَّه م 
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وعىل هذا التصّور يكون اللفظ عمدة التخريج، برشط أْن تبقى العالمة اإلعرابّية دالّة عىل املوقع، فال 

نتهًيا بعالمة نصٍب، بسبب مخالفة ظاهر اللفظ لعالقة اإلسناد، ولهذا ي عد من الخطأ أن  يكون الفاعل م 

 نقول:

 َتَسَم زيًدا.ابْ  -

 مع أّن املعنى واضح من غري لَْبٍس، لكّن ضبط اللفظ مل يخدم املعنى.

(، عىل أن )بشري(1 )ما جاءنا من بشريوي ستثنى من ذلك ما يسمى باإلعراب العارض، مثل قوله تعاىل: 

 مجرور لفظًا مرفوع محاًل عىل أنّه فاعل.

ّرج  بالقياس عىل ظاهر األلفاظ ما أمكن، فالحركة اإلعرابّية ومنهج ابن مالٍك يف رشح التسهيل أنّه كان ي خ

هي التي تحدد العالقة بني األلفاظ من غري النظر إىل املعنى املنطقي وصحته بالدرجة األوىل عىل الدوام، 

إال إن كان املعنى قادًحا يف صحة بناء العالقات اإلعرابّية بني الكلامت يف الجملة، مثل افتقاد العالقة 

 (:2لرتكيبّية يف التذكري والتأنيث عند العدد )عرش( يف قول الشاعر)ا

 وإّن كيالبَا هذه َعرْش  أبْط ن

 

 وأنت بَريٌء من قبائلها الَعرْشي  

فـ )أبطن( مفردها كلمة )بطن( املذكّرة، و)عرش( جاءت بلفظ التذكري عىل غري مقتىض قواعد العدد يف  

ل مجيئها مؤنثة لتتطابق مع معدودها، إال أّن الشاعر أّوَل )أبطن( هنا املخالفة يف مثل هذا املوضع، فاألص

 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 

 (.2(، وأورَد عىل ذلك عدة شواهد)1نى كثري")للمؤنث يف بعض مسائل العدد: "الحمل عىل املع

فإنها محصورة يف عائلة املنصوبات ما مل تَك ن عالمة الفتح عالمة بناء  ّن الكلمة موسومة بالفتح،أ وإذا قلنا 

 مثل )اآلَن(.

 ويف القياس استثمر ابن مالك التشابه الشكيل يف التخريج والربط؛ ألّن علّة الشبه أهم علل القياس الشكيلّ 

يف النحو العريب، ألنها علّة عىل تشابه يف اللفظ عىل مقتىض األصل، فمن ذلك أّن )إْن( املخففة املختومة 

 بسكون قد تكون نافية مبعنى )ما( أو زائدة للتوكيد، مع أّن اللفظ هو نفسه، لهذا قال:

 "ومثال إبطال العمل القرتان )ما( بـ )إن( قول الشاعر:

 تم ذهٌب بني غ َدانَة ما إْن أن

 

 وال رصيٌف ولكن أنتم الَخزَف   

 ومثله قول اآلخر: 

ْْب ولكنْ  بُّنا ج   فام إْن طي

 

 منايانا ودولة آخرينا 

وهذا  (.3و)إْن( هذه زائدة كافة لـ)ما(، كام هي )ما( كافة لـ)إّن( وأخواتها يف نحو: )إمّنا هللا  إلٌه واحٌد(" ) 

 السياق. دليل عىل أّن األلفاظ يتعنّي معناها من

 وحمل إعراب كلمة "النيل" يف جملة:

 رست  والنيَل. 
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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 

 (.1املنصوب)

 التخريج باعتامد املعنى: ثانيا:

عىل املعاين، فاملعنى يف املنظومة اللغويّة تابٌع للّفظ أصالة غري مستغٍن عنه، ذلك  –أّي لغة  –تقوم اللغة 

أّن صياغة أّي جملة مفيدة يحتاج اللّفظ فيها إىل املعنى، واإلفادة تتحقق  بـ "جامل اللفظ وكامل 

ًنى صحيٌح نحويًا؛ لكنها جملة ممجوجٌة ومستهجنٌة يف اللّغة (، فإنشاء جملة لفظًا دون مع2املعنى")

، أْي أنّه يف التصّور النظرّي يأيت املعنى فضلة، ولكن عند (3)بشكل عام، فالفائدة ال تتمُّ إال إذا صّح املعنى

 ىلاإلفادة يرتقي املعنى إىل درجة العمدة يف الو جود، وبالتايل إلعراب أي جملة بطريقة صحيحة نحتاج إ

فهمها غالبا، مام يوصلنا إىل القانون النحوّي: )اإلعراب فرع املعنى(، أي إّن ما تطلبه الجملة ببنيتها فهو 

 عمدة ال غنى عنه، وما تطبه مبعناها فهو فضلة تضيف عنرص املعنى.

اهرة ظ "وقد نظر النحاة إىل جانب التعويل عىل املعنى إىل تحليل الجملة بالربط بني املعنى والشكل، أي:

( أي: يف الشكل 4اللفظ، فكان عىل املعريب أن ي راعي املعنى الصحيح، وينظر يف صّحته أيضا يف الصناعة")

 واللفظ الظاهر بالعالمات.

  

                                                           

 

 

 35777733



61 
 

(؛ "ألّن بناء النحو عىل 1و"العالقات النحويّة عالقة بني األلفاظ يف األصل ي درَك املعنى بتضاّمها الحًقا")

(، فعىل سبيل املثال ال 2و )صناعة لفظية( يف ضبط الكالم واملعنى الحًقا به")الوصف الخارجّي يجعل النح

الحرص، جملة: )خرق الثوب  املسامَر(، صحيحة نحويًا، مستهجنة يف املعنى بغض النظر عن صّحتها نحويًا، 

 فال ي عقل  أن يخرق الثوب  املسامَر، والعكس الصحيح، فاملسامر هو الذي يخرق الثوَب.

العام يف التخريج اإلعرايّب أن يكون عىل عالقة وثيقة باملعنى؛ ألّن هدف التخريج رّد الشذوذ  واألصل

 وتوجيه الغريب وتوضيح املعنى.

 ركًنا أساسًيا يف اللغة. وصفهويف حال تعددت التخريجات والتأويالت نلجأ إىل املعنى ب

 النّص وتخريجه، فرناه مثال، يحمل بالقياسوقد اعتمد ابن مالٍك يف كثري من األحيان عىل املعنى يف فهم 

(، واستشهد عىل ذلك ببيت أليب 3عىل إعامل املضاف إىل )غري( بجامع معنى النفّي يف )ما( الحجازيّة)

 نواس:

 غري  مأسوٍف عىل زمنٍ 

 

 ينقيض بالهمِّ والحزني  

 يج.أي أّن )غري مأسوٍف( نظري )ما قائٌم(، فاملعنى هنا هو أساس القياس والتخر 

( إذا دخلت عىل جملة اسمّية بطل عملها وأصبحت حرف 4وكذلك يف مسألة مجيء )إّن( مبعنى )نعم()

جواب، وتعامل مبا تعامل به )نعم( من عدم االختصاص يف العمل، ويبقى الجامع بينهام هو العمل، ومّثل 

 عىل ذلك بقول الشاعر:
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ل  يف الَّب و  بكََر العواذي

 

نَّهحي يَل ْمَننيي وألومً    ه 

لن َشيٌب قـد عـال   ويّق 

 

 ك وقد كربت فقـلت إنّه 

" وهو التشبيه،   واملعنى ال يطعن بصّحة اإلعراب املوافق للفظ يف الغالب، فقد عرَض ابن مالك ملعنى "كأنَّ

( قد ت هم أنَّ )كأنَّ ون كثم أشار إىل أنَّ بعَض النحاة ذهبوا إىل أنَّها قد تأيت للتحقيق، فقال: "وزعم بعض 

 للتحقيق دون تشبيه، واستشهد عىل ذلك بقول الشاعر:

 وأصبح بطن  مكَّة مقشعّرا

 

شام     كأنَّ األرَض ليس بها هي

 واستشهد بقول اآلخر: 

ني  كأينِّ حني أ ميس ال تكلِّم 

 

 ذو ب غية يبتغي ما ليس موجودا 

( ال ي فارق ها التشبيه")  ( إلثبات أنَّ التحقيق داخل يف معنى 2ين)( وأعاد تأويل الشاهد1والصحيح أنَّ )كأنَّ

 ،) ( عىل أنَّها حرف نصب من أخوات )إنَّ ج )كأنَّ التشبيه بيشٍء من التأويل، لكنَّه يف الحالتني كان ي خرِّ

وي بقي االسم بعدها اسام لها منصوبا بعده الخرب املرفوع؛ ألنَّ االختالف يف معنى األداة مل يؤثِّر يف عملها 

 ة اإلعراب.النحوي، وبني

 ثالًثا: التخريج بالَحمل عىل الشذوذ:

توجد قوانني  تحكم هذا النظام وفق مدخالٍت يتّم   -سواء أكان لغويّا أم غري ذلك  –يف أّي نظام علمّي 

جمعها، ومن ثَمَّ معالجتها واستخالصها للوصول إىل املخرجات التي تصبح قوانني يجري عليها العلم بنظام 

يندرج  تحته بانتظام، ومانعٍ لكّل ما هو خارج هذا العلم من  الدخول إليه؛ ليبقى علاًم جامعٍ لكّل ما 

 (.3منفصاًل عن غريه من العلوم)
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والنحو نظام علمي  ريايٌض له قوانني  محّددٌة مبنّية عىل االستقراء اللّغوّي للهجات الجزيرة العربّية 

فيض إىل أنحاء عّدٍة يصعب جمعها يف نحٍو واحٍد شامل، إال وأشعارها وأقوالها، فتنوع القبائل ولهجاتها ي  

أّن نزول القرآن الكريم جعل أهل العربّية ينرصفون عن نحو القبائل إىل النحو املبنّي عىل نسيج القرآن 

الكريم و لغات العرب وأشعارها، وليس عىل القرآن الكريم؛ ذلك أّن القرآن الكريم جاء شاهًدا عىل لغة 

تها وفصاحة أهلها، وحتى ال ي قال إّن النحو العريّب بني استناًدا إىل القرآن الكريم وحده، العرب وصحّ 

فصناعة النحو العريّب مبنّية عىل أن يكون شمولًيا لكّل لساٍن ناطٍق بلغة الضاد، فنحو اللغة العربّية ب ني 

 (.1ثانًيا) عىل الكثري الغالب الذي وافق أشعار العرب أواًل، ونسيج القرآن الكريم

ذُّ عن النظام النحوّي  ومهام كان هذا العمل دقيًقا فال ب دَّ من ظهور بعض الجزئيات البسيطة التي تش 

لُّ بالقاعدة عموًما، وذلك ألنّه عمل برشّي، فلو ظهر خرٌم يف قاعدة نحوية ما، لكان  بنسبة ضئيلة ال ت خي

 القواعد النحويّة. ةذلك َمدعاة إىل الشكِّ يف بقي

ومع تقادم الزمن واستقرار القواعد النحوية عامة، تصبح لغة القرآن الكريم هي اللغة املعياريّة، وبقّية  

الظواهر اللغويّة املخالفة لنسيج القرآن الكريم شاّذٌة يف االستعامل؛ فاملفهوم العميل  للشـاّذ "محصـوٌر يف 

(، "ذلك أّن الشاّذ وإن كان ظاهرة طبيعّية يف 2ئع")دائرة القليل يف موازاة الكثري، والنادر يف موازاة الشا

حتاًجا إىل تحريٍر وتدقيق وتنقيح")  (.3اللغات البرشيّة يبقى م 

و"الشاّذ بيٌت كبري يّتسع  لكّل ما شّذ عن االنصياع لعمومّية القاعدة النحويّة، ويؤكد أّن القاعدة ال تسبق 

 (.4نَضٍو تحت لواء القاعدة النحويّة")االستعامل؛ ولهذا قد يكون بعض املستعمل غري م  
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"وحكم الشاّذ أنّه استعامل صحيح فصيح يف زمانه لكّن القياس عليه ممتنع بعد زمانه، فال ت بنى عليه 

القواعد والقوانني، فعلّة شذوذه ليست يف صّحة ثبوته، بل بالقياس عليه، أو التجريد منه لعلٍل تعليمّية 

(، مع رضورة التنبه إىل أنّه ُيكن أن يتحّول الشاذُّ إىل قياٍس 1 كتبهم أحيانًا")منهجّية يومئ إليها النحاة يف

 (.2شائعٍ حسب التوزيع الكمّي لالستعامل مع الزمن مثل ظاهرة املصدر الصناعّي)

أما ابن مالك فكان يؤمن بشكل كبري أّن كلَّ ما ورد عن العرب صحيح فصيح ال شذوذ فيه، انطالًقا من 

 النص املسموع عن العرب.شبه قداسة 

فمنهج ابن مالٍك رّد الشذوذ وتخريجه وتوجيهه، استناًدا إىل القراءات القرآنّية، أو أشعار العرب، أو 

؛ لهذا انتقَد  ْد َغريَه  ج  عىل شاهٍد واحد حتى لو مل يَجي الحديث النبوّي الرشيف، فكان يبني القاعدة ويخرِّ

(، ومحمد حسن 4(، وخديجة الحديثي)3ل: محمد الخرض حسني)تخريج الشاّذ عنده بعض املحَدثني مث

 (.5عبد العزيز)

ومن املسائل الشاّذة التي خرّجها ابن مالك، مسألة إعامل )ال( عمل )ليس(، فمن رشوط إعاملها عند 

(، واستشهد ببيت النابغة 6الجمهور تنكري اسمها وخربها، إال أّن ابن مالك أجاز إعاملها يف املعرفة)

 دّي:الجع

 وحلّت سواد القلب ال أنا باغّيا

 

 سواها وال يف حّبها مرتاخّيا 

فقد أّولها عىل أّن األصل: )ال أرى باغّيا(، فحذف الفعل وانفصل الضمري، و)باغيا( حال فقاس عليها ومل  

 ي جزها. 
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 (:1ومن املسائل التي حكم ابن مالٍك بشذوذها، زيادة كان بلفظ املضارع يف بيت الشعر)

 ت تكون ماجٌد ونبيٌل أن

 

 إذا تَه بُّ شأمل بليلي  

 وسامعه عن العرب، إال أنّها ت زاد، وزيادتها مسألة قياسّية. فحكم عليه بالّشذوذ لعدم استعامله 

لكنَّ الحقَّ أنَّ التخريج عىل الشذوذ مام كان ابن مالك يسعى لتجّنبه حتى عدَّ خالد سعد شعبان من 

( ومثَّل 2الك أنَّ "ما ال تدعو الحاجة  إللحاقيه بالشواذِّ يجب  رصف ه عن ذلك")أصول االستدالل عند ابن م

(، فال يكون عند ابن مالك إال يف محّل جّر باإلضافة، 3عىل ذلك مبسألة الضمري املتصل باالسم "معطيَك")

لضمري باالسم خرَّجه عىل النصب يف املحّل؛ ألنَّ األصل أنَّ اتصال او وإن كان األخفش  قد سبق فأغرب 

 اتصااًل مبارًشا ُينعه من النصب.

 رابًعا: التخريج بالحمل عىل القياس البعيد:

ال يخفى أّن للقياس أهمية بالغة يف النحو العريّب، فهو األصل الثاين من أصول النحو العريّب، وميدان 

ىل القواعد نا بتفعيل القياس عالتفكري العلمّي النحوّي يف تقنني القواعد وضبطها، فالنحو" كلّه قياس؛ ألنَّ

 (.4والقوانني نستغني عن إثقال كواهلنا العقلّية بحفظي مستندات السامع")

بجامع الشكل الخارجي أو العمل أو  رصين متطابقني أو متشابهني،واألصل بالقياس أن يكون بني عن

، اعتمد القياس كغريه من النحاةاملضمون أو غري ذلك بني األبواب واملسائل. ومام ال شّك فيه أن ابن مالك 

 إال أنّه استخدم فكرة القياس البعيد وسيلة للتخريج اإلعرايّب.

ألة يف السعي إىل تخريج مس ويقوم القياس البعيد عىل الجمع بني عنرصين غري مرتابطني يف الظاهر

ل التخريج بالحميصعب إيجاد سند سامعّي أو أصل مطرد متداول ت قاس عليها بانسجام، وغالبا ما يكون 

َتكَلَّّفا فيه.  عىل القياس البعيد م 
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 وكان ابن مالك يوظّف القياَس البعيَد لتخريج ما يرتضيه، وملنع تخريج ما ال يرتضيه يف سبيل إخراجه.

ومن ذلك ما ذهب إليه من قياس املبتدأ املوصوف عىل الفعل يف مثل: أضارب الزيدان؟ عىل أيرضب 

ةي شبهه بالفعل، (، وحجته يف ذ1الزيدان؟) لك أّن املبتدأ املوصوف ال حاجة له إىل الخرب؛ وذلك بسبب شدَّ

فاملطلوب" من الخرب إمنا هو متام الفائدة بوجود مسند ومسند إليه، وذلك حاصل بالوصف املذكور 

 (.2ومرفوعه، فلم يحتج إىل الخرب ال يف اللفظ وال يف التقدير")

، وال وصفه، وال تعريفه، وال تثنيته، وال جمعه، ألّن ذلك كله من وبناء عىل ما تقّدم" مل يجز تصغريه

(، فالقياس هنا قياٌس بعيٌد ألّن املقيس من فصيلة األسامء واملقيس عليه من 3خصائص األسامء املحضة")

 فصيلة األفعال وكالهام فصيلة مختلفة عن األخرى، فالتكلُّف واضح يف التخريج.

ومل يك  من حذف الم مضارعها الساكن يف الجزم، كقوله تعاىل:  بجواز (كان)ومن ذلك اختصار 

(. فإن وليها ساكن امتنع حذف الم 5)وال تك  يف ضيٍق مام ُيرتون(، وكقوله تعاىل: 4)املرشكني

 مضارعها عند سيبويه، ومل ُيتنع عند يونس.
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فْت  ومذهب ابن مالك يف هذه املسألة مذهب يونس، ويعلل رأيه بقوله: "أّن هذه ذي النون إمنا ح 

 (.1للتخفيف، وثقل اللفظ بثبوتها قبل الساكن أشدُّ من ثقله بثبوتها دون ذلك، فالحذف حينئذ أوىل)

وثبوت الم مضارعها بوجود ساكٍن أو غريه أكرث من حذفها. وقد جاء يف القرآن الكريم ثبوت الالم مع 

 (3.)مل يكْن هللا ليغفر لهم، وكقوله تعاىل: (2)مل يكْن الذين كفرواإلحاقها بساكن، كقوله تعاىل: 

َل الحذف كثرياً يف كالم العرب قبل الساكن، وأورد ابن مالك شواهد الستعاملها محذوفة الالم  وقد است عمي

 (:4كقول الشاعر)

 مل يك  الحّق  سوى أْن هاَجه  

 

ر  َ ى بالرسَّ  رْسم  داٍر قد تََعفَّ

( فيحذف الالم إلمكان القول بثبوتها، وقياسه قياس عام سائٌغ 5يات")وهو يرى أن"ال رضورة يف هذه األب 

 بال رضورة احتياج، وهو هنا يخّرج حذف النون عىل غري تقّيد تخريجه بشذوذ االستعامل.

وقد علَّق محقق رشح التسهيل عىل رأي ابن مالك فقال: "هذا يدل عىل أّن الرضورة عند ابن مالك هي: 

يف الشعر،  دوحة، وهو يف هذا مخالف ملا ذهب إليه الجمهور من أنّها ما جاءتما ليس للشاعر عنه من

 (.6سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم مل يكن")

هو أْن ال فرق بينهام إال باللفظ، والقياس عليها عام سائغ، والرضورة ما خالف األصل النحوي  والراجح

دليل عىل جواز الحذف يف السعة، وإن كان ميل بحجة الوزن، وثبوت الحذف يف القرآن وهو ليس بشعر 

ريه أو علّة حتى يسهل تقص النون حرف صحيح صامت، وليس بحرف أنَّ  الإالعرب يف االستعامل إىل إثباته 

حذف نون )كان( من الرضورة ذهب إىل القياس البعيد بحمل  حذفه أو قلبه، فابن مالك عندما مل يعدّ 

 الصائت؛ ليك يصل إىل جواز االستعامل،  حرف النون الصامت عىل حرف العلة
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وهذا ب ْعٌد يف القياس بسبب اختالف طبيعة الصامت عن الصائت، لكنَّه ساعده عىل احتواء ترصّفات بعض 

الكلامت يف العربية من غري القول بالتخطئة أو الحرص بالرضورة يف داللة عىل سعة أفق القياس عنده 

له بهذا القياس كان يشري إىل أنَّ حذف النون لهجة، فهي حجة سامعية الستيعاب أشكال العربية كلها، ولعّ 

 ثابتة، وما القياس إال وسيلة يف التسويغ، ال أكرث.

 خامًسا: التخريج باالنفتاح عىل آراء النحاة:

اها أّن شيًئا من الوهم يف فك  كتب النحو عرب التاريخ يجدر بنامثة فكرة خطريٌة ترّسبت إىل ة ر ذكرها، مؤدَّ

املذاهب واآلراء النحويّة قد أّدى إىل سوء الفهم، وكانت النتيجة ظهور ما ي عرَف  باملدارس النحويّة 

 .وأشهرها: مدرسة البرصة، ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد

لِّ أهل  وهنا البدَّ لنا من وقفة مع فكرة املذهبّية يف النحو العريب، تلك الفكرة التي طَغْت عىل عقول ج 

ب  ومدارس وجامعات، فهذا بيرْصييُّ العربيّ  ، كل   ،وهذا كويف   ،ةي حتى ظنُّوا أّن النحاَة مذاهي وذاك بغدادي 

 حسب املركز العلمّي الذي خرج منه.

يات أول  ما يخطر يف ذهن السامع أّن النحَو أنحاٌء، نحٌو للبرصة ونحٌو للكوفة ونحٌو  وعند سامع هذه امل َسمَّ

أنّه نحٌو واحٌد ال خالف فيه، فاملبتدأ مرفوٌع عندهم جميًعا، واملفعول  منصوٌب،  لبغداد، ونحٌو... مع

واملضاف مجروٌر، ونحو  الفّراء ال يختلف عن نحو أهل البرصة، وغريها من األمثلة التي تثبت أنّهم 

 (.1اجتمعوا عىل نحٍو واحٍد مع اختالف املسّميات)

نعها النحاة  وأميل إىل رأي محمد عبد الفتاح الخطيب يف أنَّ النحو العريّب "مدرسة واحدة تعاور عىل ص 

جميعا منذ أن ب دئ وضع أصول هذا العلم حتى تشّعبت دراسته يف البرصة والكوفة وبغداد واألندلس 

 (.2ومرص والشام ... إلخ")
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م قد أخذوا لّهأصول النحو العريّب واحدٌة تواضع عليها أهل النحو والعربّية يف صناعة النحو وتقنينه، فكف

بالسامع والقياس والعلل والعامل كقانوٍن رئييسٍّ ال خالف فيه وال تجاوز له، وعند اطالق مصطلح 

املذهب، يف )مذهب البرصيني( مثال، البدَّ لنا من فهمه وتحليله، "فاملذهبّية فلسفٌة فكريّة بأ سس وبأصول 

ي كالدستور الذي تستند  إليه التقعيدات ومبعتقدات وبرؤى يف البحث العلمّي وغاياته ومقاصده، وه

واملسائل يف القبول والرفض والجواز، فال تنفّك عن االستناد إىل مواّده ورؤاه، لتكون يف استمدادتها منه 

ليا من التامسك واالنسجام يف إُيان به منهَج بحٍث وخارطة طريق يف العلم والحياة") (، 1عىل درجة ع 

يف النحو العريّب، إمنا هو مذهب واحد. وتكرُيًا ملدينة البرصة، حارضة العلم  وبناء عليه ال وجود للمذاهب

ي النحو بالنحو البيرصّي) مِّ  (.2اإلسالمّية آنذاك، ومولد النحو العريّب، س 

أما خالف النحاة فسببه األول هو اختالف درجة الفهم يف أخذهم للمستند العلمّي، يؤدي إىل تعدد 

التوجيه والتدقيق والعمل بآليات القياس والسامع وغريها، مام ي فيض إىل آراء االجتهاد يف التفسري و 

 مختلفة؛ أي أّن االختالف هو اجتهاد.

عىل اعتبار وجود مدرسة نحوية عند بعض النحاة  –وال يعني ظهور خطأ يف رأي نحويٍّ ما، أو مدرسة ما 

مثل باقي العلوم، فيه درجة عالية من  ضعف رأيهم وعدم متكُّنهم، ذلك أّن علم النحوي عمٌل برشي   –

 الصوابّية ودرجة متدنِّيٌة من الشذوذ، وإمنا السبيل يف التوجيه والتفسري.

فمقتىض الصواب العلمّي هو االتفاق عىل األصول العامة للنحو العريّب يف العموم، وإن حصل خالف فهو 

 (.3شكل من أشكال االجتهاد الناتج عن القصور يف التطبيق)
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أما ابن مالك فقد كان صاحب حجة قويّة، مع نهجٍ علميٍّ واضحٍ يف رشح التسهيل، فقد كان يأخذ بجميع 

اآلراء النحويّة من غري تحّيز، فتارة ُييل إىل رأي البرصيني، وأخرى ُييل إىل رأي الكوفيني، فلم يكن يتعصب 

عه يف قبول املسموع لرأٍي عىل آخر، مع العلم أّن معظم آرائه كانت مّتفقة مع رأي الب رصيني، إال أن ّتوسُّ

جعله موافًقا يف هذا السلوك للكوفيني بشكل كبري، فآراء النحاة كلها حجة يف التخريج عنده طاملا أنها 

تجمع تراكيب العربّية يف دائرة الصحيح الفصيح، فكانت هذه اآلراء من املسالك التي سلكها يف الرشح 

 والتوجيه والتخريج.

السيوطّي هذا الرأي قبلنا بكثري، فقال: "البن مالك يف النحو طريقة سلكها بني طريقتي البرصيني  وقد أكَّدَ 

والكوفيني؛ فإّن مذهب الكوفيني القياس عىل الشاّذ. ومذهب البرصيني اتّباع التأويالت البعيدة التي 

، وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غري حكم عليه بقياس وال تأ  ويل؛ بل يقول إنّه شاذ  أو خالَفها الظاهر 

 (.1رضورة..." )

ومل يكن ابن مالك من املتعّصبني آلراء النحاة، بل كان يعرض اآلراء املختلفة بشكل عام، ويوازن بينها، 

دّعاًم إياه بالحجج والرباهني، من  غايٌر ذكره بأسلوب علمّي، م  فيؤيّد رأيًا أو يردُّ عليه، فإن كان له رأٌي م 

 راء غريه من النحاة.آل  غري استنقاٍص 

ا؛ غري مقبولة لنحويٍّ م فقد كان يحرتم اختالف وجهات النظر يف التأويل النحوّي، وإذا وصل إىل نتيجة

اعتذر له، ورمبا صحّح خطأه، أو وجهه بطريقة صحيحة، ومثال ذلك قوله: "وغلَّط سيبويه من قال: إنهم 

 (.2 َمريّض منه رحمه هللا .." )أجمعون ذاهبون، وإنك وزيٌد ذاهبان ... وهذا غري
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ه عىل التخريجات اإلعرابية، ورّدها إذا وردت عند غريه من النحاة  ومام يتميز به أسلوب ابن مالك، حرص 

لت يف ضمري الشأن محذوفا، ووليها يف اللفظ ال الجر  فِّفت وأ عمي يف مثل قوله: "وزعم أبو عيلٍّ أّن )لعّل( خ 

( عىل أصلها. وال يخفى ما يف هذا من تكلف") مفتوحا تارة ومكسورا تارة،  (.1والجر به، و)لعلَّ

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

 (.2هلل")

واملتتبع آلراء ابن مالك يجدها يف معظمها جاءت مؤيّدة رأي سيبويه واألخفش ويونس والفراء والشلوبني 

والسريايفّ وابن الرّساج وغريهم من العلامء، وكان كثريًا ما يناقش آراء العلامء أمثال أيب عيّل الفاريّس 

 والكسايئ وغريهام.

ن رأي القدماء وكبار النحاة يف العموم، فهو مؤيٌِّد ملعظم ما ذهبوا وقد وجدت  أّن ابن مالك ال يخرج ع

إليه وأقّروه، وإن شذَّ عنهم برأّي ما، التمس لهم العذر باعتبار املسموع تراثًا خالًدا له مكانته بني النحاة؛  

 فكالم العرب حجة.

ل وتخريجاته، فاملدقق  يف رشح التسهيإال أنّه كان قد ظهر عنده يشٌء من االنتقاد الالذع أحيانا للزّمخرشّي 

دها ويردُّها بل وي شنِّع  عليه  يجد أّن ابن مالٍك كان يتحني الفرصة لذكر آراء الزمخرشّي، وغالًبا ما كان ينتقي

 وعليها إن كانت مخالفة آلرائه يف مسألة ما، ومل يرَض منه إال مسائل معدودات.

ص الزمخرشّي ال عىل آرائه، وذلك حسب ظّني ألّن وظاهر األمر أّن سخط ابن مالٍك كان عىل شخ

نيًّا، ومعلوم ما بني الفرقتني من خالف كبري. الزمخرشّي كان شيعيًّا معتزالً  وابن مالٍك كان س 
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وَما أْرَسلَْناَك إاّل كَافًَّة ( يف قوله تعاىل: 1إعراب )كاّفة( ) –وهي كثرية  –ومن املسائل التي خالفه فيها 

فالزّمخرشيُّ أعربها عىل أنّها صفة لـ )إرسالة(، فحذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه، ورّد  (2،)للّناسي 

ابن مالك عليه بأّن العرب مل تستعمل كلمة )كافة( إال حااًل، وجاءت يف اآلية الكرُية حااًل من الناس، 

 واألصل للّناس كاّفة، أي جميًعا.

)كلمته فوه إىل يفَّ( نادر، وهو من املسائل التي  قولهم: ومن ذلك قول ابن مالٍك: "وزعم الزمخرشّي أنّ 

 (.3حرفته عن الصواب، وعجزْت نارصه عن الجواب ..." )

ما ذهب إليه الزمخرشّي من جواز مجيء الجملة الفعلية يف  –وهي قليلة  –ومن املسائل التي وافقه فيها 

ون باهللالزمن املايض حااًل يف قوله تعاىل:  ر  (، عىل تأويل: كيف تكفرون 4) وكنت م أْمواتًاكَْيَف تكف 

ٌر بصّحة تأويل  وقّصتكم هذه أو عىل إضامر )قد( ... ومل يرد ابن مالٍك رأي الزمخرشي، فسكوته مشعي

قال: "حاصل كالم الزمخرشّي أّن وقوع الفعل املايض لفظًا ومعًنى حاال جائز لكن برشط تقدم فالزمخرشي، 

 (.5))قد( عليه ظاهرة ومقدرة"

وقد أيّد ابن مالك توجيه الزمخرشي بالقياس عىل إعامل املضاف إىل )غري( بجامع معنى النفّي يف )ما( 

 (:6الحجازية، فقال يف البيت املنسوب أليب نواس)
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 غري  مأسوٍف عىل زمنٍ 

 

 ينقيض بالهمِّ والحَزن  

 أي أنَّ )غري مأسوٍف( نظري )ما قائم( . 

ف إليه، وما بعده )عىل زمٍن( الجارُّ واملجرور سدَّ مسّد الخرب؛ ألنهام كاليشء فـ )غري( مبتدأ والوصف مضا

 الواحد.

 التخريجات اإلعرابّية بني البحث والتعليم:

تنحرص وظيفة النحو واإلعراب يف جوهرها يف تقويم اللّسان وصونه عن الخطأ والّزلل قدر اإلمكان، 

ة النحو إمنا بنيت لتعليم الناس لغتهم بعد فساد األلسن والهدف من هذه الوظيفة هي الّتعليم، فصناع

 وظهور الشذوذ واللّحن والخطأ. 

فعمل النحاة كان يقوم عىل ترسيخ القواعد وتعليمها وتقويم األلسن وضبطها. وقد أرشنا سابًقا إىل أنّه ال 

ٌي يّتصف بالنقص النابع ب دَّ من وجود بعض الظواهر الشاّذة واالنزياحات يف اللّغة؛ ألن العمل عمٌل برش 

َعهم االجتهاد يف احتواء أيِّ خرٍق ملا شادوه من قوانني  من الطبيعة البرشيّة، إال "أّن النحاة اجتهدوا ما َوسي

وقواعد، ولكنَّهم يف الوقت نفسه كانوا موضوعّيني وصادقني يف اإلقرار بوجود ما ي حَفظ  وال ي قاس عليه لئال 

ثَِّق يف كتب 1لصناعة النحويّة")تنخرم القوانني، وتفسد ا (، فأي خطأ يظهر أثناء مدارسة كالم العرب أو و 

النحاة السابقني إمنا هو شاذ  أو سهٌو وجب تصحيحه وتوجيهه حتى ال يخرج عن املضمون العام للقواعد 

 إن أمكن ذلك.

 .وتيسريه عىل املتعلّمنيلذلك لجأ النحاة إىل تخريج هذه الظواهر الشاّذة، والهدف من ذلك تعليم النحو 

والتخريج سالح ذو حّدين، فهو من جهة يؤدي إىل توسيع املادة اللغويّة وإثرائها بالتخريجات التي تساعد 

يف فهم النص اللغوّي بأكرث من وجه، وبالتايل تنمّية املهارة اإلعرابّية لدى الطالب يف املراحل املتقّدمة، ومن 

 لدى الطالب وزعزعة ثقتهم بالقاعدة النحويّة، "جهة أخرى تعمل عىل ظهور مشكلة 
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فإذا تعلم الطالب أّن 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 شذوًذا كام 

 لشاعر:يف كلمة )تقرآن( من قول ا

 أن تقرآني عىل أسامء ويَحكام

 

را أحدا   مني السالم وأن ال ت ْشعي

لها الطالب من القانون املنتظم األول قد ترضرت من معرفة الحالة الشاّذة،   فإّن املنفعة املنتظمة التي حصَّ

ن البيت يف ين ممع الّتنبه إىل ما ال يخفى عىل الطلبة من التزام الشاعر بالقانون املنتظم يف الشطر الثا 

را( حتى إن سّوغنا الشذوذ بالرضورة الشعريّة أو اللهجة أو القلّة، فال عجب أن يصبح متثُّل  كلمة )ت ْشعي

لًة") عضي ( عند الطلبة، فدراسة النحو ليست صعبة، وإمنا هذا النوع من 1قوانني النحو فيام بعد م 

 الطالب.التخريجات هي التي تجعل من النحو علام صعبا ال يتقبله 

 تنقل الطلبة "من مستوى النحو التعليمّي إىل مستوى النحو يف املرحلة التعليمية الجامعية فالتخريجات

نه غالًبا، إىل املستوى املتقدم، 2العميّل") (، وبهذا يكون قد خرج من املستوى التأسييّس الذي مل ي تقي

 كميلّية املتقدمة.فإتقانه للقواعد األصولّية العامة أهم وأوىل من الفروع الت

ومام ينبغي التنبه له أّن التخريجات تعمل عىل زيادة املادة التعليلّية والتفسرييّة يف النحو العريب من غري 

ّثل خرًقا للقواعد وإمنا  أن تزداد وزن القواعد إال مبقدار بسيط يف التخريجات والجوازات، عىل أنّها ال مت 

 تفسريًا وتوضيًحا لها.
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ه هو أّن التخريجات االحتوائية للشاذ والنادر والغريب أداة سلبّية يف املرحلة التعليمّية وما نخلص إلي

وجب عىل املشتغلني بالنحو االبتعاد عنها يف أثناء املامرسة التعليمّية، واإلبقاء عليها كوسيلة ملكافحة 

 الحاالت الشاّذة التي تظهر بشكل طارئ يف العملّية التعليمّية املتقدمة.

ا يف مستوى البحث النحوّي، فمن الرضورّي البحث عن العلل والتخريجات حتى لو كانت من عويص أمّ 

اإلعراب وغريبه؛ ألنَّها تكون ضمن مستوى غري تعليمّي بهدف تعليم البحث العلمّي، واملناقشة بني ذوي 

الذي  م هو املعيار الدقيقاالختصاص الدقيق يف النحو، كام يف جدل النحاة يف اإلعراب والعلل؛ ولهذا فاملقا

د صواب اإلغراب يف التخريجات، فام يناسب مقام التعليم بني الطلبة قد ال يناسب مقام البحث بني  يحدِّ

 العلامء.

ولكنَّ ابن مالك مل يكن يفصل بني املقامني أو املستويني عىل الدوام؛ ألنَّه كان ينظر إىل النحو كلّه عىل أنَّه 

 يشٌء واحد.
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 الخامتة
 

تناولت الدراسة البناء العلمّي لشخصّية ابن مالٍك وتخريجه اإلعرايب يف كتاب " رشح التسهيل" ضمن 

 أبواب النحو العريب، ومن ثم بيان املنهج واملسلك البن مالٍك يف التخريج اإلعرايّب.

 وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

مع نصوص االحتجاج ملا له من أهمّية يف ظّل القواعد  أّن مبدأ التخريج اإلعرايّب هو تأكيد فكرة التالصق

 النحويّة يف العرص الحديث.

 أّن عملّية التخريج هي مخرج علمّي ملا يبدو يف ظاهره مخالف للقواعد النحوية.

أّن بروز ظاهرة التخريج عند ابن مالك كان سببها اطالعه عىل محفوظ العرب، وعنايته بالحديث النبوي 

 الرشيف.

كان صاحب منهجّية واضحة يف تخريجه للمسائل النحوّية، وكان منفتًحا عىل آراء النحاة مبتعًدا عن أنّه 

 التعصب واملغاالة.

أّن التخريج اإلعرايّب أداة سلبّية يف املرحلة التعليمّية الجامعّية وجب عىل املشتغلني بها االبتعاد عنها أثناء 

ل البحثّية يف املرحلة التعليمّية املتقدمة، مع رضورة الفصل بني العملية التعليمّية، واعتبارها من الوسائ

 املرحلتني.
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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. 


