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. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير
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تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
التوجيه الصوتي لظاهرتي (اإلظهار واإلدغام) عند الدمياطي (ت1117:هـ) في كتابه
ِ(إتحاف فضالء البشر) -دراسة تحليلية-

كاللة أحمد كاللي و عبدالستار فاضل خضر

داللة ظاهرة العدول في كتاب (معترك األقران) للسيوطي (ت911هـ) التذكير والتأنيث -
َ
ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
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تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي

َ
مقدمة في علم حروف الهجاء في باب األلف اللينة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
رافع ِإبراهيم محمد ِإبراهيم
(ت 817هـ ) تحقيق و دراسة
َ
َ
التشبيه املركب في كتاب مداواة النفوس وتهذيب األخالق البن حزم األندلس ي (ت456 :هـ)
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الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب
ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239

اإلظهار في مقام ضمير الرفع (املتصل ،املنفصل) دراسة نحوية داللية في كتاب رياض
ِ
282 - 259

الصالحين من كالم سيد املرسلين للنووي ت  676هـ
فاتن سالم محمود و رحاب جاسم العطيوي
مرويات األسعدي من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني ٌ
جمع ودراسة
ِ
سعد خطاب عمر
موقف املستشرق غارسيه غومس من الشعر األندلس ي

َ
سعدية أحمد مصطفى

312 - 283
342 - 313

الخوف الديني في الشعر األندلس ي في القرن الخامس الهجري
َ
رغدة بسمان الصائغ و فواز أحمد محمد
املرجعيات الثقافية في رواية يوليانا لنزار عبدالستار
قيس عمر محمد

َ
شعرية العنونة في شعر أحمد جار هللا
ُ
ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة دراسة أسلوبية

محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
442 - 415
474 - 443

حبوث التاريخ واحلضارة اإلِسالميَّة
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َ
َ
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زياد عالء محمود و نزار محمد قادر
محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
هجرة القبائل من الجزيرة العربية الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
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َ
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494 - 475
520 - 495
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714 - 691
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ً
عذراء صليوا شيتو
نموذجا
اإلسالمي
ِ

764 – 715
818 – 765
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َ
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842 – 819

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ
أثر السياق القرآني في ورود الصفات الخبرية املوهمة للتجسيم
ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
سالم جاسم عبدهللا العزي

892 – 869

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

َ
تقويم كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها
َ
عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

تنوع األَوجه اإلِعرابيَّة للمرفوعات يف كتاب
(مترين الطُّلَّاب يف صناعة اإلِعراب)
للشيخ خالد األَزهريّ(ت905هـ)
نسرين أَمحد حسني السادان ّي  حممد ذنون فتحي
تأريخ التقديم2021/6/25 :



تأريخ القبول2021/7/24 :

المستخلص:

ُّ
تعدد أوجه اإلعراب ظاهرةٌ معروفةٌ في َّ
تهدف إلى تجلّي ِس َع ِة
النحو العربي؛ إذ
ُ
العربيَّة وثرائِها واستيعابِها للعديد من المعاني في اللَفظَة الو ِ
احدة ,وتُركز هذه الدراسة على
َ
َ
َ
بيان أثر االختالف بين َّ
النحويين في األوجه اإلعرابية للمرفوعات بأخذ رأي األزهري ثَُّم
ِ
عرضه على ال ُم ِ
المرادي,
عربين من َّ
الشراح كالم ّكودي ,و ّ
الصبان ,واألشموني ,وال ّشاطبي ,و ُ
األرجح في توجيه
الرأي
َ
مع إجراء دراسة موازنة بين األوجه اإلعرابية ُب ْغَية الوصول إلى ّ
ظم ألفية ابن مالك
اللفظة واعراب الكلمة,
ويعالج البحث قضية تعدد أوجه اإلعراب في َن ْ
ُ
وأسبابه؛ إذ ُي ُّ
عد أَ َّول دراسة التفتت إلى دراسة متن منظوم من ناحية اإلعراب ,وتبيَّن من
أن المرفوعات في نظم األلفية تحتمل توجيهات إعرابية َّ
خالل الدراسة َّ
عدة ,قد تكون بين
المرفوعات وحدها مثل( :المبتدأ والخبر) ,و(المبتدأ ونائب الفاعل) ,أو قد تكون بين

المرفوعات وغيرها مثل( :المبتدأ والمفعول به) ,و(المبتدأ والحال) ,و(المبتدأ والعطف),
وغيرها.
الكلمات المفتاحية :تعدد األوجه ,اإلعراب ,المرفوعات.
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مقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على سيدنا محمد ,وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد:

ُي َعد ُّدد كتدداب (تمدرين الطددالب فددي صددناعة اإلعدراب) للشددي خالددد األزهددري(ت905هدد)
دت بددنعر ِ
مددن الكتد ِ
اب (مد ِ
دتن ألفيددة ابددن مالددك)(ت672ه دد) ,وتُ َعد ُدد هددذه الظدداهرة -
دب التددي ُعنِيد ْ
أن َيعتَنِددي بهددا ِ
اب المتد ِ
الدار ُسددون َّ
للنحددو العربددي
ينبغددي ْ
دون -مددن الظ دواهر المهمددة التددي َ
إع در َ
َّ
داعدنا علدى معرفدة اإلعدراب تطبيقدا ,ولدي تنظيد ار فحسدب م ْدن خدالل
كتب تطبيقيدةٌ تُس ُ
ألنها ٌ
كتب َّ
النحو ,وقد اعتنى الشي خالد األزهدري بدنعراب المفدردات والمركبدات فدي كتابده ,وهدذه

خصص دةٌ لتندداول ظدداهرة اإلع دراب اإلف درادي فددي (المرفوعددات) فحسددب مد ْدن خددالل
الد ارسددة ُم َّ
النصد ِ
انتقيناهدا وفددق التقسدديم التددي( :المبتددأ والخبددر ,المبتدددأ ونائددب
وص التددي
مجموعدة مد َدن ُّ
َ
الفاعددل ,المبتدددأ والمفعددول بدده ,الخبددر والمفعددول بدده ,المبتدددأ والحددال ,الخبددر والحددال ,المبتدددأ

دار العمد د ُل عل ددى الم ددنهج
والعط ددف ,نائ ددب الفاع ددل والمفع ددول ب دده ,الفاع ددل والح ددال) ,وق ددد س د َ
ِ
الصددبان,
المعد ِدربين مددن الشد ّدراح كددالم ّكودي ,و ّ
التحليلددي بأخددذ رأي األزهددري ثُد َّدم ْ
عرضدده علددى ُ
واألش ددموني ,وال ّش دداطبي والمد درادي ,م ددع إجد در ِ
اإلعرابي ددة ُب ْغَي ددة
درس ددة موازن ددة ب ددين األوج دده
اء َا
َ
ُ
عراب الكلمة.
أي
الوصول إلى الر ِّ
األرجح في توجيه اللَ ْف َ
َ
ُ
ظة وا َ
داد عليهددا ورسد ّدخت دعددائم هددذه الد ارسددة :شددروح
ومددن أَبددرز المصددادر التددي تد َّدم االعتمد ُ
األلفيد ددة لكد ددل مد ددن (ابد ددن الند دداظم والم د درادي والم ّكد ددودي وابد ددن عقيد ددل ,والشد دداطبي واالشد ددموني
والحد ددازمي) ,وكتد دداب (حاشد ددية الصد ددبان علد ددى شد ددرح االشد ددموني) ,فضد ددال عد ددن طائفد ددة مد ددن

دالج البحددث قضددية تعدددد أوجدده
المصددادر والم ارجددع اللغويددة األُخددرا التددي أغنددت البحددث ,ويعد ُ
طم ألفية ابن مالك وأسبابه ,إذ ُيع ُّدد اول د ارسدة تلتفدت إلدى د ارسدة مدتن منظدوم
اإلعراب في َن ْ
من ناحية اإلعراب.

حاولنددا فددي
وقددد اقتضددت الد ارسددة تقسدديم البحددث إلددى :توطئددة ومبحثددين وخاتمددة,
َ
ذكرَنددا التعد ُّددد اإلع اربددي بددين
التوطئددة بيددان معنددى المرفوعددات و َ
أقسددامها ,وفددي المبحددث األول ْ
تطرقن ددا إل ددى التَع د ُّددد اإلع ارب ددي ب ددين المرفوع ددات
المرفوع ددات ,وأم ددا ف ددي المبح ددث الث دداني فق ددد
َ
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وغيرهددا ,وانتهددى البحددث بخاتمددة َوذكرنددا فيهددا أهددم نتددائج البحددث ,وأخيد ار اتقدددم بعظدديم الشددكر
والتقدددير إلددى اسددتاذي الك دريم االسددتاذ الدددكتور محمددد ذنددون يددون  ,الددذي لددم يد ِ
دأل جهدددا فددي

دي مدن مشدكالت ومسدائل هدذا البحدث حتدى
تقديم النصح والتوجيه فدي معظدم مدا اسدتغلق عل ّ
تم بهذا الشكل.
َّ
 توطئة :المرفوعاتِ
أساسيات الجملة العربية؛ َّ
الع ْمددةُ فيهدا ,التدي ال تَخلدو جملدة
(المرفُ َ
ألنهدا ُ
وعات) م ْن َ
تُ َع ُّد َ
قل الكددالم دونهددا) ,)1والمرفُوعددات فددي العربيددة هددي :اْلفَ ِ
اعددل,
فض دلَةٌَ ,ي ْسددتَ ّ
منهددا ,ومددا عددداها ْ
َ َ ُ
ُ َ
َِّ
ِ
ِ
اسدم
َ
ونائب اْلفَاعل َ -و ُه َو الذي يعبدرون َعندهُ بمفعدول َمدا لدم يسدم فَاعلده  -واْل ُمْبتَ َددأ َوخبدره ,و ْ
اسددم َمددا ُح ِمددل ِفددي رفددع ِاال ْسددم َونصددب اْل َخَبددر علددى (لَد ْدي َ ),
دان َوأ َ
َكد َ
َخ َواتهَددا االثنتددي عشد َدرة ,و ْ
(ال) الَّتِددي
َخ َواتهَدداَ ,وخبددر َ
َو ِهددي أحددرف أ َْرَب َعددة َن ِافَيددةَ ,و ِهدديَ :مددا َوَال والت وا ْنَ ,وخبددر (إِ َّن) َوأ َ
ِ
َخ َواتهَددا ,والتددابع
ضددارر اذا تجد ّدرد مددن ناصددب وجددازم ,وخبددر َكدداد َوأ َ
لنفددي اْل ِجد ْدن  ,واْلف ْعددل اْل ُم َ
للمرفددور ,وهددو أربعددة أشددياءَّ :
البد َددل( ,)2وذكد َدر األزهددري (واحدددا
دت ,والعطد ُ
النعد ُ
دف ,والتوكيددد ,و َ
ِ
ونائِدب الفَاعدل,
الع ْ
المبتَددأ و َ
دات تََنوع ْ
وع ْ
طدف َ
للمرفُ َ
الخَبدر و َ
دت أعاريبهدا بدين ُ
وسبعين) ُموض َعا َ
ومن أجل اإليفاء بعنوان البحث قسمنا هذا البحث إلى مبحثين اثنين؛ هما:
 -المبحث األول :التعدد اإلعرابي بين المرفوعات

دت المرفوعددات الدواردة فددي نظددم األلفيددة متنوعددة وتحتمددل أكثددر مددن توجيدده كددان ال بددد
لمددا كاند ْ
من تقسيمها وفق التي:

) (1ينظر :شرح المفصل الزمخشري ,يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ,أبو
البقاء ,موفق الدين األسدي الموصلي ,المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت 6٤٣هد) ,قدم له :الدكتور
إميل بديع يعقوب ,دار الكتب العلمية ,بيروت – لبنان ,ط ,1ت  1٤22هد  2001 -م ,ج,1ص .200

) (2ينظر :شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ,عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن

يوسف ,أبو محمد ,جمال الدين ,ابن هشام (ت 761هد) ,تحقيق :عبد الغني الدقر ,الشركة المتحدة

للتوزيع – سوريا ,د ط ,د ت ,ص ,20٤وينظر :متن الجرومية ,أبو عبداهلل محمد بن محمد بن داود
الصنهاجي ويليه ملحة اإلعراب ألبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري ,دار الصميعي ,ط ,1ت

1٤19هد199٨-م ,ج,1ص.11
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أ -المبتدأ والخبر :قبل الدخول في تحليل المواضع التي اختلف اإلعراب فيه بين كدل مدن

الم َج َّدر ِ
دان ل سدناد ,نحدو
(المبتَدأ والخبر) ال بد مدن تعريدف ُمقتَضدب لهمدا ,فهمدا :ااالسدمان ُ
ُ
ِ
الم د َدراد بالتَ َجري ددد :إخال هم ددا م ددن العوام ددل الت ددي ه ددي (ك ددان) َّ
و(إن),
قول ددك( :زي د ٌدد ُمن َ
طل د ٌ
دق)؛ و ُ

و(ظن) وأخواتهاَّ ,
َّ
دخت حكدم االبتدداء واالخبدار إلدى حكدم ,واَّنمدا
ألنهمدا إذا لدم َيخلدوا منهدا نس ْ
اشترط في التَجريدد أن يكدون ِمدن أجدل ِ
اإلس َدناد؛ َّ
ألنهمدا لدو ُج ّدردا ال ل سدناد ,ل َك َاندا فدي ُحكدم
ْ
ْ
َ
ألن اإلع د َدراب ال َيس د ُّ
أن َيْن َع ددق به ددا غي د ُدر ُم ْعرب ددةَّ ,
العق ددد
األص د َدوات الت ددي َحقَه ددا ْ
دتحق إال بع ددد َ
وكونهُ َما ُم َج َّدرِدين ل سدناد هدو َرِاف ُعهُ َمدا؛ َّ
ألنده معندى قدد تناولهمدا معدا تنداوال واحددا
والتَركيبُ ,
()1
ِم ْن حيث َّ
الف فدي
إن اإلسناد ال َيتَأتَّى دون طرفين :مسدند ومسدند إليده ا  ,وقدد وقدع االخدتِ ُ
ِ
سع ِة مواضدع وفدق مدا ذكدره األزهدري ,وسدننتقي منهدا نمدوذجين
(المبتَدأ و َ
الخَبر) في ت َ
تحديد ُ

فقط ,هما:

 -1يقول ابن مالك في فصل (النكرة والمعرفة)(:)2
أ َْو َوا ِقعٌ َم ْوِق َع َما قَ ْد ُذ ِك َار
َن ِك َرةٌ قَا ِب ُل (أ َْل) ُم َؤثَِّار
شرح ابن الناظم البيت بقولهَّ :
اإن النكرة ما تقبل التعريف باأللف والالم ,أو تكون بمعنى
ما يقبله ,فاألول :كرجل وفر  ,فننه يدخل عليهما األلف والالم للتعريف ,نحو :الرجل

والفر  ,والثاني (ذو) بمعنى صاحب ,فننه نكرة ,وان لم يقبل التعريف باأللف والالم ,فهو
في معنى ما يقبله ,وهو (صاحب) ,واحترز بقوله( :م ث ار) من العلم الداخل عليه (األلف

والالم) للمح الصفة ,كقولهم في حارث وعبا  :الحارث والعبا ا(.)٣
يرا األزهري من َّ
أن كال من (َن ِك َرةٌ) و(قَابِ ُل) يحتَ ِمل وجهين إعرابيين ,ففي الوجه
ب ( َن ِك َرةٌ) :مبتدأ ,وجاز االبتداء بها مع َّأنها نكرة كونها في معرض التقسيم ,أو
عر ُ
األول تُ َ
) (1شرح المفصل ,ج ,1ص.221

) (2ألفية ابن مالك في النحو والصرف المسماة (الخالصة في النحو) ,أبو عبداهلل محمد جمال الدين بن
عبداهلل بن مالك االندلسي (ت672هد) ,تحقيق وخدمةُ :سليمان بن عبدالعزيز العيوني ,مكتبة دار
المنهاج ,الرياض -المملكة العربية السعودية ,ط ,1ت1٤2٨هد200٨ -م ,ص.76

) (٣شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ,بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك (ت

 6٨6هد) ,تحقيق :محمد باسل عيون السود ,دار الكتب العلمية ,ط,1ت 1٤20هد  2000 -م ,ص.٣٣
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ِ
ب :خب ار
عر ُ
لكونها جارية على موصوف محذوف  ,أي( :اسم نكرة) ,أما (قَاب ُل) فتُ َ
ِ
ِ
قل (قَابِلَة)؛ ليطابق المبتدأ في التأنيث َّ
الم ْع ِرفَة)
ولم َي ْ
ألن وصفي َ
َ
للمبتدأ(نك َرةٌ)ْ ,
(النك َرة و َ
حاضر ,والوجه الثاني :يحتمل أن يكون
قائمان باالسم ,وهو ُم َذكر كما تقول :العَّالمةُ
ٌ
()2
(قَابِ ُل) مبتدأ م خ ار ِ
صر األشموني على ذكر وجه وهو
َ
و(نك َرةٌ) خب ار مقدما  ,في حين اقتَ َ
()٣
أنِ :
أل) :خبرا .
المسوغ قصد الجن  ,و(قَابِ ُل ْ
َّ َ
ا(نك َرةٌ) :مبتدأ ,و ّ
ِ
(ن ِك َرةٌ)
جاء به االشموني ذاك ار رفض البعض فكرة مجيء َ
وعلق الصَّبان على ما َ
مسوغ ,وعلَّلوا ذلك َّ
(الم َعَّرف) ال
بأن (التعريف) غير َم ْح ُمول على ُ
مبتدأ :احتى يحتاج إلى ّ

تصور ساذج ,أي :ال ُح ْك َم معه كما صرح به
حمل مواطأة وال حمل اشتقاق ,بل هو
ّ
التصور الساذج مجرد (التعريف) ال مجمور القضية
(الميزانيون) ,وفيه نظر ال يخفى؛ إذ
ّ

عن الحكم ,ودعوا أن (التعريف) غير
(الم َعَّرف والتَ ْع ِريف) إذ ال تخلو قضية ْ
المركبة من ُ
(الم َعَّرف) أصال ينبغي حملها على معنى أن المقصود من (التعريف)
َم ْح ُمول على ُ
فتأمل,
(الم َعَّرف) ال حملُه عليه ,وا ْن كان ِحملُه عليه َح ْم َل مواطأة الزما َّ
تصور ماهية ُ
ّ
) )1من مسوغات االبتداء بالنكرة التي تتبعها الَّنحاة :الوصف ,وذلك نحدو قولده تعدالىَ { :ولَ َع ْب ٌدد ُمد ْ ِم ٌن َخ ْي ٌدر
ِم د ْدن ُم ْش د ِدرك و ,وخل ددف موص ددوف كق ددول الع ددرب :ض ددعيف ع دداذ بقرمل ددة (أي :إنس ددان ض ددعيف) ,وق ددد يك ددون
الوصف محذوفا ,ومنه :السمن منوان بدرهم (أي مندوان منده) ,أَو التفصديل والتقسديمَ ,ن ْحدوَّ ( :
الندا
أكرمته َورجل أهنته) ,ينظر( :مغني اللبيب عن كتب األعاريدب ,عبدد اهلل بدن يوسدف بدن أحمدد بدن عبدد اهلل

رج َدال ِن

ابن يوسف ,أبو محمد ,جمال الدين ,ابن هشام (ت 761هد) ,تحقيدق :د .مدازن المبدارك ,محمدد علدي حمدد

اهلل ,دار الفكددر – دمشددق ,ط ,6ت  ,19٨5ص ,61٤وينظددر :ارتشدداف الضددرب مددن لسددان العددرب ,أبددو
حيددان محمددد بددن يوسددف بددن علددي بددن يوسددف بددن حيددان أثيددر الدددين األندلسددي (ت  7٤5هدد) ,تحقيددق وشددرح

ودراسة :رجب عثمان محمدد ,مراجعدة :رمضدان عبدد التدواب ,مكتبدة الخدانجي بالقداهرة ,ط ,1ت  1٤1٨ه د

 199٨ -م ,ج ,٣ص.)1100

) (2ينظر :إعراب ألفية ابن مالك المسماة (تمرين الطالب في صناعة اإلعراب) ,الشي خالد بن عبداهلل

للعالمة ابن هشام
األزهري وبهامشه شرح الشي خالد المسمى (موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب) ّ
األنصاري ,راجعه عزيز إيغزير ,المكتبة العصرية ,صيدا -بيروت -لبنان ,ط ,1ت1٤٣0هد2009-م,

ص.22

) (٣شرح األشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) تحقيق :محمد محيي
الدين عبدالحميد ,دار الكتاب العربي ,بيروت -لبنان ,ط ,1ت1٣75هد1955-م ,ج,1ص .٤7
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ضة ال تتصف بقبول
الم ْح َ
وقوله( :قَصد الجن ) أي :في ضمن (األفراد)؛ إذ الحقيقة َ
(أل) وال الوقور موقع ما يقبلها.
َل َخَب ْر)
وقيل:
المسوغ الوقور في معرض التقسيم ,وقيل غير ذلك ,وقوله( :قَابِ ُل أ ْ
ّ
وال يعترض بتذكير الخبر وتأنيث المبتدأ؛ َّ
ألن (قَابِل) صفة لمحذوف أي( :اسم قابل)

واالسم يقع على المذكر والم نث ,ويحتمل أن يكون (قابل) مبتدأ م خ ار و(نكرة) خب ار

َّ
أنسب بقول المصنف( :وغيره معرفة) لكن يضعفه َّ
المحدث عنه النكرة فهي
أن
مقدما وهو
ّ
ْ
()1
األولى باالبتداءا .
من ذلك ِ
كله َّ
ف
رجح إعراب (نكرة) مبتدأ و(قَابل) خب ار,
وضع َ
والذي َيهُمنا ْ
أن الصَّبان َ
ّ
الرأي المقابل.
 -2يذكر ابن مالك في فصل (أفعال المقاربة)(:)2
و ِم ْث ُل َ ِ
األص ِّح َك َرَبا
كاد في َ
َ

َن َم ْع ِذي ُّ
الش ُروِع َو َج َبا
َوتَْر ُك أ ْ

ي ِ
وضددح الم ّكددودي معنددى البيددت بقولددهَّ :
(أن) وقددد
ب) تَ َجد ُّدرُده مددن ْ
اإن األكثددر فددي خبددر ( َكد َدر َ
ُ
يقتددرن بهددا قلدديال ,وأشددار بقولدده (فددي األصددح) إلددى مخالفددة سدديبويهَّ ,
دذكر فيهددا غيددر
فنندده لد ْدم َيد ْ

دار أيضددا إلددى َّ
د(أن)
أن األفعددال الدالددة علددى الشددرور ال يقتددرن خبرهددا بد ْ
التجد ُّدرد مد ْدن ْ
(أن) ,وأشد َ
و(أن) لالستقبال فتنافيا()٣ا.
ألنها دالّة على الحالْ ,

) (1حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني ,تحقيق :طه عبد
الر ف سعد ,المكتبة التوقيفة أما الباب االخضر-سيدنا الحسن ,د ط ,د ت ,ج,1ص .1٨2

) (2ألفية ابن مالك ,ص.92

) (٣شرح المكودي على األلفية في علمي النحو والصرف ل مام جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك
الطائي الجياني األندلسي المالكي (ت  672هد) ,أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي (ت

 ٨07هد) ,تحقيق :الدكتور عبد الحميد هنداوي ,المكتبة العصرية ,بيروت – لبنان ,د ط ,ت  1٤25هد -

 ,2005ص.66
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أن (كربددا):ابفددتح ال دراء ِ
وي دذهب األزهددري إلددى َّ
وكسد ِدرها مبتدددأ م د خر واأللددف ل طددالق ,وهددذا
أن ِ
صد َر به الم ّكوديا( ,)1إذ يرا الم ّكودي ( َك َرب) بفدتح الدراء َّ
(م ْثد ُل
أولى من العك الذي َ
اد) مبتددأ و( َك َدرب) خبدره ويجدوز العكد ( ,)2أمدا ابدن عثيمدين (ت1٤21هدد) فيوافدق كليهمدا
َك َ
بجعل( َك َرَبا) خب ار لمبتددأ(مثل) م َّدرة ,أو بجعلده مبتددأ مد خ ار مدرة أخدرا( ,)٣ول ْدم ُيبدين األزهدري
سبب األولوية ولعل السبب َّ
اد) ولي العك .
أن المتحدث عنه( َك َرب) والغاية تشبيهه بد( َك َ
اللفظي ِدة ,ل خبدار
وجردتَه من العوامل
ّ
 المبتدأ والفاعل" :المبتدأ هو االسم الذي ابتدأتَهّ ,فأمدا األفعدال فنح ُدو:
عنه ,والعوامدل
اللفظي ِدة :هدي أفعدا ٌل وح ٌ
ّ
دروف ,تخ ّ
دتص بالمبتددأ والخب ِدرّ ,
(:أن) وأخواتِهد ددا ,و(م ددا) ِ
دروف نح د ُدو َّ
الحجازّيد د ِدة ,وال
ان)وأخواتِه ددا ,و(ظ د َّدن) وأخواتهد ددا ,والح د ُ
( َك َ
َ
النافيددة للجددن ا( ,)4وأمددا الفاعددل :اهددو االسددم الددذي أُسددند إليدده فع د ٌل تددام أصددلي الصدديغة أو
م ول به كد(مرفوعي) الفعل والصفة من قولك( :أتى زي ٌدد منيد ار وجهُدهُ ,نِع َدم الفتدى) فكدل مدن
(زيددد) و(الفتددى) فاعددل؛ َّ
ألندده أُسددند إليدده فعددل (تددام) أصددلي الصدديغة ,إال َّ
أن األول متصد َّدرف
والثداني جام ٌدد ,و(وجهده) فاعدل؛ َّ
ألنده أُسدند إليدده مد ول بالفعدل المدذكور وهدو (منيد ار) ,فالددذي
َ
()5
ِ
أسند إليه فعل يشمل االسم الصدريح ,والمد ول بده ,نحدو{ :أ ََولَ ْدم َي ْكف ِه ْدم أََّندا أَْن َزْلَنداو  ,والتقييدد
بالفعددل يخددرج المبتدددأُ ,وبالتددام ,نحددو :اسددم (كددان) ,وبأصددلي الصدديغة النائددب عددن الفاعددل,

ددر ,أو اس د ُدم
وذكددر (أو م د ول ب دده) إلدخددال الفاعددل المس ددند إليدده صددفة ,كم ددا مثددل ,أو مصد ٌ
ظرف ,أو شبهُها( ,)6ويعرفه ابن جني َّ
بأنه :كل اسم جاء بعد الفعل ,وأسدند إليده,
فاعل ,أو
ٌ
ويكون مرفوعا بفعله ,وحقيقة رفعه هو إسدناد الفعدل إليده ,والواجدب وغيدر الواجدب فدي ذلدك

) (1تمرين الطالب ,ص ٤5

) (2شرح المكودي على األلفية ,ص.66

) (٣ينظر :شرح ألفية ابن مالك ,محمد بن صالح بن محمد العثيمين ,درو

صوتية قام بتفريغها موقع

الشبكة اإلسالمية  http://www.islamweb.netت 1٤٣2هد 2011-م,,ج ,6ص.2٣

) (٤ينظر :شرح المفصل ,ابن يعيش,ج ,1ص .221
) (5سورة العنكبوت ,الية .51

) (6شرح األشموني ,ج,1ص.16٨
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سدواء ,تقددول فددي الواجددب( :قددام زيد ٌدد) ,وفددي غيددر الواجددب( :مددا قددام زيد ٌدد) ,و(هددل يقددوم زيد ٌدد),
أن َّ
واعلم َّ
البد له من فاعل(.)1
كل فعل ّ
وقددد َذ َكد َدر األزهددري مواضددع اختلددف فيهددا اإلعدراب بددين (المبتدددأ والفاعددل) وسددنتناول بالتحليددل
نموذجين منها:

 -1يقول ابن مالك في فصل (الت والمشبهات بالفعل)(:)2
َو َما ِل ََل َت ِفي ِس َوى ِح ٍ
س َقل
ين َع َم ْل
الرف ِ
ْف ِذي َّ
ْع فَ َ
َو َحذ ُ
شا َوا ْل َع ْك ُ
يوضح األزهري معنى البيدت قبدل إع اربده قدائال :ا يعندي َّ
أن (الت) تخدتص بأسدماء األحيدان

أن حددذف اسددمها وابقدداء خبرهددا كثيددر ,و َّ
فددال تعمددل فددي غيرهددا ,ثددم أشددار إلددى َّ
أن عكسدده قليددل
الرْفد ِدع فَ َشددا واْلع ْكد َقد ّدل) ,فمددن حددذف مرفوعهددا قولدده تعددال{ :وَال َ ِ
دين
ف ِذي َّ
بقولددهَ ( :و َحد ْذ ُ
ت حد َ
َ َ ُ
َ
()٤
()٣
حين مناص) ( ,بدالرفع) ولدم يثبتدوا
َمَناصو  ,ومن حذف منصوبها قراءةُ من قرأ( :والت ُ
بعدها االسم والخبر جميعاا(.)5

(ع َمد د ْدل) وجهد ددين إع د درابيين ,الوجد دده األول :مبتد دددأ م د د خر
ويد ددرا األزهد ددري فد ددي كلمد ددة َ
دالت العتمداده علدى
دالت َع َمد ٌل فدي سدوا لفدظ حدين) ,الوجده الثداني :فاعدل ل َ
واألصل (وما ل َ

) (1ينظر :توجيه اللمع ,أحمد بن الحسين بن الخباز ,دراسة وتحقيق :أ .د .فايز زكي محمد دياب ,دار
السالم  -جمهورية مصر العربية ,ط ,2ت 1٤2٨هد  2007 -م ,ص.119

) )2ألفية ابن مالك ,ص.92
) (٣سورة ص ,الية.2

) (٤قد أر كددل مد ْدن الضددحاك وأبددو المتوكددل والجحدددري وابددن يعمددر وعيسددى بددن عمددر وأبددو السددمال بفددتح التدداء
(الت) عمددل (لددي ) وحددذف الخبددر ,وهددو قددول سدديبويه ,اإذ ذهددب سدديبويه إلددى َّ
أن
وضددم النددون علددى إعمددال
َ
ِ
الت) إّال مددع (الحددين) ,وتُ ْ ِ
ألندده
دب (الحددين) ّ
(الت) مشددبهة ب دد(لَْي َ ) ,وال تكددون ( َ
َ
ضددم ُر فيهددا مرفوعددا وتَْنصد ُ
ُّ
َّ
ألنها لي كدد(لي ) فدي المخاطَبدة و ِ
مضم ار فيهاَّ ,
اإلخبدار عدن
مفعول به ,ولم تَمك ْن تمكَنها ولم تستعمل إال َ

بعضددهم قدرأ:
غائددب ,أي :ال تقددول :عبد ُدد اهلل الت منطلقددا ,وال قومددك التدوا منطلقددين ,وزعددم أهد ُل الحجدداز ّ
أن َ
{وَال َ ِ
دين مند د د داَصو ,وه د د ددي قليل د د ددةا( ,ينظ د د ددر :معج د د ددم القد د د دراءات ,ج ,٨ص ,77,76والكت د د دداب ,ج,1
ت حد د د ُ
َ
ص ,5٨,57واعراب مشكل القرآن ,ج ,2ص .)62٣

) (5توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ,ج,1ص .51٤
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النفي ,و األول أرجح( ,)1والذي يبدو في تدرجيح الوجده األول َّ
أن الحدديث منصدب عدن نفدي
العمل للحرف (الت) ولي

نفي االستقرار الثابدت لدالت عدن العمدل ,فيكدون توجيده االبتدداء

أولى من توجيه الفاعلية ,على َّ
ظ ْدرف
دع كدل م ْدن ال ّ
أن في عمدل الظدرف خالفدا ,وذلدك إذا وق َ
ِ
ِ
ِ
َواْل َم ْجد ُدرور بعددد َّ
صددول
صددوف َواال ْسددم اْل َم ْو ُ
الن ْفددي واالسددتفهام َواال ْسددم اْلمخبددر َعنددهُ َواال ْسددم اْل َم ْو ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
عنددك
(مدا ْ
فيعمالن َع َم َل فعل اال ْست ْق َرار فيرفعان اْلفَاعدل اْل ُمضدمر أَو الظداهر ,نحدو قولدكَ :
ِ
اسددتَقر ِفددي الد َّددار زيددد),
اسددتَقر ْ
و(مددا ْ
(مددا ْ
و(مددا فددي الد َّددار زيد ٌدد) َو ْاأل ْ
عندددك َمددال) َ
َصددلَ :
َمددال) َ
فَحد ِدذ َ ِ
دار اْل َع َمددل لَهمدداَ ,ويجددوز لَددك أَن تجعلهمددا
ف اْلف ْعددل وأنيِ د َ
ب الظّد ْدرف َواْل َم ْجد ُدرور َعنددهُ َو َ
صد َ
َخب ار مقدما وما بعدهما مْبتَدأ م خ ار و ْاألول أولى لسالمته من مجاز التَّ ْق ِديم والتَّأ ِ
ْخير(.)2
َ
َ ُ
ََ
َ
َُ َ
وهكذا ظهر َّ
عائد إلى مسألة خالفية بين كل مدن
(ع َم ْل) ٌ
أن سبب تعدد اإلعراب في لفظة َ
الكوفيين والبصريين فالكوفيونَ ,ي َرون أن الظرف يرفع االسدم إذا تقددم عليده ,أمدا البصدريون
فيرون أن الظرف ال يرفع االسم إذا تقدم عليه ,وانما يرتفع باالبتداء(.)٣

 -2يقول ابن مالك في فصل(اسماء األفعال واالصوات)(:)4
ِِ ِ ِ
ِ
لَ َها َوأ ِّ
لع َم ْل
وب َع ْن ُه ِم ْن َع َم ْل
َو َما ل َما تَُن ُ
َخ ْر َمالذي فيه ا َ
يوضح الم ّكودي معنى البيت بقولهَّ :
ِّ
اأن أسماء األفعال تعمل عمل األفعال التي

يد) ويكون فاعلها واجب
إن كانت الزمة نحو:
(هيهات ز ٌ
َ
أُنيبِت عنها ,فترفع الفاعل ْ
الجر إن كان فعلها كذلك؛ نحو:
اإلضمار إذا كان أم ار؛ نحو( :نزال) ,وتتعدا بحرف ّ
(عليك بزيد) ,وتنصب المفعول إن كان متعديا نحو( :نز ِ
ال زيدا) ,ثم قالَ ( :وأ ِّ
َخ ْر َما ِل ِذي
ِِ
يتقدم في
يتقدم عليها
منصوبها كما ّ
الع َم ْل) يعنيَّ :أنها فارقت األفعال في كونها ال ّ
ُ
فيه َ
ال زيدا)؛ (زيدا نز ِ
الفعل فال يقال؛ في (نز ِ
ال)ا(.)5
) (1ينظر :تمرين الطالب ,ص .٤٤

) (2شرح شذور الذهب البن هشام ,ص.525

) (٣ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين ,والكوفيين ,الشي اإلمام كمال الدين
أبي البركات (ت577هد) ومعه كتاب االتصاف ,من االنصاف محمد محي الدين عبد الحميد ,دار الفكر,

د ط ,د ت ج ,1ص.٤٤

) (٤ألفية ابن مالك ,ص.1٤7

) (5شرح المكودي على األلفية ,ص.260
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ويرا األزهري َّ
بالجار والمجرور
(الع َم ْل) :مبتدأ م خر ,ويجوز أن يكون فاعال
ِّ
أن َ
العتماده على الموصول ,ورجحه ابن مالك( ,)1إذ ذكر ابن مالك في باب (الفاعل) َّ
أن
ومضمن معناه,
المسند الى الفاعل نوعان؛ هما :فع ٌل ,نحوَ { :يغ ِف ُر ٱللَّهُ َل ُكم َو ُه َوو(,)2
َ
ّ
)
٣
(
ِ
و(هْيهات
نحوُّ { :مختَِلفا أَل ََٰوُنهَاو ,
ُ
َ
العقيق وأهلُه) ,ونحو( :أَم ْن َر ْسم دار ُم ْربِعٌ
يف)( ,)٤و{أَو َكصيِّب ِّمن ٱلسَّمآ ِء ِف ِ
وم ِ
يه ظُلُ ََٰمتو( )5على أحسن الوجهين ,ويكون
ص ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ
إن ُجّر بأحدهما
إن خال من (م ْن) و(الباء) الزائدتين ,وحكما ْ
الفاع ُل مرفوعا بالمسند حقيقة ْ
أو بنضافة المسند ,ولي رافعه االسناد ,خالفا لِ َخلَف وا ْن قدم ولم ِ
يل ما يطلب الفعل فهو
ان وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر ,خالفا لمن خالف( ,)6والجملةُ صلة
مبتدأ ,و ْ
قر لهذه فيه
(ما) والعائد الهاء من (فيه) ,وتقدير الكالم( :وأخر المعمول الذي العمل است َّ
أن ما في قوله( :مالِ ِذي ِف ِ
أو الذي استقر العمل لهذه فيه)( ,)7قال الم ّكودي والظاهر َّ
يه
َ
ألن الذي بعدها موصولة ,ولو قال( :و ِّ
أن تكون موصولة؛ َّ
أخر
الع َم ْل) زائدة ,وال يجوز ْ
َ
الذي فيه العمل) لكان أجود لسقوط االعتذار عن (ما) ولي

في قوله( :من َع َم ْل) إيطاء

) (1ينظر :تمرين الطالب ,ص.129
) (2سورة يوسف ,الية .92

) (٣سورة فاطر ,الية.27 :
) (٤عجز البيت :لِع ْيَن ْي َك ِم ْن ِ
يف ,ديوان الحطيئة –برواية وشرح ابن السكيت ,-دراسة
ماء الش ون َو ِك ُ
َ
وتبويب :د .مفيد محمد قميحة ,دار الكتب العلمية ,بيروت -لبنان ,ط ,1ت 1٤1٣هد 199٣-م,
ص.1٣0

) (5سورة البقرة ,الية.19:

) )6ينظر :شرح تسهيل الفوائد ,محمد بن عبد اهلل ,ابن مالك الطائي الجياني ,أبو عبد اهلل ,جمال الدين
(ت 672هد) ,تحقيق :د .عبد الرحمن السيد ,د .محمد بدوي المختون ,هجر للطباعة ,ط ,1ت 1٤10هد
1990 -م ,ج ,2ص.106,105

) (7ينظر :تمرين الطالب ,ص.129
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(الع َم ْل) ألن أحدهما نكرة والخر معرفة(َّ ,)1
وكأنه وقع في نسخته التي شرحها
مع قولهَ :
(الذي) بألف قبل الالم حتى قال َّ
إن (الذي) موصولة والصواب َّأنها اسم إشارة(.)2
ويعارضه في ذلك االشموني بقوله :اتوهم الم ّكودي أن (الذي) اسم موصول فقال:
ِِ ِ ِ
أن تكون موصولةَّ ,
ألن (لذي)
الع َم ْل) زائدة ال يجوز ْ
والظاهر أن ما في قولهَ ( :مالذي فيه َ
بعدها موصولة ,ولي

كذلك بل (ما) موصولة ,و(لذي) جار ومجرور في موضع رفع

خبر مقدم ,و(العمل) :مبتدأ م خر ,والجملة صلة (ما)ا( ,)٣قال الشاطبي :اوفي بعض
النس (ما لذا فيه العمل) ,فاألول إشارة (أي :موصول) إلى األسماء والثاني إشارة إلى
االسم ,ووقع في قافية البيت األول (عمل) ,وفي الثاني (العمل) معرفا ولي

بنيطاءا(.)٤

النس أو التَوهم في االعتراض على ابن مالك َّ
بأنه كرر االسم
وبذلك
أسهم تعدد ُ
َ
الموصول ,لكن انتبه لذلك األزهري واألشموني وجعلوه اسم اشارة فال يلزم تعدد الموصول

حينئذ ,والذي يهمنا َّ
(الع َم ْل) تحتمل وجهين إعرابيين ,أعني االبتداء والفاعلية,
أن كلمة َ
مر في البيت السابق.
لكن االبتداء يترجح لما َّ

 المبتدأ ونائب الفاعل :لقد عرفنا فيما تقددم المبتددأ ,وأمدا نائدب الفاعدلا فهدو ك ُّدل مفعدولِ
ُقيم هدو مقامدها( ,)5ويعدرف أيضدا َّ
بأنده :ا ك ُّدل فاعدل تُ ِدرك لغدرض لفظدي
لفعل ُحذف فاعلُه وأ َ
دوب عندده جاريددا مج دراه فددي كد ّدل مددا لدده مفعددو ٌل بدده أو جددار
أو معنددوي ج دوا از أو وجوبددا ,فيند ُ
درف مخدتص
مجرد التوكيد ملفوظٌ به او مدلو ٌل عليه بغيدر العامدل ,أو ظ ٌ
ومجرور ,أو لغير ّ

) (1المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك) ,أبو إسحق إبراهيم بن موسى
الشاطبي (ت 790هد),

تحقيق :د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون ,معهد البحوث العلمية واحياء التراث اإلسالمي

بجامعة أم القرا  -مكة المكرمة

ط ,1ت  1٤2٨هد  2007 -م ,ج,5ص ,51٤تمرين الطالب ,ص.129
) (2تمرين الطالب ,ص.129

) (٣شرح األشموني أللفية ابن مالك ,ج,٣ص.102

) (٤شرح المكودي على األلفية ,ص ,260تمرين الطالب ,ص.129

) (5شددرح الوافيددة نظددم الكافيددة ,أبددو عمددرو بددن عثمددان ابددن الحاجددب النحددوي(ت6٤6ه دد) ,د ارسددة وتحقيددق:
موسى بناي علوان العليلي ,مطبعة الداب ,النجف االشرف ,د ط ,ت1٤01هد 19٨1-م ,ص .٣21
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()1
سن ُد إليه بعد فعل مجهول أو ِشْب ِهها( ,)2وَذك َدر األزهدري موطندا
ِّ
الم َ
متصرفا  ,أو هو :ما ُ
اختلف اإلعراب فيه بين (المبتدأ مرة ونائب الفاعل مرة أخرا) ,وذلك في قول:
واحدا
َ

 ابن مالك في فصل (أبنية المصادر)(:)3ِ
ٍ ِ
ِ
يس
يس
َم ْ
َّس التَّ ْقد ُ
ص َد ِرِه َكقُد َ
َو َغ ْي ُر ذي ثَََل ثَة َمق ُ
جاء زائدا على ثالثة أحرف فله مصدر من القيا  ,أي :ال يتوقف في
أي :كل فعل َ

استعماله على السمار فقط ,وا ْن كان الفعل على (فُ ّعل) فمصدره من الصحيح الالم على
وعلّم تعليما(.)٤
(تفعيل) ,نحو :قُ ّد
ّ
تقديساُ ,

ص َد ِرِه) وجهين إعرابيين ,الوجه األول :مرفور بالنيابة عن
ج ّوز األزهري في كلمة ( َم ْ
وه َم في ذلك ,الوجه الثاني :يجوز كونه مبتدأَ م خ ار
الفاعل بد( َم ِقي ) ال
ٌ
فاعل خالفا ْ
لمن َ
ص َد ِرِه) ,والتقدير:
و(م ِقي ) خب ار مقدما والجملة خبر َ
(غْي ُر) ,والرابط بينهما الضمير في ( َم ْ
َ
()5
ص َد ُرهُ)
( َو َغْي ُر ِذي ثَ َالثَة مصدر َم ِقي ُ )  ,وهذا رأي الشاطبي ايضا عندما
يقول:ا(م ْ
َ
يحتمل أن يكون مبتدأ خبره (م ِقي ) ,والجملة خبر قولهِ َ :
ويحتمل أن
(وغْي ُر ذي ثَ َالثَة)َ ,
ُ َ ُ
()6
الصبان
د(م ِقي ) على المفعول الذي لم ُي َس َّم فاعلُها  ,ووافق َّ
(م ْ
ص َد ُرهُ) مرفوعا ب َ
يكون َ
ص َد ُرهُ) نائب فاعله ,أو هو مبتدأ خبره (مقي ) والجملة خبر
ا(م ْ
على التوجهين في قولهَ :
(غير)ا(.)7

) (1تسدهيل الفوائدد وتكميددل المقاصدد ,محمددد بدن عبددد اهلل ,ابدن مالدك الطددائي الجيداني ,أبددو عبدد اهلل ,جمددال

ال دددين (ت 672هد دد) ,تحقي ددق :محم ددد كام ددل برك ددات ,دار الكت دداب العرب ددي ,د ط ,ت1٣٨7ه د د 1967 -م,

ص.77

) (2المحديط فددي أصدوات العربيددة ونحوهدا وصددرفها ,محمدد االنطدداكي ,دار الشدروق العربددي ,بيدروت-شددارر
سوريا-بناية درويش ,ط ,٣د ت,ج ,2ص.21٣

) (٣ألفية ابن مالك ,ص.12٤

) (٤ينظر :شرح ابن الناظم على األلفية ,ص.٣11
) (5ينظر :تمرين الطالب ,ص.9٤

) )6شرح ألفية ابن مالك للشاطبي,ج,٤ص .٣٤2

) (7حاشية الصبان على شرح األشموني ,ج ,2ص.٤6٣
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ص َد ِرِه) مضافا إليه( ,)1ويكون من
وأما ابن النجار فنجده يأتي برأي جديد جاعال من ( َم ْ
إضافة الوصف إلى معموله أي :من إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعله أضافة لفظية,

روب عبدهُ) ,ويتضح ذلك من خالل
يد مضروب العبد) الذي أصله( :ز ٌ
مثل( :ز ٌ
ض ٌ
يد َم ْ
قول ابن مالك(:)2
معنى َكم ْحموُد اْلمقَ ِ
ر
اسم ُم ْرتَِف ْع
اص ِد اْل َوِر ْ
ض ُ
َوقَ ْد ُي َ
َْ
اف َذا إِلَى ْ
َ ُْ َ
أي :يصح إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه معنى ,إذا أزيلت النسبة إليه ,ففي
يد
روب عبدهُ) ,تُرفع
ضروب) إليه ,وتقول( :ز ٌ
الجملة السابقة (ز ٌ
ُ
ض ٌ
(م ْ
يد َم ْ
(العبد) إلسناد َ
ِ
العبد) باإلضافة ,فتجر إلسناد اسم المفعول إلى ضمير (زيد) ,فبقي (العبد)
مضروب
ُ
العبد) ,وان شئت
يد
فنن شئت نصبته على التشبيه بالمفعول به فقلت( :ز ٌ
مضروب َ
فضلةْ ,
ُ
ِ
العبد) ,ومثله( :محمود المقاصد الورر) أي :الورر
(مضروب
خفضت اللفظ ,فقلت:
ُ
محمود المقاصد(.)٣

 -المبحث الثاني :التنوع اإلعرابي بين المرفوعات وغيرها

فقد وجدنا أن التوجيه اإلعرابي كما وقع بين المرفوعات أنفسها يكدون واقعدا بدين المرفوعدات
وغيرها من أنوار المعربات ,ومن ثم قسمنا هذا المبحث بناء على ذلك إلى:
عرفنددا بالمبتدددأ فيمددا سددبق ال بددد مددن تندداول المفعددول بدده
أن َّ
 المبتدددأ والمفعددول بدده :بعددد ِْ
ِ
المد َدراد بددالوقور التَّ َعلُّددق
مفهومددا نحويددا فدد:ا ُ
وهد َدو َمددا َوقددع َعلَْيدده فعددل اْلفَاعددل كدد(ضربت زيدددا)َ ,و ُ
ي َال اْل ُمَباشد َدرة أَي :تعلقدده بِ َمددا َال يعقددل اال بِد ِده َولد َذلِك لددم يكددن اال لْل ِف ْعددل اْل ُمتَ َعد ِّددي َولَد ْدوَال
اْل َم ْعَند ِدو ّ
بقولن ددا َم ددا َوق ددع َعلَْي د ِده
َهد د َذا التَّ ْف ِس ددير لخ ددرج ِمْن ددهُ َن ْح ددوْ :
الس ددفر) لع دددم اْل ُمَباش د َدرة َوخ ددرج َ
(أردت ّ
اْلم ْفعول اْلمطلق فَِنَّنه نف اْل ِفعل اْلو ِاقع والظرف فَِنن اْل ِفعل يقع ِف ِ
يه َواْل َم ْف ُعدول لَدهُ فَدِنن اْل ِف ْعدل
ْ َ
ُ
َ ُ
ُ
ْ َ
ِ ()٤
َيقع ألَجله َواْل َم ْف ُعول َم َعه فَِنن اْل ِف ْعل َيقع َم َعه َال َعلَْيها .
) )1ينظر :ضياء السالك إلى أوضح المسالك ,محمد عبد العزيز النجار ,م سسة الرسالة ,ط,1
ت1٤22هد 2001 -م ,ج ,٣ص.٤0

) )2ألفية ابن مالك ,ص.12٣

) (٣ينظر :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ,ص.٣0٨
) )٤شرح شذور الذهب البن هشام ,ص.27٨
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ِ
اختلف فيها اإلعدراب بدين (المبتددأ
ذكر (عشرة) مواضع
َ
بالعودة إلى كتاب األزهري َنجد َّأنه َ
والمفعول به) وسنختار موضعين منها:

 -1يقول ابن مالك في فصل (أفعل التفضيل)(:)1
يل ِ
لِم ِان ٍع ِب ِه إِلَى التَّ ْف ِ
وما ِب ِه إِلَى تَع ُّج ٍب و ِ
ضِ
ص ْل
ص ْل
ُ
َ
َ
ََ
ِّ
يوضح المرادي مقصود البيت بقوله :اأي :إَّنه يتوصل إلى التفضيل فيما ال يجوز بناء

ُّ
(أشد) ,وما جرا مجراه ,ولكن
من
وصل به إلى
(أفعل) من لفظه بمثل ما تُ ِّ
ّ
التعجب ْ
اصل إليه تميي از,
(أشد) في التعجب فع ٌل وهنا اسم ,وينصب هنا مصدر الفعل المتو َّ
ّ

يد ُّ
أشد استخراجا من عمرو) ...ونحو ذلكا(.)2
فتقول( :ز ٌ
ويعرب األزهري (ما) الواردة أول البيت َّ
بأنها :اموصول اسمي في محل رفع على
ُ

المكودي محتملة لوجهين إعرابيين ,الوجه األول :وهو
االبتداءا ,٣في حين يجعلها
ّ
يفسره ِ
(ص ْل) وهي موصولة وصلتها وص ٌل
االبتداء ,والثاني :مفعول به لفعل محذوف َّ

به(.)٤

ولعددل اقتصددار األزهددري علددى االبتددداء َّ
ألندده الظدداهر مددن الكددالم ,بخددالف توجيدده المفعوليددة

َّ
فننه يجعل الفعل الوارد آخر البيت مفس ار للفعل المحذوف وعددم التقددير أولدى منده ,كمدا َّ
أن
التقدير ال بد أن يشتمل على ضمير يعود إلى ما تقدمه وهنا غير موجود.

 -2يقول ابن مالك في (فصل النعت)(:)5
ت َغ ْي ِر و ِ
ف
اح ٍد إذا ْ
اختَلَ ْ
وَن ْع ُ
َ

فع ِ
ف
ْه ال إِ َذا ا ْئتَلَ ْ
اطفاً فَِّرق ُ
َ

) (1ألفية ابن مالك ,ص.1٣0

) (2ينظر :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ,أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد

علي المرادي المصري المالكي (ت7٤9هد) ,شرح وتحقيق  :عبد الرحمن علي سليمان ,دار الفكر
اهلل بن ّ
العربي ,القاهرة -مصر ,ط ,1ت1٤22هد2001-م ,ص.9٣٣

) (٣تمرين الطالب ,ص .10٣

) (٤ينظر :شرح المكودي على األلفية ,ص ,209تمرين الطالب ,ص .10٣
) (5ألفية ابن مالك ,ص.1٣2
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يقددول ابددن الندداظم شددارحا المقصددود مددن البيددت :أي تفريددق النعددت بالتثنيددة والجمددع ,فتقددول:
( أريددت رجلددين حسددنين) ,و(مددررت برجددال كرمدداء) ,واذا نعددت بمختلددف المعنددى وجددب تفريددق

ت برجدال
النعدت ,وعطدف بعدض علدى بعدض ,فتقدول ( :أريدت رجلدين عالمدا وجداهال) ,ومدرر ٌ
شاعر وفقيه وكاتب).1
دت) :امبتددأ
(ون ْع ُ
ب الشاطبي َ
(ون ْع ُ
ذكر األزهري خالف النحاة في إعراب َ
أعر َ
ت) قائالَ :
()2
أن يكدون :االرفدع
وخبره (إذا) وما بعدهاا  ,أمدا الم ّكدودي فقدد ج َّدوز فدي إعراب(ونعدت) فدي ْ

عل ددى االبت ددداء وخبد دره (فَِّرْق ددهُ) ,أو النص ددب بنض ددمار فع ددل يفسد دره (فَِّرْق ددهُ) وه ددو المخت ددارا(,)٣
الصبان يوافق الشاطبي في إعدراب (ونعت)ابدالرفع مبتددأا( ,)٤ويخدالف الم ّكدودي فدي الوجده
و ّ

الثاني بقوله :اوال يجوز نصبه؛ َّ
فسر عامالا(.)5
ألن ما بعد الفاء ال يعمل فيما قبلَها؛ فال ُي َ
الصددبان؛ َّ
ألن تددأثير الفعددل (فَِّرْقددهُ) فددي السددابق لدده َّإنمددا
ويتددرجح مددا ذك دره الشدداطبي ورجحدده ّ
يصددح علددى ش دريطة االشددتغال ,وهددو َّأندده ل دوال اتصدداله بالضددمير لجدداز تددأثيره فيدده ونصددبه,

أن
ولكنه لما انشغل عنه فال يعمل فيه إال بالتفسير لفعدل محدذوف يددل عليده ,لكدن بشدرط ْ
يصح تأثيره فيه ومن المعلدوم َّ
أن الفعدل الواقدع بعدد فداء السدببية ال يعمدل فيمدا قبلهدا ومدن ث َّدم

يفس ددر فع ددال ناص ددبا ,والح ددق َّ
دت) مرف ددور
أن ِّ
و(ن َع د ُ
أن (عاطف ددا) منص ددوب بد دد(فَِّرْقهُ)َ ,
ال يص ددح ْ
من (ع ِ
اطفا فَِّرْقهُ) هي الخبر.
باالبتداء والجملة ْ َ

) (1شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ,ص.٣5٤

) (2شرح ألفية ابن مالك للشاطبي  ,ج ,650, ٤و تمرين الطالب ,ص.106
) (٣شرح المكودي على األلفية ,ص ,21٤وتمرين الطالب ,ص.106
) (٤حاشية الصبان على شرح األشموني  ,ج,٣ص .95
) (5المصدر نفسه والصفحة نفسها.
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عرفنددا المفعددول بدده عنددد النحددويين ,ولددذا نقتصددر علددى
 الخبددر والمفعددول بدده :سددبق ْأن ّ
التعريف بالخبر وهو :االذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كالمداا( ,)1ويعرفده ابدن جندي
َّ
ضد د د ْدرَبْي ِنُ :م ْفد د ددرد
ت بِد د د ِده َعند د ددهُ َوَذلِد د د َ
بأند د دده :اكد د د ُّدل َمد د ددا أسد د ددندته إِلَد د ددى اْل ُمْبتَد د د َددأ وحد د د َّددثْ َ
دك علد د ددى َ
َو ُج ْملَددةا(,)2ويعددرف أيضددا َّ
حصددلت بدده أو بمتُ ِّعقدده الفائ ددة مددع مبتدددأ غيددر
بأندده االجددزُء الددذي َ
()٣
أورد األزه ددري س ددتة مواض ددع اختل ددف فيه ددا التوجي دده اإلع ارب ددي ب ددين
الوص ددف الم ددذكورا  ,و َ
(الخبر والمفعول به) ,نتناول نموذجين منها:

 -1قال ابن مالك في فصل(الممدود والمقصور)(:)4
ٍ
ِ ٍ
ُّمى
َك ِف َع ٍل َوفُ َع ٍل ِفي َج ْم ِع َما
َكف ْعلَة َوفُ ْعلَة َن ْح ُو الد َ
بضمها جمعان ِ
ويقصد بالبيت اأن ِ
(ل ِف ْعلَة) و(فُ ْعلَة)
(فعال) بكسر الفاء و(فُ َعال)
ِّ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مقصوران قياسا؛ فمثال ف َعل( :ل ْحية) و(ل َحى) ,ونظيره من الصحيح (ق ْربة) و(ق َرب),
و(غ َرف)ا(.)5
(د ْمية) ُ
ومثال :فُ َعل ُ
و(غ ْرفة) ُ
و(د َمى) ونظيره من الصحيح (قُْربة) و(قُ َرب) ُ
خبر لمبتدأ محذوف ,أو
وقد أجاز األزهري في إعراب (نحو) وجهين ,بقوله:ا( َن ْح ُو) ٌ
منصوب بفعل محذوفا(.)6
ٌ
ويظهر للصنعة النحوية أثر كبير في تعدد األوجه النحوية ,ومن ذلك أننا نجد َّ
أن لفظة

جاءت بتوجيهين مختلفين :رفع ( َن ْح ُو) خب ار لمبتدأ محذوف تقديره( :وذلك َن ْح ُو
(َن ْح ُو)
ْ
عرب مفعوال به لفعل محذوف ,تقديره( :أعني َن ْحو ُّ
ُّ
الد َمى).
وي ُ
الد َمى) ,ونصبه ُ
َ

) (1األصول في النحو ,أبو بكر محمد بن السدري بدن سدهل النحدوي المعدروف بدابن السدراج (ت ٣16هدد),
تحقيق :عبد الحسين الفتلي ,م سسة الرسالة ,لبنان – بيروت ,د ط ,د ت ,ج ,1ص.62

) (2اللمع ,ص .26

) (٣شدرح التصدريح علددى التوضديح أو التصدريح بمضدمون التوضدديح فدي النحدو ,خالددد بدن عبددد اهلل بدن أبددي

الجرجاوي األزهري ,زين الددين المصدري ,وكدان يعدرف بالوقداد (ت 905هدد) ,تحقيدق :محمدد
بكر بن محمد
ّ
باسل عيون السود ,دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ,ط ,1ت1٤21هد2000 -م ,ج ,1ص.19٨
) (٤الفية ابن مالك ,ص.162

) (5شرح المكودي على األلفية  ,ص.٣16
) (6تمرين الطالب ,ص .151
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(إن وأخواتها)(:)1
 -2قال ابن مالك في فصل َّ
ات ا ْل َكس ِر تَصحب ا ْل َخبر َالم ْاب ِت َد ٍ
وبع َد َذ ِ
اء َن ْح ُو إِِّني لَ َو َزْر
ْ
ََْ
ْ َ ُ َْ
ُ
(إن) المكسورة ,وذلك نحو قولكَّ :
والمراد أن (الم االبتداء) تدخل جوا از على خبر َّ
(إن زيدا

أن تدخل على بداية الكالم َّ
ألن لها الصدارة في الكالم
لقائم) ,ومن حق هذه (الالم) ْ
ٌ
َّ
(إن) نحوَّ :
فحقها أن تدخل على َّ
و(إن)
قائم) ,لكن لما كانت (الالم) للتأكيد
(إلن زيدا ٌ

للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا (الالم) إلى الخبر(.)2

(ن ْح ُو) وجهين إعرابيين مختلفين؛ األول :يكون خب ار
وذكر األزهري إلعراب لفظة َ
لمبتدأ محذوف ,والثاني :يكون منصوبا بفعل محذوف(.)٣
النحوية سببا لتعدد أوجه اإلعراب؛ وعليه نجد َّ
(ن ْح ُو) وردت مرة
وجاءت الصنعة ّ
أن كلمة َ
على َّأنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير( :وذلك َن ْح ُو إِنِّي لَ َوَزْر) ,وفي أخرا جاءت على

َّأنها مفعو ٌل لفعل محذوف تقديرهُ( :أعني َن ْح َو ِإنِّي لَ َوَزْر).
 المبتددأ والحددال :ع َّدرف النحويددون الحدال َّبأندده :اوصدف هيئددة الفاعدل عنددد صددور الفعددل

داء زي ٌدد راكبدا) ,والثداني :كقولدك:
عنه ,أو المفعول عندد وقدور الفعدل بده؛ فداألول :كقولدك( :ج َ
(كلمت هندا جالسة) ,ويجوز وقوعهدا منهمدا لجدواز اشدتراكهما فدي الحدال الواحددة ,وهدي إمدا
ُ

دك راكبد ِ
مفرقددة :كقددول العددرب( :لقيتُدده مصددعدا منحددد ار)ا()٤؛
دين) ,وامددا َّ
مجموعددة؛ كقولددك( :لقيتُد َ
بأندده :ااالسددم المنصددوب ,المفَ ِّسددر لمددا ْانددبهم مددن الهْيئد ِ
آجد ُّدروم َّ
دك:
دات ,نحددو قولِد َ
وعرفدده ابددن ُ
ّ
َ
ُ ُ
َ ََ
ِ
دت عبد َدد اهلل ر ِ
(جدداء زيد ٌدد ر ِ
اكَبددا) ومددا أشددبه ذلددك وال يكددون
دت الفَد َدر َ ُمسد َدر َجا) و(لَِقيد ُ
اكَبددا) و(ركبد ُ
ِ
ِ
صاحُبها إال َم ِ
عرفة ا(.)5
يكون إال بعد تمام الكالم ,وال يكون
الحال إال َنك َرة ,وال ُ
وقدد َذ َك َدر األزهدري نموذجدا واحددا احتمدل فيده اإلعدراب كدال مدن (المبتددأ والحدال) ,وذلدك فدي
قول ابن مالك:

) (1ألفية ابن مالك ,ص.9٤

) )2ينظر :شرح ابن عقيل ,ج ,1ص .٣6٣
) (٣ينظر :تمرين الطالب ,ص.٤7
) (٤توجيه اللمع ,ص.202

آجُّروم ,محمد بن محمد بن داود الصنهاجي ,ص.19
) (5متن الجرومية ,ابن ُ
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 -في فصل(االستثناء)(:)1

ِ
ِ
ق ِفي َّ
سا ِب ٍ
اختَْر إِ ْن َو َرْد
الن ْف ِي قَ ْد
ص َب ُه ْ
َيأْتي َولَك ْن َن ْ
َو َغ ْي َر َن ْ
ص ِب َ
جاء البيت في فصل(االستثناء) ويوضحه المرادي بد :ا َّ
أن المستثنى (المتقدم) على
المستثنى منه بعد نفي ,فيه وجهان؛ أحدهما وهو المختار :نصبه على االستثناء ,والثاني:

فرغ العامل له ,ويجعل المستثنى منه بدال ,واحترز بقوله( :في النفي) من أن يكون
أن ُي َّ
ْ
()2
َّ
اجب النصبا .
المقدم في اإليجاب ,فننه و ُ

أعرب الشي جملة ( َو َغْي ُر) :ابالرفع مبتدأ و(نصب) مضاف إليه ,و(سابق) مجرور
و َ
()٣
ص ِب َسابِق),
بنضافة (نصب) إليها  ,وقال الم ّكودي وثبت في بعض النس ( َو َغْي َر َن ْ
ق) واعرابه على هذا الوجه ( َسابِق) مبتدأ,
صب) منونا ورفع ( َسابِ ٌ
وجر (َن ْ
بنصب (غير) ّ
ِ
و( ِفي َّ
نصب
(و َغْي َر)
الن ْف ِي) متعلِّق به ,وهو الذي َّ
ٌ
سوغ االبتداء بالنكرة ,وخبره (قَ ْد َيأْتي)َ ,
ص ِب) مضاف إليه ,وهو مصدر بمعنى اسم المفعول,
على الحال من فاعل ( َيأْتِي) َ
و(ن ْ
الن ْف ِي غير منصوب)( ,)٤وهذا التقدير َّ
ق ِفي َّ
حل المعنى ,أما حل
والتقدير( :قَ ْد َيأْتِي سابِ ٌ
اإلعراب فالتقدير( :سابق في النفي قد يأتي حال كونه غير منصوب) ,ويظهر من هذا

التوجيه َّ
أن سبب تعدد التوجيهات اإلعرابية في نظم األلفية قد جاء من تعدد النس التي

ضبطت تشكيالتها وحركاتها.

داء األزهددري بأربعددة نمدداذج تنددور اإلع دراب فيهددا بددين كددل مددن (الخبددر
 الخبددر والحددالَ :جد َوالحال ,وسنختار منها نموذجين اثنين:

 -1قال ابن مالك في فصل (المفعول المطلق)(:)5
ْف حتْم مع ٍ
ِم ْن ِف ْعلِ ِه َك َن ْدالً اللَّ ْذ َكا ْن ُدَال
آت َب َدَال
َوا ْل َحذ ُ َ ٌ َ َ

) )1ألفية ابن مالك ,ص.109

) )2توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ,ج,2ص.671
) (٣تمرين الطالب ,ص .7٣

) (٤ينظر :شرح المكودي على األلفية ,ص ,127وينظر :تمرين الطالب ,ص .7٣
) (5ألفية ابن مالك ,ص.106
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دب مد ددع المص دددر (التد ددي) ب دددال مد ددن فعل دده ,كقد ددول الشددداعر بحر
أي :اوح ددذف العامد ددل واج د ٌ
الطويل]:1
دل الثَّ ِ
ِ
ين أَْلهَى النا َ ُج ُّل أ ِ
عال ِب
يق
ُمورْهم
المال َن َ
َ
َفن ْدال ُزَر ُ
على ح َ
جمع بين البدل والمبدل منده ,يقدال:
فندال نائب عن (أندل) ,وانما وجب
حذف عامله؛ ّ
ُ
لئال ُي َ
ندل الشيء ,إذا اختطفه بسرعةا(.)2

دالف؛ إذ أعرب د دده االزه د ددري :اف د ددي موض د ددع الرف د ددع خب د ددر لمبت د دددأ
وف د ددي إعد د دراب (كن د دددال) :خ د د ٌ
محددذوف( ,)٣فددي حددين أعربدده الم ّكددودي :فددي موضددع النصددب حددال مددن فاعددل (آت)( ,)٤وال

نرا بينهما فرقا كبي ار؛ َّ
ألن الحال في األصل خبٌر ,فيكون التقدير على ما أعربه األزهدري:
(وذلددك كندددال) أي كلفددظ (ندددال)؛ فالكدداف داخلددة علددى مضدداف محددذوف و(ندددال) منصددوب
على الحكاية إال َّأنه في محل الرفدع خبدر مندع مدن ظهدور الرفدع االشدتغال بحركدة الحكايدة,
وأمددا التقدددير :علددى مددا أعربدده الم ّكددودي فهددو( :ويددأتي المصدددر حددال كوندده كندددال) ,وعلددى

التقددديرين يكددون (كندددال) راجعددا إلددى المصدددر ,لكندده علددى تقدددير الحاليددة يكددون مفيدددا التقييددد
للعامل (يأتي) ,ويلزم الم ّكودي أن يكدون الحدال مكدر ار عندد إعدراب (بددال) حداال أيضدا ,ولدذا
أن يكون خب ار لمبتدأ محذوف.
يترجح الخبرية ,ألن األصل في المثال ْ

 -2قال ابن مالك في (فصل التصريف)(:)5
َال َي ْل َزُم َّ
احتُِذي
َص ٌل َوالَّ ِذي
َوا ْل َح ْر ُ
الزِائ ُد ِم ْث ُل تَا ْ
ف إِ ْن َي ْل َزم فَأ ْ
وضحه الم ّكوديَّ :
أن الحرف إذا لزم في تصاريف الكلمة ُح ِكم عليه
ُيقصد بالبيت كما ّ
ائد ,ويعني بالحرف حرف
باألصالة ,واذا لم يلزم وسقط في بعض تصاريف الكلمة فهو ز ٌ
التهجي ,فيحكم في (نادم) بأصالة النون وزيادة األلف لثبات النونا(.)6

) (1ديوان أعشى همدان وأخباره حول (٨٣-٣0هد) ,تحقيق :د .حسن عيسى أبو ياسين ,دار العلوم,
الرياض -المملكة العربية السعودية ,ط ,1ت 1٤0٣هد19٨٣ ,م ,ص.90

) (2توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك,ج,2ص.650
) (٣ينظر :تمرين الطالب ,ص.67

) (٤ينظر :شرح المكودي على األلفية ,ص ,115تمرين الطالب ,ص.67
) (5الفية ابن مالك ,ص.17٨

) (6شرح المكودي على األلفية في علمي ص.269
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ِ
ثل) ِ
يورد األزهري إعراب الم ّكودي ل ِ
ثم ِ
بقوله:ا(مث ُل) بالرفع
ذاك ار لها وجهين إعرابيين
د(م ُ
حال من الضمير المستتر في
خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره (وذلك مثل) ,وبالنصب ٌ
ٌ

(الزائد)ا()1؛ وذلك َّ
ألن (الزائد) خبر االسم الموصول ,وهو اسم فاعل محتمل لضمير
الحرف حال كونه مثل التاء في (احتذي),
مستتر يعود إلى الحرف فيكون التقدير :الزائد
ُ
ويترجح الخبرية على الحالية؛ َّ
ألن الغالب في التمثيل إعراب الخبرية.

الشيء بعد ِاالْن ِ
الر ُجور إِلَى َّ
ص َدراف َعندهَُ ,وِفدي
 المبتدأ والعطف :االعطف ِفي اللُّ َغة :هو ُّْ
ِاال ِ
ضد ْدرَبان :عطددف نسددق َوعطددف َبَيددان ,ولدده عش درة أحددرف وهددي :ال دواو ,والفدداء,
صددط َالح َ
ْ
وثد ّدم ,وحتّددى ,وأو وا ّمددا ,وأم ,وال ,وبددل ,ولكددن ,والحددروف االربعددة( :ال دواو والفدداء وثد ّدم وحتّددى)
تُعددد ,للجمددع بددين الثدداني واألول أي :بددين المعطددوف والمعطددوف إليدده فددي الحكددم الددذي نسددب

درو) فتجمددع ال دواو بددين الددرجلين فددي المجدديء ,وتقددول:
إلددى األول ,تقددول( :جدداءني زيد ٌدد وعمد ٌ
دائم
دوم ويقعد ُدد) ,فتجمددع بددين الفعلددين فددي إسددنادهما إلددى ضددمير (زيددد) ,وتقددول( :زيد ٌدد قد ٌ
(زيد ٌدد يقد ُ
خالد) ,فتجمدع بدين مضدموني الجملتدين فدي الحصدول,
بشر وسافر ٌ
وأخوه ٌ
قاعد) ,و(هل قام ٌ
ثم إنها تفترق بعدد ذلدكا( ,)2ويعدد العطدف نوعدا مدن أندوار التوابدع الخمسدة فدي اللغدة العربيدة
بأنه :اتابِع ُّ
ويعرف َّ
يدل على معنى مقصود بالنسبة مدع متبوعده ,يتوسَّدطُ بينده وبدين متبوعده
ٌ
يد وعمرو) ,فد(عمرو) تدابعٌ مقصدود بنسدبة القيدام إليده مدع
(قام ز ٌ
ُ
أحد الحروف العشرة ,مثلَ :

) (1شرح المكودي على األلفية في علمي ص ,٣70تمرين الطالب  ,ص .17٣

) (2شرح قطر الندا وبل الصدا ,عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف ,أبو محمد ,جمال
الدين ,ابن هشام (ت 76هد) تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد ,القاهرة-مصر ,ط ,11ت 1٣٨٣هد

196٣م ,ص ,297والكناش في فني النحو والصرف ,أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بنمحمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ,الملك الم يد ,صاحب حماة (ت  7٣2هد) ,دراسة
وتحقيق :الدكتور رياض بن حسن الخوام ,المكتبة العصرية للطباعة والنشر ,بيروت – لبنان ,د ط,

ت2000م ,ج ,2ص.102
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زي دددا( ,)1وأورَد األزه ددري (س ددتة) نم دداذج احتَم ددل اإلعد دراب في دده ك ددال م ددن (المبت دددأ والعط ددف),
وسنختار منها نموذجين للتحليل:

 -1يقول ابن مالك في فصل (عطف النسق)(:)2

س َو ْهي ا ْنفَ َرَد ْت
ف َم ْع َما َعطَفَ ْت
اء قَ ْد تُ ْح َذ ُ
َوا ْل َو ُاو إِ ْذ َال لَ ْب َ
َوا ْلفَ ُ
َ
ويوضح الم ّكودي معنى البيت بقوله :ا يعني َّ
أن (الفاء) العاطفة قد تحذف هي

ومعطوفُها؛ كقوله عز وجل{ :أ ِ
قو( ,)٣أي :فضرب فانفلق,
ب بِ َع َ
صاك اْلَب ْح َر فَ ْان َفلَ َ
اض ِر ْ
َن ْ
يل
{س اربِ َ
ثم قال( :والواو) أي :والواو قد تحذف أيضا مع ما عطفت ومنه قوله تعالىَ :
تَِقي ُك ُم اْل َحَّرو(,)٤أي :والبرد,
إن
وذلك في (الفاء والواو) مشروطٌ بأمن اللّب  ,والى ذلك أشار بقوله( :إذ ال لب ) أيْ :
لم يكن لب ٌ في حذف (الفاء والواو) مع معطوفيهما ,وفهم من قوله( :قد تحذف) أن ذلك
قليلا(.)5
ذف خبره لداللة ِ
خبره
ويذكر األزهري إلعراب(اْل َو ُاو) وجهين إعرابيين ,فيقول :امبتدأ ُح َ
أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في (تحذف) لوجود الفصل
األول عليه ,ويحتم ُل ْ
ّ

()6
اء)(,)7
بالظرف  ,وأما الم ّكودي فقد َج َوَز أن يكون (اْل َو ُاو) معطوفا على (اْلفَ ُ
والظاهر َّ
أن الشاطبي أيضا قد ذكر لد(اْل َو ِاو) ثالثة أوجه:ا (اْل َو ُاو) وهو عطف على

الفاء (عطف المفردات) ,وذلك عندهم جائز ,كأنهم تناسوا الخبر للعلم به ,ولذلك تقول

قائم ال عمرو)َّ ,
ألن (ال) إنما تعطف المفردات ,ويجوز أن تكون (اْل َو ُاو)
العرب( :ز ٌ
يد ٌ
مبتدأ محذوف الخبر ,لتقدم ما يدل عليه ,كأنه قال( :والواو كذلك تحذف مع ما عطفت),
) (1كتاب التعريفات ,علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ٨16هد) ,تحقيق :جماعة من
العلماء ,دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ,ط ,1ت 1٤0٣هد 19٨٣-م ,ص.151

) (2ألفية ابن مالك ,ص .1٣٨
) (٣سورة الشعراء ,الية.6٣:
) (٤سورة النحل ,الية.٨1 :

) )5شرح المكودي على األلفية ,ص.2٣1
) (6ينظر :تمرين الطالب ,ص.115

) (7ينظر :شرح المكودي على األلفية ,ص ,2٣1ينظر :تمرين الطالب ,ص.115
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فتكون المسألة من (عطف الجمل),ويجوز أن يعطف على الضمير في (تحذف) ,ويسهّله
الفص ُل بين المعطوف والمعطوف عليها(.)1

جاءت على
فقد لحظنا َمجيء لفظة (اْل َو ُاو) بتوجيهات إعرابية مختلفة؛ ففي الوجه األول
ْ
َّأنها مبتدأ بخبر محذوف لداللة الخبر األول عليه وتقدير( :الواو كذلك) ويكون العطف
حينئذ من عطف الجمل ,وفي الوجه الثاني :أُعرب معطوفا على ضمير (تحذف)

جائزَّ ,
ص َل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل لقول ابن
المستتر ,وهذا العطف ٌ
ألنه ف َ
ِ
صل َي ِرْد)( ,)2وفي الوجه الثالث أُعرب (اْل َو ُاو) عطفا على
مالك( :أ َْو فَاصل ما َوبِ َال َف ْ
اء) أيَّ :
أن الواو مشارك مع الفاء في حذف المعطوف ,وعليهما يكون العطف من
(اْلفَ ُ
عطف الجمل.

 نائددب الفاعددل والمفعددول بددهَ :ذ َكد َدر األزهددري نمددوذجين لتعدددد الوجدده اإلع اربددي واحتماليددةكون اللفظ نائب فاعل أو مفعوال به ,وهما:

 -1قال ابن مالك في فصل (التوكيد)(:)3
ين فَبع َد الم ْنفَ ِ
الض ِمير المتَّ ِ
وِا ْن تُ ِّ ِ
ِب َّ
الن ْف ِ
ص ْل
ص ْل
س َو َ
َ
الع ِ َ ْ ُ
ؤكد َّ َ ُ
يقول المرادي شدارحا للبيدت :اإذا أ ِّ
ُكدد الضدمير المرفدور المتصدل (بدالنف ) أو (بدالعين) ,فدال
دت
نفس د َ
دك) و(قم ددت أن د َ
ب ددد م ددن توكي ددده (قبله ددا) ,بض ددمير مرف ددور منفص ددل ,فتق ددول( :قُد ْدم أن د َ
دت ُ
نف ُس َك)()٤ا.
ذهددب االزهددري فددي توجيدده إع دراب ( َّ
الضد ِدم َير) مددوج از مندده وجهددين؛ الوجدده األولَّ :أندده مرفددور
دوب علددى المفعوليددة
علددى النيابددة عددن الفاعددل مسددندا للمخاطددب ,والوجدده الثددانيَّ :أندده منصد ٌ
لد(تُ ِّك ِد)(.)5

) (1شرح ألفية ابن مالك للشاطبي ,ج,5ص.16٤

) (2ألفية ابن مالك ,ص.1٣٨
) (٣ألفية ابن مالك ,ص.1٣٤

) (٤توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك,ج,2ص.977
) (5ينظر :تمرين الطالب ,ص.109
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وردت لفظة( َّ
الض د ِدم َير) بت ددوجيهين مختلف ددين؛ فف ددي التوجي دده األول :ج دداء الفع ددل (تُ ِّك د ِدد) مبني ددا
للمفعددول وعليدده كددان إع دراب( َّ
الضد ِدم َير) نائبددا عددن فاعددل محددذوف ,تقددديره :وا ْن تُ ِّكد ِدد أنددت
َّ
الضد ِدم َير المتص ددل ,وفددي التوجي دده الثدداني :ج دداء الفع ددل (تُ ِّكد ِدد) مبني ددا للمعلددوم وعلي دده أُع ددرب
( َّ
الض ِم َير) مفعوال به للفعل.
 -2قال ابن مالك في فصل(الترخيم)(:)1
ان ِب ِ
ض َعاً تُ ِّم َما
اج َع ْل ُه إِ ْن لَ ْم تَْن ِو َم ْح ُذو َفاً َك َما
اآلخ ِر َو ْ
لَ ْو َك َ
َو ْ
يوضح الم ّكودي معنى البيت بقوله :أي اجعل الحرف الذا قبل المحذوف إذا لم ينو
المحذوف كما لو كان آخر الكلمة؛ فيتعين بنا ه على الضم؛ فتقول في ِ
طر) :يا ِق َمطُ,
(ق َم ْ
حار ,وهذه اللغة تسمى لغة (من لم ينو)(,)2
وفي (جعفر) :يا َج ُ
عف ,وفي (حارث) :يا ُ
من ال ينتظر عود الحرف المحذوف.
أي :لغة ْ
وفي إعراب ( َم ْح ُذوفَا) وجهان ذكرهما األزهري ,األول :ابالنصب مفعول (تَْن ِو) ,والثاني:
جاء في بعض النس بالرفع ,و(ينو) بالبناء للمفعولا( ,)٣وبهذا يتبين َّ
أن لتعدد النس
أثر في تعدد التوجيهات اإلعرابية وتكثرها.
المختلفة الواردة من األلفية ا
 الفاعل والحال :لقد َوَرد اختالف اإلعراب بين كل من (الفاعل والحال) في موطنواحد ,وذلك في قوله:
 -في فصل (كان وأخواتها)(:)4

امتََن ْع
اسماً ا ْن ِو إِ ْن َوقَ ْع
َو ُم ْ
استََب َ
ُمو ِه ُم َما ْ
ض َم َر الشأن ْ
ان أ ََّن ُه ْ
يوضح المرادي معنى البيت قائال :إذا وقع شيء موهم جواز ما منعناه كما في

أن يكون ظرفا أو مجرو ار
البيت المتقدم أي :جواز مجيء العامل معمول الخبر شرط ْ
البحر الطويل](:)5
) (1ألفية ابن مالك ,ص.1٤5
) )2شرح المكودي على األلفية ,ص.25٤
) (٣تمرين الطالب ,ص.126
) (٤ألفية ابن مالك ,ص.91
همام بن غالب بن صعصعة ابن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن
) (5ديوان الفرزدق ,أبي ف ار
ّ
وقدم له :األستاذ علي فاعور ,دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ,ط ,1ت 1٤07هد 19٨7-م,
دارم ,شرحه وضبطه ّ
ص.162
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َّاه ْم َع ِطَّيةُ َع َّوَدا
بِ َما َكان إي ُ

ِ
اجون َح ْو َل ُبيوتِ ِهم
قََناف ُذ َه َّد ُ

فانو في العامل ضمير شأن يحول بينه وبين المعمول ,والجملة بعده خبر ,فيكون

و(عودا)خبره( ,واياهم) معمول
اسم كان في البيت ضمير شأن منويا (وعطية) مبتدأ,
َّ

(وعودا) والجملة خبر كان ,ووافق بعض البصريين على جواز إيالء المعمول هذه األفعال
َّ
يد)(.)1
إن تقدم الخبر على االسم؛ نحو( :كان
طعامك آكال ز ٌ
َ
ِ
خالف في توجيهه ,فقد أعربه األزهري بالرفع على َّأنه
وقع
ٌ
(موه ُم) َ
وفي إعراب ُ
فاعل ( َوقَ ْع) ,وكان الهواري( )2قد أعربه بالنصب حاال( ,)٣وقد أعرب الم ّكودي أيضا

أن إعراب الهواري ال يصح؛ َّ
(موهم) فاعل بد(وقَ ْع)ا()٤؛ ويتبين لنا َّ
أن يكون فاعل
ألنه يلزم ْ
من البيت َّأنه إذا وقع ضمير
(وقع) ضمي ار مستت ار يعود إلى ضمير الشأن ,ولي المراد ْ
الشأن ,بل المراد َّأنه إذا وقع الموهم فينوي ضمير الشأن.

) (1ينظر :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك,ج,1ص.500
) (2هو شم

الهواري المالكي األعمى,
الدين أبو عبداهلل ,محمد بن أحمد بن علي بن جابر األندلسي َّ

بالم ِريَّة سنة (96٨هد) ,ونشأ فيها طالبا للعلم ,فتتلمذ على عدد من علماء عصره ,فق أر القرآن والنحو
ولد َ
على (ابن يعيش) ,والفقه على (محمد بن سعيد الرندي)وسمع الشاطبية من (فاطمة بنت اليونيني) وسمع
الحديث من (حافظ المزي) ,كان شاع ار كثير النظم عالما بالعربية وفنونها ,وبالقرآن والحديث ,وارتحل الى

بمصر ودمشق حتى استقر في إلبيرة ووافته المنية هناك سنة (ت7٨0هد)( ,ينظر :الحلة
المشرق ما ار
َ
السيرافي مدح خير الورا ,ابن جابر االندلسي ,تحقيق على ابو زيد ,عالم الكتب بيروت -لبنان ,ط,1ت

1٤07هد 19٨7 -م ,ص.)12-11

) (٣ينظر :تمرين الطالب ,ص .٤2

) (٤شرح المكودي على األلفية ,ص.59
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خاتمة

بعد هذه الوقفة مع إعراب (المرفوعات) في نظم األلفية يتضح التي:
دت
 .1يع د ُّدد كت دداب (تمد درين الط ددالب ف ددي ص ددناعة اإلعد دراب) م ددن الكت ددب المهم ددة الت ددي اهتم د ْ
بددنعراب نظددم األلفيددة كاملددة ,فلددم يغفددل األزهددري شدديئا منهددا ,وهددذا األمددر لددم أجددده فددي كتددب
غيره من المعربين.

النحدداة فددي كتابدده,
 .2ال بددد مددن اإلشددارة إلددى جهددود األزهددري الددذي اهددتم بجمددع توجيهددات ّ
والتي ساعدت على هذه الدراسة.
 .٣كان تعدد إعراب المرفوعات في كتاب األزهري (واحدا وسبعين) مرة.
 .٤كان ُّ
تعدد ُنس األلفية أحد أسباب االختالف في األوجه اإلعرابية.
النحوية سببا آخر من أسباب التعدد في اإلعراب.
 .5كما جاءت الصنعة ّ

أي ُّ
 .6العالقد ددة الوثيقد ددة بد ددين اإلع د دراب والمعند ددى ,إذ َّ
تغيد ددر فد ددي اإلع د دراب ي د د ِّدي إلد ددى
إن َّ
االختالف في المعنى والعك

صحيح.
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Abstract

The diversity of syntax is a well-known phenomenon in Arabic
Language Grammar which aims to enrich the language and embed
many meanings in one word. This study focuses on clarifying the
difference between grammarians in the syntactic aspects of
"Marfuaat" by analysing the opinion of Al-Azhari in syntax then
comparing them with the syntax of ancient grammarians such as AlMukudi, Al-Sabban, Al-Ashmouni, Al-Shatibi, and Al-Muradi in a
comparative study to reach the most likely opinion in the syntax of
the word. this study concludes that Marfuaat in "Alfiya Ibn Malik"
have several syntactic directions which may be between Marfuaats
alone, such as (Subject and Predicate) and (Subject and Deputy
Subject), or they may be between Marfuaat and others such as
(Subject and Object), and (Subject and Adverb), And (Subject and
Conjunctions).
Key words: Arabic Language Grammar, The Diversity of Syntax,
Marfuaat.
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