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خطاب الماوردي نحوياً

أ.د .سعد حسن عميوي

كمية التربية االساسية /جامعة بابل
مقدمة البحث

ىناك اكثر من نحوي مازالت اثاره وتوجيياتو النحوية مبثوثة في بطون الكتب السيما كتب النحو والمغة وان تسميط

الضوء عمييا يؤسس إلى اضافة جديدة في مجال الدرس النحوي وىذا ماشجع الباحث إلى ان يجمع اراء النحوي (خطاب
الماردي) وىو من نحاة بالد المغرب من كتاب (االرتشاف) البي حيان االندلسي اتبع البحث المنيج النقدي في موازنة اراء

ىذا النحوي باراء غيره من النحاة لغرض الوصول إلى اقرب التوجييات النحوية الموافقة الطراد القاعدة النحوية من خالل
االستعانة بكتب النحو قديميا وحديثيا .جرت دراسة اراء ىذا النحوي حسب المواضيع النحوية التي تناوليا ابو حيان في
كتابو (االرتشاف) .وفي ا لختام اتمنى ان يسيم ىذا الجيد المتواضع في اظيار حقائق قد تكون غائبة عن اذىان الدارسين
والمختصين في ىذا العمم خدمة لمغة كتاب اهلل العزيز وبو نستعين انو نعم المولى ونعم النصير.

اسمو وكنيتو

ىو خطّاب بن يوسف بن ىالل القرطبي ابو بكر الماردي .كان من ِجمّو النحاة ،ومحققييم والمتقدمين في المعرفة

بعموم المسان عمى االطالق .جاء في بغية الوعاة(( :وروى عن ابي عبد اهلل بن الفَ ّخار وابي عمر أحمد بن الوليد وىالل
َّ
وتصدر القراء العربية طويالً))(ٔ) نقل
ابن غريب وروى عنو ابناه :عبد اهلل وعمر ،وابو الحزم الحسن بن محمد بن ُغميم،
عنو ابو حيان في كتابو االرتشاف ،ونقل عنو ايضاً ابن ىشام وقد اشار السيوطي ان الماردي اختصر كتاب الزاىر البن
االنباري وذكر بان لو كتاب الترشيح ووجدت في ىامش (ارتشاف الضرب) لممحقق (د.رجب عثمان محمد) الجزء االول

محرف وصوابو
ٓ ٕٙٔ-ٕٙانو قال ((وقد ذكر الدكتور محمد ابراىيم البنا في ترجمتو البن الطّراوة أن كتاب الترشيح ّ
التوشيح بالواو(ٕ) ال بالراء وىو لخطاب الماردي وىذا ىو الذي يذكر في االرتشاف وان ذكر السيوطي لو بالراء
تحريف))(ٖ).

عدي بن خطاب التممساني) و(خطّاب بن
التقى اسمو (خطّاب) باسم اثنين من االعالم ىما( :خطّاب بن أحمد بن ّ
مسممة بن محمد بن سعيد ابو المغيرة االيادي)(ٗ).
(٘)

توفي الماردي بعد (ٓ٘ٗ) لميجرة الموافق سنة ()ٔٓ٘ٛ

لمميالد لخطاب الماردي توجييات نحوية في اكثر من

مسألة من مسائل النحو العربي ذكرىا ابو حيان االندلسي في كتابو (االرتشاف) وقف عندىا بحثنا ىذا ليبين لمدارس
والمختص الجيد الذي قدمو ىذا النحوي.
اراؤه النحوية

رتبت اراء خطّاب الماردي النحوية حسب المواضيع التي درسيا ابو حيان في كتابو االرتشاف:

نعت العدد

اذا نعت العدد بنعت فيالحظ النعت فاذا كان جمع مذكر سالماً فاليكون النعت اال عمى العدد نحو( :عشرون رجالً

أما اذا جاء النعت عمى صيغ جمع التكسير ففي ىذه الحالة يجوز
صالحون) فـ (صالحون) نعت مرفوع لمعدد (عشرون)ّ .
ان يأتي النعت عمى العدد نحو (ىؤالء عشرون رجالً كرام) بضم (كرام) عمى انو نعت إلى (عشرون) ويجوز ان يأتي عمى

المعدود نحو( :ىؤالء عشرون رجالً كراماً) بنصب (كرام) عمى انو نعت لممعدود (رجالً) جاء في االرتشاف(( :وقال خطّاب
الماردي :عندي عشرون رجالً صالحين اليجوز إالّ في ٍ
قول ،فإذا وصفت بجمع التكسير جاز أن تقول :عشرون درىماً

جياداً))

()ٙ

فقول خطّاب (اليجوز اال في قول) يعني انك اذا وصفت بجمع المذكر السالم بعد مجيء العدد وتمييزه فيكون
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الوصف لمتمييز فقط .واما اذا وصفت بجمع التكسير فجاز ان تقول :عندي عشرون درىماً جياداً بنصب (الجياد) عمى انو

جياد) فـ (جياد) ىنا عمى انيا وصف لمممي َّْز
وصف لمتمييز (درىماً) وجاز ان ترفع (جياد) فتقول :عندي عشرون درىماً ٌ
(عشرون) والمالحظ ان توجيو خطاب ىذا كان مسبوقاً اليو اذ سبقو إلى ذلك ابن كيسان(.)ٚ
عمل ابن برىان ىذا التوجيو بالقول(( :ولو قمت :عندي عشرون رجالً جياداً ،لجاز الرفع والنصب فمن رفع جعمو
وقد ّ

نعتاً لمعشرين ،ومن نصب جعمو نعتاً لقولو (رجالً) ألنو في المعنى جمع وان كان مفرداً في المفظ.)ٛ())...
العطف عمى (كم) الخبرية

(ر َّ
(ر َّ
ب) لغرض االفتخار
ب) فمما جاءت ُ
(كم) الخبرية ىي التي التستدعي جواباً وبنيت عمى السكون لشبييا بـ ُ
()ٜ
ٍ
ممكت) أي :كثي اًر من الكتب ممكت  .و(كم) الخبرية اسم ُمبيم
كتاب
والمباىاة فـ (كم) الخبرية جاءت كذلك نحو( :كم
ُ

فالبد ليا من تمييز ويكون تمييزىا مجرو اًر ويكون مفرداً أو جمعاً فاذا أريد العطف عمى (كم) الخبرية) يجب ان يالحظ
جل أتاني) فيكون العطف عمييا بالرفع ُفيقال( :كم ر ٍ
محميا من االعراب فاذا كانت في محل رفع مبتدأ نحو (كم ر ٍ
جل أتاني

الرج ٌل والرجالن).

أت الكتاباً والكتابين) .وىنا
أما اذا كانت (كم) في محل نصب فالمعطوف عمييا يكون منصوباً نحو (كم كتاب قر ُ
كثير أتاني الرجل والرجالن .وكثي اًر من الكتب قرأت .الكتاباً والكتابين أي كثي اًر من الكتب قرأت القميالً .قال
يكون المعنى ٌ
ٍ
كم عند بعضيم ،واالحسن ان يكون الثالثة وال اربعة من
خطّاب ((كم رجل جاءك الثالثة وال اربعة معطوفة ثالثة عمى ْ
كم)) (ٓٔ).
نعت ْ
العبد والعبدان .فيذا محمول عمى ما ُحمل عميو
قال سيبويو(( :وتقول كم قد أتأتي الرج ٌل والرجالن ،وكم عبد لك
ٌ
تفس ِِر ما وقعت من
كم ِّ
كم ال عمى ماتعمل فيو كم كأنك قمت :الرجل أتاني والرجالن ،و ٌ
العبد لك والعبدان وذاك ألن ْ
العدد بالواحد المنكور كما قمت عشرون درىماً ،أو بجميع منكور ،نحو ثالثة اثو ٍ
اب ،وىذ جائز في التي تقع في الخبر))

(ٔٔ)

وقول سيبويو ىذا يؤكد عمى ان تعامل المعطوف عمى (كم) عمى محميا ىي وليس عمى تمييزىا المجرور فتجر

طاب إلى انو االحسن ان يكون (الثالثة وال اربعة) من نعت (كم) وىذا النعت من نوع النعت
المعطوف عميو واشار خ ّ

االولى فيو ان يكون من باب عطف البيان ،الن اإلخبار بـ
بالجممة ،والبحث يتجو إلى ان يكون العطف عمى (كم) الخبرية ْ
(كم) وان كان داالً عمى الكثرة إال انو مبيم فاردف بما يوضحو وكان اعرابو مطابقاً لـ (كم) .وعمى اية حال فإن توجيو
تفرد بو.
االعراب الذي جاء بو خ ّ
طاب يراه البحث توجيياً قد ّ
جزم الفعل المعتل

االفعال المعتمة اآلخر تُحذف اواخرىا عند الجزم ،فاالفعال (يسعى ،يعفو ،يجري) اذا دخل عمييا احد الجوازم تُحذف
يدن ،لم ِ
يجر) وفي ىذا الجانب انو أبقيت الف الفعل (تخشى) من قولو
يسع ،لم ُ
وىي االلف ،والواو ،والياء ،فتصبح (لم َ
طاب الماردي بالقول(( :ورأيت ابن االنباري :يجيز أن تقول:
تعالى( :التخاف دركاً والتخشى) (طو )ٚٚ/والى ذلك اشار خ ّ
(ٕٔ)

أحتج بقراءة حمزة (التخاف دركاً والتخشى) بإثبات األلف وىذا اليجوز عندنا))
لم يخشا ولم يسعا باثبات األلف و ّ
والمالحظ َّ
أن الفراء يجيز ذلك قال(( :ارفع عمى االستئناف بال كما قال (وأمر اىمك بالصالة واصطبر عمييا النسئمك رزقاً)

(طو )ٖٕٔ/واكثر ماجاء في جواب االمر بالرفع مع ال وقد ق أر حمزة( :التخف دركاً) تجزم عمى الجزاء ورفع (والتخشى)
عمى االستئناف ،كما قال (يولوكم األدبار ثم الينصرون) (آل عمران )ٔٔٔ/فأستأنف بثم فيذا مثمو .ولو نوى حمزة بقولو

(والتخشى) الجزم وان كانت فيو الياء كان صواباً كما قال الشاعر(ٖٔ):
ُىِّزي اليك الجذع يجنيك الجنى
ولم يقل ْيجنِك الجنى ،وقال االخر(ٗٔ):
ىجوت زّبان ثم جئت معتذ اًر

من ِّ
سب زّبان لم تيجو ولم تد ِع
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بما القت لبون بني زياد

فأثبت في (يأتيك) الياء وىي في موضع جزم لسكونيا فجاز ذلك)) (.)ٔٙ

وفي موقع آخر قال الفراء(( :فإن قمت :فكيف أثبتت الياء في (تخشى)؟ قمت :في ذلك ثالثة اوجو؛ ان شئت استأنفت
(والتخشى) بعد الجزم ،وان شئت جعمت (تخشى) في موضع جزم وان كانت فييا الياء ،الن من العرب من يفعل ذلك...
والوجو الثالث أن يكون الياء صمة لفتحة الشين ،كما قال امرؤ القيس(:)ٔٚ

أال ّأييا الميل الطويل أال انجمي
فيذه الياء ليست بالم الفعل ،ىي صمة لكسرة الالم؛ كما توصل القوافي باعراب رويِّيا مثل قول االعشى

()ٔٛ

بانت سعاد وامسى حبميا انقطعا))(.)ٜٔ

:

الغريب ان النحاة يتجيون إلى الشعر عند توجيييم الشكالية تقع في الكتاب العزيز يرونيا مخالفة لما أُتفق عميو مع

مايحصل في الشعر من ضرورات .جاء في اعراب القرآن لمنحاس ((قال ابو جعفر :ىذا من أقبح الغمط أن ُيحمل كتاب
وعز عمى شذوذ من الشعر ،وايضاً فإن الذي جاء بو من الشعر اليشبو من االية شيئاً .ألن الواو والياء مخالفتان
اهلل ج ّل ّ
لأللف النيا تتحركان واالف التتحرك.

(ٕٓ)

يقدرىما متحركتين ثم يحذف الحركة لمجزم ،وىذا محال في االلف))
فممشاعر اذا اضطر أن ّ

 .وعميو فأن االلف في

الفعل (تخشى) في االية الكريمة اثبتت لغرض توافق اواخر اآلي(ٕٔ) ،أو ان االلف ُشبِّيت بالحروف الصحاح ويتبين

المطردة وىذا
لمبحث ان رفض خطاب البقاء االلف في الفعل (يخشى) مع الجزم دليل عمى عدم خروجو عمى القواعد
ّ
توجو بصري.
الممنوع من الصرف

اذا سميت رجالً بـ(أجمع) و(اكتع) تصرفو في النكرة والتصرفو في المعرفة قال سيبويو(( :وأما اجمع واكتع فإذا سميَّت

رجالً بواحد منيما لم تصرفو في المعرفة وصرفتو في النكرة ،وليس واحد منيما في قولك :مررت بو أجمع أكتع ،بمنزلة

أحمر ألن أحمر صفة لمنكرة ،واجمع وأكتع انما وصف بيما معرفة فمم يتصرفا ألنيما معرفة .فأجمع ىينا بمنزلة
كمُّيم)(ٕٕ) ،والظاىر أن منع الصرف لـ (أجمع) و(أكتع) جاء عن طريق التعريف والعدل فالتعريف النيما بنية االضافة إلى
ضمير المؤكد ،فاشبيتا بذلك العمم كونو معرفة بغير قرينة لفظية ،وأما العدل فألانيما معدولتان عن (فُ ْعل) بضم الفاء
وسكون العينَّ ،
ألن مفردىما فعالء أفعل كـ (حمراء وأحمر) فأنيما ُيجمعان عمى ُحمر وىذا توجيو األخفش والفارسي وابن
(ٖٕ)
أما العدل فعن (فعالوات) النو جمع (فَعالء) مؤنث (أفعل) وقد
عصفور  ،وعمّل ابن مالك غير ىذا التعميل قال(( :و ّ
ُجمع المذكر بالواو والنون فكان حق المؤنث أن ُيجمع باأللف والتاء كـ (أ ْف َعل) و(فَ ْعمى) لكن جيء بو عمى (فُ ْعل) فعمم أنو
(ٕٗ)

معدول عن (فعالوات))

والبحث يتجو إلى توجيو ابن مالك ،ألن جمع المذكر بالواو والنون يشترط فيو اما العممية أو

أما ماكان اسماً لجمع مؤنث لم يكن لو
الوصفية ،وكالىما ممتنع فيو .وفي موضوع الممنوع من الصرف قال سيبويو(( :و ّ
احد فتأنيثو كتأنيث الواحد ،التصرفو اسم رجل ،نحو :إبل ،وغنم؛ ألنو ليس لو واحد ،يعني :أنو اذا جاء اسماً لجمع ليس
و ٌ
(ٕ٘)
رد خطاب الماردي بالقول(( :وال
لو واحد ُك ّسر عميو ،فكان ذلك االسم عمى أربعة أحرف ،لم تصرفو اسماً لمذكر)) وقد ّ
أدري ماىذا ولو كان تأنيثو تأنيث الواحد لوجب صرفو ألنو ثالثي كرجل سميتو بقدم اسم امرأة))( )ٕٙوىنا ُّ
يرد خطّاب عمى
()ٕٚ

سيبوبو بأن من شروط تسمية المذكر بالمؤنث ان يكون االسم عمى اكثر من ثالثة احرف

محرك الوسط لفظاً وحركة الوسط تقام مقام الحرف الرابع.
بمثال ّ
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أفعال المقاربة

سميت بافعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء النيا ليست كميا لمقاربة وقوع الحدث كـ (كاد وكرب) فمنيا

ماجاء لمشروع كـ (جعل وطفق) أو منيا ماجاء لمترجي كـ (عسى وحرى)

()ٕٛ

فـ (عسى) من بين ىذه االفعال تأتي لمرجاء،

وقد ترد (عسى) لالشفاق( .)ٕٜوقد اجتمع مجيؤىا لمرجاء واالشفاق في قولو تعالى( :وعسى ان تكرىوا شيئاً وىو خير لكم

وعسى ان تحبوا شيئاً وىو شر لكم) (البقرة )ٕٔٙ/قال خطاب الماردي(( :عسى بعيدة عن المقاربة ،ومعناىا الترجي
(ٖٓ)

لمفعل ،واستدناء وقوعو ،وقال قوم :معنى عسى االشفاق والطمع))

وابن جني يجعل داللتيا عمى المقاربة قال(( :اعمم

ٍ
ماض جامد غير متصرف ومعناه :المقاربة /وىو يرفع االسم وينصب الخبر كـ (كان))
ان (عسى فعل

(ٖٔ)

والذي يراه

(أن) جاء في
البحث في ىذا الجانب أن (عسى) تقترب من معنى (كاد) في الداللة عمى المقاربة اذا ما اقترن خبرىا بـ ْ
اسرار العربية ((فإن قيل :فمم أدخمت في خبره (أن)؟ قيل :ألن (عسى) و ِ
ضعت لمقاربة االستقبال ،و(أن) اذا دخمت عمى
ُ

(أن) تخمّص الفعل لالستقبال ،الزموا
الفعل المضارع أخمصتو لالستقبال ،فمما كانت (عسى) موضوعة لمقارنة االستقبال ،و ْ
(أن) التي ىي عمم االستقبال))(ٕٖ) إال َّ
أن (كاد) ابمغ في تقريب الحدث من الحال
الفعل الذي وضع لمقارنة الستقبال ْ
خالف (عسى) فأن الحدث مع (عسى) لم يكن شديد القرب من الحال –فمما كانت (كاد) اقرب في تقريب الحدث ح ُذ ِِف

(أن) الدال عمى االستقبال ولما كانت (عسى) ابعد في االستقبال أتي معيا بـ (أن) فمذلك جاز القول (عسى اهلل ان
معيا ْ
(ٖٖ)
أن يقوم) في
(أن والفعل) في (عسى زيد ْ
يدخمني الجنة برحمتو) من جانب آخر ىناك من ذىب من النحاة إلى ان ْ
(ٖٗ)

موضع المفعول بو

واجاز ذلك خطّاب الماردي قال(( :أن يقوم فاع ٌل بعسى ىذا قول النحويين ،وقد كان عندي قياساً،

يد ان يضربك ،وجاز ان يتوسطيا
يد المعنىُ :يريد ز ٌ
ان يكون مفعولو توسط بين الفعل وفاعمو ،كما تقول :يريد ان يضربك ز ٌ
يد ،وىذا قول حسن في القياس غير انو رأي رأيناه ،ولم يقل بو
مفعول عسى ،كما توسط خبر (ليس) في قولنا :ليس قائماً ز ٌ
أحد غيرنا ،واتباعنا الئمة النحويين أحق واجمل))(ٖ٘) .وىذا التوجيو انفرد بو خطاب الماردي اال انو عاد مرة اخرى إلى

ماذىب اليو جميور النحاة ،وفي ىذا كان الماردي يحمل الشبيو عمى الشبيو فحمل (عسى) عمى (ليس) كونيما فعمين
جامدين ،والبحث اليذىب معو في ىذا التوجيو الن الفعل الجامد ضعيف التصرف مع معموالتو .والشموبيين يمنع ىذا
الوجو من االعراب لضعف ىذه االفعال عن توسط الخبر(.)ٖٙجاء في شرح ابن عقيل(( :وذىب االستاذ ابو عمي الشموبين

(أن) ومابعدىا فاعل لـ (عسى) وىي تامة والخبر
(أن) ،فـ ْ
إلى انو يجب ان يكون الظاىر مرفوعاً بالفعل الذي بعد ْ
ليا))(.)ٖٚ
السيما
ّ

مخالف لما قبميا باألولوية .نحو (وصل القوم
(السيما) في ادوات االستثناء عندما أروا أن مابعدىا
أدخل بعض النحاة
ٌ
ّ
يد) فإن زيداً لو االولوية في الوصول .قال الخضراوي ((لما كان مابعدىا بعضاً مما قبميا ،وخارجاً عنو بمعنى
السيما ز ٌ
ّ
()ٖٛ

والحقيقة َّ
أن (السيما) ليست من ادوات االستثناء ولذلك

استثناء من االول النو خرج عنو بوجو لم يكن لو))
الزيادة كان
ً
وضعيا سيبويو في باب (ال) النافية لمجنس( )ٖٜوالمالحظ أن مابعد (السيما) اولى باالسناد إلى ماقبميا من المسند اليو

يد معناه :ال مثل ذلك زيد
ويرى خطاب الماردي ان مابعد (السيما) كالمسكوت عنو قال ((اذا قمت :جاءني القوم السيما ز ٌ
فيمن جاءني ،فكأنك قمت :اليأتي مثل ز ٍيد ،فإنما نفيت ان يكون احد ممن جاءك شبياً بزيد ،ولعل زيداً جاءك أو لم

(السيما) اليمكن االستغناء عنو النو ىو المخصوص بالحدث
يأتك))(ٓٗ) .والبحث يرى ان الحدث الذي ُميِّز بو مابعد
ّ
(السيما) يشبو إلى حد كبير االسم المعطوف عطف بيان جاء في اسرار العربية:
فضالً عن ذلك ان االسم الذي يقع بعد
ّ
((ان قال قائل :ما الغرض من عطف البيان؟ قيل :الغرض منو رفع المبس .كما في الوصف وليذا يجب ان يكون احد

االسمين يزيد عمى االخر في كون الشخص معروفاً بو ليخصو من غيره ،النو اليكون اال بعد اسم مشترك اال ترى ّأنك اذا
قمت( :مررت ِ
(السيما)
بولدك ز ٍيد) قد خصصت َولَداً واحداً من اوالده))(ٔٗ) .وىذا التوجيو ينطبق عمى االسم الذي يقع بعد
ّ
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(السيما) ليست من ادوات االستثناء الن مابعدىا
السيما عمم النحو) فخصصت عمم النحو وعميو فـ
ّ
كقولنا( :احب العموم ّ
ليس خارجاً من حكم ماقبميا .قال ابن مالك(( :والسيما بخالف ذلك فال يعد من ادواتو ،بل ىو مضاد ليا ،فإن الذي يمي

السيما داخل فيما قبمو ومشيود لو بأنو احق بذلك من غيره))(ٕٗ) .وتوجيو خطاب الماردي ُيشير ان االسم مابعد (السيما)
تكون الصفة ثابتة لو اشركتو في الحدث ام لم تشركو .النو مخصوص بتمك الصفة.
المنادى المضاف إلى ياء المتكمم

اذا كان المنادى مضافاً إلى ياء المتكمم كـ (غالمي) جاز فيو ست لغات من ىذه المغات الست ضم الحرف الذي
(ٖٗ)

رب احكم بالحق) (االنبياء )ٕٔٔ/بضم لفظة ُّ
كان مكسو اًر الجل الياء كما في كالميم (يا ُّأم التفعمي) وقُرئ (قال ُّ
(رب)

ألن االم والرب االكثر فييما ان اليناديا اال مضافين لمياء (واالصل يا أمي وياربي ،فحذفت الياء تخفيفاً وبنيا عمى الضم

ياعدوي ،فاليجوز ياعدو بحذف الياء وضم الواو ..الن نداءه مضافاً لمياء لم يكثر))(ٗٗ).
تشبيياً بالنكرة المقصودة بخالف:
ّ
قال خطاب الماردي ((والخامسة-أي لغة الضم -قميمة رديئة وىي :ياغالم بحذف الياء وبضم الميم ،وأنت تريد:
ياغالمي ،وىذا قبيح ،النو يمتبس المضاف بغيره ،كقولك :ياغالم ،اذا اردت يأييا الغالم ،وىذه لغة ذكرىا ابو القاسم

ياغالم
الزجاجي في كتابو(٘ٗ) ،ولم ينص عمييا بالضم ،ولكن بعض شيوخنا كان يرويو بالضم ،وذلك اليصح ،والصواب:
َ
بالفتح ،فحذف االلف المنقمبة عن الياء ،كما حذف الياء في ياغالمي ،وىي قميمة ،الن االلف خفيفة والياء ثقيمة ،فجاز
حذف الياء ،وقبح حذف االلف))(.)ٗٙ

المقبل
وقد وجو ابن عصفور فيما يخص المبس في لغة الضم فيما بين المنادى المضاف إلى ياء المتكمم والمنادى ّ
عميو فقال(( :ولقائل ان يقول :لِ َم زعمتم َّ
(ياغالم) مضاف ،وىالّ قمتم انو ُم َقبل عميو ،وىذا ىو الظاىر؟ والعذر عنو انو
أن
ُ
انما زعمنا أنو مضاف ،ألن العرب تحذف منو (يا) ولو كان مقبالً عميو لم يجز ذلكَّ ،
العمَم أو
ألن (يا) التحذف إال في َ

في المضاف كقول الشاعر:

لنقضي لُبانات الفؤاد المع ِ
َّذب

()ٗٚ

خميمي ُمّار بي عمى ِّأم جندب
َّ
وىم يحذفون ىذا فيقولون( :قل ُّ
بم َقبل عميو ،وانما ىو مضاف)) .
رب احكم و(غالم اقبل) فَ ّد َل عمى انو ليس ُ
الم َقبل عميو بأن الذي يستعمل في الحنان
وماز ابو عمي الفارسي بين المنادى المضاف إلى ياء المتكمم عمى لغة الضم و ُ
()ٗٛ

(يابني) و(يا أبي) و(ياعبادي) فيذا كمو مستعمل في الحنان والرحمة ،فيو عمى
والرحمة انما يكون مضافاً نحو (يا أخي) و ُ
الضمة التي عمى المضاف لياء المتكمم عمى ىذه المغة ىي نفسيا الضمة في (يارج ُل) اذا
نية االضافة( .)ٜٗوالمالحظ أن
َّ
عيناً ولذلك ،اقتصر ابن مالك في االلفية لغات المضاف لياء المتكمم عمى خمس بقولو:
قصدت رجالً ُم ّ
(ٓ٘)
وجعل منادى َّ
عبدا عبديا
ض ْ
عبد َ
ف ليا كعبد عبدي َ
صح إن ُي َ
وعميو ،فمغة ضم المنادى لياء المتكمم لغة ضعيفة وان حصمت فالتحصل اال في االسماء التي تغمب عمييا االضافة

نحو (رب ،ام ،قوم).
الم االمر

الم االمر من عوامل االفعال تعمل فييا الجزم كقولو تعالى( :فميستجيبوا لي وليؤمنوا بي) (البقرة )ٔٛٙ/وتكون ىذه

الالم مكسورة النيا حرف جاء لمعنى .وبما أن الجزم في االفعال نظير الجر في االسماء فيي محمولة في الكسر عمى

وليطوفوا بالبيت
حروف الجر(ٔ٘) ،فيذه الالم قد تسكن تخفيفاً اذا تقدميا واو العطف أو فاؤه كقولو تعالى( :وليوفوا نذورىم
ّ
العتيق) (الحج )ٕٜ/وىناك من يرى َّ
أن اسكان الم االمر بعد حرف العطف (ثم) جائز قال( :ويجوز اسكانيا بعد (ثم)
ي.)ٕ٘()..
وليس بضعيف والمخصوص بالضرورة ،خالفاً لزاعم ذلك وبو ق أر الكوفيون وقالون و ّ
البز ّ

أن َمن يقرأىا بالسكون مع (ثَُّم) العمم لو بالعربية قال(( :إسكانيا مع ثم في ضرورة الشعر،
وعند خطاب الماردي ّ
واليجوز في الكالم ،وان كان حمزة قد ق أر (ثم ليقطع) (الحج )ٔ٘/بسكون الالم ،ألنو لم يكن لو عمم بالعربية))(ٖ٘)،
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البصريون ينكرون اسكان الم االمر مع (ثُّم) قال ابن يعيش(( :فأما قراءة الكسائي (ثم ليقضوا تفثيم) (الحج( )ٕٜ/ثم
(ثم) حرف عمى ثالثة احرف يمكن الوقوف عميو ،فمو اسكنت مابعده من الالم ،لكنت
ليقطع) فضعيفة عند اصحابنا ،ألن ّ
(ٗ٘)
(ثم) ،الن ميميا االولى
اذا وقفت عميو تبتدئ بساكن وذلك اليجوز))
وعميو ،البحث يتجو إلى اسكان الم االمر مع ّ

(ثم) حممت عمى الواو والفاء كونيا حرف
ساكنة والثانية متحركة ،لذلك جاز اسكان الالم بعدىا .فضالً عن ذلك أن ّ
عطف.
بدل االشتمال

(٘٘)

كقولو تعالى( :يسألونك عن الشير الحرام قتال فيو) (البقرة:

مي ببدل االشتمال الشتمال المتبوع عمى التابع
ُس َّ
ٓ )ٕٛفالسؤال ليس عن الشير وىو المتبوع وانما عن القتال .واختمف النحاة اييما المشتمل البدل أم المبدل منو .فالفارسي

يد داره ،وال
والرماني في احد قولييما وخطّاب الماردي عمى ان االول مشتمل عمى الثاني .قال خطّاب(( :واليجوز سرني ز ٌ
ردوا
سرني ز ٌ
وسرني زيد قمنسوتو ،ألن الثوب يتضمنو جسده ،وقد ّ
اعجبني ز ُ
يد ثوبوّ ،
يد فرسو ،وال رأيت زيداً فرسو ،ويجوزّ :

يد
المثل التي اجازىا))( .)٘ٙوذىب الفارسي في كتابو
(س ِرق ز ٌ
ّ
(الحجة) إلى ان الثاني يشتمل عمى االول نحو ُ
ىذه ُ
()٘ٚ
ثوبو)  .والبحث يتجو إلى المعنى ففي قولو( :يعجبني زيد لسانو) فالمشتمل ىو االول الن جسم زيد مشتمل عمى المسان.
اما اذا قمنا( :اعجبني زيد ثوبو) فالمشتمل ىو الثاني ،الن الثوب اشتمل عمى زيد .وىكذا اما االمثمة المردودة التي جاء بيا

مما يممك زيد فمو اردنا الدقة
خطّاب فال اشكال فييا ففي قولو (سرني ز ٌ
يد داره) و(اعجبني زيد فرسو) فالدار والفرس ىما ّ
في بدل االشتمال نقول ان ىناك بدل اشتمال دال عمى الزمان كقولو تعالى(( :يسألونك عن الشير الحرام قتال فيو) ولو
قمنا( :اعجبني زيد بيتو) فيذا بدل اشتمال دال عمى المكان .فـ لو قمنا( :اعجبني زيد ميابتو) فيذا بدل اشتمال دال عمى

المعنى .من جانب آخر اشار خطّاب إلى انو الوجود لبدل الغمط في كالم العرب النثرىا والنظميا ،وىو في ىذا موافق
لممبرد .قال خطّاب ((وقد عنيت بطمب ذلك في الكالم والشعر فمم اجده فطالبت غيري بو فمم يعرفو ،وزعم ناس من اىل
ّ
()٘ٛ
االندلس منيم ابو محمد ابن السيد ّأنو وجد في شعر العرب بدل الغمط وماذكروه تأولو ُمنكرو ذلك)) .
ويرى ابن عصفور أن بدلي الغمط والنسيان جائزان قياساً ولكن لم يرد بيما سماع( .)ٜ٘وبدل الغمط اليكون مثمو في

كالم اهلل وال في شعر ،والفي كالم فصيح(ٓ.)ٙ
حتى

يتحقق العطف بـ (حتى) في حالة النصب فقط نحو( :قرأت الكتاب حتى الخاتمة) بنصب (الخاتمة) النيا داخمة في

(ٔ)ٙ
جارة كقولو تعالى( :سالم ىي حتى مطمع الفجر) (القدر )ٕٔ/وتأتي
حكم ماقبميا فتتبعو في االعراب  .وتأتي (حتى) ّ
يد ناجح)(ٕ .)ٙوكذلك تأتي ناصبة عمى خالف بين البصريين والكوفيين
حرف ابتداء نحو (نجح الطالب حتى ز ٌ
(ٖ)ٙ
(أن) مضمرة والكوفيون يرون بأنيا ىي الناصبة كقولو تعالى( :قالوا لن نبرح
فالبصريون
يرون انيا تنصب الفعل بـ ْ
عميو عاكفين حتى يرجع الينا موسى) (طو .)ٜٔ/ولـ (حتى) داللة اخرى تكون فييا دالة عمى السبب فتأتي بمعنى (الفاء)
(ٗ)ٙ
كمت يدي) أو
فتعطف الفعل عمى الفعل فتدخل عمى الفعل الماضي ،أو المستقبل  ،نحو( :ضربت المسيء حتى ّ
طاب الماردي بالقول(( :تقول ضربت زيداً حتى قتمتو أو ضربتو حتى
(ألضر ّبنو حتى تكل يدي) .والى ىذا المعنى اشار خ ّ

ت:
ىو مقتول التعمل شيئاً ،واليكون مابعدىا اال شيئاً يؤديو االول ويبدل منو تقول :قام حتى ْ
أعَيا وبكى حتى عمي ،ولو ق ْم َ
يجز ،فإن وقعت عمى مستقبل بمعنى الماضي ،أو بمعنى الحال كان مرفوعاً
اكل حتى بكى ،وسار حتى طمعت الشمس لم ْ

نحو :سرت حتى ادخ ُل المدينة))(٘.)ٙ
فيشير خطّاب ىنا َّ
ان
أن (حتى) تأتي بمعنى (الفاء) اذا كان مابعدىا
ّ
مسبباً ّعما قبميا ،أو يكون نتيجة لو كما ّ
االعياء مسبباً عن الوقوف ،وان العمى مسبباً عن البكاء خالف القول (اكل حتى بكى) أو (سار حتى طمعت الشمس) الن
االكل لم يكن سبباً في البكاء ،وال السير سبباً في طموع الشمس .كما في القول( :سرت احتى دخمت المدينة) فيكون السير
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سبباً في الدخول .وىنا يؤكد خطاب عمى َّ
أن الفعل بعد (حتى) يكون مرفوعاً .اذا كان حاالً ،أو مؤوالً بو ،وعميو فإن (حتى)

مرت ابتدائية وليست عاطفة ،النيا تعطف المفردات ال الجمل.
في الصور التي ّ
(نعم) و(بئس)

خالد) فذىب جميور النحاة إلى
يد) و(بئس الرجل ٌ
اختمف النحاة في (ال) الداخمة عمى فاعمييما نحو (نعم الرجل ز ٌ
انيا (ال) الجنسية حقيقةً .أي َّ
متدرج في الجنس ،النو فرد من افراده،
أن الجنس كمو ىو الممدوح أو المذموم ،والمخصوص ّ
()ٙٙ
عمى ان يجعمو من ٍ
أمة كميم صالح  .وىناك من يرى أنيا لمجنس مجا اًز ال حقيقة أي انك تجعل المخصوص جميع

الجنس لغرض المبالغة( .)ٙٚوقسم من النحاة يرى بأن (ال) ىذه لمعيد ،واختمف فييا بين العيد الذىني ،وىي التي ُيشار بيا
إلى مافي االذىان نحو( :اشتريت المحم) والتريد بذلك جنس المحم ،وال معيوداً تقدم ،أو انيا لمعيد في الشخص الممدوح،

كأنك قمت (زيد نعم ىو)( ،)ٙٛجاء في االرتشاف(( :وقال خطّاب اليكفي تصوره ،بل وجوده في الخارج ،و(ال) عنده جنسية

يد جاز عمى التشبيو،
ىند ،ونعم القمر ز ٌ
قال لو قمت :نعمت الشمس ىذه ،ونعم القمر ىذا لم يجز ،فمو قمت :نعم الشمس ٌ
يد بن
القمر مايكون ألربع عشرة ،ونعمت الشمس
ولو قمت :نعم
يد ز ُ
شمس السعود جاز ،وقال ايضاً وقد يجوز نعم الز ُ
ُ
ُ
عمر بن الخطاب ،ألنك أردت واحداً من جماعة ،فصار جيداً حسناً لكل من لو ىذا االسم))(.)ٜٙ
حارثة ،ونعم
القمر ُ
ُ
تذمو بـ
والبحث يتجو إلى ان (ال) الداخمة عمى فاعل (نعم) و(بئس) (ال) الجنسية .والدليل أنك التمدح الشيء بـ (نعم) أو ّ

(بئس) اذا لم يكن لو واحد من جنسو ،فال تقول مادحاً( :نعم مؤلف الصحاح الجوىري) ،ألنو ليس ىناك من مؤلف

لمصحاح غيره .فضالً عن ذلك أنك ((التقول( :نعم اليالل ىذا) و(نعمت الشمس ىذه) الن ليس ىناك جنس تخصو من

بينيا ،اال اذا اردت مدح حال من احواليا ،كأن تكون الشمس مشرقة ،أو دافئة ونحو ذلك))(ٓ ،)ٚولذلك ُعيد الشيوع في
(الرجل) من (ال) الجنسية رابطاً بين الخبر والمبتدأ ،ألنو ليس ىنالك من رابط .جاء في اسرار العربية(( :فإن قيل .فأين
العائد ىينا من الخبر إلى المبتدأ؟ قيل :ألن الرجل لما كان شائعاً في الجنس .كان زيداً داخالً تحتو ،فصار بمنزلة العائد

الذي يعود اليو منو))(ٔ .)ٚوعميو فإن خطاب الماردي كان في شواىده ىذه النحوية.

اكثر توضيحاً من غيره واكثر استدالالً عمى ان (ال) الداخمة عمى فاعمي (نعم) و(بئس) ىي (ال) الجنسية.

التعجب

(ٕ)ٚ

التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببيا

فخرج المتعجب منو عن نظائره ،أو ان يقال عنو َّ
قل نظيره.

ويأتي التعجب القياسي عمى صيغتي التعجب (ما افعمو) و(أفعل بو) كقولو تعالى( :ما اصبرىم عمى النار) (البقرة)ٔٚ٘/

وقولو( :اسمع بيم وابصر) (مريم .)ٖٛ/واليبنى من االفعال عمى ىاتين الصيغتين اال ما اجتمعت فيو شروط ذكرىا
النحاة(ٖ .)ٚفالتعجب من الفعل الرباعي فصاعداً أو االلوان والعاىات يصار بيا إلى صيغة غير الصيغة القياسية المعروفة

في باب التعجب قال خطاب الماردي في كتاب التوشيح(( :ان تعجبت من الرباعي فصاعداً ،أو االلوان والعاىات ،فانيم
عدلوا فيو عن االصل في ىذا الباب ،واستغنوا فيو بافعل الفعل فعمو تقولُّ :
(أشد الحمرة حمرتو ،واسرع االنطالق انطالقو،

لكرم
وافحش الصمم صممو ،وكان القياس ان يقولوا :لفحش الصمم صممو ،ولشدة الحمرة حمرتو ،فيرفعونو من حيث رفعوا ُ

يد .ولكنيم استغنوا عنو بما ذكرت (لك) (ٗ .)ٚوتوجيو خطاب ىذا رّجحو ابو حيان االندلسي(٘ .)ٚالمالحظ في
َّ
الرج ُل ز ٌ
(لكرم الرجل زيد) اتجو فييا النحاة اتجاىين( )ٚٙاالول :ان الفارسي واكثر النحاة الحقوىا
الصيغة التي اشار الييا خطاب ُ
المبرد إلى انو يجوز الحاقيا بباب
بباب (نعم وبئس) فثبتت ليذه الصيغة جميع احكام (نعم وبئس) الثاني :ذىب االخفش و ّ
(شرف عمرو) ،فإنما معناه في المدح معنى ما تعجبت منو نحو
(كرم ز ٌ
التعجب قالّ :
يد) و ُ
المبرد(( :واعمم انو ماكان مثلُ :
(ما اشرفو) ونحو ذلك( :أشرف بو)))( .)ٚٚوفي ىذا االتجاه ذىب خطاب الماردي فجعل صيغة (فَ ُعل) بضم العين من
كرم
صيغ التعجب وصيغة ُ
(فعل) ىذه يجوز دخول الالم عمييا .قال خطاب الماردي(( :الالم الم القسم ،ويجوز حذفياُ :

الغالم يعني ما اكرمو وما اشرفو ،واليقع ىذا الفعل في التعجب اال عمى مافيو الف والم خاصة في قول
وشرف
الرج ُلُ ،
ُ
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وشرف عمرو ،وىو يريد التعجب وال
كرم ز ُ
يدُ ،
االخفش ومن وافقو ،وقد رأيت في كتاب المقتضب ألبي العباس انو يجيءُ :
ادري ما قولو))( )ٚٛوعميو ،فإن صيغة (فَ ُعل بضم العين تنقل الفعل الثالثي اذا كان مفتوح العين أو مكسورىا إلى صيغة
يدك)
(لضرَبت ُ
التعجب قال ابن عصفور(( :واالخر انيم اذا ارادوا التعجب من الثالثي قالوا( :لَ ُ
فعل) نحو (ل ُشرف زيداً) و ُ
ِ
يدك) أي :ما اضربيا! فإن قيل :فألي شيء ُبني عمى
(فعل) ومن كالميم
(ضربت اليك ُ
فينقمون (فَ َعل) و(فعل) إلى ُ
ُ
(فَ ُعل)؟ فالجوابَّ :
جعل كأنو
إن التعجب موضع مبالغة و(فَ ُعل) من افعال الغرائز والطبائع .ومن المبالغة في الفعل أن ُي َ

()ٜٚ
حسن بزيد رجالً ،أي:
(فعل) مراداً بيا التعجب ،جواز جر فاعميا بالباء نحوُ :
طبع في التعجب منو))  .والدليل عمى ان ُ
ما احسن زيداً رجالً وقول الشاعر(ٓ:)ٛ
ِ
ُح َّ
مام
اليرى
ب بالزور الذي ُ
منو اال صفحة أو ل ْ
(ٔ)ٛ
(ح َّ
لما دخل الكالم معنى (أحبب بالزور) الذي يراد بو معنى التعجب  .من جانب آخر
فزاد (الباء) في فاعل ُ
ب) ّ

َّأنو تزاد (كان) في صيغة التعجب (ما افعمو) زيادة قياسية نحو (ماكان احسن زيداً) وعمى زيادتيا اكثر البصريين والكوفيين
(ٕ)ٛ

فال اسم ليا والخبر .اما السيرافي

متبوعاً بخطّاب الماردي فيذىبان ايضاً إلى زيادتيا ،وىي عندىم تامة ،وفاعميا عند

السيرافي ضمير المصدر الذي تدل عميو (كان) اما خطّاب فيقول( :ضميرىا عائد عمى غير (ما) ولكن يعود عمى مجيول

االمر))(ٖ .)ٛوفي تقدير البحث ان توجيو خطّاب أقرب ألن (ما) اختيرت ليذه الداللة أي داللة التعجب ،ألنيا
تقديره :كان ُ
(ٗ)ٛ

غاية في االبيام ((والشيء اذا كان مبيماً كان اعظم بالنفس ،الحتمالو امو اًر كثيرة))

اما التعجب من الفعل الرباعي

فقال خطّاب ((قد يتعجبون من لفظ الرباعي عمى غير قياسي في قوليم :ما اعطاه ،وما أواله ،وما آتاه لممعروف ،ولكنيا
أول بوِ ،
شاذة تحفظ حفظاً واليقاس عميو ثم قال خطّاب :وتقول ِ
اعط بز ٍيد ،و ِ
قمت :ما اعطاه ،وما اواله ،وما
وآت بو كما َ
(٘)ٛ

آتاه))

من جانب آخر اجاز خطّاب التعجب من الفعل المبني لممجيول ،اذا كان الفعل مبنياً لممجيول عمى اصل

وعني) وعمّل ذلك بمنع المبس فاذا لم يمبس فانو جائز .قال خطّاب( :وقد يبنيان
وضعو أي :كان موضوعاً ىكذا كـ ُ
(زىي ُ

أجّنو ،وما انحتو ،وما اشغفو ،وىو من افعل التفضيل اكثر منو في التعجب:
من فعل المفعول إن أمن المبس ،نحو :ما َ
وع ِذر،
(كأزىى من ديك) و(اشغل من ذات النحيين) واشير من غيره واعذر وألوم واعرف وانكر وأخوف وارجى من شيرَ ،
ورجي ،واذا لم يمبس فال يقتصر فيو عمى السماع ،بل يحكم باطراده في التعجب وأفعل
وخ َ
ون ِكرَ ،
وع ِرفَ ،
وليمَ ،
يفُ ،
التفضيل))( .)ٛٙوتبع خطاباً في ذلك ابن مالك وولده جاء في شرح التصريح(( :وبعضيم يستثني من الفعل المبني لممفعول
ِ
يت بحاجتك وزىي عمينا) بمعنى تكبر بضم اوليما وكسر
(عنِ ُ
(ماكان مالزماً لصيغة :فُع َل)بضم اولو وكسر ثانيو نحو ُ
()ٛٚ
ماقبل آخرىما ،فيجيز التعجب منو لعدم المبس ،فتقول( :ما اعناه بحاجتك وما أزىاه عمينا ،وجرى عمى ذلك ابن مالك

وولده بناء عمى انو عمة المنع خوف االلتباس))( .)ٛٛوعمة المنع ّأنك التقول( :ما اضرب زيداً) من الفعل المبني لممفعول
(ض ِرب) بضم اولو وكسر ماقبل آخره ،وانت تريد التعجب من الضرب الذي وقع عمى زيد ،لكي اليمتبس التعجب منو
ُ

طاباً انفرد في اجازتو صياغة التعجب من الفعل المالزم لصيغة البناء
بالتعجب من فعل الفاعل .وفي تقدير البحث ان خ ّ
لممجيول لعدم حصول االلتباس في ىذه االفعال .وما يمفت االنتباه في ىذا الجانب ان ابن مالك في كتابو (شرح
()ٜٛ

التسييل)
حبذا
ّ

قد نقل نصاً ما ذكره خطّاب الماردي.

(حب) مع (ذا) تركبا
(حبذا) فالمبرد(ٓ )ٜوابن السراج(ٔ )ٜوالسيرافي يذىبون إلى أن
ّ
اختمف النحاة في تركيب صيغة ّ
وصا ار اسماً واحداً ُرفع عمى االبتداء ،وينسب ىذا التوجيو إلى الخميل وسيبويو(ٕ )ٜايضاً .اما االخفش وخطّاب الماردي
فيذىبان إلى انيما تركبا وصا ار فعالً والمخصوص ىو الخبر وعكسو رأي الفارسي أن المخصوص (مبتدأ مؤخر) ومن
اعرب (ذا) فاعالً فالمخصوص مبتدأ ،والجممة خبره المقدم والرابط اسم االشارة(ٖ .)ٜوعميو ،فصيغة (حبذا) مع المخصوص
عند االخفش وخطّاب الماردي وجماعة جممة فعمية ،وعند المبرد ومن تبعو جممة اسمية ،والمالحظ ان توجيو االخفش
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يد
(حبذا ز ٌ
أما المنصوب بعد المخصوص نحو ّ
وخطاب ىو المعمول بو في اعراب ىذه الصيغة .وىو االقرب إلى واقعياّ .
راكباً) فـ(راكباً) أختمف في اعرابو .فجماعة من النحاة بينيم خطّاب يذىبون إلى ان (راكباً) منصوب عمى الحال الغير

سواء كان جامداً أو مشتقاً ،وذىب ابو عمر بن العالء إلى انو منصوب عمى التمييز الغير جامداً كان أو مشتقاً(ٗ .)ٜاما

البحث فيتجو إلى انو اذا كان المنصوب جامداً فيو لمتمييز أقرب ،وان كان مشتقاً ،فإذا اريد بو بيان سمة من سمات

المخصوص ،فالتمييز اولى بو ،وان اريد بو ىيئة المخصوص فالحال ىي االولى.
االفعال الداخمة عمى المبتدأ والخبر

افعال ىذا الباب نوعان :االول :افعال القموب :وىي التي تكون معانييا قائمة في القمب نحو (ف ّكر وعرف) والثاني:
(٘)ٜ

افعال التصيير :وسميت بذلك لداللتيا عمى التحويل واالنتقال من حالة إلى اخرى

وفيما يخص افعال التصيير يرى

جماعة من النحاة المتأخرين ومنيم خطّاب الماردي أنو قد يجوز تضمين الفعل المتعدي إلى واحد معنى (صيَّر) ويجعل

ض َّمن الفعل الذي يتعدى إلى واحد معنى صيَّر ،ويجعل من ىذا الباب ،فيجوز أن
من ىذا الباب قالوا(( :انو قد يجوز أن ُي َ
ُيقال حفرت وسط الدار بئ اًر ،بمعنى صيَّرت .فقال خطّاب واليكون (بئ اًر) تميي اًز النو اليحسن فيو من وكذلك اجاز :بنيت
()ٜٙ

صيَّرت))
الدار مسجداً ،وقطعت الثوب قميصاً ،وقطعت الجمد نعالً ،وصبغت الثوب غمامياً ،الن المعنى فييا َ
من باب التضمين وتضمين االفعال بابو واسع يحفظ واليقاس عميو.

وىذا كمو

ما ينصب مفاعيل ثالثة

الذي ينصب مفاعيل ثالثة :ىما الفعالن( :اعمم وأرى) المذان كان اصميما قبل دخول ىمزة الفعل عمييما (عمم ورأى)

الناصبين الثنين واقتصر عمييما وقوفاً مع السماع كقولو تعالى( :كذلك يرييم اهلل اعماليم حسرات) (البقرة )ٔٙٚ/فـ (ىم)
المفعول االول و(اعماليم) المفعول الثاني و(حسر ٍ
ات) المفعول الثالث( .)ٜٚويجوز عند اكثر النحاة حذف المفعول االول
استغناء عنو كـ (اعممت كبشك سميناً) والتذكر من اعممتو .ويجوز االقتصار عمى المفعول االول نحو( :اعممت زيداً)
ً
والتذكر ما اعممتو ،الن الفائدة التنعدم في االستغناء عن االول ،والفي االقتصار عميو إذ يراد االخبار لمجرد العمم بو ،أو
()ٜٛ

المبرد
بمجرد اعالم الشخص المذكور وىذا مذىب ّ

()ٜٜ

طاب الماردي وابن مالك واالكثرين
وابن السراج وابن كيسان وخ ّ

وفي الغاء (اعمم) واخواتيا ىناك توجيو لخطاب الماردي قال فيو(( :التمغى اعمم واخواتيا الن منصوباتيا الينعقد منيما

حينئذ مبتدأ وخبر ،لبقاء االول غير مرتبط فان بنيتيا لممفعول ووسطتيا أو اخرتيا جاز ذلك اذ ليس لنا حينئذ اال منصوبان
ينعقد منيما مبتدأ وخبر ولم يؤثر فييما شيء))(ٓٓٔ) .واختمف النحاة في الغاء الفعل عنيما فيناك من ذىب إلى جواز

(ٔٓٔ)
فصل خطاب القول في ذلك
االلغاء سواء ُبني الفعل لمفاعل ام بني لممفعول وىناك من ذىب إلى المنع مطمقاً  .وقد ّ
يد ُ ِ
عالم وأخوك
قال(( :ان كانت مبنية لمفاعل فاليجوز الغاؤىا ،وان كانت مبنية لممفعول جاز الغاؤىا قال خطاب :ز ٌ
(نبئت) ٌ
ِ
أعممت واليجوز الغاؤىا توسطت أو
خير الناس
أعممت ،ففيو ألغيت لمتوسط ،وان شئت
أعممت ،وقال ز ٌ
ُ
َ
يد :أنبأت عم اًر َ
تأخرت)(ٕٓٔ) وقد تبع خطاباً في ىذا التوجيو الجزولي(ٖٓٔ) فالجزولي ((فرق بين البناء لمفاعل والبناء لممفعول ،فقال يجوز

في المبني لممفعول لمساواتو في الحكم لباب ع مم لصيرورتو بالبناء لممفعول ورفع نائب الفاعل كصورتو في المتعدي الثنين

واليجوز في المبني لمفاعل ،الن الفعل اذ ذاك يكون معمالً ممغى في حالة واحدة وذلك تناقض))(ٗٓٔ).

واو العطف

من بين ما اختصت بو (واو) العطف انيا تعطف اسماً عمى اسم اليكتفي الكالم بو ،أي االسم المعطوف عميو نحو:

محمد ،الن االختصام والتضارب وامثال
يد ،والتضارب
محمد
يد وسعيد) و(تضارب
ٌ
وخالد) فال يقال :اختصم ز ٌ
ٌ
(اختصم ز ٌ
ُ
ىذه المعاني التقوم اال باثنين فصاعداً ،وبما ان الواو لمطمق الجمع ،فمذلك اختصت بيا بخالف غيرىا من حروف
العطف(٘ٓٔ).

وعمى ىذه الخصيصة التي لمواو نقل االصمعي قول امرئ القيس(:)ٔٓٙ
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بسقط الموى بين الدخول فحومل

نقمو برواية (الواو) بدل (الفاء) الن البينية اليعطف فييا بالفاء ،النيا تدل عمى الترتيب وحجة الجماعة السماع،

واختمفوا في التخريج ،فابن الس ّكيت يرى انو عمى حذف مضاف أي( :بين اىل الدخول فحومل) وقال خطّاب الماردي:

((انو عمى اعتبار التعدد حكماً ،الن الدخول مكان يجوز ان يشتمل عمى امكنة متعددة كما تقول :قعدت بين الكوفة ،تريد

الدخول فأماكن حومل ،فيو بمنزلة اختصم الزيدون فالعمرون) اذا كان فريق
بو بين دورىا واماكنيا و(أن التقدير بين اماكن َ
()ٔٓٚ
 .والظاىر ان (الفاء) في بيت
منيم خصماً لصاحبو .قال :وىذا عندي اصح من أن يجعل شاذاَ اذا ثبتت الرواية)
ضمنت معنى (الواو) وىذا يحصل في االماكن والمطر خاصة(.)ٔٓٛ
امرئ القيس ُ
خاتمة البحث

بعد ىذه االطاللة عمى آراء النحوي خطّاب الماردي وتوجيياتو النحوية يمكن ان يمخص البحث الجوانب التي توصل

الييا باآلتي:

ٔ -اتباع خطاب الماردي لممنيج النحوي البصري في عدم الخروج عمى القاعدة النحوية المطردة.
ٕ -انفراد خطاب في اكثر من توجيو نحوي كجعمو المصدر المؤول من (ان والفعل) في محل نصب مفعوالً بو مقدماً في
باب (عسى) ،وكذلك اعرابو التابع في سياق (كم) الخبرية عمى انو نعت ليا وايجاده صيغة لمتعجب من الفعل الرباعي
فصاعداً وىي (أفعل الفعل فعمو) كـ (اشد الحمرة حمرتو) وانفراده في اجازة التعجب من االفعال المالزمة لمبناء لممجيول

(عني).
كـ ُ
(زىي) و ُ

(صير) كـ (قطعت الثوب قميصاً) أي صيرتو.
ٖ -توسع خطاب في تضمين االفعال معنى الفعل ّ
ٗ -نقل عنو كثي اًر ابو حيان االندلسي وابن ىشام.

٘ -تحقق البحث من ان كتاب (التشريح) بالراء الذي ذكره السيوطي في كتابو (اليمع) كان محرفاً والصواب (التوشيح)
بالواو.

 -ٙتابعو اكثر من نحوي كابن مالك وولده السيما في جواز صياغة التعجب من الفعل المالزم لمبناء لممجيول .وتابعو
الجزولي في بعض توجيياتو.

طاب ان (ال) الداخمة عمى فاعل (نعم) و(بئس) انيا (ال) الجنسية.
 -ٚاثبت خ ّ

عما قبميا.
 -ٛاثبت خ ّ
طاب بأن (حتى) تأتي بمعنى الفاء اذا كان مابعدىا مسبباً ّ
 -ٜاشار خطاب انو من يق أر (الم) االمر بالسكون مع حرف العطف (ثَُّم) العمم لو بالعربية.
الهوامش

ٔ -بغية الوعاة.ٗٗٚ/
ٕ -ينظر :ابن الطراوة واثره في النحو.٘ٓ/

ٖ -ينظر :االرتشاف( ٕٙٔ-ٕٙٓ/ٔ :ىامش(ٓٔ)).
ٗ -ينظر :اليمع ٕٔٙ/ٕ :ىامش (ٔ)
٘ -ينظر :كشف الظنون ٜٗٛ ،٘ٓٚ/وكذلك ايضاح المكنون.ٕٛٔ/ٔ :
 -ٙينظر :االرتشاف.ٖٚٗ/ٕ :
 -ٚينظر :شرح الممع البن برىان.٘ٔٚ/ٕ :
 -ٛنفسو.

 -ٜينظر :شرح جمل الزجاجي.ٔٗٔ/ٕ :
ٓٔ-

االرتشاف.ٖٚٛ/ٕ :
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ٔٔ-

الكتاب ٔٙٛ/ٕ :وكذلك المقتضب.٘ٙ/ٖ :

ٖٔ-

البيت لبعض بني حنيفة وصدره :قال ليا من تحتيا وما استوى ،ينظر :معاني القرآن لمفراء ٔٔٙ/ٔ :ولم اجده

ٕٔ-

االرتشاف.ٛٗٛ/ٕ :

في المصادر والمراجع التي بين يدي.
ٗٔ-

البيت لزبان بن العالء .ينظر :شرح المفصل.ٗٛٛ/٘ :

٘ٔ-

البيت لقيس بن زىير .ينظر :الجنى الداني.٘ٓ/

-ٔٚ

عجزه :بصبح وما االصباح منك بامثل .ينظر :ديوان امرئ القيس.ٔٛ/

-ٔٛ

عجزه :واختمف القمر فالجدين فالفرعا .ينظر :ديوان االعشى.ٔ٘ٔ/

-ٜٔ

معاني الفراء.ٔٔٚ-ٔٔٙ/ٔ :

ٕٔ-

ينظر :البحر المحيط.ٕٗ٘/ٙ :

ٕٕ-

الكتاب.ٕٖٓ-ٕٕٓ/ٖ :

ٖٕ-

ينظر :شرح التصريح ،ٖٗٔ-ٖٗٓ/ٕ :وكذلك المقرب.ٕٛٔ-ٕٛٓ/ٕ :

ٕ٘-

الكتاب.ٕٗٓ/ٖ :

-ٕٙ

االرتشاف.ٕٛٛ/ٕ :

-ٕٚ

ينظر :شرح التصريح.ٖٖٖ/ٕ :

-ٕٛ

نفسو.ٕٚٚ/ٔ :

ٖٓ-

االرتشاف.ٕٕٖٔ/ٖ :

ٖٔ-

الممع في العربية.ٕٗٔ/

ٕٖ-

اسرار العربية.ٖٛ /

ٖٗ-

ينظر :المقتضب.ٜ٘/ٖ :

ٖ٘-

االرتشاف.ٕٖٔٓ/ٖ :

-ٖٙ

ينظر :شرح التصريح.ٕٜٔ/ٔ :

-ٖٛ

اليمع.ٕٔٙ/ٕ :

-ٖٜ

ينظر :الكتاب.ٕٛٙ/ٕ :

ٓٗ-

االرتشاف.ٔ٘٘ٓ/ٖ :

ٔٗ-

اسرار العربية.ٔ٘ٙ /

ٖٗ-

ينظر :شرح قطر الندى.ٕٓ٘ /

ٗٗ-

شرح التصريح.ٕٖٗ-ٕٖٖ/ٕ :

-ٔٙ

ٕٓ-

ٕٗ-

-ٕٜ

ٖٖ-

-ٖٚ

ٕٗ-

معاني القرآن لمفراء.ٖٔٓ/ٕ :

اعراب القرآن لمنحاس.ٖٙ/ٖ :

شرح الكافية الشافية ٛٛ/ٕ :وكذلك :اليمع.ٜٛ-ٜٚ/ٔ :

ينظر :المساعد.ٕٜٗ/ٔ :

نفسو.ٛٗ/

شرح ابن عقيل.ٖٕٗ/ٔ :

شرح التسييل.ٕٖٚ/ٕ :
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٘ٗ-

ينظر :الجمل لمزجاجي.ٔٙٓ /

-ٗٚ

البيت المرئ القيس في ديوانو.ٗٔ/

-ٗٛ

شرح جمل الزجاجي.ٕٕٓ/ٕ :

-ٜٗ

نفسو.

ٓ٘-

ينظر :حاشية الخضري.ٕٔٛ/ٕ :

ٕ٘-

الجنى الداني.ٕٔٔ/ٔٔٔ /

ٖ٘-

االرتشاف.ٔٛ٘٘/ٗ :

ٗ٘-

شرح المفصل ٔٗ٘/٘ :وكذلك معاني الحروف لمرماني.٘ٛ /

-٘ٙ

االرتشاف.ٜٔٙٛ/ٗ :

-٘ٚ

نفسو.

-٘ٛ

نفسو.

ٓ-ٙ

ينظر :اليمع.ٜٔٗ/ٖ :

ٔ-ٙ

ينظر :شرح المفصل.ٔ٘/٘ :

ٕ-ٙ

ينظر :اسرار العربية.ٔٗ٘/

ٖ-ٙ

ينظر :اليمع.ٖٓٓ-ٕٜٜ/ٕ :

٘-ٙ

االرتشاف.ٕٕٓٓ/ٗ :

-ٙٙ

ينظر :الكتاب ٕ.ٔٚٚ/

-ٙٚ

ينظر :االرتشاف.ٕٖٓٗ/ٗ :

-ٜٙ

االرتشاف.ٕٖٓٗ/ٗ :

ٓ-ٚ

معاني النحو.ٕ٘ٛ/ٗ :

ٔ-ٚ

اسرار العربية.ٖٚ /

ٖ-ٚ

ينظر :شرح التصريح.ٙٚ/ٕ :

ٗ-ٚ

االرتشاف.ٕٓ٘ٚ/ٗ :

٘-ٚ

ينظر :اليمع.ٕٜ/ٖ :

-ٚٙ

ينظر :االرتشاف.ٕٓ٘ٚ/ٗ :

-ٚٛ

االرتشاف.ٕٓ٘ٛ/ٗ :

-ٜٚ

شرح جمل الزجاجي.ٗٗ/ٕ :

-ٗٙ

ٔ٘-

٘٘-

-ٜ٘

ٗ-ٙ

-ٙٛ

ٕ-ٚ

-ٚٚ

االرتشاف.ٕٔٛ٘/ٗ :

ينظر :شرح المفصل.ٔٗ٘-ٔٗٗ/٘ :

ينظر :شرح الكافية.ٜٔٔ/ٖ :

ينظر :المقرب.ٕٖٗ/ٔ :

ينظر :الجنى الداني.٘٘ٛ-٘٘ٚ/

ينظر :شرح التصريح.ٚٚ/ٕ :

ينظر :شرح جمل الزجاجي.ٖٙ/ٕ :

المقتضب.ٕٗٗ/ٕ :
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ٓ-ٛ

البيت لمطرماح بن حكيم في ديوانو.ٖٜٖ/

ٕ-ٛ

ينظر :اصالح الخمل.ٕٚٚ /

ٖ-ٛ

االرتشاف.ٕٓٚٗ/ٗ :

ٗ-ٛ

اسرار العربية.ٚٙ/

٘-ٛ

االرتشاف.ٕٜٓٚ/ٗ :

-ٛٚ

ينظر :الكافية الشافية.ٗٛٙ/ٔ :

-ٛٛ

شرح التصريح.ٚٓ/ٕ :

-ٜٛ

ينظر :شرح التسييل.ٖٚٙ/ٕ :

ٔ-ٜ

ينظر :االصول في النحو.ٔٔ٘-ٔٔٗ/ٔ :

ٕ-ٜ

ينظر :الكتاب.ٔٛٓ/ٕ :

ٖ-ٜ

االرتشاف.ٕٓٙٓ-ٕٜٓ٘/ٗ :

٘-ٜ

ينظر :اليمع.ٗٛٗ-ٗٚ٘/ٔ :

-ٜٙ

االرتشاف.ٕٔٓ٘/ٗ :

-ٜٚ

ينظر :شرح التصريح.ٖٛٙ/ٔ :

-ٜٛ

ينظر :المقتضب.ٕٕٔ/ٖ :

ٔ-ٛ

-ٛٙ

ٓ-ٜ

ٗ-ٜ

-ٜٜ

آيار0220/م

ينظر :شرح جمل الزجاجي.٘ٔ/ٕ :

نفسو.ٕٕٓٛ-ٕٓٛٔ /

ينظر :المقتضب.ٖٗٚ/ٕ :

نفسو.ٕٓٙٔ/ :

ينظر :شرح التصريح.ٖٛٛ/ٔ :

ٓٓٔ -نفسو.ٖٜٛ /
ٔٓٔ -ينظر :االرتشاف.ٕٖٔٙ/ٗ :
ٕٓٔ -نفسو.

ٖٓٔ -ينظر :المقدمة الجزولية.ٖٛ /
ٗٓٔ -شرح التصريح.ٖٜٛ/ٔ :
٘ٓٔ -نفسو.ٔ٘ٚ/ٕ :
 -ٔٓٙينظر :ديوانو.ٛ/

 -ٔٓٚشرح التصريح.ٔ٘ٛ/ٕ :
-801

ينظر :الجنى الداني.ٖٙ /

المصادر والمراجع
القران الكريم

ٔ -ابن جني ابو الفتح عثمان (تٕٖٜىـ) .الممع في العربية ،تحقيق :د.حسين محمد محمد شرف ،القاىرةٖٜٜٔ ،ىـ-
ٜٜٔٚم.
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ٕ -ابن السراج ابو بكر محمد بن سيل (تٖٔٙىـ) .االصول في النحو ،تحقيق :د .عبد الحسين الفتمي ،طٗ ،مؤسسة
الرسالة ،بيروتٕٔٗٓ ،ىـٜٜٜٔ-م.

الشعار ،اشراف د .اميل بديع،
فواز ّ
ٖ -ابن عصفور ابو الحسن عمي بن مؤمن (تٜٙٙىـ) .شرح جمل الزجاجي ،قدم لو ّ
دار الكتب العممية ،بيروتٜٔٗٔ ،ىـٜٜٔٛ-م.
ٗ -ابن عصفور ابو الحسن عمي بن مؤمن (تٜٙٙىـ) .المقرب ،تحقيق :احمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل الجبوري،
بغدادٜٔٛٙ ،م.

٘ -ابن عقيل بياء الدين عبد اهلل (تٜٚٙىـ) .شرح ابن عقيل ،مكتبة اليداية ،بيروتٕٜٔٗ ،ىـٕٓٓٛ-م.
 -ٙابن عقيل بياء الدين عبد اهلل (تٜٚٙىـ) .المساعد عمى تسييل الفوائد شرح ابن عقيل عمى كتاب التسييل البن
مالك ،تحقيق كامل بركات ،دار المدنئٜٛٗ ،مٔٗٓ٘-ىـ.
 -ٚابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهلل (تٕٙٚىـ) .شرح التسييل ،تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي
السيد ،طٕ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٜٓٓ ،م.

 -ٛابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهلل (تٕٙٚىـ) .الكافية الشافية ،تحقيق :عمي محمد معوض وعادل احمد عبد
الموجود ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٓ ،ىـٕٓٓٓ-م.
 -ٜابن ىشام ابو عبد اهلل جمال الدين (ٔٚٙىـ) .شرح قطر الندى ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصرٖٖٔٛ ،ىـٜٖٔٙ-م.

ٓٔ-

ابن يعيش موفق الدين بن يعيش (ٖٗٙىـ) .شرح المفصل ،قدم لو د.اميل بديع ،دار الكتب العممية ،بيروت،

ٕٕٗٔىـٕٓٓٔ-م.
ٔٔ-

األزىري خالد بن عبد اهلل (تٜ٘ٓىـ) .شرح التصريح عمى التوضيح ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار

الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ-م.
ٕٔ -االنباري عبد الرحمن بن محمد (ت٘ٚٚىـ) .اسرار العربية ،دراسة وتحقيق محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب
العممية ،بيروتٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٚ-م.

ٕٔ-

االندلسي محمد بن يوسف (ت٘ٗٚىـ) .ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق وشرح ودراسة د .رجب عثمان

محمد ،مكتبة الخانجي ،القاىرةٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٛ-م.
ٖٔ-

االندلسي محمد بن يوسف (ت٘ٗٚىـ) .البحر المحيط ،دراسة وتحقيق وتعميق الشيخ عادل احمد عبد الموجود

ٗٔ-

البطميوسي ابو محمد عبد اهلل (تٕٔ٘ىـ) .كتاب الحمل في اصالح الخمل ،تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي ،دار

والشيخ عمي محمد عوض ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٕٔٗ ،ىـٕٓٓٔ-م.
الرشيد لمنشر ،العراقٜٔٛٓ ،م.

٘ٔ-
-ٔٙ

حاجي خميفة ،كشف الظنون ،طيرانٖٔٛٚ ،ىـ.

الخضري محمد ،حاشيتو عمى شرح ابن عقيل ،شرح تركي فرحان المصطفى ،دار الكتب العممية ،بيروت،

ٜٔٗٔىـٜٜٔٛ-م.
-ٔٚ

الرضي محمد بن الحسن (تٙٗٙىـ) .شرح الكافية في النحو ،شرح وتحقيق د .عبد العال سالم مكرم ،عالم

الكتب ،القاىرةٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ-م.
-ٔٛ

الرماني ابو الحسن عمي بن عيسى (تٖٗٛىـ) .معاني الحروف ،تحقيق د .عبد الفتاح اسماعيل شمبي ،طٕ،

-ٜٔ

الزجاجي ابو القاسم عبد الرحمن (تٖٚٚىـ) .الجمل في النحو ،تحقيق د.عمي توفيق الحمدٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘-م.

ٕٓ-

السامرائي ،فاضل صالح ،معاني النحو ،طٕ ،دار الفكر ،االردنٕٖٓٓ ،مٕٖٔٗ-ىـ.

مكتبة الطالب الجامعي ،مكة المكرمةٔٗٓٚ ،ىـٜٔٛٙ-م.
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ٕٔ-

سيبويو ابو بشر عمرو بن قنبر (تٓٔٛىـ) .الكتاب ،تحقيق وشرح عبد السالم محمد ىارون ،طٖ ،مكتبة

ٕٕ-

السيوطي جالل الدين عبد الرحمن (تٜٔٔىـ) .بغية الوعاة ،تحقيق محمد عبد الرحيم ،دار الفكر ،بيروت،

الخانجي ،القاىرةٕٔٗٚ ،ىـٕٓٓٙ-م.
ٕ٘ٗٔىـٕٔٗٙ-ىـٕٓٓ٘/م.

ٖٕ-

السيوطي جالل الدين عبد الرحمن (تٜٔٔىـ) .ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق احمد شمس الدين،

دار الكتب العمميةٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٛ-م.

ٕٗ-

العكبري ابن برىان ،شرح الممع ،حققو فائز فارسٜٔٛٗ ،مٔٗٓ٘-ىـ.

ٕ٘-

الفراء ابو زكريا بن يحيى بن زياد (تٕٓٚىـ) .معاني القرآن ،قدم لو ابراىيم شمس الدين ،دار الكتب العممية،

بيروتٕٖٔٗ ،ىـٕٕٓٓ-م.
المبرد ابو العباس محمد بن يزيد (تٕ٘ٛىـ) .المقتضب ،تحقيق حسن محمد ،دار الكتب العممية ،بيروت،
-ٕٙ
ّ
ٕٓٗٔىـٜٜٜٔ-م.
-ٕٚ

المرادي الحسن بن قاسم ،الجنى الداني ،تحقيق فخر الدن قباوة ،واالستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العممية،

بيروتٖٔٗٔ ،ىـٜٜٕٔ-م.
-ٕٛ

النحاس ابو جعفر احمد بن محمد (تٖٛٛىـ) .اعراب القرآن ،عمق عميو عبد المنعم خميل ابراىيم ،دار الكتب

العممية ،بيروتٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٔ-م.
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