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 ملخص البحث

ٌن عبد بياء الد   الشارح: على ،محًٍ الدٌن عبد الحمٍدلمحقق: محمد ل النحٌٌة عحزاضاتاالٌحناًل ىذا البحث      

، جناًلحيا ما ٌقزب من عشزٌن اعحزاضا شزح ابن عقٍل، ًقد بلغث ىذه االعحزاضات بن عقٍل فً كحابو: هللا

 بالٌصف ًالححلٍل.

 

 مقدمة البحث

اَمِة الحمد هلل القائل فً محكم التنزٌل: ﴿َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِ     ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ نَّ لَُه َمِعٌَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرهُ 
َطاُن ِفً »التامان األكمالن، على القائل فٌما ورد عنه: والصالة والسالم  ، (1)أَْعَمى﴾ ٌْ اْعَتَرَض لًِ الشَّ

َي َفأََخْذُت ِبَحْلِقِه َفَخَنْقُتُه، َحتَّى َوَجْدُت َبْرَد ِلَساِنِه َعلَى  َماَن، ُمَصالَّ ٌْ ، َولَْواَل َما َكاَن ِمْن َدْعَوِة أَِخً ُسلَ ًَّ َكفَّ
هِ  ٌْ  ...، وبعد (2)«أَلَْصَبَح َمْرُبوًطا َتْنُظُروَن إِلَ

العلماء أخذها نزل القرآن الكرٌم، وقواعدها  افاللؽة العربٌة ال رٌب أنَّها من أعظم اللؽات شأنا، به   
 فكانت من القرآن الكرٌم، ومن كالم العرب، شعرا ونثرا. ،شواهدهامن كالم العرب األقحاح، وتعددت 

وظهر الخالؾ بٌن علماء النحو فً بعض المسائل النحوٌة، وكان البد من ظهور االعتراض من    
 مسائل مختلفة، نذكر من هذه االعتراضات على سبٌل المثال:بعض فً  بعض العلماء على بعضهم

اعتراضات الرضً على سٌبوٌه، واعتراضات اعتراضات ابن الشجري على النحوٌٌن فً األمالً، و
 الفاكهً على ابن هشام، واعتراضات البؽدادي على ابن هشام. األزهري على ابن هشام، واعتراضات

قٌل عبد الحمٌد على ابن ع محًٌ الدٌن وقد اخترت من هذه االعتراضات اعتراضات الشٌخ: محمد     
، سمٌته: اعتراضات المحقق النحوٌة على الشارح فً كتابه: فً شرحه أللفٌة ابن مالك، ألكتب فٌه بحثا

شرح ابن عقٌل، وٌرجع سبب اختٌاري لهذا البحث إلى سببٌن، األول: أهمٌة كتاب شرح ابن عقٌل 
ها من الكلٌات، والثانً: باعتباره من الكتب المقررة على طلبة قسم اللؽة العربٌة فً كلٌة التربٌة، وؼٌر

 أنَّنً لم أجد بحثا سابقا فً هذا الموضوع.

واصطالحا،  لؽة االعتراض: األول وثالثة مطالب، المطلبقسمت البحث إلى: مقدمة، : هيكل البحث
، ثم خاتمة االعتراضات  تحلٌل: الثالث والمحقق، و  المطلب بالشارح التعرٌؾ: الثانً والمطلب

 بالمصادر التً اعتمدت علٌها فً كتابة البحث.بحث، وقائمة لل

 وحده، وما كان  وإنًِّ ألرجو أن ٌكون هذا البحث نافعا ومفٌدا، وما كان فٌه من صواب فبتوفٌق هللا   

 فٌه من زلل ونسٌان فمن نفسً، وما التوفٌق والسداد إال من عند هللا.

 

 

                                                           
 124طه: 1) )

 .556رقم  – 295/  1النسائي: السنن الكربى (  (2
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 المطلب األول: االعتراض لغة واصطالحا

: اعتراضات، وهو مصدر اعترض، وفً اللؽة االعتراض: المنع، والجمعاالعتراض: مفرد، 
  (1)واعترض الشًء صار عارضا كالخشبة المعترضة فً النهر.

ٌَُقاُل: َعَرْضُته فاْعَتَرضَ   (2).َواعترض: "ُمَطاِوُع الَعْرِض. 

أكثر ال محل لها واالعتراض أٌضا: أن ٌؤتى فً أثناء الكالم، أو بٌن كالمٌن متصلٌن معنى بجملة أو 
ُه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم ـَ َفاَل أُْقِسُم بِم، ففً قوله تعالى: ﴿ (3)لنكتة من اإلعراب ُه َواقِِع النُُّجوِم َوإِنَّ إِنَّ
ُه لََقَسٌم لَْو َتْعلَُموَن ، قال ابن جنً:" فهذا فٌه اعتراضان: أحدهما قوله: ﴿ (4)﴾ لَقُْرآٌن َكِريمٌ  ﴾؛  َعِظيمٌ َوإِنَّ

ُه ﴿ وبٌن جوابه الذي هو قوله: ﴾ َفاَل أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجومِ ﴿ألنه اعترض به بٌن القسم الذي هو قوله:  إِنَّ
وفً نفس هذا االعتراض اعتراض آخر بٌن الموصوؾ الذي هو "قسم" وبٌن صفته  ﴾،لَقُْرآٌن َكِريٌم 

. فذانك اعتراضان كما ترى. ولو جاء الكالم ؼٌر ﴾َن لَْو َتْعلَُمو﴿   التً هً "عظٌم " وهو قوله:
 (5)."معترض فٌه لوجب أن ٌكون: فال أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كرٌم وإنه لقسم عظٌم لو تعلمون

 (6).واالعتراض اصطالحا: إقامة الدلٌل على خالؾ ما أقامه علٌه الخصم

 (7).واعترض على َخْصمه: أنكر قولَه أو فعلَه وناقشه فٌه

 لمطلب الثاني: التعريف بالشارح والمحققا

 :الشارح ترجمة

 بن عقٌل نسل من عقٌل، ابن الدٌن بهاء الهاشمً القرشً هللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا عبد هو    
                                            .                                    النحاة أئمة من(9)األصل همذانً: وقٌل ،(8)طالب أبً

 :مولده

 وقٌل ،(11)وستمائة وتسعٌن ثمان سنة وقٌل(10) للهجرة وستمائة وتسعٌن أربع سنة القاهرة فً ولد    
  (12).سبعمائة سنة

 :شيوخه

 أدٌم تحت ما: "قال حٌث بالمهارة، له وشهد العربٌة، عنه وأخذ األندلسً حٌان أبو: شٌوخه أهم من    
 الفقه، عنه وأخذ الكتانً والزٌن القراءات، عنه وأخذ الصائػ ًقِ والتَّ   ،(13)"عقٌل ابن من أنحى السماء
  (14) .والعروض والتفسٌر المعانً عنه وأخذ القونوي والعالء

                                                           
 .144/  1ينظر: العكربي: الكليات  1))
   .408/  18( الزبيدي: تاج العروس 2)
 .31( ينظر: اجلرجاين: التعريفات ص 3)
 .77، 76، 75( الواقعة: 4)
 .336/  1( ابن جين: اخلصائص 5)
 .1482/  2(ينظر: ادلعاصرة  6)
 .1482/ 2، ادلعاصرة  594/  2ينظر: الوسيط 7)   )
 .96/  4ينظر:الزركلي: األعالم 8)    )
 .47/  2ينظر: السيوطي: بغية الوعاة 9) )
 .368/  8ينظر: احلنبلي: شذرات الذهب   10))
 .47/  2ينظر: السيوطي: بغية الوعاة 11) )
 .266/  2ينظر: ابن حجر: الدرر الكامنة   12))
 .368/  8احلنبلي: شذرات الذهب   13))
 .47/  2ينظر: السيوطي: بغية الوعاة   14))
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 :تالميذه

ًّ  و ظهٌرة، بن والجمال الدٌن، جمال وسبطة البلقٌنً، الدٌن سراج: تالمٌذه أبرز من  .العراقً الدٌن ول
(1)  

 : مؤلفاته

 على الوجٌز والتعلٌق النحو، فً مالك ابن ألفٌة شرح: منها متنوعة، مؤلفات الجلٌل للشٌخ كان    
  (2)البن مالك فً النحو. التسهٌل شرح فً والمساعد الشافعٌة، فقه فً النفٌس والجامع العزٌز، الكتاب

 : وأخالقه صفاته

 التصرفات محمود ؼٌر الُخلق، حاد كان لكنه لتالمٌذه، العطاء كثٌر كرٌما وكان هٌبة، ذا كان     
                                            (3) .قصٌرة مدة المصرٌة الدٌار قضاء تولى لثؽة، لسانه فً المالٌة،

 : وفاته

 بالقرب ودفن للهجرة وسبعمائة وستٌن تسع سنة األول ربٌع عشر ثالث األربعاء لٌلة بالقاهرة توفً    
   (4) .الشافعً اإلمام من

 المحقق ترجمة

 :ونشأته مولده

 كفر قرٌة فً للهجرة وألؾ وثالثمائة عشرة ثمانً سنة الحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد الشٌخ ولد      
 القرآن، ٌحفظه َمنْ  إلى به فدفع والفتٌا، القضاء رجال من والده كان بمصر، الشرقٌة بمحافظة الحمام
  (5) .العالمٌة شهادة نال حتى باألزهر ثم الدٌنً، دمٌاط بمعهد التحق ثم والكتابة، القراءة وٌعلمه

 :وعمله نشاطه

 إلى ذهب ثم العربٌة، اللؽة بكلٌة التدرٌس لهٌئة عضوا ثم الدٌنً، القاهرة معهد فً مدرسا عمل      
ٌِّنَ  السودان من عودته وبعد بها، اإلسالمٌة للشرٌعة أستاذا وعمل السودان  العربٌة اللؽة لكلٌة وكٌال ُع

 الدٌنٌة العلوم لتفتٌش مدٌرا اختٌر ثم الدٌن، أصول بكلٌة أستاذا ثم الدٌنٌة، بالمعاهد مفتشا ثم القاهرة، فً
     (6) .العربٌة اللؽة لكلٌة عمٌدا ثم األزهر، بالجامع والعربٌة

 :تحقيقاته

 :أهمها من كثٌرة، مؤلفات حقق

 شرح ،األنباري البركات ألبً الخالؾ مسائل فً اإلنصاؾ اآلجرومٌة، المقدمة شرح فً السنٌة التحفة
 وبل الندى قطر شرح األزهري، خالد للشٌخ األزهرٌة المقدمة شرح مالك، ابن ألفٌة على عقٌل ابن

 ألفٌة إلى المسالك أوضح هشام، البن العرب كالم معرفة فً الذهب شذور شرح هشام، البن الصدى
 شرح للبؽدادي، الشافٌة شواهد شرح هشام، البن األعارٌب كتب عن اللبٌب مؽنً هشام، البن مالك ابن

   (7) .للسٌوطً الخلفاء تارٌخ الهمذانً، الزمان بدٌع مقامات

 

                                                           
 . 47/  2ينظر: ادلصدر السابق   1))
 .96/  4 األعالم: والزركلي47/  2 الوعاة بغية: السيوطي: ينظر  2))
 . 47/  2 الوعاة بغية: السيوطي  و 268/  2 الكامنة الدرر: حجر ابن: ينظر  3))
 .47/  2 الوعاة بغية: السيوطي: ينظر  4))
 . 92/  2 األعالم: الزركلي: ينظر  5))
 . 136 – 134/  2 اإلسالمية النهضة رجب، حممد: البيومي: ينظر  6))
 . 76 ص العريب الرتاث نشر تاريخ إىل مدخل: حممود:  الطناحي: ينظر  7))
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 :وفاته

 (1) .للهجرة وألؾ وثالثمائة وتسعٌن ثالث سنة الحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد الشٌخ توفً

 االعتراضات الثالث: تحليلالمطلب 

 ؟على اسم الفعل  العوامل هل تدخل -

  (2)"قال المحقق: " وعبارة الشارح كؽٌره توهم أن العوامل قد تدخل علٌه ولكنها ال تؤثر فٌه   

اسم الفعل إذا قصد به معناه؛ فال ٌدخل علٌه العامل ، ولذلك ٌرى المحقق أنَّ الشارح كان ٌنبؽً له أن 
باسم الفعل لفظه،  دَ ٌدخل علٌه العامل أصال" بدل من قوله:" وال ٌعمل فٌه ؼٌره". فإذا قُصِ ٌقول: "وال 

 ) من الكامل(جاز دخول العامل علٌه، نحو: قول زهٌر:

ْعرِ  ْرِع أْنَت إَذا ... ُدِعيت َنزاِل َولُجَّ في الذُّ  ( 3)َولِنْعَم َحْشُو الدِّ

مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من والشاهد فً البٌت: " َنزاِل" ، حٌث أُعربت نائب فاعل 
    (4).، ولم ٌقصد معناه(الِ زَ نَ )ألنَّه قصد لفظه، أي: كلمة  ظهورها اشتؽال المحل بحركة البناء األصلٌة؛

 :المختار في مواضع جواز االتصال واالنفصال -

الشارح بهذا البٌت وهو ٌزعم أن مذهب سٌبوٌه أرجح مما ذهب إلٌه الناظم، قال المحقق: "  قد جاء 
وكأنه أراد أن ٌعرؾ الحق بأن ٌكون منسوبا إلى عالم جلٌل كسٌبوٌه، وهً فكرة ال ٌجوز للعلماء أن 

 (5)ٌتمسكوا بها".

نت إٌاه، إذا كان خبر كان وأخواتها ضمٌرا فإنه ٌجوز اتصاله وانفصاله، فنقول: الصدٌق كنته، وك
والمختار عند سٌبوٌه االنفصال، أي: كنت إٌاه، والمختار عند ابن مالك االتصال، أي: كنته. وكذلك فً 
كل فعل تعدى إلى مفعولٌن الثانً منهما خبر فً األصل وهما ضمٌران، المختار عند سٌبوٌه  

تاب االتصال، أي: االنفصال، فنقول: خلتنً إٌاه، وٌجوز: خلتنٌه، واختار ابن مالك فً هذا الك
 (.(6)خلتنٌه.

ورجح الشارح مذهب سٌبوٌه، على مذهب ابن مالك، وتمثل بقول لُجٌم بن صعب، أو وشٌم بن    
 طارق:  )من الوافر(

قُوَها َحَذامِ  َقالَتْ  إَِذا  (7)َحَذامِ  َقالَتْ  َما اْلَقْولَ  َفإِنَّ ...  َفَصدِّ

ٌعلو علٌه قول، واعترض المحقق على قول الشارح؛ ألنَّه ٌعتبر وكأنَّه ٌرٌد أن ٌقول: إنَّ قول سٌبوٌه ال 
 سٌبوٌه إلٌه ذهب ما هو لٌس المسألة فً األرجح إن مذهب ابن مالك هو األرجح، فقال: " ثم

 خبر فً أرجح االتصال أن من الطراوة وابن والرمانً، مالك، ابن إلٌه ذهب ما األرجح بل والجمهور،
 ورودا أكثر البابٌن فً االتصال أنَّ  قبل من وذلك وأخواتها؛ ظن معمولً من الثانً المفعول وفً كان
  (8)العرب". عن

                                                           
 . 92/  2 األعالم: الزركلي: ينظر  1))
 .32/  1ابن عقيل  (2)
 .31( ابن أيب سلمى: الديوان ص:3)
 .46 – 45/  1، اخلضري  33- 32/  1ابن عقيل  ينظر: ( 4)
 .105/  1( ابن عقيل 5)
 112/  1األزهري: التصريح ينظر: ( 6)
 .282/  7يعقوب: ادلعجم ادلفصل 7) )
 . 106- 105/  1( ابن عقيل 8)
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 هو االتصال ٌكون أن وبحسبك أصال، البابٌن أحد فً االنفصال القرآن فً ٌرد ثم قال بعد ذلك: " ولم
 (1).باطراد" الكرٌم القرآن استعمله الذي الطرٌق

 (2).بالمتصل المجًء إمكان مع بالمنفصل ٌجاء ابن مالك، إذ ال وأقول: إنَّ القٌاس ٌؤٌد ما اختاره

 الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي: -

فً هذه اآلٌة أولى " لٌس دقٌقا،  ولأل" وا :قال المحقق: "  ومن هنا تعلم أن قول الشارح فٌما بعد
 (3)ول فً هذه اآلٌة واجب ال ٌجوز ؼٌره "" واأل :والصواب أن ٌقول

 ()راؼب   ٌكون أن وجهٌن، األول:(4) ﴾إِْبَراِهيمُ  َيا آلَِهتِي َعنْ  أَْنتَ  أََراِغبٌ  ﴿الشارح فً قوله تعالى:ذكر 
، ثم مقدما خبرا و )راؼب( مؤخرا، مبتدأ )أنت( ٌكون أن والثانً: الخبر، مسد سد فاعل و)أنت( مبتدأ،

على التوجٌه الثانً، فاعترض علٌه المحقق، وقال: إنَّ التوجٌه األول واجب ال  رجح التوجٌه األول
 ؛والمعمول العامل بٌن الفصل فٌه ٌلزم : التوجٌه الثانًٌجوز ؼٌره، ولعل ذلك ٌرجع إلى سببٌن، األول

 ،(أنت) المبتدأ وهو بأجنبً بٌنهما فصل وقد ،له معمول فهو( أراؼب) بالخبر متعلق( آلهتً عن) ألنَّ 
ٌّاً؛ كان ماوإنَّ   فإنه فاعالً ( أنت) كون بخالؾ. على الصحٌح المبتدأ فً عامالً  لٌس الخبر ألنَّ  أجنب

 وتأخٌر، تقدٌم فٌه الثانً التوجٌه ، الثانً: بمعموله ُفصل وإنما بأجنبً، ٌفصل فلم ،(أراؼب) معمول
 (5) تأخٌر. وال تقدٌم فٌه لٌس األول والتوجٌه

  :تقديم الخبر على المبتدأالخالف في  -

واضح"  ؼرضه منهما تتبٌن تكاد ال وركاكة قلق الموضوع هذا فً الشارح كالم فً قال المحقق: " 
.(6) 

 التأخٌر الجائز الخبر تقدم منع الكوفٌٌنأن مذهب  بعضهم كالم فً وقع جاء فً شرح ابن عقٌل: "وقد
 داره فً " جواز على والكوفٌٌن البصرٌٌن من اإلجماع نقل بعضهم فإن  ،نظر وفٌه البصرٌٌن عند
 الكوفٌون منع نعم ،بحث وفٌه ،بعضهم قال هكذا بصحٌح لٌس مطلقا الكوفٌٌن عن المنع فنقل"  زٌد

 .(7)ذلك" من مانع ال إذ الجواز والحق منطلق، أبوه ، وزٌدأبوه قام وزٌد ،قائم زٌد :مثل فً التقدٌم

اعترض المحقق على الشارح فً نقله لمثال: فً داره زٌد، لٌثبت أنَّ الكوفٌٌن ٌجوزون تقدٌم الخبر    
) زٌد( لٌس مبتدأ قطعا، إذ ٌجوز أن ٌكون فاعال بالجار  وٌرى المحقق أنَّ كلمةعلى المبتدأ، 

على ذلك بقول ابن ، واستدل  ( 8)والمجرور، ولو لم ٌعتمد على شًء، ألنَّ الكوفٌٌن ال ٌشترطون ذلك
 جملة" أو كان مفرًدا علٌه، المبتدأ خبر تقدٌم ٌجوز ال أنه إلى الكوفٌون ذهباألنباري فً اإلنصاؾ: " 

(9 )  

 كان إذا التقدٌم تجوٌز عدم عنهم نقل والذي فٌقولهم: " فً دراه زٌد" ومجرور، جار الخبر: فإن قٌل
 جعله الذي السراج البن خالفا الجمهور، عند - والمجرور الجار أن فالجواب، جملة أو مفردا الخبر
 ( 10) .الجملة تقدٌر فً أو المفرد، تقدٌر فً ٌكون أن من حاله ٌخلو ال - ٌرأسه قسما

                                                           
 .106/  1( ادلصدر السابق 1)
 .302/  1 : ادلقاصد( ينظر: الشاطيب2)
 .198/  1( ابن عقيل 3)
 .46( مرمي: 4)
 162/  1ينظر: الفوزان: دليل السالك  5) )
 .228/  1( ابن عقيل  6)
 .229_  227/  1( ادلصدر السابق  7)
 .228/  1( ينظر: ابن عقيل 8)
 .65/  1(  ابن األنباري: اإلنصاف 9)
 .228/  1(  ينظر: ابن عقيل 10)
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ز البصرٌون ا  ، ( 1)والقٌاس السماع جوازه على والدلٌل ، المبتدأ على الخبر تقدٌم وأقول: جوَّ فأمَّ
ْشَنُؤكَ  من َمْشُنوء  "السماع فقولهم:  ً  "و ،"ٌَ . الخبرُ " مشنوء  : "وقوله مبتدأ،" ٌشنؤك من" فـ ،"أنا تمٌم

م   وهو ً  " وكذلك. مقدَّ ً  "و مبتدأ" أََنا": "أنا تمٌم م   خبر  " تمٌم   ( 2) .مقدَّ

ا القٌاس فمن     ٌشبه الخبر أنَّ  والثانً: وٌتأخر، ٌتقدم والفعل الفعل ٌشبه الخبر أن أحُدهما: وجهٌن: وأمَّ
ٌُر قد ألنَّه المفعول؛  ( 3) تقدٌمه فكذلك الخبر. ٌجوز والمفعول قائماً  زٌداً  ظننت قولك فً مفعوالً  ٌص

 حكم حذف الخبر بعد لوال: -

 لما مخالؾ وذلك األولى، الطرٌقة على الناظم كالم حمل قد الشارح قال المحقق: " األمر الثانً: أن
  ( 4)الشراح". من عداه من حمله

أنَّ حذؾ الخبر بعد لوال فٌه ثالثة أقوال، األول: أن ٌكون واجبا إال قلٌال، والثانً:  أن  ذكر الشارح
 ٌكون أن إما فالخبر ،ٌكون واجب الحذؾ دائما، والثالث:  أن ٌكون كونا عاما أو خاصا وفٌه تفصٌل

 زٌد لوال أي: لزرتك، زٌد لوال نحو: حذفه، وجب مطلقا كونا كان فإن مقٌدا، كونا أو مطلقا كونا
ا مقٌدا، كونا كان وإن موجود،  لوال نحو: ذكره، وجب دلٌل علٌه ٌدل لم فإن أوال، دلٌل علٌه ٌدل أن فإمَّ

ًَّ  محسن زٌد  إلٌك؟ محسن زٌد هل ٌقال: أن نحو: وحذفه، إثباته جاز دلٌل علٌه دل وإن أتٌت، ما إل
ًَّ  محسن زٌد لوال أي: لهلكت، زٌد لوال فتقول:   ( 5) أثبته. شئت وإن الخبر حذفت شئت فإن إل

على القول  الخبر" حذؾ ؼالبا لوال قول ابن مالك: " وبعد واعترض المحقق على الشارح فً حمل
 على"  ؼالبا"  قوله تحمل أن األول، والصحٌح عنده أن ٌحمل على القول الثالث، فقال:" وتلخٌصه

ا لوال ألنَّ  ؛وذلك"  لوال"  حاالت ا فٌها، األمر أؼلب وهو عام كون ٌلٌها أن إمَّ  خاص كون ٌلٌها أن وإمَّ
 لوال بعد الواقع المبتدأ خبر كان إن: قال قد وكأنَّه النحوي، الحكم على"  حتم"  قوله تحمل ثم قلٌل، وهو
، عدا وهذا ما ذهب إلٌه شراح ألفٌة ابن مالك  ( 6)الخبر ذلك ذكر ٌجوز ال فإنه الؽالب وهو عاما كونا

 ( 9)األشمونً  ( 8)المكودي ،  ( 7)، المرادي منهم: ابن عقٌل

 :ألفعلن( هللا في نحو: )يمين حذف الخبر وجوبا -

 وجوبا الخبر لحذؾ المثال هذا ذكروا الذٌن على االعتراض الشارح ؼرض من كان إنَّ  قال المحقق: " 
   ( 10)علٌهم". العتراضه محل فال الٌمٌن؛ فً نصا المبتدأ لكون

اعترض الشارح على التمثٌل بـــــــــ: ) ٌمٌن هللا ألفعلن( على حذؾ خبر المبتدأ وجوبا، والتقدٌر:    
ولكن  ،( 12)؛ وذلك الحتمال أن ٌكون المحذوؾ مبتدأ، والتقدٌر: قسمً ٌمٌن هللا( 11)ٌمٌن هللا قسمً

 من به جًء الذي االحتمال صحة فٌه ٌكفً المثال أن: وجهٌن،" أولهما وذكر  المحقق اعترض علٌه
 أنا كالمهم من الؽرض أن: وثانٌهما له، به جًء الذي الوجه فٌه ٌتعٌن أن ٌجب إنه أحد ٌقل ولم أجله،

                                                           
 . 142/  1اللباب ( ينظر: العكربي: 1)
 .  92/  1(  ينظر: ابن يعيش 2)
 . 142/  1(  ينظر:  العكربي: اللباب 3)
 .250/  1(  ابن عقيل 4)
 .250/  1ادلصدر السابق ينظر:  (5)
 ، 250/  1ادلصدر السابق ينظر: (  6)
 406/  1توضيح ادلقاصد ينظر: ادلرادي:  ( 7)
 .188/  1ينظر: ادلكودي ( 8)
 .  102/  1ينظر: األمشوين  ( 9)
 .252/  1ابن عقيل  ( 10)
 .235/  1ينظر:  األزهري: التصريح  ( 11)
 . 252/  1ينظر: ابن عقيل  ( 12)



 "131-145" 0207, 71مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 

904 
 

 وأما الٌمٌن، فً نصا المبتدأ ذلك فلكون حذفه أما محذوفا وجوبا، خبره كان مبتدأ المذكور هذا جعلنا إن
  ( 1)منه" والمعوض العوض بٌن ٌجمع وال عنه، عوض الٌمٌن جواب نَّ فأل ؛الوجوب

ةٌ  ِهيَ  َفإَِذا﴿إعراب: )تسعى) في قوله تعالى:  -  ( 2)﴾َتْسَعى َحيَّ

 لحٌة، صفة رفع محل فً فهً المعربون ٌقول كما ثانٌا خبرا( تسعى) جملة تجعل لم إذا قال المحقق: " 
  ( 3)الشارح"  زعم كما حٌة من حال نصب محل فً ولٌست

ز الشارح حاال"، فاعترض  كونه لجواز ذلك ٌتعٌن وال ثانٌا، ثم قال بعد ذلك:" خبرا )تسعى( كون جوَّ
علٌه المحقق؛ ألنَّ )حٌة( نكرة، وصاحب الحال ٌشترط فٌه أن ٌكون معرفة، أو نكرة لها مسوغ، لكنه 

الواقع  )هً(ٌجد مخرجا للشارح؛ وذلك إذا اعتبرنا أنَّ ) تسعى( جملة فً محل نصب حال من الضمٌر
  ( 4) .من ٌرى ذلك مبتدأ على رأي

 :القول في رواية: كأْن ثدياه حقان -

 قال المحقق: " وال داعً لما أجازه الشارح على رواٌة " كأن ثدٌاه " من أن ٌكون " ثدٌاه " اسم كأنْ 
 وروي:" الشارح فً قوله وفً هذا اعتراض على .( 5)"لؾأتى به الشاعر على لؽة من ٌلزم المثنى األ

 مبتدأ: حقان وثدٌاه ،حقان ثدٌاه كأنه: والتقدٌر الشأن ضمٌر وهو محذوفا كأن اسم فٌكون حقان ثدٌاه كأن
 لؽة على باأللؾ (وجاء كأن ثانٌا لــــ ) اسما ثدٌاه ٌكون أن وٌحتمل كأن، خبر رفع موضع فً وخبر
  ( 6).كلها" األحوال فً باأللؾ المثنى ٌجعل من

 قدٌمة مهجورة لؽة باأللؾ كلها األحوال فً مجًء المثنى أن العتراضه وجهٌن، األول:وذكر المحقق 
 حمله إمكان مع - كأنْ  اسم ذكر وهو - النادر القلٌل على البٌت حمل فٌه أن: العرب، والثانً لبعض
  (7)المشهور. الكثٌر على

 :لََها حسن أََبا َواَل  _ تأويل قولهم: َقِضيَّة

هذه العبارة مؤولة، والتقدٌر: قضٌة وال مسمى ألبً حسن لها؛ ألنَّ )ال( النافٌة  أنَّ  ذهب الشارح إلى
 بصحٌح؛ تأوٌله ولٌس الشارح، أوله " هكذافاعترض علٌه المحقق، وقال: للجنس ال تدخل على معرفة،

 لعلهما أرجح وذكر تأوٌلٌن آخرٌن .(8)صادق" ؼٌر فالنفً وكثٌرون، موجود حسن بأبً المسمى ألنَّ 
 كلمة و)مثل( (9)لها، حسن أبً مثل وال: والتقدٌر مضاؾ، حذؾ على الكالم أن من هذا التأوٌل، األول:

 جنس اسم عن عبارة"  حسن أبا"  ٌجعل والثانً: أن(10)باإلضافة تتعرؾ ال اإلبهام فً متوؼلة كلمة
  (11) لها. فٌصل وال: قٌل قد وكأنه

 

 

 

                                                           
 . 253 – 252/  1ابن عقيل  ( 1)
 . 20(  طه: 2)
 .260/  1( ابن عقيل 3)
 .260/  1ينظر: ابن عقيل  ( 4)
 .392/ 1ابن عقيل  ( 5)
 .392/  1ادلصدر السابق  ( 6)
 .392/  1ينظر ابن عقيل  (7)
 ، 7/  2ابن عقيل  (8)
 ، 530/  1ينظر: ابن مالك: الكافية الشافية  (9)
 . 7/  1ينظر: ابن عقيل  (10)
 .501/  1ينظر: الصائغ: اللمحة  (11)
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 فيها .......... تأثيم وال لغو فال تلفيق قول الشاعر: -

 من بٌت صدر لفق قد - النحاة من كؽٌره - الشارح ولكن الصلت، أبً بن مٌةأل قال المحقق: " البٌت
 .(1)"منها آخر بٌت عجز على أمٌة كلمة أبٌات

 ُمِقيمُ  أََبًدا بِه َفاُهوا َوَما...  فِيَها َتأِْثيمَ  َواَل  لَْغوٌ  فاَل ذكر  الشارح هذا البٌت:    

 االسم فرفع لٌس، عمل أعملها أو ولى،األ (ال) ألؽى حٌث"  تأثٌمَ  وال لؽو   فال"  قوله: فٌه الشاهدو
 ذكر كما ملفقا ووجدت البٌت وقد رجعت إلى الدٌوان ،(2)" إنَّ "  عمل الثانٌة"  ال"  وأعمل بعدها،

 فهو صدر بٌت وعجز بٌت آخر، والبٌتان فً الدٌوان على النحو اآلتً: المحقق،

 َملِيمُ  فِيَها َوالَ  َحينٌ  َوالَ  فِيها ... َتأْثِيمَ  َوالَ  لْغوٌ  َفالَ 

ُع َشاِربيَها...  ُمِقيمُ  بِه لهم َفاُهوا َوَما وكأٌس ال ُتصدِّ

احمن  أٌضا وقد وقع هذا التلفٌق ،(3)من الوافر البٌتانو ، (5)األزهري و،(4)األشمونً ، منهم:بعض الُشرَّ
 .(6)، الخضري(5)األزهري

 النقل: بهمزة اثنين إلى المتعديين" وأرى أعلم" يمفعول من الثاني حكم -

 ٌتعرض ولم عامة،"   ائتسا ذو حكم كل فً به فهو"  قوله: وهً الناظم عبارة قال المحقق: "    
 .(7) كعادته" العموم هذا نقد إلى كالمه فً -! هللا رحمه - الشارح

 زٌد   علم :نحو ،عرؾ بمعنى وعلم ،عمراً  زٌد   رأى :نحو ،أبصر بمعنى رأى كانت إذاأنَّه ذكر الشارح 
 من والثانً ،الحقَّ  زٌداً  تَ مْ لَ عْ وأَ  ،عمراً  زٌداً  تَ ٌْ أرَ  :نحو ،مفعولٌن إلى الهمزة بعد ٌتعدٌان همافإنَّ  الحقَّ 
 المتعدٌٌن" وأرى أعلم" مفعول من الثانً أن ٌعنً ،كسا مفعولً من الثانً كالمفعول المفعولٌن هذٌن
" أصلهما" لٌس مفعولٌن إلى متعد فعل كل وهو وبابه،" كسا" مفعولً ثانً مثل النقل بهمزة اثنٌن إلى

وهو  ،وأعطى اكس" باب فً" كما" اإللؽاء وٌمتنع األول، وعلى علٌه االقتصار فٌجوز، والخبر المبتدأ
كان على  ،عموموٌرى المحقق أنَّ عبارة الناظم فٌها ، ائتسا( ذو حكم كل فً به فهو شرح لقول الناظم:)
 النقل همزة بهما اتصلت إذا بمعنى عرؾ وعلم البصرٌة رأى لــــــ ٌعطى العمومف ،الشارح أن ٌنتقده

 شأن ومن كسا، مفعولً من الثانً المفعول حكم الثانً مفعولهما ٌعطً مفعولٌن، إلى ٌتعدٌان فصارا
 رأى مفعولً من الثانً المفعول ولكن العامل، عنه ٌعلق ال أنه كسا مفعولً من الثانً المفعول
 ُتْحيِ  َكْيفَ  أَِرِني َربِّ ﴿: تعالى قوله عنه التعلٌق ومن العامل، عنه ٌعلق بمعنى عرؾ وعلم البصرٌة
، الموتى هللا إحٌاء كٌفٌة مشاهدة ٌطلب كان- السالم علٌه - إبراهٌم نَّ أل بصرٌة، هنا فأرنً، (8) ﴾اْلَمْوَتى
 عنها العامل علق وقد ،(الموتى تحًٌ كٌؾ): جملة الثانً ومفعولها المتكلم، ٌاء ولاأل ومفعولها، الموتى
قال المرادي: " .(9) ﴾اْلفِيلِ  ِبأَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ ﴿: تعالى قوله التعلٌق ومن االستفهام، باسم
 .(10) التعلٌق".  ذلك: من ٌستثنى بل حكم، كل فً" كسا" مفعولً كثانً ثانٌهما لٌس أنَّه واعلم

 

                                                           
 .15/  2ابن عقيل  (1)
 . 16/  2ابن عقيل ينظر:  (2)
 . 122ص( ابن أيب الصلت: الديوان 3)
 152/  1ينظر: ( 4)
 .346/  1ينظر: األزهري: التصريح ( 5)
 .287/  1( ينظر: 6)
 . 67/  2( ابن عقيل 7)
 . 260( البقرة: 8)
  1الفيل: ( 9)
 . 573/  1ادلرادي: توضيح ادلقاصد ( 10)
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 القول في اثبات التاء وحذفها في نحو: ما قامت إال هند: -

الَ  ِبإالَّ  َفْصل   َمعْ  قال الشارح فً قول الناظم: َواْلَحْذؾُ   فقول" :اْلَعالَ  اْبنِ  َفَتاةُ  إاِلَّ  َزَكا َكَما……فُضِّ
، فاعترض  (1)"كذلك ولٌس جائز أٌضا اإلثبات بأن ٌشعر اإلثبات على مفضل الحذؾ إن المصنؾ

 ٌكون ال قد معٌن بمذهب له وإلزام الناظم، على تجن الشارح ذكره الذي إن علٌه المحقق، وقال: " 
 .(2)الكتاب" هذا فً إلٌه ذهب

جائزان إذا فصل بٌن  إلى أنَّ اثبات التاء وحذفها فمنهم من ذهب النحاةبٌن  المسألة خالفٌةأقول: إنَّ   
، (3)الفعل وفاعله المؤنث بـــ )إال(، نحو: ما قامت إال هند، وما قام إال هند، والحذؾ أفضل من االثبات

  (4) .وهذا الذي ٌحمل علٌه كالم الناظم

، وال ٌجوز اثبات التاء إال فً الضرورة (5)فً هذه الحالة ومن النحاة من ذهب إلى أنَّ الحذؾ واجب   
 اسم ولكنه إال، بعد الواقع االسم هو ألنَّ الفاعل لٌس ؛(6)وهذا ما نص علٌه األخفش ٌة،الضرورة الشعر

 صرحت لو منه، والتقدٌر فً المثال السابق: ما قام أحد إال هند، و المستثنى وهو محذوؾ، مذكر اسم
 هو هذاٌرى أنَّ  المحقق مذكر، و الفاعل ألنَّ  التاء؛ حذؾ إال لك ٌكن لم التقدٌر هذا على المحذوؾ بهذا

  (7) .ما ٌرٌد الشارح أن ٌلزم به الناظم

 أَْهلَْكُتُه(: ُمْنِفسٌ  إنْ  َتْجَزِعي : )القولهفي  بعد إنْ  المرفوعاالسم تقدير  -

 والبٌت بتمامه:، (8) النمر بن تولب )من الكامل( هذا صدر بٌت لــــ

 َفاْجَزِعي َذلِكَ  َفِعْندَ  َهَلْكتُ  أَْهلَْكُتُه ... َوإَِذا ُمْنفِسٌ  إنْ  َتْجَزِعي ال

، وقدره بـــ " إن هلك (وجاء به الشارح لٌدلل على وقوع االسم مرفوعا بعد أداة الشرط) إنْ    
"  ، (9)منفس 

 مع الشكل بهذا هنا ذكره ٌتفق وال البصرٌٌن، تقدٌر هو التقدٌر هذا  فاعترض علٌه المحقق، قائال: " 
 الستقام"  منفس هلك إن البصرٌٌن: عند وتقدٌره: " قال أنه ولو البٌت، إنشاد قبل الشارح ذكره ما

   (10) ".الكالم

عالِِب": َندلَ  المالَ  ُزَريقُ  _ القول في إعراب ) زريق( في قوله: "فَنْدالً   الثَّ

 وهذان البٌتان هما:  (11)، وهو من بٌتٌن وردا فً كتب النحوهذا شطر بٌت ألعشى همدان من الطوٌل

هْ  رونــــيم  الحقائب ُبْجرَ  داِرينَ  من وَيْخُرجن...  مْ ــــِعياُبه فافاً ــــــخِ  ناــــــــبالدَّ

عالِبِ  َندلَ  المالَ  ُزَريقُ  فَنْدالً ...  أُموِرْهم ُجلُّ  الناسَ  أَْلَهى ِحينَ  على  (12) الثَّ
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قال خطفا،  اخطؾ بمعنى ندال، اندل: والمعنى فعله، عن نائبا مصدرا «ندال» مجًء فٌهما والشاهد
 منادى، وزرٌق بسرعة، الشًء خطؾ والندل اندل، وهو األمر فعل مناب نائب" ندال" الشارح: " فـ

 (1)"نظر وفٌه بندال مرفوعا ٌكون أن المصنؾ وأجاز رجل، اسم وزرٌق المال، زرٌق ٌا ندال والتقدٌر:
جعلنا ) ندال( نائبا مناب فعل األمر للمخاطب ال ٌصح أن ٌكون إن وعلل الشارح ذلك بأنَّه  ، (1)"نظر

ظاهرا، وكذلك ما ناب عنه، وإن جعلناه نائبا مناب فعل مرفوعا به؛ ألنَّ فعل األمر للمخاطب ال ٌرفع 
ٌنوب مناب فعل  ال أمر للؽائب، والتقدٌر: ) لٌندل(، صح أن ٌكون مرفوعا به، لكن المنقول أنَّ المصدر

 اسم ألنَّه منونا؛ به لجاء فاعال"  زرٌق"  كان ولو واعترض علٌه المحقق، فقال: "   ،(2)األمر للؽائب
 ال أنه تعلم هنا ومن محذوؾ، نداء بحرؾ منادى أنه علمنا منون ؼٌر به جاء فلما علمت، كما رجل
   (3) .فاعل"  زرٌق"  أن زعمه المصنؾ على بها رد التً الشارح لمناقشة داعً

 لزم ) فوق( النصب على الظرفية؟تهل  -

، بعٌنه ٌومسحر  به أردنا إذا سحر ظرفا، نحو: إال ٌستعمل ماال ذهب الشارح إلى أنَّ من الظروؾ   
 لُوطٍ  آلَ  إاِلَّ ﴿: تعالى كقوله ،متصرؾ فهو بعٌنه ٌومسحر  نرد لم فإن َسَحَر، الُجمعةِ  ٌومَ  كقولك: جئتُ 

ْيَناُهمْ   ال وفوق سحر من واحد فكل ، قال الشارح: "الدار فوقَ  جلست :نحو (،فوق)و ،( 4) ﴾بَِسَحرٍ  َنجَّ
 على النصب ٌفارق ال الذي للظرؾ الشارح مثل فاعترض علٌه المحقق، قائال: "  (، 5)"ظرفا إال ٌكون

"  فوق"  :وثانٌهما صحٌح، وهذا معٌن، ٌوم سحر به أردت إذا"  سحر"  :أحدهما ،بمثالٌن الظرفٌة
 أو الظرفٌة لزم الذي الثانً النوع من أنه الصواب بل صحٌح، ؼٌر الظرؾ من النوع لهذا به والتمثٌل
وٌقصد بالنوع الثانً الذي ٌلزم الظرفٌة أو شبهها: عند، ولدن، والدلٌل على أنَّ )فوق( من  ( 6) شبهها"

ُهمْ  َولَوْ  ﴿القرآن الكرٌم، قال تعالى:  فً بمن مجرورا َمجٌُئه هذا النوع ْوَراةَ  أََقاُموا أَنَّ  َوَما َواإْلِْنِجيلَ  التَّ
ِهمْ  ِمنْ  إِلَْيِهمْ  أُْنِزلَ  ْقفُ  َعلَْيِهمُ  َفَخرَّ  ﴿،  وقوله: ( 7) ﴾أَْرُجلِِهمْ  َتْحتِ  َوِمنْ  َفْوقِِهمْ  ِمنْ  أَلََكلُوا َربِّ  ِمنْ  السَّ

ُهمْ  َيَخافُونَ  ﴿، وقوله: ( 8) ﴾َفْوقِِهمْ   اْلَعَذابُ  َيْغَشاُهمُ  َيْومَ  ﴿قوله: ، و(9) ﴾ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  َفْوقِِهمْ  ِمنْ  َربَّ
ارِ  ِمنَ  ُظلَلٌ  َفْوقِِهمْ  ِمنْ  لَُهمْ  ﴿ ، وقوله:( 10) ﴾َفْوقِِهمْ  ِمنْ  اْلَعَذابُ    ( 11) .﴾النَّ

 وغير موجب:كان الكالم تاما االستثناء متصال و كانحكم المستثنى إذا  -

       متصال وكان الكالم تاما، أي أنَّ المستثنى منه مذكور فً الكالم، وكان الكالم منفٌا، االستثناء   إذا كان
أو شبه منفً، وهو المسبوق بنهً، أو استفهام؛ فإنَّ المستثنى ٌجوز فٌه النصب على االستثناء، واالتباع 

 اّتصل ما إتباع…  انتخب كنفً أو نفً قال ابن مالك: وبعد ختارمللمستثنى منه، و االتباع هو ال
 - الشارح ،فاعترض علٌه المحقق، قائال: " أطلق(13) وهذا ما ذكره الشارح ( 12)انقطع  ما وانصب
 قد بل بسدٌد، االطالق هذا ولٌس منفٌا، تاما الكالم كان إذا منه المستثنى إتباع اختٌار -! هللا رحمه
، ثم ذكر ثالثة مواضع ٌختار فٌها النصب على االستثناء، وهً:  (14)"االستثناء على النصب ٌختار
 على فالنصب أحد، زٌدا إال زارنً ما: قولك نحو منه، المستثنى على المستثنى ٌتقدم أن: األول
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 بٌن ٌفصل أن: الثانً المتبوع، على التابع تقدم ٌلزم لئال ؛البدلٌة على الرفع من أرجح هنا االستثناء
 زمن انقضاء مع مرضً أثناء أحد ٌزرنً لم: تقول أن نحو طوٌل، بفاصل منه والمستثنى المستثنى
 بٌن للتشاكل ٌختار إنما االتباع الموضع؛ ألنَّ  هذا فً االستثناء على النصب واختٌار زٌدا، إال طوٌل
 أتى لمن جوابا الكالم ٌكون أن: بٌنهما، الثالث الفصل طول مع ٌظهر ال التشاكل وهذا والمتبوع، التابع
 ما"  :له فتقول علٌا، إال التالمٌذ نجح: قائل لك ٌقول كأن وذلك المستثنى، نصب فٌه ٌجب آخر بكالم
 ٌراد وما األول الكالم بٌن التشاكل به لٌتم ههنا االستثناء على النصب اختٌر وإنما"  علٌا إال نجحوا
 (1) .عنه به الجواب

 في الكالم الموجب؟هل يقع االستثناء المفرغ  -

 إال ضربت وما زٌد، إال قام ما سمً االستثناء: استثناء مفرؼا، نحو:  بعدها لما )إال( سابق تفرغ إذا
( فً المثال األول: فــــ ) بزٌد، إال مررت وما زٌدا، فً المثال الثانً  وزٌدا بــــــ قام، مرفوع فاعل زٌد 

قال ا، وبــــ مررت، و)إال( ملؽاة ال عمل له الثالث متعلقفً المثال  و)بزٌد( بـــــ ضربت منصوب
فاعترض  ، (2).زٌدا" إال ضربت تقول: فال  موجب كالم فً ٌقع والالشارح عن االستثناء المفرغ: " 

 ٌفرق ولم الموجب، الكالم فً المفرغ االستثناء وقوع بعدم القول الشارح أطلق علٌه المحقق، قائال: " 
 وذكر المحقق أنَّ للنحاة مذهبٌن فً هذا الموضوع، (3)عمدة". ٌكون وأن فضلة إال بعد ما ٌكون أن بٌن

 واختاره الجمهور، مذهب وهو الشارح، إطالق     ٌقتضٌه كما مطلقا ٌجابإلا بعد ٌقع ال هأنَّ : أحدهما
 قلت: لو كأنَّ  ذلك فً والسر؛ (4)اإلٌجاب"  ؼٌر فً إالّ  التفرٌػ ٌقع والجاء فً إرشاد السالك: " الناظم،

 تدل قرٌنة وقٌام ،(5) مستحٌل وهذا زٌدا، إال الناس جمٌع ضربت كأنَّ  المعنى لكان"  زٌدا إال ضربت" 
 بعض على الواقع الفعل بجعل - المبالؽة إلى قصدت أنك أو مخصوصة، جماعة بالناس ترٌد أنك على
 نادر، أمر - البعض هذا عدا بما االعتداد لعدم الكل، منزلة البعض لهذا تنزٌال كلهم، على واقعا الناس
: نحو وما ورد خالؾ ذلك فهو مؤول عند الجمهور، جاء فً إرشاد السالك: "فأما(6) .حكم له ٌجعل فال
لَّةُ  َعَلْيِهمُ  ُضِرَبتْ ﴿ ِ  ِمنَ  بَِحْبلٍ  إاِلَّ  ُثقِفُوا َما أَْينَ  الذِّ ﴾هللاَّ

ُ  َوَيأَْبى﴿  (7)
 حصل فإنما  (8)﴾ُنوَرهُ  ُيتِمَّ  أَنْ  إاِلَّ  هللاَّ

  (9)".هللا ٌرٌد ــ " البـ: والثانً" ٌؤمنون بــــ "ال األول لتأوٌل فٌهما التفرٌػ

 أن: ولاأل بشرطٌن، ٌجاباإل بعد االستثناء وقوع ٌجوز هأنَّ  وخالصته الحاجب، البن الثانً والمذهب   
 عمدة كان فإن الجمعة، ٌوم إال قرأت: كقولك وذلك فائدة، تحصل أن: والثانً فضلة، (إال) بعد ما ٌكون

واشترط صاحب الكناش لوقوع االستثناء المفرغ فً الكالم الموجب أن (10) .ٌجز لم فائدة تحصل لم أو
 كالم فً عاّما المحذوؾ منه المستثنى تقدٌر أمكن إذا ٌمكن تقدٌر المستثنى منه عاما، فقال: " فأّما

 العٌد، ٌوم إاّل  وصمت كذا، سورة إاّل  قرأت: نحو حٌنئذ الموجب فً المفرغ وقوع ٌجوز فإّنه موجب
 منه المستثنى تقدٌر فأمكن العٌد ٌوم إاّل  األٌام كلّ  وصوم السورة، تلك إاّل  كلّه القرآن قراءة إلمكان

  (11)الناس" جمٌع ضرب تقدٌر الستحالة زٌدا، إاّل  ضربت: بخالؾ المعنى فاستقام عاّما، المحذوؾ
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 تقديم الحال على صاحبها إذا كان العامل فعال متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف؟هل يجوز  -

 قال ابن مالك: 

َفا بِفِْعلٍ  ُيْنَصبْ  إنْ  َواْلَحالُ  َفا أَْشَبَهتِ  ِصَفةٍ  أَوْ ……ُصرِّ  اْلُمَصرَّ

 دَعا َزْيدٌ  َوُمْخلًِصا َراِحلٌ  َذا……َكُمْسِرًعا َتْقِدْيُمه َفجائِزٌ 

 أو متصرفا، فعال كان إن ناصبها على الحال تقدٌم ٌجوز"وشرح ابن عقٌل البٌتٌن على النحو اآلتً: 
 والتثنٌة، التأنٌث، وقبل وحروفه، الفعل معنى تضمن ما بها والمراد المتصرؾ، الفعل تشبه صفة

قوله  المتصرؾ الفعل على تقدٌمها فمثال (1)"المشبهة والصفة المفعول، واسم الفاعل، كاسم والجمع،
ًعا ﴿تعالى:  تقدم وقد( ٌخرجون) فً الواو من حال( خشعاً )والشاهد فٌها:  (2)﴾َيْخُرُجونَ  أَْبَصاُرُهمْ  ُخشَّ
د   عامله، ومثله قول الناظم: ُمْخلًِصا على ٌْ دَعا، فـــ )مخلصا( حال متقدم على عامله )دعا(، وهو فعل  َز

 التصرؾ قول الناظم: َكُمْسِرًعا َذا فً الفعل تشبه صفة العامل إذا كان ومثال تقدٌمها على متصرؾ،
راحل( وهو اسم فاعل، ولكن هذا التقدٌم لٌس على ) مسرعا( حال متقدم على عامله ) َراِحل ، فــــ

 تقدٌم ٌجوز أنه فً إطالقا القول كالناظم الشارح إطالقه؛ ولذلك اعترض علٌه المحقق قائال: " أطلق
 هذا ولٌس المتصرؾ، الفعل تشبه صفة أو متصرفا، فعال العامل هذا كان إذا عاملها على الحال

 صفة أو متصرفا فعال كان ولو عاملها على الحال تأخٌر ٌوجب أمر ٌعرض قد بل ،بسدٌد االطالق
 االبتداء، بالم مقترنا العامل ٌكون أن: ولاأل: مواضع أربعة وذكر المحقق(3)المتصرؾ الفعل تشبه

 أن: الثالث، معتكفا صومنَّ أل: كقولك القسم، بالم العامل ٌقترن أن: الثانً، مبتهجا زوركأل إنً: كقولك
لـــ  صلة العامل ٌكون أن: الرابع راجال، تسافر أن لك إن: كقولك مصدري، لحرؾ صلة العامل ٌكون
  (4) .متفهما المذاكر ًوعل ،فذاً  المصلى أنت: كقولك الموصولة، )أل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   .270/  2 عقيل ابن( 1)
 . 7: القمر (2)
 .270/  2 عقيل ينظر: ابن( 3)
 . 270/  2 عقيل ابن ينظر:( 4)
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 الخاتمة

الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله    
 ، وبعد...وصحبه أجمعٌن

 فأودُّ فً نهاٌة هذا البحث أن ألخص النتائج التً توصلت إلٌها، فأقول:   

عبد الحمٌد على الشارح: ابن عقٌل فً شرحه أللفٌة  محًٌ الدٌن بلؽت اعتراضات  المحقق: محمد -
 ابن مالك ما ٌقرب من عشرٌن اعتراضا.

تنوعت االعتراضات، فمنها اعتراضات فً اإلعراب، ومنها اعتراضات فً الشواهد القرآنٌة،  -
 والشواهد الشعرٌة، والنثرٌة.

 .توثٌق اعتراضاته على أدلة نقلٌة، وأخرى قٌاسٌةاعتمد المحقق فً  -

على الرؼم من كثرة اعتراضات المحقق على الشارح، إال إنَّه كان ٌصفه فً كثٌر من األحٌان بأنَّه  -
 العالمة، وهذا ٌدل على أخالق العلماء، القائمة على النقد البناء.

، واثبتت أن لٌس هناك إنسان معصوم من الخطأ، فكل كشفت هذه االعتراضات سعة اطالع المحقق -
 وخٌر الخطائٌن التوابون. ابن آدم خطاء،

دراسة االعتراضات النحوٌة تعتبر ثروة لؽوٌة؛ إذ بها نتمكن من معرفة آراء العلماء فً كثٌر من  -
 القضاٌا النحوٌة المتفق فٌها، أو المختلؾ علٌها.

وفً الختام ال أنسى أن أذكر ؼٌري من الباحثٌن بدراسة اعتراضات أخرى للنحوٌٌن، وهللا الموفق  -
 كل خٌر وصواب. إلى
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 قائمة المصادر

 .القرآن الكرٌم برواٌة حفص عن عاصم الكوفً  -

 لبنان – بٌوت العلمٌة الكتب دار باسل محمد: تح  ، التصرٌح شرح ،(هـ 622 ت) خالد األزهري، .9

 .م0222- هـ9109 9 ط

 محًٌ محمد: تح مالك، ابن ألفٌة على األشمونً شرح  ،(هـ 622ت)محمد بن علً: األشمونً .0

 .م9622-هـ9042 األولى، الطبعة لبنان، – بٌروت العربً، الكتاب دار عبدالحمٌد، الدٌن

 البصرٌٌن النحوٌٌن بٌن الخالؾ مسائل فً اإلنصاؾ ،(هـ 244 ت) الدٌن كمال: األنباري ابن .0

 .الفكر دار الحمٌد، عبد الدٌن محًٌ محمد: تح والكوفٌٌن،

 ، عثمان رجب.  د: تح العرب، كالم من الضرب ارتشاؾ ،( هـ 412 ت) حٌان أبو: األندلسً .1

 .م 9665 - هـ 9195 ، 9ط بالقاهرة، الخانجً مكتبة

 الخانجً مكتبة ، هارون السالم عبد: تح  األدب، خزانة ،(هـ 9260) القادر عبد: البؽدادي .2

 .م 9664 - هـ 9195 ، 1 ط بالقاهرة،

البٌومً: محمد رجب، النهضة اإلسالمٌة فً سٌر أعالمها المعاصرٌن، دار القلم دمشق ، الدار  .3
 . 9662 –ه 9192،  9الشامٌة بٌروت، ط

 ط فهد، الملك مكتبة الحارثً، نواؾ.  د: تح الذهب، شذور شرح ،(هـ 556 ت)  محمد: الجوجري .4

 .م 0221 - هـ 9101 ، 9: 

 9191الدرر الكامنة فً أعٌان المائة الثامنة، دار الجٌل، ط  ه(، 520شهاب الدٌن ) ت  ابن حجر: .5

 م. 9660 -ه

ذهب، تح: عبد القادر األرناؤوط ، شذرات الذهب فً أخبار من ه( 9256)ت الحنبلً: شهاب الدٌن .6

 م.  9660 –ه 9190، 9بٌروت،  ط  –محمود األرناؤوط، دار ابن كثٌر دمشق و

: ضبط عقٌل، ابن شرح على الخضري حاشٌة ،(هـ 9054ت) مصطفى بن دمحم: الخضري .92

 .م 0220 - هـ 9101 ،9 ط الفكر، دار البقاعً، ٌوسؾ

  . م 0222 ، 92 ط ، بٌروت – للمالٌٌن العلم دار ، األعالمالزركلً: خٌر الدٌن، .99

 - هـ 9103 ، 0 ط بٌروت، – المعرفة دار طماس، حمدو: شرح الدٌوان، زهٌر،: سلمى أبً ابن .90

 .م 0222

 – الخانجً مكتبة ، هارون محمد السالم عبد:  تح الكتاب، ،(هـ 952ت)عمرو بشر أبو: سٌبوٌه .90

 . م 9655 - هـ 9125 ، 0 ط ، القاهرة

. د: تح الكافٌة، الخالصة شرح فً الشافٌة المقاصد ،(هـ462ت)إبراهٌم إسحاق أبو: الشاطبً .91

 األولى، الطبعة المكرمة، مكة القرى، أم جامعة العلمٌة، البحوث معهد العثٌمٌن، عبدالرحمن
 .م0224-هـ9105

 الصاعدي، إبراهٌم: تح الملحة، شرح فً اللمحة كتاب  ،(هـ 402 ت)الحسن بن محمد الصائػ، .92

 . هـ9101 ، 9ط

 .م 9665 ، 9: ط بٌروت، -صادر دار الجبٌلً، سجٌع.  د: تح الدٌوان، أمٌة،: الصلت أبً ابن .93

 .ه9122،  9محمود، مدخل إلى تارٌخ نشر التراث العربً، مكتبة الخانجً بالقاهرة، طالطناحً:  .94

 م.9651
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 دار ، الحمٌد عبد محمد: تح ، عقٌل ابن شرح ،( هـ 436 ت) الرحمن عبد بن هللا عبد: عقٌل ابن .95

 . م 9652 - هـ9122 ، 02ط القاهرة، التراث

 الفكر دار ظلٌمات، ؼازي: تح واإلعراب البناء علل فً اللباب  ،(هـ393ت) البقاء أبو: العكبري .96

 .م9662-هـ9193 ،9 ط سورٌة، دمشق، الفكر، ودار لبنان، – بٌروت المعاصر،

 المبروك، جودة. د :تح والتصرٌؾ، النحو فً الكناش كتاب ،(هـ 400 ت) الدٌن عماد: الفداء أبو .02

 . م 0222 - هـ 9103 ، 0 ط بالقاهرة، اآلداب مكتبة

 .هـ 9193:  ط المسلم، دار مالك، ابن ألفٌة إلى السالك دلٌل هللا، عبد:  الفوزان .09

 محمد. د: تح مالك، ابن ألفٌة حل إلى السالك إرشاد ،(هـ 434 ت)الدٌن برهان: الجوزٌة قٌم ابن .00

 . م 9621 - هـ9040 ،9ط الرٌاض، - السلؾ أضواء السهلً،

 .التعاون دار مالك، ابن ألفٌة ،(هـ340 ت) هللا عبد بن محمد: مالك ابن .00

            وعادل معوض، محمد علً: تح  الشافٌة، الكافٌة شرح ،(هـ340ت) هللا عبد بن محمد: مالك ابن .01

 .م0222-هـ9102 ، 9ط لبنان، – بٌروت العلمٌة، الكتب دار الموجود، عبد

: تح ، مالك ابن ألفٌة بشرح والمسالك المقاصد توضٌح ،(هـ416ت) قاسم بن الحسن: المرادي .02

 .م0229 - هـ9100 األولى، الطبعة القاهرة، العربً، الفكر دار سلٌمان، علً عبدالرحمن

 جامعة الراجحً، فاطمة: تح مالك، ابن ألفٌة على المكودي شرح الرحمن، عبد أبوزٌد: المكودي .03
 .م 9660 الكوٌت

 - هـ 9120 ، 9: ط الرٌاض، - العلوم دار ٌاسٌن، أبو حسن. د: تح الدٌوان، أعشى،: همدان .04

 .م 9650

 .م9663 - هـ9194 ،9: ط العلمٌة، الكتب دار العربٌة، شواهد فً المفصل المعجم إمٌل،: ٌعقوب .05

 .المنٌرٌة الطباعة إدارة المفصل، شرح ،(هـ310ت)علً بن ٌعٌش: ٌعٌش ابن .06


