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  :لص ادل
حيتوم ىذا البحث على االستدراكات النحوية للمحقق: دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد، على الشارح: هباء 
الدين عبد هللا بن عقيل، يف كتابو: شرح ابن عقيل، الذم شرح فيو ألفية ابن مالك يف النحو كالصرؼ، كقد 

 بلغت ىذه االستدراكات ما يربو عن عشرين استدراكان.
The grammatical interpretations of the investigator Muhammad 
Muhyi al-Din on Ibn Aqil in his commentary on the millennium 

Hassan Ibrahim Eshtaiwi 
Abstract: 

This research contains the grammatical evidences of the investigator: 
Mohamed Muhy Abdul-Hamid, on the explanation: Bahaa Al-Din Abdullah 
bin Aqil, in his book: Sharh Ibn Aqil, in which he explained the Alfiyya of 
Ibn Malik in grammar and syntax. However, these remedies reached more 
than twenty corrections. 

 :قدمةادل
الصالة كالسالـ على سيدان دمحم النيب اؼبختار، اغبمد  الذم يدرؾ األبصار، كال تدركو األبصار، ك      

ا بعد  ...كعلى آلو كصحبو، ما سبَّح  كائن ابلليل كالنهار، أمَّ
قاؿ الشافعي: " ال حييط ابللغة إال  ؛ لذافاللغة العربية لغة عظيمة، كاإلحاطة بدقائقها صعب اؼبناؿ     

 (. 209/  3نيب" ) الشركاين 
، كجاء من بعدىم مىٍن تتبع      كقد كاف لكثَت من العلماء مؤلفات عظيمة يف اللغة، كغَتىا من العلـو

أثرىا، كنبَّو إىل جوانب النقص فيها، فكاف الستدراكات العلماء على بعضهم أمهية كبَتة يف النحو، كغَته 
.  من العلـو

مة: كقد اخًتت أحد ىذه االستدراكات كىو استدراؾ الشيخ:      دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد، على العالَّ
 استدراكاتظبيتو: "ىذا البحث الذم هباء الدين عبد هللا بن عقيل، يف كتابو: شرح ابن عقيل، ككتبت فيو 

 ".يف شرحو على األلفية النحوية على ابن عقيل دمحم ؿبيي الدين اقق



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

87 

 

قيل ألساتذة اللغة العربية، كالباحثُت فيها، كيرجع اختيارم ؽبذا اؼبوضوع ألمهية كتاب شرح ابن ع   
 كالدارسُت ؽبا.

هيد، كمللبُت، اؼبللب األكؿ: التعري  ابلشارح كاقق، كاؼبللب إىل سب قدمةاؼب بعد كقسمت ىذا البحث  
 الثاين: ربليل االستدراكات، مث خاسبة للبحث، تشتمل على أىم النتائج، يتلوىا فهرس للمصادر كاؼبراجع.

كاف يف ىذا البحث من خَت كنفع فهو من فضل  ككرمو، كما كاف فيو من خلأ فمن نفسي   كما  
 كالشيلاف، كإنٍت ألرجو من هللا السداد كالتوفيق، إنَّو كيل ذلك كالقادر عليو.

 التمهيد:
 االستدراك لغة:

لشيء ككصلو بو" جاء يف مقاييس اللغة: " درؾ  الداؿ كالراء كالكاؼ أصل كاحد كىو غبوؽ الشيء اب    
( ، كيف أساس البالغة:" كتدارؾ خلأ الرأم ابلصواب كاستدركو كاستدرؾ عليو قولو"  269/  2ابن فارس 
 (.1582/  4( كيف الصحاح:" استدرؾ ما فات كتداركو دبعٌت" )اعبوىرم 285/  1) الزـبشرم 
 :  اصطالحا االستدراك
(، كقيل:" دفع توىم  21من كالـ سابق" )اعبرجاين ص يف االصلالح ىو: " دفع توىم تولَّد  االستدراؾ

 (. 115يتولد من الكالـ اؼبتقدـ دفعا شبيها ابالستثناء" )الكفوم ص 
 ادلطلب األول: التعريف ابلشارح واقق

 ترمجة الشارح:
 ىو عبد هللا بن عبد الرضبن بن عبد هللا القرشي اؽبامشي هباء الدين ابن عقيل، من نسل عقيل بن أيب

 (من أئمة النحاة. 47/  2(، كقيل: مهذاين األصل)السيوطي  96/  4طالب)الزركلي 
 مولده:  
سنة شباف كتسعُت  :(كقيل 368/  8كلد يف القاىرة سنة أربع كتسعُت كستمائة للهجرة )اغبنبلي    

 .( 266/  2سنة سبعمائة.) ابن حجر  :(، كقيل 47/  2كستمائة)السيوطي 
 شيوخو:

أخذ عنو العربية، كشهد لو ابؼبهارة، حيث قاؿ: "ما ربت أدمي ،من أىم شيوخو: أبو حياف األندلسي 
أخذ عنو القراءات، كالزين الكتاين ،(،  كالتًَّقي الصائغ  368/  8السماء أكبى من ابن عقيل" ) اغبنبلي 

 (  47/  2السيوطي: أخذ عنو اؼبعاين كالتفسَت كالعركض. )،أخذ عنو الفقو، كالعالء القونوم ،
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 تالميذه:
صباؿ الدين، كاعبماؿ بن ظهَتة، ك كيٌل الدين العراقي.  ومن أبرز تالميذه: سراج الدين البلقيٍت، كسبل

 (   47/  2)اؼبصدر السابق 
 مؤلفاتو: 
ب كاف للشيخ اعبليل مؤلفات متنوعة، منها: شرح ألفية ابن مالك يف النحو، كالتعليق الوجيز على الكتا     

/  2العزيز، كاعبامع النفيس يف فقو الشافعية، كاؼبساعد يف شرح التسهيل البن مالك يف النحو.)السيوطي 
 ( 96/  4كالزركلي 47

 صفاتو وأخالقو: 
كاف ذا ىيبة، ككاف كرميا كثَت العلاء لتالميذه، لكنو كاف حاد اػبيلق، غَت ؿبمود التصرفات اؼبالية، يف لسانو 

 .(.     268/  2داير اؼبصرية مدة قصَتة )ابن حجر لثغة، توىل قضاء ال
 وفاتو: 

كدفن ابلقرب من  ،سنة تسع كستُت كسبعمائة للهجرة ،اثلث عشر ربيع األكؿ ،تويف ابلقاىرة ليلة األربعاء
 (.   47/  2اإلماـ الشافعي. )السيوطي 

 ترمجة اقق
 مولده ونشأتو:

كلد الشيخ دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد سنة شباين عشرة كثالشبائة كأل  للهجرة يف قرية كفر اغبماـ دبحافظة 
الشرقية دبصر، كاف كالده من رجاؿ القضاء كالفتيا، فدفع بو إىل مىٍن حيفظو القرآف، كيعلمو القراءة كالكتابة، 

 .( 92/  2دة العاؼبية. )الزركلي مث التحق دبعهد دمياط الديٍت، مث ابألزىر حىت انؿ شها
 نشاطو وعملو:

عمل مدرسا يف معهد القاىرة الديٍت، مث عضوا ؽبيئة التدريس بكلية اللغة العربية، مث ذىب إىل السوداف 
ى ككيال لكلية اللغة العربية يف القاىرة، مث  كعمل أستاذا للشريعة اإلسالمية هبا، كبعد عودتو من السوداف عيُتًٌ

عاىد الدينية، مث أستاذا بكلية أصوؿ الدين، مث اختَت مديرا لتفتي  العلـو الدينية كالعربية ابعبامع مفتشا ابؼب
 (  136 – 134/  2األزىر، مث عميدا لكلية اللغة العربية. )البيومي 

 حتقيقاتو:  
 حقق الشيخ دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد مؤلفات كثَتة، من أمهها:
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التحفة السنية يف شرح اؼبقدمة اآلجركمية، اإلنصاؼ يف مسائل اػبالؼ أليب الربكات األنبارم، شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك، شرح اؼبقدمة األزىرية للشيخ خالد األزىرم، شرح قلر الندل كبل الصدل 

ىل ألفية ابن مالك البن ىشاـ، شرح شذكر الذىب يف معرفة كالـ العرب البن ىشاـ، أكضح اؼبسالك إ
البن ىشاـ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب البن ىشاـ، شرح شواىد الشافية للبغدادم، شرح مقامات 

  .( 76بديع الزماف اؽبمذاين، اتريخ اػبلفاء للسيوطي. )اللناحي  ص 
 وفاتو:

 (.  92/  2لزركلي تويف الشيخ دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد سنة ثالث كتسعُت كثالشبائة كأل  للهجرة )ا
 ادلطلب الثاين: حتليل االستدراكات
 ػػػػػػ إغباؽ نوف الوقاية ابالسم اؼبعرب:

ىام  اقق قاؿ اقق: " كمل يتكلم اؼبصن  كال الشارح عن االسم اؼبعرب إذا أضي  لياء اؼبتكلم".)   
 (117/ 1ابن عقيل  21على الشاىد 

أال تتصل بو نوف الوقاية، كبو: ضاريب، كقد أغبقت نوف الوقاية  ذكر اقق أفَّ األصل يف االسم اؼبعرب
اًدقيوين » ػػػ: ابسم الفاعل اؼبتصل بياء اؼبتكلم، يف قوؿ الرسوؿ ػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ٍيءو فػىهىٍل أىنٍػتيٍم صى ائًليكيٍم عىٍن شى ًإيٌنً سى

 شاعر:)من البسيط(( كمن كالـ العرب، قوؿ ال 11291ػػػػػ  195/ 10النسائي «)ًفيًو؟
  (.128/  1أال فىت من بٍت ذبياف حيملٍت ... كليس حاملٍت إال ابن ضباؿ)ابن ىشاـ 

ا اتصلت أبفعل التفضيل، كما يف قوؿ الرسوؿ ػػػ ملسو هيلع هللا ىلص اًؿ أىٍخوىفىًٍت عىلىٍيكيٍم".كذكر أَّنَّ ري الدَّجَّ )البغوم   ػػػ :" غىيػٍ
 (. 4261ػػػػػ  54/ 15

فَّ نوف الوقاية كقعت قبل ايء اؼبتكلم يف االسم اؼبعرب لغرض ، قاؿ عنو األمشوين:" للتنبيو على كأقوؿ: إ
أصل مًتكؾ؛ كذلك ألف األصل أف تصحب نوف الوقاية األظباء اؼبعربة اؼبضافة إىل ايء اؼبتكلم لتقيها خفاء 

 .( 57/  1للفعل" ) األمشوين  اإلعراب، فلما منعوىا ذلك نبهوا عليو يف بعض األظباء اؼبعربة اؼبشاهبة
 .( 459/  1كأما اتصاؽبا أبفعل التفضيل؛ فألنَّو أشبو فعل التعجب،) انظر اعبي  

 .( 107/  1كيرل البصريوف أفَّ " حاملٍت" يف البيت السابق، من الشاذ الذم ال يقاس عليو )األنبارم 
ة ابالسم اؼبعرب؛ ألفَّ الناظم مل يشر إىل كلكنٍت ال أجد حرجا على الشارح يف عدـ ذكر اتصاؿ نوف الوقاي

 ذلك.
ــ أحكام العلم اللفظية: ــ  ـ
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استدرؾ اقق على الشارح ثالثة أحكاـ لفظية للعلم بنوعيو: الشخصي كاعبنسي، فقاؿ:" ذكر الشارح    
ابن  1 ىام  اقق رقممن أحكاـ العلم اللفظية ثالثة أحكاـ يشًتؾ فيها النوعاف، كترؾ ثالثة أخرل".) 

 .( 128/  1عقيل 
 2ينقسم العلم إىل قسمُت: شخصي، مثل: دمحم، كجنسي، مثل: " ثعالة" اسم للثعلب الذكر")األزىرم      
 (، كاشًتؾ النوعاف يف ستة أحكاـ لفظية، ذكر الشارح منها ثالثة أحكاـ، كىي: 330/ 

 (. 381/  1ىذا ثػيعىالىةي )الشاطيب ىذا أىضٍبىدي، ك  كبو: ػػػ اؼبنع من الصرؼ إذا اجتمعت فيو علتاف،
 .( 381/  1ػػػػػ انتصاب اغباؿ بعدمها، ىذا عمر قادما، كىذا ثعالة مقبال) الشاطيب 

/  7ػػػػػ ال جيوز دخوؿ األل  كالالـ عليهما، فال يقاؿ: األسامة، أسامة علم جنس لألسد) الفراىيدم 
 .( 96/  2(، كما ال يقاؿ: الزيد )سيبويو  324

 كاستدرؾ اقق على الشارح ثالثة أحكاـ، ىي:
، كما يقاؿ: خالده مسرعه.)الشاطيب   (. 382/  1ػػػ يبتدأ هبما دكف مسوغ، فيقاؿ: ثعالةي ىاربه

ػػػ علم اعبنس ال يضاؼ حبسب أصل كضعو، فال جيوز أف تقوؿ: أسامتنا، كما ميتنع يف العلم الشخصي أف 
 (. 128/  1اؾ االتفاقي صحت إضافتو.)ابن عقيل تقوؿ: دمحمان، فإف حصل فيو االشًت 

ما معرفتاف، كمن شرط النعت أف يكوف مثل اؼبنعوت يف التعري  أك التنكَت،  ػػػػ أَّنما ال ينعتاف ابلنكرة؛ ألَّنَّ
(، كما ال يقاؿ: جاء زيد  382/ 1فال يقاؿ: جاء أسامة مفًتس، بل يقاؿ: جاء أسامة اؼبفًتس)الشاطيب 

 جاء زيد الفاضل. فاضل، بل يقاؿ:
 

ــ جواز حذف العائد ادلنصوب:  ـ
قاؿ اقق: " مل يذكر الشارح شيئا من الشواىد من الشعر العريب على جواز حذؼ العائد اؼبنصوب ابلفعل 

 .( 169/  1ابن عقيل  1ىام  اقق رقم ) اؼبتصرؼ"
ه، فنقوؿ: جاء الذم ضربت، إذا كاف العائد اؼبنصوب متصال بفعل اتـ أك بوص ، جاز حذفو أك إبقاؤ  

 .( 67/ 1كجاء الذم ضربتو.)ابن مالك 
 (. 169/  1كتقوؿ: الذم أان معليك درىم، كالذم أان معليكو درىم )ابن عقيل 

كذكر الشارح آيتُت من القرآف الكرمي على جواز حذؼ العائد اؼبنصوب اؼبتصل ابلفعل التاـ اؼبتصرؼ،  
لىٍقتي كىًحيدان﴾ )اؼبدثر كمها: قولو تعاىل:﴿ ذىٍرين كىمىنٍ  ا الًَّذم بػىعىثى هللاي رىسيوالن﴾  11خى ( كقولو تعاىل:﴿ أىىىذى

 ( 41)الفرقاف 
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لىٍقتيوي كيف الثانية: بػىعى  وي. كمل يذكر الشارح من كالـ العرب شيئا، فاستدرؾ عليو اقق ثى كالتقدير يف األكىل: خى
 لويل(ذلك، كذكر بيتُت، مها قوؿ عركة بن حزاـ: ) من ال

 بػػػػػاد أجيػػػػػػػػى ما أكػػػػػػػت حتػػػػػػاءة ... فأهبػػػػػػجػػػو إال أف أراىا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػكم                 
 كأنسى الذم أعددت حُت أجيب...  كأصرؼ عن )كجهي( الذم كنت أرتئي                 

 .( 169/  1عقيل كالتقدير: أرتئيو، ك أعددتو.)ابن 
ــ شروط اجلملة الواقعة خربا:  ــ

قاؿ اقق:" يشًتط يف اعبملة اليت تقع خربا ثالثة شركط، األكؿ: أف تكوف مشتملة على رابط يربلها 
 .( 203/  1ابن عقيل  1ىام  اقق رقم ابؼببتدأ" )
ـ       (، ذكر الشارح منها  196/  1أصبع النحاة على ضركرة استكماؿ صبلة اػبرب لثالثة شركط)ابن ىشا

شرطا كاحدا، كىو اشتماؽبا على رابط يربلها ابؼببتدأ، كاستدرؾ اقق عليو شرطُت آخرين مها: أال تكوف 
اعبملة ندائية، فال جيوز أف تقوؿ: حامت اي أكـر الناس، على أف تكوف صبلة "اي أكـر الناس": خربا عن 

 203/  1ابن عقيل  1ىام  اقق رقم "لكن، كبل، كحىت".)حامت، كأال تكوف مصدَّرة أبحد اغبركؼ: 
.) 

كأقوؿ: كذىب ثعلب إىل اشًتاط أال تكوف قسمية، كىو ؿبجوج بوركده يف القرآف الكرمي، منها قولو تعاىل: 
ٍرزيقػىنػَّهيمي اَّللَّي رًٍزقنا اتيوا لىيػى ريكا يًف سىًبيًل اَّللًَّ مثيَّ قيًتليوا أىٍك مى ري الرَّازًًقُتى﴾) اغبج  )كىالًَّذينى ىىاجى  58حىسىننا كىًإفَّ اَّللَّى ؽبىيوى خىيػٍ

( فجملة ﴿لَتزقنهم﴾ خرب اؼببتدأ ﴿الذين﴾ كىي صبلة قسمية. كذىب ابن األنبارم إىل اشًتاط أال تكوف 
ا يًف سىًبيًل إنشائية، كقد كرد السماع بذلك، منو قولو تعاىل:﴿ كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىالًٍفضَّةى كىالى  يػيٍنًفقيونػىهى

﴾ )التوبة  ابو أىلًيمو ٍم بًعىذى ٍرىي كلذلك دخلت ؛ معٌت الشرط نى مًٌ ﴿الذين﴾ موصوؿ مبتدأ ضي ػػػػػػ( فػ 34اَّللًَّ فػىبىشًٌ
 (. 167ػػ  166/  1، الفوزاف  315/  1الفاء يف خربه يف قولو:﴿فبشرىم﴾.)السيوطي 

ــ االستشهاد بقولو تعاىل:﴿ َولَِباُس ا  لتـَّْقَوى َذِلَك َخيْـٌر﴾:ــ
﴾)األعراؼ  ره ( يف قراءة من قرأ برفع لباس  26استشهد الشارح بقولو تعاىل: ﴿ كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خىيػٍ

﴾ مبتدأ أكؿ، ك ﴿ 46/ 1)البنَّا  ( على أفَّ الرابط بُت خرب اعبملة كاؼببتدأ قد يكوف اسم إشارة، فػػ ﴿ لًبىاسي
﴾ خرب اؼببتدأ الثاين، كاعبملة من اؼببتدأ الثاين التػٍَّقوىل﴾ مضاؼ إليو ره ﴾ مبتدأ اثف، ك ﴿ خىيػٍ ، ك ﴿ ذىًلكى

 (. 204/  1كخربه يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ األكؿ كالرابط اسم اإلشارة: ذلك.) ابن عقيل 
يل تلرؽ إفَّ الدل :ككأنَّو يريد أف يقوؿ ،كاستدرؾ اقق على الشارح كجهُت آخرين من كجوه اإلعراب     

 ﴾ إليو االحتماؿ، ككاف ينبغي  للشارح أف يقوؿ: إذا قيدًٌر ﴿ ذىًلكى ﴾ مبتدأ اثنيا، ال اتبعا؛ ألفَّ  ﴿ ذىًلكى
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﴾ خربا مفردا لًلبىاس ، كال شاىد يف  ره قد يكوف بدال من لباس التقول، أك نعتا لو، كعندىا يكوف ﴿ خىيػٍ
 (. 288/  5أعاريب أخرل )اغبليب (. كيف اآلية  197/  1ىاتُت اغبالتُت، )ابن ىشاـ 
ــ مواضع فتح مهزة إنَّ: ــ  ــ

/  1ابن عقيل  1ىام  اقق قاؿ اقق: ذكر الشارح ثالثة منها، كبقيت عليو طبسة مواضع أخرل" )
351 .) 

 جيب فتح مهزة أفَّ إذا قدرت دبصدر، كفيو تفصيل، ذكر الشارح ثالثة مواضع تفتح فيها مهزة أفَّ، ىي:
قعت يف موضع فاعل، أك انئب فاعل، فاألكؿ كقولو تعاىل: ﴿  أىكىملٍى يىٍكًفًهٍم أىانَّ أىنٍػزىلٍنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى إذا ك  -

لىى عىلىٍيًهٍم﴾)العنكبوت  ( كالتقدير: أك مل يكفهم إنزالنا. كالثاين كقولو تعاىل:﴿ قيٍل أيكًحيى ًإيلىَّ أىنَّوي  51يػيتػٍ
﴾) اعبن   (. 325/ 1(، كالتقدير: قل أكحي إيلَّ استماع نفر.)ابن ىشاـ  1اٍستىمىعى نػىفىره

ٍم أىٍشرىٍكتيم﴾)األنعاـ  - (، كالتقدير: كال  81إذا كقعت يف موضع مفعوؿ بو، كقولو تعاىل: ﴿ كىال زبىىافيوفى أىنَّكي
 زبافوف إشراككم.

 351/  1أم: من قيامك.) ابن عقيل ،إذا كقعت يف موضع جر ابغبرؼ، كبو:  عجبت من أنك قائم -
.) 
 كاستدرؾ عليو اقق طبسة مواضع أخرل، ىي:    
اًشعىةن﴾ )فصلت  - تًًو أىنَّكى تػىرىل اأٍلىٍرضى خى (،  39أف تقع يف موضع مبتدأ مؤخر، كقولو تعاىل:﴿ كىًمٍن آايى

 (. 325/  1كالتقدير: كمن آايتو رؤيتك األرض خاشعة.) ابن ىشاـ 
، أمأف تقع يف - .)ابن  : موضع خرب مبتدأ، كبو قولك: ظٍت أنك مقيم معنا اليـو ظٍت إقامتك معنا اليـو

 (. 351/  1عقيل 
ٍم تػىٍنًلقيوفى﴾ )الذارايت  - ا أىنَّكي (،  23أف تقع يف موضع اؼبضاؼ إليو كبو: قولو تعاىل:﴿ ًإنَّوي غبىىقّّ ًمٍثلى مى

كأف مع ما دخلت عليو يف أتكيل مصدر ؾبركر  ،مضاؼ :كالتقدير: مثل نلقكم، فما: صلة، كمثل
 (. 353ابإلضافة.)ابن ىشاـ تلخيص 

يًتى الَّيًت أىنٍػعىٍمتي  - ريكا نًٍعمى أف تقع يف موضع اؼبعلوؼ على شيء فبا ذكر سابقا، كبو: قولو تعاىل: ﴿اذٍكي
ٍلتيكيٍم عىلىى الٍعىالىًمُتى﴾ ) البقرة  /  1اذكركا نعميت كتفضيلي إايكم.)اغبليب  (، التقدير: 47عىلىٍيكيٍم كىأىيٌنً فىضَّ

334  .) 
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ًإٍذ يىًعديكيمي اَّللَّي ًإٍحدىل اللَّائًفىتػىٍُتً  - أف تقع يف موضع البدؿ من شيء فبا ذكر سابقا، كبو قولو تعاىل: ﴿كى
ا لىكيٍم﴾ )األنفاؿ  من ( التقدير: كإذ يعدكم هللا إحدل اللائفتُت كوَّنا لكم، فهو بدؿ اشتماؿ  7أىنػَّهى
 (. 351/ 1اؼبفعوؿ بو. )ابن عقيل 

ــ شروط إعمال )ال( النافية للجنس:  ــ
قاؿ اقق: " كقد صرح الشارح ىنا بشرطُت كمها اػبامس كالسادس، كأشار يف صدر كالمو إىل الثالثة 

 (. 6/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم األكىل، كترؾ كاحدا" )
كل فرد من أفراد اعبنس، كتسمى كذلك )ال( التربئة؛ ألَّنا تدؿ   ا: تنفي هب)ال( النافية للجنس أممعٌت   

(، كؽبا ستة شركط لكي تعمل عمل  336/  1على تربئة جنس اظبها كلو من معٌت غَتىا. )األزىرم 
ذكر الشارح منها طبسة شركط، ىي: أف تكوف انفية، كأف يكوف اؼبنفي هبا اعبنس، كأف يكوف النفي  ،)إفَّ(

أف يكوف اظبها كخربىا نكرتُت، كأال يفصل بينها كبُت اظبها فاصل أم فاصل كال نصا يف ذلك، ك 
(، كاستدرؾ عليو اقق شرطا سادسا، كىو: أال يدخل عليها جار  عقيلابن  1ىام  اقق رقم خربىا.)
 (. 6/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم .)

ــ توجيو قول الشاعر: ........... َوَما إَخاُل لََديْـ   ْنِك تـَْنويُل:مِ  َناـ
ىام  اقق قاؿ اقق: " كىذا أحد توجيهات يف البيت، كىو الذم ذكره الشارح، كفيو توجيو اثف" )

 (. 48/  2ابن عقيل  129على الشاىد 
أقوؿ: ذىب النحويوف إىل جواز إلغاء عمل أفعاؿ القلوب إذا أتخرت عن مفعوليها، كقيل: اإللغاء ىو 

، أما إذا تقدمت أفعاؿ القلوب على  557/  2 اؼبختار )ابن مالك (، فنقوؿ: ؿبمده ؾبتهده ظننتي
(.  56/  2مفعوليها، فال جيوز إلغاؤىا عند صبهور البصريُت، كأجازه األخف  كالكوفيوف، )ابن ىشاـ 
 ( 9كاستدلوا بكالـ العرب، كمنو قوؿ كعب بن زىَت بن أيب سلمى: ) من البسيط( )الديواف ص 

 آُمُل َأْن تَْدُنو َمَودَّتـَُها ... َوَما ِإَخاُل لََديـَْنا ِمْنِك تـَْنويلُ َأْرُجو وَ 
كلدينا  ،كىي اؼبفعوؿ األكؿ ،فاؽباء ضمَت الشأف ، ذكر الشارح أف التقدير: كما إخالو لدينا منك تنويل

لشاىد ) ابن كحينئذ فال إلغاء، كىذا أتكيل صبهور البصريُت ل ،منك تنويل صبلة يف موضع اؼبفعوؿ الثاين
 (. 48-47/  2عقيل 

) تنويل ( خربىا، ك ) إخاؿ ( :موصولة مبتدأ، كقولو ،كاستدرؾ عليو اقق توجيها آخر كحاصلو أف ) ما (
) لدينا (  :أحدمها ضمَت غيبة ؿبذكؼ، كىو العائد على ) ما ( كالثاين ىو متعلق قولو :عاملة يف مفعولُت
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 48/  2ابن عقيل  129ىام  اقق على الشاىد ا منك ىو تنويل.)كالتقدير: كالذم إخالو كائنا لدين
.) 

ــ بعض األفعال ال حيتاج إىل فاعل:  ــ
( ." ىام  قاؿ اقق: " بعض األفعاؿ ال حيتاج إىل فاعل، فكاف على الشارح أف يستثنيو من ىذا العمـو

 (.78/ 2ابن عقيل  1اقق رقم
كبو: قاـ ؿبمده، كإف مل يظهر فهو  ،و من مرفوع، فإف ظهر فال إضمارذكر الشارح أفَّ الفعل كشبهو ال بد ل

 (. 78/  2ضمَت، كبو: ؿبمده قاـ أم ىو )ابن عقيل 
 كاستدرؾ عليو اقق: ثالثة أفعاؿ ال مرفوع ؽبا، ىي:

 الفعل ادلؤكد، مثل قول الشاعر: )من الطويل( -
 الالحقوَن احبِس احبسِ  أاتِك أاتكِ ……فأيَن إىل أيَن النجاُة ببغليت 

 (. 171/  2فػػػ )الالحقوفى( فاعل )أاتؾ( األكؿ، كالثاين جيء بو للتوكيد فال فاعل لو.)ابن ىشاـ 
ا ال فاعل ذلا، كما يف قول الشاعر: ) من البسيط( )   - كان ) الزائدة(، إذ الراجح عند اققني إَّنَّ

 (. 582/  3البغدادي 
َفلِ  ّلِلَِِّ َدرُّ َأنوِشْروانَ   (. 16/  5)الرضي  ِمْن َرجٍل *** َما كاَن َأْعَرَفُو ابلدُّوِن والسِّ

ا، كقيل: إف ) ما ( يف كبو: طاؼبا َّنيتك،  مصدرية سابكة  - ىا، ككىثػيرىمى
ا، كطىاؼب لَّمى الفعل اؼبكفوؼ دبا، كبو: قػى

 (. 79/  2ؼبا بعدىا دبصدر ىو فاعل طاؿ، كالتقدير: طاؿ َّنيي إايؾ. )ابن عقيل 
ــ إعراب االسم ادلرفوع بعد )إذا( و )إن( الشرطيتني:  ـ

اءي  ذكر الشارح مذىبا كاحدا يف االسم اؼبرفوع بعد إذا كإف الشرطيتُت، كما يف قولو تعاىل: ﴿ ًإذىا السَّمى
﴾ )التوبة  1اٍنشىقٍَّت﴾ )االنشقاؽ  ارىؾى ًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى اٍستىجى االسم اؼبرفوع ( كىو أف  6( كقولو: ﴿ كى

(، كالتقدير يف األكىل: إذا  86/  2بعدمها فاعل بفعل ؿبذكؼ كجواب يفسره الفعل اؼبذكور بعده )ابن عقيل 
(، كيف الثانية: كإف استجارؾ أحد من اؼبشركُت  79/ 2انشقت السماء انشقت )اؼبربد 

 (. 410/  1(، كىذا ىو مذىب صبهور البصريُت)السَتايف  2176/  4استجارؾ.)األندلسي 
 استدرؾ عليو اقق مذىبُت آخرين، مها: 
مذىب صبهور الكوفيُت، الذين يركف أف االسم اؼبرفوع بعد إف كإذا الشرطيتُت فاعل بنفس الفعل اؼبذكور  -

 (.615/ 2بعده، كليس يف الكالـ ؿبذكؼ يفسره.)األنبارم 
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طيتُت مبتدأ، كأف الفعل اؼبذكور بعده مذىب األخف ، الذم يرل أف االسم اؼبرفوع بعد إف كإذا الشر  -
كاعبملة الفعلية من الفعل كالفاعل اؼبضمر يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ،  مسند إىل ضمَت عائد على ذلك االسم،

 (.86/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم فال حذؼ كال تقدمي كال أتخَت.)
 
 ادلواضع اليت جيب فيها تقدمي ادلفعول بو على الفعل: -
اقق:" جيب تقدمي اؼبفعوؿ بو على الفعل العامل فيو يف ثالثة مواضع، كقد ذكر الشارح موضعُت منها قاؿ 

 (. 97/  2من غَت ضبط." )ابن عقيل 
 ذكر الشارح موضعُت من اؼبواضع اليت جيب تقدمي اؼبفعوؿ بو على الفعل العامل فيو، ىي:

التصدر، كذلك أبف يكوف اسم شرط، كبو: أاي تضرب أف يكوف اؼبفعوؿ كاحدا من األشياء اليت جيب ؽبا  -
أضرب،  أك اسم استفهاـ، كبو: أم رجل ضربت؟ أك يكوف اؼبفعوؿ " كم " اػبربية، كبو: كم عبيد ملكت، 

ماؿ كم رجل  :غالـ من ضربت؟ ككبو :غالـ من تضرب أضرب، ككبو :أك مضافا إىل كاحد فبا ذكر، كبو
 (. 97/  2أخذت )ابن عقيل 

ؾى نىٍستىًعُتي﴾ )الفاربة أف ي - ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ (؛ ألنَّو لو  5كوف اؼبفعوؿ ضمَتا منفصال، كبو قولو تعاىل:﴿ًإايَّ
 فيجب التقدمي، خبالؼ الضمَت يف ابب ) سلنيو ( ك)خلتنيو ؛نعبدؾ :ككاف يقاؿ ،أخر اؼبفعوؿ لـز االتصاؿ

 (. 97/ 2( اللذين جيوز فيهما الفصل كالوصل مع التأخر )ابن عقيل 
 ح موضعا آخر، ىو:ر كاستدرؾ اقق على الشا

ا ( كالفعل من  - ا ( كليس معنا ما يفصل بُت ) أمَّ أف يكوف العامل يف اؼبفعوؿ كاقعا يف جواب ) أمَّ
ا ( مذكورة يف  97/  2عقيل  ابن 1 رقم اقق ىام معموالتو سول ىذا اؼبفعوؿ ) (، سواء أكانت )أمَّ

ٍر﴾ )الضحى  ا الٍيىًتيمى فىالى تػىٍقهى ( أـ كانت مقدرة، كبو قولو تعاىل: ﴿كىرىبَّكى  9الكالـ، كبو قولو تعاىل: ﴿فىأىمَّ
ٍ﴾ )اؼبدثر   (. 3فىكىربًٌ

 ادلواضع اليت جيب فيها حذف العامل يف الظرف: -
اضع جيب فيها حذؼ العامل يف الظرؼ، كىي: أف يكوف صفة، قاؿ اقق: " ذكر الشارح أربعة مو      

 (. 193/  2ابن عقيل 1ىام  اقق رقم عليو موضعاف آخراف") يأك صلة، أك خربا، أك حاال، كبق
أقوؿ: ذكر الشارح أفَّ العامل يف الظرؼ حيذؼ كجواب يف أربعة مواضع، ىي: إذا كقع الظرؼ صفة، كبو: 

قع صلة، كبو: جاء الذم عندؾ، أك كقع الظرؼ حاال، كبو: مررت بزيد مررت برجل عندؾ، أك إذا ك 
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عندؾ، أك كقع خربا، كبو: زيد عندؾ، كالتقدير يف حالة الصفة كاغباؿ كاػبرب: مستقر أك استقر عندؾ، 
 (.  193/  2كالتقدير يف حالة الصلة: استقر؛ ألفَّ الصلة ال تكوف إال صبلة)ابن عقيل 

على الشارح موضعُت آخرين، األكؿ: أف يكوف الظرؼ مشغوال عنو، كقولك: يـو كاستدرؾ اقق      
اعبمعة سافرت فيو، كالتقدير: سافرت يـو اعبمعة سافرت فيو، كال جيوز إظهار ىذا العامل؛ ألفَّ اؼبتأخر 

 (. 193/  2ابن عقيل  1 رقم اقق ىام عوض عنو، كال جيمع بُت العوض كاؼبعوض يف الكالـ)
ين: أف يكوف الكالـ قد ظبع حبذؼ العامل، كبو: قولك ؼبن يذكر أمرا قد قدـ عليو العهد: حينئذ كالثا 

اآلف، كتقدير الكالـ: قد حدث ما تذكر حُت إذ كاف كذا كاظبع اآلف، فناصب ) حُت ( عامل، كانصب 
وض فيما يذكره، ) اآلف ( عامل آخر، فهما من صبلتُت ال من صبلة كاحدة، كاؼبقصود َّني اؼبخاطب عن اػب

 (. 193/  2ابن عقيل 1 رقم اقق ىام كأمره ابالستماع إىل جديد )
ػػػػػ اختالؼ النحاة يف إعراب: البيت، كالدار، الشأـ، يف قوؽبم:  دخلت البيت، كسكنت الدار، كذىبت 

قاؿ                   الشأـ:                                                                              
/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم اقق: " يف ىذه اؼبسألة أربعة أقواؿ للنحاة ذكر الشارح منها ثالثة")

197 .) 
اختل  النحويوف يف إعراب: البيت، كالدار، كالشأـ، يف قوؽبم:  دخلت البيت، كسكنت الدار، كذىبت 

 الشأـ، فذكر الشارح ثالثة أقواؿ:
الظركؼ اؼبختصة منصوبة على الظرفية كما انتصب الظرؼ اؼبكاين اؼببهم عليها، إال أف ذلك شاذ ىذه  -أ

 (. 23ال يقاس عليو، كىو مذىب اققُت من النحاة، كصححو ابن اغباجب)ابن اغباجب ص 
 (. 61/  1ىذه األظباء منصوبة على إسقاط حرؼ اعبر، كىذا مذىب أيب علي الفارسي، )الفارسي  -ب
ىذه األظباء منصوبة على التشبيو ابؼبفعوؿ بو؛ كذلك ألَّنم شبهوا الفعل القاصر ابلفعل اؼبتعدم) ابن  -ج

 (. 197/  2عقيل)
ىام  كاستدرؾ اقق على الشارح قوال رابعا، كىو أف ىذه األظباء منصوبة على أَّنا مفعوؿ بو حقيقة )

(، كلكن ىذا قد يستقيم مع )دخل(؛ ألنَّو يستعمل حبرؼ اعبر، كبدكنو، 197/  2ابن عقيل  1اقق رقم 
 كقد ال يستقيم مع غَته.
ــ ما ينوب عن الظرف:  ـ

عليو  يكاحدا فبا ينوب عن الظرؼ، كىو اؼبصدر... كقد بق -تبعا للناظم  -قاؿ اقق: " ذكر الشارح 
 (. 200/  2ابن عقيل  2ىام  اقق رقم ) أشياء تنوب عن الظرؼ زمانيا أك مكانيا"
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ذكر الشارح أفَّ اؼبصدر ينوب عن ظرؼ الزماف كثَتا، كبو: آتيك طلوعى الشمس، كاألصل: كقتى طلوًع      
 (. 200/  2الشمًس، كيعرب اؼبضاؼ إليو إبعرابو كىو مقيس يف كل مصدر)ابن عقيل 

 201/  2ابن عقيل  2 رقم اقق ىام  عن الظرؼ ) كاستدرؾ عليو اقق أربعة أشياء أخرل تنوب     
 (، ىي:

 لفظ ) بعض ( كلفظ ) كل ( مضافُت إىل الظرؼ، كبو: مشيتي كلَّ النهاًر.  -أ 
 صفة الظرؼ، كبو: كقفتي طويالن من الوقت. -ب 
 اسم العدد اؼبميز ابلظرؼ، كبو: صمت طبسة أايـ. -ج 
) أحقا (، كقوؿ النابغة اعبعدم: )من الوافر( )الديواف  :وألفاظ معينة تنوب عن اسم الزماف، كب  -د 

181) 
 أال أبلْغ بين خلٍف رسوالً ... َأحّقاً أّن َأْخطََلكم َىجاين 

كقد ينوب اؼبصدر، كلفظ بعض ككل، كصفة الظرؼ، كاسم العدد اؼبميز ابلظرؼ، عن ظرؼ اؼبكاف، 
ٍرسًخ، جلستي ش  2رقيَّ الدار، سرت ثالثة فراسخى )ابن عقيل فنقوؿ: "جلست قرب زيد، مشيت كلَّ الفى

(، كمل يذكر اقق اسم اإلشارة الذم ينوب عن ظريف الزماف كاؼبكاف، كبو: مشيتي ىذا 201 - 200/
 (. 54/  3اليوـى مشيان ميتًعبان، كانتبذت تلكى الناحية ) الغالييٌت

 ػػ كاك اؼبعية أكىل من كاك العل :
ابن  2ىام  اقق رقم ارح للضع  اللفظي، كمل ميثل للضع  اؼبعنوم" )قاؿ اقق: "  كقد مثل الش

 (. 206/  2عقيل 
ىل الواك للعل   لقد يلتبس األمر على اؼبرء يف مثل: أان كزيد كاألخوين، ك سار زيد كعمرك، فال يدر 

ه اغبالة، أم: للتشريك أـ للمعية؟ فذكر الشارح أف العل  ابلرفع أكىل من النصب على اؼبعية؛ يف ىذ
ا إذا أمكن العل  بضع  لفظي، كبو:  206/  2إلمكاف العل  بال ضع  لفظي)ابن عقيل  (، أمَّ

ا فنصب زيد على اؼبعية أكىل من رفعو لضع  العل  على اؼبضمر اؼبرفوع اؼبتصل بال  ؛ًسٍرتي كزيدن
 (. 207/  2فاصل)ابن عقيل 

 (. 1079/  3اعر: )من اللويل( ) العيٍت كاستدرؾ اقق على الشارح الضع  اؼبعنوم، كقوؿ الش
 إَذا َأْعَجبَـْتَك الّدْىَر حاٌل ِمَن امِرئ ... َفَدْعُو وواِكْل َأْمَرُه والليالَيا

كلو علفت ) الليايل ( على ) أمره (  فنصب الليايل على أنو مفعوؿ معو أكىل؛ ألنَّو ال حيتاج إىل تقدير،
 (. 338/  3لليايل ككاكل الليايل ألمره، كيف ذلك ضع )الشاطيبلكنت ؿبتاجا إىل تقدير: كاكل أمره 
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 ــ ادلواضع اليت جتيء فيها احلال جامدة:
كقد بقيت ، قاؿ اقق: " ذكر الشارح ثالثة مواضع ذبيء فيها اغباؿ جامدة كىي يف أتكيل اؼبشتق ... 

 (. 247 – 246/  2ابن عقيل  3ىام  اقق رقم طبسة مواضع أخرل" )
 الشارح أفَّ اغباؿ أتيت جامدة مؤكلة ابؼبشتق يف ثالثة مواضع: ذكر

، فمدا حاؿ جامدة، أم: بعو مسعرا كل مد بدرىم)ابن عقيل دِّ كبو: بًٍعوي مي  ،_ إذا دلت على سعر ا بدرىمو
2  /246  .) 
 (. 377/  1إذا دلت على مفاعلة، كبو: بعتو يدا بيد، أم: مناجزة )الصائغ  -
ا، أم: مشبها األسد)ابن عقيل إذا دلت على  -  (. 246/  2تشبيو، كبو: كرَّ زيده أسدن

 (، ىي: 247/  2ابن عقيل  3ىام  اقق رقم كاستدرؾ عليو اقق طبسة مواضع أخرل، )
 إذا دلت اغباؿ على ترتيب، كبو: سار اعبند رجلُت رجلُت.   -أ 
لٍ  -ب  ﴾ )مرمي أف تكوف اغباؿ موصوفة، كبو قولو تعاىل: ﴿فىأىٍرسى رنا سىًوايِّ ا ريكحىنىا فػىتىمىثَّلى ؽبىىا بىشى (. 17نىا ًإلىيػٍهى

 (. 247/  2ابن عقيل  3 رقم اقق ىام كتسمى ىذه اغباؿ: اغباؿ اؼبوطئة )
لىةن﴾ )األعراؼ  :أف تكوف اغباؿ دالة على عدد، كبو قولو تعاىل -ج   (. 142﴿فػىتىمَّ ًميقىاتي رىبًًٌو أىٍربىًعُتى لىيػٍ
ا بيٍسرنا أطيبي منو ريطىبنا( )الصائغ  -د  /  1أف تكوف اغباؿ دالة على طور فيو تفصيل، كبو قوؽبم: )ىىذى

377 .) 
أف تكوف اغباؿ نوعا من صاحبها، كقولك: ىذا مالك ذىبا، أك تكوف فرعا لصاحبها، كقولو   -ق 

﴾ ) األعراؼ  اؿ أصال لصاحبها، كبو: قولو تعاىل: ﴿ (، أك تكوف اغب 74تعاىل:﴿كىتػىٍنًحتيوفى اعٍبًبىاؿى بػيييواتن
لىٍقتى ًطيننا﴾ )اإلسراء   (. 61أىأىٍسجيدي ًلمىٍن خى
ــ مسوغات رليء احلال من النكرة:  ـ

 ،من مسوغات ؾبيء اغباؿ من النكرة ثالثة مسوغات ... -تبعا للناظم  -قاؿ اقق: " ذكر الشارح 
 (. 256/ 2ابن عقيل  2م  اقق رقم ىاكبقي من اؼبسوغات ثالثة أخرل مل يصرح هبا." ) 

ذكر الشارح ثالثة مسوغات من مسوغات ؾبيء اغباؿ من النكرة، كىي: تقدـ اغباؿ على صاحبها،  كبو: 
ا يػيٍفرىؽي كيلُّ أىٍمرو  ا رجله، أك أف زبصص النكرة بوص  أك إبضافة، فمثاؿ األكؿ: قولو تعاىل: ﴿ ًفيهى فيها قائمن

ًكيمو * أىٍمرنا ًمٍن  ﴾ ) الدخاف حى ـو  5، 4ًعٍنًدانى (، كمثاؿ ما زبصص ابإلضافة قولو تعاىل: ﴿ يًف أىٍربػىعىًة أىايَّ
ائًًلُتى﴾ )فصلت  كشبو النفي ىو االستفهاـ كالنهي،  ،(، أك أف تقع النكرة بعد نفي أك شبهو 10سىوىاءن لًلسَّ
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كمثاؿ النهي قوؽبم: ال يىبًغ  ؟أحده راكبان فمثاؿ النفي: ما جاءين أحده إاٌل راكبان، كمثاؿ االستفهاـ: أىجاءؾى 
 (. 88/  3امرؤ على امرئ ميستسًهالن بىغيىوي ) الغالييٌت

 كاستدرؾ اقق على الشارح اؼبسوغات اآلتية:
اًكيىةه عىلىى   كىًىيى خى

ٍريىةو رَّ عىلىى قػى الًَّذم مى األكؿ: أف تكوف اغباؿ صبلة مقًتنة ابلواك، كقولو تعاىل: ﴿ أىٍك كى
ا ﴾ )البقرة عيري  (، كيرجع السبب يف ذلك إىل أفَّ كجود الواك يف صدر اعبملة يرفع توىم أف ىذه  259كًشهى

 (.  264/  2اعبملة نعت للنكرة؛ إذ النعت ال يفصل بينو كبُت اؼبنعوت ابلواك)ابن ىشاـ 
 256/  2قيل ابن ع 2 رقم اقق ىام الثاين: أف تكوف اغباؿ جامدة، كبو قولك: ىذا خامت حديدا، )

.) 
الثالث: أف تكوف النكرة مشًتكة مع معرفة أك مع نكرة يصح أف ذبيء اغباؿ منها، فمثاؿ األكىل: زارين 

/  2ابن عقيل  2 رقم اقق ىام خالد كرجل راكبُت، كمثاؿ الثانية: زارين رجل صاحل كامرأة مبكرين)
256 .) 

ــ ىل جيوز تقدمي احلال على عاملها ادلعنوي؟  ـ
كقد بقي طبسة ،اقق: " العوامل اؼبعنوية ابؼبعٌت اؼبراد ىنا كثَتة، كقد ذكر الشارح منها طبسة ...  قاؿ

 (. 272/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم أخرل" )
 117على عاملها اؼبعنوم ) ابن ىشاـ، تلخيص ص -عند صبهور النحويُت  -أقوؿ: ال جيوز تقدمي اغباؿ 
(، كالعامل اؼبعنوم ىو  415/  1قدمي معمولو عليو يزيده ضعفا) ابن قيم اعبوزية (؛ ألفَّ العامل ضعي  كت

(: كقد ذكر الشارح طبسة عوامل معنوية، أظباء  272/  2ما تضمن معٌت الفعل دكف حركفو) ابن عقيل 
ا أمَتنا، كالتشبيو، مثل: كأفَّ  ا راكبان  اإلشارة، كبو: ىذه سعادي منللقةن، كحركؼ التمٍت، كبو: ليتى خالدن ؿبمدن

ا، كاعبار كاجملركر، كبو: أسامةي يف الدار جالسان، كال يتقدـ اغباؿ على  أسده، كالظرؼ، كبو: سعيده عندؾ قائمن
عاملو اؼبعنوم، فال نقوؿ مثال: منللقةن ىذه سعادي، كقد ندر تقدميها على عاملها الظرؼ كبو: زيده قائمان 

 (. 415/  1ستقرنا يف ىجر)ابن قيم اعبوزية سعيده مكبو: عندؾ،  كاعبار ك اجملركر، 
أكؽبا: حرؼ الًتجي، لعلَّ، كبو قولك: لعلَّ دمحمان أمَتان  ،كاستدرؾ اقق على الشارح طبسة عوامل أخرل

ا أنت خالده جالسان، كاثلثها: أدكات االستفهاـ الذم  ،مثل: ) ىا ( ،قادـه، كاثنيها: حرؼ التنبيو كبو: ىى
ارىٍه يراد بو التعظيم،  ارىاتى ما أٍنًت جى كبو: قوؿ األعشى: )من ؾبزكء الكامل( اي جى

......................*** 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

000 

 

(، عند من جعل ) جاره ( حاال ال سبييزا، كلكنٍت حبثت يف الديواف فوجدت أفَّ البيت  710/  2)اؼبرادم 
 على ىذا الشكل:

نىٍت لًتىٍحزينػىنىا عيفى  * * *اي جاريت، ما كنًت جارٍه   (  271)الديواف  ارىهٍ ابى
 كحينئذ فال شاىد يف البيت على ىذه الركاية.

ا ( ،رابعها: أدكات النداء  كبو: أىٌما ًعٍلمان فعامله،  عند  ،كبو: ) اي ( كبو: أييُّها الرجلي قائمان، كخامسها: ) أمَّ
من جعل تقدير الكالـ: مهما يذكر أحد يف حاؿ علم فاؼبذكور عامل، فػػػ )علما( على ىذا التقدير حاؿ من 

ا.      )  (. 272/  2ابن عقيل   1ىام  اقق رقم اؼبرفوع بفعل الشرط الذم انبت عنو أمَّ
ــ ادلواضع اليت جيب فيها تعدد احلال:    ـ

ابن عقيل   2ىام  اقق رقم قاؿ اقق: "  ترؾ الشارح بياف اؼبواضع اليت جيب فيها تعدد اغباؿ " )   
2  /274 .) 

ذكر الشارح أفَّ اغباؿ جيوز أف يتعدد، سواء كاف صاحبها مفردا أك متعددا، كترؾ اؼبواضع اليت جيب فيو 
 تعدد اغباؿ، فاستدركها عليو اقق، كذكر منها موضعُت: 

ا كىفيورنا﴾ )اإلنساف: اًكرنا كىًإمَّ ا شى ا( كبو قولو تعاىل: ﴿ًإانَّ ىىدىيٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّ  (.3األكؿ: أف تقع بعد )إمَّ
﴾ )طو: ا كىالى حيىٍِتى  (.74الثاين: أف تقع بعد )ال( كبو قولو تعاىل: ﴿فىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى الى ميىيوتي ًفيهى

كذكر غَته موضعا اثلثا، كىو أف يدؿ ؾبموعها على معٌت كاحد، كبو: "أكلت الرماف حلوان      
 (. 51/  1حامضان".)ابن قيم اعبوزية 

ــ شروط اجلملة اليت تقع حاال:  ـ
قاؿ اقق:" يشًتط يف اعبملة اليت تقع حاال أربعة شركط، كقد ذكر الشارح تبعا للناظم من ىذه الشركط 

 (. 278/  2ابن عقيل  2ىام  اقق رقم كاحدا" )
 ،ذكر الشارح شرطا كاحدا للجملة اليت تقع حاال، كىو أف تكوف اعبملة مشتملة على رابط يربلها ابغباؿ
ا مها معا، كاستدرؾ عليو اقق ثالثة شركط أخرل: أف تكوف اعبملة خربية، فال  ا الضمَت، كإمَّ ا الواك، كإمَّ إمَّ

ؿ صبلة إنشائية، ك أال تكوف صبلة اغباؿ تعجبية، ك أال تكوف مصدرة بعالمة استقباؿ، جيوز أف تكوف اغبا
ككذلك أدكات الشرط، فال يصح أف تقوؿ: جاء ؿبمده إف يسأٍؿ يعطى،  ،كذلك كبو: ) سوؼ ( ك) لن (

 ققا ىام فإف أردت تصحيح ذلك فقل: جاء ؿبمده كىو إف يسأٍؿ يعطى، فتكوف اغباؿ صبلة اظبية خربية)
 (. 278/  2ابن عقيل  2 رقم

 ػػػ شركط اعبملة اغبالية الفعلية اليت فعلها مضارع مثبت:
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قاؿ اقق: "قد ذكر الشارح أف اعبملة اغبالية إذا كانت فعلية فعلها مضارع مثبت كجب أف زبلو ىذه 
ابن عقيل  1رقم ىام  اقق اعبملة من الواك، كأف يكوف رابلها الضمَت، كقد بقي عليو بعض شركط" )

2  /281 .) 
أخرل يف اعبملة اغبالية الفعلية اليت فعلها مضارع مثبت، أال تكوف صبلة  ااستدرؾ اقق على الشارح شركط

﴿ ملى تػيٍؤذيكنىًٍت كىقىٍد  :اؼبضارع اؼبذكور مقًتنة بقد، فإف اقًتنت هبا كجب أف تقًتف ابلواك، كبو قولو تعاىل
(، ك أال يتقدـ بعض معموالت اؼبضارع عليو، فلو تقدـ  5ؿي اَّللًَّ ًإلىٍيكيٍم﴾ ) الص : تػىٍعلىميوفى أىيٌنً رىسيو 

معمولو عليو اقًتنت اعبملة ابلواك،  فجملة ما يشًتط ػبلو ىذه اعبملة من الواك أربعة شركط: أف تكوف 
 يقًتف بقد.) ابن مضارعية، كأف تكوف مثبتة، كأف يتقدـ اؼبضارع على كل ما يذكر معو من معموالتو، كأال

 (. 281/  2عقيل 
ــ اجلمل احلالية اليت جيب أال تقرتن ابلواو:  ــ

كبقي بعد ذلك طبس  ،قاؿ اقق: " قد ذكر الشارح ... أف اعبملة اؼبضارعية اؼبنفية بال سبتنع معها الواك...
 (. 281/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم صبل جيب أال تقًتف ابلواك" ) 

ا يلى الى أىرىل اؽبٍيٍدىيدى﴾ )  ذكر الشارح أف اعبملة اؼبضارعية اؼبنفية بال سبتنع معها الواك، كبو قولو تعاىل:﴿ مى
 (.20النمل: 

اقًتاف اعبملة اغبالية ابلواك، مها: اعبملة اغبالية إذا كانت  فيهما كبذلك يكوف الشارح قد ذكر موضعُت ميتنع
ملة اؼبضارعية اؼبنفية بال، كاستدرؾ عليو اقق طبسة مواضع أخرل، ىي: فعلية فعلها مضارع مثبت، ك اعب

 )من اللويل(  :اعبملة اؼبضارعية اؼبنفية بػػػػػ)ما(، كقوؿ الشاعر
ْيِب َصبِّا ُمتَـيَّما؟ ...ْدُتَك ما َتْصُبو، وفيَك َشبيبٌة َعهِ   َفما َلَك بـَْعَد الشَّ

ا أبىٍسينىا بػىيىااتن أىٍك ىيٍم (.ك اعبملة اؼبعلوفة ع 512/  3) الشاطيب  اءىىى لى حاؿ قبلها، كبو قولو تعاىل: ﴿فىجى
كاعبملة اؼبؤكدة ؼبضموف صبلة قبلها، كبو قولك: ىو اغبق ال شك فيو، ك اعبملة   ،(4قىائًليوفى﴾ ) األعراؼ
ٍتًيًهٍم مً  ،اليت تقع بعد ) إال ( ا أيى حىٍسرىةن عىلىى الًٍعبىاًد مى انيوا بًًو يىٍستػىٍهزًئيوفى﴾ ) كبو قولو تعاىل: ﴿ايى ٍن رىسيوؿو ًإالَّ كى

.   30يس:  (، كاعبملة الفعلية اليت فعلها ماض مسبوؽ أبك العاطفة، كبو قولك: ألىٍضرًبػىنَّوي حضرى أك غابى
 (.  282 – 281/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم )

ــ ادلواضع اليت جيب فيها حذف عامل احلال:  ـ
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ى الشارح ثالثة مواضع من مواضعو... قاؿ اقق: "      كبقي  ،كأما النوع الذم جيب حذفو فقد بػىُتَّ
 (. 284/  2ابن عقيل   1ىام  اقق رقم موضعاف آخراف" )

ذكر الشارح ثالثة مواضع من مواضع حذؼ عامل اغباؿ كجواب، كىي: عامل اغباؿ اؼبؤكدة ؼبضموف اعبملة 
دير: أحقو علوفا، كعامل اغباؿ النائبة مناب اػبرب، كبو: ضريب زيدا قبلها، مثل: زيده أبوؾ علوفنا، التق

قائما، التقدير: إذا كاف قائما، كعامل اغباؿ اليت يبُت هبا ازدايد أك نقص بتدريج، كبو: تصدؽ بدينار 
، كالتقدير يف األكىل: فذىب اؼبتصدؽ بو صاعدا، كالتقدير يف الثانية:  فاكبط فصاعدا، كاشًتاه بدينار فسافالن

 (. 284/  2بو اؼبشًتم سافال.) ابن عقيل 
كاستدرؾ اقق على الشارح موضعُت آخرين، األكؿ:  أف تدؿ اغباؿ على توبيخ، كقولك: أتكاسالن     

؟ كالتقدير: أ تتكاسل؟  كالثاين: أف ينوب عنو اغباؿ كقولك ؼبن شرب: ىنيئا، كالتقدير:   ،كقد جدَّ الناسي
 (. 400/  1ابن الصائغ ثبت لك اػبَت ىنيئنا.)

ــ التمييز ادلبني إمجال الذات:  ـ
كمها اؼبقادير،  -قاؿ اقق: " على ىذا يكوف الشارح قد ذكر شيئُت يكوف سبييز إصباؿ الذات بعدمها 

 (. 287/  2ابن عقيل  1ىام  اقق رقم كبقي عليو شيئاف آخراف" ) -كاألعداد 
ذكر الشارح شيئُت يكوف سبييز إصباؿ الذات بعدمها، كمها : اؼبقادير، كتشمل اؼبمسوحات، كبو: لو شربه 

كبو: لو قفيزه شعَتان، كاؼبوزكانت، كبو: لو منواف عسالن كسبران، كاألعداد  كبو: عندم  ، أرضان، كاؼبكيالت
 (. 287/  2عشركف ديناران )ابن عقيل 
 ح شيئُت آخرين، ك استدرؾ اقق على الشار 

ا زبدان.  األكؿ: ما يشبو اؼبقادير، كبو: على التمرًة ًمثٍػليهى
 (. 287/  2ابن عقيل   1 رقم اقق ىام  كالثاين: ما كاف فرعا للتمييز، كبو: أىديتو خاسبا فضةن،)

 اخلامتة
يف َّناية ىذا البحث، كبعد دراسة االستدراكات النحوية، اليت استدركها الشيخ: دمحم ؿبيي الدين عبد    

: بػػػػػ ) شرح ابن عقيل(، أسجل النتائج  اغبميد، على الشارح: هباء الدين عبد هللا بن عقيل، يف كتابو اؼبوسـو
 اآلتية:
ا ىو يف اغبركؼ، كمنها ما ىو يف الًتاكيب، كمنها بلغت االستدراكات ثالثة كعشرين استدراكا، منها م -

 اإلعراب. توجيو ما ىو يف الشواىد القرآنية كالشعرية، كمنها ما ىو يف
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أظهرت دراسة ىذه االستدراكات سعة اطالع اقق، كسبكنو من اللغة، كقدرتو على االستدالؿ، حبكم  -
 ربقيقو لكثَت من الكتب النحوية، كغَتىا.

قق ابلدقة يف إعراب أبيات األلفية، كالشواىد الواردة يف اؼبنت، كالتعليق عليها، كبياف الشاىد يف امتاز ا -
 كل منها.

ابلرغم من أفَّ اقق مل يكن متبعا للمعيار الذم كضعو اققوف، كاألسس اليت يػيبػٌٍتى عليها التحقيق، من  -
هدا عظيما يف زبريج اآلايت القرآنية كضبلها، حيث مقابلة النسخ، كفهرسة الكتب اققة، كلكنو بذؿ ج

كزبريج األبيات الشعرية، إال إنَّو مل يتعرض إىل البحور الشعرية، كيكفيو شرفا أنَّو أرب  اؼبكتبة العربية بكتب  
 كثَتة، يف النحو، كغَته، يف صورة كاضحة خالية من اػبلأ.

 ارح فيها؛ ألفَّ الناظم مل يتعرض ؽبا  أصال.تبُت من خالؿ البحث أفَّ بعض االستدراكات ال ذنب للش -
مة، يف    - كاف اقق على درجة عالية من النقد البناء، الذم يتسم ابؼبوضوعية، فقد كص  الشارح ابلعالَّ

 ا استدرؾ عليو من أشياء.فبرغم على الكثَت من اؼبواضع، 
 ادلصادر:

 القرآف الكرمي بركاية حفص عن عاصم الكويف. 
 –دار الكتب العلمية بيوت  عيوف السود، ىػ(، شرح التصريح ،  تح: دمحم ابسل 905خالد )ت األزىرم: 
 ـ.2000-ىػ 1421 1لبناف ط 

 ـ. 1384ق(، هتذيب اللغة، تح: دمحم النجار، الدار اؼبصرية، ط  370األزىرم: أبو منصور دمحم) ت
مالك، تح: دمحم ؿبيي الدين عبداغبميد، ىػ(، شرح األمشوين على ألفية ابن  900األمشوين: علي بن دمحم)ت
 ـ.1955-ىػ1375، 1ط لبناف،  –دار الكتاب العريب، بَتكت 

،  1قلر، ط  –األعشى: ميموف، الديواف، تح: د. ؿبمود الرضواين، كزارة الثقافة كالفنوف كالًتاث، الدكحة 
 ـ. 2010

اػبالؼ بُت النحويُت البصريُت ىػ(، اإلنصاؼ يف مسائل 577األنبارم: كماؿ الدين أبو الربكات )ت
 ـ.1998-ىػ1419الكوفيُت، تح: دمحم ؿبيي الدين عبداغبميد، اؼبكتبة العصرية، صيدا، بَتكت، ط

ىػ( ، ارتشاؼ الضرب من كالـ العرب، تح: د . رجب عثماف ، مكتبة  745األندلسي: أبو حياف) ت 
 ـ. 1998 -ىػ  1418،  1اػباقبي ابلقاىرة، ط
ىػ(، خزانة األدب،  تح: عبد السالـ ىاركف ، مكتبة اػباقبي ابلقاىرة، ط  1093القادر) البغدادم: عبد 

 ـ. 1997 -ىػ  1418،  4
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دمحم الشاكي ،  اؼبكتب -ىػ(، شرح السنة، تح: شعيب األرنؤكط516البغوم: أبو دمحم اغبسُت)ت: 
 ـ.1983 -ىػ 1403،  2دمشق، بَتكت، ط  -اإلسالمي 

ىػ(، إرباؼ فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر، تح: د. شعباف إظباعيل، عامل  1117البنا: أضبد ) ت 
 ـ . 1987 -ىػ  1407،  1الكتب ، بَتكت لبناف، مكتبة الكليات األزىرية ابلقاىرة، ط

البيومي: دمحم رجب، النهضة اإلسالمية يف سَت أعالمها اؼبعاصرين، دار القلم دمشق ، الدار الشامية 
 . 1995 –ق 1415،  1بَتكت، ط

 ـ. 1985ق (، كتاب التعريفات، مكتبة لبناف، ط  816اعبرجاين: الشري  علي بن دمحم) 
 ـ. 1998،  1بَتكت، ط  –اعبعدم: النابغة، الديواف، تح، د. كاضح الصمد، دار صادر 

، ط   ق( الصحاح، تح: أضبد عبد الغفور علار ، دار العلم للماليُت  بَتكت 393اعبوىرم: إظباعيل)ت 
 .ـ 1990، 4

ىػ( الكافية يف النحو، تح: د. صاحل الشاعر، مكتبة اآلداب ابلقاىرة،  646ابن اغباجب: صباؿ الدين ) 
 ـ. 2010 -ىػ  1431ط 

 1414ق(، الدرر الكامنة يف أعياف اؼبائة الثامنة، دار اعبيل، ط  852ابن حجر: شهاب الدين ) ت 
 ـ.1993 -ق

ق(، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، تح: عبد القادر األرنؤكط ك  1089اغبنبلي: شهاب الدين)ت 
 ـ. 1992 –ق 1413، 1بَتكت،  ط  –ؿبمود األرنؤكط، دار ابن كثَت دمشق 

الرضي ) شرح الرضي على الكافية( تعليق: يوس  حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازم، ط 
 ـ. 1996

 ـ  . 2000،  15بَتكت ، ط  –الدين، األعالـ، دار العلم للماليُت  الزركلي: خَت
، دار الكتب العلمية بَتكت عيوف السود ق(، أساس البالغة، تح: دمحم ابسل 538الزـبشرم: أبو القاسم )

 ـ. 1998 -ق 1419،  1ط
 1950 -ىػ  1369القومية ابلقاىرة،  ابن أيب سلمى: كعب، الديواف، صنع: أيب سعيد السكرم، الدار

 ـ.
ىػ(، الدر اؼبصوف يف علـو الكتاب اؼبكنوف، تح: د . أضبد 756السمُت اغبليب: أضبد بن يوس )ت

 اػبراط، دار القلم، دمشق.
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القاىرة ،  –ىػ(، الكتاب، تح: عبد السالـ دمحم ىاركف ، مكتبة اػباقبي  180سيبويو: أبو بشر عمرك)ت
 ـ . 1988 -ىػ  1408،  3ط 

أضبد حسن ك علي سيد ، دار الكتب العلمية  ىػ (، شرح كتاب سيبويو  تح: 368سعيد) السَتايف: أبو
 ـ.2008-ىػ1429، 1بَتكت ط 

،   2ىػ(، بغية الوعاة، تح: دمحم أيب الفضل إبراىيم، دار الفكر ، ط 911السيوطي: جالؿ الدين)ت 
 ـ . 1979 -ىػ  1399

 -ح: أضبد مشس الدين، دار الكتب العلمية  ىػ(، مهع اؽبوامع، ت 911السيوطي: جالؿ الدين )ت 
 ـ. 1998 -ىػ  1418،  1بَتكت، ط 

ىػ(، اؼبقاصد الشافية يف شرح اػبالصة الكافية، تح د. عبدالرضبن 790الشاطيب: أبو إسحاؽ إبراىيم)ت
 ـ.2007-ىػ1428، 1طالعثيمُت، معهد البحوث العلمية، جامعة أـ القرل، مكة اؼبكرمة، 

 بَتكت. –غبميد، حواشي الشركاين على ربفة اتاج بشرح اؼبنهاج، دار الفكر الشركاين: عبد ا
،  1ىػ(،  كتاب اللمحة يف شرح اؼبلحة، تح: إبراىيم الصاعدم، ط 720ابن الصايغ: دمحم بن اغبسن) 

 ىػ .1424
 -ىػ  1405،  1اللناحي: ؿبمود، مدخل إىل اتريخ نشر الًتاث العريب، مكتبة اػباقبي ابلقاىرة، ط 

 ـ . 1984
ىػ(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: دمحم ؿبيي 769ابن عقيل: عبد هللا بن عبد الرضبن، )ت : 

 ـ. 1980 -ىػ  1400،  20القاىرة، ط  –الدين عبد اغبميد، دار الًتاث 
 ،1 ط تب،الك عامل اؼبعاصرة، العربية اللغة معجم كآخركف، ،(ىػ1424: ت)ـبتارعبد اغبميد أضبد: عمر

 .ـ 2008 - ىػ 1429
ىػ(، اؼبقاصد النحوية يف شرح شواىد شركح األلفية، تح: أ. د. علي دمحم  855العيٍت : بدر الدين )ت 

 ـ. 2010 -ىػ  1431، 1فاخر ك آخرين، دار السالـ ، القاىرة ،ط
 1993 -ىػ  1414، 28بَتكت، ط  –ىػ(، اؼبكتبة العصرية، صيدا 1364الغالييٌت: مصلفى، )ت 

 ـ.
 –ق  1419ق(، مقاييس اللغة، تح: عبد السالـ ىاركف، دار الفكر، ظ  395ابن فارس: أضبد )ت 

 ـ. 1979
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ىػ  1410، 1ىػ(، التعليقة على كتاب سيبويو،  تح: د . عوض القوزم، ط  377الفارسي: أبو علي)ت
 ـ.1990 -

،  1لدين قباكة، مؤسسة الرسالة، طالفراىيدم: اػبليل بن أضبد، كتاب اعبمل يف النحو، تح: د . فخر ا
 ـ. 1985 -ىػ 1405

 ىػ. 1416الفوزاف : عبد هللا، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، دار اؼبسلم، ط : 
ىػ(، إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، تح: د. دمحم السهلي،  767ابن قيم اعبوزية، برىاف الدين)ت 

 ـ . 1954 -ىػ 1373، 1الرايض، ط -أضواء السل  
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