
 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 561 

 

 استدراكات املرادي على ابن مالك 

 يف شرحه لأللفية
 )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي(

 

 
 إعـــــــــــداد

 ند/عمر حسني حسن عبد الرمح

أستاذ اللغويات املساعد يف كلية الدراسات 

 للبنني بالشرقية اإلسالمية والعربية

 م2015 -هـ 1437



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 563 

 
\ 

                                       

 ةـدمـاملق
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

شريك له خلق فسوي وقدر فهدي . سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

 عليه العليم الحكيم . وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلي اهلل

 وعلي آله وأصحابه وأتباعه إلي يوم الدين . 

فإن كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي 

هـ للمرادي ُيعد من الشروح التي 749المعروف بابن أم القاسم المتوفى 

وضحت ألفية ابن مالك وبينت مقصودها وقد امتاز هذا الكتاب بالدقة 

 راء النحويين ومذاهبهم . والسهولة التي وضحت آ

لذا كان نورًا ساطعَا في سماء العربية لمن جاء بعده ممن شرحوا األلفية . ولما 

كان المرادي من العلماء النابهين ظهرت شخصيته في هذا الكتاب ولحصافته ودقته 

 فقد استدرك في شرحه هذا أمورًا لم يذكرها ابن مالك في األلفية . 

جمع هذه االستدراكات وجعلتها موضوعًا لبحثي فاستعنت باهلل وقمت ب

 هذا تحت عنوان : 

 )استدراكات املرادي علي ابن مالك يف شرحه لأللفية (

 )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي (

 شرح وحتقيق األستاذ الدكتور / عبدالرمحن علي سليمان
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 لبنات اإلسالمية بأسيوطيد كلية اأستاذ اللغويات يف جامعة األزهر وعم

 رمحه اهلل تعالي رمحة واسعة سابقًا

 وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل علي مقدمة وفصلين وخاتمة . 

فقد ذكرت فيها أسباب اختياري لهذا البحثي وخطتي في  املقدمةأما 

 دراستي لهذه االستدراكات .

ذا الفصل : ) االستدراكات النحوية ( فقد اشتمل هالفصل األول وأما 

 علي اثنتي عشرة مسألة . 

 : ) االستدراكات الصرفية ( فقد اشتمل علي ثالث مسائل . الفصل الثاني وأما 

فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي وصلت إليها من خالل  اخلامتةوأما 

 دراستي وتوضيحي لهذه االستدراكات . 

اكات وقد ذيلت البحث بفهرس المصادر والمراجع ثم فهرس االستدر

 النحوية والصرفية . 

 وقد سرت في هذا البحث علي النحو التالي : 

نقلت ما استدركة المرادي علي ابن مالك في شرحه لأللفية ووضعته  -1

بين عالمتي تنصيص " ........ " ووضعت بعد عالمتي التنصيص حرفي 

 أ.هـ إشارة إلي انتهاء كالم المرادي . 

 ت لها عنوانًا لما تضمنه كالم المرادي . جعلت هذا الكالم مسألة ووضع -2
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ضبطت اآليات القرآنية الواردة في نص كالم المرادي بالشكل ثم  -3

ذكرت رقمها والسورة التي وردت فيها كما خرجت الشواهد الشعرية بعد 

ضبطها ونسبتها إلي قائليها وعينت موضع الشاهد ثم وضحته وذكرت كثيرًا 

 لك الشاهد . من المواضع التي ورد فيها ذ

وثقت آراء النحويين الذين ورد ذكرهم في نص كالم المرادي وذلك بالرجوع  -4

 إلي مصادرهم األصيلة . 

أتبعت كالم المرادي ببيان وتوضيح هذه االستدراكات وذلك بذكر  -5

 آراء النحاة السابقين للمرادي والالحقين له من بصريين وكوفيين وغيرهم . 

 وبعد ،،،

المقل فإن أكن وفقت فبفضل من اهلل وعونه وإن قصرت فمن فهذا ُجهد 

نفسي واهلل تعالي من وراء القصد وهو الهادي إلي سواء السبيل .

 دكتور
 عمر حسني حسن عبدالرمحن

ة أستاذ اللغويات املساعد يف كلي
 العربية الدراسات اإلسالمية

 جامعة األزهر –للبنني بالشرقية 
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 املسألة األولي

 يف باب ) املعرب واملبين ( 

 ما يبين عليه األمر واملاضي 

 قال الناظم : 

 (1)وَأْعَرُبوا ُمَضاِرعًا ِإْن َعِربيا   وِفْعُل َأْمر َوُمِضى ُبنَيا 

 قال المرادي بعد الشرح في تنبيهات له : 

ه األمر والماضي ، وأما والثالث : لم يتعرض في النظم لما يبني علي

األمر فإنه يبني علي ما يجزم به لو كان مضارعًا فإن كان صحيح اآلخر بني 

 علي السكون ، وإن كان معتل اآلخر ، أو ما يرفع حذف آخره . 

وأما الماضي فإنه يبني علي الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم 

تصل به واو الجمع ضم أو مخاطب أو جمع مؤنث غائبا فيسكن آخره فإن ا

آخره وإنما بني علي حركة لشبهه بالمعرف أعني المضارع في وقوعه صفة 

وصلة وشرطا وحاال ونحو ذلك فكان له بذلك مزية علي األمر . وإنا ُخّض 

بالفتحة طلبًا للخفة وسكن آخره عند اتصال الضمير المرفوع كراهة لتوالي 

 الفاعل كجزء من ِفعله . أربع حركات في شيئين هما كشيء واحد ألن 

 

                                                 

م ، حاشةية 1998 -هةـ 1419مكتبةة السةنة ،    األولةي ،  8( متن ألفيةة ابةن مالةك ، 1

 .  30،  1/29الخضري علي ابن عقيل 
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: إنما سببه تمييز الفاعل من المفعول في  (1)وقال في شرح التسهيل 

نحو : ] ) أكرْمنا وأكرَمنا ( ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون لهذا السبيل 

لمساواتهما ) لنا ( في الرفع واالتصال وعدم االعتالل وضعف قول الجمهور 

 .هـ أ (2)فيما يوقف عليه في كالمه [

وبيان ذلك أن المرادي يري أن الناظم ذكر هنا أن فعل األمر والماضي 

 يبنيان وقد استدرك عليه أنه لم يتعرض عالم يبني األمر والماضي ؟ 

 وهو ما وضحه هنا . 

أواًل : األمر يبني علي ما يجزم به مضارعه . فإن كان صحيح اآلخر 

( ألن مضارعه بالسكون  ولم يتصل به ضمير ُبني علي السكون نحو ) اكتْب

اكتبي ( مبني علي حذف النون ألن  –اكُتبوا  –نحو ) لم تكتب ( ونحو ) اكتبا 

لم تكتبي ( ونحو  –لم يكتبوا  –مضارعها يجزم بحذف النون نحو ) لم يكتبا 

  ) اخَش وارِم ( مبني علي حذف آخره ألن المضارع يجزم بحذف آخره نحو 

ترِم ( فـ ) اغُز ( مبني علي حذف الواو و ) اخَش ( لم  -لم تخَش  –) لم َتغُز 

 مبني علي حذف األلف و ) ارم ( مبني علي حذف الياء . 

                                                 

مطبعةة  – 1/125يد وزميله ، ( شرح التسهيل البن مالك ، تحقيق د/ عبدالرحمن الس1)

 م . 1990 -هـ 1410هجر ،   األولي ، 

( توضةةيح المقاصةةد والمسةةالك ، شةةرح ألفيةةة ابةةن مالةةك للمةةرادي ، شةةرح وتحقيةةق د/ 2)

، دار الفكةةةةر العربةةةةي ،   األولةةةةي ،  305، 1/304عبةةةةدالرحمن علةةةةي سةةةةليمان ، 

م . 2001 -هـ 1422
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 ( 1)ذكر هذا كثير من النحويين مثل سيبويه والمبرد والفارسي وغيرهم

وهذه مسألة خالفية ذكر ذلك أبو البركات األنباري وأبو حيان والزبيدي 

  (2)وغيرهم

 . (3)ن بناءه علي السكونحيث يري البصريو

 .(5) ومعهم األخفش (4)أما الكوفيون فيرون أنه معرف بالم مقدرة 

                                                 

مكتبةةةة الخةةةانجي  21،  1/20هةةةارون  ينظةةةر الكتةةةاب لسةةةيبويه تحقيةةةق عبدالسةةةالم 1))

المقتضةةب للمبةةرد تحقيةةق محمةةد عبةةدالخالق  –القةةاهرة  –للطباعةةة والنشةةر والتوزيةةع 

  المجلةةا األعلةةى للشةةئون ا سةةالمية وزارة  4/81،  131،  44،  2/3عضةةيمة 

،  1/15ا يضاح العضدي للفارسي تحقيق حسةن شةاذلي فرهةود  –مصر  –األوقاف 

 م . 1969طب األولي  –التأليف مصر  مطبعة دار 307،  25

ينظر ا نصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكةوفيين ألبةي البركةات األنبةاري  (2)

دار إحيةاء التةراث العربةي ارتشةاف  72تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد المسةألة 

الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي تحقيق وشرح ودراسة د/ رجب عثمان 

مكتبةةة المؤسسةةة السةةعودية مصةةر  2/674حمةةد مراجعةةة د/ رمضةةان عبةةدالتواب م

ائةةةتالف النصةةةرة فةةةي  –م 1998 -هةةةـ 1418 –الناشةةةر مكتبةةةة الخةةةانجي   األولةةةي 

عةالم  126،  125اختالف نحاة الكوفة والبصرة للزبيةدي تحقيةق د/ طةارل الجنةابي 

 م . 1987 -هـ 1407مكتبة النهضة العربية   األولي  –الكتب 

 .  72ا نصاف المسألة  – 4/81،  131، 44،  2/3المقتضب  1/20ينظر الكتاب  (3)

 125 –ائةتالف النصةرة  – 2/674ارتشاف الضرب  – 72ينظر األنصاف المسألة  (4)

 – 1/58شرح األشموني علي ابن عقيل بحاشية الصبان ومعه شرح شةواهد العينةي 

 مصر .  –لبي وشركاؤه عيسي البابي الح –دار إحياء الكتب العربية 

ينظر التصريح بمضمون التوضيح للشةي  خالةد األزهةري وبهامشةه حاشةية الشةي   5) )

حاشةةةية  –دار إحيةةةاء الكتةةةب العربيةةةة عيسةةةي البةةةابي الحلبةةةي وشةةةركاؤه  1/55يةةةا 

 . 1/58الصبان علي شرح األشموني 
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 وحجتهم : 

لتضرب ( فحذفت الالم مع حرف المضارعة ) التاء  –أصل ) اضرب  -1

( ألن الناصب والجازم ال يقعان إال علي الفعل المضارع فلما حذفت ) التاء ( 

 ) اضرب (.       وذهبت بالالم وأحدثت األلف في

 (1)ذكر ذلك الفراء وثعلب

 بالفاء هي قراءة عشرية .  (2)بقراءة من قرأ  -2

 ويقول الشاعر :  -3

 (3)َفُتَقضَّي َحَواِئج الُمِسلِمْيَنا ِلَتُقْم َأْنَت َيا ْبَن َخْير ُقَرْيش  

                                                 

الةةدار  – 1/469ينظةةر معةةاني القةةرآن للفةةراء تحقيةةق محمةةد علةةي النجةةار وزميلةةه  (1)

مجالا ثعلب تحقيةق عبدالسةالم هةارون دار المعةارف  –المصرية للتأليف والترجمة 

 م . 1956  الثانية  –مصر  –

وهةةذه القةةراءة عةةن النبةةي صةةلي اهلل عليةةه وسةةلم وعةةن  58( سةةورة يةةونا مةةن اآليةةة 2)

الكسةائب فةي روايةة زكريةا عليةه السةالم وعثمةان بةن عفةان وأبةي بةن كعةب والحسةةن 

ومحمةةد بةةن سةةيرين واألعةةرع وأبةةي جعفةةر والسُّةةلمي وقتةةادة وهةةالل بةةن  وأبةةي رجةةاء

           يسةةةاف واألعمةةةش بخةةةالف وعبةةةاس بةةةن الفضةةةل وعمةةةرو بةةةن فائةةةد ..... بالتةةةاء أي 

) فتلفرحوا ( ينظر المحتسب في تبيةين وجةوه شةواذ القةراءات وا يضةتح عنهةا ألبةي 

المجلةا األعلةى للشةئون  1/313الفتح بن جني تحقيق د/ عبدالفتاح شلبي وآخةرين 

ا سالمية وزارة األوقاف مصر البحر المحيط ألبي حيان النشةر فةي القةراءات العشةر 

منشةةورات محمةةد علةةي  2/214البةةن الجةةزري خةةرع آياتةةه الشةةي  زكريةةا عميةةرات 

 م .  2002هـ 1423بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان   الثانية 

 ( البيت لم يعثر علي قائله 3)

شاهد : لتقم ( أراد ) قةم ( علةي مةذهب الكةوفيين مةن مواضةعه خزانةة األدب ولةب لبةاب ال

الهيئة المصرية العامةة للكتةاب مصةر الناشةر  9/14العرب تحقيق عبدالسالم هارون 

مغنةةي اللبيةةب عةةن كتةةب  2/525ع  681مكتبةةة الخةةانجي وا نصةةاف الشةةاهد رقةةم 

مةرتين  379الحميةد الشةاهد رقةم األعاريب البن هشام تحقيق محمةد محةي الةدين عبد

،  1/55القةةاهرة ناشةةرة محمةةد علةةي صةةبيح التصةةريح  –مطبعةةة المةةدني  227،552

2/246 . 
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 ومن الكوفيين من يحتج علي أن األمر معرب مجزوم 

عنا علي أن فعل النهي معرب مجزوم نحو ) ال تفعْل ( فكذلك فعل ] أنا أجم

األمر نحو ) افعْل ( ألن األمر ضد النهي وهم يحملون الشيء علي ضده كما 

 .(1)يحملونه علي نظيره فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل األمر [

 ممن قال بقول الكوفيين هذا ابن هشام قال في المغني : 

م أقول : ألن األمر معني حقه أن يؤدي بالحرف وألنه أخو ] وبقوله

النهي ولم ُيدل عليه بالحرف وألن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان 

 (2)المحصل وكونه أمرًا أو خبرًا خارع عن مقصودة [

فقد احتجوا لتأييد مذهبهم بأن فعل األمر األصل فيه  (3)أما البصريون

ء أن يكون بالسكون وإنما أعرب ما أعرب من األفعال البناء واألصل في البنا

أو بني منها علي فتحة لمشابهة ما باألسماء وال مشابهة بوجه ما بين فعل 

 األمر واألسماء فكان باقيًا علي أصله في البناء . 

قال سيبويه : ) والوقوف قولهم ) اضرب ( في األمر لم يحرَّكوها ألنها 

       من المضارعة ُبْعَد ) كم  المضارعة فبعدتال يوصف بها وال تقع موقع 

 .(4)من المتمكنة وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه ْافعْل ( (و) إذ

                                                 

أسةرار العربيةة لألنبةاري تحقيةق  – 72ينظر ا نصاف فةي مسةائل الخةالف المسةألة  (1)

 .1957مطبعة الترقي دمشق  317محمد بهمة البيطار 

 .  1/55التصريح  1/59رح األشموني ش 1/277مغني اللبيب البن هشام  (2)

 . 2/534ع 72ينظر ا نصاف المسألة  (3)

   هارون . 1/17الكتاب  (4)
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: إن الدليل علي أن األمر مبني أن (1)ومن البصريين من تمسك بأن قال

النحويين أجمعوا علي أن ما كان علي وزن ) َفَعال ( من أسماء واألفعال نحو  

ضراب وحذار ( ناب عن فعل األمر و ) نزال ( ناب عن ) انزل ( و ) نزال و 

) ضراب ( ناب عن ) اضرب ( و ) حذار ( ناب عن ) احذر ( فلو لم يكن فعل 

 األمر مبنيا لما بني ما ناب منابه.

وقد  (4)والزبيدي  (3)وابن عقيل (2)وممن أيد مذهب البصريين األنباري

ؤالء المبرد حيث يري أن مذهبهم فاسد رد البصريون مذهب الكوفيين ومن ه

  ( 5)من وجهين 

 أن األمر ال يعمل فيه المضمر إال أن يعوض عن العامل .  -1

مضمر لكان المضارع المجزوم في  لو كان الفعل يجزم بجازم م -2

 نحو ) يضرب ( إذا حذفت ) لم ( بقيت ) يضرب ( مجزومًا عن الحذف . 

ويبني علي الفتح ما لم يتصل به  (6) ثانيا : الماضي متفق علي بنائه

ضمير رفع متحرك للمتكلم أو المخاطب. وكذلك يبني علي الفتح إذا اتصلت 

                                                 

 .  126وما بعدها ائتالف النصرة  2/353ع 72ا نصاف المسألة  (1)

 .  72ينظر المرجع السابق المسألة  2) )

 1/38حميةةد ينظةر شةةرح ابةن عقيةةل علةي األلفيةة تحقيةةق محمةد محةةي الةدين عبدال3 ) )

 م . 1967المكتبة التجارية الكبرى مطبعة دار االتحاد العربي   الخامسة 

 .  126( ينظر ائتالف النصرة 4)

 وما بعدها .  2/524ع 72ا نصاف المسألة  2/4( ينظر المقتضب للمبرد 5)

المفصةةةةل  3/173،  3،  2/2  هةةةةارون المقتضةةةةب للمبةةةةرد  1/16ينظةةةةر الكتةةةةاب  (6)

ه المفضل في شرح أبيةات المفصةل للسةيد محمةد بةدر الةدين الحلبةي للزمخشري وبذيل

بيةةروت دار  2/225دار الجليةةل بيةةروت لبنةةان .  شةةرح الرضةةي علةةي الكافيةةة  244

م أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك البن هشام ومعه 1982الكتب العلمية   الثالثة 

 3/36ن عبدالحميةد كتاب عدة المسالك إلي تحقيق أوضح المسالك لمحمةد محةي الةدي

 1/36المكتبة العصرية صةيدا بيةروت منشةورات المكتبةة العصةرية شةرح ابةن عقيةل 

 .    1/58شرح األشموني 
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به تاء التأنيث أو ضمير محله النصب . أشار إلي ذلك كثير من النحويين 

 .(3)وابن السراع  (2)والمبرد  (1)منهم سيبويه 

 يتي   ولقد علل النحويون لبناء املاضي علي الفتح باآل

ولثقل الضم والكسر وثقل الفعل عدلوا إلي الفتح  (4)ألنه أخف الحركات

ألن الماضي الصحيح اآلخر  (6)وإنما ُفتح حمال لألكثر علي األقل (5)لخفته 

غير المتصل بالضمير محمول في فتحه علي الماضي المتصل آخره بألف 

 االثنين .  هذا إذا كان الماضي صحيحًا

باأللف كـ ) قضى (  (7)المقدر إذا كان معتل اآلخرويبني علي الفتح 

وكذلك يضم آخر الماضي عند اتصاله بـ ) واو ( الجماعة ألن واو الجماعة 

تقتضي ضم آخر الفعل عندما يسند إليها والعارض غير معتد به والضمة 

 ليست عالمة لبنائه بل هو مبني علي الفتح المقدر . 

                                                 

   هارون .  1/16ينظر الكتاب  (1)

 . 4/80،  3/173،  3،  2/2ينظر المقتضب للمبرد  (2)

ة بةدران بيروت مطبعة 77ينظر الموجز في النحو تحقيق مصطفي الشويمي وزميله  (3)

 م .1965

  هةارون شةرح  1/16   بوالل وهامش الكتاب  1/7ينظر شرح السيرافي للكتاب  (4)

 .  1/58األشموني 

 . 1/54التصريح  (5)

 . 1/58ينظر حاشية الصبان علي شرح األشموني  (6)

 .  1/58ينظر شرح األشموني  (7)
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عل ألنه لم يجئ ثالث سوي قال سيبويه : ) وال ضمَّ في الف

 (2)... ((1)المضارع

 إذن فالماضي يبني علي الفتح سواء أكان ظاهرًا أم مقدرًا .

قال الزجاجي : ) وهو مبني علي الفتح أبدًا نحو : قاَم َوَقعَد و انطلَق 

 (3)وما أشبه ذلك (

وقد أشار كثير من النحويين إلي بناء الماضي علي الفتح وامتناع بنائه 

 .(7)والسيوطي (6)واألشموني  (5)وابن عقيل (4)الضم أمثال ابن هشامعلي 

فإذا اتصل بالماضي ضمير رفع متحرك نحو تاء الفاعل ونا الفاعلين 

 شرْبَن ( .  –َشرْبَنا  –ونون النسوة فإنه يسكن آخره نحو ) شرْبُت 

وقد أشار سيبويه إلي هذا حيث قال في الكتاب : ] ) ومثل ذلك في 

مدْدت ( ألن الحرف بني علي هذه التاء كما ُبني علي النون  –ردْدُت  قولهم :

                                                 

 حديث عنهما . يقصد الذي يبني أيضًا المضارع في حالتين ولسنا بصدد ال (1)

 .  1/55التصريح  1/36  هارون ينظر أوضح المسالك  1/17الكتاب  (2)

 .  307،  16،  1/15وينظر  1/25ا يضاح العضدي  (3)

 . 1/36ينظر أوضح المسالك  (4)

  1/38ينظر شرح ابن عقيل  (5)

 . 1/58ينظر شرح األشموني  (6)

القةاهرة شةركة  2/26عبدالرؤوف سعد ينظر األشباه والنظائر في النحو تحقيق طه  (7)

 م .1975الطباعة 
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وصار السكون فيه بمنزلة فيما فيه نون النساء يدلك علي ذلك أنه في موضع 

 . (1)فتح [

وقال في موضع أخر : ] ) وألزموا ( الم َفعَل السكون وبنوها علي هذه 

ليا في آخرها حرف لما  العالمة وحذفوا الحركة لما زادوا ألنها في الواحد

 (2)ذكرت لك [

ومع أن سيبويه ذكر أن السكون هنا بناء ذكر أيضا أنه لمنع الحركات 

 . (3)المتوالية في الكلمة الواحدة 

وتبعة الزمخشري وَمْن جاء من بعده كالرضي وابن هشام وابن 

حيث ذكروا أن األصل في الماضي البناء علي الفتح وذكروا أن  (4)عقيل

ي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإن السكون عارض أوجبه كراهة الماض

توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة ألن الفاعل جزء من فعله وقد 

 اعترض ابن مالك علي هذا. 

ألن التوالي ال يوجد إال في الثالثي الصحيح وبعض الخماسي والكثير ال 

 يتوالى فيه فمراعاته أولي . 

                                                 

   هارون . 535،  3/534الكتاب  (1)

   هارون .  1/20المرجع السابق  (2)

   هارون .  4/202المرجع السابق  (3)

.  1/36. أوضةح المسةاك  2/225شةرح الرضةي علةي الكافيةة  244ينظر المفضل  (4)

 .  1/38شرح ابن عقيل 
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ن الفعل هنا هو التمييز بين الفاعل والمفعول في نحو ) وذكر أن سبب تسكي

 . (1)أْكَرَمَنا ( –أكرْمَنا 

 وكان ابن جني قد ذكر أن العلة في تسكين الفعل هذا إصالح للفظ .

اجتماع  عل هنا مجري جزء من الفعل فكرهوذلك أنهم أجروا الفا قال :

إصالحا للفظ فقالوا : الحركات ] ) الذي ال يوجد ( في الواحد فأسكنوا الالم 

 (2)َضَرْبُت [

أما أبو حيان فإنه يري أن األولي ا ضراب عن هذه التعاليل ألنها ) 

إذن .... فالماضي  (4)علي العرب في موضوعات كالمه السيوطي (3)َتخرُّص (

عندما يتصل به ضمير رفع متحرك يبني علي فتح مقدر والسكون عارض 

ند الماضي إلي واو الجماعة ويكون مثله مثل الضم العارض عندما يس

 الماضي مبينًا علي الفتح مراعاة ألصل بنائه . 

                                                 

مطبعةة هجةر  1/125البن مالك تحقيق د/ عبدالرحمن السيد وزميلةه  شرح التسهيل (1)

م . ينظةةر همةةع الهوامةةع فةةي 1990هةةـ 1410للطباعةةة والنشةةر والتوزيةةع   األولةةي 

 1/197شرح الجوامع شرح وتحقيق أ.د/ عبدالعال سةالم مكةرم وعبدالسةالم هةارون 

 م .2001هـ 1421عالم الكتب مصر   

الهيئةةة المصةةرية العامةةة  1/321محمةةد علةةي النجةةار  الخصةةائص البةةن جنةةي تحقيةةق (2)

م ينظةةةر شةةةرح جمةةةل الزجةةةاجي البةةةن عصةةةفور 1986هةةةـ 1406للكتةةةاب   الثالثةةةة 

 –مطبعةةة العةةاني  1/163األشةةبيلي ) الشةةرح الكبيةةر ( تحقيةةق د/ صةةاحب أبةةو جنةةاح 

 م . 1982هـ 1402بغداد 

 ه . )التخرُّص ( بالصاد هو االفتعال والتظني فيما ال تستقين (3)

 . 1/197ينظر همع الهوامع  (4)
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مما سبق يتبين أن المرادي استدرك على ابن مالك أنه لم  يتعقيب 

ما يتعرض في النظم لما يبنى عليه األمر والماضي وإنما اكتفي بكونه

يجزم به  ابينما ذهب المرادي في شرحه إلى أن األمر يبنى على م، مبنيين

وأن الماضي يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك  مضارعه،

وهذا مذهب البصريين وسيبويه وإليه أميل وذلك لفساد مذهب الكوفيين من 

حيث إن الفعل لو كان يجزم بجازم مضمر لكان المضارع المجزوم في نحو 

وهذا لم يجز  إذا حذفت منه )لم( )يضرب( مجزومًا عند الحذف، )لم يضرب(

 فثبت فساد ما بني عليه.

  واهلل أعلم                                                                          
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 املسألة الثانية
 يف باب ) اجملموع علي حد املثين ( 

 حكم التسمية باملثين ومجع املذكر السامل
 ع المؤنث السالم فقال : ما ألحق بجم (1)قال المرادي : ثم ذكر 

 َكَذا ُأوالُت واّلذي اسمًا َقْد ُجِعْل 

 (2)كَأْذِرعاِت ِفيِه َذا َأْيضًا ُقِبْل

 قال املرادي بعد الشرح   

فمن  –إذا سمي به  –فإن قلت : قد ذكر حكم المجموع باأللف والتاء 

 حكم المثني والمجموع علي حده إذا سمي بأحدهما ؟ 

 فيه لغتان : قلت : أما املثين ف

 : أن ُيعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها .  األولي

: أن يجعل مثل )عمران( في التزام األلف وإعرابه علي النون  والثانية

 إعراب ما ال ينصرف . 

 وأما اجملموع علي حده ففيه أربعة أوجه : 

 : أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها . األول

أن يجعل كـ ) غسلين ( في التزام الواو وجعل ا عراب علي :  والثاني

 . (3)نون مصروفا ولم يذكر سيبويه غير هذين الوجهين 

                                                 

 يقصد ابن مالك . (1)

 .  1/93ينظر شرح األشموني  13متن ألفية ابن مالك  (2)

   هارون . 3/209ينظر الكتاب  (3
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: أن يجعل كـ ) هارون ( في التزام الواو وجعل ا عراب علي  والثالث

 النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة. 

وزعم أن ذلك  (1)رافي : التزام الواو وفتح النون مطلقًا ذكره السي والرابع

 صحيح من لسان العرب .

 يتنبيهات   

( المجموع كـ ) غسلين ( أو )هارون: جعل المثني كـ ) عمران ( و األول

 (2)مشرو  أال يتجاوزا سبعة أحرف فإن تجاوزا السبعة لم يعربا بالحركات 

 .(3)وقد نبه علي ذلك في التسهيل

بعد التسمية كـ ) عمران ( يمنع : ما تقدم من أني المثني إذا جعل  الثاني

بغير ) ذان وتان ( مسمي بهما ، فإنهما  (4)من الصرف قيده ابن جني

 (5)يصرفان إذ األلف هنا لم تقع موقع األلف الزائدة وفي حواشي َمْبَرَمان 

 أ.هـ  (6)منع صرف ) ذان ( قال : ألن في آخره زيادتين 

************************** 

                                                 

  بوالل. ينظر المساعد علي تسهيل الفوائد البةن  2/8ينظر الكتاب شرح السيرافي  (1)

مركةةةز إحيةةةاء التةةةراث  48،  3/47عقيةةةل تحقيةةةق وتعليةةةق د/ محمةةةد كامةةةل بركةةةات 

 م .2001هـ 1422السعودية   الثانية  –مكة المكرمة  –ا سالمي 
 .  1/79شرح األشموني  (2)

نشةر دار  255تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك تحقيق محمد كامل بركةات  (3)

 م . 1968هـ 1388الكتاب العربي القاهرة 

 .  1/898تشاف الضرب وبه قال أبو حيان كما في ار (4)

 .  1/340توضيح المقاصد والمسالك للمرادي  (5)

 . 2/898هذا الرأي في ارتشاف الضرب  (6) 
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بن مالك ذكر حكم جمع المؤنث السالم الذي آخره ألف وبيان ذلك أن ا

 وتاء إذا ُسمي به . 

وقد استدرك المرادي علي ابن مالك أنه لم يذكر حكم المثني وجمع 

 المذكر السالم إذا ُسمي بأحدهما : 

 أواًل   املثين ذكر أن فيه لغتني . 

صبًا وجرًا : إعرابه بما كان يعرب به قبل التسمية رفعًا باأللف ون األولي

مررت بزيدين ( ويري  –رأيت زيدين  –بالياء . تقول : ) جاء زيدان 

        السيوطي أن هذه اللغة هي اللغة الفحصي واستشهد بما ورد في األثر 

 ) شهدت صفين وبئست صفون ( 

: يعرب مثل ) عمران ( علم آخره ألف ونون زائدتان فيعرب  الثانية

لضمة علي النون ونصبًا وجرًا بالفتحة علي إعراب ما ال ينصرف رفعًا با

مررت بزيداَن ( حيث العلمية  –رأيت زيداَن  –النون . تقول : ) جاء زيداُن 

وقد نبه المرادي إلي أن ابن  (1)وزيادة األلف والنون وهو ما قاله النحويون 

تان (  –جني قيد في المثني بعد التسمية أن يجعل كـ ) عمران ( إال في ) ذان 

 سمي بهما فإنهما يصرفان .م

 –رأيت ذانًا وتانًا  –تاُن  –تقول : ) جاء ذاُن  (2)وبه قال أبو حيان 

 مررت بذان  وتان  ( .

                                                 

 1/170ينظر همع الهوامع  (1)

 . 2/898ينظر ارتشاف الضرب  (2)
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تان ( مثل ) عمران ( ال  –فيجعلهما ) ذان  (1)أما في حواشي َمْبَرَمان

 . (2)يصرفه ألن فيه زيادتين .  وهذا مخالف لما ُذكر عن ابن جني وأبي حيان 

 يًا   اجلمع وفيه أربعة أوجه ثان

: إعرابه بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها رفعًا بالواو ونصبًا  األول

 وجرًا بالياء . 

ثم ُسّمي به أعلي  (3)قال السيوطي نحو : ) ِعّليين أصله جمع ِعلَّي 

  (4)الجنة ( 

   قال تعالي 

: أن يجعل كـ ) غسلين ( مع التزام الياء وجعل ا عراب علي  الثاني

النون مصروفًا تقول : جاء زيديُن ورأيت زيدينًا ومررت بزيدين هذان 

 . (6)الوجهان ذكرهما سيبويه في الجمع ولم يذكر غيرهما 

الواو ويعرب إعراب ما ال : أن يجعل كـ ) هارون ( حيث تلزم  الثالث

ينصرف علي النون رفعًا بالضمة ونصبًا وجرًا بالفتحة وعلة منعه من الصرف 

 العلمية وشبه العجمة تقول : جاء زيدون رأيت زيدوّن ومررُت بزيدوَن .
                                                 

 .  2/898ينظر المرجع السابق  (1)

 .  1/171همع الهوامع  3/47المساعد  2/898ينظر المرجع السابق  (2)

) ِعلَّي ( بكسر العين والالم مع تشةديد الةالم واليةاء ووزنةه ِفَعيةل مةن العلةّو وعليةون  (3)

 أمكنة في السماء السابعة إليها ُيصعد بأرواح المؤمنين . 

 . 1/170همع الهوامع  (4)

 .  19،  18( سورة المطففين اآليتان 5)

 . 3/47المساعد  2/898ارتشاف الضرب  3/209ينظر الكتاب  (6)
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أن كالم ابن مالك في هذا الوجه يقتضي القياس  (1)ذكر ابن عقيل

 عليه .وبعض المغاربة قالوا : إنه شاذ ال يقاس 

من التزام الواو وفتح النون في األحوال  (2)الرابع : ما ذكره السيرافي 

مررت بزيدوَن وزعم أن ذلك  –رأيت زيدوَن  –الثالثة تقول : قام زيدوَن 

 (4)لكنه نادر(3)صحيح من لسان العرب

غسلين ( يجعل كـ ) عمران ( والمجموع كـ )وقد نبه المرادي أن المثني 

  أال يتجاوزا سبعة أحرف . فإن تجاوزا سبعة أحرف و ) هارون ( بشر

 يحكي فيهما ا عراب قبل التسمية لم يعربا بالحركات . 

قال ابن عقيل : ) فلو سميت باسهيبابين أو اسهيبابين لم يجر فيهما إال 

فينون مطلقًا أو (5) حكاية ما كان للمثني والجمع علي حّده من ا عراب (

 .(6)يترك تنوينه مطلقًا 

                                                 

 . 2/898ينظر ارتشاف الضرب 3/48( المساعد1)

 . 1/171همع الهوامع 3/47المساعد 2/898(  بارتشاف الضرب 2)

 .  2/898( المرجع السابق 3)

 . 3/47( المساعد4)

شةفاء العليةل فةي إيضةاح التسةهيل  2/898ينظر ارتشةاف الضةرب  3/48(  المساعد 5)

المكتبةةةة  1/912سةةةيني البركةةةاتي للسلسةةةيلي تحقيةةةق د/ الشةةةريف عبةةةداهلل علةةةي الح

همةع  1/79م .شرح األشموني 1986هـ 1406مكة المكرمة السعودية –الفيصيلية 

 .1/171الهوامع 

 . 2/898(  ينظر ارتشاف الضرب 6)
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جواز أن يعرب إعراب ما ال  (2)ويري الكوفيون (1)هذا مذهب البصريين 

ينصرف نحو ) طلحة ( أو حا ميم وطاسين وياسين ومنعه من الصرف 

 للعلمية وشبه العجمة . 

مما سبق يتبين لنا أن المرادي استدرك على ابن مالك أنه عند  يتعقيب 

عرض لحكم المثنى وجمع ذكره لحكم جمع المؤنث السالم إذا سّمى به لم يت

المذكر السالم إذا ُسّمي بأحدهما ،حيث إن سيال الحديث يقتضي ذكرهما 

وحكمهما عند التسمية بهما . وقد فصَّل المرادي القول في ذلك وذكر أن 

 المثنى إذا سّمي به فيه لغتان :

 ياء .إعرابه بما كان يعرب به قبل التسمية رفعًا باأللف ونصبًا وجرًا  بالاألولى :

إعرابه مثل )عمران( حيث يعرب إعراب ماال ينصرف رفعًا  الثانية :

 بالضمة على النون ونصبًا وجرًا بالفتحة على النون .

 كما ذكر أن الجمع إذا سّمي به ففيه أربعة أوجه:

 الياء .بإعرابه بما كان يعرب به قبل التسمية رفعاً بالواو ونصباً وجراً األول :

ــ )هارون( حيث يلزم الواو ويعرب إعراب ماال أن يجعل كالثاني:

 ينصرف للعلمية وشبه العجمة .

                                                 

 . 2/898( ينظر ارتشاف الضرب 1)

 . 2/898( ينظر المرجع السابق 2)
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أن يجعل كــ )غسلين ( بالتزام الياء وجعل ا عراب على النون  الثالث :

 مصروفة .

 التزام الواو وفتح النون في األحوال الثالثة وهو نادر. الرابع :

 وع كــ )غسلين(ونبه المرادي أن المثنى يجعل كــ )عمران ( والمجم

و)هارون( بشر  أال يتجاوز سبعة أحرف فإن تجاوز سبعة أحرف يحكى 

فيهما ا عراب وهو مذهب البصريين بينما ذهب الكوفيون إلى جواز أن 

 يعربا إعراب ماال ينصرف ويمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة .

ًا ال يجوز القول بجواز كل ذلك ألن ما ثبت ولو كان نادر وما أميل إليه .

 إنكاره .

 واهلل أعلم                                                                       
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 املسألة الثالثة

 يف باب املوصول

 ) املوصول احلريف (

 قال المرادي : 

 ولم يذكر الناظم هنا الحرفي فلنقدمه وهو خمسة أحرف : 

    لقًا خالفًا لمن منع وصلها باألمر و ) أنََْ ( وتوصل بفعل متصرف مط

) ما ( وتوصل بفعل متصرف غير أمر وقد توصل بجملة اسمية خالفًا لقوم، 

 وندر وصلها بليا في قوله : 

 (1)ِبَما َلْسُتَما َأْهَل الِخيَاَنِة واْلَغْدِر  ...............................

 دمت واجدًا ( وتنفرد بنيابتها عن ظرف زمان كقولك ) جد ما 

أن ) أْن ( تشاركهما في ذلك وجعل منه قوله تعالي  (2)وزعم الزمخشري

( ألن )أْنوهو مردود  (3)

 في اآلية صالحة للتعليل وهو المعني المجمع عليه وال عدول عنه . 

                                                 
 عجز بيت وصدره  (1)

 أليا أميرى في األمور بأنتما 
 ...................................................... 

 ويروي فأنتما 
الشةةاهد فةةي قولةةه ) بمةةا لسةةتما ( حيةةث جةةاء وصةةل ) مةةا ( بةةـ ) لةةيا  ( وهةةو نةةادر مةةن 
مواضعه البيت بال نسةبه فةي معةاني القةرآن لألخفةش تحقيةق د/ هةدي محمةود قراعةة 

البحر المحيط ألبي  2/994م . ارتشاف الضرب 1990هـ ، 1411القاهرة  2/451
المسةاعد  306  / 507. مغني اللبيب الشاهد رقم  332. الجني الداني 1/67حيان 

 .1/246. شفاء العليل  1/171
 1/305ينظةةر الكشةةةاف للزمخشةةةري رتبةةةه وضةةةبطه وصةةةححه مصةةةطفي حسةةةين أحمةةةد  (2)

 . 1/172. المساعد  1/255م . شرح التسهيل البن مالك 1986هـ ، 1406القاهرة 

 .258سورة البقرة من اآلية  (3)
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 أن ) ما ( المصدرية اسم فتحتاع إلي عائد .  (2)وابن السراع (1)ذهب األخفشو

 (3)والصحيح أنها حرف فال تحتاع إلي عائد وهو مذهب سيبويه

قلت وذكر أبو البقاء أنها علي كال القولين ال يعود عليها من صلتها شيء 

 وهو خالف ما نقله غيره 

مجرورة بالالم أو مقدرة و ) كي (: وتوصل بفعل مضارع وال تقع إال 

 معها الالم . 

 و ) أّن (: وتوصل باسمها وخبرها 

و ) لو (: خالفًا لمن أنكرها وعالمتها أن يصلح موضعها ) أْن ( وأكثر 

قال  (4)وقوعها بعد ما يدل علي ثمن كقوله تعالي 

، (5)من الحروف المصدرية  المصنف وأكثر النحويين ال يذكرون ) لو (

                                                 

 .2/993. ارتشاف الضرب  201،  3/200رأيه في المقتضب للمبرد  (1)
 2/210ينظةةر األصةةول فةةي النحةةو البةةن السةةراع ، تحقيةةق د/ عبدالحسةةين الفتلةةي  (2)

 .1/173م المساعد 1985هـ ، 1405األردن 
   هارون  3/156ينظر الكتاب  (3)

 .96سورة البقرة من اآلية  (4)

 .1/229هذا الرأي في شرح التسهيل البن مالك  (5)
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 (3)ومن المتأخرين التبريري (2)وأبو علي (1)وممن ذكر من المتقدمين الفراء

 أ.هـ (5)وتوصل بفعل متصرف غير أمر كـ ) ما ( (4)وأبو البقاء

************************** 

ما ذكر المرادي أن ابن مالك في األلفية لم يذكر الموصول الحرفي وهو 

 رف  .حه وذكرها خمسة أاستدركه علي

 وقبل أن نوضح ما ذكره المرادي كان ال بد من أن أشير إلي أمرين :

 (6)أن ابن مالك ذكر هذه الموصوالت الحرفية في كتابه التسهيل -1

 فائدة العدول عن المصدر الصريح إلي المصدر المؤول  -2

م وما من داللتهما علي زمان الحدث من مستقبل في نحو : يعجبني أن تقو -أ

 نحو أعجبني أن قمت 

 (7)الداللة علي إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته -ب

                                                 

. 1/229. ينظةةر شةرح التسةةهيل البةن مالةةك 1/175رأيةه فةةي معةاني القةةرآن للفةراء  (1)

 .2/992ارتشاف الضرب 

الذي نسب هذا الةرأي ألبةي علةي الفارسةي هةو ابةن مالةك فةي شةرح الكافيةة الشةافية  (2)

مطابع جامعة أم  303،  1/302هريدي البن مالك حققه وقدم له د/ عبدالمنعم أحمد 

القةةرى مركةةز البحةةث العلمةةي وإحيةةاء التةةراث مكةةة المكرمةةة السةةعودية دار المةةأمون 

 .1/247والسلسيلي في شفاء العليل  1/266للتراث وابن هشام في المغني 

 .1/266. مغني اللبيب  288رأيه في الجني  (3)

حيح وتحقيق أ/ إبراهيم عطوة عةوض رأيه في إمالء ما من به الرحمن للعبكري تص (4)

 م . 1992هـ ، 1412دار الحديث القاهرة  1/53

 .419 – 1/417توضيح المقاصد والمسالك  (5)

 1/170ومةا بعةدها المسةاعد  1/222ينظةر شةرح التسةهيل  37التسهيل البن مالك  (6)

 وما بعدها .
 .1/222أي يدل علي التحقق والوقوع . ينظر شرح التسهيل  (7)
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أي نفا قدومك . ولو قلت أعجبني قدومك الحتمل أن إعجابه لحالة من 

 (2)ونقل عن ابن جني (1)أحواله كسرعته ال لذاته نقله الصبان عن ابن القيم

 : ضربت أن أضرب ( . أن ) أن والفعل ال يؤيد بهما الفعل فال يقال  -1

ال يوصفان فال يقال : يعجبني أن تضرب الشديد بخالف المصدر  -2

 الصريح فيهما. 

ثم ذكر الصبان أمرين آخرين هما
(3)

   

أحدهما : سد ) أن والفعل ( مسد االسم والخبر في نحو 

          ن في نحوبناءًا علي نقصان ) عسى ( ومسد المفعولي (4)

(5) 

ثانيهما : صحة ا خبار به عن الجثة فال تأويل عند بعضهم في نحو : ) إما 

نسبة أن يقول كذا وإما أن يسكت ( الشتماله علي الفعل والفاعل وال

 بينهما بخالف المصدر الصريح. 

 

 

                                                 

 .1/176ينظر حاشية الصبان  (1)

 .1/176ينظر المرجع السابق  (2)

  .1/176( ينظر المرجع السابق 3)

 .216سورة البقرة من اآلية  (4)

 .2سورة العنكبوت من اآلية  (5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya2.html
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 ولتوضيح ما ذكره املرادي عن املوصول احلريف   

: ) أْن ( مفتوحة الهمزة ساكنة النون توصل بالفعل المتصرف سواء أكان  أواًل

ماضيًا أم مضارعًا أم أمرًا نص علي ذلك سيبويه . قال : ) وما أقوله : كتبت 

كون علي وجهين ،أن تكون ) أْن ( التي تنصب إليه أْن أفعل وأمر به أْن قم في

( إذا ) الذي ( بـ)تفعل     مر والنهي كما اتصل األفعال ووصلتها بحرف األ

خاطبت حيث تقول : أنت الذي تفعل فوصلت أْن يقم ألنه في موضع أمر كما 

. وصحح واستدل علي األمر (1)وصلت الذي بتقول وأشباهها إذا خاطبت (

  بدخول حرف الجر .

قال : ) والدليل علي أنها تكون التي تنصب أنك تدخل الباء فتقول : 

 (2)أوعزت إليه بأن أفعل (

 ويري المرادي أن بعض النحويين خالف هذا ومنع وصلها باألمر . 

 أقول : من منع وصلها باألمر أبو حيان نقل ذلك ابن هشام عنه 

( فيه تفسيٌر  قال : ) ال توصل به وأن كّل شيء سمع من ذلك فـ ) أْن

واستدل بدليلين : أحدهما أنهما إذا ُقّدرا بالمصدر فات معني األمر والثاني : 

( أعجبني أن قم ( وال ) كرهت أن قمأنهما لم يقعا فاعال وال مفعوال ال يصح ) 

 (3)كما يصح ذلك مع الماضي والمضارع (

                                                 

    هارون. 3/162( الكتاب 1)

 . 1/28  هارون . ينظر مغني اللبيب  3/162المرجع السابق  (2)

 .1/175. حاشية الصبان  280،  1/279نظر همع الهوامع . ي 1/29مغني اللبيب (3)
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 (1)ورده ابن هشام وصحح مذهب سيبويه

 ل أن يكون متصرفا احترازًا من الجامد وقد اشتر  في وصلها بالفع

قال السيوطي : ) أما الجامد : كعسى ، وّهْب و تعّلْم . فال توصل به 

 َتعّلْم بمعني اْعلم  (2)اتفاقًا (

و  (3)َ أما في قوله 

فمخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها  (4)

 (5)خبرها

: ) ما ( توصل أيضًا بالفعل المتصرف غير األمر هذا الفعل أكثر ما  ثانيًا

أي  (7)نحو قوله تعالي  (6)يكون ماضيًا

ويري  (8)برحبتها . والمضارع كقوله تعالي 

 –مبهما  –أن صلة ) ما ( ال بد أن يكون فعال غير خاص  (9)السهيلي

يحتمل التنويع فال يجوز ) أريد ما تخرع ( أي خروجك ألن الخروع 

خاص وتقول ) أحب ما صنعت ( أي صنعك . ألن الصنع مبهمًا وال توصل 

                                                 

 .1/175. ينظر حاشية الصبان  28،  1/28مغني اللبيب  (1)

 .1/230همع الهوامع  (2)

 .185سورة األعراف من اآلية  (3)

 .39سورة النجم من اآلية  (4)

 .1/170. المساعد  1/224ينظر شرح التسهيل  (5)

 .1/225ينظر المرجع السابق  (6)

 .25سورة التوبة من اآلية  (7)

 .116سورة النحل من اآلية  (8)

نتائج الفكر في النحو للسهيلي حققه وعلق عليةه الشةي  / عةادل أحمةد عبةدالموجود  (9)

م . ينظةر 1992هةـ ، 1412دار الكتب العلمية بيروت لبنةان   األولةي  186وزميله 

 . 1/280. همع الهوامع  1/304مغني اللبيب 
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وله وقد توصل بجملة اسمية هذا مذهب بأمر فال يقال : عجبت مما قم وق

 .(3)وابن خروف ومن وافقهم (2)وتبعه األعلم (1)السيرافي

 كقول الشاعر : 

 (4)كما دماؤكم تشفي من الكلب  أحالمكم لسقام الجهل شافية 

وأيِّد هذا القول ابن مالك قال :)والحكم علي ) ما ( هذه المصدرية أْولي 

 (5)بيت للكميت ..... (من جعلها كافة وسال األدلة وال

ذلك القول وقالوا هي في البيت كافة أما  (6)ومنع سيبويه والجمهور

 وصل ) ما ( بـ ) ليا ( يراه المرادي نادرًا نحو قول الشاعر : 

 بل لستما أهل الخيانة والغدر  ......................................

 (9)ن عقيل يقول بأنه ُسِمَعواب (8)وأبو حيان يراه شاذًا (7)تبعه ابن هشام

وتنفرد ) ما ( بنيابتها عن ظرف الزمان نحو ) جد ما دمت واجدًا ( 

ويكون التقدير أي مدة دوامك  (10)وتسمي هذه ) ما ( المصدرية الظرفية 

                                                 
   بوالل . 1/79ح السيرافي عل الكتاب شر (1)
 .1/281. همع الهوامع  1/100النكت علي سيبويه  (2)
 .1/281ينظر همع الهوامع  (3)
 . 1/54البيت منسوب للكميت بن زيد كما في الدرر اللوامع  (4)

الشةةاهد ) كمةةا دمةةاؤكم تشةةفي .............. ( علةةي أن ) مةةا ( المصةةدرية توصةةل بالجملةةة 
 ومنع الجمهور ذلك وقالوا إن ) ما ( كافية .االسمية 

. ارتشةاف الضةرب  1/227. شرح التسهيل  1/306من مواضعه شرح الكافية الشافية 
 . 1/281. همع الهوامع  1/173. المساعد  2/995

 .1/277ينظر شرح التسهيل  (5)
 .1/281. همع الهوامع 2/995  هارون . ارتشاف الضرب  3/156ينظر الكتاب  (6)
 .1/306ينظر مغني اللبيب  (7)
 .2/994ينظر ارتشاف الضرب  (8)

 .1/171المساعد  (9)

 .1/172المرجع السابق  (10)



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 592 

واجدًا وال يشارك ) ما ( في ذلك غيرها من الموصوالت الحرفية أما 

 ( تشاركها في النيابة. ذهب إلي أّن ) أْن (1)الزمخشري في الكشاف 

 أي وقت أن آتاه اهلل الملْك .(2)وّخرع علي ذلك قوله تعالي    

إذ يحتمل أن يكن التقدير ألن آتاه اهلل الملك  (3)ورّده أكثر النحويين 

 وبعد ....... فقد اختلف النحويون في ) ما ( هل هي اسم أو حرف : 

بويه إلي أنها حرف وليست اسمًا فتفتقر إلي ضمير ففي ذهب سي -1

 نحو ) أعجبني ما قمت ( يقدرونه قيامك . 

قال في الكتاب : ) وتقول ائتني بعد ما تقول ذاك القول كأنك قلت : ائتني 

 (4)بعد قولك ذاك القول كما أنك إذا قلت بعد ) أْن ( فإنما تريد ذاك ........... ( 

 (5)وعليه الجمهور 

إلي أنها اسم وقد نسب الرضي  (7)وابن السراع (6)وذهب األخفش

والصواب أنه يقول برأي   (8)والسيوطي إلي المبرد أنه يقول بأنها اسم

                                                 

 .1/172المساعد  1/225. شرح التسهيل  1/305ينظر الكشاف  (1)
 .258سورة البقرة من اآلية  (2)

 .1/172. المساعد  2/995ينظر ارتشاف الضرب  (3)

 ن.  هارو 3/156الكتاب  (4)

 .1/173ينظر المساعد  (5)

 .201،  3/200ينظر المقتضب للمبرد  (6)

 . 211،  2/210ينظر األصول  (7)

 .1/281. همع الهوامع  2/51ينظر شرح الكافية للرضي  (8)
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           سيبويه حيث ذكر الخالف في ) ما ( بين سيبويه واألخفش ثم قال :

 (1)) والقياس والصواب قول سيبويه (

ها توصل بالمضارع وال تقع إال مجرورة بالالم : ) كي ( ذكر المرادي أن ثالثًا

وشر  تقديرها بالمصدر أن  (2)أو مقدرة معها الالم هذا ما قرره النحويون

نحو ) حضرت لكي أتعلَم ( )  (3)تدخل عليها الم التعليل لفظا أو تقديرًا

جئت كي أتعلَم ( فالالم تقدر هنا و ) كى ( من الموصوالت الحرفية 

. ) وال يتعين كونها مصدرية إال وهي معروفة (4)عليها المصدرية المتفق

لئال يلزم دخول حرف جر علي حرف جر، أما إذا لم  (5)بالالم لفظًا (

تقارنها الالم لفظا فيحتمل ) أن تكون حرف جر بمعني الالم ويكون الفعل 

 . (6)بعدها منصوبًا بـ ) أْن ( مقدرة (

لنون . ال خالف في أنها توصل باسمها : ) أنَّ ( بفتح الهمزة مشددة ا رابعًا

. فإن خففت (7)وخبرها نحو ) يعجبني أّن زيدًا قائم هذا ما قرره النحويون

 جاز أن تقع الجملة الدعائية خبرًا لها . 

 (8)قال سيبويه : ) أما أْن جزاك اهلل خيرا فإنهم أجازوه ألنه دعاء (

                                                 

 .3/200المقتضب للمبرد  (1)

. حاشةةية  1/171. المسةةاعد  1/225. شةةرح التسةةهيل  9،  2/8ينظةةر المقتضةةب  (2)

 .1/130لتصريح ا 1/176الصبان 

 .1/280. همع الهوامع  2/991ينظر ارتشاف الضرب  (3)

 .1/280. همع الهوامع  2/991ينظر المرجع السابق  (4)

 .1/224شرح التسهيل  (5)
 .1/171ينظر المساعد  1/224المرجع السابق  (6)

 .1/280. همع الهوامع  2/991ينظر ارتشاف الضرب  (7)

 .2/210.األصول  3/9ينظر المقتضب   هارون .  3/167الكتاب  (8)
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بعوض والعوض  ) واسمها هنا مضمر وا ضمار ال يجوز إال أن تأتي

 (1))ال ( أو السين أو سوف أو نحو ذلك مما يلحق األفعال (

 أما مع ) أْن ( المخففة يجوز ا ضمار بغير عوض ألنه دعاء .

) ألنك إذا أدخلت ) السين أو سوف ( لتغير المعني وكنت مخيرًا ولو 

 . (2)أدخلت ) ال ( النقلب المعني وصرت داعيا عليه فلذلك جاز بغير عوض (

 وال تحتاع إلي عوض أيضا إذا خففت وكان خبرها جملة اسمية 

قال المبرد : ) فأما قولك : قد علمت أْن زيٌد منطلق أّنه زيد منطلٌق وال 

نحو قوله تعالي  (3)تحتاع إلي عوض (

 .  أي أنه الحمدهلل رب العالمين (4)

 (5)وأجاز المبرد النصب بها مخففة

أنها من الموصوالت الحرفية ( 6): ) لو ( ذكر بعض النحويون خامسًا

وعالقتها أن يصلح موضعها ) أْن ( والفعل . أي يؤول بالمصدر ومن قال 

 (7)بهذا الرأي الفراء

                                                 

 .2/30ينظر المقتضب  (1)

   هارون. 3/167ينظر الكتاب  3/9المقتضب  (2)

 .3/9المرجع السابق  (3)

 .10سورة يونا من اآلية  (4)

 .2/358ينظر المقتضب  (5)
 1/137. أوضح المسةالك  2/992. ارتشاف الضرب  1/228ينظر شرح التسهيل  (6)

 . 1/247. شفاء العليل 

. ارتشةةاف الضةةرب 1/229. شةةرح التسةةهيل  1/175ينظةةر معةةاني القةةرآن للفةةراء  (7)

2/992. 
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حيث أجاز أن تكون ) لو ( مصدرية في نحو ) وددت لو تصيب مااًل 

   يب عنها بفعل ماض وكذا ) وِدْدُت لو ذهبت عنا ( ونحو : فضاع ( وقد أج

 ) وددت لو تذهب عنا ( 

أن  (4)والسيوطي (3)وابن هشام (2)وأبو حيان (1)وقد نسب ابن مالك

 (5))لو( تأتي مصدرية ألبي علي الفارسي وقد أيدهم في هذا الرأي التبريزي

 .(7)تبعهم ابن مالك (6)وأبو البقاء

 الذي يسبق ) لو ( اليت تأتي مصدرية ؟ ما شروط الفعل 

 (8)(علي ) تمن ( يشمل ) وّد ( ) يوّدأقول : أكثر ما يكون هذا الفعل دااًل 

وقوله  (9)     نحو قوله تعالي 

(10) 

هم التعمير . وٌدوا ا دهان منك وزاد بعض فالتقدير عندهم يوّد أحد

يوّد ( ورّد الشي   –تمنى ( والمسموع ) وّد  –اختار  –) أحب  (11)النحاة

                                                 

. ارتشةةاف  1/229. شةةرح التسةةهيل  303،  1/302ينظةةر شةةرح الكافيةةة الشةةافية  (1)

 . 2/992الضرب 

 .2/992ينظر ارتشاف الضرب  (2)

 .1/266ينظر مغني اللبيب  (3)

 .1/280ينظر همع الهوامع  (4)

 .288رأيه في الجني الداني  (5)

 .1/53إمالء ما من به الرحمن للعبكري  (6)

 .1/280. همع الهوامع  1/229ينظر شرح التسهيل  (7)

 .1/247. شفاء العليل  2/992. ارتشاف الضرب  1/228ينظر المرجع السابق  (8)

 .96سورة البقرة من اآلية  (9)

 .9سورة القلم من اآلية  (10)

 .174،  1/173المساعد  (11)
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أختار ( يفهمان التمني  –القول بأن ) أحب  (1)محمد محي الدين عبدالحميد

بأنه أمٌر ال يقوم عليه حجة وبأنهما ليسا مرادفين للتمني وال الزمين لمعناه 

ن األشياء يحبها ا نسان وال يتمني حصولها ألنها إما لكونه حاصاًل فكثير م

عنده بالفعل وإما لما عسى أن يكون معلومًا له من العوارض التي تمنع 

 تمنيه

 نادرًا نحو قول الشاعر :  (3)ويراه السيوطي (2)وقد يكون غير مسبول بتمن  

 (4)َفَتى وهو الَمِغيُظ الُمْحِنُقَمّن اْل َما َكاَن َضرََّك َلْو َمَنْنَت َوُربَّما

َودُّوا َلْو ُتْدِهُن ﴿ قراءة بعضهم  (6)وتشهد للمثبتين (5)قال ابن هشام

بحذف النون فعطف )يدهنوا ( بالنصب علي ) تدهن ( لما كان  (7)﴾ َفُيْدِهُنوا

 ) وّدوا أن تدهن فيدهنوا ( .  معناه ) أن تدهن ( أي علي المعني كأنه قال

                                                 

 .4/222هامش أوضح المسالك  (1)
 .1/247. شفاء العليل  1/228ينظر شرح التسهيل  (2)

 .1/280ينظر همع الهوامع  (3)

( ُنسب إلي ُقتيله بنت النضةر بةن الحةارث التةي ترثةي أخاهةا . كمةا فةي شةرح التسةهيل 4)

  1/228وغيره 

الغضب أو شةدته . المحنةق : اسةم اللغة : المغيظ . اسم مفعول من غاظه تغيظه . الغيظ . 

 مفعول من أحنقه إذا أغاظه فهو توكيد للمغيظ . 

المعني : هذا البيت من أبيات أنشدتها أو أرسةلتها لرسةول اهلل صةلي اهلل عليةه وسةلم بعةد 

 أن أمر النبي صلي اهلل عليه وسلم بقتل أخيها النضر بن الحارث بعد غزوة بدر .

 ء بعد ) لو ( فعل غير مفهم للتمني . الشاهد : ) لو مننت ( حيث جا

. شةرح الكافيةة الشةافية  1/228من مواضعه : منسوب لُقتيله ......... ، شةرح التسةهيل 

.  4/222. أوضةةح المسةةالك  1/265. مغنةةي اللبيةةب  288. الجنةةي الةةداني  1/304

.  1/247. شفاء العليةل  2/992. وبال نسبه في ارتشاف الضرب  1/174المساعد 

 .1/281. همع الهوامع  2/254ريح التص

 .1/229. ينظر شرح التسهيل  1/266مغني اللبيب  (5)

 أن ) لو ( مصدرية. (6)

. البحةةر 2/266ينظةةر إمةةالء مةةا مةةن بةةه الةةرحمن  –فيةةدهنوا  –قةةراءة حةةذف النةةون  (7)

 .8/309المحيط ألبي حيان 
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 لو ( ؟  مب توصل )

مضارع ( كـ ) ما (  –) لو ( هذه توصل بفعل متصرف غير أمر ) ماض 

وتفترل ) لو ( عن ) ما ( أنها ال تنوب عن ظرف الزمان كما ثابت ) ما ( 

 (1)ذكر هذا النحويون الذين يرون أنها موصولة

 (2)ونقل الصبان عن أحد النحويين أنه لم يحفظ وصل ) لو ( باالسمية

حيث  (3)ي واحتج بقوله تعالي ورده الدمامين

يري أن ) لو ( هنا مصدرية وقعت بعدها )أْن( وصلتها كما وقع بعد ) لو ( 

الشرطية وقد ذهب كثير إلي أن ما بعدها رفع باالبتداء والخبر محذوف أي 

بالجملة االسمية وقّيدا أن تكون  ثابت علي هذا القول وتكون ) لو ( قد وصلت

 . (4)االسمية بهذا النوع وال تؤخذ عل ا طالل نقله أيضًا الصبان

الذين يرون  (5)وقول المرادي ) خالفًا لمن أنكرها ( إشارة إلي رأي الجمهور

 أنها ال تكون مصدرية 

                                                 

 .1/174. المساعد  1/229شرح التسهيل  (1)

( 

(

 .1/176ينظر حاشية الصبان  (4)

 .1/280ينظر همع الهوامع  (5)
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حيث يقولون :إن ) لو ( شرطية في آية البقرة في قوله تعالي 

وإن مفعول ) يود ( وجواب ) لو ( محذوفاْن والتقدير ) يود  (1)

 (2)أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنه لسره ذلك (

هذا ما استدركه المرادي علي ابن مالك  (3)ورده ابن هشام بأّن فيه تكلُّفًا

 في األلفية من الحروف المصدرية 

 ام أميل وأري أن ) لو ( تأتي مصدريه لما استشهدوا به . وإلي رأي ابن هش 

وزاد بعض النحويين ) الذي ( بأنها تأتي حرف مصدري أي يسبك منها 

 (4)ومن صلتها مصدر وخرجوا عليه قوله تعالي 

  (5)وقوله تعالي 

 دير : ذلك تبشير اهلل . وخضتم كخوضهم التق

تبعه الفراء قال : ) وإن شئت جعلت ) الذي ( علي  (6)زعم ذلك يونا

تريد علي ما أحسن موسي فيكون المعني : تماما علي  (7)معني ) ما (

                                                 

 .96سورة البقرة من اآلية  (1)

 .1/266مغني اللبيب  (2)

 .1/266ينظر المرجع السابق  (3)

 .23( سورة الشورى من اآلية 4)

 .69سورة التوبة من اآلية  (5)

 .1/218. شرح التسهيل  1/266ر الكافية الشافية ينظ (6)

 من سورة األنعام . 154في اآلية " تمامًا علي الذي أحسن "  (7)
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تبعهما ابن مالك قال : ) وهذا صريح في ورود ) الذي ( مصدريه   (1)إحسانه

 آلية كالجمع الذي خاضوا ومنعه الجمهور وأولو ا (2)(

 وبعد،،،،،،،، فالموصالت الحرفية ستة :

أنَّ ( وثالثة  –كي  –ثالثة متفق علي حرفيتها ومصدريتها وهي ) أْن 

 (3)الذي ( –ما  –مختلف في مصدريتها وهي ) لو 

مما سبق ذكره حول الموصوالت الحرفية يمكن أن أوجز ما  يتعقيب  

، وهو أن ابن مالك لم يذكر في األلفية  استدركه المرادي على ابن مالك

 الموصول الحرفي ، وهو ما استدركه عليه المرادي وذكرها خمسة أحرف .

إن ابن مالك وإن لم يذكر في األلفية الموصوالت الحرفية إال أنه  وأقول :

 ذكرها في كتابه التسهيل . 

 

 
 
 
 

                                                 

. ارتشةةاف الضةةرب 1/219. شةةرح التسةةهيل  1/365ينظةةر معةةاني القةةرآن للفةةراء  (1)

2/996. 

 .1/285. همع الهوامع  1/167المساعد  – 1/219ينظر شرح التسهيل  (2)

 .1/285. همع الهوامع  1/167المساعد  – 1/219رح التسهيل ينظر ش (3)
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 املسألة الرابعة

 يف باب ) املوصول (

 حذف العائد املنصوب 

 قال ابن مالك : 

 واَلحــْذف ِعْنَدُهم َكِثْيُر ُمْنَجلىِ                  ..................................

 (1) ِبِفْعل أو َوْصف  َكَمْن َنْرُجو َيَهْب  ِفي َعائد  ُمتَّصل ِإْن انُتصْب 

 قال المرادي بعد الشرح في تنبيهات له 

لمنصوب بالوصف كثير ومقتضي عبارة الناظم أن حذف ا…….. 

 مطلقا وليا كذلك . 

في جواز حذف المنصوب أن يكون متعينًا  (2)شر  ابن عصفور …….

للربط فإن لم يتعين لم يجز حذفه نحو ) جاء الذي ضربته في داره ( وشر  

      أن يكون الفعل الناصب له تامًا فلو كان ناقصًا لم يجز حذفه نحو (3)قوم 

 أ.هـ  (4)(  ) جاء الذي ليسه زيدًا

************************** 

 

                                                 

 .  1/81ينظر حاشية الخضري علي ابن عقيل  29األلفية  (1)

 .  1/171ينظر شرح ابن عقيل  1/184شرح الجمل البن عصفور  (2)

 .  2/1019منهم أبو حيان ينظر ارتشاف الضرب  (3)

 . 456-1/452توضيح المقاصد والمسالك  (4)
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 وتوضيح ذلك : 

ابن مالك يقول بحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف كثير مطلقا وقد 

استدرك المرادي عليه ذلك بقوله ) وليا كذلك ( تبعه في هذا االستدراك ابن 

 .  (1)عقيل 

لعلم بأصالة كما تبعه أيضًا األشموني قال : ) ولعله إنما لم ينبه عليه ل

الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه مع إرشاده إلي ذلك بتقديم الفعل وتأخير 

(3)وكذلك الشي  خالد ( 2)الوصف ( 
. 

كما عرفنا أن العائد املنصوب إما أن يكون منصوبًا بفعل أو      

 منصوبًا بوصف ويف حذفه قال النحويون   

ئد المنصوب بوصف حذف العائد المنصوب بفعل أكثر من حذف العا -1

وهو ما قرره النحويون منهم حيث  (4)وإن اشتركا في الجواز قاله المرادي 

يري أن المنصوب بفعل تام متعين للربط نحو قوله تعالي 

 كثير فصيح .  (5)

                                                 

 نظر شرح ابن عقيل علي األلفية ي (1)

 .  1/171شرح األشموني  (2)

 . 1/146التصريح  (3)

 .  1/454ينظر توضيح المقاصد والمسالك  (4)

 .  41سورة الفرقان من اآلية  (5)
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لجواز حذف العائد المنصوب أن يكون ( 1)وقد اشتر  ابن عصفور 

                    نًا للربط كما في اآلية السابقة أي ) بعثه ( وكذلك قوله متعي

(2) . 

فإن كان منفصاًل نحو : ) جاءني الذي لم أضرب إال إياه ( أو ) إياه لم 

أضرب ( أو ) إياه أضرب ( أو منصوبًا بغير فعل نحو ) جاءني الذي إنه 

ٌر ( أو بفعل ناقص نحو ) جاءني الذي ليسه زيدًا ( أو فاضل ( أو ) كأّنه َقم

كأّنه صديقك ( أو لم يتعين الربط نحو ) جاء الذي ضربته في داره ( لم يجز 

 .  (3)حذفه 

وقال ابن عقيل : ) يمتنع الحذف إذا كان منصوبًا متصال بفعل ناقص ( 

 . (5)منطلق فال يجوز حذف الهاء (  (4)نحو : ) جاء كان 

المنصوب بوصف غير صلة األلف والالم جاز حذفه قاله  أما -2

 ، أي معطيكه ( . درهم زيُد معطيكنحو : ) الذي  (6)المرادي 

 

                                                 

 شرح ابن عقيل  . 1/184ينظر شرح الجمل البن عصفور  (1)

 .  71سورة يا من اآلية  (2)

 .  1/170شرح األشموني  2/1019ينظر ارتشاف الضرب  (3)

 ) كان ( الناقصة .  (4)

 1/82حاشية الخضري علي ابن عقيل  1/309شرح ابن عقيل ينظر همع الهوامع  (5)

 .  1/146التصريح 

 1/454توضيح المقاصد والمسالك  (6)
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 ومنه قول الشاعر 

 (1)َفمَا َلَدي َغْيِره َنْفُغ َواَل َضَررُ   َما اهللُّ ُموِلْيَك فْضُل َفَأْحِمَدْنهُ 

وعليه  (3)وابن هشام  (2)وهو قول ابن مالك في شرح التسهيل

فيري أن حذفه نذر جدًا تبعه ابن عقيل في  (5)، أما أبو حيان  (4)السيوطى 

 .(7)وفي شرحه لأللفية يري أنه قليل (6)المساعد 

مما سبق يتبين أن العائد المنصوب إما أن يكون منصوبًا بفعل  يتعقيب 

ير ، أو منصوبًا بوصف، وأن هذا العائد يحذف عند ابن مالك كثيرا مطلقا ، غ

أن المرادي استدرك عليه أن حذف العائد المنصوب بفعل أكثر من حذف 

 العائد المنصوب بوصف وهو ما قرره النحويون وأثبتوه .

                                                 

 لم نقف علي قائله . (1)

اء / أحمدنةه . اللغة : موليك اسم فاعل من أولي يولي . المةراد مانحةك / فضةل منةه وعطة

 اشكره عليه بدوام العبادة وبجميل معاملتك خلقه . 

المعني إن الذي تممك اهلل من النعم فضل منه عليك وإحسان جاءك من عنده من غيةر أن 

 تستحق عليه فاحمد اهلل فهو الذي ينفعك ويضرك وغيره ال يملك لك شيئًا 

لضةةمير العائةةد علةةي االسةةم الشةةاهد : ) مةةا اهلل موليةةك ( حيةةث حةةذف مةةن جملةةة الصةةلة ا

الموصول وهو العائد المنصةوب بوصةف وهةو ) مةول  ( وأصةل الكةالم مةا اهلل موليكةه 

توضةيح المقاصةد  1/205فضل أي الذي مولكيه فضل من مواضعه . شرح التسةهيل 

شةةةرح ابةةةن عقيةةةل  1/151المسةةةاعد  169*1اوضةةةح المسةةةالك  1/453والمسةةةالك 

 . 1/81حاشية الخضري1/309الهوامع همع  1/145التصريح  1/170األشموني 

 .  1/205ينظر شرح التسهيل  (2)

 .  1/169ينظر أوضح المسالك  (3)

 .  1/309ينظر همع الهوامع  (4)

 . 2/1019( ينظر ارتشاف الضرب 5)

 .  1/151المساعد  (6)

 شرح ابن عقيل لأللفية . (7)



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 604 

 املسألة اخلامسة
 يف باب املشبهات بـ ) ليس (  

 إعمال ) ال ( عمل ) ليس ( 
 قال ابن مالك : 

 (1)ت وِإْن َذا اْلَعَماَلوَقْد َتلِى اَل .....................................

علي أن عمل بعد الشرح المطول قال المرادي : ) ... ونص المصنف 

 أ.هـ  (2)إن( والعكا أقرب إلي الصواب ....(( أكثر من عمل )ال)

************************** 

 وتوضيح ذلك 

أّن ابن مالك ذكر فيما يعمل عمل ) ليا ( من رفع االسم ونصب الخبر 

 ها : حروفًا من

: ) ال ( : وقد اتفق النحويون علي أن مجئ ) ال ( عاملة عمل  أحدها

وقد اختلفوا في جواز إعمالها قياسًا علي ما سمع عن  (3))ليا( قليل جّدا 

 العرب . 

                                                 

 . 1/121حاشية الخضري  1/254ينظر شرح األشموني  46األلفية  (1)

 .  1/513توضيح المقاصد والمسالك  (2)

 .  1/199التصريح  1/284ينظر هامش أوضح المسالك  (3)
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( قلت : في الكتاب : ) وإن شئتذهب سيبويه إلي جواز ا عمال قال  -1

مجراها ناصبة في  ال أحد أفضل منك في قول من جعلها كليا ويجريها

 أي تعمل بشرو  .  (1)المواضع ........ ( 

أنها ال تعمل أصاًل وما بعدها مرفوع باالبتداء والخبر وال ينصب  -2

 (3)والشي  خالد  (2)أصاًل وهو رأي األخفش والمبرد نقل ذلك عنهما المرادي 

 .(4)والسيوطى

 عمالها. أقول : وفي المقتضب ما يخالف ذلك عن المبرد حيث يري إ

قال : ) وقد تجعل ) ال ( بمنزلة ) ليا ( الجتماعهما في المعني وال 

(5) تعمل إال في النكرات فتقول  : ) ال رجٌل أفضَل منك (
 . 

وذهب بعضهم إلي إعمالها عمل ) ليا ( في رفع االسم خاصة وال  -3

 . (6)تعمل في الخبر وهو مذهب الزجاع 

نصب في خبرها ملفوظًا به نحو قول وقد استدل لذلك بأنه لم يسمع ال

 الشاعر : 

                                                 

 .  3/1208ينظر ارتشاف الضرب  2/300الكتاب  (1)

همةةةع الهوامةةةع  1/510. توضةةةيح المقاصةةةد والمسةةةالك  293ينظةةةر الجنةةةي الةةةداني (2)

2/119  . 

  1/199ينظر التصريح  (3)

 . 2/119مع ينظر همع الهوا (4)

 .4/382( المقتضب 5)

،  64 – 5/63ينظةةر معةةاني القةةرآن وإعرابةةه للزجةةاع تحقيةةق د/ عبةةدالجليل شةةلبي  (6)

 .2/119همع الهوامع  293م . الجني الداني 1988هـ ، 1408



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 606 

 (1)َفأَنا ابُن َقِيا اَل َبرَاُح  َمْن َصدَّ َعْن ِنْيراِنَها 

 (2)فمن أعملها الحجازيون ومن لم يعملها منقول عن بني تميم 

وإلعماهلا شروط
 (3)

 

 تنكير معموليها. -1

 أاّل يتقدم خبرها علي اسمها.  -2

 أاّل ينتقص النفي. -3

 أاّل يفصل بينها وبين مرفوعها.  -4

                                                 

البيت من كلمة لسعد بةن مالةك يعةّرض فيهةا بالحةارث بةن عبةاد فةارس النعامةة حةين  (1)

 اعتزل حرب البسوس . 

ة:)) صّد (:أعرض ، نيرانها . الضمير راجع للحرب / ابن قيا نسب نفسه إلةي جةده اللغ

 األعلى أي انا المشهور بالنجدة الذي طرل سمعك اسمه . 

الشاهد : ) ال براُح ( حيث أعمل ) ال ( عمل ) ليا ( فرفع بهةا االسةم وحةذف خبرهةا أي 

( عاملة ولكن سكن ياء مبتغي  ال براح لي . ويروي ) ال أنا مبتغي ( وعليه أيضًا ) ال

 . 1/253العيني علي الصبان  –للضرورة 

مةن صةَد أمةالي ابةن الشةجري  2/296  هارون من فّر وفي  1/58من مواضعه الكتاب 

ا نصةةةاف  1/108شةةةرح المفصةةةل البةةةن يعةةةيش  2/224،  322،  272،  1/239

امةع همةع الهو 1/199التصةريح  1/254األشةموني  1/258أوضح المسةالك  367

2/119  . 

 .2/120همع الهوامع  1/199( ينظر التصريح 2)

 .1/199التصريح  3/1209ينظر ارتشاف الضرب  1/284( أوضح المسالك 3)
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أنه أجاز إعمالها في المعرفة نحو قول النابغة  (1)ونقل عن ابن جني

 الجعدي : 

 (2)سَواَها َواَل َعْن ُحّبها ُمَتراخيًا َوَحّلْت َسَوَاَد اْلَقْلب اَل َأَنا َباِغيًا

وقد تردد ابن مالك في هذا البيت فأجاز القياس عليه في شرح التسهيل 

 (3)قال : ) والقياس علي هذا شائع عندي ( .

حيث يري أنه يمكن جعل ) أنا (  (4)وتأوله في شرح الكافية الشافية 

مرفوع فعل مضمر ناصب ) باغيا ( علي الحال تقديره ال أري باغيا فلما 

 (5)ُأضمر الفعل برز الضمير وانفصل وعليه الجمهور

بعده خبرًا ناصبا ) باغيا (  ويجوز أن يجعل ) أنا ( مبتدأ والفعل المقدر

علي الحال ويكون هذا من باب االستغناء بالمعمول عن العامل لداللته عليه 

ونظائره كثيرة منها قولهم ) حكمك مسمطا ( أي مثبتا فجعل مسمطا وهو 

                                                 

. همةةع الهوامةةع  2/1209. ارتشةةاف الضةةرب  293( ينظةةر رأيةةه فةةي الجنةةي الةةداني 1)

2/120 . 
 .  122البيت في الديوان  (2)

عمل ) ال ( عمل ) ليا ( في المعرفة علي رأي ابةن جنةي الشاهد : ) ال أنا باغيا ( حيث أ
 .1/253وابن الشجري ينظر شواهد العيني علي حاشية الصبان 

بروايةة وال فةي حبهةا . شةرح الكافيةة الشةافية   1/325من مواضةعه شةرح التسةهيل البةن مالةك 
د/ النكت الحسةان فةي شةرح غايةة ا حسةان ألبةي حيةان تحقيةق  293الجني الداني  1/441

م . البحةةر 1988هةـة ، 1408مؤسسةةة الرسةةالة بيةةروت   الثانيةةة  76عبدالحسةةين الفتلةةي 
.  1/282. المسةةاعد  1/240مغنةةي اللبيةةب  3/1209. ارتشةةاف الضةةرب  1/169المحةةيط 

. همةةةع الهوامةةةع  1/199. التصةةةريح  1/253. شةةةرح األشةةةموني  1/331شةةةفاء العليةةةل 
2/120  . 

 .1/511ح المقاصد والمسالك ينظر توضي 1/377شرح التسهيل  (3)

 .1/253. شرح األشموني  1/441ينظر شرح الكافية الشافية  (4)

 .2/120ينظر همع الهوامع  (5)
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حال مغنيا عن عامله مع كونه غير فعل فأن يعامل ) باغيا ( بذلك وعامله 

 .(1)فعل أحق وأولي 

 ) إْن ( اختلف النحويون يف جواز إعماهلا     ثانيهما

، وبه قال ابن (3)جواز إعمالها، وعليه أكثر الكوفيين (2)يري الكسائي -1

 (7)وجعل منه قراءة سعيد بن جبير (6)وابن جني (5)والفارسي (4)السراع

 َ(8).  

أن ) إْن ( نافية عامله عمل ) ليا ( و ) الذين ( اسمها و ) عبادًا ( علي 

 خبرها و ) أمثالكم ( صفة . 

 .( 9)وقال ابن جني: ) وفيه ضعف (

والمعني ما الذي تدعون من دون اهلل عبادًا أمثالكم في ا نسانية، وإنما 

بدون هي حجارة أو خشب فهم أقل منكم ألنكم أنتم عقالء ومخاطبون فكيف تع

 ما هو دونكم. 

                                                 

 .  254،  1/253. شرح األشموني  1/441ينظر شرح الكافية الشافية  (1)
. الجنةةي  1/512. توضةةيح المقاصةةد والمسةةالك  1/375رأيةةه فةةي شةةرح التسةةهيل البةةن مالةةك  (2)

 .  1/23.مغني اللبيب  209لداني ا

 . 3/1207ينظر ارتشاف الضرب  (3)

 .2/195،  1/95ينظر األصول  (4)

 . 3/1207. ارتشاف الضرب  209رأيه في الجني الداني  (5)
ينظةةر المحتسةةب فةةي تبيةةين وجةةوه شةةواذ القةةراءات وا فصةةاح عنهةةا البةةن جنةةي ، تحقيةةق د/  (6)

لا األعلى للشئون ا سةالمية وزارة األوقةاف مصةر المج 1/270عبدالفتاح شلبي وآخرين 
 . 1/255م . شرح األشموني 1994ه، ، 1415

مكتبةة المتنبةي القةاهرة .  53مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه  (7)
 . 4/444. البحر المحيط  2/110الكشاف للزمخشري 

 .194سورة األعراف من اآلية  (8)
 .  1/270ني المحتسب البن ج (9)
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فإن قلت : ما تصنع بقراءة الجماعة 

 فكيف يثبت في هذه ما نفاه في هذه ؟  (1)َ 

قبل : يكون تقديره أنهم مخلوقون كما أنتم أيها العباد مخلوقون، فسماهم 

 (2)م بالناس كما قال : عبادًا علي تشبيههم في خلقه

 . (3)وكما قال: 

وصححه أبو  (4)أي تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه وبه قال ابن مالك 

ونظمًا من ،وعلل لذلك بقوله : ) إذ قد ثبت ذلك لغة ألهل العالية نثرًا  (5)حيان

 . (6)النثر ] إْن ذلك نافَعك وال ضارَّك [ ] وإْن أحٌد خيرًا من أحد إال بالعافية [ (

إلي منع إعمالها، وإليه ذهب أكثر البصريين  (7)ذهب الفراء -2

 .  (8)والمغاربة 

 اختلف النقل عن سيبويه والمبرد :  -3

 أواًل   النقل عن سيبويه 

سيبويه يري في ) أْن ( النافية ا همال  أكثر النحويين يزعمون أن –أ 

 .  (10)والمقتضب والنحاس نقله أبو حيان  (9)منهم المبرد 

                                                 
 .194سورة األعراف من اآلية  (1)
 .6سورة الرحمن من اآلية  (2)
 .44سورة ا سراء من اآلية  (3)
 .2/116. همع الهوامع 1/374ينظر شرح التسهيل  (4)
 .2/116همع الهوامع  3/1208ينظر ارتشاف الضرب  (5)
 .2/116همع الهوامع  3/1208ينظر المرجع السابق  (6)
 . 3/1208مرجع السابق ينظر ال (7)
 . 2/1207ينظر همع الهوامع  (8)
 .2/359ينظر المقتضب  (9)
 .3/1207ينظر ارتشاف الضرب  (10)
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ونقل أبو حيان عن ابن الطاهر أنه قال ] نص سيبويه علي جواز  -ب

 [ . (2)وُنقل الجواز أيضًا عن السهيلي  (1)إعمالها عمل ) ليا ( 

ة ما يكون عليه الكلم : ] وأقول : كالمه يشعر بهذا : قال : في باب عد

وأما ) إْن ( مع ) ما ( في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ) ما ( في قولك : ) 

إنما الثقيلة تجعلها من حروب االبتداء وتمنعها أن تكون من حروف ) ليا ( 

 . (3)وبمنزلتها [

 .(4)وقال أيضًا : ] وتكون ) إْن ( كما في معني ) ليا ( [

 ملربد ثانيًا   النقل عن ا

نقل السهيلي عنه املنع  -أ
(5)

. 

نقل النحاس عنه اجلواز  -ب
(6)

وهو الصواْب ففي المقتضب في حديثه  .

عن ) إْن( ] وتكون في معني ) ما ( تقول : إْن زيٌد منطلُق أي :ما زيٌد منطلق 

وكان سيبويه ال يري فيها إال رفع الخبر، ألنها حرف نفي دخل علي ابتداء 

ألف االستفهام فال تغيره ،وذلك كمذهب بني تميم في ) ما (  وخبره كما تدخل

وغيره يجيز نصب الخبر علي التشبيه بـ ) ليا ( كما فعل في ) ما ( وهذا 

هو القول ألنه ال فصل بينهما وبين ) ما ( في المعني وذلك قوله عز وجل 

                                                 
 .2/1207ينظر المرجع السابق  (1)

 .1/201. التصريح 2/1207ينظر المرجع السابق  (2)

 .1/375  هارون . ينظر شرح التسهيل  4/221( الكتاب 3)

   هارون. 4/222المرجع السابق  (4)
 .1/199التصريح  -3/1207ينظر ارتشاف الضرب  (5)

 .1/199التصريح  – 3/1207ينظر ارتشاف الضرب  (6)
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فهذان  (2)وقال  (1)

 . (3)موضعان

 سيبويه والمبرد. –الجواز عنهما  (4)ونقل ابن مالك

 أقول : وهو الصواب . 

ن ابن مالك يري إعمال ) ال ( عمل ) ليا ( أمما سبق يتبين يتعقيب  

 أكثر من عمل ) إْن ( . 

تبعه  (5)ثيرًا () إْن ( النافية قليال و ) ال ( ك –ليا  –قال : ) وتلحق بها 

 .(7)( نادر وعليه السيوطي ري أن إعمال )ال( قليل و )إْنحيث ي (6)ابن هشام

 وهو ما استدركه المرادي عن ابن مالك بأن العكا أقرب إلي الصواب . 

العكا ( أكثر من عمل ) ال ( قال : ) أي إعمال ) إْن النافية عمل ) ليا

 أقرب إلي الصواب( .

علل لذلك : بأن ) أْن ( َقد عملت نثرًا ونظمًا إذ قد ثبت و (8)وعليه أبو حيان

 (9)لغة ألهل العالية 

                                                 

 .20سورة الملك من اآلية  (1)

 .5سورة الكهف من اآلية (2)

 .1/201التصريح  - 2/359ينظر المقتضب  (3)

 .1/201التصريح  – 1/282المساعد  – 1/375ينظر شرح التسهيل  (4)

 .2/119ينظر همع الهوامع  1/374( شرح التسهيل 5)

 . 201،  1/199التصريح  – 291،  1/284ينظر أوضح المسالك  (6)

 .2/118ينظر همع الهوامع  (7)
 .1/201التصريح  – 3/1208ينظر ارتشاف الضرب  (8)

 تطلق علي ما فول أرض نجد إلي تهامة وإلي ما وراء مكة وما والها . ( أهل العالية9)
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و ) ال ( إعمالها قليل جدًا، بل لم يرد منه إال البيت الذي ذكرناه والبيت 

 والبيتان ال يبني عليهما القواعد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 613 

 املسألة السادسة

 يف باب إّن وأخواتها

 ختفيف ) لكّن (

 الك : قال ابن م

 (1)َمْنُصوُبَها وَثاِبتًا أْيضًا ُرِوَى    َوُخفََّفْت َكَأّن َأْيضًا َفُنِوى

 قال املرادي بعد الشرح : 

 وكأّن (  –وأّن  –فإن قلت : قد ذكر المصنف تخفيف ) إّن 

 وسكت عن ) لعّل ( و ) لكّن ( فما حكمهما؟ 

 قلت : أما ) لعّل ( فال تخفف . 

خففت لم تعمل، وستأتي في حروف العطف وأجاز ] وأما ) لكّن ( فإن 

أنه حكاه  (3)إعمالها مخففة قياسًا وقد حكي عن يونا (2)يونا واألخفش 

 أ.هـ (4)عن العرب [

 ويتوضيح ذلك   

ذكر النحويون أن ) إّن ( بكسر الهمزة وتشديد النون إذا خففت القياس 

 إهمالها، وسيبويه يري أن إعمالها ثابت بالنقل . 

                                                 

 .1/140ينظر حاشية الخضري علي ابن عقيل  56األلفية  (1)

 .1/328رأيهما في المساعد  (2)

 .1/328رأيه في المساعد  (3)

 .1/543توضيح المقاصد والمسالك  (4)
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: ] حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول ) إْن عمرًا قال 

 ( [ ،  (1)لمنطلُق وأهل المدينة يقرأوْن

ونقل عنهم أنهم يهملونها ] واعلم أنهم يقولون : إن زيُد لذاهب وإن 

( مها الالم لئال تلتبا بـ )إْنْن ( وألزعمرو لخير منك، لما خففها بمنزلة ) لك

  (4)التي هي بمنزلة ) ما ( التي تنفي بها [

أما ) إنَّ ( بفتح الهمزة وتشديد النون إذا خففت الثابت عن النحويين أنهم 

 يعملونها وينوي اسمها . 

 (5)أما الكوفيون فال يعملونها 

 .  و ) كأّن ( إذا ُخففت لم تلغ . وبعض النحويين ألغاها

 وقد ذكر المرادي التخفيف في النظم في هذه الثالثة وقد سكن عن )لعّل( و) لكّن ( .  

 (6): ) لعّل ( يري المرادي أنها ال تخفف وهو ما عليه النحويون  أواًل

 (. حيث يري تخفيفها ويضمر فيها ضمير الشأن . 7)خالفا ألبي علي الفارسي 

                                                 

هي قراءة ابن كثير ونافع ) إْن ( مخففة ) كاّل لَما ( مخففة كتاب السةبعة فةي القةراءات البةن  (1)

دار المعارف   الثالثةة بإعمةال ) إْن ( وتخفيةف )لَمةا(  339قي ضيف مجاهد ، تحقيق د/ شو

 . 2/218وزاد ابن الجزري وأبو أبكر النشر في القراءات العشر 

 .111سورة هود من اآلية  (2)

  هارون 2/140الكتاب  (3)

   هارون .  2/39الكتاب  (4)

 .3/1275ينظر ارتشاف الضرب  (5)

 .1/294. شرح األشموني 3/1280ينظر المرجع السابق  (6)

 74رأيةةه فةةي كتةةاب الشةةعر ألبةةي علةةي الفارسةةي ، تحقيةةق د/ محمةةود محمةةد الطنةةاحي (7)

م . والمسائل البصةريات ألبةي علةي الفارسةي ، تحقيةق د/ 1988هـ ، 1408القاهرة 

.  2/47م . شةةرح التسةةهيل 1985هةةـ ، 1405 554 – 552محمةةد الشةةاطر أحمةةد 

 .2/189همع الهوامع 
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 ) لعّل ( بسيطة أم مركبة  

 ويون في هذا اختلف النح

أن الم ) لعّل ( األولي زائدة ألنهم استعملوها كثيرًا في  (1)البصريون -1

  كالمهم عارية عن الالم .

 يرون أن الالم األولي أصلية.  (2)الكوفيون -2

وعليه أبو  (3)وقد رجح صاحب ا نصاف رأي الكوفيين في أصالة الالم

 وفيها لغات .  (4)حيان

 (5)لغاتذكر ابن خروف سبع  -أ

وأّن ( وزاد ابن مالك  –وألّن  –وعّن  –وعّل  –ولغّن  –ولعّن  –) لعّل  

 لعّلت (  –رغّن  –هي ) َرَعّن  (7). تبعه ابن عقيل (6)عليها ثالث لغات

وحكاها الكسائي عن بني تميم اهلل من  (8)أولها : ) عّل ( حكاها سيبويه

 (9)ربيعة 

                                                 

. ا نصةةاف فةةي مسةةائل  3/73  هةةارون . المقتضةةب للمبةةرد  3/332ظةةر الكتةةاب ين (1)

 وما بعدها. 218   26الخالف المسألة 

 . 3/1281وما بعدها . ارتشاف الضرب  218 / 26ا نصاف المسألة  (2)

 .224 /26المرجع السابق المسألة  (3)
 .3/1281ينظر ارتشاف الضرب  (4)

 1/451ف ، تحقيةق ودراسةة د/ سةلوى عمةر عةرب شرح جمل الزجاجي البن خةرو (5)

 هـ . 1418السعودية  –مكة  –جامعة أم القرى 
 .2/46ينظر شرح التسهيل  (6)
 .1/335ينظر المساعد  (7)
   هارون. 3/332ينظر الكتاب  (8)
 .1/374. شفاء العليل  1/334ينظر المساعد  (9)
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 (1)ثانيهما : ) لعّن ( حكاها الفراء

 (2)ثالثها : ) َعّن ( حكاها الكسائي

 (3)رابعها : ) ألّن ( في شعر امرئ القيا

 َنْبكى الدَّيّاّر َكَما َبَكى ابُن ِحَزاِم  ُعوَجا َعَلى الطَّلل الُمحيِل أَلنَّنَا 

 (5)واألخفش (4)خامسها : ) أّن ( حكاها الخليل وهشام

 سادسها ) َرَعّن ( بإبدال الالم راء والالم نونًا

وكما قالوا ) أرمعك  (6)قال ابن عقيل : ) كما قالوا : في وجل وجر (

 (7)أزمعك (

 . (8)لّغن ( بإبدال العين غينا وقيل: هما لغتنان  –سابعها : وثامنها : ) رغّن 

 (9)قال ابن عقيل : وهو األظهر لقلة هذا البدل 

                                                 

 .3/1281. ارتشاف الضرب 1/334ينظر المرجع السابق  (1)

 .3/1281. ارتشاف الضرب 1/334ينظر المرجع السابق  (2)

      استشةةهد بةةه علةةي أن ) لعةةّل ( تبةةدل عينهةةا همةةزة فيقةةال 1/111فةةي الةةدرر اللوامةةع  (3)

 ) ألن (، والصحيح أن المها أيضًا أبدلت نونًا . 

 ابن حذام شاعر قديم يقال أنه أول من بكى الديار . 

 والرواية ) لعلنا ( ويصبح ال شاهد فيه .  156ان والبيت المرئ القيا في الديو

 .1/111. الدرر اللوامع  1/334. المساعد  2/46من مواضعه شرح التسهيل 

 .1/335. المساعد  2/46ينظر شرح التسهيل  (4)

 .2/46. شرح التسهيل  1/310ينظر معاني القرآن لألخفش  (5)

 .1/335ينظر المساعد  (6)

 . 1/335 ( ينظر هامش المساعد7)

 .3/1281. ينظر ارتشاف الضرب  1/335المساعد  (8)
 .1/335المرجع السابق  (9)
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اء بداًل من تاسعها : ) رعّل ( . قال ابن عقيل وفي الغرة : ) رعّل ( بالر

 (1) الالم

وفي  (2)عاشرها : ) لعّلت ( ذكرها أبو علي في التذكرة نقله بن مالك 

 (3)غلَّ ( –لغلَّ  –ا نصاف أيضًا ) َلَعْلَن 

 (4)وهذه في اللغات جميعها ذكرها المرادي 

: ) لكّن ( ذكر المرادي أنها إن خففت ال تعمل وهو ما عليه  ثانيهما

وابن  (8)وأبو حيان (7)وابن مالك (6)والمبرد (5)النحويون منهم سيبويه

 . (12)وغيرهم (11)والسلسيلي (10)وابن عقيل (9)هشام

 .(13)ألنه لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف

: بمباينة لفظها لفظ الفعل، وبزوال موجب إعمالها وهو (14)وعلل

 االختصاص، إذ صارت يليها االسم والفعل .

 

                                                 

 .3/1281. ارتشاف الضرب  1/335المرجع السابق  (1)
 .1/335المساعد  2/46ينظر شرح التسهيل  (2)
 .225،  224  / 26ينظر ا نصاف المسألة  (3)
 .852ينظر الجني الداني  (4)
   هارون. 1/435ينظر الكتاب  (5)
 .1/150ينظر المقتضب  (6)
 .2/32. شرح التسهيل 69ينظر التسهيل  (7)
 .3/1274ينظر ارتشاف الضرب  (8)
 .1/381ينظر أوضح المسالك  (9)
 .1/328ينظر المساعد  (10)
 .1/369ينظر شفاء العليل  (11)
 .1/292ينظر مغني اللبيب  (12)
 .2/188همع الهوامع  1/369شفاء العليل  2/38ينظر شرح التسهيل  (13)
 .1/294. حاشية الصبان  1/235ينظر التصريح  – 2/188همع الهوامع  (14)
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 .(1)أجازوا إعمالها قياسًا علي ) إْن وأْن وكأْن (أما يونا واألخفش فقد 

 . (2)وأنه لم سمع من العرب ) ما قام زيُد لكْن عمرًا قائُم ( بالنصب

حكي عن يونا أنه حكاه عن العرب وضعفه ابن  (3)وقال بعضهم

 .(4)مالك

فهي  (5)وهناك نوع آخر لـ ) لكْن ( الخفيفة بأصل وضعها قال ابن هشام

 جرد إفادة االستدراك وليست عاطفة.حرف ابتداء لم

مما سبق يتبين أن المرادي استدرك على ابن مالك أنه ذكر  يتعقيب  

في ألفيته تخفيف )إّن وأّن وكأّن ( ولم يتعرض لتخفيف )لعل( ،)لكن( وذهب 

المرادي إلى أن )لعل ( ال تخفف كما أن )لكن ( إذا خففت أهملت ، وهو ما 

 عليه أكثر النحويين .

 

                                                 
 .2/188. همع الهوامع  1/369. شفاء العليل 2/38ينظر شرح التسهيل  (1)
 .1/328ينظر المساعد  (2)
 .1/294. شرح األشموني 1/328ينظر المرجع السابق  (3)
 .2/38ينظر شرح التسهيل  (4)

 .1/292ينظر مغني اللبيب  (5)
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 سألة السابعةامل

 يف باب اشتغال العامل عن املعمول

 ما يرتجح فيه النصب يف االشتغال

 قال ابن مالك : 

 َوَبْعَد مَا إْياَلُؤُه الفْعَل َغَلْب َواْختِيَر َنْصُب َقْبل ِفْعل  ِذى َطَلْب

 (1)َمْعُموِل ِفْعـل  ُمْستق رًّ َأوَّ اَل  َعاِطف  باَل َفصَْْـــل  َعَلى َوَبْعَد

 ذكر املرادي بعد الشرح يتنبيهني هما   

: تجّوز المصنف في قوله ) علي معمول ِفْعل ( وليا كذلك وإنما العطف  األول

 . علي الجمة الفعلية

 : لترجيح النصب أسباب أخر لم يذكرها هنا .  الثاني

: أن يكون اسم االشتغال بعد شبيه علي جملة فعلية نحو ) أتيت القوم  أحدها

مررت به ( و ) حتى ( هنا حرف ابتداء ولكن لما وليها في  حتى زيدًا

اللفظ بعض ما قبلها شابهت العاطفة فلو قلت : ) ضربت زيدًا حتى 

عمرو ضربته تعين رفع ) عمرو ( لزوال شبه ) حتى ( االبتدائية 

بالعاطفة . إذ ال تقع العاطفة إال بين ) كل وبعض ( ذكره في شرح 

 .  (2)التسهيل 

                                                 

 .276،  175. حاشية الخضري  79،  78األلفية  (1)

 .2/142ينظر شرح التسهيل  (2)
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: أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه أو بمضاف إليه مفعول ما يليه  والثاني

مثال األول :  قولك في جواب : ) أيهم ضربت؟ ( ) زيدًا ضربته ( 

ومثال الثاني : قولك في جواب ) غالم أيهم ضربت؟ ( ) غالم زيد  

 ضربته ( .

ُكلَّ َشْيء  َخَلْقَناُه  : أن يكون رفعه يوهم وصفًا ُمِخاّل كقوله تعالي ﴿ ِإنَّا والثالث

فالنصب فيه راجح ألن ] الرفع يوهم أن يكون ) خلقناه (  (1)ِبَقَدر  ﴾

صفة مخصصة والنصب يرفع ذلك التوهم إذ الصفة ال تفسر ناصبًا لما 

قبلها وإذا لم تكن صفة فهو خبر فيلزم عموم خلق األشياء بقدر فهو 

 (4)ّنا كّل شيء":"إ (3)[ (2)مذهب أهل السنة وقد قرئ بالرفع

 

                                                 

 . 49سورة القمر من اآلية  (1)

( هةةي قةراءة أبةةي السةمال . ينظةةر مختصةر فةةي شةةواذ ِإنَّةا ُكةةلَّ َشةْيء  َخَلْقَنةةاُه ِبَقةَدر أي ) (2)

( علةةي االبتةةداء و  ُكةةلَّويكةةون )  8/137. البحةةر المحةةيط 149القةةرآن البةةن خالويةةه 

( خبةةره  ينظةةر إمةةالء مةةا بةةه الةةرحمن ِبَقةةَدر ( و )َشةةْيء ( أو )لُكةةلَّ( نعةةت لةةـ )لَخَلْقَنةةاُه)

( في موضع خبةر للمبتةدأ والجملةة خبةر)إّن( و َخَلْقَناُه. أما األشموني فيري ) 2/250

ال( حال . وإنما كان النصب نصًا في المقصود ألنةه ِبَقَدر )

يعمل فيما قبله فال يفسر عاماًل فيه ومن ثةم وجةب الرفةع فةي 

وهو قول ابن مالك  2/80( . شرح األشموني َوُكلُّ َشْيء  َفَعُلوُه ِفي الزُُّبِرقوله تعالي )

 .2/142. ينظر شرح التسهيل 

                                             .    617،  2/616توضيح المقاصد والمسالك  (3)

 (.149هي قراءة :أبي السمال .ينظر:مختصرالشواذ البن خالويه) (4)
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 ويتوضيح ذلك   

استدرك المرادي علي ابن مالك هنا في باب ) االشتغال ( لترجيح 

 النصب أمرين : 

وإنما العطف  على معمول ِفْعل( وليا كذلك: تجوز المصنف في قوله: ) األول

 (1)تبعه األشموني  .علي الجملة الفعلية

ي ذلك المعمول إذا كان منصوبَا نحو ) لقيت محمدًا وعمرًا يستوي ف        

كلمته ( أو مرفوعًا ) قام محمُد وعمرًا أكرمته (، وإنما يترجح 

للمناسبة بين الجملتين ففي النصب يكون العطف جملة فعلية علي 

 جملة فعلية . وأما الرفع فقد عطف جملة اسمية علي جملة فعلية. 

في عطف الجمل راجحة وليا الغرض في ترجيح  (2)) والمشاكلة        

 .(3)نصب ما بعد العطف إال تعادل ظاهرًا (

: لترجيح النصب أسباب ٌأخر لم يذكرها ابن مالك هنا وقبل أن  الثاني

نستعرض في ذكر األسباب التي ذكرها المرادي لترجيح النصب ، 

يجدر بنا أن نشير إلي األسباب التي ذكرها ابن مالك لترجيح 

 . (4)لنصبا

                                                 

 . 2/79ينظر األشموني  (1)

 التناسب. (2)

 – 2/79. األشةةموني  4/2166. ينظةةر ارتشةةاف الضةةرب  2/142شةةرح التسةةهيل  (3)

 . 1/301التصريح 

 .2/615ينظر توضيح المقاصد والمسالك  – 142،  2/141شرح التسهيل  (4)
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أن يقع اسم االشتغال قبل فعل ذي طلب وهو األمر والنهي والدعاء نحو )  -1

 زيدًا اضرْب ( و ) عمرًا ال تهنه ( و ) اللهّم عبدك ارحمه ( .

أن يكون االسم بعد شيء غلب إيالؤه الفعل كاالستفهام بالهمزة ) وحيث  -2

( ) حيث زيدًا تلقاه ( و ) ما ( و ) ال ( و ) أّن ( نحو ) أزيًد اضربته 

 أكرمه ( ) ما عمرًا أهنته ( ) ال زيدًا رأيته () أّن زيدًا رأيته ( . 

 وهذان السببان أشار إليهما بقوله : 

 (1)َوَبْعَد مَا إْياَلُؤُه الفْعَل َغَلْب  َواْختِيَر َنْصٌب َقْبل ِفْعل  ِذى َطَلْب

 راد بقوله : أن يكون االسم بعد عاطف علي جملة فعلية وهو الم -3

 (2)َمْعُموِل ِفْعل  ُمْستق رًّ َأوَّ اَل   َوَبْعَد َعاِطف  باَل َفصَْْل  َعَلى 

وقد وضحناه في استدراكه عليه حين قال : ) تجّوز المصنف في قوله 

 علي معمول ِفْعل  ( . 

 بهذا يكون ابن مالك قد ذكر لترجيح النصب ثالثة أسباب 

 ثالثة أسباب ٌأخر هي : وقد استدرك المرادي عليه هنا 

أن يكون اسم االشتغال بعد شبيه بالعاطف علي جملة فعلية  أولهما :

نحو : ] ) أتيت القوم حتى زيدًا مررت به ( فـ ) حتى ( هنا حرف ابتداء 

 ] ......... 

                                                 

 .175. ينظر حاشية الخضري  78( األلفية 1)

 . 176حاشية الخضري  79المرجع السابق  (2)
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 وقوله : ) ذكره في شرح التسهيل ( 

        أقول : ونصه ] ) فإذا قلت ضربت القوم حتى زيدًا ضربت أخاه (،

و ) حتى ( حرف ابتداء ولكن لّما وليها في اللفظ بعض ما قبلها أشبهت 

العاطفة فأعطي تاليها ما تعطي تالي الواو ، فإن قلت : ) ضربتهم حتى زيدًا 

ضربته ( توكيدًا . فلو قلت : ) ضربت زيدًا حتى عمرو ضربته ( تعين رفع ) 

ة إذا ال تقع العاطفة إال بين ) عمرو ( لزوال شبه ) حتى ( االبتدائية بالعاطف

 . (3)وابن عقيل (2). وعليه ابن هشام(1)كل وبعض ( [

 وقول المرادي : ) بعد شبيه بالعاطف ( 

قال الصبان : ) إعطاء شبيه العاطف علي الجملة الفعلية حكم العاطف 

 . (4)عليها من ترجيح النصب بعده طلبًا للمناسبة بين المتعاطفين(

لكن ( في نحو ) أكرمت القوم  –خالد : ] لم تكن ) حتى وهو قول الشي  

حتى زيدًا أكرمته ( و ) ما قام بكُر لكن عمرًا ضربته ( عاطفتين بل شبيه 

بالعاطف لدخولهما علي الجمل والعاطف منهما إنما يدخل علي المفردات 

ووجه الشبه بالعاطف في ) حتى ( أن ما بعدها بعض مما قبلها وفي ) لكن ( 

 .(5)ها بعد النفي وقبل ) لكن ( ) بل ( [وقوع

                                                 

 . 1/417. ينظر المساعد  2/142شرح التسهيل  (1)

 .2/169ينظر أوضح المسالك  (2)

 .1/417ينظر المساعد  (3)

 .2/79حاشية الصبان  (4)

 .2/79ينظر حاشية الصبان .1/302التصريح  (5)
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:) ضربت زيدًا حتى عمرو ضربته ( . يري ابن مالك في شرح أما نحو

 هنا يتعين الرفع.  (1)التسهيل 

 الحق أنه ال يتعين بل يترجح كما يفيده قوله :  (2)ويري الصبان

 ..................................... (3)واَلّرْفُع ِفى َغْير الَّى مرَّ َرجَّحََْ

 إذ ال وجه لتعيينه غايته أنه حينئذ مثل ) زيد ضربته ( 

: أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه ) زيدًا ضربته ( جوابًا لـ ) أيهم  ثانيها

 (4)ضربت؟ ( أو بمضاف إليه نحو :  مفعول ما يليه ) غالم َزيد ضربته (

 في جواب ) غالم أيَّهم ضربت ؟(

مفعول ما يليه ( أي . مستفهم به منصوب فهو  قوله : ) استفهام

الموصوف بالنصب وترجح النصب هنا هو مذهب سيبويه : ) ليطابق 

 في الجملة الفعلية .  (5)الجواب السؤال ( 

وكذلك المنصوب المضاف إليه مفعول ما يليه أيضًا ليطابق الجواب 

) أّي ( ترجح  السؤال، فلو رفع اسم االستفهام نحو ) أيُّهم ضربته ( ورفعت

                                                 

 .2/142شرح التسهيل  (1)

 .2/80حاشية الصبان  (2)

 .176حاشية الخضري  79األلفية  (3)

 ينظر حاشية الصبان. (4)

   هارون. 1/93الكتاب  (5)
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الرفع تقول : ) زيد ضربته ( برفع ) زيُد ( راجحًا ليطابق الجواب السؤال في 

 . (2)وهو مذهب سيبويه  (1)االسمية 

: أن يكون رفعه يوهم وصفًا مِخاّل كقوله تعالي ﴿ ِإنَّا ُكلَّ َشْيء  َخَلْقَناُه  ثالثها

يكون )َخَلْقَناُه( صفة  ألن الرفع يوهم أن (4)فالنصب فيه راجح (3)ِبَقَدر  ﴾

مخصصة والنصب يرفع ذلك التوهم والصفة ال تفسر ناصبًا لما قبلها وعلي ذلك 

 يلزم عموم خلق األشياء بقدر خيرًا كانت أو شرًا وهو قول أهل السنة . 

وأبو  (6)وابن مالك (5)وهو ما قال به كثير من النحويين فمنهم العكبري

 (11)والسلسيلي (10)وابن عقيل (9)وابن هشام (8)والمرادي (7)حيان

 .(13)والشي  خالد (12)واألشموني 

 ولم يعتبر سيبويه مثل هذا ا يهام مرجحًا للنصب 

 (14)قال : ) فإنما هو علي قوله ) زيدًا ضربته ( وهو عربي كثير (

                                                 

 .2/80حاشية الصبان  (1)

 .4/2170  هارون . ارتشاف الضرب  1/93ينظر الكتاب  (2)

 .49سورة القمر من اآلية  (3)

.  4/441قراءة النصةب فةي اآليةة هةي قةراءة الجمهةور ينظةر القةراءة فةي الكشةاف  (4)

 .2/250إمالء ما من به الرحمن 
 .2/250ينظر إمالء ما من به الرحمن  (5)

 .2/142شرح التسهيل  (6)

 .4/2169ينظر ارتشاف الضرب  (7)

 .2/617ينظر توضيح المقاصد والمسالك  (8)

 .2/169ينظر أوضح المسالك  (9)

 .1/417المساعد  (10)

 .1/427( ينظر شفاء العليل 11)

 .2/80ينظر شرح األشموني  (12)

 .1/302ينظر التصريح  (13)
. أوضةةح المسةةالك 4/2169  هةةارون . ينظةةر ارتشةةاف الضةةرب  1/148( الكتةةاب 14)

 .2/80. األشموني  1/303التصريح  – 2/170
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ورّده الصبان ) ألنه يدفعه المقام فال ينظر إليه ويلزم قراءة األكثر 

 (1)(والوجه اعتبارًا رجحًا 

إيهام الوصفية حاصل مع النصب أيضًا  (2)ونقل الصبان عن الروداني

) خلقناه ( صفة و ) كل شيء ( منصوب بـ ) خلقناه           ألنه يجوز كونه

( مقدرًا ، ال من باب االشتغال واألصل )َخَلْقَنا ُكلَّ َشْيء  َخَلْقَناُه( مثل ﴿ َوَفَعْلَت 

ثم حذف العامل جوازًا لداللة المتأخر عليه ،وحينئذ ال  (3)َفْعَلَتَك الَِّتي َفَعْلَت ﴾

مرجح للنصب، وقد يدفع باحتمال الوصفية علي النصب ضعيف عن احتمالها 

علي الرفع، ألن الصفة ال تعمل فيما قبلها فال تفسر عاماًل لهذا وجب الرفع 

لوا أي لتأتي الوصفية التي بها استقامة المعني . إذ النصب يقتضي أنهم فع

في الزبر أي صحف األعمال كل شيء مع أنهم لم يفعلوا فيها شيئًا إذ لم 

يوقعوا فيها حينئذ فعال بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة . فإن قلت 

يستقيم المعني علي المعني إذا جعل الظرف نعتًا لكل شيء ،ألن المعني حينئذ 

 مستقيم . فعلوا كل شيء مثبت في صحائف أعمالهم وهو معني

قلت : وإن كان مستقيمًا خالف المعني المقصود حالة الرفع، إذ المراد 

فيه أن كل ما فعلوه مثبت في صحائف أعمالهم بحيث ال يغادر كبيرة كما في 

 آية 

 

                                                 

 .2/80حاشية الصبان  (1)

 .2/80المرجع السابق  (2)

 .19سورة الشعراء من اآلية  (3)

 . 53سورة القمر من اآلية  (4)
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 : (1)ونقل الشي  خالد عن ابن الشجري أنه قال

علي أن الرفع ية أجمع البصريون في هذه اآل

 أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصب . 

وقال الكوفيون النصب فيها أجود، ألنه تقدم علي ) كّل ( عامل ينصب 

وهو ) إّن ( فاقتضي ذلك إضمار ) خلقنا ( وهناك مسائل آخر يترجح فيها 

قرئ بالرفع في هذه اآلية كما عرفنا النصب لسنا بصدد الحديث عنها وقد 

 هي من الشواذ وقد ذكرنا إعرابها عند تخريج القراءة في أول المسألة .

مما سبق يتبين أن المرادي استدرك على ابن مالك أمرين في  يتعقيب  

 باب االشتغال لترجيح النصب .

أنه تجوَّز في قوله :)على معمول ِفْعل ( وليا كذلك ،إنما أحدهما :

 طف على الجملة الفعلية .الع

 لترجيح النصب أسباب ُأخر لم يذكرها هنا : ثانيهما :

 األول : أن يكون اسم االشتغال بعد شبيه بالعاطف على جملة فعلية .

 الثاني : أن يجاب به استفهام بمعمول ما يليه ، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه .

 الثالث : أن يكون رفعه يوهم وصفًا مخاًل .

 

                                                 

 .1/303ينظر التصريح  (1)
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 ملسألة الثامنةا

 يف باب االستثناء

 ما تفرتق به ) سوى ( عن ) غري (

 قال ابن مالك : 

 (1)َعَلى اأَلَصحَّ َما ِلَغْير  ُجِعاَل  وِلِسوى ُسًوى َسَواء  اْجَعاَل

 قال املرادي بعد الشرح   

لـ ) غير ( في جميع  (2)) فإن قلت : ظاهر قوله ) ما لغير ( مساواتها

 لك بل افترقا في أمرين : األحكام وليا كذ

أّن المستثني بـ ) غير ( قد يحذف إذا فهم المعني نحو : ) ليا غير (    األول

 بالضم والفتح وبالتنوين بخالف ) سوى ( . 

   أن ) سوى ( يقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكالم بخالف    الثاني

جر المستثنى  ) غير ( قلت إنما ساوى بينهما فيما ذكره لـ ) غير ( من

 وإعرابها بإعراب ما بعد ) إال ( في جميع األحكام . 

يلزمه أنه يجوز في المعطوف علي المستثنى بها اعتبار فإن قلت:

 المعني كما جاز في )غير( . 

                                                 

 .1/209حاشية الخضري  98األلفية  (1)

 الضمير المقصود هنا ) سوى ( . (2)
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 قلت : ال يبعد أن يلتزمه قياسًا .

هـ . بعد ذكره ] جّوز  (1)وقوله في التسهيل : تساويها مطلقًا ) ِسوى (

 أ.هـ  (2)لمعني في المعطوف علي مجرور ) ظاهر في إجازته ( [اعتبار ا

 ويتوضيح ذلك  

يفهم من كالم ابن مالك أن ) سوى ( تساوي ) غيرًا ( في جميع األحكام 

 وهو ما صرح به في التسهيل ) قوله ) تساويها مطلقا سوى ( 

ا أي أنها : تجر المستثنى وتعرب إعراب ما بعد ) إال ( مثل ) غير ( ألنه

 بمعني ) غير ( وهذه مسألة أفاض فيها النحويون ولسنا بصدده اآلن . 

 وقد استدرك املرادي علي ابن مالك يف النظم أنها يتفرتق يف أمرين   

أن المستثنى بـ ) غير ( قد يحذف إذا فهم المعني نحو ) ليا غيُر (  أوهلما :

ر ( بـ ) بالضم والفتح والتنوين بخالف ) سوى ( وذلك إذا سبقت ) غي

ليا ( وهو ما صرح به ابن مالك في شرح التسهيل : ) فيقال : 

قبضت عشرة ليا إال وليا غيُر وغيَر . فاألول علي تقدير ليا غيُر 

 . (3)ذلك مقبوضًا والثاني : علي تقدير : ليا المقبوض غيَر ذلك (

 وقد اختلف النحويون يف حركة ) غري ( : 

                                                 

 .2/312ينظر شرح التسهيل  199التسهيل  (1)

 . 683،  2/682توضيح المقاصد والمسالك  (2)

 .2/317شرح التسهيل  (3)
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الحالتين ) الضم والفتح ( كحالها حين كانت  : يراه معربًا في (1)األخفش -1

  منّونة وسقط التنوين لنية ا ضافة وذلك ألن المضاف إليه ثابت في التقدير.

: أن بعض العرب ينون ) غيرًا ( ألنه في اللفظ  (2)وُنقل عن ابن خروف -2

) ليا غيٌر وغيرًا ( بالتنوين والمرفوع علي هذا     غير مضاف فيقال :

لمنصوب الخبر والمقدر في حالة الرفع الخبر وفي حالة النصب االسم وا

 االسم وهو واضح . 

: أن تنوينه ينبغي أن يكون علي وجه الرفع والنصب  (3)ويري السيرافي -3

أي أنه معرب ألن تنوينه إما للصرف وإما للتعويض من المضاف إليه 

 وأيهما كان لزم كون ما هو فيه معربًا . 

 والمبرد إلي أن الضمة في ) غيُر ( ضمه بناء . (4)وذهب الجرمي

قال في المقتضب : ) هذا باب ما حذف من المستثنى تخفيفًا واجتزئ بعلم 

المخاطب وذلك قولك : ) عندي درهم ليا غيُر ( أردت ليا غيُر ذلك فحذفت 

 .(6)وعليه أكثر المتاخرين (5)وضممت كما ضمت قبُل وبعُد ( )ألنه غاية ( 

 .(7)لرأي لسيبويهونسب هذا ا

                                                 

 .1/595المساعد  3/1549ينظر ارتشاف الضرب  (1)

 .1/596المساعد  2/317ينظر شرح التسهيل  (2)

 .2/317ينظر المرجع السابق  (3)

 .1/595المساعد  3/1549( ينظر ارتشاف الضرب 4)

 .129،  4/429المقتضب  (5)

 .1/595المساعد  3/1549. ارتشاف الضرب  2/317ينظر شرح التسهيل  (6)

 .3/1549ف الضرب ارتشا (7)
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وليا بصحيح، فقوله: ليا فيه ما يشير أو يفهم منه أنه قال بهذا 

الرأي حيث قال في الكتاب : ) هذا باُب يحذف المستثنى فيه استخفافًا وذلك 

) ليا إال ذاك وليا غيُر       قولك : ليا غيُر ( و ) ليا إاّل ( كأنه قال : 

 (1)فاًء بعلم المخاطب ما يعني (ذاك ( ولكتهم حذفوا ذلك تخفيفًا واكت

 ) ليا غيُره وغيَره ( ) ولم يكن غيُره وغيَره (  (2)وأجاز األخفش

فيحذف االسم أو الخبر مع ) غيره ( مضافة لحذفها مع ) ليا ( وليا 

 .(3)له علي ذلك دليل غير القياس قاله ابن مالك 

إنما  غير (فيري : ) أن الحذف الذي استعملوه بعد )  (4)أما السيرافي

غير( بعد ) ليا ( ولو كان مكان ) ليا ( غيرها من يستعمل إذا كانت )

 ألفاظ النفي لم يجز الحذف ( .

  (ولم يجز )لم يكن غيُره و غيَره وعليه فقد أجاز ) ليا غيُره و غيَره (

 ) سوى ( وهي بخالف ذلك  : ثانيهما

 ) غير (  ) سوى ( تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكالم بخالف

: ) فإن قيل : فلم استجيز الوصل بـ )  (5)قال ابن مالك في شرح التسهيل

 سوى ( ولم يستجز بـ ) غير ( وهما بمعني واحد فعن ذلك جوابان : 

                                                 

   هارون .  345،  2/344ينظر الكتاب  (1)

 .1/596المساعد  3/1549ينظر ارتشاف الضرب  (2)

 .2/318ينظر شرح التسهيل  (3)

 .1/596المساعد  3/1459. ارتشاف الضرب  2/318ينظر المرجع السابق  (4)

 .2/316ينظر المرجع السابق  (5)
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: أن هذا من النوادر كنصب ) غدوًة ( بعد ) لدْن ( وكإضافة ) ذى (  أحدهما

 إلي ) تسلم ( في قولهم : ) اذهب بذى تسلم ( .

: أن ) سوى ( الزمة ا ضافة لفظًا ومعني َفشّبه بـ ) عند ولدى ( في  نيالثا

( وصل به معاملتها ولم تعامل )غيرذلك مع كثرة االستعمال فعومل بال

 لفظًا(.معاملة ألنها قد تنفك عن ا ضافة)هذه ال

 إذن فما موضع ) سوى ( من اإلعراب ؟ 

 جاز أن تكون موضعها بعد الموصول  (1)الجواب

 رفعا علي أن تكون خبرًا لمبتدأ مضمر. -1

     وأن تكون حال وقبله ) ثبت ( مضمرًا كما أضمر قبل ) أّن ( في قولهم -2

 ) ال أفعل ذلك ما أّن حراء مكانه (

 وأن يكون خبر مبتدأ محذوف علي أن يكون مبنيًا  بهامه وإضافته إلي مبني . -3

 رة لمذهبه بأمرين هما : وقد نقل المرادي عن ابن مالك أنه استدل نص

: إجماع أهل اللغة علي أن معني قول القائل ) قاموا سواك وقاموا غيرك  أحدهما

 واحد ( وأنه ال أحد منهم يقول : ) إن سوى ( عبارة عن مكان أو زمان . 

: أن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وأنها ال تتصرف والواقع في  والثاني

 .(2)خالف ذلك كالم العرب نثرًا ونظمًا

 .(3)وأكثر فيه وفي شرح التسهيل من االستشهاد علي تصرفها

                                                 

 .  317،  2/316ينظر المرجع السابق  (1)

 .  316،  2/315ينظر شرح التسهيل  680،  2/671توضيح المقاصد والمسالك  (2)

 . 317،  2/316ينظر شرح التسهيل  (3)
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 وهو منقول عن الزجاجي  (1)قال المرادي 

 .(2)وقد رده المرادي حيث يري أن ما استدل به ال ينهض دليال علي دعواه

وذهب الخليل وسيبويه إلي أن ) سوى ( ظرف ال يتصرف إال في 

 .(3)ضرورة الشعر

 .(4)ثر البصريينوإليه ذهب أك

أن ) سوى ( تقع ظرفا كثيرًا وغير ظرف  (5) وهناك مذهب ثالث للرماني

 .(8)وعليه األشموني  (7)وارتضاه ابن هشام (6)قليال وبه قال المرادي

 (9 )وقد قمت بدراسة هذه المسألة بتوسع

مما سبق يفهم من كالم ابن مالك في ألفيته أنه سّوى بين  يتعقيب  

( في جميع األحكام ، وهو ما صرح به أيضا في التسهيل ، )سوى ( و )غير

غير أن المرادي استدرك عليه ذلك ،وصرح أن )سوى( تفترل عن )غير( 

 في أمرين. 

                                                 

 .2/681ينظر توضيح المقاصد والمسالك  (1)

 .2/681ينظر المرجع السابق  (2)

   هارون . 1/408، 2/350ينظر الكتاب  (3)

 . 2/679. توضيح المقاصد والمسالك  2/44ابن يعيش  4/349ينظر المقتضب  (4)

همع الهوامع شرح جمع الجوامةع للسةيوطي صةححه  2/282ينظر أوضح المسالك  (5)

دار المعرفةةة للطباعةةة والنشةةر بيةةروت    1/201السةةيد محمةةد بةةدر الةةدين النعةةاني 

 األولي 

 .2/682ينظر توضيح المقاصد والمسالك  (6)
 .2/282ينظر أوضح المسالك  (7)

 .2/160ر شرح األشموني ينظ (8)

بحث تقدمت به لنيل درجة أسةتاذ مسةاعد بعنةوان آراء العكبةري النحويةة والصةرفية  (9)

 .  23 – 12في شرحه لألمية العرب ( المسألة األولى صـ 
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أن المستثنى بـ ) غير ( قد يحذف إذا فهم المعني نحو ) ليا  أوهلما : 

 غيرَََُِ ( بالضم والفتح والتنوين بخالف ) سوى ( .

( تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكالم أن ) سوى  ثانيهما :

 بخالف ) غير ( بخالف )غير( .
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 املسألة التاسعة

 يف باب اإلضافة

 قال ابن مالك : 

 (1) َوِتْلَك َمْحَضُة َوَمْعَنِوّيةْ   ّوذي ا َِْضاَفة ِاْسُمَها َلْفظّيْة 

 قال املرادي بعد الشرح يف تنبيهات له :

 المصنف هنا نوعين مما ال يتعرف با ضافة الثالث : أهمل 

أحدهما : ما وقع موقع ال تقبل التعريف نحو ) ُرّب رجل وأخيه ( و ) كم ناقة  

 ذلك جهده وطاقته ( .    وفصيلها ( و ) فعل 

 (2)ونحو ................................. اَل َأبّاك ُتَخوَّفْيِني

لحال ال تكون معرفة و ) ال ( في . وا(3)ألن ُرّب وكم يجران المعارف

 المعرفة . 

                                                 
 .  2/4حاشية الخضري  117األلفية  (1)
 .. وهو ألبي حية النميري . ......ُبّد َأنَّي ُماَلل  ......وتمامه : َأَبا الّموت اّلذي اَل  (2)

مضةةارع مرفةةوع بةةالنون المحذوفةةة تخفيفةةًا أصةةله ) تخةةوفينني ( ويةةاء  –ا عةةراب : تخةةوفيني 
 المخاطبة فاعل . والنون الموجودة نون الوقاية والياء التي بعد نون الوقاية مفعول به . 

للجنا وإضةافتها إلةي  الشاهد : ) ال أباك ( حيث استعمل كلمة ) أبا ( اسمًا لـ ) ال ( نافية
ضةةمير المخاطبةةة أراد ) ال أبةةا لةةك ( أضةةاف إلةةي المجةةرور بةةالالم وأن الةةالم مقحمةةة ال 

 اعتداد بها . 
 وفي هذا البيت كالم كثير لسنا بصدده . 

.  3/226،  63، 2/60شةرح التسةهيل  73. التسةهيل  2/105من مواضعه ابن يعيش 
،  2/288همع الهوامةع 2/26تصريح شذور الذهب ال 3/528شرح الكافية الشافية 

289  . 
 ( صوابه ألن ُرّب وكم ال يجران المعارف .3)
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ثانيهما : ما ال يقبل التعريف لشدة إبهامه كـ ) غير ومثل وحسب ( وزعم 

تتعرف إذا وقعت  (2)غير( ال تتعرف أبدا . وقال السيرافيأن ) (1)المبرد

 بين متضادين .

و ) وزعم ابن السراع أنه إذا كان المغاير والمماثل واحداًََ كانت ) غير ( 

 .(3)مثل ( معرفتين

: وقد يعني بـ ) غير ( و ) مثل ( مغايرة خاصة (4)قال في شرح التسهيل

        ومماثلة خاصة فيحكم بتعريفها وأكثر ما يكون ذلك في ) غير ( إذا وقع

 ) غير ( بين ضدين . 

أن يعمل علي هذا قوله تعالي  (5)وأجاز بعض العلماء منهم السيرافي

لوقوع ) غير ( فيه بين متضادين وليا بالزم 

فنعت به النكرة مع وقوعه  (7)لقوله تعالي 

 أ.هـ  (9)/(8)بين متضادين

                                                 

 .  2/227، شرح التسهيل  4/443،  2/273ينظر المقتضب  (1)

 .  2/245رأيه في شرح األشموني  (2)

 أقول كالم ابن السراع في األصول يخالف المرادي. (3)

هن إذا أضفن إلي المعةارف لةم يتعةرفن ألنهةن لةم قال : ......... فأما مثل وغير وسوي فإن

المسةةاعد  4/1803ينظةةر ارتشةةاف الضةةرب  2/5ُيخصَّصةةن شةةيئا بعينةةه ، األصةةول 

2/331  . 

 .  227،  3/226ينظر شرح التسهيل البن مالك  (4)

 .  3/226ينظر المرجع السابق  (5)

 .  7سورة الفاتحة من اآلية  (6)

 .  37سورة فاطر من اآلية  (7)

 .  3/227) ضدين ( بداًل من ) مضادين ( ، ينظر شرح التسهيل  174في التسهيل  (8)

 .  791،  2/790توضيح المقاصد والمسالك  (9)
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 ويتوضيح ذلك   

ر أن ا ضافة سميت لفظية ألن فائدتها في اللفظ وتسمي مجازية وغي

محضة ثم إن ا ضافة المحضة سميت محضة ألنها خالصة من شائبة 

االنفصال وهي التي تفيد التخصيص والتعريف والتي تفيد التخصيص هي 

التي تضاف إلي نكرة والتي تفيد التعريف هي التي تضاف إلي معرفة هذا 

 المقصود في النظم . 

با ضافة  وقد استدرك المرادي علي ابن مالك نوعين مما ال يتعرف

 . (1)وهو ما استدركة أيضًا األشموني 

 .(2)وهذان النوعان من ا ضافة ذكرهما ابن مالك في التسهيل وشرحه

: ما وقع موقع نكرة ال تقبل التعريف نحو ) ُرب رجل وأخيه ........ (  أحدهما

األمثلة التي ذكرها في استدراكه صورها صور المعارف تقديرًا 

 وواجب تنكيرها . 

ال ابن مالك : ) وتقدير تنكيرها واجب لوقوع كل واحد منها موقع ما ق

 . (3)ال يكون معرفة (

كم ( ال يجران إال نكرة . لكن إضافته محضة  –وعلة ذلك أن ) ُرّب 

 .(5)دون التعريف (4)مفيدة التخصيص 

                                                 

 . 2/244ينظر شرح األشموني  (1)
 .  227،  3/226، شرح التسهيل  174ينظر التسهيل  (2)

 .  3/226شرح التسهيل  (3)

 .  2/244ينظر حاشية الصبان  (4)

 .  2/26التصريح  (5)
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ونحو ) فعل ذلك جهده وطاقته ( أي حال كونه جاهدًا ومطيعًا والحال ال 

 . ) ال أباك تخوفيني ( .  تكون معرفة

حسب ( ) وال  –مثل  –: ما ال يقبل التعريف لشدة إبهامه كـ ) غير  ثانيهما

فرل بين قولك رأيته ورجاًل غيره وقولك رأيته ورجاًل آخر ( وكذا ال 

فرل بين قولك : ) رأيته ورجال مثله وبين قولك : رأيته ورجاًل آخر ( 

ل وصفه بالمماثلة إذا كان لكن كل ما صدل وصفه بالمغايرة صد

الجنا واحد وكذا ال فرل بين قولك : ) رأيته ورجال حسبك من رجل ( 

وبين قولك : ) رأيته ورجاًل كافيًا ( فيما يراد من الرجال فال يزول 

 .(1)بإضافته هذه وأمثالها إلي المعارف مما تقدم إال ما يعتد بزواله (

ال ألنها بمعني مماثل ومغاير ألنها بمعني اسم الفاعل الذي بمعني الح

 . (2)ومشابه فإضافتها للتخفيف

وعليه المبرد حيث يري أن ) غير ( ال تتعرف أبدًا  (3)وهو رأي سيبويه 

حيث قال : فأما مررت برجل غيرك ( فال يكون إال نكرة ألنه مبهم في الناس 

 .(4)أجمعين فإنما يصح هذا ويفسد بمعناه 

وكل من المرادي وأبي حيان وابن عقيل ذكر هذا الرأي عن المبرد  

 .(5)والسلسيلي 

                                                 

 .  3/226شرح التسهيل  (1)

 ينظر التصريح  2/244حاشية الصبان  (2)

، شةةةرح التسةةةهيل 2/273هةةةامش المقتضةةةب  –  هةةةارون  3/349ينظةةةر الكتةةةاب  (3)

 .  2/791توضيح المقاصد والمسالك  – 3/226

 . 4/288المقتضب  (4)
المسةاعد  3/1803رب ارتشةاف الضة – 2/791ينظر توضةيح المقاصةد والمسةالك  (5)

 .  2/703شفاء العليل  – 2/331
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وقد استدرك الشي  عضيمة علي المبرد أنه يقول إن ) غير ( تتعرف 

 .(1)با ضافة وذلك في موطن آخر من المقتضب

في قوله تعالي (2)حيث جعلها نعتا لـ ) الذين ( 

 . 

 حيث يري أن ) غير ( نعت لـ ) الذين (  (3)تبعه ابن خالويه 

إذن فقد اضطرب المبرد في ) غير ( مرة يري أنها ال تتعرف أبدًا ومرة 

 أخرى يري أنها تتعرف إذا أضيفت إلي معرفة . 

أما أبو حيان فإنه يري أن إضافة غيرك وأخواتها مأخذها السماع 

 . (5)واختاره في النكت الحسان ( 4)رك و ِشْبِهك ومِثَلك ....(والمسموع ) َغي

ويري ابن مالك في شرح التسهيل أيضًا أنه قد يعني بغير ومثل مغايرة 

خاصة ومماثلة خاصة فيحكم بتعريفها وأكثر ما يكون ذلك في ) غير ( إذا 

 :  (6)وقع بين ضدين كقوله 

                                                 

 . 4/288ينظر هامش المقتضب  (1)

 .  4/423ينظر المقتضب  (2)

، طبع تحةت  33،  32ينظر باب إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم البن خالويه (3)

القاهرة . –مكتبة المتنبي  –حيدر آباد  –إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية 

 .  4/1802ارتشاف الضرب  (4)

 . 2/27ينظر التصريح  118،119النكت الحسان في شرح غاية ا حسان  (5)

 .  2/244قائله أبو طالب كما في شرح األشموني  (6)

الشةةاهد : )المغلةةوب غيةةر الغالةةب( )المسةةلوب غيةةر السةةالب( ، حيةةث وقعةةت ) غيةةر ( بةةين 

 متضادين لذا كانت معرفة . 

 3/226، شةةةةرح التسةةةةهيل  916،  2/563الكافيةةةةة الشةةةةافية  مةةةةن مواضةةةةعه : شةةةةرح

 .  2/245األشموني 
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 (1)سلوُب غيَر السالِبوليُكن الم  فليكن المغلوُب غيَر الغالِب 

 وقد وضح األمشوني هذا بقوله   

ين بخالف ( بين ضدين يرتفع إبهامه ألن جهة المغايرة تتع] فبوقوع)غير

مررت برجل  غيِرك( وكذا مثل إذا أضيفت إلي معرفة خلوها من ذلك كقولك:)

دون قرينة تشعر بمماثلة خاصة فإن ا ضافة ال تعرفه وال تزيل إبهامه فإن 

 (2)ف إلي معرفة وقارنه ما يشعر بمماثلة خاصة تعرف هذا كله[ أضي

أن يحمل علي هذا قوله تعالي (3)وأجاز السيرافي

 فقد وقعت ) غير ( فيه بين متضادين .  (4)

 وليا ذلك بالزم حيث يشكل عليه قوله تعالي 

و ) غير ( وقعت بين متضادين وأضيفت إلي معرفة ومع هذا ُقصد بها 

النكرة لذا أجيز أن يكون ﴿ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم ﴾ ) بدال ( وليا ) نعتا ( مع 

لم يقصد به تعيين فهو في معني  الحكم بتنكيره ألن 

الليل( ظه لفظ معرفة كما يجوز أن ينعت )نكرة فيجوز نعته بنكرة وإن كان لف

                                                 

 . 3/226شرح التسهيل  (1)

 .  2/245شرح األشموني  (2)

 .  227،  3/226ينظر شرح التسهيل  (3)

 .  7سورة الفاتحة من اآلية  (4)

 . 37سورة فاطر من اآلية  (5)
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ألن الليل وإن  (1)بـ ) نسل  ( في قوله تعالي 

ن فلذلك كان في صورة معرفة فهو في المعني نكرة إذ لم يقصد به ليل معي

 نعت بجملة والجمل ال ينعت بها إال النكرات . 

وإلي هذا الوجه أشار الفراء والزجاع ورجحه أبو علي الشلوبين نقله 

 .(2)ابن مالك

مما سبق يتبين أن المرادي استدرك علي ابن مالك نوعين مما  يتعقيب  

 ال يتعرف با ضافة :

 ) ُرّب رجل  وأخيه ( . : ما وقع موقع نكرة ال تقبل التعريف نحو أحدهما

 : ما ال يقبل التعريف لشدة إبهامه كـ ) غير ، مثل ( . ثانيهما

 

                                                 

 . 37سورة يا من اآلية  (1)

 . 3/227هيل ينظر شرح التس (2)
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 املسألة العاشرة

 يف باب عطف البيان

 ) ما يتعني أن يكون عطف بيان (

 قال ابن مالك : 

 (1)َوَلْيَا َأْن ُيْبَدَل ِباْلَمْرِضّى  َوَنْحو ِبْشر  َتاِبِع الَبْكِرىّ 

 الشرح يف يتنبيه له   قال املرادي بعد 

 استدرك علي المصنف أمور ينفرد بها عطف البيان لم يتعرض لها : 

األولي : أن يفتقر الكالم إلي ربط وال رابط إال التابع نحو ) هند ضربت الرجل 

 أخاها ( .

الثانية :" أن يضاف أفعل التفضيل إلي عام ويتبع بقسةيمة نحةو ) زيةد أفضةل 

 النساء والرجال (  الناس الرجال والنساء أو

 الثالثة : أن يتبع الموصوف به أيضًا بمضاف نحو ) يا أيُّها الرجل غالم زيد  ( .

   نحو ) بأي الرجلين زيد وعمةرو  (2)الرابعة : أن يتبع بمجرور ) أي ( بمفضل

 مررت ( 

                                                 

 .2/60. حاشية الخضري 165األلفية  (1)

 4/1945سيال الكالم يقتضي ) بفاصل ( بالصاد وليا بالضةاد كمةا فةي االرتشةاف  (2)

 .5/194، وهمع الهوامع  2/133التصريح  –
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نحةو ) كةال الةرجلين زيةد وعمةرو قةال  (1)الخامسة : ] أن يتبع ) كال ( بمفضةل

ل أخرى في باب النداء وهي مفهومة من تعليل ) يةا غةالم ذلك ( ومسائ

 أ.هـ  (3)[ (2)يعمرًا ( فال حاجة لذكرها

 ويتوضيح ذلك 

ذكر ابن مالك في النظم أن كل ما حكم عليه بأنه عطف بيةان جةائز جعلةه 

بداًل إال في موضعين أشار إلي أحدهما في نحو ) يا غالم يعمةرا ( واآلخةر فةي 

 كري في قول الشاعر : نحو ) بشر( تابع الب

 (4)َعليه الطَّْيُر َتْرُقُبُه ُوُقوَعا  التَّاِرِك الَبْكرّى ِبْشر   َأَنا اْبُن

ففي هاتين المسألتين يتعين أن يكون التابع ) عطف بيان ( وال يجوز أن 

 يكون ) بدال ( ولسنا بصدد الحديث عن هاتين المسألتين . 

                                                 

 صوابه ) بمفصل ( بالصاد . (1)

 855-2/455مغنةةي اللبيةةب  1946 – 4/1944هةةذه المسةةائل فةةي ارتشةةاف الضةةرب ( 2)

 . 196 – 5/193همع الهوامع  134 – 2/132التصريح  – 88،  3/87األشموني 

 .2/992توضيح المقاصد والمسالك  (3)
( قائله المةرار األسةدى مةن قصةيدة يفتخةر فيهةا بةأن جةده قتةل بشسةر بةن عمةرو زوع 4)

 الخرنق أخت طرفة بن العبد والبيت من الوافر . 

لبكري . المنسوب إلي بكر بن وائل / ترقبة . تنتظةره اللغة : التارك اسم فاعل من ترك / ا

. 

المعني : يصف نفسه بالشةجاعة وأنةه ابةن الةذي تةرك البكةرى بشةرًا مجنةداًل فةي العةراء  

مثخنًا بالجراح تنتظر الطير خروع روحه لتهبط عليه وتنهش في جسةده فهةو شةجاع 

 من نسل شجاع . 

تعةةين فيةةه أن يكةةون عطةةف بيةةان علةةي ) الشةةاهد ) التةةارك البكةةرى بشةةر ( فةةإن ) بشةةر ( ي

 البكرى ( وال يجوز أن يكون بداًل .

. شةرح الكافيةة  73،  3/72ابةن يعةيش  1/135. األصول  1/182من مواضعه الكتاب 

 382،  2/234. شرح الكافيةة للرضةي  3/327. شرح التسهيل  3/1196الشافية 

. شةذوذ  2/991 . توضةيح المقاصةد والمسةالك 4/1944. ارتشاف الضرب  395، 

.  2/222. شرح ابن عقيل 2/245المساعد  3/351. أوضح المسالك  436الذهب 

 . 5/194. همع الهوامع  2/133التصريح  3/87. األشموني  2/764شفاء العليل 
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النظم مسائل ُأخر ينفرد ويتعةين  وقد استدرك المرادي علي ابن مالك في

 فيها عطف البيان وال يجوز أن يكون ) بداًل ( . 

األولي
: أن يفتقر الكالم إلةي رابةط وال رابةط إاّل التةابع نحةو ) هنةُد ضةربت  (1)

الرجل أخاها ( وعلل له األشموني قال : ) وزيةُد جةاء الرجةل أخةوه ألن 

مةةن األولةةي بخةةالف  البةةدل فةةي التقةةدير مةةن جملةةه أخةةرى فيفةةوت الةةربط

 (2)العطف (

فـ ) أخاها ( يتعين كونه عطف بيان علي ) الرجةل ( وال يجةوز أن يكةون 

بدال ألنه ال يصح االستغناء عنةه الشةتماله علةي ضةمير رابةط للجملةة الواقعةة 

خبرًا لةـ ) هنةدا ( والةرابط هنةا الضةمير المضةاف إليةه ) األي ( الةذي هةو تةابع 

) بيانةا ( ال )      كةالم فوجةب أن يعةرب ) أخاهةا (للرجل فلو أسقط لةم يصةح ال

بدال ( ألن البدل علي نية تكرار العامةل فكأنةه فةي جملةة أخةرى فتخلةو الجملةة 

 (3)المخبر بها عن رابط 

الثانية 
(4)

أن يضاف أفعل التفضيل إلي عام ويتبع بقسيمة نحو ) زيُد أفضل  : 

 النساء والرجال (  الناس الرجال والنساء أو

ألنه لو نوي إحالل الرجال محل الناس لنوى إحالل ما عطف عليةه وهةو 

النساء محةل النةاس فيكةون التقةدير ) زيةد أفضةل النةاس ( وذلةك ال يجةوز ألن 

                                                 

 .5/195. همع الهوامع  2/458مغني اللبيب  4/945ينظر ارتشاف الضرب  (1)

 .2/426المساعد  3/87شرح األشموني  (2)

 .2/60حاشية الخضري  436شذوذ الذهب  2/132التصريح  (3)

 .5/194. همع الهوامع 2/458. مغني اللبيب  4/1945ينظر ارتشاف الضرب (  4)
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اسم التفضةيل إذا قصةد بةه الزيةادة علةي مةن أضةيف لةه يشةتر  فيةه أن يكةون 

 . (1)منهم ومن ثم خطئ من قال أن أشعر ا نا والجن

الثالثة
(2)

رجةل غةالم يتبع الموصوف به أيضًا بمضةاف نحةو ) يةا أيهةا ال أن : 

( ) عطف بيان ( وليا ) بداًل ( إذ علةي البدليةة زيد ( هنا يتعين ) غالم

 .(3)يلزم وصف ) أّى ( بما ليا فيه ) أل (

الرابعة
(4)

أن يتبع مجرور ) أّى ( بفاصل نحو ) بةأي الةرجلين زيةد وعمةرو  : 

إحةةالل ) زيةةد ( مةةا عطةةف عليةةه وهةةو ) مةةررت ( وذلةةك ] ألنةةه لةةو نةةوي 

عمرو ( محل الرجلين لزم إضافة ) أّى ( إلي المعرفة المفةردة وهةي ال 

تضةةاف إليهةةا إال إذا كةةان بينهمةةا جمةةع مقةةدر نحةةو ) أّى زيةةد أحسةةن ( 

بمعني أي أجزائه أحسن أو عطف علي ) أّى ( مثلها نحو : ) أّى وأيةك 

 .(5)فارس األحزاب ([

اخلامسة
(6)

تبع مجرور ) كال ( بمفصل  وذلك ) ألنةه لةو نةوي إحةالل ) أن ي : 

زيد ( مع ما عطف عليه وهو ) عمرو ( محل ) أخويك ( لةزم إضةافة ) 

 (7)كال ( إلي مّفرل وهي إنما تضاف إلي مثني غير مّفرل (

 واستثناء هذه الصور والصورتين اللتين ذكرهما الناظم 

                                                 

 .3/87. األشموني  2/133ينظر التصريح  (1)

 .2/133التصريح  – 2/458مغني اللبيب  (2)

 .4/195همع الهوامع  (3)

 . 5/1995. همع الهوامع 2/458ي اللبيب . مغن4/1945ينظر ارتشاف الضرب  (4)

 .2/133التصريح  (5)

 .5/195. همع الهوامع  2/458. مغني اللبيب 4/1945ينظر ارتشاف الضرب  (6)

 .2/133التصريح  (7)
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 (1)ه محل األول () مبني علي أن البدل ال بد أن يصلح لحلول

الثةةةواني مةةةا ال يغتفةةةر فةةةي  وفيةةةه نظةةةر : ) ألنهةةةم كثيةةةرا مةةةا يغتفةةةر فةةةي

 (2)(األوائل

] وقد جوزوا في ) إنك أنت ( كون ) أنت ( تأكيدا وكونةه بةداًل مةع أنةه ال 

 (3)يجوز ) إن أنت ( [

يقةال فةي نعةم الرجةل زيةد أن  وقد نقل الصبان )وفي المسةتوفي أولةي مةا

 .(4)لرجل ( وال يلزم أن يجوز نعم زيد (( بدل من ) ا)زيد

مما سبق يتبين أن المرادي استدرك  علي ابن مالك في النظم يتعقيب  

 مسائل ينفرد بها عطف البيان ، وال يكون  بداًل ،منها : 

_ أن يفتقر الكالم إلي رابط، وال رابط إاّل التابع ، نحو: ) هنٌد ضربت الرجل 1

 أخاها ( .

 به أيضًا بمضاف ، نحو: ) يا أيُّها الرجل غالم زيد ( _ ن يتبع الموصوف2

                                                 

 .2/133ينظر التصريح  3/88حاشية الصبان علي األشموني  (1)
 .3/88. حاشية الصبان  2/33ينظر التصريح  2/692مغني اللبيب  (2)

 .3/88. حاشية الصبان  2/33ينظر التصريح  2/133التصريح  (3)

 .2/133ينظر التصريح  3/88حاشية الصبان  (4)
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 املسألة احلادية عشرة 

 يف باب عطف النسق

 ) عطف الفعل علي الفعل (

 قال ابن مالك : 

 (1)َوَعْطُفَك الِفْعَل َعَلى اْلفْعِل َيِصْح .....................................

 قال املرادي بعد الشرح يف تنبيه له : 

 المصنف شرطا في عطف الفعل وهو اتحاد زمانهما  أهمل

أن يكةون بصةيغة الماضةي أو  –أعنةي  –فإن قلةت : فهةل يشةتر  اتحةاد اللفةظ 

 بصيغة المضارع ....؟ 

قلت : ال يجوز عطف الماضي علي المضارع نحو : 

 وعكسه نحو  2

 3 

 وإنما ساغ ذلك التحاد زمانهما 

                                                 

 .2/67. حاشية الخضري  3/119. شرح األشموني  174األلفية  (1)

 .98سورة هود من اآلية  (2)

 .10سورة الفرقان من اآلية  (3)
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فإن قلت : ليا هةذه المثةل مةن عطةف الفعةل علةي الفعةل وإنمةا هةي مةن 

 عطف جملة علي جملة . 

ها إنما هةو عطةف الفعةل علةي الفعةل ألن فاعةل قلت : لما كان الغرض من

الفعل الثةاني هةو فاعةل الفعةل األولةي صةح أن يقةال : ) إنهةا مةن عطةف الفعةل 

 .هـ5(  1)علي الفعل (

************************** 

 ويتوضيح ذلك 

أجاز ابن مالك عطةف الفعةل علةي الفعةل علةي إطالقةه نحةو محمةد حضةر 

 وجلا ويقوم ويقعد . 

المرادي عليه أنه لم يشتر  ) اتحاد زمانهما وهو مةا ذكةره وقد استدرك 

 النحويون شرطًا لعطف الفعل علي الفعل .

منهم ابن مالةك حيةث قةال : ] ونبهةت علةي جةواز عطةف الفعةل الماضةي 

علي المضارع والمضارع علي الماضةي إذا كةان زمانهمةا واحةدًا 

 ](4 ) 

                                                 

 .2/1033توضيح المقاصد والمسالك  (1)

 .10سورة الفرقان من اآلية  (2)

 .4سورة الشعراء من اآلية  (3)

 .384،  3/383شرح التسهيل  (4)
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 (4)وابةةةةن عقيةةةةل  (3)وابةةةةن هشةةةةام(2)والمةةةةرادي  (1)وعليةةةةه أبةةةةو حيةةةةان

فقد عطف ) يجعل ( الفعل المضارع المجزوم  (6)والشي  خالد  (5)واألشموني 

        علةةي موضةةع ) جعةةل ( الماضةةي الةةذي هةةو جةةواب الشةةر  وهةةو بمنزلةةة رّده 

جةةزم عطفةةا علةةي جةةواب الشةةر   ) فظلةةت ( الماضةةي أي ) فتظةةل ( وموضةةعه

 ( )ننزل

وعليه أبو البقاء فيما سةاقه ابةن مالةك مثةاال لجةواز عطةف  (7)قال الفراء

 . (8)التحاد زمانهما وان اختلفا نوعهما آية الفرقان الفعل علي الفعل

قال : ) ويجعل لك ( بالجزم عطفا علي موضع ) جعل ( الذي هةو جةواب 

 . (9)الشر 

ومنه ما ساقه المرادي مثااًل لجةواز عطةف الماضةي علةي المضةارع فةي 

وهم ( معطوف علي ) يقدم ( ) أوردآية هود 

                                                 

 .4/2023ينظر ارتشاف الضرب  (1)

 .2/1033ينظر توضيح المقاصد والمسالك  (2)

 .3/943ينظر أوضح المساك  (3)

 .2/797ينظر المساعد  (4)

 .3/119ينظر شرح األشموني  (5)

 .2/152ينظر التصريح  (6)

 .2/276ينظر معاني القرآن للفراء  (7)

َتَبةةاَرَك الَّةةِذي ِإن َشةةاء َجَعةةَل َلةةَك َخْيةةًرا ّمةةن َذِلةةَك َجنَّةةات  َتْجةةِري ِمةةن َتْحِتَهةةا تبةةارك الةةذي  (8)

 .اأَلْنَهاُر َوَيْجَعل لََّك ُقُصوًرا

 . 166،  2/161ينظر إمالء ما من به الرحمن  (9)

 .98سورة هود من اآلية  (10)
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ونقةةل الصةةبان عةةن شةةي  ا سةةالم  (1)ألنةةه بمعنةةي ) يةةوردهم ( قالةةه أبةةو البقةةاء

زكريا ] ويحتمل أن يكون ) أوردهم ( معطوفا علي َ)اتََّبُعةوا َأْمةَر ِفْرَعةْوَن  ..... 

فال اختالف في اللفظ . ويرد عليةه وإن أقةره شةيخنا والةبعض أن زمنةي  (2)( [

حينئةةذ مختلفةةان لمضةةي زمةةن االتبةةاع واسةةتقبال زمةةن ا يةةراد فلةةم المتعةةاطفين 

يوجةةد شةةر  عطةةف الفعةةل علةةي الفعةةل إال أن يةةراد بالنةةار مةةا يشةةمل نةةار القبةةر 

 (3)ومتباعدان جدًا فال وجه للفاء حينئذ (

 فإن اختلفا زمن الفعلين لم يجز العطف 

( 4) ا (قةةال ابةةن جنةةي ) وال تقةةول : ) يقةةوم زيةةد وقعةةد ( الخةةتالف زمانهمةة

 (5) وعليه ابن الخباز

                                                 

 .2/45ينظر إمالء ما من به الرحمن  (1)

َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيد " من اآلية  َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن   من قوله تعالي " ............  (2)

 من سورة هود. 97

 .3/119حاشية الصبان  (3)

يز زكةي توجيه اللمع البن جني شرح كتاب اللمع البن الخباز دارسة وتحقيةق أ.د/ فةا (4)

دار السةةةالم للطباعةةةة والنشةةةر والتوزيةةةع والترجمةةةة   األولةةةي  291محمةةةد ديةةةاب 

 م . 2002هـ ، 1423

 .291المرجع السابق  (5)
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 املسألة الثانية عشر

 يف باب اإلخبار بالذي واأللف والالم   

 شروط املخرب عنه 

 قال ابن مالك : 

 ُأْخبَر َعْنُه َهُهَنا َقْد ُحتمــَا  َقُبول َتْأِخير  وتعريف ِلماَ 

 (1)ِبُمَضمر  َشرُ  َفَراِع َما رََّعوا  َكَذا الِغَنــى بأجبنّي أْو

 قال املرادي بعد الشرح يف يتنبيهات له   

الثاني : بقي من شرو  المخبر عنه في هذا الباب أربعة شرو  ُآخةر لةم 

 (2)يذكرها هنا وقد ذكرها في غير هذا الكتاب

جواز استعماله مرفوعةًا فةال يخبةر عةن الزم الرفةع نحةو ) أيمةن اهلل (،  أوهلا :

 و ) سحر ( معينًا . وال عن الزم النصب نحو ) سبحان اهلل ( 

جةةواز اسةتعماله مثبتةةًا فةال يخبةر عةةن ) أحةد وديةةار ( ونحوهمةا مةةن  وثانيهاا : 

 األسماء المالزمة للنفي . 

أن يكون بعض ما يوصةف بةه مةن جملةة أو جملتةين فةي حكةم جملةة  وثالثها :

واحدة كالشر  والجزاء فال يخبر عن اسم في جملةة طلبيةة ألن الجملةة 

 صلة . فيشتر  أن تكون صالحة ألن يوصل بها . بعد ا خبار تجعل 

                                                 

 .3/278حاشية الخضري  288األلفية  (1)

 .1974 – 4/1773ذكرها في التسهيل وفي شرح الكافية الشافية  (2)
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إمكان االستفادة فال يخبر عن اسم لةيا تحتةه معنةي كثةواني األعةالم  رابعها :

نحةةو ) بكةةر ( مةةن ) أبةةي بكةةر (، إذ ال يمكةةن أن يكةةون خبةةرًا عةةن شةةيء 

 .(2)وفيه خالف . أجاز المازني (1)وذكر هذا الفصل في التسهيل 

 ته معني مستداًل بقول الشاعر : ا خبار عن االسم الذي تح

 (3)َأْو َحْيُث َعلَّق َقْوَسُه َقَزَح  وَكَأنَّما َنَظُروا إَلة َقَمر  

 أ.هـ  (4)وُرّد بأن ) َقَزَح ( اسم للشيطان 

 وتوضيح ذلك 

ذكر فةي الةنظم شةرو  المخبةر عنةه بةـ ) الةذي ( وعةدها أربعةة فةي قولةه 

 (5)السابق

                                                 

 .1974 – 4/1773ذكرها في التسهيل وفي شرح الكافية الشافية  (1)

 .3/1049رأيه في ارتشاف الضرب  (2)

والبةن عبةدل  323البيت لـ : شقيق بن سليك األسةدي كمةا فةي معجةم شةواهد النحةو  (3)

وبةةال نسةةبه كمةةا فةةي شةةرح الجمةةل البةةن عصةةفور  2/397األسةةدي كمةةا فةةي الحماسةةة 

2/497  . 

تحتةه معنةي وقةال  الشاهد : احتج بةه المةازني علةي جةواز ا خبةار عةن االسةم الةذي لةيا

السةةيوطي رّد بةةأن ) َقةةزح ( اسةةم للشةةيطان وكةةان العةةرب قةةد وضةةعت قوسةةًا للشةةيطان 

 .  4/299فيكون من أكاذيبها همع الهوامع 

. همةةع  3/1049. ارتشةةاف الضةةرب  2/197مةن مواضةةعه شةةرح الجمةةل البةةن عصةةفور 

 . 4/479. العيني  5/299الهوامع 

 .1316 ، 3/1315توضيح المقاصد والمسالك  (4)

 في قوله : قبوُل تأخير وتعريف . (5)
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علةةي سةةبيل ا جمةةال، إذ إن كيفيةةة ا خبةةار وعلةةة اشةةترا  هةةذه الشةةرو       

 المذكورة ال تتأتي بدونها . 

وقد استدرك المرادي شروطًا ُآخر من شرو  المخبر عنه في هذا البةاب 

 وعّدها أربعة . 

وقد ذكر المرادي أن ابن مالك لم يذكر هذه الشرو  هنا ولكن ذكرها فةي 

 غير هذا الكتاب . 

 . (2)في شرح الكافية الشافية و (1)أقول : ذكرها في التسهيل

 (5)وعّدها سبعة كذا ابن هشةام (4)وابن عقيل (3)كما ذكرها أيضًا أبوحيان

 فقد عّدها تسعة شرو .  (7). أما األشموني(6)والشي  خالد

 (8): جواز استعماله مرفوعًا يعني أن يكون االسم المخبر عنةه متصةرفا أولها

ااًل واحدة فال يخبر عن الزم الرفع نحو )أيمن اهلل( فال يكون فيما لزم ح

                                                 

 .282 – 4/278التسهيل ينظر المساعد  (1)

 .1774 – 4/1773ينظر شرح الكافية الشافية  (2)

 .1053 – 4/1049( ينظر ارتشاف الضرب 3)

 .281- 3/278ينظر المساعد  (4)

 .241 – 4/239ينظر أوضح المساك  (5)

 .267 – 2/265ينظر التصريح  (6)

 .58 – 4/55شرح األشموني  (7)

 .279،  3/278المساعد  (8)
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      و ) مةةا ( التعجبيةةة . وال يخبةةر عةةةن الزم النصةةب نحةةو )سةةةبحان اهلل (

 و )سحر( من يوم بعينه. 

: جةةواز اسةةتعماله مثبتةةا فةةال يخبةةر عةةن ) أحةةد وديةةار ( ونحوهمةةا مةةن  ثانيهةةا

قه مةن النفةي ] األسماء المالزمة للنفي .  ألنها تخرع حينئذ عما تستح

ألنه لو قيل ) الذي ما جاءني أحد ( لزم وقوع ) أحد ( في ا ثبات وهو 

 .(1)ممتنع عند الجمهور [

: أن يكون بعض ما يوصةف بةه مةن جملةة أي ) أن يكةون المخبةر عنةه  ثالثها

في جملة تصلح أن تكون صفة وهي الخبرية الخالية من التعجةب التةي 

 .(2)تستدعي كالمًا سابقًا (

و جملتين في حكم جملة واحدة كالشر  والجزاء فتقول في األخبار عن أ

 (3)) زيد ( من ) إن تضرْب زيدًا أخبريه ( . ) الذي إن تضربه أضربه زيد (

 فال يخبر عن اسم في جملة طلبيه وعلة ذلك : 

 (4)) أن الجملة بعد ا خبار تجعل صلة والطلبية ال تكون صلة (

 جملة خبرية .  إذن فعلي هذا أن يكون في

 (5)وذلك ) ليتأتى ا تيان بصلة الموصول (

                                                 

 .2/267. التصريح 4/241ينظر أوضح المسالك  4/56حاشية الصبان  (1)

 .3/281المساعد  (2)

 .3/281المرجع السابق  (3)

 . 2/267. التصريح 4/241ينظر أوضح المسالك  4/57شرح األشموني  (4)

 .4/56حاشية الصبان  (5)
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وعليه ] فال يخبر عةن اسةم ) ليةت ولعةل ( وخبرهمةا مةا لةم يكونةا بعةض 

جملة خبرية نحو ) قال زيد ليت عمةراًَُ قةائُم ( أو ) لعةل بكةرًا فاضةل ( فيقةال ) 

زيةد لعلةه الذي قال زيد ليته قائُم عمرُو ( أو ) ليت عمرًا هةو قةائُم والةذي قةال 

فاضل بكرًا ( أو ) لعل بكرًا هو فاضل ( وممةا ال يتصةور ا خبةار عنةه معمةول 

 (1)لكن ال تقع صلة وإن كانت خبرية لئال يلزم االستدراك من غير مستدرك [

رابعها : إمكان االستفادة ومعني هذا : ] أن يكون لالسم الذي قيةل أخبةر عنةه 

ا خبار فائدة فال يخبر عن ) بـ ) الذي ( معني في ذلك المحل وتحصل ب

بكةةر ( مةةن ) أبةةي بكةةر ( و ) القةةيا ( مةةن ) امةةرئ القةةيا ( وال عةةن ) 

اثنين ( من ) هذا ثاني اثنين ( فال يقال : )اللذان من هذا ثانيهمةا اثنةان 

 (2)( ألنه ال فائدة في ا خبار بذلك [

 في هذا :  (3)وخالف المازني

لةك بةأن العةرب قةد أخبةرت عنةه حيث أجةاز أن يقةع خبةرًا واسةتدل علةي ذ

 مستشهدًا بقول الشاعر : 

 َأْو َحْيُث َعلَّق َقْوَسُه َقَزحَ   فَكَأنَّما َنَظُروا إَلى َقَمر  

وقد وضحنا هذا الشاهد في أول المسألة وعرفنا أنه مردود بأن ) ُقزح ( 

 اسم شيطان وكان العرب قد وضعت قوسًا للشيطان فيكون من أكاذيبها . 

                                                 

 .4/57لسابق المرجع ا (1)

 .3/278المساعد  (2)

 .4/1049ينظر ارتشاف الضرب  (3)
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مةةا سةةبق يتبةةين أن المةةرادي اسةةتدرك  علةةي ابةةن مالةةك شةةروطًا تعقيةةب :م

ُأخر من شرو  المخبر عنه في بةاب ا خبةار بالةذي واأللةف والةالم غيةر التةي 

ذكرها في النظم ، حيث عدَّها ابةن مالةك أربعةة شةرو  ،فةي حةين أن المةرادي 

 استدرك عليه شروطًا سبق إيضاحها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 657 

 

 

 

 

 

 

 

 تدراكات الصرفيةاالس

 

 

 

 

 

 



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 658 

 املسألة الثالثة عشر

 يف باب أبنية املصادر  

 مصدر ) َفِعل و ) َفَعل ( الالزمني 

 قال ابن مالك : 

 (1)َكَفِرَح وَكَجوى وكشِلْل   َو َفِعَل الُّالزم َباُبه َفَعلْ 

 قال املرادي بعد الشرح يف يتنبيه له   

       يقيةةد بةةأال يكةةون لونةةًا ألن أطلةةق النةةاظم فةةي ) فعةةل ( الةةالزم وينبغةةي أن 

 أ.هـ( 2)) كالشُّْهَلَه وَاَلسُّْمرة (            ) ُفْعلة ( هو الغالب

************************** 

 ويتوضيح ذلك 

أن الفعةةل إذا كةةان علةةي زنةةة ) َفِعةةل ( بفةةتح الفةةاء وكسةةر العةةين الزمةةًا 

)  كةان صةحيحًا مثةلفالقياس في مصةدره ) َفَعةل ( بفةتح الفةاء والعةين سةواء أ

 شلاًل ( . –جوًى( أم مضعفا نحو ) َشّل  –َجِوى فرحًا ( أم معتال نحو ) –فرح 

 وقد استدرك المرادي علي ابن مالك أنه أطلق ذلك بدون قيد . 

                                                 

 .2/26حاشية الخضري  135األلفية  (1)

 .2/863توضيح المقاصد والمسالك  (2)
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قال : ) أطلق الناظم في َفِعل ) الالزم ( وكذا فعل في شةرح التسةهيل قةال 

ة وأدمةةة وُورقةةة وُظلمةةة وُكةةْدرة :  ] وكةةون ) ُفْعلةةه ( لأللةةوان كشةةهلة وُسةةمر

 وُغبرة وُشقرة وُخْضرة وُدْهمة وُحْمرة وُصْفرة 

أقول شأن ابن مالك في النظم هةو شةأن كثيةر مةن النحةويين فةي ) َفِعةل ( 

 الالزم . 

قال أبو حيان : ] أطلق كثير من النحويين القول في ) َفِعل ( بكسر العين 

وتبعةه  (1)َعةل ( كمةا فعةل المصةنف [من غير المتعدى فجعل باب مصةدره ) الَف

 ابن هشاْم قوله ) ينبغي أن يقيد ......... ( ) َفِعل ( الالزم أن ال يكون لونًا

وذلك ألن ) َفِعل ( إذا دل علي لون كان الغالةب فةي مصةدر ) ُفْعلةة ( كةـ ) 

 الُشْهلة ( و ) الُسْمرة ( 

 (4)لخضةةريوا (3)تبعةه األشةةموني (2)عبةر عنةةه بالغالةب هةةو قةول الرضةةي

 ) ُفْعلة ( في األلوان قياسًا.       (5)وجعله أبو حيان

. وأري أن  (8)، وجعله السيوطي مطردًا(7)والشي  خالد( 6)تبعه ابن عقيل

 لفظ ) الغالب ( هو لفظ ) القياس ( لقول الصبان : 

                                                 

 .3/471ينظر شرح التسهيل (1)
ينظر شرح شافية ابةن الحاجةب للرضةي مةع شةرح شةواهده للبغةدادي حققةه / محمةد  (2)

 م.1982هـ ، 1402لكتب العلمية بيروت لبنان دار ا 1/160نور الحسن وآخرين 

 .2/304ينظر شرح األشموني  (3)

 .2/29ينظر حاشية الخضري  (4)

 .215ينظر النكت الحسان  (5)

 .2/622ينظر المساعد  (6)

 .2/73ينظر التصريح  (7)

 .6/49ينظر همع الهوامع  (8)



 مالك للمرادي ( استدراكات املرادي على ابن مالك يف شرحه لأللفية )توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن 

  د/ عمر حسني حسن عبدالرمحن                                                                                                                                                                                    

 660 

 وكذلك المطرد . (1)) الغلبة أمارة القياس (

 وقال ابن مالك أيضًا : 

 (2)َسْيرًا َوَصْوتًا ِلَفِعيل َكَصه ْل  َأْوِلصْوت  َوَشِمْل  ِللّدا ُفَعاُل

 قال المرادي بعد الشرح في تنبيه له : 

يستثني أيضًا من ) َفَعل ( الالزم ما دل علةي حرفةة وشةبهها فةإن الغالةب 

  أنةه  (3)في مصدره ) ِفعالة ( نحو تجر تجارة وأمر إمةارة وذكةر ابةن عصةفور 

 أ.هـ  (4)والصنائع () مقيا في الواليات 

************************** 

  من المعلوم أن مصدر ) َفَعل ( بفتح الفةاء والعةين الةالزم قيةاس مصةدره

 قعد قعود (  –) ُفُعول ( بضم الفاء والعين نحو ) جلا جلوس 

ويستثين من ذلك ) ُفَعال ( بضم الفاء وفتح العاني فنناه يا تي مصادرا      

 لنوعني هما : 

 سعل ُسعال  (  –علي داء نحو ) زكم ُزكام  ما دل -1

 نبح نباح (  –ما دل علي صوت نحو ) نعق ُنعال  -2

                                                 

 . 2/306ينظر حاشية الصبان  (1)

 .2/29ضري . حاشية الخ 135األلفية  (2)

 487، 186المقةةرب البةةن عصةةفور تحقيةةق / أحمةةد عبدالسةةتار الجةةواري وزميلةةه  (3)

 وزارة األوقاف والشئون الدينية لجنة إحياء التراث العرال مطبعة العاني بغداد .

 .2/684توضيح المقاصد والمسالك  (4)
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 وفعيل وي تي مصدرا  لنوعني هما : 

 رحيل ( –رحل  –ما دل علي سير نحو ) ذمل ذميل  -1

 نهق نهيق (  –ما دل علي صوت نحو ) صهل صهيل  -2

نةه يسةتثني أيضةًا مةن ) وقد استدرك المرادي علي ابن مالةك فةي الةنظم أ

َفَعل ( الالزم ما دل علي حرفة وشبهها فمصدره ) ِفَعالة ( وذكره في التسهيل 

. ] ومن ) َفَعل ( ) ُفُعول ( ما لةم يغلةب فةي ) ِفَعالةة ( أو ) ِفَعةال ( أو ) ُفَعةال ( 

 ( 1)أو ) فعيل ( أو ) َفَعالن ( فينذر فيه ) ُفعول (

 وهو قول سيبويه : 

تةةاب : ) وأمةةا الوكالةةة والوصةةاية والجرايةةة ونحةةوهن فإنمةةا قةةال فةةي الك

 (2)ُشبهَّن بالوالية ألن معناهن القيام بالشيء (

وقةةال أيضةةًا : ) وقةةالوا التجةةارة والخياطةةة والقصاصةةة وإنمةةا أرادوا أن 

 (3)يخبروا بالصنعة التي تليها فصار بمنزلة الوكالة .... (

 (6)خالد والشي  (5)واألشموني (4)وعليه ابن هشام

 (7)أما ابن عصفور فقد رأي أن ) ِفعالة ( مقيا في الواليات والصنائع

                                                 

 . 2/623المساعد  3/470ينظر شرح التسهيل  215التسهيل  (1)

   هارون. 4/11الكتاب  (2)

 .3/273ينظر أوضح المسالك  (3)

   هارون. 4/11المرجع السابق  (4)

 .487،  486ينظر المقرب البن عصفور  (5)

 .2/74ينظر التصريح  (6)

 .2/74. التصريح  2/306ينظر شرح األشموني  (7)
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أما الرضي فقد رأي أن ] األولي بنا أن ال نعين األبواب مةن ) َفَعةل ( و ) 

َفِعل ( و ) َفُعل ( وال من المتعدي والالزم بل نقول الغالب في الحرف وشةبهها 

 ( 1)صياغة والحياكة وا مارة [من أي باب كانت ) الِفعالة ( بالكسر كال

 وأنا أميل إلي هذا الرأي لوجاهته .

                                                 

 .1/153شرح الشافية للرضي  (1)
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 املسألة الرابعة عشر

 يف باب مجع التكسري  

 من أوزان مجع الكثرة ) َفَعَلة ( 

 قال ابن مالك : 

 (1َْ)َوَشاَع نحو َكاِمل  َوَكَمَله  ِفي َنْحِو َرام  ُذو اّطراد  ُفَعَلة 

  قال بعد الشرح في تنبيه له :

لةو قةال : ) كةذاك نحةةو َكاِمةل وَكَمَلةْة لكةان َأنةةّص ألن الشةياع ال يلةزم منةةه 

 أ.هـ  (2)االطراد (

 وتوضيح ذلك : 

ذكةةر ابةةن مالةةك أن مةةن أوزان جمةةع الكثةةرة ) َفَعَلةةة ( بفةةتح الفةةاء والعةةين 

وهذا شائع في ) فاعل ( وذلك إذا كان وصفا لمذكر عاقل صحيح الةالم نحةو ) 

َبَرَرة ( وقد اسةتخدم هةذا اللفةظ ) شةائع ( أيضةًا ابةن  –( و ) َباّر  َكَمَلْة –َكاِمل 

 .(3)هشام

وقد اعترض المةرادي علةي ابةن مالةك اسةتخدامه لفظةة ) شةاَع (، وعلةل 

 لذلك بقوله ) ألن الشياع ال يلزم منه االطراد ( 

 وقال أيضًا : ) لو قال كذلك نحو َكاِمل وَكَمَلة ( 

                                                 

 .2/308.التصريح  253األلفية  (1)

 .3/1390د والمسالك توضيح المقاص (2)

 .2/305. ينظر التصريح  4/313أوضح المسالك  (3)
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: ] ال يلزم من كونةه شةائعًا أن يكةون مطةردًا  تبعه األشموني في هذا قال

 (1)كملة ( [ –فكان األحسن أن يقول : كذلك نحو ) كامل 

)  (2)فكما جمع ) رام ( فاعل وصفًا لمذكر عاقل معتل الالم علي ) ُرَماة (

 كملة (  –ُفَعَلة ( وهذا جمع مطرد كذلك يطرد جمع ) كامل 

 سير ) فاعل ( وهذا أولي لقول سيبويه في حديثه عن تك

] ويكسَّةةرونه علةةي ) َفَعَلةةة ( وذلةةك نحةةو ) فَسةةقة وَبةةررة وَظَلمةةة وفجةةرة 

 [ (3)وَكَذبة وهذا كثير ومثله خونة وجوكة وباعة (

 وجعل الرضي ) َفَعلة ( لـ ) فاعل ( الوصف كثيرًا 

 (4)) ويقل فيما ال يعقل نحو ناعق ونعقة (

و ) أجوف ( واألجةوف هةو  (5)وّدنغ وندر في نحو : ] خبيث وّسّيد وبرًّ وخيّر

 (6)المائل الشدل [

                                                 

 .4/132شرح األشموني  (1)
األصل ) ُرمية ( قلبةت اليةاء ألفةا لتحركهةا وانفتةاح مةا قبلهةا . وقةال الشةي  خالةد : )  (2)

وقيةةل أنهةةا ) َفَعَلةةة ( بفةةتح الفةةاء وأن الفتحةةة حولةةت ضةةمة للفةةرل بةةين معتةةل الةةالم 

 . 4/132ينظر حشية الصبان  2/35صريح وصحيحها الت

 . 4/1842  هارون ينظر شرح الكافية الشافية  3/631الكتاب  (3)

 .2/156( ينظر شرح الشافية للرضي 4)

 ) دنغ (  8/425اّلدنغ من سفلة الناس اللسان  (5)

. شةةفاء العليةةل 4/1842. ينظةةر شةةرح الكافيةةة الشةةافية  1/440ارتشةةاف الضةةرب  (6)

3/1040. 
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فقةةد اسةةتخدم لفظةةة  (2)أمةةا األشةةموني (1)و ) نةةدر ( هةةو قةةول أبةةي حيةةان

(..... إذن فما يجمع علي ) َفَعلة ( هو ) فاعل (وصفًا لمذكر عاقل صحيح )شّذ

الالم فخرع بالصفة ) االسم ( نحو : ) واد  ( والمذكر ) وصف المؤنث ( نحةو 

الحةق ( صةفتي فةرس  –ل ) وصف غيةر العاقةل نحةو سةابق قائض ( بـ عا) ح

 فهذا ال يجمع علي ) َفَعلة ( 

                                                 

 .1/440ينظر ارتشاف الضرب  (1)

 .4/132ينظر شرح األشموني  (2)
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 املسألة اخلامسة عشرة 

 من أوزان مجع الكثرة ) ِفَعال ( 

 قال ابن مالك : 

 (1)وَقّل ِفُيما َعْينُه الّيا ِمْنُهمَا  َفْعل َوَفْعله ِفَعال َلُهَما 

 قال املرادي يف الشرح : 

أمثلة جمع الكثرة ) ِفعال ( وهو مطرد في ) َفْعةل وَفْعلةة ( اسةمين أو  من

قصةاع وَخذلةة  –وصةعب وصةعاب وقصةعة  –كعةاب  –وصفين نحةو : ) كعةب 

وخذال ( بشر  أال تكون عينهما ياء، فهةم ذلةك مةن قولةه : ) وقةّل فيمةا عينةه 

 الياء منها ( 

 يتنبيه   

وندر قولهم يعار جمع َيَعةر  بقي شر  واحد وهو ) أال تكون فاؤهما ياء،

 أ.هـ  (2)وهو الجدي، وقد ذكر هذا في غير هذا الكتاب(

************************** 

 ويتوضيح ذلك 

من جموع الكثرة ) ِفَعال ( بكسر الفاء وفتح العين بعةدها ألةف وهةذا الجمةع    

 مطرد في أوزان منها : 

                                                 

 .4/134ينظر شرح األشموني  254األلفية  (1)

 .3/1392توضيح المقاصد والمسالك  (2)
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اسمين أو وصفين وبشةر   ) َفْعل ( بفتح الفاء وسكون العين و ) َفْعلة (

أال تكةةون عينهمةةا يةةاء ومثةةل لةةذلك بةةـ ) َكْعةةب ( و ) َصةةْعب ( و ) َقْصةةعه ( و ) 

َخْذله ( هذا ما ذكره المرادي وهو ما فهمه من قول الناظم : ) وقّل فيما عينه 

 (1)الياء منها ( وهو قول سيبويه

 ل ( أقول : وفي التسهيل فصل القول حيث اشتر  هذا الشر  في ) َفْع

قال : ) من أمثلة الكثرة ) ِفَعةال ( وهةو ) َفْعةل ( غيةر اليةائي العةين ولةـ ) 

 (2)َفْعله ( مطلقًا (

 (6)والسيوطي (5)والسلسيلي (4)وأبوحيان (3)تبعه ابن السراع

فإن كانت عينه ) ياء ( فجمعةه علةي ) ِفَعةال ( قليةل كمةا فةي ) ضةيف ( ) 

 األلفية . ِضياف ( هذا قول ابن مالك كما فهم من 

أمةةةا  (9)، وجعلةةةه ابةةةن هشةةةام نةةةادرًا (8)واألشةةةموني (7)وعليةةةه المةةةرادي

 .(10)السيوطي فقد جعله شاذًا

                                                 

   هارون. 3/626ينظر الكتاب  (1)

 .3/1038( ينظر شفاء العليل للسلسيلي 53التسهيل ) (2)

 .2/439ينظر األصول  (3)

 .1/430ب ينظر ارتشاف الضر (4)

 .3/1038ينظر شفاء العليل  (5)

 .6/98ينظر همع الهوامع  (6)

 .3/1392ينظر توضيح المقاصد والمسالك  (7)

 .4/134ينظر شرح األشموني  (8)

 .2/308. التصريح 4/315ينظر أوضح المسالك  (9)

 .6/98ينظر همع الهوامع (10)
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وقد استدرك المرادي علي ابن مالك شرطًا آخر فيمةا يجمةع مةن ) َفْعةل ( 

علي ) ِفَعال ( أاّل يكون يائي الفاء نحو ) َيَعر ( وقال جمعه علي ) ِفَعال ( نحو 

 در. ) ِيَعار ( نا

 وجعله السيوطي شاذًا (1)تبعه ابن هشام

ِيَعةار ( أو مةا قبلهةا فةي  –لةذلك السةتثقال كسةر اليةاء فةي ) َيَعةر  (2)وعلل

 ِضياف( .  –ضيف نحو )

أن ( 4)وشةرح الكافيةة الشةافية (3)أقول : وقد ذكر ابةن مالةك فةي التسةهيل

 يعرة ( ) ِيعار ( –من القليل قولهم في جمع ) ِيعر 

 لك   قال ابن ما

 (5)وُفْعٌل مع ِفْعل  فاْقَبل ...............................................

 يعني أن ) ِفَعااًل ( يطرد فيها أيضًا نحو )َقْدح و ِقداح وُرمح وِرماح ( 

 

 

 

                                                 

 .2/308. التصريح 4/315ينظر أوضح المسالك  (1)

 .6/98همع الهوامع  ينظر (2)

 (53التسهيل ) (3)

 .4/1842ينظر شرح الكافية الشافية  (4)

 .2/308ينظر التصريح  254األلفية  (5)
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 وقال يف يتنبيه له   

يشتر  في هةذين الةوزنين أن ] يكونةا اسةمين احتةرازًا مةن نحةو ) ِجْلةف 

فةي ثانيهمةا أال يكةةون واوي العةين كحةوت وال يةائي الةةالم وجلةوف ( ويشةتر  

 أ.هـ  (2)[(1)كُمدى

 ويتوضيح ذلك 

      أن ) ِفَعةةال ( أيضةةًا يةةأتي جمعةةًا لةةـ ) ِفْعةةل ( بكسةةر الفةةاء وسةةكون العةةين و

 ) ُفْعل ( بضم الفاء وسكون العين . 

 هذا ما ذكره المرادي في شرحه لأللفية .

ا الجمةع يةأتي لهةذين الةوزنين بشةر  أن وقد استدرك علي النةاظم أن هةذ

يكونا اسةمين احتةرازًا مةن الوصةف وذكةر شةرطًا أخةر لثةاني الةوزنين إذا كانةا 

 اسمين أاّل يكون واوي العين كـ ) حوت ( وال يائي الالم كـ ) ُمدي ( 

وقد نقل المرادي هذا من التسهيل حيث قال : ) والسم علي ِفْعةل أو ُفعةل 

 (4)) فال يقال إمداء وال حيات ( (3)( ما لم يكن كُمدى وحوت

وهو قول سيبويه : ) وأمةا الِفعةال فنحةو بئةر وآبةار وبئةار وذئةب وذئةاب 

 (5)وربما لم يجاوزوا أفعااًل في هذا البناء (

                                                 
 .4/134هو القفيز الشامي وهو غير الُمد وقياس جمعه أمداء . الصبان  (1)
 .3/1393توضيح المقاصد والمسالك  (2)
 .3/1038. شفاء العليل 4/1950ينظر شرح الكافية الشافية  254التسهيل  (3)
 . 3/1038شفاء العليل  (4)
   هارون. 3/575الكتاب  (5)
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 (4)والسلسةةيلي( 3)وأبةةو حيةةان (2)وابةةن السةةراع (1)وهةةو مةةا عليةةه المبةةرد

) ُفْعةةل ( واوي العةةين فةةإن كةةان  (7)والسةةيوطي (6)والشةةي  خالةةد (5)واألشةةموني

نحةةو ) صةةوت ( فجمعةةه علةةي ) ِفعةةالن ( وإن كةةان يةةأتي الةةالم نحةةو ) ُمةةْدى ( 

 . (8)فجمعه علي أفعال وهو القياس وهذا قول النحويين

                                                 
 .2/195ينظر المقتضب  (1)
 .2/434ينظر األصول  (2)
 .1/431ينظر ارتشاف الضرب  (3)
 .3/1038ينظر شفاء العليل  (4)
 .4/134ينظر شرح األشموني  (5)
 .2/308ينظر التصريح  (6)
 .  99،  6/98ينظر همع الهوامع  (7)

 . 99،  6/98المرجع السابق  (8)
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 اخلامتة
بعد عون اهلل وتوفيقه وبعد دراسة متأنية وبحث دقيق في جم ودراسة 

لفية )توضيح وتوضيح استدراكات المرادي على ابن مالك في شرحه لأل

المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي بشرح ودراسة وتحقيق 

 أ.د/عبدالرحمن علي سليمان .رحمه اهلل 

أستطيع أن أذكر هنا أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل دراستي 

 وتوضيحي لهذه االستدراكات وهي:

مسألة نحوية  أشتمل البحث على خما عشرة مسألة منها اثنتا عشرة -1

 وثالث مسائل صرفية .

ما استدركه المرادي على ابن مالك في شرحه لأللفية ) توضيح المقاصد  -2

والمسالك ...... ( كثيرا ما ذكره ابن مالك إما في التسهيل كما في) 

 المسألة التاسعة ( وإما في شرح التسهيل كما في ) المسألة التاسعة (.

ابن مالك في شرحه لأللفية استدركه ابن عقيل ما استدركه المرادي على  -3

 كما في )المسألة الرابعة(.

كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي يعد  -4

مرجعا أصيال لمعظم النحويين الذين جاءوا من بعده حتى إن بعضهم كان 

ينقل نصوصا كاملة دون ا شارة إلى هذا النقل كاألشموني مثال في 

 )المسألة الرابعة(.

 وبعُد....
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أن أكون بجمع ودراسة استدراكات  –سبحانه  –فإنني ألرجو من اهلل 

المرادي على ابن مالك في شرحه لأللفية ، المسمى )توضيح المقاصد 

والمسالك بشرح ألفية بن مالك ( قد أسهمت بجهد  متواضع في خدمة لغة 

ا توفيقي إال باهلل عليه توكلت القرآن ، وهذا غاية ما توصل إليه علمي ، وم

 وإليه أنيب .

 دكتور                                                        

 عمر حسني حسن عبدالرمحن                                       

 أستاذ اللغويات املساعد يف كلية الدراسات                                    

 اإلسالمية والعربية للبنين بالشرقية                                         

 جامعة األزهر                                                       
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تحقيق د/  –ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي  -1

 –  األولي  –تبة النهضة العربية مك –عالم الكتب  –طارل الجنابي 

 م . 1987هـ ، 1407

ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي ، تحقيق وشرح  -2

ودراسة د/ رجب عثمان ، ومراجعة د/ رمضان عبدالتواب ، مكتبة 

 هـ .1418المؤسسة السعودية ، الناشر مكتبة الخانجي ،   األولي 

تحقيق محمد بهجت البيطار ،   دمشق ،  أسرار العربية لألنباري ، -3

 م . 1975

األشباه والنظائر في النحو ، تحقيق / طه عبدالرؤوف سعد ، القاهرة ،  -4

1975  . 

األصول في النحو البن السراع تحقيق د/ عبدالحسين الفتلي ، األردن ،  -5

 م .1985هـ ، 1405

 –مكتبة المتنبي  –إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم البن خالويه  -6

 القاهرة . 

إمالء ما مًن الرحمن للعكبري ، تصحيح وتحقيق / إبراهيم عطوة ، دار  -7

 م . 1992هـ ، 1412الحديث ، القاهرة 

ا نصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ألبي البركات  -8

ث األنباري ، تحقيق / محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار إحياء الترا

 العربي . 
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أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك البن هشام ، ومعه كتاب عدة المسالك  -9

الكتبة  –إلي تحقيق أوضح المسالك لمحمد محي الدين عبدالحميد 

 بيروت .  –العصرية 

ا يضاح العضدي للفارسي ، تحقيق / حسن شاذلي فرهود ، مطبعة دار  -10

 . م 1969مصر ،   األولي ،  –التأليف 

 البحر المحيط ألبي حيان ،   بيروت .  -11

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك ، تحقيق / محمد كامل بركات  -12

 م . 1968هـ = 1388القاهرة ،  –نشر دار الكتاب العربي  –

التصريح بمضمون التوضيح للشي  خالد األزهري ، وبهامشه حاشية  -13

 عيسي البابي الحلبي .  –لعربية دار إحياء الكتب ا –الشي  يا 

توجيه اللمع البن جني ، شرح كتاب اللمع البن الخباز ، دراسة  -14

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  –وتحقيق أ.د / فايز محمد دياب 

 م . 2002هـ = 1423  األولي  –والترجمة 

 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي ، شرح -15

دار الفكر العربي ،   األولي  –وتحقيق أ.د/ عبدالرحمن علي سليمان 

 م . 2001هـ = 1422

 حاشية الخضري علي ابن عقيل .  -16

خزانة األدب ولب لباب العرب ، تحقيق عبدالسالم هارون ، الهيئة   -17

 المصرية العامة للكتاب ، مصر ، الناشر مكتبة الخانجي . 
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  الهيئة المصرية  –تحقيق / محمد علي النجار  الخصائص البن جني ، -18

 م . 1986هـ = 1406العامة للكتاب ،   الثالثة ، 

شرح األشموني علي ابن عقيل بحاشية الصبان ومعه شرح شواهد  -19

 عيسي البابي الحلبي وشركاؤه .  –العيني ، دار إحياء الكتب العربية 

رحمن السيد وزميله ، شرح التسهيل البن مالك ، تحقيق د/ عبدال -20

 م . 1990هـ = 1410مطبعة هجر ،   األولي ، 

شرح جمل الزجاجي البن عصفور األشبيلي ) الشرح الكبير ( ، تحقيق  -21

 م . 1982هـ = 1402د/ صاحب أبو جناح ، مطبعة العاني بغداد ، 

دار الكتب العلمية ،   الثالثة ،  –بيروت  –شرح الرضي علي الكافية  -22

 م . 1982

 شرح السيرافي للكتاب ،   بوالل .  -23

شرح شافية ابن الحاجب للرضي مع شرح شواهد للبغدادي ، حققه /  -24

 –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد نور الحسن وآخرين 

 م . 1982هـ = 1402

شرح ابن عقيل علي األلفية ، تحقيق / محمد محي الدين عبدالحميد ،  -25

  الخامسة ،  –مطبعة دار االتحاد العربي  –التجارية الكبرى المكتبة 

 م . 1967
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 –شرح الكافية الشافية البن مالك ، حققه وقدم له د/ عبدالمنعم هريدي  -26

 –مكة  –مركز البحث العلمي وإحياء التراث  –مطابع جامعة أم القرى 

 دار المأمون للتراث . 

سلسيلي ، تحقيق د/ الشريف عبداهلل شفاء العليل في إيضاح التسهيل لل -27

هـ = 1406السعودية  –مكة  –المكتبة الفيصلية  –علي الحسيني 

 م . 1986

الكتاب لسيبويه ، تحقيق / عبدالسالم هارون ن مكتبة الخانجي ،  -28

 القاهرة . 

رتبة وضبطه وصححه / مصطفي حسين أحمد ،  –الكشاف للزمخشري  -29

 .  م1986هـ = 1406القاهرة ، 

 م . 1998هـ = 1419متن ألفية ابن مالك ، مكتبة السنة ،   األولي ،  -30

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وا يضاح عنها ألبي الفتح  -31

ابن جني ، تحقيق د/ عبدالفتاح شلبي وآخرين ، المجلا األعلى 

 للشئون ا سالمية ، وزارة األوقاف ، مصر . 

قرآن من كتاب البديع البن خالويه ، مكتبة المتنبي مختصر في شواذ ال -32

 ، القاهرة . 

المساعد علي تسهيل الفوائد البن عقيل ، تحقيق وتعليق د/ محمد كامل  -33

بركات ، مركز إحياء التراث ا سالمي ، مكة المكرمة ، السعودية ،   

 م . 2001هـ = 1422الثانية ، 
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هدي محمود قراعة ، القاهرة ،  معاني القرآن لألخفش ، تحقيق د/  -34

 هـ . 1411

معاني القرآن للفراء ، تحقيق / محمد علي النجار وزميله ،   الهيئة  -35

 المصرية العامة للكتاب . 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ، تحقيق / محمد محي الدين  -36

 عبدالحميد ، مطبعة المدني ، القاهرة.

تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة ،   المجلا المقتضب للمبرد ،  -37

 األعلى للشئون ا سالمية ، وزارة األوقاف ، مصر . 

المقرب البن عصفور ، تحقيق / أحمد عبدالستار وزميله ، وزارة  -38

 األوقاف ، لجنة إحياء التراث ، العرال ، مطبعة العاني . 

، بيروت ،  الموجز في النحو ، تحقيق / مصطفي الشويحي وزميله -39

 م . 1965مطبعة بدران ، 

نتائج الفكر في النحو للسهيلي ، حققه وعلق عليه الشي  / عادل أحمد  -40

هـ 1412عبدالموجود وميله ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   األولي ، 

 م . 1992= 

النشر في القراءات العشر البن الجزري ، خّرع آياته الشي  / زكريا  -41

شورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، عميرات ، من

 م . 2002هـ = 1423لبنان ،   الثانية ، 
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النكت الحسان في شرح غاية ا حسان ألبي حيان ، تحقيق /  -42

هـ 1408عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،   الثانية ، 

 م . 1988= 

سيوطي ،تحقيق أ.د/ عبدالعال همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لل -43

هـ = 1421سالم مكرم ، وعبدالسالم هارون ، عالم الكتب ، مصر ، 

 م . 2001

 

 


