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نظرات فاحصة في شرح ابن عقيل
(دراسة نحوية نقدية)
د .طالب خميس الوادي

الجامعة العراقية /كمية التربية
الممخص:
شرح ِ
َّ
ابن عقيل تميز عمى
إن ألفية ابن مالك – رحمو اهلل تعالى – قام بشرحيا الكثير من عمماء المغة  ،ولكن ْ
جميعيا بخصائص وسمات جعمت الجامعات والمدارس الدينية والحمقات العممية في الوطن العربي والعالم اإلسالمي
تعتمده دون سواه في تدريس طالبيا لعمم النحو الذي تحتاج إليو كل االختصاصات العممية بال استثناء  .وبما أن
ىذا الكتاب من األىمية بمكان ،وبما أني أدرس ىذه المادة –النحو العربي – لطالب كمية التربية /الجامعة العراقية

رأيت من واجبي أن ألقي نظرة فاحصة في كتاب شرح ابن عقيل ؛ألُشخص مواضع الخمل ،ومواطن االضطراب
في الجزء الثالث منو ؛ ألنني مؤمن َّ
بأن كل عمل ابن آدم غير معصوم من الخطأ والنسيان والزلل واليفوات ،وأن
الكمال هلل تعالى وحده ،ولكتابو العزيز .
كتابا في يومو إال قال في غده ( :لو
وقد قال العماد األصفياني –رحمو اهلل تعالى  [ :إني رأيت ال يكتب أحد ً
غيرت ىذا لكان أحسن ،ولو زدت ىذا لكان يستحسن  ،ولو قدمت ىذا لكان أفضل  ،ولو تركت ىذا لكان أجمل )
وىذا من أعظم العبر  ،وىو دليل عمى استيالء النقص عمى جممة البشر ] .؛ لذا ال أجد حرًجا في عممي ىذا الذي
ال ابتغي من ورائو إال اإلصالح في ىذا الكتاب ،وسد النقص فيو ما استطعت إلى ذلك سبيال  ،والرد عمى أسئمة
الطالب عما يواجييم من مسائل يشكل عمييم فيميا  ،ومعرفة ما تعسر منيا  .فجاء البحث يوضح ما أشكل من
المسائل ،ويبسّْط ما تعقد منيا ،وييسر ما تعسر بأسموب عممي رصين يعتمد الحجة والدليل والبرىان من الكتاب
نفسو ،وتارة من مصادر النحو والمغة األخرى.

المقدمة:
ِِ ِ
ِِ ِ
َم يَ ْج َع ْل لَوُ ِع َو ًجا ( )1قَ يِّ ًما ﭼ الحمد هلل رب العالمين نحمده
ْح ْم ُد للَّو الَّذي أَنْ َز َل عَلَى عَ ْبده الْكتَ َ
ﭽ ال َ
اب َول ْ
ونستعينو ونستيديو ونستغفره ونتوب إليو ونؤمن بو وعميو توكمنا واليو الممجأ والمصير والصالة
والسالم عمى سيد المرسمين وامام المتقين محمد األمين وعمى آلو وصحبو ومن وااله إلى يوم الدين.

أما بعد؛ ف َّ
إن خير الكالم كالم اهلل تعالى وخير اليدي ىدي محمد بن عبد اهلل (صمى اهلل

عميو وآلو وسمم) ،وا َّن الكمال هلل وحده سبحانو ولمن عصميم من األنبياء والمرسمين (عمييم السالم)

ُدرس مادة النحو
إني نظرت في كتاب شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك نظرة فاحصة وأنا أ ّْ
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العربي لطالب قسم المغة العربية في الجامعة العرافية  -وىو الكتاب المقرر الذي ُي َد َّرس في كل
ونقصا ىنا وىناك في
الجامعات العراقية ومعظم جامعات الوطن العربي -فوجدت ىفوات وىنات
ً

ىذا الكتاب القيّْم فوقفت عمييا بغية دراستيا والبحث فييا ووضع المعالجات العمميَّة الناجعة ليا

عمما كي ينتفع بيا.
ليقف عندىا الدارس والباحث والمتعمم فيتبيَّنيا فيستطيع اإلحاطة بيا ً
كتابا لكن اختزلنا منيا بمقدار
في الحقيقة عالج البحث مسائل كثيرة تصمح أن تكون ً
النصف ؛ َّ
ألن المجالت العممية التي تعنى بنشر البحوث العممية ال تسمح إال بنشر ثالثين
صفحة .والبحث يتضمن مقدمة  ،وأربعة مباحث ىي :
المبحث األول { :اإلضافة غير المحضة }
المبحث الثاني [ :وجوب تأخير االسم المحصور ب َّ
(إنما) ،و الخالف النحوي في (ما ) التعجبيَّة]

المبحث الثالث[ :أسموب المدح والذم ]

المبحث الرابع [:جواز تقديم الفاعل عمى فعمو ]
وانتيى البحث بخاتمة تضمنت

أىم النتائج واألىداف التي حققيا البحث ،وفيرست اشتمل عمى

كبير في رصد ىذه
جميع ىوامش البحث ،وفيرست آخر بأىم المراجع والمصادر .وقد بذلت جي ًدا ًا
المسائل وتتبعيا في الكتاب من خالل الدراسة ،والتدريس فإن أصبت ،وىذا ما أرجوه فيو بفضل
ومّْنو وكرمو ،وان قصرت في جانب معين من ىذا االعمل فيو ِمّْني .واهلل تعالى
اهلل تعالى َ
عممت ما يرضي الضمير .واالحمد هلل سبحانو في
المستعان عمى فعل الخير وانجازه وحسبي أني
ُ
وصمّى اهلل تعالى عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن وااله إلى يوم الدين.
األولى واآلخرة َ
المبحث األول { :اإلضافة غير المحضة }
[عمل االسم المشتق المضاف ]
قال ابن مالك  :وان يشابو المضاف يفعل  ...وصفا فعن تنكيره ال يعذل
كرب راجينا عظيم األمل  ...مروع القمب قميل الحيل
فقال ابن عقيل في شرح ىذين البيتين {:ىذا ىو القسم الثاني من قسمي اإلضافة وىو غير
المحضة وضبطيا المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبو يفعل أي الفعل المضارع وىو كل

اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو االستقبال أو صفة مشبية وال تكون إال بمعنى الحال فمثال
ٍ
غدا}(ٕ) .
اسم الفاعل ىذا
اآلن أو ً
ُ
ضارب زيد َ
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لكن اسم الفاعل إذا كان مضافًا ال يعمل؛ َّ
َّ
ألنو يدل عمى الماضي أليس من الخطأ أن يأتي الشارح
ٍ
غدا ] فكيف يجعل اسم الفاعل المضاف الدال عمى
ابن عقيل بيذا المثال [ىذا
اآلن أو ً
ُ
ضارب زيد َ
(غدا)
المضي يدل عمى الحال أو االستقبال من خالل مجيئو بظرف الحال (اآلن) أو االستقبال ً
وبذلك ناقض نفسو بنفسو عندما قال في موضع آخر من كتابو حين تكمم عن إعمال اسم الفاعل
 { :ال يخمو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا َع ِم َل َع َم َل فعمِو من
غدا وانما عمل لجريانو عمى
الرفع والنصب إن كان مستقبال أو حاال نحو ىذا
يدا اآلن أو ً
ضارب ز ً
ٌ
الفعل الذي ىو بمعناه وىو المضارع ومعنى جريانو عميو أنو موافق لو في الحركات والسكنات

لموافقة [ضارب] ل [يضرب] فيو مشبو لمفعل الذي ىو بمعناه لفظا ومعنى وان كان بمعنى

معنى ال لفظًا فال تقول ىذا
الماضي لم يعمل لعدم جريانو عمى الفعل الذي ىو بمعناه فيو مشبو لو ً
ضارب ز ٍيد أمس } (ٖ) بل كان قد خالف المصنف
يدا أمس بل يجب إضافتو فتقول ىذا
ضارب ز ً
ٌ
ُ
ابن مالك القائل :
كفعمو اسم فاعل في العمل  ...إن كان عن مضيو بمعزل
َّ
إى التنوين في اسم الفاعل ال يفيد معنى التنكير كما ىو الحال في االسم الجامد ،بل يفيد معنى

صرح بو سيبويو { :وان لم ترد باالسم الذي يتعدى فعمو
الداللة عمى زمن الحال واالستقبال وىذا ما َّ
مفعول في التنوين ،وتَ ِ
ٍ
إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع أجريتو مجرى الفعل الذي ي َّ
رك
تعدى إلى

ٍ
نونت فقمت" :ىذا
التنوين وأنت تريد معناه ،وفي النصب والجر وجميع أحوالو ،فإذا َّ
معط زيداً
درىما" لم ِ
تبال أَيُّيما قَ َّد َمت؛ َّ
ألنو يعمل عمل الفعل}(ٗ) .أيَّ :
أن تنوين اسم الفاعل يعني الداللة
ً
عمى زمن الحال واالستقبال ويكون عامالً عمل فعمو المضارع ،نحو" :ىذا ٍ
معط زيداً َد ْرَىماً" أو "ىذا
ٍ
معط ِد ْرَىماً زيداً" كقولك" :ىذا يعطي زيداً درىماً" .لكن إذا أردت باسم الفاعل الداللة عمى الزمن

أن تضيفَو إلى معمولو -المفعول بو(٘) { فإن
الماضي ال يجوز لك التنوين إطالقاً ووجب عميك ْ
البتَّةَ...؛ َّ
ُخبِ َر َّ
موضعا
ألنو ليس موضعاً لمتنوين }( )ٙبل
أن
َ
أْ
الفعل قد َوقَ َع وانقطع فيو بغير تنوين َ
ً
ٍ
"الحسين ُم ْك ِرُم أخيو" ،وا ْن كان متعدياً لمفعولين يضاف إلى
رسالة" و
كاتب
لإلضافة ،نحو "ىذا
ُ
ُ
األول ويكون الثاني منصوباً ٍ
بفعل مضمر ،نحو" :ىذا معطي ز ٍيد ِد ْرَىماً" فيكون المفعول
المفعول َّ
الثاني ِ"درىما" – كما يرى سيبويو -منصوباً بفعل مضمر تقديره" :ىذا معطي ز ٍيد أعطاه َد ْرَىماً".
تنو ْن لم يجز "ىذا معطي َد ْرَىماً ز ٍيد"؛ َّ
ألن َك ال تفصل بين
وال يجوز الفصل بينيم بفاصل { وا ْن لم ّْ
ألنو داخ ٌل في االسم  ،فإذا ن َّوْنت انفصل كانفصالو في الفعل .فال يجوز إالَّ
َ َ
الجار والمجرور(ُ َّ ،)ٚ
ّ
َّللاَ ُه ْخلِفَ َّ ْع ِد ٍِ ُز ُسلََُ إِ َّى َّ
ىم زيداً" كما قال تعالى ج ُّده :ﭽ فَ ََل تَحْ َسثَ َّي َّ
في قولو "ىذا معطي در ٍ
َّللاَ
َ ُ
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َصٌ ٌص ُذّ ا ًْتِقَ ٍام ( )74ﭼ ( .)ٜ( } )ٛذىب سيبويو إلى َّ
أن اسم الفاعل َحقُّوُ التنوين { واألصل
ع ِ
ألن ىذا الموضع ال يقع فيو معرفة }(ٓٔ)؛ َّ
التنوين؛ َّ
ألن اسم الفاعل أصبح عامالً لوقوعو موقع

الفعل وأصل الفعل نكرة(ٔٔ) .واإلضافة ال تفيد اسم الفاعل تعريفاً وال تخصيصاً بل أفادتو معنى
الداللة عمى الزمن الماضي ،وأفادتو التخفيف من التنوين -الذي ىو األصل { -واإلضافة دخمت

تخفيفاً }(ٕٔ) والتنوين يكون مقد اًر في المضافَّ ،
ألن { المضاف ال يتعرف في ىذا الباب بما
يضاف إليو}(ٖٔ).

جاءت طارئةً عمى اسم الفاعل لتمنعو من العمل في معمولو؛ لداللتو عمى الزمن
اإلضافة
ْ
الماضي { ولو كان األصل اإلضافة لَ َما َن َّوُنوا؛ َّ
فيثقمونو ولو كان
ألنيم ال يزيدون عمى التخفيف
َ

مضاف إلى معرفة }(ٗٔ) .ومن ُك ّْل ما
ٌ
األصل ترك التنوين واإلضافة لَ َما كان أيضاً نكرةً؛ ألنَّوُ
َّ
تقد َم يكون معنى اإلضافة في اسم الفاعل ىو التعميق ،أي :ترك عمل اسم الفاعل لفظاً دون

نى -كما ىو الحال في أفعال الظَ ّْن القمبية المتصرفة عند دخول إحدى أدوات التعميق عمى
مع ً
ق الفعل لفظاً دون المعنى بدليل أننا لو رفعنا المانع لعاد يعمل في مفعوليو -والدليل
في َعمَّ َ
مفعولييا ُ
عمى ذلك َّ
أن اإلضافة ال تفيد تعريفاً وال تخصيصاً بل تفيد التخفيف من التنوين في اسم الفاعل
{ واعمم أن

المفرد ،والنون من المثنى والجمع لكن المعنى يبقى ىو الداللة عمى الزمن الماضي

وي ْن َج ُّر المفعو ُل لِ َك ّْ
ف التنوين
العرب يستخفُّون فيحذفون التنوين والنون ،وال يتغي َُّر من المعنى
شيء َ
َ
ٌ
الج َّر ،ودخل في االسم معاقباً التنوين ،فجرى مجرى "غالم عبد اهلل"
من االسم ،فصار عمموُ فيو َ

في المفظ؛ َّ
ف التنوين ...شيئاً من
ألنوُ اسم وا ْن كان ليس مثمَو في المعنى والعمل .وليس ُي َغي ُّْر ل َك ّ
المعنى ،وال يجعمُو معرفة}(٘ٔ) ٓ فثرلك تاى الغلظ ّالُْن الري ّقع فٍَ اتي عقٍل (زحوَ َّللا
تعالى) فتثٍ ٌََّ ّاجتٌثَ .
]
الصهي
على
ّالداللة
التخفٍف
تفٍد
الوحضة
غٍس
اإلضافة
[
أ َّها اتي عقٍل فقد قال  {:وأشار بقولو فعن تنكيره ال يعذل إلى أن ىذا القسم من اإلضافة أعنى غير
ب) عميو وان كان مضافا لمعرفة نحو ُر َّ
المحضة ال يفيد تخصيصا وال تعريفا ولذلك تدخل ( ُر َّ
ب
[ى ْدياً َبالِغَ اْل َك ْع َب ِة] واَّنما يفيد التخفيف وفائدتو ترجع إلى
راجينا وتوصف بو النكرة نحو قولو تعالىَ :
المفظ فمذلك سميت اإلضافة فيو لفظية وأما القسم األول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم فمذلك

سميت اإلضافة فيو معنوية وسميت محضة أيضا ألنيا خالصة من نية االنفصال بخالف غير
يدا
ضارب ز ٍيد اآلن عمى تقدير ىذا
المحضة فإنيا عمى تقدير االنفصال تقول ىذا
ضارب ز ً
ٌ
ُ
ومعناىما متحد وانما أضيف طمبا لمخفة ٓ)ٔٙ(}.ترى َّ
أن ابن عقيل ذكر في النص أعاله {:واَّنما
يفيد

التخفيف

وفائدتو

ترجع

إلى

المفظ
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طمبا لمخفة فحسب بل تفيد الداللة عمى
وفي الحقيقة ليس الغرض من اإلضافة غير المحضة ىو ً
الزمن الماضي  .ويؤتى باإلضافة كي يفرق بيا بين اسم الفاعل العامل وغير العامل واال األصل

عامال ،واإلضافة طارئة عميو .
مجردا
في اسم الفاعل أن يكون
ً
ً

وذكر الخضري في حاشيتو عمى شرح ابن عقيل  {:أن إضافتو لفظية أبداً وىو ما في

الرضي والتصريح قيل :ألنيا تشبو المضارع في بعض أحوالو وذلك إذا أفاد االستمرار .وقال

الرضي :ألنيا جائزة العمل أبداً ،إِما رفعاً أو نصباً .وأما اسما الفاعل والمفعول فعمميما في مرفوع

جائز مطمقاً ألن أدنى رائحة الفعل يكفي في عمل الرفع لشدة اختصاص المرفوع بالفعل فإضافتيما
ُّ
ومسود وجيو ،وأما عمميما النصب فيحتاج إلى شرط
إلى مرفوعيما معنى لفظية أبداً كضامر بطنو
الحال أو االستقبال أو االستمرار ليشبيا المضارع الصالح ليذه الثالثة فيقويا عمى عمل النصب،
ٍ
معنى
واضافتيما
حينئذ لفظية دون الماضي لبعده عنو فال يقوى عمى العمل .فإذا أضيف لمنصوب ً

كان مضافاً لغير معمولو فتعرف بو وىذا ظاىر إن قمنا إن الوصف االستمراري إضافتو لفظية بال
تفصيل كما ىو ظاىر إطالق الرضي .أما عمى ما مر عن السعد من أن فيو اعتبارين فَُي ْش ِك ُل
اعتبارىما فيو دون الصفة مع أنيا منيا حقيقة أو ممحق بيا عمى القولين ودفعو في حواشي السعد

بأن اسم الفاعل قد يتمحض لمماضي في بعض أحوالو فتكون إضافتو معنوية }(، )ٔٚولكنَّو ذكر
أن إضافة اسم الفاعل إلى الظرف ىي إضافة معنوية نحو قولو تعالى:ﭽ مالِ ِ
َّ
ك يَ ْوِم الدِّي ِنﭼ[الفاتحة]
َ
{ وفي حواشي السعد إنما وصف بمالك المعرفة ألن إضافة الوصف إلى الظرف معنوية عند
الجميور  ،وال يمزم مثمو في :جاعل الميل سكناً مع قوليم بأنيا لفظية ،ألن الميل مفعول جاعل ال
ظرفو بخالف يوم فإنو ظرف لمالك ِإذ المعنى :مالك األمر والنيي في يوم الدين ،بدليل قراءة:

َممِك ،فتدبر)ٔٛ(}.
َّ
داال عمى المضي نحو قولو تعالى :
لكن اسم الفاعل قد يأتي في الكالم مضافًا
عامال ً
ً
َ أئا وُالِأ وَ ْاح َِح م َم ْن َحو َا ُن َئا َ َا ُ َاِ َ َز ِيز ُد
ﭽ ا ْل َح ْم ُد ِ َ ِ
الَ َم َِاا ِ َا ْاَأَ ْ ِ َاِلِ ِ ا ْل َم َئاكِ َة ِ ُ ُ
لِل َاِرِ ِ َ
شِ ُء إِنَ َ
َّللاَ َللَو ُة ِّ َ
اِأ ا ْل َخ ْل ِق َمِ َز َ
ش ْأ مء َقدِز ﭼ[فاطر . ]1/فجاء اسم الفاعل [جاعل] مضا ًفا
عامًل ً
ً
َ أئاﭼ فاإلضافة لم تفده التخفٌف فحسب بل أفادته
داًل على المضً ﭽ َاِلِ ِ ا ْل َم َئاكِ َة ِ ُ ُ
الدًللة على الزمن الماضً أٌضا .وذىب سيبويو إلى َّ
أن اسم الفاعل َحقُّوُ التنوين { واألصل
ألن ىذا الموضع ال يقع فيو معرفة }( )ٜٔ؛ َّ
التنوين؛ َّ
ألن اسم الفاعل أصبح عامالً لوقوعو موقع

الفعل وأصل الفعل نكرة(ٕٓ) .واإلضافة ال تفيد اسم الفاعل تعريفاً وال تخصيصاً بل أفادتو معنى
الداللة عمى الزمن الماضي ،وأفادتو التخفيف من التنوين -الذي ىو األصل { -واإلضافة دخمت

تخفيفاً }(ٕٔ)  ،والتنوين يكون مقد اًر في المضاف؛ َّ
ألن المضاف ال يتعرف في ىذا فكان يجب
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عمى ابن عقيل أن يقول  :إنما أضيف طمبا لمخفة والداللة عمى الزمن الماضي؛ كي يبيّْن لمقارئ
اليدف األساس من إضافة اسم الفاعل إلى مفعولو (ٕٕ) وال يقتصر في كالمو عمى طمب الخفة

في حذف التنوين من اسم الفاعل .

المبحث الثاني [:وجوب تأخير االسم المحصور ب (إنَّما) ،والخالف النحوي في (ما) التعجبية]
[اااب تأخز االَم المحصا ب (إ َحمِ) ]:
قال ابن عقيل  { :يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول ب إال أو ب إنما وجب تأخيره وقد

يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول عمى غير المحصور إذا ظير المحصور من غيره وذلك
فأما إذا كان الحصر ب إنما فإنو ال يجوز تقديم المحصور إذ ال يظير
كما إذا كان الحصر ب إال َّ
كونو محصو ار إال بتأخيره بخالف المحصور ب إال فإنو يعرف بكونو واقعا بعد إال فال فرق بين أن

يتقدم أو يتأخر .فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عم ار زيد ومثال المفعول المحصور

بإنما إنما ضرب زيد عم ار ومثال الفاعل المحصور ب إال ما ضرب عم ار إال زيد ومثال المفعول
المحصور بإال ما ضرب زيد إال عم ار ومثال تقدم الفاعل المحصور ب إال قولك ما ضرب إال

عمرو زيدا ومنو قولو:
 - ٔٗٚفمم يدر إال اهلل ما ىيجت لنا  ...عشية آناء الديار وشاميا
ومثال تقديم المفعول المحصور بإال قولك ما ضرب إال عم ار زيد ومنو قولو- :
تزودت من ليمى بتكميم ساعة  ...فما زاد إال ضعف ما بي كالميا} (ٖٕ) ثم قال ابن عقيل :

{ واعمم أن المحصور ب إنَّما ال خالف في أنو يجوز تقديمو وأما المحصور باإل ففيو ثالثة

مذاىب} (ٕٗ)َّ .
فأما إذا كان الحصر ب إنما فإنو ال يجوز تقديم
لكنو نسي أو تناسى َّأنو قال َّ {:
المحصور .}.وىذا خمط واضطراب في شرح قول ابن مالك:
وما َّ
بإال أو َّ
بإنما انحصر  ...أخر وقد يسبق إن قصد ظير
َّ
ب[إنما] بل يجب تأخيره وىذا ما ذىب إليو ابن مالك
والصحيح عندنا َّأنو ال يجوز تقديم المحصور

في شرح الكافية الشافية  {:وكل ما قصد حصره استحق التأخير .فاعال كان أو مفعوال ،أو غيرىما،
سواء كان الحصر بـ"إنما" أو بـ"إال" نحو" :إنما ضرب زيد عمرا" و"ما ضرب زيدا إال عمر" .ىذا

عمى قصد الحصر في المفعول.فمو قصد الحصر في الفاعل لقيل" :إنما ضرب عم ار زيد" و "ما

ضرب عم ار إال زيد" .وأجاز الكسائي -وحده -تقديم المحصور بـ"إال ألن المعنى مفيوم معيا قدم

المقترن بيا أو أخر .بخالف المحصور بـ"إنما" فإنو ال يعمم حصره إال بالتأخير فمذلك لم يختمف في
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أيضا  { :فأما المحصور "بإنما" فال خالف في وجوب
منع تقديمو، )ٕ٘(}.والمرادي قال بذلك ً
تأخيره )ٕٙ(} .وقال بو ابن ىشام المصري في أكثر من كتاب لو (، )ٕٚوصرح بو األشموني
بقولو  { :وما بإال أو بإنما انحصر" من فاعل أو مفعول ،ظاى ار كان أو مضم ار "أخر" عن غير
المحصور منيما؛ فالفاعل المحصور نحو" :ما ضرب عم ار إال زيد" ،أو "إال أنا" ،و"إنما ضرب
عم ار زيد ،أو أنا" والمفعول المحصور نحو" :ما ضرب زيد إال عمرا" ،و"ما ضربت إال عمرا"،

و"إنما ضرب زيد عمرا" ،و"إنما ضربت عمرا"، )ٕٛ(}.و{الذي أجاز تقديم المحصور بـ"إال" مطمقا

ىو الكسائي ،محتجا بما سبق ،وذىب بعض البصريين إلى منع تقديم المحصور مطمقا ،واختاره

الجزولي والشموبين ،حمال لـ"إال" عمى "إنما" ،وذىب الجميور من البصريين والفراء ،وابن األنباري

إلى منع تقديم الفاعل المحصور ،وأجازوا تقديم المفعول المحصور؛ ألنو في نية التأخير) ٕٜ(}.

 ،ووافقيم في ذلك من المحدثين عباس حسن ،ومحمد عبد العزيز النجار ( ٖٓ)  .و ّْ
أخر الفاعل
المحصور ب[إنما] في قولو تعالى  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ
فاطس ، ٨٢ :فأخس الفاعل الوحصْز [العلوا ُء] ُّن أكثس الٌاض خشٍة هي [َّللاَ] تعالى .
[ زأي اتي عقٍل فً الخَلف الٌحْي فً (ها ) التعجثٍَّة ]
أعسب اتي عقٍل جولة التعجة [ :ها أحسي شٌدًا ! ] فقال { :فما مبتدأ وىي نكرة تامة عند سيبويو
وأحسن فعل ماض فاعمو ضمير مستتر عائد عمى ما وزيدا مفعول أحسن والجممة خبر عن ما

والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعمو حسنا وكذلك ما أوفى خميمينا....وما قدمناه من أن ما نكرة تامة

ىو الصحيح والجممة التي بعدىا خبر عنيا والتقدير  :شيء أحسن زيدا أي جعمو حسنا وذىب
األخفش إلى أنيا موصولة والجممة التي بعدىا صمتيا والخبر محذوف والتقدير الذي أحسن زيدا

شيء عظيم وذىب بعضيم إلى أنيا استفيامية والجممة التي بعدىا خبر عنيا والتقدير أي شيء

أحسن زيدا وذىب بعضيم إلى أنيا نكرة موصوفة والجممة التي بعدىا صفة ليا والخبر محذوف
والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم)ٖٔ( }.
قال ابن عقيل [ :وما قدمناه من أن ما نكرة تامة ىو الصحيح]
وبذلك َّ
تبنى ىذا الرأي ودافع عنو -ألن األ شموني نقل آراء النحويين فييا ولم يدافع عن واحدة

منيا (ٕٖ)  -فيو رأيو ؛ لذلك سنرد عميو َّ :
إن وصف (ما) التعحبيَّة بالنكرة التامة ليس بالرأي
األمثل ولنا فيو نظر .وسنقف عند كالم سيبويو الذي اختاره ابن عقيل وفضمو عمى ما سواه من

أن التعجب استعظام األمر في
آراء النحويين البصريين والكوفيين في ىذه المسألة  .يرى سيبويو ّ
ُّ
ويظن سيبويو أن (ما)
النفس ،فإن { قمت ما أفعمو فأنت تريد أن ترفعو من الغاية الدنيا}(ٖٖ).
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عبداهلل
التعجبية نكرة تامة بمعنى ( شيء) ففي قولك :ما
أح َس َن َ
أحسن َ
عبد اهلل! أي بمعنى :شيء ْ
َ
(ٖٗ) .ومفيوم سيبويو لمتعجب ال ينسجم مع تفسير القرآن الكريم لمعنى التعجب الصادر من اهلل
أعظم اهللَ ! ] فمعنى (ما) في مفيوم سيبويو
تعالى أو عند التعجب منو سبحانو في قولك [ :ما
َ
أعظم اهللَ)(ٖ٘) وحاشا هلل سبحانو ذلك الذي ليس قبمو شيء ،وال بعده
(شيء
يكون تقدير الكالم:
ٌ
َ

شيء ،وىو خالق كل شيء.

لذلك نرى َّ
أن ابن عقيل لم يكن موفقًا في اختياره ليذا الرأي بل كان األجدر بو أن يختار
رأي زعيم المدرسة الكوفيَّة أبي زكريا الفراء الذي يرى أن التعجب يتضمن معنى االستفيام وفيو
ّْر (ما)
لممتعجب منو كما في قولو تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ( )ٖٙقال الفراء مفس ًا
مدح أو َذ ّّم
ّ
تعجبا ،ويكون :ما الذي
التعجبية -التي ىي مصدر الخالف بينو وبين سيبويو -بقولو { :يكون
ً

أ ْكفَ َرهُ؟ وبيذا الوجو اآلخر جاء التفسير } ( )ٖٚوىنا ذكر في (ما) وجيين :إفادتيا التعجب وافادتيا
االستفيام واالثنان فييما اإلبيام { وابتدئ بيا لتضمنيا معنى التعجب ،وما بعدىا خبر فموضعو
أما
رفع ،وقال الفراء وابن درستويو :ىي استفيامية ،ونقمو في شرح التسييل عن الكوفيين}( . )ٖٛو ّ

إن التفسير يأخذ بالرأي القائل َّ
قول الفراء {وبيذا الوجو اآلخر جاء التفسير} أيَّ :
بأنيا -ما-
استفيامية لكن ما السبب في ذلك؟

وبما َّ
أن مفيوم التعجب ىو { حصول موقف أو شيء تنفعل بو النفس الستعظام األمر عند رؤيتو

أو السماع بو بقصد المبالغة في المدح أو الذم لممتعجَّب منو ويكون لفظو لفظ استفيام ومعناه

التعجب } ( .)ٖٜوىذا يعني َّ
أن معظم التعجب ىو مبالغة في المدح أو الذم وزيادة في وصف
خفي يجيمُوُ المتعجّْب؛ ألنو رأى من المتعجَّب منو أم اًر خرج بو عن
الفاعل أو نقصان لسبب مبيم ّ
وي ُّ
ُّ
يصح أن يصدر التعجب من العالم بكل شيء ،والقادر
قل في العادة وجود مثمو ،لذلك ال
نظائره َ
عمى كل شيء ،والمبدع لكل شيء تبارك وتعالى ؛ ألنو ال يخفى عميو شيء في األرض وال في

السماء ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ(ٓٗ).
وهذا ما قال به الخضري فً حاشٌته { :ىو انفعال في النفس عند شعورىا بما يخفى سببو.

ولذا يقال :إذا ظير السبب بطل العجب .وال يطمق عمى اهلل تعالى متعجّْب ألنو ال يخفى عميو

شيء } (.)11

أن التفسير يذىب إلى َع ّْد (ما) استفيامية متضمنة معنى التعجبَّ .
ولكل ما تقدم تبين لنا َّ
لكن
الفراء ذكر في (ما) وجيين ىما :التعجب واالستفيام .وقد وافقو األخفش فيما ذىب إليو بقولو:
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أي شيء أكفره } (ٕٗ) .ووافقو ابن
{معناه عمى وجيين :قال بعضيم عمى التعجب وقال بعضيمُّ :
درستويو في الوجو الثاني أي َّ
أن معناىا استفيام ولفظيا تعجب

{ واَّنما وضع ىذا في التعجب

ألصل َّ
َّب اهللُ تعالى من ثالثة أصناف من المؤمنين كما
أن التعجب فيو إبيام}(ٖٗ)  .لكن تعج َ
جاء في الحديث عن النَّبِ ّْي صمَّى اهلل عمَ ْي ِو وسمَّمَ { :ع ِجب ربُّنَا َع َّز و َج َّل ِم ْن ِر َج ٍ
الس ََل ِس ِل،
ادو َن فِي َّ
ال يُ َق ُ
َ
َ َ
َ
ُ َ َََ
اش ِو ولِحافِوِ
حتَّى ي ْد ُخلُوا الْجنَّةَ} (، )44وقال النَّبِ ِّي صلَّى اهلل َعلَي ِو وسلَّمَ { :ع ِجب ربُّنَا ِمن رجلَي ِن :رجل ثَار ِمن فِر ِ
َ
َ َ ْ َُ ْ َُ ٌ َ ْ َ َ َ
َ
َ َ
ُ ْ ََ َ
ِ
ِِ
ِمن ب ي ِن ِحبِ ِّ ِ ِ ِ
يما ِع ْن ِديَ ،و َش َف َقةً ِم َّما ِع ْن ِديَ ،وَر ُج ٌل غَ َزا فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو تَ َعالَى فَ َف َّر
ْ َْ
سو َوأ َْىلو إِلَى َ
ص ََلتوَ ،ر ْغبَةً ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اللَّوُ تَ َعالَى ل َم ََلئ َكتو :يَا
يق َد ُموُ ،فَ يَ ُق ُ
الر ُج ِ
َص َحابُوُ ،فَ َعل َم َما َعلَْيو في الْف َرا ِرَ ،وَما لَوُ في ُّ
وع ،فَ َر َج َع َحتَّى أ َُى ِر َ
أْ
ِ
يما ِع ْن ِديَ ،و َش َف َقةً ِم َّما ِع ْن ِدي} ( .) 54وما ورد من
َم ََلئِ َكتِي انْظُُروا إِلَى َع ْب ِدي َر َج َع َحتَّى أ َُى ِر َ
يق َد ُموُ َر ْغبَةً ف َ

تعجب في القرآن الكريم مثل قولو تعالى :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ( )ٗٙىذا التعجب ليس من اهلل تعالى بل ِم َّمن يراىم وىم يعذبون في النار
أن َّ
يوم القيامة( . )ٗٚوأرى َّ
عد [ما] التعجبيَّة استفيامية تفيد معنى التعجب ىو الرأي الراجح
واألفضل من غيره في فيم التعجب لتحوطو لمعانيو في ضوء الدراسات القرآنية وعموم القرآن

ومعانيو والدراسات األدبيَّة الحديثة .وكان على ابن عقٌل أن ٌأخذ برأي الفراء وٌثبت لنا عدم مٌله
إلى المدرسة البصرٌة وزعٌمها سٌبوٌه .
المبحث الثالث[ /أسموب المدح والذم ]:

قال ابن عقيل في شرحو ألفية ابن مالك { :مذىب جميور النحويين أن نعم وبئس فعالن

بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عمييما نحو نعمت المرأة ىند وبئست المرأة دعد وذىب جماعة
من الكوفيين ومنيم الفراء إلى أنيما اسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عمييما في قول بعضيم نعم

السير عمى بئس العير وقول اآلخر :واهلل ما ىي بنعم الولد نصرىا بكاء وبرىا سرقة}(، )ٗٛوىذا ما

قالت بو أغمب كتب شروح األلفية ،وكتب النحو(. )ٜٗ

مصيبا ودقيقًا في نقمو عن الفراء -زعيم المدرسة الكوفية -عندما قال  {:وذىب
لم يكن ابن عقيل
ً
جماعة من الكوفيين ومنيم الفراء إلى أنيما اسمان} بل ذىب الفراء إلى القول بفعمية (نعم) و(بئس)
أكد
وىذا ما صرح بو في كتابو [معاني القرآن] وكتابو ىذا يقع في دائرة تأصيل النحو العربي  .وقد ّ
الفراء عمى فعمية (نِ ْع َم وبِْئ َس) عندما تحدث عن إسنادىما إلى ضمائر الرفع وتوحيد الفعل وتثنيتو
وجمعو كما يفعل ذلك بالفعل المتصرف بقولو{ :والعرب توحد نعم وبئس .واّنما جاز توحيدىما
ألنيما ليستا بفعل يمتمس معناه ...فمذلك استجازوا الجمع والتوحيد في الفعل }(ٓ٘) لكن قولو:

[ألنيما ليستا بفعل يمتمس معناه ] أيَّ :
إن الفعمين (نعم) و(بئس) فعالن جامدان ال يتصرفان
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وليسا بمعنى الفعل المتصرف .كما أجاز تثنيتيما بقولو { ويجوز أن تذكر الرجمين فتقول :بئسما
ِ
ِ
قوما}(ٔ٘) .وىذا دليل عمى فعمية (نعم وبئس) ،ووصفو باالطراد
قوما ون ْع ُموا ً
رجمين ،ولمقوم ،ن ْع َم ً
والكثرة بقولو { :فيذا في نِ ْع َم ،وبئس مطرد كثير}(ٕ٘) في كالم العرب .وىذا ما ذىب إليو

الكسائي(ٖ٘) ووافقيم في ذلك الزمخشري (ٗ٘) وابن يعيش (٘٘) وبعض المحدثين ( .)٘ٙخالفًا
لما ذىب إليو سيبويو الذي منع اتصال (نِ ْعم) و (بِ ْئ َس) بضمائر الرفع بقولو { :واعمم ّأنك ال تظير
ت ٍّ
بكل .وقال
رجال ،يكتفون بالذي ّْ
عالمة المضمرين في نِ ْع َم ،ال تقول :نِ ْع ُموا ً
يفسره كما قالوا َم َرْر ُ
اهلل تعالى :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ( )٘ٚفحذفوا عالمة اإلضمار وألزموا الحذف ،كما ألزموا نِ ْع َم وبِ ْئ َس
اإلسكان } ( )٘ٛواألصل فييما العين -عين الفعل -مكسورة ( .)ٜ٘بل وجدت الفراء يوافق
أيوب] .فيكون إعراب الجممة عمى مذىبيما:
سيبويو في إعراب جممة المدح والذم ،نحو [ :نعم ال ُ
عبد ُ
العبد) جممة فعمية في محل رفع خبر مقدم.
(نِ ْع َم ُ

(أيوب) فأعربوه مبتدأ .فجممة المدح أو الذم عندىم جممة اسمية
أما االسم المخصوص بالمدح
ُ
وّ
خبرىا جممة فعمية (ٓ .)ٙلكن ما ذىب إليو الفراء في جواز اتصال الفعل (نعم) و (بئس) بضمائر

الرفع (ألف االثنين وواو الجماعة) تسجل لو في ّْ
الموجية إليو التي مفادىا أنو قال باسمية
رد التيمة
ّ
أجد لوُ أثارة من عمم في
(نِ ْع َم) و (بِْئ َس) والذي نسبو النحاة –ومنيم ابن عقيل -إليو لم ْ
معانيو(ٔ. .)ٙ

المبحث الرابع [ /جواز تقديم الفاعل عمى فعمو ]:
لقد َّ
فاعال لفعل الشرط
عد البصريون االسم المرفوع الواقع بين أداة الشرط وفعل الشرط
ً

المحذوف الذي يفسره ما بعده  ،إذ قال ابن عقيل  {:أشار في ىذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن

إذا تمزم اإلضافة إلى الجممة الفعمية وال تضاف إلى الجممة االسمية خالفا لألخفش والكوفيين فال
تقول أجيئك إذا زيد قائم وأما أجيئك إذا زيد قام ف زيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا عمى

االبتداء ىذا مذىب سيبويو وخالفو األخفش فجوز كونو مبتدأ خبره الفعل الذي بعده .وزعم السيرافي

أنو ال خالف بين سيبويو واألخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا وانما الخالف بينيما في خبره
فسيبويو يوجب أن يكون فعال واألخفش يجوز أن يكون اسما فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل

زيد مبتدأ عند سيبويو واألخفش ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند األخفش فقط.)ٕٙ(}.

وقال ابن

عقيل في موضع آخر من الكتاب{ :إذا دل دليل عمى الفعل جاز حذفو وابقاء فاعمو كما إذا قيل لك
من ق أر فتقول زيد التقدير ق أر زيد .وقد يحذف الفعل وجوبا كقولو تعالى :ﭽ وإن أحد من المشركين
استجارك ﭼ (ٖ )ٙفأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وان استجارك أحد استجارك وكذلك كل
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اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنو مرفوع بفعل محذوف وجوبا ومثال ذلك في إذا قولو تعالى :ﭽ إذا
السماء انشقت ﭼ (ٗ )ٙفالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وىذا مذىب
جميور النحويين .وسيأتي الكالم عمى ىذه المسألة في باب االشتغال إن شاء اهلل تعالى.)ٙ٘(}.

الرد سيكون عمى مسألتين:

المسألة األولى:قول ابن عقيل { :وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنو مرفوع بفعل
محذوف وجوبا ومثال ذلك في إذا قولو تعالى :ﭽ إذا السماء انشقت ﭼ فالسماء فاعل بفعل محذوف
والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وىذا مذىب جميور النحويين.}.
ُّ
أما الكوفيون
وردنا عميو أن ىذا ليس مذىب جميور النحويين بل ىو مذىب جميور البصريين ،و َّ

فيخالفونيم في ذلك َّ .
إن الخالف الحاصل في ىذه المسألة بين البصريين والكوفيين يكمن في
الرافع لالسم المرفوع الواقع بين أداة الشرط – الجازمة أو غير الجازمة ؛{ ألن إِ َذا بمنزلة حروف
المجازاة ال يمييا إال الفعل مظي ار أو مضمرا – )ٙٙ(}.وفعل الشرط .فالبصريون يرون َّ
أن العالقة

{وصف ّّ
اسم ،إ ْذ كان ذلك مختصِّا
دال عمى أن
اإلسناد ،واإلسناد
بين الفعل والفاعل
ٌ
َ
ُ
المسند إليو ٌ
بو} ( )ٙٚوالفعل ال قيمة لو بدون الفاعل ،وىما متالزمان ،وجميع {ما يكون من المفظ بالفعل ال
يكون إالَّ عمى ف ٍ
عل قد َع ِم َل في االسمَّ ،
ألن َك ال تمفظ بالفعل فارًغا } ( . )ٙٛىكذا ينظر سيبويو
لمفعل والفاعل؛ فترتيب الجممة الفعمية عنده:

المسند

المسند إليو

الفعل  +الفاعل= الجممة الفعمية
وال يجوز عنده تقديم الفاعل – المسند إليو -عمى الفعل -المسند -ميما كانت األسباب

التزم
والمسوغات .وىذا اإلصرار والتوجو في بناء الجممة الفعمية ونظام ترتيبيا الذي وضعو سيبويو و َ
اليدف منو بغية
بو النحويون البصريون ( )96من بعده ومن سار عمى نيجيم إلى يومنا ىذا
ُ

مد
التفريق بين الجممة الفعمية والجممة االسمية التي يكون خبرىا فعالً ،نحو" :مح ٌ
محمد"،
كتب
ٌ
جممة اسمية ،بينما الجممة الفعمية ىي التي تبدأ بفعل ،نحو"َ :ي ُ

يكتب" فيذه الجممة
ُ
وىذا ىو الصحيح

عندنا؛ ألن المغة في أصل وضعيا وبطبيعتيا تميل إلى التفريق بين المصطمحات واأللفاظ والجمل

والعبارات والتمييز بينيا والوضوح وعدم المبس والغموض فييا .وىذا ما ذىب إليو الفراء ومن قب ُل
أستاذه وشيخو الكسائي وكالىما يوافق سيبويو في ما ذىب إليو .وتََبيَّن لي ذلك عندما َخطَّأ الفراء
َمن يجيز تقدم فاعل فعل جواب الشرط عمى فعمو ،بل لم يجز تقدم المفعول بو عمى فعمو جواب
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ومن فرق بين الجزاء وما جزم بمرفوع أو منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين
الشرط بقولوَ { :
عبد ِ
اهلل َيقُ ْم َيقُ ْم أبوه ،وال يجوز أبوه يقم ،وال أن
ما ينصب بتقدمو المنصوب أو المرفوع ،تقول :إن ُ
تضرب } (ٓ .)ٚفالفراء
تجعل مكان األب
منصوبا بجواب الجزاء .فخطأ أن تقول" :إن تَأتني زيداً
ْ
ً
ال يجيز تقدمة الفاعل أو المفعول بو عمى فعمو جواب الشرط ،والكسائي يجيز تقدم المفعول بو
عمى فعمو { وكان الكسائي يجيز تقدمة النصب في جواب الجزاء ،وال يجوز تقدمة المرفوع ويحتج

َّ
لألول عاد في الفعل راجع ذكر األول ،فمم يستقم إلغاء األول .وأجازه في
بأن الفعل إذا كان َّ

ألن المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبو ،فقال َّ
النصبَّ ،
كأن المنصوب لم يكن في الكالم }(ٔ،)ٚ

{أي َّ
إن الفاعل عمدة في الجممة فإذا تقدم عمى الفعل ،جواب الشرط ،سيعرب مبتدأ ،والفعل

مستتر تقديره (ىو) يعود عمى المسند إليو المتقدم
ًا
ضمير
ًا
خبر لو ،ويكون فاعمو
المضارع بعده يكون ًا
وىذا ال يجوز عند الكوفيين الذين قالواَّ :
إن الجازم في جواب الشرط ىو ،مجاورتو فعل الشرط،

فمذلك ال يجوز عند جميع الكوفيين تقدم االسم المرفوع عمى جواب الشرط .ولكن الكسائي َج َّوز تقدم
االسم المنصوب الذي يعرب مفعوالً بو وىو فضمة ال يحتاج إلى تقدير ضمير يعود عميو وال يتأثر
بو الفعل ويبقى عمى حالو مجزوماً }( .)4٨نحو قول الشاعر طفيل الغنوي:

ة(ٖ)ٚ
ٌّعسف لِا أٌَّاهِا الخٍس تعق ِ

ّللخٍل أٌام فوي ٌصطثس لِا

(الخير)
فأَعرب الكسائي
َ

جواب الشرط َّ .
لكن الفراء َرَّد

ِ
جاء
مفعوًال بو لمفعل المضارع
(تعقب)(ٗ )ٚالذي َ
منصوبا
(الخير)
يجعل
عميو بقولو { :لو أراد أن
َ
ً
َ

مجزوما ؛ َّ
ألنو
ً
ِ
(تعقب) لرفع
بـ

(تعقب)؛ َّ
َّ
ولكن الفراء أعرب (الخير) صفةً لأليام وليس مفعوالً بو
فالخير تعقبو }(٘.)ٚ
ألنو يريد:
َ
مقدما عمى فعمو( )ٚٙوىكذا الفراء ال يجيز الفصل بين فعل الشرط وجوابو بفاصل يعمل فيو فعل
ً
جواب الشرط وفََّن َد حجج الكسائي وشواىده  ،وخالفو في فيمو ليذه المسألة وفي تأويمو ليذه الشواىد
بقولو { :وليس ذلك كما قال؛ َّ
ألن الجزاء لو جواب بالفاء فإن لم يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثمو
يمق باسم إالَّ أن يضمر في ذلك االسم الفاء .فإذا اضمرت الفاء ارتفع الجواب في منصوب
ولم َ
األسماء ومرفوعيا ال غير}( .)ٚٚذلك؛ َّ
ألن الفصل بين فعل الشرط وجوابو بمرفوع أو منصوب ال
يجوز في مذىب الكوفيين؛ ألن العامل في جزم فعل جواب الشرط ىو فعل الشرط فإذا فصل بينيما

بمرفوع أو منصوب بطل الجزم في جواب الشرط ووجب فيو الرفع(..)ٚٛ
وقد اختمف البصريون مع الكوفيين في ذلك كما اختمف الكوفيون فيما بينيم ولمنحاة في ىذه

المسألة ثالثة آراء (.)ٜٚ
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يجوزان تقدم المسند إليو – الفاعل -عمى المسند-
ومما تقدم تبيَّن لنا أن الفراء والكسائي ال ّ
الفعل -في الجممة الفعمية وىما يتفقان مع ما ذىب إليو سيبويو والبصريون الذين وافقوه في ذلك.
ِ
لكن لكل قاعدة استثناء .فأجاز الفراء تقدم الفاعل عمى فعمو إذا كان فعل ٍ
َّ
الشرط
شرط ماضياً وأداةَ
"إن" التي ىي ُّأم الباب (ٓ .)ٛوفي ىذه الحال وبيذه الشروط فقط أجاز ُّ
تقد َم الفاعل عمى فعمو ولم
ْ
يجز ذلك في غيرىا ،نحو قولو تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (ٔ )ٛفالفعل

(أحد من المشركين) ىو { في موضع جزم وان فرق بين الجازم
تقدم عميو فاعمو ٌ
(استجارك) الذي ّ
َ
(أحد) ،وذلك سيل في (إن) خاصة دون حروف الجزاء؛ َّ
ألنيا شرط وليست باسم...
والمجزوم بـ ٌ

فمم يحفموا أن يفرقوا بينيا وبين المجزوم بالمرفوع والمنصوب} (ٕ .)ٛفالفراء َج َّوز التفريق بين أداة
اسما و { زعم الخميل َّ
إن ىي ُّأم
(إن)
ٌ
أن ْ
ألن ْ
الشرط وفعل الشرط بفاعمو وذلك؛ ّ
حرف وليست ً
ت ذلك؟
حروف الجزاء ،فَ َسأَلتُو لِ َم ُقْم َ
استفياما ،ومنيا ما يفارقو فال يكون فيو
صرْف َن فيكن
فقال :من قبل ّأني أرى حروف الجزاء قد َيتَ َّ
ّ
أبدا ال تفارق المجازاة } (ٖ.)ٛ
الجزاء ،وىذه عمى حال واحدة ّ
تماما.
ىكذا أجاب الشيخ – الخميل -تمميذه -سيبويو-
ُ
ووجدت الفراء َ
كان يعي ىذه المسألة ً

معنى،
ماضيا لفظًا
وقد جعل الفراء شرطًا آخر في ىذه المسألة ىو أن يكون فعل الشرط
ً
مستقبال ً
ً
ٍ
وحينئذ ال يصح الفصل بين الجازم
والسبب في ذلك َّأنو لو كان فعل الشرط مضارًعا لوجب جزمو
والمجزوم إالَّ في ضرورة الشعر ،نحو قول الكميت( :من المتقارب)
فإنْ أنت َت ْفع ْل فللفاعلٌن أنت المجٌزٌن تلك الغمار()41
وقال كعب بن جعيل بن قمير( :من الرمل)
ص ْع َدةٌ نابتةٌ في حائِ ٍر
َ

يح تُ ّْ
ميْميَا تَ ِم ْل()٢8
أينما الر ُ

{ إالَّ َّ
يتبين
العرب تختار إذا أتى الفعل بعد االسم في الجزاء أن يجعموه (فَ َع َل)؛ ألن
أن
الجزم ال ّ
َ
َ
في فَ َع َل ،ويكرىون أن يعترض شيء بين الجازم والمجزوم} (.)ٛٙوىذا ما قال بو سيبويو من قبل
مورىا
بقولو{ :ويجوز
ُ
الفرق في الكالم في ْ
إن إذا لم تجزم في المفظ ،نحو قولوَ :
*ع ِاوْد َىراةَ وا ْن َم ْع ُ
ت ففي الشعرَّ ،
نما جاز في الفصل ،ولم ُيشبِو لَ ْم َّ
ألن لَ ْم ال
ألنو ُي َشبَّوُ بِمَ ْم ،وا َّ
فإن َج َزْم َ
َخ ِرَبا (ْ )٢4
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إن َّ
ألنيا أصل الجزاء وال تفارقُو ،فجاز ىذا كما جاز إضمار
َيقع َب ْع َدىا فَ َع َل ،واَّنما جاز ىذا في ْ
فخير وا ْن ش اًر فَ َشّّر.
الفعل فييا حين قالواْ :
إن خي اًر ٌ
ف في الكالمَّ ،
إن وقد
ض ْع ٌ
إن] ،فمو جاز في ْ
ألنيا ليست ك[ ْ
وأما سائر حروف الجزاء فيذا فيو َ
ي بن زيد (:)ٛٛ
َج َزمت كان أقوى إذ جاز فَ َع َل .ومما جاء في الشعر
إن قول َعِد ٍّ
مجزوما في غير ْ
ً
فَ َوتَى ّا ِغ ٌل ٌٌَُثِْ ُن ٌُحٍّْ
 ...ولو كان فَ َع َل
تعالى .وقد وافقو

ٍ ّتُ ْعطَ ْ
ف علٍَ َكأضُ ال َّساقً

()٢6

ِ
ونثر وفي كتاب اهلل
شعر ًا
إن في الكالم } (ًٓ )ٜا
كان أقوى إذ كان ذلك جائ اًز في ْ
في ذلك األخفش (ٔ )ٜوالمبرد ( )6٨وابن يعيش (ٖ )ٜوابن ىشام (ٗ)ٜ

واإلشموني (٘ .)ٜإن الفراء  -زعيم المدرسة الكوفية -وسيبويو -زعيم المدرسة البصرية -اتفقا في

عدم جواز تقدم الفاعل عمى فعمو في الجممة الفعمية .واتفقا في جواز الفصل بين أداة الشرط وفعل
َّ
"إن" الشرطية وفعل
الشرط بالفاعل أو المفعول بو إال َّأنيما اختمفا في فعل الفاعل الذي يفصل بين ْ

الشرط كما في قولو تعالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ( )85وقولو تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﭼ ( )86فذىب الفراء إلى أن فعمو ىو الفعل الذي بعد االسم المرفوع بقولو {:فمم
يحفموا أن يفرقوا بينيا وبين المجزوم بالمرفوع والمنصوب} ( )ٜٛوبذلك قد وافق الفراء أصحاب
مذىبو من الكوفيين الذين أجازوا تقدم الفاعل عمى فعمو دون الحاجة إلى تقدير فعل يرفعو يفسره ما

بعده ( .)ٜٜوبيذا خالف سيبويو الذي ذىب إلى أن فعمو مضمر يفسره ما بعده إذ قال سيبويو{ :
أن قوليم في الشعر :إن ز ٌ ِ
واعمم َّ
يكن كذاَّ ،إنما ارتفع عمى ِف ْع ٍل ىذا تفسيره ،كما كان ذلك
يد يأتك ْ
ْ

يدا َرأيتُو يكن ذلك؛ َّ
ألنو ال تُْبتَدأ بعدىا االسماء ثم ُيبنى عمييا } (ٓٓٔ) ووافقو في
إن ز ً
في قولكْ :
(إن) والمجزوم (فعل
ذلك األخفش الذي ذىب إلى أن الرافع لالسم المرفوع الواقع بين الجازم ْ

أحدا عمى فعل مضمر أقيس
الشرط) ىو فع ٌل مضمر يفسره ما بعده بقولو { :وأن يكون رفع ً
الوجيين؛ َّ
(أحد من المشركين)
ألن حروف المجازاة ال يبتدأ بعدىا }(ٔٓٔ) وأما من قال بإعراب ٌ
َّ
"إن"؛ لتمكنيا وحسنيا إذا ولييا األسماء }
مبتدأ فرأي لغيره وليس لو{ إال أنيم قد قالوا ذلك في ْ
(ٕٓٔ) .وبعد ذلك تبيَّن لنا َّ
(إن) أو (إذا)
أن األخفش (ت ٕ٘ٔىـ) لم يعرب االسم المرفوع بعد ْ
مبتدأ كما توىم بذلك أبو البركات األنباري في اإلنصاف ،وابن عقيل في شرحو ألفية ابن مالك

 ، )ٖٔٓ(.والمبرد (ٗٓٔ)  ،والزمخشري (٘ٓٔ) ،وابن االنباري ( ،)ٔٓٙوابن الحاجب (،)ٔٓٚ
وابن مالك ( ،)ٔٓٛوابن يعيش ( ،)ٜٔٓوابن ىشام (ٓٔٔ) ،وابن عقيل (ٔٔٔ) ،واالسترباذي

كالما لم يقل بو ،و
(ٕٔٔ) واألشموني (ٖٔٔ)  .وبيذا بان وىم ابن عقيل في نقمو عن األخفش ً
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صدق صحة تقدم الفاعل عمى فعمو في بعض كالم العرب وبشروط ؛ لكون ذلك جاء في القرآن

وقد وجدت بعض المغويين المحدثين يرى َّ
أن {األصل وقوع

وشعر .
ًا
نثر
الكريم وكالم العرب ًا
الفاعل قبل الفعل} (ٗٔٔ) الذي اتخذ النظرية التحويمية الحديثة في النحو منطمقاً لو في دراسة

النحو العربي (٘ٔٔ).

الخاتمة :لقد استطاع البحث  -بفضل اهلل تعالى – أن يحقق النتائج اآلتية :
ٔ-استطاع البحث بنظرة فاحصة ثاقبة أن يشخص مواضع النقص والخمل ويعالجيا معالجة عممية
تميق بمكانة الكتاب العممية والدينية الذي أفادت منو أجيال األمة عمى مدى قرون خمت .

ٕ -نسب ابن عقيل في شرحو آراء وأقو ًاال إلى نحاة من مدرسة البصرة و مدرسة الكوفة كأبي زكريا
الفراء (ت  ٕٓٚىجرية) ،واألخفش سعيد بن مسعدة (ت ٕ٘ٔ ىجرية) ال تمت ليم بصمة ال من
قريب وال من بعيد أو نقموىا عن آخرين ىي ليست ليم  .وأثبت البحث بعد التتبع والتقصي عدم

كتب النحو والمغة  ،وىذه التبرئة والتصحيح
صحة ما نقل عنيم بل ليم آراء مختمفة َّ
عما نقمتْو عنيم ُ
تناولو الباحث في المبحث الثالث والمبحث الرابع.
ات وىنات وقع فييا ابن عقيل تم تداركيا في ىذا البحث ،بل األدىى واألمر وقفت
ٖ -وجدت ىفو َ
عمى مسائل في الكتاب كان في بعضيا يناقض نفسو بنفسو فتجده يقول في موضع من الكتاب :
ٍ
{ "إذا وقع اسم الفاعل ِ
حينئذ موقع
صمَ ًة لأللف والالم َع ِم َل :ماضياً ومستقبالً وحاالً؛ لوقوعو
أم ِ
الفعل؛ إذ َح ُّ
س ىذا ىو
ق الصمة أن تكون جممة؛ فتقول :ىذا
الضارب زيداًَ -
ُ
اآلن ،أو غداً ،أو ْ
المشيور من قول النحويين} لكن تجده في موضع آخر من شرحو يطمق عمى [ال] الداخمة عمى
اسم الفاعل [ال التعريف] بقولو {:ال يخمو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان
مجردا عمل عمل فعمو من الرفع والنصب إن كان مستقبال أو حاال نحو ىذا ضارب زيدا اآلن أو

غدا } ،وحصل الشيء نفسو في مسألة وجوب تأخير الفاعل أو المفعول المحصور ب َّ
[إن َما] .
وىذا الخمط واالضطراب الحاصل في الكتاب عالجناه معالجة عممية دقيقة في المبحث األول ،
والمبحث الثاني .
ٗ-استطاع البحث أن يرد عمى ابن عقيل بعض المسائل النحوية ويثبت صحة ما ذىب إليو
تمت دراستو في أغمب مباحث ىذا البحث.
الباحث وىذا ما َّ
تمت كتابة البحث صباح يوم االثنين المصادف /ٜٔرمضان ٖٔٗٙ/ىجرية ،الموافق
َّ

ٕٓٔ٘/ٚ/ٙميالدي.
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اليوامش:
ٔ-سورة االنشقاق .ٔ/
ٕ -شرح ابن عقيلٗ٘./ٖ:

ٖ -شرح ابن عقيلٔٓٙ/ٖ:
ٗ-الكتابٔٚ٘./ٔ :

تضيف الشيء إلى نفسو .ينظر :شرح المفصل.ٙٛ/ٙ :
ك ال
٘-وال يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعمو؛ ألَّن َ
ُ
-ٙالكتاب.ٔٚٔ/ٔ :

-ٚبل أجازه قوم في ضرورة الشعر ،لكن سيبويو لم يجز ذلك حتى في ضرورة الشعر إالّ في الظروف .ينظر :شرح

كتاب سيبويو.ٖٔ/ٕ :

-ٛسورة إبراىيم :اآلية (.)ٗٚ
-ٜالكتاب.ٔٚ٘/ٔ :
ٓٔ-الكتاب.ٔٙٛ/ٔ :

ٔٔ-ينظر :شرح المفصل.ٙٛ/ٙ :
ٕٔ-شرح السيرافي.ٕٚ/ٕ :
ٖٔ -شرح السيرافيٕٙ./ٕ :
ٗٔ-شرح السيرافي.ٕٚ/ٕ :

٘ٔ -الكتابٔٙٙ. -ٔٙ٘/ٔ :
 -ٔٙشرح ابن عقيلٗ٘./ٖ:
-ٔٚحاشية الخضري ٖٕ/ٕ :
 -ٔٛحاشية الخضري ٖٔ/ٕ :
-ٜٔالكتاب.ٔٙٛ/ٔ :

ٕٓ-ينظر :شرح المفصلٙٛ./ٙ :
ٕٔ-شرح السيرافي.ٕٚ/ٕ :

ٕٕ -وال يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعمو؛ َّ
تضيف الشيء إلى نفسو .ينظر :شرح المفصل.ٙٛ/ٙ :
ك ال
ألن َ
ُ
ٖٕ -شرح ابن عقيل ٖٔٓ.-ٔٓٔ/ٕ:
ٕٗ-المصدر نفسو ٔٓٗ./ٕ :

ٕ٘-شرح الكافية الشافية . ٜ٘ٓ/ٕ:
 -ٕٙتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ٜ٘ٙ./ٕ:
 -ٕٚينظر :أوضح المسالك ،ٕٔٓ/ٕ :ومغني المبيب . ٗٓٚ :
-ٕٛشرح األشموني ٗٓٗ./ٔ :
-ٕٜالمصدر نفسو .
ٖٓ -ينظر :النحو الوافي  ، ٜٕ/ٕ:وضياء السالك إلى أوضح المسالكٖٕ./ٕ:
ٖٔ -شرح ابن عقيلٔ٘ٓ.-ٜٔٗ/ٖ:
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ٕٖ -شرح األشموني ٕٖٙ./ٕ:
ٖٖ-الكتابٜٚ./ٗ :
ٖٗ-ينظر:الكتاب.ٕٚ/ٔ :

ٖ٘-إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود عمى (ما) التي بمعنى (شيء) فالكالم ال يستقيم عندنا .وان كان الفاعل
في المعنى ىو (اهلل) تعالى والمفعول بو ىو (ما) ويكون تقدير الكالم – كما يبدو لي( -شيء أعظمو اهلل) أي:
جعمو عظيماً بقدرتو فالكالم صحيح مستقيم -واهلل أعمم.

-ٖٙعبسٔٚ./

-ٖٚالمعانيٕٖٚ./ٖ :

 --ٖٛشرح األشموني ٕٖٙ./ٕ:
-ٖٜوضعنا ىذا الحد الجامع لمتعجب بحسب مفيوم سيبويو والفراء والنحويين -قدامى ومحدثين.
ٓٗ -األنعامٜ٘. /
ٔٗ-حاشية الخضري ٔٓ٘./ٕ:
ٕٗ-معاني القرآن.ٕ٘ٛ/ٕ :

ٖٗ-شرح المفصلٖٔٗ./ٚ :
ٗٗ -مسند أبي جعد ٔٚٚ./ٔ :
٘ٗ-مسند ابن أبي شيبة ٔٚ٘/ٕ:
-ٗٙسورة البقرة، ٔٚ٘:

-ٗٚينظر  :حاشية الخضري ٔٓ٘./ٕ :
 -ٗٛشرح ابن عقيل ٔٙٔ.-ٔٙٓ/ ٖ:
 -ٜٗالمصادر التي ذكرناىا فيما سبق .
ٓ٘-المعاني.ٕٔٗ-ٔٗٔ/ٕ :
ٔ٘-المعاني.ٕٙٛ/ٔ :

ٕ٘ -ينظر :المصدر نفسو.ٕٙٛ/ٔ :
ٖ٘-ينظر:شرح كافية ابن الحاجب البن جماعة.ٖٗ٘ :
ٗ٘-ينظر:شرح المفصل.ٕٔٚ/ٚ :

٘٘-ينظر:المصدر نفسؤٕٚ./ٚ :
-٘ٙينظر:الوحيد في النحو واإلعراب والبالغة.ٜٔٙ :
-٘ٚسورة النمل ٛٚ/عمى قراءة حمزة وحفص عن عاصم (أتَ ْوه) و ُكتب بيا المصحف .وق أر الباقون بصيغة المضارع
وحد
"من ّ
(آتُوه) بمعنى ُ
جاءوه( .السبعة في القراءات ألحمد بن موسى التميمي ،)ٗٛٚ/ٔ :وفي قراءة (أتاه داخرين) َ
ومن جمع -فممعناه" (معاني القرآن واعرابو لمزجاج.)ٖٔٓ/ٗ :
فمفظ (ك ٌل)َ ،
-٘ٛالكتاب.ٜٔٚ/ٕ :
 -ٜ٘ينظر :المصدر نفسو.ٜٔٚ/ٕ:
ٓ -ٙينظر:الكتاب ٜٔٚ/ٕ :والمعاني.ٜٜ/ٕ :
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ٔ-ٙينظر :أسرار العربية ،ٚٓ-ٜٙ :واإلنصاف ،ٔٓٗ-ٜٚ/ٔ :وشرح المفصل ،ٕٜٔ-ٕٔٚ/ٚ :وشرح ابن
عقيل ،ٔٙٔ-ٔٙٓ/ٖ :وأبو زكريا الفراء مذىبو في النحو والمغة ،ٕٗٔ :والنحو العربي ،مذاىبو وتيسيره لمدكتور
مجيد الدليمي والدكتور محمد صالح التكريتئٕٓ. :

ٕ -ٙشرح ابن عقيلٙٚ./ٖ:
ٖ-ٙسورة التوبة ٙ.:
ٗ-ٙسورة االنشقاق ٔ :
٘ -ٙابن عقيلٛٙ./ٕ:

 -ٙٙإع ارب القرآن النحاس .ٜٛ/٘:
-ٙٚشرح المفصل.ٕٗ/ٔ :
-ٙٛالكتاب.ٕٖٕ/ٔ :
-ٜٙينظر :المقتضب ،ٕٔٛ/ٗ :وشرح المفصل ،ٚ٘/ٔ :واإلنصاف في مسائل الخالف ،ٙٔ٘/ٕ :وشرح ابن
عقيل ،ٗٙ٘/ٔ :واألصول في النحو البن السراج ،ٗٙ٘/ٔ :وعمل النحو البن الوراق ،ٕٖٔ-ٕٕٔ /وشرح
االشموني ٗٙ/ٕ :وشرح الحدود لمفاكيي.ٜٗ/

ٓ-ٚالمعاني.ٕٕٗ/ٔ :
ٔ-ٚالمعانيٕٕٗ./ٔ :
ٕ-ٚالفعل في معاني القرآن لمفراء.ٖٛ /
ٖ-ٚديوانو ،ٕٗ :وفي المعاني ٕٕٗ/ٔ :نسب الى الكميت بن زيد

ٗ-ٚوأبدل الشاعر سكون الباء بالكسر؛ َّ
ألن حركة حرف الروي في القصيدة الكسرة وألن الجزم في األفعال نظير
الكسر في األسماء .ولو ُحّْرك بالضم أو الفتح ألشكل ذلك؛ ألن الفعل المضارع يحتمل ىذه الحركات في الرفع

والنصب .ينظر :خزانة األدب ولُب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي ،ٕٙٗ/ٖ :واإلنصاف في مسائل
الخالفٕٕٙ./ٕ :

٘-ٚالمعاني.ٕٖٗ/ٔ :
-ٚٙينظر :المعاني.ٕٖٗ/ٔ :
-ٚٚالمعاني-ٕٕٗ/ٔ :
 -ٚٛينظر :اإلنصاف.ٕٙٔ-ٕٙٓ/ٕ :

-ٜٚينظر :الكتاب ،ٖٙ-ٕٙ/ٖ :والمقتضب ،ٜٗ/ٖ :اإلنصاف ٕٙٓ/ٕ :و  ،ٜٙٓوعمل النحو البن الوراق:
ٓ ،ٕٜٛٔ-ٕٜوالوحيد في النحو واإلعراب والبالغة لكمال أبي مصمح ،ٜٙ /والجممة العربية تأليفيا وأقساميا
لمدكتور فاضل صالح السامرائي ،ٕٕٔ-ٕٕٓ /ومعاني النحو لمدكتور فاضل صالح السامرائي.٘ٛ٘/ٗ :
ٓ-ٛينظر :الكتاب ،ٖٙ/ٖ:والمقتضب. ٗٙ/ٕ :
ٔ-ٛسورة التوبة :اآلية (.)ٙ
ٕ-ٛالمعاني.ٕٕٗ/ٔ :

ٖ-ٛالكتاب ،ٖٙ/ٖ :وينظر :المقتضب.ٗٙ/ٕ :
ٗ-ٛخزانة األدب لمبغداديٕٛ./ٔ :
٘-ٛىذا البيت من شواىد كتاب سيبويو ٖٔٔ/ٖ :ومن شواىد كتاب المعاني لمفراء.ٕٜٚ/ٔ :
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-ٛٙالمعاني.ٕٜٚ -ٕٜٙ/ٔ :
-ٛٚلسان العرب البن منظور /مادة (ىرا) ،و ( ىراةَ ) بمدة بخراسان جميمة محصنة.
 -ٛٛديوانو ،ٔ٘ٙ:واإلنصافٙٔٚ./ٕ :

يم :ينزل بيم
-ٜٛالواغل :الداخل في الشرب ولم َ
يدع َ ،
ويُن ْب ُ
ٓ-ٜالكتاب. ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖ :
ٔ -ٜينظر :معاني القرآنٖٕٚ./ٕ :
ٕ-ٜينظر :المقتضب.ٚ٘ -ٚٗ/ٕ :
ٖ -ٜينظر :شرح المفصل.ٜ/ٜ :

ٗ -ٜينظر :مغني المبيب.ٙ٘-ٖٙ/ٔ :
٘ -ٜينظر :شرح اإلشموني.ٗ٘/ٕ :
-ٜٙسورة النساء :اآلية (.)ٔٚٙ
-ٜٚسورة التوبة :اآلية (.)ٙ
-ٜٛالمعاني.ٕٕٗ/ٔ :

-ٜٜينظر :اإلنصاف ،ٙٔٙ/ٕ :وشرح ابن عقيل ٗٙ٘/ٔ :وشرح اإلشموني ،ٗٙ/ٕ :واحياء النحو ،٘٘/وفي
النحو العربي قواعد وتطبيق ،ٜٗ-ٜٕ/والفعل في معاني القرآن لمفراء.ٗٔ-ٖٕ /
ٓٓٔ-الكتاب.ٔٔٗ-ٖٔٔ /ٖ :
ٔٓٔ -معاني القرآن لألخفش. ٖٕٚ/ٕ :
ٕٓٔ-المصدر نفسو .

ٖٓٔ -يمظر :اإلنصاف ٙٔٙ/ٕ :وابن عقيل في شرحو أللفية ابن مالك .ٗٚٗ/ٔ :وىذا ما نبينا إليو في (الفعل
في معاني القرآن لمفراء.)ٖٙ-ٖ٘/
ٗٓٔ-ينظر :المقتضب.ٕٔٛ/ٗ :

٘ٓٔ-ينظر :شرح المفصل.ٚ٘/ٔ :
-ٔٓٙينظر  :اإلنصاف.ٙٔ٘/ٕ :
-ٔٓٚينظر :شرح كافية ابن الحاجب.ٙٚ :
 -ٔٓٛينظر :شرح ابن عقيل.ٗٚٗ -ٖٗٚ/ٔ :

-ٜٔٓينظر :شرح المفصل ٖٛ/ٕ :و .ٔٓ-ٜ/ٜ
ٓٔٔ-ينظر :مغني المبيب.ٙ٘-ٙٗ/ٔ :
ٔٔٔ-ينظر :شرح ابن عقيل.ٗٚٗ-ٖٗٚ/ٔ :
ٕٔٔ-ينظر :شرح الرضي عمى الكافية.ٚٚ-ٚ٘/ٔ :
ٖٔٔ-ينظر :شرح االشموني.٘ٓ/ٕ :

ٗٔٔ"-التقدير وظاىر المفظ ،لمدكتور داود عبده ،بحث نشره في مجمة الفكر العربي (صٔٔ) ،العددان  ٛو ، ٜ
كٕ.ٜٜٔٚ /
٘ٔٔ-ينظر :نظرية النحو العربي في ضوء مناىج النظر المغوي الحديث ٛٛ/و ٘.ٔٙ

002

هـ2541 - م3122  – المجلد األول لسنة329 العدد

مجلة األستاذ

It looks closer to explain Ibn Aqeel
Grammatical and Critical Study
Dr. Taleb Khamis valley
University of Iraqi / College of Education
Abstract:
(Analytic views in Ibn Akeel's book ) According Ibn Malik's one-thousand poem ,
many linguists have studied it. Ibn AKeel's explanation is more attractive than the
others . this makes the universities and relogions schools in the Arab Home land . the
poem was taught the students who study grammar . This subject is taught in the college
of education ,The Iraqi university . The Iraqi universities . This research explains some
problems faced by the learner of grammar .The researcher:dr.Talib Alwad.
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