
LiNGUA Vol. 16, No. 2, December 2021 • ISSN 1693-4725 • e-ISSN 2442-3823 

ASALIBU ISTIDLAL AN NUHAT FI KITAB SYARAH ALFIYAH IBNU ‘AQIL 

Abdullah Zainur Rauf, Nur Qomari 

zainur@bsa.uin-malang.ac.id, qomari@uin-malang.ac.id  
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia 

Malang, Jawa Timur, Indonesia 

Abstract: Nahwu is the key to understanding Arabic texts. Nahwu is growing rapidly so 
that many nahwu experts write about nahwu theories. And among the experts, there 
are different views related to the rules of nahwu. This research aims to know the 
methods of thinking of grammarians in the book Sharh Alfiyah Ibnu ‘Aqil. This research 
uses the qualitative approach to find out the differences between grammarians in 
controlling grammatical rulings. This research reveals five chapters in which scholars 
differ, including 1) presenting the subject over the subjunctive 2) abstracting the verb 
from a sign indicating the duality or plural 3) proving the t in the verb and its subject is 
an authentic feminine and with the separation of only 4) presenting the object on the 
subject 5) the return of the pronoun from the advanced subject is the delayed subject. 
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 مقدمة 
إن النحو لطالب املعاهد اإلسالمية عبارة عن أداة لفهم  

الرتاثية واألدبية، ال  الكتب  العربية  فصيحة  إما أن تكتب ابللغة 
القدمية أو العربية الفصحية احلديثة. وابلتايل فإن النحو هو علم  
فاملراد   أويتقنوها.  يدرسوها  ألن  للطالب  ابلنسبة  للغاية  مهم 
وتفسري   وفهم  لقراءة  يستخدم  ألنه  اآللة   النحو كعلم  بعلم 
أو   اجلاوية  أو  اإلندونيسية  اللغة  إىل  وترمجتها  العربية  النصوص 

وعند العلماء األنثروبولوجيني، فإن    األجنبية. غريمها من اللغات  
إتقان اللغة العربية كمصدر العلوم الرتاثية واألدبية مهم جدا من  

العلمية  الدراسة  نتائج  تعزيز   أجل 
(https://www.nu.or.id).    النحو علم  فإن  وابلتايل 

هو وسيلة الكتساب املعرفة اليت تقرتب من احلقيقة، حىت يقول  
ن علم النحو هو شيئ أساسي ألن دون هذه  بعض اللغويني أ 

النصوص يف  اجلمل  فهم  الميكن  فإنه  مقدمة  )   املعرفة 
 . العمريطي( 

وأن بعض اللغويني اآلخرين يقولون أن علم النحو عبارة  
عن أيب مجيع العلوم يف حني أن أمها علم الصرف. وقال اإلمام  

ا  خاصة  و  العربية  اللغة  تعلم  أمهية  عن  مقاله  يف  لنحو  الغزايل 
النحو عبارة عن وسيلة ملعرفة   العربية وعلم  اللغة  والصرف "إن 
العربية   )اللغة  أهنما  من  رغم  النبوية،  واألحاديث  القرآن  معاين 
والنحو( ليسا من العلوم الشرعية، ولكن تعلمهما وفهمهما أمر  

ميكن فهم    ضروري، ألن هذه الشريعة جاءت ابللغة العربية وال 
ي  إال بعد أن  العربية"الشريعة  اللغة  :  1الغزايل : جزء  )  تم فهم 

67) . 
إن الكتب اليت تتناول النحو كثرية ومتنوعة، ولكل منها  

خاصة. وأساليب  معروف    أمناط  الكتب كتاب  هذه  بني  ومن 
ومشهور عند طالب املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا وهو كتاب  

عب الكتاب  هذا  إن  مالك.  ابن  منظومة  ألفية  عن كتاب  ارة 
هذا   ويتناول  روجاز،  حبر  ويستخدم  بيت،  ألف  من  تتكون 
الكتاب كتااب شعبيا   قواعد حنوية وصرفية. ويعترب هذا  الكتاب 
العربية. وقد اشتهر   النحو والقواعد  وأسطوراي وخاصة يف جمال 
العامل شرقا وغراب. ويف أوراب يسمى هذا   أحناء  الكتاب يف  هذا 

ب   وهو    " The Thousand Of Verses"الكتاب 
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مالك  ابن  ألفية  لكتاب  آخر  اسم 
(http://hisabpati.blogspot.com ) . 

الكتاب    ي مس  و بيت،  هذا  ألف  على  حيتوى  ألنه  ألفية 
النحو   مشاكل  انقش كل  أنه  اللغويني  من  العديد  ذكره  وكما 

اجلمل وأنواع  الكالم،  مشكلة  من  بدءا  وأنواع    ، والصرف، 
البيان على موضع    ،راب وأنواعهواإلع  ،الكلمات  حىت يشتمل 

 الكلمات يف اجلملة وغريها. 
)ألفية   الكتاب  هلذا  شرحا  النحو  علماء  بعض  قدم  وقد 
ابن مالك( مستهدفني إىل توضيح معانيها حىت يسهل فهمه.  

خ حممد بدر  يومن العلماء الذين قدموا شرحا هلذا الكتاب الش
سنة   ال  686الدين  هذا  ويف  اهلجرة.  قدممن  بعض    ه شرح 

أنواع   ومن  والده.  أدالها  حنوية  أفكار  إىل  االنتقادات 
يف   مبحث  الدين  بدر  حممد  الشيخ  قدمها  اليت  االنتقادات 

املطلق  هذه    ، والتنازع   ،املفعول  وتعترب  املتشاهبة.  والصفة 
جدا   اندرة  أبيه لاالنتقادات  أتليفات  نقد  يف  الولد  .  شجاعة 

ث  ذلك،  على  ب  واعتمادا  حممد  ألفية  ألف  أابت  الدين  در 
، مقابلة لتأليف أبيه وأخذ الشواهد من القرآن الكرمي. ومن هنا 

ما  أبدلقد   ولكن    أن  منطقيا،  أصبح  الدين  بدر  حممد  ألفه 
ت جاز  (ليس كلها ) معظم العلماء يعرفون أبن النصوص القرآنية 

هلا أن تتبع النظرايت النحوية املعتمدة عند النحاة. وهذا الشيخ  
النحو  الذي كا يف  عاملا  أصبح  بعلبك  يف  يعيش  شبابته  يف  ن 

ولديه وجهات النظر املنطقية هلذا العلم، مع ذلك فإنه مييل إىل  
هذه   إىل  ونظرا  االستخدام.  قليلة  الشاذة  النحوية  النظرايت 
عقيل   وابن  هشام  ابن  مثل  اجلدد  النحاة  ظهر  لقد  الظاهرة، 

مال ابن  أفكار  تعديل  حياوالن  الذين  ذلك،  األمشوين  ومع  ك. 
العلماء   أنظار  يلفت  الدين  بدر  حملمد  ألفية  شرح  فإن كتاب 
ابن   أتليف  مثل  حاشية،  له  وضع  أن كتابه  ابلدليل  الكبار 

( )  ، هجرية(   819مجاعة  وزكراي    ، هجرية(   855والعيين 
( )  ،هجرية(   925األنصاري  وابن    ، هجرية(  911والسيوطي 

ن ابن القادر  والقاضي تقي الدي  ،هجرية(   994قاسم العبادي )
 هجرية(.   1005التميمي )

فهناك كتاب   سابقا،  ذكره  مت  الذي  الكتاب  عدا  وما 
شرح ألفية الذي ألفه ابن عقيل املسمى بشرح ألفية ابن عقيل  

قاضيا    769) ابن عقيل يف مدينة حلب وكان  هجرية(. وولد 
كبريا يف مصر. وكانت مؤلفاته كثرية جدا وأشهرها شرح ألفية  

و  عقيل.  تعلمه  ابن  وسهل  بسيط  الكتاب  هذا  أن  احلقيقة  يف 
بطريقة   ألفية  أبيات  شرح  عقيل  ابن  ويستطيع  للمبتدئني. 
وقد   مالك.  ابن  به  مايريد  فهم  القارئ  يستطيع  حىت  منهجية 
وماليزاي   إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  يف  الكتاب  هذا  انتشر 

ويفه يقرؤوهنا  املعاهد  هذه  يف  الطلبة  من  وكثري  موهنا واتيالند 
(http://abusyahmin.blogspot.com ) . 

أبيات كتاب   واليبني  اليشرح  الكتاب  هذا  مؤلف  وإن 
بني   النظر  وجهات  اختالف  أيضا  يشرح  وإمنا  فحسب،  ألفية 
فاملعمول   إذا يوجد عامالن  التنازع وهو  النحو يف ابب  علماء 

ومن هذا املثال إذا  قام وقعد أخواك،  واحد مثل اجلملة التالية :  
ارض العامالن فأين العامل الذي جيب أن قدم من بعضهما  تع

لفظ   هو  هل  لفظ    قامبعضا  املسألة كان  قعد.  أم  هذه  ويف 
هذين   من  حجة كل  من  واضحا  شرحا  عقيل  ابن  يشرح 
العاملني مع الدليل املنطقي. فالرأي األول يقول إن العامل يف  
املعمول  من  مكاان  أقرب  ألنه  قعد  لفظ  هو  السابقة  اجلملة 

  قام )لفظ أخواك(، وأما الرأي الثاين يقول أن العامل هو لفظ  
يف ترتيب الكلمات.  قعدألنه أقدم من لفظ 

 النحو العريب ونشأته 
يكون   أن  إما  الكلم  أواخر  تغيري  يدرس  علم  النحو  إن 

بناء التغيري إعرااب أو أن يكون  العلم يعرف أحوال    ،هذا  وهبذا 
والنظام  الكلمات  أواخر  للجملة،    حركات  وترتيب  النحوي 

اجلملة حيث تكون الكلمة يف تلك اجلملة تؤدي وظيفة معينة  
املراد املعىن  اختل  الكلمات  ترتيب  اختل  إذا  السراح،    ث  )ابن 

النحو لغرض فصاحة الكالم  وضع    . (   318، صفحة  1998
العريب   النحو  وضع  ويف  صحيحا،  فهما  السامع  يفهمه  حىت 

منها خمتلفة  وبواعث  وأما    أسباب  دينية،  وغري  دينية  بواعث 
أداء   على  القوي  العلماء  حرص  إىل  فتعود  الدينية  األسباب 

فصيحا   سليما  أداء  الكرمي  القرآن  ضيف،  )نصوص  شوقي 
. (1، صفحة 1968
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علم   نشأ  العلماء  قبل  من  القوية  واإلرادة  احلرص  وهبذا 
النحو يف أول وهلة صغري، ث قام   النحو نشأة سريعة، مع أن 

استطاع إدراكه من عقله وتفكريه،  ألسود الدؤيل بتأليف ما أبو ا
العريب.   النحو  وضع  من  عنده  ما  خبري  وعمل  جهده  واستمر 

وضعه أبو األسود  و وكان العلماء مل يكونوا على يقني فيما فعله  
االعرتاف،   على  األسود  أبو  حصل  الزمن  مرور  بعد  ولكن 

النحوية ابلبصرة النهضة  أهلها من    حيث يستفيد  وظهور هذه 
اللحن   وابء  من  السالمة  الفن  صفحة  )هذا  الطنطوي،  حممد 

34).

النحاة ومدارسهم النحوية 
 ة ر مدرسة البص -أ

علم النحو يف البصرة، وأول من سلك يف علم اللغة    ولد
الفراهيدي وكان يدرس   اخلليل بن أمحد  العربية مسلكا جديدا 

العال بن  عمرو  إىل  العربية  اللغة  الطتطاوى،    ء علم  )حممد 
صفحة  1991 عصر    . (75،  يف  املدرسة  هذه  إنشاء  ومت 

املدارس إحدى  من  وتعد  العباسيني،  مت    النحوية  حكومة  اليت 
العراق دولة  العراق  مدينة  يف  املدرسة  أتسيسها  هذه  وتتبع   .

منهجا خاصا يف البحث النحوي وهو إن البصريني لديهم حرية  
أفضل،  وتنظيما  أقوى  وعقال  على    أكثر  يعتمدون  وكانوا 

وأصبح   النحوية،  األحكام  يستنبطون  عندما  املوثوقة  الشواهد 
ألهنم   قياسا  أصح  البصريني  أبن  السيوطي  قاله  ما  مشهورا 

شذ  ال ما  على  واليقيسون  مسعوه  ما  كل  يستخدمون 
(.   149، صفحة  1968  عبدا لرمحن،  )السيد

 مدرسة الكوفة  -ب
عن البصرة حيث إهنم أخذوا  أتخر نشأة مدرسة الكوفة  

البصريني   مدرسة  عن  وكانت  ابلبصريني.  يتأثرون  إهنم  ولذلك 
البصرة. وكانت   الكوفة تنشأ بعد مئة عام من أتسيس مدرسة 
املعنيون   يكون  حىت  متوفرة كثرية  تكن  مل  الكوفيني  مصنفات 

)بروكلمان  بعلم النحو انقصني عن معلومات منو مدرسة الكوفة  
صف1956كارل،   بنحو  .( 196حة  ،  الكوفة  حنو  ويتميز 

الكوفة   حنو  إن  حيث  االصطالحي  البصرة  النحو  يدرس 
والتصاريف واالشتقاقات ويتعلق هذا النحو ببناء الكلمة العام  

املخزومي،   صفحة  1958)مهدي  الكسائي    . (163،  وكان 
عند   جيدة  شهرة  ولديه  الكوفية  النحوية  املدرسة  يف  زعيما 

و  احلكومة  املدرسة  اجملتمعسلطان  هذه  اشتهرت  لقد  ولذلك   ،
العراق   دولة  الكوفة يف  مدينة  املخزومي،  يف  ،  1958)مهدي 

 . (163صفحة 
إال   البصرية  ابملدرسة  تتأثر  الكوفية  املدرسة  أن  من  ورغم 
األساسية   القواعد  أكثر  يف  البصريني  خمالفون  الكوفيني  أن 

النحو يف  مدرسة ت   يت وال  . والفرعية  عن  الكوفة  مدرسة  يميز 
اّتساعها   العربية  اوكماهلالبصرة  العبارات  استخدام  اليت    يف 

أخذوها من العرب كلهم مهما كانوا يسكنون يف البادية أو يف  
يف   تتشدد  إهنا  حيث  البصرية  ابملدرسة  خيتلف  وهذا  املدينة. 

العبارات عنه  أيخذون  عندما  وبالغته  الواحد  العريب  ، فصاحة 
ها. وهذا ما هو أول اخلالف وغري  ،واللغة   ،واملفردات  ،واألشعار 

، وهذا اخلالف يؤثر الفقهاء يف  بني البصريني والكوفيني  العظيم
أن   الزمن  مرور  ومع  الفقهية،  األحكام  وضبط  القياس  وضع 

الكوفة  مدرسة  على  البصرة  مدرسة  يفضلون  ألن منهج    الناس 
)املدرسة    البصرة يعد منهجا سهال ومنطقيا من مدرسة الكوفة 

(. www.alukah.netالكوفية، 

 مدرسة بغداد   -ج
وكان سبب من أسباب اتسيس مدرسة بغداد رؤية بعض  

والكوفيني البصريني  النحاة  أبن  النحو  قد  علماء  عن    خرجوا 
ضاللة   يف  النحو  جيعلون  حيث  وغرضه  النحو  علم  ماهية 
الميكن إنقاذها، ولذلك شرع علماء النحو يف البغداد أن أيخذ  

رسة أتسست مدث    موقفا وسطيا بني مذهب البصرة والكوفة. 
 يدعوهنم لرتبية أوالدهم. خذ اخللفاء يشجعون العلماء و أبغداد و 

مهما   دورا  الكسائي  العظيمة  فيأخذ  اخلطوة  هذه  يف 
امسه   تلميذ  له  وكان  الرشيد،  هارون  خليفة  أوالد  يعلم  حيث 
للفراء   وكان  املأمون،  خليفة  أوالد  يعلم  أن  يوظفه  وهو  الفراء 
تلميذ امسه ابن السكيت وهو الذي يعلم أبناء اخلليفة املتوكل،  

الكوفية   املدرسة  رئيس  الكسائي  أن  عرف  من  وكما  والفراء 
ان التقاءهم يف مدينة بغداد سببا يف عرض املذهبني  البصريني وك

http://www.alukah.net/
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 ( منهما  واالنتخاب  امحد،    ونقدمها  صفحة  1973أمني   ،
297  .) 

 واالستدالل هبا  أصول النحو 
القواعد    : لقرآنا -أ وضع  أصول  من  أصل  القرآن  إن 

سواء كان   وقرئ  ورد  هنا كل  ابلقرآن  فاملراد  النحوية، 
أو كان وروده  األئمة السبعة  وروده وقراءته متواترة قرأ هبا  

ت آحادا حيث يروي عنه بعضهم ومل يكن متواترا أو كان
األئمة   غري  عن  جاءت  اليت  القراءة  وهي  شاذة  قراءته 

االحتجاج    السبعة. جواز  على  النحو  علماء  أمجع  وقد 
الشاذة ابلقراءات  متوافق    النحوي  اللفظ  كان  مهما 

غريه، وأهم    ومتقارب ولو كان أحد اللفظني عريب واآلخر
-6ُسليمان الُعتَ يِّّق، صفحة  )  شيئ أنه موجود يف القرآن 

12 .) 
ال -ب حديث  احلديث  هو  الشريف  ابحلديث  واملراد  شريف: 

عليه وسلم وكل عبارات ولغات تبني  النيب حممد صلى هللا  
، صفحة  1981خدجية احلديثي،  )أقواله وأفعاله وأخباره  

. وعلماء النحو يستدلون من هذا احلديث الشريف  (20
آحادا   أو  متواترة  روايتها  سواء كانت  املروية  ابأللفاظ 

 . (12-6ُسليمان الُعتَ يِّّق، صفحة )
بكالم العرب هو كالم فصيح مأخوذ    املرادو :  كالم العرب     -ج

مسلمني عربيتهم،  تثق  الذين  الفصحاء  أو  من   كانوا 
كافرين. ومن كالم العرب كالم قبيلة قريش وقيس ومتيم  

الطائيني وبعض  وبعض كنانة  وهذيل  ُسليمان  )  وأسد 
صفحة   الشعر    . (12-6الُعتَ يِّّق،  العرب  من كالم  ويعد 

علماء   يستخدمه  شاهدا  الشعر  هذا  وأصبح  العريب، 
وتقع  النحوية  األحكام  وضع  يف  حنويةالنحو  قواعد  ،  يد 

وكثري من الشواهد الشعرية اليت جعلها النحويون دليال يف  
تقعيد القواعد النحوية وكانوا يتوارثون هذه الشواهد جيال  

جيل هللا،  )  بعد  صفحة  2015متيم   ،41-42 .)
معظمها   العربية  القواعد  استنباطات  أن  يف  والشك 

املناس املصادر  من  اللغوي    بة مأخوذ  حممد  لالحتجاج   (
وراق،   ع  .(1991غالب  العرب  يؤخذ كالم  من  وال 

ألسنتهم   لفساد  العرب  غري  وراق،  )جاور  غالب  حممد 
1991 ) . 

 منهجية البحث 
حتليل   يف  احملتوى  حتليل  تصميم  البحث  هذا  استخدم 
يعترب   أن  ميكن  البحث  هذا  فإن  ذلك  إىل  وابإلضافة  بياانته، 

منها مشاركة  ذحبثا كيفيا، ألن يف ه البحث خصائص كيفية  ا 
البياانت    الباحث مجع  يف  رئيسية  كأداة  البحث  هذا  يف 

نصوص مكتوبة يف  ومت أخذ بياانت هذا البحث من    وتفسريها
النصوص   أن  يف  الشك  ومما  عقيل،  ابن  ألفية  شرح  كتاب 
علماء   النظر بني  ووجهة  اآلراء  اختالف  على كثري من  حتتوى 

األحكا  وضع  يف  النحوية النحو  بم  مت  البياانت  ومجع  قراءة  . 
ودقيقا   مفصال  عقيل  ابن  ألفية  شرح  تصنيف  و نصوص كتاب 

النحو  علماء  بني  اختالفات  فيها  توجد  اليت  النصوص 
النصوص  االو  على  عليها  و طالع  حصل  اليت  البياانت  مناقشة 

اء  الباحث مع املشايخ وخاصة فيما يتعلق بظاهرة اختالف علم
األحك وضع  يف  و النحو  النحوية  املختلف  ام  النصوص  تفسري 

ان وبعد أن مت مجع البياانت، يقوم الباحث   .فيها وشرحها دقيقا 
بتحليل تلك البياانت ابستخدام تقنية حتليل احملتوى وهو طريقة  
للرسالة   وكميا  وموضوعيا  منطقيا  التواصل  وحتليل  لدراسة 

. (232، صفحة  2010)رمحات،  الظاهرة

نتائج البحث 
 تقدمي الفاعل على الرافع األول:  

الفاعل   أن  عقيل  ابن  شرح  يف كتابه  عقيل  ابن  قال 
وهذا   شبهه،  أو  الفعل  هنا  والرافع  رافعه،  عن  تقدميه  الميكن 

اه  مَ الَ قائم غُ  وزيد    الزيدانِّ   قامَ قوله وأعطى هلذا احلكم مثاال وهو 
الفد  ي  زَ   امَ وقَ  أن  اتضح  املثال  تقدميه عن  . ويف هذا  اعل الجيوز 

الماه قائم  غُ   وال زيد    امَ قَ   انِّ الزيدَ الفعل. وكذلك الجيوز أن يقال  
زيد   يكون    قامَ   وال  أن  على  بل  زيد   املقدم  الفاعل  أن  على 

مبتدأ. وهذا مذهب البصريني الذين مل جييزوا تقدمي الفاعل على  
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التقدمي   فأجازوا  الكوفيون  أو شبهه، وأما  الدين،  )الفعل  مجال 
 (. 64صفحة 

أخذ   إىل  يعود  والكوفيني  البصريني  بني  واخلالف 
مستدلني   الكوفيون  يكون  حيث  النحوية  ابألصول  االستدالل 
عن كالم   الدليل  بورود  الفعل  على  الفاعل  تقدمي  جواز  على 

يُ َها َوئِّي ًدا َأَجن َدالً العرب، وهذا حنو   َمالِّ َمش  ل َن   قوهلم "َمالِّل جِّ حَي مِّ
استفهام وهو    ا هنا اسمُ ها مرفوعة، ومَ أَم  َحدِّي ًدا"، وكلمة مشيُ 

لِّ  وأما  مبحذوفف  الِّ مَ جِّ ل  مبتدأ  متعلق  وجمرور  خرب    جار  وهي 
ا أييت بعده،  دً ي  ئِّ املبتدأ، فكلمة مشُي فاعل وقع قبل رافعه وهو وَ 

اجلمال    يُ ش  ومَ  إىل  يعود  الذي  الضمري  وأما  مضاف  كذلك 
إلي  ابلفتحة  مضاف  منصوب  اجلمال  من  حال  وَوئِّي ًدا  ه، 

الكالم   وأصل  َا  "الظاهرة،  َحاُل َكو هنِّ َمالِّ  لِّل جِّ ََثبٍِّت  َشي ٍئ  َأيُّ 
ُيها   . "َوئِّي ًدا َمش 

وأما البصريون فاستدلوا على أن تقدمي الفاعل على فعله  
لكلمة   والفاعل كجزأين  الفعل  أن  أحدمها  بسببني  جائز  غري 

، وَثنيهما أن تقدمي  م أحدمها على اآلخرواحدة جيب أن يتقد
فموضع اللبس يقع  الفاعل يوقع يف اللبس بني الفاعل واملبتدأ.  

، ويف هذا املثال حتتمل كلمة زيد  على  "زيد  قَاَم"يف هذا املثال  
مراد   السامع  يدري  ال  عندما  حيدث  وهذا  واملبتدأ،  الفاعل 

مجلة فعلية وهو قَاَم،  املتكلم، أهو أراد االبتداء بلفظ زيد  واخلرب  
زيد على أنه فاعل،   الذي مت ذكره إىل  أم أراد املتكلم إسناد قَامَ 

 وأما قام حينئذ فخال عن الضمري. 
أن  و  البصريون  يرى  حيث  معقول  أمر  املسئلة  هذه  أن 

الشعر الذي يستدل به الكوفيون مل يزل حمتمال ومل يكن صاحلا  
شروط   ألن  الباحث  وقال  النحوي  لكليت  للتقعيد  القبول 

معظم القواعد النحوية استنبطت  ويؤكد أن   املدرستني خمتلفتني. 
حجم   أن  وبدهي  املعروفة،  اللغوي  االحتجاج  مصادر  من 
القواعد اليت عول عليها على أساليب الشعر أكثر من غريها،  
بعده   من  أييت  ث  لالستشهاد  األول  املصدر  هو  الشعر  وكان 

  ، وكثري من وأمثالٍ   ونثرٍ   بٍ طَ خُ القرآن الكرمي وكالم العرب من  
.  ( 1999حممد غالب وراق،  )كتب النحو يؤكد هذه احلقيقة  

ومن هنا يرى الباحث أن معيار القبول بني النحاة خمتلف وهو  

يف   أساسيا  مرجعا  أصبح  ألنه  النحو  تقعيد  يف  رئيسي  سبب 
 االستدالل. 

أو   التثنية  على  تدل  عالمة  من  الفعل  جتريد  عدم  الثاين: 
 ع اجلم

عقيل   ابن  شرح  يف كتاب  إىل  "ويقال  الفعل  أسند  إذا 
ظاهر مثىنى أو جمموع وجب جتريده من عالمة تدل على التثنية  

اجلمع املثال" أو  سبيل  على  وهذا  َزي ُدو َن    ،  وَجاَء  َزي َدانِّ  َجاَء 
لَِّماُت   ال ُمس  والجيوز أن يقال عند    ،زيد    قامَ   كما يقال وَجاَءت  

العرب   مجهور  ئ َن  جَ مذهب  والجِّ زَي ُدو َن  َجاُءوا  وال  َزي َدانِّ  اَءا 
لَِّماتُ  بن كعب أما  و   . ال ُمس  العرب مثل بين احلارث  بعض من 

فيقولون إذا كان الفعل يسند إىل اسم ظاهر مثىن أو اسم ظاهر  
َجاَءا   يقال  اجلمع كما  أو  التثنية  عالمة  إتيان  فيجب  جمموع 

ئ نَ  َوجِّ َزي ُدو َن  َوَجاُؤو ا  الثالثة  َزي َدانِّ  احلروف  فهذه  لَِّماُت،  ال ُمس   
واجلمع التثنية  صيغة  على  تدل  والنون  والواو  مجال  ) األلف 

. (65-64الدين، صفحة 
أو   التثنية  على  تدل  عالمة  إتيان  جواز  الشارح  واستدل 

ظاهر   اسم  إىل  الفعل  أسند  إذا  تاََل   "   :قوله باجلمع  قِّ تَوىلى 
هِّ  ا ملاَرِّقِّ  َ بِّنَ ف سِّ يم  ني  ي َلُو مُو نينِّ يفِّ    :،  وقوله وَقَد  َأس َلمَاهُ مُب  عَد  ومحَِّ

ي    النىخِّ َاءِّ  َأه لِّي    اش رتِّ ل  لِّ  ي َع ذِّ وقوله فَُكلُّهُم   الغَوَاينِّ    :،  رَأَي نَ 
ي    رِّ   الشىي َب اَلحَ بِّعَارِّضِّ ُدو دِّ الن ىوَاضِّ خل  مجال  ) "  فََأع رَض نَ َعيّنِّ ابِّ

صفحة   مُ   .( 65-64الدين،  كلمة  محِّ   د  عَ ب   إن  م  ي  وكلمة 
أَ  قوله  وفعلهما  أَ مَ لَ س  مرفوعتان  فعل  يف  األلف  وأما  اه  مَ لَ س  اه، 

يف البيت    ي  لِّ ه  لك كلمة أَ حرف دال على أن الفاعل اثنان، وكذ
ي َ  وفعلها  مرفوعة،  الفعل  ينِّ  ونَ مُ و  لُ السابق  ذلك  يف  الواو  إن  ث   ،

الغَ  فكلمة  جمموع،  الفاعل  أن  على  دال  مرفوعة اينِّ وَ حرف     ،
أن   على  يدل  حرف  الفعل  ذلك  يف  النون  وأما  رَأَي َن،  وفعلها 

 الفاعل مجع املؤنث. 
جازة عالمة  وهناك حديث نبوي استدل الشارح به على إ

اجلمع أو  الظاهر  التثنية  االسم  إىل  مسندا  الفعل  ،  مهما كان 
يف كتابه   عنه  هللا  رضي  مالك  اإلمام  يرويه  احلديث  وكان 

ابلليل،    فيكم مالئكة    ونَ يتعاقبُ   مالئكةً   "إن للِّ   املسمى ابملوطأ 
اليت    نَ و  ب ُ اق َ عَ ت َ  ابلنهار". ويف هذا احلديث توجد كلمة ي َ ومالئكة  
ي َ ة  كَ ئِّ الَ اهر وهو مَ فاعله ظ تدل على    نَ و  ب ُ اق َ عَ ت َ . فالواو يف كلمة 
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ال هذه  ومثل  فاعل.  علماء  أهنا  عنه  يعرب  قد  ولكن  قليل  عبارة 
أَ يكون  النحو كما   قوهلم  ال  ينِّ و  لُ كَ يف  الربََ ثُ ي  اغِّ ربََ   فكلمة  ثُ ي  اغِّ ، 

يف احلديث الشريف    ة  كَ ئِّ الَ  وكذلك كلمة مَ ينِّ و  لُ كَ فاعل وفعلها أَ 
يتعاقبونالس وفعلها  فاعل  صفححة  )   ابق  الدين،  -64مجال 
65). 

ابحلديث   يستدل  قوم  هناك  أبن  اتضح  هنا  ومن 
ذلك    واالحتجاج اليقبل  إنه  حيث  هبما  اليتدل  من  وهناك 

النحو. تقعيد  يف  واالحتجاج  للحجة  يرجع   احلديث  هنا  ومن 
(  2،  قلة االستشهاد ابحلديث النبوي  ( 1اخلالف إىل نقطتني،  

خمتلفةمعايري منهم  لكل  األدلة  قبول  هللا،  )    ،  2015متيم 
 . (28-27صفحة 

التاء إثبات  حذفها   الثالث:  مؤنث    أو  وفاعله   الفعل  يف 
 و مع فصل إبال   يحقيق

الَ،  "    قال ابن عقيل يف كتابه  الى فُّضِّ َذ ُف مَعَ فَص ٍل إبِّ وَاحل 
اب نِّ ا  ف َتَاةُ  وإن مراد هذا البيت إذا كان بني    لعالَ،َكما زَكا إِّالى 

التاء عند   إثبات  املؤنث فاصل وهو إال الجيوز  الفعل والفاعل 
فيقال   النحو،  علماء  قامَ مجهور  طلعَ   هند    إالى   ما  إالى   وما 

وال    هند    إالى   امت  ما قَ ، والميكن أن يقال يف هذا احلالة  سُ م  الشى 
د جاء يف الشعر العريب إثبات  . ولكن قسُ م  الشى   إالى   عت  لَ ا طَ مَ 

ولو كان   التأنيث  إال  اتء  ب  فصل  املؤنث  الفعل والفاعل  بني 
يقا   بقيت   كما  الضلوعُ   وما  لذي  ،  اجلراشع  إال  الشعر  وهذا 

 . ( 66الرمة غيالن بن عقبة )مجال الدين، صفحة 
إثبات   جواز  عن  الشعر  دليل  إىل  فإن  وابإلضافة  التاء، 

أجاز   الذي  مالك  ابن  لسان    ،اإلثبات مذهب  يف  أصل  له 
العرب وبل له أصل يف القرآن الكرمي، حيث قال هللا تعاىل يف  

َمَساكِّنُ ُهم " إِّالى  الَتُ َرى  َبُحو ا  "َفَأص  العزيز  قوله    كتابه  يف  وكذلك 
َدةً إِّن  َكاتعاىل " "، فكلمة صيحة هنا مؤنث  َنت  إِّالى َصي َحة  َواحِّ

  الَ ّضِّ فُ   الى إبِّ   لٍ ص  فَ   ع  مَ   فُ ذ  احلَ وَ لبيت  أتنيث جمازي، وأما املراد اب
أو   حقيقيا  مؤنثا  املؤنث  يكون  أن  إما  النوعني  على  فيشمل 
جمازاي   أتنيثا  مؤنثا 

(http://islamilimleri.com/Kulliyat/Lugat
/ ) . 

خمتلفون،   املسألة  هذه  يف  النحو  علماء  أبن  تبني  وقد 
الفعل    من  فمنهم يف  حذفها  أو  التاء  إثبات  أن  إىل  ذهب 

ومع ذلك فإن حذف    والفاعل املؤنث الذي فصل إبالّ جائزان.
وه إثباهتا،  من  أفضل  هو التاء  ومنهم    ذا  عليه.  الداللة  صريح 

احلالة  هذه  يف  واجب  أمر  التاء  حذف  أن  إىل  ذهب  وال   من 
يف   والفاعل  الشعر.  ضرورة  يف  إال  عنه  العدول  والجيوز  ميكن 
احلقيقة يف هذه احلالة ليس هو االسم الواقع بعد إال ولكنه اسم  

منه حنو " إِّ ينِّ ر  زُ ي َ   ملَ  مذكر حمذوف وهو يكون مستثىن  " د  ن  هِّ   الى  
، ويف هذا املثال  "د  ن  هِّ   الى إِّ   أَحد    ينِّ ر  زُ ي َ   ملَ  "  هو  فإن أصل الكالم 

إذا مت تصريح احملذوف على هذا التقدير فليس هناك خيار إال  
حذف التاء، ألن الفاعل مذكر. 

 تقدمي املفعول على الفاعل الرابع: 
على   مقدما  يكون  أن  عقيل  ابن  عند  الفاعل  جيب 

وهذا   واملفعول،  إذا  مفعوله،  الفاعل  بني  االلتباس  خوف  ظهر 
قرينة   هناك  وليست  فيهما  خمفيا  اإلعراب  إذا كان  وكذلك 

الفاعل عن واملفعول،   وذلك كقوله ضرب عيسى  توضح ومتيز 
موسى، فيجب كون عيسى فاعال وكون موسى مفعوال. وهذه  
وقد   التبيني.  لغرض  النحو  علماء  مجهور  عند  جتري  القاعدة 

النحا هذه  أجاز بعض  يف  الفاعل  على  املفعول مقدما  ة وضع 
 .(67مجال الدين، صفحة )  املسئلة لغرض االلتباس

أن  فاإللباس ليس من أغراض العرب، ألن شأن اإللباس  
ساسيا من  أ  يفهم املستمع إىل ما اليريده املتكلم، مع أن هدفا 

اآلخرين.   إفهام  اللغة  تفريقا  أهداف  يفرق  أن  جيب  ولذلك 
هذين بني  واإلمجال.  ،املصطلحني   دقيقا  الفرق  إن  و   اإللباس 

هو أن اإلمجال احتمال اللفظ ملعنيني أو أكثر من غري    هما بين
ومثال ذلك لو قلت    أن يسبق أحد املعنيني إىل ذهن املستمع،

عُ  من    ري  مَ للسامع كلمة  تصغري  أهنا  السامع  ذهن  يف  الحتمل 
ه. كلمة عمر أو عمرو، دون أن يكون أحدمها أسبق إىل ذهن

اللفظ ملعنيني أو أكثر مع تبادر غري  فهو احتمال    وأما اإللباس
السامع  إىل ذهن  منهما  ذلك  املقصود  ومثال  ى  سَ و  مُ   بَ رَ ضَ   ، 

. وهنا ميكن أن خيطر يف ذهن السامع أن موسى مضرواب  ىسَ ي  عِّ 
ضارب   هو  موسى  أن  مرة  يتأمل  إذا  ولكن  ضارب،  وعيسى 

.الفاعل أن يكون يف األول  ألن

http://islamilimleri.com/Kulliyat/Lugat/
http://islamilimleri.com/Kulliyat/Lugat/
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إىل  اخلا يرجع  ضمري  على  املشتمل  املفعول  تقدمي  مس:  
 الفاعل املتأخر

إذا اشتمل على    على الفاعل  إن املفعول ميكن أن يتقدم 
أن   عقيل  ابن  قاله  ما  وهذا  املتأخر،  الفاعل  إىل  يرجع  ضمري 

َي  هذه املسئلة قد شاعت عند كالم العرب  ، ومثال ذلك َخشِّ
اجلملة هذه  يف  املفعول  فإن  زيد ،  على    َربىه  يشتمل  وهو  ربىه 

تقدمي   جواز  وسبب  بعده.  وقع  الذي  زيد  إىل  رجع  ضمري 
املفعول املشتمل على ضمري الفاعل املتأخر ألن الفاعل معنوي  

املف   التقدمي أن  ععلى  البد  فإنه  ابلفعل  يتصل  أن  والفاعل  ول، 
   يتقدم رتبة وإن أتخر لفظا.

املف إذا كان  النحويني  العلماء  بني  اخلالف  عول  ويقع 
يشتمل على ضمري يرجع إىل ما يتصل ابلفاعل كما يكون يف  

ن دٍ  ، فضمري ها هنا اليعود إىل  هذا املثال َضَرَب ُغاَلَمَها َجاُر هِّ
الفاعل وإمنا يعود إىل كلمة هند اليت تكون مضافة إىل الفاعل  

به.  املسئلة   ومتصلة  هذه  مل  ويف  ومن  التقدمي  أجاز  من  هناك   ،
أبنه ملا رجع الضمري إىل ما اتصل مبا  تدل  جيزه. ومن أجاز فيس

جيب عليه التقدمي رتبة فهو كما يعود على ما رتبته التقدمي ألن  
متقدم  ابملتقدم  املتصل  املتقدم    .كل  الفاعل  ضمري  عاد  وإذا 

عود   فالجيوز  الشجر  نورُه  زان  قوله  حنو  املتأخر  املفعول  على 
ري يعود إىل ما  ضمري الفاعل املتقدم على املفعول ألن هذا الضم

حيث يعود ضمري ُه هنا إىل الشجر الذي    رتبته ولفظه متأخر 
 يكون مفعوال به، فاملفعول به رتبته متأخر وكذلك لفظه. 

أن اخلالف الذي وقع بني اجلمهور هو يف    ان وجد الباحث
ال تأويل ألن ابن عقيل أورد بعض الشواهد الشعرية حيث قال  

رُو ا   لَمىا    :ومما ورد من ذلك قوله  وكاَدَ    رََأى طَالِّبوُه مُص عَباً ذُعِّ
رُ  ألحد أصحاب مصعب  ، وهذا الشعر  لَو  سَاعََد ا ملق ُدورُ ي َن  تَصِّ

ورىف    كسا حلمه ذا احللم أثواب سؤدد      :وقوله  بن الزبري، 

ولو أن جمدا أخلد الدهر     :له ، وقو نداه ذا الندى يف ذرى اجملد
جزى ربه      :. وقوله من الناس أبقى جمده الدهر مطعما  واحدا

حامت   بن  عدي  فعل  عين  وقد  العاوايت  الكالب  ،  جزاء 
عن كرب    وقوله:   الغيالن  أاب  بنوه  فعل كما    جزى  وحسن 

 .  جيزي سنمار 
أن مجهور النحويني منع عود الضمري على    انوقال الباحث

ذلك   مثل  ورد  إن  الشجر  نوره  زان  حنو  ورتبة  لفظا  متأخر 
ابن   الفتح  وأبو  الكوفيني  من  الطوال  هللا  عبد  أبو  وأما  أتولوه. 

أبيا  يف  ورد  ما  مثل  ذلك  فأجاز  املصنف  واتبعهما  ت  جىن 
ومن هنا خلص الباحث أن مجهور النحويني إذا    الشعر السابق. 

النحوي يقومون    منع احلكم حيث ال يوافق أبصوهلم يف التقعيد
خرون توسع يف قبوهلم من الشواهد النحوية. ابلتأويل وأما اآل

 الصة اخل
النحاة    انالباحث   ا واملباحث اليت حصل عليه من خالف 

و  الرافع،  على  الفاعل  تقدمي  تدل    جتريدهي  عالمة  من  الفعل 
و  اجلمع،  أو  التثنية  مؤنث  على  وفاعله   الفعل  يف  التاء  إثبات 

و و   ي حقيق إبال،  فصل  وتقدمي  مع  الفاعل،  على  املفعول  تقدمي 
وأما أراء    املفعول املشتمل على ضمري يرجع إىل الفاعل املتأخر. 

النحاة املختلفة تعود إىل هذه النقاط التالية وهي معيار القبول 
ابحلديث   االستشهاد  يف  بعضهم  وقلة  خمتلفة،  النحاة  بني 

امل عن  الدقيق  التفسري  يف  واختالفهم  ابعتماد  النبوي،  راد 
مجال يف الذكر كما ذكر  خر. وإيراد اإلالباحث على الشرح اآل

ع املفعول  تقدمي  ال تأوييف  إىل  واالنتقال  الفاعل،  مل  لى  إذا  ل 
ال قبول  وتوسع  املناسب.  الشاهد  من  يوجد  خمتلفة  شواهد 

. بينهم 
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