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 دراسة نقدية في شرح ابن عقيل 
 حمدى محمد محمد فتح الباب  :الدكتور
 المقدمة

، وكتان    تاانم  عمل من صنع اإلنسانن ننصصاا امكمانلال شك أن كل 
ً  عىاذ كماك كننار ن  تا   هو اموحند امكنمل ومن عداه ال نصل إمنا ، وبنان

نىاة مااا طو مكتن  )ش ح ابن عصنل عىذ أمفنة ابن منماك  ، وبااد ممن ساة 
فاا  نااواح متاااددا   فكاانن  -فاا  ن اا   –فاا  امتااد ند و اادرص بااا  صااو ا  

هكا امبحث بانوان )د اسة نصدنة ف  ش ح ابن عصنل عىذ أمفناة ابان منماك  
حنن و دتا كثن ا ال نفا  بشا ح امصنعادا امنحوناة ، وكثنا ا مان نصتصا  عىاذ 

ألحكاان  ت  مااة أ ااوال اباان منمااك دون إأاانفة ، وأنأاان  نسااو  كثناا ا  ماان ا
امنحونة غن  امموفصة فأ ده نساتدد  حكمان  نحونان  غنا  مان أو ده ابان منماك 

بان عصنال ن نا،ه ، فاأ  و مان   تاانم  أن نكاون هااكا ا، فانألدن  نصو باا و 
صاااةن ا فااا  د   امتهااااكن  مهاااكا امشااا ح اممشاااهود ماااا عنااااد  ةامبحاااث منب نااا

 فانن. امد اسنن وامبنحثنن . نفانن   بمن عىمنن وعىمنن من نن
 المفعول المطلق:  -1

عند حدنث ابن عصنل عان األشاننً امتاذ تناو  عان اممفااول اممطىا  ككا  
، نن إماذ اممصاد فعىنا ككل وباض مأانستة أشننً فصط وه : )من ندل 

، واماااادد ، د  امفاااال ، واسااا  اإلشااان ا وامأااامن واممصاااد  اممااا اد  ممصااا
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ا  0)واآلمااة  ا ، واسااا  اممصاااد  ، وامحصنصاااة  اااد فنتااا امىفااا  امااادال عىااذ نوعاا
وصفة اممصد  ، نصاول ابان هشان : ن نناو  عان اممصاد  فا  االنتصان  
عىذ اممفاول اممطىا  مان نادل عىاذ اممصاد  مان صافة ماا كسا رص أحسان 
امسان  ، واألصاال : ساا رص امساان  أحساان امساان  فحااك  امموصااو  مدالمااة 

وعاان اساا  اممصااد  نصااول اباان ،   2)انبااإأاانفة صاافتا إمااذ مثىااا عىنااا منن
شن ك ما أ  مىمصاد  اممحاكو  فا  مندتاا وح وفاا ... من  : نأو من هش

ا  ، وأعطا   ىن  من نحو : اغتسال غساو وتوأاأ وأاًو اس  مصد  غن  عن
عطانً .. و  أنباتك  مان األ ض نبنتان  ، فنبنتاان اسا  عانن مىنبانر وهاو ماان 
، ننبر من ، ع أو غن ه ، ... وتبتل إمناا تبتانو  ، فنبنتان ننعا  عان إنبنتان 
صصال  ، واألصااال فااا  مصااد  أنبااار وتبتااال )إنبنتااان   وتبتاانو ننعااا  عااان تباار 
وتباااتو    ألن مصااااد  أنبااار اإلنباااانر ال امنبااانر ألنااااا مصاااد  نباااار ... 

                                        

ش ح ابن عصنل عىذ أمفنة ابن منماك ، تحصنا  : محماد محا  امادنن عباد  ان    0)
  .  801-0/815  ، 2112 -ها 0221امحمند ، اممكتبة اماص نة بن ور ، 

بناااا ور شااا ح امتصااا نا عىاااذ امتوأااانا مىشااااند دنماااد األ،هااا   ، دا  امفكااا  ،   2)
، وان اااا  : االدتصااااان  وامتكمنااااال مشاااا ح ابااااان عصنااااال ،  123، 0/128)د.ر  ، 

  ، 2112ها/ 0228تأمن : د.مؤمن بن صب   غنن  ، مكتبة ام شد ، امساودنة 
، وان  : أوأا اممسنمك إمذ أمفنة ابن منمك البن هشن ، تحصن  : محمد  1/01

 / 2113هااااا/0221،   محااا  اماااادنن عباااد امحمنااااد ، اممكتبااااة اماصااا نة ، بناااا ور 
1/213  . 
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ونناو   ،  0)ل بنمتشادندنبتاو نند تبتل امتبتل ال تبتنو ألن امتبتنل مصاد  
ن عن اممفاول اممطى  امىفا  امادال عىاذ نوعاا ، نصاول ابان هشان  : نأو ما

مف  دال عىاذ ناوع مناا ، أ  مان اممصاد  كصااد امص فصانً بنمماد وامصصا  
و)  ع امصهص    بنمصص  فصط ، فإن امص فصنً نوع مان امصااود ، وامصهصا   
نوع من ام  وع ، واألصل:  ااد امصاادا امص فصانً ، و  اع ام  اوع امصهصا   

:  ومناا أنأان   ،  2)، فحك  اممصد  وأننا  عناا مفا  دال عىاذ ناوع مناان
وعند حدنث ابن منمك عان حاك  عنمال ،   1)ف حرص  ،ال ، وك هتا بةأن

 اممفاول اممطى  نصول:
 .(4)امتنع: وفي سواه لدليل ُمًتَسع وحذف عامل المؤكد

نصول ابان عصنال : ناممصاد  اممؤكاد ال ن او، حاك  عنمىاا   ألناا مساو  
منمااك و ااد أو ا  اباان ،   8)متص نا  عنمىااا وتصونتاا ، وامحااك  مناان  ماكمكن

منا  باانبن عصناال  امتنانع حااك  عنمال اممفاااول اممطىاا  اممؤكاد ، وكاانن األنوق
أن نصااول: اممصااد  اممؤكااد ال ن اا  حااك  عنمىااا وبهااكا ناادل عىااذ أماا  
 انطع ال نحتمال تاأونو فا  امىفا  اممحكاو  باا ، وهاكا فا  عىا  امنحاو أما  

                                        

: ، وان ااا : أوأاااا اممسااانمك125-0/121شااا ح امتصااا نا عىاااذ امتوأااانا ،   0)
  0/000البن ناند ، دا  صند  ، )د.ر  ، ش ح اممفصل  ان  :، و  2/051
   . 2/055، وان  : أوأا اممسنمك، 0/125ش ح امتص نا عىذ امتوأنا:   2)

، 0910كتباااة امشاااابن  ، مصاااا  ، ان ااا : امنحااااو اممصاااف ، د.محمااااد عنااااد ، م  1)
   . 212ص

   . 29  ، ص0912أمفنة ابن منمك ، مطباة دا  امكت  اممص نة ،   2)

   . 0/800ش ح ابن عصنل :   8)
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أا و   حنااث تاتمااد امصنعاادا عىااذ امد اة وامتحدنااد ، فاا  حاانن ناا اه أنأاان  
نتحاادث باانمصطع عنااادمن نااكك  حكااا  اممفاااول مااا ام ااانع، امنصاا  بشااا وط 

بننااا تحاانده ماااع عنمىاااا فااا  امو ااار امتاىنااال ، وا ةثوثااة : اممصاااد  ماااا ، وا 
نصول ابن عصنل : نفإن فصد ش طن من هكه امشا وط تاانن  ا ه ،   0)وامفنعل

وبهااكا  . 2)، أو )ماان  أو )فاا   ، أو )امباانً نبحاا   امتاىناال، وهااو امااو  
ن اباان عصنااال غناا  د نااا  فاا  اساااتامنل أحكنمااا امنحوناااة فاا  بااااض نكااو 

  . ننسنتا

 الحال:  -2

 نصول ابن منمك عن عد  تصدن  امحنل عىذ عنمىهن اممانو : 
 حروفه موخر إليه يعمال      وعامل ُضًمن معني الفعل ال    
 (3)نحو "سعيد مستقرا في َهَجر  كـ "تلك ، ليت ، وكأنه" وندر   
بن عصنل: نال ن او، تصادن  امحانل عىاذ عنمىهان امماناو ، وهاو مان نصول او  

تأاامن ماناا  امفااال دون ح وفااا : كأساامنً اإلشاان ا ، وحاا و  امتمناا  ، 
وامتشاابنا ، وام اا  ، وام اان  امم اا  و ، نحااو : تىااك هنااد م اا دا ، ومناار 

 نعمان ،  –أو عنادك  –،ندا  أدوك ، وكأن ،ندا   اكبن أسد ، و،ند ف  امادا  
و، تصدن  امحنل عىذ عنمىهان امماناو  فا  هاكه اممصثال ونحوهان ، فاو فو ن 

                                        

 . 0/820ان   : ش ح ابن عصنل :   0)
  . 0/820ش ح ابن عصنل :   2)

   . 11أمفنة ابن منمك : ص  1)
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تصاول : م ا دا تىاك هناد ، وال أمنا  مناار ،نادا  أداوك ، وال  اكبان  كاأن ،ناادا  
وعنادمن تحاادث ابان هشاان  عان صااىة امحانل بانمىهاان ككا  ثااوث ،   0)أسادن

حاانالر :  اااوا، تاااأد  امحاانل أو تصااادمهن، وتصاااد  امحاانل و وبااان  ، وتاااأد  
حانل عان صاانحبهن و وبان فا  ساار مسانعل منهان: أن نكااون امانمال مفاا  ام

،   2)مأاااامنن  ماناااا  امفااااال دون ح وفااااا ، نحااااو نفتىااااك بنااااوته  دنونااااةن
 واستشهد بصول ام ئ امصند: 

  (3)لدى وكرها العناب والحشف البالي كأن قلوب الطير رطبا يابسا 
بو او  تااأد   ففا   ااول ابان هشاان ،   2)ماك : منار هناادا  مصنماة عناادننو و 

حااانن اسااتامل امىفااا  د اااة شاادندا امحاانل عاان صااانحبهن فاا  هاااكه اممسااأمة 
اممطىااااو  بصومااااا : نأن تتااااأد  امحاااانل عاااان صاااانحبهن و وباااان فاااا  ساااار 

 وكك  منهن هكه اممسأمة.   8)مسنعلن
 التعجب:  -3

 نصول ابن منمك: 
 

                                        

   . 0/859ش ح ابن عصنل:   0)

    82منمل اآلنة )سو ا ا  2)

امشنهد فنا:  طبن ننبسن ، فهمن حنالن من ) ىاو  امطنا   وامانمال فا  امحانمنن   1)
وصانحبهمن حا   امتشابنا اممتأامن ماناا  امفاال دون ح وفاا )كاأن  ، وال ن اا  

   ف  هكه امحنمة أن تتصد  امحنل عىذ صنحبهن.  

 259-2/255ان   : أوأا اممسنمك :   2)

   . 2/251: أوأا اممسنمك  8)
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 ا الزماــوله ووصله بمــمعم  اب لن يقدما ــل هذا البـوفع 
 (1)مستعمل ، والُحْلُف في ذاك استقر  ، أو بحرف جر  وفصله: بظرف

نصول ابن عصنل: نالن و، تصدن  مامول فال امتا   منا ، فو تصول: ،نادا  
  2)سان ، وال مان ،نادا أحسان وال ب،ناد أحسانق ، ون ا  وصاىا بانمىااانحمان أ
فا   اول اباان منماك حكا   اانطع بااد  تصاد  مامااول فاال امتا ا  عىنااا ، و 

نصاادمن  و انل أنأان  )ووصاىا بماان ام،مان  ، وفا  تاىنا  اباان  حانن  انل )مان
عصناال ن ااد تنن أاان فاا  هااكا امحكاا  حاانن أو د كىمااة )ال ن ااو،  فاا  بدانااة 
مااذ أن نصااول  كوماا ، وأو د فاا  نهننتاا )ون اا  وصاىا بانمىااا  وكانن األنوق
فا  امبداناة )ال ن ا   حتاذ نكاون امحكا  ال،مان و نطاان وت  ماة مصاول ابان 

مع نهننة كوما ، وبانن ابان هشان  ساب  عاد  تصاد  امماماول منمك ومتفصن 
عىااذ فااال امتا ااا  ماااد  تصااا فهمن حنااث نصااول: نومااااد  تصاا   هاااكنن 

 ماود فاىا  ل ابان هشان  وعى ا  1)امفاىنن امتناع أن نتصاد  عىنهمان مامومهمانن
امتا   بأنهمن دامنن عىذ مانا  مان ماانن  امحا   ، حناث نصاول: نوكال 

ع امتص  ، فانألول ن نا  تبان ك ، وعسا  ، وماند من هكنن امفاىنن ممنو 
ااة  مودهااان  اا   بمانااا  اعتصااد ، وتاى ااا ق بماناا  اعىااا  ، وعى  وامثاانن  ن نااا  هن

ااامنهن مانااا  حااا   امتا ااا  اماااك  كااانن نسااا ، وعى ااا    2)  اموأاااعنتحتأ 

                                        

   .  21أمفنة ابن منمك: ص  0)

   . 2/021ش ح ابن عصنل:   2)

   . 1/213أوأا اممسنمك:   1)

  . 1/218امم  ع امسنب :   2)
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اممحص  عىذ هكا امصول بأن اماا   ما  تأاع مىدالماة عىاذ امتا ا  ح فان ، 
مىحا   فا  اممانا  ، إك أانبط كماك أن  با االسا شافهو ن نا   اومه  فا  

ناادل االساا  عىااذ ماناا  ماان ماااانن  امحاا   سااواً أوأاااوا مهااكا اممانااا  
، أ  ما  نأاااوا ماا ح فاان  ح فان كنالساتفهن  امااك  وأااوا ماا امهماا،ا ، وهال

عتبااا  ابااان هشااان  فااا  موأاااع  دااا  أن مااان ماااانن  اماااو  ا ، و  0)كنإلشااان ا
ا اا  ح فاان  مسااتددمن هااو ام اان ا امتا اا  ، وهااكا نوأااا فاا   أنااا أن مىت

امو  حنث نصول: نومو  اثنان عشا  مانا  ... وامتنساع: امتا ا  ، نحاو : 
وامحصنصة أن  نه  ام مىة كىهن تادل عىاذ امتا ا  ، أمان  اول ،  2)هلل دُّ كن

ابن هشن  بأن اماو  داماة عىاذ امتا ا  فهاو مان بان  نسابتا مان مىكال إماذ 
وعان امتا اا  ،   1) ة وام ،عناةمان مى اً، ، فهاو م ان، م سال عو تاا امكىنا
 من األفانل ام نمدا وغن هن نصول ابن منمك: 

 (4)واَلنفْس على الذى منه ُأثر  وبالندور أحكم لغير ما ذكر 
نصاول ابان عصنال: ننانا  أناا و د بنانً فاال امتا ا  مان شال مان األفااانل 
اامع مناا ... و ااومه كا  بنادو ه وال نصااند عىاذ مان سص  : امتاذ ال نصبنا  منهاان حص

االن وأفااالق بااا ماان عساا  وهااو فااال غناا   ماان أعساانه وأعااد  بااا ، فبنااوا أفان

                                        

   .2/218 ، 0ان   : أوأا اممسنمك ، هنمش )  0)

  . 1/11أوأا اممسنمك:   2)

   .3، هنمش     ) 2/11: ان   : امم  ع امسنب   1)

   21ن منمك . صأمفنة اب  2)
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وامحصنصااة أن  ااول اباان منماك )بنمناادو   ، و ااول اباان عصناال ،   0)متصا  ن
كاا  بنااادو ه  مااند فنهمااان د اااة ، فنمناادو  ال نانااا  عااد  امو اااود ماااع أن  )حص
ىااة امنحانا  ااد أو بااوا عاد  امتا اا  امبتااا ماان األفاانل ام نماادا ، وغناا  امصنب

مىتفاانور ، نصااول اباان هشاان  : نوأماان ام نمااد وامااك  ال نتفاانور ماناانه، فااو 
   2)منهن امبتةن نتا   

 اسم التفضيل:  -4
اال عىنااا امم اا و  بماان  عنااد حاادنث اباان عصناال عاان حاانالر تصاادن  اممفأر
عىااذ أفااال امتفأاانل ، نصااول: نإكا كاانن امم اا و  بهاان اساا  اسااتفهن  ، أو 

اانق وم  و هاان ،  -حننعااك–فإنااا ن اا  مأاانفن  إمااذ اساا  اسااتفهن  ،  تصاادن  م 
فا  هاكا اما أ   ا   ابان   1)نحو: م م ن انر دن ؟ ومان أنها  أنار أفأال؟ن

عصنل  أنن  نطان بأن امتصدن  نت  و وبان  إكا كانن امم ا  و بهان اسا  اساتفهن  
، أو مأاانفن إمااذ اساا  اسااتفهن  ، وأو د أمثىااة عىااذ كمااك ، ثاا  عااند وأو د 

ستشااهد بثوثااة شااواهد شااا نة تباانن امتصاادن  اسااتفهن  ، و امتصاادن  فاا  غناا  اال
ف  غنا  االساتفهن  ، وهاكا اماادد مان امشاواهد نص ها  أن امتصادن  بنالساتفهن  
واممأاان  إماااذ االساااتفهن  مااند مااان اماااوا  امحاات  ، بااال كااانن األومااا  أن 
نصول: إكا كنن امم  و  بهن اس  استفهن  أو مأنفن  إمذ اسا  اساتفهن  فإناا 

ااانق وم  و هااان ، فااانألد  امحكااا  بااانم وا، وماااند  -عاااكحنن–ن اااو،  تصااادن  م 

                                        

  .  2/021ش ح ابن عصنل :   0)

  .   1/222أوأا اممسنمك :   2)

  .  2/012ش ح ابن عصنل:   1)
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بااانمو و  طنممااان أن هنااانك ثوثااااة شاااواهد تبااانن امتصاااادن  فااا  عاااد  و ااااود 
االستفهن  أو اإلأانفة إمناا ، ومان هنان نا   ابان عصنال نساتدد  فا  مكانن 
ام اااوا، وأحنننااان  نساااتدد  فااا  مكااانن ام اااوا، امو اااو  وكأناااا ندىاااط بااانن 

ن باااأنهمااان الباااد أن نسااتامو بد اااة. وتنا ااا ض ااممصااطىحنن ، واممفااا وض 
عصنال مااو ود امتصادن  فاا  غنا  االسااتفهن  واعتبا ه شااكوكا ، واستشاهد بثوثااة 
مناا أشان   شواهد حنن  انل: نو اد و د امتصادن  شاكوكا فا  غنا  االساتفهن ، وا 

 ، ومن كمك  ول امف ،د : نومد  إدبن  امتصدن  ن، ا و دان  0) بصوما:
   .َجَنى النحل ، بل ما زودت منه أطيب وسهال ، وزودت فقالت لنا : أهال 

نصا  نساوا بنمسامن  ةوامتصدن : بل من ،ودر أطنا  مناا، و اول ك  ام ما
 وامكسل: 

 قطوف ، وأن ال شئ منهن أكسل. والعيب فيها غير أن سريعها 
 امتصدن : وأن ال شل أكسل منهن ، و وما: )  ن  بن عطنة  : 

 .فأسماء من تلك الظعينة أملح  عينة إذا سايرت أسماء يوما ظ
كا كاانن اباان عصناال  ااد ،   2) امتصاادن : نفأساامنً أمىااا ماان تىااك ام اننااة ن وا 

اعتبااا  هاااكا امتصااادن  فااا  غنااا  االساااتفهن  شاااكوكا ، فصاااد اعتبااا ه ابااان هشااان  

                                        

 نصصد ابن منمك ف  بنتنا:   0)
ن تكن تبلو )ِمْن( مستفهما       فلمها كن أبدا مقدما   وا 
 إخبار التقديم نزرا وردا  كمثل " فَِّمن أنت خير ولدى     
 22ن منمك : صأمفنة اب   

 . 012-2/012ش ح ابن عصنل:   2)
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أ و ا حنث نصاول: نون ا  تصادن  مان وم  و هان عىناا إن كانن م  و هان 
: أنار مان أومأانفن إماذ االساتفهن  أفأال ،اساتفهنمن ، نحاو : أنار ممان 

غو  من أفأل ، و د تتصد  ف  غن  االستفهن  كصوما : فأسامنً مان تىاك 
واساااتامنل ابااان عصنااال مىفااا  )شاااكوك  ، 0)ام ناناااة أمىاااا ، وهاااو أااا و ان 

امبصا   اماك   واستامنل ابن هشن  مىفا  )أا و ا   أنانن موافصانن مىماكه 
أنهان تمثاال هد امساىنمة امتااذ  ناوا بانم  أهىاا فاا  امتحا   وامتنصنا  عاان امشاوا 

امىةة اما بنة تمثنو  صند ن ، وتوصىوا إمذ أحكان  مةوناة ونحوناة ، وعنادمن 
نصااطدمون بصأااننن تدااانمفه  نى ااأون إماااذ امصنااند ، نصاااول امشااند محماااد 

ناا  عاان امشااواهد امسااىمنة ، صامطنطاانو : نباانم  امبصاا نون فاا  امتحاا   وامتن
ول نحاااه  فت اانفوا عاان كاال شاانهد موأبىااوا فاا  كمااك ماان شااهد مهاا  باااا امااد

، و اد اعت فار ماا بونانكتن  مها  ، وهاو كتان  سا لمك أو ومفتال ، و نة ك
ونساو  امشااند ،   2)، واماكنن بااادهن دا اماىماانً فناا ماان شانودا وأت اباااشاهن

أ بااااة   اً نتباهاان امبصااا نون عناادمن تحااادث مدنمفااة آل اعهااا  ، امطنطاانو  
مكفنماااة مصااادمنتهن   نباااة امصااحة  حنااث نصاااول: نفكنناار أ نساااته  و واعااده 

فنمان نا د مان امكااو  بساومتهن ، فاو غ اباة بادعاك أن  اىوهان امحكاا  بنانه  
ناا  مكتاا ثنن بماان  اانً مدنمفاان مهاان مماان ال  هناا  مااا وال مثناال فاا  كثاا ا غ

االستامنل وامتداول. فه  بادعك أمنما إمن ان نؤوماوه تاأونو نتفا  و واعاده  

                                        

  .   1/232أوأا اممسنمك :   0)

نشاااأا امنحاااو وتااان ند أشاااه  امنحااانا ، امشاااند محماااد امطنطااانو ، عااانم  امكتااا  ،   2)
  .   15  ، ص2118ها/0223بن ور ، 
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ا ن اناادد ماان اماا واا وكو  األهااواً فاا  امىةااة ، و إماان أن نسااتنك وه مكثاا ا ما
ماان أن نتىمسااوا امأاا و ا إكا كاانن فااا  ن اا  ، فااإن اعتاانص كاال كماااك   0)وا 

عىاانه  فااإنه  نأااط ون إمااذ  اىااا شاانكا نوأااع فاا  صاا  اممحفو اانر 
ماذ هاكا اماا أ  اماك  نبانن تشادد امبصا ننن فاا  ،   2)امتاذ ال نصاند عىنهانن وا 

إن ماا  نساااتوع  امصأاانة م ااأوا إماااذ   ك  اعهاا  واتباانعه  ماانها امصناااند اماا
امتاأول مىداا ون ماان ماأ،  ن نااون أنااا نداانمفه  كها  اماادكتو  عبااد امحمنااد 
امسند طى  بصوما: نونمكان أن نتصاو  مانها امبصا ننن األواعال ومان  انً 
بااده  ، باأنه  اساتاننوا بمان ت ماع مادنه  مان م ونانر  ناوا أنهان نمكان أن 

فتوصااىوا بواسااطتهن إمااذ أحكاان  مةوناااة تمثاال امىةااة اما بنااة تمثاانو  صااند ن  
صااطدموا بمساانعل كثناا ا ال اونحونااة نةىاا  عىنهاان طاانبع امشاامول ، مكاانه  

نمكاان أن تااددل تحااار أحكاانمه  ، فى عاااوا إمااذ امصنااند متداااكنن منااا  ماااة 
مصااانع امىةاااة وأمثىتهااان وصاااو  أسااانمنبهن، ومكااان امصناااند اماااك  م عاااوا إمناااا 

عل عنااا ، فسااىكوا ط نصاان   داا  منوصااىه  إمااذ بةنااته  منفاا ا كثناا  ماان اممساان
ب وا  هكا امصنند ، وهكا امتأول امك  ن اه كثنا ا مان ندانم  ام انه  ونبتااد 

كا ن  ناان فاا  كتاان  مساانعل امدااو  باانن امبصاا ننن وامكااوفننن   1)عنااان وا 

                                        

اااص  ، وامكاو  دفاا  مانانه وصااا   -عانص األماا   0) صان : امتااو  فدفا  وص  وق عن
  .   2/313، 0911امما   اموسنط ، دا  اممان   ، مص   فهما فهو عونص،

  .   15نشأا امنحو وتن ند أشه  امنحنا ، ص  2)

تن ند امنحو وأصوما، د.عبد امحمند امسند طى  ، تصدن  االستنك : عبد امساو    1)
  .   13  ، ص0913هن ون ، مكتبة امشبن  ، مص  
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فسااو  ناا   اباان األنباان   امااك  غىاا  مااكه  امبصاا ننن عناادمن نتااا ض 
مااكه  امكااوف ، وسااو  ن ااده امدوفنااة إال  ىاانو نصاا  ب نناا  ام لمىمساانع

أنأان  عنادمن نتحادث بىسانن امبصاا ننن ونحاتا ما أنه  نتداك امصناند وساانىتا 
نن ط نصاااة امبصااا ننن ، ونااا دد   اًهااا  و واعاااده  ، وناااؤول كااال مااان كمحتااا

    0) ندنمفه  ، أو نحك  عىنا بنمشكوك
: طنممان أن هنانك ثوثاة شاواهد شاا نة مكبان  امشاا اً امااكنن خالصـة القـول
ا ه  وهاا  )امفاا ،د  ، وكو ام مااة ، و  ناا  باان عطنااة  توأااا نحااتا بشاا

تصاادن  اممفأاال عىناااا امم اا و  بمااان فاا  غناا  االساااتفهن  ب نناا  تصدنماااا 
و وبن  إكا كنن امم  و  بهان اسا  اساتفهن  ، أو مأانفن إماذ اسا  االساتفهن  

، ففاا   أنااا  أو أاا و ا متاانبانن اممااكه  امبصاا  ؟، فىماانكا ناتباا ه شاانكا 
ان فا  غنا  االساتفهن  مان أ ن أنا ن و،  تصدن  اممفأل عىنا امم ا و  بم 

 غن  أ و ا أو شكوك. 
 توكيد الضمير:  -5

 نصول ابن منمك : 
ن تؤكد الضمير المتصل   . بالنفس والعين فبعد المنفصل وا 

 (2)سواهما ، والقيد لن يلتزما عنيُت ذا الرفع ، وأكدوا بما 
امم فااوع اممتصاال باانمنفد أو  نصااول اباان عصناال : نال ن ااو، توكنااد امأاامن 
صاول:  وماوا أنات  أنفساك  ، أو تامانن ، إال باد تأكنده بأامن  منفصال ، ف

                                        

   .   15ان   : تن ند امنحو وأصوما : ص  0)

  .     23أمفنة ابن منمك : ص  2)
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أشااان  ابااان منماااك فااا  كوماااا إماااذ ،  0)ك  ، وال تصااال:  وماااوا أنفساااك نعنااانأ 
و و  توكند امأمن  اممتصال امم فاوع بانمنفد أو اماانن بأامن  منفصال 
أوال ، وكنن األوما  بانبن عصنال أن نصاول: ال ن ا  بادال مان ال ن او، ألن 
امو اااو  أماااا   اااانطع حنااااث إنااااا أو د مثاااانال  صااااحنحن ونهاااا  عاااان غناااا  

كا أكااد أاامن  م فااوع متصاال باانمنفد أو  امصااحنا ، نصااول اباان هشاان : نوا 
بنمانن ، و   توكنده أوال بنمأمن  اممنفصال ، نحاو:  وماوا أنات  أنفساك ن 

(2    
 وف  موأع  د  نصول ابن منمك: 

 (3)إال مع اللفظ الذى به ُوصل  ل وال ُيِعْد لفظ ضمير ُمتص
نصول ابن عصنل : نإكا أص ند تك ن  مف  امأمن  اممتصال مىتوكناد ، ما  ن ا، 

ؤكد ، نحو: ما  رص باكن باكن ، ماممؤكد بمن اتصل بنم كمك إال بش ط اتصنل
ن  ، وكاانن األوماا  باانبن عصناال  2)و غبارص فنااا فنااا ، وال تصااول: ماا  رص بكااكن

تبان مكو  ابن منمك امك   طع بااد  تكا ا  توكناد امأامن  اممتصال مف نان 
ادأن نصاول: ما  ن ا  بادال  إال بشا ط أن نتصال اممؤكاد بمان اتصال باا اممؤك 

ال من م  ن ، ،  ن كنن أمن ا متصو وصصل بمن وصص  نصول ابن هشن : نوا 

                                        

  .    2/091ش ح ابن عصنل :   0)

  .   1/299أوأا اممسنمك :   2)

  .   23أمفنة ابن منمك : ص  1)

  .   099-2/095ش ح ابن عصنل:   2)
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وامحصنصاة أن اباان عصناال ندىااط ،   0)باا اممؤكااد ، نحااو: ع بارص منااك منااكن
كثنا ا بانن امو ااو  وام اوا، ، فهناانك مواأاع نساتامل فنهاان مفا  امو ااو ، 

وكأنهمان نسان نن اماكك  نساتامل فنهان مفا  ام اوا،  ومواأع أد   كنمسانمفة
 اه ماااثو نساااتامل امو اااو  فااا  توكناااد امحااا و  عنااادمن كحكاا  واحاااد ، فتااا

نصاول: نكااكمك إكا أ نااد توكناد امحاا   امااك  ماند مى ااوا  ، ن اا  أن ناااند 
،   2)مع امح   اممؤكاد مان نتصال بنممؤكاد ، نحاو: إن  ،نادا إن  ،نادا  انع ن 

وفاا  موأااع  داا  نصااول عاان مواأااع كساا ا امهماا،ا إن  امسااتة امتااذ كك هاان 
أناا نصاص مواأاع ن ا  كك ه اممصان  ، وأو د عىناا ابن منمك : نهكا من 

وعاان توكناااد امنكاا ا نااو د ابااان منمااك مااكه  امبصااا ننن ،  1)كساا  إن  فنهاانن
 بو و  مناا ، و وا،ه عند امكوفننن ، نصول ابن منمك:

ْن ُيفد توكيد متكرر ُقبل   (4)وعن نحاة البصرة المنع شمل "وا 
توكناد امنكا ا ساواً كاانن  نصاول ابان عصنال: نماكه  امبصا ننن أنااا ال ن او،

، و،مان ه  ، حول ، أو غن  محادودا ، كو ارمحدودا كنو  ، ومنىة ، وش
وكااانن األومااا  بااانبن عصنااال أن نصاااول عااان ماااكه  امبصااا ننن   8)، وحاااننن

اماا افض متوكنااد امنكاا ا كماان فهاا  ماان ن اا  اباان منمااك أن نصااول، ال ن ااا  

                                        

  .   1/110أوأا اممسنمك :   0)

  .    2/099ش ح ابن عصنل:   2)

  .   0/128امم  ع امسنب :   1)

  .   23نة ابن منمك: صأمف  2)

  .    2/098ش ح ابن عصنل:   8)
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دودا بادال مان توكند امنك ا عند امبص ننن سواً كننر محادودا أو غنا  محا
 وما ال ن و، ، وعن توكند أ  أمن  متصل بأمن   فع منفصال نصاول 

 ابن منمك: 
 (1)أكده به كل ضمير اتصل ومضمر الرفع الذى انفصل 

نصااول اباان عصناال: نن ااو، أن نؤكااد بأاامن  ام فااع اممنفصاال كاال أااامن  
متصال: م فوعان كانن ، نحاو :  مار أنار ، أو منصاوبن ، نحاو: أك متناا  

وكانن األوما  بانبن عصنال كمان ،  2)و م  و ا ، نحو: م  ر با هاون أنن ، أ
فصه  من كو  ابن منماك أن نساتامل مفا  )ن ا   بادال مان )ن او،  طنممان 

 أن هننك حكمن مصى،من ال نحتمل مف ن  د . 
 إعراب الفعل:  -6

 عند حدنث ابن منمك عن نص  امفال با)إكن  نصول:
 (3) رت ، والفعل َبْعُد ُموَصالَ إن ُصدَّ  ونصبوا بإذن المستقبال 

 نصول ابن عصنل: نوال ننصص  بهن إال بش وط: 
أ دهن : أن نكون امفال مساتصبو . امثانن : أن تكاون مصاد ه. امثنماث: أن 

    2)ال نفصل بننهن وبنن منصوبهنن

                                        

  .   23أمفنة ابن منمك : ص  0)

 . 2/211ش ح ابن عصنل:   2)

  .    81أمفنة ابن منمك :  ص  1)

  .   2/101ش ح ابن عصنل:   2)
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هكه ش وط ثوثاة كك هان ابان عصنال منصا  امفاال اممأان ع بااد إكن ، إن 
ماا  تصصااد  ، أو إن فصصاال بننااا وبننهاان بنمصساا  ،  دل عىااذ امحاانل ، أو إنق 

ااىر بنمصساا  نصاابر ، نحااو: إكن و  أك مااكن ، وكاانن  0)نصااول: نفااإن فصص 
األومااا  بااانبن عصنااال أن ناااكك  فااا  شااا طا منصااا  اممأااان ع بااااد إكن أن 

مااذ هااكا اماا أ  نصاول : أن ال نفصاال بننهاان وباانن منصااوبهن بةناا  امصساا  ، وا 
  2)أن نتصاو ، أو نفصصال بننهمان بنمصسا ن كه  ابن هشان  بصوماا: نامثنماث:

، وككااا  ابااان هشااان  شااانهدا  شاااا نن محسااانن بااان ثنبااار نبااان ن فناااا نصااا  
  اممأن ع باد إكن اممفصول بننهمن بنمصس  ، نصول حسنن:

 (3)ُيشيب الطفل من قبل المشيب إذن وهللا نرميهم بحرب 
باإكن ماع  امشنهد فنا: )إكن و  ن منه   : حنث نص  اممأان ع )ن ماذ 

أنا  د فصصل بننهن بنمصس  )و   وهكا امشانهد امشاا   ما  ناكك ه ابان عصنال 
 وم  نستثن امفصل بنمصس  ف  نص  اممأن ع بإكن. 

 جزم المضارع في جواب الطلب:  -7
 نصول ابن منمك: 

 (4)إن َتْسُقط الفا والجزاُء قد ُقصد وبعد غير النفي جزما اعتِمْد 

                                        

  .    2/101امم  ع امسنب :   0)

  .    2/081أوأا اممسنمك:   2)

  .   2/081ان   : أوأا اممسنمك:   1)

    85أمفنة ابن منمك : ص  2)
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، فاا   ااوا  غناا  امنفاا  ماان األشااننً امتااذ سااب  نصااول اباان عصناال: نن ااو 
كأن ن اا،  إكا سااصطر امفاانً وتا  0)كك هاان  ناا  أن،ص ق ، نااد ام اا،اً ، نحااو: ،ص ق

وكااكمك امباان   ، وهاال هااو م ااا،و  بشاا ط مصااد  ، أ  ، ناا  فااإن ت، نااا  
وبناانً عىااذ مفاا  اباان منمااك )اعتمااد  كاانن ،   2)أ، ك ، أو بنم مىااة  بىااا ؟ن
ل ف  بدانة كوماا: ن ا  فا   اوا  غنا  امنفا  األوم  بنبن عصنل أن نصو 

ااد أن ن اا،  إكا سااصطر امفاانً و  ام اا،اً ، ألن ام اا،  وا ااع وسااواً كاانن  صص 
كا سااصطر بااأداا شاا ط مصااد ا ، أو بااو  مصااد امصااد ا  ، نصااول اباان هشاان : نوا 

ا،  امفاال  وابان مشا ط مصاد ، ال  امفنً باد امطى  ، و صصد مانا  ام ا،اً  ص
 ال تاانموا أتال ، نحاو: ط دوفان م،اعما  كماكشامىطى  متأمنا مان  ام

 

فها  ماا  ماان مادنك ومناان ن ثناا بداو  نحااو:   1)
فا   اا اًا ام فااع ،   2)

فو او  ام اا،    8)فإناا  اد ه صاافا مومنان ال  وابان مهاا  كمان  اد ه ماان  ا، ن
أوم  من  وا،ه بننً عىذ مف  ابن منمك )اعتمد  وام ا،اً  اد  صاد ، و انل 

ننن ننان تحادثق تن و، ام ،  ف  امنفا ، فاو تصاول: مان تأ ابن عصنل أنأن: نوال
وكانن األوماا  بانبن عصناال أنأاان أن نصاول : وال ن اا  ام ا،  فاا  امنفاا    3)

                                        

، و  ااااااانً،   0) ص  اممصصااااااود بهاااااان: امطىااااااا  ماااااان أماااااا  ، ونهااااااا  ، واسااااااتفهن  ، وتماااااان 
  وتدأنض ، وع ض.   

  .    2/121ش ح ابن عصنل :   2)

   .   080سو ا األنان  : اآلنة )  1)

  3،  8سو ا م ن  : اآلنتنن: )  2)
  .    012-2/011أوأا اممسنمك:   8)

 . 2/121ش ح ابن عصنل :   3)
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اعتماندا  عىااذ تص ناا  اباان منمااك )وباااد غنا  امنفاا   ،ماان اعتمااد  ، أماان فاا  
عان امو او  ،  نان   امنف  فاو ن ا  ام ا،  ، ألن كاو  ابان منماك واأاا و 

 بن عصنل : ن و،؟ فىمنكا نصول ا
 شرط الجزم في جواب النهي -8

 نصول ابن منمك:
 (1)إن قبل ال دون تخالف يقع وشرط جزم بعد نهي أن تضع 

نصول ابان عصنال: نال ن او، ام ا،  عناد ساصوط امفانً بااد امنها ، إال بشا ط 
أن تصاا اممانا  بتصادن  دداول إن امشا طنة عىاذ ال ، فتصاول: التادن مان 

، وال ن ااو، ب اا،  تساى ق  ا: إن ال تادن ماان األساد تساى ق األساد تساى ، إك نصاا
ام ا،  فا   ومااك: ال تادن ماان األساد نأكىاك، إكا ال نصااا: إن ال تادن ماان 

وبنانً عىاذ  اول ابان منماك اماك  أو ا  عاد  ام ا،  عناد ، 2)األسد نأكىاكن 
سااصوط امفاانً بااااد امنهاا  إال بشاا ط تصااادن  إن امشاا طنة عىااذ ال امننهناااة ، 

عصناال أن نسااتبدل  ومااا )ال ن ااو،  باانمصول )ال ن اا    فكاانن األوماا  باانبن
امادال عىااذ امصطاع وامتحدنااد مسانن   أاانة نحوناة مةونااة مساتامىة فاا  مةااة 
اما بنة وعندمن تحدث عن اممثنل اآلدا   انل: )ال ن او، ام ا،  فا   وماك: 

كص  وكنن األوما  باا أنأان  أن نصاول : ال ن ا  بادال ىال تدن من االسد نأكص 
ن امفال اممت ت  عىاذ امنها  الباد أن نكاون أما ا  محبوبان ال من ال ن و، أل

مك وهن  ، فنألكل من األسد أم  مك وه ، فاو ن ا  أن نت تا  عىاذ امنها  
                                        

  .   85أمفنة ابن منمك: ص  0)

  .    2/125ش ح ابن عصنل:   2)
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ونكاون امفاال م ،ومان ، نصاول ابان هشان  : نوشا ط غنا  امكسانع  مصااحة 
 .   0)نام ،  باد امنه  صحة و وع )إنق ال  ف  موأاا

 أحوال فعل الشرط وجوابه:  -9
 يتلو الجزاء ، وجوابا وسما فعلين يقتضيين : شرطا قدما    
 (2)ا ، أو متخالفينــتلفيهم ارعين ـاضيين ، أو مضـوم   

نصااول اباان عصناال: نإكا كاانن امشاا ط وام اا،اً  مىتاانن فاىنتاانن فنكوناان عىااذ 
وامحصنصاة أن ابان عصنال  اد أدطاأ امتصادن  وامت  ماة مصاول  ،  1)أ باة أنحانًن
  أحاااوال فاااال امشااا ط و واباااا ، فااانبن منماااك نصاااول: فاىااانن ابااان منماااك فااا

نصتأانن شاا طن  صااد من نتىااو ام اا،اً و واباان وساامن ، وهااكا ناادل دالمااة  نطاااة 
عىاذ أن امشا ط ال نكااون إال فااو  وال نااأت   مىاة ، أمان ام ااوا  فصاد نااأت  

، أو أو فاىنااة : فاىهااان طىباا  ، او  نمااادفاااو  ، و ااد ناااأت   مىااة أسااامنة 
ساو   وفا  هاكه امحنماة  –امسانن  –من  أو مسبو  باا ) اد  -نمنف  با )م

نصت ن بنمفنً ، و د أدطنً ابن عصنل عندمن سنو  بنن فاال امشا ط و واباا 
، واعتب همن  مىتنن مدنمفن  ول امنحانا ، و اول ابان منماك نفساا ، وعنادمن 
تحاادث اباان هشاان  عاان أدوار امشاا ط كك هاان  منااان ، وباانن أنهاان ماان باانن 

                                        

  .   2/012أوأا اممسنمك :   0)

  .   85أمفنة ابن منمك : ص  2)

  .   2/121ش ح ابن عصنل:   1)
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فاىاانن نساام  أومهاان نً ، وأوأااا أن هااكه األدوار تصتأاا  حاا و  وأساامن
    0)ش طن ، وثنننهمن  وابن و ،اًن

 المصادر والمراجع
 األ،ه   : امشند دنمد.  -0

 ش ح امتص نا عىذ امتوأنا، دا  امفك  ، بن ور، )د.ر  
 امبص  : د. أحمد منه .  -2

  . 0952د اسة ومحنو ا ف  عى  امنحو، دا  اممان  ، مص  ، 
 د. عبد امحمند امسند.  طى : -1

  . 0913تن ند امنحو وأصوما ، مكتبة امشبن  ، مص  ، 
 امطنطنو : امشند محمد.  -2

 . 2118نا : عنم  امكت  ، بن ور ، نشأا امنحو وتن ند أشه  امنح
 ابن عصنل:  نض امصأنا بهنً امدنن عبد  .  -8

شاا ح اباان عصناال عىااذ أمفنااة اباان منمااك، تحصناا  : محمااد محاا  اماادنن 
  2112بد امحمند، اممكتبة اماص نة ، صندا ، بن ور ، ع
 عند : د. محمد . -3

  . 0910امنحو اممصف  ، مكتبة امشبن  ، مص  ، 
 غنن  : د. مؤمن بن صب  . -1

االدتصاان  وامتكمنااال مشاا ح ابااان عصنااال ، مكتبااة ام شاااد ، امسااااودنة ، 
2112 .   

 منمك : محمد بن عبد  .  -5

  .0912ممص نة ، أمفنة ابن منمك ، دا  امكت  ا
                                        

  .   2/053أوأا اممسنمك:   0)
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م ماااع امىةااااة اما بنااااة : امما ااا  اموساااانط ، دا  اممااااان  ، مصاااا  ،  -9
0911   

 ابن هشن : عبد    منل امدنن بن نوس .  -01

أوأاا اممساانمك إماذ أمفنااة ابان منمااك ، تحصنا  : محمااد محا  اماادنن  -
   .2113عبد امحمند ، اممكتبة اماص نة، بن ور ، 

محاذ امادنن عباد امحمناد ، دا  امكه  ، تحصنا  : محماد   ش ح شكو  -
   . 0915،  08األنصن  ، امصنه ا ، ط

 شااا ح  طااا  امناااد  ، تحصنااا  : محماااد محاااذ امااادنن عباااد امحمناااد ، -
  . 0955، اممكتبة اماص نة ، صندا ، بن ور

مةنا  امىبناا  ، تحصناا  : محماد محااذ اماادنن عباد امحمنااد ، اممكتبااة  -
   0999اماص نة ، بن ور ، 

 امدنن نانسن بن عى .  ابن ناند : موف  -00
 ش ح اممفصل ، دا  صند  ، بن ور ، )د.ر  


