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 مللخصا
ابن فية لأ "ةــيـافـد الشــاصـمقـال" هـابـيف كتي ـاطبـد الشـديـتس ث:ـوع البحـموض

مالك نظام.

ملا رآه  ؛تتبع املسائل التي سّدد فيها الشاطبي ألفية ابن مالك نظام   أهداف البحث:
ا، وأحكم ، وأدق لفظ  فيها من قصور يف اللفظ أو احلكم؛ لتكون األلفية أكمل حكام  

ل، ومناقشة كل تسديد؛ ملعرفة مدى صحته أو ـمسائـة تلك الــ. ودراسصنعة  
 ستغناء عنه.اال

 استقرائي حتلييل نقدي. :بحثال جهمن
  أهم النتائج:

اّّته تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك ألمرين: إمتام أحكام ناقصة، وحترير عبارة  -
  .خمّلة باملقصود أو مومهة أو مبهمة

 .ه هلا َمن سبقهه الشاطبي العرتاضات كثرية عىل ابن مالك مل يتنب  تنب   -
 فِّق يف جّلها.، فقد و  ابن مالك إضافة هلاية فلالشاطبي أل يداتتسد عدّ ت   - 

فيدوا من ا أن ي  وتدريس   أويص املعتنني بألفية ابن مالك دراسة   التوصيات:
 تسديدات الشاطبي هلا ملا فيها من االبتكار واإلمتام.

      .املقاصد الشافية –ألفية ابن مالك  –الشاطبي  –تسديد  الكلمات املفتاحية:
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 قدمةملا

مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد، وآله وصحبه احل

 .اوسلم تسليام كثري  

 يف والترصيفية النحوية القواعد نظم أّما بعد، فإن ابن مالك األندليس 

عامئة بسومخسني و، وهي يف نّيف "الكافية الشافية"اها ـ. األوىل سمّ وزتنيـأرج

 بيٍت. يوألف

، "الكافية الشافية"خرى ساّمها اخلالصة، أي خالصة األرجوزة السابقة واأل

 "األلفية".وهي يف ألف بيت من مزدوج الرجز، ولذلك أطلق عليها اسم 

ت بالشهرة، إذ تتابع العلامء من عرص يَ وقد نالت هذه األرجوزة الربكة، وحظ  

العلم يف تعلمها ى طالب بارَ تو هار كنهها،ظإرشحها، واملؤلف إىل عرصنا هذا عىل 

 وحفظها.

  وكان من أميز ما وصل إلينا من رشوحها وأوسعها رشح الشاطبي

، فقد تنّبه ملقاصد ابن مالك من تأليفها "املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية"

تع يف مأفة وتلخامل اق مسائلهوأشار إليها، وتتبع قواعدها الكلية ونّص عليها، وحق  

نّقر عن خبيئات ألفاظها، وأحسن يف تبيني معانيها، وفرض مشكالت و عرضها،

 عىل كالم املؤلف وأجاد يف اإلجابة عنها.

 فيام رآه د أبيات اخلالصة نظام  نعه، ولطافة فكره أنه قد يسدِّ ولعّل من مجال ص  

وأوضح  ، لفظٍ دّق وأ ،ا يف اللفظ، أو احلكم؛ بغية الوصول هبا ألكمل حكمٍ قصور  

 .عة  وأحكم صنمعنى، 

من الباحثني، فقد مجع  -عىل وجه التحديد  -وهذا األمر مل أجد من وقف عنده 

، كام مجع "اح من ألفية ابن مالكر  ما أصلحه الش  "ودرس الدكتور إبراهيم احلندود 

ن اذ. وه"اح ألفية ابن مالك على األلفيةر  مآخذ ش  "ودرس الدكتور باسم البابيل
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الباحث األول مل يعتمد عىل املقاصد الشافية ومهام فإن ن عاّمان، ومع عماثالبح

. وأمــع بعـللشاطبي، إذ مل ي طب د كان هدفه تتبع املآخذ، ـقـي فـانـث الثـا الباحـد 

 وذكرها بإجياز.
 من اأبيات   -تقدم كام-د فيها الشاطبي وعرشين مسألة سدّ  إحدىوقد عثرت عىل 

 ذكر: اآلتية اخلطوات وفق هارست  دو ورودها، حسب تهابرتّ  مّ ثَ  ومن ،نظام   اخلالصة
املسألة، والتمهيد املقتضب عن حمتوى أبيات املسألة التي وقع فيها التسديد،  عنوان

ثّم ذكر األبيات، واعرتاض الشاطبي هلا، وتسديده، ومناقشة ذلك التسديد ملعرفة 
 التي وصلت إلينا، ةصخلالا وحرش ا بام جاء يفصحته أو االستغناء عنه، مستأنس  

 قائق اآلتية:ا احلتحض  ومس
فربام يضطر الناظَم القافية  والوزن حتى » أن النظم العلمي يف غاية الصعوبة -

 عن املعنى القريب باللفظ البعيد، وعن احلقيقة يرتك السهل، ويسلك احلزن، ويعربِّ 
 .(1)«سة بمجاز التعقيدل  الس  

أعم، وأنه ه ومن خالصة لنظم أشمل هذا همنظأن عىل  أن ابن مالك نص   -
 مهامت النحو ال كلها، يقول: لِّ شامل جل  
نيـجمعـا بـوم ــــت  قـه ع   مللِّ املهاّمت اشتـــ عىل ج  ظام  ـن        ل    د كم 

 ى غن ى بال خصاصهــا اقتضكمـ           ة اخل الصهــيـن الكافـى مـأحص
ٌة لغري يف الغالب لفظ» اخلالصة هذيف ه أن الشاطبي نّص عىل أّنه ليس -
رد رضورة وزٍن أو قافيٍة، بل كل لفظ فيها حتته معنى أو معاٍن، فقد وال ملج معنى،

هم معناها، باأللفاظ إذا ف   ا ما يشّح ا، حتى أنه كثري  أخالها من احلشو إال نادر  
 انونهكحروف العطف وغريها، وقد يأيت باملثال ليستقرئ منه رشوط الباب أو ق

 .(2)«ينكثرة املعااأللفاظ، وقلة  ا عىلرص  ح
                                                             

 (. 1/35) ن هشام، ابالكمنهج السالك إىل ألفية ابن م (1)
 (. 1/21)، الشاطبي افيةقاصد الشامل (2)
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وملت  إىل االنتصار للناظم فيام رآه، واالعتذار عنه ما »بي قد قال: أن الشاط -
ا يف املنقول، وال يف املعقول ا، حتى إذا مل أجد ملا ارتكبه مساغ  وجدت  إىل ذلك طريق  

زدٍر به، و بّينت  احلّق يف املسألة، ورددت    . (1)«له قصٍ تنال م  عليه غري م 
لزمه ماال بن مالك ماال حيتمل، أو ن  حّمل احلقائق؛ لكيال ن  حضت هذه اوإّنام است

 يلزم، ولكي يكون تسديد الشاطبي يف ميزان العدل واملوضوعية. واهلل املوفق.
 :دــديـالتسـراد بـمـال

: قال، ي(2)«إغالق اخللل، وردم الثلم»بمعنى:  "سّدد"التسديد مصدٌر للفعل 
به هنا: إمتام  . واملراد(3)«ده: أصلحه وأوثقه وسد  د  واست ا فانسد  د  ه سدّ يس هسد  »

 ل ألفاظها بفكِّ الشاطبي ما نقص من ألفية ابن مالك من أحكام، وإغالق خلَ 
 ظم.م منها؛ كل ذلك بالن  بهمها، وختليص املوه  شكلها، وتوضيح م  قفلها، وإزالة م  م  

 
 
 
 

 
 

                                                             
 (. 9/486)، الشاطبي افيةقاصد الشامل (1)
 (. 6/209)سدد( ) ،ابن منظور ،ربلسان الع (2)
 ، الصحيفة نفسها. السابق املرجع (3)
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 مسائل التسديد
 :ملتصلة"ا"ضمائر الرفع  -1

ور، وانقسامه لضمري، وداللته عىل الغيبة واحلضك يف ألفيته عن املا حتدث ابن مال
ملتصل ومنفصل؛ أتى بضابط ي عرف به املتصل، مع التمثيل له؛ والترصيح بأن 

فيه الرفع الضامئر كّلها مبنية، وأن فيها ما يشرتك فيه النصب واجلّر، وما يشرتك 
 :(1)يقولن النصب واجلر، ودالرفع  هوالنصب واجلّر، وما خيتص ب

و اتّ   داــــــارا َأبَ ـــيــتـــي إال اخــلـــوال يَ   داــتَ ـبــا ال ي  ــه  مــنــاٍل م  ــصــوذ 

 كـلَ ـا مَ ـه  مـن: َسليـا م  ـهـوال اء  ـوالي  َرَمكي َأكـن: ابنـاف  مـء  والكاـكالي
بظ  مـفـلَ ـر  كَ ــج  ا ـــ مظ  ــفــولَ   بــج  ـــا يَ ـنـب  ـه  الــر ٍلَ ــمَ ـضـم   ل  ــوك    ا ن ص 
ف ب  ــعاـك  حـلَ ــَص رٍّ نا ــب  وَج ـصـع  والنـرفـلل نَ ـا الـنـلـا ن  ـنــإن  ـا فـــنـر   حم 
ه  كَ ــيـــاَب وغَ ــــغ  ـاـــمــون  ل  ـــنـواو  والـــٌف، والــوَأل  اــَلما واعـامقـــر 

 :االعرتاض
 : (2)«من ثالثة أوجه بيانٍ نقَص »مه هذا بأن يف كال ياعرتض الشاطب

إّنه مل » ها التاء، يقول:الرفع املتصلة، إذ أسقط من ركل ضامئاألول: أنه مل يأت  ب
،  يستوف  ضامئر الرفع عىل الكامل، بل نقصه منها التاء يف نحو: ق مت  وقمَت وقمت 
 .(3)«إثر هذا ائر البارزة، وأّما املسترتة فهو ذاكرهأعني من الضام
مل لضامئر النصب واجلّر، وترك به أتى بتعرالثاين: أن هات يبعض التنيف ُم 

امئر النصب واجلّر ضعّرف ب»الضورية التي ال يتحقق فهم الضامئر إال هبا، يقول: 
مال   اتعريف   ، ومل يذكر من ضامئر املؤنث ؛ ألنه إنام ذكر منها ما دّل عىل املفرد املذكرُم 

اجلمع والتأنيث، بل ترك يف كاف بحسب التثنية و ، فرتك اختالفها"سليه"يف  إال الياء
                                                             

 (. 77ينظر: ألفية ابن مالك ) (1)
 (. 1/273) ، الشاطبياملقاصد الشافية (2)
 نفسها.  فحةالص السابق، املرجع( 3)
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، حيث قال: اا مقيد  الفتح مع املذكر؛ لكون الكاف أتت يف نظمه روي   ركخلطاب ذا
ن ابني أكرمك  » ، فلم يتعنّي للمذكر فتٌح من كرس، وال العكس للمؤنث، وأنت «م 
 وهي- ااء أيضللواحدة املؤنثة... واهل رسلم أن الكاف ت فتح للواحد املذكر، وتكتع

ساكنا  اد إن انضم ما قبلها، أو كان مفتوحواحلا كرمذلل ت ضمّ  "سليه" يف عليها املنّبه
إن انكرس ما قبلها، أو كان ياء  قبلها كرسة أو فتحة...  غري الياء، وتكون مكسورة

هم الضامئر إال به، وهو ف لنبيه عليه، مع أنه رضوري، ال يتحص  فهذا كله مما نقصه الت  
 . (1)«يهلعلنقد فام أواله باالعرتاض وا كام ترى، وقد أغفل ذكره،

ا يوهم أهنا الثالث: أنه أورد األلف والواو والنون عقب ضامئر النصب واجلر ممّ 

بنّي أهنا إنه ملا ذكر أن األلف والواو والنون من ضامئ»تبٌع هلا، يقول:  ر االتصال مل ي 

ّل  النصب واجلّر، وهو إهياموهم أهنا من مجلة ضامئر أفضامئر رفع،   .(2)«خم  
 :التسديد

االعرتاض عىل ابن مالك باألوجه الثالثة املذكورة الزم له،  بي أنطاالشى رأ

ل عىل ما يدفع عنه ذلك االعرتاض، وذلك بتسديد نقص البيان املذكور ومن َثمّ   َعم 

 وجه الثالثة.باأل

سّدد به ما نقص  س،امعقب بيت ابن مالك اخل اتففي الوجه األول أضاف بي

 فلو»ء الفاعل مع التمثيل هلا ، ولفرعيها، يقول: اتفيه بذكره من ضامئر الرفع، إذ أتى 

 :النون لواووا األلف ذكر بعد – قال

ض التــول لح  مـكَ  ا،ور  بِّهــروع  َقـ، ول لفـت  ق مـ  اتمــت  ق  ق   اــتـد ن 

 .(3)«ا، لتّم قصدهن  ا بياهيأو غري ذلك مما ي عطي ف
 مما اشيئ   به حّدد الثاين، مالك ابن بيت عقب بيتا  -اأيض-ين أضاف اثجه الويف الو

                                                             
 (. 752-1/273، )الشاطبي ،لشافيةاصد املقا (1)
 (. 1/275) املرجع السابق (2)
 . (1/275) بقلسااملرجع ا (3)
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 حّرره لو الثاين، وكذلك»ص التنبيه عليه من ضامئر النصب واجلّر، يقول: نقَ  قد رآه
ّر كلّن )لفظ مأ بيان   بعد – مثال يقول بأن  فظ ما ن صب(:ا ج 

ني ـعَ  ـوفالنصب  َنحــ هوَعــــم  قــــاقي والبــ ،َك ــم  عَ  ـم  ز  َمهر   ــَت َفه 

ام فعل يف الضامئر املنفصلة، وحيصل بذلك بيان ضامئر مل خيل  من بيان الفروع، ك
ب( ّر كلفظ  ما ن ص   .(1)«اجلر؛ لقوله: )ولفظ  ما ج 

مثيل تلنى فيه عن ااخلامس البن مالك، إذا استغويف الوجه الثالث عّدل البيت 
نقص بيان اإلشارة إىل أن الواو واأللف والنون  هنام ما يسد   مكاوأحّل  ؛لاما واعبقام

 :فلو قال مثال»رفع، يقول:  ضامئر
ــــ ٌف والـــواو  والنـــــون  ملـ  ه ، وللرفــاَب، وَغـــغ  اوَألـ   (2)ـع  انَتامري 

 أو قال: خلطاب،لتمثيل لبيان الكان أوىل من ا
ــــنالو لـواو  اووَألـٌف  ـ  ــاـون  ملـ   ع  انَتامـاَب، وللرفـوط َب، أو غـخ 

 .(3)«املقصد، واهلل أعلملتّم له 
  :املناقشة

أعتقد أن الشاطبي أجاد يف تسديد ما ذكره من نقص بيان عند ابن مالك، خاصة يف 

الذي  الوارد يف البيت "باحلضور"بين لفظ الشاطالوجهني األول والثالث، وال ي فهم م

ن مقصد ؛ أل"وغريه"ظ ابن مالك يف البيت اخلامس ل أنه تكرار للفد به الوجه األوسد  

، بخالف الواو والنون واأللف التي تكون له  الشاطبي أن التاء تكون للحارض حسب 

 وللغائب، ففصل بينها وبني شقيقاهتا.
فيه عىل  ص  لوجه الثالث بالتعديل الذي نيف تسديده لومتنيت أن اكتفى الشاطبي 

وطب" لفظ غري  أي "غريه"فيه عىل لفظ )وغريه(؛ ألن معنى  بالذي نص   ال، "خ 
                                                             

  (. 1/275)طبي ية، الشااملقاصد الشاف (1)
 وال يتفق مع مراد املؤلف. " أنت ام "يف األصل  (2)
 ، الصفحة نفسها. املرجع السابق( 3)
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الغائب، وهذا يشمل املخاطب، كام يشمل املتكلم، مما يوهم أن الضامئر )األلف 
ام  هذا اإلهيوالواو والنون( تكون للمتكلم، وهي ال تكون لذلك. بل إن مما يزيد يف

هيام، ي هو املخلِّص من ذلك اإلن مالك بقاما واعلام؛ الذبا أنه قد استغنى عن متثيل
 عىل الغائب، وداللة )اعلام( عىل املخاطب. باعتبار أن داللة )قاما(

وعىل ذلك فقد أحسن املكودي يف اكتفائه بخوطب دون )وغريه( حيث قال: 
 .(1)«نّص ولو قال عوض )وغريه(: وخوطب، لكان أ»

 الوجه ألن ؛رتاضاالع من والثالث األول نيهلوجاب اكتفى أنه -اأيض-يت نومت

وال  مالك، البن الزم غري بيان فيض هو وإنام البيان، نقص من ليس وتسديده الثاين

ينسجم يف مضمونه مع منهج الشاطبي املستمر يف الكتاب كله من االعتذار البن 

لت  إىل ا»التحديد: عىل وجه  يهف مالك ما وسعه ذلك؛ والذي نص    رانتصالوم 

 .(2)«اعنه ما وجدت إىل ذلك طريق  تذار للناظم فيام رآه، واالع
 :وإن النافيتنِي عمل ليس تمسألة إعمال ال -2

ملا ذكر ابن مالك يف ألفيته )ما( املشابه لليس يف العمل، وأتى برشوط إعامهلا نّص 

شب َهة لليس، وه  :(3)الت، و إن(، فقالي: )ال، و عىل إعامل أحرٍف أخرى م 
 وَقد َتيل )الت( و)إن( ذا الَعَمال  َس )ال(يلت كَ ـلَ ـم  ـت  أ عراـك  يف الن  

  :عرتاضاال
بإعامل )الت( و)إن( يف  ااعرتض الشاطبي بأن يف قوله )ذا العمال( إشعار  

أنه  يف )الت( إال اال(، وهذا وإن كان صحيح  النكرات دون املعارف، كام هو حال )
يف املعارف،  تعملرات، كام تعمل يف النك (ام)إن( مثل ) يف )إن(؛ ألن حليس بصحي

ىل أقرب مذكور، وهو )ال(، وقد مّر أن )ال( )ذا العمال( إشارة إ :فقوله»يقول: 
                                                             

  (.17)رشح املكودي  (1)
 (. 9/486) الشاطبي، يةشافصد الاملقا( 2)
 (. 91ابن مالك ) ألفية (3)
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، والرابع كون معموليها نكرتني، (1)تعمل بأربعة رشوٍط، منها الثالثة العامة يف الكل
ت( )ال . وهذا يفةرهام إال يف نكتعمل واحدة من فكذلك )الت( و)إن(، فال

دون  بنكرة ا كـ )ما( يف احلكم، و)ما( ال ختتص( فال؛ ألهنّما يف )إنصحيح، وأ
 .(2)«معرفة، كام مّر، فهذا معرتض

 :التسديد
 بذا اإلشارة أن وهو االعرتاض، هلذا اجواب   -ديدنه هو كام-التمس الشاطبي 

 قال يذوال ليس، املعإ وهو ّدم،قت ملا وإنام ،(ال) عمل وهو مذكور، ألقرب ليس
 :(3)فيه

(  ـم أ عملت )َس ـاَل ليـمـإع ك  ـرتيـتَ ي، وـا النفـقـَع بَ ـمَ       ا( د ون )إن   نـــٍب ز 
ّم إنه مل يف   وقع يف خطأ، هو: أن )الت( ال تكون مثل )ال( يف أن هذا اجلواب ي   ه  ت  ث 

 . ت( هي ومن َثّم احرتز عن ذلك بأن )الاختصاصها بالدخول عىل النكرة حسب 
 م )الت(. )ال( يلز ء، فالذي يلزماتلدت عليها ايز)ال( 

  »ت، يقول: ورأى عىل كلٍّ أن األوىل حترير كالمه يف البي
بذا إال إىل  فإن قيل: مل ي رش 

عدم  االعمل املذكور عىل اجلملة دون اختصاٍص بال دون غريها. قيل: فيقتيض إذ
شرتط يف ي  سرتاه. وملامكل يف معرفة هنا ال تعمالت( وليس كذلك، فإاالشرتاط يف )

 عمول )إن(، وهو صحيح، وال تنكري معمول )الت( وفيه ماري متنك (4)لالتسهي
 رأيت، فاالعرتاض وارد عىل الكتابني.

اب عن ذلك بأن )الت( هي )ال(، أ نِّثت بالتاء، فإذا كان أصلها يشرتط يف  وقد جي 
                                                             

بدخول إال، وأن يبقى الرتتيب اإلجياب  ا مل ي رصف إىلباقي  يكون النفي ن يعني: أال يكون معها إن، وأ (1)
-2/219)افية . ينظر: املقاصد الشااألصيل، فال يتقدم اخلرب عىل االسم، وال معمول اخلرب عىل االسم أيض  

 (. 305-1/303قيل )ن ع، واب(222
 (. 249-2/248)، الشاطبي لشافيةاملقاصد ا (2)
 (. 91) لكألفية ابن ما (3)
 (. 57ينظر: ص ) (4)
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 بد. هو الت، بال، فكذلك باٍق يف الفرع الذي معموله التنكري

أن )ال( هي األصل بقوله: ذ أشار إىل التسهيل، إ  اجلواب عنيف روهذا ظاه

. وأما هنا فاجلواب املذكور مبني عىل (1)ختّص باحلني أو مرادفه()وت كَسع بالتاء، فت

بعمل )ال(  أن )الت( هي )ال(، وكالمه حمتمل فيها، وعىل أن اإلشارة بذا ال ختتص

 وحدها.
رِّ  ىلوة فكان األوعىل اجلمل   :ه، فلو قال مثال  كالم ربه أن حي 

ث  َس )ال(ـيـلت كـلـم  ـرات  أ عـيف الن ك   عَمالَل )مـ)الت(، وم   ا( أتى )إن( م 
 .(2)«حلصل مراده من التحرير

  :املناقشة
عمل )الت(   يف الشطر الثاين من البيت؛ ليفصل بنيواضح أن الشاطبي قد غري  

 لكلذدون املعارف، و تالنكرا )ال( يف عله مثل عملوعمل )إن(. فعمل )الت( ج

 قال:

لت كليَس )ال(  ..........................)الت(.  يف الن ك رات  أ عم 

لكالم: أ عملت يف النكرات )ال( إعامال كإعامل )ليس(، وأ عملت يف وتقدير ا

س(، إال أن النظم اقتىض االستغناء عام دل عليه النكرات )الت( إعامال كإعامل )لي

 الكالم.

ء، عارف عىل حّد سواا( يف النكرات واملمعمل ) لجعله مث ن( فقدمل )إأما ع

 ولذلك قال: 
عَمالوم    .. ....      ثَل )ما( أتى )إن( م 

عمال     مثل إعامل )ما(. وتقدير الكالم: أتى )إن( م 

                                                             
 (. 57ص ) (1)
 (. 1/330) هذا دون تعليق عليهص ابن غازي كالم الشاطبي . وقد خل  (2/249) ي، الشاطباملقاصد الشافية (2)
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ن ما يكون الم ابن مالك، وأتّم تسديده بأحسوال شك أّنه بفعله هذا قد حّرر ك
 التسديد.

 :بق ابسم" إذا س  ده من الضمرييف جواز جتر   ىسعوأوشك جمرى إجراء اخلولق " -3
قوع أن والفعل بعد األفعال: عسى واخلولق َعرب  ابن مالك يف ألفيته عن و

 : (1)وأوشك، وإغناء ذلك عن أخبارهن، بقوله
دَأوَشك( ق)اخَلوَلق،  ى(،ـَبعَد )َعس  دـق  ـاٍن ف  ـن ثـَل عَ ـعَ ـفـأن يَ ــن ى ب  ـغ    د َير 
ّم قال  :(2)بعد ذلك ث 

َدن  ــَوَج  ضَمــو ارفَ أ ى(ـسـ)عَ  رِّ ك  ـا قَ ـهـلَ ـبـٌم قَ ـا إذا اسـهـب    راع م   راـــد ذ 

بقت باسم فإنه جيوز أن ّتّرد عن الضمري،  ومعنى كالمه هذا أن )عسى( إذا س 

وما، والزيدون عسى أن يقوموا، واهلندات عسى أن ن عسى أن يققال: الزيدافي  

مَن، وتكون هب فعل بعدها يف موضع رفع والأن »ا، وة ال ضمري فيهمّ اتذه احلال َيق 

 .(3)«وعها يف موضع رفع عىل اخلربية للمبتدأ قبلهاعىل الفاعلية هبا، وهي ومرف

ّرد عنه، فتقول: الزيدان  عَس  ا أن يقوموا، و  لزيدون عَس وما، واا أن يقيَ وجيوز أال ّت 

مَن، وتكون هبذه اني  واهلندات عَس  أن ، وملتصلواسمها الضمري ا ،حلال ناقصة أن َيق 

موضع رفع عىل أنه موضع نصب عىل أنه خرب )عسى(. ومجلة )عسى( يف  والفعل يف

 .(4)خرب املبتدأ 

 :االعرتاض
، الذي يعنينا منها هنا اعرتض الشاطبي عىل كالم ابن مالك هذا من ثالثة أوجه

َدن َعسى"األول، حيث ذكر أن قوله   املذكور ال خيّص  م؛ ألن احلكغري مستقيم "وَجرِّ
                                                             

  (.92مالك ) ية ابنينظر: ألف (1)
 (.93) سابقجع الاملرنظر: ي (2)
 (.1/703)، لألزهري ترصيحال (3)
 ف.( بترص1/702) قاملرجع السابينظر:  (4)
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أن والفعل ن أختيها )اخلولق( و)أوشك( املشاركتني هلا يف وقوع حدها دو)عسى( و

 .ابعدها، وإغناء ذلك عن اخلرب، وإنام َيشملهن مجيع

ٌك من إو» يقول بعد أن رشح البيت املذكور: ذا تقّرر هذا بقي عىل الناظم َدر 

 لق(وحدها دون )اخلو (م عىل )عسى هذا احلكوجهني أو ثالثة، فإنه قرَص 

داخالن مع  اقتىض أهنام غري داخلني معها. وهذا غري مستقيم، بل مهاشك( فو)أو

)عسى( يف احلكم؛ ألنك تقول: الزيدان أوشك أن يقوما، وأوشكا أن يقوما، 

ي ـث فـيـأنـذلك التـوا، وكـومـقـكوا أن يـوا، وأوشـومـك أن يقـدون أوشـوالزي

 ره.ــراد وغيــاإلف

لقول بإحلاقها عىل اولق( اخلوغريه. وكذلك ) فلعليه للمؤ وهذا منصوص

، فاقتصاره عىل )عسى( إهيام (1)سهيلبأفعال املقاربة. وقد نص عىل ذلك يف الت

 .(2)«يقتيض إخراج غريها
 :التسديد
، يقول: اهذا االعرتاض الزم له، وأنه ال جيد عنه جواب   اطبي بأنرّصح الش

 .(3)«اجواب   د اآلن عنهواجلواب أن األّول الزم، ال أج»
يف الواقع بعد حماولة منه يف تسديد البيت بام يدفع عنه جاء هذا حيه وترص

 من ذلك: افلو قال عوض  »عرتاض حيث قال: اال

ضَمرا َدهن  ّن أو ارفع م   وَجرِّ

؛ الستقام كالمه، وجرى عىل ما يف عود الضمري عىل ثالثة األفعال املذكورة قبل 

عينبغي؛ لكنه مل يفعل  .(4)«اض  رت، فكان م 
                                                             

  (.60ينظر: ص )( 1)
 (. 2/297) ، الشاطبيملقاصد الشافيةا (2)
 (. 2/299) املرجع السابق (3)
 (. 2/297) ، الشاطبياملقاصد الشافية (4)



384

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

14 

 

 :شةاملناق
ة إبداعاته يف من مجل اقام به الشاطبي من تسديد نظم األلفية ي عّد إبداع   أن ماالشك 

يه مثل هذا؛ ألنه وإن رّصح علا املقاصد الشافية، لكن ال أعتقد أن ابن مالك كان خافي  

لق( بمشاركة )أوشك( و)اخلو (3)ورشح عمدة احلافظ (2)ورشحه (1)يف التسهيل

بقت باسم إال أنه ملا مل ي ورد ذلك يف س   مري إذاا عن الضحكم جواز ّتّرده لعسى يف

افية ا للكص  لخ  ا؛ باعتبار األلفية م  أيض   "األلفية"مل ي ورد ذلك يف (4)"الكافية الشافية"

ني أنه اعتمد عىل السامع، إذ الشافية. وربام يكون سبب عدم إيراد ذلك يف هذين الكتابَ 

   وئ  وئ    ەئ   ەئ    ائ﴿تعاىل:  يف قولهمري كام د )عسى( عن الضرّ بالسامع ّت قد ثبت
ا ّترد أختيها )أوشك( ، ومل يثبت سامع   [11احلجرات:] ﴾ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ

 فيهام اإلضامر، كام هو حال بقية أفعال املقاربة.و)اخلولق( عن الضمري، فأوجب 

س، إذ محل )أوشك( و)اخلولق( عىل ايد اعتمد عىل الققف ه األخرىأما يف كتب
ا ملوافقتهام إياه يف احلكم ، نظر  بقت باسمٍ از ّتردها عن الضمري إذا س  )عسى( يف جو

، وهو وقوع أن والفعل بعدها، وإغناؤه عن خربها.  املذكور قبل 
 ني.ريب عليه فيام فعل هنا أو هناك لوجاهة الرأيَ تث وال

يل قد فعال فعل ابن مالك، أبا حيان وابن عقذا الذي ذكرت أن ه دسانا ي  ولعله مم
ا خص   - (7)وابن عقيل يف رشح األلفية -(6)ومنهج السالك (5)بو حيان يف االرتشاففأ

كم كا معه يف احلبقت باسٍم، وأرش)عسى( بحكم جواز ّتردها عن الضمري إذا س  

                                                             
 (. 60)ينظر: ص ( 1)
 .(2/963ينظر: ) (2)
 (.2/820ر: )ينظ (3)
 (.1/457)ينظر:  (4)
 (3/1231ينظر: ) (5)
 (.1/71ينظر: ) (6)
 (. 1/433ينظر: ) (7)
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 حيان يف التذييل وبألتسهيل، املذكور )أوشك( و)اخلولق( يف رشحهام عىل ا
 .(2)، وابن عقيل يف املساعد(1)والتكميل

 :الفعل املاضي للمجهول يف حنو: تـََعل م اءبن -4
بعد أن أبان ابن مالك يف ألفيته عن حذف الفاعل، وإقامة ما يصلح للنيابة عنه يف 

ضّم إيضاح التغيري الذي يطرأ للفعل حيال ذلك، فبدأ بلزوم  ذ يف، أخ(3)أحكامه
يض، وفتح ما ، وكرس ما قبل آخر الفعل املااا أم مضارع  ضي  ل، سواء أكان ماعفلاأول 

ن َتحىضارع، مع التمثقبل آخر الفعل امل َل وي  ص   :(5)، ث ّم قال(4)يل لذلك بو 
ل  اجـك      هـاَوعَ ـطـمـا الـايَل تـايَن التـوالث  هــاَزعَ ـنــال م  ـه  ب  ـلـعَ ـاألو 

نية الكلمة هبا  دّلت ببعد تاءٍ  اكان واقع   ثاين إذارف الحلوقوله هذا نصٌّ عىل أن ا
ول يف كاحلرف األّول يف الفعل املايض حسب  من لزوم الضم، فتق (6)املطاوعة عىل

َم. لِّ  َتَعل م: ت ع 
رج تاء  وقلت )يف الفعل املايض حسب(؛ ألن تقييده باملطاوعة والتايل خي 

ليها، ال فإهنا تكون سابقة ع املطاوعةتاء  عمألن تاء املضارعة إذا التقت  املضارعة؛
 .تالية هلا

 :اضاالعرت 
حلرف ؛ ألن حكم ضم  ا"املطاوعة"اعرتض الشاطبي عىل إيراد ابن مالك لفظ 

كانت داللة البنية ئدة، سواء أا لألول يف الفعل املايض يكون فيام أّوله تاء زاالثاين إتباع  
ىل فاقتصار ابن مالك ع ونحومها.ورة ريصهبا عىل املطاوعة أم غريها، كالتجنب وال

                                                             
 (. 4/535ينظر: ) (1)
 (.1/300ينظر: ) (2)
 (. 100ينظر: ألفية ابن مالك ) (3)
 (. 101-100) املرجع السابقينظر: ( 4)
 (. 2/602) مالك ، ابنالشافية فيةكا: الاظر أيضن(، وي011) السابق رجعينظر: امل (5)
 (. 551 /2لصبان )حاشية ا"ـررته فتكسـكسوته فتعلم، لمهي حصول األثر من األول للثاين نحو ع"املطاوعة ( 6)
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ال يتأّتى إال بالتاء الزائدة؛ ألن كان معنى املطاوعة حتى وإن باحلكم، املطاوعة إخالل 
ضّم ثانيه إن اقتصاره يف تعريف ما ي  »عن املطاوعة، يقول:  ملعاين ليست متفرعة  تلك ا

عىل ما  همقترص بغري  ينما أوله تاء املطاوعة تقصري، إذ كان ضّم الثامع األول عىل 
كانت للمطاوعة أو لغريها، وذلك أن له تاء، فيام أو لمطاوعة، بل هو عامكانت تاؤه ل

للتَكل ف، نحو: حتّلم وتكّرم وتشّجع، وللتجن ب،  اعة يأيت أيض  َتَفع ل كام يأيت للمطاو
حو: اذ، نختّجر الطني، ولالو: تأّثم، وختّرج، وللصريورة، نحو: تأّيمت املرأة، وحتنح

 وعة واحد منها.، واملطااملعاين صبّي، ولغري ذلك منالرتاب، وتبنّى ال دتوّس 
حو: تقاتل وترامى، ولتخييل وكذلك تفاعل قد يأيت لالشرتاك يف الفاعلية، ن

ملطاوعة لفاعل معنى من اهل وتعارج، وا، نحو: تغافل وّتتارك الفعل كونه فاعال  
اوعة، وهي يف التاء بكوهنا للمط دحني قيّ  فعالألامعاين تفاعل، فأين تدخل له هذه 

ّل. وقد حر  تاء سواءبضّم ال احلكم ، إذ (1)ر هذا املعنى يف التسهيل؟. هذا تقييد خم  
 له تاء(.أوّ  اد  زيم اأّول فعل النائب. ومع ثانيه إن كان ماضي   اقال: )ي ضّم مطلق  

رج ما عداها؛ دنوعة، فياملطا كوال ي قال: إنه عّرف البنية بام هو األصل فيها، وذل
فّرغ عن غريه، استعملت  ل  معنىلك؛ بل كنقول: األمر ليس كذألنا  فيه البنية غري  م 

، وأنت تعلم أن اغريه لبقي فيه معنى ذلك الغري ملحوظ  عن  اوإال فلو كان مفّرغ  
أن  لعنى فّعلته فتفّعل، وكذلك يف تفاعل ونحوه، فاحلاصوتأّيمت ليس فيهام م حتّلم
ّل  ديا التقيهذ  . (2)«خم  

 :ديدالتس
إال أنه حاول  "امل أجد له جواب  "عد هذا االعرتاض: مع أن الشاطبي قد قال ب
 : فلو قال مثال» ٍح لنظم البيت، يقول:تسديد االعرتاض بإجراء إصال

م، ففي الضّم متام  الفائده  دهــاء  زائــ تايلَ ـتَي الـانــوالث  فاضم 
                                                             

 (.77ص ) (1)
 (. 19-3/18)، الشاطبي املقاصد الشافية( 2)
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 أو قال:

ل  كاأل ه  فاجَعل  ...........................  (1)«ائدهـلفت عَط او 

 .(2)«ما أشبه ذلك لتخّلص من هذا الشغب وأ

 :املناقشة
ّر منه، فهو وإن أصاب يف ّتنّب لفظ املطاوعة الشاطبي يف تسديده هذا وقع فيام ف

كم حل؛ ليكون ا"زائدة"نها بلفظ لتي أوردها ابن مالك يف نظمه، واإلتيان بدال ما

ن املعاين التي سبق ا من هلا ولغريهة، وإنام يكوعىل املطاوع ار  وكور ليس مقصاملذ

ب حني أطلق لفظ ذكرها، إال أنه مل ي   يض؛ ليخرج تاء دون تقييٍد بامل "زائدة"ص 

 ا يف نظمه باملطاوعة والتايل، إذ هي زائدة، والاملضارعة التي احتاط ابن مالك هل

 البناء للمجهول. ليضم احلرف التايل هلا حا

َتَرّمس اليشء بمعنى رمسه، » قوهلم: يف عتاد زيادهتا، كامغري املالتاء  اج أيض  روخي

 .(3)«ني للمجهول، وال ي ضّم ثاين الفعل معها إذا ب"زائدة"إذ هي 

ابن مالك قد فّوته د سّدده الشاطبي، وما سّدده وعليه فإن ما فات ابن مالك ق

بار أنه وجد اعت، بامالك عذر   شاطبي أن يلتمس البنلاالشاطبي، وإن كان بمقدور 

 .(4)"فنظر للغالب"ة للمطاوعة، كون داللة البنية بالتاء الزائدت أن أغلب ما

الق الح البيت بام خيلصه من تقييد ابن مالك، وإطوقد أجاد ابن غازي يف إص

زيادة لا، وقيد تلك "املطاوعة  "عن لفظ  "الزيادة"الشاطبي، حيث استغنى بلفظ 

قلت فلو »د زيادهتا، يقول: تالتاء غري املعاملضارع، وا د؛ ليخرج تاءايبامليض واالعت

                                                             
 (. 3/19) املقاصد الشافية، الشاطبي( 1)
  (.3/19) رجع السابقامل (2)
 ، األزهريحيرـص( والت2/600) دي، املرايح املقاصد: توض(، وينظر2/155ان )اشية الصبح( 3)

(2/338 .) 
 (. 61 رشح املكودي )ة امللوي عىلشيحا (4)
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 :قال مثال

عتاَده  اَدهــا الزيـَي تـالـتـَي الـانـثـوال ن م  م بامٍض إن َتك   فاضم 

ل بعكسه، إذ دحلافظ عىل طرده، ومل خل يف املعتادة تاء املطاوعة، كتعّلم والتكل ف  خي 

صبي، وغري نّى الاذ كتباملرأة، واالخت ورة كتأّيمت  أّثم، والصريتَ والتجنّب ك ،مكتحكّ 

م س ا ذلك، وخرج هبا غري فنه، وهذا أوىل من ليشء بمعنى َرّمَسه، أي دمعتادة، كرَتَ

 .(1) « إصالح )ق( ]يعنى الشاطبي[

 :إضافة )أي ( للمفرد املعرفة -5
م يد عام يلزدحاإلضافة، وبالت ميف سياق حديث ابن مالك يف ألفيته عن أحكا

 : (2)من األسامء، قالاإلضافة 

ف  ــعَ ــَرٍد م  ـــفــم  ــف  ل  ــض  ـــ ت  الو رتـــا، وإن كَ ـــأي    ر   فــَأض  ـا فــهـــر 

صـزا، واخـو  االجـنــأو تَ  َفهالَعكس  ا، وبـوصوَلة  أي  ـمَ   َفهعر  املن  بـص   الصِّ

طـف  ا     ــامـفهـ أو است اــط  رــن َش ـ ـكـوإن تَ   امـالا الَكـهـ  ل بـــِّكم اـــقـلـم 

فرد وقد أراد بقوله هذا أن )أ ف، فال تقول: أّي زيد جاءك؛ ّيا( ال ت ضاف إىل م  عر  م 

بهم، وإذا  املفرد »، و(3)معنى بعضعرفة تكون بأضيفت إىل مألن أّيا هذه اسم م 

 تثنى من هذا احلكم أمران:سي  . و(4)«املعّرف يشء واحد، ليس له أبعاض

ر أّي  سن  أيِّي وأي   و:لعطف، نحاباألول: أن ت كر  نا كان ا زيٍد كان حم  ، بمعنى: أي 

سن   إليه  فضة مل ت  إىل مفرد معرفة إال أهنا يف احلقيق اا، فأّي هنا وإن أضيفت لفظ  حم 

 .(5)معنى

                                                             
 (. 1/400) ، البن غازياف ذوي االستحقاقإحت( 1)
 (. 119ألفية ابن مالك ) (2)
 (.4/108) ، الشاطبيينظر: املقاصد الشافية( 3)
 (.2/568بان )شية الصحا (4)
 (.4/110) السابق رجعاملينظر:  (5)
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أجزائه أحسن، فأّي  الثاين: أن تنوى األجزاء، نحو: أّي زيٍد أحسن، بمعنى أّي 

 .(1)ب اجلمعابهنا قد خرجت من باب اإلفراد إىل 

رة، نحو: أهّيم أحّق به، كام ضافة إىل املعرفة دون النكوختتص )أّي( املوصولة باإل

رفة، نحو: مررت  برجٍل أّي ون املعلنكرة دختتص )أّي( الواقعة صفة باإلضافة إىل ا

اختصاص هلا بمعرفة دون نكرة، أو نكرة  رجٍل. أما أّي االستفهامية والرشطية فال

وأّي رجٍل ي كرمني  أّي الرجال جاَءك؟ جاءك؟، وجلٍ ل: أّي روقدون معرفة، ت

 ل ي كرمني أ كرمه.أ كرمه، وأّي الرجا

 :االعرتاض
بأربعة أوجه؛  "وإن كّررهتا"ت األول  البيمالك يفاعرتض الشاطبي عىل قول ابن 

 أنه أطلق احلكم بالتكرار، ومل يقيده بام يصح فيه، :والذي يعنينا منها هنا األول، وه

)وإن كّررهتا  :وعىل الناظم يف قوله»ل: لعطف بالواو، يقوغريه، وهو ا وال يصح يف

 فأضف( درٌك من أوجه أربعة:

أّي وجه يكون؟، فقد يمكن أن ي فهم عىل أنه عىل  بني  أحدها: أن هذا التكرار مل ي  

ّيك قائم؟، أو بحرف عطف غري الواو نحو: أّيي أ ي: أيّ بغري عطف، كقولك مثال  

ك كله غري صحيح. حروف العطف، وذلوما أشبه ذلك من  ثّم أّيك؟.ي ، أو أيّ كفأيّ 

ي أيّ  قول:وإنام التكرار خمصوص بالواو وحدها من حروف العطف، فال جيوز أن ت

م؟، وال أّيي ثم أّي زيٍد أفضل؟، وإنام جيوز ذلك مع ا دين او؛ ألن املفرَ ولفأّي زيد أ كر 

تبة، عطي رث كانت ال ت  وذلك من حي، ف غريهاالخمع الواو يف حكم االسم املثنى ب

وإنام تعطي ُمّرد اجلمع من غري زيادة، فصارت كالتثنية. وأّما غريها من احلروف فإنام 

ملعطوف من املعطوف عليه، ولو يف الرتبة الزمانية، فلم ي رادف املفردان ق افرييقتيض ت

ههنا تنع العطف امنفسه، ف مكغري الواو التثنية، فصار كل اسم ع طف بغريها له ح عم
                                                             

 (.2/813) املرادي، ح املقاصدضي(، وتو4/111) ، الشاطبيينظر: املقاصد الشافية (1)
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عرتض   او، وكالم الناظم ال ي عطي شيئ  بام عدا الوا  .(1)«امن هذا، فكان م 
 :التسديد

إّن تأيّت التكرار يف حمصول االعتياد، »كور بقوله: أجاب الشاطبي عن االعرتاض املذ

 ال  اكو أصل الباب، فهو الذي يسبق لألذهان، فرتك ذكره اتاوإنام حيصل مع العطف، وال

 .(2)«مهفهعىل 
وعىل أنه لو قال » ما يف البيت من إطالق، يقول: قام بتسديدهبذا، بل  ف  ـم يكتـول

 ع وَض ذلك:

رها بـا، وكَ ـأيّ   ف  ر  ـعَ ـفَرٍد م  ـ مـف ل  ـض  ــوال ت   ف  رِّ  ...... واٍو ت ض 

   .............. زاـو  االجــأو ان

 .(3)«لكان أوىل
 :املناقشة

 أمور: ي، فقد أحسن يف مجلةال مزيد عىل كالم الشاطب

 فيهم بام (4)التكرار، فقد نّص النحويون طلقه ابن مالك من حكمأوهلا: التنّبه ملا أ

وقد »او؛ يقول ابن مالك يف التسهيل:  تقييد ذلك بالعطف بالوابن مالك نفسه عىل

ذف ثالثها ]أي  وتضاف فيه إىل النكرة بال رشٍط، وإىل  ،ملث أّي[ يف االستفهااثحي 

 .(5)«، أو تكريرها بالواوتثنية أو مجع، أو قصد أجزاءٍ املعرفة برشط إفهام 

 االعرتاض عليه.الك، واإلجابة عام يمكن ثانيها: التامس العذر البن م

أجراه عىل  يذثالثها: تسديد البيت بأوجز لفظ، فهو وإن مل يذكر يف التعديل ال
                                                             

 (. 112-4/111)، الشاطبي ملقاصد الشافيةينظر: ا (1)
 (. 4/113) املرجع السابقينظر: ( 2)
 (. 4/113) رجع السابقينظر: امل (3)
 (. 3/146) ، أبو حيانالتكميل، والتذييل و(2/024) ، سيبويهب: الكتاينظر (4)
 (. 37) ، ابن مالكينظر: التسهيل (5)
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ه أّيام إغناٍء، وهو الواو، فأغنى عنإال أنه أتى بالزم من لوازمه،  "العطف" البيت لفظ

 "تنو  "قام بتغيري لفظ يرتتب عىل هذا التغيري من تغيري بالبيت الذي يليه، فا ملمع يقظته 
 لتحّول سياق الكالم من الرشط إىل األمر. "انو  "البيت الثاين بلفظ  يف

 ذكره منالذي أجراه يف البيت أوىل مما  دن أن التسديـم هـنّص علي اـرها: مـآخ
 لك.ار عن ابن مااالعتذ
 :شروط إعمال اسم الفاعل -6

املصدر َعمل الفعل، فذكر ساق ابن مالك يف ألفيته احلديث عام َيعمل من األسامء 
 : (2)، ثّم قال(1)يتعلق هبام من أحكام واسمه، وما

ل  ـعـمَ ـه  ب  ـيِّ ـض  ـن م  ـاَن عــإن ك  ل  ـمَ ـعَ ـي الـف لٍ ـاعـم  فـل ه  اسـع  ـف  ــكَ   ز 
َ اس سنَدا اا، أو جـفيـأو نَ   داـــرَف ن  ــا، او َح ـماـهـفـتـَوَويل  َفة  أو م   ص 

فق  العَ ـح  ـفَيستَ   فر  ذوٍف ع  ـَت حَم ـعـون  نَ ـكـد يـوق ص   مَل الذي و 
ه  إــيـَوغَ   يض  م  ـي الـفـَة أل، فـلَ ـن ص  ـوإن َيك   ـــه  قـال  مــعر   ـيضد  ارت 

ا دّل عىل احلدث م»مل عمل فعله، والذي هو اعل الفهو يتحدث عن اسم الفاع
عنى املظ وفعل املضارع من جهتي اللف، فهذا االسم ملا أشبه ال(3)«واحلدوث وفاعله

له معشاهبته إّياه. ومن هذا املبدأ أخذ ابن مالك يف بيان رشوط أضحى ال يعمل إال مل
فعل املايض، فال لاعنى ن بمعمل الفعل املضارع، فذكر حال عدم اقرتانه بأل أال يكو

، بنصب ٌم الضيَف أمس  كر  قال: العريب م  ، الفاعل، واعتبار العامل اسم الضيف ي 
قال: العريب م   وإنام ي  كر  . الضيف  أمس، بجم   ّر الضيف 

عتمد   ٌب أنت  ،معىل يشء قبله، فيقع بعد استفها اوأن يكون م  نحو: َأحم  َتس 
لم  أخاه، أو بعد حرف نداٍء، نحو: يا طالعا سامل؟، أو بعد نفي، نحو: ما خاذٌل األجرَ 

                                                             
 (. 122ة ابن مالك )ينظر: ألفي (1)
 ، الصفحة نفسها. ع السابقاملرج( 2)
 (. 2/153) ، ابن هشامينظر: أوضح املسالك (3)
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ٍم الناَس ا كور، نحو: أحسنت  ة ملوصوف مذ، أو كان صفجبال علِّ خلرَي، أو إىل رجٍل م 
 ﴾پ پ پ پ ٻ﴿دأ، أو ما يف معناه، نحو قوله تعاىل: ملبت اان مسند  ك
  ۇ ڭ﴿قوله تعاىل:  ، أو كان صفة ملوصوف حمذوف، نحو[30:البقرة]

 .(1)، أي: صنٌف خمتلٌف ألوانه[82ر:فاط] ﴾  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ

ى معنبأل فإنه يعمل عمل فعله، سواء أكان ب ام الفاعل مقرتن  أّما إذا كان اس

 أم غريه، نحو: أعجبني املكرم  جاَره. ـيضملا

 :االعرتاض
كالم ابن مالك هذا من ثالثة أوجه، ذكر يف الوجه الثالث بي عىل طااعرتض الش

اسم الفاعل عمل فعله، فرتك ثالثة رشوط، هي: أال   يف رشوط إعاملنه قرّص منها أ

ء اجلامدة، امسألى اُمرقبل العمل، وأال جيري  ا، وأال يكون موصوف  ام صغر   يكون

 رشوط:  ني، وترك ثالثةوالثالث: أنه ذكر رشطَ ...»يقول: 

: أنا هلممن قو ، وما حكياقال: هذا ضويرٌب زيد  صغر، فال ي  أحدها: أال ي  

رحت ل، فس    .فشاذ –ويئٌر َفرَسخا م 

رورات يعمل فيها رائحة الفعل، ولذلك ، فال حجة فيه؛ ألن الظرف واملجاوأيض  

.رٌّ بزيدٍ امأنا  :اغس اأيض     أمس 

، نّص عليه اا ضارٌب عاقٌل زيدذهوالثاين: أال ي وصف قبل العمل، فال ي قال: 

 وقال الفاريس، هأنشد –ط َفيٍل  ، كقولء فشاذسيبويه وغريه. فإن جاء من ذلك يش

 :إسحاق أبو أنشدنيه

ــن  بـجـستَ ـا تَ ــٍة موراك َضــ ـَر ـعيـبَ   ةٍ ـنّ ج  َ  ته  ادرَ الٍل غـح   ل  فَ عُم 

 وقال برش بن أيب خازٍم:

َعت إذا فاقٌد َخطباء   ليمى يف اخلليط  املباين    َفرخني  َرج   َذَكرت  س 
                                                             

 (. 3/273) يزهر، األرصيح(، والت2/1030)، ابن مالك ينظر: رشح الكافية الشافية (1)
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تأمع أنه  الٍل، وعىل فرخني، اجلار، أ ّول عىل حذفقد ي  ويتعّلق ي: عىل َبعري  ح 

ال ، فصفة، والثاين برّجعت، أو ي نصبان بفعٍل يفرسه اسم الفاعل األول باسم فاعل

 يف ذلك حجة. نويك

رى األسامء  راها ملجلاوالثالث: أال جيري ُم   يعمل عىل امدة، فإنه إذ أ جري ُم 

ب  زيٍد، أو: هذا أخو زيٍد. نص : هذا صاحرب  زيٍد، كام تقولحاٍل، فتقول: هذا ضا

 .اه خالف  عىل ذلك سيبويه، وال أعلم في

 .(1)«ارٌص رم أنه قومل ينّص الناظم عىل يشء من ذلك فال َج 
 :التسديد

ن مالك يف شطر البيت األول باأجاب الشاطبي عن اعرتاضه هذا بأن قول 

عل  » غ «ه  اسم  فاعٍل يف العملَكف  الذي هو: عدم  ط الثالث؛ن عدم ذكر الرشٍن عم 

سم الفاعل ال ي طلق إال ما كان فيه ُمرى األسامء اجلامدة؛ ألن اجريان اسم الفاعل 

 معنى الفعل.

 ول والثالث فله احتامالن:لك للرشطني األامن بر اذك أما عدم

 بني اأن يف اشرتاط عدم التصغري والوصف قبل العمل خالف   ألول:ل ااماالحت

طهام، فيمكن أن الكسائي ال يشرتطهام، وغريه يشرت النحويني،سائي وغريه من الك

 ك قد أخذ برأي الكسائي.يكون ابن مال

ذا االحتامل هو األظهر عنده، ولذلك هوا، رمهذك أنه مما نقصه االحتمال الثاين:

وعن »تسديد ذلك النقص عن طريق تغيري نظم البيت، يقول:  يبول الشاطحا

يز اإلعامل الوصف وعدم  ري،التصغ ن اشرتاط عدمالثالث أ خمتلف فيه، فالكسائي جي 

 ريه يمنع، فيمكن أن يكون الناظم ذهب إىل مذهب الكسائي،مع وجود األمرين، وغ

 به، وهو بعيد. بام احتج   اتج  وحم
                                                             

 (. 272-4/271) الشاطبي، ملقاصد الشافيةا (1)
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إىل آخر  "َوَويَل استفهاما"بعد قوله:  ه، فلو قال مثال  صقواألظهر أن ذلك مما ن

 :الشطرين

ٍر، ـغي َصغ  ف  وال قبل  َر م  ص  ف  و  ر   َكذا إذا جا نعَت حمذوٍف ع 

ّق العمل ا"لصلح القانون، ومل خي  ّل إسقاط قوله -ل يعني قبل العم  لذيفَيسَتح 

 ي ؤدي معناه. "ا جاءإذ اكذ" :ألن قوله يف البيت املصَلح به ؛"صفو  

عل ه  ف  )كَ  :له أول األبياتوأما عدم جريانه ُمرى األسامء فاشرتاطه مستفاٌد من قو

نام ي طلق عىل ما كان فيه معنى  الَعَمل(. فإن اسم الفاعل يف االصطالح إاسم  فاعٍل يف

ستفاد  الفعل باقي   م فاعل سا، فإنه ال ي سّمى فيه معنى الفعل ن ويست   ما بخالف اا م 

ىل الناظم، إذا ثبت هذا، فال درك بذلك عحقيقة، كام ال ي سّمى صاحٌب اسَم فاعٍل. ف

 .(1)«علمواهلل أ

  :املناقشة
ذهب إليه الكسائي من عدم  ما ذكره الشاطبي من إمكانية ذهاب ابن مالك ملا

من وجهة  إليراده أصال   ةجال حامل العاشرتاط عدم التصغري والوصف قبل 

ا يف إعامل ؛ ألن كل الرشوط املذكورة سلف  "بعيد"إنه  كان قد قال عنه: ننظري، وإ

ي عملون اسم  (2)شام الضير وابن مضاءكسائي وهلعل خمتلٌف فيها، فااسم الفا

نه عملوي   (3)أل، وإن كان بمعنى املايض. واألخفش والكوفيونالفاعل غري املقرون ب

كر قبل  اهمل يعتمد عىل يشء قبله، كاالستف نإ، وايض  أ ، م والنفي وما إىل ذلك مما ذ 

كان  وإنكذلك  عملونهي   (4)النحاسوالكوفيون عدا الفراء، وتبعهم أبو جعفر 

ي الكوفيني يف رشطي قبل العمل، فلو كان ابن مالك قد أخذ برأ اأو موصوف   ار  مصغ  
                                                             

 (. 4/273) بياطش، الاملقاصد الشافية (1)
 (. 3/272)، األزهري (، والترصيح2/325)شام ، ابن هينظر: منهج السالك (2)
 (. 2/905(، واألشموين )2/851)، املرادي ينظر: توضيح املقاصد (3)
 (. 2/327) بو حيان، أ، ومنهج السالك(10/304)يان و حأب، والتكميل التذييلر: ينظ (4)
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 .طيف عدم اشرتاط بقية الرشو اأيض   مبرأهي خذل ألعدم التصغري والوصف قبل العم

مما يزيد ب عَده أن ابن مالك يف رشح التسهيل نسَب عدم اشرتاط التصغري  اوأيض

وإنام امتنع »به يف ذلك، يقول:  ّج رّد عليه يف كل ما احتَ لكسائي، ووالوصف قبل العمل ل

ى معن  الفعلبه ن شغري والوصف؛ ألهنام من خصائص األسامء، فيزيالالعمل بالتص

ال  اع  ، ومل ير الكسائي ماناولفظ   رحت  ا  وسويئر  ؛ ألنه حكى عن بعض العرب: أظنني م 

 ان فرسخ  حجة فيام حكاه؛ أل ضارب، والضارب أي  اأنا زيد  ، وأجاز أن يقال: افرسخ  

ضارب، أي ضارب، فال  اأنا زيد  ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل. وأما إجازته: 

، ولو رواه عن العرب مل يكن متثيال   أنا سمعته عن العرب، بل ذكره ل  ق  يه مل ألنه؛ حجة في

مل عىل أن زيد    أنا، وأي رب، وضارب خربب بضامنصو افيه حجة: ألنه كان حي 

 .(1)«فال يعدل عنه... لألصول املجمع عليها،وافق ضارب خرب ثاٍن، وهذا توجيه سهل م
ره، فقد متكن فيه من اجلمع بني كذلذي د اسديوقد متنّيت أن بدأ الشاطبي بالت

ن: إكامل النقص الوارد عن ابن مالك، وذلك حني أضاف رشطي عدم التصغري يرأم

 ت تقديام  البيت، والتالعب بألفاظ البي األول من قبل العمل يف الشطر والوصف

ّد النقص، وبام يسقط ما ال حا اوتأخري   . آخرٍت جة إليه دون اللجوء إلضافة بيبام يس 

 التمكن يف غاية اإلبداع. اذوه

 :ب ومعموله ابلظرف واجملرورفعل التعج  بني  الفصل -7
 :(2)ألفيته منب قال ابن مالك يف آخر باب التعج  

مـقـن ي  ـب  لاـلبذا اـل  هـعـَوف   ، وَوصــول  ـم  ـعــمَ   اـــد   اــَزمـه  الــه  ب  ــلَ ـه 

ه  ب َظـ ستَ   ـرّ ــَج  رف  رٍف أو ب حـوَفصـل   ـَقرّ  ذاَك استَــلف  يفـٌل، واخلـ ـمَ ـم 

ب عليه، فال وقد عنى بالبيت األول أنه ال جيوز أن يتقدم معمول فعل التعج  

                                                             
(1) (3/74.) 
 (. 129)ك ألفية ابن مال (2)
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، وال بزيد أحسن!، بتقديم منصوب )أفعل( عليه سَن!، بتقديمأح ما ال: زيد  اقي  

 ب ضعيٌف تعجال فعل؛ ألن فعلُمرور )أفعل( عليه، وإنام يلزم اتصال املعمول بال

 .(1)يترّصف يف معموله بتقديم أو تأخري سه ملفنذا مل يترّصف يف وإغري مترّصف يف نفسه، 

صال معمول فعل ات تثنت من لزومالعرب قد اس أما البيت الثاين فقد عنى به أن

 نحو: ما أمجل فيك أو عندك الصدَق التعجب به أن ي فصل بينهام باملجرور والظرف، 

 ويني.حنا بني اللك خالف  هذا الفصل إال أّن يف ذ تاستعملقد رب ، ومع أن الع!

 :االعرتاض
صل، يف مسألة الفاعرتض الشاطبي عىل كالم ابن مالك يف البيت الثاين بأنه أطلق 

قيِّ ه أوكان علي د ذلك بام هو معمول لفعل التعجب؛ ألن الظرف واملجرور لو كانا ن ي 

 ومعموله، يقول:التعجب  لعفصال بني فن يا صّح أني لغري فعل التعجب ملمعمولَ 
خمصوص بام بجواز الفصل بالظرف واملجرور، ومل ي بني أن اجلواز  إنه أطلق القول»

تعلِّ   ال:عجب، إذ قبفعل الت اق  إذا كان م 

ه  ب َظرٍف أو ب َحرف  َج  ستَعَمٌل،   رّ ــَوَفصل   ..................م 

قّيد، فاقتىض ذلك  َيك!، وما أحسَن يف اخلري  طعاجة م  د احلعن فعَ جواز: ما أنومل ي 

تعّلق  ف  ام و  . ملؤلفنقله اا باملعمول. وهذا غري جائز عىل ما َقَك، عىل أن يكون الفاصل م 

ر   ومعلوٌم أنه مل من الفصل إال ما كان من قبيل ما تقّدم من الشواهد مما الفاصل  دي 

ن غري اكملراده، ف بقمطاري إطالقه غفيه متعلق بفعل التعجب ال بغريه، فكان 

ا غري املتعجب منه إن مل ـهمـليـوال ي»: (2)لـيـالتسه ال يفـقل هذا ـمستقيم؛ وألج

 .(3)«يتعّلق هبام
                                                             

، (، والتذييل والتكميل2/380) ، أبو حيان(، ومنهج السالك4/499) طبيالشا، ينظر: املقاصد الشافية (1)
 (.210-10/209) أبو حيان

 (.131ص ) (2)
 (. 505-4/450)لشاطبي ، اافيةلشاملقاصد ا (3)
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 :التسديد
ذر   د  ومل أج  » هذا، فقال:اضه العرت استحض الشاطبي جواب  ي مل  .(1)«ااآلن له يف هذا ع 

 بتغيري نظم البيت، حيث القوقوله هذا مل يمنعه من حماولة تسديد ذلك اإلط

 فلو قال عوض ذلك:»قال: 

وٍل َله  ظَ ـصفو ، واخل لف  فيـاَهى أجـض  اـرفا ومـَل معم  ل مـز   اـَه ع 

 ا إىل الفعل يف قوله: ائد  ري )له( عن ضمعنى لصّح، ويكوأو ما أعطى هذا امل

قّدما  وف عل  هذا الباب  َلن ي 

ا أو ما ف  رتعجب حالة كونه ظال عل  ل فيفصل معموأن  ز  و)ظرفا( حال، أي: أج  

 .(1) «وهو املجرور ،ضاهاه
 املناقشة

ني ن عَم ما فعل الشاطبي، فابن مالك نّص يف رشح التسهيل عىل أنه ال خالف ب

لظرف واملجرور بني فعل التعجب ومعموله إذا كانا غري منع الفصل با النحويني يف

يف  ف فعيل التعجب، والترص عدمف يف وال خال»ني لفعل التعجب، يقول: معمولَ 

عطَيك ال يتعلق هبام، كعند احلاجة، وبمعروف من قولك:  اممنع إيالئهام  ما أنفَع م 

ع عند احلاجة!، وما أصلح أمرك بمعر اجة، وأصلح بمعطيك عند احلوٍف ؟، وأنف 

 .(2)«بأمرك بمعروٍف 
الفصل بغري از جو إرادة وعليه فإنه ال ي مكن أن ي فهم من إطالقه الفصل يف ألفيته

 :ة مقررٌة عنده، وهو ما أشار إليه الشاطبي بقولهلأالتعجب، إذ املس لمعمول فع

طابٍق ملراده» ل، ذا أطلق الفصالسؤال نفسه: ملوحينئذ يطرح ا. «فكان إطالقه غري م 

 د؟. ومل يقيّ 
                                                             

 . (4/505)لشاطبي ، اافيةاملقاصد الش (1)
(2) (3/40.) 
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ستعمل"أعتقد أن لفظ ابن مالك يف شطر البيت الثاين  شعٌر بالتقييد امل "م  ؛ ذكورم 

، إنام هو الفصل بالظرف واملجرور (1)ام  نظو اب نثر  رعن املستعمل يف كالم الأل

لبيت ن لو أورد يف اني بمعمول فعل التعجب، لكقَ ني بفعل التعجب، ال املتعلّ قَ املتعلّ 

 بي لكان أوىل.اإلطالق، وي عنّي املراد عىل النحو الذي أورده الشاط نع  ما يم

 :ولتوكيد املثىن أبلفاظ الشم -8
يته باملؤكدات املعنوية التي ترفع فلباب التوكيد من أ بعد أن بدأ ابن مالك يف

ا يلزمهام من م عن الذات، وإثبات حقيقته يف نفسه، وهي النفس والعني، ومهّ التو

ي املؤكدات املعنوية التي ختتلف عن سابقتها بشمول لفظها مجيع ما حكام، ذكر باقأ

 :(2)من أحكام، فقال - اضأي -يلزمها يدّل عليها، وذكر ما 

، وك اللا ر يفـاّل اذك  ـوك   وَصالا، مجـك لت  شمول   يعا بالضمري  م 

ثَل وكيد   يف التن َعم  ـم    َلهـاع  ـلٍّ فك  ـك اضـاسَتعَملوا أيو  الناف َلهم 

ّم ج  نيَ ـعـَمـاَء َأجـعـمـَج   اــعـَمـجأَ ــب   دواــلٍّ َأك  ــَد ك  ـعـوب عاـ ث   م 

َـــ ـون ثعـَ مـجـاء  أـعـمـَج   ع  ـمجأ يء  ــجــد يَ ـق لٍّ ــك  َن ود و  ع  ّم مج 

 : (4)، فقال(3)ثّم ذكر عقب ذلك حكم توكيد النكرة

ثن ى وك الا يفلتـَن بك  ـواغ  وزن  أفَعالَفعالَء، وَعن َوزن     م 

لٍّ يف توكيد -أعني األخري-وقوله هذا  ا هإخباٌر بأن )كال( و)كلتا( ليستا كك 

، يف تثنية املؤنث عن تثنية مجعاء )فعالء( العرب بكلتا تنمجَع ومجعاَء، إذ استغبأ

ا ان  كلتامهي قال: جاءت اهلندوبكال يف تثنية املذكر عن تثنية املذكر أمجع )أفعل(، فال 

 مجعاوان، وال: جاء الرجالن  كالمها أمجعان.
                                                             

 (. 214-10/132) ، أبو حيانييل والتكميل(، والتذ3/41)بن مالك ، اينظر: رشح التسهيل( 1)
 (. 134ألفية ابن مالك )( 2)
 ، الصحيفة نفسها. املرجع السابق (3)
 ها. ة نفسف، الصحيالسابق رجعامل (4)
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 :االعرتاض
بناء عىل ما  اابن مالك األخري إهيام   قولبأنه قد ي قال يف  اأورد الشاطبي اعرتاض  

: إهّنا عاّمة يف كل ما يقتيض "كّل وكال ومجيع وعاّمة"أللفاظ الشمول َم من ذكره ه  ف  

دها يف ذلك دون األخرى، وهنا  خاصية ألحوتثنية ومجٍع، والالشمول من إفراد 

وعاّمة، وهذا  عي كال وكلتا بالتثنية، وترك ما عداها مع أنه ال جيوز تثنية كل ومجخّص 

ا يف كالمه، ا إهيام  فإن قيل: إن هن» لِّص للمسألة. يقول:كالمه غري خم   نيدل عىل أ

اّل اذكر يف الشمول"وذلك أنه ملا قال:  ك األلفاظ أن مجيع تل إىل آخره، اقتىض "وك 

 ال (ت ستعمل يف كّل ما يقتيض الشمول، من مفرد أو مثنى أو ُمموع، لكنه خّص ) ك

ا غري صحيح. فإن املثنى ال ، وهذلك يف العمال  تسملثنى، فبقي ما عدامها مبا )كلتا(و

ستغنى ه قد ي  عىل أن (1)ي ؤكّد بكّل وال مجيع وال عامة. عىل أنه قد نص يف التسهيل

 بشاهد.هام وكليهام، ومل يأت  له يف الرشح تيهام عن كلبكل

وسعة حفظه هذا  عه،وقال أبو حيان يف هذا املوضع يف رشحه:) عىل امتداد با

عّول عليه، فهذا املوضع من اخلالصة  اعن العرب(. فإذ نقٍل وسامعٍ  حيتاج إىل ال م 

ّلص  .(2)«غري خم 
 :التسديد

قيل: اإليراد »بن مالك بقوله ارد عىل او عترب أن االعرتاضمع أن الشاطبي قد ا

د يتسد؛ ولذلك حاول ختليص املسألة، ووضح صحة اإليرادإال إنه مل ي   «صحيح

 :ولو قال مثال»ول واألخري، فقال: ألاابن مالك  ياالعرتاض بتعديٍل لبيت

م وَصالالضمري  ـول  بـويف الش   الـك  و اـلتـنّى ك  ــثـا ي  ـــص  مــخـيَ    م 

ـــنِّ ــا ث  ر  مـــيـوغ  ـلتص  مري  يَ ـٌع والضـمَجيــ ع  ذاـَمـ  ـلـق  ـــون   ـلٌّ َي ك 
                                                             

 (.416: ص )ينظر( 1)
 (. 24-5/23) طبي، الشالشافيةاصد ااملق (2)
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ّم قال:  ا من ذلك لكان املعنى خمّلص   ،هككل فاعله... إىل آخر اأيضاستعملوا و»ث 
 .(1)«الشغب، واهلل أعلم

 :املناقشة
 "...واغنَ " :هولبق خمربٌ  – قبل   قلت كام –، فهو اال أفهم من كالم ابن مالٍك إهيام  

ه ما ي ثنى من ب يقصد ومل ومجعاَء، بأمجع توكيدها يف ككّل  ليس وكلتا كال بأن البيت
لتثنية عامة وكل ومجيع أن ذلك عدم ذكره  نم ثنى. فال يلزمما ال ي  و مولظ الشألفا

، (2)"استعامل العرب"جائز فيها؛ ألن العمدة يف هذه املسألة كام قال ناظر اجليش: 
 ية إال يف كال وكلتا. تثنال عملتستمل والعرب 
م ا ما قد استعمل تثنية كل وعامة ومجيع. فقال: قاافرتاض أن شخص   ىلوع

ون إال عىل جهة الغلط، ال ، فإن استعامله هذا ال يكامهلكالن عاّمتهام ومجيعهام ولرجا
 هذهالتأكيد املعنوي، إذ لو أراد التأكيد املعنوي لكان األحرى به أن يأيت بغري 

 لفاظ.األ

رج  عن دائرة العموم الذي فإنه ال خَي  "الشمول"األول: أما قول ابن مالك يف البيت 

ن حيث عموم يف البيت األول والثاين م ةدراا املؤكدات املعنوية الوفيهك هو صفة تشرت

، الفظها مجيع ما يدّل عليها، فإذا قلت: )جاء القوم( احتمل املجيء أن يكون هلم مجيع  

أثبت االحتامل  ة ونحومها فقددت بكل أو عامفإذا أكّ  عضهم،ون لبكن يل أواحتم

 .(3)األول، وأسقطت االحتامل اآلخر
من تعديل هلام ال صحيٌح، وما فعله الشاطبي  نيإيراد ابن مالك للبيت إنف هيوعل

عّد من وجهة نظري تسديد   ، بقدر ما هو إيضاٌح وفضل  بياٍن، مع أن يف تعديله اي 
يف  ، وقال"بالضمري موصال"ول . فقد قال يف شطر البيت األارك تكرامالبن لبيتي ا

                                                             
 (. 5/24) املقاصد الشافية، الشاطبي (1)
 (. 7/2873) اجليش ظر، نامتهيد القواعد( 2)
 (. 5/7) الشاطبي، افيةالش ينظر: املقاصد( 3)
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بمعنى  (لص، و)موصل( و )يت"يتصلري لضموا"آخر الشطر الثاين من البيت الثاين 
 كان أن يستغني بأحدمها عن اآلخر.واحد، فكان باإلم

 :املنادى املفرد املعر ف -9
دوات، وما ف من تلك األما حيذ، واتهملا تكّلم ابن مالك يف ألفيته عن النداء وأدو

 :(1)قالذف، ال حي

َف املن دا ه  ع  ـيف َرف عىل الذي  ادى املفَرداـوابن  املَعر  ه   قد ع 

إذا حتّقق فيه أمران: اإلفراد؛ الذي هو خالف املضاف املنادى  ه هبذا أنداروم  

بنى عىل ما وشبهه، والتعريف، سواء أكان للعلمية أم للقصد فإن حكمه أن كان  ي 

،ي رف ، ويا خالدوَن، ويا ويا  ع به، فتقول: يا خالد  ، ويا رجالن  ، ويا خالدان  رجل 

. ر  جال 

ا باملضاف، ال ما ليس مثنى وال شبيه   اف  ما ليس مضا دن مراده باإلفراأ هموقد ف  

 :(2)من قوله بعد  عن قسيم هذا احلكم اوال ُمموع

بهَ   اـافمضـوَر والـك  ـمنـَرَد الـمفـوال الفاب عـانص   ه  وش   اد ما خ 

 :اضاالعرت 
ن ؛ ألدى( لفظ )املناعىل "املعّرف"اعرتض الشاطبي عىل تقديم ابن مالك لفظ 

للمقصود أن يفعل  اف، وبنّي أنه كان ينبغي له إيضاح  رّ عخيّص املنادى ال امل مكاحل

إذ ه، ا لمن املعّرف، ال نعت   وينبغي أن يكون املنادى يف كالمه بدال  »العكس، يقول: 

ين، ومها اإلفراد والتعريف، ال تقييد املعرف بالنداء لقيدَ قصود تقييد املنادى باامل

 ا.ا مفرد  كان معّرف   اذإ قال: وابن  املنادى وأن لل ألصفا اإلفراد،و

فردا فبعيٌد، ويصري قيد النداء حشو  وأما أن ي   ؛ اقصد تقييد املعّرف بكونه منادى م 
                                                             

 (. 139ألفية ابن مالك )( 1)
 (. 140) املرجع السابق (2)
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 ، فلو قال عوض ذلك:أتىيه تكّلم، وبأحكامه نه فأل
فـفرَد املنادى املوابن  امل ه  قَ   ـاعر  فاعىل الذي يف َرفع  ر   د ع 

 نّص عىل النعت عىل أن ي عرب بدال   يف املقصود، وكأنه من باب تقديم نيبألكان 

   ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿، واستشهد عليه بقوله اهلل تعاىل: (1)ذلك يف التسهيل
لنعت العامل، فض، وذلك برشط صحة والية اخلراءة اعىل ق [2-1]إبراهيم: ﴾اهللَ 

 .(2)«ل هناوالرشط حاص

 :شةقااملن
ل، ومن مثل هذا، وال شك أ هبي يف فعلشاطال (3)وافق املكودي هنام أصابا املفص 

 ا.هذا يكون التسديد نافع  

 :ضارعكي الناصبة للفعل امل  -10
إذا ّتّرد  اوع  كون مرفاملضارع ببيان أنه ي بعد أن بدأ ابن مالك يف إعراب الفعل

 وما)إذن(، ( و)أن)كي( وو به، فذكر )لن(، أخذ يف بيان نواص(4)من جازم أو ناصب

 :(5)أحكاٍم، يقول نملق هبا عيت

، وكــب  ــص  ــن انـلَ ـوب   لـع  ـال بَ   َأنــذا ب  ــي كـه   نّ ـد  ظَ ـن َبعـالتي م  ٍم، وـَد ع 

ح، واعَتق دب هب  ـص  ـانـف دـــطّ ـو م  ــهـن أّن فـها م  ـفَ ــيـفـخـتَ   ا، والرفَع َصحِّ  ر 

 ّقت َعَمالحَ تَ  اسث  ها حيت  ـخا( أ  ـ)م  ال عىلمـَل )أن( َح ـمَ ـم َأهـوبعَضه  

َرت، والف  ـإن ص    الــبَ ـقـتَ ـســمـإَذن الـــوا ب  ــبــَص ـــونَ   الوَص عد  م  ل  بَ ـعـدِّ
                                                             

 .مالك يف التسهيل نص يف ذلكليس البن ( 1)
اقون باخلفض. ينظر: وابن عامر بالرفع وقرأ الب(. قرأ نافع 256-5/525) لشاطبي، ايةفاصد الشاملقا( 2)

 (.376)ن زنجلة ، ابلقراءاتا حجة
 (.149ه عىل األلفية ): رشحينظر (3)
 (. 151ينظر: ألفية ابن مالك ) (4)
 (. 152-151) املرجع السابق (5)
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، وانـه  الَيميـلَ ـبـأو قَ   اـعـٍف َوقَ ـطـعَ د  ــعـن بَ ـم   (نذَ إذا )إ    ب وارفعاص  ـن 
مـــت  ــ الرٍّ ـــــَن )ال( والم  َج ـــيـــوب ، وإن ع  ــبَ ــاص  ــأن ن ار  ــهــإظ  ز  مـــة   د 
راا أ ضـتمـان َح ــي كــفـَد نــعــوبَ   ا)أو( م ضَمر ارظهَ ـل م  ـأَن اعم  ـفَ ال   م 
 يـفـن َخ ّتى أو اال أــا حـهـع  ـوض  ـمَ   يــح  فــل  ـصـََد أو إذا يــعــذاك بـــك
 نذا َحزَ  ـر  س  ـتَ ّتى ـَح د  ـــ  جـٌم كَ ــتـَح   ار  )أن(ـمذا إضـى هكـتّ ــح دَ ـعـوب

 :(1)إىل أن قال
نه  ما عَ  ـلقَبـ، فاما َمر    ـوىـٌب يف سـ)أن(، وَنصـــذف  ذ  َح وَش   ـدٌل َروىم 

 :االعرتاض
تّم  القه القول بنصب )كي( بنفسها، وملاعرتض الشاطبي عىل ابن مالك يف إط ي 

ر امبعدها بإض علالفّرة، وما يرتتب عىل ذلك من حكم نصب ذلك بذكر ُميئها جا
ه )كي( عىلودّل من كالمه عىل كوهن»يقول: )أن(،   )لن(، كأنه ا ناصبة بنفسها عطف 

 . ابه أيض  ل: وبكي انصاق
من غري تقييد،  اها مطلق  وهنا إشكال يف كالمه، وهو أنه نص عىل نصبها بنفس

 :وذلك غري صحيح؛ ألن )كي( عىل وجهني

ا الم لت عليهك إذا دخلذ، ويتعنّي ال قأحدمها: أن تكون ناصبة بنفسها، كام

 .(2)اجلّر، نحو اآليتني املتقدمتني

ل يكون نصب الفعل الواقع بعدها بإضامر ناصبة، ب التكون جاّرة والثاين: أن 
ضع اسم، هو ُمرور كي. واجلّر هبا ثابت من كالم العرب، )أن(، وأن والفعل يف مو

ب جيعل وبعض العر ال سيبويه:ق ام،ا قد وقعت موقع الالم مع اسم االستفهفإهن
تفهام، سكيمه؟ يف االون: وذلك أهنم يقول -يعني حرف جرّ  -)كي( بمنزلة )حتى( 

                                                             
 (. 153) فية ابن مالكأل( 1)
  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ﴿[ وقوله تعاىل: 23]احلديد:  ﴾  ائ  ائ  ى ى   ې﴿تعاىل: له يعني قو (2)

 . [37اب:]األحز﴾   ک
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ثم أتم الكالم عليها،  عملوهنا يف األسامء، كام قالوا: حّتامه؟ وحّتى متى؟ ومل َه؟.في  
ل مثا وجه يف َكيَمه إىل حذف األلف إال أهن وأن النصب بعدها بأن مضمرة؛ ألنه ال

دخل ال يهنا الالم عليها؛ ألهنا حرف جر مثل ها، وحرف اجلر  يدخل مل َه، وال الالم يف
 .هعىل مثل

ستقيم اوإذا كان ذلك ثابت   . من كالم العرب كان كالمه هنا بإطالقه غري م 

 .(1)«ذلك هناوالعجب أنه أتم الكالم عليها يف كتبه، وترك ذكر 

 :التسديد
 ض بأمرين: رتاالعأجاب الشاطبي عن هذا ا

ل أنه أخذ بمذهب الكسائي يف جعل )كي( ناصبة للفع -عفهوقد استض- :األول

 ويف تأويل كيمه عىل تقدير: كي تفعل ماذا؟.كل حال،  بنفسها يف

 حروف اجلر، فخّص هنا الناصبة ض لكي اجلارة يفأنه سبق أن تعرّ  :واآلخر 

 )كي( قسام   هائي يف جعللكسب اإال أنه ي قال: إنه ذهب هنا مذه»يقول:  بنفسها،

ر، املصد بهة عىل مذوهي الناصبة بنفسها، وتأّول )كيمه( عىل أهنا منصوب اواحد  

ل: كيمه؟، كقول القائل: َأقوم كي تقوم، فسمعه املخاطب، ومل يفهم )تقوم(، فقا

ع )مه( نصب عىل جهة املصدر، يريد: ماذا؟. فالتقدير: كي تفعل ماذا؟، فموض

دود، ال ينبغي أن ي قال به، ومحل مذهب مرعمل، وهو  لكي يف مه ليس، ووالتشبيه به

 .ايف جد  ه ضعكالم الناظم علي

اب عن السؤال أيض  (2)عىل مذهب اجلامعة، ومذهبه يف التسهيل ا...وقد جي 

م ـدها، ولـة وحــي الناصبـكـى بـا أتـه إنمـأتى به هنا صحيح؛ ألن أن ما وغريه

 رض للجارة.ـعـتـي
                                                             

  (.6-6/5) ، الشاطبياملقاصد الشافية( 1)
 (. 229ينظر: ص ) (2)



405

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

35 

 

 اجلر، وجعلها منها إذ قال:حروف  اجلارة يف رمه أنه ذكل عىل هذا من كالدليوال

ب  الالم  كي و نذ  ر  ذ م   ااو  وتم 

ال أن يريد أن اجلارة هناك هي الناصبة هنا، فال بّد  فأتى هناك هبا حرف جّر، وحم 

 .(1)«مهمن مباينة إحدامها لألخرى، فتثّبت القسامن من كال

 أنه مل يكنلديه إال  اسائغ   ي، وإن كانأورده الشاطبذي ال وهذا اجلواب األخري

إضامر )أن( بعد )كي( م كحذكر يف إجابة االعرتاض ؛ ألن ابن مالك مل ي اكافي  

نتصب عىل إضامر )أن(، فام اجلارة، ال يف باب حروف اجلر، وال هنا حني عّدد ما ي

اشتمل ات األلفية، بي ألتسديد هذا األمر بإضافة بيٍت كان من الشاطبي إال أن حاول 

 ا هورة مإال أنه يبقى نظر آخر، وهو أنه مل يذكر يف اجلا»ول: كور، يقكم املذحلاعىل 

، )أن( قبله ا، فيقع بعدها الفعل مقدراب الذكر فيها، من كوهنا ال ّتّر إال تقدير  واج

مل مية. فإطالقه أهنا حرف جر، ووال يقع بعدها االسم الرصيح إال )ما( االستفها

فاإلطالق واقع روف، وليس كذلك، هلا حكم سائر احل ك ي وهم أنر هلا غري ذليذك

 يف عدم ذكر حكم ُمرورها.

 إذا أخذ يف ذكر ما ينتصب عىل إضامر )أن(: مثال   لاقلو ف

ر  ب   ب  إنـل  َيغار  أن ـَد كي إضمـعـوب ــج  ـها، نحو: ائتـ   نه  َكيال هَيـ 

 .(2) «ما تقّدم قبَل هذا فالواجب إذ ا محل ه عىلب، لشغأو نحو هذا؛ لتخّلص عن هذا ا

 :املناقشة
ناصبة بنفسها أهي مشرتكة بني الناصبة واجلارة، أم  "كي"لنحويون يف ا لفاخت

كة، هنا مشرتيرون أ (4)رصينيومجهور الب (3)؟. فسيبويهاحسب أم جارة حسب أيض  

                                                             
 (. 8-6/6املقاصد الشافية ) (1)
 (. 9-6/8) املرجع السابق (2)
 (. 3/6) سيبويه ،تاب: الكينظر (3)
 =دـواعـد القـمهيـت( و4/290) يرـ، األزهحـريـصـ( والت3/1232) راديـمـ، الدـاصـمقـح الـوضيـت ر:ـظـنـي (4)
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ا ي قبل من ثبوت اجلر هبطبشالآخر، وحّجتهم ما ذكره ا اوجارة حين   افهي ناصبة حين  

 كالم العرب. نم

، عىل النحو الذي  يوقيل: الكسائ (1)والكوفيون يرون أهنا ناصبة بنفسها حسب 

ء بأن أجاب به الشاطبي االعرتاض السابق يف وجهه األول. ويمكن الرد عىل هؤال

 ؟،اكيمه؟، كام يقولون مله؟، فإن أجابوا بأن األصل: كي تفعل ماذ» ول:العرب تق

غري  ها يفما االستفهامية عن الصدر، وحذف ألف جلزمهم كثرة احلذف، وإخراي

 .(2)«اجلّر، وحذف الفعل املنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك مل يثبت

وأن النصب " ة دائام  هنا جارّ يرون أ (3)وبعض النحويني، ونقل عن األخفش

   ې﴿ :بقوله تعاىل» ايض. ويمكن الرد عىل هؤالء أ"بعدها بأن مضمرة أو ظاهرة
 لالم كقوله:  دي، فإن زعموا أن كي تأك[5] احلديد:  ﴾    ى

 ـدا َدواء  ــام هب  م أبـــوال ل ل ـ

ّرج عىل الشاذ ّد بأن الفصيح املقيس ال خي   .(4) «ر 

 ومجهور سيبويه بمذهب أخذ –الشاطبي قال وكام- واقع الوابن مالك يف

 ،(9)ورشحها (8)والعمدة ،(7)ورشحها (6)لشافية ا يةفلكا، وا(5)التسهيل يف البرصيني
                                                             

 . (8/4147) شـيـجـر الـاظـن=
 ، ناظر اجليش( ومتهيد القواعد4/290) ، األزهري( والترصيح3/1232) املرادي، املقاصد ينظر: توضيح (1)

(8/41479 . 
 (. 4/291) ي، األزهرحرصيالت (2)
 (. 4/290) ، األزهري( والترصيح3/1232) ، املراديداملقاصنظر: توضيح ي (3)
 (. 291-4/290) األزهري ،الترصيح( 4)
  (.229نظر: )ي (5)
 (. 3/1515ينظر: ) (6)
 (. 3/1531ينظر: ) (7)
 (. 1/334ينظر: ) (8)
 (. 1/336ينظر: ) (9)
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كي نفسها إن كانت ب -اأيض  -وي نصب  »يكفي من أقواله  قوله يف التسهيل: و

 .(1)«ةإن كانت اجلار ااملوصولة، وبأن بعدها مضمرة غالب  

أي أن )كي( إذا كانت جارة، وبارشت الفعل تنصب »(: ا)غالب   قوله ومعنى

 ورة، كقوله:ضلا وز إظهارها إال يفجيال رة، وحينئذ بأن مضم

 .(2)«خَدعاـّر وتَ ـا أن َتغ  ـَك َكيمـانَ ـسـل         ا  ـحـان  ـَت مـاس  َأصَبحـ النل  ـأك   فقالت:

هلا، وقد  اابن مالك تسديد ه أللفيةوهو ما استفاده الشاطبي يف البيت الذي أضاف

 أصاب.

 :وــــواب لــــج -11
يتعلق احلديث عام  املضارع أخذ يف علعن جوازم الفيث حلدملا قىض ابن مالك ا

 :(3)بالرشط واجلواب، فذكر )لو( وأحكامها، حيث قالق علتيما  اهبا، وحتديد

ّل رف  رَش ـو( َح ـ)ل ، وَيق  هــإي  ٍط يف م يضٍّ  لب  ـن ق  ـ، لكالـقبَ ـستَ ـا م  ــالؤ 

نـقـد تَ ا قَ ـهـو( )أّن( بـّن )لــلك  عل  كإنالفـتصاص  بـاألخي ـوهي ف  رَت 

فـــا ص  ـــالهـــ تَ عٌ راــضــوإن م   ، نضــمل  ىل اإ  اـــر   ىلو َيفي َكفـو: حــيِّ

 افهو ي بني يف البيت األول والثاين أن )لو( رشطية، وال يليها ال املايض لفظ  

بالفعل وإيالئه كإ ن  عىل قّلة، وأهنا يف االختصاص لزمان ستقبل يف اومعنى، وامل

 حة.فتوملّن( ا)أ  أنه قد تقرتن بـهاإال طيةالرش

وقع بعد )لو( فإنه ينرصف للميض،  ع إذارالفعل املضت الثالث أن اويبني يف البي

 .(4)نحو ما مّثل به: لو يفي كفى

                                                             
 (. 229ينظر: ) (1)
 . (8/4146) يشظر اجل، ناالقواعد هيدمت (2)
 (. 155ة ابن مالك ): ألفيينظر (3)
 (. 4/158ر )بن جاب، ا(، ورشح األلفية189-6/178) اطبي، الشينظر: املقاصد الشافية (4)
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  :االعرتاض
لو، فلم يتطرق له،  نه أخّل بحكم جواباعرتض الشاطبي عىل ابن مالك بأ

ا له ممثا ليس يفواهبا، وعىل أّي وجٍه، وم جحك و( إىلومل يتعّرض هنا يف )ل»يقول: 

ا هلا ألن الفعل املثبت إذا وقع جواب   لالم؛ابألنه لو قصد ذلك ألتى  ي شعر بذلك؛

ّي ، أو ماٍض منفا بلم اجلازمة، فإنام يقع مقرون  ا، وإن كان مضارعاحلقته الالم غالب  

عرف املسألة، إذ ال ي  ل بخالاظم يف هذا كالم، وهو إام، وماعدا هذا فنادر، وليس للنب

 .(1)«هباجوا كيف هكالم من

 :ديدالتس
كالم ابن مالك، وذلك بإضافة بيٍت لألبيات يف  خلال   هسّدد الشاطبي ما رآ

فلو » اض، يقول:حكم جواب )لو( وفق ما ذكر يف االعرت ان  الثالثة السابقة متضمّ 

 : ال مثال  ق

ماد ج  ـم قـرع ب لَ ضاامل  ـأو ب  الٍم أو ب اميض ب  امـالـاب  بـجـ  ت  ز 

 .(2)«اهبا هذاب عىل جوالغالألن  ذا احلكم؛ه لكفى يف

 :املناقشة
الك احلديث هنا عن جواب )لو( ألمٍر ما؛ لعّله ممّا نّبه عليه يف آخر ّتنّب ابن م

 : (3)النظم بقوله

 َتَمللِّ املهاّمت  اشعىل ج  َنظام 

يف  ديف عدم اإلطالة. ي ساع ه رغبة  ذكر يفهو وإن كان ذكر ذلك من املهامت إال أنه مل

 -أعني الكافية الشافية-هذه األلفية  لا، فالنظم يف أصثر  ون ٌر ذلك نظام  ذلك أنه ذاك
                                                             

 (. 6/190) ، الشاطبيالشافيةاملقاصد  (1)
" باملضارعأو " لبد" بمضارع أو"لفظ ، الصفحة نفسها، وقد نقل ابن غازي كالم الشاطبي باملرجع السابق (2)

(2/280 .) 
 (. 188ابن مالك ) ألفية (3)
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 :(1)حيث قال
نالالم  ق  ـت  بـواملثب، نتـأو ب    ن  ــم َأب  ـلَ ـتَيض كَ ـقـتَ  اــوابـَي َج ــوه  ر 
 دـقـفـت   اليــلـات  قَ بــَع اإلثـومَ   د  ـــوجـــد ت  ا قــــمــه  بيــــفـَع نَ ــومَ 

الغالب ف عل ُمزوم بلم، أو ماٍض وجواهبا يف » :لاسهيل، حيث قوالنثر يف الت 
 .(2)«منفي بام، أو مثبت مقروٌن غالبا بالٍم مفتوحة...

بنظم موجز، إال أنه ليس  حسٌن يف إمتام أحكام األلفيةالشاطبي وعليه فإّن ما ذكره 
 لك.ما ا البنالزم  

قّيد من »ز رتحيلفظ )غالب(؛ ما ذكره يف جواب )لو( بل وقد نَقص الشاطبي أن ي 
  ہ   ہ  ۀ  ۀ ﴿جواب )لو( مجلة اسمية مصدرة بالالم كقوله تعاىل:  ُميء

 :(4)ء كقول الشاعرة بالفا، ومصدر(3)« [103]البقرة: ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ
َك األصحاَب حتى ت عذراـَتتَأن   اَدةٌ ــع َلَك  نـكـيَ  مـلة  ـالمت َس الـق  ر 
 ـراــافة أن أ وَس َررت  خَمــــن َفـلك  ـةٌ ـراحـــف ،م  الـس اـٌل يـتـاَن قو كــل

 :اهبالفاصل بني أم ا وجو ا -12
يث عن )أّما(، وأحكامها ملا حتّدث ابن مالك عن )لو(، وأحكامها أخذ يف احلد

 :(5)لاء، فقازجلواا بالرشط هق؛ جلرياهنا ُمرى )لو( يف تعلاأيض  
هـلـو  ت  ـلـت  ـل    اـيٍء، وفـَش  نـك  م  ـا يَ ـمـهمَ ـا كَ ـأمّ  ج  ــو   اـــفا أ ل  ــوبـا و 

ب  ا َقـــــوٌل َمَعهـ َقـك  َيـمل   ــٍر إذاَنثـــذف  ذي الفا َقل  يف وَحـ  ذاــد ن 
 ذافإ»ط )مهام(، رشلعنى كالمه يف البيت األول أن )أّما( م ضمنٌة معنى أداة امو

                                                             
 . (1640-3/1639) ، ابن مالكافيةالكافية الش(. وينظر: رشح 3/1629ينظر: ) (1)
 (.241-402ص ) (2)
 (. 9/4446) ، ناظر اجليشمتهيد القواعد (3)
 ر اجليش، ناظالقواعدهيد مت(، و1/272) شامبن ه، امل أمتكن من معرفة قائلهام، ومها يف: مغني اللبيب (4)

(9/4446.) 
 (. 155ألفية ابن مالك ) (5)



410

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

40 

 

مه، فكأف ق لت: أّما زيدٌ  م زيد   ّنك قلت: مهامَأكر  . فهي قد ايكن من يشء فَأكر 
َ تضمنت معنى حرف الرشط، والفعل املرشوط به، وما تضمن ه من فاعله، فلذلك أ يت 

، وكان بالفاء؛ ألنه تضمن معنى الرشط الذي بهلا بجواٍب، كام ي ؤتى للرشط بجوا
 ة ثابتة.)أّما( الزماب يف جو الواقعة ءالفه ا. وهذ(1)«اءفليكون جوابه با

ذف معها القول ى كالومعن مه يف البيت الثاين أنه جيوز حذف تلك الفاء إذا ح 
]آل  ﴾ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٴۇ﴿كّيه، نحو قوله تعاىل: املستغنى عنه بمح

ذف عدا ذل ، وقليال(2)«فرتمكأقال هلم: أي، في  »، [106عمران: قول رسول ك، كما حت 
، (3)«ليست يف كتاب هللا اما ابل  أقواٍم يشرتطون شروط  عد ، با أم»: هلل ا
 .(4)«التقدير: فام بال أقوامٍ »

 :االعرتاض
اعرتض الشاطبي عىل كالم ابن مالك هذا من وجهني، أشار يف الثاين منهام إىل 

ي رضور مل فيه، مع أنهاع)أما( وجواهبا وال ن حكم الفاصل بنيعدم حديثه ع
يقصد أن يتكلم عىل حكم الفاصل بني  (5) الثاين أنه ]مل[لنظر وا...» يقول: البيان،

بنّي ذلك، إذ ليس ما هيتدي إليه )أّما( وجواهبا، وما العام ل فيه، وكان حّقه أن ي 
 .(6)«وري البيانيف هذا النظم، وفيه شغب وخالف، فكان رض الناظر

 :التسديد
بني البيتني  اف بيت  أضا ذ، إمالك ن عند ابنالبياه ناقص ي ما رآبطسّدد الشا

 :ولو قال مثال  »عىل طبيعة الفاصل بني )أّما( وجواهبا، حيث قال:  السابقني مشتمال  
                                                             

 (. 6/191) الشاطبي، املقاصد الشافية( 1)
 (. 3/0613) دياملرا، توضيح املقاصد( 2)
 (. 4/370ر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والرشاء مع النساء )ينظ (3)
 (. 4/641بر )ابن جارشح األلفية،  (4)
 . من التحقيق القوسني ساقطبني  ام (5)
 (. 6/194املقاصد الشافية ) (6)
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مـواب  ق  ـزء  اجلَ ـا ج  ـَوهـلـوت   ، واألَفـصـل لفَ   اـــدِّ ماعـل   ال  لن ت قد 
زي  كلمكان نحو هذا،  وأ من جزٌء و ا وجواهبا هصل بني أمّ في؛ ألن الذي اان ُم 
  ۋ  ٴۇ﴿، [9]الضحى: ﴾  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ﴿عمول، كقوله: ماب، عامل أو واجل

، وأّما الدار فزيد، وأّما يوم اجلمعة فأنت سائر، وأّما ضارب ك [17]فصلت: ﴾ۋ
 .(1)«نحو ذلك ل: أّما يقوم  فزيد، والوقتيتقدم الفعل، فال  الفزيٌد، ونحو ذلك، و

  :املناقشة
ك  ما    هذه املسألة، فابن مالك ّتنب يفلسابقة يتحقق يفة اسألَر من مناقشة يف املذ 

ك، مل يقصد ذل -كام قال الشاطبي  -ألفيته احلديث عن الفاصل بني أّما وجواهبا، بل 
، وكام ذكره غريه من " الكافية الشافية"ل صولو قصد لذكره، كام ذكره يف األ

 :(3)الشافية لكافيةال يف ا، فقد ق(2)وينيالنح
هـوت ل فام  ـكٌم ي  ـاس ٌل أوـف ع  ا ب فارونـد  َمقـعـٌم بـاس اـو   ل  التَأل 

الصة  ّل املهاّمت باعتبارها خ  ّل املهامت، ال ك  والعذر له أنه ذاكٌر يف هذه األلفية ج 
، باعتبار أن يف البيت الذي أضاف  توفيقطبي أّيامّفق الشاو  فية. وقد اشللكافية ال

 :أمرين يقتيض وهذا وفعله، الرشط اةأد عن نائبة -دمقت كام- أّما()
ن الفاء تكون بحكم األصل تالية هلا، لكن أصلحوا ذلك بتقديم جزء ل: أاألو

 طرلشبي يف اطا عنه الشبينهام، وهو عين ه الذي عرب   اجلواب عىل الفاء ليحل فاصال  
ل باجلار ن أجاز الفصم ن من النحوينيل لذلك الفاصل؛ ألاألول دون تفصي

من معموالت أّما، ومنهم من  نع ماعدا ذلكواحلال ومف واملفعول لظروا واملجرور
 .(4)أجاز ذلك عىل إطالقه

                                                             
 (. 6/941) املقاصد الشافية، الشاطبي (1)
(، ومتهيد 3/1305)، املرادي توضيح املقاصد(، و3/139و)( 1/388) ، سيبويهنظر: الكتابي( 2)

 (. 9/4510) ، ناظر اجليشالقواعد
 (. 245) مالك، البن تسهيل، وال(1647-3/1646) مالك ، البن(، وينظر: رشحها3/1643) (3)
 (. 9/4510) ، ناظر اجليشينظر: متهيد القواعد( 4)
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علمَ والثاين: أال ييل توّهم أنه فعل الرشط، وال ي   ،(1)همقيامه مقا )أّما( الفعل؛ لئال ي 
 .بي بالشطر الثاينعرّب عنه الشاط ما وهو

 :نالعلم بَ حكاية   -13
 :(2)فةنكرة قال عن حكاية املعرن حكاية الث عديأكمل ابن مالك احلا مل

ن  نـد  مَ ـعـن بَ ــه  م  ـ ينـ َم احكـلَ ـوالعَ  رَتَ ن عاطٍف هبا ا ق  َيت م   إن َعر 
كى،  ومراده هبذا البيت أّن الَعَلم زيٌد،  ول: مل َن قال جاء زيد: َمنقتف»َبعَد )َمن( حي 

، ورشط ذلك أال تقرتن )َمن( (3)«ديزن بزيٍد: مَ ، أو مررت  ا: َمن زيد  ازيد  ورأيت  
، وأردت أن تدخل واو العطف عىل َمن، فإنك ال اقيل لك: رأيت زيد   بعاطٍف، فإذا
 باحلكاية، وإنام تقول: وَمن زيٌد بالرفع. اد  تقول: وَمن زي

 مه هنا أربعة أحكام: من ظاهر كال وقد ي ستخلص
فتقول: إذا »والكنية، للقب، وإنام يشمل ااالسم،  ي قرص عىل العلم ال أن األول:

ّفَة  اهلل: َمن أبا عبد قيل لك رأيت أبا عبد ّفَة: َمن ق   .(4) «اهلل؟، وإذا قيل لك مررت بق 
ا( ملن قال لك:  الثاين: أن حكاية العلم هذه تكون بَمن دون أّي، فإذا أردت )أي 
 .(5)لرفع ال باحلكايةباقول: أّي زيٌد ، فإنك تارأيت زيد  

كى، أن  الثالث: فإذا قيل: رأيت أخاك، قلت: َمن »غري العلم من املعارف ال حي 
 .(6)«أخوك؟ أو مررت  بالرجل، قلت: َمن الرجل، فرتفعه ال غري

أن احلكم املذكور تقول به العرب كافة، مع أن األمر ليس كذلك، إذ هو  لرابع:ا
بعد )َمن( وال حيكونه يرفعون ما ي متيم فال؛ ألهنم جاز، أّما لغة بنأهل احل عىل لغة

                                                             
 (. 3/4616) ، ابن مالكافية الشافيةظر: رشح الكين (1)
 (. 160)لفية ابن مالك أ( 2)
 (. 4/1535رشح األشموين ) (3)
 (. 6/339) ، الشاطبياملقاصد الشافية (4)
  (.2/414) يه، سيبوبالكتا ينظر: (5)
 (. 6/383) ، الشاطبيفيةاملقاصد الشا (6)
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 .(1)رسواء توافر الرشط السابق أم مل يتواف
  :االعرتاض

 ص يف الثاين منهامني، نذا من وجهـرض الشاطبي عىل ابن مالك يف كالمه هـاعت
 مفل بَمن العلم حكاية يف الرشوط ببعض أخّل  أنه عىل -هنا يعنينا الذي وهو-

 منها، ب دّ  وال احلجاز، أهل لغة يف وطالرش ببعض أخّل  أنه: والثاين»: يقول يذكرها،
 .(2)ن الناس ذكروا هلا مخسة رشوط، الثالثة املذكورةأ وذلك إخالٌل، وتركها

عل مع تابعه  ااالسم املراد حكايته متبوع   ال يكونوالرابع: أ بتابع َبياٍن إال ما ج 
ت  بزيٍد نحو: مرر ،بنعٍت  اكان متبوع  و ما تقّدم، فإن وذلك نحكالكلمة الواحدة، 

الطويل أو بعطف بيان، نحو: مررت  بزيٍد أيب عبداهلل، أو بتوكيد، نحو: مررت  بزيٍد 
فال سبيل إىل احلكاية، فال تقول فيها كّلها إال:   أخيك،نفسه، أو ببدٍل، نحو: مررت  بزيدٍ 
، يٌد أخوك؟ززيٌد نفسه؟، وَمن عبد اهلل؟، وَمن  أبو َمن زيٌد الطويل ؟بالرفع، وَمن زيدٌ 

وإّنام ف ع ل ذلك استغناء  بإطالته عن احلكاية، وذلك أن الغرض باحلكاية بيان أن املسؤول 
، اعليه أو مؤكد   اأو معطوف   ااالسم األول منعوت  ذا ذكر عنه هو املتقدم الذكر، ال غري، وإ

بدال   ل م أن السؤال ال منه، ثّم أ عيد كذلك يف السؤأو م  كور، فلم ذوارد عىل ذلك امل ع 
حيتج إىل احلكاية... فإن كان التابع مع ما تبعه كاليشء الواحد جازت احلكاية نحو: 

 ، فإنك تقول: َمن زيَد بَن عمٍرو؟.سم واحدرأيت زيَد بَن عمٍرو، فيمن جعلهام بمنزلة ا
 ليس عىل اإلطالق، عليه باحلرف، لكن هذا الرشط اواخلامس: أال يكون معطوف  

ئ ل عنها فإن  ك أنك إذالبل فيه تفصيل، وذ عطفت يف اجلملة املسؤول عنها، فس 
سيبويه نقل عن يونس أنه يرده إىل األصل والقياس... وحكى سيبويه عن قوم أهنم 

وأتبعوا الثاين األول، يعني أهنم حكوا، لكنهم اعتربوا األول، فإن كان مما قاسوا، 
 وهذا حسٌن. سيبويه:قال ...ال حيكى أوء كان مما معه الثاين، سوا احيكى حكوه، وحكو

                                                             
 (. 4/1535وين )(، ورشح األشم6/341) قاصد الشافية، للشاطبياملينظر:  (1)
 ن بعاطف، وأن تكون احلكاية بَمن دون أّي.، وأال تقرتن مَ كون غري علميعني بالثالثة: أال ي( 2)
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ه، فإذا قال: رأيت  زيد   ، وأخاك افإذا ذكروا َمن مع املعطوف كان لكل واحد حكم 
، قلت: َمن أخوك ؟ وَمن اقال: رأيت أخاك وزيد   وك؟، أو؟، وَمن أخاقلت: َمن زيد  

ن ذكرت له كامل تذكر له، فإذا  تبع إذاا، فت  حي   ا له ووَ ؟، وشبهه سيبويه بقوهلم: تب  ازيد  
 له. احي  ا له، ووَ لكّل حكمه، فقلت: تب  

، وإّما أن ي عترب فاحلاصل أن املعطوف واملعطوف عليه باحلرف إّما أال حيكى أصال  
 .(1)«، وذلك إذا مل ت كّرر َمن، وكالم الناظم يقتيض خالف ذلكاملتقدم

  :التسديد
بإجراء  ذلك يكون يه، وأن التسديد يفد علاالعرتاض واررأى الشاطبي أن هذا 

وأّما الثاين ]أي االعرتاض[ فالظاهر ... »، يقول: اتعديٍل للبيت بام حيقق الرشوط مجيع
 :وروده، فلو قال مثال

نــن ق  ـٍف َبمـاطـن عـٍع او م  ـابـت  نــل  م  ـن إن خيـَد مَ ـعـك  بَ ـ احمَ ـلَ ـوالعَ   ر 
ط ويكون رش يه اعرتاض، علصود، ومل يبَق أو ما ي عطي هذا املعنى، حلصل املق

 .(2)«، بناء  عىل قول يونس يف املعطوف واملعطوف عليهانفي التبعية مطلق
  :املناقشة

تيقن نفي كون العلم أضاف بعض النحويني للرشوط السابقة أن ي غرَي م 
كى»به  ااالشرتاك فيه، احرتاز تيقن نفي االشرتاك فيه، فإنه ال حي  ، من العلم الذي ي 

 .(3)« ي تيقن نفي االشرتاك فيه ل: رأيت الفرزدَق؛ ألنّه اسمٌ قاملن  ؟،الفرزدَق  نمَ  فال ي قال:
يد ، فالتوك(4)أّما رشط التبعية الذي أورده الشاطبي ففيه تفصيل عند النحويني

وعطف البيان والبدل والصفة التي ال تكون مع موصوفها كاليشء الواحد مشرتطة، 
                                                             

 (. 343-6/341) ، الشاطبياملقاصد الشافية( 1)
 (.2/297زي )نقله ابن غا ، وقد(6/343)سابق رجع الامل( 2)
 (. 248) ، ابن مالك(. وينظر: التسهيل9/4545) ، ناظر اجليشهيد القواعدمت (3)
، ريحـ(، والتص2/465فور الكبري عىل اجلمل )(، ورشح ابن عص2/413) يبويه، سينظر: الكتاب (4)

 (. 4/539) األزهري
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يف نصه السابق،  اي أيض  كره الشاطبوفق ما ذه ريبني يونس وغ وعطف النسق فيه خالف
الفون يونس، فيجيزون احلكاية دون تفصيل بحجة أن عطف  عىل أن أكثر املتأخرين خي 

 .(1)«ليس فيه بيان للمتبوع، فال ي بنّي إال باحلكاية»بأنه من التوابعالنسق خيتلف عن غريه 
رد ق، إذ ي وعطف النس يف -(2)مؤلفاته منفيام توصلت إليه -وقد حتفظ ابن مالك 

 اأو معطوف   اويف حكاية العلم معطوف  »: (3)اخلالف دون ترجيح، كقوله يف التسهيل 
 .«يهسنه سيبوعليه خالف منعه يونس، وجّوزه غريه، واستح

ويبدو أن هذا التحفظ هو الذي دعاه لتجنب ذكر رشط التابع عىل إطالقه. وهبذا 
الك حسنة عىل رأيه بيت ابن مالعموم ل ةيغرشط التابع بصي تكون إضافة الشاطب

 هو، ال عىل رأي ابن مالك وأكثر املتأخرين.
 :ااملمدود قياس   -14

أخذ يف  ااملقصور قياسعن  "دوداملقصور واملم"ما إن تكلم ابن مالك يف باب 
 :(4)، فقالااحلديث عن املمدود قياس  

ه  َح ـيـظـي نَ ـف د  ــمـالــف  ٍر َأل فــــآخ َل ـــبــق  قَ ـــحَ ـــتَ ــا اســوم فا ع  ـتمـر   ر 
ئــــد ب  ل  الذي قــعـف  ـلادر  ـصـــمَ ـكَ  ـ  اـد   وى وكارتأىــارعٍل كـــمز  َوصـهب 

ّقا قبل ايريد أن االسم  من الفعل الصحيح اآلخر فإن  اآلخر ألف  إذا كان مستح 
ايض الفعل امل رد، وذلك كمصاوجوب   انظريه من الفعل املعتل اآلخر يكون ممدود  

نحو: ارعوى وارتأى، فإنك تقول يف مصدرمها: ارعواء  دوء هبمزة وصٍل، بامل
، إذ نظريمها يف الصحيح انطالق من الفعل انطلق  .(5)وارتآء 

                                                             
 (. 4/539) ألزهري، االترصيح (1)
 البن مالك (، ورشحها4/715) بن مالك، الفيةلكافية الشا(، وا248) لكبن ما، ا: التسهيلينظر (2)

(4/1720.) 
 (. 248ص ) (3)
 (. 162ألفية ابن مالك ) (4)
(، واألشموين 414-6/413) ، الشاطبي(، واملقاصد الشافية3/1363) ، املراديقاصدتوضيح امل (5)

(4/1559 .) 
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 :االعرتاض
ي عىل ابن مالك يف تقييده املايض باملبدوء هبمزة وصٍل، وعدم اعرتض الشاطب

ل أم مهزة قطع، وص انت مهزةسواء أك ة،هبمزة زائد اتعميم ذلك ملا كان مبدوء  

إال أن تقييده اهلمز املبدوء به بالوصل تقييد عائٌد بنقٍص يف القانون؛ ألن كل »يقول: 

، اأو مهزة قطع فمصدره ممدود قياس  ة، سواء كانت مهزة وصل فعٍل مبدوٍء هبمزة زائد

صحيح: ه من الظري، ون، وآتى إيتاء  ، وأغنى إغناء  ، وأمىض إمضاء  نحو: أعطى إعطاء  

 .(1)«اوأعلم إعالم   اسالم  وأسلم إ ارم إكرام  أك

 :التسديد
؛ "زائد اهلمز"بلفظ  "هبمز وصلٍ "سّدد الشاطبي اعرتاضه هذا باستبدال لفظ 

 فلو قال:»ل: ، يقوايكون احلكم عام  ل

ئـد ب  ـل  الذي قَ عَدر  الف  صَكمَ    ىى وارَتأب زائد  اهلَــمز  َكَأعطـ  اــد 

 .(2)«فائدة ر، وكان أكثلعمّ 

  :شةملناقا
عّد من مجلة إبداعاته يف الوصول بألفية ابن مالك صوب  ما فعله الشاطبي هنا ي 

ر فيه عىل الوزن؛ بغية ـأثيـتا ال ـظ بمـاللف يـٍف فـيـرٍي لطـيـد إىل تغـد عمـقـام، فـمـالت

 عموم الفائدة.

 :امع مجع مؤنث سامل  ما ي   -15
قصور، رشع يف امل بتثنية «ومجعهامملقصور واملمدود ا تثنية»يف  ملا بدأ ابن مالك

 :(3) اثّم قال عن مجع املقصور مجَع مؤنٍث سامل  ا، احلديث عن مجع املقصور مجع مذكٍر سامل  
                                                             

 الكالم يف أن يظهر وهذا "اإعالم إعلم وآمل" ء يف التحقيققد جا(. و6/415) بي، الشاطاملقاصد الشافية (1)
 . "اإعالم وأعلم ،ائالمإ وآمل" – مأعل اهلل – متامه ،اسقط  

 (. 2/303(. وقد نقل ابن غازي تسديد الشاطبي هذا )6/415) ، الشاطبيفيةملقاصد الشاا (2)
 (. 163)ألفية ابن مالك ( 3)
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 اٍء وَأل ف  ـــتـ ه  بــتَ ـعـمَ ـوإ ن َج   ...............................
 حيهن  َتنمَ ـا َألز  ـ ذي التاءَ ــوتـ  هـيالتثن ا يفل بَهـل ب قـَف اقـاألل  ـف

فإّن ألفه ت قّلب عىل النحو الذي  ايعني أنه إذا أ ريد مجع املقصور مجع مؤنث سامل  
ب»تقلب فيه يف التثنية،  اسم ) بَليات، ويف فتاة: َفَتيات، ويف متىىل: ح  فتقول يف ح 

م امرأة(: يف عىل )اسوات، وزَ امرأة(: َمَتيات، ويف قناة: َقنَوات، ويف غزاة: غَ 
بَليان، وفتيان، ومتيان، وقنوان، وغزوان وعلوان.(1)«َعَلوات  ، كام تقول يف التثنية: ح 

ذف يف املؤنث السامل؛ لئال   مجعوقد أشار يف الشطر األخري إىل أن تاء التأنيث حت 
عامل االسم بعد حذفها معاملة املعارى منها، مع بني عالمتي تأنيث، وي  يف فتقول » جي 

سلممسلمة:  عىل  (2)«ت عىل حّد قلبها يف التثنيةـلها ألف قلبـقبان ـات، وإذا كـم 
 ق.ـابـو السـالنح

 :االعرتاض
مع مجع مؤنث ا جي  ، إذ مل يذكر مااعرتض الشاطبي بأن يف كالم ابن مالٍك نقص  

حني حتدث عن إعراب مجع  "املعرب واملبني"ا باطراٍد، ال هنا، وال يف باب سامل  
واعلم أن الناظم نقصه هنا أمٌر رضوري »ورّي البيان، يقول:، وهو رضث الساملؤنامل

مع من ذلك  مع، والذي جي  مع كذلك مما ال جي  يف املجموع بالتاء، وهو ذكر ما جي 
، ماعدا أربعة أسامء، وهي: احدها: ما فيه تاء التأنيث مطلق  واع: أباطراد مخسة أن

: اينيها بالتكسري. والثلتصحيح فعرب عن اال امرأة، وأمة، وشفة، وشاة، استغنت
املؤنث باأللف املمدودة أو املقصورة، ماعدا فعالء أفعل، وفعىل فعالن؛ ملا مل جيمعوا 

لعاقل الذي ال عالمة فيه؛ ألن ما فيه ؤنث لوالثالث: علم امل مؤنثاهتا باأللف والتاء.
  ٻ﴿ قل، نحو:عالوالرابع: صفة املذكر غري ا عالمة داخل يف النوع األول.

 عقل، نحو: د رهيامت.واخلامس: م صغّر ما ال ي   .[203لبقرة:]ا ﴾ پ
                                                             

 (.6/745) ، الشاطبيةيد الشافاملقاص (1)
 .(4/1569األشموين )رشح  (2)
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ذكر م (1)البن عصفور اوما عدا ذلك موقوف عىل السامع، خالف ا ال القائل بأن م 
ع بالتاء قياس  يعقل إن مل ت كرسِّ  رّس اه العرب مج  ادقات، وإن ك  ، نحو: مّحامات وُس 

بنّي  حق الناظم رسه... فإذن كانتكاست غني ب ، إّما هنا، وإّما يف املعرب  هذاأن ي 
 .(2)«واملبني، حيث بنّي رشوط اجلمع بالواو والنون

  :التسديد
َتو  لك بإعند ابن ما اسّدد الشاطبي ما رآه نقص   يني  عىل ما ذكره مما ضافة بيتني حم 

 فلو قال:»جيمع مجع مؤنث ساملا باطراد، يقول: 
َص مٍ ــود رهَ   ذ كرى حو ذي التا، ونَ يف ه  وق س  راـحـرا وَص غ  ـ م 
ٌم للســر  ذا م  ــيوغ  اقل   العـري  ــف  غٍب وَوصـوزين  ل  ـــاق  ــنـل 

 .(3)« التوفيقبه املقصود يف املسألة، وباهلل تعاىلحلصل 
  :ناقشةامل

يف نظمه هذا؛ ألهنا زيادة فضل وبيان، إضافة الشاطبي هذه ال تلزم ابن مالك 
 قائها به.ة، فال اقتضاء اللتصىل اسمه خالع ظموالن

 ،(4) غريه من النحويني يف احلالة نفسهاوإنام تلزمه حال التوسع واإلطالة، كام لزمت 
مع باأللف والتاء »ث قال: ها يف التسهيل، حيا ملحتواولذلك كان ابن مالك ذاكر   جي 

يعقل،  الذي ال ذكرامل ، وصفةا، وعلم املؤنث مطلق  التأنيث مطلق  ا: ذو تاء اقياس  
م اجلنس املؤنث باأللف، إن مل يكن َفعىل َفعالن أو َفعالء أفعل غري ومصّغره، واس

 .(5)«السامع ، وما سوى ذلك مقصور عىلة أو حكام  منقولني إىل االسمية حقيق
                                                             

 (، ولكن بقي1/149رشحه الكبري عىل اجلمل )ق مع ما يف أشار املحقق إىل أن قول ابن عصفور هذا ال يتف (1)
 (.2/51إىل أن ذلك متفق مع قوله يف املقرب ) عليه أن يشري

 (.462-6/461) ، الشاطبياملقاصد الشافية (2)
 .(6/462) ابقسرجع الامل (3)
 (.1/147) (، وحاشية الصبان2/307وابن غازي ) (،101-2/93) حيان، أبو يل والتكميلينظر: التذي (4)
 (.20ص ) (5)
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د أن يكون الشاطبي قد استفاد من قول ابن موال  الك هذا يف نظم البيتني يبع 

يف احتواء النظم عىل احلكم  ة ابن مالك اإلبداعطره مشامد له حي  املضافني، عىل أن

 املراد بلفظ موجز.

 :م فرد بنائي "فـ َعل وِفَعل" -16
كّل بناٍء  الكثرة، وما خيتص عن أبنية "مجع التكسري"بن مالك يف يف سياق حديث ا

 :(1)"وف َعلف َعل " من املفردات، قال عن بنائي

فـــَلٍة ع  ـع  ـا لف  ـعـ وف َعٌل مَج   ............................  ر 

ب  وحــَونَ  ه  د جَي وَقــ  ل  ـعَ ـَلٍة ف  عـرى، ول ف  ـك   ل  َعـــ ف  عىل يء  مَج ع 

رف -العني وفتح الفاء، بضم-يعني أن ف َعل  َلة: ائنيلبن مجعه ع   -الفاء بضم- ف ع 

َفة: نحو ر  َرف، غ  ورَ  وغ  وَ وس  ى ونحو:  ر، وف ع ىل أنثى أفعل،ة وس  رب  رَب الك  الك 

غرى  َغر.والص   والص 

َلةٍ  مَج عٌ  فإنه -العني وفتح الفاء، بكرس-أما ف َعل  ع  َبة: نحو -الفاء بكرس- ل ف   ق ر 

ة وق َرب، َ ري 
رَي  وس   .وس 

لَ ون فرد )ف َعٍل( قد ّت  ة( التي ّبه عىل أن )ف ع  -ف َعل عىل -قّلة عىل يعني-مع هي م 

يَ : لوفتق ،-العني تحوف الفاء، بضم ل  ىل ةح  َى حل  َيةو وح   .وحل 

 :االعرتاض
 البناءين، فقال عن البناء األول )ف َعل(: اعرتض الشاطبي عىل ابن مالك يف كال

قّيد مفرده األول  َلة نيأع –إنه مل ي   كان إذا ألنه التضعيف؛ وعدم ية،باالسم – ف ع 

اس يف ـن القيإـف اف  ـاعـمض انـا كادر، وإذـل( نـعَ ـىل )ف  ه عـعـمـج فإن ةـفـص( ف عَلة)

 ف َعال(.مجعه )

قّيد فرده -اأيض  - وقال عن البناء الثاين )ف َعل( إنه مل ي   باالسمية( ف عَلة) هو الذي م 

                                                             
 (.164ك )ألفية ابن مال (1)



420

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

50 

 

 ذلك خالف عىل( ف عَلة) كان إذا ألنه بالتامم؛ وال ياء، فيه الكلمة فاء يكون بأال وال

م ال فإنه كّله نوع  الناظم يف هذا الوعىل»ء األول: بناَعٍل(، يقول: عن الع عىل )ف  جي 

 ني:درك من وجهَ 

َلة(  ال صفده بكونه اسام  أنه مل يقيّ  أحدمها: ة، بل أطلق القول بأن ما كان عىل )ف ع 

يف  م متثيله، وأّما الصفات فقد نّص تقدّ األسامء صحيح، كام  : )ف َعل(. وهو يفانجمعه قياس  

 يف – ف َعال يعني – افظ أيض  ال: وحي  فق ،احمفوظ   ادر  اجلمع فيها ناعىل كون هذا  (1)التسهيل

َلة نحو َلة مجعٌ  أنه أوال قيّد ما بعد ،«وصفا ف ع  ع   يف يكون أن هنا إطالقه فيقتيض. اسام لف 

َم، َمةهب    :قالوا حمفوظ، هو اموإن ،اقياس   اأيض الصفة َقة وهب  و  َوق وس  . والب همة: الفارس وس 

 سه.من شّدة بأتى أين ي ؤ الذي ال يدري من

ا فالقياس فيه قيِّده بكونه غري مضاعف، فإنه إذا كان مضاعف  أنه مل ي   والثاين:

ّلة وق الٍل، كذا يقول ابن  باب وق  ّبة وج  ّبة وق باب، وج  أيب الربيع )ف عال(، نحو: ق 

كبة، قال: » :، إذ قال(2)ظهر من كالم سيبويهقد يوغريه، و واملضاعف بمنزلة ر 

الل، وق بابف، يف املضاع ثريعال كوالف   با نحو: ج   .(4)«(3)، وكذا قال الفاريس«وج 

 :أوجه من نظر – هنا – الناظم وعىل»: ويقول عن البناء الثاين

مع الصفات عليهأن هذا اجلمع خمتص باألسامء، وال أحدها: يف القياس، وإنام   ّت 

َلة لف   ف َعل، وهوها : )ومن(5)للصفة اجلمع باأللف والتاء، ولذلك قال يف التسهيل ع 

فالن ومن ج الصفة من ذلك، نحو: ن قضة ون ضوة، وفالن من ك ربة، ولد اسام(، فأخر

غرته، فال ي   غر، وال نحو ذلك.ص   .. .قال: ن ىض، وال ن قض وال ك رب وال ص 
                                                             

 (.272ص ) (1)

 (.3/580) ، سيبويهينظر: الكتاب (2)

 (.427) ، الفاريسالتكملة (3)

 .(76-7/75) ، الشاطبيلشافيةاملقاصد ا (4)

 (.272ص ) (5)
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مع عىل )ف َعل(، وال عىل  أن ما والثاين: كان من األسامء فاء الكلمة فيه ياء مل جي 

كلمة مستثقلة، وذلك مل جيئ منه إال ة يف الياء أول اللكرسحال؛ ألن اىل عال( ع)ف  

ر، مجع –ا: ي عار لفظان يف )ف عال(، ومه  وي قاظ األسد، زبية يف يربط اجلدي وهو َيع 

وال »: (1)فقال التسهيل، يف عليه هنب   وقد هذا، الناظم يستثن   ومل ،ويقظان َيقظ مجع

 .«ا ندر كي عار ماؤه ياء إالا فل( مليكون )ف َعل( وال )ف عا

مع هذا اجلمع، وإن كان عىل  ثالث:وال َلة( إال قليال  أن االسم الناقص ال جي   )ف ع 

 احترز  ، ابكونه تام   (2)لغري مقيس، وكذلك قّيد االسم املجموع هذا اجلمع يف التسهي

َقة وف َئٍة، ونحو ذلك، فال ي   َزة ور  َضٍة وع  قى، ، وقال فيه: ع دىمن نحو: ع  : والال: ر 

 .(3)«حمذوف الفاء أم الالم... ف ئى، وسواء أكان

 :التسديد
َلة( و)ف علة( مفردي )ف َعل( رأى الشاطبي أن ا العرتاض عىل ابن مالك بتقييد )ف ع 

االعرتاض عليه بتقييد )ف َعلة( بعدم التضعيف مية الزم عليه، وأن و)ف َعل( باالس

َلة( بأال يكون فاء الكلم اض عليه بتقييد )ف عَلة( زمني، أّما االعرت اليه ياء فغريف ةو)ف ع 

 يقول يف اجلواب عن االعرتاض يف البناء األول:بالتامم فلم حيضه اجلواب عليه، 
ثاين فالذي يظهر من كالم سيبويه اهر لزومه، وأّما الواجلواب أن يقال: أّما األول فظ»

بة(. يعني منزواملضاعف ب) :أن القياس فيه )ف َعل( ال )ف عال(؛ ألنه قال ك  يف لة )ر 

. وال يلزم من ذلك كون )ف َعل( اعىل )ف عال( كثري   -ا أيض   -اقتياسه، ثم ذكر أنه جيمع 

 عىل اقياس   -اأيض  –ا لقال: إنه جيمع غري كثري، بل نقول: لو كان )ف عال( عنده قياس  

 .(4)«بويهيكعبارة س لفاريسقياسه، وعبارة ا عىل دليل الكثرة حكاية يف فليس(. ف عال)
                                                             

 (.272ص ) (1)
 (.722ينظر: ) (2)
 (.86-7/84) ، الشاطبياملقاصد الشافية (3)
 (.7/76) رجع السابقامل( 4)
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أّما األول واجلواب عن ذلك، »اجلواب عن االعرتاض يف البناء الثاين:  ويقول يف
ء غري داخل عليه، فالظاهر وروده. وأّما الثاين: فغري وارد؛ ألن ما فاؤه ياء من األسام

 ة فيهذ كان إنام كان من املفردات عىل )ف عَلة(، وما كان هكذا، فال يوجد فاء الكلمإ
امتنع اجلمع عىل )ف َعل( و)ف عال(، وهو استثقال للصلة التي ألجلها  ياء أصال  
وجد الياء فاء الكلمة إذا كانت مفتوحة أو الياء أول الكلمة. وإنام ت   الكرسة يف
ه، فال اعرتاض. وأما الثالث فلم حيضين اآلن عليه وليس كالم الناظم فيمضمومة، 

 .(1)«اجواب  
ل عىل تسديد بّدم، بام قاطبي الش ومل يكتف   االعرتاض احلاصل عىل ابن ل َعم 

اث تغيري لبعض ألفاظ النظم، بحيث تكون مالك يف كال البناءين، وذلك بإحد
قيدة باالسمية، و)ف عَلة( م َلة( م   فلو كان مثال  »م، يقول: قيدة باالسمية والتام)ف ع 

 عوض و)ف َعل مجعا( إىل آخره:
فه  ع  ـلَ ٌل ـعَ ـا ف  ـة اسمـلَ ـع  وف    ...............................  ر 

ت  اسمــ  ـل  َلٍة ف َعـــعـرى، ولف  ـبـك   وـحـون ــا م  َعـــا، وأي  فيم   ل  ه  ف 
ض به عليه  .(2)«لكان أسلم مما اعرت 

  :املناقشة
قارن الشاطبي يف املقاصد الشافية بني كتايب ابنم اكثري    ،"يةاأللف"مالك  ا ي 

لشاطبي ابن مالك يف التسهيل، ومل يورده يف األلفية ي سارع ا ذكرهفام ي ،"التسهيل"و
للنظم، أال ترى أن كل أوجه االعرتاض  ايف التنبيه عليه، وربام أضاف ذلك تسديد  

 عنه، وإّما إّما نقال   "التسهيل"تاب ابن مالك السابق مأخوذة من ك  نصهالتي ذكرها يف
 عليه.  ة  إحال

 لة السابقة من استفادة الشاطبي من التسهيل. ملسأه يف اي ما قلتقوّ ي  وهذا 
                                                             

 (.7/86) املقاصد الشافية، الشاطبي (1)
 ، الصفحة نفسها.السابق املرجع (2)
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ن فإن الشاطبي مسبوٌق يف التنّبه ملا ذكر من أوجه االعرتاض، فام قاله ومهام يك
َلة( و)ف عَلة ، بل إن (2)وابن هشام (1)ه املراديسمية سبق وأن قال ب( باالمن تقييد )ف ع 

َلة(  ل عنحيث قاه الشاطبي، بظم بنحو ما سّدد املرادي سّدد الن : – الفاء بضم –)ف ع 
 :قال فلو»

فــا ع  ـمـَلٍة اسـع  ـــٌل ل ف  عَ وف    ...............................  ر 

 .(3)«ألجاد
َلة( وقال عن )  :قال ولو»: – الفاء بكرس –ف ع 

َلٍة ]ف َعـــ............ ع  َعـَء اسام، وجا  ل[ـ.. ول ف  ه  عىل ف   ل  ـبعض 

 .(4)«ألوضح
َلة(  املكودي عن عدم تقييدوقد أجاب   باالسمية؛ – الفاء بكرس –ابن مالك )ف ع 

َلة( يف الصفات ومل يشرتط اسم»بقّلة الصفة املحرتز به عنها، يقول:  يته؛ ألن )ف ع 

َلة( مل »له اب عن ذلك بقوبل إن بعض النحويني أج .(5)«فلم يعتربه هناقليٌل،  إن )ف ع 

 .(6)«مسموعةحرتاز عنها؛ إذ ليست اج إىل االصفة البتة، فال حيت ئّت
فقد  اتقييده باالسمية يف التسهيل يرّد ذلك، وأيض»ورّد املرادي عليهم بقوله: 

َلة( صفة، فليس نفيه بصحيح ثبت ورود  .(7)«)ف ع 
َلة(  أّما تقييد الشاطبي  ع ضة: نحو بأن عنه أجيب فقد بالتامم – ءالفا بكرس –)ف ع 

َلةٍ ) وزن عىل ةاحلالي هتاصور يف ليست وعدة  حاجة فال األصل، باعتبار ذلك وإنام ،(ف ع 
                                                             

 (.1388-3/7138) ، املراديينظر: توضيح املقاصد( 1)
 (.280-2/279: )تنبيه. ينظرلطي يف انقل ذلك عنه السيو( 2)
 (.3/1387) املرادي، قاصدتوضيح امل (3)
  ساقط من التحقيق.بني القوسني (، وما3/1388) املرجع السابق( 4)
 (.200)عىل األلفية رشحه  (5)
 (.3/280) ، السيوطيالتنبيه( 6)
 (.3/1388) ، املراديتوضيح املقاصد (7)
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 .(1)ز عنهالالحرتا

َلة( والذي أراه أن اقتضاء ألفية ابن مالك ذكر   عىل – الفاء بضم –االسم يف )ف ع 

 يف االسم ذكر اأيض اقتضاءها عييستد والشاطبي املرادي به سّدد الذي النحو

 حتى والشاطبي، املرادي، – اأيض   – به سّدد الذي النحو عىل – الفاء بكرس –( َلةف ع  )

لقدر به قليل االستعامل؛ لكي يكون بني البناءين تناسٌب يف ا املحرتز كان وإن

 ناءين كاشف بوضوح داللةفية ابن مالك يف الباملشرتك بينهام، خاصة أن سياق أل

 ل املسألة.ب يف استكامأوج "حمل لفظ اجلمع"م فإن إحالل لفظ االسٍذ اجلمع، وحينئ
لة( أّما اقت  أورده الذي النحو عىل –الفاء  بكرس –ضاء األلفية ذكر التامم يف )ف ع 
 "ف َعل فيه وأتى" :بقوله ذلك بعد ملا الشاطبي تسديد أن خاصة. بذاك فليس الشاطبي

 ،"قد" بلفظ مالٍك  ابن منها زاحرت التي( ف َعل) عىل( ف علة) ُميء قّلة عىل داللة فيه يسل
 ."بعض" بلفظ راديوامل

 :تصغري االسم املنقوص -17
 :(2)يف حديث ابن مالٍك عن التصغري وأحكامه، قال عن حكم االسم املنقوص

ل  املنقوَص يف التصغري  ما  الثا َكاماء  ثَر التـو  غيـحـم يَ ـلَ   وَكمِّ
حَيو بعد التصغري إكامله إذا مل حرف فإنه يلزم حال نه سم إذا نقص مأي إن اال

ألن بنية التصغري ال تقوم بأقل من ذلك، إذ »التاء يف آخره؛  لنقص ثالثة أحرف غريا
حرف يقع عليه اإلعراب، وال يمكن ذلك يف كانت ياؤه ال تقع إال ثالثة، وبعدها 

ها، عتلت واختّلت داللت؛ الاب عىل الياءا، إذ لو وقع اإلعرل من ثالثة أحرف دوهنأق
 .(3)«ذلكفال ب ّد من الرد ل

النقص عىل ثالثة أحرف غري التاء فإنه ال رضورة تدعو ولو بقي االسم بعد  
                                                             

 (.4/5911شموين )أل(، وا3/8813) ، املراديتوضيح املقاصدينظر:  (1)
 (. 691بن مالك )ألفية ا (2)
 (. 373-7/372) ، الشاطبياملقاصد الشافية (3)
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َوير »إلكامله،  ييتفتقول يف هاٍر وشاٍك وَميت: ه  َويك وم  ، باعتبار أن األصل (1)«وش 
 .(2)«عىل غري القياسذفت الواو شاوك، فح  هاور و»: وشاكٍ  هارٍ يف 

 طريقني: ف ومتثيله بـ)ما( بكالم املؤل االسم يكون عىل ظاهر وإكامل النقص يف

ذ يف االسم، في   األول: إعادة ما كان أصال   َدة وخ  قال فيام نقص منه أّوله، نحو: ع 

عيدة وأ خيذ، ويقال فيام نقص في)املسمّ  ذ )املسّمى (3)ه وسطه، نحو: َسهى به(: و  ، وم 

نيذبه( َتيه، وم  نّية وي   نه آخره، نحو: سنة ويد:ويقال فيام نقص م ،: س   دّية.س 

قّدر فيه النقص إذا كان ثنائي الوضع، وهذا ال يكون إال فيام الثاين: اإل تيان بام ي 

ن ّمي به من احلروف كم  ؛ ألهنا أكثر فيام ياء يف اآلخر، أو واو، والياء أوىل "فتقدر" ،س 

نّي "ءحذفت المه من األسام ن ، فيقال: م   .(4)يف م 

  :اضر ـاالعت
السابق بـ )ما(؛ ألهنا غري صاحلة  يف متثيله للحكم  ابن مالكاعرتض الشاطبي عىل

ّمي هبا ت ك ل بحرٍف ثالٍث، للمراد، إذ كل كلمة عىل حرفني آخرمها حرف لني إذا س  م 

ملكّمل غري حتتاج عند التصغري  ال وضعها، وحينئذ الوال تبقى عند التسمية عىل ح

التصغري ال ... »ابن مالك:  عام مثل بهيقول يف سياق حديثه  ل احلاصل هلا قبل،كمّ امل

مل عىل حالة يصح فيها التصغري، وذلك  يصح يف )ما(، وهي عىل حاهلا، فال ب ّد أن حي 

هتا عند بصريور اقوص اعتبار  ون إال بعد التسمية هلا. فأطلق عليها لفظ املنال يك

عىل كالم .. إال أن عىل فهم هذا املعنى. لتمثيل هبا اتكاال  ا حكمه، وأتى يف التسمية إىل

، وهو أن )ما( املمّثل هبا ال يصلح التمثيل هبا فيام قصد، اهبذا التفسري اعرتاض  الناظم 

ن مثل هذا ال عىل حرفني آخرمها حرف لني، والقاعدة: أن ما كاوذلك؛ ألهنا كلمة 
                                                             

 (. 4/1642األشموين ) رشح( 1)
 (. 4/1642حاشية الصبان ) (2)
 ، الصفحة نفسها. املرجع السابق، "ته، وهو الدبرس"أصل سه  (3)
 (. 7/383) ، الشاطبيقاصد الشافيةامل( 4)



426

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

56 

 

فتقلب مهزة؛ بسبب  د عىل األلف مثلها،األوىل، بل ي زا  التسمية عىل حالتهيبقى يف

 لتقائهام ساكنني، عىل ما هو مقرر يف موضعه.األلف األوىل، واتامعها مع اج

مّدها، فتقول: هذا ماٌء يا  وإذا ثبت ذلك فإذا اعتقد يف )ما( أهنا اسم ليشء ما لزم

التكبري  لةتكبري، واالسم حاعىل ال ايكون مبني  ليه التصغري، إذ ال فتى، وحينئذ يقع ع

اء املعلوم، وكقولك: ثاٌء م: ماٌء السم املحرف، لقوهلوص؛ ألنه عىل ثالثة أغري منق

ر مل حيتج إىل التكميل؛ ألنه يف امل غِّ َكرّب كامل، فصار وباٌء وتاٌء أسامء احلروف، فإذا ص 

 لتقدير.التمثيل غري صحيح عىل هذا ا

ن وعن، ونحووأمثِّلها هبل وبل طابق املسألة أن ي  وإنام كان ي   ذلك مما إذا  م وم 

ّمي ب ام كان قبل التسمية. فثبت أن هذا التمثيل يف غاية ، كالفظه ثنائي  ه بقي عىل س 

 ُمرد الثنائي من غري نظٍر إىل اإلشكال، وال يسوغ أن يعتذر عنه بأنه مل يقصد إال

 حرفني، فيشمل ألدوات التي جاءت عىليكون، كأنه قال: كا خصوص )ما(، بل

نقول: عىل فرضها؛ ألنا صح الكالم ذلك من املثل التي ي ل ومن وعن وغريل وبه

ا من هذا بعيٌد عن طريقته يف التمثيل؛ إذ قد تقّرر غري ما مرة أنه يأيت باملثل عوض  

ذا ىل تلك الرشوط... وإت، ويذكرها يف معرض االشرتاط؛ الشتامل املثل عالتقييدا

غ محل كان من طريقته ما  ه عىل خالفه.كالم ذكر مل يس 

لة املثل ما مّثلت به أو ال هل يدخل لك يف مجقال له: ي  ثّم إن سّلمنا ذلك، ف

 يدخل؟.

سألته، وإن قال أن يأيت بمثاٍل غري مطابٍق مل افإن قال: ال يدخل كان ذلك فاسد  

 .(1)«ا التمثيلكل تقدير ال يصح هذ لإلشكال، فعىل نعم كان تسليام  
  :ديدالتس

ن بـ)ما( الته هذا باستي اعرتاضسّدد الشاطب لة األسامء ي هي من مجبدال م 
                                                             

 (. 386-7/383) بي، الشاطافيةشقاصد الامل( 1)



427

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

57 

 

 :ال  فلو قال مث»عة عىل حرفني ليس آخرمها حرف مّد ، يقول: املوضو
ل  املن نـاء  ثالثـَر التـو  غيـحـمَل ي  وَص يف التصغري  إنقـوَكمِّ  ا َكم 

 .(1)«وال مقال ومل يكن فيه إشكال، الستقام،
  :املناقشة

رّشاح  سّمى هبا فهمه أكثرن مالك املا( يف بيت ابأن املراد بـ )ممن ما فهمه الشاطبي 
 منهم وافق نظره نظر الشاطبي من أن اإلكامل احلاصل هلا إذا قلت: األلفية، بيد أن قسام  

لشاطبي، ل االذي كان سابق   (2)ّي واقع قبل التصغري ال بعده، وذلك كاملراديم وَ 
يقول:  ال مسبوق، سابق يف فهمها األخري أنه ظن هذهو تابع له. وقد الذي  (3)واملكودي

غرت تصري مي هبا ثم ص  االسمية واحلرفية، وحكمها يف ذلك واحد أنه إذا س  وحيتمل ما »
، فتقول: توصل بذلك إىل بناء التصغريبد من تكميلها؛ لي  كاملنقوص الذي عىل حرفني فال

َوّي، و يه حرف لني حرفني ثان وضوع عىلا سّمي به من امليف متثيله بذلك نظر، فإن مم 
 .«نبه عىل ذلك أحٌد من الرشاح فانظرهقبل التصغري، ومل ي  ب تكميله جي

َوّي، ومل يستشكل  ذلك أهو قبل وقسم آخر نظر لتحّقق اإلكامل حال قولك: م 
 .(6)ابن عقيلو (5)وابن جابر (4)مالتصغري أم بعده، وذلك كابن الناظ

 إذ ء الرّشاح،كّل هؤال (9)ويناألشمو (8)القيم وابن (7)الناظم وقد خالف ابن
راد )بام( حيتمل ما قاله الشاطبي وَمن وافقه، وحيتمل أن يكون ماء  فهموا أن امل

                                                             
 (. 386-7/383)املقاصد الشافية، الشاطبي ( 1)
 (. 3/1436) ، املراديينظر: توضيح املقاصد (2)
 (. 112ينظر: رشحه عىل األلفية )( 3)
 (. 563الناظم ) ظر: رشح ابنين( 4)
 (.4/265) ينظر: رشحه عىل األلفية (5)
 (.2/486ينظر: رشح ابن عقيل ) (6)
 (.313)ىل األلفية ع: رشحه ينظر( 7)
 (.2/933) ن القيم اجلوزية، ابلكإرشاد السا ينظر: (8)
 (.4416، 4/1641)ينظر: رشح األشموين ( 9)
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. وعىل هذا االحتامل األخري يكون متثيل ابن ذفت مهزته للضورةاملرشوب، فح  
نقص ما( هو: ما يت الراجع إليه )أن املراد باملنقوص يف البا، باعتبار لك صحيح  ما
ا ء( املرشوب: َموه، فأبدلت الواو ألف  إذ األصل يف )ما، (1)بدال  حرف ولو كان م   منه

عىل غري القياس، فتقول بدلت اهلاء مهزة عىل القياس، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأ  
ويه بردّ  َويه برّد ، أصله َمَوه، فتقول ف"كام"» . يقول:(2)الالم يف التصغري: م  الالم، يه: م 

ذ أل يفوكذا تقو قوله )كام( إن أراد به »ح: وقال بعبارة أوض .(3)«عالما خذ وكل وم 
راد بام اسم املرشوب فهو متثيل صحيح، وهذا هو الظاهر كام مّر عليه الرشح، وإن أ

ن )ما( اسمية كانت أو و تنظري ال متثيل؛ ألالكلمة التي تستعمل موصولة ونافية فه
)ما( ي كّمل، ده أن نحو نقوص، فيكون مراامل، ال من قبيل اعية من الثنائي وضحرف
 .(4) «ي كّمل املنقوص، ال أنه منقوص كام

)ما( ماء  املرشوب وليس ببعيٍد ما فهمه األشموين من احتامل أن يريد ابن مالك بـ 
دم التمكن من ه ال يلجأ إليها إال حال عمن أن (5)يف الضورةا مع املعترب عنده متاشي  
ذكره أن  ادر يف البيت الذيأنه غري ق رة فيه. أال ترىويض ذلك بلفظ ال رضتعو

ن، أو كَيٍد؛ لئال خيتلف رضب البيت عن عروضه.  يقول: كم 
ومن ثّم قال يف  -ا( يف عروض البيت بــ)إن(لكن ما صرّيه الشاطبي من تغيري )م

ن( ا هبا، والتي  م للقاعدة املسلم من اللجوء للضورة، وأسلأجدر   -لضب: )كم 
ن أن ما وضع عىل وله السابقها الشاطبي يف قينص عل  حرفني يف أصل وضعه، م 

ما  وأريد تصغريه فإنه يكمل قبل التصغري للتسمية به. وحينئٍذ يصدق عىل نظم البيت
 يه إشكال وال مقال.ختم به الشاطبي تسديده من أنه ال يكون ف

                                                             
 (.4/1641)ينظر: حاشية الصبان ( 1)
 (.168-5/167) ، األزهرييحينظر: الترص( 2)
 (.1642-4/1641شموين )ينظر: رشح األ (3)
 (.4/1644) رشح األشموين (4)
(، وينظر 1/300) ، ابن مالككافية الشافيةح ال(، ورش367، 1/202) بن مالك، ايل: رشح التسهرينظ (5)

 (.8/96طبي يف املقاصد )له عنه الشا: ما قااأيض
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 :اءـــــادة التــــزي -18
 :(1)لزيادة الترصيفيةلك يف كالمه عن اقال ابن ما

 ـهـاَوَعــت فعال  وامل طـاالس َنحو  و  التأنيث  واملضارَعهالتاء  يف و

 أقسام أربعة: وقد عنى بكالمه هذا أن التاء تكون زائدة يف

 ة، وقامت.تاء التأنيث، أي التي تقع للتأنيث، نحو: فاطمة، وعامل -

 رج.رع، نحو: تقوم، وختأول الفعل املضا ارعة، أي التي تقع يفتاء املض -

أي التي تكون يف املصادر عىل هذا الوزن،  ونحوه،الستفعال، تاء ا -

 كاالستعظام واالستقصاء، ونحومها كاالقتداء، والرتديد.

ال ما كان من األفع»ء املطاوعة، أي التي تكون يف املطاوعة، أي: يف كل تا -

ع هب  .(2)«عته فتقّطعته فتكرّس، وقطّ ا فعٌل آخر، نحو: كرّس فيه تاء ط وِّ
 :العرتاضا

ابن مالك من ستة أوجه، نص يف السادس منها عىل أنه مل  طبي عىلاعرتض الشا

عىل »عال يف قسم املطاوعة، يقول: يورد املسألة كام ينبغي، إذ أدخل قسم االستف

أن طاوعة، إذ قد تقّدم هو داخل حتت عموم املتسليم صحة القانون يف االستفعال، 

ان، وما أشبه ذلك، ه فاستببهم، وأبنتمته فاستع )أفعل(، نحو: أهب)استفعل( يطاو

ام كان التقسيم غري صحيح لتداخل بعض ـد األقســي أحـف ال  ـان داخـوإذا ك

 ض.األقسام يف بع

طاوعة كام تقدم، ال ي قال: إن االستفعال يأيت عىل أقسام من جهة املعنى، منها امل

م خل له احلكيداملطاوعة فقط مل  رفلو اقترص عىل ذكها الطلب كاستعان... ومن

 .اء يف هذه األقسام كلها، فكان ّتريد املثال وذكره بخصوصه رضوري  بزيادة التا
                                                             

 (. 179ك )لفية ابن مالأ (1)
 (. 8/434) ، الشاطبياملقاصد الشافية (2)
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طاوعة ليست بمقترص هبا عىل هذا املعنى فقط، ألنا نقول: وكذلك سائر أقسام امل
عال ستف... فكام ذكر االعنى التكل ف كتحل مفأما تفّعل فتأيت ملبل تأيت ملعاٍن أ خر، 
ة يف الداللة عىل تلك املعاين، فكذلك كان التاء الزائد ا يلحقه منم بخصوصه ألجل

 .(1)«ها عىل ما ينبغيجيب أن يذكر البواقي... فاحلاصل أن هذه املسألة مل ي ورد
  :التسديد

تَ "نص الشاطبي عىل أن هذا االعرتاض نم  مالك، ورأى أن من ابن  (2)"َمكِّ
ني من حمتويَ ني إضافة بيتَ ستفعال، واللفظ االفتعال با اليتمّثل يف استبد تسديده

املصادر عىل ما هو نحو االفتعال، مع ختصيص ما يدخل منها يف املطاوعة؛ لئال يكون 
 :فلو قال مثال  »تداخل بني قسمي التاء: املطاوعة واالفتعال، يقول: هناك 

 اَوَعهطـم  ـال  والـت عـو  االفـحـون  هاَرعَ ـث  واملضأنيـي التـاء  فـالتو
 ل  افعـن  يف االستـيـع السـذا مـك  ال  ـعـفـل  والتـيـالتفع يـذاَك فـك
ع  التـطاملـّص بت ـــواخ  ل  ـــــعّ ـفَ ـٌل تَ ـــاع  ـفـــا تَ ـهـلــثـمو  ل  ل  عــفـاو 

 .(3)«مل يبَق له يشء مما حيتاج إليه
 :املناقشة
خل دالتنبه لتلفية بااح األأن الشاطبي أحسن حني انفرد عن غريه من رّش  أعتقد
املطاوعة، لكنه لو اكتفى يف تسديده لالعرتاض باالستبدال الذي يف  االستفعال

نحو " :ون عليه التسديد، إذ يدخل حتت قولهأحدثه عىل البيت لكان أمثل ما يك
التي ذكرها يف البيتني املضافني. ال من املصادر، وهي ما هو نظري لالفتع "االفتعال

ابن مالك، واملتداخل عند ال الوارد ـستفعر االـن ذكـص مـّخلـتد ـذا قـهـون بـويك
 مع املطاوعة.

                                                             
 (. 441-8/438)ملقاصد الشافية، الشاطبي ا (1)
  (.441-8/438) املرجع السابق (2)
 (8/440) بقاملرجع السا (3)
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 بيتني مضافني فال أرى ثم يقوم بتعديد هذا النحو يف "نحو االفتعال"أما أن يذكر لفظ 
 .اله م رّبر
 :حركة مهزة الوصل -19

 :(1)لزيادة الترصيفيةحلديثه عن ا اإمتام قال ابن مالك
 تواكاسَتثب   ه  ـدي ب  ـت  ـبإال إذا ا  ت  ـثبـَ ال يٌق ـابٌز سـمـل  هَ ـل لَوص

ومراده أنه ي ؤتى هبمزة زائدة سابقة لكلمة حصل هبا عارٌض من سكون أوهلا؛ 
إن مل تكن توصل باهلمزة للنطق بالساكن. وهذه اهلمزة هلا خاصيتا السبق، واالبتداء، في  ل

أهنا  "ابت دي به"و "بقاس" :ر قولها. وأشعا تسقط وال تثبت يف النطق، كاستَثب توكذلك فإهن
 ن يبني عىل أي حركة هي.متحركة دون أ
  :االعرتاض

كة مهزة الوصل، واعترب ذلك اعرتض الشاطبي عىل ابن مالك يف عدم تعيينه حلر

ريك، وأما ليه النظم مطلق التحفاحلاصل أن الذي ي شري إ»يف حكمها، يقول:  انقص  

ٌص، واحلكم يف قرة، وهو بال شك نشاله إليه إ فليستعيني احلركة من كرس أو غريه 

أو  احتقيق   اأهنا ت ضّم إذا كان ما بعد الساكن مضموم   -يف مشهور الكالم- ذلك

 .(2)«كرس فيام عدا ذلكضمة الزمة ال عارضة، وت   ار  تقدي
 :التسديد

َتٍو عىل ما ذكره من عند ابن  ارآه نقص   سّدد الشاطبي ما مالك بإضافة بيٍت حم 
:بعد الشطرين  األ لفلو قا»ل، يقول: صة مهزة الوحرك  ولني 

ه  ــــلـو  ت  ــلـّم ت  ـر  ال إن ض  ــَس ـكـي   ، واخـا كـدامـا م  ـَضمّ   و  ه  َش ـاغز    وانو 
ل مراده من املسألة  .(3)«لكم 

                                                             
 (.179فية ابن مالك )أل (1)
 (.8/480) ، الشاطبياملقاصد الشافية( 2)
 (.8/480) رجع السابقامل( 3)
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 :املناقشة
ل احلكم املالواقع أن الشاطبي  شهور يف حركة مهزة الوصل، إذ بقي عليه مل ي كمِّ

وإذا ...»يقول ابن مالك:  "نايم"و "ال" ها يفمن فتح (1)ه النحويونعليما نص  بيان
أو ضمها موقع يف ثبت استحقاقها حركة، فأوىل احلركات هبا الكرسة؛ ألن فتحها 

ا فتحت فتوحة يف غريه، لكنهااللتباس هبمزة املتكلم؛ ألهنا مضمومة يف الرباعي، م
ن روج ممن اخل امع ايمن ختلص، وستعامل؛ ألنه كثري االامع حرف التعريف ختفيف

 .(2)«ضّم بعده ضّم...إىل   كرس
ل احلكم   الفتح بضمّ  – قصد كام –ولذلك فإنه كان ينبغي للشاطبي أن ي كمِّ

ٍك دون مال ابن به ىاكتف بام يكتفي أو أضافه، الذي البيت يف والضم الكرس لقسيميه
هي لوازم األلفية التي من  صل ليستثريب عليهام، باعتبار أن بيان حركة مهزة الو

 النحو والترصيف. صة ملهاّمتخال
 :اجتماع مهزة الوصل مع مهزة االستفهام -02

 السابقة، املسألة يف كام –لوصل عىل وجه التحديد ملا حتدث ابن مالك عن مهزة ا
تتام   األيف القياسية ضعهاموا استظهار يف وأخذ  :(3)فعال واألسامء قال خم 

 عــب  ــٌث تَ ـيـأنـرٍئ وتـن  وامـيـواثن   عــم  ـٍم س  ـن  ـاب نٍ ــٍت ابـاس مٍ ـويف اس
بــــذا، ـــأل ك ز  ــمـهَ ن  ـم  ـواي ـهــفـي االستـف ادّ ــَمـ  ـدل  وي   ل  ام  أو ي سه 

مع إحلاقها يف:  واسٍت الذي هو اسم )واحد األسامء(، يعني أن مهزة الوصل س 
، (4)«من احليوان ناس، وقد ي ستعار لغري ذلكاللدبر من العجز، وقد ي راد به حلقة ا»

، (5)وقد زيدت عليه امليم للتوكيد واملبالغة(وابنم )بمعنى ابن، )واحد األبناء(، وابن 
                                                             

(، ورشح األشموين 3/219) بن هشام، ا( وأوضح املسالك3/1556) شاطبي، الاملقاصد ينظر: توضيح (1)
(4/1796.) 

 (.0762-4/0752) ن مالكب، اافيةرشح الكافية الش (2)
 (.180ك )فية ابن مالأل (3)
 (.8/491) ، الشاطبياملقاصد الشافية( 4)
 (.5/350) األزهري، : الترصيحينظر (5)
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ة لذلك، وهي: واثنني )اسم العدد(، وامرئ )الرجل(، ومؤنثات هذه األسامء الصاحل
 ابن، واثنتان يف اثنني، وامرأة يف امرئ.  ابنة يف

عريف، طلقا، سواء أكانت حرف تن )املخصوص بالقسم(، وال ميموكذلك: ا
 .وصلٍ  مهزة مهزهتا-أو زائدة أو موصولة 

آخره إىل أّن مهزة الوصل يف )ال( إذا دخلت عليها مهزة  وأشار بقوله )وي بدل...( إىل
ناا ت بدل ألف  االستفهام فإهن  ةام يف حركا؛ لتجانسها مع مهزة االستفهثّم ت صبح مد   ، وم 

نحو ، (1)«ع من القرآنبالوجهني يف مواضرئ وقد ق  »مزة واأللف، الفتح، أو ت سهل بني اهل
َكَري ن  ﴿: قوله تعاىل  .[143م:]األنعا ﴾آلذ 

انت مفتوحة، إذا ك اوقيل: إن يف كالمه إشارة إىل مهزة الوصل يف ايمن أيض
 .(2)«ال: ومهز  ايمن ومهز ال كذلك يف احلكم أيض  كأنه قا»و

 :اضاالعرت 
قيد ذلكطلق القول يف االستفهااعرتض الشاطبي بأنه أ  بأداة اهلمزة، مما م، ومل ي 

ويف إطالق الناظم »هام األخرى، يقول: ي وهم إثبات مهزة الوصل مع أدوات االستف
ة من مجلتها اهلمزة، وهي ن لالستفهام أدوات كثريلفظ االستفهام إهيام ما، إذ كا

ات، وذلك د اهلمزة وسائرة األدويبني ذلك، فيوهم أنه يري إال أنه مل املرادة، بال شك،
 .(3)«زة الوصل مع هل أو غريهاذ ال موجب إلثبات مهفاسد، إ

 :التسديد
ّدد الشاطبي االعرتاض بوضع لفظ )مع مهز( موضع )مّدا يف( يف بيت ابن س

ه أ»للعبارة، يقول:  احترير   مالك ليكون عىل ما قال ر فكان من حقِّ رِّ ارة، العبن حي 
 :فيقول مثال  
، هَ ـم  ـأي  ل  االستفهام  أو ي سه  ز  مـع  هـمَ   بدل  ز  أل كذا، وي  مـن 

                                                             
 .(3/1557) رادي، اململقاصدتوضيح ا (1)
 (.1/156) ابن غلبون ،ينظر: التذكرة يف القراءات (2)
 (.8/515) ، الشاطبياملقاصد الشافية (3)
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 .(1)«عليه اعرتاض أو نحو هذا، فال يبقى
  :املناقشة

رٌج  لشاطبي؛ ألنه لإلهيام الذي أورده ا إن لفظ ابن مالك )مّدا( الوارد يف البيت خم 
تفهام اهلمزة، باعتبار أن صل مع غري أداة االسلوهلمزة ا ال أحد يعتقد أن املّد يصري

فهام، هو التقاؤها مع مهزة االست من مهزة الوصل إنامل األلف املبدلة موجب حتوّ 
 .اميةاالستفه( هل) من الالم مع لذلك - املثال سبيل عىل –وال يمكن أن تتحول 
سّوغ لالعرتاض، وال مندوحة من تسدوبناء  عليه فإن بل إن ، يد النظمه ال م 
هجه ، ال ينسجم مع مني وتسديده يف هذا املوضع موطن غرابةاعرتاض الشاطب
س العذر البن مالك، والدفاع عنه. إليه، من تلم   بق أن أرشت  املستتب الذي س

حو، ال نظمه للمعلمني يف الن وأيضا ال حيقق هدف ابن مالك املنشود من وضع
للصائم عن  إن واضعه مل يضعه» :بي يف قولهالصائمني عنه، والذي صدع به الشاط

ه مبني عىل أخذ الوضع، إذ كثري من ذلك مل يضعه هذا هذا العلم مجلة، ولو قصد
قواعد والرشوط من التمثيالت واملفهوم واإلشارة الغامضة، واملبتدئ ال الفوائد وال
 .(2)«ل عليه قصد اإلفادة...هذا التعليم، وال يسه يليق به
 كالفعلين املثلني يف أول ءإحدى التا جواز حذف -21

ز فيها اإلظهار ني يف أول فعٍل جيوأن التاءين املثلملا ذكر ابن مالك يف اإلدغام 
 :(4)، قال(3)"تتجىّل واسترت"ثل هلام بـواإلدغام وم
 رــَ بـع  ـ الني   ـَتبـا، كَ ـى تـلـه  عــيـف رـَص قتَ ـد ي  ـدي قـن  ابت  ـاَءيـتـا ب  ـوم

                                                             
 .(8/515)املقاصد الشافية، الشاطبي  (1)
 (.9/485) السابق رجعامل( 2)
للنطق وصل توصال  األول: اّتىل ي ؤتى فيه هبمزةل يف الفعل ومتثيله هذا عىل اإلظهار، أما عىل اإلدغام فيقا( 3)

قال يف الفعل البالساكن ثاين: سرّت بنقل حركة أول املثلني إىل الساكن قبله، وإسقاط مهزة الوصل ، وي 
 (.4/1896)ورشح األشموين  (،3/1645) رادي، املدصيح املقاضوينظر: ت ولة.املنقنها باحلركة غناء  عستا

 (.188لك )ألفية ابن ماينظر:  (4)
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حو ما تقّدم جيوز فيهام إبقاء أحدمها، وحذف اءين املثلني يف نتذا أن الومراده هب
 :ة رشوط لذلكيقتيض ثالث "تبنّي "إال أن متثيله بـاآلخر، 

فإن مفتوحتني، كام مّثل؛ ألن أصله: َتَتبنّي،  اأن تكون التاءان مع» الشرط األول:
الباقية سواء،  ظظها مع لفجي ز؛ ألن حذف إحدامها إنام جاز؛ ألن لفانضّمت األوىل مل 

َتبفال ل، وال يف ت  م  َ ل: حت  َتَحم  َبنّي؛ ال تقول يف نحو: ت  ا يؤدي ختالف احلركتني، وملنّي: ت 

ه احلذف من اإللباس بفعٍل ال تاءين فيه، وإذا امتنع مع حترك الثانية كان مع إلي
، وكذلك إذا انكرست الثانية نحوهنا أحرى باملنع نحو: سكو ت د  مضارع: تَ : َترت   َتت َبع 

 .(1)«امتنع ملا يلزمه من احلذف بعد احلذف اووتد، وأيض   َوتر

يف أول الفعل املضارع دون غريه؛  اع  مفتوحتني م أن تكون التاءان :الشرط الثاين
صال للنطق إلتيان هبمزة وصٍل؛ توالمتناع إدغامهام فيه؛ ألن اإلدغام يقتيض ا

 .(2)عرعىل املضا بالساكن، ومهزة الوصل ال تدخل

ثالث تاءات  أال يكون األصل فيام ذكر بالرشطني السابقني عىل لث:الشرط الثا
؛ ّرز  حت»اثنتان  منها واحدة، وبقيت حذفت ، أصله: َتَتَتابع  ا من نحو: أنت َتتابع 

ف آخر؛ ألن احلذف ، فال جيوز بعد ذلك حذفحذفت إحدامها هذا احلذف املذكور

 .(3)«مةبعد احلذف إخالل بالكل
 :رتاضعاال
 اطبي عىل قول ابن مالٍك هذا من وجهني:اعرتض الش 

ف ال أنان ينبغي له أن ياألول: أنه ك ذ  مل كالمه يذكر ما بق ذكر ما ح  ي؛ ألن ُم 
يهام إشكال، ففي حيتمل إخراج ما ابت دئ بثالث تاءاٍت، وحيتمل إدخاله، ويف كل

، بل إن احلذف حيحهذا ليس بصل إخراجه اقتضاء عدم جواز احلذف فيه، واحتام
                                                             

 (.467-9/466) ، الشاطبيةاملقاصد الشافي (1)
 (.9/467) املرجع السابق (2)
 (.9/468) املرجع السابق (3)
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اله اقتضاء . ويف احتامل إدخيام ابت دئ بثالث تاءات أسوغ منه فيام ابتدئ بتاءينف
غري صحيح؛ ملا تقدم من اإلجحاف  - اأيض   –اء واحدة، وهذا ين منه وإبقحذف تاء

 بالكلمة.
األكثر  قّلة حذف أحد التاءين، مع أن احلذف هو ي فيد "قد ي قترص"وله الثاين: أن ق

 اأيضوهذا الرشط »عد أن ذكر الرشط الثالث السابق الذكر: ستعامل، يقول باال يف
 قد قال: اأن يكون بتاءين خاصة، وأيض   ن األصل فيه؛ أل"تبنّي "ثيله بـمأخوذ من مت
 ...........ا.......ــىل تـه عـيـف  رـصـقتـد ي  ـدي قـ ن ابتـاءيـتـا بـوم

قال: هذا ثالث تاءات، إابتدئ ب، فخرج ما بتاءين امبتدفذكر ما كان  ال أنه ي 
كان بثالث إخراج ما  "ن ابتديوما بتاءي"قوله: الكالم مشكل؛ ألنه إما أن يريد ب

 ،باثنني امبتداءات، وإما أن يريد إدخاله حتت احلكم من حيث كان ما ابتدئ بثالث ت
الث، ذو الث نه ال حيذفأنه ذو اثنني، فإن أراد األول اقتىض أ فيصدق عىل ذي الثالث

وذلك  له ثالث تاءاٍت،تابع: أنت تتابع، وال ما كان نحو ذلك مما أوّ تل يف تفال ي قا
أسوغ؛ ألهنم إذا كانوا حيذفون يف التاءين فمن باب أوىل احلذف فيه  غري صحيح، بل

 هنا.وال خالف يف جواز احلذف  ل من املثلني،أثقن ثالثة األمثال ألأن حيذفوا يف الثالث؛ 
 قد» لقوله امع التاءين حذف اقتىض -يقال أن ينبغي يالذ وهو-اين راد الثوإن أ
غري صحيح؛ ألن حذف  -اأيض  -ا واحدة. وهذ تاءٍ  عىل يريد «تاء عىل فيه ي قترص

ذف، ال أن ي كرحرفني إخالل كام تقّدم، فكان حق العبارة أن يذ ذكر ما فيها ما حي 
ترص فيه عىل كذا، ققال: قد ي   م...ظاهر اللزويبقى بعد احلذف. وهذا االعرتاض 
كثري يف  قليل يف الكالم غريفاقتىض أن احلذف فأتى بقد املقتضية عنده للتقليل، 

، ال يقرص عىل كثرة املجيء عىل األصل استعامل، وليس كذلك؛ بل هو كثري جد  اال
رّيوا يف الوجهني، لنوا تكلمون ت التاءان يف تقَ فإن التَ »قال سيبويه: اس خ 
ان والوجه .«يار إن شئت أثبتهام، وإن شئت حذفت إحدامهانت باخلدرسون، فأوتت
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 .(1)«: قد ي قترص، فكيف يقولرآن ويف كالم العربشهريان يف الق
 :التسديد

، وقال عن الثاين: (2)«اومل أجد عنه جواب  »قال الشاطبي عن االعرتاض األول 

 االبيت ّتنّب  صياغة ا بتغيري اول تسديدمه، ثّم ح(3)«عنه اجلواب يبعد  - اأيض هذاو»

ذين فلو قال عوض ه»ول: بلفظ احلذف، يق اللفظ )قد( مع الفعل املضارع، وترصحي

 الرشطني:

يـت  ـاءين  ابـا بتـاين مـذَف ثـوَح  : لـز، َكنحـَأج    د   ّرى َموع دين حَت ـو 

 .(4)«ذلك االعرتاضلسلم من 

  :املناقشة
حيتمل  "تديوما بتاءين اب" :ن مالكفإن قول اببالنسبة لالعرتاض األول 

 وجهني: 

 ر احلكم املذكور عىلوهذا يلزم اقتصا الوجه األول: محل كالمه عىل ظاهره،

ّتفقا مع قولهاءين خاصة. ومن َثّم يكون احلكم نفسه صحيح  املبدوء بت قد " :ا م 

 ."تبنّي "ثال الذي أورده ، ومع امل"ىل تاءقترص فيه عي
ذو الثالث تاءاٍت، فليس ف ا االحتامل يقتىض أال حيذاطبي إن هذأما قول الش

ى بلفظ أراده ملا أتءات يف البيت. ولو رد ذا الثالث تا؛ ألن ابن مالك مل ي  اظاهر  

 ."تاء"، ولفظ "تاءين"
 من ذكري فيام هو إنام-الشاطبي عليه نص ما عىل-ثم إن حديث ابن مالك 

 !.تاءات؟ ثالثال ذي حذف عدم المهك من يفهم فكيف منهام، حيذف فيام ال التاءين،
                                                             

 (.469-9/468) طبيشا، الاملقاصد الشافية( 1)
 (.9/469) رجع السابقامل (2)
 نفسه، الصفحة نفسها.  عرجامل (3)
 سها.نفسه، الصفحة نف رجعامل (4)
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رص كم املذكور ال يقتوهذا يلزم أن احل الوجه الثاين: محل كالمه عىل غري ظاهره،
نفسه غري  املبدوء بثالث تاءاٍت. وعليه يكون احلكم اوء بتاءين، وإنام يعّم أيضعىل املبد

نفسه ال ويف الوقت الشاطبي من أن حذف تاءين  إخالل بالكلمة. صحيح؛ ملا قاله 
ا دة، وال متفق  ا مع قول ابن مالك بعد  من االقتصار عىل تاء واحق  فيكون احلكم مت

 ."تبنّي "ي أورده ا مع املثال الذيض  أ
دون  اصحيحولذا فإننا إّما أن نحمل كالم ابن مالك عىل ظاهره ليكون احلكم 

لزوم   صحيح، معما أن نحمله عىل غري ظاهره ليكون احلكم غرياعرتاض عليه، وإ
صول شك أن احلمل عىل الظاهر وفق ما هو متقرر يف األ الاالعرتاض عليه. و

 االعرتاض أوىل من االعرتاض. الظاهر، وعدممن احلمل عىل غري  النحوية أوىل
رأّما االعرتاض الثاين فمردود بأن ابن م ذف، بل ال يمكن د بقد تقليل احلالك مل ي 

ذف فاٍش يف حلن مالك وال غريه؛ ألن ايني، ال ابأن يقول بذلك أحد من النحو
لتحقيق ال ار أن إفادة )قد( اقيق احلذف، باعتباالستعامل غري مسترٍت. وإنام أراد حت

لفعل ا عىل اوقف عىل دخوهلا الفعل املايض حسب، وإنام يتعداه لدخوهلا أيض  يت
الك بن مد نص ا، وق[18]األحزاب: ﴾   ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ﴿ :رع، كقوله تعاىلاملضا

توّقع، ، فتدخل عىل ارف  ... وتكون حتكون قد اسام  » :عىل هذا بقوله ال فعل ماٍض م 
ف لتقريبه من احلال، أو عىل مضارع ُمّرد من جازم وحرف تنفيس لتقليل يشبه احلر
 .(1)«يهام للتحقيقمعناه، وعل
عند  نظم البيت ة لتغيريـه ال قيمـإنـا فـمـن ردهـد أمكـان قـراضـان االعتـوإذا ك

 . بن مالكا
 

 
                                                             

 (.243-242سهيل )الت (1)
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 امتةاخل

 ث:ا توصل إليه البحأهم م
، األول: أحكام ا ألمريني أللفية البن مالك كان متجه  أن تسديد الشاطب •

بهمة أو متداخلة مع ألفاظ أخر. أو مومهة، أو م ة باملقصودناقصة، والثاين: ألفاظ خملّ 

ارة رر اللفظ تحي   حقق املراد. والثاينلبيت لي   اغريِّ ي   فاألول يتّمه ببيت أو بيتني أو

ملطلق، د اد، ويقيّ يم والتأخري، فيطلق املقيّ ا بالتقديري، وطور  بدال، ومرة بالتغباالست

م.ويزيل املشكل، ويوضح املبهم، وخيلص   املوه 

تسديده أللفية ابن مالك يف املسائل كلها، وإنام يرى أنه  يفرض الشاطبي مل •

 "ن االعرتاضلسلم م" أو "لكان أوىل"أو  "لتّم مقصوده"أو  "لصّح "ا  كذل مثال  لو قا
مه، وتواضعه وإجالل ابن أللفاظ. وهذه شاهد عىل علو علا إىل ذلك من هذه اأو م

له، وال  زدرٍ ليه غري م  رددت ع» :ن مالكقوله عن ابمالك، والتمسك بام تقدم من 

 .«له منتقصٍ 
هلا َمن سبقه من  هابن مالك مل يتنبّ كثرية عىل تنّبه الشاطبي العرتاضات  •

 وحاهتم.ين وصلت إلينا رشأللفية الذرشاح ا

 اح.ر بمن سبقه من الرش  طبي تسديداته كلها، ومل يتأثابتكر الشا •

أبدع فيها، وإن إضافة هلا، فقد ابن مالك  تسديدات الشاطبي أللفية دّ تع •

يضاح ألحكام مل يض بيان وإكانت بعض تسديداته ال تلزم ابن مالك؛ لكوهنا ف

ر    ها ابن مالك.دي 

بن مالك فيام ه يف االعتذار عن ايها الشاطبي منهجدة خالف فمسألة واح •

اعتمد  سألة ثالثةا، ومسألة ثانية وقع يف تسديدها فيام فّر منه، وميق  وجد إىل ذلك طر

 ها عىل رأيه ال عىل رأي ابن مالك.يف تسديد
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بأوجز لفظ ظم لنظم قدرته عىل النبن مالك باأبرز تسديد الشاطبي ألفية ا •

 وأعّم معنى.

فام  ا بينه وبني األلفية،ن كثري  البن مالك، فقد قاراطبي من التسهيل أفاد الش •

 بادر الشاطبي يف أللفية إالذكر ابن مالك من حكم يف التسهيل ومل يذكره يف ا

 إضافته. 
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 املراجعفهرس املصادر و

يس، ملكناي ا، البن غازالستحقاق ببعض مراد املرادي وزوائد أيب إسحاقحتاف ذوي اا •

 .ـه1420، الرياض، دار الرشد، 2ط: ق: حسني بركات،حتقي

رجب  :ودراسةقيق ورشح حت، أليب حيان األندليس، لعربارتشاف الضرب من كالم ا •

 .ـه1418، القاهرة، مكتبة اخلانجي،1امن حممد، ط:عث

 .ـه1432، الرياض، دار املنهاج، 1سليامن العيوين، ط: :، حتقيقالكألفية ابن م •

 د.ط(،) هادي محودي، :هشام األنصاري، حتقيقبن ، الية ابن مالكإىل ألفسالك امل أوضح •

 .ـه1412الكتب العريب،  دمشق، دار

 .ـه1411، بريوت، دار إحياء الرتاث،2ط: ألندليس،أليب حيان ا، ر احمليطالبح  •

، القاهرة، مكتبة 1الفتاح بحريي، ط: البن غلبون، حتقيق: عبد ،القراءاتالتذكرة يف  •

 . ـه0141، هراءالز

ة عن اجلزء السادس، نسخة مصور خمطوط(،) ،يب حيان األندليسأل ،تذييل والتكميلال •

 .4926ية رقم :تب املرصة بدار الكالنسخة األصلية املحفوظ

 ]د.ط[، كامل بركات، قيق: حممد، البن مالك، حتتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد •

 .ـه1387دار الكتاب العريب،  القاهرة،

 ،1، حتقيق: عبد الفتاح بحريي، ط:هريللشيخ خالد األز، توضيحون البضمالتصريح  •

 . ـه1418، دار الزهراء القاهرة،

 .ـه1419، بريوت، عامل الكتب، 2كاظم املرجان، ط: :قيقحتيل الفاريس، ، أليب عالتكملة •

، 1، لناظر اجليش. حتقيق: ُمموعة من املحققني، ط:شرح تسهيل الفوائدالقواعد ب متهيد •

 .ـه1428 السالم،دار  هرة،القا

، 2سليامن، ط: الرمحن عبد :للمرادي، حتقيق ،اصد بشرح ألفية ابن مالكملقتوضيح ا •

 .ـه1422،يبالفكر العربريوت، دار 
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 ي.، هبامش رشح املكودحاشية امللوي على شرح املكودي •

، بريوت، مؤسسة الرسالة، 5ط: بن زنجلة، حتقيق: سعيد األفغاين،، الراءاتحجة الق •

 .ـه1418

 .ـه1407دار القلم،  دمشق، ،1ط: يق: أمحد اخلراط،حتقللسمني احللبي، ، ملصونلدر اا •

، ، القاهرة2ط: احلميد، يي الدين عبد: حممد حمحتقيق، لألشموين، ية ابن مالكشرح ألف •

 م.3919احللبي، مطبعة البايب 

 هرة،، القا1احلميد، ط: احلميد السيد عبد ، حتقيق: عبدشرح ألفية ابن مالك البن جابر •

 .ـه0142رية للرتاث، ة األزهمكتب

مكتبة  ،]د.ط[، بريوت احلميد، عبد، البن عقيل، حتقيق: حميي الدين شرح ألفية ابن مالك •

 .ـه1419اث، دار الرت

 وت، دار الفكر، ]د.ت[.]د.ط[، بري، ، للمكوديشرح ألفية ابن مالك •

تب دار الكوت، ، بري1، البن الناظم، حتقيق: حممد باسل السود، ط:شرح ألفية ابن مالك •

 .ـه0142العلمية، 

دار  رة،اه، الق1مد املختون، ط:الرمحن السيد وحم ، البن مالك، حتقيق: عبدشرح التسهيل •

 .ـه1410هجر، 

مكة  ]د.ط[، ر أبو جنـاح،صاحب جعف :، البن عصفور، حتقيقشرح مجل الزجاجي •

 ]د.ت[. ،املكرمة، توزيع مكتبة الفيصلية

، العراق، 1ط: ي،دورحتقيق: عدنان المالك،  البن ،فظشرح عمدة احلافظ وعدة الال •

 .ـه1398مكتبة العاين، 

مكة املكرمة، مركز  ،1ط: يدي،املنعم هر : عبدحتقيق ، البن مالك،شافيةشرح الكافية ال •

 قرى، ]د.ت[. امعة أم الالنرش بج

 .ـه1411، بريوت، دار اجليل، 1السالم هارون، ط: عبد :، لسيبويه، حتقيقالكتاب •

، مكة املكرمة، 2ط: حممد كامل بركات، :قيقحت ، البن عقيل،الكل ابن متسهي على املساعد •

 . ـه1422القرى، بجامعة أم  معهد البحوث
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بريوت،  ،1احلميد، ط: لدين عبدمد حميي ا، البن هشام األنصاري، حتقيق: حممغين اللبيب •

 .ـه1416املكتبة العرصية،

كز مر مكة املكرمة، خرين،ني وآعثيمالرمحن ال حتقيق: عبد ،، للشاطبياملقاصد الشافية •

 .ـه1428إحياء الرتاث بجامعة أم القرى، 

نجار رشيف ال :حيان األندليس، حتقيق، أليب بن مالكم على ألفية اك يف الكالمنهج السال •
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 .ـه1428، دار الكتب العلمية، ، بريوت1مطر، ط:
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أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظًما
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• حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 

سعود ا�سالمية، بأطروحته  (شعر يوسف بن عبداللطيف أبي سعد دراسة في 
الرؤية وا�داء).

•  حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 
السعودي  الشعر  في  التأمل  (ظاهرة  بأطروحته   ا�سالمية،  سعود 

١٣٥١-١٤٢٣هـ).

E : almahmod@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك في كلية اللغة العربية 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د.صالح بن عبدالعزيز المحمود

محمد بن عبدالقوي (٧٨٢-٨٥٢هـ) 
سيـرتـه وشعــره 
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