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 راسة وصفية حتليليةد الّتعليل النحوّي عند ابن الناظم يف شرحه على األلفية

 الشتيوي الفتاح عبد

 قسم : النحو والصرف        كلية اللغة العربية           جامعة اجلوف          مدينة اجلوف       

 الدولة: اململكة العربية السعودية

 2966596650رقم اهلاتف: 

  ECHCHETYOUY@JU.EDU.SAAM الربيد اإللكرتوني:

 ملّخص الدراسة

يتناول هذا البحث ظاهرة التعليل يف النحو العربي من خالل شرح ابن الناظم على      

ألفية ابن مالك، مع بيان موقف علماء العربية من هذه الظاهرة، حماوال إبداء ما هلذه 

النحوي؛ إذ إنها تعّد من الظاهرة من احملاسن، وما عليها من املآخذ يف املخزون الرتاثي 

الظواهر اليت ما فتئ النحويون منذ القدم حياولون تعليق احلكم النحوي عليها، وترجيح 

 حكم على حكم، ومذهب على مذهب.

وقد بدا ذلك جليًّا من خالل شرح ابن الناظم على ألفية والده رمحهما اهلل، فال تكاد      

فيه، حتى إنه يف مواضع من كتابه ال يصرح بالعلة  جتد حكًما حنويًّا إال والبن الناظم علة

فقط، بل تراه يؤّكد عليها، ويستفيض يف التدليل عليها، والتنظري هلا، فهو ـــ رمحه اهلل ـــ 

 كان من املؤّيدين واملناصرين هلذه الظاهرة.

وبعد دراسة هذه الظاهرة تبّين للباحث مجلة من األمور، أوردها على وجه اإلمجال 

 ختصار:واال

من اإلعراب والبناء  ل بها كلٌّالسَّليقة والورود عن العرب أقوى العلل اليت يعلَّ -

 باعتبار أنه ال يوجه إليها النَّقد واالعرتاض.
الواردة يف األمساء والفعل املضارع مل تسلم من النقد والبناء علل اإلعراب  -

 .يف رأي الباحث واالعرتاض الوجيه
عن االعرتاض  وأبعَد ،رفع والنصب كانت أقل يف النقدما تفرع عنهما من علل ال -

 باعتبار ختصصها ودقتها.
وطلبة  املبتدئون،أن يكون النقاش يف العلل أكادمييا ال يتعرض له الدارسون أوصى الباحث 

 العلم املستجدون حتى ال ينصرفوا عن تعلم النحو وتلقيه.

  حليلي.الوصفي الت يف دراسته على املنهجوقد اعتمد الباحث 

شرح األلفية ابن الناظم، اإلعراب والبناء، ، العلة، التعليل، ابن الناظمالكلمات االفتتاحية: 

 عالمات اإلعراب.

mailto:AMECHCHETYOUY@JU.EDU.SA


 

- 0626 - 

Ibn al-Nazim’s grammatical explanation in his 

Commentary on the Millennium, a descriptive and 

analytical study 

 Abdel Fattah Al-Shteiwi 
Department of: Grammar and Morphology        faculty of: Department 

of Arabic Language  University: Al-Jouf      city : Al-Jouf         
country:kingdom of Saudi Arabia  
Phone number:  

 JU.EDU.SAAMECHCHETYOUY@ Email: 
Abstract

mailto:AMECHCHETYOUY@JU.EDU.SA


 

- 0621 - 

 



 

- 0621 - 

 املقدمة

أنزل ، وال يرشكه يف ملكه أحد، الذي مل يلد ومل يولد، الفرد الصمد، احلمد هلل الواحد األحد  

، وأكرمه ففّضله عىل الكائنات مجيعها بنعمة العقل والبيان، عّلمه البيان، خلق اإلنسان، القرآن

وأرفع من ،  أفص  العر حممد بن عبد اهلل، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وخاتم املرسلني

 ؛وبعد، جرى عىل لسانه الضاد

منذ عصورها ، وُعنوا هبا عناية فائقة منقطعة النظري، من أهلها فقد حظيت العربيّة باهتامم كبري

، وإقراء  ، قراءة  ، وسلكوا لسالمتها والّذود عنها كلَّ طريق، عىل كياهنا ظ  اف  ن ح  يّئ هلا م  هإذ ؛ األوىل

ا إذ إّن اإلنسان ؛ والقواعد، واملسائل، وتعليال  ملا تضّمنته تلك الكتب من األحكام، اورشح  ، وتأليف 

وما األحكام النّحوية عن هذه ، أو يصل إليه عقله، بطبعه حياول أن جيد عّلة لكّل ما تقع عليه عينه

ت معين ا إذ أصبح؛ فاستعانت هبذه الظاهرة منذ باكورة نشأة هذا العلم، الّظاهرة ببعيدة أو غريبة

ا من روافد املعرفة، له واملعني يف ، وتثبيت أحكامه، وتوضي  ظواهره، لتفسري قواعده؛ ورافد 

ا غاية، وللمنصو  علة، فلحكم الرفع سبب، املحاورات واملناظرات ا كان جمرور 
وللجزم ، وملم

هلنا بحقيقته جل؛ وخفي عنّا ما خفي، علمنا منها ما علمناه، وللحذف والتقديم والتأخري عّلة، هدف

 .وكنهه

بمنة يف بناء هذا االجتاه العلمي الذي سلكه أوائلنا ومل أترك هذا ، فجاء هذا البحث ليكون ل 

ا يصعب حّد جوانبه ا يف رشح ابن الناظم الذي يعّد من أفضل ، البحث عامًّ ا حمصور  بل جعلته مقيَّد 

 : حتّى ُحّق لناظمها أن يقول ما وضع عىل متٍن هو من أشهر وأمجع ما نظم يف النّحو العربّ 

ُمْل  ْمعمهم ُعنميُت ق ْد ك  ا بمج  م   و 

 

ْل    اْشت م 
ىل  ُجّل املهاّمتم  ن ْظام  ع 

ةْ   ي ة اخلالص 
افم ن  الك 

 أ ْحَص  مم

 

ةْ   اص  ص  ن ى بمال  خ  ام  اقت َض  غم  ك 

مة ووقد    .وثالثة مباحث وخامتة، متهيدجاء هذا العمُل مكّون ا من  مقدَّ

وأهداف ، وأسبا  اختياره، ومنهجي يف البحث، وخطة البحث، البحثوفيها أمّهيّة : دمةاملق
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 .وأبرز الدراسات السابقة، وتساؤالته، البحث

 .ابن الناظم ورشحه بإجياز: األول القسم، وقسمته إىل قسمني: التمهيد

 .وموقف ابن الناظم منها، وتاريخ نشأتها، مفهوم العلة: القسم الثاني 

 :وفيه مطلبان، العلل النحوية يف املعر  واملبنّي من األسامء واألفعال :بحث األولامل -

 .العلل النحوية يف املعر  من األسامء واألفعال: املطلب األول   

 .العلل النحوية يف املبنّي من األسامء واألفعال :املطلب الثاين   

 :وفيه مطلبان، العلل النحوية يف املرفوعات والنواسخ: املبحث الثاين -

 .العلل النحوية يف املرفوعات :املطلب األول   

 .العلل النحوية يف النواسخ :املطلب الثاين   

 :وفيه مطلبان، وما ُأحلق  هبا، العلل النحوية يف املفاعيل :املبحث الثالث -

 .العلل النحوية يف املفاعيل :املطلب األول   

  أحلق باملفاعيلالعلل النحوية فيام :املطلب الثاين   

 ثّم ذّيلت البحث بخامتة أوردت فيها مجلة من النتائج التي توّصلت إليها من خالل هذا البحث

 وقد رست يف هذا البحث وفق املنهج الوصفي التحلييل.

 أهمية البحث:

أال ترى أن موضوع العلة ال خيلو با  من أبوا   يكتسب هذا البحث أمهيته من موضوعه؛

إال ـــ  يف الغالبـــ  خيلو حكم نحوي، أو ترصيفي ال ، بلعلة النحوية نصيب فيهلنحو إال وللا

ابن الناظم ببعيد عنهم؛  وما نحوُ وترجيحهم إياه، عليل ملذهبهم فيه، تونجد علامءنا يتسابقون يف ال

لذا جاء هذا البحث ليكشف أغوار التعليل عند ابن الناظم، ويسرب مكنونات هذا الرشح العظيم 

ي أّلف عىل متن اخلالصة، وهو رغم إكثاره رمحه اهلل من التعليل إالّ أن الباحث مل جيد من تناول الذ

ا.  هذه الظاهرة عند ابن الناظم منفرد 
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 أهداف البحث:

 كان هدف الباحث من بحثه حتقيق  مجلة من األمور، أمجلها يف اآليت:

اللغة والنحو، وموقف  الوقوف عىل مفهوم العلة النحوية من خالل الرجوع إىل كتب .1

 علامء العربية منها.

 مدى ارتباط احلكم النحوي بالتعليل. .2

بيان موقف ابن الناظم من التعليل النحوي، والسيام أنه عاش يف زمان خالط النحو   .3

كثري من املنطق، فتأثر مسلك النحويني بأهل الكالم؛ ولذا وجدنا النحويني مغرقني 

 يف التعليل، متباهني به.

   ت البحث:تساؤال

 :سؤالني رئيسني مهاترجع التساؤالت التي جييب عليها الباحث من خالل بحثه هذا إىل 

 ما مفهوم العلة يف اللغة واالصطالح؟

 ما موقف ابن الناظم من التعليل النحوي؟

 الدراسا ت السابقة:

ا من  من خالل الرجوع إىل مصادر الكتب القديمة واحلديثة وجد الباحث أن الناس قد أكثرو

ن مفرد للتعليل عند ع  
من  مٍ ل  التصنيف يف مسلك العلة، فتنّوعت دراساهتم، وطرائق تناوهلم، فمم

 ن؛ لذا حاولت أن أمجع جّل ما كتب يف هذا املوضوع فكان عىل النحو اآليت:األعالم إىل مقارم 

 .التعليل النحوي يف الدرس اللغوي القديم واحلديث، خالد سليامن الكندي 

  النحوي عند املربد من خالل كتابه املقتضب، سلوى إدريس بابكر.التعليل 

 .التعليل النحوي عند ابن جني، فاطمة دوحاجي 

 .التعليل النحوي بني ابن الوراق وابن األنباري، عثامن خرض عثامن 

  التعليل النحوي يف كتا  اإلنصاف يف مسائل اخلالف البن األنباري، علم الدين
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: بحث مقدم لنيل درجة املاجستري يف كلية الدراسات حممد عوض بابكر، وأصله

 العليا بجامعة أم درمان اإلسالمية.

  ،التعليل النحوي عند الرماين يف رشحه لكتا  سيبويه، صال  بن مطلق القريش

وأصله: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية باجلامعة 

 اإلسالمية باملدينة املنورة.

 .العلة النحوية ودورها يف التيسري والتجديد يف النحو، إقبال جفون حممد 

  العلة النحوية بني سيبويه وابن جني، وأصلها: مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف

 كلية اآلدا  واللغات بجامعة تلمسان اجلزائرية.

 وأصله: العلل النحوية عند ابن أب الربيع يف كتابه البسيط، حممد حسني الزهراين ،

 بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف كلية اللغة العربية وآداهبا بجامعة أم القرى.

  العلل النحوية ــــ دراسة حتليلية يف رشوح األلفية املطبوعة إىل هناية القرن الثامن

 اهلجري ـــ حامد الفتيل.

أهنا مجيعها ــــ ما عدا  وبعد االطالع عىل عناوين ما ُذكر من الكتب والدراسات تبنّي للباحث

 األخري ـــ خمتلفة عن بحثه موضوع الدراسة؛ إذ إهّنا يف تناوهلا ملسلك العلة اختذت بعض السامت:

تناول العلة عند علم من أعالم النحو، أمثال سيبويه، واملربد، وابن األنباري،  األول:

 وغريهم.

لة من خالل املنهج املقارن، سني حاول أن يدرس العاروجد الباحث أن بعض الد الثاني:

 وأعني به: دراسة العلة عند علمني من أعالم النحو.

الدرس  مزجت بعض الدراسات التي تناولت العلة بني القديم واحلديث من خالل الثالث:

 . وتيسريه يف جتديد علم النحو مبيّنة دور العلة النحوية، اللغوي احلديث

عن تناول الدكتور/ حامد الفتيل؛ إذ إن راسة ـــ هذا، وخيتلف هذا البحث ـــ موضوع الد

ا، أما  ا لرشاح األلفية املطبوعة حتى القرن الثامن اهلجري، وهو بذلك قد جاء خمترص  تناوله جاء عامًّ
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ما سلكته يف بحثي فقد حاولت ــــ قدر جهدي ــــ أن أبرز مظاهر التعليل النحوي عند ابن 

  ها من فاسدها.بيان صحيحع ، مالناظم حماوال مناقشة تعليالته
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 التمهيد

  القسم األول 

 ابن الناظم وشرحه بإيجاز

 نسبه ومولده:

هو اإلمام حممد بن حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي، أبو عبد اهلل، بدر الدين، اجلياين، ثم 

نحوي، ولد رمحه اهلل تعاىل عىل ما ذكره الشافعي املذهب، النحوي ابن ال ،الدمشقي، الكناين األصل

 والده؛ حيثأهل الرتاجم يف دمشق، وسكن بعلبّك مدة، ثم رجع دمشق وأقام هبا للدرس ملا مات 

 لالشتغال والتصنيف. وتصدىوظيفة والده  يها، وويلُطلب إل

 شيوخه وتالميذه:

األخذ عن مشايخ  نصت كتب الرتاجم التي عنيت بالتعريف بابن الناظم أنه كان مقالّ يف

 واالكتفاء به عمن سواه. صاحب اخلالصة، عرصه وعلامئه، ولعل ذلك راجع إىل شهرة والده

 تالميذه:

 (2أخذ عنه القايض بدر الّدين ابن مجاعة.)

 (3الشيخ كامل الّدين ابن الّزملكاين.)

                                            

، وذيل مرآة الزمان 282-11/283املشاهري واألعالم للذهبي:  تنظر ترمجته يف: تاريخ اإلسالم ووفيات (1)  

وبغية الوعاة يف  637-7/636، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد: 333-2/323لليونيني: 

 . 1/221طبقات اللغويني والنحاة:

عبد اهلل: قاض، من علـامء  ( حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافعّي، بدر الدين، أبو2)

 733احلديث، له: املنهل الروّي يف احلديث النبوي وتذكرة السامع واملتكلم يف آدا  العامل واملتعلم. تويف سنة: 

 . 1/237، واألعالم:8/182م. ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب:

الزملكاين: فقيه، انتهت إليه رئاسة الشافعية  حممد بن عيل بن عبد الواحد األنصاري، كامل الدين، املعروف بابن (3) 

يف عرصه. ولد وتعلم بدمشق. وتصدر للتدريس واإلفتاء، له رسالة يف الرد عىل ابن تيمية يف مسألتي الطالق 
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 مؤلفاته:

 : البن الناظم رمحه اهلل مجلة من التصانيف

تكملة رشح ورشح الميته، وورشح كافيته،  ،رشح ابن الناظميعرف بورشح ألفية والده، 

روض واملصباح يف اختصار املفتاح يف املعاين، وهو مشكوك يف نسبته إليه، و يتمه، التسهيل، مل

مقدمة يف املنطق، وغري ومقدمة يف العروض، ورشح احلاجبية، ورشح امللحة، واألذهان يف املعاين، 

 .(1)ذلك

 ثناء العلماء عليه:

 .أمجعوا عىل ريادته يف النحو والرصف وما شابه، وقد تواتر ثناء أهل الرتاجم عليه 

ماما يف النحو واملعاين والبيان والبديع إ ،اخلاطر ماما فهام ذكيا حادّ إكان )قال الصفدي: 

جيد املشاركة يف الفقه واألصول، أخذ عن والده ووقع بينه وبينه يشء، وكان  ،والعروض واملنطق

 .(2) (يغلب عليه وعرشة من ال يصل  اللعب

 وفاته:

 (.3)ودفن بمقربة با  الصغري هـ(،686سنة: )رمحة اهلل بدمشق يف ثامن املحرم، كانت وفاته

 قيمة الكتاب العلمية بني النحاة:

، وقد كثرت عليها وأشهره من أفضل ما نظم يف هذا الفن مما ال ريب فيه أن ألفية ابن مالك تعدّ 

 ،ألفاظها حّل  مالك؛ إذرشح ابن ناظمها حممد بن حممد بن  :ان من أهم رشوحهاالرشوحات، وك

 .(2)وأتى عىل ذلك بالشواهد ،نحويةٍ  وأحكامٍ    ما انطوت عليه من مسائل  وفك عباراهتا، ووّض 

                                            

والزيارة وتعليقات عىل املنهاج للنووي، وكتا  يف التاريخ وعجالة الراكب يف ذكر أرشف املناقب. تويف سنة: 

 .1/328الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر: هـ.  ينظر: 727

 .2/186ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة:  (1) 

 املصدر السابق.  (2) 

 .2/186ينظر: املصدر السابق:  (3) 

 .، دار الكتب العلمية ـ بريوت1387: (  ينظر: خمترص برنامج الكتب العربية املطبوعة2)
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 ،ويغلب عىل الظن أنه أول رشح عىل األلفية مهد السبيل ملن رشحوا األلفية بعده، نقلوا عنه

إذا أطلق يف هذه املصنفات، وقد  "للشارح"فيه حتى امتاز أن يصري علام بالغلبة وعنوا ببسط ما 

 ،املفعول املطلق"با   يفكيف ينتقد أباه  مثال هوادة؛ أال تراهتعقب ابن الناظم أباه كثريا، دون 

إال  ، وربام محله التعقب إىل اإلتيان ببيت بدل بيت الناظم. . ."والصفة املشبهة يف العمل، والتنازع

واألشموين وغريهم تصدوا للرد عليه بام جعل محالته عىل  ،وابن عقيل ،ابن هشامك أن الرشاح بعده

  .(1)الناظم طائشة كام ترى فيها مبسوطا

                                            

 م.2331، 1، مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي، ط216-211: النحو وتاريخ أشهر النحاة نشأة(  1)
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 مفهوم العلة، وتاريخ نشأتها، وموقف ابن الناظم منها.: القسم الثاني

حات فنوهنم بذكر حّد جرت عادة أهل العلم قديام وحديث ا أن يصّدروا مسائلهم، ومصطل

للمصطل  الذي إليه يقصدون، وبه ُيعنون؛ إذ إن احلكم عىل اليشء فرٌع عن تصّوره، وما دخل 

اخللف بني أهل العلم إال بسبب غموض املصطل ؛ لذا رأى الباحث أن يقتدي بمن سبقه يف 

 للغة واالصطالح.التعريف قبل التعليل، وال سبيل لذلك إال بالوقوف عىل ماهية هذا املصطل  يف ا

 العلة يف اللغة:

وجني الثمرة بعد  ،السقي بعد السقي :ومعناه (لعلّ )من  :وهو يف اللغة ،العلة من التعليل

احلدث يشغل صاحبه عن تطلق ويراد هبا: مرض، وإذا أصابه  ،ة بكرس العنيلّ العم  :الثمرة، ومنه

 (1الطروء والتجدد.) ا بمعنى:شغل، وهي أيض  العلة يشء يشغل صاحبه شغال بعد  كأنّ ف حاجته؛

ثالثة  وبعد هذا العرض املوجز حلّد مفهوم العلة يف اللغة يتض  للباحث أهنا تطلق ويراد هبا 

العلة يشء يشغل  كلها يتقاسم فيها جانب العالقة بني األشياء وأسباهبا، ومنه االنشغال، كأنّ  ،معان

 صاحبه شغال بعد شغل.

نْيُ و   ائمٌق قال ابن فارس: )اْلع  ُر: ع  اآْلخ  يٌر، و  ْكرم
ٌر أ ْو تم رُّ ا: ت ك  ُده  ٌة: أ ح  يح 

حم ث ٌة ص  ُم ُأُصوٌل ث ال  الالَّ

)
م
ء ْ ْعٌف يفم اليشَّ ُث: ض 

الثَّالم  .(2)ي ُعوُق، و 

 يعرف به تقرير ثبوت املؤثر يف األثر.الذي بيان علة اليشء  ويف االصطالح:

واء كان ذلك ظاهرا يف املراد أو غري الكشف عن املراد من اللفظ، س)قال الزخمرشي: 

 (3).(ظاهر

                                            

، وينظر أيضا: 1/1773( 1387، 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني، بريوت،ط (1) 

 . 1/1331، والقاموس املحيط:11/267لسان العر :

 .1333ر،.، دار الفك12- 2/13معجم مقاييس اللغة: (  2)

 

 م.1333، 1مكتبة اهلالل، بريوت، ط، 11: املفصل يف صنعة اإلعرا (  3)



 

- 0611 - 

 .(1)"كل وصف حل بمحل وتغري به حاله معا فهو علة، وصار املحل معلوال"وقال الكفوي: 

بالكرس وتشديد الالم لغة اسم لعارض يتغرّي به وصف املحّل "وقال التهانوي رمحه اهلل: 

مستعملة فيام يؤّثر يف أمر سواء كان املؤّثر  بحلوله ال عن اختيار، وهلذا سّمي املرض عّلة. وقيل هي

 .صفة أو ذاتا

وعّلة  ،ووصفا ،ورشعية ،منها ما يسّمى عّلة حقيقية ،ويف اصطالح العلامء تطلق عىل معان 

اعتبار الشارع  :واملراد بتأثريها يف اليشء ،اسام ومعنى وحكام، وهي اخلارجة عن اليشء املؤّثرة فيه

 .(2)"ال اإلجياد كام يف العلل العقلية ،جنسها القريب يف اليشء اآلخرأو  ،إّياها بحسب نوعها

عىل أن معنى العلة يدور يف فلك السبب واملؤثر  : كوهنا جممعةهذه التعريفات ومما يلحظ عىل

الذي حيدث تغيريا يف املسبب أو األثر، والعالقة بينهام عىل اختالف أنواع العلل عالقة تكاملية؛ إذ 

واملسبب مدفوع، والسبب مؤثر واملسبب عنه متأثر به، والعلل تتنوع بحسب العلم  ،السبب دافع

 وأنواعه.

السبب احلامل عىل الظواهر النحوية من اإلعرا   ويف االصطالح النحوي تعرف العلة بأهنا:

البحث عن القواعد والقياسات احلاكمة للظواهر  :أو ما يتعلق هبام، والغرض منه ،والبناء ونحومها

حمل ما ليس له سامع وال قياس معترب عىل ما له قياس؛ بحيث ال يكون املكان شاغرا ـ؛ للنحويةا

 فيه. 

 النشأة:

أن  يدركمن لدن اخلليل حتى يومنا هذا  املطلع والناظر لكتب أهل االختصاصال شك أن 

شأة مغايرة نفك عنه؛ لذا من التفريط أن نجعل للعلة نتالعلة نشأت نشأة موازية لنشأة النحو ال 

، وتلك ــــ لعمري ــــ خالصة املسألة وجوهرها جيعلها لنشأة أصل املوضوع، وهو تدوين النحو

 الباحث منطلقه يف بناء دراسته.

                                            

 . ، مؤسسة الرسالة، بريوت133الكليات معجم يف املصطلحات والفروق: (  1)

 .1336، 1، مكتبة لبنان نارشون، ط2/1236(  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: 2)
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ويطول العهد هبا  ،وخيش أهل العلوم منهم أن تفسد تلك امللكة رأسا"يقول ابن خلدون: 

اري كالمهم قوانني لتلك امللكة مّطردة شبه فينغلق القرآن واحلديث عىل املفهوم، فاستنبطوا من جم

ويلحقون األشباه باألشباه، مثل أّن الفاعل  ،الكّليّات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم

مرفوع واملفعول منصو  واملبتدأ مرفوع، ثّم رأوا تغرّي الّداللة بتغرّي حركات هذه الكلامت 

وجب لذلك التّغرّي عامال وأمثال ذلك، وصارت كّلها فاصطلحوا عىل تسميته إعرابا، وتسمية امل

اصطالحات خاّصة هبم فقيّدوها بالكتا  وجعلوها صناعة هلم خمصوصة، واصطلحوا عىل تسميتها 

  .(1)"بعلم النّحو

إن الظواهر نفسه؛ إذ العلة ناشئة يف الدرس النحوي منشأ العلم  كالم ابن خلدون أنّ من ففهم 

اجوا إىل تفسريها وحتليل أركاهنا، فنشأ حديث العلة وترعرع وثبتت أركانه يف ملا عاينها القوم احت

احتاجوا إىل ترتيب الكرام، فالدرس النحوي، وهو حديث استعرض واستطال يف كتب السلف 

القواعد والقياسات التي يقاس عليه ما ال تفسري وال علة له، ونشأت االصطالحات وتوارثها 

ألن العلم يعتمد عىل  –أعني نشأة العلة  –يعية يف مثل علم النحو العلامء، وهذه النشأة طب

 االستنتاجات والقياسات والرتجي  ونحو ذلك.

واملامرسة العللية يف درس اإلعرا  والبناء الذي هو صلب النحو، ومل  ثم تعاقبت املؤّلفات

ا أحس املعلمون باستثقال يف العرص احلديث مل تنشأ االجتهادات النقدية املوجهة إىل درس العلة إالّ 

، ورغبة من جهة لبعد الشقة بينهم وبني النحو األصويل األكاديمي ؛الدارسني اجلدد هلذا احلديث

الدارس يف معرفة النحو وقواعده دون الدخول يف تفاصيل العلل والقياسات التي تعيقه وحتول بينه 

 .من جهة أخرى -أو التي يراها عملية هلذا العلم  –وبني اإلفادة العملية 

ويتض  من النشأة أن التقليد عند النحاة كان غالبا، فلم ير معرتض أو مناقش عن العلل 

 .أو هنة هناك ،وجودها أو نوعها، اللهم هنة هنا

                                            

 .1/712(،1388، 2، دار الفكر، بريوت، ط1/712العر  والرببر:  ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ(  1)
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 موقف ابن الناظم من العلة:

هو ناقل عنهم ؛ إذ ابن الناظم شأنه شأن علامء عرصه أنّ  البحث من صفحات يتض  فيام يأيت

ه بالدرس النحوي نفسه، حتى إنه يف مواضع من كتابه ال يرصح ايتـعنعلة يف مواضعها بال ُيعنى

 ل.لّ ويستفيض يف رشحها، ويذكر أنه ع   ،بل يؤكد عليها ،بالعلة فقط

أّن ابن الناظم ــــ رمحه اهلل ــــ كان من املؤيدين واملنارصين للتعليل  :وخالصة القول 

  أو بنائّي إال وله سبب، وال مسألة نحوية إال وهلا عّلة. النحوي، وال يكاد خيلو حكم إعراب

 وقد جرى الترصي  بالعلل يف مواضع كثرية من كتابه، ومن ذلك:هذا، 

والسبب يف أن جرت هذه األسامء هذا املجرى، هو أن أواخرها حال "قال رمحه اهلل تعاىل: 

 . (1)"اإلضافة معتلة، فأعربوها بحركات مقدرة

والسبب يف أن إعرا  هذا اجلمع هبذا اإلعرا  هو أنه ": يف موضع آخرـــ اهلل رمحه ـــ وقال 

 .(2)"كاملثنى يف كثرة دوره يف الكالم

اوقال  والسبب يف أن بنية هذه األسامء إذا نوي معنى ما يضاف إليه دون لفظه، ": أيض 

ا باحلرف لتوغلها يف اإلهبام  . (3)"وأعربت فيام سوى ذلك هو أن هلا شبه 

 . (2)"أن سبب البناء يف العلم أقوى منه يف اسم اجلنس الدال عىل معني": نّص يف حديث آخرو

شأنه والترصي  بعلل كل من اإلعرا  والبناء وما يتبعهام من درس يكثر يف رشح ابن الناظم، 

ل ، وربام زاد ابن الناظم يف بعض املواضع عن السابقني يف التحلييف ذلك شأن من سبقه من العلامء

ف، والزيادة م نظم وألّ هوعىل هنج ،والتعليق واالعرتاض والتفصيل، لكنه عىل عهدهم جرى

 من البحث.واإليضاح عنده يف مزيد إيضاحه كام سنرى يف مواضعه 

                                            

 .18(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 1)

 .21(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 2)

 .286(  املصدر السابق: 3)

 .231(  املصدر السابق: 2)
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 أنواع العلل:

 العلة تنقسم يف نحو العر  إىل ثالثة أقسام:إن املطالع لكتب األصول والفروع يلحظ أّن 

صب ونُ  ،فع الفاعل؛ ألنه فاعلرُ  :كقولك ،ما أريد به تعليم النحو يـالتعليمية، وهالعلة 

 ه مفعول.ألنّ  املفعوُل 

كقولك يف  ،تعليل احلكم يف محل املقيس عىل املقيس عليه :العلة القياسية، ويقصد بالقياسية

 ُ  ها املنصوهنا نصبت الفعل ملشاهبتها الفعل املتعدي ملفعول واحد، فأشبه اسمُ إ :)إن وأخواهتا(

 لفظا . الفاعل   ها املرفوعُ به لفظا ، وأشبه خربُ  املفعول  

ألن  ؛ُرفع الفاعل :ملم ُرفع الفاعل وُنصب املفعول، وجوابك :نظرية، كسؤالكـالالعلة اجلدلية 

ألن الفت  خفيف، واملفعول كثري يف كالم العر  فكان أوىل باخلفة  ؛وُنصب املفعول ،الضم ثقيل

  .(1)فهو أجدر بالضم ،قليلفاستحق الفت ، والفاعل 

هي األصل يف دراسة العلل التي تبنى القياسية؛ إذ العلة  :وحدود الدراسة وما يعنينا فيها هو

 عليها القياسات والقواعد األصولية النحوية.

                                            

 .م1373، 3، دار النفائس، بريوت، 62(  ينظر: اإليضاح يف علل النحو للزجاجي: 1)
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 املبحث األول: العلل النحوية يف املعرب واملبيّن من األمساء واألفعال، وفيه مطلبان:

 النحوية يف املعرب من األمساء واألفعال. العلل: املطلب األول

 توطئة:

حيزا كبريا من تراث النحاة واللغويني؛ ذلك أن القوم وجدوا  التعليل النحويشغلت قضية 

وأثبت مكانه، فام راعهم إال استقامة  ،أنفسهم أمام تراث سلقي باهر قد جاء القرآن فثبت أركانه

دها بني وهلذه بناؤها، وللثالثة تردّ  ،امن أين لتلك إعراهُب  ال يدرون بعدُ  ، وليونة البيان، وهماللسان

 وراء ذلك مقا يف التأصيل مرة أخرى عاّم حالتيها من البناء واإلعرا ، فراحوا يبحثون ترفا مرة، وعُ 

ري ذلك مما يندرج حتت الدرس من علة، وهل يطَّرد أو ال يكون به اطِّراد، وكيف يكون قياسها، وغ

املسائل األسامء واألفعال، وما يتعلق بذلك من  إعرا    :أول ما قابلهم فيه هوكان ف ّي، العلم

ه من كان اإلمام ابن الناظم ممن عرك نفسه وبناتم قد ، والتي جعلت من قضية اإلعرا  باهبا يةمالعل

 ن سبقه من أسالفه ومعلميه.م   شأنُ  هُ شأنُ  ،يف ذلك رشوح األلفية

 أوال: العلة يف إعراب األمساء:

 وطئة:ت

لذا رأى الباحث قبل الولوج يف مسائل العلل والتعليل احلكم عيل أي يشء فرع عن تصوره؛ 

معنى االسم سواء من جهة اللغة، أم من جهة االصطالح؛ املندرجة حتت با  املعربات أْن يوض  

 عىل أساس علمي رصني.قائام   علة اإلعرا  يكون احلكم يف بيانحتى 

 االسم لغة:

بالواو، ومجعه أسامء، مثل  وٌ م  س   :، وهو الرفعة، واألصل فيهموّ اسم مشتق من الّس  ": قال األزهري

 . (1)"ألن املعنى حتت االسم م تنوهيا عىل الداللة عىل املعنى؛قنو وأقناء، وإنام جعل االس

 االسم اصطالحا:

منهم ابن  ،فقد أشار إليه غري واحد من اللغويني والنحاة أما عن تعريف االسم يف االصطالح

                                            

 م. 2331، 1، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، ط13/73( هتذيب اللغة: 1)
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وغري  ،ما دّل عىل معنى مفرد، وذلك املعنى يكون شخصا :تعريف االسم هو": الرساج بقوله

 . (1)"شخص

 :شخص، وهو هنا أو غري   ،اشخص   ،ى معنيعىل معن   ما دّل  :فاالسم يف االصطالح هو وعليه

 اسم جنس عام يشمل صفة يشرتك فيها مجع من األفراد.

 ابن الناظم: عراب يف ااالسما عندعلة اإل

فقد أشار إليها يف قوله:  –موضوع البحث  –أما عن علة اإلعرا  التي أوردها ابن الناظم 

املعر ، وهو: ما سلم من شبه احلرف، ويسمى متمكن ا، وأن املعر  هو االسم املتمكن،  :أحدمها"

 . (2)"والفعل املضارع غري املتصل بنون التوكيد، أو بنون اإلناث

الرصف تنوين يبني كون االسم املعر  خاليا من شبه الفعل، " يقول:ويف موضع آخر 

فيستحق بذلك أن ُيعرب عنه باألمكن، أي الزائد يف التمكني، وعالمة هذا التنوين أن يلحق االسم 

 . (3)"واالسم الداخل عليه هذا التنوين هو املنرصف ،املعر  لغري مقابلة وال تعويض

 بن الناظم:ات نسبته إىل ـمن خالل ما سبق

االسم املعر  عن شبه احلرف، وهي علة  خلوّ  :يتض  أنه يرى أن العلة يف إعرا  االسم هي

 :من االسم هي قديمة يف الدرس النحوي؛ وعليه فإنه يرى أن العلة التي أ عر  العر   فيها املعر   

ي عرّ أو التّ  ،اخللوّ  (؛ وهي علة كام يقول أهل املنطق علة سلبية، أي ناجتة عن2خلوه عن سبب البناء)

اإلعرا  أم  ؟وليس إلجياد يشء، وهو ما جيدُّ منه يف النفس قضية أي اإلعاملني أقوى ،عن يشء

عليه إذا تنوزع يف إعرا  وبناء  وبناء   -ن البناء له عامل، وليس كذلك إ :إذا جتوزنا وقلناـــ   ؟البناء

 .فأهيام أوىل بالتقديم؟

                                            

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.26 -21(  األصول يف النحو: 1)

 .12 -12(  رشح ابن الناظم: 2)

 .223(  املصدر السابق: 3)

 ( شبه احلرف كام هو جممع عليه عند النحاة. 2)
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 عن علة اإلعرا ، وكأنّ لتي تتبادر إىل الذهن عند احلديث هذه بعض األحاديث والقضايا ا

واملعاين  ،البناء سببه الشبه املتنوع األقسام غويني والنحاة ثبت لدهيم يقينا أنّ من متقدمي اللّ  علامءنا

عن سبب البناء، وسار  ه خالٍ وه بأنّ مُ فلام حتولوا إىل املعر  وس   ،(1)يف االسم للحرف، كام رشحوا

 .فرتة وأخرىج، ومل يشذ عنه إال هنات بني النهف عىل هذا سلف إىل خل  النحاة من 

موضوع  –اإلعرا   البناء بشبه احلرف، وعلال ة؛ إذ علالعجالناهلل  امرمحه وابنه ومل يبعد الناظم

أو هناك،  ،باخللو عنه، ومل يكن يرتاءى يف األفق يف هذا العهد إال هذا، مع زيادة تعلل هنا –املطلب 

 ك.م يف هذا أو ذاوتقسي

 املناقشة والرتجيح:

ف كام أشار إليه ابن احلراخللو عن شبه ب التعليلأن  ، ومتحيص الفكر يتض وعند تدقيق النظر

الناظم مقبول باعتبار أنه مل يأت عن العر  سبب سواه عىل األقل يف الغالب من الدراسات 

ت إىل ، وقد وجهمجع من أهل االختصاصمعترب  عند السالفة، غري أهنا ال تعدو وجهة نظر وتأويل 

 :أمجلها يف اآليت عقلية نقدات هذا املسلك

 .هيلبه واإلشارة إأن سبب البناء نفسه يف االسم مل يسلم كام سبق التنويه 

 عليها يف مبدأ اللغة باألساس. إعامل السليقة عند العر  يتناىف مع تأويل علل مل ينّص 

عليها، ثم تصري عالمات عىل معان كامنة يف النفوس أن اللغات يف أصلها رموز يتعارف 

 ترتبط عهدا وذهنا هبذه املضامني، ومن ثم ال حيتمل هذا التأويل والتعبري.

 إىل أين يتوجه السبب الداعي إىل اإلعرا ؟ثّم فمن أين 

التي نجعلها منطلقنا يف التوضي   ض بعض األمثلةاستعرالبد لنا من اولإلجابة عليه: 

أال كقولك: )أبان املعّلُم املوضوع(، و)لقي الطالب املعلم(، و)ألقيُت السمع إىل املعلم(؛  ،واإلبانة

                                            

إقرار املعنى بدءا من القرن الرابع اهلجري حتى عنفوان التأليف يف  (  تبارت كتب السلف متونا ورشوحا يف1)

، والبديع يف علم العربية البن 3/321القرن السابع والثامن وما بعده. ينظر: التعليقة عىل كتا  سيبويه: 

 .1/16األثري: 
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عىل  اختلف إعراهبا، ففي كل مثال صار االسم داالّ  (1)ملا اختلفت دالالهتا (املعلم)كلمة  ترى أنّ 

ق عىل أهنا ملا اختلف إعرابه ووظيفته يف اجلملة، والكلمة معربة قد اتف ت داللتهى اختلفمسمًّ 

أو قد حصل  ،(2متحركة املعنى بحسب ما تقع يف اإلعرا ، ومعلوم أن اإلعرا  فرع عىل املعنى)

 . (3)له من تصاريف املعاين ما جعله حيتمل اإلعرا 

الداعي إىل معنى اإلعرا  وإعامله أصال هو انتقال املعنى وحتركه وتغريه، وعلة  يعدّ وهبذا  

ه احلرف علة مقبولة للبناء باعتبار ثبات معنى االسم املبني رغم تنوع أشب لكونه ؛البناء يف االسم

ففهم من احلرف كذلك ثابت املعنى رغم تغري تصاريفه يف الكالم،  وظيفته النحوية، وما هو إال ألنّ 

 أن اإلعرا  والبناء متامه عىل املعنى. الكالم السابق:

 الرتجيح:

عند املتقدمني تدور يف فلك  علة اإلعرا  يف االسممن خالل ما تقدم نقله ومناقشته يظهر أن 

كانت علة اإلعرا   ،مشاهبة احلرف هي:أنه ملا كانت علة البناء يف االسم  :مقتضاهاالعلة السلبية، 

، وهو توجه ال يف تقريره عن مشاهبة احلرف، وهو الذي أشار إليه ابن الناظم اخللوَّ  :وهيف االسم 

ال عالقة للمعنى إذ  املعنى؛ن اإلعرا  فرع عىل إ ببعضها، كقوهلم: ملّ ُس ولو يسلم من اعرتاضات 

بالشبه للحرف بأنواعه كام سبق، إال أن العلة املشهورة فيه هلا اعتبار حيرتم، وهذا مع األخذ يف 

 االعتبار الردود التي وجهت هلذه العلة.

، وإنام السليقة صالترجع إىل عدم وجود علة أومن ثم يرى الباحث أن علة البناء واإلعرا  

العربية يف البناء واإلعرا  والنقل عن العر  هو أكرب تعليل للظواهر اللغوية من اإلعرا  والبناء 

                                            

ا، وال شك أن (  واملقصود بالداللة هنا تغرّي املعنى بكونه تارة فاعال، وتارة أخرى مفعوال به، 1) وأخرى جمرور 

 داللة الرفع خمتلفة عن داللة النصب واجلّر كام أن لكل حالة داللة ختتلف عن أختها.

قاعدة اإلعرا  فرع عىل املعنى من القواعد املعمول هبا يف الفكر النحوي؛ إذ يتصل اإلعرا  اتصاال مبارشا  (2)  

 بمعاين الكلامت يف اجلملة. 

 ، مكتبة الشبا .133، والنحو املصفى: 11، دار املعارف، ط77 1/76يف: (  ينظر: النحو الوا3)
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اخللو عن  يف املتمثّلة ومثيلهام من أبوا  النحو، وعفوا نطلب من ابن الناظم؛ إذ العلة التي ذكرها

 كام بيّنّا.شبه احلرف يعتورها نقص 

 راب األفعال )الفعل املضارع(.ثانيا: العلة يف إع

 توطئة:

مل خيتلف النحاة يف تعريف الفعل املضارع، فهو من أعمدة اجلملة العربية، وأركاهنا الركينة، 

وقد اختص من بني أخويه  ،(1)فعل استحضار الصورة وحتريك املشاعر :وقد وصفه البالغيون بأنه

 باإلعرا .

ملضارعتها األسامء، ولوال ذلك مل جيب  ؛ دخلها اإلعرا إن األفعال إنام"قال املربد رمحه اهلل:  

 . (2)"أن يعر  منها يشء 

ذلك؛ أال وتعّدد داللته عند  ،املضارع واملستقبل :ومن هنا كان الفعل املضارع يقبل وقتني مها

 (،نحن نفعُل )و (،هي)أو  (،أنت تفعُل )و (،أفعل أنا) :وذلك قولك "ممثاّل :  ترى إىل قول املربد

 زيدٌ )و (،يقومُ  زيدٌ ) :تقول ،ا تقع مواقع األسامء يف املعنىألهّن  ؛وإنام قيل هلا مضارعة (،هو يفعُل )و

 . (3)"فيكون املعنى فيهام واحدا  (،قائمٌ 

 علة اإلعراب )للمضارع( عند ابن الناظم.

نواع وأما الفعل املضارع فمحمول يف اإلعرا  عىل االسم، فكان له ثالثة أ "قال ابن الناظم: 

من اإلعرا ، كام لالسم، فأعر  بالرفع والنصب إذا مل يمنع منهام مانع، ومل يعر  باجلر، ألنه ال 

يكون إال لإلضافة، واألفعال ال تقبلها، ألن اإلضافة إخبار يف املعنى، والفعل ال يص  أن خيرب عنه 

                                            

 م.2333، 1، املكتبة العرصية، بريوت، ط1/317(  ينظر: عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح للسبكي:1)

 

 ، عامل الكتب، بريوت.2/1(  املقتضب: 2)

 .2 -3/1(  املصدر السابق:3)
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 . (1)"أصال، فلام مل يعر  باجلر عوض عنه باجلزم

قال به  ،هي يف كونه مشاهبا لالسم، وهو رأي موجود عند النحاة وعليه، فإنه يرى العلة

 . (2)البرصيون

 املناقشة والرتجيح:

يتفق فقهاء العربية ومنهم ابن الناظم عىل أن العامل يف املضارع يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاهبة 

لته التي يستند كام سبق فهو تابع لالسم، وعامل إعرابه عامل معنوي، فكأهنا ع ،(3)املضارع لالسم

فلام كان  -مع أنه يرفع يف وسطه أيضا  -إليها، وعليه فسبب اإلعرا  يف الفعل هو بدء الكالم، 

االسم يف اجلملة االسمية يرفع البتداء الكالم، كان يف املضارع كذلك، واملقصود من رفعه أن ندلل 

م، وأما بناؤه مع نون التوكيد، أهنم أعربوه ملشاهبة االسم، وهو املعنى الذي أشار إليه ابن الناظ

ن مشاهبة االسم ع فيه أبعده اإلضافتني هاتنيونون النسوة فألهنام من خصائص األفعال، فوجود 

املقتضية لإلعرا ، فعاد إىل أصله يف األفعال؛ وهو البناء؛ ألن األصل فيها البناء، وهو أيضا ما 

 . (2)أشار إليه ابن الناظم بعد

 رأي وترجيح:

السليقة العربية مهوى هتفو إليه نفوس أربا  اللغة وحراسها، والتأويل ال حرج فيه،  ال زالت

ال حرج فيه أيضا،  –وهي ال غنى عنها  –والبحث عن العلل التي تبنى هبا وعليها قياسات األئمة 

ضمري بوجري ابن الناظم عىل ما جرى عليه األوائل ال تثريب فيه، ولكن أال ترى أن التعليل 

ذلك يف األفعال اخلمسة،  جيرخلروج املضارع عن اإلعرا  ضعيف، فلامذا مل  ؛وحرف التوكيد ةالنسو

                                            

 .17(  رشح األلفية: 1)

، 1، املكتبة العرصية، ط2/226: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني: (  ينظر2)

 م.2333

 .323، واملفصل يف صنعة اإلعرا : 3/1(  ينظر: املقتضب: 3)

 .16(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 2)
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أرى أن  االثنني؛ لذلكوهن مضارعات بامتياز، وقد دخل إليهن واو اجلامعة وياء املخاطبة وألف 

حديث العلة ربام كان البد منه للقياس، وال زال، ولكن بعد هذا ربام يكون إىل جانب علل 

من  عرا  هناك السليقة والتلقائية والتنوع احلادث من تقلبات املعنى، وهي معتربات أقوىاإل

 ، واهلل أعلم.التعليل املذكور يف كتب النحو
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 املبحث األول:

 العلل النحوية يف املعرب واملبيّن من األمساء واألفعال

 وفيه مطلبان:

 واألفعال.العلل النحوية يف املبيّن من األمساء املطلب الثاني: 

 أوال: املبين من األمساء:

 توطئة:

 أن سبب البناء يف األسامء: ذلك ـــ فيام أعلم ـــ أمجع أهل العربية قاطبة ومل يشذ منهم أحد

ألجل و البناء، إىل اإلعرا  من أصلها عن فخرجت - باحلرف شبهها يعني – االشبه الذي يعرتهي

تصنيفها عني يف عىل أشكال اختلفوا يف بعضها ـــ أ اويوردوهنراح النحاة يقنون هذه األشباه، ذلك 

ها مبنية لشبه احلرف، وهذا ما درج عليه منذ نشأة عىل أهنا كلَّ  متفقونولكنهم  ـــ أي األنواع حتت

 ل إال لقوة ما فيه رغم االعرتاض.النحو إىل العرص احلديث، وما بقي هذا التعلي

 رأي ابن الناظم يف علة بناء االسم:

أن البناء القائلة ب نظريةلواملكثرين ل تعاىل من املنارصين واملقننني، بل رمحه اهللبن الناظم اكان 

 لشبه احلرف، بل راح يرشح ويسهب يف أنواع الشبه. راجع يف االسم

االسم لشبهه باحلرف يف الوضع، أو يف املعنى، أو يف االستعامل، أو يف  يبنى": قال 

 . (1)"االفتقار

اإلمجال، ثم راح يف التفصيل لذلك والتدليل باألمثلة عىل هذه األنواع يف وجه ه عىل هذا رأي

والفضل  بذلك يسلك مسلك من تقّدمه من أهل العلموهو ، أو ثالث من سفره ،نحو صفحتني

 العلة. ، فامتاز بذلك عن غريه ممن تعرض لتلكتقننيالتفصيل وال، مع زيادة يف واإلحسان

 نقاش:

 :وهذه بعض نامذجهاا من الكلامت املبنية خرجت عن طوق هذا التعليل، كثري يرى الباحث أنّ 

                                            

 .12(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 1)



 

- 0611 - 

 :، والثانية مثل(وبعدُ  ،قبُل )أو ألجل الرتكيب، فاألوىل مثل:  ،الظروف املبنية من الوضع

ه السابق بياهنا جتري نواع الشبأ : أيُّ البد من إيراده وهو سؤالوهنا ، (ليل  هنارو)، (صباح  مساء  )

 الكلامت؟ عىل مثل هذه 

ا فيام مَض منها يشء ليس  بنّي وواض  يتمثل يف أّن األمثلة املذكورة اجلوا ال شك أن  مندرج 

واملفرتض أن التعليل جيرى جمرى القياس، وما افتعل العر  قياسا يف نحوهم إال  من أنواع الشبه،

إىل القياس ال يعدو  وكافة فروعه، وإال لصار التعليل الداعي ،ليجري جمراه طردا يف أبوا  نحوهم

 باالعرتاض.كونه اجتهادا فرديا تشابه ببعضه مثال، وهو عندئذ ُيشتبه فيه أنه قياس، فهو معلول 

فإن ذلك يستساغ عندما يكون بالفعل عىل  ،لل النحو عىل غالب احلالوإن قال قائل: عم  

 الغالب. هلذاالغالب، ولكن هنا قد تكون خملة 

وهي كلامت أعجمية، فهل هناك يف العربية حروف  ،)ويه(ـمة بالكلامت املختو :ومنه أيضا

ا بـ) جرى عليها بناءة يعجمأ شبهأو  ،أعجمية العقلية والقاعدية اإلجابة و !؟(ويهما كان خمتوم 

 بالطبع ال.

 ! فام بناها إذن؟ 

 .للشبهة احلرف يضاف إىل األوّ  ؛هذا خلل يف القياس الداعي إىل بناء األسامء ال شّك أن 

 ع  ف  )عىل وزن التي جاءت وآكدها يف نظري؛ بناء األعالم املؤنثة  وثالث االعرتاضات
 (الم

ام)كـ ذ  ق اشم و)، (ق ط امو) (،ح  احم و)، (ر  ج  ها منعُ  رُ تصوّ ألهنا أسامء عربية يُ  ؛كلامتالونحوها من  (،س 

ر بناؤها؛ ألهنا ال ا للمعنى والرسم، وال يتصورية متييز  وذكاللتمييز األنثوية فيها عن  ؛رصفالمن 

النحاة جيري عليها، وغري هذه االعرتاضات كثري، ولكن يغني  ابن مالك وغريه منشبه مما ذكره 

 .(1)؛ لقوهلم: )والفروع ال تشتبه(هذا

                                            

 لك يف اخلالصة:(  يشري الباحث بذلك لقول ابن ما1)

ـــــو ـــــا ه ـــــال أن ـــــاع وانفص  وذو ارتف

 

ــــــــتبه  ــــــــروع ال تش ــــــــت والف  وأن
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وغريه من النحاة ـــ رمحه اهلل تعاىل ـــ ض ما ذكره ابن الناظم استعرويرى الباحث رضورة ا

عىل وجه اإلمجال  لكي يتسنى احلكم، وهي باحلرف؛من أنواع الشبه  األسبا  الداعية إىل بناء االسم

 :واالختصار

ا عىل حرف الشبه الوضعي: فيشبه يف ذلك واحد، أو حرفني،  بمعنى أن يكون االسم موضوع 

 احلروف، ألن األصل فيها أن تكون عىل حرف هجائي أو حرفني.

 الوضع؛ أال ترى أنّ شبهها باحلرف يف ل مبنية؛فهي أسامء  ،"الضامئر"وأكثر ما يأيت ذلك يف 

 ."فهمنا"قوهلم: يف  "نا" مثلها:حرف واحد،  "فهمت"قولك: يف  "التاء"

 فاالستفهام مثالأن يكون االسم داال عىل معنى تدل عليه بعض احلروف:  الشبه املعنوي:

نْ "معنى من املعاين يدل عليها االسم  ْن أّوُل " :يف قولك "م  واألصل ، ؟"اجلنةالناس دخوال إىل م 

 فأسامء االستفهام ؟"خطئكأعرفت  صوابك من "قولك: ـكاهلمزة  يف هذا املعنى أن يؤدى بحرف

 ."أسامء الرشط"ومثلها يف ذلك  ،مبنية هلذا الشبه املعنوي إذن

احلرف فال يتأثر بام قبله  كام يستعمُل  أن يستعمل االسمُ  :يقصد بهو الشبه االستعمالي:

اسم فعل  "نصارم "فكلمة  ،"إنَّ احلقَّ واضٌ  "و ،"نصارم احلقَّ " عده، كقولك:بولكن يؤثر فيام 

ا،  بعدهما  ب  حرف نص   "إن"وكلمة  ،بعدهما  ب  ص  ن   ولذلك  ،استعامال فأشبهت األوىل الثانية  أيض 

 مثلها.بنيت 

ها، أن تكون هناك أسامء ال يعرف املقصود منها إال بغري :ويقصد به الالزم: يالشبه االفتقار

إىل مجلة الصلة، ومعروف أن احلرف ال فإهنا حتتاج لتوضي  معناها  "األسامء املوصولة" :ومن ذلك

  .(1)فهم معناه إال حني ينضم إليه غريه من األسامء واألفعاليُ 

 بنائه.اهلل ألنواع الشبه يف األسامء باحلرف، والداعية إىل  مهذا عرض ابن الناظم وغريه رمحه

ن هذا كالم طيب ومجيل رغم إ :ال نستطيع إال أن نقول وجزض املبعد هذا العرو 

وندعي  –أليس قد سلف بنا  هلذا احلكم؛االعرتاضات التي سبقت، ولكن ملاذا صار احلرف مطية 
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ب فيه ألنه ال تقلّ  ؛أن اإلعرا  جرى عىل الكلامت متحركة املعنى، إذن ابتنى احلرف –أنه صوا  

 ة.للمعنى، وهبذا تنتهي احلكاي

يرجع إىل افتقاره لتقلبات  ن البناء يف االسم املبنيإ :فإذا سأل سائل: هل تريد أن تقول بإمجال

 بعد.سيأيت كام ؟ أقول هذا جزء من اإلجابة املعنى

 ملبنيات:احياول الباحث أن يستعرض بعض لتحليل اإلجابة أكثر تكميال للفائدة وو 

 الضامئر: املتصل منها واملنفصل.

 ارة: للمذكر واملؤنث واملفرد واجلمع.أسامء اإلش

 .: املختصة منها واملشرتكأسامء املوصول

 وغري ذلك. ،والكنه ،واحلال ،واملكان ،أسامء االستفهام: التي يسأل هبا عن الزمان

 .أسامء الرشط

 األسامء التي تدل عىل معنى الفعل وال تقبل عالمته.تلك يقصد هبا وأسامء األفعال: 

 داد والظروف واألحوال.املركب من األع

 ."ويه"األعالم املختومة بكلمة 

الم "األعالم املؤنثة عىل وزن   ."ف ع 

  .(1)ا، وغريه"حيث"و، "اآلن"و، "أمس"بعض أسامء الزمان واملكان، مثل  

 ،كاملنادى املفرد العلم، يعرض هلا البناء يف استعامالت خاصةالتي سامء بعض األوهناك هذا، 

، "بعد"و، "قبل"وتعر  أحيانا أخرى، مثل  ،وأسامء تبنى أحيانا ،"للجنس النافيةال "واسم 

 ."أسامء اجلهات"و

 (مه)، و(صه)أو حرفني، وذلك مثل:  ،عىل حرف تبنىأن أسامء األفعال ليس مجيعها 

عىل ثالثة جاء تركيبها التي  (أسامء األفعال) :مثل ،ونحومها، بل كثري منها جاء عىل أكثر من حرفني

 م البناء فيها مجيعا.مّ السم، فلامذا عُ ابنية هو أقّل تركيب يف أحرف، و

فقد يف بعض حاالته،  (املنادى)و (،ال النافية للجنس)األسامء التي يعرض هلا البناء كاسم 
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 ألسامء؛ للعلة املذكورة.بناء يف اضعف اليُ مما هذا وال شّك أن عنى! امليف هلا تقلبات  مع أنبنيت 

، (اللتان)و (،اللذان)و (،هاتان)و (،هذان) :ملاذا استثنى النحاة من اإلشارة واملوصول

باملثنى وال  تحقان امللم اأعربوهف ا من األسامء التي عارضها ما قّوى جانب االسمية فيها،وغريه

إن اجلمل الواقعة بعد هذه املستثنيات اردها، بل يالزمها ويطال يزال الشبه االفتقاري  هلا؛ إذ إنّ  مزية

 أي ليس فيها معنى. ،ال حمل من إلعرا 

االعرتاضات، وقد سبق ال يسلم من أن الشبه باحلرف وبناء عىل ما تقّدم فإّن الباحث يرى: 

ق أيضا بام سب منتقدٌ  غري متحركة املعنى يرجع لكوهناتبني أن التعليل بالبناء؛ منها، كام  عرض بعض

 فام الرأي إذن؟ ،(املنادى املفرد)و (،ال النافية للجنس)سم ايف بناء 

 رىي ولكن ،(1)هوراءطائل رائع ال ذهني  ٌل م  هذه الدراسة ع   :يقولالنحاة فيعرتض بعض  

 ،ينسف التوليد النحوي العلل، ومن ث مّ ينسف االجتهاد يف البحث عن  قدهذا الرأي  أنّ  الباحث

  ، غري أنه ال جيب اإلكثار منه، بل يكتفى فيه بقدر.مرونة اللغة الذي يؤدي إىلواللغوي 

اوال أستطيع  لسلفنا، ولكن أرى أن التعميم  واملخّلد هذا الرتاث الرائععن   أن أرض  صفح 

وبعضها غري دقيق، وأن  ،النقص، وأن بعض هذه العلل صحيحةبعض يف سبب بناء االسم يشوبه 

ظروفه يف لفظه ومبناه ول عىل قدره ي من االسم عىل حدة، تفّص ني قائمة بكل مبنتأو اثن ،علة

 من غريهم؛ إذ الال يعدوهم إىل الدارسني  واألقيسةومعناه، وهو أمر حيتاج إىل تنظري ألهل التوليد 

تعقيد الدراسة، وربام انرصفوا عنه فخرسنا امتدادا لعربيتنا نحن  قد يؤدي إىل يفيدهم يف يشء، بل

يف أمس احلاجة إليه، واملقام ال يسع أكثر من هذا تفصيال، ورأي ابن الناظم قد سار عىل در  

 بالنقاش الذي أسلفناه، واهلل أعلم. نعنىالعلامء ممن سبقوه، وهو قد أوسع األمر رشحا، ولكننا 
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 :ألفعالثانيا: البناء يف ا

 :توطئة

األصل يف األفعال البناء، هكذا صدر احلديث عن بناء الفعل قديام، وقد لوحظ إعراض كثري 

منهم عن العلة يف بنائه قديام، وتركيزهم عىل البناء نفسه، والذي علل منهم لبنائه علله باستغناء 

يت نقاش ذلك يف وسيأ، هاالختالف الصيغ الختالف املعاين التي تعتور ؛املبني عن اإلعرا 

 صفحات البحث بإذن اهلل.

 رأي ابن الناظم:

 البناء؛األصل يف األفعال "كأصحا  املذهب البرصي يف النحو يرى ابن الناظم أن: 

الستغنائها عن اإلعرا  باختالف صيغها، الختالف املعاين التي تعتور عليها، فجاء مثال املايض 

، وبني األمر عىل السكون، (د  ع  ق  )، و(قام)لفت ، نحو: فبني املايض عىل ا ،واألمر عىل وفق األصل

لشبهه به يف اإلهبام والتخصيص،  االسم؛محال عىل  ؛، وأما املضارع فأعر (اقعدْ )، وقمْ )نحو: 

 . (1)"ودخول الم االبتداء، واجلريان عىل حركات اسم الفاعل وسكناته

أن  يرون الذينبعض النحاة  مذهبيذهب ـــ رمحه اهلل ـــ مما سبق يتض  أن ابن الناظم    

 .يأيتالختالف املعاين، وهو مدفوع بام  ؛اختالف الصيغ :علة بناء األفعال

أن اإلعرا  فرع عن املعنى، وأن كثرة دوران املعنى تؤكد يف علم العربيّة عروف من امل

اإلعرا  من واختالف املعاين سبب للبناء، بل الذي أفهمه أن  ،إعرابه، فكيف يكون كثرة الدوران

كثرة املعارف واختالفها، وأن البناء املوصوم به احلرف ألجل أن معناه يف نفسه ناقص حيتاج إىل 

 ولتوضي  ذلك:غريه، 

مرتبط بزمن، فهو يدعوه إىل اإلعرا ، واألصل فيه  لكونه يف نفسه حدٌث  ؛الفعل ثقيل املعنى

 البناء.

                                            

 .11 -12(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 1)



 

- 0611 - 

 . (1)"بنىيواإلضافة منتفية عن الفعل فوجب أن  ،عوليةواملف ،املعاين املوجبة لإلعرا ؛ أعني الفاعلية

اجتلبت أعني عند البناء باألخص، وإذا جاءه اجلر  ،، وهي حركة ثقيلةاجلرَّ الفعل عدم حتمل 

 .(2)نون الوقايةنون تقيه من الكرس سامها النحويون: 

 ؟!لفعل يف غالب أحواله إذنيتبني يل مما سبق أن التعليل ناقص، ويأيت عليه النقد كثريا، فلامذا بني ا

 يرى الباحث أن الفعل بين لعدة أسباب:

 التنوع يف اللغة بني املبني واملعر ، وهو غاية لغوية أصيلة.قصد  .1

 هذا بالبناء، واهلل أعلم.عىل أن املبني من األفعال مل جتر به املعاين فكان لزاما أن ينبه  .2

آكد من هذه التعليالت التي انربى ا، السليقة العربية التي ال علة فيها وال تأويل هل .3

 النحاة لتوضيحها وتكّلفها.

 طلبا للخفة. ؛ثقل معنى الفعل باحلدث والزمان، فكان حريا أن تثبت حركته .2

وله قاعدة، وهذا يقوي أن البناء  ،احلركة كاحلرف وليس ثابت   ،الفعل بناؤه متحرك .1

 ل به.وال يعلّ  ،فيه من طريق غري االسم

، ولكنه خروج عن ال شّك أن يدخله بعض النقص جتهادالا با يكون من كل ما  .6

 .به اجلمودُ  رتك  املألوف من القول جدير أن حيرك الذهن ويُ 

حماكاة العر  اخللص األوائل فيام قالوه وعرفوه ونزل القرآن به فثبت أركانه وقوى  .7

 .، وهذه من أقوى العلل يف نظر الباحثدعائمه

علة املستنتجة منه تكون أجدر بالقبول واإلعامل، والنظر إليها فإذا كان احلديث هكذا فإن ال

 نظرا سديدا.
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 املبحث الثاني

 ، وفيه مطلبان:العلل النحوية يف املرفوعا ت والنواسخ

 العلل النحوية يف املرفوعا ت: املطلب األول

 توطئة:

خر تتنوع أبوا  النحو ويتداخل بعضها يف بعض، فليس با  نحوي إال وله صلة ببا  آ

يشابه يف نوع ما؛ ولذلك وجدنا علامءنا من املتقدمني جيمعون النظري إىل نظري، ويلحقون الشبيه 

بالشبيه فقسموا النحو إىل ثالثة أبوا  هي: با  املرفوعات، وبا  املنصوبات، وبا  املجرورات، 

دأ واخلرب وما يتبعهام املبت :املرفوعات يف العربية يف األسامءثم ذيلوا تقسيمهم هذا بتوابع ما تقدم، و

 املضارع. الفعُل  :واملرفوع يف األفعال ،ونائبه والفاعلـــ وله حديث الحق  ـــ

أن كثريا من النحاة ربطوا علة  الباحث إىل فام علة الرفع يف املرفوع، ولعل من الواجب أن ينبه 

، وأمهه هو إيراده بد منال األمر تفصيٌل  ىل اجلملة، ولكن يف احلقيقة يبقى يفالرفع بعلة اإلعرا  ع

 مهية؛ إذ رفعنا، وهي قضية العامل.دخول قضية يف حوارنا شديدة األ

 أوال: الرفع يف األمساء املرفوعة:

 ـــ مطلب مستقل بإذن اهلل يأتيان يفسو ـــ وخرب إنّ  ،واسم كان ،واخلرب ،املبتدأ تشملو

 ، ونائبه.والفاعل

  قولني:عىلرافعه  أما املبتدأ فيختلف النحاة يف

لبرصيني، وقيل هو جلمهورهم، وزاد ا ونسب هذا القول إىلوهو االبتداء،  ،معنوي :األول

أما و ،أنه بسبب ما يف النفس من معنى اإلخبار عنه، وقد نسبت هذه الزيادة إىل الضعف هم:بعض

 . (1)هنام يرتافعانأأنه يرتفع باخلرب، و فريونالكوفيون 

هو ما و ،االبتداء :العامل عرض احلائط، والرأي يف السبب أنهوكأهنم قد رضبوا بلزوم سبق  

 عليه أكثر أهل اللغة.
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  .(1)ءوقد ترج  عندهم كم سبق من هذا كله أن السبب والعامل يف رفع املبتدأ هو االبتدا

 رأي ابن الناظم رمحه اهلل تعاىل:

 ،االبتداء يف املبتدأ:العامل  أنبتبنى رأي البرصيني الراج  الذي يقول  نجد أن ابن الناظم

وال خالف عند البرصيني أن املبتدأ "فقال رمحه اهلل:  فيهورد ما سواه، بل نسبه إال ما ال خالف 

 .عىل ما جرى عليه القدماءيف ذلك وهو جيري  ،(2)"مرفوع باالبتداء

ذا أن العلة أهون من كل ه تقدح يف ذهنيهذه األقوال املتعددة واملتناقضة يف رافع املبتدأ 

ربام يكون أهون من  القول بالعلةهو االبتداء، ولكن كام سبق فإن  ااخلالف، رغم أن عندهم  راجح  

 يف: تتمثل وجهة نظري منهذا كله، والتي أراها 

عن  اوبعد   عىل اعتبار أن ليس فيها تكلٌف  سمعُ رأي يُ  أن العلة هي االبتداء أوجهُ  اعتبار

 القصد.

ن االسم خفيف املعنى، حدث من غري زمن فناسبه إ :ن يقالأ يف رأي الباحث:واألقرب منه 

 ؛وهي الضمة، وصارت له أصال، فلام تغري معناه يف اجلملة ميز بالفتحة يف النصب ،حركة ثقيلة

 .العتبار املعنى اجلديد

أن التأويالت األخرى ال تسلم من النقص والتدافع، بل فيه عند الباحث ال شك هذا، ومما 

 عليها. الردّ يف سواهم  نْ ، وقد كفى العلامء م  اأحيان والغرابة

أن األسامء رفعت  األقر  إىل الصوا : قول من يرىومن خالل ما سبق يتض  للباحث أن 

مكمل له، وهو مرتبط  وحديث ،العتبار أن علة الرفع تابعة لعلة اإلعرا  ؛يف مواضع الرفع

؛ الضمة :وهي ،صار ضعيفا فناسبه حركة ثقيلةا ، وإذا كان العامل معنويًّ بالعامل؛ إذ يتأثر ذلك به

ناسبت بدء الكالم لإلسامع، وهذه العلة معتربة يف فصوهتا يف الوقع أقوى  وألنّ  البتداء الكالم؛

 علم األصوات، وهو جزء من علم اللغة العام وخادم له.
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 رافع اخلرب:

 يقل بغري هذا إال من ادعى يف أن اخلرب هو معمول املبتدأ، ومل ام أعلم ـــفيـــ مل خيتلف األئمة 

عامل املبتدأ أن العامل فيهام واحد يف غري االبتداء يف املبتدأ، وهو أن العامل فيهام يشء خارج عن 

  .(1)العمومعىل جهة  هذا رأي النحاة  املبتدأ :االبتداء. فاخلرب إذن عامل الرفع فيه هو

 رأي ابن الناظم رمحه اهلل تعاىل:

  .(2)"وأما اخلرب: فالصحي  أنه مرفوع باملبتدأ "قال ابن الناظم: 

وقد جرى حديث النحاة بعامة عىل أن رافع اخلرب هو املبتدأ، وقد وصفه ابن الناظم كام رأينا  

 بأنه القول الصحي .

، األخرى عي، وال ينظر إىل األقوال الشاذةوطبالقول بأن رافع اخلرب هو املبتدأ بدهي هذا، و

ومها  ،هو مكمل له يف املعنى ؛ إذامل ألن يكون اخلرب مرفوعا تبعا للمبتدأأال يرتك احت نولك

 مفيدا يؤدي كل واحد منهام دوره فيه. معن ىيتوارثان 

 سبق ذكرها يف غري موضع من هذا البحث،أن حديث السليقة العربية التي الباحث: رى ي

ا لهتكون وحديث تكميل اخلرب للمبتدأ في أو املشاكلة، وباعتبار أهنام  ،ملجانسةيف الرفع من با  ا ابع 

يف رفع اخلرب بعد املبتدأ، واهلل  للتعليلمرفوعان مكمالن يف مجلة جنسها واحد؛ كالمها يصلحان 

 أعلم.

 رفع الفاعل ونائبه:

 :توطئة

احلديث عن رفع الفاعل هو حديث عن رفع نائبه بالرضورة؛ ألهنام يقومان مقاما واحدا، إن 

أو الظهور، وهو  ،الفعل الذي يسبقه يف حاالته من اإلضامر :الفاعل هو عية أن رافمع أهل العربوجُي 

العمل يعمل يف يف أو املفاعيل بأنواعها، فأنت أمام عامل قوي  ،نفس العامل الذي ينصب املفعول

                                            

 .1/227(  ينظر: النحو الوايف: 1)

 .76(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 2)
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 إذ الفعل هبذا أقوى أسبا  اإلعرا  إىل اآلن. ؛أو أربعة، وهو ما يستدعي وقته ،أو ثالثة ،شيئني

 ي ابن الناظم رمحه اهلل:رأ

ألنه لو تقدم عليه  ـــ وال يكون إال سابقا له ــــيرى أن رافع الفاعل هو الفعل السابق له 

لتحولت اجلملة من شكلها وتركيبها الفعيل إىل تركيب اسمي؛ حيث رشط النحاة لتعيني نوع اجلملة، 

الذي يسبق االسم هو رافع له عىل ريى أن الفعل بكل حاالته فوفرقوا بني نوعيها بام تبدأ به؛ 

ألن الفعل يفتقر إليه معنى واستعامال، فلم جيز تقديم  الفعل؛الفاعل كاجلزء من "الفاعلية، يقول: 

 . (1)"الفاعل عليه، كام مل جيز تقديم عجز الكلمة عىل صدرها، فإن وقع االسم قبل الفعل فهو مبتدأ

ا ويقول ، أو اسم ُل ع  فْ أو ي   ل  ع  م عىل طريقة ف  ه فعل مقدّ الفاعل: هو االسم املسند إلي": أيض 

  .(2)"يشبهه

قال أبو إسحاق يف رفع الفاعل ونصب املفعول: إنام فعل ذلك للفرق ": قال ابن جني رمحه اهلل

ا؟ قيل: الذي فعلوه  ،بينهام  أحزم؛ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهال عكست احلال فكانت فرق ا أيض 

فرفع الفاعل  ،وقد يكون له مفعوالت كثرية ،كون له أكثر من فاعل واحدوذلك أن الفعل ال ي

ونصب املفعول لكثرته، وذلك ليقل يف كالمهم ما يسثقلون، ويكثر يف كالمهم ما  ،لقلته

 . (3)"يستخفون

فتميز  ،يف مجلة ربام يكون فيها أكثر من مفعول : وجودهسبب رفع الفاعل إنّ  هذا، وقد قيل

 ملفاعيل.بالرفع عن نصب ا

أو  ،وهذا يف ميزان النقد معترب ومعقول؛ إذ يكون التميز به، هذا باإلضافة إىل العلة األوىل

 العامل األول.

بل يسري يف اجتاهه،  ،ال جيانبه الصوا  التعليل بام ذكر أنيرى الباحث من خالل ما سبق: 

                                            

 .118(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 1)

 .117(  املصدر السابق: 2)

 .2للكتا ، ط، اهليئة املرصية العامة 1/13(  اخلصائص: 3)
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 كونُ  فصّ   ،هام مسند إليهأوجه، وهي مشاهبة الفاعل للمبتدأ يف أن كلي هيإضافة إىل علة أخرى 

 مطلق االبتداء، واهلل أعلم. :ر يف علتهرّ ها باملبتدأ، والذي قُ يبا تشالفاعل مرفوع  

 رفع الفعل املضارع:

وكأن احلديث كان الزما منه  مستفيضا ملاذا أعر  املضارع؟ احديثحتدثنا يف إعرا  املضارع 

أنه  :عيد جزءا من حديثنا السابق فيه، وخمترصهمني أن نسترفع املضارع فهو إعرابه، لذا أرانا ملز  

كالم، والرفع هنا يستدعي تدقيقا يف العلة، وقد ؛ لكونه يف بدء السليقة والتلقائية باعتبار أعر 

اختلف النحاة فيه بني قول ارتفع بالتجرد، وآخر يقول: ارتفع باملشاهبة، وقول يقول ارتفع بأحرف 

  .(1)املضارعة

 ه اهلل:رأي ابن الناظم رمح

والرافع له إذ ذاك إما وقوعه مع االسم، وهو قول البرصيني، وإما "قال ابن الناظم رمحه اهلل: 

 . (2)"وهو قول الكوفيني، وهو الصحي  ،جتريده من الناصب واجلازم

التجرد عن الناصب واجلازم، وهو سبب خمتص  :سبب رفع املضارعفقد نص رمحه اهلل عىل أن 

قة بإعرابه؛ فإنه يميز رفعه عن النصب واجلزم، ويصوبه رغم أنه قول وليس له عال ،برفعه

 .رغم أنه برصي املذهبـالكوفيني، ويرد قول البرصيني بأن علة الرفع هي مشاهبة االسم 

وقوعه موقع االسم، ال خيلو إما أن يريدوا به أن رافع  :رافع املضارع :ألن قول البرصيني "قال رمحه اهلل: 

، أو منع منه (يقوم زيد)موقع ا هو لالسم باألصالة، سواء جاز وقوع االسم فيه، كام يف نحو:  املضارع وقوعه

وقوعه موقع ا هو لالسم  :أن رافع املضارع :وإما أن يريدوا به (،جعل زيد يفعل)االستعامل، كام يف نحو: 

ا، فإن أرادوا األول فهو باطل برفع املضارع بعد )لوال( ألنه موقع ليس لالسم  ؛التحضيضوحروف  ،مطلق 

ا  لالسم صال  موضع ألنه ؛الرشطية( إن) بعد املضارع رفعلعدم ؛باألصالة، وإن أرادوا الثاين فهو باطل أيض 

فلو كان  (،6)التوبة، من اآلية:چې  ې   ى  ى  ائچ :تعاىل قوله نحو يف باجلملة، كام

                                            

 .2/223(  ينظر: اإلنصاف: 1)

 .273(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 2)
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ا ملا كان بعد ) :الرافع للمضارع ا، والالزم منتٍف وقوعه موقع االسم مطلق  ، فامللزوم إن( الرشطية إال مرفوع 

 . (1)"كذلك

 ،علة رفع املضارع جيدا، فالقول عنده واحد أن الرافع هو التجرد استظهره هذا يدل أنه وردّ 

ويرده برفع  ،وبقاؤه عىل األصل، وجيعل رده عدم جواز وقوع املضارع موقع االسم باألصالة

تصا باالسم، وال باإلطالق، ويرده بكون املضارع ال يرفع بعد وهو ليس خم (،لوال)املضارع بعد 

 .سمصال  لالوهو موقع  ،الرشطية (إن)

ورد الشبهة عنه يف كونه  ،قوي وسليمهو رأي ه بالتجرد كون املضارع معلول رفعُ ال شك أّن 

نا هبا، مأن املشاهبة وقعت يف أصل اإلعرا  وسلّ  :حيتاج إىل نظر، والنظر هومما ليس للمشاهبة 

وهو النتيجة التالية هلذا اإلعرا ، فهام مكمالن وليسا متناقضني، فال  ،فلامذا مل نسلم بكونه مرفوعا

 ويوّفق. ينبغي أن يرد هذا هلذا، بل جيمع بينهام

 رأي وترجيح:

الفعل املضارع شبه االسم كام اإلعرا ، وقد يرى الباحث من خالل ما سبق أن علة رفع 

ونرى أن اإلعرا  ورد  ،أو التجرد عن الناصب واجلازم، وهي علة سلبية ،جع إليهفلري ناقشناه قبُل 

ل يف اآليت هنا طبعا ألسبا   :جتم 

 .وروده عن العر ، وهو حجة يف نفسه ال حيتاج إىل تعليل .1

باالسم  مما يؤّكد شّدة شبهه ؛إمكانية جمي املصدر الرصي  من الفعل املضارع .2

 باالسم. ما يرج  املشاهبة، وهو الرصي 

يكون يف بعض احلاالت ف ،مشاهبة املبتدأ :مشاهبة االسم يف بعض اخلواص، ومن هذه اخلواص .3

 ، وغريها من اخلواص التي يستدل به عىل ما رجحه الباحث.مصدرا مؤوال

يف رفع املضارع دون تصادم بينها، وأوالها  اسبب  كانت علة وتلك األسبا  جمتمعة ومتوالية 

  اعتبار.وهو إىل جوار اعتبار الورود والسليقة العربية التي تعلو فوق كل ، لوّ التجرد واخل :بالطبع

                                            

 (  املصدر السابق.1)
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 املبحث الثاني

 العلل النحوية يف املرفوعا ت والنواسخ، وفيه مطلبان:

 املطلب الثاني: العلل النحوية يف النواسخ:

 توطئة:

 (،كاد وأخواهتا)و (،كان وأخواهتا) :النواسخ تنقسم يف رشوح النحاة إىل نواسخ فعلية، وهي

البد  حديٌث  ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب، ونواسخ حرفية عىل العكس من ذلك يف العمل، ولكل   هوهذ

 من الغوص فيه.

 :أوال النواسخ الفعلية

اخلرب، وهذا يف نصب تغيريه إىل الو إبقاء الرفع يف االسم، قائم عىل مشهورمعروف  وعملها

اعتبار الرفع يف أسامئهن  : إنّ شاهبة اجلملة الفعلية، أيمل تيجةيف غالب حديث النحاة بأنه نمعلل 

 مشابه للمفعول بعد رفع الفاعل.الفاعل، واعتبار النصب يف خربها  حممول عىل

 ،ويصري اسمها ،فرتفع املبتدأ ،فهذه األفعال كلها تدخل عىل املبتدأ واخلرب"قال ابن جني:  

 كان زيدٌ ) :تقول ،ه باملفعولوخربها مشبّ  ،بالفاعل هواسمها مشبّ  ،ويصري خربها ،وتنصب اخلرب

 .(1)(...اجالس   جعفرُ  ظّل )و (،امرسور   أصب  األمريُ )و (،اصار حممد كاتب  )و (،قائام  

 رأي ابن الناظم رمحه اهلل:

كان )ومل يبعد ابن الناظم رمحه اهلل عن النحاة؛ إذ كان تعليله كام تعليلهم يف هذا؛ أن االسم بعد 

 ل، واخلرب انتصب تشبيها باملفعول.ارتفع تشبيها بالفاع (اوأخواهت

، فإهنم أدخلوها عىل املبتدأ واخلرب، عىل نسبة معانيها إىل (كان وأخواهتا)وذلك ": قال رمحه اهلل 

ا بالفاعل، ونصبوا اخلرب  ا باملفعول، سواء تقدم أو تأخر، تمضموهنا، ثم رفعوا هبا املبتدأ تشبيه  شبيه 

ا عمرُ )، و(قائام   يدٌ كان ز)نحو:  ا (،كان سيد  ، واملنصو  خرب   . (2)"ويسمى املرفوع يف هذا البا  اسام 

                                            

 ، دار الكتب الثقافية.36(  اللمع يف العربية: 1)

 .32(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 2)
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 :أو العلة يف التغيري احلادث من الناسخ يف اجلملة ،فرأى ابن الناظم رمحه اهلل أن العامل

 إجراؤها جمرى اجلملة الفعلية.

عىل  (كان)دخول "فقال رمحه اهلل: وقد فرس ذلك تفسريا رائعا يف بداية حديثة عن علة التغيري 

ها أن تنسب معانيها إىل املفردات، ال ألهنا أفعال، وحق األفعال كلّ  القياس؛املبتدأ واخلرب عىل خالف 

ليته )؟ و(هل جاء زيد)إىل اجلمل، فإن ذلك للحروف، نحو: )هل( و )ليت( و )ما( يف قولك: 

الكالم فأجروا بعض األفعال جمرى احلروف،  ، ولكنهم توسعوا يف(منك أفضل   ما أحدٌ )، و(عندنا

 . (1)"فنسبوا معانيها إىل اجلمل

أن دخول األفعال الناسخة عىل اجلملة االسمية هو عىل خالف من خالله نصه ذاك: رأى قد ف

األصل، وأن ذلك من توسع أهل اللغة يف الكالم يف إجراء األفعال جمرى احلروف، وهو تفسري رائع 

هو يوض  التغيري الطارئ عىل اجلمل بدخول النواسخ ربام للتنبيه عىل أنه عىل خالف مل أجده لغريه، و

 املعتاد، واهلل أعلم.

وغريه من النحاة التغيري احلاصل بدخول األفعال الناسخة باشتباه اجلملة  إن تفسري ابن الناظم

: ملاذا اعتربها فادهم هو تأويل حسن، وال يرده إال سؤالة بدخول الفعل باجلملة الفعلية، االسمي

ملاذا مل يغريوا مسامها إذن؟ وملاذا ثم النحاة بعد دخول الفعل مجلة اسمية دخل عليها النواسخ؟ 

جعلوها شبها ومل يرحيوا أنفسهم ويسموهنا فعلية مثال مبدوءة بأفعال ناقصة؟ ال شك أن األسئلة 

 حتتاج إىل إجابات ربام تكون إجابتها يف الرأي الالحق.

أن التغيري احلادث يف اخلرب هو لتمييز اخلرب عن االسم لعدم االشتباه؛ ألن هناك  باحث يرى ال

ربام يشتبه فيها اسمها بخربها لو ظلت كام هي، وهذا تأويل استسغناه هناك يف رفع الفاعل مع  مجال

 املفعول، واهلل أعلم.

 ثانيا: النواسخ احلرفية:

مع اختالف العمل؛ إذ العمل هنا معكوس، والعلة النواسخ احلرفية شقيقة النواسخ الفعلية 

                                            

 .32(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 1)
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 :عند ابن الناظم نستعرضها فيام يأيت

 رأي ابن الناظم:

إن وأن )من احلروف ما استحق أن جيري يف العمل جمرى )كان( وهي: "قال ابن الناظم: 

خر، ملا فيها من سكون احلشو، وفت  اآل ؛. وهذه احلروف شبيهة بـ)كان(( ..وليت ولكن ولعل وكأن

ليكون املعموالن معها كمفعول قدم، وفاعل  ؛ولزوم املبتدأ واخلرب، فعملت عكس عمل )كان(

 . (1)"أخر، فتبني فرعيتها، فلذلك نصبت االسم، ورفعت اخلرب

ها عن األفعال تتبني فرعيلت (كان وأخواهتا)عكس عمل  :أن العلة يرىتبنّي لنا أن ابن الناظم 

 الناسخة.

ن( وأخواهتا، أ)ـإنام وجب النصب ب" لوراق إىل إيراد علة أخرى فقال:هذا، وقد ذهب ابن ا

)أن( اخلفيفة مشاهبة ل )أن( الثقيلة يف الصورة واملعنى، فمن حيث وجب أن تنصب تلك  ألنّ 

  االسم، نصبت هذه الفعل، وما ذكرناه من أخواهتا حممول عليها، ووجه احلمل: أن هذه احلروف

)أن( يف إجياهبا لكون ـللمستقبل كوقوع )أن( له، فلام كانت مشاهبة لأعني )أن وكي وإذن(  تقع 

 . (2)"الفعل املستقبل، نصبت ال غري، كنصب )أن(

الثقيلة الداخلة عىل األسامء جاء مشاهبة للنصب يف  (نّ )أأن النصب يف  يقتيضوهذا الرأي  

 اخلفيفة يف املضارع. (نْ )أ

أن هذه احلروف نصبت االسم  منهام يذهب إىل األولفعلم من ذلك أننا أمام رأيني معتربين، 

لذلك وبني فرعيتها، تليكون املعموالن معها كمفعول وقدم، وفاعل أخر، فت؛ أبقت اخلرب مرفوعاو

 (ن)أنصبت مشاهبة لـ (إن وأخواهتا)أن  من الرأيني يذهب إىل نصبت االسم، ورفعت اخلرب، والثاين

وحسن  ،ال دليل يرج  أحدمها، إال أن الرأيني لكل وجاهتهاخلفيفة التي تنصب الفعل املضارع، و

إضافة إىل أن هناك رأيا ثالثا يف املسألة يذهب إىل  املخرج منه، غري أهنام بعيدان عن مضمون املسألة،

                                            

 .117 -116(  املصدر السابق: 1)

 . م1333، 1مكتبة الرشد، ط، 133النحو:  (  علل2)
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أشبه اسمها املنصو  املفعول به ف ،لمفعول الواحدلملشاهبتها الفعل املتعدي  ؛أهنا نصبت الفعل

  .(1)لفظ ااملرفوع الفاعل ، وأشبه خربها لفظ ا

للناسخ هنا عن  متييزالنصب قد جرى فيهام  والذي يراه الباحث من خالل ما سبق: أن علة

أن يقع عكسا؛ ألنه ال بديل عن ذلك، والنفس ترى أن  من البدهيالناسخ هناك يف األفعال، وكان 

  أعلم.الختالف نوعي اجلملة، واهلل ؛التعليل بأنه ملشاهبة عمل املتعدي بعيد

                                            

م، والرد عىل النحاة 2338، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1/213(  ينظر: رشح كتا  سيبويه للسريايف: 1)

 م.1373، 1، دار االعتصام، ط131البن مضاء: 
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 املبحث الثالث

 العلل النحوية يف نصب املفعوال ت وما أحلق بها، وفيه مطلبان: 

 .املطلب األول: العلل النحوية يف املفاعيل:

 توطئة:

يف األصل: مخسة هنا معربة يف كواملفاعيل التي جرى ذكرها يف كتب النحاة، والتي ال خيتلف 

واملفعول معه، وهذه  ،له فيه، واملفعول واملفعول املفعول به،املفعول املطلق، و هي: ،مفاعيل

 ب الفعل، فام الذي دعا إىل نصبها؟ املفعوالت هي املفعوالت املبارشة للنصب بسب

املفعوالت مخسة أرض : مفعول به، وقد تقدم ذكره، " قال ابن الناظم يف بيان عّدها:

 . (1)"ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه

 ة يف نصب املفاعيل عند النحاة:العل

هو با  كبري يف إذ  ؛: ملاذا نصب املفعوللإلجابة عنـــ فيام أعلم ـــ مل يتعرض النحاة 

 علة نصبه.من انشغاهلم بـ فكان انشغاهلم بأنواعه أكثر   ،العربية

 العلة يف نصب املفاعيل عند ابن الناظم:

الرغبة يف التغاير بني الفاعل  تتمثل يفق العلة يف نصب املفاعيل عند ابن الناظم كام سب 

 ،فرفع الفاعل كي يتميز ،واملفاعيل منصوبات كثر ،واملفاعيل بعد، وهو أن الفاعل مرفوع واحد

 .ت املفاعيل منصوبة من با  املخالفةفبقي

ل ابن وقيمكن أن يقال بووال شّك أن النقاش يف هذه القضية مشابه لصنوه يف رفع الفاعل، 

 .متييزا هلا عن الفاعل ا بالفعل املبارش هلا بعد الفاعل؛مجيع نصبت أهناب :الناظم

 ؛نصب املفعول جاء من با  التنوع يف اللغة احلادث من تنوع احلركاتوالذي أراه: أن 

 إنام هيومتييز النطق، وأراه ال خيرج عن ذلك، والتأويالت التي يرتنم هبا النحاة  ،لتدريب الفم

 .عقلوإعامل لل ات،اجتهاد

                                            

 .133(  رشح ابن الناظم عىل األلفية: 1)
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 املبحث الثالث

 العلل النحوية يف نصب املفعوال ت وما أحلق بها، وفيه مطلبان: 

 املطلب الثاني: العلل النحوية فيما أحلق باملفاعيل:

 توطئة:

وهبذا يندرج  : هي تلك األسامء التي جرت جمرى املفاعيل يف احلكم اإلعراب،ما أحلق باملفاعيل

، واحلال، واملنادى، واسم إن وأخواهتا، واسم ال النافية للجنس، التمييزكاألسامء املنصوبة،  :حتته

ا من با  التجّوز:واالستثناء املتصل،  ،وخرب كان وأخواهتا، وخرب كاد وأخواهتا  ويدخل فيه أيض 

 .(1)الفعل املضارع املعر  بالنصب لدخول أدوات النصب عليه

أو ذاك من العلم متناغام إىل  ،الرض والتبعية يف النحو تؤصل قيمة املشاكلة التي جتعل هذا 

خرج الفعل، وال خيرج  ما أحلق باملفاعيل فقط :حد كبري مع صاحبه، ولكن لو عني باملنصو  هنا

غريه من األسامء عىل اعتبار أهنن أسامء كام املفعول به املبارش بالفعل وإخوانه األربعة الذين ذكروا 

 .قبال

 :رأي النحاة فيما نصب تبعا للمفاعيل

وذلك ألن نظرية العامل قد  نسان يبحث عن علل النصب فيام نصب؛يطول املقام لو راح اإل

حازت قسطا كبريا من الدراسة حول هذا األمر، وتركزت الدراسة حول العامل وتقوقعت حوله؛ 

لكثرته  ـــأو ندر التعرض يف هذا بذاته  وقليال ما خيتلف عليه، وقّل  ،فكان كثريا ما يكون حمسوما

 للسبب والعلة الداعية لنصبه. ـــ

 رأي ابن الناظم فيما نصب منها:

رأي ابن الناظم فيها، إال أن نظرية العامل قد  ـــ من خالل ما وقف عليه الباحث ــــ مل يتض 

 .، وجعلته حمور دراساهتاالعاملقضية ب التي ُعنيتغلبت عليه كام الدراسات النحوية السابقة 

: التنوع احلادث يف ن السبب يف النصب هو: إالتأويل الذي يقول أن يرى الباحث:هذا، و

                                            

 وما بعدها، الرشكة املتحدة للتوزيع، سوريا. 1/278(  ينظر: رشح شذور الذهب البن هشام: 1)
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ألجل التميز عن  ؛صبتن املفاعيل وما أحلق هبا من منصوبات األسامء ملا رفع الفاعل نُ اللغة، وإ

 ما هلا، غريها أوىل بالصالح والقبول، وهذا خمرج للتعليل أوىل من التسليم لنظرية العامل التي هلا

 .ما عليها وعليها
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 البحث: نتائج

رس وال شك أن النتائج احلادثة بالنَّقاش والتَّحليل أسدُّ وأقوى من املأخ التَّلقني، وإىل وذة بالدَّ

 :، وتوّصل إليه الباحثالقارئ أهم ما حطَّه بنا البحث

ليقة والورود عن العر  أقوى العلل التي يعلَّ  .1 من اإلعرا  والبناء  ل هبا كل  السَّ

 يوجه إليها النَّقد واالعرتاض.باعتبار أنه ال 

علل اإلعرا  الواردة يف األسامء والفعل املضارع مل تسلم من النقد واالعرتاض  .2

 .يف رأي الباحث الوجيه

يف األسامء واألفعال مل تسلم أيضا من النقد  النحوينيعلل البناء الواردة عن  .3

 واالعرتاض الوجيه.

عن االعرتاض  وأبعد   ،قل يف النقدتفرع عنهام من علل الرفع والنصب كانت أما  .2

 باعتبار ختصصها ودقتها.

 حديث العلل باإلمجاع حيتاج إىل دربة واجتهاد جديد. .1

أن يكون النقاش يف العلل أكاديميا ال يتعرض له الدارسون الباحث يوىص  .6

 وطلبة العلم املستجدون حتى ال ينرصفوا عن تعلم النحو وتلقيه. املبتدئون،
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 ومراجعهمصادر البحث 

أرسار العربية، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصـاري، أبـو الربكـات، كـامل الـدين  .1

 م1333 -هـ1223األوىل  -هـ( دار األرقم بن أب األرقم، 177األنباري )املتوىف: 

األصول يف النحو، أبو بكر حممد بن الرسي بن سهل النحوي املعروف بابن الرساج )املتوىف:  .2

 بريوت. –مؤسسة الرسالة، لبنان  -د احلسني الفتيل هـ( عب316

األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن عـيل بـن فـارس، الـزركيل الدمشـقي )املتـوىف:  .3

 م 2332أيار / مايو  -اخلامسة عرش  -هـ( دار العلم للماليني 1336

بن حممـد بـن  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البرصيني والكوفيني، عبد الرمحن .2

 -هـ( املكتبة العرصية 177عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات، كامل الدين األنباري )املتوىف: 

 م 2333 -هـ1222األوىل 

دار النفـائس  –اإليضاح يف علل النحو ألب القاسم الزجاجي، حتقيق الدكتور مازن املبارك  .1

 . م 1373 -هـ 1333الطبعة الثالثة بريوت 

م العربية، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد البديع يف عل .6

جامعة  -هـ( حتقيق: د. فتحي أمحد عيل الدين  636الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 

 هـ 1223األوىل،  -اململكة العربية السعودية  -أم القرى، مكة املكرمة 

ويني والنحاة، عبد الرمحن بن أب بكر، جـالل الـدين السـيوطي بغية الوعاة يف طبقات اللغ .7

 لبنان / صيدا -املكتبة العرصية  -هـ( حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم =311)املتوىف: 

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن  .8

اْيامز الذهبي )املتوىف:  دار الكتا  العرب،  -( حتقيق: عمر عبد السالم التدمري هـ728بن ق 

 بريوت

 -حتقيق: د. حسن هنداوي  –التذييل والتكميل يف رشح كتا  التسهيل، أبو حيان األندليس  .3

 األوىل. –(، وباقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا 1إىل  1دمشق )من  -دار القلم 
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عبد الغفار الفاريّس األصل، أبو عيل )املتوىف: التعليقة عىل كتا  سيبويه، احلسن بن أمحد بن  .13

 -هــ 1213هـ( د. عوض بن محد القوزي )األستاذ املشارك بكليـة اآلدا (  األوىل، 377

 م 1333

هـ( حتقيق: حممد 373هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:  .11

 م2331األوىل،  -بريوت  –دار إحياء الرتاث العرب  -عوض مرعب 

 م. 1333 -هـ  1213الثانية،  .12

هـ( حتقيق: اهليئة املرصية العامة 332اخلصائص، أبو الفت  عثامن بن جني املوصيل )املتوىف:  .13

 الرابعة –للكتا  

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بـن أمحـد بـن حجـر  .12

 -جملس دائرة املعارف العثامنية  -حتقيق: حممد عبد املعيد ضان  هـ(812العسقالين )املتوىف: 

 م1372هـ/ 1332الثانية،  -صيدر اباد/ اهلند 

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العر  والرببر ومن عارصهم من ذوي الشـأن األكـرب، عبـد  .11

هـ( 838توىف: الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلرضمي اإلشبييل )امل

 م1388 -هـ  1238الثانية،  -دار الفكر، بريوت  -حتقيق: خليل شحادة 

هـ( وزارة  726ذيل مرآة الزمان، قطب الدين أبو الفت  موسى بن حممد اليونيني )املتوىف:  .16

 -دار الكتا  اإلسالمي، القـاهرة  -التحقيقات احلكمية واألمور الثقافية للحكومة اهلندية 

 م 1332 -هـ  1213الثانية، 

اء، ابن عمري اللخمي القرطبي، أبو  .17 ض  ىل النّحاة، أمحد بن عبد الرمحن بن حممد، ابن م  الّرد ع 

الطبعـة:  -دار االعتصـام  -هـ( حتقيق: الدكتور حممد إبـراهيم البنـا 132العباس )املتوىف: 

 م 1373 -هـ  1333األوىل، 



 

- 0111 - 

كري احلنـبيل، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمح .18 د بن حممد ابن العامد الع 

خـرج أحاديثـه: عبـد القـادر  -هـ( حتقيـق: حممـود األرنـاؤوط 1383أبو الفالح )املتوىف: 

 م 1386 -هـ  1236الطبعة: األوىل،  -بريوت  –دار ابن كثري، دمشق  -األرناؤوط 

يل، أبـو البقـاء، رشح املفصل للزخمرشي، يعيش بن عيل بن يعيش ابن أب الرسايا حممد بن ع .13

هـ( قدم له: 623موفق الدين األسدي املوصيل، املعروف بابن يعيش وبابن الصانع )املتوىف: 

هـ  1222الطبعة: األوىل،  -لبنان  –دار الكتب العلمية، بريوت  -الدكتور إميل بديع يعقو  

 م 2331 -

عبـد اهلل ابـن  رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العر ، عبد اهلل بن يوسف بـن أمحـد بـن .23

 -هــ( حتقيـق: عبـد الغنـي الـدقر 761يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام )املتوىف: 

 سوريا –النارش: الرشكة املتحدة للتوزيع 

هــ(  368رشح كتا  سيبويه، أبو سعيد السريايف احلسن بن عبد اهلل بن املرزبـان )املتـوىف:  .21

األوىل،  -لبنـان  –الكتـب العلميـة، بـريوت دار  -حتقيق: أمحد حسن مهديل، عيل سيد عـيل 

 م 2338

رشحان عىل مراح األرواح يف علم الرصف، شمس الدين أمحد املعروف بديكنقوز أو دنقوز  .22

 1373هـ( رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احللبي وأوالده بمرص الثالثة،  811)املتوىف: 

 م. 1313 -هـ 

نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفاراب )املتـوىف: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو  .23

 - هـ 1237الرابعة  -بريوت  –دار العلم للماليني  -هـ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار 333

 م 1387

عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح، أمحد بن عيل بن عبد الكايف، أبو حامد، هباء الدين  .22

املكتبة العرصية للطباعـة  -دكتور عبد احلميد هنداوي هـ( حتقيق: ال 773السبكي )املتوىف: 

 م 2333 -هـ  1223الطبعة: األوىل،  -لبنان  –والنرش، بريوت 
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هـ( حتقيق: 381علل النحو، حممد بن عبد اهلل بن العباس، أبو احلسن، ابن الوراق )املتوىف:  .21

بعـة: األوىل، الط -الريـاض / السـعودية   -مكتبة الرشـد  -حممود جاسم حممد الدرويش 

 م1333 -هـ  1223

هــ( 817القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقو  الفريوزآبـادى )املتـوىف:  .26

مؤسسة  -حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس 

 م 2331 -هـ  1226الطبعة: الثامنة،  -لبنان  –الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،  أيـو  بـن موسـى احلسـيني القريمـي  .27

 -حممـد املرصـي  -هـ( حتقيق: عـدنان درويـش 1332الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: 

 بريوت. –مؤسسة الرسالة 

)املتـوىف:  الالمات، عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاونـدي الزجـاجي، أبـو القاسـم .28

 م1381هـ 1231الطبعة: الثانية،  -دمشق  –دار الفكر  -هـ( حتقيق: مازن املبارك 337

اللبا  يف علل البناء واإلعرا ، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي البغدادي  .23

لطبعـة: ا -دمشـق  –دار الفكر  -هـ( حتقيق: د. عبد اإلله النبهان 616حمب الدين )املتوىف: 

 م.1331هـ 1216األوىل، 

لسان العر ، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضـل، مجـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري  .33

 هـ. 1212 -الطبعة: الثالثة  -بريوت  –هـ( دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

 -فائز فـارس  هـ( حتقيق:332اللمع يف العربية، أبو الفت  عثامن بن جني املوصيل )املتوىف:  .31

 الكويت. –دار الكتب الثقافية 

جممل اللغة البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسـني )املتـوىف:  .32

 -الطبعة الثانيـة  -بريوت  –مؤسسة الرسالة  -هـ( حتقيق: زهري عبد املحسن سلطان 331

 م 1386 -هـ  1236

 ، دار الكتب العلمية ـ بريوت. خمترص برنامج الكتب العربية املطبوعة .33
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هـ( 1311معجم املطبوعات العربية واملعربة، يوسف بن إليان بن موسى رسكيس )املتوىف:  .32

 م 1328 -هـ  1326النارش: مطبعة رسكيس بمرص 

املفصل يف صنعة اإلعرا ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوىف:  .31

 م1333الطبعة: األوىل،  -بريوت  –مكتبة اهلالل  - بو ملحم هـ( حتقيق: د. عيل138

املقتضب، حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثاميل األزدي، أبو العباس، املعروف باملربد )املتوىف:  .36

 بريوت. –عامل الكتب.  -هـ( حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة 281

املكتبـة األزهريـة  -ق الطويـل مقدمة يف أصول البحث العلمي وحتقيق الرتاث، السيد رز .37

 الثانية.  –للرتاث 

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بن حمّمد  .38

هـ( حتقيـق: د. رفيـق العجـم، د. عـيل 1118صابر الفاروقي احلنفي التهانوي )املتوىف: بعد 

 م.1336 -ىل الطبعة: األو -بريوت  –مكتبة لبنان نارشون  -دحروج 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي،  .33

هـ( وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي، دار الكتـب، 872أبو املحاسن، مجال الدين )املتوىف: 

 مرص.

 النحو املصفى للدكتور حممد عيد  مكتبة الشبا .  .23

 الطبعة: الطبعة اخلامسة عرشة -هـ( دار املعارف 1338توىف: النحو الوايف، عباس حسن )امل .21

أب حممد عبد الرمحن بن  -نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ حممد الطنطاوي رمحه اهلل  .22

 هـ . 1226-م2331األوىل  -مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي  -حممد بن إسامعيل 

 


