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أثش انؼـبيـــم ف ٙآساء اثٍ انضـــ ّشاج انُحٕٚخ
ف ٙكزبثّ األطــــٕل ف ٙانُحــــــٕ
رسالة مقدمة لنيل درجة (الماجستير) في تخـصـص النح ـ ـ ـ ـ ــو والصـ ـ ـ ــرف
إػــذاد انـطـبنـت:
صـؼـذ ثٍ صـبػـذ ثٍ ْـبشـى انهٓــجــٙ
انــشقى اندــبيــؼــٖٗٗ88ٕ3ٕ : ٙ
إشــشاف صـؼـبدح انـذكـزـٕس :
ػـجـذ هللا ثٍ صـــشحــبٌ انـقـــشَــٙ
ْٖٔٗ1ـ ٕٓٔٙ -و

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

2

قال تعالى:

ََُٓ ُ ّ َ ۡ ۡ ا َ ٗ
﴿ ووا أوح ِيخه وِي ٱمعِن ِه إَِّل قنِيل ﴾ ٨٥
اإلسراء ٘ٛ
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يهخض انشصبنخ
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،كالصالة كالسالـ على البشَت النذير ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت،
كبعد:
فهذا ملخص للرسالة اليت تقدمت هبا إذل كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية؛
لنيل درجة ا١تاجستَت يف ٗتصص النحو كالصرؼ  ،كعنواهنا(:أثر العػامػل يف آراء ابن الس ٌػراج
النحوية يف كتابو األصػوؿ يف النحػ ػ ػػو).
تناكلت فيها أنواع العامل عند ابن السراج باحثنا عن أثر العامل ؛ ٦تا أبرز بعض النتائج
تقوم العوامل ،ككذلك ظاىرة نيابة العوامل
كاستدالؿ ابن السراج بالعامل  ،كبركز ظاىرة ٌ
لديو ،كيف ثنايا ذلك برزت بعض القواعد الكلية( قواعد التوجيو ).
كذلك تناكلت أثر العامل يف الًتكيب من خالؿ مسائل التقدمي كالتأخَت ،كالعطف؛ ٦تا
أثبت أف العامل لو أثر يف منع بعض الًتاكيب  ،كيف جواز بعضها  ،كبرز من خالؿ ذلك
بعض القواعد الكلية.
مث تناكلت أثر العامل يف بعض القضايا النحوية  ،فتناكلت أثر العامل يف التعريفات
النحوية ،كيف ا١تعٌت كاإلعراب ،كالتقدير ،كالتعليل ،كاالحتجاج كالًتجيح ؛ فثبت أف ابن السراج
باع و
طويل يف النحو
استثمر نظرية العامل يف كل ىذه القضايا ؛ ٦تا أ ٌكد أف نظرية العامل ذات و
ال ٯتكن االستغناء عنها أك النيل منها كما يزعم بعض ا﵀دثُت.
كذلك فنٌد البحث بعض اآلراء اليت كانت منسوبة خطأن البن السراج يف بعض كتب
النحو.
كا﵁ أسأؿ أف يعلمنا  ،كأف ينفعنا ٔتا علمنا ،كأف يتقبل منٌا  ،كيعفو عنٌا  ،كاٟتمد ﵁ على
ٛتدا يليق ّتالؿ كجهو كعظيم سلطانو.
يسر ن
ما ٌ
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In The Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful

Abstract
Praise be to Allah, the Lord of Universe, Peace and blessings be upon our prophet
Mohammed, the faithful and the honest, who was sent as a mercy to the whole nation
All praise is due to Allah and peace may be upon his Prophet Mohamed sent to be
Mercy for all the worlds
This is an abstract of the thesis in titled "The Effect of the Factor in Grammatical
ideas of Ibn Al Sarraj in his book Al Osool Fi Al Naho(The Essentialin
Grammar)submitted to the department of Arabic postgraduate studies in the Faculty of
Arabic Language to obtained the degree of Master specialty Grammar and syntax.
In this thesis I display the types of Factor as seen by Ibn Al Sarraj, looking for the
effect of the factor. As a result some findings came out such as: using the factor by Ibn
Sarraj as an inference , the phenomena of factors reinforcing and factors substitution,
which resulted in the whole rules known or guidance rules.
Also, I mentioned the effect of the factor in the structure through the issues of
forwarding and delaying and conjunction which proved the factor has effect on allowing
or prohibiting some structures, which also resulted in some whole rules.
I dealt the effect of the factor on some grammatical issues such as the effect of the
factor on the grammatical definitions, the meaning, analysis , assumption, reasoning,
objection and favoring. It has been proved that Ibn Al Sarrajhas applied the factor
theory to all these issues which proves that the factor theory is an old base in the Arabic
grammar and it may not be ignored as said by some new scholars.
In the thesis I mentioned some ideas that were attributed by mistake to IbnAl
Sarrajin some grammatical books
Finally I ask Allah to teach us, to make the use of what we have learned, to accept
our effort and forgive us. Praise be to Allah, the Lord of Universe.
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إهداء
إذل رمز ا١تركءة كالسخاء  "................................أبي الغالي "
إذل نبع اٟتناف ،كمرفأ األماف  ،من دعت فأخلصت الدعاء،
كربٌت فغرست الطموح كاإلباء  "............................أمي الحانية "
إذل ينابيع ا﵀بة كا١تؤازرة يف السراء كالضراء  "................إخوتي وأخواتي "
إذل ركح أخيت الطاىرة  ،رمز العفاؼ كاٟتياء  ".............أم ىاني رٛتها ا﵁ "
إذل عنواف الصرب كا﵀بة كالوفاء  ".........................زوجتي المخلصة "
إذل فلذات كبدم  ،كأمل ا١تستقبل  "......................أبنائي النجباء"
إذل أساتذيت  ،كأحبيت  ،كأصدقائي األعزاء  ،ككل من أسدل رل معركفنا

أهدي نكم مجٍعًا مثرة جهدي ادلتىاضع
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انًقذيخ
ٛتدا يليق ّتالؿ كجهو
اٟتمد ﵁ كحػده  ،أٛتده على جزيل فضلو ككرمي إحسانو  ،ن
كعظيم سلطانو  ،كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده ٤تمد عبده كرسولو ،كعلى آلو
أما بعد:
كصحبو،
آ
شرؼ ا﵁ اللغة العربية أف جعلها لغة كتابو الكرمي ،فقاؿ يف ٤تكم التنزيل { :إِنا
فقد ٌ
َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ ً َ َ ًّ ا َ ا ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ِن } (ُ)،كقاؿ تبارؾ كتعاذل{ :ةنِصَ
ان َع َربّ
أًزمجٍ قرَٰءًا عربيا معنكه تعقِن
ِ ٍ
ِي
ُّ
ي ،)ِ( }١٩٥كاصطفى نبيو  - -من أىلها الناطقُت هبا ؛ فأصبحت ىي األداة اليت
وت ِ ي

أجل ما ق ٌدموه
ييفهم هبا كتاب ا﵁ كسنة نبيو ؛ لذا اعتٌت العلماء بدراستها كضبطها ،ككاف من ٌ
أساسا متيننا قاـ عليو علم
صال ن
٢تا نظرية العامل اليت ٘تثٌل أ ن
أصيال من أصوؿ النحو العر،ي،ك ن
النحػو العػر،ي ،كقد أسهػمت يف ضبط لغة العرب رغم اتساعها ،فهي ال تزاؿ"النظرية اليت تعػد
ا١تفػتاح لفقو النحو العػر،ي "(ّ)،كقد عيٍت هبا النحاة قدٯتنا كحديثػنا إدرا نكا منهم أل٫تيتها يف إقامة
السراج (تُّٔ:ىػ) يف كتابو :األصػوؿ يف
صرح النحػو العػر،ي ،كمن بُت أكلئك العػباقػرة ابن ٌ
مؤل ًفو ":ما زاؿ النحػو ٣تنونا حىت عػقػلو ابن السػ ٌػراج بأصولو ،ككاف
النحػو ،الذم قيل عنو كعن ى
أحػد العػلماء ا١تذكورين كأئمة النحو ا١تشهورين ،كإليو انتهت الرئاسة يف النحو بعػد ا١تربد"(ْ).
السراج حىت
كقد ظهرت ىذه النظرية يف آراء ا٠تليل ،كسيبويو ،كما إف كصلت إذل ابن ٌ
ٙتارىا ،حُت جعػل عناكين مباحثو متضمنةن لفظ العامل ،كالعػوامل ،منها:
أينعت كقطف ى
قولو ":ذكر العػوامل "(ٓ)  ،كٖتتو مبحث بعنواف ":العامل من اٟتػركؼ "(ٔ) ،كيف مبحث
(ُ) يوسفِ :
(ِ) الشعراءُٗٓ :
(ّ) نظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيق ٕ
(ْ) معجم األدباء ِّٔٓٓ/
(ٓ) األصوؿ يف النحوُُٓ/
(ٔ) ا١تصدر نفسوُْٓ/
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آخر عنونو بقولو" :كاٟتركؼ العػوامل يف األٝتاء نوعاف"(ُ).
كقد الحظت أف ىذه النظرية مهيمنة على ابن السراج ؛ ٦تا دفعٍت لدراستها ،كذلك
بتشجيع من مرشدم الفاضل األستاذ الدكتور:رياض بن حسن ا٠تواـ  ،الذم أرشدين-
مشكورا -لدراسة أثر العامل عند ابن السراج يف كتابو األصوؿ يف النحو -حينما رأل ىمٍيلي إذل
ن
دراسة إحدل القضايا النحوية اليت درستها عليو يف السنة ا١تنهجية كالعامل  ،كالتقدير،
كثَتا من مسائل العامل  ،فقد ٌبُت
كاإلعراب  -كبعػد رجوعي للكتاب ألفيتو كتابنا قيٌ نما حول ن
كتقوم العامل ا١تعنوم
ابن السراج العامل يف يج ٌل األبواب اليت تناك٢تا  ،كأشار لتقوية العوامل ٌ
قائال " :فا١تبتدأ رفع باالبتداء ،كا٠ترب رفع هبما "(ِ)؛ أم باالبتداء كا١تبتدأ ،
بالعامل اللفظي ،ن
كتقوم عامل لفظي بعامل لفظي كتػق ٌػوم الفػعػػل بواك ا١تعية يف نصب ا١تفعػوؿ معو ،قاؿ -رٛتو
ٌ
ا﵁ ":-اعلم  :أف الفعػل إ٪تا يعػمل يف ىذا الباب يف ا١تفعػوؿ بتوسط الواك ،كالواك ىي اليت
دلت على معػٌت (مع) ألهنا ال تكوف يف العػطف ٔتعػٌت ( مع ) كىي ىهنا ال تكوف إذا عمل
الفعػل فيما بعػدىا إال ٔتعػٌت (مع) "(ّ) ،أما التعليل  ،فمنو تعليل إ٫تاؿ بعض اٟتركؼ لعػدـ
اختصاصها باألٝتاء دكف األفعاؿ ،كال األفعاؿ دكف األٝتاء فهي تدخل على األٝتاء كعلى
األفعاؿ(ْ) ،أما التقدمي كالتأخَت فكقولو" :كقد بينا  :أف العامل إذا كاف معػٌت دل ٬تػز أف يتقدـ
مفعػولو عليو "(ٓ) ،إذل غَت ذلك من األصوؿ اليت أشار إليها صراحةن  ،أك ضمننا.
ً
كثَتا من مسائل العامل كقضاياه ،
كقد ٚتعت من مسائل العامل يف ىذا الس ٍفر األصيل ن
ككاف ٢تا أثر يف آرائو(ٔ) ؛ لذا جاء عنواف البحث :

" أثر العػامل يف آراء ابن السراج النحػوية يف كتابو األصػوؿ يف النحػو".

(ُ) األصوؿُٓٓ/
(ِ) ا١تصدر نفسوُٖٓ/
(ّ) ا١تصدر نفسوَُِٗ/
(ْ) ا١تصدر نفسوُٓٓ/
(ٓ) ا١تصدر نفسوُِِّ/
(ٔ) آراؤه تشمل آراؤه ا٠تاصة كاآلراء اليت قاؿ هبا من آراء من سبقو.
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 أسباب اختيار الموضوع:

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

إ ٌف ٦تا دفعٍت إذل اختيار ىذا ا١توضوع أسباب عدة أ٫تها:
بياف إسهاـ ىذه النظرية يف ضبط النحػو سواء يف التقعيد ،أك يف التوجيو  ،أك يف
صحة الًتاكيب من عدمها.
كثرة مسائل العامل يف كتاب األصوؿ يف النحػو البن السراج؛ ٦تا يدؿ داللة كاضحة
تاما.
على نضوج ىذه النظرية يف عػصره ،ككضوح معا١تها لديو
كضوحا ن
ن
بياف أثر ىذه النظرية على بعض القضايا النحوية  ،كبياف مظاىرىا يف كتاب األصوؿ
يف النحػو.
كثَتا من أسرار النحػو  ،كيثرم الدرس
الوقوؼ على حجج العلماء٦ ،تا يكشف لنا ن
النحوم.

 أىـمية البحـث و أىـدافــو:
تكمن أ٫تية ىذا البحث يف كونو يتناكؿ نظرية العامل اليت تعػد العمود الفػقػرم للنحو
العػر،ي يف كتاب أصيل :كتاب األصوؿ يف النحػو ،الذم أيلٌف إبٌاف ما يسمى  -عند بعض
إماما يف النحػو لو
النحاة  -مدرسة االختيار ،أم بعػد ا١تدرستُت البصرية كالكوفية ككاف صاحبو ن
مقدرة على االبتكار  ،كحسن االختيار  ،كدقة التعليل  ،مدرنكا أل٫تية استخراج األصوؿ
ً
النحو على مر
النحوية ؛ ٦تا ٬تعلنا نؤصل ٢تذه النظرية اليت أقاـ صرحها القدماء  ،كخدمت ى
العصور ،ىػذا باإلضافة لكوف ىذا ا١توضوع دل أيسبق إليو فيما أحسب.
أما أىداف البحث فأبرزىا:

ُ .الكشف عن معادل نظرية العامل عند القدماء  ،كخاصة عند ابن السراج.
ِ .تبيُت أثر ىذه النظرية على آراء ابن السراج النحوية.
ّ .تبيُت أثر ىذه النظرية على بعض القضايا النحوية كأثرىا يف ا٠تالؼ النحوم  ،كا١تعٌت،
كالتقدير،كالتعليل،كاالحتجاج.
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 تساؤالت البحث:
ُ .ما القػواعد الكلية يف نظرية العامل اليت ٯتكن استخالصها من خالؿ ىذا البحث؟
ِ .كيف كانت عناية ابن السراج باختصاص العػوامل؟
ّ .ىػل ىػناؾ قػواعد كلية يربزىا البحث؟
تأثَتا سلبيًّا على النحػو العػر،ي كما قاؿ بعض ا﵀دثُت؟
ْ .ىػل أثٌرت ىػذه النظرية ن
إذل غَت ذلك من التساؤالت كاإلشكاالت اليت قد تظهر رل يف ثنايا البحث.

 الدراسات السابقة:

كجدت أ ٌف الدراسات اليت أقيمت حوؿ ابن السراج يف كتابو األصوؿ يف النحػو ال تتناكؿ
موضوعي ( أثػر العػامػل يف آراء ابن السراج النحػوية يف كتابو األصػوؿ يف النحػو)  ،كالدراسات
اليت عثرت عليها كاآليت:

 مسائل الخالف النحوية والتصريفية في كتاب األصول في النحـو البنجمعا وتوثي ًقا ودراسة:
السراج ً

إلبراىيم بن صاحل اٟتندكد  ،رسالة دكتوراه من جامعة اإلماـُُْٓىػ:
ما عرض فيها من آراء اقتصر فيها على أسباب ا٠تالؼ ،كٚتع ا١تسائل ا٠تالفية
العامة ،فطبيعة رسالتو يف أصوؿ ا٠تالؼ كالقياس كالسماع كالدليل منطل نقا من كتاب
األصوؿ  ،كال عالقة ٢تا ٔتا أنا بصدده بل رسالتو ٥تتلفة عن رساليت.

 -الشاىد النحوي :الشاذ والضرورة في كتاب األصول البن السراج:

﵀مد أٛتد عبد ا﵁ ا١تسيعدين ،رسالة ماجستَت من جامعة مؤتو ََِٗ
اىتم فيها بالضركرة الشعرية يف الشواىد النحوية لدل ابن السراج  ،كدل يتطرؽ ١توضوعي.

 -ابن السراج وخالفو النحوي مع البصريين والكوفيين:

لغالب علي حسُت ،رسالة ماجستَت من اٞتامعة ا١تستنصرية.
اىتم فيها با٠تالؼ ،كبياف نشأتو  ،كتطوره كأسبابو ،كبياف ا١تسائل ا٠تالفية بُت ابن السراج
ك٨تاة البصرة  ،كالكوفة  ،كدل ٮتص العامل بالبحث.
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 آراء ابن السراج غير البصرية في كتابو األصول في النحو:لعبد العزيز اٞتهٍت  ،رسالة ماجستَت ،من جامعة أـ القرلُُْٖىػ:
كاآلراء اليت تناك٢تا يف رسالتو كتلتقي مع مباحث دراسيت ىي:
 منع تقدمي خرب( ليس ) عليها .
 جواز إعماؿ ( إف ) النافية عمل( ليس )
 عمل (كي ).
 اٝتية ( ما ) ا١تصدرية.
خربا.
 ناصب الظرؼ الواقع ن
 رافع ا٠ترب.
 إعماؿ ( رٔتا ) .
 العامل يف ا١تعطوؼ.
ً
يستقص آراء ابن السراج يف العامل ؛ الختالؼ طبيعة رسالتو ،
ك٦تا سبق ييالحظ أنو دل
فهي يف آراء ابن السراج غَت البصرية ،كليست يف اآلراء النحوية كلها  ،كاألىم من ذلك أف
مقتصرا على ا٠تالفات النحوية بل سيكوف أعم من ا٠تالفات  ،مبيننا األثر
عملي لن يكوف
ن
ا١تتعلق بالعامل.
أحدا تفرد بدراسة
كقد ٚتعت مادة كافرة يف مسائل العامل يف كتاب األصوؿ  ،كدل أجد ن
العامل عند ابن السراج  ،مث إ ٌف رساليت ٗتتلف يف ا١تباحث  ،كالفصوؿ ،كالغاية.

 عناصر خـطّة البحث :

قد اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يكوف يف ثالثة فصوؿ ،يسبقها مقدمة  ،فتمهيد،

كتتلوىا خا٘تة ،فأىم ا١تصادر كا١تراجع ،كذلك على النحػو التارل:


مقدمة  :ضمنتها أسباب اختيار ىذا ا١توضوع  ،كأ٫تية البحث ،كأىدافو،

كتساؤالت البحث ،مث بيٌنت خطة البحث كمنهجو.
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التمهيد ،ك يشمل:

 -التعريف بابن السراج كبكتابو بإ٬تاز.

 -التعريف بالعامل  ،كتوضيح العػوامل كأنواعها بإ٬تاز.



الفصل األول :أنواع العـوامل عند ابن السراج ،وأثرىا

ويضم المباحث اآلتية:

 ا١تبحث األكؿ :العػوامػل اللفػظية. ا١تبحث الثاين :العػوامػل ا١تعػنوية. -ا١تبحث الثالث :العػوامل النائبة.



الفصل الثاني :أثر العـامل في بعض التراكيب النحوية

ويضم المبحثين اآلتيين:

 ا١تبحث األكؿ :أثر العامل يف التقدمي كالتأخَت. -ا١تبحث الثاين :أثر العامل يف العطف.



الفصل الثالث :أثر العـامل في بعـض القـضايا النحوية،

ويضم المباحث اآلتية:

 ا١تبحث األكؿ :أثر العامل يف اٟتدكد كالتعريفات. ا١تبحث الثاين :أثر العامل يف ا١تعٌت  ،كاإلعراب. ا١تبحث الثالث:أثر العامل يف التقدير. -ا١تبحث الرابع :أثر العامل يف التعليل.

 ا١تبحث ا٠تامس :أثر العامل يف االحتجاج كالًتجيح.

الخاتمة :ذكرت فيها أىم النتائج اليت توصل ٢تا البحث  ،ك يليها الفهارس.
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أما عن منهج البحث فاعتمدت ا١تنهج االستقرائي التحليلي يف تناكؿ مسائل العامل
كاآليت:
 االقتصار على ا١تسائل اليت هبا مادة صاٟتة للنقاش . كضع عنواف لكل مسألة. عرض ا١تسألة كما أكردىا ابن السراج بإ٬تاز. بياف ا١تذىب الذم اتبعو  ،أك الرأم الذم تفرد بو. عرض ا١تسألة على آراء النحاة ا١تتقدمُت كا١تتأخرين . -التعػقػيب كالًتجيح ما أمكن.





ىذا كقد كاجهت بعض الصعوبات يف إعداد ىذا البحث،كاف من أبرزىا:
عدـ التمكن من اٟتصوؿ على بعض الكتب،كا١توجز يف النحو ،البن السراج ،
رغم ما بذلتو من البحث عنو بكل سبيل.
كثرة األخطاء ا١تطبعية يف كتاب األصوؿ ،كدل تقتصر تلك األخطاء على
الكلمات؛ بل ٕتاكزهتا إذل بعض اآليات(ُ).

كيف ا٠تتاـ فإين أٛتد ا﵁ كأشكره أف يسر رل دركب العلم  ،كأعانٍت على إ٘تاـ ىذا
البحث ،مث أىدم من الشكر أجزلو  ،كمن الثناء أعطره ١ ،تشريف الدكتور :عبدا﵁ بن سرحاف
القرين  ،الذم دل يضن و
جهدا يف توجيهي حىت استول ىذا البحث
بوقت  ،كال و
نصح  ،كدل ي
يأؿ ن
ٌ
ناصحا  ،كأستا نذا قدكنة ؛ فجزاه ا﵁
أخا
على سوقو  ،كخرج على صورتو ؛ فقد كاف أبنا كرٯتنا ك ن
ن
ً
كعملو  ،كيف شأنو كلو.
خَتا  ،كبارؾ ا﵁ لو يف كقتو  ،كع ٍلمو  ،ى
عٍت ن
ا٠تواـ  ،الذم أرشدين إبٌاف
كال أنسى شكر مرشدم األستاذ الدكتور :رياض بن حسن ٌ
إعداد خطة ا١توضوع كتسجيلو ؛ فأفدت من علمو الغزير ،كتوجيهاتو السديدة ؛ ك كاف لو
الفضل -بعد ا﵁ -يف إرشادم ٢تذا ا١توضوع ؛ فبارؾ ا﵁ لو يف العلم كالعمل ؛ كأجزؿ لو
العطاء ،إنو ٝتيع ٣تيب الدعاء.
(ُ) انظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ، ّٔ،ُِّ،َِّ،ُِّ/ُ:أما اآليات ؛ فانظر.ِّٕ ،ِّٓ ،ِِٕ/ُ:
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كذلك الشكر موصوؿ ألساتذيت الكراـ الذين كاف ٢تم فضل ال أنساه يف التعليم ،كاٟتث
على طلب العلم  ،كيف مقدمتهم عميد كلية اللغة العربية األستاذ الدكتور :عبد ا﵁ بن ناصر
القرين  ،كرئيس قسم الدراسات العليا العربية الدكتور :عبد ا﵁ بن ٤تمد ا١تسملي ،
ككذلك الشكر ٞتامعة أـ القرل ذلك الكياف العلمي الذم يفخر كل من انتسب لو.
كما أشكر األستاذين الكرٯتُت اللذين تفضال بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة  ،ك٫تا:
 األستاذ الدكتور  :أٛتد بن عطية ا﵀مودم. كالدكتور :أٛتد بن طو الفالؿ.أسأؿ ا﵁ أف يبارؾ ٢تما يف حياهتما  ،كعلمهما  ،كأف ٬تزؿ ٢تما الثواب  ،كأف ينفعٍت
بعلمهما  ،كتوجيهاهتما القيمة.
أشكر كل من أسدل رل معركفنا  ،أك دعا رل بدعوةو  ،أك ٌلّب الدعوة.
ك ي
كبعد فهذا عملي بُت أيديكم عمل بش ور يعًتيو من النقص ما يعًتم البشر؛ فإف أصبت
فالفضل ﵁ ا١تنٌاف  ،كإف أخطأت فأسألو ٔتنٌو ككرمو الغفراف.
كىو حسيب عليو توكلت  ،كبو استعنت.
كآخر دعوانا ً
أف اٟتمد ﵁ رب العا١تُت  ،كسالـ على ا١ترسلُت.
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ويشمل:
التعريف بابن السراج  ،وبكتابو بإيجاز.
التعريف بالعامل،وتوضيح العـوامل وأنواعها بإيجاز.
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تمهيد
التعـريـف بابن السراج  ،وبكتابه بإيجاز:
ا
أًٔل /انزؼـشٚـف ثبثٍ انضــشاج :
 اصًّ َٔضجّ َٔشأرّ:
ىو أبو بكر ٤تمد بن السرم بن سهل النحوم ا١تعركؼ بابن السراج  ،كالسٌراج :بفتح
السُت ا١تهملة كالراء ا١تشددة كبعد األلف جيم ،ىذه النسبة إذل عمل السركج(ُ).
كقد نشأ يف بغداد كتتلمذ على علمائها حىت أصبح إماـ النحو يف زمانو.
 يكبَزّ انؼـهًٛخ:
نشأ أبو بكر ابن السراج يف بغداد  ،اليت أصبحت قبلة العلماء  ،كرمت ٢تا األقطار
كا١تربد(ِ) كغَته ،ككاف ٢تذه النشأة أثر بالغ يف تكوين شخصيتو
بأفالذ أكبادىا من العلماء ٌ
إماما يشار إليو بالبناف؛ فامتدحو كثَت من أىل العلم ٔتا ىو أىلو ،قاؿ عنو
العلمية ،حىت أصبح ن
ابن خلكاف":كاف أحد األئمة ا١تشاىَت ،اجملمع على فضلو كنبلو كجاللة قدره يف النحو

كاآلداب" (ّ) ،كقاؿ عنو القفطي ":كاف أحد العلماء ا١تذكورين باألدب ،كعلم العربية "(ْ)،
كقاؿ عنو ياقوت اٟتموم " :ما زاؿ النحػو ٣تنونا حىت عػقػلو ابن الس ػراج بأصولو  ،ككاف أحػد
العػلماء ا١تذكورين كأئمة النحو ا١تشهورين  ،كإليو انتهت الرئاسة يف النحو بعػد ا١تربد "(ٓ) ،كقاؿ
عنو اٟتافظ الذىيب يف السَت ":إماـ النحو ،أبو بكر٤ ،تمد بن السرم البغدادم النحوم،
(ٔ)
بالعالمة(ٕ).
صاحب ا١تربد ،انتهى إليو علم اللساف"  ،كيف العرب كصفو ٌ
(ُ) انظر كفيات األعياف َّْْ - ّّٗ/
(ِ) ا١تربد :أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمارل األزدم  ،إماـ البصريُت يف زمانو  ،لو مصنفات مشهورة منها
ا١تقتضب  ،كالكامل يف اللغة كاألدب  ،كىو شيخ ابن السراج ت ِٖٓ  .انظر معجم األدباء ِٕٔٔٗ-ِٕٖٔ/
كالوايف بالوفياتُِْٓ-ُُْ/
(ّ) كفيات األعياف ّّْٗ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

إنباه الركاة على أنباه النحاة ُّْٓ/
معجم األدباء ِّٔٓٓ/
سَت أعالـ النبالء ُْْْٖ -ّْٖ/
انظر العرب ُِْٕ/
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كىو عندىم ثقة كإماـ كسيبويو(ُ) ،معترب قولو ؛ قاؿ عبد القادر البغدادم صاحب خزانة
األدب  " :الشاىد الذم يجهل قائلو إف أنشده ثقة كسيبويو كابن السراج كا١تربد ك٨توىم  ،فهو
مقبوؿ ييعتمد عليو كال يضر جهل قائلو؛ فإف الثقة لو دل يعلم أنو من شعر من يصح االستدالؿ
(ِ)
أيضا "-ككالـ ابن السراج نص مدلل(ّ) ال دافع لو كىو إماـ
،كقاؿ
بكالمو ١تا أنشده "
ن
البصريُت كسيبويو  ،كليس كراء ىعبٌادا ىف(ْ) قرية "(ٓ).
خاصا  ،قاؿ أبو
ا١تربد يقربو كييوليو
اىتماما ن
ن
كعيرؼ عنو الذكاء كالفطنة ٦تا جعل شيخو ٌ
ا١تربد
٤تمد بن درستويو ":كاف ابن السراج من أحدث غلماف ا١تربد سننا مع ذكائو كفطنتو ،ككاف ٌ
ٯتيل إليو كيقربو كينشرح لو  ،ك٬تتمع معو يف ا٠تلوات كالدعوات كيأنس بو " (ٔ) ،ككذلك رأل
(ٕ)
يوما كقد حضر عند
اج
ر
الس
ابن
أيت
ر
ك
درستويو":
ابن
قاؿ
،
الذكاء
ك
الفطنة
فيو الزجاج
ن
مسلما عليو بعد موت ا١تربد  ،فسأؿ رجل الزجاج عن مسألة  ،فقاؿ البن السراج:
الزجاج ن
أجبو يا أبا بكر ،فأجابو فأخطأ ،فانتهره الزجاج كقاؿ :كا﵁ لو كنت يف منزرل لضربتك؛
كلكن اجمللس ال ٭تمل ىذا ،كقد كنا نشبهك يف الذكاء  ،كالفطنة باٟتسن بن رجاء(ٖ)  ،كأنت
(ُ) شيخ النحاة أبو بشر:عمرك بن عثماف بن قىػٍنرب ،كسيبويو لقبو،كمعناه رائحة التفاح،كقيل كاف من يلقاه يشم منو
رائحة الطيب؛فسمي سيبويو،كىو فارسي األصل ،مولده بالبيضاء من بالد فارس،كمنشؤه بالبصرة،أشهر شيوخو
ا٠تليل بن أٛتد .كقد ألف سيبويو الكتاب ،أشهر مؤلف ٨توم،تويف بشَتاز سنة ٙتانُت كمئة للهجرة.انظر طبقات
النحويُت كاللغويُت ٔٔ.ِٕ -
(ِ) خزانة األدب ُّٕٗ/
(ّ) مدلل  :أم مدعوـ بالدليل.
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
ك٦تن
(ٖ)

عبٌاداف :جزيرة يف دجلة قرب مصبها ،منسوبة إذل ىعبٌاد بن اٟتصُت .انظر معجم البلداف ُّّْ ،ُٖٗ /
خزانة األدب َُٕٖ/
إنباه الركاة ُّْٖ/
أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن السرم بن سهل الزجاج النحوم،كاف من أىل العلم كاألدب كالدين ا١تتُت،لو
مصنفات يف فنوف شىت،أخذ األدب عن ا١تربد كثعلب،ككاف ٮترط الزجاج؛ فنسب إليو،مث تركو كاشتغل باألدب.
أخذ عنو أبو القاسم الزجاجي،كأبو علي الفارسي،تويف سنةُُّأكُّٔكقد أناؼ على َٖسنة.انظر كفيات
األعيافَُٓ -ْٗ/
ىو اٟتسن بن شجاع بن رجاء البلخي اٟتافظ الناقد اإلماـ ا﵀قق أبو علي أحد أركاف اٟتديث ،ركل عنو البخارم
كغَته،ككاف من نظراء أ،ي زرعة ،مات للنصف من شواؿ سنة ِْْق ،كىو ابن ْٗسنة  .انظر سَت أعالـ النبالء
َُُِٗ-ُٖٕ/
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ٗتطئ يف مثل ىذا! فقاؿ :قد ضربتٍت يا أبا إسحاؽ ،كأدبتٍت كأنا تارؾ ما درست مذ قرأت
(الكتاب)  -يعٌت كتاب سيبويو -ألين شغلت عنو با١تنطق ك ا١توسيقا ،كأنا أعاكد ،فعاكد
كصنٌف ما صنٌف ،كانتهت إليو الرياسة بعد موت الزجاج"(ُ).
كبلغ من إتقانو كتاب سيبويو أنو أصبح ا١ترجع ١تن أراد قراءة الكتاب ؛ ك٦تا يدؿ على
ذلك شرحو لكتاب سيبويو ،كذلك ما ح ٌدث بو أبو بكر ٤تمد بن مربماف قاؿ :قصدت ابن
كيساف ألقرأ عليو كتاب سيبويو فامتنع كقاؿ :اذىب بو إذل أىلو يعٍت الزجاج ،كابن السراج(ِ).
بل كتأثر بالكتاب يف التصنيف  ،يظهر ذلك يف كتابو (األصوؿ يف النحو)  ،الذم سأفرد
لو حديثنا فيما يأيت.
كلو علم بالقراءات  ،كصنٌف فيها مصن نفا ،سيذكر مع مصنفاتو.
كقد أفاد من علوـ عصره كا١تنطق الذم أخذه عن الفارا،ي أبرع أىل زمانو يف ا١تنطق(ّ)٦ ،تا
كاف لو األثر البالغ يف استنتاجاتو كتقسيماتو  ،قاؿ أبو عبد ا﵁ ا١ترزباين":صنف -يعٌت ابن
السراج -كتابنا يف النحو ٝتاه (األصوؿ) انتزعو من أبواب (كتاب سيبويو) ،كجعل أصنافو
بالتقاسيم على لفظ ا١تنطقيُت ،فأعجب هبذا اللفظ الفلسفيوف ،كإ٪تا أدخل فيو لفظ التقاسيم؛

فأما ا١تعٌت فهو كلو من (كتاب سيبويو) على ما قسمو كرتبو ،)ْ("..كلعل براعة تلميذه الرماين-
مستعمال لو يف عبارتو النحوية كالكالمية(ٓ) -عائدة لرباعة شيخو:ابن السراج
ككاف عا١تان با١تنطق
ن
يف ىذا الفن.
كمن علوـ عصره اليت أفاد منها ا١توسيقا اليت شغلتو مع ا١تنطق عن علم النحو كما ذكر
عند اعتذاره للزجاج حينما أخطأ يف مسألة طرحت ؛ فطلب منو الزجاج اإلجابة عنها.
كدليل إفادتو من علم ا١توسيقا تأليفو يف موسيقا الشعر :العركض ،كسيأيت ذكر مؤلفو فيها.
كركم عنو
كإذل جانب علمو بالعلوـ اآلنفة الذكر ،فقد كصفو كثَته ٦تن ترجم لو بعلمو باألدب ،ي

(ُ)إنباه الركاة ّ ُْٗ -ُْٖ/كانظر معجم األدباء ِّٔٓٓ/كفيو:كإليو انتهت الرئاسة يف النحو بعد ا١تربد .
(ِ) معجم األدباء َِّٕٓ/
(ّ) انظر األصوؿ يف النحوُُُ-َُ/
(ْ) انظر إنباه الركاة ُّْٗ/
(ٓ) ا١تصدر نفسو ِّٖٖ/
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شاعرا  ،من ذلك ما ٭تكى
أشعار كما يف األمارل ،بل ٚتع مع الركاية قرض الشعر فكاف أديبنا ن
أنو أحب أـ كلده  -ككانت جاريةن لو أنفق مالو عليها مث جفتو -ككافق أف ً
قدـ ا٠تليفة ا١تكتفي
(ُ)
ٚتيال -فنظم أبياتنا
با﵁ من الرقة  ،فرأه ابن السراج يف صحب لو كاستحسنو -ككاف ا١تكتفي ن
قائال(ِ):
ن
قايست بُت ٚتا٢تا كفعا٢تا *** فإذا ا١تالحة با٠تيانة ال تفي
حلفت لنا أال ٗتوف عهودنا *** فكأ٪تا حلفت لنا أال تفي
كا﵁ ال كلمتها كلىىو آهنا *** كالشمس أك كالبدر أك كا١تكتفي
كمن العجيب أف ابن السراج ىو من نظمها  ،كأينشدت للمكتفي على أف قائلها عبيد
(ّ)
ا﵁ بن عبد ا﵁ بن طاىر؛ فحمل إليو ألف دينار.
كييعد ابن السراج أكؿ من قصد أصوؿ النحو بالدرس -كما يرل أبو ا١تكارـ -كتبعو
العلماء يف ذلك كأ،ي الفتح عثماف بن جٍت يف كتابو ا٠تصائص(ْ).
 أخـالقـّ:
اتسم أبو بكر ابن السراج بأخالؽ نبيلة  ،ككردت ركايات عديدة تكشف لنا عن
اضعا معًتفنا بالفضل ألىلو ؛ ك٦تا يدؿ على ذلك ما
شخصية فذة  ،فقد كاف  -رٛتو ا﵁ -متو ن
حكاه الرماين " :قاؿ  :ذيكر كتابو األصوؿ ْتضرتو  ،فقاؿ قائل  :ىو أحسن من ا١تقتضب ،
فقاؿ ابن السراج  :ال تقل ىكذا  ،كأنشد(ٓ) :
بكيت صبابةن *** بسعدل شفيت النفس قبل ً
التندـ
كلو قبل مبكاىا ي
ً "(ٔ)
كلكن بكت قبلي فهيٌج ًرل البيكا *** بكاىا فقلت الفضل للمتقدـ
(ُ) مدينة مشهورة على الفرات معدكدة يف بالد اٞتزيرة ألهنا من جانب الفرات الشرقي .انظر معجم البلداف ّٓٗ/
بدال من
(ِ) ىذه األبيات من ْتر الكامل،أكردىا ياقوت اٟتموم منسوبة البن السراج،غَت أف ركايتو( ميٌزت بُت ٚتا٢تا ) ن
( قايست بُت ٚتا٢تا ) .انظر معجم األدباء ِّٔٓٓ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر إنباه الركاة ُّْٕ -ُْٔ/ك كفيات األعياف َّْْ/
انظر أصوؿ التفكَت النحوم ُُٕٖ -
البيتاف من البحر الطويل ،ك٫تا لعدم بن الرقاع يصف ٛتامة كيذكرىا .انظر ديواف عدم بن الرقاع َُُ
بغية الوعاة َُُُ/
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ككاف  -رٛتو ا﵁ًّ -
٣تال للعلماء ؛ فقد ٌقرعو الزجاج حينما أخطأ يف مسألة -كما ذكر
ساب نقا ،-فأصغى إليو كاعتذر بانشغالو عن ىذا العلم با١تنطق ك ا١توسيقا  ،كانتفع بتأنيب
الزجاج فعاد إذل علم النحو  ،كبرع فيو.
ك٦تا يدؿ على خلقو الرفيع  ،إجاللو لشيخو(ُ) كنسبة الفضل لو فيصفو بقولو شيخنا،
كثَتا ما كناه كترحم عليو)ِ( ،كمع إجاللو لشيخو ،دل يكن ليتعصب لو  ،كيناؿ من منافسيو؛
ك ن
لَتفع من قدر شيخو الذم أخذ عنو جل علمو ؛ فعندما يسئل  ،أم الرجلُت أعلم ثعلب(ّ) أـ
ا١تربد؟
قائال :كما أقوؿ يف رجلُت العادل بينهما(ْ).
رد بالثناء عليهما ،ن
ٌ
خَتا عن العربية كعن ٤تبيها.
فرحم ا﵁ علماءنا أٚتعُت ،كجزاىم ا﵁ ن
 شٛـٕخـّ ٔراليـٛـزِ:
كاف من عادة علماء السلف أف يكوف لكل عادل شيخ يأخذ عنو ،كالعلم عند السلف
(ٔ)
(ٓ)
ا١تربد
السراج أف ٌ
سلسلة متصلة  ،كيعيبوف على من ال شيخ لو ؛ ككاف من حسن حظ ابن ٌ
استوطن بغداد ،فصحبو ابن السراج منذ حداثة سنو  ،كعنو أخذ جل علمو  ،كدل تذكر كتب
ا١تربد  ،إال ما كاف من إشارة ابن خلكاف كابن العماد
السراج غَت ٌ
الًتاجم كالسَت من شيوخ ابن ٌ
(ٕ)
ا١تربد أكثر من غَته كلكنو
أنو أخذ األدب عن أ،ي العباس ا١تربد كغَته ٦ ،تا يدؿ على أنو الزـ ٌ
ا١تربد.
يدؿ على أنو قد أخذ عن علماء عصره كلكن دل يشتهر عنو غَت أخذه عن شيخو ٌ
و
كثَتا من اآلراء إذل ٨تاة بأعياهنم.
كقد تأثٌر بكثَت من سابقيو كيظهر ذلك جليًّا يف عزكه ن
(ُ) انظر األصوؿ ِ، َِّ/كِِِٕ/
مثالُُّ/ُ:كُُِٓ/كَُِٖ/كُِِٔ/كِّٔ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ن
(ّ) أبو العباس أٛتد بن ٭تِت الشيباين بالوالء ،ا١تعركؼ بثعلب،كاف إماـ الكوفيُت يف النحو كاللغة ،ككاف ثقة حجة
مشهورا باٟتفظ  ،كصدؽ اللهجة كا١تعرفة بالعربية ،كركاية الشعر القدمي ،من أشهر كتبو الفصيح ،ك٣تالس
صاٟتنا
ن
ثعلب ،تويف سنةُِٗق.انظر كفيات األعيافَُُْ، َُِ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

انظر معجم األدباءَِٓٓ/
انظر إنباه الركاة ُُْ/
انظر بغية الوعاة ُِٖٔ/مناظرة موفق الدين ا٠تطيب مع ابن الشحنة.
كفيات األعياف ْ ّّٗ/ك انظر شذرات الذىب ْٕٗ/
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أما تالمي يذه فقد أخذ عنو ٚتاعة من األعياف منهم :أبوسعيد السَتايف ،كعلي بن عيسى
الرماين ،كأبو القاسم عبد الرٛتن بن إسحاؽ الزجاجي ،كأبو علي الفارسي(ُ) ،كاٟتسن بن بشر
ابن ٭تِت اآلمدم النحوم صاحب كتاب ا١توازنة بُت الطائيُت (ِ) ،ك٤تمد بن أٛتد بن األزىر
األزىرم اللغوم(ّ) ،كأبو علي القارل :إٝتاعيل بن القاسم بن عيذكف ،الذم قاؿ عنو الزبيدم :
كاف أعلم الناس بنحو البصريُت ،كأحفظ أىل زمانو للغة  ،كأركاىم للشعر اٞتاىلي ،
كأحفظهم لو(ْ).
كقد أثٌر يف تالميذه  ،بل امتد أثره إذل ىمن بعدىم  ،كسأكتفي بذكر بعض النماذج اليت
شرحا عي ٌد من أفضل شركح
تدؿ على مدل تأثَته يف تالميذه :فالسَتايف شرح كتاب سيبويو ن
الرماين برع يف ا١تنطق  ،كأبو علي الفارسي ألٌف اٟتجة للقراء السبعة  ،كأبوعلي
الكتاب  ،كىذا ٌ
القارل ألٌف األمارل كركل فيها عن ابن السراج يف أكثر من موضع.
أما أثره فيمن بعده فمن دالئل ذلك أف آراءه مبثوثة يف كتب ا١تتأخرين.
 آثــبسِ انؼـهًٛخ:
ذكر لو أصحاب الًتاجم كالسَت مص و
نفات كثَتنة منها :كتاب األصوؿ  ،كقد حققو
الدكتور عبد اٟتسُت الفتلي -كسيأيت اٟتديث عنو -ككتاب ٚتل األصوؿ  ،كىو األصوؿ
األصغر ،كشرح كتاب سيبويو  -شرحو يف سبعة أسفار كما ذكر صاحب البلغة(ٔ)،-
كا١توجز كىو مطبوع ،حققو مصطفى الشوٯتي ،كابن سادل دامرجي ،ككتاب االشتقاؽ ،
كىو مطبوع كحققو ٤تمد صاحل التكرييت  ،ككتاب الرياح كا٢تواء كالنار ،ككتاب الشعر
كالشعراء  ،ككتاب اٞتيمل  ،ككتاب احتجاج القراء  ،ككتاب ا٢تجاء ك ا٠تط  ،كىو مطبوع
كحققو عبد اٟتسُت الفتلي ،ككتاب ا١تواصالت ك ا١تذاكرات يف األخبار ،ككتاب الفركع،
(ٓ)

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر تاريخ بغداد ّ، ِْٔ /ك كفيات األعيافّّْٗ/
انظر بغية الوعاة ََُٓ/
انظر ا١تصدر نفسو ُُٗ/
انظر ا١تصدر نفسو ُّْٓ/
انظر معجم األدباء ٔ،ِّٓٔ/كبغية الوعاة ُ،َُُ/كإنباه الركاة ّ،ُْٗ/ك كفيات األعياف ْ،ّّٗ/كاألعالـ
للزركلئُّٔ/
انظر البلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغة ِِِ
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لتفريع األصوؿ  ،ككتاب ا٢تمز  ،كدل تشر إليهما كتب الًتاجم كإ٪تا ذكر٫تا يف كتابو
األصوؿ يف النحو(ُ) ،ككتاب العركض الذم دل تذكره كتب الًتاجم  ،كال ذكره ابن السراج
يف كتبو ،بل عثر الدكتور عبد اٟتسُت الفتلي على نسخة منو يف ا١تغرب  ،فحققو كنشره
عاـُِٕٗـ ،ككتاب علل النحو(ِ).
ٔ فـبرّ:
قاؿ أبو الفتح عبيد ا﵁ بن أٛتد النحوم(ّ)  :تويف أبو بكر ابن السراج يوـ األحد
لثالث لياؿ بقُت من ذم اٟتجة سنة ست عشرة كثالث مئة يف خالفة ا١تقتدر(ْ)رٛتو ا﵁.
قيل  :إنو دل تطل مدتو ،كمات شابًّا (ٓ) ،أما الذىيب فذكر أنو مات يف الكهولة(ٔ).
 يزْـجّ انُحــٕ٘:
متأثرا با١تدرستُت البصرية كالكوفية يدؿ على ذلك استخدامو
نشأ ابن السراج يف بغداد ن
١تصطلحات ا١تدرستُت ،كشرحو لبعضها(ٕ) ،كتأييده آلراء البصريُت تارة ،كأخرل آلراء الكوفيُت.
كقاؿ عنو ا١ترزباين -عندما ٖتدث عن تصنيفو األصوؿ كأنو انتزعو من كتاب سيبويو":-
عوؿ فيو على مسائل األخفش  ،كمذاىب الكوفيُت ،كخالف أصوؿ البصريُت يف أبواب
إال أنو ٌ
كثَتة "(ٖ)؛ غَت أف ا١تتأمل للمسائل  ،كاآلراء اليت تناك٢تا  ،يالحظ نزعتو البصرية  ،ىذا مع أنو
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر األصوؿ يف النحو ُِّٖ/كُّّْ/
ا﵀مدكف من الشعراء ّْٔ
ىو أبو الفتح عبيد ا﵁ بن أٛتد بن ٤تمد ا١تعركؼ ّتخجخ  ،أخذ عن ابن دريد ،ككاف ثقة صحيح الكتاب ،تويف
ليلة اٞتمعة سنة ّٖٓق .انظر نزىة األلباء ِِِِٕٔ-
معجم األدباء ِّٔٓٔ/
انظر إنباه الركاة ّ ، ُْٗ/كبغية الوعاة ُ،َُُ/كاألعالـ للزركلي ُّٔٔ/

(ٔ) انظر سَت أعالـ النبالءُْْْٖ/
(ٕ) كشرحو ١تصطلحات الكوفيُت كالتقريب ،كالصرؼ ،كالقطع ،أك مقابلتو للمصطلح الكويف بالبصرم كبياف أف
الكوفيُت يعنوف بالصفات الظركؼ ،كأف مرادىم باألفعاؿ :اسم الفاعل؛ (يقصد الفعل الدائم) ،كيريدكف هبا
األخبار ،كبُت أف البدؿ يقابلو -عندىم -ا١تًتجم أك التكرير .انظر األصوؿ على التوارل ، ُِٓ/ُ:كِ-ُٖٖ/
ُٖٗ،كُ ُِٔ/كِ ،ِْْ/كُ،ِٖٓ/كُِٖٗ/
(ٖ) إنباه الركاة ُّْٗ/
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(ُ)
كثَتا ،ك٦تا يدؿ أنو
رددىا
اليت
يعد نفسو من البصريُت  ،كمن دالئل ذلك قولو ":أصحابنا "
ن
َ َ ا ٓ ا َُ َ َ  ٞا ۡ ُ
ٞ
(ِ)
يقصد هبا البصريُت قولو " :قاؿ ا﵁ تعاذل { :ووا وٌِا إَِّل َلۥ وقام وعنِم : }١٦٤
كالتأكيل عند أصحابنا  :كما منا أحد إال لو  ،كالكوفيوف يقولوف إف ( ىمن ) تضمر مع ( ًمن )
كيف التأكيل عندىم  :إال من لو مقاـ "(ّ).
كىو معدكد عند أصحاب الًتاجم من أئمة البصريُت كقوؿ صاحب ا٠تزانة ":كىو إماـ
البصريُت كسيبويو"(ْ).

كابن السراج كإف تأثر با١تدرستُت البصرية كالكوفية  ،كغلبت عليو نزعتو البصرية  ،فقد
ٖترر من التعصب إلحدا٫تا ،ككاف عالً نما لو اختياراتو كابتكاراتو كإف خالفت أصحابو ؛ فهو
صاحب ا١تنطق كاٟتجة بالدليل كالتعليل.

ثبَٛاب /كـزبثـّ األطــٕل ف ٙانُحـــٕ:

احتل كتاب األصوؿ مكانة مرموقة عند النحاة؛ فهو كتاب "غاية من الشرؼ
كالفائدة"(ٓ) ،كىو أشهر كتب ابن السراج  ،كقد بلغ من الشهرة أف نيسب ابن السراج لكتابو
األصوؿ للتعريف بو ٨ ،تو قوؿ ابن العماد يف أحداثُّٔ ":كفيها  -أم تويف فيها -العالمة
أبو بكر ابن السراج كاٝتو ٤تمد بن السرم البغدادم النحوم صاحب األصوؿ يف العربية"(ٔ).
كنيعت كتاب األصوؿ من بُت مصنفات ابن السراج بأنو "ىو أحسنها كأكربىا كإليو ا١ترجع
عند اضطراب النقل كاختالفو ٚ ،تع فيو أصوؿ علم العربية ،كأخذ مسائل سيبويو كرتبها أحسن

ترتيب"(ٕ).

كالقارئ ٢تذا الكتاب يالحظ حسن التبويب كالتقسيم.
(ُ) األصوؿ يف النحوُُُٓ/كغَتىا
(ِ) الصافاتُْٔ:
(ّ) األصوؿُُِْ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

خزانة األدبَُٕٖ/
طبقات النحويُت كاللغويُت ُُِ
شذرات الذىب ْٕٗ/
معجم األدباء ِّٔٓٔ/
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كٯتثٌل ىذا الكتاب مرحلة مهمة من نضوج النحو حىت قيل عنو ":ما زاؿ النحو ٣تنونا حىت
عقلو ابن السراج بأصولو "(ُ) .
ك٦تا يدؿ على أ٫تية ىذا الكتاب اىتماـ النحاة بو  ،ككثرة ا١تصنفات حوؿ ىذا السفر،
كمن تلك ا١تصنفات ما ذكره حاجي خليفة يف كتابو كشف الظنوف عن أسامي الكتب
كالفنوف:
الرماين النحوم ت ّْٖ ىػ.
شرح  :الشيخ أ،ي اٟتسن  :علي بن عيسى ٌ
كشرح  :الشيخ أ،ي اٟتسن  :طاىر بن أٛتد الشهَت :بابن بابشاذ النحوم ت ْْٓىػ .
كشرح  :أ،ي اٟتسن :علي بن أٛتد ا١تعركؼ :بابن الباذش الغرناطي النحوم تِٖٓق .
(ِ)
كشرح  :الشيخ أ،ي موسى  :عيسى بن عبد العزيز اٞتزكرل النحوم ت ٕٕٔق.
(ّ)
كالوصوؿ إذل تذكرة كتاب األصوؿ البن السراج ١تكي بن أ،ي طالب تّْٕق
(ْ)
اش على أصوؿ ابن السراج يف النحو ليحِت بن و
ككتاب حو و
معط تِٖٔىػ
كييعد كتاب األصوؿ يف النحو ثالث أىم كتاب ٨توم يصل إلينا بعد الكتاب لسيبويو
كا١تقتضب للمربد ،كىو كتاب موسوعي تناكؿ فيو صاحبو أبواب النحو كالصرؼ ،ك٦تا يدؿ
أيضا -اىتمامو بتوثيق ا١تادة العلمية  ،ك٘تثٌل ذلك يف أمرين:
على أ٫تية ىذا الكتاب  -ن
كثَتا من آراء العلماء ،كخاصة من دل تصلنا
األكؿ :نسبة اآلراء ألصحاهبا ٦تا حفظ لنا ن
كتبهم.
كالثاين :تصر٭تو بأنو قرأ ىذا الرأم أك ذاؾ يف كتاب فالف(ٓ)كقولو " :كقرأت يف كتاب
سيبويو "(ٔ)  ،كقولو ":كذا يف كتاب سيبويو "(ٕ) ،كقولو" :كقاؿ األخفش يف كتابو األكسط"(ٖ)،
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ا١تصدر نفسؤ ِّٓٓ/كبغية الوعاةَُُٗ/
انظر :كشف الظنوفُُُُ/
إنباه الركاةُّّٕ/
انظر بغية الوعاةِّْْ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر اٞتهود اللغوية البن السراج َِكُِ بتصرؼ
األصوؿ يف النحو ُّٖٖ/
ا١تصدر نفسو َِّٕ/
ا١تصدر نفسو ُِْٖ/
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كقولو " :كالصواب ما كجدتو يف كتاب أ،ي العباس ٤تمد بن يزيد ٓتطو عن ا١تازين كقد أثبتو كما
كجدتو "(ُ).
كسأقف مع كالـ ابن السراج نفسو عن مصنفو الذم ىو موطن الدراسة ،فقد أعلن فيو
قائال ":كغرضي يف ىذا الكتاب ذكر العلة اليت إذا اطردت كصل هبا إذل
الغرض من تأليفو ن
كالمهم فقط ،كذكر األصوؿ كالشائع ألنو كتاب إ٬تاز "(ِ).
كيظهر جليًّا اىتمامو  -يف كتابو -با١تتعلم ،كقد صرح بذلك حينما قاؿ ":كذكرنا يف كل
مقدارا كافينا فيو دربة للمتعلم كدرس للعادل ْتسب ما يصلح يف ىذا
باب من ا١تسائل
ن
الكتاب"(ّ) ،كقد أشار -رٛتو ا﵁ -إذل ما ضمنو كتابو ":فتفهم ىذه األصوؿ كالفصوؿ فقد
تفصيال يظهره ،كرتبت
ٚتعا ٭تضره ،كفصلتو
ن
أعلنت يف ىذا الكتاب أسرار النحو ،كٚتعتو ن
أنواعو كصنوفو على مراتبها بأخصر ما أمكن من القوؿ كأبينو ؛ ليسبق إذل القلوب فهمو
كيسهل على متعلميو حفظو "(ْ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

األصوؿ ُِِّ/
ا١تصدر نفسو ُّٔ/
ا١تصدر نفسو ُِّٖ/
ا١تصدر نفسو ُٓٔ/
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التعـريف بالعـامـل ،وتوضيح العوامل وأنواعها بإيجاز:
ً 
أول  :تعـريف العـامـل:
لقد بلغت قضية العامل من الشهرة لدل النحاة أف يصدؽ عليها أهنا مألت النحو
كشغلت النحاة ؛ فأصبحت ا١تيزاف لعلم النحو.
كالرتباط موضوع البحث هبا ؛ فالبد من التعريف بالعامل قبل الولوج يف صلب البحث،
أثٍت بتعريفو يف اصطالح النحاة كذلك لوجود ترابط -
كسأبدأ بتعريف العامل يف اللغة مث ٌ
عاد نة -بُت التعريف اللغوم كالتعريف االصطالحي.
العـامـل لـغة:

(عمل) العُت كا١تيم كالالـ أصل كاحد صحيح ،كىو عاـ يف كل فعل يفعل ،قاؿ
(ُ)
عمال ،فهو عامل(ِ) ،ك٬تمع على عوامل.
ا٠تليل  :عمل ن
كالعوامل األرجل فعوامل الدابة قوائمها كاحدهتا عاملة ككذلك العوامل بقر اٟترث
كالدياسة(ّ) ،جاء يف اٟتديث ":ليس يف البقر العوامل شيء"(ْ).
(ٓ)
كعملت الناقة بأذنيها  :أم أسرعت كمنو حديث اإلسراء كالرباؽ  " :فعملت بأذنيها "
أم أسرعت ؛ ألهنا إذا أسرعت حركت أذنيها لشدة السَت (ٔ).

(ُ) أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم األزدم سيد أىل األدب قاطبة يف علمو كزىده ،كالغاية يف تصحيح
اىدا عالً نما بالسنة  ،قاؿ عنو النضر بن مشيل ":أكلت الدنيا بعلم
القياس كاستخراج مسائل النحو كتعليلو  ،ككاف ز ن
ا٠تليل بن أٛتد ككتبو  ،كىو يف خص ال يشعر بو أحد".من أبرز من أخذ عنو سيبويو كالنضر بن مشيل  .سبق إذل
أيضا -صاحب أكؿ معجم عر،ي :معجم العُت،تويف سنة َُٔق كقيل َُٕ
علم العركض كالقافية ،كىو  -ن
كقيلُٕٓ كلو ْٕ سنة .انظر نزىة األلباء ْٓ،ْٕ-كطبقات النحويُت ْٕ،ُٓ-كمعجم األدباءّ-َُِٔ/
ُُِٕ
(ِ) كتاب العُت ِ ُّٓ/مادة عمل
(ّ) انظر لساف العرب َُْٗ/كتاج العركسََّٔ/
(ْ) انظر السنن الكربل ُْٗٓ/
(ٓ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر َُّّ/
(ٔ) انظر تاج العركس َّٓٗ/
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وفي االصطـالح :

قائال  " :العامل ما بو يتقوـ ا١تعٌت ا١تقتضي لإلعراب "(ُ).
عرفو ابن اٟتاجب  ،ن
ٌ
٨توا من قياـ العرض باٞتوىر ،فإف معٌت الفاعلية
ٌ
كفسره الرضي بقولو :كيعٍت بالتقوـ ن
كا١تفعولية كاإلضافة :كوف الكلمة عمدة أك فضلة أك مضافنا إليها ،كىي كاألعراض القائمة
بالعمدة كالفضلة كا١تضاؼ إليو  ،بسبب توسط العامل(ِ).
قائال :العامل :ما أكجب كوف آخر الكلمة على كجو ٥تصوص من
كعرفو اٞترجاين ن
ٌ
(ّ)
اإلعراب .
كعرفو الشيخ  :خالد األزىرم بقولو :كالعامل يف اصطالح النحويُت  :ما أكجب كوف
ٌ
يدا كمررت
آخر الكلمة
٣تركرا أك ساكننا ٨ ،تو :جاء زيد  ،كرأيت ز ن
ن
مرفوعا أك منصوبنا أك ن
بزيد(ْ).
كييعد تعريف األزىرم أمشل تعريفات األقدمُت.
أما تعريفو عند ا﵀دثُت ،فممن عرفو الشيخ مصطفى الغالييٍت بقولو :العامل ما ٭تدث
الرفع ،أك النصب ،أك اٞتزـ  ،أك ا٠تفض ،فيما يليو(ٓ).
تأثَتا ينشأ عنو عالمة إعرابية ترمز إذل
كعند عباس حسن :العامل ىو :ما يؤثر يف اللفظ ن
معٌت خاص ،كالفاعلية  ،أك ا١تفعولية  ،أك غَت٫تا ،كال فرؽ بُت أف تكوف تلك العالمة ظاىرة أك
مقدرة(ٔ).
كالعامل -كما بػي ٌُت -آلة كعالمة على العمل ،كالعامل اٟتقيقي ىو ا١تتكلم كقد بُت النحاة
أيضا ا١توجد للعالمات ،ك٦تن صرح
أف ا١تتكلم ىو ا١توجد للمعاين كالفاعلية  ،كا١تفعولية كىو ن
بذلك الرضي بقولو ":فا١توجد -كما ذكرنا٢ -تذه ا١تعاين ىو ا١تتكلم  ،كاآللة :العامل ،ك٤تلها:

(ُ) الكافية يف علم النحوُُ
(ِ) شرح الرضي على الكافية ُْٔ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

معجم التعريفات للجرجاين ُِِ
شرح العوامل ا١تئة النحوية ّٕ ،كانظر قواعد ا١تطارحة البن إيازِّٓٓ-
جامع الدركس العربيةِّّٕ/
انظر النحو الوايفُٕٓ/
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االسم ،ككذا ا١توجد لعالمات ىذه ا١تعاين ىو ا١تتكلم ،لكن النحاة جعلوا اآللة كأهنا ىي
ا١توجدة للمعاين كلعالماهتا-كما تقدـ -فلهذا ٝتيت اآلالت عوامل"(ُ).
تغيَتا
ك٦تا سبق تيػ ٍلحظ العالقة بُت ا١تعٌت اللغوم كاالصطالح النحوم إذ العامل ي٭تدث ن
عمال  ،ككما فسر الزبيدم عمل األذنُت باإلسراع كأنو
كما ٖتدث عوامل ( أرجل ) الدابة ن
ينجم عنو حركة األذنُت كيف ذلك تغيَت ،كفيو داللة على أف العامل آلة العمل.

ثان ًيا /أنـواع العـوامـل:

تنقسم العوامل إذل لفظية ،كمعنوية.
أ) انؼـٕايـم انهفـظـٛخ:
ما تعرؼ باٞتناف  -أم بالقلب -كتتلفظ باللساف كػ(من) ك(إذل) يف قولك :سرت
من البصرة إذل الكوفة(ِ).
فالعوامل اللفظية :ىي ا١تلفوظة يف الًتكيب ،كىي اليت ٖتدث اٟتركات اإلعرابية يف هناية
الكلمة(ّ).
كتشمل ىذه العوامل األفعاؿ ا١تتصرفة كػ(ضرب) كغَت ا١تتصرفة كػ(نعم ،كبئس) كالتامة
كػ(ضرب) كالناقصة كػ(كاف) كأخواهتا ،كا١تشتقات ا١تشبهات لألفعاؿ:كاسم الفاعل ،كاسم
ا١تفعوؿ ،..كاألدكات اليت تنصب ا١تضارع ،أك ٕتزمو ،كاألحرؼ اليت تنصب ا١تبتدأ كترفع
ا٠ترب ،كحركؼ اٞتر ،كا١تضاؼ عند من يرل أنو العامل يف ا١تضاؼ إليو ،كا١تبتدأ عند من
يرل أنو رافع ا٠ترب(ْ).
كقيسمت اللفظية إذل :

(ُ) شرح الرضي على الكافية ُْٔ/
(ِ) شرح العوامل ا١تئة النحوية ْٖ
(ّ) نظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيقّٓ
(ْ) انظر ا١تصدر نفسو ّّٓٔ-كجامع الدركس العربيةِّْٕ/
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ُ -عـوامل قياسية  :ما ٝتعت من العرب كيقاس عليها غَتىا كجر ا١تضاؼ
للمضاؼ إليو يف (غالـ زيد) ؛ فإنو قاعدة كلية مطردة ١تا رأيت أثر األكؿ يف الثاين كعرفت
علتو قست عليو (ضرب ز و
يد) ك(ثوب بكر) ك(دار عمرك)(ُ).
ٍ
ِ -عـوامل سماعية  :ما ٝتعت من العرب كال يقاس عليها غَتىا كحركؼ اٞتر،

كاٟتركؼ ا١تشبهة بالفعل فإف (الباء) كأخواهتا ٕتر االسم فليس لك أف تتجاكزىا كتقيس
عليها غَتىا  ،ككذلك (دل ) ٥تتصة باٞتزـ  ،ك(إ ٌف) كأخواهتا تنصب االسم كترفع ا٠ترب،
كىذه العوامل ليس لنا أف نتجاكزىا كنقيس عليها غَتىا(ِ).
انؼـٕايـم انًؼـُٕٚخ:
ب)

ما تعرؼ باٞتناف كال تتلفظ باللساف،كعامل ا١تبتدأ كا٠ترب (أم االبتداء) أعٍت التجرد
عن العوامل اللفظية  ،كعامل رفع الفعل ا١تضارع (التجرد عن الناصب كاٞتازـ)(ّ)،
كا٠تالؼ ،كالتبعية ،كاإلسناد ،كالفاعلية ،كا١تفعولية ،كالتلبس بالفعل يف رفع الفاعل عند
الكسائي(ْ) ،كارتفاع الفاعل بإحداثو الفعل ،كاإلضافة عند من يرل أهنا العامل يف
ا١تضاؼ ،كغَتىا من العوامل(ٓ).
معتمدا على نوع الكلمة،فبدأ باالسم كبُت أف
قسم العوامل ابن السراج ،
ن
ك٦تن ٌ

االسم يعمل في االسم على ثالثة أضرب:

الضرب األول:أف يبٌت عليو اسم مثلو أك يبٌت على اسم كيأتلف باجتماعهما الكالـ

كيتم ،كيفقداف العوامل من غَت٫تا ٨،تو قولك( :عبد ا﵁ أخوؾ)(ٔ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر شرح العوامل ا١تئة النحوية ٖٓ كمعجم التعريفات ُِِ
انظر شرح العوامل ا١تئة النحوية ٖٓ ،كمعجم التعريفات ُِِ
انظر شرح العوامل ا١تئة النحوية ْٖ  ،كمعجم التعريفات للجرجاين ُِِ
أبو اٟتسن علي بن ٛتزة الكسائي ،أخذ عن أ،ي جعفر الرؤاسي كمعاذ ا٢تراء ،ككاف أحد القراء السبعة ،كىو إماـ
الكوفيُت يف النحو .مات بالرم مع ٤تمد بن اٟتسن سنة ُّٖ ،كقيلُِٖ ،كقيلُٖٗ فدفنهما الرشيد ،كقاؿ :
اليوـ دفنت الفقو كاللغة .انظر نزىة األلباءْٖٓٔ -

(ٓ) انظر نظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيق ِّْٖ -
(ٔ) انظر األصوؿ يف النحوُِٓ/
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الضرب الثاني :أف يعمل االسم ٔتعٌت الفعل ،كاألٝتاء اليت تعمل عمل الفعل أٝتاء

الفاعلُت ،كما شبو هبا كا١تصادر ،كأٝتاء ٝتوا األفعاؿ هبا(ُ).

الضرب الثالث :أف يعمل االسم ١تعٌت اٟترؼ كذلك يف اإلضافة ،كاإلضافة تكوف على
ضربُت :تكوف ٔتعٌت الالـ ،كتكوف ٔتعٌت ( ًمن)  ،فأما اإلضافة اليت ٔتعٌت الالـ  ،فنحو قولك:

(غالـ زيد) ،ك(دار عمرك) ،أال ترل أف ا١تعٌت( :غالـ لزيد) ك(دار لعمرك) ،أما اإلضافة اليت
ٔتعٌت ( ًمن) فهو أف تضيف االسم إذل جنسو٨ ،تو قولك(:ثوب خز) ك(باب حديد) ،تريد ثوبنا
من خز كبابنا من حديد(ِ).
قائال :كاعلم :أف االسم ال يعمل يف الفعل
كذيٌل ىذه األضرب بقاعدة من قواعد العامل ن
كال يف اٟترؼ ،بل ىو ا١تعرض للعوامل من األفعاؿ كاٟتركؼ(ّ).
مث ذكر القسم الثاني من عوامل الكلم :وىو الفعل:

عامال ،كأكؿ عملو أف يرفع الفاعل أك
قائال :اعلم :أف كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف ن
ن
ا١تفعوؿ الذم ىو حديث عنو ٨،تو( :قاـ زيد) ك(ضرب عمرك)(ْ).
مث ختم بالقسم الثالث :وىو العامل من الحروف:
كبُت أف اٟتركؼ تنقسم إذل ثالثة أقسام :األول منها يدخل على األسماء فقط دون
ٌ
األفعال ،فما كاف كذلك فهو عامل يف االسم.
كجعل ىذا القسم على نوعُت:
فعال باسم ؛ أما كصلو اٝتنا باسم
نوع منها يخفض األسماء كيدخل ليصل اٝتنا باسم أك ن
فعال باسم  ،فنحو قولك ( :مررت بزيد).
فنحو قولك ( :خامت من فضة) ،كأما كصلو ن
والنوع الثاني :يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما فينصب االسم ويرفع الخبر،

يدا قائم) ،كٚتيع ىذه اٟتركؼ ال تعمل يف الفعل كال تدخل
٨تو( :إف كأخواهتا) كقولك(:إ ٌف ز ن

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر األصوؿُِٓ/
انظر ا١تصدر نفسوُّٓ/
انظر ا١تصدر نفسوُْٓ/
انظر ا١تصدر نفسوُْٓ/
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عليو ،ال تقوؿ(:مررت بيضرب) كال (ذىبت إذل قاـ)  ،كال (أف يقعد قائم)(ُ).
والقسم الثاني من الحروف:
ما يدخل على األفعال فقط ،كال يدخل على األٝتاء ،كىي اليت تعمل يف األفعاؿ
فتنصبها وتجزمها ٨تو( :أف) يف قولك :أريد أف تذىب ،فتنصب ك(دل) يف قولك( :دل

يذىب) ،فتجزـ ،أال ترل أنو ال ٬توز أف تقوؿ(:دل زيد) ،كال(:أريد أف عمرك)(ِ).
والقسم الثالث من الحروف:

ما يدخل على األٝتاء كعلى األفعاؿ فلم ٗتتص بو األٝتاء دكف األفعاؿ ،كال األفعاؿ دكف
األٝتاء ،كما كاف من اٟتركؼ هبذه الصفة فال يعمل يف اسم كال فعل ٨ ،تو :ألف االستفهاـ،
تقوؿ(:أيقوـ زيد) ،فيدخل حرؼ االستفهاـ على الفعل مث تقوؿ(:أزيد أخوؾ) فيدخل اٟترؼ
على االسم ،كاستثٌت بعض ىذه اٟتركؼ ا١تشبهة بػ(ليس) كػ(ما) يف لغة أىل اٟتجاز(ّ).

(ُ) انظر األصوؿ ُٓٓ -ْٓ/
(ِ) ا١تصدر نفسوُٓٓ/
(ّ) انظر ا١تصدر نفسوُٓٔ-ٓٓ/
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انفظم األٔل:
إَٔاع انؼـٕايم ػُذ اثٍ انضشاجٔ ،أثشْب
ويضم المباحث اآلتية:
المبحث األول :العـوامـل اللفـظية.
المبحث الثاني :العـوامـل المعـنوية.
المبحث الثالث :العـوامل النائبة.

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

انًجحث األٔل :انؼـٕايـم انهفـظٛخ:
 ػـبيـم سفغ انخـجـش:
قاؿ ابن السراج:

(ُ)
مشَتا بذلك إذل
" فا١تبتدأ رفع باالبتداء ،والخبر رفع بهما" ؛ أم باالبتداء كا١تبتدأ ،ن
قاعدة تقوم عامل معنوم بعامل لفظي.
كعند تتبع ا١تسألة ييالحظ أنو قد اختلف النحويوف يف رافع ا٠ترب على أقواؿ أشهرىا ثالثة:
األكؿ :أنو مرتفع باالبتداء ،كىذا رأم األخفش(ِ) ،قاؿ ":كاالبتداء ىو الذم رفع ا٠ترب يف قوؿ
بعضهم كما كانت (إ ٌف) تنصب االسم كترفع ا٠ترب ،فكذلك رفع االبتداء االسم كا٠ترب .كقاؿ
بعضهم :رفع ا١تبتدأ كخربه ،ككل حسن؛ كاألكؿ أقيس"(ّ).

ۡ َ
َ
َ
كجو بو رفع(النار) يف قولو تعاذلَ {:و َحاق أَِب ِف ِل ۡ ِۡر َع ِۡن ُش ِٓ ُٱ ٱم َعب ِ ٤٥
ك٦تا ٌ
ا ُ (ْ)
تفسَتا  ،كرفعتها على االبتداء؛ كأنك تقوؿ  (:ىي
جعلتها
شئت
إف
ك
...
فقاؿ":
،
ٱنلار}
ن
النار) .)ٓ("...

كنسب أبو البقاء العكربم(ٔ) ىذا القوؿ البن السراج  -كىو ٥تالف ١تا كرد يف األصوؿ -
قاؿ يف اللباب " :ك ٌأما عامل ا٠ترب ففيو ٜتسة أقواؿ ،أحدىا االبتداء كىو قوؿ ابن السراج؛ ألنو
عمل يف ا١تبتدأ فعمل يف ا٠ترب كػ(كاف) ك (ظننت) ك(إف) "(ٕ).
(ُ) األصوؿ ُٖٓ/
(ِ) األخفش :أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة ،البصرم ا١تعتزرل ،ا١تعركؼ باألخفش األكسط ،أخذ الكتاب عن سيبويو
كعن طريقو كصل الكتاب للنحاة  ،من أشهر تصانيفو :كتاب األكسط يف النحو ،كمعاين القرآف،تويفُِٓىػ،انظر
معجم األدباءّ،ُّْٕ/كالبلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغةُُْٓ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ٕ)

معاين القرآف لألخفشُٗ/
غافر ْٔ ،ْٓ :
معاين القرآف لألخفشَُِٓ/
العك ىٍربم ؛نسبة إذل ( يعك ىٍربا ) -قرية على دجلة قريبنا من
أبو البقاء عبد ا﵁ بن اٟتسُت بن عبد ا﵁ النحوم الضرير ،ي
بغداد -لو مصنفات حساف ،منها اللباب يف علل البناء كاإلعراب ،مولده سنة ّٖٓ ،ككفاتو سنةُٔٔىػ .انظر
إنباه الركاةِ،ُُٔ/كالبلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغةُُٔٗ -ُٖٔ/
اللباب ُُِٖ/
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السراج كٚتاعة"(ُ).
كقاؿ يف التبيُت ":خربي ا١تبتدأ ير ي
تفع باالبتداء عند ابن ٌ
كتبعو يف نسبة ىذا الرأم البن السراج ،ابن عقيل(ِ)،كخالد األزىرم(ّ) ،كالسيوطي(ْ)،كأبو
حياف(ٓ).
كالثاين :أنو مرتفع با١تبتدأ ،كىو الظاىر من كالـ سيبويو  ،قاؿ  -يف باب االبتداء:-
"كاعلم أف ا١تبتدأ البد لو من أف يكوف ا١تبٍت عليو شيئنا ىو ىو ،أك يكوف يف مكاف أك زماف،
كىذه الثالثة ييذكر كل كاحد منها بعد ما ييبتدأ ،فأما الذم ييبٌت عليو شيء ىو ىو؛ فإف ا١تبٍت
عليو يرتفع بو كما ارتفع ىو باالبتداء ،كذلك قولك( :عبد ا﵁ منطلق)؛ ارتفع (عبد ا﵁)؛

ألنو ذيكر لييبٌت عليو ا١تنطلق ،كارتفع ا١تنطلق ألف ا١تبٍت على ا١تبتدأ ٔتنزلتو"(ٔ).
كهبذا القوؿ قاؿ الكوفيوف(ٕ).
ا١تربد ،حيث قاؿ ":قولك( :زيد
كالثالث :أنو مرتفع باالبتداء كا١تبتدأ ،كعلى ىذا القوؿ ٌ
(ٖ)
أيضا " :-كاالبتداء
منطلق) ،فػ(زيد) مرفوع باالبتداء كا٠ترب رفع باالبتداء كا١تبتدأ"  ،كقاؿ -ن
كا١تبتدأ يرفعاف ا٠ترب"(ٗ).
شيخو ،كما ىو كاضح يف صدر ا١تسألة ،كىذا القوؿ عليو كثَت من
ابن السراج ى
كتابع ي
البصريُت(َُ).
عامال يف
كحجة من قاؿ  :إ ٌف االبتداء كحده ىو العامل يف ا٠ترب :أنو ١تا كجب أف يكوف ن
قياسا على العوامل اللفظية اليت تدخل على ا١تبتدأ ،
ا١تبتدأ ،كجب أف يكوف ن
عامال يف ا٠ترب ،ن

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

أحدا ٦تن سبق العكربم كالفارسي كابن جٍت نسب ىذا القوؿ البن السراج.
التبيُت ِِٗ ،كدل أجد ن
انظر ا١تساعدَُِٓ/
انظر شرح التصريحُُٗٔ/
انظر ٫تع ا٢توامعُُُّ/
انظر التذييل كالتكميل ط .دار القلم ِّٓٗ/
الكتابُِِٕ/

(ٕ) انظر اإلنصاؼُ،ّٖ/كشرح ا١تفصل البن يعيش ُِِِ/
(ٖ) ا١تقتضبِْٗ/
(ٗ) ا١تصدر نفسؤُِْ/
(َُ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيشُِِّ/
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٨تو( :كاف) كأخواهتا ك(إف كأخواهتا) ك(ظننت كأخواهتا) فإهنا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف
خربه فكذلك ىهنا(ُ).
كحجة من قاؿ :إ ٌف ا١تبتدأ ىو العامل من كجهُت:

أحد٫تا :أف ا١تبتدأ لفظ ىو أحد جزأم اٞتملة فعمل فيما يالزمو كالفعل مع الفاعل ،كإ٪تا
قلنا ذلك ألف اللفظ أقول من ا١تعٌت ،كألف االبتداء يقتضي ا١تبتدأ ،كا١تبتدأ يقتضي ا٠ترب؛
فأضيف العمل إذل أقرب ا١تقتضيُت كأقوا٫تا.
كالوجو الثاين :أف معٌت االبتداء يبطل بدخوؿ العامل على ا١تبتدأ ،كا١تبتدأ ال يبطل معناه
قائما ،فقد بطل فيو معٌت االبتداء بػ(كاف) ،ككذلك (إ ٌف) كمعٌت
بذلك كقولك :كاف زيد ن
ا١تبتدأ ال يبطل ؛ ألف ا١تبتدأ ىو ا١تخرب عنو ،كما ال يبطل أكذل بالعمل(ِ).
ٚتيعا  :أ ٌف االبتداء ضعيف كا١تبتدأ
كحجة من قاؿ :إ ٌف ا٠ترب ارتفع باالبتداء كا١تبتدأ ن
كذلك ،فإذا اجتمعا صار العامل قويًّا كما أ ٌف (إ ٍف) الشرطية تعمل يف الشرط مث يعمالف يف
اٞتزاء(ّ).
فدؿ
أيضا :بأف االبتداء ال ينفك عن ا١تبتدأ ،كال يصح للخرب معٌت إال هبماٌ ،
كاحتجوا ن
على أهنما العامالف فيو(ْ).
كاألقرب  -كا﵁ أعلم -أف العامل يف ا٠ترب ىو :االبتداء بواسطة ا١تبتدأ ،كذلك؛ ألف
االبتداء سبب لوجود ا١تبتدأ كا٠ترب ،كىو عامل معنوم ال يرتقي كحده لقوة العامل اللفظي
فيعمل يف شيئُت  ،فال بد لو ٦تا يقويو ليصل إذل ا٠ترب.
كيكشف البحث يف ىذه ا١تسألة :اٞتوانب اآلتية:
صرح بو يف األصوؿ :ىو أنو مرفوع باالبتداء
 أف رأم ابن السراج يف رافع ا٠ترب ىو ما ٌ
كا١تبتدأ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر اإلنصاؼُّٗ/
انظر التبيُت ُِّ
انظر ا١تصدر نفسو ُِّ
أسرار العربية َُٔ/
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أما ما نيسب لو يف بعض كتب النحاة(ُ) من أف رافع ا٠ترب االبتداء فقد ظهر خالفو،
لعل ما دعا أبا البقاء العكربم إذل نسبة ىذا القوؿ البن السراج  -كتبعو بعض النحاة  -ىو
ك ٌ
رفعا ،أك نصبنا علم(ِ)يف خربه،
قوؿ ابن السراج " :كمع ذلك أنا كجدنا كلما عمل يف ا١تبتدأ ن
أال ترل إذل (ظننت) كأخواهتا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف خربه"(ّ).
ففهم العكربم أف العامل يف ا٠ترب -عند ابن السراج  -ىو االبتداء ،إذ االبتداء عامل يف
قائال:
ا١تبتدأ عنده  ،يؤيٌد ذلك تعليلو عقب نسبة القوؿ باالبتداء البن السراج ن
" ألنو عمل يف ا١تبتدأ فعمل يف ا٠ترب كػ(كاف) ك (ظننت) ك (إ ٌف) "(ْ)؛ كلكن من ا١تؤٌكد
أف ابن السراج ال يقصد االبتداء كحده ،كقد صرح قبل ىذه العبارة أف ارتفاع ا٠ترب باالبتداء
كا١تبتدأ(ٓ).
أف تقوية العامل بعامل آخر مظهر من مظاىر االستدالؿ عند ابن السراج يف ىذا الكتاب؛
فقد قرف االبتداء با١تبتدأ ،كعندما ٖتدث عن ا١تفعوؿ معو قاؿ ":اعلم :أف الفعل إ٪تا يعمل يف
ىذا الباب يف ا١تفعوؿ بتوسط الواك "(ٔ)كما سيأيت تفصيلو(ٕ).
استدؿ ابن السراج هبذا الرأم على بطالف رأم الكوفيُت يف أف (إ ٌف) ال تعمل يف ا٠ترب بل
ٌ

قائال :
تقتصر على ا١تبتدأ  ،فتنصبو  ،ن
" فإف قاؿ قائل :إف (إ ٌف) إ٪تا عملت يف االسم فقط فنصبتو كتركت ا٠ترب على حالو كما كاف
مع االبتداء  ،كىو قوؿ الكوفيُت  ،قيل لو :الدليل على أهنا ىي الرافعة للخرب  ،أف االبتداء قد
معموال فيو ،كمع
زاؿ وبو وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر  ،فلما زاؿ العامل بطل أف يكوف ىذا
ن

(ُ) انظر اللباب ُ ،ُِٖ/كالتبيُتِِٗ ،ك٫تع ا٢توامع ُُُّ/
(ِ) يف العبارة خطآف مطبعياف( :كلما ) ،كالصواب[ :كل ما ]  ،ك(علم يف خربه ) كالصواب[ :عمل]
(ّ) األصوؿ ُُِّ-َِّ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

اللباب ُُِٖ/
انظر األصوؿ َُِّ/
ا١تصدر نفسو َُِٗ/
انظر عامل النصب يف ا١تفعوؿ معو  ،من ىذا البحث ص ْٖ
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رفعا أك نصبنا علم
ذلك أنا كجدنا كلما عمل يف ا١تبتدأ ن
كأخواهتا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف خربه"(ِ).

(ُ)

يف خربه ،أال ترل إذل (ظننت)

 ػـبيـم َظت انظـشف انـٕاقـغ خـجـ اشا:

قاؿ ابن السراج  -عند حديثو عن أضرب خرب ا١تبتدأ :-
"كضرب ٭تذؼ منو ا٠ترب ،كيقوـ مقامو ظرؼ لو كذلك الظرؼ على ضربُت :إما أف
يكوف من ظركؼ ا١تكاف ،كإما أف يكوف من ظركؼ الزماف ،أما الظركؼ من ا١تكاف فنحو
قولك(:زيد خلفك) ،ك(عمرك يف الدار)(ّ) ،كا﵀ذكؼ معٌت االستقرار كاٟتلوؿ كما
أشبههما،كأنك قلت(:زيد مستقر خلفك) ،و(عمرو مستقر في الدار) ،كلكن ىذا
ا﵀ذكؼ ال يظهر لداللة الظرؼ عليو ،كاستغنائهم بو يف االستعماؿ ،كأما الظرؼ من الزماف،

فنحو قولك(:القتاؿ يوـ اٞتمعة) ،ك(الشخوص يوـ ا٠تميس) كأنك قلت(:القتال مستقر يوم
الجمعة ،أو وقع(ٗ) في يوم الجمعة) ،و(الشخوص واقع في يوم الخميس) فتحذؼ ا٠ترب

كتقيم الظرؼ مقاـ ا﵀ذكؼ"(ٓ).
يتبُت من نص ابن السراج  -يف ىذه ا١تسألة  -أف رأيو يف خرب ا١تبتدأ ا﵀ذكؼ الذم قاـ
مستقر) ك(كاقع).
مقامو الظرؼ ،أنو ييق ٌدر باسم الفاعل ؛ لتقديره ( ٌ
كقد اختلف النحاة يف عامل نصب الظرؼ ،فذىب الكوفيوف إذل أنو ينتصب على
أمامك ،كعمرك كراءىؾ) كما أشبو ذلك ،كحجتهم:
خربا للمبتدأ ٨ ،تو( :زيد ى
ا٠تالؼ إذا كقع ن
أف خرب ا١تبتدأ يف ا١تعٌت ىو ا١تبتدأ ،فإذا قلت (زيد قائم ،كعمرك منطلق) كاف (قائم) يف ا١تعٌت
ىو (زيد) ،ك(منطلق) يف ا١تعٌت ىو(عمرك) ،أما إذا قلت (زيد أمامك ،كعمرك كراءؾ) دل يكن
(أمامك) يف ا١تعٌت ىو (زيد) ،كال (كراءؾ) يف ا١تعٌت ىو (عمرك)،كما كاف (قائم) يف ا١تعٌت ىو

(ُ) خطأ  ،كالصواب [عمل]
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

األصوؿ َُِّ،ُِّ/
يالحظ أف ابن السراج ٬تعل اٞتار كاجملركر ظرفنا.
ٖتتمل أف تكوف ٖتريف( كاقع ).
األصوؿ ُّٔ/
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(زيد) ك(منطلق) يف ا١تعٌت ىو (عمرك) ،كاألصل أف يق ٌدر بفي مث عدؿ عن ذلك كنصب ،فلما
كاف ٥تال نفا ٢تذا األصل كأنو ليس با١تبتدأ يف ا١تعٌت نصب على ا٠تالؼ ليفرقوا بينهما(ُ).
كذىب أبو العباس أٛتد بن ٭تِت ثعلب من الكوفيُت إذل أنو ينتصب؛ ألف األصل يف
قولك( :أمامك زيد) حل أمامك ،فحذؼ الفعل كىو غَت مطلوب كاكتفى بالظرؼ منو فبقي
منصوبنا على ما كاف عليو مع الفعل.
أما البصريوف فاختلفوا فيو على رأيُت:
استقر كراءؾ).
استقر أمامك) ،ك(عمرك ٌ
األكؿ :أنو ينتصب بفعل مق ٌدر،كالتقدير فيو(:زيد ٌ
ك٦تن ييفهم منو ىذا ،سيبويو يف قولو ..":إذا قلت(:فيها زي هد) فكأنك قلت(:استقر فيها
(ِ)
ا١تربد ،من ذلك قولو " :كتقوؿ(:زيد يف الدار
قاؿ
أم
ر
ال
كهبذا
،
فعال "
زيد) كإف دل تذكر ن
ٌ
قائما) ٔتعٌت الفعل الذم كقع يف الدار؛ ألف ا١تعٌت(:استقر عبد ا﵁ يف الدار)،
قائما)؛فتنصب( ن
ن
كلذلك انتصبت الظركؼ.
أال ترل أنك تقوؿ (:زيد خلفك كزيد دكنك) فتنصب الدكف كا٠تلف ،بفعل (زيد )كأنك
تقوؿ(:استقر زيد خلفك كثبت دكنك) "(ّ).
كاحتج من قاؿ هبذا الرأم بأمرين :أحد٫تا جواز كقوعو صلة٨ ،تو قولك( :الذم يف الدار
زيد) ،كالصلة ال تكوف إال ٚتلة ،كاألمر الثاين أف الظرؼ كاٞتار كاجملركر ال بد ٢تما من متعل وق
بو ،كاألصل أف يتعلٌق بالفعل ،كإ٪تٌا يتعلٌق باالسم إذا كاف يف معٌت الفعل كمن لفظو ،كال شك
أ ٌف تقدير األصل الذم ىو الفعل ٍأكذل(ْ).
مستقر
مستقر أمامك) ،ك(عمرك
كالثاين :أنو ينتصب بتقدير اسم فاعل(ٓ) ،كالتقدير(:زيد
ٌ
ٌ
(ٕ)
(ٔ)
مبُت يف صدر
ىو
كما
اج
ر
الس
ن
اب
القوؿ
ىذا
كعلى
،
لألخفش
القوؿ
ىذا
سب
ن
ك
،
كراءؾ)
ي
ٌ
(ُ) انظر اإلنصاؼُُٕٗ/كالتبيُت ّٕٔ
(ِ) الكتابِٖٕ/
(ّ) ا١تقتضبُْٔٔ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِِّ-ُِّ/
تقديره  :مستقر أك كائن أك كاقع
اإلنصاؼُُٕٗ/
انظر شرح ابن عقيلُُُِ/
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مفردا ،كاٞتملة كاقعة موقعو ،كال
ا١تسألة ،كاحتج من قاؿ هبذا الرأم بأ ٌف أصل ا٠ترب أف يكوف ن
و
رت اٝتنا كاف
رت ن
فعال كاف ٚتلةن ،كإذا ق ٌد ى
شك أف إضمار األصل أكذل ،ككجةه ثاف أنك إذا ق ٌد ى
التقدير ،كاف أكذل(ُ).
مفردا  ،كيكلما قىل
ن
ي
اإلضمار ك ي
كظهر رأم ثالث كسط بُت الرأيُت٬ ،تيز التقديرين إال إذا كقع الظرؼ بُت (إ ٌف) كاٝتها
و
حينئذ تقدير فعل(ٚتلة) ،كىذا رأم ابن الشجرم،
مفردا ،أك كقع صلة ؛ فيلزـ
فيقدر حينئذ ن
حاال،
خربا أك صفة أك ن
قاؿ يف أماليو ":كاألجود أف يق ٌدر العامل يف الظٌرؼ با١تفرد ،إذا كقع ن
يدا) ،كإ٪تا دل ٬تز
كتقديره باٞتملة جائز ،إالٌ أف يقع بُت إ ٌف كاٝتها ،كقولك(:إ ٌف خلفك ز ن
تقديره  -ىهنا  -باٞتملة ،المتناع مالصقة (إ ٌف) للجملة ،كعكس ذلك أنو إذا كقع صلة ق ٌدرتو
استقر)،
الصلة ال تكوف اٝتنا ن
ّتملة؛ أل ٌف ٌ
مفردا ،تقوؿ(:الذم يف الدار زيد) ،فتق ٌدر العاملٌ ( :
(مستقر) ؛ ألف أصل اإلخبار ا٠ترب
كتقوؿ( :زي هد يف الدار) ،فاألصوب أف يكوف التقدير:
ه
ا١تفرد"(ِ).
كعلى ىذا الرأم ابن ىشاـ إذ يرل أف التقدير ْتسب ا١تعٌت(ّ).
كىناؾ رأم آخر -يف ا١تسألة -فحواه أف الظرؼ كاٞتار كاجملركر قسم برأسو ال من قبيل
ا١تفرد كال من قبيل اٞتملة ،ذكره تلميذ ابن السراج  :أبو علي الفارسي فقد ذكر أف أبا بكر ابن
قسما برأسو ،كاستحسنو(ْ) ،مث أخذ بو الفارسي مربىننا
السراج جعل الظرؼ -يف بعض كتبو  -ن
أنو قسم غَت الفعل كاالسم(ٓ).
كتبعو يف نسبة ىذا الرأم البن السراج بعض النحاة(ٔ).
معلال
مفردا ليعلٌق الظرؼ بو ،ن
خربا ٤تذكفنا ن
كببحث ىذه ا١تسألة تبُت أف ابن السراج يق ٌدر ن
أنو ليس ا١تبتدأ يف ا١تعٌت كإ٪تا ىو موضع ا٠ترب (ٕ) .
(ُ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيشُِِّ/
(ِ) أمارل ابن الشجرم ِٕٓٓ-ْٕٓ/
(ّ) انظر ا١تغٍت ََُِ-ٗٗ/
(ْ) انظر ا١تسائل العسكرية َُٓ
(ٓ) انظر ا١تصدر نفسو َُٖ
(ٔ) انظر شرح ابن عقيلُ ،ُُِ/ك٫تع ا٢توامعُُِّ/
(ٕ) األصوؿ ُ، ّٔ/كقد تقدـ ذكر النص يف صّٔ من ىذا البحث.
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قسما برأسو ،
أما ما نسبو لو تلميذه الفارسي كبعض النحاة ،من أنو جعل الظرؼ كاجملركر ن

ليس من قبيل ا١تفرد  ،كال من قبيل اٞتملة ،فقد ٌبُت الفارسي أنو قاؿ بو يف بعض كتبو ،كدل
ينص على أنو قاؿ بو يف كتاب األصوؿ ،كلعلو رأم آخر لو يف ا١تسألة قاؿ بو يف أحد كتبو اليت
نقال عن كتابو األصوؿ يف
دل تصلنا ،لكن رأيو ا١تعتمد يف ىذه ا١تسألة ىو ما ثبت  -ىنا  -ن

ا١تعوؿ عند اضطراب النقل كاختالفو كما قاؿ أصحاب الًتاجم.
النحو؛ ألنو أجل كتبو ،كعليو ٌ

 ػـبيـم سفغ انـفـبػـم َٔبئـت انـفـبػـم:

دائما ،كرافعو عند ابن السراج الفعل -كما ذكر
الفعل البد لو من فاعل ،كالفاعل مرفوع ن
قائال " :فالعامل ىو الفعل على عملو أين نقلتو ال يغَته عن عملو شيء
يف أكثر من نص -ن
فوعا أك موجبنا
٣تزكما أك منصوبنا أك مر ن
أدخلت عليو ما يعمل فيو أك دل يعمل ،فسواء كاف الفعل ن
استخبارا ىو يف ٚتيع ىذه األحواؿ ال بد من أف يرفع بو االسم الذم بيٍت
خربا أك
ن
أك منفيًّا أك ن
لو ،فاألفعال كلها ماضيها وحاضرىا ومستقبلها يرفع بها الفاعل"(ُ) .

عامال ،كأكؿ عملو أف يرفع الفاعل أك
كقولو ":اعلم  :أف كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف ن
(ِ)
ً
عمرك)"(ّ) .
ب
ر
كض
د
ي
ز
قاـ
(
٨تو:
،
ا١تفعوؿ الذم ىو حديث عنو
ه
ي
ه
كقد اختلف النحاة يف رافع الفاعل على أقواؿ ذكر منها السيوطي األقواؿ التالية:
أحدىا :أف العامل ا١تسند إليو من فعل أك ما ضمن معناه ك ىذا القوؿ عليو اٞتمهور (ْ)،
كىو قوؿ سيبويو(ٓ) ،كىو الذم عليو أبو بكر ابن السراج.
كالقوؿ الثاين :أف رافعو اإلسناد أم النسبة فيكوف العامل معنويًّا كعليو ىشاـ(ٔ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

األصوؿ ُٕٓ/
يقصد نائب الفاعل الذم ىو مفعوؿ يف األصل،كما بُت ذلك يف األٝتاء ا١ترتفعة بقولو ":كالرابع :مفعوؿ بو بٍت
على فعل فهو حديث عنو كدل تذكر من فعل بو فقاـ مقاـ الفاعل".
األصوؿُْٓ/
انظر ٫تع ا٢توامع ُُُٓ/
انظر الكتاب ُّْ-ّّ/

(ٔ) ىشاـ بن معاكية الضرير النحوم ،أبو عبد ا﵁ ،صاحب الكسائي  ،لو تصانيف منها كتاب العوامل تَِٗ:ق
انظر البغلة يف تراجم أئمة النحو كاللغة َّٗ
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كالقوؿ الثالث :شبهو با١تبتدأ من حيث إنو ٮترب عنو بفعلو كما ٮترب عن ا١تبتدأ با٠ترب.
فاعال يف ا١تعٌت كعليو خلف(ُ) .
كالقوؿ الرابع :كونو ن
كالقوؿ ا٠تامس :أنو يرتفع بإحداثو الفعل كإليو ذىب قوـ من الكوفيُت(ِ).
أما القوؿ الذم أختاره :أف الفعل ىو عامل رفع الفاعل؛ ألف الفعل أصل يف العمل كما
قرر النحاة ،كالعامل اللفظي أقول من ا١تعنوم كالفعل أقول العوامل ،كىذا األصل ٦تا أشار إليو
ابن السراج حُت جعل بعض األٝتاء عاملة عمل الفعل(ّ)؛ فكأنو يرمي بذلك إذل أنو األصل
صرح بأف أصل اإلعماؿ لألفعاؿ حينما علل إعماؿ اسم
يف العمل كما سواه ٭تمل عليو  ،بل ٌ
الفاعل ١تضارعتو الفعل  ،إذ كاف أصل اإلعماؿ لألفعاؿ(ْ).
كقد تضمن كالـ ابن السراج -يف ا١تسألة  -قواعد كلية (قواعد توجيهية) منها:
 أف الفعل البد لو من فاعل.
 أف الفعل ال يتعطل عن العمل ،كإف عمل فيو غَته ،كعلى ىذا ييعلم أنو ال ٯتنع الكلمة
أيضا -كإف اختلف نوعو :ماضينا
أف تكوف عاملة ،كمعمولة يف الوقت نفسو  ،كيعمل الفعل -ن
مستقبال.
حاضرا ،أك
أك
ن
ن

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

خلف بن حياف ا١تعركؼ ٓتلف األٛتر ،تويف حوارل َُٖق .انظر نزىة األلباء ّٓ ،كبغية الوعاة ُْٓٓ/
انظر ٫تع ا٢توامع ُُُٓ/
انظر األصوؿ ُُِِ ، ِٓ /
انظر ا١تصدر نفسو ُُِّ/
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 ػـبيـم اًلصى انًـشفـٕع ثؼـذ ( كـبٌ ) ٔأخـٕارٓب:
قاؿ ابن السراج  -عن كاف كأخواهتا :-

تشبيها بالفاعل ونصبوا بها
" فأدخلوىا على المبتدأ وخبره ،فرفعوا بها ما كان مبتدأ
ً

تشبيها بالمفعول فقالوا :كاف عبد ا﵁ أخاؾ ،كما قالوا :ضرب عبد ا﵁ أخاؾ ،إال أف
الخبر
ً

ا١تفعوؿ يف (كاف) ال بد من أف يكوف ىو الفاعل ،ألف أصلو ا١تبتدأ كخربه ،كما كاف خرب
قائما) فإ٪تا معناه :زيد قاـ فيما مضى
ا١تبتدأ ال بد من أف يكوف ىو ا١تبتدأ فإذا قالوا(:كاف زيد ن
من الزماف ،فإذا قالوا :أصبح عبد ا﵁ منطل نقا ،فإ٪تا ا١تعٌت :أتى الصباح كعبد ا﵁ منطلق ،فهذا
كثَتا ما يعملوف الشيء عمل الشيء إذا أشبهو يف اللفظ كإف دل يكن مثلو يف
تشبيو لفظي ،ك ن
ا١تعٌت ،كسًتل ذلك إف شاء ا﵁ ،فقد باف شبو (كاف كأخواهتا) بالفعل إذ كنت تقوؿ :كاف
يكوف ،كأصبح يصبح كأضحى ،كيضحي "(ُ).
يتبُت  -من ىذا النص -أف ابن السراج يرل أف(كاف كأخواهتا) ىي العوامل يف االسم
ا١ترفوع  ،كا٠ترب ا١تنصوب بعدىا  ،معل نال ذلك أهنا أشبهت الفعل ؛ فرفعت األكؿ كما رفع
الفعل الفاعل  ،كنصبت الثاين كما نصب الفعل ا١تفعوؿ.
كقد اتفق النحاة على أهنا الناصب ١تا بعد ا١ترفوع ،كاختلفوا يف ا١ترفوع بعد كاف ،فذكر
أبوحياف اآلراء اآلتية:
الرأم األكؿ :أنو مرفوع هبا ،شبهت بالفعل الصحيح٨ ،تو(:ضرب) فعمل عملو ،كىذا
مذىب البصريُت ،كسيبويو (ِ) كعلى ىذا ا١تذىب ابن السراج ،كما ىو مبُت يف صدر ا١تسألة.
كالرأم الثاين :أنو ارتفع لشبهو بالفاعل ،كىذا رأم الفراء.
كالرأم الثالث :أنو و
باؽ على رفعو الذم كاف يف االبتداء عليو ،كىذا مذىب الكوفيُت(ّ).
أم أف العامل فيو -عندىم -ا٠ترب(ْ).
كيؤيد الرأم األكؿ -الذم عليو ابن السراج ،كاٞتمهور "-أف ىذه األفعاؿ ١تا كانت عبارة
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

األصوؿ ُِٖ/
انظر الكتاب ُْٓ/
انظر ارتشاؼ الضرب ُُّْٔ/
انظر اإلنصاؼ ُّٖ/
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أفعاال أف ٕترم حكم ما بعدىا كحكمو بعد األفعاؿ ،كلو
عن اٞتمل ،كجب من حيث كانت ن
أبطلنا عملها ٟتصل بعدىا اٝتاف مرفوعاف من غَت عطف كال تثنية  ،كىذا ال يوجد لو نظَت يف
األفعاؿ اٟتقيقية  ،فوجب أف ترفع أحد االٝتُت ليكوف ا١ترفوع كالفاعل ،كتنصب الثاين ليكوف
كا١تفعوؿ ؛ فلهذا كجب أف ترفع األٝتاء كتنصب األخبار "(ُ).
فاعال
كيرل السهيلي أف سبب إعما٢تم كاف كأخواهتا يف اٞتملة "كإ٪تا كاف أصلها أف ترفع ن
يبق فيها إال معٌت
ك ن
احدا ٨ ،تو (:كاف األمر) أم حدث  ،فلما خلعوا منها معٌت اٟتدث كدل ى
الزماف ،مث أرادكا أف ٮتربكا هبا عن اٟتدث الذم ىو (زيد قائم) أم زماف ىذا اٟتدث و
ماض أك
مستقبل أعملوىا يف اٞتملة ليظهر تشبثها هبا كال يتوىم انقطاعها عنها ألف اٞتملة قائمة
دليال
خربا عما قبلها فكاف عملها يف اٞتملة ن
بنفسها ك(كاف) كلمة قد يوقف عليها ،أك تكوف ن
على تشبثها هبا  ،كأهنا خرب عن ىذا اٟتديث ،كدل تكن لتنصب االٝتُت؛ ألف أصلها أف ترفع
معا فال يظهر عملها ،كلذلك رفعت أحد٫تا كنصبت اآلخر"(ِ).
ما بعدىا ،كدل تكن لًتفعهما ن
كالذم تبُت أف (كاف كأخواهتا) ىي العاملة يف االسم ا١ترفوع بعدىا ،كاالسم ا١ترفوع بعدىا
يف األصل مبتدأ ،كإذا دخلت عليو (كاف أك إحدل أخواهتا) أبطلت أم عامل إذ ال يدخل
معا ألف ىذا ٤تاؿ.
عامل على آخر فيعمالف ن
كأما تشبيو االسم ا١ترفوع بعدىا بالفاعل فعامل معنوم ك(كاف)عامل لفظي كالعامل
اللفظي أكذل يف العمل؛ ألنو أقول كأظهر.
كمن أثر ىذا العامل عند ابن السراج استداللو بو كتعليلو عمل(إف كأخواهتا) يف ا١تبتدأ
قائال  ":كأعلمت ىذه األحرؼ يف ا١تبتدأ كا٠ترب كما
كا٠ترب بعمل (كاف) يف ا١تبتدأ كا٠ترب  ،ن
أعلمت (كاف) كفرؽ بُت عمليهما :بأف قدـ ا١تنصوب باٟتركؼ على ا١ترفوع كأهنم جعلوا ذلك
فرقنا بُت اٟترؼ كالفعل "(ّ).

(ُ) العلل يف النحو البن الوراؽ َِِ
(ِ) نتائج الفكر ِِِّٔٔ-
(ّ) األصوؿ ُ، َِّ/كىنا خطأ مطبعي يف كلمة (أعملت) ،ذكرىا (أعلمت) مرتُت يف العبارة.
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 ػـبيـم انـشفـغ ف ٙخـجـش ( إٌّ ) ٔأخـٕارٓب:

قاؿ ابن السراج  -يف معرض حديثو عن اٟتركؼ الناسخة(ُ):-
" كٚتيع ىذه اٟتركؼ مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب ،أال ترل أف الفعل ا١تاضي

كلو مبٍت على الفتح ،فهذه األحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان

(ِ)
يدا األسد)
مبتدأً ،وترفع
بكرا منطلق) ،ك(أل ٌف ز ن
الخبر فتقوؿ( :إف ز ن
َ
يدا أخوؾ) ،ك(لعل ن
"(ّ).
تبُت من كالـ ابن السراج أ ٌف (إ ٌف) كأخواهتا إذا دخلت على اٞتملة االٝتية ،فإهنا ىي
ٌ
الناصبة للمبتدأ  ،الرافعة للخرب ،كعند عرض ا١تسألة على آراء النحاة  ،ييعلم أهنم اختلفوا يف
رفع (إ ٌف) للخرب على رأيُت:
األكؿ :أنو و
باؽ على رفعو قبل دخوؿ(إ ٌف) ؛أم أنو مرفوع با١تبتدأ ال هبا ،كىو مذىب
الكوفيُت.
كالثاين :أ ٌف (إ ٌف) ىي عاملة الرفع يف ا٠ترب ،كعلى ىذا الرأم ا٠تليل ،كسيبويو(ْ)  ،كأخذ
هبذا الرأم ابن السراج -كما تبُت من قولو  -كىو مذىب البصريُت(ٓ)  ،كأخذ هبذا جل
ا١تتأخرين  :كأ،ي علي الفارسي(ٔ) ،كابن جٍت(ٕ) ،كابن يعيش(ٖ).
عوؿ على رأم البصريُت.
كاتضح ٦ -تا سبق  -أ ٌف ابن السراج ٌ
معلال صحتو ٔتشاهبة
كمن أثر ىذا العامل عند ابن السراج ،أنو اعتمد ىذا الرأم كنصره ن
الفعل حيث قاؿ " :كٚتيع ىذه اٟتركؼ مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب ،أال ترل أف

احدا،
(ُ) ذكرىا ابن السراج ٜتسة" إف ،كلكن ،كليت ،كلعل ،ك كأف ،كدل يذكر( أ ٌف)ألنو ع ٌدىا مع(إ ٌف)ا١تكسورة حرفنا ك ن
كىو يف ذلك متبع سيبويو كما يف الكتابِ ُُّ/ككذلك ا١تربد عدىا ٜتسة ذكرىا يف ا١تقتضبَُْٕ/
(ِ) ىكذا يف ا١تنت كلعلها ٖتريف (كأ ٌف).
(ّ) األصوؿَُِّ/
(ْ) انظر الكتابُُِّ/كعٍنػ ىوف ٢تا سيبويو بقولو" :ىذا باب اٟتركؼ ا٠تمسة اليت تعمل فيما بعدىا كعمل الفعل فيما
بعده" .
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر اإلنصاؼُُْْْٓ -كائتالؼ النصرة ُُٕٔٔٔ -
انظر اإليضاح العضدم ُُٓ
انظر اللمع َْ
انظر شرح ا١تفصل البن يعيشُِْٓ /
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الفعل ا١تاضي كلو مبٍت على الفتح ،فهذه األحرؼ ا٠تمسة تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب فتنصب ما
(ُ)
يدا األسد)،
بكرا منطلق) ،ك(أل ٌف ز ن
كاف مبتدأ ،كترفع ا٠ترب فتقوؿ(:إف ز ن
يدا أخوؾ) ،ك(لعل ن
رجل) ،كأعلمت(ِ) ىذه األحرؼ يف
ب زن
ضر ى
يدا ه
فإ ٌف :تشبو من األفعاؿ ما قي ٌدـ مفعولو ٨ ،تو (:ى
كفرؽ بُت عمليهما :بأف قدـ ا١تنصوب باٟتركؼ على ا١ترفوع
ا١تبتدأ كا٠ترب كما أعلمت (كاف) ٌ
كأهنم جعلوا ذلك فرقنا بُت اٟترؼ كالفعل"(ّ).
فقد ٛتل (إ ٌف) يف العمل على (كاف ) غَت أنو ٌبُت اٟتكمة يف تقدمي منصوب اٟتركؼ
فركعا على األفعاؿ يف العمل ،كالفرع منحط عن
على مرفوعها يف كوف اٟتركؼ الناسخة ن
األصل؛ فالفعل جرل على األصل من تقدمي ا١ترفوع على ا١تنصوب  ،أم تقدمي الفاعل على
ا١تفعوؿ  ،أما اٟتركؼ الناسخة فتقدمي ا١تنصوب فيها على ا١ترفوع حطنا ٢تا عن درجة األفعاؿ
فرعا على األصل الذم ىو تقدمي الفاعل على ا١تفعوؿ(ْ).
كما كاف تقدمي ا١تفعوؿ على الفاعل ن
قائال " :فإف قاؿ قائل :إ ٌف (إ ٌف) إ٪تا عملت يف االسم فقط فنصبتو
كفنٌد قوؿ الكوفيُت ن
كتركت ا٠ترب على حالو كما كاف مع االبتداء ،كىو قوؿ الكوفيُت قيل لو :الدليل على أهنا ىي
الرافعة للخرب ،أف االبتداء قد زاؿ كبو كبا١تبتدأ ،كاف يرتفع ا٠ترب ،فلما زاؿ العامل بطل أف
(ٓ)
رفعا أك نصبنا علم (ٔ) يف
يكوف ىذا
ن
معموال فيو ،كمع ذلك أنا كجدنا كلما عمل يف ا١تبتدأ ن
خربه ،أال ترل إذل (ظننت كأخواهتا) ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف خربه ،ككذلك( :كاف
كأخواهتا) ،فكما جاز لك يف ا١تبتدأ كا٠ترب ،جاز مع ( اف)(ٕ) ال فرؽ بينهما يف ذلك ،إال أف
الذم كاف مبتدأ ينتصب بأف كأخواهتا"(ٖ).

(ُ) لعلها (كأ ٌف).
(ِ) خطأ كالصواب [ :كأعملت] ىذه األحرؼ  .......كما [ أعملت]
(ّ) األصوؿَُِّ/
(ْ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٓٓ-ِْٓ/
(ٓ) الصواب :كل ما .
(ٔ) الصواب :عمل.
(ٕ) الصواب (إ ٌف).
(ٖ) األصوؿ ُُِّ-َِّ/
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ك٦تن احتج ْتجة ابن السراج من بعد :ابن يعيش (ُ) ،كعبد القاىر اٞترجاين(ِ).
كقد استخدـ ابن السراج قواعد كلية يف ىذه ا١تسألة ٦تا يدؿ على نضوج ىذه النظرية لديو
حىت ح ٌكم فيها قوانُت تداك٢تا النحاة من بعده منها:
رفعا أك نصبنا عمل يف خربه.

كل ما عمل يف ا١تبتدأ ن
أف من أسباب عمل العوامل مشاهبتها للفعل الذم ىو األصل يف العمل.

أصال يف العمل.

فرعا يف العمل منحط عما كاف ن
أ ٌف ما كاف ن

 ػـبيـم انـُـظـت ف ٙانـًفؼـٕل ثّ:
قاؿ ابن السراج ":كاعلم أف ىذا إ٪تا قيل لو مفعوؿ بو ،ألنو ١تا قاؿ القائل :ضرب،

كقتل  ،قيل لو :ىذا الفعل بمن وقع؟ فقاؿ :بزيد أك بعمرك فهذا إ٪تا يكوف من

ا١تتعدم"(ّ) .
أيضا -يف معرض كالمو عما يعرض من اإلضمار كاإلظهار ":-كمن ىذا
كقاؿ ن
يدا كضربٍت) إال أف ىذا الباب
الباب قو٢تم (:ضربت كضربٍت زي هد) تريد (ضربت ز ن
أضمرت ما عمل فيو الفعل .)ْ("...

فيفهم من كالمو أف الفعل ا١تتعدم ىو العامل يف ا١تفعوؿ بو.
كقد اختلف النحاة يف ناصب ا١تفعوؿ على أقواؿ ذكرىا كل من األزىرم ،كالسيوطي،
كىي:
القوؿ األكؿ :أف الناصب للمفعوؿ بو الفعل كحده ،ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ سيبويو ،قاؿ يف
الكتاب " :كانتصب زيد ألنو مفعوؿ تعدل إليو فعل الفاعل "(ٓ).
كىذا القوؿ مذىب البصريُت ،كحجتهم  :أف الفعل لو تأثَت يف العمل  ،أما الفاعل فال
تأثَت لو يف العمل؛ ألنو اسم  ،كاألصل يف األٝتاء أف ال تعمل ،كىو و
باؽ على أصلو يف
(ُ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٓٔ/
(ِ) انظر ا١تقتصد ُُِِ/
(ّ) األصوؿ ُُُٕ/
(ْ) ا١تصدر نفسو ِِْٗ/
(ٓ) الكتابُّْ/
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االٝتية؛ فعلى ىذا ال يكوف لو تأثَت يف العمل؛ ألف إضافة ما ال تأثَت لو يف العمل إذل ما لو
تأثَت ينبغي أف يكوف ال تأثَت لو(ُ).
كالقوؿ الثاين :أف الناصب لو الفاعل  ،كنسب ىذا القوؿ ٢تشاـ بن معاكية  ،كحجتو :أ ٌف
كعدما ،كالدكراف يفيد العلية.
نصبو يدكر مع الفاعل ن
كجودا ن
معا ،كنسب ىذا القوؿ للفراء ،كحجتو :أف
كالقوؿ الثالث :أف الناصب لو الفعل كالفاعل ن
الفعل كالفاعل كالشيء الواحد ،كال يعمل بعض الكلمة دكف بعضها اآلخر.
كالقوؿ الرابع :أف الناصب لو معٌت ا١تفعولية ،كنسب إذل خلف األٛتر ،كحجتو :أف
ا١تفعولية صفة قائمة بذات ا١تفعوؿ ،كلفظ الفعل غَت قائم بو ،كإسناد اٟتكم إذل العلة القائمة
بذات الشيء أكذل من غَتىا(ِ).
كالذم يظهر  -كا﵁ أعلم -أف العامل يف ا١تفعوؿ الفعل كحده  ،ألنو األصل يف العمل،
كاألقول ْتيث ال يفتقر إذل تقوية الفاعل لو يف نصب ا١تفعوؿٌ ،أما أف يعمل فيو عامالف (الفعل
كالفاعل)-كما يرل الفراء -فال ٬تيز ابن السرج أف يعمل يف و
شيء عامالف(ّ).
كالفعل عامل لفظي مقدـ على العوامل ا١تعنوية كا١تفعولية.
عوؿ على رأم البصريُت القائل :إ ٌف الفعل كحده ىو
كقد ٌ
تبُت من كالـ ابن السراج أنو ٌ
العامل يف ا١تفعوؿ.
دؿ عليو
أما عن األثر الذم يظهر من خالؿ ىذه ا١تسألة فهو جواز حذؼ ا١تعموؿ إذا ٌ
:القرطاس كا﵁(ْ) ؛أم يصيب ؛ ألف الفعل
دليل ،كذلك جواز عمل الفعل ا﵀ذكؼ ٨،تو
ى
مذكورا  ،بل ىو أقول العوامل(ٓ).
عامل قوم يعمل ٤تذكفنا كما يعمل
ن

(ُ) انظر اإلنصاؼُٕٔ/كائتالؼ النصرة ّْ
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر شرح التصريح ُ، ّْٔ/ك٫تع ا٢توامع ِٓ/
انظر األصوؿَِْ/
انظر ا١تصدر نفسو ِِْٕ/
دائما.
انظر ضوابط الفكر النحوم ِ ،ْْْ/ن
معلال ذلك بأنو يعمل ن
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 ػـبيـم انُظت ف ٙانـًفـؼـٕل نّ ( انًفؼـٕل ألخهـّ ):
مصدرا ،ولكن العامل فيو
قاؿ ابن السراج " :اعلم :أف المفعول لو ال يكون إال
ً
فعل غير مشتق منو ،كإ٪تا يذكر ألنو عذر لوقوع األمر٨ ،تو :قولك :فعلت ذاؾ حذار الشر
كجئتك ٥تافةى فالف (فجئتك) غَت مشتق من (٥تافة) فليس انتصابو ىنا انتصاب ا١تصدر بفعلو
الذم ىو مشتق منو٨ ،تو(خفتك) مأخوذة من ٥تافة كجئتك ليست مأخوذة من ٥تافة ،فلما
كاف ليس منو أشبو ا١تفعوؿ بو الذم ليس بينو كبُت الفعل نسب"(ُ).
النص السابق  -أف ابن السراج يرل أف ناصب ا١تفعوؿ لو فعل غَت مشتق
ٌ
تبُت  -من ٌ
(ِ)
منو ،عمل فيو ١تا طرح الالـ ،كنقل عن سيبويو -يف ىذه ا١تسألة -ما يؤيٌد ما ذىب إليو ،
ككذلك قاؿ األخفش ":قاؿ الشاعر(ّ):
ً
ض عن شتم اللئيم تكرنما
خاره *** ىكأ ٍيع ًر ي
كأ ٍغف ير ىع ٍوراءى الكرمي ٌاد ى
١تا حذؼ الالـ عمل فيو الفعل "(ْ).
ك٦تن قاؿ هبذا من ا١تتأخرين :الفارسي(ٓ) ،كابن جٍت(ٔ) ،كابن يعيش(ٕ) ،كابن عقيل(ٖ).
كذكر أبوحياف  ،كابن ىشاـ أف مذىب الكوفيُت يف ا١تفعوؿ لو أنو ينتصب انتصاب
ا١تصدر (ا١تفعوؿ ا١تطلق)(ٗ).
(ُ) األصوؿ َُِٔ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ُ َِٕ -َِٔ/كالكتابُّٔٗ -ّٕٔ/
(ّ) ىذا البيت من البحر الطويل ،كقد نسبو سيبويو ٟتامت الطائي ،انظر الكتابُ ،ّٕٔ/كالعوراء :الكلمة القبيحة ،أم
إذا بلغتو كلمة قبيحة قا٢تا فيو رجل كرمي؛ فإنو يغفرىا لو كال يكافئو عليها ،بل ٭تتملها؛ ألجل حسبو ككرمو كيبقي
على صداقتو ،كيدخره ليوـ ٭تتاج إليو فيو ،ألف الكرمي إذا فرط منو قبيح ندـ على ما فعل ،كمنعو كرمو أف يعود إذل
(ادخاره)،ك(تكرما) على ا١تفعوؿ لو ،كأف العامل يف و
كل
مثلو .انظر شرح أبيات سيبويو ُ، ّٓ/كالشاىد فيو :نصب
ن
منهما الفعل السابق و
لكل منهما.
(ْ) معاين القرآف لألخفشُُٕٗ/
(ٓ) انظر اإليضاح العضدم ُٕٗ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

انظر اللمع َٓ
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُْْٗ/
انظر شرح ابن عقيل ُِٖٔ/
انظر التذييل كالتكميل ط .كنوز إشبيليا ٕ، ِّٔ/كشرح قطر الندل َُِ
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كا١تالحظ أف ابن السراج  -يف ىذه ا١تسألة -على مذىب البصريُت ،كىذا ٦تا يؤيٌد أنو إ٪تا
عوؿ على آراء البصريُت ال الكوفيُت.
ٌ
كذلك ما ذكره من تفصيل يف ا١تسألة كأف عامل ا١تفعوؿ لو خالؼ عامل ا١تصدر؛ يدؿ
على اىتمامو بقضية العامل كتناك٢تا يف جل األبواب النحوية.

 ػـبيـم انـُـظـت ف ٙانًـفؼـٕل يؼـّ:
قاؿ ابن السراج  -عند شرح ا١تفعوؿ معو: -
" اعلم :أف الفعل إنما يعمل في ىذا الباب في المفعول بتوسط الواو ،والواو ىي
التي دلت على معنى (مع)؛ ألهنا ال تكوف يف العطف ٔتعٌت (مع) كىي ىهنا ال تكوف إذا
عمل الفعل فيما بعدىا إال ٔتعٌت (مع) أيلزمت ذلك ،كلو كانت عاملة كاف حقها أف ٗتفض،
فلما دل تكن من اٟتركؼ اليت تعمل يف األٝتاء  ،كال يف األفعاؿ ككانت تدخل على األٝتاء
كاألفعاؿ كصل الفعل إذل ما بعدىا فعمل فيو  ،ككاف مع ذلك أهنا يف العطف ال ٘تنع الفعل
الذم قبلها أف يعمل فيما بعدىا فاستجازكا يف ىذا الباب إعماؿ الفعل ما بعدىا يف األٝتاء،
كإف دل يكن قبلها ما يعطف عليو  ،كذلك قو٢تم(:ما صنعت كأباؾ ،كلو تركت الناقة كفصيلها
لرضعها)"(ُ).
ييفهم من كالـ ابن السراج يف ىذه ا١تسألة ،أف عامل النصب يف ا١تفعوؿ معو الفعل
مشَتا بذلك إذل قاعدة تقوم العوامل اليت قاؿ هبا يف أكثر من عامل(ِ).
بواسطة الواك ،ن
موضحا ما ذىب إليو بقوؿ سيبويو ،كمنو(":ما صنعت كأباؾ،
كقد تابع يف ذلك سيبويو ،
ن
لرضعها) ،إ٪تا أردت :ما صنعت مع أبيك ،كلو تركت الناقة مع
كلو تيركت الناقةي كفصيلىها ى
مفعوؿ معو ،كاألب كذلك ،كالواك دل تغَت ا١تعٌت ،ولكنها تُ ِ
عمل في االسم
فالفصيل
فصيلها.
ه
ي
ي
(ّ)
يل) ،أم مع النٌ ًيل ،ك(استول ا١تاءي كا٠تشبةى)،
الن
ك
أسَت
لت
ز
ما
(
"
ا:
أيض
،كقاؿ
ما قبلها "
ن
ي
ي
ى
با٠تشبة .ك(جاء البػرد كالطيالًسةى) ،أم مع الطي ً
ً
السة .كقاؿ:
أم
ىٍ ي
ى
(ُ) األصوؿ َُُِ-َِٗ/
(ِ) انظر عامل ا٠ترب ص ِّ ،كعامل ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت ُٓ.
(ّ) الكتاب ُِٕٗ/
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فكونوا أنتيم كبٍت أبيكم *** مكاف ال يك ٍليىتىػ ٍ ً
ُت من الطحاؿ"(ُ).
ي
أيضا  -خالفنا للكوفيُت القائلُت :بنصبو على ا٠تالؼ ،كخالفنا ١تا
كىذا رأم البصريُت  -ن

نسب للزجاج من أف ا١تفعوؿ معو منصوب بتقدير عامل(ِ) ،كما نيسب لألخفش من أنو يرل

أف ما بعد الواك ينتصب بانتصاب (مع) يف ٨تو( :جئت معو)(ّ)؛ أم ينتصب االسم انتصاب
الظركؼ(ْ)؛ ألنو ناب عن (مع)(ٓ).
كخالفنا للجرجاين الذم يرل أف ناصبو الواك(ٔ) ككذا صدر األفاضل ا٠توارزمي(ٕ).

ك٦تن تبع مذىب ابن السراج :السَتايف(ٖ) ،كأبوعلي الفارسي(ٗ) ،كابن جٍت(َُ)،

كاألنبارم(ُُ).
(ُ) الكتابُ ِٖٗ/كالبيت من أبيات سيبويو ٣تهولة القائل ،كىو من ْتر الوافر  ،كالشاىد فيو :نصب (كبٍت أبيكم)
كدل يعطفو على الضمَت الذم ىو فاعل (كونوا) كإ٪تا انتصب ألنو مفعوؿ معو ،كالناصب لو (كونوا).
كقولو :مكاف الكليتُت من الطحاؿ؛ أم :اقربوا من بٍت أبيكم كعاضدكىم ،كليكن مكانكم من مكاهنم كمكاف الكليتُت
من الطحاؿ؛ ففيو حث لإلخوة على االئتالؼ كالتقارب .انظر شرح أبيات سيبويوُِٖٓ/
(ِ) كذا نسبو أبو البقاء العكربم ،كأبو الربكات األنبارم انظر التبيُت ّٕٗ،كاإلنصاؼ ُ ،ََِ/كبالرجوع ١تعاين القرآف
القراء يف تقدير فعل( كادعوا ) يف قراءة النصب(:فأٚتعوا أمركم كشركاءىكم ) .انظر معاين القرآف
كإعرابو ،كجدتو غلٌط ٌ
كإعرابو ِّٖ-ِٕ/
(ّ) انظر اإلنصاؼََُِ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

نسب صاحب اللباب كصاحب اإلنصاؼ ىذا القوؿ لألخفش كبالرجوع ١تظانو يف معانيو دل أجده.
انظر اللبابَُِٖ/
انظر العوامل ا١تئة ُٓ  ،كاٞترجاين :ىو أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن ،عادل بالنحو كالبالغة  ،تويف
ُْٕق.انظر إنباه الركاة ُِٖٗ-ُٖٖ/
انظر ترشيح العلل ُٓٓ
انظر شرح كتاب سيبويو للسَتايف َّٔ/

(ٗ) انظر اإليضاح العضدم ُّٗ
(َُ) انظر سر الصناعة ِ ، ِٖٓ/كابن جٍت :ىو أبو الفتح عثماف بن جٍت النحوم ،كاف من ح ٌذاؽ أىل األدب ،
كأعلمهم بعلم النحو كالتصريف ،صنف يف النحو كالتصريف كتبنا أبدع فيها ،كا٠تصائص ،كسر الصناعة ،أخذ عن
أ،ي علي الفارسي ،كصحبو أربعُت سنة إثر اعًتاض األخَت عليو يف مسألة صرفية يف جامع ا١توصل.
كتويف سنة ِٖٗق .انظر نزىة األلباء ِِْْْٔ -
(ُُ) انظر أسرار العربية َُٖ

49

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

ذاكرا أف ىذا الباب كاف حقو خفض ا١تفعوؿ ْترؼ اٞتر،
كذىب ابن السراج يقوم رأيو  ،ن
مستدال بوجود األفعاؿ اليت ال تتعدل (األفعاؿ الالزمة) كاألفعاؿ اليت تعدت إذل مفعوالهتا
ن
٦تثال بقو٢تم (:استول ا١تاء كا٠تشبة ،كجاء الربد كالطيالسة) مبيننا أنو لوال
ٚتيعا  ،ن
تتعدل إليو ن
توسط الواك ،كأهنا يف معٌت حرؼ اٞتر ،دل ٬تز ،كلكن اٟترؼ ١تا كاف غَت عامل عمل الفعل
فيما بعد الواك(ُ).
كبالتأمل يف رأم ابن السراج يف صدر ا١تسألة يالحظ اآليت:
 أف ابن السراج استخدـ العامل يف شرح ا١تصطلح.
عوؿ على مذىب البصريُت يف ا١تسألة  ،كخاصة سيبويو  ،فأكرد كالمو
 أف ابن السراج ٌ
مدع نما ما ذىب إليو.
ٌ
 أنو ٞتأ لتقوية العوامل ؛ كذلك ألف العامل -ىنا -ضعيف ؛ أم الفعل الالزـ الذم ال
ٯتكن أف يصل بنفسو إذل ا١تفعوؿ بو ؛ فلوال ذلك دل يصل إذل ا١تفعوؿ بو.
 دعمو ٢تذا الرأم كبيانو أف ىذه الواك ال تكوف عاطفة  ،بل ىي اليت ٔتعٌت(مع) ؛ لذلك
عمل الفعل فيما بعدىا  ،كأ١تح إذل أف السبب يف كوهنا ليست عاملة أهنا غَت ٥تتصة باألٝتاء
كال األفعاؿ ،بل تدخل على كل منهما ؛ لذلك قصركا مهمتها على إيصاؿ الفعل لالسم
فحسب.
مستخدما قواعد كلية
 أنو اختار من آراء النحاة الرأم األكثر اتساقنا مع نظرية العامل ؛
ن
منها ما يلي:
 أف تقوية العوامل يلجأ إليو إذا ضعف العامل ؛ فيقول بعامل آخر حىت كلو كاف كلمنهما لفظي كما ىو اٟتاؿ ىنا.
 -أف ٦تا ٯتنع الكلمة من العمل عدـ االختصاص.

(ُ) انظر األصوؿ ُُُِ/
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 ػـبيـم انـًـضزـثـُٗ ف ٙاًلصـزـثـُبء انزبو انـًثـجذ:
قاؿ ابن السراج:
" ا١تستثٌت يشبو ا١تفعوؿ إذا أييت بو بعد استغناء الفعل بالفاعل  ،كبعد ٘تاـ الكالـ تقوؿ (:
يدا )
يدا ) ،فجاءين القوـ  :كالـ تاـ كىو فعل كفاعل فلو جاز أف تذكر ( ز ن
جاءين القوـ إال ز ن
بعد ىذا الكالـ بغَت حرؼ االستثناء ،ما كاف إال نصبنا لكن ال معٌت لذلك إال بتوسط شيء

آخر؛ فلما توسطت ( ّإال ) حدث معنى االستثناء ووصل الفعل إلى ما بعد ( ّإال) ؛
يدا ) من القوـ فهو بعضهم فتقوؿ على
فا١تستثٌت بعض ا١تستثٌت منهم أال ترل أف ( ز ن
يدا فكأنك قلت يف ٚتيع ذلك (:أستثٍت
يدا)  ،كمررت بالقوـ ٌإال ز ن
ذلك(:ضربت القوـ ٌإال ز ن
بإال ) بعد كالـ موجب فهو منصوب"(ُ).
يدا) فكل ما استثنيتو ( ٌ
زن
(إال) ؛ ككأنو يؤكد على
فعامل ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١توجب  -عنده -الفعل بواسطة ٌ
بعضا.
تقوم العوامل بعضها ن
كباستعراض آراء النحاة يف ناصب ا١تستثٌت  ،يتبُت أهنم اختلفوا  -يف ىذا العامل-
طويال  ،كتعددت أقوا٢تم فيو(ِ) كمن أبرزىا ٜتسة:
اختالفنا ن

(إال) ،كىذا قوؿ ابن السراج كما بيُت يف صدر
األكؿ :أف الناصب لو الفعل بواسطة ٌ
ا١تسألة.
ك٦تن تبعو على ىذا الرأم الفارسي(ّ) ،كابن بابشاذ(ْ) ،كالسهيلي(ٓ) ،كالعكربم(ٔ)،

كاألنبارم(ٕ)  ،كابن عقيل(ٖ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

األصوؿ ُُِٖ/
انظر اإلنصاؼُُِِ/كشرح التصريح ُ ِْٓ-ُْٓ/كاٞتٌت الداين ُُٕٔٓٓ-
انظر اإليضاح العضدم َِٓ ،كاٟتجة ُُٖٓ/
انظر شرح ٚتل الزجاجي البن خركؼ ِٖٗٓ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر نتائج الفكر ّٔ
انظر اللبابُ ،َّّ/كالتبيُت ّٗٗ
انظر أسرار العربية ُُٔ
انظر شرح ابن عقيل ُُِِ/
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(إال) ،كاختار ىذا القوؿ ابن مالك(ُ) ،كنسبو لسيبويو(ِ)،
الثاين :أف الناصب لو ٌ
(ْ)
(ّ)
قائال.." :كاخًتت نصبو هبا  ،كزعمت أين يف ذلك موافق لسيبويو،
كللمربد  ،كللجرجاين  ،ن
كللمربد ،كللجرجاين ،كقد خفي كوف ىذا مذىب سيبويو على ٚتهور الشراح لكتابو"(ٓ).
كساؽ من نصوص سيبويو ما يؤيد ذلك مبيننا مراد سيبويو  ،من ذلك قوؿ سيبويو" :كالوجو
عامال فيو ما قبلو من الكالـ ،كما
خارجا ٦تا دخل فيو ما قبلو ،ن
اآلخر أف يكوف االسم بعدىا ن
تعمل (عشركف) فيما بعدىا إذا قلت (عشركف در٫تنا) "(ٔ).
ك٦تا ع ٌقب بو ابن مالك على النص قولو:
" كيعضد إرادة ( ٌإال) قولو " :تعمل (عشركف) فيما بعدىا إذا قلت (عشركف در٫تنا) ".
فجعل موقع ا١تستثٌت من عاملو كموقع الدرىم من العشرين ،فعيلًم أنو دل ييرد الفعل ألنو منفصل
م و
كتف ٓتالؼ ( ٌإال) فإهنا مثل العشرين يف االتصاؿ كعدـ االكتفاء فكانت مرادة "(ٕ)،مث ذكر
ي
ٚتيعا أف بعض العرب
نصا آخر من نصوص سيبويو ،ىو قولو ":حدثنا بذلك يونس كعيسى ن
ن
ا١توثوؽ بعربيتو يقوؿ(:ما مررت و
يدا) .كعلى ىذا(:ما
ى
يدا) ،ك(ما أتاين أح هد إال ز ن
بأحد إال ز ن
ي
أيت)؛ كذلك أنك دل ٕتعل اآلخر بدالن من
يدا) ،فيىنصب (ز ن
أحدا إال ز ن
أيت ن
يدا) على غَت (ر ي
ر ي
األكؿ ،كلكنك جعلتو منقطعان ٦تا عمل يف األكؿ .كالدليل على ذلك أنو ٬تيء على معٌت:
يدا) .كعمل فيو ما قبلو كما عمل العشركف يف الدرىم إذا قلت
يدا)  ،ك(ال أعٍت ز ن
لكن ز ن
(ك ٌ
(عشركف در٫تنا) "(ٖ).
كعلٌق ابن مالك على ىذا النص بقولو:

(ُ) انظر شرح التسهيل ُِِٕ/كِٕٕ،كاعتمده يف األلفية بقولو :ما استثنت (إال) مع و
٘تاـ ينتصب ..انظر األلفية ُّ
بإال الفعل ا١تتقدـ أك معٌت الفعل بواسطة ٌإال  ،ككذا نسبو لو ابن
(ِ) نسب ابن يعيش لسيبويو أف العامل يف ا١تستثٌت ٌ
خركؼ ،كفنٌد ابن مالك ذلك .انظر شرح ا١تفصل البن يعيشِ،ْٔ/كشرح ٚتل الزجاجي البن خركؼِٖٗٓ/
بدال من قولك أعٍت
يدا كانت إال ن
يدا فيهم فلما قلت إًال ز ن
ا١تربد١ ":تا قلت جاءين القوـ كقع عند السامع أف ز ن
(ّ) قاؿ ٌ
بدال من الفعل " انظر ا١تقتضبَّْٗ/
يدا فكانت ن
يدا كأستثٍت فيمن جاءين ز ن
زن
(ْ) انظر العوامل ا١تئة ِٕ
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

شرح التسهيلُِِٕ/
الكتاب َُِّ/
شرح التسهيل ِِِٕ/
الكتاب ُِّٗ/
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ً
فتعُت
فصرح بأف نصب (زيد) يف ا١تثاؿ ا١تذكور على لغة ىمن ال يػيٍبدؿ ،إ٪تا ىو بغَت (رأيت) ٌ
" ٌ
ػ(إال) .كدل ً
يكتف بذلك التصريح حىت قاؿ:
نصبو ب ٌ
منقطعا عما عمل يف األكؿ" فهذاف تصر٭تاف ال يتطرؽ إليهما احتماؿ غَت ما
"كلكنك جعلتو
ن
قلنا إال ٔتكابرة كعناد"(ُ).
كعلى ىذا ا١تذىب (ناصب ا١تستثٌت :إال) :ابن جٍت(ِ) ،كصدر األفاضل(ّ).
(إال)  ،كىو رأم السَتايف(ْ)،
(إال) كحده دكف ٌ
الثالث :أف الناصب لو الفعل الواقع قبل ٌ
كنسب ا١ترادم(ٓ) ،كابن مالك(ٔ)  -ىذا القوؿ -البن خركؼ(ٕ).

(إال)  ،كتقديره ( أستثٍت)  ،كىو مذىب
الرابع :أف الناصب لو فعل ٤تذكؼ تدؿ عليو ٌ
الزجاج(ٖ).
ا٠تامس :أف ( ٌإال) مركبة من ( إف كال)  ،مث خففت (إف) كأدغمت يف(ال) ،فنصبوا هبا يف
اعتبارا بػ(ال)  ،كإذل ىذا القوؿ ذىب الفراء كتبعو
اعتبارا بػ(إ ٌف)  ،كعطفوا هبا يف النفي ن
اإل٬تاب ن
أكثر الكوفيُت(ٗ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

شرح التسهيل ِِّٕ/
انظر ا٠تصائصِِٕٔ/
انظر ترشيح العلل ُٓٓ ُٖٓ ،
نص على ذلك يف تعليقو على ناصب ا١تستثٌت يف٨ ،تو( :أتاين القوـ
انظر شرح كتاب سيبويو للسَتايف َّٔ/حيث ٌ
(إال) "مبيننا ما
يدا) بالفعل الذم قبل ٌ
يدا )  ،ن
قائال" :كالذم يوجبو القياس كالنظر الصحيح أف تنصب (ز ن
إال ز ن
ينتصب من ا١تفعوالت بالفعل كما ينتصب بالفعل بواسطة ،كىذا خالؼ ما نسب لو يف شرح التسهيل من أف
ناصب ا١تستثٌت ما قبل إال من فعل أك غَته بتعدية ( ٌإال) .انظر شرح التسهيلِِٕٕ/

(ٓ) انظر اٞتٌت الداين ُٔٓ
(ٔ) انظر شرح التسهيلِِٕٕ/
(ٕ) أما قوؿ ابن خركؼ فنص على أف الناصب للمستثٌت الفعل األكؿ أك االبتداء يتوسطو (إالٌ) ،انظر شرح ٚتل
فاضال
الزجاجيِ،ٖٗٓ/كابن خركؼ :ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد اٟتضرمي النحوم األندلسي اإلشبيلي ،كاف ن
يف علم العربية،كمن أبرز مصنفاتو شرح ٚتل الزجاجي أل،ي القاسم الزجاجي تويف بإشبيلية سنةَُٔق كقيلَٗٔق.
(ٖ) انظر معاين القرآف كإعرابو ُِّٕ/كِّْْ/
(ٗ) انظر اإلنصاؼُُِِ/
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تفسَتا ٢تما،
كمدار ىذه األقواؿ قوالف ال تكاد ٗترج عنهما ،كما سوا٫تا ال يعدك إال
ن
(إال).
(إال) كحدىا ،كاآلخر :أف ناصبو الفعل بواسطة ٌ
أحد٫تا :أف ناصب ا١تستثٌت ٌ
(إال)  ،فمردكد بأف االستثناء ال
أما قوؿ من قاؿ إف ناصبو الفعل ا١تتقدـ بدكف كاسطة ٌ
ػ(إال) ا١تفهوـ من قوؿ ابن السراج السابق ":لكن ال معٌت لذلك إال بتوسط شيء
معٌت لو ٌإال ب ٌ
آخر فلما توسطت ( ٌإال ) حدث معٌت االستثناء" ،ىذا باإلضافة إذل أنو ال ٯتكن أف ينصب
الفعل الالزـ ا١تستثٌت إال بوجود ( ٌإال ).
تبُت أف رأم ابن السراج يف ناصب ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت ،ىو :الفعل بواسطة
ٌ
(إال) ؛ يفهم ىذا من قولو " :فلما توسطت ( ٌإال ) حدث معٌت االستثناء ككصل الفعل إذل ما
ٌ
بعد إال " ٌ ،أما كثَت من اآلراء ا١تذكورة يف ا١تسألة فقد اتضح من كالـ ابن السراج يف ا١تسألة
أهنا شرح ٢تذا الرأم.
فقد ذكر أف ا١تستثٌت يشبو ا١تفعوؿ ،كذكر أنو يأيت بعد ٘تاـ الكالـ ،كبُت أف معٌت ىذا
يدا ،فكأنك قلت
يدا كمررت بالقوـ إال ز ن
الًتكيب (أستثٍت) يفهم من قولو":ضربت القوـ إال ز ن
يدا )" ،كيؤكد ىذا التوجيو ،ما بينو صاحب اإلنصاؼ من أف بعض
يف ٚتيع ذلك ( :أستثٍت ز ن
ىذه األقواؿ ترجع إذل قوؿ البصريُت(ُ).
لعل ابن السراج أكؿ من قاؿ بأ ٌف ناصب ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت ،ىو الفعل
ك ٌ
(إال).
بواسطة ٌ

َ ظـت انـًضـبسع ثأٌ يضًشح ثؼذ ثؼض انحشٔف:

ذكر ابن السراج أف " اٟتركؼ اليت تنصب :أف ،كلن ،ككي(ِ) ،كإذف "(ّ).

تبعا لسيبويو خالفنا للخليل الذم يرل أنو ال
كبُت ن
ٌ
كال منها كىو يرل أهنا ناصبة بنفسها ن

(ُ) انظر اإلنصاؼ ُُِٓ/
(ِ) اختلف النحاة يف ( كي ) فالكوفيوف يركف أهنا ال تكوف إال حرؼ نصب أما البصريوف فَتكف أهنا قد تكوف حرؼ
و
أيضا ،انظر ائتالؼ النصرة َُٓ ،كابن السراج دل يذكرىا إال يف أدكات النصب ٦تا يدؿ على موافقتو
خفض ن
للكوفيُت ،كقد تناكؿ ىذه ا١تسألة بالتفصيل الدكتور :عبد العزيز اٞتهٍت يف رسالة ا١تاجستَت  ،انظر آراء ابن السراج
غَت البصرية يف كتابو األصوؿ يف النحوَٖ-ُٕ :
(ّ) األصوؿُِْٕ/
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ينتصب فعل البتة ٌإال بأف مضمرة أك مظهرة(ُ).

أما عامل نصب ا١تضارع بعد بعض اٟتركؼ  ،فسيأيت فيما يلي مع بياف سبب تقديره:

 عـامـل نصب المضـارع بعد الواو:
أ)

عـامـل نصب المضـارع بعد الواو العـاطفة:

ذكر ابن السراج  -من أضرب الفعل الذم انتصب ْترؼ ٬توز إضماره  ،كإظهاره:-
كتغضب ) ،تريد :كأف تغضب(ِ).
ضرب زيد
أف يعطف الفعل على ا١تصدر ٨ ،تو ( :يعجبٍت ٍ
ى
كعلٌق بقولو " :فهذا إظهار (أ ٍف) فيو أحسن .ك٬توز إضمارىا فػ(أ ٍف) مع الفعل ٔتنزلة ا١تصدر،
فإذا نصبت فقد عطفت اٝتنا على اس وم ،كلوال أنك أضمرت (أ ٍف) ما جاز أف تعطف الفعل
على االسم؛ ألف األٝتاء ال تعطف على األفعاؿ ،كال تعطف األفعاؿ على األٝتاء؛ ألف
العطف نظَت التثنية فكما ال ٬تتمع الفعل كاالسم يف التثنية كذلك ال ٬تتمعاف يف العطف،
فمما نيصب من األفعاؿ ا١تضارعة ١تا عطف على اسم  ،قوؿ الشاعر:
ً (ّ)
للبس عباءةو كتقر عيٍت *** أحب إرل من ليٍب ً
س الشفوؼ
ٍ ي
كأنو قاؿ :للبس عباءة كأف تقر عيٍت "(ْ).
فعل
كمن قبل علٌق سيبويو على ىذا البيت ن
قائال١ " :تا دل يستقم أف ٖتمل ( ٌ
كتقر) كىو ه
قطعو ،دل يكن ب هد
أحب) ٢تما كدل ترد ى
اسم١ ،تا ضممتو إذل االسم ،كجعلت ( ٌ
على (ليٍبس) كىو ه
من إضمار(أ ٍف) "(ٓ).

(ُ) انظر ا١تقتضبِٔ/
(ِ) انظر األصوؿُِْٗ/
(ّ) البيت من ْتر الوافر ،كىو ١تيسوف بنت ْتدؿ  ،إحدل نساء معاكية بن أ،ي سفياف -رضي ا﵁ عنهما -قالت ىذا
يخر ذكرىا صاحب ا٠تزانة  ،قالتها تشوفنا ٟتياة البادية كرغبة عن حياة اٟتواضر رغم ما فيها من
البيت مع أبيات أ ى
مغريات .كالشاىد يف البيت نصب الفعل (تقر) بإضمار (أف) ليعطف على ( ليٍبس)؛ فييعطف اسم على اسم .انظر
خزانة األدبٖ،َْٓ-َّٓ/ككرد عند سيبويو بال قائل كما ذكر يف النص أعاله  ،كىو بيت مشهور استشهدت
بو كثَت من كتب النحو.
(ْ) األصوؿ َُِٓ/
(ٓ) الكتابّْٔ/
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تبُت من كالـ ابن السراج أف الناصب للفعل ا١تضارع بعد الواك العاطفة ،ىو(أ ٍف) مضمرة
ٌ
تبعا ١تذىب البصريُت ،خالفنا للكوفيُت الذين يركف أف ناصبو الواك نفسها  ،كمنهم من
جو نازا  ،ن
قاؿ إنو نصب با١تخالفة(ُ).
كقد ٌبُت صحة ما ذىب إليو ،ما علل بو من عطف ا١تصدر الذم ىو من األٝتاء على
فعال على اسم ،كىذا ٤تاؿ؛ فكما ال ٬تتمع يف
االسم الذم قبلو ،إذ لو دل يق ٌدر (أ ٍف) لعطف ن
التثنية فعل كاسم فكذلك ال ٬تتمع عطف اسم على فعل كال فعل على اسم.

ب) ع ـام ـل نصب المـضـارع بعد واو المعـية:

قاؿ ابن السراج " :الواك تنصب ما بعدىا يف غَت الواجب من حيث انتصب ما بعد
الفاء ،كإ٪تا تكوف كذلك إذا دل ترد اإلشراؾ بُت الفعل كالفعل ،كأردت عطف الفعل على
مصدر الفعل الذم قبلها ،كما كاف يف الفاء كأضمرت ( أ ٍف ) كتكوف الواك يف ٚتيع ىذا ٔتعٌت
(مع) فقط ،كذلك قولك (:ال تأكل السمك كتشرب اللنب )،أم :ال ٕتمع بُت أكل السمك
كشرب اللنب ،فإف هناه عن كل كاحد منهما على حاؿ قاؿ(:كال تشرب اللنب على حاؿ) "(ِ).
يرل ابن السراج أف ا١تضارع ينتصب  -بعد كاك ا١تعية -بأ ٍف مضمرة كجوبنا  ،كىو بذلك
موافق لسيبويو بل إنو استشهد بشواىده  ،كمثٌل بأمثلتو(ّ) ،كرأيو ىذا خالؼ ما يراه الكوفيوف

(ُ) انظر اٞتٌت الداين ُٕٓ ،كا١تخالفة :ىي انتصاب الفعل بسبب ٥تالفة الفعل الثاين لألكؿ٨ ،تو :ألقتلن الكافر أك
يسلم ،يف كونو ال يشاركو يف ا١تعٌت كىو معطوؼ عليو .انظر معجم ا١تصطلحات النحوية كالصرفية ٖٕ
ى
(ِ) األصوؿُِْٓ/
(ّ) انظر الكتابّّْ-ُْ/
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(ِ)

من أنو انتصب بالصرؼ(ُ) ،كخالؼ رأم اٞترمي
نفسها ؛ ألهنا خرجت عن باب العطف(ّ).
كابن السراج يف ىذه ا١تسألة يكشف لنا اٞتوانب التالية:
 أف الواك  -ىنا -خالؼ الفاء ؛ فالفاء يف الفعل ا١تثبت ،كالواك يف ا١تنفي.
 أف الواك اليت ينتصب بعدىا الفعل بػ(أف) مضمرة كجوبنا ال تأيت إال ٔتعٌت (مع )
كلعل ذلك ما دعا النحاة بتسميتها بواك ا١تعية.
 أثر العامل يف اإلعراب كمن مث ا١تعٌت-كما بينو من خالؿ األمثلة  -كسيأيت
اٟتديث عن ىذا يف مبحث قادـ إف شاء ا﵁(ْ).


الذم يرل أف ا١تضارع انتصب بالواك

عـامـل نصب المضـارع بعد الم التعـلـيل( الم الجر ):

ٌبُت ابن السراج الضرب اآلخر الذم انتصب الفعل بعده ْترؼ ٬توز إضماره  ،كإظهاره،
لتذىب ) ،كتأكيل ىذا:
أنو بعد " الـ اٞتر كذلك ٨ ،تو قولك ( :جئتي ى
ك لتعطيٍت ك ى
لتقوـ  ،ك ى
تذىب ،كإف شئت أظهرت فقلت (ألف) يف ٚتيع
تقوـ ،جئتك أل ٍف تعطيٍت كأل ٍف
جئتي ى
ك أل ٍف ى
ى
ذلك كإف شئت حذفت (أ ٍف) كأضمرهتا "(ٓ).
كدلٌل على أ٫تية إضمار (أ ٍف) إذا دل تذكر بعد الالـ بػ" أ ٌف الـ اٞتر ال تدخل على
األفعاؿ ،كأف ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على األفعاؿ ،ككذلك عوامل األفعاؿ
ال تدخل على األٝتاء ،كليس لك أف تفعل ىذا مع غَت الالـ ،لو قلت :ىذا لك بتقوـ ،تريد
(ُ) ا١تقصود بالصرؼ -ىنا :-عامل من عوامل نصب ا١تضارع عند الكوفيُت ،كذلك أف ٬تتمع فعالف ببعض حركؼ
العطف كمع الفعل األكؿ ما ال ٭تسن إعادتو مع حرؼ العطف فينصب الفعل الذم بعد حرؼ العطف على
الصرؼ ألنو مصركؼ أم مبعد عن معٌت الفعل األكؿ .انظر معجم مصطلحات النحو كالصرؼ كالعركض ُِٖ
(ِ) أبو عمر صاحل بن إسحاؽ اٞترمي النحوم البصرم .أخذ النحو عن أ،ي اٟتسن األخفش كغَته  ،كقرأ كتاب سيبويو
على األخفش ،ككاف رفيق أ،ي عثماف ا١تازين  ،ككانا السبب يف إظهار كتاب سيبويو .قاؿ عنو ا١تربد  ":كاف اٞترمي
أثبت القوـ يف كتاب سيبويو كعليو أخذ اٞتماعة " .كإليو انتهى علم النحو يف زمانو ،تويف سنةِِٓ ق .انظر نزىة
األلباء ُُْ ، ُُٕ ،ككفيات األعياف ِ ،ْٖٔ-ْٖٓ/كبغية الوعاة ِٗ-ٖ/
(ّ) انظر اإلنصاؼِِْٓ/
(ْ) انظر اختالؼ ا١تضارع بعد الواك يف ا١تعٌت كاإلعراب ص ُِّ من ىذا البحث
(ٓ) األصوؿ َُِٓ/
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بأف تقوـ دل ٬تز ،كإ٪تا شاع ىذا مع الالـ من بُت حركؼ اٞتر فقط للمقاربة اليت بُت كي كالالـ
يف ا١تعٌت"(ُ).
فابن السراج هبذا الكالـ يرل أف الفعل ا١تضارع ا١تنصوب بعد الـ التعليل  -اليت أطلق
عليها الـ اٞتر -إ٪تا ىو( :أف) مضمرة ك٬توز إظهارىا  ،كرأم ابن السراج ىذا  ،موافق لرأم
سيبويو الذم يرل أف الفعل انتصب بعد الالـ بػ(أف) مضمرة؛ ألف الالـ ٦تا يعمل يف األٝتاء
كليست من اٟتركؼ اليت تضاؼ لألفعاؿ ؛ فإذا أضمرت (أف) حسن الكالـ ألف ( أف كتفعل)
(ِ)
٨توا من ذلك(ّ)؛ بل ىذا مذىب البصريُت ،أما
ٔتنزلة اسم كاحد  ،ككذلك قاؿ ٌ
ا١تربد ن
الكوفيوف فَتكف أهنا ىي الناصبة للفعل من غَت تقدير (أ ٍف) ٤تتجُت بأهنا قامت مقاـ (كي)،
ك٢تذا تشتمل على معٌت (كي)  ،ككما أ ٌف (كي) تنصب الفعل فكذلك ما قاـ مقامها.
كمنهم من قاؿ :إ٪تا نصبت الفعل ألهنا تفيد معٌت الشرط ،فأشبهت ( إ ٍف) ا١تخففة
الشرطية ،إال أف( إ ٍف ) ١تا كانت أـ اٞتزاء أرادكا أف يفرقوا بينهما ،فجزموا بػ(أ ٍف) ،كنصبوا بالالـ؛
للفرؽ بينهما ،كدل يكن للرفع مدخل يف كاحد من ىذين ا١تعنيُت؛ ألنو يبطل مذىب الشرط؛
ألف الفعل ا١تضارع إ٪تا ارتفع ٠تلوه من حرؼ الشرط كغَته من العوامل اٞتازمة كالناصبة(ْ).
أما البصريوف فحجتهم حجة ابن السراج  -ا١تذكورة يف صدر ا١تسألة  -من أف ىذه الالـ
الـ اٞتر اليت ال تدخل إال على األٝتاء ٦تا يدؿ على كجود (أ ٍف) مضمرة ألهنا مع الفعل مصدر
مؤكؿ كا١تصدر من قبيل األٝتاء.
كبالتأمل يف كالـ ابن السراج يف ىذه ا١تسألة تتبُت اٞتوانب التالية.:
 يطلق النحاة على ىذه الالـ :الـ التعليل  ،كالـ كي ،كالـ اٞتر)ٓ(،كاختياره التسمية
مؤكال تصلح
تأكيدا على أنو ال ٯتكن أف ٕتر الفعل فيتحتم تقدير (أ ٍف) ليصبح
مصدرا ن
األخَتة ن
ن
الالـ للدخوؿ عليو.

(ُ) األصوؿَُِٓ/
(ِ) انظر الكتابّٔ-ٓ/
(ّ) انظر ا١تقتضبِٕ/
(ْ) انظر اإلنصاؼَِْٕ-ْٔٗ/
(ٓ) انظر اٞتٌت الداين ُُٓ ،َُٓ،كنتائج الفكر َُٔ ،كاإلنصاؼ ِْٔٗ/
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 اىتمامو ،كاستفادتو من اختصاص العوامل.
 استخدـ يف كالمو قاعدة كلٌية(توجيهية) ؛ ٦تا يدؿ على نضوج النظرية لديو ،ىي:
ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على األفعاؿ ،ككذلك عوامل األفعاؿ ال تدخل
على األٝتاء ،كىو ما يسمى بػ(اختصاص العوامل).


عـامـل نصب المضـارع بعد ( حتى ):

ٌبُت ابن السراج أف ( أف ) تضمر كال ٬توز إظهارىا بعد حىت إذا كانت ٔتعٌت ( إذل أف
)(ُ) كشرح ذلك بقولو ":اعلم :أف ( حىت ) إذا كقعت ا١توقع الذم ٗتفض فيو األٝتاء ككليها
فعل مضارع أضمر بعدىا ( أف ) كنصب الفعل ،كىي ٕتيء على ضربُتٔ :تعٌت ( إذل ) ،كٔتعٌت
(كي) فالضرب األكؿ قولك ( :أنا أسَت حىت أدخلها ) كا١تعٌت ( :أسَت إذل أف أدخلها ،كسرت
حىت أدخلىها ) ،كأنو قاؿ :سرت إذل دخوً٢تا ،فالدخوؿ غاية للسَت كليس بعلة للسَت ،ككذلك:
الشمس).
تطلع
تطلع
الشمس ) ،ك(سرت حىت ى
( أنا أقف حىت ى
ي
ي
سرت كي
كالضرب اآلخر أف يكوف الدخوؿ علة للسَت ،فتكوف ٔتعٌت (كي) كأنو قاؿ :ي
أدخل
أدخلىها  ،فهذا الوجو يكوف السَت فيو كاف كالدخوؿ دل يكن ،كما تقوؿ :أسلمت حىت ى
يأمر رل بشيء (فحىت) مىت كانت من ىذين القسمُت اللذين أحد٫تا يكوف
اٞتنةى ،ككلمتو كي ى
غاية الفعل كىي متعلقة بو ،كىي من اٞتملة اليت قبلها ،فهي ناصبة"(ِ).
كابن السراج يف ىذه ا١تسألة متبع رأم سيبويو ،حيث ٌبُت سيبويو  -يف باب اٟتركؼ
معلال باستحالة الكالـ من غَت
اليت تضمر فيها (أ ٍف)  : -أنو يق ٌدر بعد (حىت) (أ ٍف) مضمرة ن
تقدير (أف) يف ٨ ،تو(حىت تفعل ذاؾ)؛ ألف (حىت) تعمل يف األٝتاء فتجر كليست من اٟتركؼ
اليت تضاؼ إذل األفعاؿ؛ فإذا أضمرت (أف)حسن الكالـ ألف (أف كتفعل) ٔتنزلة اسم كاحد،
كبُت أ ٌف (أ ٍف) ال تظهر بعد (حىت)(ّ).
ٌ
ا١تربد -عنها " :-اعلم أف الفعل ينصب بعدىا بإضمار (أ ٍف) كذلك ألف (حىت) من
كقاؿ ٌ
عوامل األٝتاء ا٠تافضة ٢تا تقوؿ ( :ضربت القوـ حىت زيد) ك(دخلت البالد حىت الكوفة )
(ُ) انظر األصوؿ َُِٓ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ُُِٓ/
(ّ) انظر الكتاب ّٕ-ٔ/

59

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

ك(أكلت السمكة حىت رأسها) ؛ أم دل ً
أبق منها شيئنا فعملها ا٠تفض كتدخل الثاين فيما دخل
فيو األكؿ من ا١تعٌت ؛ ألف معناىا إذا خفضت كمعناىا إذا نسق "(ُ).
كبُت أنو إذا كقعت عوامل األٝتاء على األفعاؿ دل يستقم كصلها هبا ٌإال على إضمار
ٌ
٨توا من كالـ ابن
(أ ٍف)؛ أل ٌف( أ ٍف كالفعل) اسم (مصدر) فتكوف كاقعة على األٝتاء  ،كذكر ن
السراج يف صدر ا١تسألة(ِ).
(حىت) من عوامل األٝتاء اليت ال تصلح للدخوؿ
كىذا مذىب البصريُت ،كحجتهم أ ٌف ٌ
و
فحينئذ تكوف داخلة على اسم.
مصدرا ؛
لتكوف مع الفعل
ن
على األفعاؿ ؛ لذلك قدركا (أ ٍف) ٌ
ػ(حىت) ىي الناصبة للفعل بنفسها ،كحجتهم ٌأهنا ال ٗتلو أف تكوف
أما مذىب الكوفيُت ،ف ٌ
ٔتعٌت (كي) أك (إذل أف)  ،كيف كلتا اٟتالتُت تقوـ مقامهما ،كما قاـ مقاـ الشيء عمل
عملو(ّ).
كاألقرب ما ذىب إليو ابن السراج ،كالبصريوف ؛ لوركد ما يعضد ذلك ؛ إذ قاؿ الشاعر:
(ْ)
ا١تصيف كيػ ٍغليو ً
ً ً ًً
ً
الق ٍع ىدا يف
حىت
ىد ىاكيٍ ي
ت عُت أ،ي الدى ًيق ٔتىطٍلو *** ٌ
ى ى
فا١تصيف٣ :تركر ْتىت ،كيغلو :عطف عليو ،كا١تعطوؼ عليو يأخذ حكم ا١تعطوؼ ،كالفعل
حىت) ال تكوف يف موضع كاحد
حىت) ىي الناصبة ؛ ألف ( ٌ
ىنا منصوب  ،كال يصلح أف تكوف ( ٌ
جارة  ،كناصبة  ،فلزـ أف ينصب الفعل (يغلو) بتقدير (أ ٍف) ؛ ليعطف اٝتنا على اسم(ٓ).

(ُ) ا١تقتضب ِّٖ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ِّٖ/
(ّ) انظر اإلنصاؼ َِْٗ-ْٖٗ/
(ْ) أكرده صاحب اإلنصاؼ دكف نسبة لشاعر  ،كأبو الدىيق:كنية رجل ،كا١تطل :التسويف يف قضاء اٟتاجة،
كا١تصيف :زماف الصيف ،كيغلو القعداف :كالقعدافٚ :تع قعود :كىو ما اٗتذه الراعي للركوب كٛتل الزاد ،أك الذم يقتعده
الراعي يف كل حاجة :كالقعود من اإلبل :ىو البكر حُت يركب ؛ أم :ٯتكن ظهره من الركوب ،كيغلو :إذا ارتفع يف سَته
فجاكز حسن السَت .انظر اإلنصاؼِ،َْٗ/كشرح الشواىد الشعريةّ.ِٔٗ/
كالشاىد فيو :نصب ا١تضارع بأف مضمرة بعد الواك العاطفة.
(ٓ) انظر اإلنصاؼ ُِْٗ-َْٗ/
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كتبُت أثر ىذا العامل يف ا١تعٌت كاإلعراب كالتقدير ،كسيأيت بيانو  -إف شاء ا﵁ -يف
(ُ)
عوؿ يف ىذه ا١تسألة على رأم البصريُت  ،كىذا
اج
ر
الس
ابن
أف
تبُت
كما
،
مبحث قادـ
ٌ
الغالب لديو.

 عـامـل نصب المضـارع بعد ( الـفـاء ):

قاؿ ابن السراج " :اعلم :أف الفاء عاطفة يف الفعل كما يعطف يف االسم  -كما بينت
فعال موجبنا على فعل موجب،
يقوـ
فيتحدث ) ،فقد عطفت ن
ي
لك فيما تقدـ -فإذا قلت (:زيد ي

فعال منفيًّا على منفي ،فمىت جئت بالفاء
كإذا قلت (:ما يقوـ
فيتحدث ) ،فقد عطفت ن
ى
و
فحينئذ ٖتمل األكؿ على معناه ،كينصب
كخالف ما بعدىا ما قبلها  ،دل ٬تز أف ٖتمل عليو،
فتكرمٍت ) ،ك(ما أزكرؾ فتحدثىٍت ) ،دل ترد :ما
الثاين بإضمار (أ ٍف) كذلك قولك ( :ما تأتٍت ى
أزكرؾ كما ٖتدثٍت  ،كلو أردت ذلك لرفعت ،كلكنك ١تا خالفت يف ا١تعٌت فصار :ما أزكرؾ
فكيف ٖتدثٍت ،كما أزكرؾ إال دل ٖتدثٍتٛ ،تل الثاين على مصدر الفعل األكؿ ،كأضمر (أ ٍف)
كي يعطف اٝتنا على اسم ،فصار ا١تعٌت :ما يكوف زيارة مٍت فحديث منك ،ككذا كل ما كاف
غَت كاجب ٨ ،تو األمر كالنهي كاالستفهاـ؛ فاألمر ٨ ،تو قولك ( :ائتٍت فأكرمك )  ،كالنهي ،
مثل ( :ال تأتٍت فأكرمك ) ،كاالستفهاـ مثل ( :أتأتٍت فأعطيك)؛ ألنو إ٪تا يستفهم عن اإلتياف
كدل يستفهم عن اإلعطاء ،كإ٪تا تضمر (أ ٍف) إذا خالف األكؿ الثاين "(ِ).
ٌبُت ابن السراج أف الناصب للمضارع -بعد الفاء العاطفة أك ما تسمى فاء السببية( -أ ٍف)
مضمرة كجوبنا كىو يف رأيو ىذا موافق لسيبويو(ّ) كللبصريُت ٥تالف ١تذىب الكوفيُت الذين يركف
أف ا١تضارع بعد الفاء انتصب با٠تالؼ  ،ك٥تالف للجرمي كبعض الكوفيُت  ،يف أف الناصب
الفاء نفسها(ْ).
مبيننا سبب إضمار ( أ ٍف ) ليعطف اٝتنا على اسم.
مشًتطنا أف ٮتالف األكؿ الثاين يف ا١تعٌت  ،مبيٌػننا ا١تواضع اليت تصلح فيها باألمثلة.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر اختالؼ ا١تضارع بعد (حىت) يف ا١تعٌت كاإلعراب ص ُّْ
األصوؿُِْٓ -ُّٓ/
انظر الكتابِّٖ/
انظر اإلنصاؼِْْٓ/
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عـامـل نصب المضـارع بعد ( أو ) :

قاؿ ابن السراج " :اعلم :أف الفعل ينتصب بعدىا إذا كاف ا١تعٌت معٌت :إال أف تفعل،
،ي:
تقوؿ :أللزمنك أك تعطيٍت ،كأنو قاؿ :ليكونن اللزكـ كالعطية ،كيف مصحف أي ٌ
َُ ُ َُ ۡ َ
ُ
ۡ
(ُ)
ۡ
ُ
{حقَٰخِنِنُه أو يصنِىِا} على معٌت :إال أف يسلموا  ،أك حىت يسلموا .
كقاؿ امرؤ القيس :فىػ يق ٍلت لىو :ال تىػب ً
وت فىػنيػ ٍع ىذ ىرا
ك ىعيني ى
ك إ٪تا *** ي٨تىا ًك يؿ يم ٍل نكا أك ى٪تي ى
ي ي ٍ
كقعت فيو (أك) يصلح فيو (إال أ ٍف) ك(حىت)،
أم :إال أف ٪توت فنعذرا ،فكل موض وع
ٍ
(ِ)

تقوـ يا
يصلح ىذا فيو رفعت ،كذلك ٨،تو قولك :إٔتلس أك ي
فالفعل منصوب ،فإف جاء فعل ال ي
ط إلينا؟ ال معٌت للنصب ىنا "(ّ).
فىت ،كا١تعٌت :أيكوف منك أحد ىذين؟ كىل تكلمنا أك تنبس ي

يرل ابن السراج أف ا١تضارع ينتصب بعد (أك) بػ(أ ٍف) مضمرة كجوبنا مشًتطنا أف يكوف
ي،ي على ىذا األساس ،كىذا ٦تا يؤكد صلة
ا١تعٌت ( إال أف تفعل ) أك ( حىت )  ،كقد كجو قراءة أ ٍّ

نظرية العامل بظاىرة التقدير بل ىي أساس كجودىا كما سيتبُت بتفصيل أكثر يف مبحثو.

(ٓ)
(ْ)
ا١تربد ،كعلى ىذا الرأم كثَت من
كبالرجوع للكتاب كا١تقتضب يتبُت أنو تابع سيبويو ك ٌ

النحويُت.

كنسب ا١ترادم للكسائي أف ( أك ) ىي الناصبة بنفسها ،كنسب لبعض الكوفيُت ،
الفراء القوؿ أف الفعل انتصب بعدىا با٠تالؼ)ٔ(،كلكن ما يف معاين القرآف خالؼ
كمنهم ٌ
(ٕ)
أبدا حىت يسلموا  ،كإال أف يسلموا
ذلك إذ ق ٌدر معٌت اآلية ا١تذكورة  :تقاتلوهنم ن
(ُ) الفتح ، ُٔ :انظر مشكل إعراب القرآف ِٕٔٔ/
توجو إذل قيصر مستنجدان
(ِ) ىذا البيت من البحر الطويل،كىو من قصيدة المرئ القيس بن حجر الكندم قا٢تا حُت ٌ
لرد يملكو إليو كاالنتقاـ من بٍت أسد .ككاف قد صحب يف رحلتو تلك عمرك بن قميئة ،كقد بكت ابنتو لى ٌما رأت أباىا
بو ٌ
مرٖتال ؛ فبكى لبكائها ؛ فجعل يسليو امرؤ القيس بقولو ىذا .انظر ديواف امرئ القيس ٗٓ.ْٔ-
ن
كالشاىد فيو نصب ا١تضارع بأف مضمرة بعد (أك).
(ّ) األصوؿُِٓٔ -ُٓٓ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

انظر الكتابّْٕ-ْٔ/
انظر ا١تقتضبِِٗ-ِٖ/
انظر اٞتٌت الداين ِِّ
انظر معاين القرآف للفراءّٔٔ/
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انًجحث انثبَ :ٙانؼـٕايـم انًؼـُٕٚخ:
 ػـبيم سفغ انًجـزـذأ:
قاؿ ابن السراج:

" فالمبتدأ رفع باالبتداء ،كا٠ترب رفع هبما٨ ،تو قولك ( :ا﵁ ربنا ) ،ك( ٤تمد نبينا )،

تاما إال ٓتربه كىو معرض ١تا يعمل يف األٝتاء٨ ،تو :كاف كأخواهتا ،كما
كالما ن
كا١تبتدأ ال يكوف ن
يدا أخونا).(ُ)" ...
أشبو ذلك من العوامل ،تقوؿ ( :عمرك أخونا ) ،ك( إف ز ن

تبُت من كالـ ابن السراج أعاله ،أف رافع ا١تبتدأ االبتداء(ِ).
ٌ
(ّ)
كقد اختلف النحاة يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ أبرزىا ثالثة:
األكؿ :أنو يرتفع باالبتداء ،كعليو ٚتهور البصريُت(ْ) ،كمن أقواؿ أئمتهم ،ما قالو سيبويو  -يف
باب ما ينتصب فيو ا٠ترب.."-ألنو خرب لمعروف يرتفع على االبتداء ،قدمتو أك أخرتو كذلك

قائما .فعبد اهلل ارتفع باالبتداء "(ٓ)،ككذلك قولو:
قائما ،كعبد ا﵁ فيها ن
قولك :فيها عبد ا﵁ ن

عبد ا﵁ لكاف كذا ككذا ) ،أما (لكاف كذا ككذا) فحديث معلٌ هق ْتديث ( لوال) ،كأما
" ( لوال ي
(عبد ا﵁) ؛ فإنو من حديث (لوال) ،وارتفع باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ألف

فعت عليو ( زي هد أخوؾ )"(ٔ).
االستفهام ،كقولك ( :أزي هد أخوؾ ) ،إ٪تا رفعتىو على ما ر ى

كقاؿ ا١تربد ":فأما رفع المبتدأ فباالبتداء كمعٌت االبتداء التنبيو كالتعرية عن العوامل غَته

كىو أكؿ الكالـ كإ٪تا يدخل اٞتار كالناصب كالرافع سول االبتداء على ا١تبتدأ"(ٕ).

(ُ) األصوؿُٖٓ/
عرفو اٞترجاين يف معجم التعريفات صٕ:بقولو ":كىو عند النحويُت :تعرية االسم عن العوامل اللفظية لإلسناد ٨تو:
(ِ) ٌ
خربا  ،كحديثنا،
"زيد منطلق" كىذا ا١تعٌت عامل فيهما ،كيسمى األكؿ :مبتدأ،
ن
كمسندا إليو ،ك٤تدثنا عنو ،كالثاين :ن
كمسندا ".
ن
(ّ) انظر اللبابُُِٔ-ُِٓ/كانظر التبيُتِِِِْٓ-
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

انظر اإلنصاؼُّٖ/
ا الكتابِٖٖ/
ا١تصدر نفسو ُِِٗ/
ا١تقتضبُِْٔ/
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كعلى ذلك األخفش(ُ) ،كىو رأم ابن السراج كما ذيكر يف صدر ا١تسألة .

ك٦تن تبعو من ا١تتأخرين :الفارسي(ِ) ،كابن جٍت(ّ) ،كابن ىشاـ(ْ) .
كالثاين :أنو يرتفع با٠ترب.
كالثالث :أنو يرتفع بالعائد من ا٠ترب.

كالقوالف األخَتاف مذىب الكوفيُت(ٓ).
كيدؿ على صحة ا١تذىب األكؿ األكجو التالية:
عامال  ،فكما أف ا١تختص من األلفاظ
األكؿ :أف االبتداء معٌت ٮتتص باالسم ؛فكاف ن
عامل ،فكذلك من ا١تعاين.
مسندا إليو ،أصل يف اٞتملة فوجب أف يكوف مرفو نعا بذلك،
كالثاين :أف كوف االسم ن
أكال ن
كالفاعل ،فإنو ارتفع بالفعل ٢تذين الوصفُت.
كالثالث :أف ا١تبتدأ معموؿ كالبد لكل معموؿ من عامل كالعامل ال ٮتلو من أف يكوف
(ٔ)
احدا ٦تا ذكر من ا١تذاىب ،ككلها ال تصح إال األكؿ.
االبتداء كما ذكرنا أك ك ن
أما رفع ا٠ترب لو فال يصح ألمرين:
جامدا كاٞتامد ال يعمل إذ ال معٌت فيو يتأثر بو ا١تعموؿ.
أحد٫تا :أف ا٠ترب قد يكوف ن
فعال،
كالثاين :أف ا١تبتدأ لو كاف
فاعال ،إذا كاف ا٠ترب ن
مرفوعا با٠ترب لوجب أف يكوف ن
ن
كالفاعل ال يكوف قبل الفعل.
كأما ارتفاع ا١تبتدأ بالعائد فال يصح لثالثة أمور:
معٌت
األكؿ :أف العائد ال يعمل يف الظرؼ كال يف اٟتاؿ ،مع أف العامل فيهما قد يكوف ن
ضعي نفا ،فعدـ عملو أكذل.
(ُ) معاين القرآف لألخفشُٗ/
(ِ) انظر اإليضاح العضدم ِٗ
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر اللمع ِٗ
انظر أكضح ا١تسالك ُُٕٓ/
انظر التبيُتِِٓ،كاللبابُُِٔ/
انظر ا١تصدرين نفسيهما
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كالثاين :أنو يؤدم إذل عمل ما يف الصلة قبل ا١توصوؿ ،كذلك ال يصح إذ لو كاف الفعل
يف ذلك ا١توضع دل يعمل فالضمَت أكذل.
يدا ضربتو ) ك١تا جاز أف يعمل فيو
كالثالث :أف العائد لو رفع للزـ الرفع يف قولك (:ز ن
دؿ على أنو ليس بعامل ،كإذادل تصح ىذه األقواؿ ،تعُت القوؿ األكؿ
ا﵀ذكؼ كيلغي العائد ٌ ،
(االبتداء)(ُ).
كعودا على بدء  ،ييالحظ أف ابن السراج اتبع رأم البصريُت يف رافع ا١تبتدأ ،كقد تطرؽ -
ن
أيضا  -يف ىذه ا١تسألة لقضية مهمة ،ىي  :أف االبتداء يزكؿ إذا دخلت عليو عوامل أخرل ٦تا
ن
يعمل يف األٝتاء مثل:كاف كأخواهتا ،كإف كأخواهتا.
أيضا -أ ٌف العامل اللفظي أقول حيث يزيل العامل ا١تعنوم.
كييلمح من كالمو  -ن

 ػـبيـم سفـغ اًلصـى ثؼـذ ( نـًٕل ):

قاؿ ابن السراج -يف معرض كالمو عن حذؼ ا٠ترب لعلم السامع بو: -
" كمنو (لوال عبد اهلل لكان كذا وكذا)،فـ(عبد اهلل) مرتفع باالبتداء ،كا٠ترب ٤تذكؼ كىو
يف مكاف كذا ككذا ،فكأنو قاؿ ( :لوال عبد ا﵁ بذلك ا١تكاف ) ")ِ(.
فابن السراج-كما ىو كاضح من كالمو -يرل أف االسم ا١ترفوع بعد ( لوال) رافعو ىو
االبتداء.
كقد اختلف النحاة يف ىذه ا١تسألة(ّ) على ثالثة أقواؿ ،سأعرضها مبيننا أم رأم اقتفى ابن
السراج:
األكؿ :أنو مرتفع باالبتداء ،كىذا مذىب البصريُت ،كمن أقواؿ أئمتهم ما قالو سيبويو" :
عبد ا﵁ لكاف كذا ككذا)  ،أما لكاف كذا ككذا فحديث معلٌ هق ْتديث (لوال)  ،كأما
(لوال ي
(عبد ا﵁) ؛ فإنو من حديث (لوال) ،كارتفع باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ألف االستفهاـ،
رفعت عليو (زي هد أخوؾ)"(ْ).
كقولك ( :أزي هد أخوؾ ) ،إ٪تا رفعتىو على ما ى
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر التبيُت ِِٕ
األصوؿ ُٖٔ/
انظر اإلنصاؼ ُ ،َٔ/كشرح التصريحُ ،ِِٕ/كالتبيُت ِّٗ.
الكتابُِِٗ/
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كقاؿ ا١تربد  -يف ىذه ا١تسألة " : -اعلم أف االسم الذم بعد (لوال) يرتفع باالبتداء،
عبد ا﵁ ألكرمتك فػ(عبد ا﵁ ) ارتفع باالبتداء،
كخربه ٤تذكؼ ١تا يدؿ عليو كذلك قولك :لوال ي

كخربه ٤تذكؼ كالتقدير( :لوال عبد ا﵁ باٟتضرة) ،أك لسبب كذا ألكرمتك "(ُ) .
كعلى ىذا ابن السراج كما بيُت يف صدر ا١تسألة.

ك٦تن تبع ىذا الرأم الفارسي(ِ) ،كابن مالك(ّ) ،كابن ىشاـ(ْ).

كالثاين :أنو مرتفع بػ(لوال) نفسها  ،قاؿ هبذا الفراء(ٓ) ،كنسبو ابن األنبارم(ٔ)للكوفيُت(ٕ).
كالثالث :أنو مرتفع بفعل ٤تذكؼ ،كنسب للكسائي(ٖ).
كاحتج أصحاب القوؿ األكؿ (االبتداء) من أربعة أكجو:
الوجو األكؿ ":أف ( لو ) ،ك( ال ) قبل الًتكيب ال يعمالف يف االسم الرفع ،فكذلك بعد
الًتكيب؛ ألف األصل عدـ التغىَت كالتغيَت"(ٗ).
كقد أ ٌكد ابن السراج على أهنا مركبة؛ فقاؿ  -عند ذكرىا يف حركؼ ا١تعاين ":-
كمنها (لوال) كىي مركبة ًم ٍن معٌت (إ ٍف) ك( لو) ،كتبتدأ بعدىا األٝتاء كذلك أهنا ٘تنع الثاين
يد (:لوال زي هد يف ىذا ا١تكاف ٢تلكنا)،كإ٪تا امتنع
لوجود األكؿ ،تقوؿ (:لوال زي هد ٢تلكنا ) تر ي
ََۡ ٓ َ ُ ۡ َ ُ ا ُ ۡ
َ
(َُ) (ُُ)
ا٢تالؾ لوجود ز و
يد يف ا١تكاف كقاؿ عز كجل {:لَِّل أًخه مكٌا مؤوٌِِي . " }٣١
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ا١تقتضبّٕٔ/
انظر اإليضاح العضدم ِٗ
انظر شرح التسهيلُِْٖ/
فاعال بفعل ٤تذكؼ ،كال بػ( لوال ) لنيابتها عنو ،كال هبا
انظر ا١تغٍتُ،ِّٕ/كنصو ":كليس ا١ترفوع بعد ( لوال ) ن
أصالة ،خالفنا لزاعمي ذلك ؛ بل رفعو باالبتداء ".

(ٓ) انظر معاين القرآف للفراء َُْْ/
(ٔ) عبد الرٛتن بن ٤تمد ،النحوم كماؿ الدين األنبارم ،الزـ ابن الشجرم حىت برع كصار من ا١تشار إليهم يف النحو،
من أبرز مصنفاتو اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت.تويف سنة ٕٕٓق.انظر بغية الوعاة ِٖٖ-ٖٔ/
(ٕ) انظر اإلنصاؼَُٔ/
(ٖ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيشِّّْ/
(ٗ) التبيُت َِْ
(َُ) سبأ ُّ:
(ُُ) األصوؿُُِِ/
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كالوجو الثاين :أف األصل يف العمل لألفعاؿ ،كال يقاـ اٟترؼ مقامها إال إذا كاف فيو معٌت
الفعل أك شبهو ،ك (لوال) ليست كذلك.
كالوجو الثالث :أف االسم لو ارتفع هبا لكاف معو منصوب  ،إذ كل حرؼ ينصب ،مثل
قياسا،
(ما)  ،ك(الت)؛ ك(لوال) حرؼ ال منصوب لو؛ لذلك ال يصح أف يرتفع بو االسم ال ن
ٝتاعا.
كال ن
فعال يف معناه دل يكن
كالوجو الرابع :أف ( لوال ) ال ٖتل ٤تل الفعل ؛ إذ لو كضعت مكانو ن
للجملة معٌت ،فلو قلت ( :امتنع زيد أك كجد زيد فهلك عمرك ) ،دل يصح الكالـ ككاف ضد
ا١تعٌت ،ألف ا١تعٌت ( كجد زيد ىالؾ عمرك ) ،كإذا دل يصح أف ٭تل ٤تل الفعل ،فال يصح أف
يعمل نيابة عنو(ُ).
كاحتج القائلوف بعمل ( لوال ) الرفع يف االسم بعدىا من ثالثة أكجو:
عامال فيو كسائر اٟتركؼ ا١تختصة،
أحدىا :أف( لوال ) ىذه حرؼ ٮتتص باالسم فكاف ن
كإ٪تا عمل الرفع كدل يعمل النصب كاٞتر ،ألنو يستقل باالسم فأشبو الفعل كالفاعل.
كقاؿ ابن السراج " :كقد يستعملوهنا ٔتعٌت ( ىى ٌال) يولوهنا الفعل"(ِ) ،كيفهم من كالمو أهنا

أيضا.
ال ٗتتص باألٝتاء بل تدخل على األفعاؿ ن
كالوجو الثاين :أف ( لوال ) معناه معٌت الفعل فكانت عاملة كػ( إ ٌف ) كأخواهتا كبياف ذلك
أف قولك ( :لوال زيد ألتيتك ) ،معناه :منعٍت زيد من إتيانك كاٟترؼ يعمل إذا كاف معناه معٌت
الفعل كػ( إ ٌف ) كأخواهتا.
كالوجو الثالث :أف ( لوال ) تفتح بعدىا (أف)كقولو تعاذلَۡ{:نَ ِۡ ََّلٓ َأًا ٍُۥ ََك َن وِيَ
ٌ
ٌ
ۡ
َ
ّ
(ْ)
(ّ)
َ
ُ
معموال ١تا قبلو .
ٱلىصت ِ ِ
حي  ، } ١٤٣كا١تفتوحة كما عملت فيو ال يكوف مبتدأ بل يكوف ن
كاحتج القائلوف بارتفاع االسم بعد ( لوال ) بفعل مق ٌدر ،أنو ٔتعٌت الشرط ،فحسن تقدير

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر التبيُت َِْ
األصوؿ ُُِِ/
الصافات ُّْ :
انظر التبيُت ُِْ ىكذا يعرب من يرل أف العامل لوال  ،كال ييسلٌم ٢تم.
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الفعل معو كما يف ( لو ) ،كلذلك فتحت ( أف ) كما فتحت مع ( لو ) كقولك :لو أنك
منطلق ،فكذلك :لوال أنك قائم.
قالوا :لو كاف مبتدأ لوجب أف تكوف (إف) يف موضعو مكسورة ؛ ألنو موضع االبتداء،
كىذا ضعيف ألف (إف) إ٪تا تكسر يف موضع ابتداء يكوف خرب ا١تبتدأ فيو خربىا ليتحقق كونو
موضعا للجملة(ُ).
ن
عوؿ على البصريُت.
عرض رأيوٍ ،
كتبُت من ٍ
كعرض آراء النحاة أنو ٌ
كمن خالؿ عرض حجج النحاة فالذم يظهر – كا﵁ أعلم -أف االسم ا١ترفوع بعد لوال
ارتفع باالبتداء ،الهبا ،كال بفعل مق ٌدر.

 ػـبيـم سفـغ انًضـبسع:
قاؿ ابن السراج:

موقع األسماء )ِ(...كانت تلك األٝتاء مرفوعةن  ،أك ٥تفوضةن ،
" الفعل يرتفع بموقعو َ

أك منصوبةن  ،فمىت كاف الفعل ال ٬توز أف يقع موقعو اسم دل ٬تز رفعو كذلك٨ ،تو قولك( :
ينظر)  ،ك(مررت و
يقوـ) ،ك( رأيت
عمرك ي
يقوـ زي هد ي
برجل ي
ي
يقوؿ ه
عمرك) ،ككذلك ( ه
كيقعد ه
كبكر ي
يقوـ )
رجال ي
ن
وـ زي هد) جاز أف ٕتعل ز ن
يدا موضع ( ي
يقوؿ ذاؾ)؛ أال ترل أنك إذا قلت( :يق ي
ينطلق )؛ ألنو كقع
ينطلق)  ،فإ٪تا ارتفع ( ي
عمرك ي
يفعل كذا) ،ككذلك إذا قلت ( :ه
فتقوؿ( :زي هد ي
موقع (أخوؾ) إذا قلت ( :زي هد أخوؾ)  ،فمىت كقع الفعل ا١تضارع يف موضع ال تقع فيو األٝتاء
فال ٬توز رفعو كذلك٨ ،تو قولك ( :دل يقم زي هد) ال ٬توز أف ترفعو ؛ ألنو ال ٬توز أف تقوؿ( :دل
زيد) فافهم ىذا"(ّ).
كقد اختلف النحاة يف رافع ا١تضارع على أقواؿ(ْ) ،سأعرضها مبيننا موقع رأم ابن السراج
منها ،كىي كاآليت :
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

أمارل ابن اٟتاجب َِِٖ/
لعل ىنا سقط أثناء النسخ قدٯتنا  ،أك أثناء الطباعة  ،كتقديره[" :سواء][ أ ] كانت"؛ ليستقيم الًتكيب.
األصوؿ ُِْٔ/
انظر اإلنصاؼ ِْْٗ/كاللباب ِِٓ/كانظر شرح األمشوين ّْٕٓ/
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أحدىا :أنو يرتفع لتعريو من العوامل الناصبة كاٞتازمة ،كف نقا للفراء كغَته من يح ٌذاؽ
الكوفيُت ،كاألخفش(ُ).
كالثاين :أنو يرتفع لقيامو مقاـ االسم ،كىذا مذىب البصريُت ،كنص على ذلك سيبويو-
قائال " :اعلم أهنا إذا كانت يف
يف باب كجو دخوؿ الرفع يف ىذه األفعاؿ ا١تضارعة لألٝتاء  -ن
موضع اس وم مبتدإو ،أك موضع اس وم بيٍت على مبتدإ  ،أك يف موضع اس وم مرفوع غَت مبتدإ كال مب وٍت
على مبتدإ  ،أك يف موضع اس وم ٣تركر أك منصوب  ،فإهنا مرتفعة  ،ككينونتيها يف ىذه ا١تواضع
الرفع  ،كىي سبب دخوؿ الرفع فيها"(ِ).
ألزمتها ى
قائال " :اعلم أف ىذه األفعاؿ ا١تضارعة ترتفع بوقوعها مواقع
ا١تربد على ذلك ن
ك ٌ
نص ٌ
األٝتاء مرفوعة كانت األٝتاء ،أك منصوبة ،أك ٥تفوضة ،فوقوعها مواقع األٝتاء ىو الذم يرفعها
كال تنتصب إذا كانت األٝتاء يف موضع نصب كال تنخفض على كل حاؿ كإف كانت األٝتاء
يف موضع خفض فلها الرفع ؛ ألف ما يعمل يف االسم ال يعمل يف الفعل فهي مرفوعة ١تا ذكرت
لك حىت يدخل عليها ما ينصبها أك ٬تزمها "(ّ).
ۡ َ َ َۡ
نص عليو يف معانيو؛ فقاؿ -يف قولو تعاذلِ{":-إَوذ أخبًا
ككذلك مذىب األخفشٌ ،
َ َ ُ َ َ ُ َ
ٓ ُ
وِيثَٰقك ۡه َّل ت ۡصفِكِن د َِوا َٱك ۡه}(ْ) ،فرفع ىذا ،ألنو يكل ما كاف من الفعل على
عل أىنا) ،ك(نىػ ٍف ىع يل ى٨تن) ؛ فهو أب ندا مرفوعه  ،ال تعمل فيو ٌإال
(يىػ ٍف ىع يل ىو) ،ك(تىػ ٍف ىعل أنت) ،ك(أىفٍ ي
اٟتركؼ اليت ذكرت لك من :حركؼ النصب  ،أك حركؼ اٞتزـ  ،كاألمر  ،كالنهي  ،كاجملازاة.
كليس شيء من ذلك ىهنا ،وإنما ُرفع لموقعو في موضع األسماء"(ٓ).
متأثرا برموز
كأخذ هبذا القوؿ ابن السراج  ،كاحتج لو -كما ذكر يف صدر ا١تسألة -ن
ا١تدرسة البصرية.

(ُ) انظر شرح التصريح على التوضيحِ ، ّٓٔ/أما األخفش فكذا نسب لو،كما يف معانيو خالؼ ذلك ،كما سيأيت.
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

الكتاب َُّ-ٗ/
ا١تقتضب ِٓ/
البقرة ْٖ :
انظر معاين القرآف لألخفش ُُّّ/
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ك٦تن تبعو على ىذا الرأم :أبوعلي الفارسي(ُ)،كابن جٍت(ِ) ،كعبد القاىر اٞترجاين(ّ)،

كابن يعيش(ْ) ،كابن أ،ي الربيع(ٓ).

كالثالث :أنو يرتفع بالزكائد يف أكلو ؛ أم حركؼ ا١تضارعة  ،كإليو ذىب الكسائي(ٔ).
كالرابع :مضارعتو لالسم  ،كإليو ذىب ثعلب(ٕ).
كاٞتواب عن مذىب البصريُت القائل بارتفاع ا١تضارع لقيامو مقاـ االسم  ،أنو لو كاف

كقوعو موقع االسم ١تا ارتفع بعد ( لو ) كحركؼ التحضيض ؛ ألهنا ٥تتصة باألفعاؿ  ،فليس
ىال
ا١تضارع بعدىا يف موضع االسم  ،كقد رفعوه بعدىا ٨ ،تو ( :لو يقوـ زيد قمت )  ،ك( ٌ
تفعل ذاؾ).
فعلم أف الرافع لو ليس كقوعو موقع االسم  ،فوجب أف يكوف ٕترده من الناصب

كاٞتازـ(ٖ).

كأما قوؿ الكسائي " :إنو يرتفع بالزائد يف أكلو " فهو قوؿ ال يصح من كجوه:
أحدىا :أنو لو كانت الزكائد يف أكلو (أحرؼ ا١تضارعة) عاملة ؛ فإنو ينبغي أف ال تدخل
عليو عوامل النصب كاٞتزـ ؛ ألف عوامل النصب كاٞتزـ ال تدخل على العوامل ،كلكن الواقع
خالؼ ذلك.
كالوجو الثاين :أنو لو كاف األمر على ما زعم  -أم أ ٌف عامل الرفع الزكائد يف أكلو -لكاف
أبدا يف أكلو،
ينبغي أف ال ينتصب بدخوؿ النواصب  ،كال ينجزـ بدخوؿ اٞتوازـ ؛ لوجود الزائد ن
دؿ على أف الزكائد يف أكلو ليست
فلما انتصب بدخوؿ النواصب  ،كا٧تزـ بدخوؿ اٞتوازـ ٌ ،
عاملة.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر اإليضاح العضدم َّٖ
انظر اللمع ٖٖ
انظر العوامل ا١تئة ْٔ
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِْٗ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر البسيط ُِِٗ/
انظر شرح األمشوين ّْٕٓ/
انظر شرح قطر الندل كبل الصدل ٕٓ ،كشرح األمشوين ُّٕٖ/
انظر شرح التسهيل ْٔ/
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كالوجو الثالث :إف ىذه الزكائد بعض الفعل ،ال تنفصل منو يف لفظ ،بل ىي من ٘تاـ
معناه ،فلو قلنا " :إهنا ىي العاملة "؛ ألدل ذلك إذل أف يعمل الشيء يف نفسو ،كذلك
٤تاؿ(ُ).
أما رأم ثعلب ؛ فاٞتواب عنو  :أف ا١تضارعة إ٪تا اقتضت إعرابو من حيث اٞتملة  ،مث
٭تتاج كل نوع من أنواع اإلعراب إذل عامل يقتضيو(ِ).
كيؤكد ىذا اٞتواب ما قالو ابن السراج:
" كاعلم :أف الفعل إ٪تا أيعرب ما أيعرب منو ١تشاهبتو األٝتاء  ،فأما الرفع خاصةن فإ٪تا ىو

بت بو "(ّ) .
١توقعو موقع األٝتاء  ،فا١تعٌت الذم رفعت بو غَت ا١تعٌت الذم أعر ى

كالذم أميل إليو أف عامل الرفع يف ا١تضارع ٕ :ترده من الناصب كاٞتازـ  ،لسالمتو من
النقض.
ك٦تن اختاره من ا١تتأخرين  :ابن مالك(ْ)  ،كابن ىشاـ(ٓ).
كابن السراج قد رأل رأم البصريُت  ،كاحتج لو  ،كقد ثبت من ىذه ا١تسألة  -كغَتىا -
نزعتو البصرية  ،كتأثره برموز تلك ا١تدرسة ،كسيبويو  ،كا١تربد  ،خالفنا ١تا قالو ا١ترزباين عنو من
و
تعويل على مذىب الكوفيُت  ،كاألخفش(ٔ).

(ُ) انظر اإلنصاؼ َِْٓ/
(ِ) انظر شرح التصريح ِّٕٓ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿ ُِْٔ/
انظر شرح التسهيل ْٔ-ٓ/
انظر شرح قطر الندل ٕٓ
انظر إنباه الركاة ُّْٗ/
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انًجحث انثبنث :انؼـٕايـم انُبئجخ :

ا
أًٔل :انؼــٕايـم انُبئـجخ ػـٍ األفـؼـبل:
 انؼـبيـم ف ٙانًؼـطـٕف :
قاؿ ابن السراج  -عن حرؼ العطف:-

كعمرك) ،فالواك
" إ٪تا وضع لينوب عن العامل ،كيغٍت عن إعادتو ،فإف قلت ( :ى
قاـ زي هد ه

قاـ ) ،ككذلك إذا عطفت هبا على
أغنت عن إعادة (قاـ) فقد صارت ترفع كما يرفع ( ى
كعمرا ) ،فالواك نصبت كما نصبت (إف) ككذلك يف
يدا
منصوب٨ ،تو قولك ( :إف ز ن
ه
منطلق ن
و
جرت الباء "(ُ) .
جرت كما ٌ
ا٠تفض إذا قلت ( :مررت بزيد كعمرك) ،فالواك ٌ
يتضح من ىذا النص أف ابن السراج يرل أف حرؼ العطف ينوب عن العامل كيؤدم
عملو ؛ ألف كل اسم معطوؼ البد لو من عامل يعمل فيو كىو ما تقتضيو الصناعة النحوية أف
يكوف لكل معموؿ عامل.
كلعلٌ ابن السراج قد تفرد  -برأيو ىذا يف ىذه ا١تسألة٥ -تال نفا ما نسب لسيبويو كٚتاعة
من البصريُت من أف العامل يف ا١تعطوؼ ىو العامل يف ا١تعطوؼ عليو.
اختالؼ العمل الختالؼ العامل ا١توجود ،كلو كاف العمل للحرؼ دل
كحجة ىذا القوؿ
ي
ٌ
كإما
ٮتتلف عمليو ؛ ألف العامل إ٪تا يعمل ن
عمال ك ن
كإما ن
خفضا ٌ ،
كإما نصبنا ٌ ،
رفعا ٌ ،
احدا ٌإما ن
جزما (ِ) .
ن
كعلى ىذا ا١تربد  ،حيث قاؿ " :كاعلم أف ا١تعطوؼ على الشيء ى٭تيل ٤تلو ؛ ألنو شريكو
و
كعمرك).
يف العامل٨ ،تو (:مررت بزيد كعم ورك) ك(جاءين زي هد ه
كعبد ا﵁ أقبال) ؛ أل ٌف (عبد ا﵁) إذا
يد ى
كعمرك أقبال)  ،ىك( يا ز ي
فعلى ىذا تقوؿ ( :يا ز ي
يد ي
و
ك٤تمد يا فىت )؛ ألف
حل ٤تل ( زيد ) يف النداء دل يكن إال نصبنا تقوؿ ( :مررت بعم ورك

٥تفوضا منونا"(ّ).
ا﵀ل دل يكن إال
( ن
ن
حل ىذا ٌ
٤تمدا) إذا ٌ
كىناؾ قوؿ و
أيضا :-كىو أف العامل يف ا١تعطوؼ فعل
ثاف ٥ -تالف لقوؿ ابن السراج ن

(ُ) األصوؿِٔٗ/
قوال آخر .
(ِ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ٓ ،ْ/كدل أجد يف كتاب سيبويو ما يؤيد ما نسب إليو أك يبُت ن
(ّ) ا١تقتضبُُِْ/
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٤تذكؼ مق ٌدر بعد الواك من جنس الفعل العامل يف ا١تعطوؼ عليو(ُ).

كحجة ىذا القوؿ أف الفعل ا﵀ذكؼ ٬توز إظهاره كيكوف ىو العامل ٨ ،تو( :أكرمت
سعدا) ؛ فحذؼ الفعل لداللة الفعل األكؿ
٤تمدا
كسعدا) ؛ فيجوز أف نقوؿ ( :كأكرمت ن
ن
ن
أيضا مراد من حيث ا١تعٌت  ،ككذلك أثره اإلعرا،ي و
باؽ(ِ).
عليو ،كىو ن
ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ ابن جٍت(ّ) ،كالسهيلي(ْ).
أما قوؿ ابن السراج بنيابة حرؼ العطف عن العامل يف ا١تعطوؼ عليو ؛ فحجتو أنو إً٪تا
يك ًضع لينوب عن العامل كيغٍت عن إعادتو كبرىاف ذلك أنو قاـ مقاـ العامل السابق يف النصب
كضح باألمثلة -كاعًتض اٞتمهور عليو بأف اٟترؼ ال يعمل عند
كا٠تفض كاٞتزـ -كما ٌ
البصريُت حىت ٮتتص كحرؼ العطف غَت ٥تتص ؛ فال يصلح للعمل ؛ ألنو يدخل على االسم
كالفعل(ٓ).
عامال ،أناب
بدال من أف يق ٌدر يف كل مرة ن
لعل ما دعا ابن السراج إذل ىذا القوؿ أنو ن
ك ٌ
عامال بذاتو لعدـ اختصاصو ؛ فهو يدخل على
حرؼ العطف عنو  ،كدل ٬تعل حرؼ العطف ن
األٝتاء كاألفعاؿ على و
حد سواء.
كاألقرب  -كا﵁ أعلم  -أف العامل يف ا١تعطوؼ ىو العامل يف ا١تعطوؼ عليو بواسطة
حرؼ العطف كما يرل ابن عصفور(ٔ) " :كالعامل يف ا١تعطوؼ ىو العامل يف ا١تعطوؼ عليو
بواسطة حرؼ العطف ،فإذا قلت ( :قاـ زيد كعمرك)  ،فالعامل يف (عمرك) (قاـ) بواسطة
(الواك) ككذلك تفعل مع سائر حركؼ العطف"(ٕ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ٕ)

انظر شرح ا١تفصل البن يعيشٓ ، ْ/كالفصوؿ ا١تفيدة ٗٓ
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ْٓ/
انظر سر الصناعة ِِّٖ -َِٖ/
انظر نتائج الفكر ُٓٗ
انظر الفصوؿ ا١تفيدة ُٖٓ/
علي بن مؤمن بن ٤تمد بن علي العالمة ابن عصفور النحوم اٟتضرمي اإلشبيلي ،حامل لواء العربية باألندلس ،كلد
سنة ٕٗٓق بإشبيلية كتويف سنةّٔٔق كقيل ٗٔٔق بتونس ،من أشهر تصانيفو  :كتاب ا١تمتع ،ككتاب ا١تقرب يف
النحو .انظر الوايف بالوفيات ُِِٔٔ -ُٔٓ/
شرح ٚتل الزجاجي البن عصفور ُِِٕ/
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كأجاب عن إعماؿ حرؼ العطف أنو غَت ٥تتص لذلك ال يعمل ،كأجاب عن تقدير
عامل بعد حرؼ العطف أنو قد تبُت أف ىذا ال يسوغ يف مثل ( :اختصم زيد كعمرك)(ُ).
٤تتجا بو على عدـ جواز
أما عن أثر ىذا العامل عند ابن السراج فقد أكرد ىذا الرأم ن
العطف على عاملُت  ،كسيأيت اٟتديث عن ىذه ا١تسألة يف مسائل العامل يف العطف(ِ).
كدلل هبذا العامل على أف كل ٚتلتُت ٭تذؼ من أحد٫تا شيء كيقتصر بداللة اٞتملة
ٌ
األخرل على ا﵀ذكؼ فهي كاٞتملة الواحدة  ،منظنرا ْتذؼ ا١تعموؿ  -يف قو٢تم( :ضربت
قائال:
دليال على األكؿ  ،ن
كضربٍت زيد) -اكتفاءن با١تعموؿ الثاين ن
دؿ عليو األكؿ أحسن مع العطف ؛ ألف الواك تقوـ مقاـ
"إال أ ٌف حذؼ العامل إذا ٌ
العامل يف كل الكالـ"(ّ).

 ػـبيـم انًُـبدٖ :
قاؿ ابن السراج :

" كينبغي أف تعلم :أف حق كل منادل النصب ،من قبل أف قولك ( :يا فالن ) ينوب

عن قولك  ( :أنادي فالنًا) ؛ ألف قولك ( :يا ) ىو العمل بعينو كأنو فارؽ سائر الكالـ ؛

ألف الكالـ لفظ يغٍت عن العمل ،كىذا العمل فيو ىو اللفظ.
يدا ) ،بعد
يدا ) بعد قولك (:يا زيد) كىو مثل قولك( :ضربت ز ن
فإف قلت ( :ناديت ز ن
(ْ)
فتأمل ىذا فإنو منفرد بو ىذا الباب "(ٓ).
،
بو
ذلك
علمك
ٍ
يتضح من كالـ ابن السراج -أعاله -أنو يرل أف العامل يف ا١تنادل (يا) نيابة عن الفعل
(أنادم).

(ُ) انظر شرح ٚتل الزجاجي البن عصفور ُِِٕ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر العطف على معمورل عاملُت ص ُُٕ من البحث.
انظر األصوؿ ِٔٓ/
خطأ مطبعي كالصواب [ :عملك]
ا١تصدر نفسو ُّّّ/
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كقد أشار ابن السراج إذل بعض األقواؿ يف ىذه ا١تسألة  -يف معرض حديثو عن ا١تنادل

(ُ)
إظهاره(ِ).
ا١تًتكؾ
الفعل
بإضمار
منصوب
أنو
يرل
سيبويو
أف
فبُت
ا١تضاؼ
ٌ
ي

ا١تربد يرل أف ( يا ) بدؿ من قولك (أدعو) أك ( أريد)(ّ).
كأشار -كذلك  -إذل أف ٌ

بدال من الفعل  ،حيث قاؿ:
نصا ٌ ،بُت فيو سيبويو أ ٌف(يا) ن
كأثناء ْتثي يف الكتاب كجدت ن
كصار(يا)بدال من اللفظ بالفعل ،كأنو
"حذفوا الفعل لكثرة استعما٢تم ىذا يف الكالـ ،
ن
بدال منها ؛ ألنك إذا قلت:يا فالف،
عبد ا﵁)  ،فحذؼ (أريد) كصارت(يا) ن
قاؿ(:يا ،أريد ى
عيلًم أنك تريده.
قوؿ
بدال من اللفظ بالفعل  ،ي
ك٦تا يدلٌك على أنو يىنتصب على الفعل ،كأ ٌف (يا) صارت ن
بدال من اللفظ
بعض العرب( :يا إياؾ أعٍت)  ،كلكنهم حذفوا الفعل ،كصارت يا  ،كأيا  ،كأم ن
(ْ)
بالفعل".
فتبُت أف ابن السراج اقتفى أثر سلفيو سيبويو كا١تربد  ،يف إنابة حرؼ النداء عن الفعل.
ٌ
ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ من ا١تتأخرين :ابن األنبارم(ٓ) ،كابن ىشاـ(ٔ).
أيضا -يف ناصب ا١تنادل:
كمن آراء النحاة  -ن
ضمَتا
ما نقل عن الكوفيُت أف( يا ) كأخواهتا ،اليت ينادل هبا  ،أٝتاء أفعاؿ ،تتحمل
ن
مستكننا فيها (ٕ).
ك كذلك رأل كل من اٞترجاين(ٖ) كصدر األفاضل(ٗ) أف ناصبو حرؼ النداء.
كرأل السهيلي أ ٌف ا١تنادل منصوب بالقصد إليو كإذل ذكره(َُ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر األصوؿ َُّْ/
انظر الكتاب ُِِٖ/
انظر ا١تقتضب َِِْ/
الكتاب ُٖ ُِٗ/تت عنواف (:ىذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاره يف غَت األمر كالنهي)
انظر أسرار العربية ُِٕ
انظر شرح قطر الندل َِِ

(ٕ) انظر اٞتٌت الداين ّٓٓ
(ٖ) انظر العوامل ا١تئة ِٓ
(ٗ) انظر ترشيح العلل ُُٓٓٔٗ -
(َُ) انظر نتائج الفكر ُٔ
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أما أثر ىذا العامل عنده فيتبُت من خالؿ ظاىرة إنابة العوامل عن بعضها فقد أناب
حرؼ النداء عن فعلو.
(ُ)
قائال:
كىناؾ أثر آخر يتمثل يف استداللو هبذا القوؿ على بناء العلىم ا١تفرد  ،ن
يدؿ على أنو غَت معرب أف موضعو نصب ،كالدليل على ذلك أف ا١تضاؼ إذا كقع
" ٌ
يد
عبد ا﵁) ،كأف الصفة قد تنصب على ا١توضع تقوؿ :يا ز ي
موقع ا١تفرد نصب ،تقوؿ(:يا ى
(الطويل)(ِ) فلو كانت الضمة إعرابنا ١تا جاز أف تنصبو إذا أضفناه  ،كال أف تنصب كصفو ،لكنا
نقوؿ :أنو مضموـ ،مضارع للمرفوع "(ّ).
مث أ ٌكد على ىذه القضية بقولو اآلنف الذكر يف أعلى ا١تسألة ،مث ٌبُت سبب بناء االسم
قائال:
ا١تفرد ن
" كأما السبب الذم أكجب بناء االسم ا١تفرد فوقوعو موقع غَت ا١تتمكن ،أال ترل أنو قد
كقع موقع ا١تضمرة كا١تكنيات"(ْ).
استنادا على رأيو يف صدر ا١تسألة ٌ ،بُت  -يف معرض حديثو عن اٟترؼ كما ٯتيزه عن
ك ن
غَته  -أف اٟترؼ ال يأتلف منو مع االسم كالـ ،كاستثٌت حركؼ النداء مبيننا استغناء ا١تنادل
فعال يراد(ٓ).
ْترؼ النداء ؛ ألف ىمثٌ ن

 اصـى انفـبػـــم :

ٖتدث ابن السراج عن ىذا العامل ٖتت قسم األٝتاء اليت تعمل عمل الفعل  ،كعند
شرحو قاؿ " :اسم الفاعل الذم يعمل عمل الفعل ،ىو الذم ٬ترم على فعلو كيطرد القياس
فيو"(ٔ).
(ُ) انظر اإلنصاؼ مسألة ا١تنادل ا١تفرد العلم معرب أك مبٍت ؟ ُِْٔ/
(ِ) كرد اللفظ  -يف منت األصوؿ -بتنوين الضم  ،كىو خطأ مطبعي ،كالذم يناسب سياؽ الكالـ-ىنا-أف يضبط
[الطويل].
بالفتحة؛ فيصبح
ى
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿ ُِّّ/
ا١تصدر نفسو ُّّّ/
انظر ا١تصدر نفسوُُْ/
ا١تصدر نفسوُُِِ/
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أ) سبب عمل اسم الفاعل:
ٌبُت ابن السراج أف " :اسم الفاعل أعمل ٔتضارعتو الفعل إذ كاف أصل األعماؿ
لألفعاؿ كأصل ا ًإلعراب لألٝتاء.
يدا  ،كمررت
يدا ،كما تقوؿ :مررت برجل يضرب أبوه ز ن
كتقوؿ :مررت برجل ضارب أبوه ز ن
برجل مدح ًرج أبوه كما تقوؿ :يدح ًرج أبوه كتقوؿ :زيد مك ًرـ الناس أخوه كما تقوؿ :زيد يك ًرـ
عمرا ،كما تقوؿ :يستخرج "(ُ).
الناس أخوه  ،كزيد مستخ ًرج أبوه ن
معرضة للعوامل ،كال تعمل إال
فأصل اإلعماؿ لألفعاؿ ،أما األٝتاء فاألصل فيها أهنا ٌ
بالنيابة عن الفعل أك اٟترؼ  ،كإ٪تا عمل اسم الفاعل ١تضارعتو(مشاهبتو)الفعل ا١تضارع  ،كلكن

بشركط.
ب) شروط عمل اسم الفاعل:
ٌبُت أف اسم الفاعل يعمل إذا كاف للحال أو االستقبال ،فقاؿ:
يدا) ،إذا أردت (بضارب) ما أنت فيو أك ا١تستقبل كمعٌت الفعل
" تقوؿ( :ىذا
ضارب ز ن
ه
ا١تضارع لو ،فإذا قلت( :ىذا ضارب زيد) ،تريد بو معٌت ا١تضي فهو ٔتعٌت( :غالـ زيد)،
يد)( ،كىم ضاربو ز و
يد أمس) ( ،ك٫تا ضاربا ز و
كتقوؿ(:ىذا ضارب ز و
يد كىن ضاربات
أخيك)،كل ذلك إذا أردت بو معٌت ا١تضي ،دل ٬تز فيو إال ىذا ،يعٍت اإلضافة كا٠تفض،
يدا ) كاف
غالـ ز ن
ألنو ٔتنزلة قولك( :غالـ عبد ا﵁ كأخو زيد) ،أال ترل أنك لو قلت ( :ه
٤تاال فكذلك اسم الفاعل إذا كاف ماضينا؛ ألنو اسم كليست فيو مضارعة للفعل
ن
لتحقيق اإلضافة كإف األكؿ يتعرؼ بالثاين ،كال ٬توز أف تدخل عليو األلف كالالـ
كتضيفو كما دل ٬تز ذلك يف (الغالـ ) كإ٪تا يعمل اسم الفاعل الذم يضارع (يفعل) كما
أنو يعرب من األفعاؿ ما ضارع اسم الفاعل الذم يكوف للحاضر كا١تستقبل ،فأما اسم
الفاعل الذم يكوف ١تا مضى فال يعمل كما أف الفعل ا١تاضي ال يعرؼ")ِ( .
فتبُت من قوؿ ابن السراج أف اسم الفاعل يعمل إذا كاف للحاؿ أك االستقباؿ فحسب .

(ُ) األصوؿ ُُِّ/
(ِ) ا١تصدر نفسو ُُِٔ -ُِٓ/
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كىو كذلك عند سيبويو يعمل إذا جرل ٣ترل ا١تضارع يف اٟتاؿ كاالستقباؿ ؛ حيث قاؿ:
غدا) .فًإذا ح ٌدثت
" قولك( :ىذا
مثل( :ىذا يى ٍ
يدا ن
ب زن
يدا ن
ضارب ز ن
ه
ض ًر ي
غدا) ،فمعناه كعمليو ي
فعل يف حُت ً
عن و
عبد ا﵁ الساعةى) ،فمعناه
كقوعو غ ًَت منقط وع كاف كذلك .كتقوؿ(:ىذا
ضارب ى
ه
أيضا عن
مثل( :ىذا يىضرب ز ن
يدا الساعةى) ،ك(كاف زي هد ضاربان أباؾ) ،فًإ٪تا يٖتدث ن
كعمليو ي
اتصاؿ و
يدا) ،فمعناه كعمليو كقولك( :كاف يىضرب أباؾ)،
فعل يف حاؿ كقوعو ،ك(كاف يم ىواف نقا ز ن
يدا) .فهذا جرل ٣ترل الفعل ا١تضارع يف العمل كا١تعٌت منونا"(ُ).
ك(يوافً يق ز ن
أما ما كاف للمضي فهو عند ابن السراج ال يعمل كاحتج لذلك  ،أ ٌف ما كاف للماضي
فهو ٔتنزلة (غالـ زيد) ؛ أم ال يصلح فيو إال اإلضافة كا٠تفض ،كقد تابع يف ذلك سيبويو(ِ)،
(ّ)
٤تتجا
للمضي
يعمل
الفاعل
اسم
أف
يرل
الذم
الكسائي
كخالف
،
ا١تربد يف عبارتو
ن
ككافق ٌ
َ َُُۡ َ ۡ ۡ َ َ ٞ
َ
صي ِد})ْ( .
ِ
بعمل اسم الفاعل يف٨ ،تو :قولو تعاذل {:وَكتُه ب َٰ ِ
صط ذِر عيٍِ ةِٱل ِ
كال حجة لو يف ذلك ؛ ألنو على حكاية اٟتاؿ؛ كا١تعٌت :يبسط ذراعيو؛ بدليل:
{كنقلبهم}  ،كدل يقل كقلبناىم(ٓ).
 اسم الفاعل واالعتماد:
قاؿ ابن السراج  -يف٨ ،تو(:منطلق زيد) :-
يدا) بػ(منطلق) على أنو فاعل
" فإف أردت أف ٕتعل منطل نقا يف موضع (ينطلق) ،فًتفع (ز ن
كأنك قلت(:ينطلق زيد)  ،قبح ٌإال أف يعتمد اسم الفاعل كىو (منطلق) ،كما أشبهو على
شيء قبلو ،كإ٪تا ٬ترم ٣ترل الفعل إذا كاف صفة جرت على موصوؼ ٨ ،تو قولك (:مررت
و
قائم أبوه)،
برجل قائ وم أبوه ) ،ارتفع (أبوه) بػ(قائم) أك يكوف مبنيًّا على مبتدأ٨ ،تو قولك(:زي هد ه

(ُ) الكتاب ُُْٔ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر ا١تصدر نفسو ُُُٕ/
انظر ا١تقتضب ُْْٖ/
الكهف ُٖ :
انظر أكضح ا١تسالك إذل ألفية ابن مالك ُّٗٓ/
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تشبيها هبذا إذا اعتمد (قائم) على شيء
كحسن عندىم( :أ قائم أبوؾ ،ك أ خارج أخوؾ) ،ن
قبلو "(ُ).
تناكؿ ابن السراج عمل اسم الفاعل مبيننا أنو يعمل إذا اعتمد على شيء قبلو كوقوع اسم
و
الفاعل صفة٨ ،تو ( :مررت و و
قائم أبوه) ،أك
خربا ١تبتدإ٨ ،تو (:زي هد ه
برجل قائم أبوه ) ،أك كقع ن
يسبق باستفهاـ٨ ،تو ( :أ قائم أبوؾ ) ،ك( أ خارج أخوؾ ).
قائال:
كأجاز ابن السراج إعماؿ اسم الفاعل يف الرفع من غَت اعتماد ،أجازه على قبح ،ن
يدا (بقائم) كليس قبلو ما يعتمد عليو البتة فهو
" إذا قلت (:قائم زيد ) ،فأردت أف ترفع ز ن
قبيح ،كىو جائز عندم على قبحو"(ِ).
كابن السرج بإجازتو عمل اسم الفاعل من غَت اعتماد موافق ١تذىب الكوفيُت(ّ) ،أما يف
(ْ)
قائال ":ككذلك ا١تفعوؿ ال يعمل فيو اسم
النصب فاشًتط االعتماد مواف نقا ١تذىب البصريُت  ،ن
بكرا عمرك
الفاعل مبتدأ غَت معتمد على شيء قبلو٨ ،تو :ضارب كقاتل ،ال تقوؿ :ضارب ن
٤تموال على
عمرا بو ،ال ٬توز أف تعملو عمل الفعل حىت يكوف ن
بكرا (بضارب) كترفع ن
فتنصب ن
بكرا "(ٓ).
غَته ،فتقوؿ :ىذا
ه
ضارب ن
كمن خالؿ دراسة ىذه ا١تسألة برزت اٞتوانب التالية:
 أ ٌف اسم الفاعل إ٪تا عمل ١تشاهبتو الفعل الذم ىو األصل يف العمل.
 أ ٌكد أ ٌف أصل اإلعماؿ لألفعاؿ  ،كأصل اإلعراب لألٝتاء.
 أ ٌف ابن السراج يشًتط لعمل اسم الفاعل أف يكوف للحاؿ أك االستقباؿ.
معتمدا على شيء قبلو.
 أ ٌف ابن السراج يشًتط يف عمل اسم الفاعل النصب أف يكوف
ن
 أ ٌف ابن السراج ٬تيز -على قبح  -أف يرفع اسم الفاعل اٝتنا من غَت اعتماد على شيء
قبلو.

(ُ) األصوؿ َُٔ/
(ِ) ا١تصدر نفسو َُٔ/
(ّ) انظر ارتشاؼ الضرب َُّّٖ/
(ْ) انظر ا١تصدر نفسو َُِّٖ/
(ٓ) األصوؿ َُٔ/
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 انًظـذس :
قاؿ ابن السراج:
ٍت مثلو لألزمنة الثالثة :
" اعلم :أف ا١تصدر يعمل عمل الفعل؛ ألف الفعل اشتق منو كبي ى
و
عمرا ) إذا كاف (زيد)
ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل ،نقوؿ من ذلك( :عجبت من ٍ
ضرب زيد ن
و
مفعوال(ُ) ،كإف شئت نونت ا١تصدر
عمرك)؛ إذا كاف (زيد) ن
ن
فاعال  ،ك(عجبت من ٍ
ضرب زيد ه
مفعوال ؛ فقلت( :عجبت من
فاعال كاف أك ن
كأعربت ما بعده ٔتا ٬تب لو لبطالف اإلضافة ن
ضرب زي هد بكرا ،كمن و
و
بكر) ،كتدخل األلف كالالـ على ىذا فتقوؿ( :عجبت من
ضرب ز ن
يدا ه
ن
يدا) من أجل األلف كالالـ ،ألهنما ال ٬تتمعاف
بكر) ،ال ٬توز أف ٗتفض (ز ن
الضرب ز ن
يدا ه
كاإلضافة كالنوف كالتنوين "(ِ).
فيفهم من كالمو أف ا١تصدر يعمل عمل الفعل  -أم ينوب عنو -؛ألنو أصل الفعل،
كالفعل مشتق منو ،كما ىو مذىب البصريُت.
ً
ضر و
يدا ،
تبُت أف سيبويو أنابو عن الفعل  ،ن
ب زن
كبالرجوع للكتاب ٌ
٦تثال لو بػ ػ" عجبت من ى ٍ
يدا بكر ،كمن و
يدا  ،كتقوؿ عجبت من و
عمرا ،إذا كاف
فمعناه :أىنٌو يىضرب ز ن
ٍ
ٍ
ضرب ز ن ه
ضرب زي هد ن
عمرا زي هد "(ّ).
عمرا  ،كيضرب ن
ىو الفاعل  ،كأنو قاؿ :عجبت من أنو يضرب زي هد ن
لكنو ٌفرؽ بينو كبُت اسم الفاعل ،مبيننا أف ا١تصدر فيو فاعل ظاىر كمفعوؿ ،أما اسم
االسم الذم
الفاعل فال ٭تتاج فيو إذل إظهار الفاعل ألنو مضمر فيو ؛ فقاؿ ":كإ٪تا خالف ىذا ى
ضارب ) فقد جئت
كمفعوال ،ألنٌك إذا قلت (:ىذا
فاعال
ن
جرل ى٣ترل الفعل ا١تضارع يف أىف فيو ن
ه
عجبت من ضر و
فا١تصدر ليس بالفاعل
الفاعل ،
ب) فًإنك دل تذكر
بالفاعل كذكرتىو ،كإذا قلت (:ي
ٍ
ي
ى
احتجت فيو إذل فاعل كمفعوؿ كدل ٖتتج حُت قلت:
دليل على الفاعل ،فلذلك
ى
كإف كاف فيو ه
يدا) إذل فاعل ظاىر ،ألف ا١تضمر يف ضارب ىو الفاعل "(ْ).
(ىذا
ضارب ز ن
ه
ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ ا١تعلل ،كقارف بُت ا١تصدر كاسم الفاعل :ابن مالك  ،حيث قاؿ:
و
و
عمرك) فيكوف
ضرب زيد ه
عمرا) ،فيكوف (زيد) ىو الفاعل يف ا١تعٌت ،ك(عجبت من ٍ
(ُ) أم (عجبت من ٍ
ضرب زيد ن
(زيد) ىو ا١تفعوؿ يف ا١تعٌت؛ كقد بينو ابن السراج يف الفرؽ بُت اسم الفاعل كا١تصدر كما سيأيت.
(ِ) األصوؿُُّٕ /
(ّ) الكتابُُٖٗ/
(ْ) ا١تصدر نفسو ُُٖٗ/

80

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

" عمل ا١تصدر عمل الفعل؛ ألنو أصل كالفعل فرعو  ،فلم يتقيد عملو بزماف دكف زماف
بل يعمل عمل ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل؛ ألنو أصل لكل كاحد منهآ ،تالؼ اسم الفاعل
فإنو عمل للشبو  ،فتقيد عملو ٔتا ىو شبهو كىو ا١تضارع"(ُ).
كقد حدد النحاة  -من بعد -موضعُت يعمل ا١تصدر فيها عمل الفعل:
يدا) منصوب بػ(ضربنا) لنيابتو
يدا ) ،فػ(ز ن
أحد٫تا :أف يكوف نائبنا مناب الفعل٨ ،تو (:ضربنا ز ن
مناب الفعل( اضرب).
مقدرا بػ(أ ٍف) كالفعل ،أك بػ(ما) كالفعل(ِ).
كثانيهما :أف يكوف ا١تصدر ن
كأعملوه عمل فعلو دكف التقيد بزماف دكف زماف ،بل يعمل عمل ا١تاضي كاٟتاضر
كا١تستقبل؛ ألنو أصل لكل كاحد منها ،كلكن جعلوا لو شركطنا:
مظهرا ،فلو أيضمر دل يعمل خالفنا للكوفيُت.
أحدىا :أف يكوف ن
صغر دل يعمل.
كثانيها :أف يكوف مكبٌػنرا  ،فلو ي
كثالثها :أف يكوف غَت ٤تدكد فلو يحد بالتاء دل يعمل ،فال يقاؿ(:عجبت من ضربتك
زي ندا).

يدا ) ؛
ضربيك ا١تربح ز ن
كرابعها :أف يكوف غَت منعوت قبل ٘تاـ عملو ،فال ٬توز(:أعجبٍت ٍ
ألف معموؿ ا١تصدر ٔتنزلة الصلة من ا١توصوؿ فال يفصل بينهما.
مفردا(ّ).
كخامسها :أف يكوف ن
أما عن أثر ىذا العامل عند ابن السراج:
 فقد احتج على إعماؿ ا١تصدر عمل الفعل بأنو أصل الفعل ،كىذا ٦تا يؤكد
كفرؽ بُت ا١تصدر كبُت اسم الفاعل مبيننا  " :أف ا١تصدر ٬توز أف يضاؼ إذل
نزعتو البصريةٌ ،
و
عمرا) ،فيكوف (زيد) ىو
الفاعل كإذل ا١تفعوؿ؛ ألنو غَت٫تا ،تقوؿ(:عجبت من ٍ
ضرب زيد ن
و
عمرك) ،فيكوف (زيد) ىو ا١تفعوؿ يف ا١تعٌت كال
الفاعل يف ا١تعٌت  ،ك(عجبت من ٍ
ضرب زيد ه

(ُ) شرح التسهيلَُّٔ/
(ِ) انظر شرح ابن عقيل ّّٗ /
(ّ) انظر شرح األمشوين ِ ،ّّٓ -ّّْ /كشرح التسهيل ّ،َُٔ /كالتذييل كالتكميل ُُُٔ -ٓٓ /
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ضارب ز و
ً
يد) ،ك(زيد) فاعل؛ ألنك
٬توز ىذا يف اسم الفاعل ،ال ٬توز أف تقوؿ( :عجبت من
تضيف الشيء إذل نفسو ،كذلك غَت جائز"(ُ).
مفردا منونا  -كدل يستخدـ
 كيفهم من كالـ ابن السراج أف ا١تصدر يعمل عمل الفعل ن
يف أمثلتو إال مصادر مفردة  -كمضافنا إذل الفاعل ،كا١تفعوؿ ،كيعمل يف األزمنة الثالثة ا١تاضي
كاٟتاضر كا١تستقبل.
 كذلك أشار إذل إعماؿ ا١تصدر ا﵀لى بأؿ(ِ)-كما ىو كاضح يف صدر ا١تسألة-
كاستحسن قوؿ من قاؿ بعدـ عملو(ّ) كإ٪تا نصب بإضمار فعل ٦تا يدؿ على جوازه عنده
يدا )إ٪تا نصبتو بإضمار فعل ،ألف الضرب ال
ن
قائال " :كقاؿ قوـ :إذا قلت ( :أردت الضرب ز ن
ينصب(ْ) كىو عندم قوؿ حسن "(ٓ).
(ٔ)
قائال":كحكى قوـ أف العرب قد كضعت
 أشار إذل إعماؿ اسم ا١تصدر عند الكوفيُت ن
طعاما) ،يريدكف :من إطعامك".
األٝتاء يف مواضع ا١تصادر فقالوا ( :عجبت من طعامك ن
كذكر شاىدين  ،األكؿ قوؿ الشاعر:

(ُ) األصوؿُِٓ/
(ِ) كىو مذىب سيبويو ،انظر الكتابُ ،ُِٗ/كمن كافقو على ذلك فعلٌتو أف األلف كالالـ زائدة كالذم كاليت،
كالتعريف يف ىذه األشياء بغَت (أؿ) إذ ال ٬تتمع على االسم تعريفاف ،انظر ٫تع ا٢توامع ّ،ُٔ/كاأللف كالالـ ٔتنزلة
التنوين ،انظر البحر ا﵀يط َُٓٓ/
(ّ) نسب أبو حياف ىذا القوؿ للكوفيُت .انظر البحر ا﵀يط ََٓٓ/
(ْ) من أنكر عمل ا١تصدر كفيو األلف كالالـ  ،فلخركجو عن شبو الفعل .انظر خزانة األدب للبغدادم ُِٖٖ/
(ٓ) األصوؿ ُُّٕ/
دؿ على معٌت ا١تصدر ،كنقص عن حركؼ فعلو لفظان كتقديران من غَت تعويض كسالـ ككالـ،
(ٔ) اسم ا١تصدر :ىو ما ٌ
فقياس مصدر٫تا تسليم كتكليم .كمثلهما عطاء .انظر اللباب يف قواعد اللغة ُٓ
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(ُ)

ظلم
أظليم إف مصابكم ن
رجال *** أىدل السالـ ٖتية ي
ى
(ِ)
كبعد عطائك ا١تئة الرتاعا
كالثاين قوؿ اآلخر:
(ّ)
ك ٌأكؿ األكؿ بقولو :أراد  :إف إصابتكم  ،ك ٌأكؿ الثاين بقولو :أراد :بعد عطائك
يدؿ أنو ٯتيل إذل مذىب البصريُت الذين ال يركف إعماؿ اسم ا١تصدر
كتأكيلو اسم ا١تصدر ٌ
إال يف الضركرة ؛ لذلك ٌأكلو با١تصدر ،كا١تصدر يعمل عمل فعلو.

 اصــى انفـؼـم :
كٖتديدا عند ذكره الضرب الثاين من
قاؿ ابن السراج  -يف معرض ذكره للعوامل،
ن
أضرب االسم العامل " : -أف يعمل االسم ٔتعٌت الفعل  ،كاألٝتاء اليت تعمل عمل الفعل...
كأٝتاء ٝتوا الفعل هبا"(ْ).
أيضا " :-موضع ىذه األٝتاء من الكالـ يف األمر كالنهي ،فما كاف فيها يف معٌت
كقاؿ -ن
فعل و
ما ال يتعدل من األفعاؿ فهو غَت و
متعد  ،كما كاف منها يف معٌت و
متعد تعدل "(ٓ).
كذكر أف ٚتيع ىذه األٝتاء ال تتصرؼ تصرؼ الفعل(ٔ).
فيفهم من كالـ ابن السراج أنو ينيب أٝتاء األفعاؿ عن أفعا٢تا يف التعدم كاللزكـ.
ظليم ) ككذا نسبو يف
(ُ) البيت من ْتر الكامل ،كىو للحارث بن خالد ا١تخزكمي يف ديوانو ص ُٗ،بضم ا١تيم (أ ي
خزانة األدبُ ،ْْٓ /لكن أكرده بركاية أخرل (أظلوـ،)..كنسب آلخرين كأ،ي دىبل اٞتمحي يف ديوانو ص ٔٔ
ك(ظليم) أك(ظلوـ)؛اسم امرأة منادل مرخم ،ك٢تذا البيت قصة ملخصها أف ىذا البيت أينشد أماـ ا٠تليفة الواثق
خربا لػ(إ ٌف) ،كاختلف فيو يف ذلك
اعما أف ضبط ن
فاعًتض بعض اٟتاضرين ز ن
(رجل) يرفع ن
(رجال )خطأ كأف الصواب :ي
اجمللس؛ فأيت با١تازين ؛فبُت أف خرب(إف) كلمة (ظلم) إذ ال معٌت للبيت حىت يتم بقولو( :ظلم).انظر معجم األدباء
(رجال).
ِ .ٕٓٗ/كالشاىد فيو إعماؿ ا١تصدر عمل الفعل؛ فينصب ن
بعد رد ً
ا١توت عٍت]،كىو من ْتر الوافر ،قالو يف مدح زفر بن
(ِ) عجز بيت للقطامي عمَت بن شييم ،كصدره[ :أ يك ٍفنرا ى ٌ
اٟتارث الكال،ي .انظر ديوانو ص ّٕ ،كالشاىد فيو قولو" :عطائك ا١تئة" فقد عمل اسم ا١تصدر الذم ىو "عطاء" عمل
الفعل ،ألنو ٔتعٌت "اإلعطاء" ،فنصب مفعولُت ،األكؿ قولو "ا١تئة" ،كالثاين ٤تذكؼ ،تقديره" :إيٌام" .انظر شرح ا١تفصل
البن يعيشُّٕ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿَُُْ-ُّٗ/
ا١تصدر نفسو ُِٓ/
ا١تصدر نفسوُُُْ/
انظر ا١تصدر نفسوُُِْ/
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كقد ذكر سيبويو أنو ٝتي هبا األمر كالنهي ،فعملت عملهما  ،كدل ٕتاكز ،كتقوـ مقاـ
فعلهما(ُ).
ك٦تن أشار إذل نيابة اسم الفعل عن الفعل من ا١تتأخرين :ابن مالك(ِ)  ،كابن ىشاـ(ّ).
أما عن أثر ىذا العامل عند ابن السراج فيظهر يف منعو تصرؼ عمل ىذه األٝتاء لعدـ
تصرفها ؛ ألهنا ٤تمولة على الفعل كمنحطة عن مرتبتو ؛ لذلك ال يقدـ عليها معموالهتا فلم
٬تيز تقدـ مفعوالت أٝتاء األفعاؿ عليها(ْ) ،كما سيأيت بيانو يف مبحث التقدمي كالتأخَت،
مسألة تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو(ٓ) عندما كجو اآلية :
َ َٰ َ ا َ ُ
ب ٱَّلل ِ َعن ۡيك ۡه }(ٔ).
{كِت

ثبَٛاب :انؼـبيـم انُبئت ػـٍ انحـشف:
 عـامـل الجـر في المضـاف إليه ( المضاف ) :
قاؿ ابن السراج:
" يعمل االسم ١تعٌت اٟترؼ كذلك يف ا ًإلضافة ،كا ًإلضافة تكوف على ضربُت :تكوف ٔتعٌت
الالـ كتكوف ٔتعٌت (من) ،فأما ا ًإلضافة اليت ٔتعٌت الالـ ،فنحو قولك( :غالـ ز و
يد) ،ك(دار
عم ورك) ،أال ترل أف ا١تعٌت( :غالـ لز و
يد) ك(دار لعم ورك).)ٕ("..

(ُ) انظر الكتابُِّْ/
(ِ) انظر شرح الكافية الشافية ُّّٖٕ/
(ّ) انظر أكضح ا١تسالك ْٕٓ/
(ْ) كىو هبذا الرأم -يف ىذه ا١تسألة -مؤيد ١تذىب البصريُت  ،كالفراء ٥ ،تالف ١تذىب الكوفيُت.
انظر اإلنصاؼُ ،ُٖٓ-ُْٖ/كائتالؼ النصرة ّّْٓ-
(ٓ) انظر ص َُّ من ىذا البحث.
(ٔ) النساء ِْ :
(ٕ) األصوؿ ُّٓ/
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أيضا ":-أما ا ًإلضافة اليت ٔتعٌت ( من ) ؛ فهو أف تضيف االسم إذل جنسو ٨،تو
كقاؿ  -ن
و
و
حديد ،فأضفت كل كاحد
خز  ،كبابنا من
خز) ك(باب
حديد) ،تريد :ثوبنا من ٍّ
قولك( :ثوب ٍّ
منهما إذل جنسو الذم ىو منو "(ُ).
فيفهم من كالـ ابن السراج  -أعاله  -أف ا١تضاؼ ينوب عن حرؼ اٞتر  ،كيعمل عملو
يد)؛ أم غالـ لز و
يف ا١تضاؼ إليو  ،سواء أكانت اإلضافة ٔتعٌت الالـ ٨ ،تو( :غالـ ز و
يد ،أـ
إضافة الشيء إذل جنسو اليت ٔتعٌت ً
(من)٨ ،تو (:ثوب خ وز )  ،أم ثوب من خ وز .
كقد كاف القياس أال يعمل من األٝتاء إال ما أشبو الفعل  ،كا١تضاؼ ال يشبو الفعل -
(ِ)
ظ لو يف عمل اٞتر ،لذلك
غالبنا  ،-كلو أشبهو دل يعمل يف ىذا ا١توضع ؛ ألف الفعل الح ٌ
ْتث النحاة عن معٌت الًتكيب فاكتشفوا تضمنو معٌت حرؼ اٞتر  ،كحرؼ اٞتر عامل كما أف
الفعل عامل ؛ فناب ا١تضاؼ مناب حرؼ اٞتر ،فعمل عملو  ،كيدؿ لو اتصاؿ الضمائر بو كال
تتصل إال بعاملها(ّ)  ،كيؤيد ىذه النظرة  -عند ابن السراج  -أنو بعد استطراده عن ا١تضاؼ،
قائال:
ختم بقاعدة كلية(توجيهية) تدؿ على التربير السابق ،ن
ا١تعرض للعوامل من األفعاؿ
" كاعلم أف االسم ال يعمل يف الفعل ،كال يف اٟترؼ  ،بل ىو ٌ
كاٟتركؼ"(ْ).
كابن السراج على رأم سيبويو(ٓ) ،كا١تربد(ٔ) يف إنابة ا١تضاؼ عن حرؼ اٞتر ،ك٦تن تبع ىذا
الرأم من ا١تتأخرين :ابن مالك(ٕ) ،كابن يعيش(ٖ)،كابن عقيل(ٗ) ،كابن ىشاـ(َُ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿ ُْٓ-ّٓ/
ذكرت غالبنا احًت نازا من األٝتاء اليت تعمل عمل الفعل لشبهها بو،كا١تشتقات ا١تذكورة يف ا١تبحث السابق.
٫تع ا٢توامع ُِِْ/
األصوؿ ُْٓ/
انظر الكتاب باب اٞترُ ،ُْٗ/كا٢تمعِ ،ُِْ/كأكضح ا١تسالكّٕٔ/
انظر ا١تقتضبّ ،َٔ/كُّْْ/

(ٕ) انظر شرح التسهيل ُِٕٗ/
(ٖ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٕٗ/
(ٗ) انظر شرح ابن عقيل ّّْ/
(َُ) انظر أكضح ا١تسالك ّٕٔ/
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كىو ٥تالف لألخفش الذم يرل :أف العامل يف ا١تضاؼ إليو معنوم كىو اإلضافة(ُ)،
ك٥تالف لرأم ابن اٟتاجب القائل :إف العامل فيو حرؼ جر مق ٌدر(ِ).
كالذم يظهر أف العامل يف ا١تضاؼ إليو ىو ا١تضاؼ نيابة عن حرؼ اٞتر-كما ذىب إليو
ابن السراج – كذلك ؛ ألف من قاؿ إف العامل معنوم كىو اإلضافة فاللفظي مق ٌدـ على
جر مقد ور ؛ فذلك ال يصح ؛ ألنو يؤدم إذل حذؼ
ا١تعنوم  ،كمن قاؿ :إف العامل حرؼ ٍّ
حرؼ اٞتر  ،كإبقاء عملو  ،كذلك ال ٬توز إال يف ضركرة أك كالـ نادر(ّ).
كا١تضاؼ اسم  ،كال يعمل لعدـ مشاهبتو الفعل -غالبنا -لذلك جعل ا١تضاؼ نائبنا عن
حرؼ اٞتر مؤدينا عملو  ،كيف ذلك ٤تافظة على قواعد العامل ؛ حيث إف الذم يعمل أصالةن
الفعل كاٟترؼ.
أما أثر ىذا العامل يف آراء ابن السراج  ،فيظهر يف قولو بنيابة العوامل عن بعضها،
أيضا -يف عدـ جواز تقدمي ا١تضاؼ إليو على ا١تضاؼ كما سيأيت بيانو.
كيظهر -ن

(ُ) انظر معاين القرآف لألخفشُِِٔ/
(ِ) انظر أمارل ابن اٟتاجبِ ، ْٖٓ/كا٢تمعُِِْ/
(ّ) انظر شرح ٚتل الزجاجي البن عصفورُُِٕ/
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انًجحث األٔل :أثش انؼـبيـم ف ٙانزقـذٚى ٔانزأخـٛش.
يتيح التقدمي كالتأخَت حرية التعبَت يف الكالـ العر،ي  ،كلكنو ٮتضع لقوانُت النحاة ا١تبنية -
يف أغلبها  -على نظرية العامل  ،فتارة ٬تيز النحاة التقدمي كالتأخَت كتارة ٯتنعونو.
قائال:
كقد كضع ابن السراج  -يف التقدمي  -قاعدة كلية مبنية على العمل ن
خربا ١تبتدأ سول ما
فعل
ه
متصرؼ أك كاف ن
" كأما ما ٬توز تقدٯتو فكل ما عمل فيو ه
استثنيناه"(ُ).
كتناكؿ ىذه القضية بشيء من التفصيل ،كمن ىذه ا١تسائل ا١تبنية على قضية العامل اآليت:

 رقـذٚى انظهخ ػـهٗ انًٕطـٕل:

ال ٬تيز ابن السراج تقدمي الصلة على ا١توصوؿ؛ ألهنا كبعضو ،كذلك ٨ ،تو :الذم  ،كأ ٍف،
كاأللف كالالـ إذا كانت ٔتنزلة الذم فصلتها كصلتو ،حيث ينقل الفعل إذل اسم الفاعل ففي
معلال بالعامل قولو:
(الذم قاـ) تقوؿ :القائم ،ك٦تا أكرده يف ذلك ن
ىذكرا
ذكرا أىحب إليكم أ ٍىـ أينثى) دل ٬تز أف تقوؿ :أ ن
" ..ككذلك إذا قلت ( :أىأى ٍف تلد ناقتكم ن
كتلد يف صلة ( أى ٍف )
ذكرا)
تلد ) ي
العامل فيو ( ي
أىأ ٍف تلد ناقت يكم أىحب إليكم أـ أينثى؟ ألف ( ن
ي
نفعل)  ،ال ٬توز أف يتقدـ ما يف صلتها عليها ،لو قلت:
ككذلك ا١تصادر اليت يف معٌت (أىف ى
ذكرا) على (كالدةو) "(ِ).
ذكرا أىحب إليكم أـ كالد يهتا أينثى؟ ،ما جاز أىف تقدـ ( ن
أىكالدةي ناقتكم ن
كسبق سيبويو إذل منع اإلعماؿ يف الصلة ا١تتقدمة ؛ فقاؿ:
ً
تاجها أحب إليك أـ
" كتقوؿ :أىذى ىكهر أ ٍف ى
تلد ناقتك أحب إليك أـ أنثى ،كأنٌو قاؿ :أىذى ىكهر ن ي
ً
ً
االسم كما يتم (الذم) بالفعل ،فال ىع ىم ىل لو  -ىنا -
أنثى .فػ(أى ٍف تىل ىد) ه
اسم ،ك(تىل يد) بو يىتم ي
كما ليس يكوف ً
لصلة (الذم) عمل.
ً
ضر ي و
بشر،
كتقوؿ :أزي هد أ ٍف يضربو عمرك أىمثى يل أـ ب ٍشهر ،كأنو قاؿ :أزي هد ٍ
أمثل أـ ه
ب عمرك إياه ي
عل ،فكأىنٌو قاؿ :أزيد ضاربيو خَته أـ بشر.
أمثل) ي
مبٍت عليو ،كدل يػيٍنػىزٍؿ منزلة يىػ ٍف ي
فا١تصدر مبتدأ ك( ي
كذلك ألنك ابتدأٍتو كبنيت عليو فجعلتو اٝتان ،كدل يىلتبس (زي هد) بالفعل إذ كاف صلةن لو ،كما دل
(ُ) األصوؿ ِِِِ/
(ِ) ا١تصدر نفسو ِِِْ/
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ضىربو ،كالفعل
يلتبس بو الضاربيو حُت قلت :زي هد أنت الضاربيو  ،إالٌ أ ٌف الضاربيو يف معٌت الذم ى
(ُ)
٘تى ياـ ىذه األٝتاء  ،فالفعل ال يلتبس باألكؿ إذا كاف ىكذا "..
كمنع ابن السراج جواز نصب ا١تصدر الذم ٔتعٌت (إف فعل) أك (أف يفعل) ١تا تقدـ عليو
و
عمرا  ،إف جعلت (اليوـ) نصبنا بأعجبٍت فهو
من صلتو ن
قائال ":كتقوؿ:أعجبٍت ى
اليوـ ٍ
ضرب زيد ن
جيد ،كإف نصبتو بالضرب كاف خطأن  ،كذلك ألف الضرب يف معٌت (أف ضرب) كزيد كعمرك
من صلتو فإذا كاف ا١تصدر يف معٌت (إف فعل) أك(أف يفعل) ،فال ٬توز أف ينصب ما قبلو  ،كال
يعمل إال فيما كاف من ٘تامو فيؤخر بعض االسم  ،كال يقدـ بعض االسم على أكلو "(ِ).
عوؿ ابن السراج يف نصو اآلنف الذكر على رأم ا١تربد كعبارتو(ّ).
كقد ٌ
ك٦تن قاؿ هبذا الرأم بعد ابن السراج ابن جٍت حينما ع ٌقب على عدـ جواز تقدمي الصلة
قائال  " :كال ٍتعمل الصلىة يف ا١توصوؿ كال يف ىش ٍيء قبلو "(ْ).
على ا١توصوؿ ن
كمثلو عند العكربم  ،حيث قاؿ يف خرب (عسى) أف كالفعل" :ك(أف) موصولة كما يف حيز
الصلة ال يتقدـ على ما يعمل فيو"(ٓ).

كمن أثر ىذه ا١تسألة -عند ابن السراج -توجيهو تقدـ الظرؼ(فيو)يف قولو تعاذل{:
َو ََكًُِ ْ فِيٍِ و َِي ا
(ٔ)
ٱمزََِٰ ِد َ
٬توز أف ٕتعل (فيو) يف الصلة ،كذكر أف بعض
ال
أنو
}
٢٠
يي
ٌ
مشائخ البصريُت يقوؿ األلف كالالـ -ىهنا -ليستا يف معٌت الذم ،كأهنما تدخل على األٝتاء
للتعريف ،كأجاز أف يقدـ عليها إذا كانت هبذا ا١تعٌت ،كمىت كانت هبذا ا١تعٌت دل ٬تز أف يعمل
ما دخلت عليو يف و
شيء فيحتاج (فيو) إذل عامل فيها.
ك ٌأكلو ابن السراج بقولو( :ككانوا فيو زاىدين من الزاىدين) ،مبيننا أنو قوؿ الكسائي لكنو دل

(ُ) الكتاب ُُُّ/
(ِ) األصوؿ ُُّٗ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر ا١تقتضب ُْٕٓ/
اللمع ُِْ
التبيُت َِّ
يوسفَِ:
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يفسر ىذا التفسَت(ُ).
كرد ابن السراج إجازة الكسائي لػ(نعم فيك الراغب زيد) مبيننا أنٌو غَت مسموع من العرب
ٌ
كأ ٌف من ق ٌدر أ ٌف (فيك) من صلة الراغب فهذا ال ٬توز البتة كال تأكيل لو  ،كمعل نال أنو ليس لو
تقدمي الصلة على ا١توصوؿ(ِ).
قائال:
كذلك منع تقدمي الفاعل كا١تفعوؿ الذم مع ا١تصدر عليو معل نال أنو يف صلتو  ،ن
"كاعلم :أنو ال ٬توز أف يتقدـ الفاعل كال ا١تفعوؿ الذم مع ا١تصدر على ا١تصدر؛ ألنو يف
دخو يؿ عم ورك)،
دارؾ أعجب ز ن
يدا ٍ
صلتو ،ككذلك إف ككد ما يف الصلة أك كصف ،لو قلت ( :ى
فتنصب (الدار) بالدخوؿ كاف خطأن"(ّ) ،كىذا خالؼ ما نسبو لو السيوطي من القوؿ ّتواز
تقدمي ا١تفعوؿ على ا١تصدر ،يف ٨ ،تو ( :يعجبٍت عمرا ضرب ز و
يد )(ْ).
ن ىٍ ي
تقيم خَت لك ،يف
كترتٌب على منع تقدمي الصلة منع بعض الًتاكيب٨ ،تو :الصالة أف ى
قولك ( :أف تقيم الصالةى خَت لك ) ،ككذلك ال تقدـ (تقيم) على (أ ٍف)،كذلك ال ٬تيز تقدمي
(الساعة)  ،فال تقوؿ :الساعة أف تقيم الصالة خَت لك يف قولك ( :أف تقيم الصالة الساعة
أذكرا أأف تلد ناقتكم أحب إليكم أـ أنثى ) ،كما بُت يف
خَت لك ) ،ككذلك منع قوؿ ( :ن
صدر ا١تسألة(ٓ).

(ُ) انظر األصوؿ ِِِّ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ُُُٗ/
(ّ) ا١تصدر نفسو ُُّٕ/
(ْ) انظر ا٢تمع ّْٔ/
(ٓ) انظر األصوؿ ِِِْ/
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 رقـذٚى رٕاثـغ األصًبء(ٔ):
قاؿ ابن السراج  -يف معرض حديثو عن األشياء اليت ال ٬توز تقدٯتها: -
"كٚتيع توابع االسم حكمها كحكم الصفة"(ِ)  ،مث عرض ٢تا بالتفصيل كاآليت:

عمل
 الصفة :قاؿ ابن السراج " :ال ٬توز أف تقدـ الصفة على ا١توصوؼ ،كال أف تي ى
الصفة فيما قبل ا١توصوؼ ،كال تقدـ شيئنا بصيغة اجملهوؿ ٦تا يتصل بالصفة على ا١توصوؼ"(ّ).
قائال:
كأشار إذل خالؼ الكوفيُت يف تقدمي معموؿ الصفة على ا١توصوؼ ن
ك )،دل ٬تز أف تقدـ
طعام ى
يأكل ى
" ككذلك كل ما اتصل هبا ،فإذا قلت ( :عبد ا﵁ ه
رجل ي
طعامك) قبل (عبد ا﵁) كال قبل (رجل) ،كالكوفيوف ٬تيزكف إلغاء ( و
رجل)؛ فيجعلونو ٔتنزلة ما
( ى
ك عبد ا﵁ً
يأكل) ال يعتدكف ( و
برجل) كتقديره عندىم:
رجل
طعام ى
ليس يف الكالـ فيقولوف ( :ى
ه
ي

يأكل) كإلغاء ىذا غَتي معركؼ "(ْ).
(
ى
طعامك عبد ا﵁ ي
السراج ال ٬تيز تقدمي الصفة على ا١توصوؼ ،كال ٬تيز إعماؿ الصفة فيما قبل
فابن ٌ
ا١توصوؼ  ،كىو بذلك موافق للبصريُت ،ك٥تالف للكوفيُت الذين ٬تيزكف تقدمي معموؿ الصفة
َ ُ ا ُ ۡ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َۢ َ ً
(ٔ)
ص ُِه قَِّل ةنِيغا  }٦٣؛ فجعل
ككافقهم الز٥تشرم(ٓ) يف قولو تعاذل{:وقل لُه ِف أًف ِ

(يف أنفسهم) متعل نقا بصفة القوؿ (بليغنا)(ٕ).
كبُت ابن السراج يف موضع آخر السبب يف ذلك ا١تنع بأهنا ليست كالفعل الذم يتقدـ
ٌ
قائال:
عليو ما عمل فيو ؛ لذلك منع جواز بعض الًتاكيب ن
آكال زيد  ،من أجل أف الصفة إذا قامت مقاـ
" كال ٬توز عندم  :نعم طعامك ن
ا١توصوؼ دل ٬تز أف تكوف ٔتنزلة الفعل الذم تتقدـ عليو ما عمل فيو  ،ككما ال ٬توز أف تقوؿ:

حتما.
(ُ) ذكر أف توابع األٝتاء الصفة كالبدؿ كالعطف ،كدل يذكر التوكيد -ىنا-كلعلو ترؾ ذلك ألف التوكيد يتبع ا١تؤكد ن
(ِ) األصوؿ ِِِِ/
(ّ) ا١تصدر نفسو ِِِٓ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

ا١تصدر نفسو ِِِٓ/
انظر الكشاؼ ِّْٓ/
النساء ّٔ :
انظر شرح الكافية الشافية ِ،ُُِٓ-ُُُٓ/ك٫تع ا٢توامع ُُّٔ/
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آكال)
آكال زيد ؛ فتعمل الصفة فيما قبل ا١توصوؼ فكذلك إذا أقمت ( ن
رجال ن
نعم طعامك ن
حكمو ")ُ(.
مقاـ (رجل) ،كاف حكمو ى
ككذا األمر عند سيبويو ؛ فال يرل أف توضع الصفة موضع ا١توصوؼ ،كما جاء من ذلك أعربو
رجل١ .تا دل ٬تز أف
ن
رجل ،كفيها ن
حاال  -إذا كاف نكرة -من ذلك قولو " :ىذا ن
قائما ه
قائما ه
قائم  ،فتضع الصفة موضع االسم ،كما قبح مررت
توصف الصفة باالسم كقيبح أف تقوؿ :فيها ه
حاال ككاف ا١تبٍت على الكالـ األكؿ ما بعده "(ِ).
بقائم كأتاين قائم  ،جعلت القائم ن
كلذلك شواىد منها:
(ّ)
اٞتآذر
ت العوارل يف ال ىقنا مستًظلةن *** ًظباءه أعارٍهتا العيو ىف
قوؿ ذم الرمة :ىٍ
كٖت ى
ي
ً (ْ)
ً
ً
طلل *** يلوح كأنٌو خلىل
كقوؿ يك ٌثَت:
ل ىميةى موحشان ي
السراج يف عدـ جواز تقدمي الصفة كما اتصل هبا على موصوفها ابن جٍت ؛ معل نال
ك٦تن تبع ابن ٌ
(ٓ)
أيضا -السيوطي(ٔ).
أنو ال ٬توز كقوع ا١تعموؿ إال حيث ٬توز كقوع العامل  ،ك٦تن منعو -ن
 أما البدل :فقاؿ ابن السراج عنو ":كأما البدؿ فال يتقدـ على البدؿ(ٕ)منو ،ككذلك ما

اتصل بو ال يتقدـ على االسم ا١تبدؿ منو"(ٖ).

(ُ) األصوؿُُُٗ/
(ِ) الكتاب ُِِِ/
(ّ) البيت من البحر الطويل ،كىو من شواىد الكتابِ ،ُِّ/كالشاىد فيو نصب ( مستظلة) على اٟتاؿ ،كقد كانت
صفة متأخرة للظباء ،فلما تقدمت على ا١توصوؼ امتنع كوهنا صفة؛ ألف الصفة ال تتقدـ على ا١توصوؼ.
كالعوارل :ىي أعارل ا٢توادج ،كالقنا :عيداف ا٢توادج ،أراد ٖتت العوارل ظباء مستظلة ،شبو النساء بالظباء .انظر ديواف ذم
الرمة ِْٓ
موحشا) على اٟتاؿ ،كقد كاف صفة
(ْ) البيت من ٣تزكء الوافر ،كىو من شواىد الكتابِ ،ُِّ/كالشاىد فيو نصب(
ن
حاال.
متأخرة لػ(طلل) ،فتقدمت على ا١توصوؼ فصارت ن
موحشا ؛يقوؿ تلوح آثاره ،كتتبُت تبُت الوشي يف ًخلل السيوؼ ،كىي أغشية األغماد كاحدهتا خلة .انظر
كيركل لعزة
ن
ديواف كثَت عزة َٔٓ
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر ا٠تصائص ُِّٗ/
انظر ٫تع ا٢توامع ُِّٕ/
يف ا١تنت البدؿ منو  ،كالذم يظهر أنو [ا١تبدؿ منو].
األصوؿ ِِِٓ/
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العطف فهو كذلك ال ٬توز أف يتقدـ ما بعد حرؼ
 أما العطف فقاؿ فيو" :كأما
ي
العطف عليو ،ككذلك ما اتصل بو ،كالذين أجازكا من ذلك شيئنا أجازكه يف الشعر ،كلو جعلنا

أصوال لزاؿ الكالـ عن جهتو ،فقدموا حرؼ النسق مع ا١تنسوؽ بو
ما جاء يف ضركرات الشعر ن

البيت الذم أنشدكه:
يرفع دل ٍ
٬تز تقدمي الواك  ،ك ي
على ما ني ى
سق بو عليو كقالوا :إذا دل يكن شيءه ي
(ُ)
عليك كرٛتةي ا﵁ً
ً
السالـ
.........
ي
فإ٪تا جاز عندىم ؛ ألف الرافع يف مذىبهم (عليك) "(ِ).

السراج ال ٬تيز تقدمي ما بعد حرؼ العطف ،كال ما اتصل بو على ا١تعطوؼ
ٌ
فتبُت أف ابن ٌ
مشَتا إذل جواز
عليو  ،مبيننا أف ما جاء من ذلك ٭تمل على الضركرة اليت ال يقاس عليها ،ن
و
عمرا
شيء من ذلك عند الكوفيُت ،فقاؿ ":كال ٬تيزكف للشاعر إذا اضطر أف يقوؿ (:إ ٌف كز ن
يدا ن
قائماف) ،ألف (إ ٌف) أداة ككل شيء دل يكن يرفع دل ٬تز أف تليو الواك عندىم على كل حاؿ،
فهذا شاذ كال يقاس عليو  ،كليس شيء منصوب ٦تا بعد حرؼ النسق ٬توز تقدٯتو إال شيء
يدا أقبل عبد ا﵁ فشتم .كقالوا
يدا قمت فضربت ،كز ن
أجازه الكوفيوف فقط ،كذلك قو٢تم :ز ن
اإلقباؿ كالقياـ ىنا لغو"(ّ).
موجها ٔتا ذكره ابن السراج عن بعضهم من إجازة
كأنشد ابن جٍت ىذا البيت ،كعلق عليو ن
ذلك على أف الرافع لو (عليك) ،فقاؿ  " :فحملتو اٞتماعة على ىذا ،حىت كأنو عندىا :عليك
كجها ال تقدمي فيو كال تأخَت من قبل العطف.
السالـ كرٛتة ا﵁ ،كىذا كجو؛ ٌإال أف عندم فيو ن
كىو أف يكوف ( رٛتة ا﵁ ) معطوفنا على الضمَت يف ( عليك) ،كذلك أف ( السالـ )
مرفوع باالبتداء ،كخربه مقدـ عليو كىو ( عليك ) ،ففيو إذنا ضمَت منو مرفوع بالظرؼ ،فإذا

(ُ) عجز بيت لألحوص صدره [:أال يا ٩تلةن من ً
ذات ًع ٍروؽ] ،كىو من ْتر الوافر ،انظر خزانة األدبُِّٗ/
للضركرة
الش ي
ك ٌ
(السالـ) ٌ
السالـ) حيث ق ٌدـ ا١تعطوؼ كىو (رٛتة ا﵁) على ا١تعطوؼ عليو كىو ٌ
اىد فيو ( :عليك كرٛتة ا﵁ ٌ
الشعريٌة.
ٌ
(ِ) األصوؿ ِِِٔ - ِِٓ/
(ّ) ا١تصدر نفسو ِِِٔ/
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عطفت (رٛتة ا﵁) عليو ذىب عنك مكركه التقدمي ،لكن فيو العطف على ا١تضمر ا١ترفوع
ا١تتصل من غَت توكيد لو ،كىذا أسهل عندم من تقدمي ا١تعطوؼ على ا١تعطوؼ عليو"(ُ).
كعلى و
كل فهذا من باب الضركرة الشعرية اليت ٖتفظ كال يقاس عليها؛ كيبقى حكم
ا١تعطوؼ ال يقدـ على ما قبلو.
كقصر ابن الشجرم جواز التقدمي يف الضركرة على ا١تعطوؼ؛ ألنو غَت ا١تعطوؼ عليو؛
ى
الضركرة تقدمي ا١تعطوؼ على ا١تعطوؼ عليو ،كدل ٬تيز ذلك يف الصفة
فقاؿ ":كإ٪تا جاز يف ٌ
الصفة ىي ا١توصوؼ ،ككذلك ا١تؤكد عبارةه
كالتوكيد كالبدؿ ،ألف ا١تعطوؼ غَت ا١تعطوؼ عليو ،ك ٌ
ملتبسا بو"(ِ).
عن ا١تؤكد ،كالبدؿ إما أف يكوف ىو ا١تبدؿ أك بعضو أك شيئنا ن
كعلى ىذا فالقوؿ ما قالو ابن السراج كالبصريوف من منع تقدمي التابع على ا١تتبوع ،كما
جاء من ذلك يف العطف فيحمل على الضركرة اليت ٖتفظ كال يقاس عليها.

 رقـذٚى انًضبف إن ّٛػـهـٗ انًضبف ٔيب ارّظم ثّ:

قاؿ ابن السراج ":ال ٬توز أف تقدـ على ا١تضاؼ كال ما اتصل بو ،كال ٬توز أف تقدـ عليو
٬تز
يوـ
تضرب ز ن
يدا) ىدلٍ ٍ
نفسو ما اتصل بو فتفصل بو بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو إذا قلت(:ىذا ي
ي
ك
يدا
يوـ
يوـ ز ن
أف تقوؿ ( :ىذا ز ن
يوـ ضربً ى
تضرب) ،ككذلك ( :ىذا ي
تضرب ) ،كال (ىذا ي
يدا ي
ي
ي
و
ك) "(ّ).
يدا) ،ال ٬توز أف تقدـ (ز ن
زن
يدا) على (يوـ) كال على (ضربً ى
ككأ ٌف ابن السراج يشَت إذل أف ا١تضاؼ إليو ال ٬توز أف يتقدـ على ا١تضاؼ إذ ىو العامل
فيو نيابة عن اٟترؼ ال أصالة كما تقدـ يف مبحث العامل النائب عن اٟترؼ(ْ) ،كيؤيد ذلك ،
(ٓ)
خصوه
أنو  -عندما ٖتدث عمن أجاز الفصل بُت ا١تضاؼ إليو كا١تضاؼ بالظرؼ مبيننا أهنم ٌ
ك
بالضركرةٖ -تدث عن تقدمي معموؿ ا١تضاؼ إليو على ا١تضاؼ ن
طعام ى
قائال ":كأجازكا( :أىنا ى
غَتي و
موقع (غَت)"(ٔ).
تقع ى
آكل) ،ككاف شيخنا يقوؿٛ :تلتو على (ال) إذ كانت (ال) ي
(ُ) ا٠تصائص ِّٖٔ/
(ِ) أمارل ابن الشجرمُِٕٔ-ِٕٓ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿِِِٔ /
انظر عامل اٞتر يف ا١تضاؼ إليو ص ْٖ من البحث.
انظر الكتابُ،ُٕٗ-ُٕٖ/كا١تقتضبْ ، ّٕٕ-ّٕٔ/كشرح ابن يعيشُِٕٓ-ِٓٔ/
األصوؿِِِٕ /
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آكل ؛أم معموؿ السم الفاعل ا١تعتمد على
ٌ
فبُت أف ٌ
ا١تربد ٭تملو على معٌت أنا طعامك ال ي
نفي  ،كليس للمضاؼ إليو.
ك منصوبنا بغ ًَت ( و
آكل) ىذا ،كلكن
طعام ى
قاؿ أبو بكر" :كاٟتق يف ذا  -عندم -أ ٍف يكوف ي
طعامك ،كاستغنيت( بغ ًَت و
آكل ) كمثل ىذا
آكل ى
تقدر ناصبنا يفسره ىذا كأنك قلت :أنا ال ي
يضمر إذا أتى ٔتا يدؿ عليو "(ُ).
يف العربية كثَته ٦تا ي
معموال ل و
ػ(آكل) بل ىو معموؿ لفعل
يبُت أنو يرل أف(طعامك) ليس
ن
فتوجيهو ىذاٌ ،
مق ٌدر؛ ألف الفعل أصل يف العمل ،ك٭تق لو من التقدمي كالتأخَت ما ال ٭تق للفرع كا١تضاؼ.
كيتماشى ىذا مع جواز تقدمي ا١تفعوؿ بو على فعلو ،كما ذكر يف موضع جواز تقدمي
ا١تفعوؿ على فعلو ،كىذا ٦تا يؤيد أف ظاىرة التقدير مبنية على نظرية العامل كما سيأيت بيانو يف
مبحث :أثر العامل يف ظاىرة التقدير .
ك٦تن أشار إذل عدـ جواز تقدمي ا١تضاؼ إليو أك ما اتصل بو على ا١تضاؼ :ابن جٍت(ِ)،
كأبو حياف(ّ) ،كمن ا١تعاصرين مصطفى الغالييٍت(ْ) ،كعباس حسن(ٓ).
كىو الذم أميل إليو؛ ألف ا١تضاؼ عامل بالنيابة ،فال يقول قوة ما عمل باألصالة؛ لذا
ا٨تط عن العامل باألصالة يف التصرؼ فال يتقدـ معمولو عليو.

 رقـذٚى انفـبػــم ػـهـٗ انفـؼـم:

قاـ زي هد) ال ٬توز أف تقدـ
قاؿ ابن السراج " :ال ي
٬توز أف يقدـ على الفعل؛ إذا قلت (:ى
قاـ) فار نغا ،كلو جاز ىذا ٞتاز أف
قاـ ) فًتفع (ز ن
بقاـ  ،كيكوف ( ى
يدا) ى
الفاعل  ،فتقوؿ ( :زي هد ى
ً
ً
كقاـ الزيدك ىف) ،كما قاـ مقاـ الفاعل
قاـ ) تريد ( :قاـ الزيداف ،ى
قاـ ،كالزيدك ىف ى
تقوؿ( :الزيداف ى
يدا) فتقوؿ(:
ب زي هد) دل ٬تز أف تقدـ (ز ن
٦تا دل ييسم فاعلو ،فحكمو حكم الفاعل إذا قلت (:ي
ض ًر ى
ض ًرب) ،كلو جاز ذلك ٞتاز( :الز ً
ب)"(ٔ).
ب) كترفع ز ن
ب ،كالزيدك ىف ي
يداف ي
زي هد ي
ض ًر ى
ض ًر ى
يدا ب ػ ػ( ي ى
ض ًر ى
(ُ) األصوؿ ِِِٖ /
(ِ) انظر ا٠تصائص ِّٖٕ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر ارتشاؼ الضرب ُُُْٖ/
انظر جامع الدركس ُُٗٔ/
انظر النحو الوايف َّٔ/
األصوؿ ِِِٖ/
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فابن السراج ال ٬تيز تقدمي الفاعل ،كنائبو كىو  -هبذا الرأم  -موافق للبصريُت ٥تالف
للكوفيُت(ُ) ،كتظهر ٙترة ىذا ا٠تالؼ يف التثنية كاٞتمع ْ ،تيث ال ٬تيز ىذا النوع من الًتكيب،
٨تو ( :الزيداف قاـ ) ،ك( الزيدكف قاـ ).
إذ األصل أف مرتبة العامل قبل ا١تعموؿ(ِ) ،كلو تقدـ الفاعل فقيل يف ٨ ،تو (:قاـ زيد )(،
زيد قاـ) ٠ترجت من اٞتملة الفعلية إذل االٝتية  ،كإذل ىذا أشار ابن السراج أنو ال يقدـ الفاعل
على الفعل إال على شرط االبتداء(ّ).

اعال
اعتمادا على ىذا الرأم ٌبرر عدـ جواز تقدمي التمييز على فعلو ا١تتصرؼ؛ إذ يراه ف ن
ك ن
يف األصل كما سيأيت(ْ).
أيضا -يف عدـ جواز تثنية الفعل أك ٚتعو  ،فالفعل البد لو من
كأفاد من ىذا القوؿ -ن
كبُت أف الفاعل يف مثل ( :الزيداف يقوماف )،
ظاىرا  ،كإما
مضمرا ٌ ،
ن
فاعل يأيت بعده  ،إما ن
ألف ضمَت الفاعلُت  ،كيف ( :الزيدكف يقوموف)  ،الفاعل كاك ضمَت اٞتمع(ٓ).
كبُت أف اسم الفاعل الذم يعمل عمل فعلو لو حكم الفعل ؛ أم أنو ال ٬توز تقدمي
ٌ
(ٔ)
فاعلو عليو ،ك٬توز تقدمي مفعولو .
ا١تربد أدلة موجبة لتقدـ الفعل على فاعلو ،يف ٨تو( :قاـ عبد ا﵁) ،مبيٌػننا أنو إذا
كقد أكرد ٌ
قلت :عبد ا﵁ قى ىاـ فػ(عبد ا﵁) رفع باالبتداء ،ك(قاـ) يف موضع ا٠ترب ،كضمَته الذم يف (قاـ)
فاعل ،فإف قيل إنو إ٪تا يرفع (عبد ا﵁) فاٞتواب عنو من األكجو التالية:
 أ ٌف الفعل ال يرفع فاعلُت إال على جهة اإلشراؾ٨ ،تو(:قاـ عبد ا﵁ كزيد) فكيف يرفع(قاـ)(:عبد ا﵁) كضمَته ،فإذا أظهرت ىذا الضمَت ّتعل يف موضعو غَته باف لك األمر،
كذلك ٨ ،تو( :عبد ا﵁ قاـ أخوه) فإ٪تا ضمَته يف موضع أخيو.

(ُ) انظر ارتشاؼ الضرب ّ ،َُِّ/ك٫تع ا٢توامعُُُٓ/
(ِ) انظر نظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيق َٓ
(ّ) انظر األصوؿ ُُْٕ/
(ْ) انظر ص َُٕ من ىذا البحث.
(ٓ) انظر األصوؿُُِٕ/
(ٔ) انظر ا١تصدر نفسوِِِٖ/
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 زكاؿ االبتداء بدخوؿ عامل آخر عليو٨ ،تو( :رأيت عبد ا﵁ قاـ)؛دخل(رأيت) علىاالبتداء فأزالو كبقي الضمَت على حالو.
 إذا كقع الفعل بعد حرؼ االستفهاـ فمحاؿ أف يعمل ما بعد حرؼ االستفهاـ فيماقبلو٨ ،تو( :عبد ا﵁ ىل قاـ).
 إذا قدـ الفاعل ا١تثٌت أك اٞتمع  ،يف ٨تو( :ذىب أخواؾ) إذا قلت( :أخواؾ ذىبا) ،فلوافعا
عامال كعملو مقد نما لكاف
كاف الفعل ن
ن
موحدا  ،كإ٪تا الفعل يف موضع خرب االبتداء ر ن
خافضا أك ناصبنا فقولك( :عبد ا﵁ قائم) ٔتنزلة قولك( :عبد ا﵁ ضربتو كزيدت
للضمَت كاف أك
ن
مررت بو) (ُ).
ٍ
ككذلك ق ٌدـ العكربم أربعة أكجو لبياف دل يشرط تقدـ الفعل على فاعلو ،ىي:
األكؿ :أف الفاعل كجزء من الفعل  ،ك٤تاؿ تقدـ جزء الشيء عليو.
فاعال ال يتصور حقيقة إال بعد صدكر الفعل منو ككونو كاتبنا كبانينا ؛ فجعل
كالثاين :أف كونو ن
يف اللفظ كذلك.
كالثالث :أف االسم إذا تقدـ على الفعل جاز أف يسند إذل غَته ،كقولك( :زيد قاـ أبوه) ،أما
إذا تقدـ الفعل  ،فال يسند إال لفاعلو فحسب.
كالرابع :أف الفاعل لو جاز أف يتقدـ على الفعل دل ٭تتج إذل ضمَت تثنية كال ٚتع ،كالضمَت
الزـ لو،كقولك( :الزيداف قاما) ،ك(الزيدكف قاموا) كليس كذلك إذا تقدـ(ِ).
عموما ،كعلى ىذا إذا قيدـ الفاعل أيعرب
كالراجح يف ا١تسألة  :ما قالو ابن السراج كالبصريوف ن
ٚتعا ،فال يصح تقدٯتو ،فال يقاؿ :
مبتدأن  ،كاٞتملة الفعلية خربه ،أما الفاعل إذا كاف مثٌت أك ن
الزيداف قاـ  ،كال الزيدكف قاـ.
عوؿ على رأم البصريُت ال الكوفيُت.
كرأيو ىذا ٦تا يؤكد أنو ٌ



(ُ) انظر ا١تقتضب ُِْٖ/
(ِ) انظر اللبابُُْٗ/
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 رقـذٚى انًفؼـٕل ػهٗ انفؼـم ٔانفبػـم:
قائال:
أما تقدمي ا١تفعوؿ على الفعل كالفاعل فأجازه مشًتطنا تصرؼ الفعل ن
فجائز ،كأعٍت
" فأما تقدمي ا١تفعوؿ على الفاعل كعلى الفعل إذا كاف الفعل متصرفنا
ه
ٔتتصرؼ أف يقاؿ منو فعل يفعل ،فهو فاعل ،كضرب يضرب فهو ضارب"(ُ).
كيف موضع آخر ٌبُت باألمثلة جواز تقدمي ا١تفعوؿ كتأخَته إذا كاف الفعل متصرفنا ،فقاؿ:
يدا ) ،ك(
" فأما ا١تفعوؿ إذا كاف الفعل متصرفنا فيجوز تقدٯتيو كتأخَته ،تقوؿ (:ضربت ز ن
ت ىن هد)،
زن
ضىربى ٍ
ضىربى ٍ
عمرا ى
خبزا أكلت) ،ك( ى
يدا ضر ي
خبزا ) ،ك( ن
بت) ،ك(أكلت ن
عمرا) ،ك( ن
ت ىن هد ن
غالمك) ،كتقوؿ (:أشبع الرجلُت الرغيفاف).)ِ(" ..
بكرا أخرج ي
ك( ي
بكرا) ،ك( ن
غالمك أخرج ن
رت الفاعل جرل
كقد سبق إذل بياف ذلك إماـ النحاة ؛ فقاؿ ":فإف
قدمت ا١تفعوؿ كأخ ى
ى
ؤخنرا ما
اللف ي
يدا ي
ب زن
األكؿ ،كذلك قولك ( :ى
عبد ا﵁)؛ ألنٌك إ٪تا أردت بو يم ٌ
ضىر ى
ظ كما جرل يف ٌ
مؤخرا يف اللفظ ،فمن مث كاف ح ٌد
أردت بو مقد نما ،كدل تيرد أف تىشغل الفعل بأكىؿ منو كإ ٍف كاف ن
كأهنم إ٪تا يق ٌدموف الذم بيانو أىم ٢تم كىم
عر،ي جيد كثَتٌ ،
اللفظ أف يكوف فيو مقد نما ،كىو ي
ببيانو أعٌت"(ّ) .
قائال :
مث إ ٌف ابن السراج منع تقدمي ا١تفعوؿ إذا أيلبس على السامع ن
ب عيسى موسى) إذا كاف (عيسى) الفاعل دل ٬تز أف يقدـ
ضر ى
" كذلك ٨ ،تو قولك ( :ى
ب العصا الرحى) ال ٬توز التقدمي
(موسى) عليو؛ ألنو ملبس ال يبُت فيو إعر ه
ضر ى
اب ،ككذلك ( :ى
كالتأخَت ،فإف قلت(:كسر الرحى العصا) ككانت (الرحى) ىي الفاعل ،كقد عيلً ىم أف (العصا)
تكسر (الرحى) جاز التقدمي كالتأخَت"(ْ).
ال ي

(ُ) األصوؿ ِِِٖ/
(ِ) ا١تصدر نفسو ُُْٕ/
(ّ) الكتاب ُّْ/
(ْ) األصوؿ ِِْٓ/
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مفعوال،كما يرل ابن السراج،
فاعال  ،كالثاين ن
ففي ىذه اٟتالة ٬تب أف يكوف األكؿ منهما ن
كأخذ بذلك ا١تتأخركف(ُ)كابن ىشاـ(ِ) ،كاٞتزكرل(ّ) ،كابن مالك قاؿ يف األلفية:
ً (ْ)
ا١تفعوؿ إف لبس ح ً
ضً
ي
غَت يمنحصر
ر
م
أ
أك
***
ر
ذ
أخر
ى
ٍ
كٌ
ي
الفاعل ى
ى
ي
السراج ىو من تقدـ بالتزاـ ا١ترتبة إذا عدـ الفارؽ بُت الفاعل
كقد ذكر الشاطيب أف ابن ٌ
كا١تفعوؿ ،كدل يذكر ذلك سيبويو كال غَته من ا١تتقدمُت(ٓ).
(ع ٍمرك)
ا١تربد ،قاؿ  -يف بياف مسألة (أ ٍىعطىٍيت ز ن
عمرا) فيكوف ى
كقد سبق إذل ذلك ٌ
يدا ن
ا١تدفوع  " : -فالوجو يف ىذا كيف كل مسألة يدخلها اللٌٍبس أف يقر الشيء يف موضعو؛ ليزكؿ
يدا
عمرا) ،ك(ضرب ز ن
اللٌٍبس كإ٪تا ٬توز التقدمي كالتأخَت فيما ال يشكل تقوؿ (:ضرب زي هد ن
عمرك)؛ ألف اإلعراب مبُت فإف قلت( :ضرب ىذا ىذا) ،أك (ضر ً
بت اٟتبلى اٟتبلى)  ،دل يكن
ى ٍه
الفاعل إال ا١تتقدـ "(ٔ).
كخالصة األمر أف ابن السراج ال ٬تيز تقدمي ا١تفعوؿ على الفعل كالفاعلٌ ،إال إذا كاف
العامل فيو فعل متصرؼ كأيمن اللبس .

 رقـذٚى يؼـًًٕلد األفؼـبل انزً ٙل رـزظشف (األفؼبل اندبيذح):

عملت فيو كىي٨ ،تو( :نً ٍع ىم)
قاؿ ابن السراج ":ال ٬توز أف يقدـ عليها شيءه ٦تا
ٍ
و
ً
متصرفة "(ٕ).
س) كفعل التعجب ك(ليس) ٕترم عندم ذلك اجملرل ؛ ألهنا غَت
ك(بٍئ ى
ذكر ابن السراج أف ىذه األفعاؿ ال تتصرؼ  ،لذا دل ٬تز أف يقدـ عليها شيء ٦تا عملت
قائال ":ما ال يتصرؼ
فيو  ،كقد علل -هبذا  -يف عدـ جواز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو  ،ن
ال يتصرؼ عملو"(ٖ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر توضيح ا١تقاصد ِ ْٓٗ/كشرح األمشوين ُ ُٕٔ/كا٢تمعُُٓٓ/
انظر أكضح ا١تسالك َُِٕ/
انظر اٞتزكلية ُٓ
ألفية ابن مالك ِّ

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر ا١تقاصد الشافية ِٓٗٗ/
ا١تقتضب ُُّٖ/
األصوؿِِِٖ/
ا١تصدر نفسو ُُِْ/
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}

َ ََٗ
ۡ
ا
رد بو ٛتل (نعم فيك الراغب زيد) على قولو تعاذل{:ةِئ َس ل ِنظَٰن ِ ِىي ةدَّل ٥٠
ك٦تا ٌ

(ُ)

أنو فيصل بُت الفعل كالفاعل ،ك(نعم) ك(بئس) ليسا كسائر األفعاؿ  ،ألهنما ال

تتصرفاف  ،أما (بئس) -ىنا -فالفاعل فيها مضمر(ِ).
أيضا -خالؼ ما نيسب إليو يف بعض كتب النحو ،من القوؿ
كيظهر من النص السابق -ن

ْترفية (ليس) ك(عسى)(ّ).

كدلل على ذلك  ،فقاؿ -يف معرض كالمو عن األشياء
فقد ٌ
صرح ابن السراج بفعليتهما ٌ
اليت كجد األٝتاء ترتفع هبا ":-كالثاين :كىو الفعل الذم ىو غَت متصرؼ٨ ،تو( :ليس)
ك(عسى) كفعل التعجب ك(نعم) ك(بئس) ال تقوؿ منو ،يفعل كال فاعل ،كال يزكؿ عن و
بناء
ك و
احد "(ْ).
أيضا " :-فأما (ليس) ،فالدليل على أهنا فعل كإف كانت ال تتصرؼ تصرؼ
كقاؿ -ن
الفعل قولك  :لست ،كما تقوؿ  :ضربت كلستما كضربتما ،كلسنا ،كضربنا كلسن ،كضربن،
يدا"(ٓ).
كلسنت ،كضربنت ،كليسوا ،كضربوا ،كليست أمةي ا﵁ ذاىبةن ،كقولك :ضربت أمةي ا﵁ ز ن

كقد كافق ابن السراج مذىب الكوفيُت كخالف البصريُت(ٔ) يف مسألة تقدمي خرب (ليس)
قائال:
معلال أهنا ال تتصرؼ تصرؼ (كاف) ن
عليها ؛ فمنع تقدمي خربىا عليها ن
"كال يتقدـ خرب (ليس) قبلها؛ ألهنا دل تصرؼ تصرؼ (كاف)؛ ألنك ال تقوؿ :منها
يفعل كال فاعل "(ٕ).
كرد حجة البصريُت ،حيث احتجوا بقولو
ك٦تن اختار ىذا ا١تذىب أبو الربكات األنبارمٌ ،

(ُ) الكهف َٓ:
(ِ) انظر األصوؿُُُٗ/
(ّ) انظر اٞتٌت الداين ُُْٔ/كْْٗكمغٍت اللبيب ُُِّ/كُِْٓ/ك٫تع ا٢توامع ُ َْ/كا١تدارس النحوية ُّْ
(ْ) األصوؿُٕٔ/
(ٓ) ا١تصدر نفسوُّٖ -ِٖ/
(ٔ) انظر اإلنصاؼَُُّ/
(ٕ) انظر األصوؿَُٗ/
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ََ ََۡ َۡ ۡ َۡ َ َ ۡ ُ ً َ
ۡ
ُ
ۡ
تعاذل { :أَّل يِم يأت ِيُِه ميس مۡصوۡا عٌُه} .
(ُ)

َ َ َۡ
ۡ
ككجو االستدالؿ :تقدمي معموؿ خرب (ليس) عليها { :ي ِۡم يأت ِي ُِه } ،كىو -

عندىم -متعلق بػ(مصركؼ) ،كلو دل ٬تز تقدمي خرب (ليس) عليها ١تا جاز تقدمي معموؿ
خربىا؛ ألف ا١تعموؿ ال يقع إال حيث يقع العامل.
كاٞتواب عن ذلك :أ ٌف (يوـ) ليس متعل نقا بػ(مصركؼ) ،ك(ليس) منصوبنا ،بل بيٍت على
الفتح إلضافتو إذل الفعل.
أما كوف األصل يف العمل لألفعاؿ ؛ فهذا دليل على جواز إعما٢تا ،ألهنا فعل ،كاألصل يف
األفعاؿ أف تعمل ،كال يدؿ ذلك على جواز تقدمي معمو٢تا ؛ ألف تقدمي ا١تعموؿ يقتضي تصرؼ
العامل يف نفسو  ،ك(ليس) فعل غَت متصرؼ؛ فال ٬توز تقدمي معمولو عليو(ِ) ،كىذا ما بيٌنو
ابن السراج يف صدر ا١تسألة.
قائال " :كاختيلف يف تقدمي خرب (ليس) :فأجازه قوـ ،
كاختار ابن مالك ىذا ا١تذىب ن
إرل ،لشبو (ليس) بػ(ما) يف النفي ،كعدـ التصرؼ.
كمنعو قوـ .كا١تنع أحب ٌ
إٚتاعا ؛ لعدـ تصرفها مع االتفاؽ على فعليتها؛ فػ(ليس)
كألف (عسى) ال يتقدـ خربىا ن
أكذل بذلك ١تساكاهتا يف عدـ التصرؼ مع االختالؼ يف فعليتها"(ّ).
ا١تربد كابن السراج  ،كأنو دل
ك٦تن تابع ىذا ا١تذىب ابن ىشاـ  ،مبيننا أنو اختيار الكوفيُت ك ٌ
يسمع مثل (ذاىبنا لست)  ،كعلل عدـ اٞتواز ّتمود (ليس)كجمود(عسى) اليت ال يتقدـ
عليها خربىا  ،كنيقل عن سيبويو اٞتواز كا١تنع(ْ).
كيستنتج من ىذا أ ٌف األفعاؿ تتفاكت يف العمل – كإف كانت عاملة كلها -فما كاف
متصرؼ يف نفسو دل يتصرؼ
متصرفنا تصرؼ عملو ؛ فجاز تقدمي معمولو عليو ،كما كاف غَت ٌ

عملو.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ىود ٖ :
انظر اإلنصاؼ ُُّّ-َُّ/
انظر شرح الكافية الشافية ُّٕٗ/
انظر شرح قطر الندل ُّّ
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 رقـذٚى يب ػـًهذ ف ّٛانظـفـخ انًشجٓخ ثبصـى انفبػـم:
تشبيها بأٝتاء الفاعلُت
ذكر ابن السراج ٦ -تا ال ٬توز تقدٯتو ":-ما أعمل من الصفات ن
ً
قلت( :ىو كرميه حسب ً
األب)،
حس هن كشدي هد ككرميه) ،إذا ى
ى
كعمل عمل الفعل :كذلك ٨ ،تو  ( :ى
ك(ىو حسن كجها)،دل ٬تز أف تقوؿ( :ىو كجها حسن) ،كال (ىو حسب ً
األب كرميه) ،كما
ن
ن ىه
ى
ى
كاف من الصفات ال يشبو أٝتاء الفاعلُت فهو أبعد لو من العمل كالتقدمي ،ككل ما كاف فيو
بفعل كال اسم و
معٌت فعل كليس و
٬توز أف يتقدـ ما ىع ًم ىل فيو عليو "(ُ) .
فاعل ،فال ي
عمال من اسم الفاعل ؛ لذلك ال
ييفهم من كالـ ابن السراج أف الصفة ا١تشبهة أضعف ن

٬توز تقدمي معمو٢تا عليها  ،كابن السراج  -يف رأيو ىذا -متبع لسيبويو يف عدـ جواز تقدمي
ا١تفعوؿ فيو يف الصفة ا١تشبهة(ِ) ؛ ألهنا -كإف كانت ٤تمولة على اسم الفاعل -فال تقول أف
تعمل عملو ألهنا ليست يف معٌت الفعل ا١تضارع  ،كإ٪تا شبهت باسم الفاعل يف العمل(ّ)؛
كألهنا ليست من فعل و
متعد.
فتبُت أف سبب عدـ إعطائها حكم الفعل أك اسم الفاعل يرجع إذل أف ا١تشبو بالشيء
فرعا على اسم الفاعل؛ إذ
أضعف منو يف بابو الذم كقع فيو الشبو ،ك١تا كانت الصفة ا١تشبهة ن
ط تصرؼ اسم الفاعل عن
ىي ٤تمولة عليو ا٨تطٌت عنو كنقص تصرفها عن تصرفو،كما ا٨ت ٌ
مرتبة الفعل ،فال يعمل عمل الفعل إال بشركط(ْ).
ك٦تن قاؿ  -من ا١تتأخرين -بعدـ جواز تقدـ معموؿ الصفة ا١تشبهة عليها :اٞتزكرل(ٓ)،كابن
عقيل(ٔ) ،كأبو حياف(ٕ).

(ُ) األصوؿ ِِِٗ/
(ِ) انظر الكتاب َُِٓ/
(ّ) انظر ا١تصدر نفسو ُُْٗ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

انظر شرح ا١تفصل البن يعيش َُْٕ/
انظر اٞتزكلية ُُٓ
انظر شرح ابن عقيل ُّّْ/
انظر التذييل كالتكميل ط .دار كنوز إشبيليا ُُّٔ/

102

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

 رقـذٚى يؼـًٕل اصـى انفؼـم ػـه:ّٛ

َ َٰ َ ا َ ُ
ب ٱَّلل ِ َعن ۡيك ۡه }(ُ) فليس ىو
قاؿ ابن السراج ":فأما قوؿ ا﵁ تعاذل{ :كِت

على قولو (:عليكم كتاب ا﵁ ) ،كلكنو مصدر ٤تموؿ على ما قبلو؛ ألنو ١تا قاؿُ {:ح ّر َو ۡ
ج
ِ
َ َ ۡ ُ ۡ ُ ا َ َٰ ُ ُ
(ِ)
ۡ
بدال من قولو :كتاب
عنيكه أوهخكه } ؛ فأعلمهم :أف ىذا مكتوب مفركض فكاف ن
ا﵁ ذلك ،فنصب (كتاب ا﵁) كجعل ( عليكم ) تبييننا "(ّ).
تبُت من ىذا النص أف ابن السراج ال ٬تيز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو(ْ)؛ أل ٌف ما ال
ٌ

يتصرؼ ال يتصرؼ عملو ؛ لذلك دل ٬تعل منو (عليكم) يف قولو تعاذل:
َ َ ا َ َۡ ُ ۡ
منقوال عن اٞتار كاجملركر،
{ كِتَٰب ٱَّلل ِ عنيكه } فػ(عليكم) ليس اسم فعل ن
ُ َّ ۡ َ ُ
ج َعن ۡيك ۡه
ك(كتاب ا﵁) منصوب على التوكيد ٤تموؿ على ا١تعٌت ؛ ألف قولو{:ح ِرو
ُ ا َ َٰ ُ ُ
(ٓ)
ۡ
أوهخكه } كتب ا﵁ عليكم ىذا كتابنا .
كقد اقتفى ابن السراج يف توجيو ىذا أثر سيبويو  ،كا١تربد(ٔ).
رد على الكوفيُت الذين زعموا جواز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو.
كيف ىذا ه
فال يرل ابن السراج كال البصريوف جواز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو ؛ ألف اسم الفعل
أبدا منحط عن األصل(ٕ) ،ىذا مع كوف االسم الذم ال
فرع على الفعل يف العمل  ،كالفرع ن
شبو لو بالفعل أبعد يف التقدمي كالتأخَت ،كقد نظٌر ابن السراج هبذا -يف معرض كالمو عن

(ُ) النساءِْ:
(ِ) النساءِّ :
(ّ) األصوؿُُِْ/
(ْ) كىو هبذا الرأم -يف ىذه ا١تسألة -مؤيد ١تذىب البصريُت ،كالفراء ،ك٥تالف ١تذىب الكوفيُت.
انظر اإلنصاؼُ ،ُٖٓ-ُْٖ/كائتالؼ النصرة ّْ ّٓ-
(ٓ) انظر معاين القرآف كإعرابو للزجاجِّٔ/
(ٔ) انظر الكتابُ ،ُّٖ/كا١تقتضب َِّّ/
(ٕ) انظر ائتالؼ النصرة ّٓ  ،كشرح التصريح ِ،ُِٗ/كأكضح ا١تسالك ِْٖ-ُٖ/
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كعليك ،كما أشبوى ىذا أبعد يف التقدمي
كصو
األفعاؿ اليت ال تتصرؼ -ن
ى
كمو ى
قائال  " :ى
كالتأخَت"(ُ).

 رقـذٚى انحبل إرا كبٌ انؼبيم فـؼـ اال أٔ يؼـُٗ فؼـم:

قاؿ ابن السراج ":كالبصريوف ٬تيزكف تقدمي اٟتاؿ على الفاعل كا١تفعوؿ كا١تكٍت كالظاىر
يدا
إذا كاف العامل ن
فعال ،يقولوف ( :جاءين راكبنا أخوؾ)( ،كراكبنا جاءين أخوؾ)( ،كضربت ز ن
يدا)  ،فإف كاف العامل معٌت ،دل ٬تز تقدمي اٟتاؿ تقوؿ(:زيد فيها
راكبنا)  ،ك(راكبنا ضربت ز ن
قائما زيد
قائما) ؛ فالعامل يف (قائم) معٌت الفعل؛ ألف الفعل غَت موجود ،كال ٬توز أف تقوؿ ( :ن
ن
ذكرا من
فيها) ك(ال زي هد ن
قائما فيها) ،كالكوفيوف ال يقدموف اٟتاؿ يف أكؿ الكالـ ؛ ألف فيها ن
األٝتاء فإف كانت ١تكٍت جاز تقدٯتها "(ِ).
يتضح من كالـ ابن السراج يف ىذه ا١تسألة أهنا مسألة خالفية بُت البصريُت كالكوفيُت،
كأ ٌف العامل يف اٟتاؿ على ضربُت و
فعال فَتل البصريوف
فعل ؛ كمعٌت فعل  ،أما إذا كاف العامل ن
جواز تقدٯتها كتأخَتىا لتصرؼ العامل فيها فتقوؿ(:جاء زيد راكبنا) ،ك(راكبنا جاء زيد)،
ُ ا ً َۡ َ ُ ۡ َۡ ُ َ َ َۡ
ۡ
َ
ث
ك(جاء راكبنا زيد) ،قاؿ ا﵁ عز كجل {:خشعا أةص َٰ ُرَه َي ُرجِن وِي ٱۡلجد ِ
} .

(ّ) (ْ)
(ٓ)

كالعامل -ىنا -فعل؛ فهو متصرؼ يف نفسو فيتصرؼ يف غَته؛ فجاز تقدمي معمولو.
ا١تربد حيث قاؿ:
ك٦تن نص -على ذلك -من البصريُتٌ ،
صحيحا جاز فيها كل ما ٬توز يف ا١تفعوؿ بو
فعال
" كاعلم أف اٟتاؿ إذا كاف العامل فيها ن
ن
من التقدمي كالتأخَت إال أهنا ال تكوف إال نكرة كإ٪تا جاز ذلك فيها ألهنا مفعولة فكانت كغَتىا
يدا عمرك كراكبنا جاء زيد )
٦تا ينتصب بالفعل تقوؿ( :جاء راكبنا زي هد) كما تقوؿ ( :ضرب ز ن

(ُ) األصوؿِِِٖ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ا١تصدر نفسو ُُِٓ/
القمرٕ :
انظر ا١تقتضب ََّْ/
انظر ائتالؼ النصرة ّٕ ،كأسرار العربية ُُِ
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يدا أعطيت كضربت
يدا رأيت )كما تقوؿ(:
الدرىم ز ن
كقائما ز ن
(عمرا ضرب زي هد ن
ى
كما تقوؿ :ن
يدا ) "(ُ).
قائما ز ن
ن
أما إذا كاف الفعل ال يتعدل إذل اٟتاؿ إال ْترؼ جر ؛ فال ٬توز تقدمي اٟتاؿ كاٟتالة ىذه،
قاؿ ابن السراج " :كتكوف اٟتاؿ من اجملركر كما تكوف من ا١تنصوب إف كاف العامل يف ا١توضع
فعال فتقوؿ(:مررت بزيد راكبنا ) ،فإف كاف الفعل ال يصل إال ْترؼ جر ؛دل ٬تز أف تقدـ اٟتاؿ
ن
حاال لك كإف كاف لػ(ز و
يد)
على اجملركر إذا كانت لو فتقوؿ (:مررت راكبنا بزيد) إذا كاف (راكبنا) ن
دل ٬تز؛ ألف العامل يف (زيد) الباء فلما كاف الفعل ال يصل إذل (ز و
يد) إال ْترؼ جر دل ٬تز أف
ي
(ِ)
يعمل يف حالو قبل ذكر اٟترؼ" .
قائما برجل)؛ معل نال أنو صار قبل العامل يف االسم ،كليس بفعل،
كقد منع سيبويو (مررت ن
كالعامل الباء(ّ).
أما الكوفيوف فَتكف عدـ جواز تقدمي اٟتاؿ إال إف كانت ١تضمر؛ فيجوز تقدٯتها٨ ،تو:
(راكبنا جئت) (ْ).
فعال  ،أما إذا كاف العامل معٌت الفعل ،فقد ٌبُت ابن السراج  -يف
ىذا إذا كاف العامل ن
قائما) ال
أكثر من موضع  -أنو ال ٬توز أف تقدـ ما عمل يف اٟتاؿ عليها ٨ ،تو ( :فيها زيد ن
ى
أعملت (فيها) يف اٟتاؿ ١تا تدؿ
فعل ،كإ٪تا
ى
٬توز أف تقدـ (قائ نما) على (فيها) ؛ ألنو ليس ىنا ه
قائما)
قائما  ،ككذلك إذا قلت  (:ىذا زيد ن
استقر زيد يف الدار ن
عليو من االستقرار ،كا١تعٌتٌ :
قائما ،كإذا قلت:
ك(ذاؾ زيد راكبنا) ،فالعامل معٌت الفعل كىو التنبيو كأنك قلت  :أنتبو لو ن
(ذاؾ زيد راكبنا) ؛ فإ٪تا ذاؾ ل ًإلشارة كأنك قلت :أشَت لك إليو راكبنا ،كليس و
بفعل ظاىر ؛

(ُ) ا١تقتضب ُْٔٗ-ُٖٔ/
(ِ) األصوؿُُِٓ -ُِْ/
(ّ) انظر الكتاب ُِِْ/
رد العكربم على قو٢تم ىذا من كجهُت :أحد٫تا :أف ا١تضمر يعود عليو ضمَت فال ٬توز تقدمي مضمر على مظهر،
(ْ) ٌ
كثانيهما :أف الضمَت يف راكب ىو الضمَت يف جئت ٓتالؼ الظاىر فإهنما ٥تتلفاف يف اللفظ ،انظر التبيُت ّْٖ
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(ُ)

ؼ
ألنو ال يتصر ي

لذلك ال ٬توز تقدمي اٟتاؿ على صاحبها إذا كاف العامل معٌت الفعل؛
(ِ)
تصرفىوي؛ فلم ٬تز تقدمي معمولو عليو.
أيضا  -مقتفينا رأم سيبويو كا١ت ٌربد ،أما سيبويو فقاؿ:
كىو يف ىذا الرأم  -ن
مر زيد)،
" كاعلم أنو ال يقاؿ ( :ن
قائل ( :أجعلو ٔتنزلة راكبنا ٌ
رجل) ،فإف قاؿ ه
قائما فيها ه
مر) ،كلكنهم كرىوا ذلك
ك(راكبنا مر الرجل) ،قيل لو :فإنو مثلو يف القياس ،ألف(فيها) ٔتنزلة ( ٌ
فيما دل يكن من الفعل ،ألف (فيها) كأخواهتا ال يتصرفن تصرؼ الفعل ،كليس بفعل ،كلكنهن
أنزلن منزلة ما يستغٍت بو االسم من الفعل"(ّ).
قائما )؛ فإف قاؿ قائل :ما الذم
ا١تربد فقاؿ " :كتقوؿ( :ىذا زي هد راكبنا ،كذاؾ ي
أما ٌ
عبد ا﵁ ن
فعال ،قيل :لو ىذا إ٪تا ىو تنبيو كأنك قلت( :انتبو لو راكبنا) ،كإذا
ينصب اٟتاؿ كأنت دل تذكر ن
قائما) ذاؾ لإلشارة كأنك قلت( :أيشَت لك إليو راكبنا) ؛ فال ٬توز أف
قلت(:ذاؾ عبد ا﵁ ن
فعل أك شيءه يف معٌت الفعل "(ْ).
يعمل يف اٟتاؿ إال ه
مث بعد بيانو لعامل معٌت الفعل قاؿ " :فإف كاف العامل غَت فعل كلكن شيء يف معناه دل
تتقدـ اٟتاؿ على العامل؛ ألف ىذا شيء ال يعمل مثلو يف ا١تفعوؿ كذلك قولو ( :زيد يف الدار
قائما ىذا
قائما حسن)  ،كال تقل ( :ن
قائما يف الدار) ،كتقوؿ ( :ىذا ن
قائما) كال تقل ( :زيد ن
ن
(ٓ)
حسن)" .
يالحظ تأثر ابن السراج بالشيخُت كخاصة ا١تربد.
بعد  :ابن جٍت(ٔ) ،كاألنبارم (ٕ) ،كابن مالك(ٖ) ،كابن يعيش(ٗ).
ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ من ي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر األصوؿُُِٖ/كِِْٔ/
انظر أسرار العربية ُُِ
الكتابُِِْ/
ا١تقتضب ُْٖٔ/
ا١تصدر نفسو َُْٕ/

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

انظر اللمع ِٓ
انظر أسرار العربية ُُُ
انظر شرح الكافية ِِٕٓ/
انظر شرح ا١تفصل ِٖ/
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فعال ،
قعد ابن السراج قاعدة كلية يف ذلك ىي :إذا كاف العامل معٌت الفعل كدل يكن ن
كقد ٌ
ال ٬توز أف يقدـ ما عمل فيو عليو إال أف يكوف ظرفنا ؛ كعلى ذلك منع بعض الًتاكيب منها:
قائما فيها زي هد) ك(منطل نقا ىذا زي هد)(ُ) ،كمنها (كم غلمانا لك) ؛ ألف (لك) سبب النصب،
( ن
كليس بفعل ،بل معٌت فعل ،كمنها( :أعشركف غلمانا لك)(ِ).
ثوب) العامل
أما الظرؼ الذم يقدـ إذا كاف العامل فيو معٌت فنحو( :أكل يوـ لك ه
يف(كل) معٌت لك كىو ا١تلك(ّ).
ٍّ

 رقـذٚى انزًٛـٛـز:

قاؿ ابن السراج " :اعلم :أف األٝتاء اليت تنتصب انتصاب التمييز ال ٬توز أف تقدـ على
٬توز( :در٫تنا عشركف) ككذلك ( :لو عندم
ما عمل فيها ،كذلك قولك ( :عشركف در٫تنا ) ال ي
عبدا خَته)؛
عبدا ) ال ٬توز( :ىو ن
رطل) ككذلك إذا قلت (:ىو خَته ن
رطل زيتنا) ،ال ٬توز(:زيتنا ه
ه
(ْ)
فعال  ،فالناس على ترؾ إجازة تقدٯتو سول ا١تازين  ،كمن قاؿ
فإف كاف العامل يف التمييز ن
تفقأت ) ،كقياس بابو أف ال ٬توز؛
تفقأت ٝتننا ) ،فا١تازين ٬تيزٝ ( :تننا
بقولو ،كذلك قولك( :
ي
ي
فالشحم
شحما )
ألنو فاعل يف اٟتقيقة كىو ٥تالف للمفعوالت ،أال ترل أنوي إذا قاؿ(:
ي
تفقأت ن
ي
(ٓ)
فالعبد ىو خَته ،كال ٬توز تعريفو فبابو أكذل
عبدا ) ي
ىو ا١تفقىء  ،كما أنو إذا قاؿ (:ىو خَته ن
فعال ،كيف اٞتملة أف ا١تفسر إ٪تا ينبغي أف يكوف بعد ا١تفسر ")ٔ(.
بو ،كإف كاف العامل فيو ن
ال ٬تيز ابن السراج تقدمي التمييز على عاملو سواء أكاف عاملو متصرفنا ٨ ،تو( :تفقأت
شحما) ،أـ غَت متصرؼ٨ ،تو( :عشركف در٫تنا) ،كقد ذكر ا٠تالؼ يف تقدمي التمييز على
ن
(ُ) انظر األصوؿ ِِْٔ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ُِِّ/
(ّ) انظر ا١تصدر نفسو ِِْٕ/
إماما يف
(ْ) أبو عثماف بكر بن ٤تمد بن بقية ا١تازين النحوم البصرم ،من بٍت مازف بن شيباف أستاذ ا١تربد ،ك كاف ن
متسعا يف الركاية ،ككاف لو كللجرمي فضل يف إخراج كتاب سيبويو،حيث أخذاه عن األخفش ،كأظهرا أنو
العربية ن
لسيبويو بعد أف كاد يدعيو لنفسو .من أبرز تصانيفو كتاب التصريف .تويف سنةِْٗق،كقيل ِْٕق كقيل ِّٔق
انظر طبقات النحويُتُ ،ّٗ-ٖٕ/كنزىة األلباء َُٖ،كَُْ، ُْٓ-كإنباه الركاة ُِِِٖٖ-
(ٓ) لعلو ( ا١تتفقئ ).
(ٔ) األصوؿ ِِِٗ/
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قائال ":كإذا كاف العامل
فصل يف ىذه ا١تسألة  -يف موضع آخر -ن
عاملو-الفعل ا١تتصرؼ -كقد ٌ
( ُ)
فعال جاز تقدٯتو عند ا١تازين كأ،ي العباس ،ككاف سيبويو ال ٬تيزه ،كالكوفيوف
يف االسم ا١تميز ن
عبدا)،
يف ذلك على مذىب سيبويو ؛ ألنو يراه كقولك ( :عشركف در٫تنا) ،ك(ىذا أفرىهم ن
عبدا ىذا أفرىهم)،ال٬توز ىذا ،كمن أجاز التقدمي قاؿ:
فكما ال ٬توز( :در٫تنا عشركف) ،كال ( :ن
ليس ىذا ٔتنزلة ذلك ،ألف قولك(:عشركف در٫تنا) ،إ٪تا عمل يف الدرىم ما دل يؤخذ من فعل.
فعال:-
كقاؿ الشاعر  -فقدـ التمييز ١تا كاف العامل ن
(ِ)
تطيب
نفسا بالفراؽ ي
ي
أهتجر سلمى للفراؽ حبيبها *** كما كاف ن
(ّ)
شحما تفقأت) ،ك(عرقنا تصببت) " .
فعلى ىذا تقوؿ ( :ن
(ْ)
صرح ابن السراج  -خالفنا
كما
الكوفيوف
ك
،
فا١تانعوف تقدمي التمييز على فعلو سيبويو
ٌ
لكتب ا٠تالؼ اليت أتت من بعده كما ىو موضح يف اٟتاشية ،كلعل ما ذكره ابن السراج ىو
الصحيح ،أما اجمليزكف لتقدمي التمييز على فعلو فمنهم الكسائي(ٓ) ،ككافقو ا١تازين كتبعو ا١تربد
٤تتجا -على جواز التقدمي  -بتصرؼ الفعل ،كذكر ابن السراج قوؿ ا١تربد يف الرد على سيبويو
ن
ٛتال على عدـ جوازه يف ٨تو (:عشركف
ا١تربد -أف التقدمي غَت جائز ن
إذ يرل سيبويو -كما ذكر ٌ

عبدا) ؛ ألف العامل  -يف ىذين ا١تثالُت ك٨تو٫تا -معٌت الفعل ال الفعل،
در٫تنا) ،ك(ىذا أفرىهم ن
كما عمل فيو فعل متصرؼ ال ي٭تمل على ما عمل فيو غَت فعل (ٔ).
ا١تربد ،كتبع سيبويو ؛ معلٌ نال عدـ جواز تقدمي التمييز
السراج فقد خالف شيخو ٌ
أما ابن ٌ
على فعلو ؛ ألنو فاعل يف اٟتقيقة كىو ٥تالف للمفعوالت.
(ُ) ذكر صاحب اإلنصاؼ أف الكوفيُت اختلفوا فيو فبعضهم قاؿ بعدـ جواز تقدٯتو .انظر اإلنصاؼِ،ِٖٔ/
كذكر صاحب التبيُت أف القوؿ ّتواز تقدمي التمييز على فعلو ا١تتصرؼ ىو قوؿ الكوفيُت كتبعهم بعض البصريُت ،خالفنا ١تا
ذكر ابن السراج من أنو مذىب الكوفيُت .انظر التبيُت ّْٗ
(ِ) البيت للمخبل السعدم ،كىو من البحر الطويل .انظر ا٠تصائصّْٖ ،كا١تقاصد الشافيةّ.ّٓٓ/
(نفسا ) على عاملو (تطيب) عند بعض النحاة.
ككجو االستشهاد بو:جواز تقدمي التمييز ن
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿُِِْ -ِِّ/
انظر الكتابَُِٓ/
انظر شرح ابن عقيل ِِّٗ/
انظر ا١تقتضب ّّٔ/
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كقد ٌبُت يف مبحث سابق عدـ جواز تقدمي الفاعل على فعلو ،كجواز تقدمي ا١تفعوؿ على

فعلو(ُ).

ً
ك٦تن تبعو يف ىذا الرأم ابن جٍت مفرقنا بُت التمييز كاٟتاؿ مبيننا دلى جاز تقدمي اٟتاؿ ،كدلٍ
٬تز تقدمي التمييز ؛ ألف اٟتاؿ دل تكن يف األصل ىي الفاعلة كما كاف التمييز كذلك(ِ).
كقد أشار ابن السراج إذل اختالفهم فيما يشبو التمييز يف الًتكيب٨ ،تو :بطرت القرية

معيشتها ،كسفو زيد نفسو ،فقاؿ ":فقاؿ بعضهم :نصبو كنصب التفسَت ،كا١تعٌت(سفو رأم
مفسرا فكاف حكمو أف يكوف (:سفو زي هد رأينا) فًتؾ
زيد) مث حوؿ السفو إذل زيد فخرج الرأم ن

إضافتو كنصب كنصب النكرة"(ّ).

مث ختم ابن السراج بقاعدة توجيهية مبيننا رأم النحاة كرأيو ،تقوؿ ":قالوا :كما ال٬توز
تقدمي ما نصب على التفسَت ال٬توز تقدمي ىذا ،كأجاز بعضهم التقدمي ،كىو عندم القياس،
ألف ا١تفسر ال يكوف إال نكرة ،كإ٪تا ٬ترم ىذا-كا﵁ أعلم -على جهل زي هد رأيو ،كضيع زي هد
رأيو ،كما أشبو ىذا "(ْ).
كالذم أميل إليو عدـ جواز تقدمي التمييز ،ألنو فاعل يف اٟتقيقة كما بُت ابن السراج،
كالفاعل اليقدـ على فعلو.

 رقـذٚى اًلصى انًدشٔس ػهٗ حـشف اندـش:
ال٬توز
قاؿ ابن السراج  -عند ذكره العوامل يف األٝتاء يف معرض حديثو عن األشياء اليت ٌ
تقدٯتها  " :-من ذلك ما يدخل على األٝتاء كيعمل فيها  ،فمن ذلك :حركؼ اٞتر ،ال ٬توز
أف يقدـ عليها ما عملت فيو ،كال ٬توز أف يفرؽ بينها كبُت ما تعمل فيو ،كال ٬توز أف يفصل
بُت اٞتار كاجملركر حشو (ٓ) إال ما جاء يف ضركرة الشعر"(ٔ) .

(ُ) انظر ص ٓٗ من البحث.
(ِ) انظر ا٠تصائص ِّٖٓ - ّْٖ /
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿ َِِّ/
ا١تصدر نفسو َِِّ/
كذا يف ا١تنت كلعل حرؼ اٞتر سقط كالصوابْ[ :تش وو].
األصوؿ َِِّ/
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تبُت من كالـ ابن السراج يف ا١تسألة أنو ال ٬تيز تقدمي معموؿ حرؼ اٞتر  ،كال الفصل
حرؼ ج ور زائد ،إال ما كاف يف ضركرة الشعر ،كىو يف
بُت حرؼ اٞتر كمعمولو حىت كلو كاف ى
ذلك على مذىب سيبويو  ،كنظٌر بذلك يف منع تقدـ األٝتاء على األفعاؿ الداخلة عليها
اٟتركؼ الناصبة كاٞتازمة(ُ).
قائال:
كبناءن على ىذا القوؿ  ،كضع صاحب ضوابط الفكر النحوم قاعدة كلية(توجيهية) ن
" ما عمل فيو حرؼ ال يقدـ على اٟترؼ ؛ فاجملركر ال يتقدـ على حرؼ اٞتر  ،كالفعل
ا١تنصوب أك اجملزكـ ال يتقدـ على عاملو"(ِ).

 رقـذٚى يؼـًًٕلد انحـشٔف انُبصخخ ( إٌّ ٔأخٕارٓب ):

قاؿ ابن السراج  " :كمن ذلك (إف كأخواهتا) ال ٬توز أف يقدـ عليهن ما عملن فيو ،كال
تفرؽ بينهن كبُت ما عملن فيو و
تقدـ أخبارىن على أٝتائًهن إال أف تكوف
بفعل ،كال ي
٬توز أف ٌ
عمرا )،
يدا ) ،ك( إف
بار ظركفنا ،فإف كاف ا٠تربي ظرفنا قلت (:إف يف الدار ز ن
ى
األخ ي
خلفك ن
كالظركؼ يتسع فيهن خاصة ،كلكن ال ٬توز أف تقدـ الظرؼ على (إف) ")ّ(.
يتبُت من كالـ ابن السراج عدـ جواز تقدمي ما عملت فيو (إ ٌف كأخواهتا) ،فال ٬تيز أف
يدا منطلق) ،كال ٬تيز التفريق بينهن كبُت ما عملن فيو
يدا ) تريد( :إف ز ن
تقوؿ ( :إف منطلق ز ن
بفعل  -كما ىو مذىب سيبويو(ْ)  -كال ٬تيز ابن السراج تقدمي أخبار ىذه اٟتركؼ على
أٝتائها إال أف تكوف تلك األخبار ظركفنا ؛ كذلك ألهنا إ٪تا عملت لشبهها بالفعل(ٓ)؛ فهي فرع
أبدا -منحط عن األصل.
عليو يف العمل ؛ كالفرع  -ن

(ُ) انظر األصوؿِ ُِّ/كالكتابُُُّ/
(ِ) ضوابط الفكر النحومِْٖٓ /
(ّ) األصوؿُِِّ/
(ْ) انظر الكتابَُُّ/حيث قاؿ -يف معرض حديثو عن عدـ جواز الفصل بُت الفعل كالعامل فيو النصب:-
"كما ال ٬توز أف تفصل بُت االسم كبُت إف كأخواهتا بفعل".
(ٓ) انظر األصوؿُُِٕ/كُِِ
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مرا) ٤ ،تسننا تقدٯتها إذا
كأجاز تقدمي الظرؼ٨ ،تو( :إ ٌف يف الدار ز ن
يدا ،كإ ٌف خلفك ىع ن
أخبارا ؛ ألهنا ليست ٦تا تعمل فيو(إ ٌف) كلكثرهتا يف االستعماؿ(ُ).
كانت ن
تبُت أف ابن السراج اقتفى أثر سيبويو  ،كا١تربد يف عدـ جواز
كبالرجوع للكتاب كللمقتضب ٌ
أفعاال كإ٪تا يجعلت ٔتنزلة األفعاؿ كال تتصرؼ تصرؼ
التقدمي  -يف ىذه اٟتركؼ -ألهنا ليست ن
األفعاؿ فال يكوف منها يفعل  ،كال ما يكوف يف الفعل من األمثلة كا١تصادر فلذلك لزمت طريقةن
كاحد نة إذ دل تبلغ أف تكوف يف القوة كما يشبهت بو(ِ).
فعال(ّ).
فعل ن
أما عدـ جواز أف يليها فعل؛ فألهنا مشبهة بالفعل ؛ فال يصح أف يلي ه
ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ من ا١تتأخرين بعد ابن السراج  :ابن جٍت حيث منع تقدمي أخبار (إف
يدا )،
كأخواهتا ) على أٝتائها إال أف يكوف ا٠ترب ظرفنا أك حرؼ ٍّ
جر٨ ،تو ( :إ ٌف يف الدار ز ن
عمرا ) (ْ)،ككذلك منع ابن يعيش تقدمي خربىا كاٝتها عليها ،كتقدمي ا٠ترب فيها
ك(لعل عندؾ ن
فركعا على األفعاؿ يف العمل
على االسم ؛ ن
معلال ذلك بعدـ تصرؼ ىذه اٟتركؼ  ،ككوهنا ن
فا٨تطت عن درجة األفعاؿ(ٓ).
كتبُت -من خالؿ ا١تسألة -أثر نظرية العامل يف بياف ما ٬توز تقدٯتو من معموالت (إ ٌف
كأخواهتا) كما ال ٬توز  ،كأ ٌف الفرع يف العمل ال يقول قوة األصل ؛ فال يتصرؼ تصرفو.

 رقـذٚى يب ثؼـذ ( ًل ) ػـهٛـٓب:
السراج " :كمن ذلك (ال) اليت تعمل يف النكرة النصب كتيبٌت معها ال تكوف ٌإال
قاؿ ابن ٌ
صدرا  ،كال ٬توز أف تقدـ ما بعدىا على ما قبلها كىي مشبٌهة بػ(إف) ،كإ٪تا يقع بعدىا ا١تبتدأي
ن
ىبعد؛ ألف
كا٠تربي  ،فكما ال ٬توز أف تقدـ ما بعد (إف) عليها كذلك ىي ،كالتقدمي فيها أ ي
(إف)أشبوي بالفعل منها ،فأما (ال) إذا كانت تلي األٝتاء كاألفعاؿ ،كتصرفت يف ذلك كدل
(ُ) انظر األصوؿُ ،ُِّ/كانظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُ ِٓٔ/فقد تبع ابن السراج يف منع تقدمي خرب إف كاٝتها
،معلال بالعلة نفسها.
جارا
ك٣تركرا ن
ن
عليها إال أف يكوف ظرفنا اك ن
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر الكتاب ُ ٓٗ/كا١تقتضبَُْٗ/
انظر ا١تقتضب َُُْ/
انظر اللمع َْ
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٓٔ/
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(ُ)
مكرـ ) كما أشبو
كال
ضارب
ال
ا
يد
ز
أنت
(
تقوؿ:
التأخَت؛
ك
التقدمي
فلك
)؛
ليس
(
ػ
ب
تيشبٌو
ن
ه
ه
ذلك "(ِ).
السراج أنو ال ٬تيز تقدمي ما بعد (ال النافية للجنس)؛ ألهنا مشبٌهة
ٌ
تبُت من كالـ ابن ٌ
(ّ)
ب ػػ(إ ٌف) يف العمل  ،كال تقول قوة الفعل ،كال ٬توز تقدمي ما بعدىا عليها ؛ فهذه أبعد يف
شبها .
التقدمي ألهنا أضعف ن
فجوز معها التقدمي كالتأخَت؛ ألهنا أشبهت فعل (ليس) يف
أما (ال) ا١تشبهة بػ(ليس)؛ ٌ
النفي ،كالفعل أقول ؛ ألنو أصل يف العمل ،كما يٛتل على األصل أقول ٦تا يٛتل على الفرع
ا﵀موؿ على األصل ،كدليل ضعف عمل ال النافية للجنس البناء(ْ) ،ككذلك عدـ جواز
تبُت من قوؿ ابن السراج .
التقدمي،كما ٌ
٨توا ٦تا قالو ابن السراج -كإف كاف ابن السراج أكثر
كبالرجوع للكتاب يفهم من كالـ سيبويو ن
تصر٭تنا بعدـ جواز التقدمي ، -قاؿ سيبويو  -يف باب النفي بال":-ك(ال) تعمل فيما بعدىا
فتنصبو بغَت تنوين ،كنصبها ١تا بعدىا كنصب (إ ٌف) ١تا بعدىا.
كتريؾ التنوين ١تا تىعمل فيو الزـ؛ ألهنا يجعلت كما عملت فيو ٔتنزلة اسم كاحد٨ ،توٜ(:تسةى
ٍ

عشر)؛ كذلك ألهنا ال تشبو سائر ما ينصب ٦تا ليس باسم ،كىو الفعل كما أجرم ٣تراه ،ألهنا
ى
(ٓ)
ال تعمل إال يف نكرة " .
ا١تربد أ ٌف (ال) ال تعمل ٌإال فيما يليها؛ لضعفها ؛ فإذا دخلت على
كيف ا١تقتضب ٌبُت ٌ
الكالـ ال تغَته  ،فليست يف القوة كػ(إ ٌف) كأخواهتا اليت تزيل االبتداء(ٔ).
أما شبهها بػػ(إ ٌف) فمن أربعة أكجو(ٕ) :
كال منهما يدخل على اٞتملة االٝتية.
أحدىا :أف ن
(ُ) (كدل تيشبٌو) لعلو خطأ ،كالصواب[ كا١تشبهة]
(ِ) األصوؿِِّٔ -ِّٓ/
(ّ) لذلك ٝتاىا بعضهم  -كابن ىشاـ ( -ال) العاملة عمل إ ٌف.
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

العلل يف النحو البن الوراؽ ُّٔ
الكتاب ِِْٕ/
انظر ا١تقتضب ُّْٔ/
انظر اللباب ُ ، ِِٔ/كشرح التصريح ُّّٔ/
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كال منهما للتٌأكيد ،فػ(ال) لتأكيد النفي ،ك(إ ٌف) لتأكيد اإلثبات.
الثاين :أف ن
كالثالث :أف (ال) نقيضة (إ ٌف) ،كالشيء ٭تمل على نقيضو،كما ٭تمل النظَت على نظَته.
كال منهما لو صدر اٞتملة.
كالرابع :أف ن
كألف (ال) ٤تمولة على (إف) يف العمل ا٨تطت درجتها عن (إ ٌف) يف أمور -استنتجها النحاة،
مظهرا ،أما اسم
كتفهم ن
أيضا من كالـ ابن السراج عنها  :-منها أف اسم (ال) ال يكوف إال ن
كمضمرا ،كمنها أف اسم (ال) ال يكوف إال نكرة ،كاسم (إ ٌف) يكوف نكرة
مظهرا
ن
(إ ٌف) فيكوف ن
كمعرفة ،كمنها أف اسم (ال) ال ينوف ،كاسم (إ ٌف) ينوف.
للمربد عدـ إجازتو إعما٢تا(ُ) ،كما يف ا١تقتضب
ادم ٌ
أما (ال) العاملة عمل (ليس) فنسب ا١تر ٌ

قائال " :كقد ٕتعل (ال) ٔتنزلة (ليس)
خالؼ ذلك ؛ فقد نص على جواز إعما٢تا عمل (ليس) ن

أفضل منك) ،كال تفصل بينها
الجتماعها يف ا١تعٌت ،كال تعمل إال يف النكرة  ،فتقوؿ (:ال ه
رجل ى
كبُت ما تعمل فيو ؛ ألهنا ٕترم رافعةن ىٍ٣تراىا ناصبةن "(ِ).

كيفهم من كالـ ا١تربد أنو ال ٬تيز تقدمي معموؿ العاملة عمل (ليس) عليها ،كىذا خالؼ ما
عليو ابن السراج.
كقد ثبت  -من خالؿ ىذه ا١تسألة كغَتىا -تفاكت تصرؼ العامل يف معموالتو ؛ فما كاف
مشبها باألصل؛ فهو أقل تصرفنا،
ن
أصال يف العمل جاز يف معموالتو التقدمي كالتأخَت ،كما كاف ن
كما يٛتل على فرع ؛ أم ا١تشبو و
ٔتشبو ؛ فهو أضعف تصرفنا.

 رقـذٚى يب ثؼـذ ( إٌْ ) انز ٙنهدــزاء ػـهٗ يب قـجهـٓب:

قاؿ ابن السراج  -عن (إ ٍف) اليت للجزاء يف معرض كالمو عن اٟتركؼ اليت ٢تا صدر
تضرب
يدا إ ٍف
الكالـ  " :-فال ٬توز أف تقدـ ما بعدىا على ما قبلها ،ال ٬توز أف تقوؿ (:ز ن
ٍ
العامل دل ٬تز أف يتقدـ
ىضرب) بأم الفعلُت نصبتو فهو غَت جائ وز؛ ألنو إذا دل ٬تز أف يتقدـ
أ ٍ
ي
الكسائي أف تنصبو بالفعل األكؿ ،كدل ٬تزىا أح هد من النحويُت ،كأجاز ىو
ا١تعموؿ عليو ،كأجاز
ي
ٌ
كالفراءي أف يكوف منصوبنا بالفعل الثاين"(ّ).
(ُ) انظر اٞتٌت الداين ِّٗ
(ِ) ا١تقتضب ِّْٖ/
(ّ) األصوؿِِّٔ/
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يدا إف تضرب
يرل ابن السراج أنو ال ٬توز تقدمي معموؿ اٞتزاء على (إ ٍف)٨ ،تو( :ز ن
كرد قوؿ الكسائي الذم يرل أف ناصب ( زيد)
كبُت أف ىذه ا١تسألة مسألة خالفيةٌ ،
أضرب)ٌ ،

قائال":بأم
يدا) منصوب بالفعل الثاين  ،ن
رد قوؿ الفراء الذم يرل أف (ز ن
الفعل األكؿ  ،ككذلك ٌ

الفعلُت نصبتو فهو غَت جائز " كعلل ذلك أنو إذا دل ٬تز أف يتقدـ العامل دل ٬تز أف يتقدـ

(ِ)
(ُ)
يدا إف تضرب)
كبُت -يف موضع آخر  -أنو إذا قدمت ،فقلت( :اضرب ز ن
ا١تعموؿ عليو ٌ ،
معلال أف الذم ينتصب ٔتا بعد الشرط ال يتقدـ.
يدا ) بالفعل األكؿ ال بالثاين؛ ن
فإ٪تا تنصب ( ز ن
يدا إف ً
تأت
ا١تربد ال ٬تيز تقدـ معموؿ اٞتزاء ٨تو ( :ز ن
كبالرجوع للمقتضب ٌ
تبُت أ ٌف ٌ
يدا مىت ً
تات ٖتببو)؛ مبيٌػننا أف اٞتزاء ال يعمل فيو ما قبلو كما ال يعمل ىو فيما
يكرمك) ،كال (ز ن
قبلو(ّ).
كيرٌد رأم الكوفيُت ؛
كيتبُت أ ٌف ابن السراج  -يف ىذه ا١تسألة -يرل رأم البصريُت ،ي
ٛتال ٟترؼ الشرط على
فالبصريوف ٯتنعوف أف يتقدـ معموؿ الشرط كاٞتزاء على حرؼ الشرط  ،ن
االستفهاـ حيث لو الصدارة كال يعمل ما بعده فيما قبلو ،كال ينصب ا١تفعوؿ بالشرط كاٞتزاء،
كالكوفيوف ٬تيزكف تقدمي ا١تفعوؿ باٞتزاء على حرؼ الشرط(ْ).
ك٦تن قاؿ  -من ا١تتأخرين  -بقوؿ ابن السراج كالبصريُت :الفارسي(ٓ)  ،كابن يعيش(ٔ).
كمن أثر العامل يف ىذه ا١تسألة عدـ جواز الًتكيب الذم يتقدـ فيو ما بعد (إف) اليت
ىضرب ).
يدا إ ٍف
للجزاء عليها ٨ ،تو (:ز ن
تضرب أ ٍ
ٍ

(ُ) مع اطراد ىذه القاعدة إال إف النحاة ذكركا مواضع يقع فيها ا١تعموؿ كال ٬توز أف يقع فيها العامل منها:
يدا جالس) ،كعدـ ٕتويزىم
 ٕتويزىم تقدمي معموؿ خرب(إف) على اٝتها إذا كاف شبو ٚتلة٨ ،تو( :إف يف الدار ز نيدا).
تقدـ ا٠ترب على االسم إذا دل يكن ذلك ا٠ترب شبو ٚتلة ،فال يقاؿ( :إ ٌف
جالس ز ن
ه
الفعل (اضرب).
يدا  ،فاضرب ) ؛ فػ(ز ن
 قو٢تم (أما ز نيدا) مفعوؿ بو للفعل (اضرب)  ،كال ٬توز أف يلي (أما) ي
انظر البسيط البن أ،ي الربيعِ ،ٕٕٔ/كشرح التسهيلُ ،ّْٓ/كنظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيق ِٓ
(ِ) انظر األصوؿُِٖٖ-ُٖٕ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر ا١تقتضب ِٔٔ/
انظر اإلنصاؼُِْٓ -ُُٓ/
انظر اإليضاح العضدم ُِّ
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُُْٔ/
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انًجحث انثبَ :ٙأثش انؼـبيـم ف ٙانؼـطـف:
برز عند ابن السراج اىتمامو ٔتسائل العطف ا١تتعلقة بالعامل  ،كترتب على ذلك
بيانو ١تا ٬تيزه كما ٯتنعو من الًتاكيب.
 انؼـطـف ػهٗ انًٕضغ انز٘ ف ّٛحشف َبصخ قـجم رًبو انخجـش:
قاؿ ابن السراج:
" كينبغي أف تعلم أنو ليس لك أف تعطف على ا١توضع الذم فيو حرؼ عامل إال بعد ٘تاـ
الكالـ ،من قبل أف العطف نظَت التثنية كاٞتمع أال ترل أف معٌت قولك( :قاـ الزيداف) إ٪تا ىو:
(قاـ زي هد كزي هد) فلما كاف العامالف مشًتكُت يف االسم ثينيا ،كلو اختلفا دل يصلح فيهما إال
فلما
كعمرك) ،فالواك نظَت التثنية كإ٪تا تدخل إذا دل تكن التثنية ٌ ،
الواك ،فكنت تقوؿ( :قاـ زي هد ه
دل يكن ٬توز أف ٬تتمع يف التثنية الرفع كالنصب ،كال الرفع كا٠تفض ،كال أف يعمل يف ا١تثٌت
عامالف  ،كذلك دل ٬تز يف ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو"(ُ).
ٌبُت ابن السراج أنو ال ٬توز العطف على موضع اٟترؼ العامل (الناسخ) قبل ٘تاـ
(ِ)
كعمرك منطلقاف ) ،كإ٪تا ٬توز إذا مت الكالـ با٠ترب ا١ترفوع٨ ،تو( :إف
ا
يد
ز
إف
(
٨تو:
،
ا٠ترب
ن
ه
و
عندئذ جاز العطف على ٤تل اسم (إ ٌف)  ،إذ ٤تلهما االبتداء.
كعمرك)
يدا
زن
ه
منطلق ه
كعلل ىذا الرأم بأف العطف نظَت التثنية كاٞتمع  ،فكما ال ٬تتمع يف التثنية الرفع
كالنصب ،كال الرفع كا٠تفض  ،كال يعمل يف ا١تثٌت عامالف فكذلك دل ٬تز يف العطف  ،ففي،
خربا ١ترفوع كمنصوب ،كىذا مستحيل؛
٨تو ( :إف ز ن
يدا ه
كعمرك منطلقاف)  ،يصَت (منطلقاف) ن
عمال
خربا عن (إ ٌف)  ،كعن االسم ا١تعطوؼ(عمرك) ،ككاف العمل فيو ن
ألف ا٠ترب إذا ثػي ٌٍت كاف ن
احدا  ،كقد تقدـ عليو عامالف:
ك ن
أحد٫تا( :إ ٌف) الرافعة للخرب  ،كاآلخر :ا١تبتدأ ( االسم ا١تعطوؼ) ،أك االبتداء  ،أك ا١تبتدأ
كاالبتداء – حسب من يرل مبى يرفع ا٠ترب – كال يعمل يف اسم عامالف(ّ).

(ُ) األصوؿ ِْٔ/
(ِ) انظر اللباب ُ ُِْ-ُِِ/كالتبيُتُّّْْٔ -
(ّ) انظر اللباب ُ، ُِِ/كالتذييل كالتكميل ط.دار القلم ٕٓ/
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نص عليو
كىو هبذا الرأم موافق للبصريُت ،أما ما أكرده سيبويو (إنٌك كزيد ذاىباف) فقد ٌ
سيبويو أنو من الغلط(ُ)؛ فتبُت أنو ال ٬تيزه  ،كقد أشار إذل ذلك ابن السراج بقولو:
" فالنصب عندنا ال ٬توز غَته ،كإ٪تا الرفع جاء عندنا على الغلط "(ِ).
كذكر خالؼ الكوفيُت يف ا١تسألة فالفراء ٬تيز ذلك ،إذا كاف اسم (إ ٌف) ال يتبُت فيو
اإلعراب٨ ،تو( :إ ٌف ىذا كزي هد قائماف) ،ك(إ ٌف الذم عندؾ كزي هد قائماف) ،ك(إنك كزي هد قائماف).
أما الكسائي فيجيز الرفع يف االسم الثاين مع الظاىر كا١تكٍت (ا١تضمر) (ّ).
كظاىر كالـ األخفش إجازة العطف على ا﵀ل قبل ٘تاـ ا٠ترب  ،مع بيانو أف القياس
النصب  ،كأف العطف بعد ا٠ترب أحسن كأكثر(ْ).
ا ا َ َ َ ُ ْ َ ا َ َ ُ ْ َ ا َٰ ُ َ
كاحتج الكوفيوف بقولو تعاذل{ :إِن ٱَّلِيي ٱ وٌِ وٱَّلِيي َادو وٱمص ِبِٔن
ا ۡ
َ
ََ َ ٌ
َ َ
َ ُ
َوٱنلا َص َٰ َر َٰ
خرِ َو َع ِىل صَٰن ِ ٗحا ۡل خ ِۡف َعن ۡي ُِ ۡه َوَّل َ ۡه
ى َو ۡي َٱ َو َي ةِٱَّلل ِ َوٱۡلَ ِۡ ِم ٱٓأۡل ِ
َۡ ُ َ
َي َزًِن  ، )ٓ( } ٦٩فرفع ( الصائبوف) قبل ا٠ترب ( من آمن با﵁ )  ،كاٞتواب من كجهُت:
َ َُ ْ
أحد٫تا :أنو معطوؼ على الضمَت يف {ٱ وٌِ } كقاـ الفصل بينهما مقاـ التوكيد.
كالثاين  :أف خرب الصابئُت ٤تذكؼ ،كالنية بو التأخَت ،كتقديره (:إف الذين آمنوا ) إذل
ََ ُ ۡ ََُۡ َ
قولو{ :وَّل َه َيزًِن } كالصابئوف كذلك.
كاألخَت قاؿ بو ابن السراج(ٔ).
َ
ََ َ ٌ
ك٬توز أف يكوف {ۡل خ ِۡف َعن ۡي ُِ ۡه } خرب الصابئُت ،كخرب (إ ٌف) ٤تذكؼ لداللة

(ُ) انظر الكتاب ُِٓٓ/
(ِ) األصوؿ ُِٕٓ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

انظر معاين القرآف للفراء ُُُّ-َُّ/
انظر معاين القرآف لألخفش ُِٖٓ/
ا١تائدة ٔٗ :
انظر األصوؿ ُِّٕ ،ِّٓ /
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ىذا ا٠ترب عليو  ،كما قاؿ الشاعر٨ :تن ٔتا عندنا كأنت ٔتا *** عندؾ ر و
اض كالرأم ٥تتلف

117
(ُ)

أم ٨تن ٔتا عندنا راضوف(ِ).
كرد قوؿ الكوفيُت
مبُت يف صدر ا١تسألةٌ -
السراج لرأم البصريُت -كما ىو ٌ
كقد ٌ
احتج ابن ٌ
كثَتا ما يقيسوف على األشياء الشاذة(ّ) .
مبيٌػننا أف ما جاء من ذلك ٤تموؿ على الغلط  ،كأهنم ن
ك٦تن قاؿ من ا١تتأخرين بقوؿ ابن السراج كمن سبقو :ابن مالك(ْ) ،كابن يعيش(ٓ)،
كالز٥تشرم(ٔ).
كعمرك منطلقاف) إال إذا مت
كترتب على ىذه ا١تسألة منع بعض الًتاكيب٨ ،تو ( :إ ٌف ز ن
يدا ه
خرب األكؿ قبل العطف ،كتبُت أف كراء ىذا ا١تنع علة عاملية ،كىي استحالة أف يكوف ا٠ترب
معموؿ لعاملُت .

 انؼـطـف ػـهٗ يؼـًـٕنـ ٙػـبيـهـ:ٍٛ
قاؿ ابن السراج " :اعلم  :أف العطف على عاملُت ،ال ٬توز من قبل أف حرؼ العطف
كعمرك) فالواك أغنت عن
إ٪تا كضع لينوب عن العامل ،كيغٍت عن إعادتو ،فإف قلت( :قاـ زي هد ه
إعادة (قاـ) فقد صارت ترفع كما يرفع (قاـ) ،ككذلك إذا عطفت هبا على منصوب٨ ،تو
كعمرا ) ،فالواك نصبت كما نصبت (إف) ككذلك يف ا٠تفض إذا
يدا
قولك ( :إف ز ن
ه
منطلق ن
و
جرت الباء فلو عطفت على عاملُت أحد٫تا
جرت كما ٌ
قلت( :مررت بزيد كعم ورك ) ،فالواك ٌ
يرفع كاآلخر ينصب  ،لكنت قد أحلت؛ ألهنا كاف(ٕ) تكوف رافعةن ناصبةن يف و
حاؿ قد أٚتعوا
(ُ) البيت من ْتر ا١تنسرح ،كىو لقيس بن ا٠تطيم  ،كالشاىد٨ " :تن ٔتا عندنا " ،حيث حذؼ ا٠ترب ،قصدا لالختصار
مع ضيق ا١تقاـ ،كالذم جعل حذفو سائغا ،داللة خرب ا١تبتدأ الثاين عليو .كالتقدير٨ ":تن راضوف " انظر شرح الشواىد
الشعرية ِ .ُّٖ-ُّٕ/كىو من شواىد الكتاب ُ،ٕٓ/ككرد يف كثَت من كتب النحو.
(ِ) انظر اللباب ُ ، ُِّ - ُِِ/كشرح ا١تفصل البن يعيش ْْْٓ-ِْٓ/
(ّ) انظر األصوؿ ُِٕٓ /
(ْ) انظر شرح التسهيل ِْٕ /
(ٓ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ِْْٓ/
(ٔ) انظر ا١تفصل ََّ
(ٕ) لعلو خطأ مطبعي كالصواب[ :كأف].
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على أنو ال ٬توز أف تقوؿ ( :مر زي هد بعمروك كبكر و
خالد) ،فتعطف على الفعل كالباء كلو جاز
ى
ه
العطف على عاملُت ٞتاز ىذا كاختلفوا إذا جعلوا ا١تخفوض يلي الواك ،فأجاز األخفش ،كمن
ذىب مذىبو  (:ىمر زي هد بعم ورك كخال هد بك ور(ُ)) "(ِ).
صرح ابن السراج بعدـ جواز العطف على عاملُت كحجتو أ ٌف حرؼ العطف ينوب عن
ٌ
مستحيال.
العامل ،فلو عطف على عاملُت كاف أحد٫تا يرفع ،كالثاين ينصب كلكاف
ن
كقد حكى ابن السراج اإلٚتاع يف منع ذلك ٨ ،تو( :مر زي هد بعم ورك كبكر و
خالد) ؛ فال
ه
ٌ
ا١تخفوض الو ىاك ،مبيننا أنو مذىب
٬توز العطف على الفعل كالباء ،كذكر أ ٌف ا٠تالؼ حُت يلي
ي
األخفش إذ مذىبو تقدمي اجملركر على ا١ترفوع يف العطف ؛ ألف اٞتار كاجملركر كالشيء الواحد ؛
مرك
عمرك) كال ٬تيز ٨ ،تو ( :قاـ زي هد يف الدا ًر كع ه
فيجيز ٨ ،تو ( :قاـ زي هد يف الدا ًر كالقص ًر ه
القص ًر ) ؛ لئال يفرؽ بُت اٞتار كاجملركر(ّ).
كذكر ابن السراج بعض ما احتجوا بو:
مقاديرىا
األمور *** بكف اإللو
كقوؿ الشاعر:
ىوف عليك فإ ٌف ى
ٌ
ي
(ْ)
مأمورىا
فليس بآتيك منهييها *** كال قاص ور عنك ي
كقوؿ النابغة اٞتعدم:
(ٓ)
و
صحاحا كال مستنك ور أف تعقىرا
ٔتعركؼ لنا أف نردىا ***
فليس
ن

و
بكر .
لعل يف العبارة خطأ مطبعي يف الضبط ،كضبطها الصحيح -كا﵁ أعلم :-ىمر زي هد بعم ورك كخالد ه
(ُ) ٌ
كما ظهر رل من سياؽ الكالـ ،كمن ا١تعركؼ من مذىب األخفش .انظر اللبابُّّْ/
(ِ) األصوؿِٔٗ/
(ّ) انظر التبصرة كالتذكرة ُُْٓ/
الشٍت :بشر بن منقذ .انظر ديوانو ِْ ،ككذلك نسبهما سيبويو،انظر
(ْ) البيتاف من ا١تتقارب،ك٫تا لألعور ٌ
الكتابّٔ ،ْٔ-ككاف ا٠تليفة الراشد عمر بن ا٠تطاب يتمثل هبما  .كالشاىد فيو :قولو (كال قاصر)حيث إف
سيبويو كمن تبعو منعوا أف يكوف عط نفا على عاملُت ،كمنهم من أجاز ذلك.

(ٓ) البيت من الطويل،قالو النابغة اٞتعدم ضمن رائيتو أماـ النيب ؛ فدعا لو .انظر ديوانو َٕ،كخزانة األدب ُّٔٗ/
ككرد (مستنكر ) بالرفع،كالنصب،كاٞتر ،كالشاىد فيو باٞتر،فمن يرل العطف على عاملُت عطفو على خرب ليس،كمن يرل
عدـ جواز العطف على عاملُت يقدر حرفنا.
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كل سوداءى ٘ترنة كال بيضاءى شحمةن (ُ))؛ فعطف على (كل) ك(ما)،
ك٦تا ٭تتجوف بو ( :ما ي
(ِ)
و
نارا
كمن ذلك:
أكل امرئ ٖتسبُت امرأن *** كنا ور توقد بالليل ى
كذكر أف مذىب سيبويو(ّ) يف ٚتيع ىذه الشواىد أنو ال يعطف على عاملُت ،كيذكر أف
ا١تربد(ْ) ال ٬تيز العطف على
يف ٚتيعها ن
كبُت  -ن
تأكيال يرده إذل عمل كاحد ٌ ،
أيضا  -أ ٌف ٌ
عاملُت ،كنقل عنو أف العطف على عاملُت مذىب األخفش(ٓ).
أما تأكيل ىذه الشواىد ففي الشاىدين األكلُت  ،ح ٍذؼ العامل (حرؼ اٞتر) من
ا١تعطوؼ لداللة عامل مثلو عليو(ٔ).
أما  :ما كل سوداءى ٘ترنة كال بيضاء شحمة  ،فعلى ح ٍذؼ ا١تضاؼ(كل) كإضماره،
و
نارا ،
أما قوؿ الشاعر :أكل امرئ ٖتسبُت امرأن *** كنا ور توقد بالليل ى
فكذلك على حذؼ( كل ) استغناءن باألكذل ،كإضمارىا(ٕ).
فإف قيل حذؼ ا١تضاؼ كإبقاء عملو على خالؼ األصل ،كىو ضعيف ،كالعطف على
أيضا  ،فما الذم جعل ٛتلو على اٞتار أكذل من ٛتلو على العطف على
عاملُت ضعيف ن
عاملُت؟ قيل :ألف حذؼ اٞتار قد جاء يف كالمهم  ،كلو كجو من القياس.

كثب على عمو
(ُ) كرد يف ٣تمع األمثاؿ بنص ":ما كل بيضاء شحمة ،كال كل سوداء ٘ترة" ،كأصلو أف عامر بن ذىل  ،ى
قيس بن ثعلبة ؛ ٮتنقو ليقتلو ؛ ألنو أخذ ماؿ أبيو فأتلفو؛ فقاؿ قيس :يا ابن أخي دعٍت فإف الشيخ متأكه ،مث قاؿ
عامر " :ما كل بيضاء شحمة كال كل سوداء ٘ترة " ؛ يعٍت أنو كإف أشبو أباه ىخلٍ نقا ،فلم يشبهو يخل نقا؛ فذىب قولو
مثال ،يضرب يف موضع التهمة .انظر ٣تمع األمثاؿ للميداينِ، ِِٖ-ُِٖ/ككجو االستشهاد(:كال بيضاء) من
ن
بيضاء)جرت عط نفا على (سوداء)،كالعامل فيها(ما)ك(كل)،كمن ال ٬تيز العطف
٬تيز العطف على عاملُت يرل أف (
ي
على عاملُت يرل أهنا ٣تركرة على تقدير(كال كل).
(ِ) البيت من ا١تتقارب ،كىو أل،ي يدك واد اإليادم ،كما نسبو سيبويو انظر الكتابُ، ٔٔ/كالشاىد :يجرت (نار)
بإضافتها لػ(كل) ا﵀ذكفة ا١تعطوفة على (كل) ا١تذكورة ،لئال ٕتر بالعطف على (امر وئ)اجملركر بإضافة (كل)إليو،
فيلزـ العطف على معمورل عاملُت ْترؼ كاحد.
(ّ) انظر الكتابُ ،ٔٔ-ْٔ/كاٞتدير بالذكر أف ابن السراج تابع سيبويو يف ىذه ا١تسألة يف الشواىد كالتوجيو.
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

انظر ا١تقتضب ُْٗٓ/
انظر األصوؿ ِِٕ-ٔٗ/
انظر شرح التسهيلُّٖٕ/
انظر األصوؿِ ْٕ/كشرح ا١تفصل البن يعيش ُِٖٗ/
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فأما ٣تيئو ،فنحو قو٢تم يف القسم ( :ا﵁ً ألفعلن)؛ أم كا﵁ً  ،كما يحكي عن رؤبة أنو كاف
يقاؿ لو ( :كيف أصبحت) ؛ فيقوؿ ( :خ وَت عفاؾ ا﵁) ؛ يريد ٓت وَت.
َ َۡ
َ اُ ْ اَ ا
َ ٓ ُ َ
َ
(ُ)
ۡ
َّلل ٱَّلِي ت َصا َٱلِن ةٍِِۦ وٱۡلرحا ِم }
ككذلك قراءة ٛتزة يف قولو تعاذل{:وٱتقِ ٱ
ٛتلو البصريوف على حذؼ اٞتار كالتقدير فيو :كباألرحاـ.
قليال.
فقد ثبت هبذا جواز حذؼ اٞتار يف االستعماؿ كإف كاف ن
عامال جاز فيو
أما القياس ،فألف الفعل ١تا كاف يكثر فيو اٟتذؼ كشاركو اٟترؼ يف كونو ن

ما جاز يف الفعل على سبيل الندرة  ،كدل يثبت يف االستعماؿ العطف على عاملُت؛
فاٟتمل على ما لو نظَت أكذل(ِ).
(آيات) يف قولو تبارؾ كتعاذل { :إ ان ف ا َ َ
كأشار ابن السراج إذل من جر و
ت
ٱلصمَٰن َٰ ِ
ِ ِ
ى
َ َۡ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُّ
َ َٰ ّ ۡ ُ ۡ
د وِي َدٓاةاث َٱ َي َٰ ٞ
َ
ج مّ َِقِمۡ
وٱۡل ِ
ج م ِنىؤوٌِِي  ٣و ِِف خنقِكه ووا يت
ٍ
ۡرض ٓأَلي ي
ي
ّ ۡ ََ
اۡ َ اَ َ َ ٓ َ ََ اُ َ ا َ ٓ
ۡ َ
َ
ۡ
َ
يُِق ٌُِِن َ ٤وٱخخِل َٰ ِف ٱۡل ِل وٱنلُارِ ووا أًزف ِل ٱَّلل وِي ٱلصىاٱِ وِي رِز يق ۡأحيا ةٍِِ
ّ َ َٰ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّ ٞ
َۡ َ َۡ َ َۡ َ ََ
ۡ
(ّ)
يف ٱلرِيحِ ٱ يج م ِقِمي يعقِنِن }٥
ۡص ِ
ٱۡلۡرض بعد مِح ُِا وح ِ

و
كحسن ذلك ١تا طاؿ الكالـ كما تعاد (إ ٌف) إذا
ٌ
ككجو إذل أف (آيات) أعيدت للتأكيد ٌ
طاؿ الكالـ ؛ فػ(آيات) األخَتة ىي األكذل ،كإ٪تا تكوف حجة لو كاف الثاين غَت األكؿ ،كأما
من رفع كليست (آيات) عنده مكررة للتأكيد فقد عطف على عاملُت نصب أك رفع ،فإذا رفع
فقد عطف (آيات) على االبتداء  ،كاختالفنا على (يف) ،كذلك عامالف ،كلكنو إذا قصد
التكرير رفع أك نصب زاؿ العطف على عاملُت(ْ)،كأضاؼ ابن السراج حجة أخرل ىي أ ٌف
مسموع من العرب ،كلو جاز العطف على عاملُت
العطف على عاملُت خطأه يف القياس غَت
و
ى
ٞتاز على ثالثة كأكثر من ذلك.

(ٓ)

(ُ) النساء، ُ:انظر الربىاف يف علوـ القرآف ُُْٓ/
(ِ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٖٗ -ُٕٗ/
(ّ) اٞتاثية ٓ ، ْ ، ّ :
(ْ) انظر األصوؿ ِٕٓ -ْٕ/
(ٓ) انظر ا١تصدر نفسو ِٕٓ/
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باإلضافة إذل ما ذكره يف صدر ا١تسألة من أ ٌف حرؼ العطف نائب عن العامل ،كلو
رفعا كنصبنا الستحاؿ األمر.
عطف على عاملُت كل منهما يؤدم ن
عمال ٥تتل نفا ن
كقد احتج هبذين الوجهُت العكربم(ُ).
ك٦تن قاؿ من ا١تتأخرين ٔتنع العطف على معمورل عاملُت -باإلضافة للعكربم:-
الفارسي(ِ) ،كاٞترجاين(ّ) ،كابن يعيش(ْ).
كقد علٌل ابن السراج منع بعض الًتاكيب بعدـ جواز العطف على عاملُت كقولو:
و
بذاىب كال خاروج زي هد)  ،فتجر بالباء كيرتفع زيد بػ(ليس)
" كال ٭تسن ( ،ليس عبد ا﵁
ال٬توز ىذا ألنك قد عطفت بالواك على عاملُت كإ٪تا تعطف حركؼ العطف على عامل
كاحد ،كلكن تقوؿ( :ليس زي هد ٓتاروج كال و
ذاىب أىخوه)  ،فتجرم (ذاىبنا) على ( خارج ) كترفع
األخ بػ(ذاىب) ؛ ألنو ملبس بػ( زيد ) كىو من سببو  ،فكأنك قلت ( :ليس زيد بذاىب كال
خارج )  ،كلو ٛتلت ( األخ ) على ( ليس )  ،دل ٬تز ،من أجل أنك تعطف على عاملُت ،
على (ليس) كىي عاملة كعلى (الباء) كىي عاملة "(ٓ) .
كبُت اٟتجة يف عدـ جواز العطف على معمورل عاملُت.
ٌ
كىكذا تبُت من ىذا الفصل اىتماـ ابن السراج ٔتسائل التقدمي كالتأخَت ،كالعطف ا١تتعلقة
بالعامل؛ ١تا يًتتب على ذلك من أثر تطبيقي يف إجازتو لبعض الًتاكيب كمنع بعضها رابطنا
ذلك بالعامل .

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر اللباب ُّّْ/
انظر اإليضاح العضدم ُُِ
انظر ا١تقتصد َُْْ -ّْٗ/
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٗٗ -ُٖٗ /
األصوؿُُٗ-َٗ/
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انفظم انثبنث :
أثش انؼبيم ف ٙثؼـض انقـضبٚب انُحٕٚخ،
ويضم المباحث اآلتية:
المبحث األول :أثر العامل في الحدود والتعريفات.
المبحث الثاني :أثر العامل في المعنى  ،واإلعراب.
المبحث الثالث :أثر العامل في التقدير.
المبحث الرابع :أثر العامل في التعليل.
المبحث الخامس :أثر العامل في االحتجاج والترجيح.
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انًجحث األٔل :أثش انؼبيم ف ٙانحـذٔد ٔانزؼـشٚفبد(ُ).
أدرؾ النحاة أ٫تية ا١تصطلح كبيانو يف فهم كتيسَت ىذا العلم  ،كقد استخدموا اٟتد
كالتعريف ٔتعٌت كاحد(ِ) للداللة على حقيقة الشيء(ّ) كماىيتو  ،كييع ٌد العامل أحد األساليب
اليت استخدموىا يف ٖتديد ماىية بعض ا١تصطلحات النحوية ؛ إذ لو دل يكن حقيقة مهمة ١تا
بيٌنوا بو مصطلحاهتم ،كمن أكلئك النحاة ابن السراج  ،كمن ىذه ا١تصطلحات:

 اإلػـشاة(:)4
قاؿ  -عنو -ابن السراج :
" كالضرب الثاين(ٓ) من التغيَت :ىو الذم يسمى اإلعراب :كىو ما يلحق االسم ،كالفعل
أٛتر)،
بعد تسليم بنائهما كنضد حركفهما ٨ ،تو قولك( :ىذا ه
أٛتر) ك( رأيت ن
حكما ك ى
حكم ك ي
و
أٛتر) ،ك(ىذاف حكماف كرأيت حكمُت) ،ك(ىؤالء حكموف ،كرأيت
ك( مررت ْتكم ك ى
حكمُت) ،ك(مررت ْتكمُت) ،ك(ىو يضرب ،كلن يضرب ،كدل يضرب) ،ك(٫تا يضرباف كلن
حكما كيضرب) دل
يضربا كدل يضربا) ،ك(ىم يضربوف كلن يضربوا ،كدل يضربوا) ،أال ترل أف ( ن
يىػ يزٍؿ ًمن حركاهتما كحركفهما شيء ،فسموا ىذا الصنف الثاين من التغيَت الذم يقع لفركؽ
و
كمعاف ٖتدث (إعرابنا)"(ٔ).
ضرب من التغيَت ٖتدثو العوامل الداخلة
فقد تبُت من كالـ ابن السراج عن اإلعراب أنو ٍ
على األٝتاء ا١تتمكنة كاألفعاؿ ا١تضارعة ،يفهم ذلك من فحول كالمو ،ك٦تا أكرده من األمثلة،
أيضا -نظرية العامل يف النحو العر،ي للدكتور مصطفى ٛتزة  ،كقد ٖتدث عن ذلك يف مبحث ٝتاه :تدخل
(ُ) انظر  -ن
نظرية العامل يف ٖتديد التعريفات كاٟتدكد  ،كذكر ٪تاذج من تعريفات النحاة ا١تشتملة على اإلعماؿ.
انظرِْٓٓ-من الكتاب نفسو.
(ِ) انظر شرح كتاب اٟتدكد يف النحو للفاكهي ْٗ
(ّ) انظر اإليضاح يف علل النحو ْٔ
(ْ) اإلعراب لغةن  :مصدر أعرب ؛ أم أباف  ،كمنو أزاؿ عرب الشيء  ،كىو فساده .انظر شرح األمشوينُُْ/
أما يف االصطالح النحوم ؛ فسيتبُت يف ا١تنت أعاله.
(ٓ) ٖتدث ابن السراج قبل عن التغيَت الذم ٭تدث يف األٝتاء كاألفعاؿ ؛ فالتغيَت األكؿ :التغيَت الصريف ،أما الثاين :فهو
اإلعراب -كما بػي ٌُت ىنا -أما الذم ال يتغَت فهو ا١تبٍت  ،أما اٟتركؼ فتغَت كال تتغَت ،كما ٌبُت ابن السراج.
(ٔ) األصوؿُْْ/
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مستقصينا فيها ضركب اإلعراب من رفع كنصب كجر ،باٟتركات كاٟتركؼ،كذلك تناكؿ الفعل
أيضا -خا٘تنا تعريفو ببياف الغاية من
ا١تضارع يف الرفع كالنصب كاٞتزـ باٟتركات كاٟتركؼ  -ن
اإلعراب كىي بياف الفركؽ بُت ا١تعاين.
كيتضح ربط ابن السراج لإلعراب بالعامل عندما يتحدث -يف موضع آخر -عن اٞتملة
اليت ال ٤تل ٢تا من اإلعراب مبيننا أهنا ال موضع ٢تا من ا ًإلعراب بعامل يعمل فيها من فعل كال
حرؼ (ُ).
صرح  -يف كتابو ا١توجز(ِ)ٔ -تا ٭تدثو العامل من أثر يف تغيَت حركات اإلعراب بقولو:
كقد ٌ
" اإلعراب أف يتعاقب آخر الكلمة حركات ثالث :ضم كفتح ككسر ،أك حركتاف منهما فقط،
أك حركتاف كسكوف باختالؼ العوامل ،فإذا زاؿ العامل زالت اٟتركة أك السكوف "(ّ).
كبالرجوع للكتاب تبُت أف ابن السراج اقتفى أثر سيبويو حينما أ١تح إذل أ ٌف ي٤ت ًدث التغيَت
يف اإلعراب إ٪تا ىو العامل ،يفهم ذلك من كالمو يف باب ٣تارم أكاخر الكلم من العربية،
حينما تعرض للفرؽ بُت ا١تعرب كا١تبٍت ،حيث قاؿ " :كىي ٕترم على ٙتانية ٣تا ور :على النصب
الضم كالكسر كالوقف.
كاٞتر كالرفع كاٞتزـ  ،كالفتح ك ٌ
ضرب
معهن يف اللفظ أربعةي أضرب:
فالنصب كالفتح يف اللفظ ه
كىذه اجملارم الثمانيةي ى٬ت ٌ
ي
الضم ،كاٞتزـ كالوقف.
اٞتر كالكسر فيو ضرب كاحد ،ككذلك الرفع ك ٌ
كاحد ،ك ٌ
دث فيو
ضرب من ىذه األربعة لما يُ ِح ُ
ذكرت لك ٙتانية ٣تا ور؛ ألفيػٌر ىؽ بُت ما يدخلو ٌ
كإٌ٪تا ي
اٟترؼ بناءن ال يزكؿ عنو
العامل  -كليس شيءه منها إال كىو يزكؿ عنو  -كبىػ ٍُت ما يػيٍبػ ىٌت عليو
ي
ُ

(ُ) انظر األصوؿ ُِّٔ، ِِٔ/
نقال عن كتاب اٞتهود اللغوية
(ِ) رغم ما بذلت من جهود دل أعثر على كتاب ا١توجز  ،كىذا النص من ا١توجز لكن ن
البن السراج  ،جملدم إبراىيم يوسف.
نقال عن ا١توجز ِٖ .
(ّ) أكرد ىذا النص صاحب اٞتهود اللغوية  ،البن السراج ُّّ ُّْ-ن
فالذم يدخلو ثالث حركات االسم ا١تعرب ٨ ،تو( :زي هد  ،كزيدا  ،كز و
يد)  ،أما الذم يدخلو حركتاف فقط فا١تمنوع من
ن
اىيم ) أما الذم يدخلو حركتاف كسكوف فالفعل ا١تضارع.
اىيم  ،كمررت بإبر ى
اىيم ،كرأيت إبر ى
الصرؼ٨ ،تو(:ىذا إبر ي
كذا بينو ابن السراج يف ا١تصدر نفسو.
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ضرب من اللفظ يف اٟترؼ ،كذلك
لغَت شيء
ى
لكل منها ه
أحدث ذلك فيو من العوامل ،اليت ٌ
اٟترؼ حرؼ اإلعراب "(ُ).
ي
كقد مثٌل كالـ ابن السراج عن اإلعراب مرحلة مهمة من مراحل ىذا التعريف ؛ ٦تا جعل
من جاء بعده ٭تذك حذكه ،كتلميذه الفارسي الذم ح ٌد اإلعراب بقولو:
رجل  ،كرأيت
" اإلعراب :أف ٗتتلف أكاخر الكلم الختالؼ العامل مثاؿ ذلك  :ىذا ه
رجال  ،كمررت و
برجل ،فاآلخر من ىذا االسم قد اختلف باعتقاب اٟتركات على آخره،
ن
كاعتقاب ىذه اٟتركات ا١تختلفة على اآلخر إ٪تا ىو الختالؼ العوامل"(ِ).
عرفو اٞتزكرل؛
مث تناكؿ النحاة ىذا التعريف كجعلوا العامل حقيقة ال تنفصل عنو ؛ ك٦تن ٌ
تقديرا ،
فقاؿ ":اإلعراب  :تغَت أكاخر الكلم ؛ الختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظنا  ،أك ن
كفائدتو الداللة على ا١تعٌت اٟتادث بالعامل "(ّ) .
كمن أشهر تعريفاتو تعريف ابن ىشاـ حيث عرفو بقولو  ":أثر ظاىر أك مق ٌدر ٬ ،تلبو

العامل يف آخر االسم ا١تتم ٌكن كالفعل ا١تضارع "(ْ).
 انـًـجزـذأ:

قاؿ  -عنو -ابن السراج:
" ا١تبتدأ :ما جردتو من عوامل األٝتاء كمن األفعاؿ كاٟتركؼ ،ككاف القصد فيو أف ٕتعلو
أكال و
لثاف مبتدأ بو دكف الفعل يكوف ثانيو خربه كال يستغٌت كاحد منهما عن صاحبو  ،ك٫تا
ن
أبدا ")ٓ(.
مرفوعاف ن
تبُت أف ابن السراج بٌت تعريفو ىذا على العامل ،فقولو" :ما جردتو من عوامل األٝتاء كمن
ٌ
األفعاؿ كاٟتركؼ" ؛ أم ٕتريد االسم من العوامل اللفظية  ،كجعل ذلك أكؿ ما ٯتيز ا١تبتدأ عن
غَته من األٝتاء ا١ترفوعة األخرل حيث تشًتؾ مع ا١تبتدأ يف الرفع  ،ىذه األٝتاء :ا٠ترب،
(ُ) الكتاب ُُّ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

اإليضاح العضدم ُُ
اٞتزكلية ٕ
شرح شذكر الذىب البن ىشاـ ِِ
األصوؿ ُٖٓ/
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كالفاعل  ،كنائب الفاعل ،كاسم كاف كأخواهتا  ،كخرب إ ٌف كأخواهتا ،كخرب (ال) النافية للجنس ،
كاسم األدكات اليت تعمل عمل( ليس ) (ُ)؛ فا١ترفوعات سول ا١تبتدأ ،يرفعت بعامل لفظي،
فالفعل عمل يف الفاعل  ،كنائبو  ،ككذلك الفعل الناسخ عمل يف اٝتو ،كاٟترؼ الناسخ عمل
يف خربه ،كما ٛتل على ( ليس ) يف اسم (ما)  ،ك(إ ٍف)  ،ك(ال)  ،ك(الت) العاملة عملها.
كقد أ ٌكد على ذلك بقولو ":ا١تبتدأ رفع باالبتداء"؛ أم بعامل معنوم ،ك"ا٠ترب رفع هبما"
و
مسبوؽ ،كلكنو
أم باالبتداء كا١تبتدأ ؛ أم بعامل معنوم متق وو بآخر لفظي ،كبُت أف ا١تبتدأ غَت
يمعرض للعوامل كحينها يتغَت حكمو.
موض نحا ذلك باألمثلة،
كفرؽ ٌبُت ا١تبتدأ كالفاعل مبيٌػننا أف الفاعل مبتدأ باٟتديث قبلوٌ ،
ٌ
(ِ)
٨تو ( :زيد منطلق ،كينطلق زيد ) .
كقد أخرج الفاعل بقولو -يف اٞتزء اآلخر من التعريف نفسو ":-ككاف القصد فيو أف ٕتعلو
أكال و
لثاف مبتدأ بو دكف الفعل يكوف ثانيو خربه ".
ن
كْتده ىذا ٮترج ا١تضارع إذ يرتفع  -عند الكوفيُت ،كمن أخذ بقو٢تم من ا١تتأخرين-
بتجرده من حركؼ النصب كاٞتزـ ،ىذا مع كونو يرل أف ا١تضارع إ٪تا ارتفع ١توقعو موقع االسم،
فكأنو راعى قوؿ الكوفيُت فتحرز منو.
قائال " :كقد تدخل على
فبُت أهنا ال تغَت ا١تبتدأ  ،ن
أما ما دل يكن من عوامل األٝتاء ؛ ٌ
ا١تبتدأ حركؼ ليست من عوامل األٝتاء  ،فال تزيل ا١تبتدأ عن حالو ،كػ(الـ) االبتداء كحركؼ
االستفهاـ ك(أما) ك(ما) إذا كانت نافية يف لغة بٍت ٘تيم كأشباه ذلك "(ّ).
فع ؛
كعرفو سيبويو بقولو " :فا١تبتدأ كل اسم ابتيدئ لييبٌت عليو ه
كالـ  ،كا١تبتدأ كا١تبٍت عليو ر ه
ٌ
ٔتبٍت عليو ؛ فا١تبتدأ األكؿ كا١تبٍت ما بعده عليو فهو مسنىد كمسنىد
فاالبتداء ال يكوف إال ٍّ
إليو"(ْ).
يصرح  -يف ىذا التعريف -بتجرد ا١تبتدأ من العوامل اللفظية ،كلكنو
ييالحظ أف سيبويو دل ٌ
(ُ) انظر شرح شذكر الذىب البن ىشاـ ُُٕٖٓ -
(ِ) انظر األصوؿ ُٖٓ/
(ّ) ا١تصدر نفسو ُُٔ/
(ْ) الكتاب ُِِٔ/
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يف نص آخر -يف باب ا١تسند كا١تسند إليو -يفهم من كالمو ىذا القوؿ بتجرد ا١تبتدأ من
العوامل  -كقد فهمو السَتايف كذلك(ُ) -حيث قاؿ سيبويو:
أكؿ أحوالو االبتداء  ،كإ٪تا يىدخل الناصب كالرافع سول االبتداء كاٞتار
" كاعلم أف االسم ي
على ا١تبتدأ.
أال ترل أف ما كاف مبتدأ قد تىدخل عليو ىذه األشياء حىت يكوف غَت مبتدإو  ،كال تصل
إذل االبتداء ما داـ مع ما ذكرت لك إال أف تدعو"(ِ).
لعل ابن السراج فهم ىذا من سيبويو ؛ فصاغو تعري نفا للمبتدأ  ،فجرل ذلك عند النحاة
ك ٌ
كالعكربم  ،كابن عقيل  ،كابن جٍت(ّ) ،كابن يعيش(ْ) كما سيأيت.
كعلى و
كل ي ًرد على تعريف ابن السراج الفاعل ا١ترفوع بفعل مق ٌدر٨ ،تو( :إ ٍف زيد خرج
خرجت) ؛ ٦تا جعل العكربم ٭تد ا١تبتدأ بقولو " :كا١تبتدأ :ىو االسم اجملرد من العوامل اللفظية
كتقديرا ا١تسند إليو خرب أك ما يسد مسده.
لفظنا
ن
يدا) ٣ترد من العوامل لفظنا ال
كفيو احًتاز من قولك( :إ ٍف زي هد خرج خرجت)  ،فإف (ز ن
تقديرا ،إذ التقدير( :إ ٍف خرج زيد)  ،فهو فاعل "(ٓ) .
ن

قائال:
يخر ن
ككرد عند ابن عقيل خاصية ٕترد ا١تبتدأ من العوامل اللفظية مع احًتازات أ ى
٣تردا عن العوامل اللفظية غَت الزائدة كما
" فالعامل يف ا١تبتدأ معنوم  :كىو كوف االسم ن
أشبهها.
درىم) ؛ فبحسبك  :مبتدأ كىو ٣ترد عن العوامل
كاحًتز بغَت الزائدة من مثل (ًْت ٍسبً ى
ك ه
اللفظية غَت الزائدة  ،كدل يتجرد عن الزائدة ؛ فإف الباء الداخلة عليو زائدة  ،كاحًتز ( بشبهها )
من مثل ( يرب و
قائم ) ؛ فرجل :مبتدأ  ،كقائم خربه ؛ كيدؿ على ذلك رفع ا١تعطوؼ
رجل ه
ب و
قائم كامرأةه )"(ٔ) .
عليو٨ ،تو ( :ير ٌ
رجل ه
(ُ) انظر شرح الكتاب للسَتايف ُُٕٓ/
(ِ) الكتابُِْ-ِّ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

اللمع ِٗ
شرح ا١تفصل البن يعيشُُِِ/
اللبابُُِْ/
شرح ابن عقيلَُُِ/
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 اصـى انـفـبػــم:
قاؿ ابن السراج  -يف معرض شرحو السم الفاعل العامل عمل الفعل:-
" اسم الفاعل الذم يعمل عمل الفعل ،ىو الذم ٬ترم على فعلو  ،كيطٌرد القياس فيو،
ك٬توز أف تنعت بو اٝتنا قبلو نكرة كما تنعت بالفعل الذم اشتق منو ذلك االسم  ،كيذ ٌكر
كيؤنٌث كتدخلو األلف كالالـ ،ك٬تمع بالواك كالنوف ،كالفعل إذا قلت :يفعلوف ٨ ،تو( :ضارب
كآكل كقاتل) ٬ ،ترم على :يضرب فهو ضارب ،كيقتل فهو قاتل  ،كيأكل فهو آكل"(ُ).
دؿ
ٌبُت ابن السراج من خالؿ األمثلة اليت ساقها أ ٌف اسم الفاعل يعمل عمل فعلو إذا ٌ
على اٟتاؿ كاالستقباؿ.
يدا ،إذا أردت ( و
بضارب) ما
بل أ ٌكد على ذلك يف موضع آخر ":تقوؿ :ىذا
ضارب ز ن
ه

أنت فيو أك ا١تستقبل كمعٌت الفعل ا١تضارع لو.)ِ("..
كبالرجوع للكتاب يتبُت أف سيبويو  -كإف دل ٭تده  -يػي ٍع ًمل اسم الفاعل عمل فعلو يف
اٟتاؿ كاالستقباؿ ،إذا جرل ٣ترل الفعل ا١تضارع يف العمل كا١تعٌت منونا(ّ)؛ فجاء ابن السراج
كتأثر بو.
قائال -بعد ذكره ألنواع اسم
كنص على ذلك
مستفيدا ٦تن سبقو ،ن
ن
كجاء بعده الفارسي ٌ
الفاعل " : -فالذم يعمل عمل الفعل ما كاف للحاؿ أك االستقباؿ دكف ما مضى ،كإ٪تا أعمل
اسم الفاعل عمل الفعل إذا كاف جارينا عليو يف حركاتو كسكونو  ،كتأنيثو كتذكَته  ،كإنو يي ٌثٌت
ك٬تمع بالواك كالنوف أك األلف كالتاء كما تلحق األفعاؿ عالمة التثنية كاٞتمع "(ْ).
قائال " :كاسم الفاعل يعمل عمل
ك٦تن ٨تا ىذا النحو يف تعريف اسم الفاعل الز٥تشرم ن
غدا).
الفعل إذا كاف ٔتعٌت اٟتاؿ أك االستقباؿ٨ ،تو( :زي هد
عمرا اليوـ ،أك ن
ه
ضارب غالمو ن
و
أمس  ،دل ٬تز إال إذا أيريد بو حكاية و
كلو قلتً :
ماضية "(ٓ).
حاؿ

(ُ) األصوؿ ُُِِ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ا١تصدر نفسو ُُِٓ/
انظر الكتابُُْٔ/
اإليضاح العضدم ُُْ
األ٪توذج يف النحو ِٓ
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 انًفؼـٕل ثّ:
قاؿ ابن السراج – يف شرح ا١تفعوؿ بو:-
ب كقتل) قيل لو :ىذا
"كاعلم :أف ىذا إ٪تا قيل لو مفعوؿ بو؛ ألنو ١تا قاؿ القائل (:ى
ضىر ى
الفعل ٔتن كقع؟ فقاؿ(:بز و
يد أك بعمروك)؛ فهذا إ٪تا يكوف يف ا١تتعدم"(ُ).
ٍ
معتمدا على العامل كما ىو مالحظ من كالمو.
فقد ٌبُت ابن السراج معٌت ىذا ا١تصطلح
ن
كأفاد من ذلك الز٥تشرم حده الذم اشتهر كتناقلو النحاة ؛ حيث قاؿ:

" ا١تفعوؿ بو :

عمرا)،
ىو الذم يقع عليو فعل الفاعل يف  ،مثل( :قولك ضرب زي هد ن

ك(بلغت البلد).
كىو الفارؽ بُت ا١تتعدم من األفعاؿ كغَت ا١تتعدم"(ِ).

 انًفؼـٕل نّ:
قاؿ ابن السراج:
مصدرا  ،كلكن العامل فيو فعل غَت مشتق منو  ،كإ٪تا
" اعلم :أف ا١تفعوؿ لو ال يكوف إال
ن
حذار الشر ،كجئتك ٥تافةى فالف
يذكر؛ ألنو عذر لوقوع األمر٨ ،تو :قولك :فعلت ذاؾ ى
(فجئتك) غَت مشتق من (٥تافة) فليس انتصابو ىنا انتصاب ا١تصدر بفعلو الذم ىو مشتق
منو٨ ،تو( :خفتك) مأخوذة من ٥تافة كجئتك ليست مأخوذة من ٥تافة  ،فلما كاف ليس منو
أشبو ا١تفعوؿ بو الذم ليس بينو كبُت الفعل نسب "(ّ).
فبُت ابن السراج اختالؼ العامل يف ا١تفعوؿ لو عن ا١تصدر (ا١تفعوؿ ا١تطلق) ،مبيننا أف
ٌ
مصدرا إال أنو ليس مشت نقا منو  ،كأ ٌف ا١تفعوؿ لو
ا١تفعوؿ لو ليس كا١تفعوؿ ا١تطلق  ،كإف كاف
ن
عذر لوقوع الفعل.
كجاء عند سيبويو  -يف باب ٝتاه ىذا باب ما ينتصب من ا١تصادر ألنو عذر لوقوع األمر:-

(ُ) األصوؿ ُُُٕ/
(ِ) ا١تفصل َٔ
(ّ) األصوؿ َُِٔ/
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ً
لت كذا
"
ىج ىل كذا ككذا  ،فهذا كلو يىنتصب ألنو مفعوؿ لو  ،كأنٌو قيل لو :دلى فىػ ىع ى
ي
كفعلت ذاؾ أ ٍ
الالـ ىع ًم ىل فيو ما قبلو "(ُ).
ككذا ؛ فقاؿ :لكذا ككذا  ،كلكنو لى ٌما طىىر ىح ى
فلسيبويو السبق يف كضع ا١تصطلح كبيانو  -كإف دل يربزه عنوانا  -أما ابن السراج فقد أفاد من
سيبويو يف استخالص اسم ا١تصطلح من كالمو  ،ككذلك أفاد من شرحو  ،كزاد عليو التفريق
بُت ا١تفعوؿ لو كا١تفعوؿ ا١تطلق ا١تشتق من فعلو.
مصدرا،
كحذا ابن جٍت حذك ابن السراج فقاؿ  " :اعلم أف ا١تفعوؿ لو ال يكوف إال
ن
فعال من غَت لفظو  ،كإ٪تا يذكر ا١تفعوؿ لو ؛ ألنو عذر كعلة لوقوع الفعل
كيكوف العامل فيو ن
طمعا يف برؾ كقصدتك ابتغاءن ١ترضاتك؛ أىم زرتك للطمع كقصدتك لالبتغاء"(ِ).
تقوؿ :زرتك ن

 انًفؼـٕل يؼّ:
قاؿ ابن السراج  -يف شرح ا١تفعوؿ معو :-
" اعلم :أف الفعل إ٪تا يعمل يف ىذا الباب يف ا١تفعوؿ بتوسط الواك ،كالواك ىي اليت دلت
على معٌت (مع) ؛ ألهنا ال تكوف يف العطف ٔتعٌت (مع) "(ّ).
فقد ٌبُت ابن السراج أف ا١تفعوؿ معو يعمل فيو الفعل بتوسط الواك اليت ٔتعٌت (مع) ،كىذا
ما ميٌز ىذا النوع عن غَته من ا١تفعوالت  ،ككما ىو مالحظ أ ٌف ابن السراج أقاـ شرحو ٢تذا
قائال:
ا١تصطلح على العامل  ،ك٦تن تبعو يف توظيف العامل يف بياف ىذا ا١تصطلح ابن عقيل ن
" ا١تفعوؿ معو :ىو االسم ا١تنتصب بعد كاك ٔتعٌت (مع)  ،كالناصب لو ما تقدمو من الفعل
أك شبهو"(ْ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الكتاب ُّٔٗ/
اللمع َٓ
األصوؿ َُِٗ/
شرح ابن عقيل َِِِ/

130

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

 ا ْن ًُ ْهغـٗ:

ح ٌد ابن السراج اٟترؼ ا١تلغى بقولو:
معموال فيو حىت يػيٍلغىى من اٞتميع كأ ٍف
عامال كال
ن
" كحق الٍ يم ٍلغىى -عندم -أ ٍف ال يكو ىف ن
يكوف دخوليو كخركجو ال ي٭تدث معٌت غَت التأكيد "(ُ).
صرح ابن السراج بعدـ عمل ا١تلغى يف غَته أك عمل غَته فيو  ،كأنو ال يؤثر يف الكالـ عند
ٌ
حذفو كعند بقائو ،كإذا بقي ال ي٭تدث غَت التأكيد.
كاستنكر القوؿ بزيادة بعض اٟتركؼ مع أهنا خافضة ،كأهنا تدخل و
١تعاف؛ فمن ذلك :
( ليس زي هد بقائ وم ) ،مبيٌػننا أف الباء دخلت لتؤكد النفي ،ك( ما من و
رجل يف الدار ) مبيٌػننا
أف (من) دخلت لتبُت أ ٌف اٞتنس كلو منفي ،كذكر أمثلة للملغاة٨ ،تو( :ال) شبهوىا بػ(ما)،

عمرك) كنص على أهنا لغو(ِ).
٨تو( :ما قاـ زي هد كال ه
كنقل عنو ابن يعيش تعريفو اآلنف الذكر كما نقل استغرابو اٟتكم بزيادة بعض اٟتركؼ
مع أهنا عاملة  ،كدخلت و
١تعاف غَت التأكيد(ّ).
كيف ختاـ ىذا ا١تبحث يظهر جليًّا استثمار ابن السراج لنظرية العامل يف إيضاح بعض
مهما من فكر ابن السراج النحوم.
التعريفات النحوية ٦ ،تا يدؿ على أهنا تشغل حيٌػنزا ن

(ُ) األصوؿِِٓٗ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسو ِِٓٗ/
(ّ) انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ٕٕٓ/
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انًجحث انثبَ :ٙأثش انؼبيم ف ٙانًؼـُٗ ٔ ،اإلػـشاة:
ً
٤تددات ا١تعٌت ؛ فهو الفارؽ بُت ا١تعاين ا١تتكافئة يف اللفظ  ،فلواله
أحد أى ًم
اب ى
يعد اإلعر ي
تعجب من استفهاـ ،كال صدر من
ما يميٌز فاعل من مفعوؿ ،كال مضاؼ من منعوت ،كال
ه
نعت من تأكيد ؛ فبو ي٘تيز ا١تعاين كييوقف على أغراض ا١تتكلمُت(ُ).
مصدر ،كال ه
أثر عن العامل؛ كعلى ىذا فالعامل ىو ا١تؤثر يف اإلعراب ،كمن ىمث ا١تعٌت كذلك
كاإلعراب ه
ألف العامل يعد شرطنا ضركريًّا لضبط اإلعراب يف اٞتملة العربية ،باعتباره" ما أكجب كوف آخر
٣تركرا ،أك ساكننا "(ِ).
الكلمة ن
مرفوعا  ،أك منصوبنا  ،أك ن
كقد أكرد ابن السراج ما يؤكد ىذه القضية  ،من ذلك ما يأيت:

 اخزالف انًضبسع ثؼـذ انٕأ ف ٙانًؼـُٗ ٔاإلػـشاة:
قاؿ ابن السراج :
" الواك تنصب ما بعدىا يف غَت الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء  ،كإ٪تا تكوف
كذلك إذا دل ترد اإلشراؾ بُت الفعل كالفعل ،كأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذم
قبلها  ،كما كاف يف الفاء  ،كأضمرت (أ ٍف) كتكوف الواك يف ٚتيع ىذا ٔتعٌت (مع) فقط ،كذلك
ً
كشر ً
ب الل ً
قولك ( :ال ً
نب ،فإ ٍف
السمك
تأكل
ى
كتشرب ى
اللنب )؛ أم :ال ٍ
ى
ٕتمع بُت أك ًل السمك ي ٍ
هناه عن كل ك و
اللنب على و
احد منهما على و
حاؿ قاؿ :كال ً
حاؿ "(ّ).
تشرب ى
فقد ٛتل ابن السراج حكم ا١تضارع الواقع بعد الواك على ا١تضارع الواقع بعد الفاء؛
فالفعل الواجب الواقع بعد الواك إذا دل يرد ا١تتكلم اإلشراؾ بُت الفعل األكؿ كالفعل الثاين يف
ا١تعٌت ؛ فيضمر (أ ٍف) بعد الواك اليت ٔتعٌت (مع) ضاربنا بعض األمثلة منها ا١تثاؿ ا١تشتهر بُت
النحاة( :ال ً
اللنب)  ،مبيننا أف نصب الفعل الثاين ا١تعٌت من كرائو عدـ
السمك
تأكل
ى
كتشرب ى
ى
كش ٍرب اللنب  ،أما إذا جزـ الفعل ا١تعطوؼ فكأنو هناه أف يأكل
اٞتمع بُت أكل السمك ي
حاؿ  ،أك يشرب اللنب على كل و
السمك على كل و
حاؿ ،كما بُت ذلك سيبويو كا١تربد من
(ُ) انظر الصاحيب ُّّْْ ،
(ِ) العوامل ا١تئة  ،شرح األزىرم ّٕ
(ّ) األصوؿ ُِْٓ/
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قبل(ُ).
بعد -ىذا ا١تثاؿ مبينُت ما ٬توز فيو من و
أكجو إعرابية  ،كما ٭تمل
كقد تناكؿ النحاة  -من ي
كجو من معٌت ؛ فأجازكا فيما بعد الواك( تشرب) ثالثة و
كل و
أكجو(ِ):
األكؿ :اٞتزـ  ،على التشريك بُت الفعلُت ( تأكل ) ك( تشرب ) يف النهي عن كل ك و
احد
ً
منهما على حدة ٨ ،تو (:ال ً
كتشرب(ّ) اللنب ).
تأكل السمك
تأكل السمك كال ً
كيكوف ا١تعٌت  :ال ً
تشرب اللنب .كالواك  -ىنا -عاطفة.
الثاين :النصب على معٌت النهي عن اٞتمع بينهما ٨ ،تو ( :ال ً
كتشرب
تأكل السمك
ى
اللنب) ؛ أم ال يكن منك أكل السمك مع يش ٍرب اللنب ؛ فينصب الفعل (تشرب) بػ(أ ٍف)
مضمرة ؛ فيكوف النهي عن اٞتمع بينهما  ،كلو أف يفعل كل كاحد منهما على انفراد .
كالواك  -ىنا -كاك ا١تعية.
الثالث :الرفع على إضمار مبتدأ ٨ ،تو( :ال ً
رب اللنب)؛ أم كأنت
تأكل السمك كتش ي
تشرب اللنب.
كالواك  -ىنا -لالستئناؼ.
كالتمييز بُت ىذه ا١تعاين ا١تختلفة ال يكوف إال باإلعراب ؛ كمعلوـ أ ٌف حر ً
كات اإلعراب
أثر للعامل ؛ فالعامل كراء كل ىذه التغيَتات يف اٟتركات اإلعرابية ا١تميزة للمعاين ؛
نتيجةه ك ه
فعلى األكؿ (اٞتزـ) العامل يف الفعل (تشرب)( :ال) الناىية بواسطة الواك -على الصحيح.)ْ(-
كعلى الثاين (النصب) العامل( :أ ٍف) مضمرة.
كعلى الثالث (الرفع) العامل  :ا١تبتدأ كاالبتداء ،إذا قي ٌدر(كأنت تشرب)  ،أما إذا قي ٌدر
ب)؛ فالعامل :االبتداء.
شر ي
(كلك ٍ

(ُ) انظر الكتابّ، ّْ-ِْ/كا١تقتضبِِْ/
(ِ) انظر شرح ابن عقيلُْٕ/كشرح التصريحِِّٖ/كشرح قطر الندلٕٗكشرح شذكر الذىب للجوىرمِّٓٓ /
كالفصوؿ ا١تفيدة َِٗ
ً
منعا اللتقاء الساكنُت.
(ّ) يكسر آخر الفعل ن

(ْ) انظر العامل يف ا١تعطوؼ من ىذا البحث ص ِٕ؛إذ يرل ابن السراج أف العامل يف ا١تعطوؼ حرؼ العطف
بالنيابة.
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أيضا: -
كقاؿ ابن السراج  -ن
ً (ُ)
يم
" ال تىػٍنوى ىع ٍن يخلي وق كتىأًٍيتى ًمثٍػلىوي *** ىع هار ىعلىٍي ى
ك إذا فىػ ىع ٍل ى
ت ىعظ ي
أم ال ٬تتمع أف تنهى كتأيت كلو جزـ كاف ا١تعٌت فاسدان "(ِ).
فنصب ( تأيت )؛ ألف مراده أال ٬تمع بُت النهي كاإلتياف فأضمر (أف) مع الفعل الثاين ،
كلو جزـ ألشرؾ الفعلُت (تنهى) ك(تأيت) يف اٟتكم (النهي) " ،ككاف التقدير :ال تنو عن خلق،
كال ً
تأت مثلو  ،كلو قاؿ ذلك لكاف قد هناه عن شيء ،كهناه أف يأيت شيئنا من األشياء  ،كىو
فلما استحاؿ ىٛتىل الثاين على األكؿ"(ّ) .
٤تاؿٌ .
فهنا يظهر أثر العامل  ،فلو كانت الواك ىي الواك العاطفة ؛ ألشرؾ الفعلُت يف العامل
نفسو (ال الناىية)  ،كٞتيزـ الفعل بعدىا ؛ فيفسد ا١تعٌت ،كحينما كانت الواك ىي كاك ا١تعية اليت
يتنصب بعدىا الفعل بػ ػ ػ(أ ٍف) مضمرة -على رأم ابن السراج كالبصريُت -استقاـ ا١تعٌت.
كمن ىنا قاؿ الكوفيوف بالنصب بالصرؼ ألف الثاين خالؼ األكؿ.

 اخزالف انًضبسع ثؼـذ (حزّٗ) ف ٙانًؼـُٗ ٔاإلػـشاة:
قاؿ ابن السراج :
َ ا َُ َ اُ ُ
(ْ)
" ...قيرئ{ :ح َٰ
يقوؿ) :من نصب جعلو غايةن ،كمن رفع
َّت يقِف ِل
ٱلرشِف ِل} (كحىت ي

حاال "(ٓ).
جعلو ن

(ُ) البيت من ْتر الكامل ،كىو بيت ٥تتلف يف قائلو ؛ فقد نسبو سيبويو لألخطل  ،انظر الكتاب ّ، ِْ-ُْ/
ككذلك كرد منسوبنا لو عند بعض النحاة  ،انظر شرح ا١تفصل البن يعيشْ ، ِّٔ/كشرح التسهيلْ،ّٔ/كلكن دل
أجده يف ديوانو  ،كنيسب أل،ي األسود الدؤرل  ،انظر ديوانو َْْ  ،كنسب للمتوكل الليثي انظر ديوانو ُٖ .
(ِ) األصوؿ ُِٓٓ-ُْٓ/
(ّ) شرح ا١تفصل البن يعيش ِّْٕ -ِّٔ/
دىرا
فعا ،كقرأ الباقوف (حىت ى
(ْ) البقرة  ، ُِْ :قرأ نافع كحده (حىت ي
يقوؿ) ر ن
يقوؿ) نصبنا  ،كقد كاف الكسائي يقرؤىا ن
مضموما يف
رفعا مث رجع إذل النصب .اٟتجة للقراء السبعة ِ . َّٔ-َّٓ/كيف كتاب األصوؿ ذكر (يقوؿ)
ن
ن
ا١ترتُت ،كلكن الذم يظهر أنو خطأ مطبعي كأف األكذل بالنصب ،كالقراءة الثانية بالرفع كما ىو بُت من سياؽ
الكالـ.
(ٓ) األصوؿُِّٓ/
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تبُت من كالـ ابن السراج أف يف اآلية السابقة قراءتُت :الرفع كالنصب ،كا١تعٌت فيهما
ٌ
٥تتلف.
(يقوؿ) بالنصب :فعل مضارع منتصب بػ(أ ٍف) مضمرة.
ى
ك(يقوؿ) بالرفع :فعل مضارع مرتفع بتجرده من الناصب كاٞتازـ.
ي
يقوؿ) يجعلت (حىت) غايةن للزلزلة ؛ فنصبت ٔتعٌت (إذل أ ٍف)،
فعلى قراءة النصب( :حىت ى
الرسوؿ ،فجعل قوؿ الرسوؿ غاية يف خوؼ أصحابو ؛ أم دل
يقوؿ
ي
كالتقدير :كزلزلوا إذل أ ٍف ى
يزالوا خائفُت إذل أف قاؿ الرسوؿ.
يقوؿ) فالفعل داؿ على اٟتاؿ اليت كاف عليها الرسوؿ فيما مضى؛
أما قراءة الرفع( :حىت ي
لذلك دل تعمل (حىت) ؛ ألهنا ال تعمل يف حاؿ  ،كالتقدير :كزلزلوا فيما مضى حىت إف الرسوؿ
(ُ).
يقوؿ مىت نصر ا﵁ ؛ فحكى اٟتاؿ اليت كاف عليها الرسوؿ قبل
ي
كمثل ىذا القوؿ ما بينو سيبويو يف ٨ ،تو( :سرت حىت أدخلها )  :أف من نصب جعل
الدخوؿ غاية  ،كمن رفع  ،فقاؿ ( :سرت حىت أدخليها ) دل ٬تعل الدخوؿ غاية(ِ).
كقد سبق أف ٌبُت ابن السراج أ ٌف (حىت) إذا كليها الفعل تكوف جارة ٔتعٌت (إذل) كتفيد

الغاية ،كتأيت ٔتعٌت ( كي) كتفيد التعليل ،كتكوف عاطفة فَتتفع الفعل بعدىا(ّ).
كإ٪تا نيصب ب ػػ(أ ٍف) مضمرة بعد حىت ال بػ ػػ(حىت) نفسها كما يقوؿ الكوفيوف ؛ ألف (حىت)
قد ثبت أهنا ٗتفض األٝتاء  ،كما يعمل يف األٝتاء ال يعمل يف األفعاؿ ،ككذا العكس.
كال يينصب بعد (حىت) إذا كاف الفعل للحاؿ ؛ ألف (أف) لالستقباؿ ،فال ينصب هبا
الفعل الذم للحاؿ ؛ لئال ٭تدث تناقض بُت العامل كا١تعموؿ ،بل يرفع كإف كانت حاليتو
ليست حقيقية بل ٤تكية(ْ).
كبذا يتبُت أف لغتنا ذات أسرار كحكم  ،تيبُت عن معانيها ٔتا حباىا ا﵁ من نظاـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر الكشف عن كجوه القراءات السبعُ ، َِٗ-ِٖٗ/كالتبياف يف إعراب القرآفُ ، ُِٕ/كا١تقتضب ِِْ/
انظر الكتاب ُِّ/
انظر األصوؿ ُُِٓ/
انظر مغٍت اللبيب ُُُُ -َُُ/
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 اخزالف انًضبسع ثؼـذ انفبء ف ٙانًؼـُٗ ٔاإلػـشاة:
قاؿ ابن السراج  -يف معرض حديثو عن الفاء :-
و
فعال موجبنا على و
موجب ،كإذا
فعل
يقوـ
فيتحدث) ،فقد عطفت ن
ي
" ...فإذا قلت ( :زي هد ي
منفي ،فمىت جئت بالفاء كخالف ما
يقوـ
فيتحدث) ،فقد عطفت ن
ى
قلت( :ما ي
فعال منفيًّا على ٌ
و
فحينئذ ٖتمل األكؿ على معناه ،كينصب الثاين بإضمار
بعدىا ما قبلها ،دل ٬تز أف ٖتمل عليو،
(أ ٍف) كذلك قولك( :ما تأتٍت فتكرمٍت ،كما أزكرؾ فتحدثٍت)  ،ىدلٍ تيًرد ( :ما أزكرؾ كما ٖتدثٍت)،
كلو أردت ذلك لرفعت ،كلكنك ١تا خالفت يف ا١تعٌت فصار ( :ما أزكرؾ فكيف ٖتدثٍت ) ،ك(
ما أزكرؾ إالٌ دل ٖتدثٍت)ٛ ،تل الثاين على مصدر الفعل األكؿ ،كأضمر (أ ٍف) كي يعطف اٝتنا
منك "(ُ).
على اس وم ،فصار ا١تعٌت :ما يكوف زيارةه مٍت
ه
فحديث ى

ٌبُت ابن السراج أ ٌف الفعلُت إذا كانا كاجبُت " ٨تو :األمر كالنهي كاالستفهاـ"(ِ)  ،أك كانا
منفيُت فيعطف الثاين منهما على األكؿ بالفاء ؛ أم يتفقاف يف العامل كمن مث اإلعراب.
و
فحينئذ ٭تمل األكؿ على معناه  ،كالثاين على إضمار(أ ٍف)٨ ،تو( :ما تأتٍت
أما إذا اختلفا
فتكرمٍت) ،ك(ما أزكرؾ فتحدثىٍت) ،كلو رفع الثاين ؛ لكاف العامل فيو العامل يف الفعل األكؿ؛
ى
كألدل ذلك إذل أف يكوف ا١تعٌت فيهما النفي؛ فيصبح ا١تعٌت( :ما أزكرؾ كما ٖتدثٍت) ،كلكن إذا
ٌ
خالف صار ا١تعٌت( :ما أزكرؾ فكيف ٖتدثٍت)  ،ك(ما أزكرؾ ٌإال دل ٖتدثٍت) ؛ فيعطف الثاين
ا١تصدر( :أف كالفعل) على مصدر األكؿ ؛ فيتم ا١تراد؛ فيصَت ا١تعٌت :ما يكوف زيارةه مٍت
فحديث منك.
ه
ً
قائال:
ص
النصب بغَت الواجب  ،ن
كقد ٌبُت دلى يخ ٌ
ي
"كإ٪تا كقع النصب يف باب الواك كالفاء يف غَت الواجب؛ ألنو لو كاف الفعل ا١تعطوؼ عليو
كاجبنا دل يىً ً
نب ا٠تالؼ فيصلح إضمار (أ ٍف)"(ّ).

(ُ) األصوؿُِْٓ-ُّٓ/
(ِ) ا١تصدر نفسو ُِْٓ/
(ّ) ا١تصدر نفسو ُِٓٓ/
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قائال " :اعلم أف ما انتىصب يف باب الفاء ينتصب
كنص سيبويو  -من قبل -على ذلك  ،ن
الفعل األكؿ فيما دخل فيو ،أك يكو يف يف موض ًع
على إضمار (أ ٍف) ،كما دل يىنتصب فإنو يىشرؾ ى
مبتدأ  ،أك مبٍت على مبتدأ  ،أك موض ًع اسم ٦تا سول ذلك"(ُ).
ك٦تن ٌبُت ىذا من ا١تتأخرين :ابن جٍت  ،حيث نبو على أهنم ٗتيلوا يف أكؿ الكالـ معٌت
ا١تصدر؛ فلما كاف األكؿ يف تقدير ا١تصدر ،كا١تصدر اسم دل يسغ عطف الفعل بعده عليو؛ ألف
معا يف تقدير ا١تصدر؛ فجاز عطف اسم
الفعل ال يعطف على االسم  ،كبإضمار(أف) صارا ن
على اسم مث بُت أهنم فعلوا ذلك ١تخالفة الفعل الثاين للفعل األكؿ يف ا١تعٌت ،كذلك أنك إذا
ٚتيعا  ،كلو أردت ذلك  ،لرفعت الفعلُت
قلت( :ما تزكرين فتحدثىٍت)  ،فلم ترد أف تنفيهما ن
ٚتيعا ،كلكنك تريد  :ما تزكرين ٤ت ٌدثنا  ،أم قد تزكرين كلكنك إذا زرتٍت دل ٖتدثٍت  ،فأنت اآلف
ن
قد أثبت الزيارة  ،كنفيت اٟتديث  ،فلما اختلف الفعالف  ،كدل ٬تز العطف على الفعل األكؿ،
أضمركا (أ ٍف) كعطفوا الثاين على األكؿ  ،ك ٌبُت أنو ٬توز معٌت غَت معٌت( :ما تزكرين إال دل
أيضا -معٌت ما تزكرين
ٖتدثٍت) ،فيجوز أف يكوف ا١تعٌت( :ما تزكرين ،فكيف ٖتدثٍت؟) فهذا  -ن
كمعلً نما أف الزيارة لو كانت لكاف
٤تدثنا  ،ألف معناه :لو زرتٍت ٟتدثتٍت ،فيكوف نفينا للزيارة  ،ي
اٟتديث عنها.
ىذا معٌت غَت معٌت رفع (فتح ٌدثيٍت) .فهذا ٣تيء الفعل بعد الفعل(ِ) .

كىكذا يتبُت أنو لو عطف ا١تنفي على ا١تنفي الشًتكا يف النفي ،كلكن عندما ق ٌدر
(أ ٍف) أدل ذلك الختالؼ العامل كمن مث اختالؼ ا١تعٌت كاإلعراب.

(ُ) الكتابِّٖ/
(ِ) انظر سر الصناعة ُِّٖ-ِِٖ/
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 اخزالف اًلصى انٕاقغ ثؼـذ ( كى ) ف ٙانًؼـُٗ ٔ اإلػـشاة:
قاؿ ابن السراج " :كبعض العرب ينشد:
ً ً (ُ)
ت علي ع ىشارم
ىك ٍم عمةن لى ى
كخالةن *** فى ٍد ىعاءي قى ٍد حلىبى ٍ
ك يىا ىجر يير ى
كىم كثَت منهم الفرزدؽ  ،كىذا البيت ينشد على ثالثة أكجو  :رفع كنصب كخفض  ،فإذا
قلت ( :كم و
عمة ) فعلى معٌت ( :يرب )  ،فإف قلت (:كم عمةن ) ؛ فعلى كجهُت :على ما
فرفعت
قلت ( :كم عمةه ) ؛
ى
قاؿ سيبويو يف لغة من ينصب يف ا٠ترب  ،كعلى االستفهاـ  ،فإف ى
علي عشارم) ،أك
ى
أكقعت ( كم ) على الزماف فقلت( :كم ن
يوما عمةه لك كخالةه قد حلبت ٌ
(كم مرنة )  ،ك٨تو ذلك ،كاعلم :أنك إذا قلت (:كم و
عمة ) فلست تقصد إذل كاحدة بعينها،
ككذلك إذا نصبت ،فإف رفعت دل يكن إال كاحدة "(ِ).
تبُت من كالـ ابن السراج  -يف ىذه ا١تسألة-أف االسم الواقع بعد( كم ) -يف قوؿ
ٌ
الفرزدؽ:
كم عمة لك يا جرير كخالة -فيو ثالثة أكجو من اإلعراب:
األكؿ :الرفع٨ ،تو :كم عمةه لك ...
ييرفع االسم على أنو مبتدأ ؛ كابتدئ بو ؛ألنو يكصف باٞتار كاجملركر (لك).
علي عشارم ) يف ٤تل رف وع ؛ خرب ا١تبتدأ  ،كتكوف(كم ) كاقعة على
كٚتلة ( قد حلبت ٌ
و
و
علي عشارم ،كعلى ىذا التقدير
اٟتلبات  ،كالتقدير :كم مرة أك حلبة عمةه لك قد حلبت ٌ
(مفعوال مطل نقا) ؛ كعليو فا١تقصود عمة كاحدة كخالة ال عمات كخاالت
مصدرا
تيعرب(كم)
ن
ن
كثَت و
ات ؛ بل ا١تقصود كثرة اٟتلبات اليت حلبتها خالتو كعمتو.
شهرا عمةه لك ؛
ك٬توز أف تكوف (كم) كاقعةن على الظرؼ ؛ فيكوف التقدير :كم ن
يوما أك ن
فتعرب (كم) و
(مفعوال فيو)؛ كعلى ىذا التقدير يكوف ا١تعٌت :كثرة األياـ أك األشهر
حينئذ ظرفنا
ن
(ُ) البيت من ْتر الكامل ،كىو للفرزدؽ يهجو جر نيرا ،انظر ديوانو ُِّ ،كقولو(:فدعاء) :ىي ا١ترأة اليت اعوجت
مفاصل أصابعها من كثرة اٟتلب ،كيقاؿ :الفدعاء ،ىي اليت أصاب رجلها الفدع من كثرة مشيها كراء اإلبل ،كالفدع :زيغ
يف القدـ ،بينها كبُت الساؽ ،كقولو(:عشارم) :العشارٚ :تع يع ىشراء ،بضم العُت كفتح الشُت :كىي الناقة اليت مضى عليها
من كضعها عشرة أشهر .انظر شرح الشواىد الشعريةَُِْ/
(ِ) األصوؿُُّٗ -ُّٖ/
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اليت حلبتها تلك العمة.
و
ب ،فػ(كم) -ىنا -خربية ،ك(عمة) ٘تييز ٣تركر.
الثاين:اٞتر٨،تو :كم عمة ،...على معٌت ير ٌ
فتدؿ على أنو ال يقصد كاحدةن بعينها  ،بل تدؿ على كثرة عمات جرير كخاالتو الاليت
ٌ
حلنب على الفرزدؽ نوقو.
الثالث :النصب ٨ ،تو:كم عمةنٖ ،...تتمل (كم) ا٠تربية على لغة بٍت ٘تيم  -الذين منهم
الفرزدؽ قائل البيت  -كٖتتمل االستفهاـ الذم أيخرج ٥ترج االستهزاء كالتهكم  ،مع أنو ال
يبعد االستفهاـ على سبيل التقرير ؛ فتكوف (كم) يف ٤تل رف وع ؛ مبتدأ  ،كٚتلة (قد حلبت علي
عشارم) يف ٤تل رف وع ؛ خرب(ُ).
أما عن األثر لنظرية العامل -ىنا -فمع اختالؼ اٟتركة اإلعرابية اليت ىي أثر عن و
عامل
ٮتتلف ا١تعٌت -غالبنا -كما بػي ٌُت أعاله.
كما ذيكر آن نفا من النماذج اليت تبُت فيها حرص النحاة  -كمنهم ابن السراج -على ربط
ا١تعٌت باإلعراب ،فيو ردي على من اهتم النحاة باىتمامهم ببياف األحواؿ ا١تختلفة للفظ من رفع
كنصب دكف االلتفات ١تا يتبع ىذه األكجو من أثر يف ا١تعٌت(ِ).
كفيو ردي على من رأل أف الكالـ دل يعرب للداللة على ا١تعاين كالفرؽ بُت بعضها
كبعض(ّ)؛ فجعل تلك اٟتركات ٣ترد ظاىرة صوتية ،جيء هبا لوصل الكلمات بعضها
ببعض(ْ).
كاٟتقيقة أف النحاة  -قدٯتنا كحديثنا  -أدركوا أ٫تية اإلعراب يف بياف ما اًلٍتبس من ا١تعاين
فلو قيل( :ضرب زيد عمر  ،ككلٌم أبوؾ أخوؾ ) دل يعلم الفاعل من ا١تفعوؿ.
أحسن زي ٍد ) ،لو أ٫تلتو عن حركة ٥تصوصة دل يعلم معناه الحتماؿ
كذلك قو٢تم  ( :ما
ٍ
الصيغة التعجب  ،كاالستفهاـ  ،كالنفي ؛ كال فارؽ بينها ٌإال باٟتركات اإلعرابية(ٓ).

(ُ) انظر ا١تقتضبّ ، ٖٓ/كاللمع َُِ،َُّ-كشرح ا١تفصل البن يعيشّ،ُٕٗ-ُٕٖ/كمغٍت اللبيبُُِٔ-ُُٔ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر إحياء النحو ٖ
ىذا رأم ٤تمد بن ا١تستنَت (قطرب)  ،انظر اإليضاح يف علل النحو للزجاجي َٕ
رأم إبراىيم أنيس  ،انظر كتابو  :من أسرار العربية ِّٕ
انظر ا١تعٌت كاإلعراب ِِٕٓ /
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ُت ا١تعاين.
نص القدماء على ذلك ؛ فقاؿ ابن فارس ..." :فإف اإلعراب ىو الفارؽ بىػ ٍ ى
كقد ٌ
الذـ إًال
أال ترل أف القائل إذا قاؿ ( :ىما
فرؽ بُت التعجب كاالستفهاـ ك ٌ
أحسن زيد ) ىدلٍ يي ٌ
ى
باإلعراب "(ُ).
فأما اإلعراب فبو ي٘تيز ا١تعاين كييوقىف على أغراض ا١تتكلمُت ؛ كذلك أ ٌف
كقاؿ -ن
أيضاٌ "-
عمر زيد ) غَت معرب دل يوقىف على
قائالن لو قاؿ ( :ما
غَت معرب أك ( ى
ٍ
ضرب ٍ
أحسن زي ٍد ) ى
يدا ! ) ،أك ( ما أحسن ز و
أحسن زي هد  ).أبا ىف
يد ؟ ) ،أك ( ما
مراده؛ فإف قاؿ ( :ما
أحسن ز ن
ى
ي
ى
باإلعراب عن ا١تعٌت الذم أراده "(ِ).
كقاؿ أبو الربكات األنبارم...":فلو دل تعرب ؛ اللتبست ىذه ا١تعاين بعضها ببعض.
أحسن
يدا!) لكنت متعجبنا ،كلو قلت( :ما
يدلك على ذلك أنك لو قلت( :ما
أحسن ز ن
ى
ى
زي هد ) ؛ لكنت نافيا ،كلو قلت (:ما أحسن ز و
مستفهما (عن أم شيء منو
يد؟ ) لكنت
ن
ن
ي
ىح ىسن).
فلو دل تعرب يف ىذه ا١تواضع ؛ اللتبس التعجب بالنفي ،كالنفي باالستفهاـ  ،كاشتبهت
ىذه ا١تعاين بعضها ببعض ؛ كإزالة االلتباس كاجب"(ّ).
أما من جعلها ٣ترد ظاىرة صوتية جيء هبا لوصل الكالـ ال للتفريق بُت ا١تعاين  ،كال أثر
للعامل يف إ٬تادىا ؛ فييضاؼ ١تا ذيكر من أ٫تيتها يف بياف ا١تعٌت  ،أنو لو كاف األمر كما ذكركا
فمثال،
من أهنا ٣ترد تنغيم كجرس لتسهيل كصل الكالـ ؛ ألمكن معاقبة اٟتركات كالسكوف ،ن
الفاعل يرفع تارة  ،كتارة ٬تر ،كأخرل ينصب ،كىكذا يف البقية ؛ ٦تا يؤدم لفساد الكالـ(ْ).
تعمد ىذا األمر ٤ترـ ،بل
كعلى ىذا يي ٌ
غَت يف آم الكتاب اٟتكيم كيفما شاء ،كمعلوـ أف ٌ
تبطل صالة من يلحن يف الفاٖتة  -على سبيل ا١تثاؿ -ألهنا ركن من أركاف الصالة.
دكر كبَت يف التمييز بُت
كهبذا يتضح أف للحركة اإلعرابية  -اليت ىي أثر عن العامل -ه
ا١تعاين.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الصاحيب ّٓ
ا١تصدر نفسو ُّْ
أسرار العربية ّّْٓ -
انظر اإليضاح يف علل النحو للزجاجي ُٕ
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كال يعٍت ىذا إنكار القرائن األخرل اليت يتحدد هبا ا١تعٌت عند غياب قرينة العالمة اإلعرابية
كالرتبة يف ٨ ،تو ( :ضرب موسى عيسى ) ،كقرينة ا١تطابقة اٞتنسية بُت الفعل كفاعلو ٨ ،تو(:
العاقل عيسى )  ،كالعالقة
ضرب موسى سعدل )  ،كالًتكيب الوصفي ٨ ،تو (:ضرب موسى
ي
ا١تعنوية ٨ ،تو ( :أكل كمثرل موسى )؛ فمعلوـ ا١تأكوؿ من اآلكل(ُ).
كمع ذلك يبقى للعالمة اإلعرابية النإتة عن العامل نصيب األسد يف اللغة العربية.
و
بعبء مه وم يف تيسَت تعلم
النهوض
ط اللغة ،ك
سهل ضب ى
ى
كتعد نظرية العامل قانونا منطقيًّا ٌ
اللغة العربية ،كضبط عالمات اإلعراب فيها ،كذلك أف العامل قرينة هتدم ا١تتكلم إذل العالمة
كمقنعا الختالؼ
تفسَتا سائغنا ن
اإلعرابية ا١تطلوبة  ،كالضبط الصحيح ؛ فقد أعطت ىذه النظرية ن
عالمات اإلعراب ،كذلك عندما كشفت النقاب عن أف ىذه العالمات تأيت مصحوبة بألفاظ
معينة تنتظم معها يف تركيب خاص (ِ).
أجل الغايات .
كما درأت ىذه النظرية عنا اللحن يف لغة القرآف  ،كىذه الغاية من ٌ

(ُ) انظر األسس ا١تعرفية كا١تنهجية للخطاب النحوم العر،ي ّٖٓ
كنقدا ُُِْٔٔ-
عرضا ن
(ِ) انظر نظرية العامل ن
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انًجحث انثبنث :أثش انؼـبيم ف ٙانزقـذٚش:
مباشرا يف ظاىرة التقدير،
اٗتذ النحاة من نظرية العامل قانونا يقيم الكالـ ؛ فكانت سببنا ن
اليت تيعد من أبرز خصائص اللغة العربية.
كذلك أ ٌف اإل٬تاز من خصائص العربية  ،كبو ييطول الكالـ ؛ فيحمل الكثَت من ا١تعاين،
كلكشف تلك ا١تعاين ٞتأ النحاة إذل ظاىرة التقدير؛ فقدركا العامل ا١تناسب للحركة متواف نقا مع
ا١تعٌت؛ رغبةن منهم يف اطٌراد قانوف ٭تكم الكالـ العر،ي  ،بو يتم إعادة صياغة الًتكيب اللغوم
خاضعا للقواعد النحوية متس نقا معها ،فييػ ٍوًجد العامل لكل أثر إعرا،ي داخل
ْتيث يصبح
ن
الًتكيب  ،كييبً ٍُت عن ا١تعٌت ا١تصوغ ألجلو ذلك الًتكيب(ُ).
كمن أكلئك النحاة الذين اعتنوا هبذه الظاىرة ابن السراج  ،كمن ٪تاذج ذلك  -عنده:-

 رقـذٚش يجزـذأ:

فحذؼ ا١تبتدأ ،كأنوي قاؿ (:أح هد منهم
يقوـ )؛
ى
قاؿ ابن السراج " :كمن ذلك (:ما منهم ي
َ َ ۡٞ َ ٞ
(ِ)
ٚتيل ) "(ّ).
صرب
أمرم
(
أم:
؛
}
ِيل
قوـ ) ،كمن ذلك قولو عز كجلۡ { :صۡب َج
ي ي
ه ه
ق ٌدر ابن السراج مبتدأ؛ يف اٞتملة ىو( :أحد) ككذا يف اآلية (أمرم)؛ كف نقا لنظرية العامل
اليت ٕتعل لكل خرب مبتدأ.
بدعا من النحاة  ،ك٦تن سبقو إذل ىذا سيبويو  ،فقد
كدل يكن ابن السراج يف ىذا التقدير ن
ق ٌدر مبتدأن يف ٨تو ىذه اآلية ؛ فقاؿ  -تعلي نقا عليها ":-كأنو يقوؿ األمر صرب ٚتيل "(ْ) .
ٝتع كطاعةه(ٓ).
(ٝتع كطاعة):أم أمرم ه
كقاؿ يف قوؿ بعض العرب ه
بعد ،كابن عقيل الذم ق ٌدر مبتدأ يف اآلية ا١تذكورة أعاله،
كعلى ىذا جرل النحاة من ي
فقاؿ :التقدير صربم صرب ٚتيل(ٔ).
(ُ) انظر ضوابط الفكر النحوم ُِْٔ/
(ِ) يوسف ُٖ :
(ّ) األصوؿِِْٗ/
(ْ) الكتاب ُُِّ/
(ٓ) انظر ا١تصدر نفسو ُّْٗ/
(ٔ) انظر شرح ابن عقيل ُِٓٔ/
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 رقـذٚش فؼـم أٔ يجزذأ حضت يب رقزض ّٛانظُبػخ انُحٕٚخ:

قاؿ ابن السراج " :كمن ىذا الباب( :خَت و
مقدـ)؛ أم:
شئت ى
قدمت ،كإف ى
ى
قلت( :خَتي
ى
و
نفسك
ينصب إ٪تا تضمر يف
تظهر ،كٚتيع ما
ى
ي
تضمر يف نفسك ما ي
مقدـ) فجميع ما يرفع إ٪تا ي
أنك إذا قلت( :خَت و
مقدـ)؛
الباب  ،أال ترل ى
تظهر؛ فافٍهم ىذا ،فإف عليو ٬ترم ىذا ي
ى
غَت ما ي
االسم غَتي ً
فانتصب بالفعل ،
الفعل
قدمت،
فا١تعٌت:
ى
ى
خَت مقدـ) ه
ى
فقدمت ٍفع هل  ،ك( ى
اسم  ،ك ي
ك خَت مقدـ) فإ٪تا تضمر ،قدكمك خَت و
ك
مقدـ ،
فقدكم ى
فإذا ر ى
ي
ي
فعت فكأنك قلت ( :ي
ي
قدكم ى ي
مقدـ)  ،كخرب ا١تبتدأ ىو ا١تبتدأي كإذا قلت( :خَت و
(ىو خَت و
مقدـ) فالذم أضمرت (قدمت)
ى
ي
ي
(ُ)
كفاعل ،كالفعل كالفاعل غَت ا١تفعوؿ ،فافهم ىذا فإف عليو ٬ترم ىذا الباب " .
فعل
ه
كىو ه
ق ٌدر ابن السراج يف قولنا ( :خَت و
فعال ( :قدمت )  ،كق ٌدر مبتدأن يف
مقدـ ) يف حالة نصبو ن
حالة الرفع ( :قدكمك ) مبيٌػننا أ ٌف ما أضمر يف النصب خالؼ ما أيظهر؛ أم انتصب االسم
فعال  ،كمبيٌػننا أ ٌف ما
ٓتالفو ( الفعل ) كذلك يف ٚتيع ما ينصب من األٝتاء ٔتحذكؼ فييق ٌدر ن
أضمر يف الرفع ىو اسم كما أف ا١ترفوع اسم كا١تبتدأ عُت ا٠ترب ،كقد ٨تا ابن السراج يف ىذه
ا١تسألة ٨تو سيبويو  ،فقد قاؿ يف ىذا ا١تثاؿ ك٨توه:
ً
ً
خَت ىم ٍق ىدوـ)  ،كإف دل يي ٍس ىم ٍع منو
ت)  ،فقاؿ( :قىد ٍم ى
صب فكأىنو بناه على قولو (قىد ٍم ي
ت ى
" ٌأما الن ي
قدمت) .ككذلك إف قيل :قى ًدـ فال هف ،ككذلك
ىذا اللف ي
قدكمو كرؤيتىو إيٌاه ٔتنزلة قولو ( :ي
ظ  ،فإف ى
لعدكنا) .فإذا نصب فعلى
خَتا لنا ًّ
إذا قاؿ :رأي ي
كشرا ٌ
ت فيما يرل النائم كذا ككذا  ،فتقوؿ (:ن
مبٍت على مبتدأ كدل يرد أف ٭تملو على الفعل ،كلكنوي قاؿ:
الفعل ،ك ٌأما الرفع فعلى أنو مبتدأ ،أك ه
و
لعدكنا) ،ك(ىذا خَته كما ىسر)(ِ) .كمن ىمثٌ قاليوا:
(ىذا خَتي ىم ٍق ىدـ)  ،ك(ىذا خَته لنا كشير ٌ
مربكر)"(ّ).
مأجور) ،كأنو قاؿ(:أنت
مربكر
ب) ،ك(أنت ه
ه
ب يمعا هف)  ،ك( ه
ى
( ى
مصاح ه
مصاح ه
كاألثر الذم يظهر جليًّا  -من ىذه ا١تسألة كغَتىا -أنو يصح أف ٭تذؼ العامل كيبقى
ا١تعموؿ ،كفلسفة التقدير يف العربية قائمة على ىذا(ْ).

(ُ) األصوؿ ِِْٗ -ِْٖ/
(ِ) لعلو كما شر.
(ّ) انظر الكتابُُِٕ -َِٕ/
(ْ) انظر نظرية العامل تقعيد كتطبيق ّٔ
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 رقـذٚش انفؼـم ف ٙاأليـش ٔانُٓـَٔ ،ٙحِٕ:
قاؿ ابن السراج:
لفظك ٔتا تضمره ،فمن ذلك ما ٬ترم يف
" إ٪تا ٬توز إذا علمت أف الرجل مستغ ون عن
ى
األمر كالنهي ،كىو أف يكوف الرجل يف حاؿ و
أسوي) كما أشبو ذلك تريد:
ضرب فتقوؿ (:ز ن
يدا كر ى
يقرب األسد  ،كىذا ا ًإلضمار أٚتع
األسد ى
أسوي  ،كتقوؿ يف النهي ( :ى
ٍ
األسد) ،هنيتوي أ ٍف ى
اضرب ر ى
يف األمر كالنهي "(ُ).
القرطاس كا﵁) ؛ أم:
سهما فتقوؿ( :
أيضا  ": -كمن ذلك أف ترل ن
كقاؿ  -ن
رجال يسدد ن
ى
أكقع فً ٍع نال أك أخربت عنوي و
القرطاس ،أك رأيتوي يف حاؿ و
القرطاس
فقلت( :
يصيب
بفعل ى
رجل قد ى
ي
ى
ى
(ِ) (ّ)
كا﵁ )؛ أم :أصاب القرطاس " .
ٌبُت ابن السراج أنو ٦تا ٬توز فيو إظهار الفعل كإضماره ما كاف ا١تخاطب فيو فا٫تنا ١ترادؾ
يدا كرأسو )؛ فق ٌدر (اضرب).
كما يف األمر كأف يكوف الرجل يف حاؿ ضرب ،فتقوؿ( :ز ن
األسد) ؛ فتق ٌدر :ال تقرب األسد.
األسد ى
أك ما يكوف يف النهي٨ ،تو ( :ى
و
القرطاس كا﵁ً) يف حاؿ
إخبارا ٨ ،تو :قولك( :
أك يف حاؿ يفهم منها الفعل  ،كإف كاف ن
ى
سهما  ،فالتقدير( :يصيب).
رؤية رجل يسدد ن
القرطاس كا﵁ً) ؛ فالتقدير(:أصاب).
أما إذا كاف الفعل قد كقع من الرجل؛ فقلت( :
ى
(ْ)
و
ا١تربد(ٓ).
كابن السراج  -يف ىذا -مقتف أثر سيبويو  ،ك ٌ
كقد ٌبُت سيبويو أف العرب تق ٌدر الكالـ فتفسر ما تنوم ؛ معلٌ نال سهولة تقديرىم بأ ٌف ا١تضمر قد
قوؿ العرب يف ىمثى ول من أمثا٢تم:
مظهرا يف ىذا ا١توضع ؛ فقاؿ يف ذلك  " :من ذلك ي
استعملوه ن
(ٔ)
ً
رجل .كإذا سألتىهم ما يىػ ٍعنيوف قالوا:
(الل يهم ى
ضبيػ نعا كذئبنا ) إذا كاف يدعو بذلك على غنم ي

(ُ) األصوؿ ِِْٕ/
القرطاس].
القرطاس) ،كىو خطأ مطبعي  ،كالصواب بالفتح [ :أصاب
(ِ) يف منت األصوؿ( :أصاب
ى
ي
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿ ِِْٕ/
انظر الكتاب ُِّٓ/
انظر ا١تقتضبُِِٗ/ْ ،ُّٕ/
انظر ٣تمع األمثاؿ ِْٖ/
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ضبيػ نعا كذئبنا) .ككلهم يفس ير ما يىػٍن ًول .كإ٪تا ىس يه ىل تفسَتيه عندىم ألف
اللهم ٍ
اجعل فيها ى
( ي
اٚتى ٍع أك ٍ
ا١تضمر قد استيعمل يف ىذا ا١توض ًع عندىم بإظها ور "(ُ).
ى
كىكذا ييالحظ ارتباط بُت ا١تعٌت كالتقدير ،ككوف ذلك التقدير يكشف عن أصل
الًتكيب كيقدر العامل ا١تناسب ؛ ٦تا يؤكد أف اٞتملة العربية ٗتضع لقانوف ٭تكمها.

 رقـذٚش كـبٌ ٔاصًٓب:
قاؿ ابن السراج:

خيرا "(ِ).
فشر ،يراد إن كان ً
شرا ه
" الناس ٣تزيوف بأعما٢تم إف ن
خَتا فخَته ،كإف ن
مضمرا فيها ليستقيم بو اللفظ كا١تعٌت كف نقا لنظرية العامل.
فق ٌدر كاف كاٝتها
ن

٘تر )؛
٘ترا ؛ أي (:ولو كا َن
ُ
كمن ذلك ،قولو  " :أال ى
الطعام ً
تمرا ) ك٬توز ( :كلو ه
طعاـ كلو ن

تمر )"(ّ) .
أي(:ولو كان ٌ

فقد ق ٌدر ابن السراج (كاف ) كاٝتها الظاىر يف ا١تثاؿ األكؿ ،كىذا التقدير ٨تو تقدير
٘ترا  ،كأجاز أال
سيبويو ؛ حيث ق ٌدر (كاف ) يف ( أال ى
٘ترا )؛ فق ٌدر الًتكيب :كلو كاف ن
طعاـ كلو ن
٘تر(ْ).
ى
٘تر ،على تقدير كلو يكوف عندنا ه
طعاـ كلو ه
باردا ،كىو عند سيبويو:
كمن ذلك قوؿ ابن السراج  -ن
أيضا  " :-كتقوؿ :أال ماءى كلو ن
جيدا.
باردا لكاف ن
قبيح ؛ ألنو كضع النعت موضع ا١تنعوت ،فلو قلت:أال ماء كلو ن
ماء
كذلك ٬توز إال أنك تضمر بعد ( لو ) ن
فعال ينصب ماء ؛ وكأنك قلت( :ولو كان ً
باردا).فإذا جئت ب ػ ػ( لو ) كاف ما بعدىا أحسن "(ٓ).
ً
ذاكرا أف الصفة
فقد ٌبُت ابن السراج أف سيبويو منع ىذا األسلوب ( أال ماءى كلو ن
باردا ) ن
ال توضع موضع االسم  ،كبالرجوع إذل الكتاب(ٔ) تبُت أف ىذا ما يراه سيبويو ؛ لكن ابن

(ُ) الكتاب ُِٓٓ/
(ِ) األصوؿِِْٖ/
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

ا١تصدر نفسو ِِْٖ /
انظر الكتابُِٔٗ/
األصوؿَُْٕ /
انظر الكتابَُِٕ-ِٔٗ/
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فعال ينصب (ماء)؛ فيكوف الًتكيب بعد التقدير ( :أال ماء
السراج أجاز ىذا الًتكيب مقد نرا ن
باردا )؛ كبذلك يتجنب كضع الصفة موضع االسم  ،بل جاءت يف موضعها.
كلو كاف ماءن ن
كقد اشتهر حذؼ كاف مع اٝتها بعد (إ ٍف) الشرطية ك(لو) ،من ذلك قوؿ الشاعر:
(ُ)
قد قيل ما قيل إ ٍف صدقنا كإف كذبا *** فما اعتذارؾ من و
قوؿ إذا قيال؟
ن
(ِ)
ا١تقوؿ كذبنا .
كالتقدير :إف كاف ا١تقوؿ صدقنا كإف كاف ي
أما بعد ( لو) فمن شواىدىا ،قولو  ":اًلتمس كلو خا٘تنا من حديد "(ّ)؛ أىم كلو كاف
ا١تلتمس ىخا٘تنا من حديد(ْ).
كتبُت ٦تا ذيكر أ٫تية التقدير يف بياف الًتكيب األصلي كدرء اللحن عن الكالـ الفصيح،
ٌ
كمن ذلك كالمو  ؛ كال يعٍت ذلك أف ما قدره النحاة ىو كالـ قالو النيب أك قالو ا﵁ سبحانو
مثال -كلكن الغاية بياف أصل الًتكيب كأف ىذه اللغة
كتعاذل  -عند تقدير ا﵀ذكؼ من اآلية ن
٢تا نظاـ ال ينخرـ ،كيف ىذا ردي على ابن مضاء الذم يرل أف ذلك يؤدم إذل زيادة و
معاف ال
حجة ك ال دليل عليها إال أقواؿ النحاة(ٓ).

 رقـذٚش انفؼـم ف ٙأصهٕث ٙاإلغـشاء ٔانزحـزٚش:
قاؿ ابن السراج -يف أسلوب اإلغراء:-

اٟتذر ،كالنجاءى النجاءى ،كضربنا ضربنا ) انتصب على
عل ن
اٟتذر ى
بدال من الفعل( ى
" ك٦تا يج ى

(اِلْ َزم) "(ٔ) .

فعال يف أسلوب التحذير ؛ فقاؿ:
كق ٌدر ن

(ُ) البيت من ْتر البسيط،كىو للنعماف بن ا١تنذر ملك العرب يف اٟتَتة ،من أبيات يقو٢تا يف الربيع بن زياد العبسي،كما
بُت ذلك ٤تقق شرح ابن عقيل انظر اٟتاشيةُِْٗ/
(ِ) انظر شرح ابن عقيل ُِٗٓ -ِْٗ/
(ّ) اٞتامع الصحيحٕ ،ُٕ/قا٢تا النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ألحد أصحابو عندما أراد الزكاج من امرأة ؛ فأمره أف يلتمس
فلما دل ٬تد شيئنا زكجو ٔتا معو من القرآف.
مهرا  ،كلو كاف خا٘تنا من حديد ؛ ٌ
٢تا ن
(ْ) انظر شرح التصريح ُِٓٔ -ِٓٓ/
(ٓ) انظر الرد على النحاة ِٕ
(ٔ) األصوؿ َِِٓ /
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اؾ إي ى ً
ً
لخ ًٍَت ىز ًاج ير
" إي ى
اؾ ا١تىراءى فإنوي *** إذل الشر دعاءه كل ى
فعال آخر ،فقالِ :
المراء "(ٕ).
اتق
كأنوُ قالَ ( :
إياك ) ثم أضمر بعد ( إياك ) ً
َ
فق ٌدر يف و
فعال  ،كاجب االستتار مبيٌػننا ما أحدث النصب يف ىذه
كل من ىذين األسلوبُت ن
األٝتاء ؛ ألف ىذا الًتكيب صار ٔتنزلة (افعل) ؛ ألهنم إذا كرركا كاف ا١تراد جعل أحد االٝتُت
قائما مقاـ الفعل  ،كاالسم األكؿ أكذل  ،كإدخاؿ ( اًلزـ ) ك( عليك ) أك( اتق ) ك٨توىا على
ن
ا١تقدر كجاز إظهاره ٨ ،تو:
(افعل) ٤تاؿ ،فإف ذيكر االسم ا﵀ذر منو كحده جاز إضمار الفعل ٌ
نفسك)
أسك)،
أك(اٞتدار) فالتقدير فيها( :اتٌ ًق ر ى
(نفسك) ،أك(ر ى
ى
اسك) ،ك(احفظ ى
قولك :ى
اٞتدار) (ّ).
ك(اتٌ ًق ى
(ُ)

 رقـذٚش انفؼـم ف ٙاًلشزغبل(ْ):
فعال يف االشتغاؿ فقاؿ:
ق ٌدر ابن السراج ن

ت زي ًدا ضربتَوُ فاستغٌت ( بضربتىوي ) كأيضمر فً ٍع هل
يدا ضربتىوي ) تريدَ :
أض َربْ َ
"كمن ىذا ( :أىز ن
٭تسن يف كل موض وع ىو بالفعل أكذل ،كاألمر كالنهي كاٞتزاء،
يلي حرؼ االستفهاـ  ،ككذلك ي
يدا تره تضربو
عمرا ال يقطع ا﵁ يده) ،
ك(بكرا ال تضربو) ،ك(إ ٍف ز ن
تقوؿ ( :ز ن
ن
يدا اضربو ) ،ك( ن
)"(ٓ).
فعال من جنس ا١تذكور) ناصبنا لالسم ؛ الشتغاؿ الفعل الثاين
عامال ( ن
ق ٌدر ابن السراج ن
بضمَته  ،مبيٌػننا ا١تواضع اليت يكوف الفعل هبا أكذل كاألمر كالنهي كاٞتزاء ،كما ذكر سيبويو من

(ُ)

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

دعاء كللشر جالب]،كىو من البحر الطويل ،انظر
البيت من أبيات سيبويو غَت ا١تعزكة كعجزه  -عنده [-إذل الشر ٌ
الكتابُ ،ِٕٗ/كنيسب يف طبقات النحويُت للفضل بن عبد الرٛتن القرشي يقولو البنو القاسم بن الفضل ،انظر
طبقات النحويُتّٓ ،كخزانة األدبّْٔ/
األصوؿِ ُِٓ/كقد ذىب يف ذلك مذىب سيبويو من تقدير فعل ينصب (ا١تراء)  ،انظر الكتابُِٕٗ/
انظر الكتابُ ،ِٕٔ-ِٕٓ/كأسرار العربية َُِ
االشتغاؿ :ىو أف يتقدـ اسم كيتأخر عنو فعل منشغل بضمَته  ،أك ٔتالبًسو ْتيث لو تفرغ ىذا الفعل أك ما يف قوتو
٤تال .انظر معجم ا١تصطلحات النحوية كالصرفية ُُٕ
لذلك االسم انصبو لفظنا أك ن
األصوؿِِّٓ-ِِٓ/
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يدا اضربو ) مشغوؿ با٢تاء مبيٌػننا أف األمر كالنهي ال يكوف
قبل من أ ٌف ( اضربو ) ،يف ٨تو ( :ز ن
يظهر(ُ).
إال بالفعل ،فال يستغٍت عن اإلضمار إف دل ى
كأصبح من قواعد التقدير عند النحاة  :أف يكوف ا١تق ٌدر(ا﵀ذكؼ) من جنس لفظ ا١تذكور
يدا اضربو ) يق ٌدر ( اضرب ) دكف ( أىن ) (ِ).
ما أمكن ،ففي ( ز ن
فبُت أف األحسن يف اٞتملتُت ا١تتعاطفتُت أف تشاكل
كاستطرد ابن السراج يف تقدير الفعل ٌ
فعال يفسره ا١تذكور؛ فقاؿ " :ككذلك إذا عطفت ٚتلةن على و
ٚتلة
اٞتملة الثانية األكذل؛ فيضمر ن

تشاكل
األحسن يف اٞتملة الثانية أف
فكانت اٞتملة األكذل فيها االسم مبٍت على الفعل ،كاف
ي
ى
مرا )
بت ز ن
بت ز ن
يدا ى
يدا ك ي
مرا كلمتوي ) كالتقدير ( :ضر ي
األكذل ،كذلك ٨تو (:ضر ي
كلمت ىع ن
كع ن
فعال يفسرهي (كلمتوي ) "(ّ).
فأضمرت ن

مذكورا
عامال؛ فإف دل يكن
أما عن األثر  -يف ىذه ا١تسألة  -فيتأكد أف لكل معموؿ ن
ن
فيق ٌدر ،كأف نظرية العامل تنتظم الكالـ العر،ي كلو.

 رقـذٚش انزُٕ ٍٚف ٙاصـى انفبػـم:
قاؿ ابن السراج ":كأنشدكا :
ً ً (ْ)
ث ًدينىا ور ًٟت ً
ب أخا ً
عبد ر و
عوف ب ًن ٥تراؽ
أنت باعً ي
ىل ى
ى
اجتنىا *** أك ى ى
و
بباعث التنوين  ،كنصب الثاين ؛ ألنو أعمل فيو األكؿ مقد نرا تنوينو ،كأنو قاؿ :أك
أراد:
عبد و
رب "(ٓ).
ه
باعث ى
اسم الفاعل  -ىنا -يدؿ على االستقباؿ  ،لكنو دل ينصب (دينار) بل أضيف إليو لعدـ
كجود التنوين فيو  ،ككرد ا١تعطوؼ (عبد رب) منصوبنا ؛ فق ٌدر ابن السراج اسم الفاعل منونا

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر الكتابُُْْ/
انظر مغٍت اللبيب ِِّْ/
األصوؿ ِِّٓ/
البيت من ْتر البسيط،كىو من أبيات سيبويو ٣تهولة القائل ،انظر الكتابُ،ُُٕ/كالشاىد فيو :إعماؿ ابن السراج
السم الفعل مقد نرا التنوين.
األصوؿ ُُِٕ/
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عبد و
رب)  ،كىذا خالؼ ١تا ق ٌدر سيبويو فهو عنده بغَت تنوين البتة ،كلكن يفهم من
( ه
باعث ى
فعال(ُ) ؛ إذ قاؿ  -يف التعليق على البيت:-
أمثلة ساقها أنو يق ٌدر ن
ً
" كلو قلت( :ىذا ضارب ً
يدا).
ب زن
عبد ا﵁ كز ن
يدا)  ،جاز على إضما ًر فعل ؛ أم ك( ى
ضىر ى
ي
و
يدا)،
ضمار أل ٌف معٌت اٟتديث يف قولك( :ىذا
ب زن
ضارب زيد) ( :ىذا ى
ضىر ى
ي
كإ٪تا جاز ىذا ا ًإل ي
فح ًم ىل على ا١تعٌت"(ِ).
كإف كاف ال يىػ ٍع ىم يل عملىو  ،ي
كاألقرب تقدير ابن السراج ؛ ألف إعماؿ العامل ا١تذكور أكذل من تقدير عامل ؛ أم إعماؿ
اسم الفاعل ( باعث ) أكذل من تقدير فعل؛ ألف التنوين فيو مراد ،كإذا أمكن نسبة العمل إذل
ا١توجود دل يصر إذل ٣تاز اٟتذؼ(ّ).

 رقـذٚش (أٌْ ) نُظـت انًضبسع:

ضرب
قاؿ ابن السراج ...":كىو أف تعطف الفعل على ا١تصدر  ،فنحو قولك  :يعجبٍت ي
زو
ب "(ْ) .
يد
كتغضب ،تريد :وأ ْن َ
تغض َ
ى
ً (ٓ)
و
ىحب إرل ًم ٍن ليٍب ً
س الش يفوؼ
كقاؿ -ن
س ىعبىاءىة كتىػ ىقر عيٍت *** أ ى
أيضا  " :-لىليٍب ي
تقر عيني "(ٔ) .
س عباءةٍ وأ ْن َّ
كأنو قال :للُْب ُ
مؤكال ؛ فيتمكن من
فق ٌدر ابن السراج (أ ٍف) بعد الواك العاطفة ؛ ليصبح ما بعدىا
مصدرا ن
ن
فعال على اسم كىذا ٤تاؿ  ،كىو يف ذلك
عطف اسم على اسم ؛ إذ لو دل يق ٌدر (أ ٍف) لعطف ن
و
مقتف أثر سيبويو(ٕ)  ،كا١تربد(ٖ) .

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر الكتابُُُٕ/
ا١تصدر نفسوُُِٕ-ُُٕ/
انظر نظرية العامل تقعيد كتطبيقَٔ  ،كضوابط الفكر النحوم ِْْٖ/
األصوؿَُِٓ-ُْٗ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

البيت سبق ٗتر٬تو  ،انظر ص ٓٓ من ىذا البحث.
ا١تصدر نفسوَُِٓ/
انظر الكتابّْٔ-ْٓ/
انظر ا١تقتضبِِٔ-ِٓ/

149

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

ب ،وتأويل ىذا :جئتُك أل ْن
أيضا  ":-جئتي ى
كقاؿ ابن السراج – ن
ك لتعطيٍت ك ى
لتقوـ ،كلتذى ى
أظهرت فقلت (أل ٍف) يف ٚتيع ذلك كإف
شئت
ك أل ْن تعطيني وألن
تقوم ،جئتُ َ
ى
َ
تذىب ،كإ ٍف ى
َ

شئت حذفت (أ ٍف) كأضمرهتا ،كيدلك على أنو ال ب ٌد من إضمار(أ ٍف) ىنا إذا دل تذكرىا أ ٌف الـ
اٞتر ال تدخل على األفعاؿ ،كأف ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على األفعاؿ،
ككذلك عوامل األفعاؿ ال تدخل على األٝتاء"(ُ) .
ك٨تو قولو -يف بيت امرئ القيس :-
(ِ)
" فقلت لو :ال ً
وت فىػنيػ ٍع ىذ ىرا
تبك ىعيني ى
ك إ٪تا *** ي٨تىا ًك يؿ يم ٍل نكا أك ى٪تي ى
ي
نموت فنع َذ َرا "(ّ).
أي :إال أن
َ

مصدرا ؛ فيصح
ق ٌدر ابن السراج بعد الـ التعليل( الـ اٞتر ) (:أ ٍف) ؛ ليصَت الفعل معها
ن
دخوؿ الـ اٞتر عليو ؛ كذلك حفاظنا على اختصاص العوامل.
تبُت استثمار ابن السراج
كيف ختاـ ىذا ا١تبحث مبحث أثر العامل يف ظاىرة التقدير ٌ
مستخدما ألفاظنا للداللة على ىذه الظاىرة  ،منها( :أم)  (،ككأنك قلت)،
للعامل يف التقدير
ن
(انتصب على)( ،كأنو قاؿ)( ،كالتقدير)( ،مقد نرا )( ،كتأكيل ىذا )( ،تريد)(،ييراد)( ،أراد).
فسر بعض الظواىر اإلعرابية
كقد ٌبُت ابن السراج أصل كثَت من الًتاكيب بالتقدير ،كبو ٌ
كالرفع كالنصب ؛ كل ذلك مع مراعاةو لسياؽ الكالـ ،كاٟتاؿ ا١تالبسة لو.
كتبُت أ ٌف اٞتملة العربية ٤تكومة و
بنظاـ يدرأ عنها اللحن ،كيكشف عن أصل الًتاكيب،
ٌ
كىو ما يعرؼ بنظرية العامل.

(ُ) األصوؿَُِٓ/
(ِ) البيت سبق ٗتر٬تو  ،انظر ص ِٔ من ىذا البحث.
(ّ) األصوؿ ُِٓٔ/
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انًجحث انشاثغ :أثش انؼـبيم ف ٙانزؼـهٛم:
لقد يجبل البشر ٔتا كىبهم ا﵁ من عقل على تلمس أسباب كتعليالت الظواىر من حو٢تم؛
لذلك اشتغل النحاة ٔتعرفة علل أىم ظاىرة لديهم ،كىي اللغة ؛ فاىتموا بالتعليل ،منذ كاف
النحو؛ كيف مقدمة من ييذكر إذا ذيكرت علل النحو ،عبد ا﵁ بن أ،ي إسحاؽ " :ككاف أكؿ من
بعج النحو كم ٌد القياس كالعلل"(ُ) ،مث ارتبط النحو بالعلل حىت يوـ الناس ىذا.
كمن أبرز من ٖتدث عن العلة ٦تن جاء بعده ا٠تليل  ،كقد أكرد لو الزجاجي يف ىذا الشأف
نفيسا  ،حيث قاؿ" :كذكر بعض شيوخنا أف ا٠تليل بن أٛتد  -رٛتو ا﵁ -يسئل عن
ن
كالما ن
(ِ)
يعتل هبا يف النحو ،فقيل لو :عن العرب أخذهتا أـ اخًتعتها من نفسك؟ فقاؿ:
العلل اليت ٌ
إف العرب نطقت على سجيتها كطباعها ،كعرفت مواقع كالمها ،كقاـ يف عقو٢تا عللو ،كإف دل
يينقل ذلك عنها ،كاعتللت أنا ٔتا عندم أنو علة ١تا عللتو منو؛ فإف أكن أصبت العلة فهو الذم
ً
دارا ٤تكمة البناء ،
الٍتمست  ،كإف تكن ىناؾ علة فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل ن
صحت عنده حكمة بانيها  ،با٠ترب الصادؽ أك الرباىُت
عجيبة النظم كاألقساـ ؛ كقد ٌ
الواضحة ،كاٟتجج الالئحة  ،فكلما كقف ىذا الرجل يف الدار على شيء منها قاؿ :إ٪تا فعل
ىذا ىكذا لعلة كذا ككذا  ،كلسبب كذا ككذا .سنحت لو كخطرت ببالو ٤تتملة لذلك  ،فجائز
أف يكوف اٟتكيم الباين للدار فعل للعلة اليت ذكرىا ىذا الذم دخل الدار  ،كجائز أف يكوف
فعلو لغَت تلك العلة  ،إال أف ذلك ٦تا ذكره ىذا الرجل ٤تتمل أف يكوف علة لذلك .فإف سنح
لغَتم علة ١تا عللتو من النحو ىي أىلٍيق ٦تا ذكرتو با١تعلوؿ ً
فليأت هبا "(ّ).
ى
ً
كرا عليو ؛ فتبارل
كقد فتح ا٠تليل  -بإنصافو ىذا -باب االجتهاد يف العلل كدل ٬تعلها ح ن
النحاة يف ىذا  ،ك٦تن برز يف ىذا ا١تضمار :ابن السراج الذم بلغ اىتمامو هبذا األمر أف ألٌف
كتابنا ٝتاه ( :علل النحو )  ،كىذا الكتاب كإف دل يصل إلينا إال أف صاحبو أكدع كتابو
كثَتا من العلل.
األصوؿ  -الذم ىو ٤تل البحث  -ن
(ُ) طبقات فحوؿ الشعراء َّ
(ِ) ىكذا يف النص كلعلها ( أ عن ) ...
(ّ) اإليضاح للزجاجيٓٔٔٔ ،
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كيف كتابو األصوؿ ٌبُت ابن السراج أ ٌف علل النحاة على ضربُت -كلعلو أكؿ من قسمها إذل
أنواع ٤تددة -فقاؿ ":كاعتالالت النحويُت على ضربُت :ضرب منها ىو ا١تؤدم إذل كالـ
العرب كقولنا:كل فاعل مرفوع ،كضرب آخر يسمى علة العلة ،مثل أف يقولواً :دلى صار الفاعل
مفتوحا قلبتا أل نفا ،كىذا
مرفوعا كا١تفعوؿ بو منصوبنا ،كدلى إذا ٖتركت الياء كالواك ككاف ما قبلهما
ن
ن
ليس يكسبنا أف نتكلم كما تكلمت العرب ،كإ٪تا تستخرج منو حكمتها يف األصوؿ اليت
كتبُت هبا فضل ىذه اللغة على غَتىا من اللغات"(ُ).
كضعتهاٌ ،
فقسم ابن السراج العلة إذل نوعُت ،مبيننا الغاية من كل نوع ؛ فالنوع األكؿ ىو ا١تؤدم إذل
ٌ
التحدث صوابنا على ىسنن العرب ،كىو ما ٝتاه بالعلل األ ىيكؿ(ا١تطردة) -كما سيأيت -كتسمى
العلل التعليمية أك القياسية(ِ).
أما النوع الثاين ؛ فالغاية منو بياف حكمة العرب يف كالمها ،كىذا النوع من التعليل نظرم،
كيطلق عليو العلل اٞتدلية أك النظرية.
األكؿ ،حيث قاؿ ":كغرضي
صرح ابن السراج أنو غرضو يف كتابو :ىو النوع ٌ
كالنوع الذم ٌ
يف ىذا الكتاب ًذ ٍكر العلة اليت إذا اطٌردت كصل هبا إذل كالمهم فقطً ،
كذكر األصوؿ كالشائع؛

ألنو كتاب إ٬تاز"(ّ) .
عامال  ،كأكؿ عملو أف يرفع
يؤيد ذلك قولو  " :اعلم :أف كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف ن
الفاعل أك ا١تفعوؿ الذم ىو حديث عنو ٨ ،تو ( :قاـ زيد كضرب عمرك) ،ككل اسم تذكره
ليزيد يف الفائدة بعد أف يستغٍت الفعل باالسم ا١ترفوع الذم يكوف ذلك الفعل حديثنا عنو  ،فهو
منصوب  ،كنصبو ؛ ألف الكالـ قد مت قبل ٣تيئو كفيو دليل عليو  ،كىذه العلل اليت ذكرناىا -
ىهنا  -ىي العلل األيكؿ"(ْ) .
كالغاية يف ىذا البحث تناكؿ أثر نظرية العامل يف التعليل  ،كمن ذلك ما يلي:

(ُ) األصوؿُّٓ/
قسم الزجاجي العلل ثالثة أضرب  :علل تعليمية  ،كعلل قياسية  ،كعلل جدلية نظرية .انظر اإليضاح ْٔ
(ِ) ٌ
(ّ) األصوؿُّٔ/
(ْ) ا١تصدر نفسوُْٓ/
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 رؼـهٛهّ يُغ ثؼـض انزشاكٛت اػـزًب ادا ػهٗ َظشٚخ انؼـبيم:

 منعو ( آكـ ًال كان زيد طعامك)ونحوه:

قاؿ ابن السراج:
آكال كاف زيد طعامك ) من أجل أنك ٌفرقت بُت
" كال ٭تسن  -عندم  -أف تقوؿ ( :ن
( آكل ) ،كبُت ما عمل فيو بعامل آخر ،كمع ذلك فيدخل لبس يف بعض الكالـ ،كإ٪تا ٭تسن
مثل ىذا يف الظركؼ ٨ ،تو قولك ( :راغبنا كاف زيد فيك)  ،التساعهم يف الظركؼ ،كأهنم

أيضا( :-آك نال كاف زيد أبوه طعامك)،
جعلوا ٢تا ن
فضال على غَتىا يف ىذا ا١تعٌت  ،كال أجيز  -ن
آكال أبوه طعامك  ،للعلة اليت ذكرت لك  ،بل ىو ىهنا أقبح ؛ ألنك ٌفرقت
أريد بو :كاف زيد ن
بُت ( آكل ) كبُت ما ارتفع بو ،كيف تلك ا١تسألة إ٪تا فرقت بينو كبُت ما انتصب بو ،كالفاعل
مالزـ ال بد منو ،كا١تفعوؿ فضلة "(ُ).
فقد علل ابن السراج عدـ جواز ىذا الًتكيب ك٨توه للتفريق بُت العامل كما عمل فيو إال
أف يفصل بينو كبُت ما عمل فيو بالظرؼ ،كأشد ما يكوف الفصل بُت العامل كفاعلو الرتباط
الفاعل بفعلو.
ك٦تن تبعو على ىذا الرأم  ،السيوطي  ،كابن مالك يف عدـ جواز تقدمي ا٠ترب مع تأخر
قائما
(قائما كاف زي هد أبوه) ؛ أم كاف زي هد ن
معمولو ا١ترفوع  ،مفرندا أك مصحوبنا بغَته ؛ فال يػي ىقاؿ ن
طعامك)  ،كأف سبب ا١تنع ىو الفصل بُت العامل كمعمولو
أبوه ؛ كال ( ن
آكال كاف زي هد أبوه ى
طعامك) ؛ ففيو
الذم ىو كجزء منو  ،أما إًف كاف معمولو منصوبنا ٨ ،تو ( :ن
آكال كاف زي هد ى
أقو هاؿ ثالثها قبح التقدمي دكف امتناعو ؛ ألنو ليس جزءنا من ناصبو ؛ لكونو فضلة فإف كاف ظرفنا
مقيما كاف زي هد عندؾ) ،ك(راغبنا كاف عمرك فيك) (ِ).
٣تركرا جاز بال قبح ن
أىك ن
إٚتاعا٨،تو ( :ن

(ُ) األصوؿ ُٖٗ/
(ِ) انظر ٫تع ا٢توامعُ ّٕٓ/كشرح التسهيلُ ، ّٓٓ/كالتذييل كالتكميل ط .دار القلم ُْْٖ/
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 منعو التفريق بين العامل والمعمول فيو بما ليس للعامل فيو سبب،
وىو غريب منو ،نحو (:كانت زي ًدا الحمى تأخذ ):

قاؿ ابن السراج:
يدا
" فأما الفعل الذم ال ٬توز أف يفرؽ بينو كبُت ما عمل فيو  ،فنحو قولك( :كانت ز ن

يب منها؛ ألن (
اٟتمى تأخذ) ىذا ال ٬توز؛ ألنك
َ
فرقت بين (كان) واسمها بما ىو غر ٌ
فيك
رغب ) إذا أردت( :زي هد ى
زي ًدا ) ليس بخب ٍر لها وال اسم ،كال ٬توز ( :زي هد ى
فيك ه
كعمرك ى
ً
فيك) ك(رغب) ٔتا ليس منو.
فرقت بُت ( ى
كعمرك) ؛ ألنك ى
ب ه
ىرغ ى
كإذا قلت( :زي هد راغب نفسو فيك) فجعلت (نفسو) ن و
٬تز؛ ألنك فرقت
تأكيدا (لزيد) دل ٍ
ى ى
ه ي
(ُ)
تأكيدا ١تا يف (ر و
و
اغب) جاز " .
نفسو) ن
بُت ( راغب) ك(فيك) ٔتا ىو غريب منو،فإ ٍف جعلت ( ى
فابن السراج ال ٬تيز الفصل بُت العامل -أيًّا كاف نوعو -كما عمل فيو ٔتا دل يعمل فيو؛
ألنو غريب منو ؛ لذلك ٌبُت يف موضع آخر(ِ) أف قوؿ ( :كانت زيندا اٟتمى تأخذ ،ككاف
غالمو زيد يضرب) ال ٬توز إذا كاف (زيد)  -يف قولنا (:كاف غالمو زيد يضرب) ، -ك(
يدا اٟتمى تأخذ) -اٝتُت لػ(كاف) إال أف يضمر يف(كاف) ضمَت
اٟتمى) -يف قولنا(:كانت ز ن
و
مربرا أف الضمَت اٝتها  ،كاٞتملة تصبح خربىا.
الشأف كالقصة ؛ فحينئذ ٬توز ن
كقد تبع يف ذلك مذىب سيبويو(ّ)  ،كا١تربد(ْ).
ك٦تن علٌل بو من ا١تتأخرين العكربم (ٓ) ،كابن مالك (ٔ).

ٍ
خارج زي ٌد ):
 منعو تركيب ( ليس عبد اهلل
بذاىب وال ٍ

منع ابن السراج ىذا الًتكيب؛ فقد ٌبُت أف ىذا ال يصح ؛ ألنو عيطف بالواك على
و
بذاىب كال خاروج زي هد )  ،فتجر بالباء كيرتفع
عاملُت ،فقاؿ " :كال ٭تسن  ( ،ليس عبد ا﵁
(ُ) األصوؿِِّٕ/
(ِ) انظر ا١تصدر نفسؤُٖ/
(ّ) انظر الكتاب َُٕ/
(ْ) انظر ا١تقتضبُْٓٔ/ْ ،ٗٗ/
(ٓ) انظر اللباب ُ ،ُٓٓ/كالتبيُت َُّ
(ٔ) انظر شرح الكافية الشافية َُْْ/

154

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

زيد بػ(ليس) ال ٬توز ىذا ألنك قد عطفت بالواك على عاملُت كإ٪تا تعطف حركؼ العطف
على عامل كاحد ،كلكن تقوؿ ( :ليس زي هد ٓتاروج كال و
ذاىب أىخوه )  ،فتجرم (ذاىبنا) على (
خارج ) كترفع األخ بػ ػ ػ( ذاىب ) ؛ ألنو ملبس ب ػ ػ( زيد ) كىو من سببو  ،فكأنك قلت ( :ليس
زيد بذاىب كال خارج )  ،كلو ٛتلت ( األخ ) على ( ليس )  ،دل ٬تز ،من أجل أنك تعطف

على عاملُت  ،على (ليس) كىي عاملة كعلى (الباء) كىي عاملة "(ُ) .
ك٦تن تبعو يف ىذا التعليل أبوعلي الفارسي كشارح كتابو ،عبد القاىر اٞترجاين(ِ) .

 منعو الفصل بين المعمول وعاملو الضعيف أو تقديمو عليو ،نحو:
( ما أحسن في الدار زي ًدا !):

قاؿ ابن السراج:
يدا ! )؛ أل ٌف فعل
يدا !) ،ك(ما أقبح عندؾ ز ن
" كال ٬توز أف تقوؿ  (:ما أحسن يف الدار ز ن
التعجب ال يتصرؼ "(ّ).
السراج عدـ جواز الفصل بُت فعل التعجب كمعمولو بأجنيب علل ذلك بعدـ
علٌل ابن ٌ
تصرفو يف نفسو كما ال يتصرؼ يف نفسو ال يتصرؼ يف غَته.
أحسن
ا١تربد  ،فسيبويو قاؿ -يف قولك :ما
كقد اقتفى -يف تعليلو ىذا -أثر سيبويو  ،ك ٌ
ى
يل شيئنا عن موضعو "(ْ).
عبد ا﵁ ! ":-كال ٬توز أف تقدـ ى
ى
(عبد ا﵁) ،كتؤخر (ما) ،كال تز ى
ا١تربد فقاؿ:
أما ٌ
يدا !) ك( ما أٚتل اليوـ عبد ا﵁!) دل ٬تز ،ككذلك لو
"كلو قلت( :ما أحسن عندؾ ز ن
قلت (:ما أحسن اليوـ كجو زيد ! ) ك( ما أحسن أمس ثوب زيد ! ) ؛ ألف ىذا الفعل لى ٌما دل
صرؼ لزـ طريقة كاحدة كصار حكمو كحكم األٝتاء "(ٓ) .
يتى ى
(ُ) األصوؿُُٗ-َٗ/
(ِ) انظر ا١تقتصد ُّْٗ -ّْٕ/
(ّ) األصوؿ َُُٖ – َُٕ/
(ْ) الكتاب ُّٕ /
(ٓ) ا١تقتضب ُْٕٖ /
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أيضا -علل ابن السراج عدـ جواز تقدمي شيء ٦تا عمل فيو فعل التعجب
كهبذا التعليل -ن

عليو ،ككذلك اٟتاؿ يف األفعاؿ غَت ا١تتصرفة ٨ ،تو  (:نعم ) ك( بئس )  ،كيف أٝتاء األفعاؿ كػ(
صو ) ك( عليك )(ُ).

مستندا على قوؿ ابن السراج  ،الدكتور٤ :تمد ا٠تطيب يف ضوابط
ك٦تن أشار إذل ذلك
ن
الفكر النحوم(ِ).

بشرا منطل ًقا ):
 منعو تركيب (:اليوم أنا معلمو زي ًدا ً

ٌبُت ابن السراج أف ىذا الًتكيب ال يصح ؛ ألنو ال يكوف فعل يتعدل إذل أربعة مفاعيل

فيشبو ىذا بو(ّ)؛ فأقصى ما ٯتكن أف يتعدل فعل إذل ثالثة مفاعيل(ْ).

و
مفعوال
كهبذا علٌل الكفوم عدـ جواز التوسع فيما لو ثالثة مفاعيل؛ لئال يكوف
حينئذ ن
رابعا ؛ ألنو دل ً
يأت يف كالـ العرب ما لو أربعة مفاعيل(ٓ).
ن

 منعو تقديم المنصوب بما بعد أداة

الشرط:

قاؿ ابن السراج:
ىضرب) بأم الفعلُت نصبتو فهو غَت جائ وز؛ ألنو إذا دل
يدا إ ٍف
" ال ٬توز أف تقوؿ (:ز ن
تضرب أ ٍ
ٍ
(ٔ)
ا١تعموؿ عليو"
العامل دل ٬تز أف يتقدـ
٬تز أف يتقدـ
ي
ي
كقد تقدـ تفصيل القوؿ فيو يف مبحث سابق(ٕ).

(ُ) انظر األصوؿِِِٖ/
(ِ) انظر ضوابط الفكر النحوم ِّْٖ/
(ّ) انظر األصوؿ ُُٗٔ/
(ْ) انظر ا١تصدر نفسؤُِٔ/ِ ،ُِٕ/
(ٓ) انظر الكليات ّٔ
(ٔ) األصوؿِِّٔ/
(ٕ) انظر مبحث :تقدمي ما بعد ( إ ٍف ) اليت للجزاء على ما قبلها ُُّ ،
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(:قائما فيها زي ٌد):
منعو تقديم المعمول إذا كان العامل معنى فعل،نحو ً

فعال ؛ فال ٬تيز
ال ٬تيز ابن السراج تقدمي ا١تعموؿ على العامل إذا كاف معٌت فعل كدل يكن ن
قائما) ،كال (منطل نقا) على (ىذا) يف ٨ ،تو:
(قائما) على (فيها) يف ٨ ،تو( :فيها زي هد ن
تقدمي ن
(ىذا زي هد منطل نقا)(ُ).
قائما)؛ أم :أشَت،
كمثلو (ىذا زي هد راكبنا)؛ ٔتعٌت :انتبو لو راكبنا  ،ككذلك (ذاؾ ي
عبد ا﵁ ن
فعال  ،فهو فرع يف
فال يتقدـ ا١تعموؿ يف ىذه األمثلة ك٨توىا ؛ ألف العامل معٌت فعل كليس ن
أبدا عن األصل؛ فال يتصرؼ تصرفو  ،فهو عامل ضعيف كال يعمل يف
العمل ،كالفرع منحط ن
ا١تفعوؿ  ،كإ٪تا يعمل يف الضعيف مثلو (ِ).

 رؼـهٛهّ إػـًبل ثؼـض انحـشٔف :

قاؿ ابن السراج:
" كرأيناىم إ٪تا أعملوا من اٟتركؼ يف األٝتاء ماال يدخل على األفعاؿ كأعملوا منها يف
األفعاؿ ما ال يدخل على األٝتاء  ،فأما ما يدخل على األٝتاء كاألفعاؿ منها فألغوه من
العمل"(ّ).
علل ابن السراج إعماؿ اٟتركؼ يف األٝتاء باختصاص تلك اٟتركؼ إما باألٝتاء٨ ،تو:
حركؼ اٞتر  ،ك(إ ٌف كأخواهتا)  ،أك األفعاؿ ٨ ،تو ( :إ ٍف ) يف النصب ،ك(دل )يف اٞتزـ.
أما ما ال ٮتتص منها ٦تا يدخل على األٝتاء كاألفعاؿ على و
حد سواء فال يعمل٨ ،تو:
ألف االستفهاـ(ْ) .
أما ما كاف من إعماؿ ( ما ) اٟتجازية إعماؿ (ليس) ؛ فألهنا أشبهتها يف النفي  ،مث إنو
ليس كل العرب يعملها عمل (ليس) كإ٪تا ركم ذلك عن أىل اٟتجاز،كما بُت ابن السراج -

(ُ) انظر األصوؿِِْٔ/
(ِ) انظر الكتاب ِ ،ُِْ/كا١تقتضب ْ ،َُٕ/ْ ،ُٖٔ/كضوابط الفكر النحوم ِّْْ/
(ّ) األصوؿ ُٕٗ/
٥تتصا  ،كال يعمل كالـ ا١تعرفة ا١تختصة باالسم ،كاٟتركؼ ا١تختصة بالدخوؿ
(ْ) انظر ا١تصدر نفسوُ ٓٓ/أما ما كاف ًّ
على الفعل فسيأيت اٟتديث عنها يف احتجاجو لظاىرة االختصاص.
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أيضا -أنو كاف حق ( ما ) أال تعمل شيئنا ؛ لعدـ اختصاصها باألٝتاء أك األفعاؿ(ُ).
ن
يبُت اىتماـ النحاة بظاىرة االختصاص كاٗتاذىا علةن كبيانا لبعض الظواىر النحوية،
ك٦تا ٌ
قوؿ سيبويو  -يف باب إعراب األفعاؿ ا١تضارعة لألٝتاء ":-اعلم أ ٌف ىذه األفعاؿ ٢تا حركؼ
تعمل فيها فتنصبها ال تعمل يف األٝتاء  ،كما أ ٌف حركؼ األٝتاء اليت تنصبها ال تعمل يف
األفعاؿ "(ِ) ،كقولو -يف باب اٟتركؼ اليت تضمر فيها أ ٍف "-كذلك الالـ اليت يف قولك:
لتفعل).
(جئتك ى
تفعل ذاؾ) فإ٪تا انتصب ىذا بػ(أ ٍف) ،ك(أ ٍف)-ىهنا -مضمرة ؛
كحىت ،كذلك قولكٌ ( :
حىت ى
فيجراف ،كليستا من
كلو دل تضمرىا لكاف الكالـ ٤تاالن ،أل ٌف الالـ ٌ
كحىت إٌ٪تا يعمالف يف األٝتاء ٌ
تفعل) ٔتنزلة
اٟتركؼ اليت تضاؼ إذل األفعاؿ .فإذا أضمرت (أ ٍف) ي
حسن الكالـ أل ٌف (أ ٍف) ك( ى
اسم كاحد "(ّ).
(ْ)
الوراؽ(ٓ).
ك٦تن أشار إذل ذلك من ا١تتأخرين :ابن جٍت  ،كابن ٌ
العلة ً
كهبذه ً
علة عدـ االختصاص منع ابن السراج إعماؿ كاك ا١تعية اليت يف ا١تفعوؿ معو ،
قائال  " :كىي ىهنا ال تكوف إذا عمل الفعل فيما بعدىا إال ٔتعٌت (مع)  ،ألزمت ذلك  ،كلو
ن

كانت عاملة كاف حقها أف ٗتفض .
فلما دل تكن من اٟتركؼ اليت تعمل يف األٝتاء  ،كال يف األفعاؿ ككانت تدخل على
ٌ
(ٔ)
األٝتاء كاألفعاؿ كصل الفعل إذل ما بعدىا فعمل فيو " .
كما علٌل ابن السراج  -بظاىرة االختصاص  -إضمار (أ ٍف) بعد ىذه الالـ ؛ فالالـ اليت
و
فحينئذ
مصدرا ؛
لتكوف مع الفعل
ن
ٝتاىا (الـ اٞتر) ال تدخل على األفعاؿ ؛ لذلك ق ٌدر (أ ٍف) ٌ
لتذىب) :-
يصح دخو٢تا  ،فقاؿ -يف ٨تو(:جئتك لتعطيٍت  ،ك ى
لتقوـ  ،ك ى

(ُ) انظر األصوؿُٕٗ/
(ِ) الكتاب ّٓ /
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

ا١تصدر نفسو ّٔ-ٓ /
انظر سر صناعة اإلعراب ُُّٗ/
انظر العلل يف النحو البن الوراؽ ُْٕ
األصوؿ َُِٗ/
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" كيدلك على أنو ال ب ٌد من إضمار (أ ٍف) ىنا إذا دل تذكرىا أف الـ اٞتر ال تدخل على
ً
األفعاؿ ،ككذلك عوامل األفعاؿ
األفعاؿ ،كأف ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على
ال تدخل على األٝتاء"(ُ).

 رؼـهٛهّ إػـًبل اصــى انفـبػـم:

قاؿ ابن السراج:
" كإ٪تا أعملوا اسم الفاعل ١تا ضارع الفعل ،كصار الفعل سببنا لو كشاركو يف ا١تعٌت كإف
افًتقا يف الزماف ،كما أعربوا الفعل ١تا ضارع االسم فكما أعربوا ىذا أعلموا ذلك "(ِ).
ٌبُت ابن السراج أ ٌف سبب إعماؿ اسم الفاعل :ىو مضارعتو للفعل ا١تضارع يف ا١تعٌت؛ أم
يف اٟتاؿ كاالستقباؿ  ،ك١تضارعتو لو يف اٟتركات كالسكنات (يىػ ٍف ىعل) ،فكما أنو ييعرب من
األفعاؿ ما ضارع اسم الفاعل الذم يكوف للحاضر كا١تستقبل ؛ألف األصل يف اإلعراب
لألٝتاء؛ فيعرب اسم الفاعل ١تضارعتو الفعل؛ ألف األصل يف العمل لألفعاؿ(ّ).
ا١تربد من قبل مبيٌػننا أف اسم الفاعل" قلٌت حركفو أك كثيرت ٔتنزلة الفعل ا١تضارع
ككذا ذىب ٌ
الذم معناه يفعل"(ْ).
أما اسم الفاعل الذم يكوف للماضي؛ فهو ٔتعٌت (غالـ زيد) ،كال ٬توز فيو إال اإلضافة
يد) ك(كىم ضاربو ز و
يد أمس) ك( ٫تا ضاربا ز و
كا٠تفض٨ ،تو( :ىذا ضارب ز و
يد)؛ فهو ٔتنزلة
ي
عبد ا﵁) ك(أخو ز و
(غالـ ً
٤تاال ،فكذلك اسم الفاعل إذا كاف
يد) فلو قيل:
يدا) لكاف ن
(غالـ ز ن
ه
ي
ماضينا؛ ألنو اسم كليست فيو مضارعة للفعل لتحقيق اإلضافة ؛ كألف األكؿ يتعرؼ بالثاين ،كال
٬توز أف تدخل عليو األلف كالالـ كتضيفو كما دل ٬تز ذلك يف (الغالـ)(ٓ).
كألنو يبقى على أصلو كما بقي الفعل ا١تاضي على أصلو البناء ،كاألصل يف األٝتاء أٌال

(ُ) األصوؿ َُِٓ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ا١تصدر نفسوُِٓ/
انظر ا١تصدر نفسوُُِٓ ،ُِّ/
ا١تقتضبُُِٕ/
انظر األصوؿ ُ ، ُِٓ/كا١تقتضب ُْْٖ/
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تعمل إال اٞتر ؛ لذلك بقي اسم الفاعل إذا أريد بو ا١تاضي على أصلو(ُ).

 رؼـهٛهّ ػـذو إػـًبل انفؼـم ف ( ٙإٌِّ ) ٔإػـًبنّ ف ( ٙأٌّ ):

قاؿ ابن السراج:
"ك(أى ٌف) إذا كانت مكسورة ٔتنزلة الفعل ،كإذا كانت مفتوحة ٔتنزلة االسم ،كالفعل ال
يعمل يف الفعل  ،فلذلك ال يعمل الفعل يف (إً ٌف) ا١تكسورة ،كيعمل يف (أى ٌف) ا١تفتوحة ١تا
صارت ٔتعٌت ا١تصدر ،كا١تصدر اسم"(ِ) .
علل ابن السراج عدـ إعماؿ الفعل يف (إً ٌف) ا١تكسورة  ،كعملو يف (أى ٌف) ا١تفتوحة ٔتا علل
بو سيبويو(ّ)من قبل ،من أ ٌف اٟترؼ الناسخ (إً ٌف) ٔتنزلة الفعل ؛ لذلك ال يعمل فيها الفعل؛
فالفعل ال يعمل يف الفعل  ،أما (أى ٌف) فهي كما عملت فيو ٔتنزلة اسم كاحد( مصدر)؛ لذلك
يدخل الفعل عليها كيعمل يف ا١تصدر ا١تكوف منها كمن الفعل.
كعلى ىذا تقع (إً ٌف) مبتدأةن ٓتالؼ (أى ٌف) ؛ كييعد ىذا الفرؽ ا١تبٍت على العامل فرقنا جوىريًّا
بينهما.

 رؼـهٛهّ اصـًٛخ (ػـٍ) فَ ، ٙحٕ (:خئذ ِيٍ ػـٍ ًُٛٚك):

قاؿ ابن السراج:
" كإذا قلت(:جئت ًمن عن ٯتينو)،فػ(عن) اسم كمعناىا ناحية ،كبنيت ١تضارعتها اٟتركؼ.
ٯتينك )؛ ألف ( ًمن) ال تعمل إال يف
كأما ا١توضع الذم ىي فيو اسم فقو٢تمً ( :من عن ى
األٝتاء ،قاؿ الشاعر:
ً ً
ًً
فىػ يق ٍلت ً
ك(ْ) ")ٓ(.
ض ٍوءى ال ىفىراقد يكلها *** ىٯتًيننا كمهول الن ٍج ًم ًمن ىعن مشىال ى
اج ىعلي ى
ي ٍ

(ُ) انظر العلل يف النحو البن الوراؽ ِٕٓ
(ِ) األصوؿُِٔٔ/
(ّ) انظر الكتابَُِّ/
(ْ) البيت من البحر الطويل ،كىو لذم الرمة :غيالف بن عقبة العدكم .انظر ديوانو ِْٗ ،كالشاىد فيو :استخداـ (عن)
اٝتنا ٔتعٌت الناحية بدليل دخوؿ حرؼ اٞتر(من) عليها.
(ٓ) األصوؿُّْٕ/

160

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

تأيت (عن) اٝتنا كتأيت حرفنا ؛ فإذا كانت اٝتنا دخل عليها اٟترؼ كصارت ٔتنزلة الناحية،
كقد علل ابن السراج اٝتيتها بدخوؿ حرؼ اٞتر عليها كعملو فيها -إذ اٞتر من عالمات
االسم الفارقة  -كالعمل فيها مق ٌدر ؛ فهي مبنية ١تشاهبتها اٟترؼ.
لعل تعليل ابن السراج اآلنف الذكر مستفاد من سيبويو فقد قاؿ عنها:
ك ٌ
فاسم إذا قلت ً (:م ٍن ىع ٍن ٯتينًك) ؛ أل ٌف ( ًم ٍن) ال تعمل إال يف األٝتاء"(ُ).
" ك ٌأما ( ىع ٍن ) ه

 رؼـهٛهّ ػـذو إػـًبل ( إرٌ ) ف ٙانفـؼــم انحـبضـش:
قاؿ ابن السراج:
حاضرا دل ٬تز أف تعمل فيو ؛ ألف
فعال
" فإف كاف الفعل الذم دخلت عليو (إذ ٍف) ن
ن
و
فاعال ) ،ك(
أخواهتا ال يدخلن إال على ا١تستقبل كذلك إذا حدثت
ْتديث فقلت ( :إذ ٍف أظنو ن
أخالك كاذبنا ) ،كذلك ألنك ٗترب عن اٟتاؿ اليت أنت فيها يف كقت كالمك ،فال تعمل (
إذف
ى
إذف ) ؛ ألنو موضع ال تعمل فيو أخواهتا "(ِ).
علل ابن السراج عدـ عمل (إذف) يف الفعل ا١تضارع الداؿ على اٟتاؿ بعدـ عمل أدكات
النصب األخرل فيو ،فهذه األدكات ال تدخل إال على ا١تستقبل.
إذ دخو٢تا على الفعل ا١تستقبل أحد شركط عمل (إذف) اليت ذكرىا حينما قاؿ ":كأما
معتمدا على ما
(إذف) فتعمل إذا كانت جوابنا ،ككانت مبتدأة ،كدل يكن الفعل الذم بعدىا
ن
مستقبال  ،فإ٪تا يعمل ّتميع ىذه الشرائط"(ّ).
فعال
ن
قبلها ،ككاف ن
كبالرجوع إذل الكتاب اتضح أف ابن السراج تأثر بسيبويو الذم ييفهم من كالمو أهنا ال
تشبيها بأدكات النصب ٨ ،تو( :أف) ك(كي) ،
تدخل على الفعل اٟتاضر بل الفعل ا١تستقبل ن
فاعال) ٗترج من باب
كأهنا إذا دخلت على الفعل اٟتاضر٨ ،تو قوؿ ا١تتحدث( :إذ ٍف أظنو ن
أخواهتا كتشبو بػ(إ٪تا)(ْ).

(ُ) الكتابِِْٖ/
(ِ) األصوؿُِْٗ -ُْٖ/
(ّ) ا١تصدر نفسو ُِْٖ/
(ْ) انظر الكتابُّٔ/
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(ُ)
الوراؽ(ِ).
ابن
ك
،
ك٦تن علل هبذا التعليل من ا١تتأخرين :ابن األنبارم
ٌ

 رؼـهٛهّ إنغـبء ػـًم( يب ) ٔانحكى ثزٚبدرٓب نهزأكٛذ فَ ، ٙحٕ:
َ َۡ
ّ َ َ
ِيثَٰق ُُ ۡه }:
ض ُِه و
قٕنّ رؼبنٗۡ { :ت ِ َىا نق ِ

َ
َۡ
َ َ
ض ُِه ّوِيثَٰق ُُ ۡه }(ّ) لو كاف
قاؿ ابن السراج ...":يف قولو عز كجلۡ { :ت ِ َىا نق ِ
)ْ(
لػ(ما) موضع من ا ًإلعراب ما عملت الباء يف ( ً
نقضهم ) ،كإ٪تا ًجيءى هبا زائد نة للتأكيد "
فقد حكم على ( ما ) بالزيادة لعدـ عملها فيما بعدىا بل عملت الباء يف ( نقضهم).
قائال:
كقد علٌق سيبويو على ( ما ) يف اآلية نفسها ن
لغو يف أهنا دل ٖتدث إذ جاءت شيئنا دل يكن قبل أف ٕتيء من العمل ،كىي توكي هد
"كىي ه
للكالـ "(ٓ).
السراج استفاد ىذا التعليل من سيبويو.
كيظهر جليًّا أف ابن ٌ
الوراؽ أف سبب اٟتكم بزيادة ( ما ) من بُت سائر اٟتركؼ ،ىو كثرة تصرفها
كقد ٌبُت ابن ٌ
كجها آخر يف إعراب اآلية ْ،تيث ال تكوف ( ما ) زائدة بل تكوف اٝتنا
كزكاؿ معناىا ،كذكر ن
مبهما كنقضهم بدؿ منها(ٔ).
ن
كيدؿ تعليل ابن السراج ىذا على حضور نظرية العامل يف ذىنو ،كنضوجها لديو،
ٌ
كاستثماره ٢تا.
تبُت
كيف ختاـ ىذا ا١تبحث الذم عيرض فيو أبرز آراء ابن السراج التعليلية ا١تتعلقة بالعاملٌ ،
تنظَتا كتطبي نقاْ ،تيث علل هبا يف الفصل يف كث وَت من
أف نظرية العامل ذات و
باع طويل يف النحو ن
األحكاـ النحوية.

(ُ) انظر أسرار العربية ُُٕ
(ِ) انظر العلل يف النحو البن الوراؽ ُْٗ
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

النساء ُٓٓ :
األصوؿِِٖٓ/
الكتابُِِْ/
انظر العلل يف النحو البن الوراؽ ُٕٕ
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انًجحث انخبيش :أثش انؼبيم ف ٙاًلحزدبج ٔانزشخٛح:
إف ىذا ا١تبحث ضرب من التعليل بالعامل؛ لكن فرؽ ما بينو كبُت سابقو أ ٌف ىذا فيو إيراد
ناقال حجة بعض النحاة.
قوال على قوؿ  ،أك ن
مرجحا بو ن
٤تتجا بو ابن السراج أك ن
العامل ن
كقد أشاد ٤تقق األصوؿ ٔتقدرتو الفائقة يف التعليل كالًتجيح(ُ).
أصل ييالذ بو كحجة
كا١تتأمل يف النحو يتبُت لو أف اإلعماؿ عند ا١تدارس النحوية ٚتيعها ه
دامغة بُت يدم اٟتقائق ا١تراد إقرارىا(ِ).
كمن أبرز النماذج على ذلك اآليت:

 احزدبخّ ٔرشخٛحّ اصـًٛخ ( يب ) انًظذسٚخ:
قاؿ ابن السراج:
" كاعلم  :أف ( أ ٍف ) تكوف مع صلتها يف معٌت ا١تصدر ككذلك ( ما ) تكوف مع صلتها
يف معناه كذلك إذا كصلت بالفعل خاصة إال أ ٌف صلة ( ما ) ال بد من أف تكوف فيها ما يرجع
إذل ( ما ) ؛ ألهنا اسم كما يف صلة ( أ ٍف ) ال ٭تتاج أف يكوف معو فيو راجع ؛ ألف ( أ ٍف )

حرؼ  ،كاٟتركؼ ال ييكٌت عنها كال تيضمر فيكوف يف الكالـ ما يرجع إليها كالذم يوجب أ ٌف (
ما ) اسم كأهنا ليست حرفنا كػ(أ ٍف )  :أهنا لو كانت كػ(أ ٍف ) لعملت يف الفعل كما عملت (
أ ٍف ) ؛ ألنا كجدنا ٚتيع اٟتركؼ اليت تدخل على األفعاؿ كال تدخل على األٝتاء تعمل يف
فلما دل ٧تدىا عاملة حكمنا بأهنا اسم  ،كىذا مذىب أ،ي اٟتسن األخفش كغَته من
األفعاؿ ٌ
النحويُت "(ّ).
خالف ابن السراج ٚتهور النحاة يف القوؿ ْترفية( ما ) ا١تصدرية  ،كقاؿ باٝتيتها مواف نقا
(ْ)
٤تتجا بوجود ضمَت يرجع إليها خالفنا للحرؼ كػ(أ ٍف)
كمرجحا قوؿ األخفش كالكوفيُت  ،ن
ن
فليس يف صلتو ضمَت يعود عليو ،كأهنا غَت ٥تتصة باألفعاؿ إذ لو كانت ٥تتصة كػ(أ ٍف) لعملت
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

انظر مقدمة األصوؿ عند حديثو عن ابن السراج ُِْ/
انظر نظرية العامل يف النحو العر،ي دراسة تأصيلية كتركيبية َّ
األصوؿ ُُُٔ/
انظر اٞتٌت الداين ِّّ
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يف األفعاؿ؛ لذلك حكم باٝتيتها.
قائال ..." :كقاؿ:
نص على اٝتيتها  ،ن
كبالرجوع لكتاب األخفش معاين القرآف تبُت أنو ٌ
َ ٌ َ
يز َعن ۡيٍِ َوا َعٌ ِ ُّخ ۡه }(ُ) جعل (ما) اٝتنا ك ( ىعنًتم) من صلتو "(ِ).
{ عز ِ
قائال  " :ك٦تٌا يبطل
قبوال ،عند النحاة ك٦تن رده ابن الشجرم ن
كلكن ىذا القوؿ دل يلقى ن
ً
ٍت ،ك٦تٌا ناـ زيد ،فنجد (ضحك) ك(ناـ)  ،خاليُت
قوؿ األخفش أننا نقوؿ :عجبت ٦تٌا ضحك ى
من ضمَت عائد على ( ما ) ظاى ور كمق ٌد ور"(ّ).

مستشهدا بقوؿ الشاعر:
رد القوؿ ْترفيتها ابن ىشاـ
ن
ك٦تن ٌ
(ْ)
ا٠تًيىانىة كالغدر
س أ ًىمَتم ًيف ٍاأل ييمور بأنتما *** ًٔتىا لستما أىل ٍ
أىلىٍي ى
رجح القوؿ ْترفيتها إذ ال يسوغ تقدير الضمَت ىنا(ٓ)؛ ألف الفعل اٞتامد
فبهذا البيت ٌ
اليق ٌدر فيو ضمَت.

ة ):
 حـدـزّ ٔرشخـٛحـّ حـشفٛخ ( ُس ّ

(رب) حرؼ كليست باسم كػ(كم ) أف (كم ) يدخل
قاؿ ابن السراج ":ك٦تا يتبُت أ ٌف ي
(رب) تقوؿ ( :بكم رجل مررت)  ،كأنك تورل (كم )
عليها حرؼ اٞتر كال يدخل على ي
(رب)")ٔ( .
األفعاؿ كال توليها ي
ب) باٟترفية كنفى عنها االٝتية ،كحجتو عدـ دخوؿ
(ر ٌ
حكم ابن السراج على كلمة ي
حرؼ اٞتر عليها  ،كعدـ دخو٢تا على األفعاؿ ؛ ألف حرؼ اٞتر ٥تتص بالدخوؿ على األٝتاء.
كيف ذلك ردي على قوؿ الكوفيُت الذم أشار إليو بعد ،مغلطنا قو٢تم(ٕ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

التوبة ُِٖ :
معاين القرآف لألخفش ُّٖٔ/
أمارل ابن الشجرم ِٖٓٓ/
البيت من البحر الطويل ،دل أعثر لو على قائل  ،فهكذا أكرده ابن ىشاـ ،كالشاىد يف قولؤ (:تا لستما)حيث كصل
(ما) ا١تصدرية بالفعل اٞتامد (ليس)،ىو نادر.

(ٓ) انظر مغٍت اللبيب ُ ،ِٔٓ/كاٞتٌت الداين ِّّ
(ٔ) األصوؿُُْٔ/
(ٕ) انظر ا١تصدر نفسو ُُْٖ/
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ب ) اسم ٤تتجُت ْتملها على (كم ) ٛتل النظَت
كذلك أل ٌف الكوفيُت ذىبوا إذل أ ٌف ( ير ٌ
على النظَت؛ إذ ىي للتقليل ،ك( كم ) للتكثَت  ،ك١تخالفتها حركؼ اٞتر يف كوهنا ال تقع ٌإال يف
صدر الكالـ ،كحركؼ اٞتر ال تقع يف صدر الكالـ  ،كإ٪تا تقع كاسطة بُت شيئُت رابطة ٢تما.
ككوهنا ال تعمل ٌإال يف نكرة ٓتالؼ حركؼ اٞتر اليت تعمل يف النكرة كا١تعرفة.
ككوهنا ال ٬توز إظهار الفعل الذم تتعلق بو  -عند البصريُت  -؛ فكوهنا خالؼ حرؼ
اٞتر دليل على أهنا ليست ْترؼ؛ فعلى ىذا تكوف اٝتنا.
ٌأما البصريوف فذىبوا إذل أهنا حرؼ؛ ألنو ليس فيها من عالمات االسم كال عالمات
الفعل شيء  -كما بُت ابن السراج يف صدر ا١تسألة  ، -كألهنا جاءت ١تعٌت يف غَتىا  ،كىو
تقليل ما دخلت عليو أك تكثَته على اختالؼ موقعو.
كىذا ىو األظهر كا﵁ أعلم.
ب ) ليس للعدد ،كقو٢تم
أما كوهنا مثل (كم ) فليس بصحيح؛ ألف (كم ) للعدد ،ك( ير ٌ
إهنا للتقليل؛ فال يصح لكوهنا تى ًرد للتقليل،كما تى ًرد للتكثَت.
أما كوهنا ٢تا صدر الكالـ ؛ فألهنا تدؿ على تقليل كتكثَت؛ فأشبهت النفي كاالستفهاـ
كشبههما ٦تا لو صدر الكالـ.
عوضا عن حذؼ
أما كوهنا ال تعمل إال يف نكرة موصوفة؛ فالسبب أهنم جعلوا ذلك ن
الفعل الذم تتعلق بو .
أما عدـ ظهور الفعل الذم تتعلق بو فلإل٬تاز كاالختصار.
أما حذفها ؛ فإنو جاء اٟتذؼ يف اٟترؼ كحذؼ التشديد من (إف) عند ٗتفيفها ،كمن
٨تو:حاش لفالف ،كسف أفعل ،يف (حاشا) ،ك(سوؼ)؛ فكما جاز اٟتذؼ يف ىذه األحرؼ؛
فيجوز فيها)ُ(.

 احـزدـبخّ ًلخـزـظبص انؼــٕايم:
٥تتصا:-
قاؿ ابن السراج  -بعد أ ٍف ٌبُت أ ٌف العامل من اٟتركؼ ما كاف ن
" فإف قاؿ قائل  :ما باؿ الـ ا١تعرفة دل تعمل يف االسم كىي ال تدخل إال على االسم ،
(ُ) انظر اإلنصاؼ ِ ،ٖٕٔ -ٖٔٔ/كائتالؼ النصرة ُُْْْٓ -
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كال ٬توز أف تدخل ىذه الالـ على الفعل قيل :ىذه الالـ قد صارت من نفس االسم أال ترل
قولك ( :الرجل) يدلك على غَت ما كاف يدؿ عليو (رجل) كىي ٔتنزلة ا١تضاؼ إليو الذم يصَت
عبدا من ا١تلك دل يدؿ
مع ا١تضاؼ ٔتنزلة اسم كاحد ٨ ،تو قولك ( :عبد ا١تلك ) كلو أفردت ن
ً
على ما كاف عليو ( عبد ا١تلك ) ككذلك اٞتواب يف (السُت) ك(سوؼ) إف سأؿ سائل فقاؿ:دلى
ىدلٍ يعملوىا يف األفعاؿ إذ كانتا ال تدخالف إال عليها فقصتهما قصة األلف كالالـ يف االسم
كذلك أهنا إ٪تا ىي بعض أجزاء الفعل "(ُ).
اعتٌت ابن السراج باختصاص العوامل ؛ فما اختص من اٟتركؼ بالدخوؿ على األٝتاء أك
األفعاؿ عمل فيو  ،مث أكرد ما ٯتكن أف ييعًتض بو على ىذه الظاىرة ؛ فبدأ ٔتا يدخل على
األٝتاء إذ تدخل عليها (أؿ) التعريف مبيٌػننا أهنا صارت من نفس الكلمة ؛ أم كاٞتزء منها،
٨تو (:رجل) ك(الرجل) ؛ إذ ٗتتلف داللة الكلمتُت٦ ،تا يدؿ أهنما  -يف األصل -كلمتاف
٥تلفتاف( :أؿ) التعريف ك(رجل) ،لكن نػيٌزلتا من بعضهما منزلة ا١تضاؼ إليو من ا١تضاؼ ،إذ
٫تا ٔتنزلة اسم كاحد٨ ،تو( :عبد ا١تلك)  ،تدؿ على اسم كاحد ؛ فإذا أفرد (عبد) من (ا١تلك)
اختلفت الداللة.
كدليل أهنا نػيٌزلت ٔتنزلة اٞتزء من الكلمة ٗتطي العامل إذل ما بعدىا يف ٨ ،تو( :مررت
ً
بالرجل)  ،الباء :حرؼ جر  ،كٕتاكزىا العامل كعمل يف ( رجل)  ،لذلك (أؿ) التعريف ال
تعمل(ِ).
ٮتتص هبا (السُت) ك(سوؼ) ،كلكنها ال تعمل ،كىذا ال ٮترؽ القاعدة،
أما األفعاؿ فمما ٌ
فقد ٌبُت ابن السراج أهنا إ٪تا ىي بعض أجزاء الفعل.
فهي كاٞتزء من الكلمة ؛ الرتباطها ٔتعٌت ا١تضارع الداؿ على ا١تستقبل(ّ).
كابن السراج ىو من سبق ٢تذا التعليل؛ أم تعليل عدـ عمل(أؿ)يف االسم ،ك(السُت،
كسوؼ) يف الفعل كما ذكر السيوطي(ْ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

األصوؿ ُٓٔ/
انظر فتح رب الربية ّٖ
انظر ا١تصدر نفسو ْٖ
انظر األشباه كالنظائرُِٕٓ/
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بعد  :العكربم)ُ( ،كابن يعيش(ِ).
ك٦تن قاؿ هبذا التعليل من ي
فيتعُت أف اٟتركؼ ا١تختصة عاملة إال ما كاف منها كاٞتزء من الكلمة ،كالسُت ،كسوؼ،
ك(أؿ) التعريف.


حدـح اإلػـًبل ٔاإلْـًبل ف ٙثؼـض

انحـشٔف:

أًٔلا  :إػًبل ( إٌّ ) ٔأخـٕارٓب
ٌبُت ابن السراج أ ٌف سبب عمل ( إ ٌف ) كأخواهتا :ىو شبهها بالفعل ا١تاضي ؛ لكوهنا على
ثالثة أحرؼ كأهنا مبنية على الفتح،كذلك يفهم من كالمو عن معانيها كتعقيبو بعد ذلك أف
ٚتيع ىذه اٟتركؼ مبنية على الفتح مشبهة للفعل ا١تاضي(ّ).
كذلك ذكر  -يف موضع آخر -أنو ٦تا يدؿ على أ ٌف (إ ٌف) كأخواهتا مشبهة بالفعل أ ٌف
الضمَت معها كالضمَت مع الفعل  ،تقوؿ :إنٍت كما تقوؿ ضربٍت)ْ( ؛ أم تلحقها نوف الوقاية.
كقد شبهها بالفعل ؛ ألنو األصل يف العمل.
ا١تربد ،حيث
كيظهر أ ٌف أبا بكر ابن السراج قد ى
ص ىدر يف ىذا ٌ
عما قالو شيخو :أبو العباس ٌ
قاؿ " :فهذه اٟتركؼ مشبهة باألفعاؿ كإ٪تا أشبهتها ؛ ألهنا ال تقع إال على األٝتاء كفيها
ا١تعاين من الًتجي كالتمٍت كالتشبيو اليت عباراهتا األفعاؿ كىي يف القوة دكف األفعاؿ كلذلك
اخرىا على الفتح كبناء الواجب ا١تاضي "(ٓ).
بينيت أك ي
كبُت أف "كجو الشبو
كأفاد من ذلك ابن األنبارم فعلٌل عمل إ ٌف كأخواهتا بشبو الفعلٌ ،
بينهما من ٜتسة أكجو:
الوجو األكؿ :أهنا مبنية على الفتح ،كالفعل ا١تاضي ا١تبٍت على الفتح.
كالوجو الثاين :أهنا على ثالثة أحرؼ ،كما أف الفعل على ثالثة أحرؼ.
ٔإًْبنٓب:

كالوجو الثالث :أهنا تلزـ األٝتاء  ،كما أف الفعل يلزـ األٝتاء.
(ُ) انظر اللباب َُِٖ -َِٕ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

انظر شرح ا١تفصل ُُْٕ/
انظر األصوؿ ُ َِّ-ِِٗ /ك ِّٓ
انظر ا١تصدر نفسو ُُِٕ/
ا١تقتضب َُْٖ/
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كالوجو الرابع :أهنا تتصل هبا نوف الوقاية  ،كما تتصل بالفعل؛ ٨تو :إنٍت ككأنٍت كلكنٍت.
كالوجو ا٠تامس :أف فيها معاين األفعاؿ  ،فمعٌت ( إ ٌف كأ ٌف ) :حققت ،كمعٌت (كأف ):
لعل ) :ترجيت ؛ فلما
شبهت ،كمعٌت ( لكن ) :استدركت ،كمعٌت ( ليت )٘ :تنيت ،كمعٌت ( ٌ
أشبهت ىذه اٟتركؼ الفعل من ىذه األكجو ا٠تمسة  ،كجب أف تعمل عملو")ُ(.
قائال :
كقد ٌبُت ابن السراج حجة من أعمل كمن أ٫تل ( إً ٍف كأى ٍف ) ا١تخففتاف ،ن
" كاعلم :أف ( إف كأف ) ٗتففاف ،فإذا خففتا فلك أف تعملهما ،كلك أف ال تعملهما.
أما من دل يعملهما  ،فاٟتجة لو :أنو إ٪تا أعمل ١تا أشبهت الفعل بأهنا على ثالثة أحرؼ
كأهنا مفتوحة ؛ فلما خففت زاؿ الوزف كالشبو.
كاٟتجة ١تن أعمل أف يقوؿ٫ :تا ٔتنزلة الفعل ؛ فإذا خففتا كانتا ٔتنزلة فعل ٤تذكؼ.
تاما كذلك قولك :دل يك زيد منطل نقا فعمل عملو كالنوف فيو
فالفعل يعمل ٤تذكفنا عملو ن
كاألقيس يف ( أف ) :أف يرفع ما بعدىا إذا خففت "(ِ).
تبُت بالرجوع إذل
يصرح ٔتن اختار اإلعماؿ كمن اختار اإل٫تاؿ فقد ٌ
كابن السراج كإف دل ٌ
بعض كتب ا٠تالؼ أف اإلعماؿ قاؿ بو البصريوف ،أما اإل٫تاؿ فقاؿ بو الكوفيوف(ّ).
كقد أجاز ابن السراج األمرين لقولو :
" فإذا خففتا فلك أف تعملهما كلك أف ال تعملهما"
مع ترجيحو كميلو لعدـ اإلعماؿ مبيننا أ ٌف األقيس يف (أ ٍف) أف يرفع ما بعدىا إذا خففت ،
ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ
َ
(ْ)
َٰ
َٰ
حر ِن } .
كمستشهدا بقراءة ا٠تليل  { :إِن هذ ِن مس ِ
ن
كيؤيٌد ميلو لتعليل الكوفيُت أنو علٌل بو يف إ٫تاؿ (إ ٌف) إذا دخلت عليها (ما ) الزائدة ؛
رغم إجازتو اإلعماؿ كاإل٫تاؿ معها ؛ فقاؿ" :كتدخل (ما) زائدة على ( إ ٌف) على ضربُت :فمرة
منطلق ) ،كتدخل على ( إ ٌف )
يدا
تكوف ملغاة دخو٢تا كخركجها ال تغَت إعرابنا تقوؿ (:إ٪تا ز ن
ه
منطلق )؛ فػ( إ٪تا ) :ىهنا
كافة للعمل فتيبٌت معها بناءن فيبطل شبهها بالفعل فتقوؿ (:إ٪تا زي هد
ه
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

أسرار العربية ِٗ ّٗ -
األصوؿُِّٓ/
انظر اإلنصاؼُ ، ُٖٔ-ُٓٗ/كالتبيُت ّْٕ
طو ، ّٔ :انظر إعراب القرآف للنحاس ّّْ/
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ٔتنزلة فعل ملغى مثل :أشهد لزيد خَت منك ")ُ(.
ثبَٛاب :إػـًبل ( سة) ٔإْـًبنٓب:
ذكر ابن السراج من أكجو استعماؿ(رب) ":أف تصلها فتستأنف ما بعدىا كتكفها عن
قاـ) ،ك(رٔتا فعلت كذا) "(ِ).
قاـ زي هد) ،ك(رٔتا ى
قعد) ،ك(رٔتا زي هد ى
العمل فتقوؿ(:رٔتا ى
ب) باٞتملة االٝتية،
ٌ
(ر ٌ
يتبُت من قولو اآلنف الذكر كفها عن العمل ك زكاؿ اختصاص ي
فتدخل على و
كل من اٞتملة االٝتية  ،كاٞتملة الفعلية  ،كذلك إذا اتصلت هبا (ما).
أما إذا اتصلت بػ(ما) الزائدة غَت الكافة فقد ٌبُت بقاء عملها بقولو:
"رٔتا و
عندؾ فتجعل( :ما) صلة ملغاة "(ّ) .
رجل ى
كىذا خالؼ قوؿ سيبويو الذم يرل أف ( رٔتا ) ال يليها إال الفعل  ،كيفهم من ذلك -
ضمننا -أهنا مهملة  ،حيث قاؿ:
" كمن تلك اٟتركؼ (:رٔتا ) ك( قلما ) كأشباىهما ،جعلوا (رب) مع ( ما ) ٔتنزلة كلمة
سبيل إذل ( رب يقوؿ )  ،كال إذل (
كاحدة  ،كىيئوىا ليذكر بعدىا الفعل  ،ألهنم دل يكن ٢تم ه
قل يقوؿ ) ،فأٟتقو٫تا ( ما ) كأخلصو٫تا للفعل"(ْ).
(رب) عن العمل كتزيل اختصاصها باٞتملة االٝتية فتصبح
كالذم يظهر أف ( ما ) تكف ٌ
صاٟتة للدخوؿ على اٞتملة الفعلية كاالٝتية كالنكرة كا١تعرفة ؛ كذلك ألهنا حرؼ شبيو بالزائد ؛
فتكفو (ما) ٓتالؼ حرؼ اٞتر األصلي)ٓ(.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

األصوؿ ُِِّ/
ا١تصدر نفسو ُُْٗ/
ا١تصدر نفسو َُِْ/
الكتابُُّٓ/

(ٓ) شبيو بالزائد  :ىو ما ال ٯتكن االستغناء عنو لفظنا كال معٌت غَت أنو ال ٭تتاج إذل متعلق  ،أما األصلي :فهو ما ٭تتاج
معٌت كال إعرابنا .انظر جامع الدركس ُّٕٗ/
إذل متعلق  ،كىو ال ييستغٌت عنو ن
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 حدزّ ف ٙإػـًبل ( إٌّ ) ف ٙانخجش:

قاؿ ابن السراج:
" كأعلمت(ُ) ىذه األحرؼ يف ا١تبتدأ كا٠ترب كما أعلمت (كاف ) كفيػرؽ بُت عمليهما :بأف
قدـ ا١تنصوب باٟتركؼ على ا١ترفوع كأهنم جعلوا ذلك فرقنا بُت اٟترؼ كالفعل ،فإف قاؿ قائل:
إف (إ ٌف) إ٪تا عملت يف االسم فقط فنصبتو كتركت ا٠ترب على حالو كما كاف مع االبتداء ،كىو
قوؿ الكوفيُت.
قيل لو :الدليل على أهنا ىي الرافعة للخرب ،أف االبتداء قد زاؿ كبو كبا١تبتدأ كاف يرتفع
معموال فيو ،كمع ذلك أنا كجدنا كلما(ِ) عمل يف
ا٠ترب ،فلما زاؿ العامل بطل أف يكوف ىذا
ن
رفعا أك نصبنا ،علم)ّ( يف خربه ،أال ترل إذل ظننت كأخواهتا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت
ا١تبتدأ ن
يف خربه ،ككذلك :كاف كأخواهتا ،فكما جاز لك يف ا١تبتدأ كا٠ترب ،جاز مع (إ ٌف) ")ْ(.
رد ابن السراج قوؿ الكوفيُت الذم فحواه اقتصار عمل (إ ٌف) على االسم  ،دكف
فقد ٌ
فلما زاؿ عاملو
العمل يف ا٠ترب؛ ن
٤تتجا بزكاؿ عامل االبتداء الذم كاف يرتفع بو كبا١تبتدأ ا٠تربي ؛ ٌ
فال يعقل أف يزكؿ العامل كيبقى عملو،كما يزعموف أنو و
باؽ على ارتفاعو با١تبتدأ.
ي
فظن كأخواهتا  ،ككاف
احتج  -ن
ك ٌ
أيضا -بأ ٌف كل ما عمل يف ا١تبتدأ عمل يف خربه ؛ ٌ
كأخواهتا ،تعمل يف ا٠ترب كما تعمل يف ا١تبتدأ ؛ فكذلك (إ ٌف).
كْتجة ابن السراج احتج ابن يعيش على فساد مذىب الكوفيُت يف كوهنا ناصبة لالسم
فحسب(ٓ).
كيف ختاـ ىذا ا١تبحث يتبُت من خالؿ دراسة آراء ابن السراج :سلطاف ىذه النظرية،
كاستثماره ٢تا يف االحتجاج كالًتجيح ١تا يراه ؛ ٦تا يدؿ على ىيمنة ىذه النظرية كشغلها حيٌػنزا
كبَتا من فكره النحوم.
ن
(ُ) خطأ مطبعي ،كالصواب ":ك[أيعملت]ىذه األحرؼ......كما[أيعملت](كاف)" .
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

خطأ مطبعي ،كالصواب[ ":كل ما ] عمل يف ا١تبتدأ . " ...
خطأ مطبعي ،كالصواب[ ":عمل] يف خربه " .
األصوؿ ُُِّ-َِّ/
انظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِٓٓ/
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انخبرًخ
اٟتمد ﵁ الذم بنعمتو تتم الصاٟتات ،كالصالة كالسالـ على خامت األنبياء كا١ترسلُت،

كبعد:
أخَتا بعد ىذه الرحلة اليت عشت فيها مع إماـ من أئمة العربية كدرست آراءه يف أشهر
ن
كتبو كأبرزىا :كتاب األصوؿ ؛ فخلصت إذل بعض النتائج أٚتلها فيما يلي:
أثبت البحث أف نظرية العامل ضاربة ّتذكرىا يف عمق الًتاث النحوم ؛كأهنا
ُ-
أسهمت يف ضبط اللغة العربية على اتساعها ،كأف من يدعو ٢تدمها إ٪تا يدعو ٢تدـ نظاـ النحو
العر،ي بأسره.
تبُت من البحث أف مقولة ا١ترزباين عن ابن السراج  -حينما كصف مصنفو
ِ-
كعوؿ على مسائل األخفش  ،كمذىب
األصوؿ ،كأنو أخذ معناه من كتاب سيبويوٌ ...":-
الكوفيُت ،كخالف أصوؿ البصريُت يف مسائل كثَتة "(ُ) ،تبُت أف ىذا القوؿ غَت دقيق ،كأنو
عوؿ على البصريُت ككافقهم يف جل آرائو  ،كخاصة سيبويو كا١تربد  ،كال يعٍت ذلك أنو كاف
ٌ
صورة ٢تما بل كاف لو أسلوبو الذم ٬تلي فيو ا١تسألة كيضيف أحيا نا كيبتكر أحيا نا كٮتالف
أحيانا أخرل ،كمع ذلك فقد كافق الكوفيُت كاألخفش يف بعض اآلراء.
تفنيد بعض اآلراء ا١تنسوبة البن السراج يف بعض كتب النحاة ،كنسبة القوؿ
ّ-
عامال للخرب البن السراج ،كما يف كتابو األصوؿ :عامل رفع ا٠ترب االبتداء كا١تبتدأ.
بػ(االبتداء) ن
كما أثبت البحث أف ما نيسب البن السراج من أف الظرؼ ،كاٞتار ك اجملركر
ْ-
قسم برأسو ،ليس بصحيح؛ بل ق ٌدر اسم فاعل؛ ليعلق بو.
ك٦تا بينو البحث عدـ صحة القوؿ ْترفية ( ليس ) ك( عسى ) مذىبنا البن
ٓ-
السراج؛ بل قد صرح ٔتذىبو يف األصوؿ بفعليتهما.
رد رأم الكوفيُت كاستداللو بزكاؿ االبتداء كا١تبتدأ على
ٔ-
استداللو بالعامل يف ٌ
ظن ) ،كأخواهتا ك(كاف) كأخواهتا على عمل (إ ٌف) يف
عمل (إ ٌف) يف ا٠ترب ،كاستداللو بعمل ( ٌ
ا٠ترب ،كاستداللو بعمل (إ ٌف) يف ا١تبتدأ كا٠ترب بشبو الفعل ا١تاضي.

(ُ) إنباه الركاة ّ ُْٗ/
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برزت ظاىرة نيابة العوامل جلية لدل ابن السراج كعامل ا١تعطوؼ ،كعامل
ٕ-
ا١تنادل ،كاسم الفاعل... ،إخل.
أشار إذل ظاىرة تقوم العوامل يف ثالثة عوامل:
ٖ-
 االبتداء كا١تبتدأ( تقوم عامل معنوم بآخر لفظي )يف عامل ا٠ترب.
 الفعل بواسطة الواك(تقوم عامل لفظي بآخر لفظي )يف عامل ا١تفعوؿ معو.
 الفعل بواسطة إال (تقوم عامل لفظي بآخر لفظي)يف عامل االستثناء التاـ ا١تثبت.
اىتمامو بظاىرة اختصاص العوامل ،فاٟتركؼ ا١تختصة تعمل ،كغَت ا١تختصة
ٗ-
التعمل ،كتقديره (أف) مضمرة بعد الـ اٞتر(الـ التعليل) ،ك٨توىا يف نصب ا١تضارع لئال ييعطف
فعل على اسم  ،كلئال تدخل العوامل ا١تختصة باألٝتاء على األفعاؿ.
ه
َُ -استخدامو للعامل يف شرح بعض ا١تصطلحات النحوية كما يف اإلعراب،
كا١تبتدأ على سبيل ا١تثاؿ.
ُُ -أثبت البحث كجود أثر للعامل يف ا١تعٌت كاإلعراب يف شواىد كأمثلة عديدة.
ُِ -أثبت أف أصل ظاىرة التقدير يعود لنظرية العامل فتارة يقدر لفهم ا١تعٌت،
كأخرل لبياف أصل الًتكيب النحوم  ،ككل ذلك يتم كف نقا لنظرية العامل.
ُّ -استخدامو للعامل يف التعليل ،كىذا أمر كاضح لديو كرٔتا كاف األسبق لبعض
التعليالت ،كقد أشاد السيوطي بأسبقية ابن السراج لتعليل عدـ إعماؿ ( أؿ ) ،ك(سوؼ،
كالسُت) رغم اختصاص األكذل باالسم  ،كاأليخريُت بالفعل.
ُْ -استخدامو للعامل يف االحتجاج كالًتجيح كاحتجاجو بالعامل على اٝتية(ما)
ب).
فية(ر ٌ
ا١تصدرية ،كحر ي
ُٓ -ظهر أثر العامل يف منع بعض الًتاكيب ،كجواز بعضها.
ُٔ٦ -تا تفرد بو يف قضية العامل -فيما يظهر -القوؿ بنيابة حرؼ العطف يف
ضا -أكؿ من قاؿ إف العامل يف االستثناء التاـ ا١تثبت الفعل
العامل يف ا١تعطوؼ ،كلعلو  -أي ن
بواسطة ( ٌإال) .
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ُٕ -أ ٌكد البحث على كثَت من قواعد العامل ؛ إذ ذكر ابن السراج يف ثنايا كتابو
الكثَت من قواعد العامل ،كمن ٙترة ىذا البحث استنباط عقود كقوانُت كلية(قواعد توجيهية) ٦تا
ضمها ىذا السفر اٞتليل ،كمن أبرزىا:
" االسم ال يعمل يف الفعل كال يف اٟترؼ؛ بل ىو ا١تعرض للعوامل من األفعاؿ،
كاٟتركؼ "(ُ).
عامال "(ِ) " ،فأما الفعل فالبد لو من فاعل "(ّ).
 " كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف ن
معرض ١تا يعمل يف األٝتاء ٨ ،تو :كاف
كالما ًّ
" كا١تبتدأ ال يكوف ن
تاما إال ٓتربه ،كىو ٌ
)ْ(
كأخواهتا ،كما أشبو ذلك من العوامل "
 " فالعامل ىو الفعل على عملو أين نقلتو ال يغَته عن عملو شيء أدخلت عليو ما
فوعا أك موجبنا أك منفيًّا أك
٣تزكما أك منصوبنا أك مر ن
يعمل فيو أك دل يعمل ،فسواء كاف الفعل ن
استخبارا ىو يف ٚتيع ىذه األحواؿ ال ب ٌد من أف يرفع بو االسم الذم بٍت لو ،فاألفعاؿ
خربا أك
ن
ن
(ٓ)
كلها ماضيها كحاضرىا كمستقبلها يرفع هبا الفاعل بالصفة اليت ذكرناىا " .
 " إ٪تا يكره الفصل بُت العامل كا١تعموؿ فيو ٔتا ليس منو "(ٔ).
 " ال يكوف فعل يتعدل إذل أربعة مفاعيل"(ٕ).
رفعا أك نصبنا عمل يف خربه "(ٖ).
 " كل ما عمل يف ا١تبتدأ ن
تاما "(ٗ).
 " فالفعل يعمل ٤تذكفنا عملو ن
 " ال ٬توز أف يكوف لفعل كاحد فاعالف ٥تتلفاف يرتفعاف بو بغَت حرؼ عطف"(َُ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

األصوؿُْٓ/
ا١تصدر نفسو ُْٓ/
ا١تصدر نفسو ُٕٓ/
ا١تصدر نفسو ُٖٓ/
ا١تصدر نفسو ُٕٓ/
ا١تصدر نفسو ُُِٖ/

(ٕ) ا١تصدر نفسو ُُٗٔ/
(ٖ) ا١تصدر نفسو َُِّ/
(ٗ) ا١تصدر نفسو ُِّٓ/
(َُ) ا١تصدر نفسو ُِّٖ/
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 " العامل إذا كاف معٌت دل ٬تز أف يتقدـ مفعولو عليو "(ُ) .
(" ال) ال تعمل إذا فصل بينها كبُت االسم رافعةن كال ناصبةن "(ِ).
 نقل عن أ،ي العباس ا١تربد " :عوامل األفعاؿ ال تضمر كأضعفها اٞتازمة ؛ألف اٞتزـ يف
األفعاؿ نظَت ا٠تفض يف األٝتاء "(ّ) .
 " إذا شغلت حركؼ اجملازاة ْترؼ سواىا دل ٕتزـ٨ ،تو :إف ككاف  ،كإذا ىع ًم ىل يف حرؼ
ضرب
ضرب)،ك(أيًّا تى ٍ
ضرب يى ٍ
اجملازاة الشيءي الذم عمل فيو اٟترؼ دل يغَته ٨تو قولك (:ىم ٍن تى ٍ
الفعل فيهما. )ْ(".
يى ٍ
ضرب) ،ى
فمن كأم ،قد عملت يف الفعل ،كعمل ي
 " حركؼ اٞتزاء من الظركؼ كاألٝتاء إ٪تا يعمل فيها ما بعدىا كىو اٞتزاء الذم يعمل
يف اٞتزـ "(ٓ) .
خربا ١تبتدأ سول ما
 " كأما ما ٬توز تقدٯتو فكل ما عمل فيو فعل متصرؼ أك كاف ن
استثنيناه "(ٔ).
فعال ال ٬توز أف يقدـ ما عمل فيو عليو إال أف
 " إذا كاف العامل معٌت الفعل ،كدل يكن ن
يكوف ظرفنا "(ٕ).
" كاعلم أف ٚتيع ما ٭تذؼ فإهنم ال٭تذفوف شيئنا إال كفيما أبقوا دليل على ما ألقوا "(ٖ).
كختاما أسأؿ ا﵁ العليم العظيم أف يرزقنا العلم النافع كالعمل الصاحل ا٠تالص لوجهو
ن
الكرمي ،كأف ييسر لنا كل خَت  ،كيدفع عنا كل شر؛ فنعم ا١توذل  ،كنعم النصَت.
كآخر دعوانا أف اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،كسالـ على ا١ترسلُت.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

األصوؿ ُِِّ/
ا١تصدر نفسو ُّْٗ/
ا١تصدر نفسو ُِٕٓ/
ا١تصدر نفسو ُِٖٕ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ا١تصدر نفسو ُِْٗ/
ا١تصدر نفسو ِِِِ/
ا١تصدر نفسو ِِْٔ/
ا١تصدر نفسو ِِْٓ/
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انفٓبسس:
ا
أًٔل :فٓشس اٜٚبد
ثبَٛاب :فٓشس انحذٚث انششٚف
ثبنثاب :فٓشس األيثبل
ساث اؼب :فٓشس انشٕاْذ انشؼشٚخ
ضب :فٓشس انًظبدس ٔانًشاخغ
خبي ا
صب :فٓشس انًٕضٕػبد
صبد ا
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ا
أًٔل :فٓشس اٜٚبد انكشًٚخ:
سقًٓب

اٜٚخ انكشًٚخ

انظفحخ

صٕسح انجقشح :

ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ ُ
ۡ
ُِ { -إَوذ أخبًا وِيثقكه َّل تصفِكِن دِواٱكه } ٗٛ
َ ا َُ َ ا ُ
ِ{ -ح َٰ
ٱلر ُشِف ِل} ( قراءة )
َّت يقِف ِل

يقول) ٕٗٔ
و(حتى ُ

ٜٙ
ٖٗٔ

صٕسح انُضبء :

َ َۡ
َ اُ ْ اَ ا
ََ َُٓ َ
َ
ۡ
ِن ةٍِِۦ وٱۡلرح ِ
ام }(قراءة حمزة) ٔ
َّلل ٱَّلِي تصاٱل
ّ{ -وٱتقِ ٱ

ٕٓٔ

ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ا َ َٰ ُ ُ
ۡ
ْ { -ح ِروج عنيكه أوهخكه }

ٖٕ

ٖٓٔ

َ َٰ َ ا َ َ ۡ ُ
ۡ
ٓ{ -كِتب ٱَّلل ِ عنيكه }

ٕٗ

ٖٗٔٓ، ٛ

َ ُ ا ُ ۡ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َۢ َ ٗ
ص ُِه قَِّل ةنِيغا ٖٙ }٦٣
ٔ -قولو تعالى{:وقل لُه ِف أًف ِ

ٜٔ

٘٘ٔ

ٕٔٙ

َ َۡ
َ َ
ض ُِه ّوِيثَٰق ُُ ۡه }
ٕۡ { -ت ِ َىا نق ِ
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صٕسح انًبئذح :
ا ۡ
ا ا َ َ َ ُ ْ َ ا َ َ ُ ْ َ ا َٰ ُ َ
ِن َوٱنلا َص َٰ َر َٰ
ى َو ۡي َٱ َو َي ةِٱَّللِ َوٱۡلَ ِۡ ِم
ٖ{ -إِن ٱَّلِيي ٱ وٌِ وٱَّلِيي َادو وٱمص ِبٔ
َ َ َ َ َٰ ٗ َ َ َ ۡ ٌ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ٱٓأۡلخِرِ وع ِىل صن ِحا ۡل خِف عني ُِه وَّل َه َيزًِن ٜٙ }٦٩

ٔٔٙ

صٕسح انزٕثخ :
َ ٌ َ
يز َعن ۡيٍِ َوا َعٌ ِ ُّخ ۡه }
ٗ  { -عز ِ

ٕٔٛ

ٗٔٙ

صٕسح ْٕد :

ََ ََۡ َۡ ۡ َۡ َ َ ۡ ُ ً َ
ۡ
ُ
ۡ
َُ { -أَّل يِم يأت ِي ُِه ميس مۡصوۡا عٌُه}

ٛ

ٔٓٔ

صٕسح ٕٚصف :

ا ٓ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ ً َ َ ّٗ ا َ ا ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ُُ { -إِنا أًزمجٍ قرَٰءًا عربِيا معنكه تعقِنِن }

ٕ

ٙ

َ ٞ
َ
َُِ ۡ { -ص ۡۡبَ ٞجِيل }

ٔٛ

ٕٗٔ

َُّ { -و ََكًُِ ْ فِيٍِ و َِي ا
ٱمزََِٰ ِد َ
يي } ٢٠

ٕٓ

ٜٛ

صٕسح انكٓف :
َ َُُۡ َ ۡ ۡ َ َ ٞ
َ
صي ِد}
ُْ { -وَكتُه ب َٰ ِ
صط ذِر عيٍِ ةِٱلِ ِ
َ ََٗ
ۡ
ا
ُٓ { -ةِئ َس ل ِنظَٰن ِ ِىي ةدَّل } ٥٠

ٔٛ
ٓ٘

ٚٛ
ٓٓٔ
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صٕسح طّ :
ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ
َ
َٰ
َٰ
حر ِن }
ُٔ { -إِن هذ ِن مس ِ

ٖٙ

ٔٙٛ

صٕسح انشؼشاء :
ُٕ { -ةن َصان َع َر ّ ُّ
ي }١٩٥
ِِ ٍ
ب وت ِ ي
ِي

ٜ٘ٔ

ٙ

صٕسح انظبفبد :

َََۡ ٓ َاُ َ َ َ ۡ
َ
ّ
َ
ُ
حي } ١٤٣
ُٖۡ{ -نَِّل أًٍۥ َكن وِي ٱلىصت ِ ِ

ٖٗٔ

ٙٚ

ُ
ٓ ا َ َ
َُٗ { -و َوا و اٌِا إَِّل َُلۥ َوقام ٞاو ۡعنِم}١٦٤ ٞ

ٗٔٙ

ٕٕ

صٕسح اندبثٛخ :

ا َ َ َ َۡ
ا
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُّ
َ َٰ ّ ۡ ُ ۡ
َ
ت وٱۡل ِ
ج م ِنىؤوٌِِي  ٣و ِِف خنقِكه ووا يتد
َِ{ -إِن ِف ٱلصمَٰن َٰ ِ
ۡرض ٓأَلي ي
َ ا َ َ َٰ َ ُ ُ ۡ َ ّ ٞ
َ ۡ
ًز َف ِل ا ُ
ٱَّلل وِيَ
ٱخخ ِ َل َٰ ِف اٱۡلۡل َوٱنلا َُار َو َوا ٓ أ َ َ
وِي دٓاة ٍث ٱ يج م ِقِمي يِق ٌِِن  ٤و
ِ
ِ

ّ ۡ ََ
ا َٓ
َۡ َ ََۡ َۡ َ ََ
ۡ
ۡ
ٱلر َيَٰحِ َٱ َي َٰ ٞ
ج مّ َِقِمۡ
َ
يف ّ
ِ
ۡص
ح
و
ا
ُِ
ح
ِ
م
د
ع
ب
ۡرض
ٱۡل
ٍ
ة
ا
ي
ح
أ
ۡ
ق
ز
ر
ِي
و
ٱ
ٱلصىا
ِ
ي
ِ
ِ ي
ِ ِ ِ
ُ َ
َي ۡعقِنِن }٥

ٖ ٘، ٗ،

ٕٓٔ

صٕسح انفزح :

َُ ُ َُ ۡ َ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
َٰ
ُبي)
ُِ{ -حقخِنِنُه أو يصنِىِا} (قراءة أ ّ

ٔٙ

ٕٙ
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صٕسح صجأ :

ََۡ ٓ َ ُ ۡ َ ُ ا ُ ۡ
َ
ِِ { -لَِّل أًخه مكٌا مؤوٌِِي }٣١

ٖٔ

ٙٙ

صٕسح انقًش :

ُ ا ً َۡ َ ُ ۡ َۡ ُ َ َ َۡ
ۡ
َ
ث} ٚ
ِّ { -خشعا أةص َٰ ُرَه َي ُرجِن وِي ٱۡلجد ِ

ٗٓٔ
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ثبَٛاب :فٓشس انحذٚث انششٚف:
الصفحة

ُ-

" ليس يف البقر العوامل شيء"

ِٓ

ِ-

يف حديث اإلسراء " :فعملت بأذنيها "

ِٓ

ّ-

" اًلتمس كلو خا٘تنا من حديد "

ُْٔ
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فٓشس األيثبل:

انًثم

انظفحخ

كل سوداءى ٘ترةن كال بيضاءى شحمةن.
 -ما ي

ُُٗ

 اللهم ضبػعا ًكذئبنا
ي ىي ن

ُْْ
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ساث اؼب :فٓشس انشٕاْذ انشؼشٚخ:
انظفحخ

انشبْذ
قبفٛخ انجبء:

تطيب
ُ-
نفسا بالفراؽ ي
ي
أهتجر سلمى للفراؽ حبيبها *** كما كاف ن

َُٖ

قبفٛخ انشاء:
ِ -فىػ يق ٍلت لىو :ال تىػب ً
وت فىػنيػ ٍع ىذ ىرا
ك ىعيني ى
ك إ٪تا *** ي٨تىا ًك يؿ يم ٍل نكا أك ى٪تي ى
ي ي ٍ

َُِٔٓ ،

و
ٔتعركؼ لنا أف نردىا
ّ -فليس

مستنكرا أف تعقىرا
صحاحا كال
***
ن
ن

ُُٖ

ْ -أكل امر وئ ٖتسبُت امرأن

نارا
كنا ور توقد بالليل ى

ُُٗ

***

اٞتآذر
ت العوارل يف ال ىقنا مستًظلةن *** ًظباءه أعارٍهتا العيو ىف
ٓ -ى ٍ
كٖت ى
ي
اؾ إي ى ً
ٔ -إي ى
اؾ ا١تىراءى فإنوي

ُْٔ

ً
لخ ًٍَت ىز ًاج ير
إذل الشر دعاءه كل ى

ُْٕ

ا٠تًيىانىة كالغدر
س أ ًىمَتم ًيف ٍاأل ييمور بأنتما *** ًٔتىا لستما أىل ٍ
ٕ -أىلىٍي ى

ُْٔ

ت علي ًع ىشا ًرم
ٖ -كم عمةن لى ى
كخالةن *** فى ٍد ىعاءي قى ٍد حلىبى ٍ
ك يىا ىجر يير ى

ُّٖ

***

قبفٛخ انؼ:ٍٛ
ّٖ

ٗ -كبعد عطائك ا١تئة الرتاعا
قبفٛخ انفبء:
َُ-

٨تن ٔتا عندنا كأنت ٔتا *** عندؾ ر و
اض كالرأم ٥تتلف

ُُ-

ً
للبس عباءةو كتقر عيٍت *** أحب إرل من ليٍب ً
الشفوؼ
س
ٍ ي

ُِ-

قبفٛخ انقبف:
ث ًدينىا ور ًٟت ً
ىل أنت ً
ب أخا ً
عبد ر و
عوف ب ًن ً٥تر ًاؽ ُْٖ
باع ي
ى
ى
اجتنىا *** أك ى ى

ُُٕ
ٓٓ ُْٗ ،
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قبفٛخ انكبف:
ُّ-

ً ً
ًً
فىػ يق ٍلت ً
ك َُٔ
ض ٍوءى ال ىفىراقد يكلها *** ىٯتًيننا كمهول الن ٍج ًم ًمن ىعن مشىال ى
اج ىعلي ى
ي ٍ
قبفٛخ انالو:

ُْ-

قد قيل ما قيل إ ٍف صدقنا كإف كذبنا ***فما اعتذارؾ من قووؿ إذا قيال؟ ُْٔ

ُٓ-

فكونوا أنتيم كبٍت أبيكم *** مكاف ال يك ٍليىتىػ ٍ ً
ُت من الطحاؿ
ي

ْٗ

ُٔ-

ً
ً
طلل *** يلوح كأنٌو ًخلىل
ل ىميةى موحشان ي

ِٗ

قبفٛخ انًٛى:
ُٕ-

ً
ض عن شتم اللئيم تكرنما
خاره *** ىكأ ٍيع ًر ي
كأ ٍغف ير ىع ٍوراءى الكرمي ٌاد ى

ْٕ

ُٖ-

رجال *** أىدل السالـ ٖتية ظلم
أظليم إف مصابكم ن
ى

ّٖ

عليك كرٛتةي ا﵁ً
ً
السالـ
ي

ّٗ

ُٗ-

............

َِ-

ً
يم
ال تىػٍنوى ىع ٍن يخلي وق كتىأًٍيتى ًمثٍػلىوي *** ىع هار ىعلىٍي ى
ك إذا فىػ ىع ٍل ى
ت ىعظ ي

ُّْ

ُِ-

قبفٛخ انٌُٕ:
ا١تصيف كيػ ٍغليو ً
ً
الق ٍع ىدا يف
ت عُت أ،ي الد ًى ًيق ًٔتىطٍلً ًو *** حىت
ىد ىاكيٍ ي
ى ى

َٔ

قبفٛخ انٓبء:
ِِ-

مقاديرىا
األمور *** بكف اإللو
ىوف عليك فإف ى
ي
فليس بآتيك منهييها

مأمورىا
*** كال قاص ور عنك ي

ُُٖ
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ضب :فٓشس انًظبدس ٔانًشاخغ:
خبي ا
 القرآن الكريم.
 إحياء النحو ،إلبراىيم مصطفى،الطبعة الثانية (ُُّْ قُِٗٗ-ـ ).
 آراء ابن السراج غير البصرية في كتابو األصول في النحو،للدكتور :عبد العزيز بن ٛتيد
اٞتهٍتْ .تث مقدـ لكيلة اللغة العربية ّتامعة أـ القرل لنيل درجة ا١تاجستَت(ُُْٕق-
ُٕٗٗـ).

 ارتشاف الض ََّرب من لسان العرب ،أل،ي حياف األندلسي (تْٕٓق)ٖ.تقيق :د /رجب
عثماف ٤تمد .مكتبة ا٠تا٧تي  -القاىرة،الطبعة األكذل (ُُْٖقُٖٗٗ-ـ).

 أسرار العربية،لعبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد ا﵁ األنبارم (ت ٕٕٓ ق)ٖ.تقيق ٤ :تمد
حسُت مشس الدين .دار الكتب العلمية  -بَتكت – لبناف،الطبعة األكذل (ُُْٖق-
ُٕٗٗـ).

 األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي ،للدكتور :فؤاد بوعلي .عادل
الكتب اٟتديث  -إربد – األردف،الطبعة األكذل ( َُُُِِّْ-ـ).

 األشباه والنظائر في النحوٞ ،تالؿ الدين السيوطي(ت ُُٗق)ٖ .تقيق٤ :تمد عبد
القادر الفاضلي .ا١تكتبة العصرية -صيدا -بَتكت (َُّْقََِٗ-ـ).
 أصول التفكير النحوي،لعلي أ،ي ا١تكارـ،دار الغريب-القاىرة  -الطبعة األكذل(ََِٕـ).
 األصول في النحو،البن السراج(ت ُّٔق)ٖ.تقيق:د /عبد اٟتسُت الفتلي.مؤسسة
الرسالة  -بَتكت  -الطبعة الرابعة (ُّْٔق).
 إعراب القرآن ،أل،ي جعفر أٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس(ت ّّٖق).
ٖتقيق:د/زىَت غازم زاىد.عادل الكتب ،الطبعة الثانية(َُْٓقُٖٗٓ-ـ).
 األعالم٠،تَت الدين ال ًزًرٍكلي.دار العلم للماليُت -بَتكت،الطبعة ا٠تامسة عشرة (ََِِـ).
 ألفية ابن مالك في النحو والصرف،للعالمة ٤تمد بن عبد ا﵁ بن مالك األندلسي(ت
ِٕٔق) .دار الكتب العلمية  -بَتكت -لبناف(َُْٗقُٖٗٗ-ـ ).
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 أمالي ابن الحاجب ،أل،ي عمرك بن عثماف بن اٟتاجب (ت ْٔٔ ق)ٖ .تقيق :د/فخر
صاحل سليماف قدارة .دار اٞتيل  -بَتكت  -لبناف،كدار عمار -عماف -األردف.

 أمالي ابن الشجري٢ ،تبة ا﵁ بن علي بن ٤تمد بن ٛتزة (ت ِْٓ ق)ٖ.تقيق :د٤/تمود
٤تمد الطناحي .مكتبة ا٠تا٧تي  -القاىرة،الطبعة األكذل(ُُّْقُِٗٗ-ـ) .
 إنباه الرواة على أنباء النحاة ً
،للق ٍفطي(ت ِْٔق)ٖ .تقيق٤:تمد أ،ي الفضل إبراىيم  .دار
الفكر العر،ي  -القاىرة  ،كمؤسسة الكتب الثقافية  -بَتكت،الطبعة األكذل ( َُْٔق-
ُٖٔٗـ ).

 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين،لكماؿ الدين أ،ي
الربكات األنبارم (ت ٕٕٓ ق)ٖ.تقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد .ا١تكتبة العصرية -
صيدا -بَتكت (ُِْٖق ََِٕ -ـ).

 األنموذج في النحو  ،﵀مود بن عمر الز٥تشرم(ت ّٖٓق)ٖ .تقيق :سامي ٛتد
ا١تنصور ،الطبعة األكذل (َُِْق ُٗٗٗ-ـ).

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،البن ىشاـ األنصارم(ت ُٕٔق)ٖ .تقيق٤ :تمد
٤تيي الدين عبد اٟتميد .ا١تكتبة العصرية -صيدا – بَتكت(َُِْقُٗٗٗ-ـ ).

 ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة ،لعبد اللطيف بن أ،ي بكر الزبيدم
(ت َِٖ ق) ٖ .تقيق  :د/طارؽ اٞتنا،ي .عادل الكتب ،كمكتبة النهضة العربية ،الطبعة
األكذل( َُْٕقُٖٕٗ-ـ ).

 اإليضاح العضدي ،أل،ي علي الفارسي(ت ّٕٕ ق)ٖ .تقيق:د /حسن شاذرل ،الطبعة
األكذل ( ُّٖٗقُٗٔٗ-ـ).

 اإليضاح في علل النحو ،أل،ي القاسم الزجاجي(ت ّّٕ ق)ٖ.تقيق :مازف ا١تبارؾ.دار
النفائس  -بَتكت -الطبعة الثالثة (ُّٗٗقُٕٗٗ-ـ).
 البرىان في علوم القرآن،لإلماـ بدر الدين ٤تمد بن عبد ا﵁ الزركشيٖ.تقيق٤:تمد أ،ي
الفضل إبراىيم.مكتبة دار الًتاث-القاىرة.
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 البسيط في شرح جمل الزجاجي،البن أ،ي الربيع عبد ا﵁ بن أٛتد القرشي اإلشبيلي
السبيت(تٖٖٔق)ٖ .تقيق :د/عياد بن عيد الثبييت.دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األكذل-
بَتكت -لبناف(َُْٕقُٖٗٔ-ـ)

 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،للحافظ جالؿ الدين السيوطيٖ .تقيق٤:تمد أ،ي
الفضل إبراىيم .ا١تكتبة العصرية  -صيدا  -بَتكت .
 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،جملد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكزبادم (ت ُٕٖ

ق)ٖ .تقيق٤:تمد ا١تصرم.دار سعد الدين  -دمشق -الطبعة األكذل(ُُِْقَََِ-ـ).

 تاج العروس من جواىر القاموس ،للزبيدمٖ.تقيق :مصطفى حجازم .اجمللس الوطٍت
للثقافة كالفنوف كاآلداب  -الكويت ُُْٗ( -قُٖٗٗ-ـ).

 تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السالـ  ،)...للخطيب البغدادم(ت ّْٔ ق).
ٖتقيق:د/بشار عواد معركؼ،دار الغرب اإلسالمي،الطبعة األكذل(ُِِْقََُِ-ـ ).

 التبصرة والتذكرة ،أل،ي ٤تمد عبد ا﵁ بن علي بن إسحاؽ الصيمرمٖ .تقيق:د/فتحي
أٛتد مصطفى علي الدين.دار الفكر -دمشق ( َُّْقُِٖٗ-ـ ).

 التبيان في إعراب القرآن ،أل،ي البقاء العكربم (ت ُٔٔ ق)ٖ ، .تقيق :علي ٤تمد
البجاكم .الناشر:عيسى البا،ي اٟتليب كشركاه.

 التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين ،أل،ي البقاء العكربم(ت ُٔٔق).
ٖتقيق:د/عبد الرٛتن العثيمُت .دار الغرب اإلسالمي -بَتكت – لبناف ،الطبعة
األكذل(َُْٔقُٖٗٔ-ـ ).

 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،أل،ي حياف األندلسيٖ.تقيق :د/حسن
ىنداكم  .دار القلم -دمشق ،الطبعة األكذل (َُِْقَََِ-ـ )
 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،أل،ي حياف األندلسيٖ ،تقيق:د/حسن
ىنداكم.كنوز إشبيليا -ا١تملكة العربية السعودية-الرياض ،الطبعة األكذل (ُِْٗق-
ََِٖـ )
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 ترشيح العلل في شرح الجمل،لصدر األفاضل القاسم بن اٟتسُت ا٠توارزمي(تُٕٔق)
ٖتقيق :عادؿ سادل العمَتم .جامعة أـ القرل -مكة ا١تكرمة،الطبعة األكذل(ُُْٗق-
ُٖٗٗـ).

 تفسير البحر المحيط ،أل،ي حياف(ت ْٕٓ ق)ٖ .تقيق :الشيخ /عادؿ أٛتد عبد

ا١توجود ،كالشيخ /علي ٤تمد معوض كآخرين .دار الكتب العلمية -بَتكت -لبناف ،الطبعة
األكذل(ُُّْقُّٗٗ-ـ ).

 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أل،ي القاسم

جار ا﵁ بن ٤تمود الز٥تشرم (ت ّٖٓق)ٖ .تقيق :خليل مأموف ،دار ا١تعرفة  -بَتكت -
لبناف ،الطبعة الثالثة (َََُِّْٗ -ـ ).

 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،للمرادم (ت ْٕٗ ق)ٖ .تقيق:
عبدالرٛتن علي سليماف  .دار الفكر العر،ي ،الطبعة األكذل (ُِِْقََُِ-ـ ).

 جامع الدروس العربية١ ،تصطفى الغالييٍت .ا١تكتبة العصرية ،الطبعة الثامنة كالعشركف
(ُُْْق.)ُّٗٗ-

 الجامع الصحيح(صحيح البخارم) ،أل،ي عبد ا﵁ ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم(ِٔٓق).
طوؽ النجاة -بَتكت  -لبناف ،الطبعة األكذل
ٖتقيق٤ :تمد زىَت بن ناصر الناصر.دار ٍ
(ُِِْق).
 الجنى الداني في حروف المعاني،للحسن بن قاسم ا١ترادم(ت ْٕٗ ق)ٖ.تقيق :د:فخر
الدين قباكة  ،ك٤تمد ندمي فاضل .دار الكتب العلمية  -بَتكت  -لبناف ،الطبعة األكذل(
ُُّْقُّٗٗ-ـ ).

 الجهود اللغوية البن السراج دراسة تحليلية ،للدكتور٣ :تدم إبراىيم يوسف.دار الكتاب
ا١تصرم  -القاىرة ،كدار الكتاب اللبناين  -بَتكت – (ُُِْقَََِ-ـ ).

 الحجة للقراء السبعة،أل،ي اٟتسن عبد الغفار الفارسي(ت ّٕٕق)ٖ.تقيق :بدر الدين
قهوجي ،كبشَت جو٬تا،ي.دار ا١تأموف للًتاث  -دمشق،الطبعة األكذل(َُْْقُْٖٗ-ـ ).

 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبد القادر البغدادم (ت َُّٗق)ٖ .تقيق

كشرح  :عبد السالـ ىاركف .مكتبة ا٠تا٧تي -القاىرة ،الطبعة الثالثة(ُُْٔقُٗٗٔ-ـ).
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 الخصائص ،أل،ي الفتح عثماف بن جٍت (ت ِٕٗ ق)ٖ .تقيق٤ :تمد علي النجار.
ا١تكتبة العلمية.

السكرم (ت َِٗ ق)ٖ .تقيق :الشيخ٤ :تمد
 ديوان أبي األسود الدؤلي ،أل،ي سعيد ي
حسن آؿ ياسُت .دار مكتبة ا٢تالؿ ،الطبعة الثانية(ُُْٖق.)ُٖٗٗ-

 ديوان أبي دىبل الجمحيٖ .تقيق :عبد العظيم عبد ا﵀سن .مطبعة القضاء -النجف-
الطبعة األكذل(ُِّٗقُِٕٗـ).

 ديوان األعور الشنيٖ .تقيق :السيد ضياء الدين اٟتيدرم .مؤسسة ا١تواىب للطباعة
كالنشر -بَتكت – لبناف،الطبعة األكذل ( ُُْٗقُٗٗٗ-ـ).
 ديوان الفرزدق ٖ .تقيق :أ /علي فاعور،دار الكتب العلمية  -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل
( َُْٕقُٖٕٗ-ـ).

 ديوان القطاميٖ .تقيق:د /إبراىيم السامرائي،كأٛتد مطلوب.دار الثقافة – بَتكت،لطبعة
األكذل (َُٔٗـ).

 ديوان النابغة الجعديٖ.تقيق:د/كاضح الصمد.دار صادر  -بَتكت -لبناف ،الطبعة
األكذل(ُٖٗٗـ).

 ديوان امرئ القيسٖ .تقيق :مصطفى عبد الشايف .دار الكتب العلمية  -بَتكت -لبناف،
الطبعة ا٠تامسة (ُِْٓقََِْ-ـ).

مربيح (ُّّٕقُُٗٗ-ـ).
 ديوان شعر ذي الرمةٖ .تقيق:كارليل ىنرم.مطبعة كلية ىك ٍ
 ديوان عدي بن الرقاع العاملي،شاعر أىل الشامٖ .تقيق:د/حسن ٤تمد نور الدين.دار
الكتب العلمية -بَتكت -لبناف ،الطبعة األكذل(َُُْقَُٗٗ-ـ).

عزةٖ .تقيق :د/إحساف عباس .دار الثقافة-بَتكت-لبناف(ُُّٗق-
 ديوان ُكثَـيّر ّ
ُُٕٗـ).

 الر ّد على النحاة ،البن مضاء القرطيب(تِٗٓق)ٖ..تقيق د/شوقي ضيف.دار ا١تعارؼ –
القاىرة  ،الطبعة الثانية.
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 سر صناعة اإلعراب،أل،ي الفتح عثماف بن جٍت(ت ِٕٗ ق)ٖ.تقيق٤ :تمد حسن
إٝتاعيل،كأٛتد رشدم.دار الكتب العلمية  -بَتكت  -لبناف ،الطبعة األكذل(ُُِْق-
َََِـ ).

 السنن الكبرى ،لإلماـ أ،ي بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي(تْٖٓ)ٖ.تقيق ٤تمد
عبد القادر عطا.دار الكتب العلمية-بَتكت-لبناف،الطبعة الثانية(ُِْْق ََِّ-ـ).
 سير أعالم النبالء ،لشمس الدين ٤تمد بن أٛتد الذىيب (تْٖٕق)ٖ .تقيق شعيب

األرنؤكط ،كأكرـ البوشي.مؤسسة الرسالة  -بَتكت،الطبعة اٟتادية عشرة ( ُُْٕق-
ُٔٗٗـ ).

 شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،البن العماد اٟتنبلي(ت َُٖٗق)ٖ .تقيق :عبد
القادر األرناؤكط ،ك٤تمود األرناؤكط.دار ابن كثَت -دمشق – بَتكت،الطبعة األكذل (
َُُْقُٖٗٗ-ـ ).

 شرح ابن عقيل ،لقاضي القضاة هباء الدين عبد ا﵁ بن عقيل (ت ٕٗٔق)ٖ.تقيق٤ :تمد
٤تيي الدين عبد اٟتميد ،دار الًتاث  -القاىرة ،الطبعة العشركف(ََُْقَُٖٗ-ـ).

 شرح أبيات سيبويو ،أل،ي ٤تمد بن أ،ي سعيد اٟتسن بن عبد ا﵁ بن ا١ترزباف السَتايف

(تّٖٓق)ٖ .تقيق :د٤ /تمد علي الريح ىاشم .مكتبة الكليات األزىرية  -القاىرة –
كدار الفكر -القاىرةُّْٗ( -قُْٕٗ-ـ ) .
 شرح األشموني على ألفية ابن مالك المسمى(منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) .
ٖتقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبداٟتميد .دار الكتاب العر،ي -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل
(ُّٕٓق ُٗٓٓ -ـ) .
 شرح التسهيل  ،البن مالك (ت ِٕٔق)ٖ.تقيق :د/عبد الرٛتن السيد،كد٤/تمد بدكم
ا١تختوف .ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،الطبعة األكذل (ُُْٖق ).

 شرح التصريح على التوضيح ،للشيخ :خالد األزىرم (ت َٓٗق)ٖ .تقيق٤ :تمد باسل
عبود السود .دار الكتب العلمية  -بَتكت  -لبناف -الطبعة األكذل( ُُِْقَََِ-ـ).

 شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ،﵀مد األسًتاباذم الرضيٖ .تقيق :حسن ٤تمد

حفظي .جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة األكذل ( ُُْْقُّٗٗ-ـ ).
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 شرح الشواىد الشعرية في ّأمات الكتب النحوية ،﵀مد ٤تمد حسن يشٌراب  .مؤسسة
الرسالة  ،الطبعة األكذل (ُِْٕقََِٕ-ـ).

 شرح الكافية الشافية ،البن مالك (ت ِٕٔق)ٖ .تقيق :د/عبد ا١تنعم أٛتد ىريدم .دار
ا١تأموف للًتاث ،الطبعة األكذل (َُِْقُِٖٗ -ـ ).

 شرح المفصل للزمخشري١ ،توفق الدين أ،ي البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا١توصلي (ت
ّْٔق)ٖ .تقيق :د/إميل بديع يعقوب.دار الكتب العلمية  -بَتكت -لبناف ،الطبعة
األكذل(ُِِْقََُِ-ـ).
 شرح جمل الزجاجي ،البن خركؼ اإلشبيلي(ت َٗٔ ق)ٖ.تقيق  :د /سلول ٤تمد
عرب.جامعة أـ القرل -مكة ا١تكرمة  ،الطبعة األكذل(ُُْٖق).

 شرح جمل الزجاجي،البن عصفور اإلشبيلي(تٗٔٔ ق)ٖ .تقيق :فواز الشعار.دار
الكتب العلمية  -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل(ُُْٗقُٖٗٗ-ـ ).

 شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب،البن ىشاـ(ت ُٕٔق)ٖ .تقيق٤ :تمد أ،ي
الفضل عاشور  .دار إحياء الًتاث العر،ي  -بَتكت  -لبناف ،الطبعة األكذل(ُِِْق-
ََُِـ).

 شرح شذور الذىب للجوىريٖ .تقيق :د /نواؼ اٟتارثي .اٞتامعة اإلسالمية  -ا١تدينة
ا١تنورة ،الطبعة األكذل (ُِْْقََِْ-ـ).

 شرح قطر الندى وبل الصدى ،البن ىشاـ األنصارم(تُٕٔق)ٖ.تقيق٤ :تمد ٤تيي
الدين عبد اٟتميد .ا١تكتبة التجارية الكربل ،الطبعة اٟتادية عشرة(ُّّٖ قُُٗٔ-ـ ).

 شرح كتاب الحدود في النحو ،لإلماـ عبدا﵁ بن أٛتد الفاكهي(ت ِٕٗ ق)ٖ .تقيق:
د /ا١تتورل رمضاف أٛتد الدمَتم .مكتبة كىبة  -القاىرة  ،الطبعة الثالثة ( ُُْْق-
ُّٗٗـ ).
 شرح كتاب سيبويو ،أل،ي سعيد السَتايف(ت ّٖٔق)ٖ.تقيق :د /أٛتد حسن مهدرل،
كعلي سيد علي.دار الكتب العلمية -بَتكت،الطبعة األكذل(ُِْٗقََِٖ-ـ).

 شعر الحارث بن خالد المخزوميٖ.تقيق:د/٭تِت اٞتبورم .مطبعة النعماف -النجف ،
الطبعة األكذل (ُِّٗقُِٕٗ-ـ ).

190

أثر العامل في آراء ابن السراج النحوية في كتابو األصول في النحو

 شعر المتوكل الليثي ،للدكتور :٭تِت اٞتبورم .مكتبة األندلس  -بغداد.
 الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،ألٛتد بن فارس .
ٖتقيق  :أٛتد حسن بسج .دار الكتب العلمية -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل (ُُْٖق-
ُٕٗٗ ـ) .

 ضوابط الفكر النحوي دراسة تحليلية لألسس الكلية التي بنى عليها النحاة آراؤىم،
للدكتور٤:تمد عبد الفتاح ا٠تطيب.دار البصائر  ،الطبعة الثانية (ُّْْقَُِّ-ـ ).

 طبقات النحويين واللغويين ،للزبيديٖ .تقيق٤ :تمد أ،ي الفضل إبراىيم .دار ا١تعارؼ -
القاىرة ،الطبعة الثانية.
 طبقات فحول الشعراء ،﵀مد بن سالـ اٞتمحي(ت ُِّ ق)ٖ .تقيق :طو أٛتد
إبراىيم .دار الكتب العلمية  -بَتكت  -لبناف (ُِِْقََُِ-ـ).

 العبر في خبر من غبر،للذىيب(ت ْٖٕ ق)ٖ .تقيق:أ،ي ىاجر ٤تمد السعيد بسيوين
زغلوؿ.دار الكتب العلمية -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل (َُْٓقُٖٗٓ-ـ).

 العلل في النحو،البن الوراؽ( تِّٓق)ٖ .تقيق  :د /منصور علي عبد السميع
.الصحوة -القاىرة -الطبعة األكذل ( ُُّْقََُِ-ـ ).

 العوامل المئة النحوية في أصول علم العربية  ،للجرجاين،شرح الشيخ خالد األزىرم
(ت َٓٗ ق)ٖ .تقيق:د/البدراكم زىراف .دار ا١تعارؼ -القاىرة ،الطبعة الثانية.

 العوامل المئة ،لعبد القاىر اٞترجاين(ت ْْٕ ق)ٖ .تقيق :أنور بن أ،ي بكر الشيخي
الداغستاين.دار ا١تنهاج ،الطبعة الثانية (ُِّْقَُُِ-ـ ).

 فتح رب البرية في شرح اآلجرومية ،﵀مد بن آب الشنقيطي.شرح أٛتد عمر اٟتازمي.
مكتبة األسدم  -مكة ا١تكرمة ،الطبعة األكذل (َُّْقُِٖٗ-ـ ).

 الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،لصالح الدين خليل كيكلدم العالين(ت ُٕٔ ق).
ٖتقيق :د :حسن موسى الشاعر .دار البشر ،الطبعة األكذل (َُُْقَُٗٗ-ـ).

 قواعد المطارحة  ،البن إياز البغدادم(تُٖٔق)ٖ .تقيق:د :يس~ أبو ا٢تيجاء

كآخرين.دار األمل للنشر كالتوزيع  -إربد – األردف ،طبعة جديدة مزيدة كمنقحة
(ُِّْقَُُِ-ـ).
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 الكافية في النحو والشافية في علمي التصريف والخط،البن اٟتاجب(تْٔٔ ق).
ٖتقيق:د/صاحل عبد العظيم الشاعر .مكتبة اآلداب  -القاىرة ( ُُّْقََُِ-ـ).

 كتاب العين،أل،ي عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم( تُٕٓق)ٖ .تقيق:د/مهدم
ا١تخزكمي ،كد/إبراىيم السامرائي.دار كمكتبة ا٢تالؿ.

 كتاب المقتصد في شرح اإليضاح ،لعبد القاىر اٞترجاينٖ .تقيق :د/كاظم ْتر ا١ترجاف.
منشورات كزارة الثقافة كاإلعالـ  -دار الرشيد للنشر -اٞتمهورية العراقية (ُِٖٗـ).

 الكتاب ،لسيبويو (تَُٖ ق)ٖ ،تقيق:عبد السالـ ىاركف.دار اٞتيل -بَتكت ،الطبعة
األكذل.
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونٟ ،تاجي خليفةٖ .تقيق٤:تمد شرؼ الدين،
كرفعت بليكة الكليسى .دار إحياء الًتاث العر،ي -بَتكت -لبناف.

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها١ ،تكي أ،ي طالب القيسي(ت
ّْٕق)ٖ .تقيق:د ٤ /تيي الدين رمضاف .مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ( َُْْق-
ُْٖٗـ).

 الكليات( معجم المصطلحات والفروق اللغوية)؛ أل،ي البقاء أيوب بن موسى اٟتسٍت
الكفوم (ت َُْٗقُّٖٔ-ـ)ٖ .تقيق :د/عدناف دركيش ،ك٤تمد ا١تصرم .مؤسسة
الرسالة -بَتكت -لبناف ،الطبعة الثانية (ُُْٗقُٖٖٗ-ـ).

 اللباب في علل البناء واإلعراب،أل،ي البقاء العكربم (ت ُٔٔ ق)ٖ .تقيق :غازم ٥تتار
طليمات .دار الفكر ا١تعاصر -دمشق -الطبعة األكذل(ُُْٔق).

 اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب،﵀مد علي السراج  .عٍت ٔتراجعتو :خَت الدين
مشسي باشا .دار الفكر  ،الطبعة األكذل(َُّْقُّٖٗ-ـ ).

 لسان العرب ،البن منظورٖ.تقيق :أمُت ٤تمد عبد الوىاب ،ك٤تمد الصادؽ العبيدم .دار
إحياء الًتاث ،كمؤسسة التاريخ العر،ي -بَتكت -لبناف ،الطبعة األكذل(ُُْٔق-
ُٔٗٗـ).

 اللمع في العربية ،أل،ي الفتح عثماف بن جٍت(ت ِٕٗق)ٖ .تقيق :دٝ :تيح أبو يمغلي.
دار ٣تدالكم  -ىعماف -األردف ( ُٖٖٗـ ).
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 مجمع األمثال ،أل،ي الفضل أٛتد بن ٤تمد ا١تيداين(ت ُٖٓق)ٖ.تقيق٤ :تمد ٤تيي الدين
عبد اٟتميد .ا١تكتبة العصرية -صيدا -بَتكت (ُُِْق.)ُِٗٗ-
 المحمدون من الشعراء وأشعارىم ،لعلي بن يوسف ً
الق ٍفطي(ت ْٔٔق)ٖ .تقيق :حسن
معمرم ،راجعوٛ:تد اٞتاسر .دار اليمامة (َُّٗقَُٕٗ-ـ ).

 المدارس النحوية ،للدكتور:شوقي ضيف .دار ا١تعارؼ ،الطبعة العاشرة ( ََِٖـ ).
 المساعد على تسهيل الفوائد ،البن عقيلٖ .تقيق:د٤ /تمد كامل بركات .جامعة أـ
القرل  -مكة ا١تكرمة ،الطبعة الثانية( ُِِْقََُِ -ـ ).

 المسائل العسكرية ،أل،ي علي الفارسي(ت ّٕٕ ق)ٖ .تقيق ٤ :تمد الشاطر  .مطبعة
ا١تدين  ،الطبعة األكذل (َُّْقُِٖٗ-ـ ).

 مشكل إعراب القرآن،أل،ي ٤تمد مكي بن أ،ي طالب القيسيٖ .تقيق:د/حامت صاحل
الضامن .مؤسسة الرسالة -بَتكت ،الطبعة الثانية(َُْٓقُْٖٗ-ـ).
للزجاج (ت ُُّ ق)ٖ .تقيق :د/عبد اٞتليل شليب .عادل الكتب،
 معاني القرآن وإعرابوٌ ،
الطبعة األكذل (َُْٖق ُٖٖٗ -ـ).
 معاني القرآن ،أل،ي اٟتسن سعيد بن مسعدة األخفش األكسط(تُِٓ ق) .
ٖتقيق:ىدل ٤تمود .مكتبة ا٠تا٧تي  -القاىرة  -الطبعة األكذل( ُُُْقَُٗٗ-ـ).

 معاني القرآن ،أل،ي زكريا ٭تِت بن زياد الفراء(ت َِٕ ق) .عادل الكتب – بَتكت ،الطبعة
الثالثة (َُّْقُّٖٗ-ـ ).

 معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،لياقوت اٟتموم الركميٖ .تقيق:
د/إحساف عباس .دار الغرب اإلسالمي  ،الطبعة األكذل( ُّٗٗ).

 معجم البلدان ،لياقوت اٟتموم الركمي البغدادم .دار صادر  -بَتكت.
 معجم التعريفات ،للعالمة علي بن ٤تمد الشريف اٞترجاين (ت ُٖٔ ق)ٖ.تقيق
كدراسة٤:تمد صديق ا١تنشاكم.دار الفضيلة -القاىرة.

 معجم المصطلحات النحوية والصرفية،للدكتور ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدم.مؤسسة
الرسالة -بَتكت ،الطبعة األكذل(َُْٓقُٖٗٓ-ـ).
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 معجم مصطلحات النحو والعروض والقافية ،للدكتور ٤تمد إبراىيم عبادة .مكتبة
اآلداب-القاىرة،الطبعة األكذل(ُِّْقَُُِ-ـ).

 المعنى واإلعراب عند النحويين ونظرية العامل  ،للدكتور :عبدالعزيز عبده -منشورات
الكتاب كالتوزيع كاإلعالف كا١تطابع  -طرابلس -اٞتماىَتية الليبية،الطبعة األكذل
(ُُّٗقُِٖٗ-ـ).
 مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن ىشاـ األنصارم(تُٕٔق)ٖ .تقيق :علي

عاشور .دار إحياء الًتاث العر،ي -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل (ُُِْقََُِ-ـ).

 المفصل في علم العربية ،أل،ي القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم(ت ّٖٓ ق)ٖ .تقيق:
د /فخر صاحل قى ىدارة  .دار عمار ،الطبعة األكذل (ُِْٓ قََِْ -ـ ).

 المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ،لإلماـ الشاطيب(تَٕٗق)ٖ .تقيق:
أ.د٤/تمد إبراىيم البنا  ،معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي ّتامعة أـ القرل -
مكة ا١تكرمة  ،الطبعة األكذل ( ُِْٖقََِٕ -ـ ).

 المقتضب ،أل،ي العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربد (ت ِٖٓ ق)ٖ.تقيق٤:تمد عبد ا٠تالق
عضيمة.كزارة األكقاؼ – القاىرة،الطبعة الثالثة (ُُْٓقُْٗٗ-ـ).

 المقدمة الجزولية في النحو ،أل،ي موسى عيسى بن عبد العزيز اٞتزكرل(ت َٕٔ ق).
ٖتقيق :د /شعباف عبد الوىاب ٤تمد .مطبعة أـ القرل ،الطبعة األكذل( َُْٖقُٖٖٗ-ـ)

 من أسرار العربية  ،للدكتور :إبراىيم أنيس .مكتبة األ٧تلو ا١تصرية – القاىرة ،الطبعة
السادسة (ُٕٖٗـ).

 نتائج الفكر في النحو ،أل،ي القاسم عبد الرٛتن بن عبد ا﵁ السهيلي(ت ُٖٓ ق) .
ٖتقيق  :الشيخ/عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،كالشيخ :علي ٤تمد معوض .دار الكتب
العلمية -بَتكت -لبناف ،الطبعة األكذل( ُُِْقُِٗٗ-ـ)
 النحو الوافي ،لعباس حسن .دار ا١تعارؼ ٔتصر ،الطبعة الثالثة.
 نزىة األلباء في طبقات األدباء ،أل،ي الربكات كماؿ الدين عبد الرٛتن بن ٤تمد بن
األنبارم(ٕٕٓق) -الزرقاء -األردف ،الطبعة الثالثة (َُْٓقُٖٗٓ-ـ).
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 نظرية العامل في النحو العربي تقعيد وتطبيق ،لألستاذ الدكتور :رياض بن حسن ا٠تواـ.
من منشورات ٣تمع اللغة العربية على الشبكة العا١تية ،الطبعة األكذل (ُّْٓقَُِْ -ـ).

 نظرية العامل في النحو العربي دراسة تأصيلية وتركيبية ،للدكتور :مصطفى ٛتزة ،الطبعة
األكذل( ُِْٓقََِْ-ـ).

عرضا ونق ًدا ،لوليد عاطف األنصارم .دار الكتاب
 نظرية العامل في النحو العربي ً
الثقايف -األردف  -إربد  ،الطبعة الثانية (ُّْٓقَُِْ-ـ ).

 النهاية في غريب الحديث واألثر ،لإلماـ ٣تد الدين أ،ي السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد
اٞتزرم ابن األثَت(ت َٔٔق)ٖ.تقيق :طاىر أٛتد الزاكم،ك٤تمود ٤تمد الطناحي.الناشر:
ا١تكتبة اإلسالمية.

 ىمع الهوامع في شرح جمع الجوامعٞ ،تالؿ الدين عبدالرٛتن السيوطي(تُُٗ ق) .
ٖتقيق :أٛتد مشس الدين.دار الكتب العلمية  -بَتكت – لبناف ،الطبعة األكذل(
ُُْٖقُٖٗٗ-ـ ).

 الوافي بالوفيات ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدم(ت ْٕٔ ق)ٖ .تقيق :أٛتد
األرناؤكط ،كتركي مصطفى.دار إحياء الًتاث  -بَتكت -لبناف،الطبعة األكذل( َُِْق-
َََِـ ).

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن ىخلكاف(ت ُٖٔ ق)ٖ.تقيق:د/إحساف
عباس.دار صادر -بَتكت.
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صب  :فٓشس انًٕضٕػبد:
صبد ا
انظفحخ
انًٕضٕع
 -ملخص الرسالة ّ ...........................................................

 إىداء ٓ ..................................................................... ا١تقدمة ٔ .................................................................... التمهيد ُْ .................................................................. انتعرٌف بابن انسراج ،وبكتابه بإجيازُٓ ..................................... -انتعرٌف بانعامم ،تىضٍح انعىامم وأنىاعها بإجياز ِٓ ...............................

-

انفظم األٔل :إَٔاع انؼــٕايم ػُذ اثٍ انضشاج ٔ،أثشْب

ادلبحث األول :انعـىامـم انهفـظٍت












عامل رفع ا٠ترب ِّ .....................................................
خربا ّٔ .......................................
عامل نصب الظرؼ الواقع ن
عامل رفع الفاعل كنائب الفاعل ّٗ .......................................
عامل االسم ا١ترفوع بعد ( كاف ) كأخواهتا ُْ ...............................
عامل الرفع يف خرب ( إ ٌف ) كأخواهتا ّْ .....................................
عامل النصب يف ا١تفعوؿ بو ْٓ ............................................
عامل النصب يف ا١تفعوؿ لو (ا١تفعوؿ ألجلو) ْٕ .............................
عامل النصب يف ا١تفعوؿ معو ْٖ ..........................................
عامل ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبتُٓ ...................................
نصب ا١تضارع بأف مضمرة بعد بعض اٟتركؼ ْٓ ...........................
عامل نصب ا١تضارع بعد الواك ٓٓ .........................................
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عامل نصب ا١تضارع بعد الـ التعليل( الـ اٞتر ) ٕٓ .........................
عامل نصب ا١تضارع بعد ( حىت )ٓٗ .......................................
عامل نصب ا١تضارع بعد ( الفاء )ُٔ.......................................
عامل نصب ا١تضارع بعد( أك ) ِٔ.........................................

ادلبحث انثانً :انعىامم ادلعنىٌت

 عامل رفع ا١تبتدأ ّٔ .......................................................
 عامل رفع االسم بعد ( لوال ) ٔٓ ..........................................
 عامل رفع ا١تضارع ٖٔ .....................................................
ادلبحث انثانث :انعـىامم اننائبت
أكال :العوامل النائبة عن األفعاؿ:
ن






العامل يف ا١تعطوؼ ِٕ ....................................................
عامل ا١تنادل ْٕ .........................................................
اسم الفاعل ٕٔ ..........................................................
ا١تصدر َٖ .............................................................
اسم الفعل ّٖ ...........................................................

ثانينا :العامل النائب عن اٟترؼ:

 عامل اٞتر يف ا١تضاؼ إليو( ا١تضاؼ ) ْٖ ..................................

 انفظم انثبَ :ٙأثش انؼبيم ف ٙثؼض انزشاكٛت انُحٕٚخادلبحث األول :أثر انعامم يف انتقدٌم وانتأخري

 تقدمي الصلة على ا١توصوؿ ٖٖ ............................................
 تقدمي توابع األٝتاء ُٗ....................................................
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تقدمي ا١تضاؼ إليو على ا١تضاؼ كما اتصل بو ْٗ ............................
تقدمي الفاعل على الفعل ٗٓ ..............................................
تقدمي ا١تفعوؿ على الفعل كالفاعل ٖٗ .......................................
تقدمي معموالت األفعاؿ اليت ال تتصرؼ( األفعاؿ اٞتامدة ) ٗٗ ................
تقدمي ما عملت فيو الصفة ا١تشبهة باسم الفاعل َُِ.........................



تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو َُّ.........................................
فعال أك معٌت فعل َُْ............................
تقدمي اٟتاؿ إذا كاف العامل ن
تقدمي التمييز َُٕ.........................................................
تقدمي االسم اجملركر على حرؼ اٞتر َُٗ ....................................
تقدمي معموالت اٟتركؼ الناسخة( إ ٌف كأخواهتا )َُُ .........................
تقدمي ما بعد ( ال ) عليها ُُُ ............................................











 تقدمي ما بعد ( إ ٍف ) اليت للجزاء على ما قبلها ُُّ...........................

ادلبحث انثانً :أثر انعامم يف انعطف

 العطف على ا١توضع الذم فيو حرؼ ناسخ قبل ٘تاـ ا٠ترب ُُٓ ................
 العطف على معمورل عاملُت ُُٕ .........................................
 انفظم انثبنث :أثش انؼـبيم ف ٙثؼـض انقضبٚب انُحـٕٚخادلبحث األول :أثر انعامم يف احلدود وانتعرٌفاث






اإلعرابُِّ .............................................................
ا١تبتدأ ُِٓ ...............................................................
اسم الفاعل ُِٖ .........................................................
ا١تفعوؿ بو ُِٗ ..........................................................
ا١تفعوؿ لو ُِٗ ..........................................................
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 ا١تفعوؿ معو َُّ .........................................................
 الٍ يمٍلغىىُُّ................................................................

ادلبحث انثانً :أثر انعامم يف ادلعنى  ،واإلعراب





اختالؼ ا١تضارع بعد الواك يف ا١تعٌت كاإلعراب ُِّ............................
اختالؼ ا١تضارع بعد (حىت) يف ا١تعٌت كاإلعراب ُّْ ........................
اختالؼ ا١تضارع بعد الفاء يف ا١تعٌت كاإلعراب ُّٔ ...........................
اختالؼ االسم الواقع بعد ( كم )يف ا١تعٌت كاإلعراب ُّٖ ....................

ادلبحث انثانث :أثر انعامم يف انتقدٌر


تقدير مبتدأ ُِْ...........................................................
تقدير فعل أك مبتدأ حسب ما تقتضيو الصناعة النحوية ُّْ ...................
تقدير الفعل األمر كالنهي،ك٨توه ُْْ ........................................
تقدير كاف كاٝتها ُْٓ ...................................................
تقدير الفعل يف أسلو،ي اإلغراء كالتحذير ُْٔ.................................
تقدير الفعل يف االشتغاؿ ُْٕ ..............................................
تقدير التنوين يف اسم الفاعل ُْٖ ..........................................
تقدير (أ ٍف) لنصب ا١تضارعُْٗ.............................................



اعتمادا على نظرية العامل ُّٓ......................
تعليلو منع بعض الًتاكيب
ن
تعليلو إعماؿ بعض اٟتركؼ ُٕٓ ...........................................
تعليلو إعماؿ اسم الفاعل ُٓٗ .............................................
تعليلو عدـ إعماؿ الفعل يف( إً ٌف ) كإعمالو يف( أى ٌف ) َُٔ.....................
تعليلو اٝتية (عن) يف ٨ ،تو ( :جئت من عن ٯتينك)َُٔ .....................









ادلبحث انرابع :أثر انعامم يف انتعهٍم
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 تعليلو عدـ إعماؿ ( إذف ) يف الفعل اٟتاضرُُٔ ............................

 تعليلو إلغاء عمل( ما ) كاٟتكم بزيادهتا للتأكيد يف٨،تو:
َ َۡ
ّ َ َ
ِيثَٰق ُُ ۡه } ُِٔ ..................................
ض ُِه و
قولو تعاذلۡ { :ت ِ َىا نق ِ

ادلبحث اخلامس :أثر انعامم يف االحتجاج وانرتجٍح

 احتجاجو كترجيحو اٝتية ( ما ) ا١تصدرية ُّٔ .............................
ب ) ُْٔ ......................................
 حجتو كترجيحو حرفية ( ير ٌ
 احتجاجو الختصاص العوامل ُٔٓ .......................................
 حجج اإلعماؿ كاإل٫تاؿ يف بعض اٟتركؼ ُٕٔ ............................
 حجتو يف إعماؿ (إ ٌف) يف ا٠ترب َُٕ .....................................
 ا٠تا٘تة ُُٕ ............................................................. الفهارسأكال  :فهرس اآليات الكرٯتة ُٕٔ ...............................................
ن
ثانينا  :فهرس األحاديث الشريفة َُٖ ...........................................
ثالثنا  :فهرس األمثاؿ ُُٖ .....................................................
ابعا  :فهرس الشواىد الشعرية ُِٖ.............................................
رن
خامسا  :فهرس ا١تصادر كا١تراجع ُْٖ ..........................................
ن
سادسا :فهرس ا١توضوعات ُٗٔ ...............................................
ن
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