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 ل تعالى:قا

وحِيُخه ّوَِي ٱۡمعِۡنِه إَِّلا قَنِيٗل  ﴿
ُ
  ﴾ ٨٥ َوَوآ أ

 ٘ٛاإلسراء                                     
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 يهخض انشصبنخ

 
، كالصالة كالسالـ على البشَت النذير ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت اٟتمد  رب العا١تُت،

 كبعد:
؛ الدراسات العليا العربيةذل كلية اللغة العربية قسم فهذا ملخص للرسالة اليت تقدمت هبا إ

كعنواهنا:)أثر العػامػل يف آراء ابن السػرٌاج  ،يف ٗتصص النحو كالصرؼ  لنيل درجة ا١تاجستَت
 النحوية يف كتابو األصػوؿ يف النحػػػػػػو(.

النتائج  تناكلت فيها أنواع العامل عند ابن السراج باحثنا عن أثر العامل ؛ ٦تا أبرز بعض 
كاستدالؿ ابن السراج بالعامل ، كبركز ظاىرة تقٌوم العوامل، ككذلك ظاىرة نيابة العوامل 

 لديو، كيف ثنايا ذلك برزت بعض القواعد الكلية) قواعد التوجيو (.
كذلك تناكلت أثر العامل يف الًتكيب من خالؿ مسائل التقدمي كالتأخَت، كالعطف؛ ٦تا 

منع بعض الًتاكيب ، كيف جواز بعضها ، كبرز من خالؿ ذلك أثبت أف العامل لو أثر يف 
 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 

عامل يف كل ىذه القضايا ؛ ٦تا أٌكد أف نظرية العامل ذات باعو طويلو يف النحو استثمر نظرية ال
 ال ٯتكن االستغناء عنها أك النيل منها كما يزعم بعض ادثُت.

كذلك فٌند البحث بعض اآلراء اليت كانت منسوبة خطأن البن السراج يف بعض كتب 
 النحو.

،كأف يتقبل مٌنا ، كيعفو عنٌا ، كاٟتمد  على  كا أسأؿ أف يعلمنا ، كأف ينفعنا ٔتا علمنا
ا يليق ّتالؿ كجهو كعظيم سلطانو.  ما يٌسر ٛتدن
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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
 

 " أبي الغالي..................." ............. إذل رمز ا١تركءة كالسخاء

 ، من دعت فأخلصت الدعاء،  إذل نبع اٟتناف، كمرفأ األماف

 " أمي الحانية............................"  كرٌبت فغرست الطموح كاإلباء

 " إخوتي وأخواتي................"  إذل ينابيع ابة كا١تؤازرة يف السراء كالضراء

 رٛتها ا " أم ىاني............."  رمز العفاؼ كاٟتياء ، ىرةإذل ركح أخيت الطا

 " زوجتي المخلصة........................."  إذل عنواف الصرب كابة كالوفاء

 "أبنائي النجباء......................"  إذل فلذات كبدم ، كأمل ا١تستقبل

 أسدل رل معركفنا، ككل من  ، كأصدقائي األعزاء ، كأحبيت إذل أساتذيت

                                      

 

 أهدي نكم مجٍعًا مثرة جهدي ادلتىاضع 
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 انًقذيخ

ا يليق ّتالؿ،  أٛتده على جزيل فضلو ككرمي إحسانو ، اٟتمد  كحػده   كجهو  ٛتدن
كعلى آلو  على من ال نيب بعده ٤تمد عبده كرسولو، كالصالة كالسالـ ، عظيم سلطانوك 

 أما بعد:                                    ،كصحبو
آ  } فقاؿ يف ٤تكم التنزيل: أف جعلها لغة كتابو الكرمي، العربيةفقد شٌرؼ ا اللغة     إِنا

ٍُ قُۡرَٰءًًا ًَزمَۡجَٰ
َ
ي  ةِنَِصانٍ } :تبارؾ كتعاذل،كقاؿ (ُ) { ناُكۡه َتۡعقِنُِنَ َعَربيًّا ماعَ  أ  َعَرِبّ

تِيي  فأصبحت ىي األداة اليت  من أىلها الناطقُت هبا ؛ - -كاصطفى نبيو ،(ِ) {١٩٥  وُّ
ما قٌدموه  ككاف من أجلٌ  لذا اعتٌت العلماء بدراستها كضبطها، ؛ فهم هبا كتاب ا كسنة نبيويي 

 من أصوؿ النحو العر،ي،كأساسنا متيننا قاـ عليو علم  أصيالن صالن أليت ٘تٌثل ٢تا نظرية العامل ا
فهي ال تزاؿ"النظرية اليت تعػد  كقد أسهػمت يف ضبط لغة العرب رغم اتساعها، النحػو العػر،ي،

مة ،كقد عيٍت هبا النحاة قدٯتنا كحديثػنا إدراكنا منهم أل٫تيتها يف إقا(ّ)" العػر،ي ا١تفػتاح لفقو النحو
يف كتابو: األصػوؿ يف ىػ( ُّٔ)ت:كمن بُت أكلئك العػباقػرة ابن السرٌاج  صرح النحػو العػر،ي،

ما زاؿ النحػو ٣تنوننا حىت عػقػلو ابن السػػرٌاج بأصولو، ككاف  و:"فً ل  الذم قيل عنو كعن مؤى  النحػو،
 .(ْ)" النحو بعػد ا١تربدكإليو انتهت الرئاسة يف كأئمة النحو ا١تشهورين، أحػد العػلماء ا١تذكورين

كما إف كصلت إذل ابن السرٌاج حىت  كسيبويو، كقد ظهرت ىذه النظرية يف آراء ا٠تليل،
 منها: لفظ العامل، كالعػوامل، حُت جعػل عناكين مباحثو متضمنةن  ىا،أينعت كقطف ٙتارى 

 مبحث كيف ،(ٔ)" كٖتتو مبحث بعنواف:" العامل من اٟتػركؼ ، (ٓ)" ذكر العػوامل قولو:"

                                 
 ِ: (  يوسفُ)
  ُٓٗ: الشعراء  (ِ)
 ٕ  تقعيد كتطبيقنظرية العامل يف النحو العر،ي (  ّ)

 ِّٓٓ/ٔ معجم األدباء ( ْ)

 ُٓ/ُاألصوؿ يف النحو  (ٓ)

 ْٓ/ُا١تصدر نفسو  (ٔ)
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 .(ُ)عنونو بقولو: "كاٟتركؼ العػوامل يف األٝتاء نوعاف" آخر
كذلك  دفعٍت لدراستها، أف ىذه النظرية مهيمنة على ابن السراج ؛ ٦تا كقد الحظت

 -الذم أرشدين بتشجيع من مرشدم الفاضل األستاذ الدكتور:رياض بن حسن ا٠تواـ ،
إذل  لييٍ حينما رأل مى  -كتابو األصوؿ يف النحولدراسة أثر العامل عند ابن السراج يف   -مشكورنا

 كالتقدير، ، كالعاملالقضايا النحوية اليت درستها عليو يف السنة ا١تنهجية   إحدل دراسة
فقد بٌُت  ،كبعػد رجوعي للكتاب ألفيتو كتابنا قٌيمنا حول كثَتنا من مسائل العامل  - كاإلعراب

كأشار لتقوية العوامل كتقٌوم العامل ا١تعنوم  اك٢تا ،السراج العامل يف جيٌل األبواب اليت تن ابن
 أم باالبتداء كا١تبتدأ ،؛ (ِ)" كا٠ترب رفع هبما " فا١تبتدأ رفع باالبتداء، :قائالن ، بالعامل اللفظي

رٛتو  -قاؿ، عامل لفظي بعامل لفظي كتػقػٌوم الفػعػػل بواك ا١تعية يف نصب ا١تفعػوؿ معو كتقٌوم
فعػل إ٪تا يعػمل يف ىذا الباب يف ا١تفعػوؿ بتوسط الواك، كالواك ىي اليت " اعلم : أف ال:-ا

ال تكوف إذا عمل  ىهنادلت على معػٌت )مع( ألهنا ال تكوف يف العػطف ٔتعػٌت ) مع ( كىي 
، أما التعليل ، فمنو تعليل إ٫تاؿ بعض اٟتركؼ لعػدـ (ّ)الفعػل فيما بعػدىا إال ٔتعػٌت )مع( "

األفعاؿ دكف األٝتاء فهي تدخل على األٝتاء كعلى  كال ء دكف األفعاؿ،اختصاصها باألٝتا
أف العامل إذا كاف معػٌت دل ٬تػز أف يتقدـ  "كقد بينا : ، أما التقدمي كالتأخَت فكقولو:(ْ)األفعاؿ

 ، أك ضمننا. ، إذل غَت ذلك من األصوؿ اليت أشار إليها صراحةن (ٓ)مفعػولو عليو "
كثَتنا من مسائل العامل كقضاياه ، امل يف ىذا الًسٍفر األصيل  كقد ٚتعت من مسائل الع

 عنواف البحث :؛ لذا جاء  (ٔ)ككاف ٢تا أثر يف آرائو
 أثر العػامل يف آراء ابن السراج النحػوية يف كتابو األصػوؿ يف النحػو"." 

  

                                 
 ٓٓ/ُاألصوؿ  (ُ)
 ٖٓ/ُ(  ا١تصدر نفسوِ)
 َِٗ/ُ(  ا١تصدر نفسوّ)

 ٓٓ/ُا١تصدر نفسو  (ْ)

  ِِّ/ُا١تصدر نفسو (ٓ)

 كاآلراء اليت قاؿ هبا من آراء من سبقو.  آراؤه تشمل آراؤه ا٠تاصة  (ٔ)
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    :أسباب اختيار الموضوع 
 عدة أ٫تها:باب أس٦تا دفعٍت إذل اختيار ىذا ا١توضوع  إفٌ            

بياف إسهاـ ىذه النظرية يف ضبط النحػو سواء يف التقعيد ،أك يف التوجيو ، أك يف  .ُ
 صحة الًتاكيب من عدمها.

٦تا يدؿ داللة كاضحة ؛ كثرة مسائل العامل يف كتاب األصوؿ يف النحػو البن السراج .ِ
 على نضوج ىذه النظرية يف عػصره، ككضوح معا١تها لديو كضوحنا تامنا.

اف أثر ىذه النظرية على بعض القضايا النحوية ، كبياف مظاىرىا يف كتاب األصوؿ بي .ّ
 يف النحػو. 

٦تا يكشف لنا كثَتنا من أسرار النحػو ، كيثرم الدرس ، الوقوؼ على حجج العلماء .ْ
 النحوم.

 
 :أىـمية البحـث و أىـدافــو 

العمود الفػقػرم للنحو  تكمن أ٫تية ىذا البحث يف كونو يتناكؿ نظرية العامل اليت تعػد  
عند بعض  -إبٌاف ما يسمى  أيٌلفالذم  ،كتاب األصوؿ يف النحػوالعػر،ي يف كتاب أصيل :

أم بعػد ا١تدرستُت البصرية كالكوفية ككاف صاحبو إمامنا يف النحػو لو  مدرسة االختيار، - النحاة
ية استخراج األصوؿ مقدرة على االبتكار ، كحسن االختيار ، كدقة التعليل ، مدركنا أل٫ت

 على مر   كخدمًت النحوى  ، ٦تا ٬تعلنا نؤصل ٢تذه النظرية اليت أقاـ صرحها القدماء ؛ النحوية
 سبق إليو فيما أحسب.ىػذا باإلضافة لكوف ىذا ا١توضوع دل أي  العصور،
 فأبرزىا: أىداف البحثأما 

 اج.الكشف عن معادل نظرية العامل عند القدماء ، كخاصة عند ابن السر  .ُ
 تبيُت أثر ىذه النظرية على آراء ابن السراج النحوية. .ِ
، كا١تعٌت،  تبيُت أثر ىذه النظرية على بعض القضايا النحوية كأثرىا يف ا٠تالؼ النحوم .ّ

  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؟ .ّ
 رت ىػذه النظرية تأثَتنا سلبيًّا على النحػو العػر،ي  كما قاؿ بعض ادثُت؟ىػل أثٌ  .ْ

 إذل غَت ذلك من التساؤالت كاإلشكاالت اليت قد تظهر رل يف ثنايا البحث.
 

 :الدراسات السابقة 
الدراسات اليت أقيمت حوؿ ابن السراج يف كتابو األصوؿ يف النحػو ال تتناكؿ  كجدت أفٌ 

، كالدراسات أثػر العػامػل يف آراء ابن السراج النحػوية يف كتابو األصػوؿ يف النحػو(  موضوعي )
 اليت عثرت عليها كاآليت:

مسائل الخالف النحوية والتصريفية في كتاب األصول في النحـو البن   -
 :جمًعا وتوثيًقا ودراسة السراج

 ىػ:ُُْٓرسالة دكتوراه من جامعة اإلماـ ، إلبراىيم بن صاحل اٟتندكد 
كٚتع ا١تسائل ا٠تالفية  عرض فيها من آراء اقتصر فيها على أسباب ا٠تالؼ، ما      
رسالتو يف أصوؿ ا٠تالؼ كالقياس كالسماع كالدليل منطلقنا من كتاب  فطبيعة العامة،

 أنا بصدده بل رسالتو ٥تتلفة عن رساليت. عالقة ٢تا ٔتاكال  ، األصوؿ
 الشاىد النحوي: الشاذ والضرورة في كتاب األصول البن السراج: -

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

 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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 :األصول في النحولسراج غير البصرية في كتابو آراء ابن ا -
 ىػ:ُُْٖرسالة ماجستَت، من جامعة أـ القرل ، لعبد العزيز اٞتهٍت 

 كاآلراء اليت تناك٢تا يف رسالتو كتلتقي مع مباحث دراسيت ىي:
 ( عليها . منع تقدمي خرب) ليس 
 ( ( النافية عمل) ليس إف جواز إعماؿ ) 
 (.  عمل )كي 
  ( اٝتية ) ا١تصدرية. ما 
  .ناصب الظرؼ الواقع خربنا 
 .رافع ا٠ترب 
 ( إعماؿ . ) رٔتا 
 .العامل يف ا١تعطوؼ 

الختالؼ طبيعة رسالتو ،  أنو دل يستقًص آراء ابن السراج يف العامل ؛ ييالحظك٦تا سبق 
كليست يف اآلراء النحوية كلها ، كاألىم من ذلك أف  فهي يف آراء ابن السراج غَت البصرية،

مبيننا األثر  ، يكوف مقتصرنا على ا٠تالفات النحوية بل سيكوف أعم من ا٠تالفات عملي لن
 ا١تتعلق بالعامل. 

ا تفرد بدراسة  ، كقد ٚتعت مادة كافرة يف مسائل العامل يف كتاب األصوؿ كدل أجد أحدن
 كالفصوؿ، كالغاية. ، مث إٌف رساليت ٗتتلف يف ا١تباحث ، العامل عند ابن السراج

 

 طّة البحث :عناصر خـ 
قد اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يكوف يف ثالثة فصوؿ، يسبقها مقدمة ، فتمهيد،   

 كتتلوىا خا٘تة، فأىم ا١تصادر كا١تراجع، كذلك على النحػو التارل:
 ضمنتها أسباب اختيار ىذا ا١توضوع ، كأ٫تية البحث، كأىدافو،  مقدمة :

   كتساؤالت البحث، مث بيٌنت خطة البحث كمنهجو.
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 ك يشمل، التمهيد: 
 التعريف بابن السراج كبكتابو بإ٬تاز. -
 كتوضيح العػوامل كأنواعها بإ٬تاز. التعريف بالعامل ،  -

  وأثرىاعند ابن السراج ، العـواملالفصل األول: أنواع 
 ويضم المباحث اآلتية:   

 ا١تبحث األكؿ: العػوامػل اللفػظية. -
 ا١تبحث الثاين: العػوامػل ا١تعػنوية. -
 بحث الثالث: العػوامل النائبة.ا١ت -

 
 : أثر العـامل في بعض التراكيب النحويةالفصل الثاني 

 ويضم المبحثين اآلتيين:
 العامل يف التقدمي كالتأخَت. أثرا١تبحث األكؿ:  -
 العامل يف العطف. أثرا١تبحث الثاين:  -

 
 :امل في بعـض القـضايا النحوية،ـأثر الع الفصل الثالث 

 تية:ويضم المباحث اآل  
 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. -

 
 :يليها الفهارس ك،  ٢تا البحث توصلاليت  فيها أىم النتائج ذكرت الخاتمة.  
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يف تناكؿ مسائل العامل  االستقرائي التحليلي ا١تنهج  فاعتمدت منهج البحث عن ماأ
 كاآليت:

 االقتصار على ا١تسائل اليت هبا مادة صاٟتة للنقاش . -
 كضع عنواف لكل مسألة. -
 عرض ا١تسألة كما أكردىا ابن السراج بإ٬تاز. -
 أك الرأم الذم تفرد بو. ب الذم اتبعو ،بياف ا١تذى -
 عرض ا١تسألة على آراء النحاة ا١تتقدمُت كا١تتأخرين . -
 التعػقػيب كالًتجيح ما أمكن. -
 

 ىذا كقد كاجهت بعض الصعوبات يف إعداد ىذا البحث،كاف من أبرزىا:           
  اج ، عدـ التمكن من اٟتصوؿ على بعض الكتب،كا١توجز يف النحو، البن السر

 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 يس ر رل دركب العلم ، كأعانٍت على إ٘تاـ ىذا 
، كمن الثناء أعطره ، ١تشريف الدكتور: عبدا بن سرحاف البحث، مث أىدم من الشكر أجزلو 

ا يف توجيهي حىت استول ىذا البحث  القرين ، الذم دل يضٌن بوقتو ، كال نصحو ، كدل يأؿي جهدن
على سوقو ، كخرج على صورتو ؛ فقد كاف أبنا كرٯتنا كأخنا ناصحنا ، كأستاذنا قدكةن ؛ فجزاه ا 

 يف كقتو ، كعٍلًمو ، كعمىلو ، كيف شأنو كلو. عٍت خَتنا ، كبارؾ ا لو
اـ ، الذم أرشدين إبٌاف كال أنسى شكر مرشدم األستاذ الدكتور: رياض بن حسن ا٠توٌ 

إعداد خطة ا١توضوع كتسجيلو ؛ فأفدت من علمو الغزير، كتوجيهاتو السديدة ؛ ك كاف لو 
 العلم كالعمل ؛ كأجزؿ لو يف إرشادم ٢تذا ا١توضوع ؛ فبارؾ ا لو يف -بعد ا -الفضل

 العطاء، إنو ٝتيع ٣تيب الدعاء.
                                 

 .ِّٕ، ِّٓ، ِِٕ/ُ، أما اآليات ؛ فانظر: ُِّ،َِّ،ُِّ،ّٔ/ُانظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر:  (ُ)
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كذلك الشكر موصوؿ ألساتذيت الكراـ الذين كاف ٢تم فضل ال أنساه يف التعليم، كاٟتث 
األستاذ الدكتور: عبد ا بن ناصر  على طلب العلم ، كيف مقدمتهم عميد كلية اللغة العربية 

 الدكتور: عبد ا بن ٤تمد ا١تسملي ،  العربية القرين ، كرئيس قسم الدراسات العليا 
 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 امودم. -
 و الفالؿ.كالدكتور: أٛتد بن ط -

أسأؿ ا أف يبارؾ ٢تما يف حياهتما ، كعلمهما ، كأف ٬تزؿ ٢تما الثواب ، كأف ينفعٍت 
 بعلمهما ، كتوجيهاهتما القيمة.

 كأشكري  كل  من أسدل رل معركفنا ، أك دعا رل بدعوةو ، أك لٌّب الدعوة.
 

؛ فإف أصبت كبعد فهذا عملي بُت أيديكم عمل بشرو يعًتيو من النقص ما يعًتم البشر
 و ككرمو الغفراف.فالفضل  ا١تٌناف ، كإف أخطأت فأسألو ٔتنٌ 

 كىو حسيب عليو توكلت ، كبو استعنت.
 كآخر دعوانا أًف اٟتمد  رب العا١تُت ، كسالـ على ا١ترسلُت.

                                                             
                                            

 



 
 
 

 : انزًٓٛذ
 

 :ويشمل
 

 وبكتابو بإيجاز.، التعريف بابن السراج 
 

 التعريف بالعامل،وتوضيح العـوامل وأنواعها بإيجاز.
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 تمهيد
 وبكتابه بإيجاز:،  ف بابن السراجـريـالتع

/ انزؼ  شاج :ــف ثبثٍ انضـشٚـأًٔلا

 
 :ّاصًّ َٔضجّ َٔشأر 

اج: بفتح رٌ كالس   ، بن سهل النحوم ا١تعركؼ بابن السراجأبو بكر ٤تمد بن السرم ىو    
 .(ُ)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.
 

 هًٛخ:ـيكبَزّ انؼ 

كرمت ٢تا األقطار  ، أصبحت قبلة العلماءنشأ أبو بكر ابن السراج يف بغداد ، اليت      
كغَته، ككاف ٢تذه النشأة أثر بالغ يف تكوين شخصيتو  (ِ)دبأفالذ أكبادىا من العلماء كا١تربٌ 

ا يشار إليو بالبناف؛ فامتدحو كثَت من أىل العلم ٔتا ىو أىلو، قاؿ عنو حىت أصبح إمامن  العلمية،
مع على فضلو كنبلو كجاللة قدره يف النحو ابن خلكاف:"كاف أحد األئمة ا١تشاىَت، اجمل

 ،(ْ)" كعلم العربية كاف أحد العلماء ا١تذكورين باألدب، كقاؿ عنو القفطي:" ،(ّ) "كاآلداب
، ككاف أحػد  ا حىت عػقػلو ابن السػػراج بأصولوما زاؿ النحػو ٣تنونن  " قاؿ عنو ياقوت اٟتموم:ك 

كقاؿ  ،(ٓ)" كإليو انتهت الرئاسة يف النحو بعػد ا١تربد ، العػلماء ا١تذكورين كأئمة النحو ا١تشهورين
 الذىيب يف السَت:" إماـ النحو، أبو بكر، ٤تمد بن السرم البغدادم النحوم،اٟتافظ عنو 

 .(ٕ)كيف العرب كصفو بالعاٌلمة ،(ٔ)صاحب ا١تربد، انتهى إليو علم اللساف"
                                 

  َّْ - ّّٗ/ْ كفيات األعيافانظر (  ُ)

لو مصنفات مشهورة منها  ، انويف زم إماـ البصريُت األكرب الثمارل األزدم ، أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد (  ا١ترب د:ِ)
 ِٕٗٔ-ِٖٕٔ/ٔ انظر معجم األدباء.  ِٖٓ شيخ ابن السراج تىو ك  ،يف اللغة كاألدب  كالكامل ، ا١تقتضب

 ُِْ-ُُْ/ٓبالوفيات كالوايف

 ّّٗ/ْ كفيات األعياف  (ّ)

 ُْٓ/ّ إنباه الركاة على أنباه النحاة  (ْ)

 ِّٓٓ/ٔ معجم األدباء  (ٓ)

 ْْٖ -ّْٖ/ُْبالء  سَت أعالـ الن  (ٔ)

 ِْٕ/ُانظر العرب   (ٕ)
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صاحب خزانة القادر البغدادم عبد ؛ قاؿ  معترب قولو ،(ُ)كىو عندىم ثقة كإماـ كسيبويو
فهو  ، هل قائلو إف أنشده ثقة كسيبويو كابن السراج كا١تربد ك٨توىم" الشاىد الذم جي  : األدب

فإف الثقة لو دل يعلم أنو من شعر من يصح االستدالؿ  ؛عتمد عليو كال يضر جهل قائلومقبوؿ يي 
ال دافع لو كىو إماـ  (ّ)مدللككالـ ابن السراج نص  "-اأيضن  -،كقاؿ(ِ)بكالمو ١تا أنشده "
 . (ٓ)" قرية (ْ)ادافى بٌ كليس كراء عى  البصريُت كسيبويو ،

قاؿ أبو  ، اا خاصن وليو اىتمامن د يقربو كيي رؼ عنو الذكاء كالفطنة ٦تا جعل شيخو ا١تربٌ كعي  
 دا مع ذكائو كفطنتو، ككاف ا١تربٌ ٤تمد بن درستويو:" كاف ابن السراج من أحدث غلماف ا١تربد سنن 

،ككذلك رأل  (ٔ) " ، ك٬تتمع معو يف ا٠تلوات كالدعوات كيأنس بو ٯتيل إليو كيقربو كينشرح لو
ا كقد حضر عند ، قاؿ ابن درستويو:" كرأيت ابن السراج يومن  الفطنة كالذكاء (ٕ)فيو الزجاج

 ، فقاؿ البن السراج: ، فسأؿ رجل الزجاج عن مسألة ا عليو بعد موت ا١تربدالزجاج مسلمن 
يا أبا بكر، فأجابو فأخطأ، فانتهره الزجاج كقاؿ: كا لو كنت يف منزرل لضربتك؛  أجبو

كأنت  ، (ٖ)كالفطنة باٟتسن بن رجاء، كقد كنا نشبهك يف الذكاء  ىذا، ٭تملكلكن اجمللس ال 

                                 
شيخ النحاة أبو بشر:عمرك بن عثماف بن قػىٍنرب، 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 
د. كقد أل ف سيبويو الكتاب ،أشهر مؤل ف ٨توم،تويف بشَتاز سنة ٙتانُت كمئة للهجرة.انظر طبقات ا٠تليل بن أٛت

 .ِٕ -ٔٔالنحويُت كاللغويُت 

 ُّٕ/ٗ خزانة األدب  (ِ)

 مدلل : أم مدعـو بالدليل.  (ّ)

 ّّْ، ُٖٗ/ ُ انظر معجم البلداف بٌاد بن اٟتصُت.منسوبة إذل عى  جزيرة يف دجلة قرب مصبها، عٌباداف:  (ْ)

 ٖٕ/َُخزانة األدب   (ٓ)

 ُْٖ/ّإنباه الركاة   (ٔ)

أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن السرم بن سهل الزجاج النحوم،كاف من أىل العلم كاألدب كالدين ا١تتُت،لو   (ٕ)
 .فنسب إليو،مث تركو كاشتغل باألدب مصنفات يف فنوف شىت،أخذ األدب عن ا١تربد كثعلب،ككاف ٮترط الزجاج؛

سنة.انظر كفيات َٖكقد أناؼ على ُّٔأكُُّك٦تن أخذ عنو أبو القاسم الزجاجي،كأبو علي الفارسي،تويف سنة
 َٓ -ْٗ/ُاألعياف

ىو اٟتسن بن شجاع بن رجاء البلخي اٟتافظ الناقد اإلماـ اقق أبو علي أحد أركاف اٟتديث، ركل عنو البخارم   (ٖ)
سنة . انظر سَت أعالـ النبالء ْٗق ،كىو ابن ِْْنصف من شواؿ سنة كغَته،ككاف من نظراء أ،ي زرعة، مات لل

ُِ/ُٖٕ-َُٗ  
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 كأدبتٍت كأنا تارؾ ما درست مذ قرأت ٗتطئ يف مثل ىذا! فقاؿ: قد ضربتٍت يا أبا إسحاؽ،
ا١توسيقا، كأنا أعاكد، فعاكد  عنو با١تنطق ك ألين شغلت -ٌت كتاب سيبويويع -( الكتاب)

 .(ُ)ف، كانتهت إليو الرياسة بعد موت الزجاج"ف ما صنٌ كصنٌ 
على  يدؿ  ك٦تا  ؛ كبلغ من إتقانو كتاب سيبويو أنو أصبح ا١ترجع ١تن أراد قراءة الكتاب

بن مربماف قاؿ: قصدت ابن   ث بو أبو بكر ٤تمدحدٌ ،كذلك ما  ذلك شرحو لكتاب سيبويو
 .(ِ)كابن السراج ،كيساف ألقرأ عليو كتاب سيبويو فامتنع كقاؿ: اذىب بو إذل أىلو يعٍت الزجاج

سأفرد الذم  ، (األصوؿ يف النحو) يظهر ذلك يف كتابو التصنيف ،بل كتأثر بالكتاب يف 
 ا فيما يأيت.حديثن  لو

 ر مع مصنفاتو.ا ،سيذكف فيها مصنفن كصنٌ  كلو علم بالقراءات ،
٦تا   ،(ّ)كقد أفاد من علـو عصره كا١تنطق الذم أخذه عن الفارا،ي أبرع أىل زمانو يف ا١تنطق

يعٌت ابن  -قاؿ أبو عبد ا ا١ترزباين:"صنف ، كاف لو األثر البالغ يف استنتاجاتو كتقسيماتو
كجعل أصنافو  ا يف النحو ٝتاه )األصوؿ( انتزعو من أبواب )كتاب سيبويو(،كتابن   -السراج

 كإ٪تا أدخل فيو لفظ التقاسيم؛ فأعجب هبذا اللفظ الفلسفيوف، بالتقاسيم على لفظ ا١تنطقيُت،
 -كلعل براعة تلميذه الرماين ،(ْ)فأما ا١تعٌت فهو كلو من )كتاب سيبويو( على ما قسمو كرتبو.."

لرباعة شيخو:ابن السراج  عائدة -(ٓ) لو يف عبارتو النحوية كالكالميةبا١تنطق مستعمالن  عا١تان ككاف 
 يف ىذا الفن.

كمن علـو عصره اليت أفاد منها ا١توسيقا اليت شغلتو مع ا١تنطق عن علم النحو كما ذكر 
 .عنهافطلب منو الزجاج اإلجابة  ؛ يف مسألة طرحتعند اعتذاره للزجاج حينما أخطأ 

فو فيها.  يأيت ذكر مؤل  كس العركض، كدليل إفادتو من علم ا١توسيقا تأليفو يف موسيقا الشعر:
 كم عنوكري  ٦تن ترجم لو بعلمو باألدب، فقد كصفو كثَته  كإذل جانب علمو بالعلـو اآلنفة الذكر،

                                 
 كفيو:كإليو انتهت الرئاسة يف النحو بعد ا١تربد .ِّٓٓ/ٔمعجم األدباء انظر ك  ُْٗ -ُْٖ/ّإنباه الركاة (ُ)

 َِّٕ/ٓمعجم األدباء  (ِ)

 ُُ-َُ/ُاألصوؿ يف النحو انظر  (ّ)

 ُْٗ/ّ إنباه الركاة انظر  (ْ)

 ّٖٖ/ِ ا١تصدر نفسو  (ٓ)
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من ذلك ما ٭تكى  ، اا شاعرن بل ٚتع مع الركاية قرض الشعر فكاف أديبن  أشعار كما يف األمارل،
ـ ا٠تليفة ا١تكتفي ككافق أف قدً  -ولو أنفق مالو عليها مث جفت ككانت جاريةن  -أـ كلده  أنو أحب  

ا فنظم أبياتن  -ككاف ا١تكتفي ٚتيالن  -فرأه ابن السراج يف صحب لو كاستحسنو ، (ُ)با من الرقة
 :(ِ)قائالن 

 ال تفي با٠تيانةفإذا ا١تالحة   *** قايست بُت ٚتا٢تا كفعا٢تا 
 فكأ٪تا حلفت لنا أال تفي  ***حلفت لنا أال ٗتوف عهودنا 

 كالشمس أك كالبدر أك كا١تكتفي  *** آهنا وى كلى   كلمتها  كا ال
نشدت للمكتفي على أف قائلها عبيد كأي  ، كمن العجيب أف  ابن السراج ىو من نظمها

 (ّ)فحمل إليو ألف دينار. عبد ا بن طاىر؛ بنا 
بعو كت -كما يرل أبو ا١تكاـر-ابن السراج أكؿ من قصد أصوؿ النحو بالدرس  كييعد       

 .(ْ)العلماء يف ذلك كأ،ي الفتح عثماف بن جٍت يف كتابو ا٠تصائص
 

 ّـالقـأخ: 
ككردت ركايات عديدة تكشف لنا عن ،  اتسم أبو بكر ابن السراج بأخالؽ نبيلة

ك٦تا يدؿ على ذلك ما  ا بالفضل ألىلو ؛ا معًتفن متواضعن  -رٛتو ا -شخصية فذة ، فقد كاف 
كتابو األصوؿ ْتضرتو ، فقاؿ قائل : ىو أحسن من ا١تقتضب ،   كر" قاؿ : ذي : حكاه الرماين

 : (ٓ)فقاؿ ابن السراج : ال تقل ىكذا ، كأنشد
 *  بسعدل شفيت النفس قبل التندـً **     صبابةن  كلو قبل مبكاىا بكيتي 
 (ٔ)" بكاىا فقلت الفضل للمتقدـً  * ** كا  البي ج رل كلكن بكت قبلي فهيٌ 

                                 
 ٗٓ/ّمدينة مشهورة على الفرات معدكدة يف بالد اٞتزيرة ألهنا من جانب الفرات الشرقي. انظر معجم البلداف   (ُ)

ىذه األبيات من ْتر الكامل،أكردىا ياقوت اٟتموم منسوبة البن السراج،غَت أف ركايتو) مٌيزت بُت ٚتا٢تا ( بدالن من   (ِ)
 ِّٓٓ/ٔا٢تا (. انظر معجم األدباء ) قايست بُت ٚت

 َّْ/ْ ك كفيات األعيافُْٕ -ُْٔ/ّإنباه الركاة  انظر  (ّ)

 ُٖ -ُٕ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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كما ذكر -يف مسألة  حينما أخطأعو الزجاج ؛ فقد قرٌ   للعلماء٣تالًّ  -رٛتو ا -ككاف 
كانتفع بتأنيب  ،ا١توسيقا ، فأصغى إليو كاعتذر بانشغالو عن ىذا العلم با١تنطق ك -اسابقن 

 الزجاج فعاد إذل علم النحو ، كبرع فيو.
 شيخنا، كنسبة الفضل لو فيصفو بقولو (ُ)إجاللو لشيخو ، على خلقو الرفيع ك٦تا يدؿ       

، كمع إجاللو لشيخو ،دل يكن ليتعصب لو ، كيناؿ من منافسيو؛ (ِ)ا ما كناه كترحم عليوككثَتن 
أـ  (ّ)لَتفع من قدر شيخو الذم أخذ عنو جل علمو ؛ فعندما سيئل ، أم الرجلُت أعلم ثعلب

 ا١تربد؟
: كما أقوؿ يف رجلُت العادل بينهما  .(ْ)رٌد بالثناء عليهما، قائالن

 ا عن العربية كعن ٤تبيها. ، كجزاىم ا خَتن علماءنا أٚتعُت ا فرحم
 

 ٛزِ:ـٛـّ ٔراليـٕخـش 

كالعلم عند السلف  ،كاف من عادة علماء السلف أف يكوف لكل عادل شيخ يأخذ عنو    
د اج أف ا١تربٌ ككاف من حسن حظ ابن السرٌ  ؛(ٔ)كيعيبوف على من ال شيخ لو ،(ٓ)سلسلة متصلة

كدل تذكر كتب  كعنو أخذ جل علمو ، بو ابن السراج منذ حداثة سنو ،استوطن بغداد، فصح
إال ما كاف من إشارة ابن خلكاف كابن العماد  ، داج غَت ا١تربٌ الًتاجم كالسَت من شيوخ ابن السرٌ 

د أكثر من غَته كلكنو على أنو الـز ا١تربٌ  ٦تا يدؿ   ،(ٕ)أخذ األدب عن أ،ي العباس ا١تربد كغَته أنو
 د.ى أنو قد أخذ عن علماء عصره كلكن دل يشتهر عنو غَت أخذه عن شيخو ا١تربٌ عل يدؿ  

 ا من اآلراء إذل ٨تاة بأعياهنم.ا يف عزكه كثَتن من سابقيو كيظهر ذلك جليًّ  ر بكثَتو كقد تأثٌ 

                                 
 ِِٕ/ِك، َِّ/ِ األصوؿ انظر  (ُ)

: انظر  (ِ)  ّٔ/ِكِِٔ/ُكَِٖ/ُكُِٓ/ُكُُّ/ُا١تصدر نفسو مثالن

أبو العباس أٛتد بن ٭تِت الشيباين بالوالء، ا١تعركؼ بثعلب،كاف إماـ الكوفيُت يف النحو كاللغة، ككاف ثقة حجة   (ّ)
لقدمي ،من أشهر كتبو الفصيح ،ك٣تالس صاٟتنا مشهورنا باٟتفظ ، كصدؽ اللهجة كا١تعرفة بالعربية، كركاية الشعر ا

 َُْ، َُِ/ُق.انظر كفيات األعيافُِٗثعلب، تويف سنة

 َٓٓ/ِانظر معجم األدباء  (ْ)

   ُْ/ُ إنباه الركاة انظر  (ٓ)

 .حنةمناظرة موفق الدين ا٠تطيب مع ابن الش  ِٖٔ/ُ بغية الوعاة انظر  (ٔ)

 ٕٗ/ْ شذرات الذىب انظر ك ّّٗ/ْ كفيات األعياف  (ٕ)
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كعلي بن عيسى  أبوسعيد السَتايف، ه فقد أخذ عنو ٚتاعة من األعياف منهم:أما تالميذي    
اٟتسن بن بشر ك  ،(ُ)كأبو علي الفارسي الرٛتن بن إسحاؽ الزجاجي، لقاسم عبدا كأبو الرماين،

بن األزىر  ك٤تمد بن أٛتد ،(ِ) ٭تِت اآلمدم النحوم صاحب كتاب ا١توازنة بُت الطائيُت ابن
 الذم قاؿ عنو الزبيدم : إٝتاعيل بن القاسم بن عيذكف، علي القارل: كأبو ،(ّ)األزىرم اللغوم

كأركاىم للشعر اٞتاىلي ،  ، بنحو البصريُت، كأحفظ أىل زمانو للغةكاف أعلم الناس 
 .(ْ)كأحفظهم لو
 بذكر بعض النماذج اليتكسأكتفي  ، ن بعدىمأثره إذل مى  بل امتد   ، ر يف تالميذهكقد أثٌ 

من أفضل شركح  دٌ ا عي فالسَتايف شرح كتاب سيبويو شرحن  على مدل تأثَته يف تالميذه: تدؿ  
كأبوعلي  ، ف اٟتجة للقراء السبعةعلي الفارسي ألٌ  ، كأبو ماين برع يف ا١تنطقالرٌ  كىذا، الكتاب 
 ف األمارل كركل فيها عن ابن السراج يف أكثر من موضع. القارل ألٌ 

 .ا١تتأخرينأما أثره فيمن بعده فمن دالئل ذلك أف آراءه مبثوثة يف كتب 
 

 هًٛخ:ـبسِ انؼــآث 

كقد حققو  منها: كتاب األصوؿ ،(ٓ)كثَتةن   نفاتو ذكر لو أصحاب الًتاجم كالسَت مص
كىو األصوؿ  ككتاب ٚتل األصوؿ ، -كسيأيت اٟتديث عنو -الدكتور عبد اٟتسُت الفتلي

 ،-(ٔ)شرحو يف سبعة أسفار كما ذكر صاحب البلغة - األصغر، كشرح كتاب سيبويو
شتقاؽ ، كابن سادل دامرجي، ككتاب اال كا١توجز كىو مطبوع ،حققو مصطفى الشوٯتي،

ككتاب الشعر  ككتاب الرياح كا٢تواء كالنار، ، كىو مطبوع كحققو ٤تمد صاحل التكرييت
كىو مطبوع  ، ككتاب ا٢تجاء ك ا٠تط ، ، ككتاب احتجاج القراء ملككتاب اٞتي  ، كالشعراء

 كحققو عبد اٟتسُت الفتلي، ككتاب ا١تواصالت ك ا١تذاكرات يف األخبار، ككتاب الفركع،
                                 

 ّّٗ/ْك كفيات األعياف، ِْٔ/ ّتاريخ بغداد  انظر  (ُ)

 ََٓ/ُ بغية الوعاة انظر  (ِ)

 ُٗ/ُ ا١تصدر نفسو انظر  (ّ)

 ّْٓ/ُ ا١تصدر نفسو انظر  (ْ)

،كاألعالـ ّّٗ/ْ ك كفيات األعياف،ُْٗ/ّ كإنباه الركاة،َُُ/ُ ،كبغية الوعاةِّٔٓ/ٔ معجم األدباء انظر  (ٓ)
 ُّٔ/ٔللزركلي

 ِِِنظر البلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغة ا  (ٔ)
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كدل تشر إليهما كتب الًتاجم كإ٪تا ذكر٫تا يف كتابو  ، ، ككتاب ا٢تمز صوؿلتفريع األ
كال ذكره ابن السراج  ، ككتاب العركض الذم دل تذكره كتب الًتاجم ،(ُ)األصوؿ يف النحو

فحققو كنشره  ، بل عثر الدكتور عبد اٟتسُت الفتلي على نسخة منو يف ا١تغرب يف كتبو،
 . (ِ)ككتاب علل النحو ،ـُِٕٗعاـ

 

 برّ:ـٔف 

: تويف أبو بكر ابن السراج يـو األحد  (ّ)قاؿ أبو الفتح عبيد ا بن أٛتد النحوم      
 رٛتو ا.(ْ)لثالث لياؿ بقُت من ذم اٟتجة سنة ست عشرة كثالث مئة يف خالفة ا١تقتدر

 .(ٔ)، أما الذىيب فذكر أنو مات يف الكهولة(ٓ) امات شابًّ ك  إنو دل تطل مدتو، قيل :
 

 ْــجّ انُحـيز:ٕ٘ 

ا با١تدرستُت البصرية كالكوفية يدؿ على ذلك استخدامو نشأ ابن السراج يف بغداد متأثرن    
 .الكوفيُت ،كأخرل آلراء كتأييده آلراء البصريُت تارة ،(ٕ)كشرحو لبعضها ،١تصطلحات ا١تدرستُت
 :"-ب سيبويواألصوؿ كأنو انتزعو من كتا عندما ٖتدث عن تصنيفو -كقاؿ عنو ا١ترزباين

أبواب   يفكخالف أصوؿ البصريُت  كمذاىب الكوفيُت، ، إال أنو عٌوؿ فيو على مسائل األخفش
ىذا مع أنو  ، يالحظ نزعتو البصرية تناك٢تا ، اليتكاآلراء  غَت أف ا١تتأمل للمسائل ، ؛(ٖ)"كثَتة 

                                 
 ُّْ/ّكِّٖ/ُ األصوؿ يف النحو انظر  (ُ)

 ّْٔامدكف من الشعراء   (ِ)

ىو أبو الفتح عبيد ا بن أٛتد بن ٤تمد ا١تعركؼ ّتخجخ ، أخذ عن ابن دريد ،ككاف ثقة صحيح الكتاب، تويف   (ّ)
 ِِٕ-ِِٔق. انظر نزىة األلباء ّٖٓليلة اٞتمعة سنة 

 ِّٔٓ/ٔ معجم األدباء  (ْ)

 ُّٔ/ٔ،كاألعالـ للزركلي َُُ/ُ، كبغية الوعاة  ُْٗ/ّ إنباه الركاة انظر  (ٓ)

 ْْٖ/ُْسَت أعالـ النبالء انظر   (ٔ)

كشرحو ١تصطلحات الكوفيُت كالتقريب، كالصرؼ، كالقطع، أك مقابلتو للمصطلح الكويف بالبصرم كبياف أف   (ٕ)
ات الظركؼ، كأف مرادىم باألفعاؿ :اسم الفاعل؛ )يقصد الفعل الدائم(، كيريدكف هبا الكوفيُت يعنوف بالصف

-ُٖٖ/ِ، ك ُِٓ/ُا١تًتجم أك التكرير. انظر األصوؿ على التوارل: -عندىم -األخبار، كبُت أف البدؿ يقابلو
 ُٖٗ/ِ،كِٖٓ/ُ، كِْْ/ِك ُِٔ/ُ،كُٖٗ

  ُْٗ/ّإنباه الركاة   (ٖ)
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أنو  ك٦تا يدؿ  ، اكثَتن   اليت رددىا (ُ)كمن دالئل ذلك قولو:" أصحابنا " ، نفسو من البصريُت يعد  
ٓ إَِّلا }قاؿ ا تعاذل : "  يقصد هبا البصريُت قولو: ٌاا ِمٞ  َوَوا وِ ۡعنُ  :(ِ) {١٦٤ََلُۥ َوَقامٞ وا

ن ( ن ( تضمر مع ) مً كالكوفيوف يقولوف إف ) مى  ، كالتأكيل عند أصحابنا : كما منا أحد إال لو
 .(ّ)" كيف التأكيل عندىم : إال من لو مقاـ

معدكد عند أصحاب الًتاجم من أئمة البصريُت كقوؿ صاحب ا٠تزانة :"كىو إماـ  كىو
 .(ْ)البصريُت كسيبويو"

فقد  ، كغلبت عليو نزعتو البصرية ، كابن السراج كإف تأثر با١تدرستُت البصرية كالكوفية
فهو  ا لو اختياراتو كابتكاراتو كإف خالفت أصحابو ؛من ككاف عالً  ٖترر من التعصب إلحدا٫تا،

 صاحب ا١تنطق كاٟتجة بالدليل كالتعليل.
 :ٕـــٕل فٙ انُحــّ األطـزبثـثبَٛاب/ ك

غاية من الشرؼ " فهو كتاب كتاب األصوؿ مكانة مرموقة عند النحاة؛  احتل   
سب ابن السراج لكتابو كقد بلغ من الشهرة أف ني  ، كىو أشهر كتب ابن السراج ،(ٓ)"كالفائدة
العالمة  -أم تويف فيها - كفيها" :ُّٔقوؿ ابن العماد يف أحداث٨تو  بو ، للتعريف األصوؿ

 .(ٔ)"بن السراج كاٝتو ٤تمد بن السرم البغدادم النحوم صاحب األصوؿ يف العربيةاأبو بكر 
ىو أحسنها كأكربىا كإليو ا١ترجع "عت كتاب األصوؿ من بُت مصنفات ابن السراج بأنو كني 

و أصوؿ علم العربية، كأخذ مسائل سيبويو كرتبها أحسن ٚتع في ، عند اضطراب النقل كاختالفو
 .(ٕ)"ترتيب

 كالقارئ ٢تذا الكتاب يالحظ حسن التبويب كالتقسيم.

                                 
 كغَتىآُُ/ُاألصوؿ يف النحو  (ُ)

 ُْٔالصافات:  (ِ)

 ُِْ/ُاألصوؿ  (ّ)

 ٖٕ/َُخزانة األدب  (ْ)

 ُُِ طبقات النحويُت كاللغويُت  (ٓ)

 ٕٗ/ْ شذرات الذىب  (ٔ)

 ِّٔٓ/ٔ معجم األدباء  (ٕ)
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ا حىت ما زاؿ النحو ٣تنونن  "نضوج النحو حىت قيل عنو:ل ىذا الكتاب مرحلة مهمة من كٯتثٌ 
 . (ُ)" عقلو ابن السراج بأصولو

ككثرة ا١تصنفات حوؿ ىذا السفر،  ، ماـ النحاة بوعلى أ٫تية ىذا الكتاب اىت ك٦تا يدؿ  
ما ذكره حاجي خليفة يف كتابو كشف الظنوف عن أسامي الكتب  كمن تلك ا١تصنفات

 :كالفنوف
 ىػ.  ّْٖماين النحوم ت شرح : الشيخ أ،ي اٟتسن : علي بن عيسى الرٌ 

 ىػ .ْْٓبابن بابشاذ النحوم ت  كشرح : الشيخ أ،ي اٟتسن : طاىر بن أٛتد الشهَت:
 ق . ِٖٓش الغرناطي النحوم تذكشرح : أ،ي اٟتسن :علي بن أٛتد ا١تعركؼ: بابن البا

 (ِ)ق.ٕٕٔكشرح : الشيخ أ،ي موسى : عيسى بن عبد العزيز اٞتزكرل النحوم ت 
  (ّ)قّْٕكالوصوؿ إذل تذكرة كتاب األصوؿ البن السراج ١تكي بن أ،ي طالب ت

 (ْ)ىػِٖٔت النحو ليحِت بن معطو  على أصوؿ ابن السراج يف ككتاب حواشو 
كتاب ٨توم يصل إلينا بعد الكتاب لسيبويو أىم  كتاب األصوؿ يف النحو ثالث   عد  كيي 

 ك٦تا يدؿ   كىو كتاب موسوعي تناكؿ فيو صاحبو أبواب النحو كالصرؼ، كا١تقتضب للمربد،
 ذلك يف أمرين: لك٘تثٌ  ، اىتمامو بتوثيق ا١تادة العلمية -اأيضن  - على أ٫تية ىذا الكتاب

كخاصة من دل تصلنا   ،ا من آراء العلماءنسبة اآلراء ألصحاهبا ٦تا حفظ لنا كثَتن  األكؿ:
 كتبهم.

كقرأت يف كتاب  ": كقولو(ٓ)تصر٭تو بأنو قرأ ىذا الرأم أك ذاؾ يف كتاب فالف كالثاين:
 ،(ٖ)ابو األكسط""كقاؿ األخفش يف كت كقولو: ،(ٕ)كقولو:" كذا يف كتاب سيبويو "،  (ٔ)سيبويو "

                                 
 َُٗ/ُكبغية الوعاة ِّٓٓ/ٔا١تصدر نفسو  (ُ)

 ُُُ/ُ:كشف الظنوف انظر  (ِ)

 ُّٕ/ّإنباه الركاة  (ّ)

 ّْْ/ِةبغية الوعاانظر   (ْ)

 بتصرؼ ُِكَِ اٞتهود اللغوية البن السراج انظر  (ٓ)
 ُٖٖ/ّ األصوؿ يف النحو  (ٔ)

 َِٕ/ّ ا١تصدر نفسو  (ٕ)

 ِْٖ/ُ ا١تصدر نفسو  (ٖ)
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كالصواب ما كجدتو يف كتاب أ،ي العباس ٤تمد بن يزيد ٓتطو عن ا١تازين كقد أثبتو كما  ": كقولو
 .(ُ)كجدتو "
كسأقف مع كالـ ابن السراج نفسو عن مصنفو الذم ىو موطن الدراسة، فقد أعلن فيو   

اطردت كصل هبا إذل  :" كغرضي يف ىذا الكتاب ذكر العلة اليت إذا الغرض من تأليفو قائالن 
 .(ِ)كذكر األصوؿ كالشائع ألنو كتاب إ٬تاز " كالمهم فقط،

صرح بذلك حينما قاؿ:" كذكرنا يف كل قد ك  ،مبا١تتعل   -يف كتابو -ا اىتمامو كيظهر جليًّ 
يصلح يف ىذا  ا فيو دربة للمتعلم كدرس للعادل ْتسب ماا كافين ا١تسائل مقدارن  باب من
فتفهم ىذه األصوؿ كالفصوؿ فقد  إذل ما ضمنو كتابو:" -ا رٛتو -كقد أشار ،(ّ)الكتاب"

كرتبت  ، يظهرهكفصلتو تفصيالن  ،ا ٭تضرهكٚتعتو ٚتعن  ،أعلنت يف ىذا الكتاب أسرار النحو
ليسبق إذل القلوب فهمو ؛  أمكن من القوؿ كأبينو أنواعو كصنوفو على مراتبها بأخصر ما

 .(ْ)كيسهل على متعلميو حفظو "
  

                                 
 ُِّ/ِ األصوؿ  (ُ)
 ّٔ/ُا١تصدر نفسو   (ِ)

 ِّٖ/ُ ا١تصدر نفسو  (ّ)

 ٔٓ/ُ ا١تصدر نفسو  (ْ)
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 وتوضيح العوامل وأنواعها بإيجاز: ل،ـامـريف بالعـالتع

  ل:ـامـريف العـتع : أوًل 
لقد بلغت قضية العامل من الشهرة لدل النحاة أف يصدؽ عليها أهنا مألت النحو  

 .فأصبحت ا١تيزاف لعلم النحو كشغلت النحاة ؛
ب البحث، فالبد من التعريف بالعامل قبل الولوج يف صل ؛ كالرتباط موضوع البحث هبا

 - بتعريفو يف اصطالح النحاة كذلك لوجود ترابط كسأبدأ بتعريف العامل يف اللغة مث أثٌٍت 
 بُت التعريف اللغوم كالتعريف االصطالحي. -عادةن 
  غة:ـل لـامـالع    

قاؿ  )عمل( العُت كا١تيم كالالـ أصل كاحد صحيح، كىو عاـ يف كل فعل يفعل،  
 ك٬تمع على عوامل.  ،(ِ)امل، فهو ع: عمل عمالن (ُ)ا٠تليل

العوامل بقر اٟترث كذلك الدابة قوائمها كاحدهتا عاملة ك  فعواملكالعوامل األرجل 
 .(ْ)، جاء يف اٟتديث:" ليس يف البقر العوامل شيء"(ّ)كالدياسة

 (ٓ)عملت الناقة بأذنيها : أم أسرعت كمنو حديث اإلسراء كالرباؽ : " فعملت بأذنيها "ك 
 .(ٔ)ا إذا أسرعت حركت أذنيها لشدة السَت أم أسرعت ؛ ألهن

  

                                 
دم األزدم سيد أىل األدب قاطبة يف علمو كزىده، كالغاية يف تصحيح أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىي  (ُ)

ا عاًلمنا بالسنة ، قاؿ عنو النضر بن مشيل:" أكلت الدنيا بعلم  القياس كاستخراج مسائل النحو كتعليلو ، ككاف زاىدن
يل . سبق إذل ا٠تليل بن أٛتد ككتبو ، كىو يف خص ال يشعر بو أحد".من أبرز من أخذ عنو سيبويو كالنضر بن مش

 َُٕق كقيل َُٔصاحب أكؿ معجم عر،ي :معجم العُت،تويف سنة  -أيضنا -علم العركض كالقافية ،كىو 
-َُِٔ/ّ،كمعجم األدباءُٓ-ْٕ،كطبقات النحويُت ْٕ-ْٓسنة. انظر نزىة األلباء  ْٕكلو  ُٕٓكقيل

ُُِٕ 

 مادة عمل ُّٓ/ِكتاب العُت   (ِ)

 َٔ/َّعركسكتاج الَُْ/ٗلساف العرب  انظر (ّ)

 ُٓٗ/ْانظر السنن الكربل   (ْ)

 َُّ/ّالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر   (ٓ)

 ٗٓ/َّ تاج العركسانظر   (ٔ)
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 : الحـوفي االصط
 .(ُ)" ما بو يتقـو ا١تعٌت ا١تقتضي لإلعراب العامل " : ، قائالن  فو ابن اٟتاجبعرٌ        

ا من قياـ العرض باٞتوىر، فإف معٌت الفاعلية ره الرضي بقولو: كيعٍت بالتقـو ٨تون كفسٌ 
ا إليها، كىي كاألعراض القائمة عمدة أك فضلة أك مضافن  كا١تفعولية كاإلضافة: كوف الكلمة

 .(ِ)، بسبب توسط العامل بالعمدة كالفضلة كا١تضاؼ إليو
ما أكجب كوف آخر الكلمة على كجو ٥تصوص من  العامل: :فو اٞترجاين قائالن كعرٌ 
 .(ّ)اإلعراب

أكجب كوف ما  : كالعامل يف اصطالح النحويُت خالد األزىرم بقولو: : فو الشيخكعرٌ  
ا كمررت كرأيت زيدن  جاء زيد ، ٨تو: ا ،ا أك ساكنن ا أك ٣تركرن ا أك منصوبن آخر الكلمة مرفوعن 

 .(ْ)بزيد
 عد تعريف األزىرم أمشل تعريفات األقدمُت.كيي 

فممن عرفو الشيخ مصطفى الغالييٍت بقولو: العامل ما ٭تدث  أما تعريفو عند ادثُت،
 .(ٓ)ا٠تفض، فيما يليو ، أك الرفع، أك النصب، أك اٞتـز
ا ينشأ عنو عالمة إعرابية ترمز إذل ما يؤثر يف اللفظ تأثَتن  العامل ىو: كعند عباس حسن:

غَت٫تا، كال فرؽ بُت أف تكوف تلك العالمة ظاىرة أك  ، أك ا١تفعولية أك ، معٌت خاص، كالفاعلية
  .(ٔ)مقدرة

ٟتقيقي ىو ا١تتكلم كقد بُت النحاة آلة كعالمة على العمل، كالعامل ا -ٌُت كما بػي -كالعامل 
ك٦تن صرح  ا ا١توجد للعالمات،كا١تفعولية كىو أيضن  ، أف ا١تتكلم ىو ا١توجد للمعاين كالفاعلية

كاآللة: العامل، ك٤تلها:  ، ٢تذه ا١تعاين ىو ا١تتكلم -كما ذكرنا-فا١توجد  "بذلك الرضي بقولو:

                                 
 ُُالكافية يف علم النحو  (ُ)

 ْٔ/ُشرح الرضي على الكافية   (ِ)

 ُِِمعجم التعريفات للجرجاين    (ّ)

 ّٓ-ِٓالبن إياز ، كانظر قواعد ا١تطارحةّٕالنحوية  ا١تئةالعوامل شرح   (ْ)

 ِّٕ/ّجامع الدركس العربية  (ٓ)

 ٕٓ/ُالنحو الوايف انظر  (ٔ)
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كلم، لكن النحاة جعلوا اآللة كأهنا ىي االسم، ككذا ا١توجد لعالمات ىذه ا١تعاين ىو ا١تت
 . (ُ)"فلهذا ٝتيت اآلالت عوامل -كما تقدـ-ا١توجدة للمعاين كلعالماهتا

ا  دث تغيَتن العالقة بُت ا١تعٌت اللغوم كاالصطالح النحوم إذ العامل ٭تي  تػيٍلحظك٦تا سبق 
اإلسراع كأنو ككما فسر الزبيدم عمل األذنُت ب ، عمالن  الدابة ( أرجل كما ٖتدث عوامل )

 كفيو داللة على أف العامل آلة العمل.   ينجم عنو حركة األذنُت كيف ذلك تغيَت،
 
 

 ل:ـوامـالعأنـواع ا/ ثانيً 
 تنقسم العوامل إذل لفظية ،كمعنوية.

  :ٛخـظـم انهفـٕايـانؼ (أ
كتتلفظ باللساف كػ)من( ك)إذل( يف قولك: سرت  -أم بالقلب -ما تعرؼ باٞتناف       

 .(ِ)صرة إذل الكوفةمن الب
 كىي اليت ٖتدث اٟتركات اإلعرابية يف هناية ىي ا١تلفوظة يف الًتكيب، فالعوامل اللفظية:

 .(ّ)الكلمة
كالتامة   كبئس( كػ)نعم، كغَت ا١تتصرفة كػ)ضرب( كتشمل ىذه العوامل األفعاؿ ا١تتصرفة

كاسم  سم الفاعل،كا١تشتقات ا١تشبهات لألفعاؿ:كا كأخواهتا، كالناقصة كػ)كاف( كػ)ضرب(
كاألحرؼ اليت تنصب ا١تبتدأ كترفع  أك ٕتزمو، كاألدكات اليت تنصب ا١تضارع، ا١تفعوؿ..،

كا١تبتدأ عند من  كا١تضاؼ عند من يرل أنو العامل يف ا١تضاؼ إليو، كحركؼ اٞتر، ا٠ترب،
 . (ْ)يرل أنو رافع ا٠ترب

 سمت اللفظية إذل :كقي 

                                 
 ْٔ/ُشرح الرضي على الكافية   (ُ)

 ْٖ النحوية ا١تئةالعوامل  شرح (ِ)

  ّٓنظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيق  (ّ)

 ِْٕ/ّكجامع الدركس العربيةّٔ-ّٓا١تصدر نفسو  انظر  (ْ)
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كيقاس عليها غَتىا كجر ا١تضاؼ ما ٝتعت من العرب  : وامل قياسيةـع -ُ
فإنو قاعدة كلية مطردة ١تا رأيت أثر األكؿ يف الثاين كعرفت  ؛ للمضاؼ إليو يف )غالـ زيد(

 .(ُ)( ك)ثوب بكر( ك)دار عمرك(ب زيدو علتو قست عليو )ضرٍ 
ما ٝتعت من العرب كال يقاس عليها غَتىا كحركؼ اٞتر،  : وامل سماعيةـع -ِ

فإف )الباء( كأخواهتا ٕتر االسم فليس لك أف تتجاكزىا كتقيس كاٟتركؼ ا١تشبهة بالفعل 
 كأخواهتا تنصب االسم كترفع ا٠ترب، (ك)إفٌ  ٥تتصة باٞتـز ، ككذلك )دل ( ، عليها غَتىا

 .(ِ)كىذه العوامل ليس لنا أف نتجاكزىا كنقيس عليها غَتىا
 

  :ُٕٚخـم انًؼـٕايـانؼ (ب
أعٍت التجرد  كعامل ا١تبتدأ كا٠ترب )أم االبتداء(تعرؼ باٞتناف كال تتلفظ باللساف، ما      

( كعامل رفع الفعل ا١تضارع ، عن العوامل اللفظية  ،(ّ))التجرد عن الناصب كاٞتاـز
،كالتلبس بالفعل يف رفع الفاعل عند  كا١تفعولية كالفاعلية، كاإلسناد، كالتبعية، كا٠تالؼ،
فة عند من يرل أهنا العامل يف كاإلضا الفعل، بإحداثوكارتفاع الفاعل  ،(ْ)الكسائي
 .(ٓ)كغَتىا من العوامل ا١تضاؼ،
ا على نوع الكلمة،فبدأ باالسم كبُت أف معتمدن  ، ابن السراج م العواملك٦تن قسٌ        

 االسم يعمل في االسم على ثالثة أضرب:
:أف يبٌت عليو اسم مثلو أك يبٌت على اسم كيأتلف باجتماعهما الكالـ الضرب األول

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

                                 
 ُِِ كمعجم التعريفات ٖٓلعوامل ا١تئة النحوية شرح ا انظر  (ُ)

  ُِِ كمعجم التعريفات ،ٖٓ شرح العوامل ا١تئة النحوية انظر  (ِ)

 ُِِكمعجم التعريفات للجرجاين  ،  ْٖشرح العوامل ا١تئة النحوية  انظر  (ّ)

حد القراء السبعة، كىو إماـ أبو اٟتسن علي بن ٛتزة الكسائي، أخذ عن أ،ي جعفر الرؤاسي كمعاذ ا٢تراء، ككاف أ  (ْ)
فدفنهما الرشيد، كقاؿ :  ُٖٗ، كقيلُِٖ، كقيلُّٖالكوفيُت يف النحو. مات بالرم مع ٤تمد بن اٟتسن سنة 

 ْٔ -ٖٓاليـو دفنت الفقو كاللغة. انظر نزىة األلباء

 ِْ -ّٖتقعيد كتطبيق  نظرية العامل يف النحو العر،ي انظر  (ٓ)

 ِٓ/ُاألصوؿ يف النحو انظر  (ٔ)
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 أف يعمل االسم ٔتعٌت الفعل، كاألٝتاء اليت تعمل عمل الفعل أٝتاء :الضرب الثاني
 .(ُ)كأٝتاء ٝتوا األفعاؿ هبا كما شبو هبا كا١تصادر، الفاعلُت،

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

، أما اإلضافة اليت (دار لعمرك)ك( غالـ لزيد) ، أال ترل أف ا١تعٌت:(دار عمرك)ك ،(غالـ زيد)
ا ، تريد ثوبن (باب حديد)ك (ثوب خز)٨تو قولك: ،فهو أف تضيف االسم إذل جنسو (نمً )ٔتعٌت 

 .(ِ)ا من حديدمن خز كبابن 
كاعلم: أف االسم ال يعمل يف الفعل  :ل ىذه األضرب بقاعدة من قواعد العامل قائالن كذيٌ 

 .(ّ)كال يف اٟترؼ، بل ىو ا١تعرض للعوامل من األفعاؿ كاٟتركؼ
 وىو الفعل: القسم الثاني من عوامل الكلم: مث ذكر      
، كأكؿ عملو أف يرفع الفاعل أك  ٮتلو من أف يكوف عامالن اعلم: أف كل فعل ال :قائالن 

 .(ْ)(ضرب عمرك)ك (قاـ زيد) ٨تو:،ا١تفعوؿ الذم ىو حديث عنو 
 بالقسم الثالث: وىو العامل من الحروف:مث ختم         

ثالثة أقسام: األول منها يدخل على األسماء فقط دون  أف اٟتركؼ تنقسم إذل كبٌُت 
 ذلك فهو عامل يف االسم.، فما كاف كاألفعال

 كجعل ىذا القسم على نوعُت:
ا باسم ؛ أما كصلو اٝتن   باسما باسم أك فعالن كيدخل ليصل اٝتن  نوع منها يخفض األسماء

 .(مررت بزيد) : فنحو قولك،  باسم ، كأما كصلو فعالن (خامت من فضة) : فنحو قولك
، ينصب االسم ويرفع الخبروالنوع الثاني: يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما ف

، كٚتيع ىذه اٟتركؼ ال تعمل يف الفعل كال تدخل (ا قائمزيدن  إفٌ )كقولك:  (إف كأخواهتا) :٨تو

                                 
 ِٓ/ُاألصوؿ انظر  (ُ)

 ّٓ/ُا١تصدر نفسو انظر   (ِ)

 ْٓ/ُا١تصدر نفسو انظر  (ّ)

 ْٓ/ُا١تصدر نفسو انظر  (ْ)
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 .(ُ)(أف يقعد قائم)، كال ( ذىبت إذل قاـ)كال  (مررت بيضرب)عليو، ال تقوؿ:
 

 والقسم الثاني من الحروف:
ي اليت تعمل يف األفعاؿ ، كال يدخل على األٝتاء، كىما يدخل على األفعال فقط

دل ) يف قولك: (دل)يف قولك: أريد أف تذىب، فتنصب ك (أف)٨تو:  فتنصبها وتجزمها
، أال ترل أنو ال ٬توز أف تقوؿ:(يذىب  .(ِ)(أريد أف عمرك)، كال:(دل زيد)، فتجـز
 

 والقسم الثالث من الحروف:
ألفعاؿ، كال األفعاؿ دكف ما يدخل على األٝتاء كعلى األفعاؿ فلم ٗتتص بو األٝتاء دكف ا
ألف االستفهاـ،  :٨تو، األٝتاء، كما كاف من اٟتركؼ هبذه الصفة فال يعمل يف اسم كال فعل 

فيدخل اٟترؼ  (أزيد أخوؾ)، فيدخل حرؼ االستفهاـ على الفعل مث تقوؿ:(أيقـو زيد)تقوؿ:
 .(ّ)اٟتجازعلى االسم، كاستثٌت بعض ىذه اٟتركؼ ا١تشبهة بػ)ليس( كػ)ما( يف لغة أىل 

 
 
 
 
 

  

                                 
 ٓٓ -ْٓ/ُاألصوؿ  انظر  (ُ)
 ٓٓ/ُا١تصدر نفسو  (ِ)

 ٔٓ-ٓٓ/ُا١تصدر نفسو انظر  (ّ)



 
 
 
 
 

 األٔل: انفظم

 
 أثشْبػُذ اثٍ انضشاج، ٔانؼـٕايم إَٔاع  

 
 ويضم المباحث اآلتية:   

 المبحث األول: العـوامـل اللفـظية.    
 

 المبحث الثاني: العـوامـل المعـنوية.    
 

 المبحث الثالث: العـوامل النائبة.   
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 ظٛخ:انًجحث األٔل: انؼـٕايـم انهفـ
 

 ش:ـجـانخ سفغ مـبيـػ
 :قاؿ ابن السراج         

ا بذلك إذل مشَتن  أم باالبتداء كا١تبتدأ،؛ (ُ)"والخبر رفع بهمافا١تبتدأ رفع باالبتداء،  " 
 .قاعدة تقوم عامل معنوم بعامل لفظي

 :أشهرىا ثالثة ٠ترب على أقواؿيف رافع ا النحويوف قد اختلفالحظ أنو عند تتبع ا١تسألة يي ك 
قاؿ:" كاالبتداء ىو الذم رفع ا٠ترب يف قوؿ  ،(ِ)كىذا رأم األخفش أنو مرتفع باالبتداء، األكؿ:

بعضهم كما كانت )إٌف( تنصب االسم كترفع ا٠ترب، فكذلك رفع االبتداء االسم كا٠ترب. كقاؿ 
 . (ّ)"بعضهم: رفع ا١تبتدأ كخربه ،ككل حسن؛ كاألكؿ أقيس

ُِٓٱ ٱمَۡعَب ِ  وََحاَق أَِب}و تعاذل:ك٦تا كٌجو بو رفع)النار( يف قول َن ُش ِۡ  ٤٥ف ِِل ِۡرَۡع
ك إف شئت جعلتها تفسَتنا ، كرفعتها على االبتداء؛ كأنك تقوؿ :) ىي  فقاؿ:" ...،(ْ){ٱنلاارُ 
 .(ٓ)"...النار( 

 - كىو ٥تالف ١تا كرد يف األصوؿ - ىذا القوؿ البن السراج (ٔ)كنسب أبو البقاء العكربم
 ألنو ؛ االبتداء كىو قوؿ ابن السراج أحدىا ،كأٌما عامل ا٠ترب ففيو ٜتسة أقواؿ " :قاؿ يف اللباب

 .(ٕ)")كاف( ك )ظننت( ك)إف( كػعمل يف ا١تبتدأ فعمل يف ا٠ترب  

                                 
 ٖٓ/ُاألصوؿ   (ُ)

أخذ الكتاب عن سيبويو  ركؼ باألخفش األكسط،ا١تع أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة ،البصرم ا١تعتزرل، األخفش:(  ِ)
ىػ،انظر ُِٓ،كمعاين القرآف،تويف :كتاب األكسط يف النحو من أشهر تصانيفو ، كعن طريقو كصل الكتاب للنحاة

 ُْٓ/ُ،كالبلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغةُّْٕ/ّمعجم األدباء

 ٗ/ُمعاين القرآف لألخفش  (ّ)

 ْٔ، ْٓغافر :   (ْ)

 َُٓ/ِالقرآف لألخفشمعاين   (ٓ)

ا (  (ٔ) م ؛نسبة إذل ) عيٍكربى قرية على دجلة قريبنا من  -أبو البقاء عبد ا بن اٟتسُت بن عبد ا النحوم الضرير، العيٍكربى
ىػ. انظر ُٔٔ، ككفاتو سنةّٖٓلو مصنفات حساف ،منها اللباب يف علل البناء كاإلعراب، مولده سنة  -بغداد

 ُٗٔ -ُٖٔ/ُلبلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغة،كأُُ/ِإنباه الركاة

 ُِٖ/ُاللباب   (ٕ)
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 .(ُ)"خربي ا١تبتدأ يرتفعي باالبتداء عند ابن السرٌاج كٚتاعة كقاؿ يف التبيُت:"
،كأبو (ْ)كالسيوطي ،(ّ)كخالد األزىرم،(ِ)يلكتبعو يف نسبة ىذا الرأم البن السراج ،ابن عق

 .(ٓ)حياف
 :-يف باب االبتداء -قاؿ  كىو الظاىر من كالـ سيبويو ، أنو مرتفع با١تبتدأ، كالثاين: 

 ،ا ىو ىو، أك يكوف يف مكاف أك زمافعليو شيئن  ا١تبٍتكاعلم أف ا١تبتدأ البد لو من أف يكوف "
 ا١تبٍتفإف  ؛فأما الذم ييبٌت عليو شيء ىو ىو، ا ييبتدأكىذه الثالثة ييذكر كل كاحد منها بعد م
 ؛(عبد ا)؛ ارتفع (عبد ا منطلق) كذلك قولك: ،عليو يرتفع بو كما ارتفع ىو باالبتداء

 .(ٔ)"على ا١تبتدأ ٔتنزلتو ا١تبٍتألنو ذيكر لييبٌت عليو ا١تنطلق، كارتفع ا١تنطلق ألف 
 .(ٕ)الكوفيوفكهبذا القوؿ قاؿ 

زيد : )قولك قاؿ:"حيث  د،كعلى ىذا القوؿ ا١تربٌ  أنو مرتفع باالبتداء كا١تبتدأ، :كالثالث
كاالبتداء " :- أيضنا -كقاؿ ،(ٖ)"باالبتداء كا٠ترب رفع باالبتداء كا١تبتدأ مرفوع( زيدػ)ف ،(منطلق

 .(ٗ)"كا١تبتدأ يرفعاف ا٠ترب
القوؿ عليو كثَت من كىذا  ،كما ىو كاضح يف صدر ا١تسألة، وكتابع ابني السراج شيخى  

 .(َُ)البصريُت
 يف أنو ١تا كجب أف يكوف عامالن  االبتداء كحده ىو العامل يف ا٠ترب: : إفٌ  من قاؿكحجة 

، ا على العوامل اللفظية اليت تدخل على ا١تبتدأ قياسن   يف ا٠ترب،كجب أف يكوف عامالن  ا١تبتدأ،

                                 
ا ٦تن سبق العكربم كالفارسي كابن جٍت نسب ىذا القوؿ البن السراج. ِِٗالتبيُت   (ُ)  ،كدل أجد أحدن

 َِٓ/ُانظر ا١تساعد  (ِ)

 ُٔٗ/ُانظر شرح التصريح  (ّ)

 ُُّ/ُانظر ٫تع ا٢توامع  (ْ)

 ِٗٓ/ّل ط. دار القلم انظر التذييل كالتكمي  (ٓ)

 ُِٕ/ِالكتاب  (ٔ)

 ِِِ/ُ،كشرح ا١تفصل البن يعيش ّٖ/ُانظر اإلنصاؼ  (ٕ)

 ْٗ/ِا١تقتضب  (ٖ)

 ُِٔ/ْا١تصدر نفسو  (ٗ)

 ِِّ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش  (َُ)
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إهنا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف ف (ظننت كأخواهتا)ك (إف كأخواهتا)كأخواهتا ك (كاف) :٨تو
 .(ُ)ىهناخربه فكذلك 

 ا١تبتدأ ىو العامل من كجهُت: إفٌ  :كحجة من قاؿ
كإ٪تا  أف ا١تبتدأ لفظ ىو أحد جزأم اٞتملة فعمل فيما يالزمو كالفعل مع الفاعل، أحد٫تا:

 تضي ا٠ترب؛كألف االبتداء يقتضي ا١تبتدأ، كا١تبتدأ يق قلنا ذلك ألف اللفظ أقول من ا١تعٌت،
 فأضيف العمل إذل أقرب ا١تقتضيُت كأقوا٫تا.

كا١تبتدأ ال يبطل معناه  كالوجو الثاين: أف معٌت االبتداء يبطل بدخوؿ العامل على ا١تبتدأ،
كمعٌت ككذلك )إٌف(  ،(كاف)ا، فقد بطل فيو معٌت االبتداء بػ:كاف زيد قائمن  بذلك كقولك

 .(ِ)كما ال يبطل أكذل بالعمل رب عنو،ألف ا١تبتدأ ىو ا١تخ؛ ا١تبتدأ ال يبطل 
االبتداء ضعيف كا١تبتدأ   : أفٌ ا ا٠ترب ارتفع باالبتداء كا١تبتدأ ٚتيعن  إفٌ  :كحجة من قاؿ

الشرطية تعمل يف الشرط مث يعمالف يف  (إفٍ ) ا كما أفٌ فإذا اجتمعا صار العامل قويًّ  كذلك،
 .(ّ)اٞتزاء

 ا١تبتدأ، كال يصح للخرب معٌت إال هبما، فدؿٌ بأف االبتداء ال ينفك عن  ا:كاحتجوا أيضن  
 .(ْ)على أهنما العامالف فيو

كذلك؛ ألف  االبتداء بواسطة ا١تبتدأ، أف العامل يف ا٠ترب ىو: -كا أعلم - كاألقرب
كىو عامل معنوم ال يرتقي كحده لقوة العامل اللفظي  االبتداء سبب لوجود ا١تبتدأ كا٠ترب،

 لو ٦تا يقويو ليصل إذل ا٠ترب.  ، فال بد شيئُتفيعمل يف 
 اٞتوانب اآلتية: كيكشف البحث يف ىذه ا١تسألة:

   أف رأم ابن السراج يف رافع ا٠ترب ىو ما صرٌح بو يف األصوؿ: ىو أنو مرفوع باالبتداء
 كا١تبتدأ.

 

                                 
 ّٗ/ُانظر اإلنصاؼ  (ُ)

 ُِّ التبيُتانظر   (ِ)

 ُِّ ا١تصدر نفسو انظر  (ّ)

 َٔ/ُ أسرار العربية  (ْ)
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 من أف رافع ا٠ترب االبتداء فقد ظهر خالفو، (ُ)سب لو يف بعض كتب النحاةأما ما ني  
 ىو - كتبعو بعض النحاة - ا أبا البقاء العكربم إذل نسبة ىذا القوؿ البن السراجكلعٌل ما دع

يف خربه، (ِ)علمأك نصبنا  ،عمل يف ا١تبتدأ رفعنا كمع ذلك أنا كجدنا كلما " قوؿ ابن السراج:
 .(ّ)"خربه كأخواهتا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف (ظننت)أال ترل إذل 

إذ االبتداء عامل يف  ىو االبتداء، - عند ابن السراج -٠تربففهم العكربم أف العامل يف ا
:يؤيٌ  ، ا١تبتدأ عنده  د ذلك تعليلو عقب نسبة القوؿ باالبتداء البن السراج قائالن

د كلكن من ا١تؤكٌ  ؛(ْ)"( )كاف( ك )ظننت( ك )إفٌ كػألنو عمل يف ا١تبتدأ فعمل يف ا٠ترب   "
صرح قبل ىذه العبارة أف ارتفاع ا٠ترب باالبتداء  كقد أف ابن السراج ال يقصد االبتداء كحده،

 .(ٓ)كا١تبتدأ
  ؛ أف تقوية العامل بعامل آخر مظهر من مظاىر االستدالؿ عند ابن السراج يف ىذا الكتاب

اعلم: أف الفعل إ٪تا يعمل يف  عندما ٖتدث عن ا١تفعوؿ معو قاؿ:"فقد قرف االبتداء با١تبتدأ، ك 
 .(ٕ)كما سيأيت تفصيلو(ٔ)" الواكىذا الباب يف ا١تفعوؿ بتوسط 

   ٌ( ال تعمل يف ا٠ترب بل ابن السراج هبذا الرأم على بطالف رأم الكوفيُت يف أف )إفٌ  استدؿ
 تقتصر على ا١تبتدأ ، فتنصبو ، قائالن : 

إ٪تا عملت يف االسم فقط فنصبتو كتركت ا٠ترب على حالو كما كاف  )إٌف(فإف قاؿ قائل: إف  "
، أف االبتداء قد  للخرب قيل لو: الدليل على أهنا ىي الرافعة ، قوؿ الكوفيُت ، كىو مع االبتداء

 فيو، كمع فلما زاؿ العامل بطل أف يكوف ىذا معموالن ،  وبو وبالمبتدأ كان يرتفع الخبرزاؿ 

                                 
 ُُّ/ُ، ك٫تع ا٢توامع ِِٗ، كالتبيُتُِٖ/ُانظر اللباب   (ُ)

 كالصواب: ]عمل[ ك)علم يف خربه ( يف العبارة خطآف مطبعياف: )كلما (، كالصواب: ]كل ما [ ، (ِ)

 ُِّ-َِّ/ُاألصوؿ   (ّ)

 ُِٖ/ُاللباب   (ْ)

 َِّ/ُانظر األصوؿ   (ٓ)

 َِٗ/ُا١تصدر نفسو   (ٔ)

 ْٖمن ىذا البحث ص  ، ا١تفعوؿ معوانظر عامل النصب يف (  ٕ)
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 (ظننت)يف خربه، أال ترل إذل  (ُ)علما ا أك نصبن ذلك أنا كجدنا كلما عمل يف ا١تبتدأ رفعن 
 .(ِ)"خربه عملت يف ا١تبتدأ عملت يفكأخواهتا ١تا 

 
 ا:ـجـغ خـٕاقـشف انـانظَظت م ـبيـػ  شا

 :- عند حديثو عن أضرب خرب ا١تبتدأ - قاؿ ابن السراج       
"كضرب ٭تذؼ منو ا٠ترب، كيقـو مقامو ظرؼ لو كذلك الظرؼ على ضربُت: إما أف  

ركؼ من ا١تكاف فنحو أما الظ ،يكوف من ظركؼ ا١تكاف، كإما أف يكوف من ظركؼ الزماف
كاذكؼ معٌت االستقرار كاٟتلوؿ كما  ،(ّ)(عمرك يف الدار)ك ،(زيد خلفك)قولك:

كلكن ىذا  ،(عمرو مستقر في الدار)، و(زيد مستقر خلفك)كأنك قلت:أشبههما،
، كأما الظرؼ من الزماف ،كاستغنائهم بو يف االستعماؿ ،يظهر لداللة الظرؼ عليو اذكؼ ال

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

 .(ٓ)كتقيم الظرؼ مقاـ اذكؼ"
الذم قاـ  اذكؼ خرب ا١تبتدأأف رأيو يف  - يف ىذه ا١تسألة -من نص ابن السراج  يتبُت

 .(كاقع)ك (مستقرٌ )؛ لتقديره  ر باسم الفاعلقدٌ أنو يي  مقامو الظرؼ،
الكوفيوف إذل أنو ينتصب على  فذىب اختلف النحاة يف عامل نصب الظرؼ،قد ك 

 كحجتهم: كما أشبو ذلك، (ؾكراءى  كعمرك ك،زيد أمامى ) :٨تو، ا للمبتدأ ا٠تالؼ إذا كقع خربن 
يف ا١تعٌت  (قائم)كاف   (زيد قائم، كعمرك منطلق)قلت  ذافإخرب ا١تبتدأ يف ا١تعٌت ىو ا١تبتدأ،  أف
دل يكن  (زيد أمامك، كعمرك كراءؾ)قلت  (، أما إذاعمرك)يف ا١تعٌت ىو (منطلق)ك ،(زيد) ىو

يف ا١تعٌت ىو  (قائم)،كما كاف (عمرك)يف ا١تعٌت ىو  (كراءؾ)كال  ،(زيد)يف ا١تعٌت ىو  (أمامك)

                                 
 خطأ ، كالصواب ]عمل[  (ُ)

 ُِّ،َِّ/ُاألصوؿ   (ِ)

 يالحظ أف ابن السراج ٬تعل اٞتار كاجملركر ظرفنا.  (ّ)

 ٖتتمل أف تكوف ٖتريف) كاقع (.  (ْ)

 ّٔ/ُاألصوؿ   (ٓ)



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

37 

فلما   ر بفي مث عدؿ عن ذلك كنصب،كاألصل أف يقدٌ  ،(عمرك)يف ا١تعٌت ىو  (منطلق)ك (زيد)
 .(ُ)ا ٢تذا األصل كأنو ليس با١تبتدأ يف ا١تعٌت نصب على ا٠تالؼ ليفرقوا بينهماكاف ٥تالفن 

ألف األصل يف  ؛من الكوفيُت إذل أنو ينتصب كذىب أبو العباس أٛتد بن ٭تِت ثعلب 
مطلوب كاكتفى بالظرؼ منو فبقي  أمامك، فحذؼ الفعل كىو غَت حل   (أمامك زيد)قولك: 
 مع الفعل. عليوا على ما كاف منصوبن 
 أما البصريوف فاختلفوا فيو على رأيُت: 

 .(كراءؾ عمرك استقرٌ )، ك(أمامك زيد استقرٌ )ر،كالتقدير فيو:أنو ينتصب بفعل مقدٌ  األكؿ:
ستقر فيها ا:)فكأنك قلت (فيها زيده :)إذا قلت سيبويو يف قولو:".. منو ىذا، ييفهمك٦تن 

الد ار  يفزيد :)كتقوؿ " من ذلك قولو: د،كهبذا الرأم قاؿ ا١تربٌ  ،(ِ)" كإف دل تذكر فعالن  (زيد
 (،استقر عبد ا يف الدار):ألف ا١تعٌت ؛ٔتعٌت الفعل الذم كقع يف الدار (اقائمن )فتنصب(؛اقائمن 

 .كلذلك انتصبت الظركؼ
كأن ك (زيد )بفعل ، ب الدكف كا٠تلففتنص (زيد خلفك كزيد دكنك:) أال ترل أنك تقوؿ

 .(ّ)" (استقر زيد خلفك كثبت دكنك:)تقوؿ
الذم يف الدار ) : أحد٫تا جواز كقوعو صلة، ٨تو قولك:كاحتج من قاؿ هبذا الرأم  بأمرين

كاألمر الثاين أف الظرؼ كاٞتار كاجملركر ال بد ٢تما من متعل قو  ،، كالصلة ال تكوف إال ٚتلة(زيد
أف يتعٌلق بالفعل، كإ٪تٌا يتعٌلق باالسم إذا كاف يف معٌت الفعل كمن لفظو، كال شك  بو، كاألصل

 .(ْ)أٌف تقدير األصل الذم ىو الفعل أٍكذل
 عمرك مستقرٌ )ك ،(أمامك زيد مستقرٌ )كالتقدير: ،(ٓ)أنو ينتصب بتقدير اسم فاعل الثاين:ك 
 يف صدر ن السراج كما ىو مبٌُت كعلى ىذا القوؿ اب ،(ٕ)كنيسب ىذا القوؿ لألخفش ،(ٔ)(كراءؾ

                                 
 ّٕٔ كالتبيُتُٕٗ/ُاإلنصاؼ انظر  (ُ)

 ٕٖ/ِالكتاب  (ِ)

 ُٔٔ/ْا١تقتضب  (ّ)

 ِِّ-ُِّ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ْ)

 تقديره : مستقر أك كائن أك كاقع  (ٓ)

 ُٕٗ/ُاإلنصاؼ  (ٔ)

 ُُِ/ُانظر شرح ابن عقيل  (ٕ)
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أصل ا٠ترب أف يكوف مفردنا، كاٞتملة كاقعة موقعو، كال كاحتج من قاؿ هبذا الرأم بأٌف  ،ا١تسألة
 كاف ٚتلةن، كإذا قٌدرتى اٝتنا كاف إذا قٌدرتى فعالن  أنك شك  أف إضمار األصل أكذل، ككجةه ثافو 

، كاف مفردنا  .(ُ)أكذل ، ككيل ما قىل  اإلضماري كالتقديري
كظهر رأم ثالث كسط بُت الرأيُت، ٬تيز التقديرين إال إذا كقع الظرؼ بُت )إٌف( كاٝتها 

 ىذا رأم ابن الشجرم،ك ، )ٚتلة(فيلـز حينئذو تقدير فعل أك كقع صلة ؛فيقدر حينئذ مفردنا، 
، ك حاالن صفة أ أكا الظٌرؼ با١تفرد، إذا كقع خربن  يفكاألجود أف يقٌدر العامل قاؿ يف أماليو:" 

، كإ٪تا دل ٬تز (اإٌف خلفك زيدن )كتقديره باٞتملة جائز، إاٌل أف يقع بُت إٌف كاٝتها، كقولك:
أنو إذا كقع صلة قٌدرتو  للجملة، كعكس ذلك (إفٌ )باٞتملة، المتناع مالصقة  - ىهنا -تقديره 

(، استقرٌ ) العامل:، فتقٌدر (الدار زيد الذم يف)ا، تقوؿ:ا مفردن ّتملة؛ ألٌف الٌصلة ال تكوف اٝتن 
( ؛ ألف أصل اإلخبار ا٠ترب  كتقوؿ: )زيده يف الدار(، فاألصوب أف يكوف التقدير: )مستقره

 .(ِ)"ا١تفرد
 .(ّ)كعلى ىذا الرأم ابن ىشاـ إذ يرل أف التقدير ْتسب ا١تعٌت

فحواه أف الظرؼ كاٞتار كاجملركر قسم برأسو ال من قبيل  -يف ا١تسألة -كىناؾ رأم آخر
علي الفارسي فقد ذكر أف أبا بكر ابن  : أبو ذكره تلميذ ابن السراج كال من قبيل اٞتملة،ا١تفرد 

مث أخذ بو الفارسي مربىننا  ،(ْ)كاستحسنو قسمنا برأسو، - يف بعض كتبو -السراج جعل الظرؼ
 .(ٓ)أنو قسم غَت الفعل كاالسم

 .(ٔ)كتبعو يف نسبة ىذا الرأم البن السراج بعض النحاة 
معلالن  ه ا١تسألة تبُت أف ابن السراج يقٌدر خربنا ٤تذكفنا مفردنا ليعٌلق الظرؼ بو،كببحث ىذ

  . (ٕ) أنو ليس ا١تبتدأ يف ا١تعٌت كإ٪تا ىو موضع ا٠ترب

                                 
 ِِّ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش  (ُ)

  ٕٓٓ-ْٕٓ/ِأمارل ابن الشجرم   (ِ)

 ََُ-ٗٗ/ِانظر ا١تغٍت   (ّ)

 َُٓانظر ا١تسائل العسكرية    (ْ)

 َُٖصدر نفسو ا١ت انظر (ٓ)

 ُِّ/ُ، ك٫تع ا٢توامعُُِ/ُانظر شرح ابن عقيل  (ٔ)

 من ىذا البحث. ّٔ،كقد تقدـ ذكر النص يف ص ّٔ/ُاألصوؿ   (ٕ)
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 ، من أنو جعل الظرؼ كاجملركر قسمنا برأسو ما نسبو لو تلميذه الفارسي كبعض النحاة، أما
كدل  فقد بٌُت الفارسي أنو قاؿ بو يف بعض كتبو،، كال من قبيل اٞتملة ، ليس من قبيل ا١تفرد

قاؿ بو يف أحد كتبو اليت كلعلو رأم آخر لو يف ا١تسألة  ينص على أنو قاؿ بو يف كتاب األصوؿ،
نقالن عن كتابو األصوؿ يف  -ىنا  -ىو ما ثبت دل تصلنا، لكن رأيو ا١تعتمد يف ىذه ا١تسألة 

 د اضطراب النقل كاختالفو كما قاؿ أصحاب الًتاجم.ؿ عنكعليو ا١تعوٌ  النحو؛ ألنو أجل كتبو،
 
 م:ـبػـفـت انـم َٔبئـبػـفـانسفغ م ـبيـػ 
كما ذكر -كرافعو عند ابن السراج الفعل ، اكالفاعل مرفوع دائمن  ،الفعل البد لو من فاعل 

فالعامل ىو الفعل على عملو أين نقلتو ال يغَته عن عملو شيء  " :قائالن  -يف أكثر من نص
ا ا أك موجبن ا أك مرفوعن ا أك منصوبن ت عليو ما يعمل فيو أك دل يعمل، فسواء كاف الفعل ٣تزكمن أدخل

ٍت ا ىو يف ٚتيع ىذه األحواؿ ال بد من أف يرفع بو االسم الذم بي ا أك استخبارن ا أك خربن أك منفيًّ 
 . (ُ)"فاألفعال كلها ماضيها وحاضرىا ومستقبلها يرفع بها الفاعللو، 

، كأكؿ عملو أف يرفع الفاعل أك : أف كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف عامالن  اعلم كقولو:"
  . (ّ)("كب عمره رً كضي  قاـ زيده )٨تو:، (ِ)ا١تفعوؿ الذم ىو حديث عنو

  :ذكر منها السيوطي األقواؿ التالية اختلف النحاة يف رافع الفاعل على أقواؿ كقد    
 ،(ْ)عليو اٞتمهور ىذا القوؿ  من معناه كأف العامل ا١تسند إليو من فعل أك ما ض :أحدىا

 الذم عليو أبو بكر ابن السراج. ىوك  ،(ٓ)كىو قوؿ سيبويو
 

 .(ٔ)ا كعليو ىشاـاإلسناد أم النسبة فيكوف العامل معنويًّ  رافعوأف  :الثاينالقوؿ ك 

                                 
 ٕٓ/ُاألصوؿ   (ُ)

كالرابع: مفعوؿ بو بٍت  يقصد نائب الفاعل الذم ىو مفعوؿ يف األصل،كما بُت ذلك يف األٝتاء ا١ترتفعة بقولو:"  (ِ)
 ."يث عنو كدل تذكر من فعل بو فقاـ مقاـ الفاعلعلى فعل فهو حد

 ْٓ/ُاألصوؿ  (ّ)

 ُُٓ/ُ ا٢توامع ٫تع انظر  (ْ)
 ّْ-ّّ/ُانظر الكتاب   (ٓ)

ق َِٗىشاـ بن معاكية الضرير النحوم، أبو عبد ا، صاحب الكسائي ، لو تصانيف منها كتاب العوامل ت:  (ٔ)
 َّٗانظر البغلة يف تراجم أئمة النحو كاللغة 
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 .شبهو با١تبتدأ من حيث إنو ٮترب عنو بفعلو كما ٮترب عن ا١تبتدأ با٠ترب كالقوؿ الثالث:
 . (ُ) يف ا١تعٌت كعليو خلف:كونو فاعالن  القوؿ الرابعك 

 .(ِ)قـو من الكوفيُتكإليو ذىب كالقوؿ ا٠تامس: أنو يرتفع بإحداثو الفعل 
الفعل أصل يف العمل كما  ألف أف الفعل ىو عامل رفع الفاعل؛ القوؿ الذم أختاره:أما 

كىذا األصل ٦تا أشار إليو  عوامل،كالعامل اللفظي أقول من ا١تعنوم كالفعل أقول ال قرر النحاة،
فكأنو يرمي بذلك إذل أنو األصل  ؛(ّ)ابن السراج حُت جعل بعض األٝتاء عاملة عمل الفعل

ح بأف أصل اإلعماؿ لألفعاؿ حينما علل إعماؿ اسم ، بل صرٌ  عليو ٭تمليف العمل كما سواه 
 .(ْ)إذ كاف أصل اإلعماؿ لألفعاؿ ، الفاعل ١تضارعتو الفعل

 منها: كلية )قواعد توجيهية(قواعد   - يف ا١تسألة -من كالـ ابن السراجكقد تض
 .أف الفعل البد لو من فاعل 
  أف الفعل ال يتعطل عن العمل، كإف عمل فيو غَته، كعلى ىذا ييعلم أنو ال ٯتنع الكلمة

كإف اختلف نوعو: ماضينا  -أيضنا-كيعمل الفعل كمعمولة يف الوقت نفسو ، أف تكوف عاملة،
. أك حاضرنا، أك  مستقبالن

  

                                 
 ْٓٓ/ُ، كبغية الوعاة ّٓق. انظر نزىة األلباء َُٖخلف بن حياف ا١تعركؼ ٓتلف األٛتر، تويف حوارل   (ُ)

 ُُٓ/ُ ٫تع ا٢توامع انظر   (ِ)

 ُِِ،  ِٓ /ُ األصوؿ انظر  (ّ)

 ُِّ/ُ ا١تصدر نفسو انظر  (ْ)
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 ٕارٓب:ـٔأخ بٌ (ـذ ) كـٕع ثؼـشفـم اًلصى انًـبيـػ 
 : - عن كاف كأخواهتا - قاؿ ابن السراج   

ا بالفاعل ونصبوا بها فأدخلوىا على المبتدأ وخبره، فرفعوا بها ما كان مبتدأ تشبيهً  "
إال أف  عبد ا أخاؾ، ضرب ،كما قالوا: :كاف عبد ا أخاؾ فقالوا ا بالمفعولالخبر تشبيهً 
،كما كاف خرب  ال بد من أف يكوف ىو الفاعل، ألف أصلو ا١تبتدأ كخربه (كاف)ا١تفعوؿ يف 

فإ٪تا معناه: زيد قاـ فيما مضى  (اكاف زيد قائمن :)ا١تبتدأ ال بد من أف يكوف ىو ا١تبتدأ فإذا قالوا
: أتى الصباح كعبد ا منطلق، فهذا ا، فإ٪تا ا١تعٌتمن الزماف، فإذا قالوا: أصبح عبد ا منطلقن 

ا ما يعملوف الشيء عمل الشيء إذا أشبهو يف اللفظ كإف دل يكن مثلو يف تشبيو لفظي، ككثَتن 
بالفعل إذ كنت تقوؿ: كاف  (كاف كأخواهتا)كسًتل ذلك إف شاء ا، فقد باف شبو  ،ا١تعٌت

 .(ُ)" كيضحييكوف، كأصبح يصبح كأضحى، 
ىي العوامل يف االسم  (كاف كأخواهتا)أف ابن السراج يرل أف -من ىذا النص - يتبُت

؛ فرفعت األكؿ كما رفع  الفعل أهنا أشبهت ذلك معل الن  ، بعدىا ، كا٠ترب ا١تنصوب ا١ترفوع
 .الفعل الفاعل ، كنصبت الثاين كما نصب الفعل ا١تفعوؿ

فذكر  رفوع بعد كاف،كاختلفوا يف ا١ت كقد اتفق النحاة على أهنا الناصب ١تا بعد ا١ترفوع،
 اآلراء اآلتية: أبوحياف
كىذا  فعمل عملو، (ضرب)٨تو: شبهت بالفعل الصحيح، أنو مرفوع هبا، الرأم األكؿ: 

 .كما ىو مبُت يف صدر ا١تسألة،كعلى ىذا ا١تذىب ابن السراج  (ِ)،كسيبويو  مذىب البصريُت
 .كىذا رأم الفراء : أنو ارتفع لشبهو بالفاعل،الثاينكالرأم 

 . (ّ)كىذا مذىب الكوفيُت على رفعو الذم كاف يف االبتداء عليو، : أنو باؽو كالرأم الثالث 
 .(ْ)ا٠ترب -عندىم -أف العامل فيو أم 

أف ىذه األفعاؿ ١تا كانت عبارة " -كاٞتمهور الذم عليو ابن السراج، -كيؤيد الرأم األكؿ

                                 
 ِٖ/ُاألصوؿ   (ُ)

 ْٓ/ُانظر الكتاب   (ِ)

 ُُْٔ/ّ ارتشاؼ الضرب انظر  (ّ)

 ّٖ/ُ نصاؼاإل انظر  (ْ)
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كلو  دىا كحكمو بعد األفعاؿ،بع  أف ٕترم حكم ماكجب من حيث كانت أفعاالن  ،اٞتملعن 
يوجد لو نظَت يف  كىذا ال ، تثنية أبطلنا عملها ٟتصل بعدىا اٝتاف مرفوعاف من غَت عطف كال

كتنصب الثاين ليكوف   فوجب أف ترفع أحد االٝتُت ليكوف ا١ترفوع كالفاعل، ، األفعاؿ اٟتقيقية
 .(ُ)" ؛ فلهذا كجب أف ترفع األٝتاء كتنصب األخبار كا١تفعوؿ

 كإ٪تا كاف أصلها أف ترفع فاعالن "أف سبب إعما٢تم كاف كأخواهتا يف اٞتملة  السهيلييرل ك 
فيها إال معٌت  فلما خلعوا منها معٌت اٟتدث كدل يبقى ،  أم حدث (كاف األمر:)٨تو ،  اكاحدن 
أك  أم زماف ىذا اٟتدث ماضو  (زيد قائم) مث أرادكا أف ٮتربكا هبا عن اٟتدث الذم ىو، الزماف

يتوىم انقطاعها عنها ألف اٞتملة قائمة  كالهبا  قبل أعملوىا يف اٞتملة ليظهر تشبثهامست
 ا عما قبلها فكاف عملها يف اٞتملة دليالن خربن  تكوفأك  ،يوقف عليهاقد كلمة   (كاف)بنفسها ك

ألف أصلها أف ترفع  ؛كدل تكن لتنصب االٝتُت اٟتديث،كأهنا خرب عن ىذا ، على تشبثها هبا 
 .(ِ)"كلذلك رفعت أحد٫تا كنصبت اآلخر ،ا فال يظهر عملهاكدل تكن لًتفعهما معن  ،اما بعدى

كاالسم ا١ترفوع بعدىا  ىي العاملة يف االسم ا١ترفوع بعدىا، (كاف كأخواهتا)كالذم تبُت أف 
يدخل  أبطلت أم عامل إذ ال (كاف أك إحدل أخواهتا)كإذا دخلت عليو  يف األصل مبتدأ،

 ا ألف ىذا ٤تاؿ.الف معن عامل على آخر فيعم
عامل لفظي كالعامل (كاف)بالفاعل فعامل معنوم ك تشبيو االسم ا١ترفوع بعدىاكأما 

 ألنو أقول كأظهر. ؛اللفظي أكذل يف العمل
كمن أثر ىذا العامل عند ابن السراج استداللو بو كتعليلو عمل)إف كأخواهتا( يف ا١تبتدأ 

كأعلمت ىذه األحرؼ يف ا١تبتدأ كا٠ترب كما  قائالن :" كا٠ترب بعمل )كاف( يف ا١تبتدأ كا٠ترب ،
كفرؽ بُت عمليهما: بأف قدـ ا١تنصوب باٟتركؼ على ا١ترفوع كأهنم جعلوا ذلك  (كاف)أعلمت 

 .(ّ)" ا بُت اٟترؼ كالفعلفرقن 
  

                                 
 َِِ العلل يف النحو البن الوراؽ  (ُ)
 ِّٔ-ِِٔنتائج الفكر   (ِ)

 ،كىنا خطأ مطبعي يف كلمة )أعملت(، ذكرىا )أعلمت( مرتُت يف العبارة. َِّ/ُاألصوؿ   (ّ)
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 شـجـغ فٙ خـشفـم انـبيـػ (  ٌّ  :ٕارٓبـٔأخ ( إ
 :-(ُ)خةيف معرض حديثو عن اٟتركؼ الناس - قاؿ ابن السراج   

كٚتيع ىذه اٟتركؼ مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب، أال ترل أف الفعل ا١تاضي   "
فهذه األحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان  كلو مبٍت على الفتح،

 (ا األسدزيدن  (ِ))ألفٌ ، ك(ا منطلقلعل بكرن )، ك(ا أخوؾإف زيدن ) فتقوؿ: وترفع الخبرَ  ،مبتدأً 
"(ّ). 

)إٌف( كأخواهتا إذا دخلت على اٞتملة االٝتية، فإهنا ىي  أفٌ ابن السراج  من كالـ تبٌُت  
يف ، ييعلم أهنم اختلفوا  كعند عرض ا١تسألة على آراء النحاة، الرافعة للخرب،   للمبتدأالناصبة 

 رفع )إٌف( للخرب على رأيُت:
ا١تبتدأ ال هبا، كىو مذىب األكؿ: أنو باؽو على رفعو قبل دخوؿ)إٌف( ؛أم أنو مرفوع ب

 الكوفيُت.
كأخذ  ، (ْ)كسيبويو كعلى ىذا الرأم ا٠تليل، )إٌف( ىي عاملة الرفع يف ا٠ترب، أفٌ  كالثاين:

، كأخذ هبذا جل   (ٓ)كىو مذىب البصريُت - كما تبُت من قولو-هبذا الرأم ابن السراج 
 .(ٖ)، كابن يعيش(ٕ)، كابن جٍت(ٔ)كأ،ي علي الفارسي ا١تتأخرين :

 ابن السراج عٌوؿ على رأم البصريُت. أفٌ  - ٦تا سبق - اتضحك 
ٔتشاهبة  صحتوكمن أثر ىذا العامل عند ابن السراج، أنو اعتمد ىذا الرأم كنصره معلالن 

كٚتيع ىذه اٟتركؼ مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب، أال ترل أف  " الفعل حيث قاؿ:
                                 

ا،(إفٌ )ألنو عٌدىا مع(أفٌ  )كدل يذكر ،كأف   ك، كلعل  ، كليت، كلكن، إف   ذكرىا ابن السراج ٜتسة"(  ُ)  ا١تكسورة حرفنا كاحدن
 َُٕ/ْككذلك ا١تربد عدىا ٜتسة ذكرىا يف ا١تقتضب ُُّ/ِكىو يف ذلك متبع سيبويو كما يف الكتاب

 ىكذا يف ا١تنت كلعلها ٖتريف )كأٌف(.  (ِ)

  َِّ/ُاألصوؿ (ّ)

ىا كعمل الفعل فيما كعنػٍوىف ٢تا سيبويو بقولو: "ىذا باب اٟتركؼ ا٠تمسة اليت تعمل فيما بعدُُّ/ِانظر الكتاب  (ْ)
 بعده" .

 ُٕٔ -ُٔٔكائتالؼ النصرة ُْٓ -ُْْانظر اإلنصاؼ  (ٓ)

 ُُٓانظر اإليضاح العضدم   (ٔ)

  َْانظر اللمع   (ٕ)

 ِْٓ/ ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش  (ٖ)
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هذه األحرؼ ا٠تمسة تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب فتنصب ما الفعل ا١تاضي كلو مبٍت على الفتح، ف
، (ا األسدزيدن (ُ) )ألفٌ ك ،(ا منطلقلعل بكرن )، ك(ا أخوؾإف زيدن )كاف مبتدأ، كترفع ا٠ترب فتقوؿ:

ىذه األحرؼ يف  (ِ)، كأعلمت(ا رجله زيدن  بى ضرى )٨تو:، ـ مفعولو دٌ : تشبو من األفعاؿ ما قي فإفٌ 
ؽ بُت عمليهما: بأف قدـ ا١تنصوب باٟتركؼ على ا١ترفوع  كفرٌ ( افك)ا١تبتدأ كا٠ترب كما أعلمت 

 .(ّ)"ا بُت اٟترؼ كالفعلكأهنم جعلوا ذلك فرقن 
فقد ٛتل )إٌف( يف العمل على )كاف ( غَت أنو بٌُت اٟتكمة يف تقدمي منصوب اٟتركؼ 
 على مرفوعها يف كوف اٟتركؼ الناسخة فركعنا على األفعاؿ يف العمل، كالفرع منحط عن

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  

 .(ْ)كما كاف تقدمي ا١تفعوؿ على الفاعل فرعنا على األصل الذم ىو تقدمي الفاعل على ا١تفعوؿ
:كفنٌ  إ٪تا عملت يف االسم فقط فنصبتو  (إفٌ ) فإف قاؿ قائل: إفٌ  " د قوؿ الكوفيُت قائالن

كتركت ا٠ترب على حالو كما كاف مع االبتداء، كىو قوؿ الكوفيُت قيل لو: الدليل على أهنا ىي 
فلما زاؿ العامل بطل أف  ،كاف يرتفع ا٠ترب،أف االبتداء قد زاؿ كبو كبا١تبتدأ  الرافعة للخرب،

يف ( ٔ) علما نصبن  ا أكعمل يف ا١تبتدأ رفعن  ( ٓ)كمع ذلك أنا كجدنا كلما  فيو،وف ىذا معموالن يك
كاف ) خربه، ككذلك: ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت يف (ظننت كأخواهتا) أال ترل إذل خربه،

ال فرؽ بينهما يف ذلك، إال أف  (ٕ)) اف(، فكما جاز لك يف ا١تبتدأ كا٠ترب، جاز مع (كأخواهتا
 .(ٖ)"كأخواهتا بأف لذم كاف مبتدأ ينتصبا

                                 
 لعلها )كأٌف(. (ُ)

 خطأ كالصواب : ]كأعملت[ ىذه األحرؼ ....... كما ] أعملت[  (ِ)

 َِّ/ُاألصوؿ  (ّ)

 ِٓٓ-ِْٓ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ْ)

 كل ما .الصواب:   (ٓ)

 عمل.الصواب:  (ٔ)

 الصواب )إٌف(.  (ٕ)

  ُِّ-َِّ/ُاألصوؿ   (ٖ)
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 .(ِ)، كعبد القاىر اٞترجاين(ُ)ك٦تن احتج ْتجة ابن السراج من بعد: ابن يعيش 
على نضوج ىذه النظرية لديو  يف ىذه ا١تسألة ٦تا يدؿ   كليةقواعد  ابن السراج كقد استخدـ 

 حىت حٌكم فيها قوانُت تداك٢تا النحاة من بعده منها:
  يف خربهعمل ا ا أك نصبن  ا١تبتدأ رفعن عمل يفكل ما. 

  مشاهبتها للفعل الذم ىو األصل يف العمل.أف من أسباب عمل العوامل 
 .أٌف ما كاف فرعنا يف العمل منحط عما كاف أصالن يف العمل 

 

 ٕل ثّ:ـًفؼـت فٙ انـظـُـم انـبيـػ 
ضرب،  لقائل:قاؿ ابن السراج:" كاعلم أف ىذا إ٪تا قيل لو مفعوؿ بو، ألنو ١تا قاؿ ا

فقاؿ: بزيد أك بعمرك فهذا إ٪تا يكوف من  ىذا الفعل بمن وقع؟كقتل ، قيل لو: 
 . (ّ)"ا١تتعدم

:" كمن ىذا -يف معرض كالمو عما يعرض من اإلضمار كاإلظهار -كقاؿ أيضنا
ا كضربٍت( إال أف ىذا الباب  الباب قو٢تم:) ضربت كضربٍت زيده( تريد )ضربت زيدن

 .(ْ)..." لفعلعمل فيو اأضمرت ما 
 فيفهم من كالمو أف الفعل ا١تتعدم ىو العامل يف ا١تفعوؿ بو.

ذكرىا كل من األزىرم، كالسيوطي،  كقد اختلف النحاة يف ناصب ا١تفعوؿ على أقواؿ
 :كىي

قاؿ يف  ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ سيبويو، أف الناصب للمفعوؿ بو الفعل كحده، القوؿ األكؿ:
 . (ٓ)" مفعوؿ تعدل إليو فعل الفاعل كانتصب زيد ألنو الكتاب: "

، أما الفاعل فال  أف الفعل لو تأثَت يف العمل : كحجتهم كىذا القوؿ مذىب البصريُت،
على أصلو يف  كىو باؽو  ، كاألصل يف األٝتاء أف ال تعمل، تأثَت لو يف العمل؛ ألنو اسم

                                 
  ِٔٓ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ُ)

  ُِِ/ُانظر ا١تقتصد   (ِ)

 ُُٕ/ُاألصوؿ  (ّ)

 ِْٗ/ِا١تصدر نفسو   (ْ)

 ّْ/ُالكتاب  (ٓ)
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تأثَت لو يف العمل إذل ما لو إضافة ما ال ألف  ؛ال يكوف لو تأثَت يف العمل فعلى ىذااالٝتية؛ 
 .(ُ)تأثَت ينبغي أف يكوف ال تأثَت لو

 أفٌ  كحجتو: ، كنسب ىذا القوؿ ٢تشاـ بن معاكية ، أف الناصب لو الفاعل كالقوؿ الثاين:
 .ا، كالدكراف يفيد العليةا كعدمن نصبو يدكر مع الفاعل كجودن 

أف  كحجتو: ذا القوؿ للفراء،كنسب ى أف الناصب لو الفعل كالفاعل معنا، كالقوؿ الثالث:
 كال يعمل بعض الكلمة دكف بعضها اآلخر.  الفعل كالفاعل كالشيء الواحد،

أف  كحجتو: كنسب إذل خلف األٛتر، أف الناصب لو معٌت ا١تفعولية، كالقوؿ الرابع:
ة كإسناد اٟتكم إذل العلة القائم كلفظ الفعل غَت قائم بو، ا١تفعولية صفة قائمة بذات ا١تفعوؿ،

 .(ِ)بذات الشيء أكذل من غَتىا
ألنو األصل يف العمل،  ، أف العامل يف ا١تفعوؿ الفعل كحده -كا أعلم -كالذم يظهر  

أٌما أف يعمل فيو عامالف )الفعل  كاألقول ْتيث ال يفتقر إذل تقوية الفاعل لو يف نصب ا١تفعوؿ،
 . (ّ)شيءو عامالففال ٬تيز ابن السرج أف يعمل يف  -كما يرل الفراء-كالفاعل(

 ـ على العوامل ا١تعنوية كا١تفعولية.كالفعل عامل لفظي مقد  
الفعل كحده ىو  إفٌ   من كالـ ابن السراج أنو عٌوؿ على رأم البصريُت القائل:كقد تبٌُت 

 العامل يف ا١تفعوؿ.
أما عن األثر الذم يظهر من خالؿ ىذه ا١تسألة فهو جواز حذؼ ا١تعموؿ إذا دٌؿ عليو 

الفعل ؛أم يصيب ؛ ألف  (ْ)،كذلك جواز عمل الفعل اذكؼ ،٨تو :القرطاسى كادليل 
 .(ٓ)بل ىو أقول العوامل ، عامل قوم يعمل ٤تذكفنا كما يعمل مذكورنا

  

                                 
 ّْكائتالؼ النصرة ٕٔ/ُؼانظر اإلنصا  (ُ)
 ٓ/ِ،ك٫تع ا٢توامع  ّْٔ/ُانظر شرح التصريح   (ِ)

 َْ/ِانظر األصوؿ  (ّ)

 ِْٕ/ِانظر ا١تصدر نفسو   (ْ)

 ، معلالن ذلك بأنو يعمل دائمنا.ْْْ/ِانظر ضوابط الفكر النحوم   (ٓ)
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 (: ّـٕل ألخهـانًفؼ ) ٕل نّـؼـًفـم انُظت فٙ انـبيـػ 

ن العامل فيو ا، ولكالمفعول لو ال يكون إال مصدرً اعلم: أف  " قاؿ ابن السراج:    
فعلت ذاؾ حذار الشر  :قولك :٨تو ،، كإ٪تا يذكر ألنو عذر لوقوع األمرفعل غير مشتق منو

فليس انتصابو ىنا انتصاب ا١تصدر بفعلو  (٥تافة)غَت مشتق من  (فجئتك)فالف  ٥تافةى  كجئتك
مأخوذة من ٥تافة كجئتك ليست مأخوذة من ٥تافة، فلما   (خفتك)٨تو ،الذم ىو مشتق منو

 .(ُ)"ف ليس منو أشبو ا١تفعوؿ بو الذم ليس بينو كبُت الفعل نسبكا
أف ابن السراج يرل أف ناصب ا١تفعوؿ لو فعل غَت مشتق  - السابق من النصٌ  - تبٌُت  

 ،(ِ)ذىب إليو د مايؤيٌ  ما -يف ىذه ا١تسألة-كنقل عن سيبويو  عمل فيو ١تا طرح الالـ، منو،
 :(ّ)قاؿ الشاعر ككذلك قاؿ األخفش:"

 اكىأيٍعًرضي عن شتم اللئيم تكر من    * **    اٌدخارىه الكرميٍغًفري عىٍوراءى أك            
 .(ْ)" ١تا حذؼ الالـ عمل فيو الفعل

 . (ٖ)، كابن عقيل(ٕ)، كابن يعيش(ٔ)، كابن جٍت(ٓ)ك٦تن قاؿ هبذا من ا١تتأخرين: الفارسي
أنو ينتصب انتصاب  ؿ لويف ا١تفعو  الكوفيُتأف مذىب ابن ىشاـ كذكر أبوحياف ، ك 

  .(ٗ))ا١تفعوؿ ا١تطلق( ا١تصدر

                                 
 َِٔ/ُاألصوؿ   (ُ)

 ّٗٔ -ّٕٔ/ُكالكتاب َِٕ -َِٔ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ِ)

 أم ،العوراء: الكلمة القبيحةك  ،ّٕٔ/ُنسبو سيبويو ٟتامت الطائي، انظر الكتاب ذا البيت من البحر الطويل، كقدى (ّ)
 كيبقيألجل حسبو ككرمو  ٭تتملها؛ بل ،كال يكافئو عليهالو  فإنو يغفرىارجل كرمي؛  فيوكلمة قبيحة قا٢تا بلغتو  إذا 

لكرمي إذا فرط منو قبيح ندـ على ما فعل، كمنعو كرمو أف يعود إذل ألف ا إليو فيو،٭تتاج ليـو  كيدخرهعلى صداقتو، 
،كالشاىد فيو: نصب )ادخاره(،ك)تكرمنا( على ا١تفعوؿ لو، كأف العامل يف كلو  ّٓ/ُانظر شرح أبيات سيبويو  مثلو.

 منهما الفعل السابق لكلو منهما.

 ُٕٗ/ُمعاين القرآف لألخفش  (ْ)

 ُٕٗانظر اإليضاح العضدم   (ٓ)

 َٓانظر اللمع   (ٔ)

 ْْٗ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ٕ)

 ُٖٔ/ِانظر شرح ابن عقيل   (ٖ)

 َُِ،كشرح قطر الندل  ِّٔ/ٕانظر التذييل كالتكميل  ط. كنوز إشبيليا   (ٗ)
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إ٪تا  أنود كىذا ٦تا يؤيٌ على مذىب البصريُت،  -يف ىذه ا١تسألة -كا١تالحظ أف ابن السراج 
 عٌوؿ على آراء البصريُت ال الكوفيُت.

يدؿ  كذلك ما ذكره من تفصيل يف ا١تسألة كأف عامل ا١تفعوؿ لو خالؼ عامل ا١تصدر؛
 و بقضية العامل كتناك٢تا يف جل األبواب النحوية.على اىتمام

 
 ـٕل يؼـفؼـت فٙ انًـظـُـم انـبيـػ:ّ 

 

 : -عند شرح ا١تفعوؿ معو -قاؿ ابن السراج         
والواو ىي  الفعل إنما يعمل في ىذا الباب في المفعول بتوسط الواو،اعلم: أف  " 

ال تكوف إذا  ىهناكىي  (مع)عٌت ألهنا ال تكوف يف العطف ٔت(؛ مع)التي دلت على معنى 
 ،كلو كانت عاملة كاف حقها أف ٗتفض لزمت ذلك،أي  (مع)عمل الفعل فيما بعدىا إال ٔتعٌت 

، كال يف األفعاؿ ككانت تدخل على األٝتاء  فلما دل تكن من اٟتركؼ اليت تعمل يف األٝتاء
العطف ال ٘تنع الفعل  ككاف مع ذلك أهنا يف ، كاألفعاؿ كصل الفعل إذل ما بعدىا فعمل فيو

 ،فاستجازكا يف ىذا الباب إعماؿ الفعل ما بعدىا يف األٝتاء الذم قبلها أف يعمل فيما بعدىا
ما صنعت كأباؾ، كلو تركت الناقة كفصيلها )كذلك قو٢تم: ، يعطف عليو كإف دل يكن قبلها ما

 .(ُ)"(لرضعها
ب يف ا١تفعوؿ معو الفعل عامل النص أف فهم من كالـ ابن السراج يف ىذه ا١تسألة،يي 

 .(ِ)بواسطة الواك، مشَتنا بذلك إذل قاعدة تقوم العوامل اليت قاؿ هبا يف أكثر من عامل
ما صنعت كأباؾ، )كمنو:" موضحنا ما ذىب إليو بقوؿ سيبويو، ، كقد تابع يف ذلك سيبويو

ت الناقة مع كلو ترك ما صنعت مع أبيك، إ٪تا أردت: ،(هاها لرضعى كفصيلى  ركت الناقةي كلو تي 
االسم  فيل عمِ ولكنها تُ  ا١تعٌت، كذلك، كالواك دل تغَت    معو، كاألبي  مفعوؿه  فصيلها. فالفصيلي 

 ،(كا٠تشبةى  ا١تاءي  استول)ك ،مع الٌنيلً  أم، (أسَتي كالن يلى  ما زلتي ،كقاؿ أيضنا: " ) (ّ)" ما قبلها
 كقاؿ:  السًة.مع الط ي أم، (جاء البػىٍردي كالط ياًلسىةى )با٠تشبًة. ك أم

                                 
 َُِ-َِٗ/ُاألصوؿ   (ُ)

 .ُٓ، كعامل ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت ِّانظر عامل ا٠ترب ص   (ِ)

 ِٕٗ/ُكتاب ال  (ّ)
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  .(ُ)"حاؿمكاف الكيٍليىتػىٍُتً من الط   ***أبيكم  بٍتأنتيمي ك  فكونوا            
خالفنا ١تا ك  بنصبو على ا٠تالؼ، خالفنا للكوفيُت القائلُت: - أيضنا -كىذا رأم البصريُت 

يرل  من أنو ما نيسب لألخفشك  ،(ِ)منصوب بتقدير عامل من أف ا١تفعوؿ معو نسب للزجاج
االسم انتصاب  أم ينتصب؛ (ّ)(جئت معو) :يف ٨تو (مع)ف ما بعد الواك ينتصب بانتصاب أ

 .(ٓ)ألنو ناب عن )مع(؛ (ْ)الظركؼ
 .(ٕ)ا٠توارزمي ككذا صدر األفاضل (ٔ)الواكناصبو  أف يرل كخالفنا للجرجاين الذم

 ،(َُ)كابن جٍت، (ٗ)أبوعلي الفارسيك  ،(ٖ)السَتايف: ك٦تن تبع مذىب ابن السراج
 .(ُُ)كاألنبارم

                                 
كالشاىد فيو: نصب )كبٍت أبيكم( كىو من ْتر الوافر ،  كالبيت من أبيات سيبويو ٣تهولة القائل، ِٖٗ/ُ(  الكتابُ)

 كدل يعطفو على الضمَت الذم ىو فاعل )كونوا( كإ٪تا انتصب ألنو مفعوؿ معو، كالناصب لو )كونوا(.
أبيكم كعاضدكىم، كليكن مكانكم من مكاهنم كمكاف الكليتُت اقربوا من بٍت ؛ أم: كقولو: مكاف الكليتُت من الطحاؿ

 ِٖٓ/ُانظر شرح أبيات سيبويو .؛ ففيو حث لإلخوة على االئتالؼ كالتقاربمن الطحاؿ

كبالرجوع ١تعاين القرآف ، ََِ/ُ،كاإلنصاؼ ّٕٗكأبو الربكات األنبارم انظر التبيُت  العكربم، أبو البقاء (  كذا نسبوِ)
انظر معاين القرآف  .كم (كشركاءى فأٚتعوا أمركم يف قراءة النصب:) ) كادعوا (اء يف تقدير فعلط القرٌ غلٌ  كجدتو كإعرابو،
 ِٖ-ِٕ/ّكإعرابو 

 ََِ/ُانظر اإلنصاؼ  (ّ)

 نسب صاحب اللباب كصاحب اإلنصاؼ ىذا القوؿ لألخفش كبالرجوع ١تظانو يف معانيو دل أجده.  (ْ)

 َِٖ/ُانظر اللباب  (ٓ)

، كاٞترجاين :ىو أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن ،عادل بالنحو كالبالغة ، تويف  ُٓالعوامل ا١تئة انظر   (ٔ)
  ُٖٗ-ُٖٖ/ِق.انظر إنباه الركاة ُْٕ

 ُٓٓانظر ترشيح العلل   (ٕ)

 َٔ/ّانظر شرح كتاب سيبويو للسَتايف   (ٖ)

 ُّٗانظر اإليضاح العضدم   (ٗ)

ن جٍت: ىو أبو الفتح عثماف بن جٍت النحوم ،كاف من حٌذاؽ أىل األدب ، ، كاب ِٖٓ/ِانظر سر الصناعة   (َُ)
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.
 ِْٔ -ِْْق. انظر نزىة األلباء ِٖٗيف سنة كتو  

 َُٖانظر أسرار العربية   (ُُ)
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ذاكرنا أف ىذا الباب كاف حقو خفض ا١تفعوؿ ْترؼ اٞتر،  كذىب ابن السراج يقوم رأيو ،
كاألفعاؿ اليت تعدت إذل مفعوالهتا  )األفعاؿ الالزمة( مستدالن بوجود األفعاؿ اليت ال تتعدل

مبيننا أنو لوال ( سةكجاء الربد كالطيال استول ا١تاء كا٠تشبة،) :بقو٢تم٦تثالن  ، ٚتيعنا تتعدل إليو
كلكن اٟترؼ ١تا كاف غَت عامل عمل الفعل  دل ٬تز، توسط الواك، كأهنا يف معٌت حرؼ اٞتر،

 .(ُ)فيما بعد الواك
 كبالتأمل يف رأم ابن السراج يف صدر ا١تسألة يالحظ اآليت:

 .أف ابن السراج استخدـ العامل يف شرح ا١تصطلح 
 فأكرد كالمو  ، كخاصة سيبويو ، يف ا١تسألة أف ابن السراج عٌوؿ على مذىب البصريُت

 منا ما ذىب إليو.مدعٌ 
 أم الفعل الالـز الذم ال  ؛ ضعيف -ىنا -كذلك ألف العامل ؛ أنو ٞتأ لتقوية العوامل

 فلوال ذلك دل يصل إذل ا١تفعوؿ بو. ؛ ٯتكن أف يصل بنفسو إذل ا١تفعوؿ بو
 لذلك  ؛ بل ىي اليت ٔتعٌت)مع( ، ةتكوف عاطف دعمو ٢تذا الرأم كبيانو أف ىذه الواك ال

كأ١تح إذل أف السبب يف كوهنا ليست عاملة أهنا غَت ٥تتصة باألٝتاء  ، عمل الفعل فيما بعدىا
لذلك قصركا مهمتها على إيصاؿ الفعل لالسم  ؛ بل تدخل على كل منهما كال األفعاؿ،

 فحسب.
 كلية  مستخدمنا قواعد   ؛ لعاملأنو اختار من آراء النحاة الرأم األكثر اتساقنا مع نظرية ا
 يلي: منها ما
أف  تقوية العوامل يلجأ إليو إذا ضعف العامل ؛ فيقول بعامل آخر حىت كلو كاف كل   -

 منهما لفظي كما ىو اٟتاؿ ىنا.
 أف ٦تا ٯتنع الكلمة من العمل عدـ االختصاص.  -

  

                                 
 ُُِ/ُانظر األصوؿ   (ُ)
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 جذ:ـًثـُبء انزبو انـثـزـُٗ فٙ اًلصـثـضزـًـم انـبيـػ 
 

  بن السراج:قاؿ ا     
) كبعد ٘تاـ الكالـ تقوؿ :، بو بعد استغناء الفعل بالفاعل  أييتا١تستثٌت يشبو ا١تفعوؿ إذا  "

 (ا زيدن ) فجاءين القـو : كالـ تاـ كىو فعل كفاعل فلو جاز أف تذكر  (، اجاءين القـو إال زيدن 
لك إال بتوسط شيء ا لكن ال معٌت لذما كاف إال نصبن  ،بعد ىذا الكالـ بغَت حرؼ االستثناء

 ؛ (إاّل )حدث معنى االستثناء ووصل الفعل إلى ما بعد  ( إاّل ) فلما توسطت ؛ آخر
من القـو فهو بعضهم فتقوؿ على  (ا زيدن  )فا١تستثٌت بعض ا١تستثٌت منهم أال ترل أف 

أستثٍت  )ا فكأنك قلت يف ٚتيع ذلك: زيدن كمررت بالقـو إاٌل  ،( ا زيدن ضربت القـو إاٌل )ذلك:
 .(ُ)"بعد كالـ موجب فهو منصوب ( بإاٌل  ) استثنيتوفكل ما  (ايدن ز 

( ؛ ككأنو يؤكد على الفعل بواسطة )إاٌل  -عنده -فعامل ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١توجب 
 بعضنا.تقوم العوامل بعضها 

 -يف ىذا العامل - يتبُت أهنم اختلفوا ، كباستعراض آراء النحاة يف ناصب ا١تستثٌت
 كمن أبرزىا ٜتسة: (ِ)كتعددت أقوا٢تم فيو ، طويالن ا اختالفن 

كما بيُت يف صدر  كىذا قوؿ ابن السراج أف الناصب لو الفعل بواسطة )إاٌل(، األكؿ:
 .ا١تسألة

 ،(ٔ)كالعكربم، (ٓ)كالسهيلي ،(ْ)كابن بابشاذ، (ّ)ك٦تن تبعو على ىذا الرأم الفارسي
 .(ٖ)كابن عقيل،  (ٕ)كاألنبارم

                                 
 ُِٖ/ُاألصوؿ   (ُ)

 ُٕٓ-ُٔٓكاٞتٌت الداين  ِْٓ-ُْٓ/ُكشرح التصريح ُِِ/ُانظر اإلنصاؼ  (ِ)

 ُٖٓ/ُ، كاٟتجة َِٓانظر اإليضاح العضدم   (ّ)

 ٖٓٗ/ِانظر شرح ٚتل الزجاجي البن خركؼ (  ْ)

 ّٔنتائج الفكر انظر (  ٓ)

 ّٗٗ، كالتبيُت َّّ/ُانظر اللباب  (ٔ)

 ُُٔانظر أسرار العربية   (ٕ)

 ُُِ/ِانظر شرح ابن عقيل   (ٖ)
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، (ِ)كنسبو لسيبويو ،(ُ)ىذا القوؿ ابن مالك كاختار )إاٌل(، لناصب لوأف ا الثاين:
: " ،(ْ)، كللجرجاين(ّ)للمربدك  ..كاخًتت نصبو هبا ، كزعمت أين يف ذلك موافق لسيبويو، قائالن

 .(ٓ)كقد خفي كوف ىذا مذىب سيبويو على ٚتهور الشراح لكتابو"كللمربد، كللجرجاين، 
كالوجو " من ذلك قوؿ سيبويو: ، ذلك مبيننا مراد سيبويو كساؽ من نصوص سيبويو ما يؤيد

 فيو ما قبلو من الكالـ، كما ا ٦تا دخل فيو ما قبلو، عامالن اآلخر أف يكوف االسم بعدىا خارجن 
 .(ٔ)" (اعشركف در٫تن )فيما بعدىا إذا قلت  (عشركف)تعمل 

 :قولوابن مالك على النص  بو بعقٌ ٦تا ك 
 ."( اعشركف در٫تن )بعدىا إذا قلت  فيما (عشركف)تعمل  " :قولو (إاٌل )كيعضد إرادة  "

فعيًلم أنو دل ييرد الفعل ألنو منفصل  فجعل موقع ا١تستثٌت من عاملو كموقع الدرىم من العشرين،
مث ذكر ،(ٕ)" فإهنا مثل العشرين يف االتصاؿ كعدـ االكتفاء فكانت مرادة (إاٌل )ٓتالؼ  ميكتفو 

ا أف بعض العرب حدثنا بذلك يونس كعيسى ٚتيعن :" و قولو،ىنصنا آخر من نصوص سيبويو 
ما )كعلى ىذا: .(اما أتاين أحده إال زيدن )ك ،(اما مررتي بأحدو إال زيدن )ا١توثوؽى بعربيتو يقوؿ:

؛ كذلك أنك دل ٕتعل اآلخر بدالن من (رأيتي )على غَت  (ازيدن )نصب ، فيى (اا إال زيدن أحدن  رأيتي 
٦تا عمل يف األكؿ. كالدليل على ذلك أنو ٬تيء على معٌت:  األكؿ، كلكنك جعلتو منقطعان 

. كعمل فيو ما قبلو كما عمل العشركف يف الدرىم إذا قلت (اال أعٍت زيدن )ك ،( ازيدن  كلكنٌ )
 .(ٖ)" (اعشركف در٫تن )

 ق ابن مالك على ىذا النص بقولو:كعلٌ 
                                 

 ُّ،كاعتمده يف األلفية بقولو: ما استثنت )إال( مع ٘تاـو ينتصب.. انظر األلفية ِٕٕكُِٕ/ِانظر شرح التسهيل ( ُ)

ككذا نسبو لو ابن ،   معٌت الفعل بواسطة إاٌل  أك الفعل ا١تتقدـ العامل يف ا١تستثٌت بإاٌل  نسب ابن يعيش لسيبويو أف( ِ)
  ٖٓٗ/ِ،كشرح ٚتل الزجاجي البن خركؼْٔ/ِكفٌند ابن مالك ذلك. انظر شرح ا١تفصل البن يعيش خركؼ،

ا كانت إال  بدالن من قولك أعٍت ١تا قلت جاءين القـو كقع عند السامع أف زيدنا فيهم فلم ا قلت ًإال   د:"( قاؿ ا١تربٌ ّ)  زيدن
ا ك   َّٗ/ْ" انظر ا١تقتضب ا فكانت بدالن من الفعلفيمن جاءين زيدن أستثٍت زيدن

 ِٕانظر العوامل ا١تئة (  ْ)

 ُِٕ/ِشرح التسهيل(  ٓ)

 َُّ/ِالكتاب (  ٔ)

 ِِٕ/ِشرح التسهيل   (ٕ)

 ُّٗ/ِالكتاب   (ٖ)
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فتعٌُت  (رأيت)ؿ، إ٪تا ىو بغَت يف ا١تثاؿ ا١تذكور على لغة مىن ال يػيٍبدً  (زيد)فصرٌح بأف نصب  "
 بذلك التصريح حىت قاؿ: . كدل يكتفً بػ)إاٌل(نصبو 

ا عما عمل يف األكؿ" فهذاف تصر٭تاف ال يتطرؽ إليهما احتماؿ غَت ما "كلكنك جعلتو منقطعن  
 .(ُ)"قلنا إال ٔتكابرة كعناد

 .(ّ)، كصدر األفاضل(ِ)ابن جٍت على ىذا ا١تذىب )ناصب ا١تستثٌت: إال(:ك 
 ،(ْ)كىو رأم السَتايف ، )إاٌل( كحده دكف أف الناصب لو الفعل الواقع قبل )إاٌل( الثالث:

 .(ٕ)البن خركؼ -ىذا القوؿ - (ٔ)كابن مالك، (ٓ)كنسب ا١ترادم 
كىو مذىب  ، ) أستثٍت( كتقديره ، أف الناصب لو فعل ٤تذكؼ تدؿ عليو )إاٌل( الرابع:

 .(ٖ)الزجاج
، فنصبوا هبا يف (ال)كأدغمت يف( إف)مث خففت  ، (إف كال ) نمركبة م( إاٌل )أف ا٠تامس: 
كإذل ىذا القوؿ ذىب الفراء كتبعو  ،( الػ)ا ب، كعطفوا هبا يف النفي اعتبارن ( إفٌ ػ)ا باإل٬تاب اعتبارن 
 .(ٗ)أكثر الكوفيُت

                                 
 ِّٕ/ِشرح التسهيل   (ُ)

 ِٕٔ/ِصائصانظر ا٠ت  (ِ)

 ُٖٓ،  ُٓٓانظر ترشيح العلل   (ّ)

حيث نٌص على ذلك يف تعليقو على ناصب ا١تستثٌت يف، ٨تو: )أتاين القـو َٔ/ّانظر شرح كتاب سيبويو للسَتايف   (ْ)
ا( بالفعل الذم قبل )إاٌل( "مبيننا ما  : "كالذم يوجبو القياس كالنظر الصحيح أف تنصب )زيدن ا ( ، قائالن إال زيدن

نسب لو يف شرح التسهيل من أف  خالؼ ماصب من ا١تفعوالت بالفعل كما ينتصب بالفعل بواسطة، كىذا ينت
 ِٕٕ/ِانظر شرح التسهيل .(إاٌل )قبل إال من فعل أك غَته بتعدية  ناصب ا١تستثٌت ما

 ُٔٓانظر اٞتٌت الداين   (ٓ)

 ِٕٕ/ِانظر شرح التسهيل  (ٔ)

اصب للمستثٌت الفعل األكؿ أك االبتداء يتوسطو )إالٌ(، انظر شرح ٚتل أما قوؿ ابن خركؼ فنص على أف الن  (ٕ)
،كابن خركؼ: ىو أبو اٟتسن علي بن ٤تمد اٟتضرمي النحوم األندلسي اإلشبيلي ،كاف فاضالن ٖٓٗ/ِالزجاجي

 ق. َٗٔق كقيلَُٔيف علم العربية،كمن أبرز مصنفاتو شرح ٚتل الزجاجي أل،ي القاسم الزجاجي تويف بإشبيلية سنة

  ِّْ/ْكِّٕ/ُانظر معاين القرآف كإعرابو  (ٖ)

  ُِِ/ُانظر اإلنصاؼ (ٗ)
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كما سوا٫تا ال يعدك إال تفسَتنا ٢تما،  كمدار ىذه األقواؿ قوالف ال تكاد ٗترج عنهما،  
 أف ناصبو الفعل بواسطة )إاٌل(. أف ناصب ا١تستثٌت )إاٌل( كحدىا، كاآلخر: د٫تا:أح

 ، فمردكد بأف االستثناء ال أما قوؿ من قاؿ إف ناصبو الفعل ا١تتقدـ بدكف كاسطة )إاٌل(
لكن ال معٌت لذلك إال بتوسط شيء  معٌت لو إاٌل بػ)إاٌل( ا١تفهـو من قوؿ ابن السراج السابق:"

" ،ىذا باإلضافة إذل أنو ال ٯتكن أف ينصب حدث معٌت االستثناء ( إاٌل  )سطت آخر فلما تو 
 الفعل الالـز ا١تستثٌت إال بوجود ) إاٌل (.

الفعل بواسطة  ىو:  أف رأم ابن السراج يف ناصب ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت،تبٌُت 
االستثناء ككصل الفعل إذل ما حدث معٌت  ( إاٌل  )فلما توسطت  " يفهم ىذا من قولو: )إاٌل( ؛

" ، أٌما كثَت من اآلراء ا١تذكورة يف ا١تسألة فقد اتضح من كالـ ابن السراج يف ا١تسألة بعد إال 
 أهنا شرح ٢تذا الرأم.

كبُت أف معٌت ىذا  كذكر أنو يأيت بعد ٘تاـ الكالـ، فقد ذكر أف ا١تستثٌت يشبو ا١تفعوؿ،    
فكأنك قلت ،ا ا كمررت بالقـو إال زيدن ضربت القـو إال زيدن "الًتكيب )أستثٍت( يفهم من قولو:

ما بينو صاحب اإلنصاؼ من أف بعض  كيؤكد ىذا التوجيو، "،ا ()أستثٍت زيدن  يف ٚتيع ذلك :
 . (ُ)ىذه األقواؿ ترجع إذل قوؿ البصريُت

و الفعل ى كلعٌل ابن السراج أكؿ من قاؿ بأٌف ناصب ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت،    
 بواسطة )إاٌل(. 

 ثأٌ يضًشح ثؼذ ثؼض انحشٔف بسعـًضـان َظـت: 
 .(ّ)" ، كإذف(ِ)اٟتركؼ اليت تنصب: أف، كلن، ككي ذكر ابن السراج  أف "        

ال  للخليل الذم يرل أنو اخالفن تبعنا لسيبويو  منها كىو يرل أهنا ناصبة بنفسها  كالن كبٌُت 

                                 
 ُِٓ/ُانظر اإلنصاؼ   (ُ)

اختلف النحاة يف ) كي ( فالكوفيوف يركف أهنا ال تكوف إال حرؼ نصب أما البصريوف فَتكف أهنا قد تكوف حرؼ   (ِ)
إال يف أدكات النصب ٦تا يدؿ على موافقتو ، كابن السراج دل يذكرىا َُٓخفضو أيضنا، انظر ائتالؼ النصرة 

للكوفيُت، كقد تناكؿ ىذه ا١تسألة بالتفصيل الدكتور: عبد العزيز اٞتهٍت يف رسالة ا١تاجستَت ، انظر آراء ابن السراج 
 َٖ-ُٕغَت البصرية يف كتابو األصوؿ يف النحو: 

 ُْٕ/ِاألصوؿ  (ّ)
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 .(ُ)أك مظهرة  بأف مضمرةينتصب فعل البتة إاٌل 
 أما عامل نصب ا١تضارع بعد بعض اٟتركؼ ، فسيأيت فيما يلي مع بياف سبب تقديره:

 ارع بعد الواو:ـل نصب المضـامـع 
 اطفة:ـبعد الواو الع ارعـل نصب المضـامـع ( أ

 :-كإظهاره ، من أضرب الفعل الذم انتصب ْترؼ ٬توز إضماره -ذكر ابن السراج        
 .(ِ)، تريد: كأف تغضب( ب زيد كتغضبى يعجبٍت ضرٍ ) ٨تو:  ، ا١تصدرأف يعطف الفعل على  

مع الفعل ٔتنزلة ا١تصدر،  (أفٍ )فػفيو أحسن. ك٬توز إضمارىا  (أفٍ )" فهذا إظهار  ق بقولو:كعلٌ 
ما جاز أف تعطف الفعل  (أفٍ )كلوال أنك أضمرت  ،ا على اسمو فإذا نصبت فقد عطفت اٝتن 

ف على األفعاؿ، كال تعطف األفعاؿ على األٝتاء؛ ألف على االسم؛ ألف األٝتاء ال تعط
العطف نظَت التثنية فكما ال ٬تتمع الفعل كاالسم يف التثنية كذلك ال ٬تتمعاف يف العطف، 

 قوؿ الشاعر: ،من األفعاؿ ا١تضارعة ١تا عطف على اسم  نيصب فمما 
 (ّ)الشفوؼً  سً بٍ من لي  إرل   أحب    ***  عيٍت كتقر   عباءةو  سي للبٍ           

 .(ْ)" عيٍت كأنو قاؿ: للبس عباءة كأف تقر  
:كمن قبل علٌ  كىو فعله  (كتقرٌ )" ١تا دل يستقم أف ٖتمل  ق سيبويو على ىذا البيت قائالن

و، دل يكن بده ٢تما كدل ترد قطعى  (أحبٌ )كىو اسمه، ١تا ضممتو إذل االسم، كجعلت  (سبٍ لي )على 
 . (ٓ)" (أفٍ )من إضمار

                                 
 ٔ/ِانظر ا١تقتضب  (ُ)

 ُْٗ/ِانظر األصوؿ  (ِ)

قالت ىذا  -رضي ا عنهما -البيت من ْتر الوافر، كىو ١تيسوف بنت ْتدؿ ، إحدل نساء معاكية بن أ،ي سفياف  (ّ)
البيت مع أبيات أيخىر ذكرىا صاحب ا٠تزانة ، قالتها تشوفنا ٟتياة البادية كرغبة عن حياة اٟتواضر رغم ما فيها من 

)أف( ليعطف على ) ليٍبس(؛ فييعطف اسم على اسم. انظر مغريات. كالشاىد يف البيت نصب الفعل )تقر( بإضمار 
،ككرد عند سيبويو بال قائل كما ذكر يف النص أعاله ، كىو بيت مشهور استشهدت َْٓ-َّٓ/ٖخزانة األدب

 بو كثَت من كتب النحو.

 َُٓ/ِاألصوؿ   (ْ)

 ْٔ/ّالكتاب  (ٓ)
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مضمرة  ىو)أٍف( ـ ابن السراج أف الناصب للفعل ا١تضارع بعد الواك العاطفة، من كالتبٌُت 
كمنهم من  ،نفسها تبعنا ١تذىب البصريُت، خالفنا للكوفيُت الذين يركف أف ناصبو الواك  ، جوازنا

 .(ُ)قاؿ إنو نصب با١تخالفة
لى ما علل بو من عطف ا١تصدر الذم ىو من األٝتاء ع،  صحة ما ذىب إليوكقد بٌُت 

٬تتمع يف  فكما ال كىذا ٤تاؿ؛ لعطف فعالن على اسم، إذ لو دل يقٌدر )أٍف( االسم الذم قبلو،
 فعل على اسم. ٬تتمع عطف اسم على فعل كال التثنية فعل كاسم فكذلك ال

 ية:ـارع بعد واو المعـضـل نصب المــامــع ب(
حيث انتصب ما بعد الواك تنصب ما بعدىا يف غَت الواجب من  " قاؿ ابن السراج:    

كإ٪تا تكوف كذلك إذا دل ترد اإلشراؾ بُت الفعل كالفعل، كأردت عطف الفعل على  الفاء،
كتكوف الواك يف ٚتيع ىذا ٔتعٌت  ( أفٍ ) مصدر الفعل الذم قبلها، كما كاف يف الفاء كأضمرت 

ك ،أم: ال ٕتمع بُت أكل السم( ال تأكل السمك كتشرب اللنب )فقط، كذلك قولك: (مع)
 .(ِ)" (كال تشرب اللنب على حاؿ)كشرب اللنب، فإف هناه عن كل كاحد منهما على حاؿ قاؿ:

كىو بذلك  ، مضمرة كجوبنا بأفٍ  -بعد كاك ا١تعية -يرل ابن السراج أف ا١تضارع ينتصب  
يراه الكوفيوف  ىذا خالؼ مارأيو ك  ،(ّ)ل بأمثلتوكمثٌ ، موافق لسيبويو بل إنو استشهد بشواىده 

                                 
بب ٥تالفة الفعل الثاين لألكؿ، ٨تو: ألقتلن الكافر أك ،كا١تخالفة: ىي انتصاب الفعل بس  ُٕٓانظر اٞتٌت الداين   (ُ)

 ٖٕيسلمى ،يف كونو ال يشاركو يف ا١تعٌت كىو معطوؼ عليو. انظر معجم ا١تصطلحات النحوية كالصرفية 

 ُْٓ/ِاألصوؿ  (ِ)

  ّْ-ُْ/ّانظر الكتاب(  ّ)
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الذم يرل أف ا١تضارع انتصب بالواك  (ِ)اٞترميخالؼ رأم ك  ،(ُ)و انتصب بالصرؼمن أن
 .(ّ)ألهنا خرجت عن باب العطف نفسها ؛

 كابن السراج يف ىذه ا١تسألة يكشف لنا اٞتوانب التالية:
  كالواك يف ا١تنفي. فالفاء يف الفعل ا١تثبت، خالؼ الفاء ؛ -ىنا -أف الواك  
 ىا الفعل بػ)أف( مضمرة كجوبنا ال تأيت إال ٔتعٌت )مع ( أف الواك اليت ينتصب بعد

  كلعل ذلك ما دعا النحاة بتسميتها بواك ا١تعية.
 كسيأيت  - كما بينو من خالؿ األمثلة-أثر العامل يف اإلعراب كمن مث ا١تعٌت

 . (ْ)اٟتديث عن ىذا يف مبحث قادـ إف شاء ا
 

  م الجر (:يل) الـلـارع بعد الم التعـل نصب المضـامـع 
 ،كإظهاره ، ْترؼ ٬توز إضماره بعدهالفعل الذم انتصب  الضرب اآلخربٌُت ابن السراج   

، كتأكيل ىذا: ( ، كلتذىبى  لتعطيٍت كلتقوـى  كى جئتي ) ٨تو قولك: ، الـ اٞتر كذلك  أنو بعد "
ع يف ٚتي (ألف) ، كإف شئت أظهرت فقلتتذىبى  تعطيٍت كألفٍ  ، جئتك ألفٍ تقوـى  ألفٍ  كى جئتي 

 .(ٓ)" كأضمرهتا (أفٍ )ذلك كإف شئت حذفت 
 الـ اٞتر ال تدخل على أفٌ  "بػ إضمار )أٍف( إذا دل تذكر بعد الالـ أ٫تيةكدٌلل على  

األفعاؿ، كأف ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على األفعاؿ، ككذلك عوامل األفعاؿ 
، تريد ال تدخل على األٝتاء، كليس لك أف تفعل ىذا مع غَت الال ـ، لو قلت: ىذا لك بتقـو

                                 
أف ٬تتمع فعالف ببعض حركؼ  : عامل من عوامل نصب ا١تضارع عند الكوفيُت، كذلك-ىنا -ا١تقصود بالصرؼ  (ُ)

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 

لنحو عن أ،ي اٟتسن  األخفش كغَته ، كقرأ كتاب سيبويو بن إسحاؽ اٞترمي النحوم البصرم. أخذ ا أبو عمر صاحل (ِ)
على األخفش، ككاف رفيق أ،ي عثماف ا١تازين ، ككانا السبب يف إظهار كتاب سيبويو. قاؿ عنو ا١تربد :" كاف اٞترمي 

زىة ق. انظر ن ِِٓأثبت القـو يف كتاب سيبويو كعليو أخذ اٞتماعة ". كإليو انتهى علم النحو يف زمانو ،تويف سنة
 ٗ-ٖ/ِ، كبغية الوعاة ْٖٔ-ْٖٓ/ِ، ككفيات األعياف  ُُٕ، ُُْاأللباء 

 ِْٓ/ِاإلنصاؼ انظر  (ّ)

 من ىذا البحث ُِّ ص اختالؼ ا١تضارع بعد الواك يف ا١تعٌت كاإلعرابانظر (  ْ)

 َُٓ/ِ األصوؿ (ٓ)
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بأف تقـو دل ٬تز، كإ٪تا شاع ىذا مع الالـ من بُت حركؼ اٞتر فقط للمقاربة اليت بُت كي كالالـ 
 .(ُ)"يف ا١تعٌت

اليت أطلق  -فابن السراج هبذا الكالـ يرل أف الفعل ا١تضارع ا١تنصوب بعد الـ التعليل  
موافق لرأم  ، كرأم ابن السراج ىذا وز إظهارىا ،مضمرة ك٬ت (أف) إ٪تا ىو: -عليها الـ اٞتر

ألف الالـ ٦تا يعمل يف األٝتاء  سيبويو الذم يرل أف الفعل انتصب بعد الالـ بػ)أف( مضمرة؛
حسن الكالـ ألف ) أف كتفعل(  )أف( فإذا أضمرت ؛ كليست من اٟتركؼ اليت تضاؼ لألفعاؿ

أما  ؛ بل ىذا مذىب البصريُت،(ّ)ذلك د ٨تونا من، ككذلك قاؿ ا١تربٌ (ِ)ٔتنزلة اسم كاحد
، (كي)قامت مقاـ ( ٤تتجُت بأهنا أفٍ )ىي الناصبة للفعل من غَت تقدير الكوفيوف فَتكف أهنا 

 .مقامهاتنصب الفعل فكذلك ما قاـ  (كي) ، ككما أفٌ  (كي)ك٢تذا تشتمل على معٌت 
ا١تخففة  (إفٍ ) قاؿ: إ٪تا نصبت الفعل ألهنا تفيد معٌت الشرط، فأشبهت كمنهم من 

، كنصبوا بالالـ؛ (أفٍ بػ)١تا كانت أـ اٞتزاء أرادكا أف يفرقوا بينهما، فجزموا  ( إفٍ ) أف الشرطية، إال
للفرؽ بينهما، كدل يكن للرفع مدخل يف كاحد من ىذين ا١تعنيُت؛ ألنو يبطل مذىب الشرط؛ 

 .(ْ)اٞتازمة كالناصبة ألف الفعل ا١تضارع إ٪تا ارتفع ٠تلوه من حرؼ الشرط كغَته من العوامل
من أف ىذه الالـ  - ا١تذكورة يف صدر ا١تسألة - أما البصريوف فحجتهم حجة ابن السراج

( مضمرة ألهنا مع الفعل مصدر أفٍ الـ اٞتر اليت ال تدخل إال على األٝتاء ٦تا يدؿ على كجود )
 مؤكؿ كا١تصدر من قبيل األٝتاء.

 اٞتوانب التالية:. تتبُتسألة كبالتأمل يف كالـ ابن السراج يف ىذه ا١ت
  ،كاختياره التسمية (ٓ)يطلق النحاة على ىذه الالـ: الـ التعليل ، كالـ كي، كالـ اٞتر

ا على أنو ال ٯتكن أف ٕتر الفعل فيتحتم تقدير )أٍف( ليصبح مصدرنا مؤكالن تصلح  األخَتة تأكيدن
 الالـ للدخوؿ عليو.

                                 
 َُٓ/ِاألصوؿ  (ُ)

 ٔ-ٓ/ّانظر الكتاب (ِ)

 ٕ/ِانظر ا١تقتضب  (ّ)

 َْٕ-ْٗٔ/ِؼانظر اإلنصا  (ْ)

 ْٗٔ/ِ، كاإلنصاؼ َُٔ، كنتائج الفكر ُُٓ،َُٓانظر اٞتٌت الداين   (ٓ)
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  .اىتمامو، كاستفادتو من اختصاص العوامل 
   ؛ ٦تا يدؿ على نضوج النظرية لديو، ىي:كٌلية)توجيهية( استخدـ يف كالمو قاعدة 

ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على األفعاؿ، ككذلك عوامل األفعاؿ ال تدخل 
 كىو ما يسمى بػ)اختصاص العوامل(.، على األٝتاء

 

 ارع بعد ) حتى (:ـل نصب المضـامـع 
 إذل أف)  إذا كانت ٔتعٌت) أف ( تضمر كال ٬توز إظهارىا بعد حىت بٌُت ابن السراج أف    

إذا كقعت ا١توقع الذم ٗتفض فيو األٝتاء ككليها  ( حىت) اعلم: أف  ذلك بقولو:" كشرح (ُ)(
كٔتعٌت ، ( إذل) كىي ٕتيء على ضربُت: ٔتعٌت  كنصب الفعل، ( أف) فعل مضارع أضمر بعدىا 

أسَت إذل أف أدخلها، كسرت  ) كا١تعٌت: ( أسَت حىت أدخلها أنا ) فالضرب األكؿ قولك: (كي)
ا، فالدخوؿ غاية للسَت كليس بعلة للسَت، ككذلك: ، كأنو قاؿ: سرت إذل دخو٢تً ( هاحىت أدخلى 

 (.الشمسي  سرت حىت تطلعى )، ك( الشمسي  أنا أقف حىت تطلعى ) 
كي و قاؿ: سرت ي كأن  (كي)ٔتعٌت   كالضرب اآلخر أف يكوف الدخوؿ علة للسَت، فتكوف 
 فهذا الوجو يكوف السَت فيو كاف كالدخوؿ دل يكن، كما تقوؿ: أسلمت حىت أدخلى  ، هاأدخلى 
مىت كانت من ىذين القسمُت اللذين أحد٫تا يكوف  (فحىت)رل بشيء  ، ككلمتو كي يأمرى اٞتنةى 

  .(ِ)"غاية الفعل كىي متعلقة بو، كىي من اٞتملة اليت قبلها، فهي ناصبة
يف باب اٟتركؼ  - حيث بٌُت سيبويو لسراج يف ىذه ا١تسألة متبع رأم سيبويو،كابن ا  

أنو يقٌدر بعد )حىت( )أٍف( مضمرة معلالن باستحالة الكالـ من غَت  : - اليت تضمر فيها )أٍف(
تعمل يف األٝتاء فتجر كليست من اٟتركؼ  (حىت)ألف  ٨تو)حىت تفعل ذاؾ(؛،  تقدير )أف( يف

 فإذا أضمرت )أف(حسن الكالـ ألف )أف كتفعل( ٔتنزلة اسم كاحد، فعاؿ؛اليت تضاؼ إذل األ
 .(ّ)تظهر بعد )حىت(  أٌف )أٍف( الكبٌُت 

من  (حىت)كذلك ألف  (أفٍ )اعلم أف الفعل ينصب بعدىا بإضمار  " :-عنها -دكقاؿ ا١تربٌ 
 ( وفةدخلت البالد حىت الك)ك( ضربت القـو حىت زيد: ) عوامل األٝتاء ا٠تافضة ٢تا تقوؿ

                                 
 َُٓ/ِاألصوؿ  انظر  (ُ)

 ُُٓ/ِا١تصدر نفسو  انظر  (ِ)

 ٕ-ٔ/ّانظر الكتاب   (ّ)
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ا فعملها ا٠تفض كتدخل الثاين فيما دخل منها شيئن  أبقً أم دل  ( ؛أكلت السمكة حىت رأسها)ك
 .(ُ)"ألف معناىا إذا خفضت كمعناىا إذا نسق  ؛ فيو األكؿ من ا١تعٌت

 على إضمار كقعت عوامل األٝتاء على األفعاؿ دل يستقم كصلها هبا إاٌل   أنو إذاكبٌُت 
، كذكر ٨تونا من كالـ ابن  فتكوف كاقعة على األٝتاء (مصدر)اسم  (كالفعل أفٍ  )ألفٌ ؛ (أفٍ )

 .(ِ)السراج يف صدر ا١تسألة
من عوامل األٝتاء اليت ال تصلح للدخوؿ  ()حىٌت  كحجتهم أفٌ  كىذا مذىب البصريُت، 

 فحينئذو تكوف داخلة على اسم. ؛ مع الفعل مصدرنا لتكٌوف( لذلك قدركا )أفٍ  على األفعاؿ ؛
كحجتهم أهٌنا ال ٗتلو أف تكوف  ( ىي الناصبة للفعل بنفسها،فػ)حىٌت  الكوفيُت، أما مذىب

كما قاـ مقاـ الشيء عمل  كيف كلتا اٟتالتُت تقـو مقامهما، أك )إذل أف( ، ٔتعٌت )كي(
 .(ّ)عملو

 إذ قاؿ الشاعر: ؛ لوركد ما يعضد ذلك ؛كالبصريوف  كاألقرب ما ذىب إليو ابن السراج،
افي   ا١تصيفً حىٌت    ***   أ،ي الد ًىيًق ٔتىٍطًلوً دىاكىٍيتي عُت  كيػىٍغليوى الًقٍعدى

(ْ) 
كالفعل  كا١تعطوؼ عليو يأخذ حكم ا١تعطوؼ، فا١تصيف: ٣تركر ْتىت، كيغلو: عطف عليو،

ال تكوف يف موضع كاحد  (حىٌت )ىي الناصبة ؛ ألف  (حىٌت ) يصلح أف تكوف كال ىنا منصوب ،
 .(ٓ)على اسم اٝتنا؛ ليعطف  ()يغلو( بتقدير )أفٍ  صب الفعلفلـز أف ين ، كناصبة،  جارة

                                 
 ّٖ/ِا١تقتضب   (ُ)

 ّٖ/ِانظر ا١تصدر نفسو   (ِ)

  َْٗ-ْٖٗ/ِانظر اإلنصاؼ   (ّ)

 ،كا١تطل: التسويف يف قضاء اٟتاجة ،كأبو الدىيق:كنية رجل بة لشاعر ،أكرده صاحب اإلنصاؼ دكف نس  (  ْ)
أك الذم يقتعده ، كىو ما اٗتذه الراعي للركوب كٛتل الزاد ٚتع قعود: القعداف:ك  كيغلو القعداف: ،كا١تصيف: زماف الصيف

كيغلو: إذا ارتفع يف سَته  ٯتكن ظهره من الركوب، أم: ؛ ىو البكر حُت يركب كالقعود من اإلبل: الراعي يف كل حاجة:
 .ِٗٔ/ّكشرح الشواىد الشعرية،َْٗ/ِانظر اإلنصاؼ .فجاكز حسن السَت

 نصب ا١تضارع بأف مضمرة بعد الواك العاطفة. :كالشاىد فيو
 ُْٗ-َْٗ/ِانظر اإلنصاؼ   (ٓ)
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يف  -إف شاء ا -كسيأيت بيانو  كتبُت أثر ىذا العامل يف ا١تعٌت كاإلعراب كالتقدير،
كىذا  كما تبُت أف ابن السراج عٌوؿ يف ىذه ا١تسألة على رأم البصريُت ،، (ُ)مبحث قادـ
 الغالب لديو.

  اء (:ـفـال ارع بعد )ـل نصب المضـامـع 
كما بينت   - اعلم: أف الفاء عاطفة يف الفعل كما يعطف يف االسم "  قاؿ ابن السراج:  

ا على فعل موجب،  موجبن ، فقد عطفت فعالن ( فيتحدثي  زيد يقوـي ) فإذا قلت: -لك فيما تقدـ
ا على منفي، فمىت جئت بالفاء  منفيًّ فقد عطفت فعالن  ،( ما يقـو فيتحدثى ) كإذا قلت:

كينصب  ٖتمل األكؿ على معناه، ٬تز أف ٖتمل عليو، فحينئذو  دل ، لف ما بعدىا ما قبلهاكخا
،دل ترد: ما (  ٍتما أزكرؾ فتحدثى )ك ،( ٍتما تأتٍت فتكرمى )  كذلك قولك: (أفٍ )الثاين بإضمار 

ذلك لرفعت، كلكنك ١تا خالفت يف ا١تعٌت فصار: ما أزكرؾ  ، كلو أردت أزكرؾ كما ٖتدثٍت
  (أفٍ )كأضمر  ثٍت، كما أزكرؾ إال دل ٖتدثٍت، ٛتل الثاين على مصدر الفعل األكؿ،فكيف ٖتد

كاف كل ما  ككذا   ،فصار ا١تعٌت: ما يكوف زيارة مٍت فحديث منك ا على اسم،كي يعطف اٝتن 
، ، كالنهي (  ائتٍت فأكرمك)  ٨تو قولك:، ٨تو األمر كالنهي كاالستفهاـ؛ فاألمر ،  غَت كاجب

ألنو إ٪تا يستفهم عن اإلتياف  ؛(أتأتٍت فأعطيك)  ، كاالستفهاـ مثل:(  فأكرمكال تأتٍت)  مثل:
 .(ِ)" إذا خالف األكؿ الثاين (أفٍ )كدل يستفهم عن اإلعطاء، كإ٪تا تضمر 

 (أفٍ ) -تسمى فاء السببية بعد الفاء العاطفة أك ما -بٌُت ابن السراج أف الناصب للمضارع
كللبصريُت ٥تالف ١تذىب الكوفيُت الذين يركف  (ّ)افق لسيبويومضمرة كجوبنا كىو يف رأيو ىذا مو 

، يف أف الناصب  ك٥تالف للجرمي كبعض الكوفيُت ، أف ا١تضارع بعد الفاء انتصب با٠تالؼ
 .(ْ)الفاء نفسها

 على اسم. اٝتناليعطف (  أفٍ ) مبيننا سبب إضمار 
 اليت تصلح فيها باألمثلة. ننا ا١تواضعمبيػٌ  مشًتطنا أف ٮتالف األكؿ الثاين يف ا١تعٌت ،

                                 
 ُّْص  اختالؼ ا١تضارع بعد )حىت( يف ا١تعٌت كاإلعرابانظر (  ُ)

 ُْٓ -ُّٓ/ِاألصوؿ  (ِ)

 ِٖ/ّانظر الكتاب  (ّ)

 ْْٓ/ِاإلنصاؼ انظر  (ْ)
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 : ) عـامـل نصب المضـارع بعد ) أو 
إال أف تفعل،  :اعلم: أف الفعل ينتصب بعدىا إذا كاف ا١تعٌت معٌت " قاؿ ابن السراج: 

 :،يٌ كيف مصحف أي  ،تقوؿ: أللزمنك أك تعطيٍت، كأنو قاؿ: ليكونن اللزـك كالعطية
ۡو يُۡصنُِىِ}

َ
ۡه أ ُُ  . ، أك حىت يسلموا عٌت: إال أف يسلمواعلى م(ُ){ا  حَُقَٰخِنَُِن

ا   كقاؿ امرؤ القيس:  (ِ)٨تيىاًكؿي ميٍلكنا أك ٪تىيوتى فػىنػيٍعذىرىا  *** فػىقيٍلتي لىوي: ال تػىٍبًك عىينيكى إ٪ت 
، (حىت)ك (إال أفٍ )يصلح فيو  (أك)أم: إال أف ٪توت فنعذرا، فكل موضعو كقعٍت فيو 

٨تو قولك: إٔتلس أك تقوـي يا ، ىذا فيو رفعت، كذلكفالفعل منصوب، فإف جاء فعل ال يصلحي 
 .(ّ)"فىت، كا١تعٌت: أيكوف منك أحد ىذين؟ كىل تكلمنا أك تنبسطي إلينا؟ ال معٌت للنصب ىنا 

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

 نظرية العامل بظاىرة التقدير بل ىي أساس كجودىا كما سيتبُت بتفصيل أكثر يف مبحثو. 
كعلى ىذا الرأم كثَت من  د،يتبُت أنو تابع سيبويو كا١تربٌ  (ٓ)كا١تقتضب (ْ)كبالرجوع للكتاب

 .النحويُت
 كنسب لبعض الكوفيُت ،، ي الناصبة بنفسهاى كنسب ا١ترادم للكسائي أف ) أك ( 

كلكن ما يف معاين القرآف خالؼ (ٔ)اء القوؿ أف الفعل انتصب بعدىا با٠تالؼ،كمنهم الفرٌ 
 (ٕ)كإال أف يسلموا تقاتلوهنم أبدنا حىت يسلموا ، : ر معٌت اآلية ا١تذكورةذلك إذ قدٌ 

                                 
 ٕٔٔ/ِ،انظر مشكل إعراب القرآف  ُٔالفتح :   (ُ)

حُت توٌجو إذل قيصر مستنجدان  قصيدة المرئ القيس بن حجر الكندم قا٢تا البحر الطويل،كىو من ىذا البيت من(  ِ)
كقد بكت ابنتو لىٌما رأت أباىا  عمرك بن قميئة،ككاف قد صحب يف رحلتو تلك  ميلكو إليو كاالنتقاـ من بٍت أسد. لردٌ بو 

 .ْٔ-ٗٓ فجعل يسليو امرؤ القيس بقولو ىذا. انظر ديواف امرئ القيس ؛ فبكى لبكائها ؛ مرٖتالن 
 .(أك)كالشاىد فيو نصب ا١تضارع بأف مضمرة بعد 

 ُٔٓ -ُٓٓ/ِاألصوؿ  (ّ)

 ْٕ-ْٔ/ّانظر الكتاب  (ْ)

 ِٗ-ِٖ/ِانظر ا١تقتضب  (ٓ)

 ِِّاٞتٌت الداين  انظر  (ٔ)

 ٔٔ/ّانظر معاين القرآف للفراء  (ٕ)
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 ُٕٚخ:ـم انًؼـٕايـانًجحث انثبَٙ: انؼ
 

 أ: ذـزـانًجسفغ بيم ـػ 

 قاؿ ابن السراج:
 ،( ٤تمد نبينا) ، ك( ا ربنا)  ٨تو قولك: ، كا٠ترب رفع هبما،فالمبتدأ رفع باالبتداء" 

٨تو: كاف كأخواهتا، كما ، ا إال ٓتربه كىو معرض ١تا يعمل يف األٝتاءا تامن كا١تبتدأ ال يكوف كالمن 
 .(ُ)" ...(ناا أخو إف زيدن ) ، ك( عمرك أخونا)  أشبو ذلك من العوامل، تقوؿ:

 .(ِ)أف رافع ا١تبتدأ االبتداء  من كالـ ابن السراج أعاله،تبٌُت   
 ثالثة:(ّ)أقواؿ أبرزىاعلى كقد اختلف النحاة يف ىذه ا١تسألة 

يف  -ما قالو سيبويو  أئمتهم،كمن أقواؿ  ،(ْ)كعليو ٚتهور البصريُت باالبتداء، يرتفع: أنو األكؿ
، قدمتو أك أخرتو كذلك لمعروف يرتفع على االبتداءخرب ألنو "..-باب ما ينتصب فيو ا٠ترب
 ،ككذلك قولو:(ٓ)" باالبتداءفعبد اهلل ارتفع ا. ا، كعبد ا فيها قائمن قولك: فيها عبد ا قائمن 

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

 .(ٔ)"( زيده أخوؾ) ، إ٪تا رفعتىو على ما رفعتى عليو ( أزيده أخوؾ)  ، كقولك:االستفهام
كمعٌت االبتداء التنبيو كالتعرية عن العوامل غَته  رفع المبتدأ فباالبتداءكقاؿ ا١تربد:" فأما  

 .(ٕ)"ل اٞتار كالناصب كالرافع سول االبتداء على ا١تبتدأكىو أكؿ الكالـ كإ٪تا يدخ

                                 
 ٖٓ/ُاألصوؿ  (ُ)

:بقولو:" كىو عند النحويُت: تعرية االسم عن العوامل اللفظية لإلسناد ٨تو: ٕعرٌفو اٞترجاين يف معجم التعريفات ص  (ِ)
ا إليو، ك٤تدثنا ا ، كحديثنا،  "زيد منطلق" كىذا ا١تعٌت عامل فيهما، كيسمى األكؿ: مبتدأ، كمسندن عنو، كالثاين: خربن

ا ".  كمسندن

 ِِٓ-ِِْالتبيُت انظرك ُِٔ-ُِٓ/ُاللباب انظر  (ّ)

 ّٖ/ُانظر اإلنصاؼ  (ْ)

 ٖٖ/ِا الكتاب  (ٓ)

 ُِٗ/ِا١تصدر نفسو   (ٔ)

 ُِٔ/ْا١تقتضب  (ٕ)
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 كىو رأم ابن السراج كما ذيكر يف صدر ا١تسألة . ،(ُ)كعلى ذلك األخفش 
 . (ْ)، كابن ىشاـ(ّ)، كابن جٍت(ِ)ك٦تن تبعو من ا١تتأخرين: الفارسي

 : أنو يرتفع با٠ترب.الثاينك 
 أنو يرتفع بالعائد من ا٠ترب. كالثالث:

 .          (ٓ)ف األخَتاف مذىب الكوفيُتكالقوال 
 :على صحة ا١تذىب األكؿ األكجو التالية كيدؿ  
ا١تختص من األلفاظ ، فكما أف  فكاف عامالن ؛: أف االبتداء معٌت ٮتتص باالسم األكؿ

 .فكذلك من ا١تعاين، عامل
ا بذلك،  عن ا إليو، أصل يف اٞتملة فوجب أف يكوف مرفو  مسندن كالثاين: أف كوف االسم أكالن 

 كالفاعل، فإنو ارتفع بالفعل ٢تذين الوصفُت.
معموؿ من عامل كالعامل ال ٮتلو من أف يكوف  كالبد لكل الثالث: أف ا١تبتدأ معموؿك 

  (ٔ).تصح إال األكؿ الا ٦تا ذكر من ا١تذاىب، ككلها االبتداء كما ذكرنا أك كاحدن 
 أما رفع ا٠ترب لو فال يصح ألمرين:

 ا كاٞتامد ال يعمل إذ ال معٌت فيو يتأثر بو ا١تعموؿ.قد يكوف جامدن  ا٠تربأحد٫تا: أف 
، ، إذا كاف ا٠ترب فعالن ا با٠ترب لوجب أف يكوف فاعالن لو كاف مرفوعن ا١تبتدأ كالثاين: أف 

 .كالفاعل ال يكوف قبل الفعل
 :أموربالعائد فال يصح لثالثة ارتفاع ا١تبتدأ كأما 
 ؼ كال يف اٟتاؿ، مع أف العامل فيهما قد يكوف معٌتن : أف العائد ال يعمل يف الظر األكؿ

 أكذل. فعدـ عملوا، ضعيفن 

                                 
 ٗ/ُمعاين القرآف لألخفش  (ُ)

  ِٗانظر اإليضاح العضدم   (ِ)

  ِٗانظر اللمع   (ّ)

  ُٕٓ/ُأكضح ا١تسالك  انظر  (ْ)

 ُِٔ/ُ،كاللبابِِٓانظر التبيُت  (ٓ)

 انظر ا١تصدرين نفسيهما  (ٔ)
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الفعل  إذ لو كاف يصح الإذل عمل ما يف الصلة قبل ا١توصوؿ، كذلك  يؤدم كالثاين: أنو
 يف ذلك ا١توضع دل يعمل فالضمَت أكذل.

ز أف يعمل فيو ك١تا جا ( ا ضربتوزيدن  )كالثالث: أف العائد لو رفع للـز الرفع يف قولك:
القوؿ األكؿ تعُت  ،األقواؿىذه  دل تصحكإذا على أنو ليس بعامل، دؿٌ  ، اذكؼ كيلغي العائد

 .(ُ))االبتداء(
-كقد تطرؽ  ييالحظ أف ابن السراج اتبع رأم البصريُت يف رافع ا١تبتدأ، ، كعودنا على بدء

إذا دخلت عليو عوامل أخرل ٦تا أف االبتداء يزكؿ  يف ىذه ا١تسألة لقضية مهمة، ىي : - أيضنا
 كإف كأخواهتا. يعمل يف األٝتاء مثل:كاف كأخواهتا،

 أٌف العامل اللفظي أقول حيث يزيل العامل ا١تعنوم. -أيضنا - كييلمح من كالمو
 

 ( ًٕلـن) ذ ـى ثؼـغ اًلصـم سفـبيـػ: 
 : -يف معرض كالمو عن حذؼ ا٠ترب لعلم السامع بو -قاؿ ابن السراج 

كا٠ترب ٤تذكؼ كىو ،مرتفع باالبتداء  (عبد اهللفـ)،(لوال عبد اهلل لكان كذا وكذا)كمنو " 
 .(ِ)( " لوال عبد ا بذلك ا١تكاف ) يف مكاف كذا ككذا، فكأنو قاؿ:

رافعو ىو  (لوال) يرل أف االسم ا١ترفوع بعد  -كما ىو كاضح من كالمو-فابن السراج
 االبتداء.

سأعرضها مبيننا أم  رأم اقتفى ابن  على ثالثة أقواؿ، (ّ)لةكقد اختلف النحاة يف ىذه ا١تسأ
 السراج:

"  كمن أقواؿ أئمتهم ما قالو سيبويو: أنو مرتفع باالبتداء، كىذا مذىب البصريُت، األكؿ:
كأما  ، ( لوال)أما لكاف كذا ككذا فحديث معٌلقه ْتديث ، ( ا لكاف كذا ككذا لوال عبدي )
، كارتفع باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ألف االستفهاـ،  (لوال) يثحد فإنو من ؛ (عبد ا)

 .(ْ)"(زيده أخوؾ)، إ٪تا رفعتىو على ما رفعتى عليو ( أزيده أخوؾ)  كقولك:
                                 

 ِِٕانظر التبيُت   (ُ)

 ٖٔ/ُاألصوؿ   (ِ)

 .ِّٗ، كالتبيُت ِِٕ/ُ، كشرح التصريحَٔ/ُانظر اإلنصاؼ   (ّ)

 ُِٗ/ِالكتاب  (ْ)
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يرتفع باالبتداء،  (لوال)بعد  الذماعلم أف االسم  " : -يف ىذه ا١تسألة - كقاؿ ا١تربد 
ارتفع باالبتداء، (  عبد افػ)ا ألكرمتك  وال عبدي كخربه ٤تذكؼ ١تا يدؿ عليو كذلك قولك: ل

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

 .(ْ)كابن ىشاـ ،(ّ)كابن مالك ،(ِ)ك٦تن تبع ىذا الرأم الفارسي
 .(ٕ)للكوفيُت(ٔ)كنسبو ابن األنبارم ،(ٓ)، قاؿ هبذا الفراء نفسها ال(بػ)لو كالثاين: أنو مرتفع 

 . (ٖ)كنسب للكسائي كالثالث: أنو مرتفع بفعل ٤تذكؼ،
 من أربعة أكجو:( االبتداء)كاحتج أصحاب القوؿ األكؿ      

فكذلك بعد  ،قبل الًتكيب ال يعمالف يف االسم الرفع ( ال )،ك ( لو )أف  "الوجو األكؿ:
 .(ٗ)" كالتغيَتَت  ألف األصل عدـ التغى  ؛يبالًتك

 :"-عند ذكرىا يف حركؼ ا١تعاين  -فقاؿ  كقد أٌكد ابن السراج على أهنا مركبة؛      
، كتبتدأ بعدىا األٝتاء كذلك أهنا ٘تنع الثاين (لو )ك (إفٍ )كىي مركبة ًمٍن معٌت  (لوال) كمنها

،كإ٪تا امتنع (لوال زيده يف ىذا ا١تكاف ٢تلكنا )تريدي: ( ٢تلكنالوال زيده ) لوجود األكؿ، تقوؿ:
ٌاا ُمۡؤوٌَِِي } ا٢تالؾ لوجود زيدو يف ا١تكاف كقاؿ عز كجل: ًُخۡه مَُك

َ
ََّلٓ أ ِۡ َ  .(ُُ)" (َُ){٣١ل

                                 
 ٕٔ/ّا١تقتضب  (ُ)

 ِٗانظر اإليضاح العضدم   (ِ)

 ِْٖ/ُتسهيلانظر شرح ال  (ّ)

،كنصو:" كليس ا١ترفوع بعد ) لوال ( فاعالن بفعل ٤تذكؼ ،كال بػ) لوال ( لنيابتها عنو، كال هبا ِّٕ/ُانظر ا١تغٍت  (ْ)
 أصالة، خالفنا لزاعمي ذلك ؛ بل رفعو باالبتداء ".

 َْْ/ُانظر معاين القرآف للفراء   (ٓ)

،الـز ابن الشجرم حىت برع كصار من ا١تشار إليهم يف النحو،  م،النحوم كماؿ الدين األنبار  عبد الرٛتن بن ٤تمد  (ٔ)
 ٖٖ-ٖٔ/ِانظر بغية الوعاة ق.ٕٕٓمن أبرز مصنفاتو اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت.تويف سنة 

 َٔ/ُانظر اإلنصاؼ  (ٕ)

 ّّْ/ِانظر شرح ا١تفصل البن يعيش  (ٖ)

 َِْالتبيُت   (ٗ)

  ُّ: سبأ(  َُ)

 ُُِ/ِصوؿاأل  (ُُ)
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إذا كاف فيو معٌت إال يقاـ اٟترؼ مقامها ال كالوجو الثاين: أف األصل يف العمل لألفعاؿ، ك 
 ك.ليست كذل (لوال)الفعل أك شبهو، ك 

مثل  إذ كل حرؼ ينصب، ، أف االسم لو ارتفع هبا لكاف معو منصوب كالوجو الثالث:
 قياسنا، يصح أف يرتفع بو االسم ال لذلك ال ؛ال منصوب لو حرؼ )لوال(ك (؛الت)ك ، (ما)

 .كال ٝتاعنا
 يف معناه دل يكن لو كضعت مكانو فعالن  إذ أف ) لوال ( ال ٖتل ٤تل الفعل ؛كالوجو الرابع: 

ككاف ضد  دل يصح الكالـ (، امتنع زيد أك كجد زيد فهلك عمرك) قلت:  فلولجملة معٌت، ل
 يصح أف فال ٭تل ٤تل الفعل،، كإذا دل يصح أف ( كجد زيد ىالؾ عمرك) ، ألف ا١تعٌت ا١تعٌت

 .(ُ)يعمل نيابة عنو
 من ثالثة أكجو:( الرفع يف االسم بعدىا  لوال القائلوف بعمل )كاحتج 

 فيو كسائر اٟتركؼ ا١تختصة، ىذه حرؼ ٮتتص باالسم فكاف عامالن (  لوال )أحدىا: أف
 كإ٪تا عمل الرفع كدل يعمل النصب كاٞتر، ألنو يستقل باالسم فأشبو الفعل كالفاعل.

كيفهم من كالمو أهنا  ،(ِ)"يولوهنا الفعل (ىىاٌل )كقد يستعملوهنا ٔتعٌت  " كقاؿ ابن السراج:
 لى األفعاؿ أيضنا.ال ٗتتص باألٝتاء بل تدخل ع

كأخواهتا كبياف ذلك  ( إفٌ كػ) معناه معٌت الفعل فكانت عاملة   ( لوال) كالوجو الثاين: أف 
زيد من إتيانك كاٟترؼ يعمل إذا كاف معناه معٌت منعٍت  :معناه، ( لوال زيد ألتيتك) أف قولك: 

 كأخواهتا. ( إفٌ كػ) الفعل  
ۥ ََكَن وِيَ }:كقولو تعاذل)أٌف(بعدىا  تفتح ( لوال ) أفٌ  كالوجو الثالث: ٍُ ًا

َ
ََّلٓ أ ِۡ  َۡنَ

 .(ْ) ١تا قبلوكا١تفتوحة كما عملت فيو ال يكوف مبتدأ بل يكوف معموالن  ، (ّ){ ١٤٣ٱلُۡىَصّتِِحَي 
أنو ٔتعٌت الشرط، فحسن تقدير ( بفعل مقٌدر،  لوال كاحتج القائلوف بارتفاع االسم بعد )

                                 
 َِْانظر التبيُت   (ُ)

 ُُِ/ِاألصوؿ   (ِ)

  ُّْ الصافات :(  ّ)

 ىكذا يعرب من يرل أف العامل لوال ، كال ييسٌلم ٢تم. ُِْالتبيُت  انظر  (ْ)
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كقولك: لو أنك   ( لو ) معكما فتحت   ( أف )تحت كلذلك ف (، لو )الفعل معو كما يف 
 منطلق، فكذلك: لوال أنك قائم.

 ،ألنو موضع االبتداء ؛يف موضعو مكسورة  (إف)قالوا: لو كاف مبتدأ لوجب أف تكوف 
إ٪تا تكسر يف موضع ابتداء يكوف خرب ا١تبتدأ فيو خربىا ليتحقق كونو  (إف)ألف  ضعيفكىذا 
     .(ُ)ا للجملةموضعن 

 بُت من عٍرض رأيو، كعٍرض آراء النحاة أنو عٌوؿ على البصريُت.كت
أف االسم ا١ترفوع بعد لوال  -كا أعلم – من خالؿ عرض حجج النحاة فالذم يظهرك 

 كال بفعل مقٌدر. الهبا، ارتفع باالبتداء،
 

 بسع:ـغ انًضـم سفـبيـػ 
 قاؿ ابن السراج:    

،  أك ٥تفوضةن ،  كانت تلك األٝتاء مرفوعةن (ِ)... األسماء الفعل يرتفع بموقعو موقعَ  "
) ٨تو قولك: ، فمىت كاف الفعل ال ٬توز أف يقع موقعو اسم دل ٬تز رفعو كذلك،  أك منصوبةن 

رأيت ) ك(، يقوـي  مررت برجلو )ك،  (ينظري  كبكره  ك يقوؿي عمره )ككذلك (، كعمره  كيقعدي  زيده  يقوـي 
 ( ا موضع ) يقوـي جاز أف ٕتعل زيدن ( زيده  وـي يق) أال ترل أنك إذا قلت: (؛ؾذا  يقوؿي رجالن 

ألنو كقع  ؛( فإ٪تا ارتفع ) ينطلقي ( ، ك ينطلقي عمره ) ككذلك إذا قلت: ،(كذا  يفعلي  زيده )فتقوؿ: 
فمىت كقع الفعل ا١تضارع يف موضع ال تقع فيو األٝتاء  ، (أخوؾ زيده ) : موقع )أخوؾ( إذا قلت

دل ) ألنو ال ٬توز أف تقوؿ: ؛ ال ٬توز أف ترفعو( م زيده دل يق) ٨تو قولك :، فال ٬توز رفعو كذلك
 .(ّ)"فافهم ىذا( زيد

سأعرضها مبيننا موقع رأم ابن السراج  ،(ْ)كقد اختلف النحاة يف رافع ا١تضارع على أقواؿ
 كىي كاآليت : منها،

                                 
 َِٖ/ِ أمارل ابن اٟتاجب  (ُ)

 ليستقيم الًتكيب.؛ كانت"  ]سواء[] أ [" لعل ىنا سقط أثناء النسخ قدٯتنا ، أك أثناء الطباعة ، كتقديره:  (ِ)

 ُْٔ/ِاألصوؿ   (ّ)

 ْٕٓ/ّكانظر شرح األمشوين ِٓ/ِكاللباب ْْٗ/ِانظر اإلنصاؼ   (ْ)
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اؽ ذٌ للفراء كغَته من حي  كفقنا ،أنو يرتفع لتعريو من العوامل الناصبة كاٞتازمة أحدىا:
  .(ُ)كاألخفش ،الكوفيُت

 -كنص على ذلك سيبويو كىذا مذىب البصريُت، ،أنو يرتفع لقيامو مقاـ االسم :كالثاين
: - ا١تضارعة لألٝتاء باب كجو دخوؿ الرفع يف ىذه األفعاؿيف  اعلم أهنا إذا كانت يف  " قائالن

وع غَت مبتدإ كال مبٍتو أك يف موضع اسمو مرف،  ٍت على مبتدإأك موضع اسمو بي  ،موضع اسمو مبتدإو 
ها يف ىذه ا١تواضع ، ككينونتي  ، فإهنا مرتفعة ، أك يف موضع اسمو ٣تركر أك منصوب على مبتدإ

  .(ِ)"، كىي سبب دخوؿ الرفع فيها ألزمتها الرفعى 
:ك  اعلم أف ىذه األفعاؿ ا١تضارعة ترتفع بوقوعها مواقع  " نٌص ا١تربٌد على ذلك قائالن

فوقوعها مواقع األٝتاء ىو الذم يرفعها  ،أك ٥تفوضة ،أك منصوبة ،األٝتاءاألٝتاء مرفوعة كانت 
كال تنتصب إذا كانت األٝتاء يف موضع نصب كال تنخفض على كل حاؿ كإف كانت األٝتاء 

ألف ما يعمل يف االسم ال يعمل يف الفعل فهي مرفوعة ١تا ذكرت  ؛يف موضع خفض فلها الرفع 
 .(ّ)" أك ٬تزمهالك حىت يدخل عليها ما ينصبها 

َخۡبًَا }:"-يف قولو تعاذل -فقاؿ يف معانيو؛ عليو نصٌ  ككذلك مذىب األخفش،
َ
ِإَوۡذ أ

كيل  ما كاف من الفعل على   ألنو ،فرفع ىذا ،(ْ){وِيَثََٰقُكۡه ََّل تَۡصفُِكَِن دَِوآَٱُكهۡ 
ن)ك (،أىنا أىٍفعلي )ك (،تػىٍفعىل أنت)ك (،يػىٍفعىلي ىو) إاٌل ال تعمل فيو  ، ا مرفوعه دن فهو أب ؛ (نػىٍفعىلي ٨تى

 كاجملازاة. ،كالنهي  ، األمرك  ، حركؼ اٞتـز أك ، حركؼ النصب :اٟتركؼ اليت ذكرت لك من
 .(ٓ)"فع لموقعو في موضع األسماءرُ  وإنما ىهنا،كليس شيء من ذلك  
متأثرنا برموز  -كما ذكر يف صدر ا١تسألة-كاحتج لو ، القوؿ ابن السراج  كأخذ هبذا 

 .رسة البصريةا١تد
  

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

 َُ-ٗ/ّالكتاب   (ِ)

 ٓ/ِا١تقتضب   (ّ)

 ْٖالبقرة :   (ْ)

 ُّّ/ُمعاين القرآف لألخفش  انظر  (ٓ)
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، (ّ)، كعبد القاىر اٞترجاين(ِ)،كابن جٍت(ُ)أبوعلي الفارسي :ك٦تن تبعو على ىذا الرأم
 .(ٓ)، كابن أ،ي الربيع(ْ)كابن يعيش

 .(ٔ)، كإليو ذىب الكسائي ؛ أم حركؼ ا١تضارعة أنو يرتفع بالزكائد يف أكلو كالثالث:
 .(ٕ)كإليو ذىب ثعلب ، كالرابع: مضارعتو لالسم

كاف  لو، أنو  واب عن مذىب البصريُت القائل بارتفاع ا١تضارع لقيامو مقاـ االسمكاٞت
، فليس  ألهنا ٥تتصة باألفعاؿ؛  كحركؼ التحضيض ( لو )كقوعو موقع االسم ١تا ارتفع بعد 
 ىاٌل )، ك(  لو يقـو زيد قمت)  ٨تو:،  ، كقد رفعوه بعدىا ا١تضارع بعدىا يف موضع االسم

 .(تفعل ذاؾ
فوجب أف يكوف ٕترده من الناصب  ، أف الرافع لو ليس كقوعو موقع االسمفعلم 

     .(ٖ)كاٞتاـز
 من كجوه: يصح ال" فهو قوؿ  إنو يرتفع بالزائد يف أكلو " :كأما قوؿ الكسائي

ينبغي أف ال تدخل  ؛ فإنو )أحرؼ ا١تضارعة( عاملة أنو لو كانت الزكائد يف أكلو أحدىا:
كلكن الواقع  ،؛ ألف عوامل النصب كاٞتـز ال تدخل على العوامل ـعليو عوامل النصب كاٞتز 

 خالؼ ذلك.
لكاف  -عامل الرفع الزكائد يف أكلو أم أفٌ  -كالوجو الثاين: أنو لو كاف األمر على ما زعم 

ا يف أكلو، ؛ لوجود الزائد أبدن  ، كال ينجـز بدخوؿ اٞتواـز ينبغي أف ال ينتصب بدخوؿ النواصب
دٌؿ على أف الزكائد يف أكلو ليست  ، كا٧تـز بدخوؿ اٞتواـز، خوؿ النواصب فلما انتصب بد

 .عاملة
                                 

 َّٖانظر اإليضاح العضدم   (ُ)

 ٖٖانظر اللمع   (ِ)

 ْٔانظر العوامل ا١تئة   (ّ)

  ُِٗ/ْانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ْ)

 ِِٗ/ُانظر البسيط   (ٓ)

 ْٕٓ/ّانظر شرح األمشوين   (ٔ)

 ُٖٕ/ّ، كشرح األمشوين ٕٓانظر شرح قطر الندل كبل الصدل   (ٕ)

 ٔ/ْنظر شرح التسهيل ا  (ٖ)
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كالوجو الثالث: إف ىذه الزكائد بعض الفعل، ال تنفصل منو يف لفظ، بل ىي من ٘تاـ 
ألدل ذلك إذل أف يعمل الشيء يف نفسو، كذلك ؛ " إهنا ىي العاملة " معناه، فلو قلنا:

 .    (ُ)٤تاؿ
، مث  أف ا١تضارعة إ٪تا اقتضت إعرابو من حيث اٞتملة فاٞتواب عنو : ؛ ثعلب أما رأم

 . (ِ)٭تتاج كل نوع من أنواع اإلعراب إذل عامل يقتضيو
 كيؤكد ىذا اٞتواب ما قالو ابن السراج:

، فأما الرفع خاصةن فإ٪تا ىو  كاعلم: أف الفعل إ٪تا أيعرب ما أيعرب منو ١تشاهبتو األٝتاء " 
 . (ّ)" ، فا١تعٌت الذم رفعت بو غَت ا١تعٌت الذم أعربتى بو ٝتاء١توقعو موقع األ

لسالمتو من  ، : ٕترده من الناصب كاٞتاـز كالذم أميل إليو أف عامل الرفع يف ا١تضارع
 .النقض

  .(ٓ)، كابن ىشاـ (ْ)ك٦تن اختاره من ا١تتأخرين : ابن مالك
 - كغَتىا - ت من ىذه ا١تسألةكقد ثب ، كاحتج لو ، كابن السراج قد رأل رأم البصريُت

، خالفنا ١تا قالو ا١ترزباين عنو من  كا١تربد ، ،كسيبويو كتأثره برموز تلك ا١تدرسة، نزعتو البصرية 
 .(ٔ)تعويلو على مذىب الكوفيُت ، كاألخفش

  

                                 
 َْٓ/ِانظر اإلنصاؼ   (ُ)
  ّٕٓ/ِانظر شرح التصريح   (ِ)

 ُْٔ/ِاألصوؿ   (ّ)

 ٔ-ٓ/ْانظر شرح التسهيل   (ْ)

 ٕٓانظر شرح قطر الندل   (ٓ)

 ُْٗ/ّانظر إنباه الركاة   (ٔ)
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 م انُبئجخ :ـانًجحث انثبنث: انؼـٕاي
:  بل:ـؼـٍ األفـجخ ػـم انُبئـٕايــانؼ أًٔلا

 

 ٕفـطـًؼم فٙ انـبيـانؼ : 
 :-عن حرؼ العطف - قاؿ ابن السراج   

ـى زيده كعمرهك)  كيغٍت عن إعادتو، فإف قلت: ،وضع لينوب عن العاملإ٪تا  " فالواك  ،(قا
ـى ) فقد صارت ترفع كما يرفع  (قاـ)أغنت عن إعادة  ، ككذلك إذا عطفت هبا على ( قا

ا منطلقه كعمرنا )  ٨تو قولك:، منصوب ككذلك يف  (إف  ) صبت كما نصبتفالواك ن ،(إف زيدن
 . (ُ)ت الباء "ت كما جرٌ فالواك جرٌ  ،(مررت بزيدو كعمرك)  ا٠تفض إذا قلت:

يتضح من ىذا النص أف ابن السراج يرل أف حرؼ العطف ينوب عن العامل كيؤدم 
الصناعة النحوية أف ألف كل اسم معطوؼ البد لو من عامل يعمل فيو كىو ما تقتضيو  ؛ عملو

 كل معموؿ عامل.يكوف ل
ما نسب لسيبويو كٚتاعة  ٥تالفنا -يف ىذه ا١تسألة برأيو ىذا -قد تفرد  ابن السراجلعلٌ  ك 

 .من أف العامل يف ا١تعطوؼ ىو العامل يف ا١تعطوؼ عليو من البصريُت
كحٌجة ىذا القوؿ اختالؼي العمل الختالؼ العامل ا١توجود، كلو كاف العمل للحرؼ دل 

ا إٌما رفعنا ألف ؛ ٮتتلف عمليو كإٌما  ، كإٌما خفضنا ، كإٌما نصبنا ، العامل إ٪تا يعمل عمالن كاحدن
 . (ِ) جزمنا

ألنو شريكو ؛  ول ٤تل  كاعلم أف ا١تعطوؼ على الشيء ٭تىي  " حيث قاؿ:،  كعلى ىذا ا١تربد
 (.ككعمره  جاءين زيده )ك (ككعمرو  مررت بزيدو :) ٨تو ،يف العامل

إذا  (عبد ا) ألفٌ  ( ؛ا أقبال كعبدى  يا زيدي ) كى ،  (ك أقبالكعمري  يا زيدي  : )فعلى ىذا تقوؿ 
ألف (؛ يا فىت  ك ك٤تمدو مررت بعمرو : )ا تقوؿ يف النداء دل يكن إال نصبن  ( زيد)  ٤تل   حل  

 .(ّ)"اا منونن دل يكن إال ٥تفوضن  ىذا الٌ  إذا حلٌ  (٤تمدنا)
كىو أف العامل يف ا١تعطوؼ فعل : -ا٥تالف لقوؿ ابن السراج أيضن  - كىناؾ قوؿ ثافو 

                                 
 ٗٔ/ِاألصوؿ (ُ)

 ما نسب إليو أك يبُت قوالن آخر .     ، كدل أجد يف كتاب سيبويو ما يؤيدْ/ٓالبن يعيش  شرح ا١تفصل انظر  (ِ)

 ُُِ/ْا١تقتضب  (ّ)
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 .(ُ)ر بعد الواك من جنس الفعل العامل يف ا١تعطوؼ عليو٤تذكؼ مقدٌ 
أكرمت : )٨تو، ىذا القوؿ أف الفعل اذكؼ ٬توز إظهاره كيكوف ىو العامل  كحجة

ا ا كسعدن ا : )فيجوز أف نقوؿ ؛( ٤تمدن فحذؼ الفعل لداللة الفعل األكؿ  ؛( كأكرمت سعدن
 . (ِ)ككذلك أثره اإلعرا،ي باؽو  ، ا مراد من حيث ا١تعٌتكىو أيضن  عليو،

 .(ْ)كالسهيلي ،(ّ)ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ ابن جٍت
ا  ؛  أما قوؿ ابن السراج بنيابة حرؼ العطف عن العامل يف ا١تعطوؼ عليو فحجتو أنو ًإ٪ت 

ل السابق يف النصب ع لينوب عن العامل كيغٍت عن إعادتو كبرىاف ذلك أنو قاـ مقاـ العامضً كي 
كاعًتض اٞتمهور عليو بأف اٟترؼ ال يعمل عند  -كما كٌضح باألمثلة-كا٠تفض كاٞتـز 

ألنو يدخل على االسم  ؛ فال يصلح للعمل ؛ البصريُت حىت ٮتتص كحرؼ العطف غَت ٥تتص
 .(ٓ)كالفعل

أناب  ،كلعٌل ما دعا ابن السراج إذل ىذا القوؿ أنو بدالن من أف يقٌدر يف كل مرة عامالن 
؛ فهو يدخل على  كدل ٬تعل حرؼ العطف عامالن بذاتو لعدـ اختصاصو ، حرؼ العطف عنو

 األٝتاء كاألفعاؿ على حدو سواء.
أف العامل يف ا١تعطوؼ ىو العامل يف ا١تعطوؼ عليو بواسطة  - أعلم كا -كاألقرب 

يف ا١تعطوؼ عليو كالعامل يف ا١تعطوؼ ىو العامل  " :(ٔ)حرؼ العطف كما يرل ابن عصفور
فالعامل يف )عمرك( )قاـ( بواسطة ،  قاـ زيد كعمرك( ): فإذا قلت بواسطة حرؼ العطف،

 .(ٕ))الواك( ككذلك تفعل مع سائر حركؼ العطف"

                                 
 ٗٓ كالفصوؿ ا١تفيدة،  ْ/ٓالبن يعيش انظر شرح ا١تفصل  (ُ)

 ْ/ٓالبن يعيش  (  انظر شرح ا١تفصلِ)
 ِّٖ -َِٖ/ِ (  انظر سر الصناعةّ)
 ُٓٗ (  انظر نتائج الفكرْ)

 ٖٓ/ُ الفصوؿ ا١تفيدة انظر  (ٓ)

د بن علي العالمة ابن عصفور النحوم اٟتضرمي اإلشبيلي، حامل لواء العربية باألندلس، كلد علي بن مؤمن بن ٤تم  (ٔ)
ق بتونس، من أشهر تصانيفو : كتاب ا١تمتع، ككتاب ا١تقرب يف ٗٔٔق كقيل ّٔٔق بإشبيلية كتويف سنةٕٗٓسنة 

 ُٔٔ -ُٓٔ/ِِالنحو. انظر الوايف بالوفيات 

 ِِٕ/ُشرح ٚتل الزجاجي البن عصفور   (ٕ)
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كأجاب عن تقدير  يعمل، أنو غَت ٥تتص لذلك ال كأجاب عن إعماؿ حرؼ العطف
 .(ُ)) اختصم زيد كعمرك( :عامل بعد حرؼ العطف أنو قد تبُت أف ىذا ال يسوغ يف مثل

أما عن أثر ىذا العامل عند ابن السراج فقد أكرد ىذا الرأم ٤تتجنا بو على عدـ جواز 
 .   (ِ)، كسيأيت اٟتديث عن ىذه ا١تسألة يف مسائل العامل يف العطف العطف على عاملُت

لة هبذا العامل على أف كل ٚتلتُت ٭تذؼ من أحد٫تا شيء كيقتصر بداللة اٞتم كدللٌ 
ضربت : )يف قو٢تم -رنا ْتذؼ ا١تعموؿ منظ   ، األخرل على اذكؼ فهي كاٞتملة الواحدة

: الثاين دليالن على األكؿ ، با١تعموؿاكتفاءن  -(كضربٍت زيد  قائالن
ألف الواك تقـو مقاـ  ؛ عليو األكؿ أحسن مع العطف "إال أٌف حذؼ العامل إذا دؿٌ  

 .(ّ)العامل يف كل الكالـ"
 

 بدٖـانًُ مـبيـػ : 
 : ابن السراج قاؿ

ينوب  ( يا فالن) " كينبغي أف تعلم: أف حق كل منادل النصب، من قبل أف قولك: 
ىو العمل بعينو كأنو فارؽ سائر الكالـ ؛  ( يا) ؛ ألف قولك: ( أنادي فالنًا) :  عن قولك

 ألف الكالـ لفظ يغٍت عن العمل، كىذا العمل فيو ىو اللفظ. 
اناد) فإف قلت:  ا)كىو مثل قولك:  (يا زيد) بعد قولك: ( يت زيدن ، بعد ( ضربت زيدن

 .(ٓ)، فتأمٍل ىذا فإنو منفرد بو ىذا الباب " ذلك بو (ْ)علمك
 نيابة عن الفعل (يا) أنو يرل أف العامل يف ا١تنادل -أعاله- يتضح من كالـ ابن السراج

 .(أنادم)
  

                                 
 ِِٕ/ُانظر شرح ٚتل الزجاجي البن عصفور   (ُ)

 من البحث. ُُٕص   عاملُتمعمورل العطف على انظر (  ِ)

 ٓٔ/ِ األصوؿ انظر  (ّ)

 خطأ مطبعي كالصواب: ] عملك[  (ْ)

 ّّّ/ُ ا١تصدر نفسو  (ٓ)
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 يف معرض حديثو عن ا١تنادل  -ا١تسألة  كقد أشار ابن السراج إذل بعض األقواؿ يف ىذه 
 .(ِ)فبٌُت أف سيبويو يرل أنو منصوب بإضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاريه -(ُ)ا١تضاؼ
 .(ّ)(أريد) أك  (أدعو)بدؿ من قولك  ( يا) د يرل أف إذل أف ا١تربٌ  - كذلك-كأشار 

 لفعل ، حيث قاؿ:كأثناء ْتثي يف الكتاب كجدت نصنا ، بٌُت فيو سيبويو أٌف)يا( بدالن من ا
"حذفوا الفعل لكثرة استعما٢تم ىذا يف الكالـ ، كصار)يا(بدالن من اللفظ بالفعل ،كأنو 
قاؿ:)يا، أريد عبدى ا( ، فحذؼ )أريد( كصارت)يا( بدالن منها ؛ ألنك إذا قلت:يا فالف، 

 عيًلم أنك تريده.
من اللفظ بالفعل ، قوؿي ك٦تا يدٌلك على أنو يىنتصب على الفعل، كأٌف )يا( صارت بدالن 

بعض العرب: )يا إياؾ أعٍت( ، كلكنهم حذفوا الفعل، كصارت يا ، كأيا ، كأم بدالن من اللفظ 
   (ْ)بالفعل".

 فتبٌُت أف ابن السراج اقتفى أثر سلفيو سيبويو كا١تربد ، يف إنابة حرؼ النداء عن الفعل.
 .(ٔ)كابن ىشاـ ،(ٓ)ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ من ا١تتأخرين: ابن األنبارم

 يف ناصب ا١تنادل: -أيضنا -كمن آراء النحاة 
ا ، أٝتاء أفعاؿ، تتحمل ضمَتن  هباينادل كأخواهتا، اليت  ( يا )نقل عن الكوفيُت أف ما
 .(ٕ) ا فيهامستكنن 

 أف ناصبو حرؼ النداء. (ٗ)كصدر األفاضل (ٖ)ك كذلك رأل كل من اٞترجاين
 .(َُ)قصد إليو كإذل ذكرهكرأل السهيلي أٌف ا١تنادل منصوب بال

                                 
 َّْ/ُاألصوؿ انظر   (ُ)

 ُِٖ/ِ انظر الكتاب   (ِ)

 َِِ/ْ انظر ا١تقتضب   (ّ)

 ٖتت عنواف:) ىذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاره يف غَت األمر كالنهي( ُِٗ/ُب الكتا   (ْ)

 ُِٕانظر أسرار العربية    (ٓ)

 َِِانظر شرح قطر الندل    (ٔ)

 ّٓٓ اٞتٌت الداينانظر    (ٕ)

  ِٓ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.

:،  (ُ)م ا١تفردعلى بناء العلى استداللو هبذا القوؿ كىناؾ أثر آخر يتمثل يف   قائالن
ا١تضاؼ إذا كقع على أنو غَت معرب أف موضعو نصب، كالدليل على ذلك أف  " يدؿٌ 

 ، كأف الصفة قد تنصب على ا١توضع تقوؿ: يا زيدي (يا عبدى ا)موقع ا١تفرد نصب، تقوؿ:
، كال أف تنصب كصفو، لكنا  فلو كانت الضمة إعرابنا ١تا جاز أف تنصبو إذا أضفناه (ِ)(الطويل)

، مضارع للمرفوع "  .(ّ)نقوؿ: أنو مضمـو
 سبب بناء االسم مث بٌُت  الذكر يف أعلى ا١تسألة،مث أٌكد على ىذه القضية بقولو اآلنف 

:  ا١تفرد قائالن
" كأما السبب الذم أكجب بناء االسم ا١تفرد فوقوعو موقع غَت ا١تتمكن، أال ترل أنو قد 

 .(ْ)كقع موقع ا١تضمرة كا١تكنيات"
يف معرض حديثو عن اٟترؼ كما ٯتيزه عن  - ، بٌُت  كاستنادنا على رأيو يف صدر ا١تسألة

كاستثٌت حركؼ النداء مبيننا استغناء ا١تنادل  أف اٟترؼ ال يأتلف منو مع االسم كالـ، -ه غَت 
 .(ٓ)فعالن يراد ألف مثىٌ ؛ ْترؼ النداء 

 

 مـــبػـى انفـاص : 
كعند  ٖتدث ابن السراج عن ىذا العامل ٖتت قسم األٝتاء اليت تعمل عمل الفعل ،     

الفعل، ىو الذم ٬ترم على فعلو كيطرد القياس اسم الفاعل الذم يعمل عمل  " شرحو قاؿ:
 .(ٔ)فيو"

                                 
 ِْٔ/ُ؟  اإلنصاؼ مسألة ا١تنادل ا١تفرد العلم معرب أك مبٍت انظر  (ُ)

أف يضبط -ىنا-كالذم يناسب سياؽ الكالـ ،بتنوين الضم ، كىو خطأ مطبعي -يف منت األصوؿ -كرد اللفظ   (ِ)
 .]الطويلى[؛ فيصبح بالفتحة

 ِّّ/ُ األصوؿ  (ّ)

 ّّّ/ُا١تصدر نفسو   (ْ)

 ُْ/ُا١تصدر نفسو انظر  (ٓ)

 ُِِ/ُا١تصدر نفسو  (ٔ)
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 سبب عمل اسم الفاعل: ( أ
" اسم الفاعل أعمل ٔتضارعتو الفعل إذ كاف أصل األعماؿ  :أفابن السراج  بٌُت      

  لألفعاؿ كأصل اإًلعراب لألٝتاء.
ا ،كما تقوؿ: كتقوؿ: مررت برجل ضارب أبوه زيدنا ت ، كمرر  مررت برجل يضرب أبوه زيدن

ـ ـ الناس أخوه كما تقوؿ: زيد يكرً ج أبوه كتقوؿ: زيد مكرً ج أبوه كما تقوؿ: يدحًر برجل مدحًر 
 .(ُ)ج أبوه عمرنا، كما تقوؿ: يستخرج "، كزيد مستخًر  الناس أخوه

فأصل اإلعماؿ لألفعاؿ، أما األٝتاء فاألصل فيها أهنا معٌرضة للعوامل، كال تعمل إال 
، كإ٪تا عمل اسم الفاعل ١تضارعتو)مشاهبتو(الفعل ا١تضارع ، كلكن  بالنيابة عن الفعل أك اٟترؼ

 بشركط.
 شروط عمل اسم الفاعل:  ( ب

 : فقاؿ، للحال أو االستقبال أف اسم الفاعل يعمل إذا كاف بٌُت     
ما أنت فيو أك ا١تستقبل كمعٌت الفعل  (بضارب)، إذا أردت (ازيدن  ىذا ضاربه ) " تقوؿ:

، (غالـ زيد) ، تريد بو معٌت ا١تضي فهو ٔتعٌت:(ىذا ضارب زيد)فإذا قلت:  ،ا١تضارع لو
كىن ضاربات  كىم ضاربو زيدو )، (ك٫تا ضاربا زيدو  ) ،(أمس ىذا ضارب زيدو )كتقوؿ:
كل ذلك إذا أردت بو معٌت ا١تضي، دل ٬تز فيو إال ىذا، يعٍت اإلضافة كا٠تفض، (،أخيك

كاف   ( ازيدن  غالـه ) ترل أنك لو قلت:  ، أال(غالـ عبد ا كأخو زيد)ألنو ٔتنزلة قولك: 
ا؛ ألنو اسم كليست فيو مضارعة للفعل   فكذلك اسم الفاعل إذا كاف ماضين ٤تاالن 

لتحقيق اإلضافة كإف األكؿ يتعرؼ بالثاين، كال ٬توز أف تدخل عليو األلف كالالـ 
كما   (عليف)كإ٪تا يعمل اسم الفاعل الذم يضارع  ( الغالـ)كتضيفو كما دل ٬تز ذلك يف 

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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 قاؿ: حيث ا جرل ٣ترل ا١تضارع يف اٟتاؿ كاالستقباؿ ؛كىو كذلك عند سيبويو يعمل إذ
فًإذا حٌدثت  (.اا غدن ىذا يىٍضًربي زيدن ) :كعمليو مثلي  فمعناه (،اا غدن زيدن  ىذا ضاربه ) قولك:" 

، فمعناه (ىذا ضاربه عبدى ا الساعةى )حُت كقوًعو غًَت منقطعو كاف كذلك. كتقوؿ: يفعن فعلو 
د  (كاف  زيده ضاربان أباؾ)ك (،ا الساعةى يىضرب زيدن  ىذا) :كعمليو مثلي  ا ٖتي ا عن ث أيضن ، فًإ٪ت 

 ،(كاف يىضرب أباؾ) فمعناه كعمليو كقولك: ،(اا زيدن كاف ميوىافقن )ك ،حاؿ كقوعو يفات صاؿ فعلو 
 .(ُ)"االعمل كا١تعٌت منو نن  يف فهذا جرل ٣ترل الفعل ا١تضارع .(ايواًفقي زيدن )ك

ما كاف للماضي  أفٌ  ، ال يعمل كاحتج لذلك ابن السراج أما ما كاف للمضي فهو عند
، (ِ)كقد تابع يف ذلك سيبويو يصلح فيو إال اإلضافة كا٠تفض، أم ال ؛( غالـ زيد)فهو ٔتنزلة 
ا الذم يرل أف اسم الفاعل يعمل للمضي ٤تتجن  كخالف الكسائي   ، (ّ)د يف عبارتوككافق ا١تربٌ 

ه  }:ذلقولو تعا :٨تو، اسم الفاعل يف بعمل ُُ  . (ْ){ةِٱلَِِۡصيِد  ذَِر َعۡيٍِ  َبَِٰصٞط َوََكُۡت
ألنو على حكاية اٟتاؿ؛ كا١تعٌت: يبسط ذراعيو؛ بدليل:  ؛حجة لو يف ذلك ال ك 

 .(ٓ)}كنقلبهم{ ، كدل يقل كقلبناىم
 
 :اسم الفاعل واالعتماد 

 :-( منطلق زيد:)٨تو ،يف - قاؿ ابن السراج       
ا)فًتفع  ا يف موضع )ينطلق(،" فإف أردت أف ٕتعل منطلقن  على أنو فاعل   (منطلقػ)ب (زيدن

كما أشبهو على  (،منطلق) أف يعتمد اسم الفاعل كىو قبح إاٌل  ، (ينطلق زيد)كأنك قلت:
مررت ) ٨تو قولك:، شيء قبلو، كإ٪تا ٬ترم ٣ترل الفعل إذا كاف صفة جرت على موصوؼ 

(، أبوه قائمه  زيده )٨تو قولك:، يكوف مبنيًّا على مبتدأ)قائم( أك بػ، ارتفع )أبوه( ( برجلو قائمو أبوه

                                 
 ُْٔ/ُالكتاب   (ُ)

 ُُٕ/ُانظر ا١تصدر نفسو   (ِ)

 ُْٖ/ْانظر ا١تقتضب   (ّ)

  ُٖ : الكهف  (ْ)

 ُٓٗ/ّ أكضح ا١تسالك إذل ألفية ابن مالك انظر  (ٓ)
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، تشبيهنا هبذا إذا اعتمد )قائم( على شيء (خارج أخوؾ أ ك قائم أبوؾ، أ) كحسن عندىم:
 .(ُ)قبلو "

تناكؿ ابن السراج عمل اسم الفاعل مبيننا أنو يعمل إذا اعتمد على شيء قبلو كوقوع اسم 
أك  ،(أبوه قائمه  زيده  )٨تو: أك كقع خربنا ١تبتدإو، ،( ئمو أبوهمررت برجلو قا)  ٨تو:، الفاعل صفة

 .( خارج أخوؾ أ) ، ك( قائم أبوؾ أ ) ٨تو: سيبق باستفهاـ،
 :قائالن  ،على قبحأجازه  من غَت اعتماد،أجاز ابن السراج إعماؿ اسم الفاعل يف الرفع ك 
لو ما يعتمد عليو البتة فهو كليس قب (بقائم) افأردت أف ترفع زيدن  ،( قائم زيد :)إذا قلت "

 .(ِ)قبيح، كىو جائز عندم على قبحو"
أما يف  ،(ّ)موافق ١تذىب الكوفيُت ابن السرج بإجازتو عمل اسم الفاعل من غَت اعتمادك 

:" ككذلك ا١تفعوؿ ال يعمل فيو اسم قائالن  ،(ْ)ا ١تذىب البصريُتالنصب فاشًتط االعتماد موافقن 
ا عمرك شيء قبلو، ٨تو: ضارب كقاتل، ال تقوؿ: ضارب بكرن الفاعل مبتدأ غَت معتمد على 

 على ا بو، ال ٬توز أف تعملو عمل الفعل حىت يكوف ٤تموالن كترفع عمرن  (بضارب)ا فتنصب بكرن 
 .(ٓ)" ابكرن  غَته، فتقوؿ: ىذا ضاربه 

 اٞتوانب التالية: برزت ىذه ا١تسألة كمن خالؿ دراسة
  ٌعل الذم ىو األصل يف العمل.اسم الفاعل إ٪تا عمل ١تشاهبتو الف أف 
  ٌلألٝتاءكأصل اإلعراب  ، أصل اإلعماؿ لألفعاؿ د أفٌ أك. 
  ٌابن السراج يشًتط لعمل اسم الفاعل أف يكوف للحاؿ أك االستقباؿ. أف 
  ٌا على شيء قبلو.ابن السراج يشًتط يف عمل اسم الفاعل النصب أف يكوف معتمدن  أف 
  ٌا من غَت اعتماد على شيء فع اسم الفاعل اٝتن أف ير  - على قبح -ابن السراج ٬تيز أف

 قبلو.

  

                                 
 َٔ/ُاألصوؿ   (ُ)
 َٔ/ُا١تصدر نفسو   (ِ)

 َُّٖ/ّرتشاؼ الضرب ا انظر  (ّ)

 َُِٖ/ّ ا١تصدر نفسو انظر  (ْ)

 َٔ/ُاألصوؿ   (ٓ)
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 ذسـانًظ : 
 قاؿ ابن السراج:    

:  مثلو لألزمنة الثالثة ٍتى ألف الفعل اشتق منو كبي  ؛" اعلم: أف ا١تصدر يعمل عمل الفعل
إذا كاف )زيد( ( ا عمرن  ب زيدو عجبت من ضرٍ ) ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل، نقوؿ من ذلك:

كإف شئت نونت ا١تصدر  ،(ُ)؛ إذا كاف )زيد( مفعوالن (كعمره  زيدو ب بت من ضرٍ عج)ك ، فاعالن 
عجبت من )فقلت: ؛   كاف أك مفعوالن كأعربت ما بعده ٔتا ٬تب لو لبطالف اإلضافة فاعالن 

عجبت من : )كتدخل األلف كالالـ على ىذا فتقوؿ ،(ا بكره زيدن  ا، كمن ضربو بكرن  زيده  ضربو 
٬تتمعاف  ألهنما ال ا( من أجل األلف كالالـ،وز أف ٗتفض )زيدن ال ٬ت ،(ا بكره الضرب زيدن 

 .(ِ)" كاإلضافة كالنوف كالتنوين
، ألنو أصل الفعل؛ -أم ينوب عنو -عمل الفعل  أف ا١تصدر يعملفيفهم من كالمو 

 .كما ىو مذىب البصريُت كالفعل مشتق منو،
 ، اًمن ضىٍربو زيدن عجبت  "ػػلو بػ ٦تثالن  ،كبالرجوع للكتاب تبٌُت أف سيبويو أنابو عن الفعل 

ا بكره، كمن ضٍربو زيده عمرنا ،إذا كاف  اأىنٌو يىضرب زيدن  :فمعناه ، كتقوؿ عجبت من ضٍربو زيدن
 .(ّ)"ىو الفاعل ، كأنو قاؿ: عجبت من أنو يضرب زيده عمرنا ، كيضرب عمرنا زيده 

أما اسم  ،ظاىر كمفعوؿفاعل فيو ا١تصدر لكنو فٌرؽ بينو كبُت اسم الفاعل، مبيننا أف 
ا خالف ىذا االسمى " ؛ فقاؿ: الفاعل فال ٭تتاج فيو إذل إظهار الفاعل ألنو مضمر فيو  الذمكإ٪ت 

رل الفعل ا١تضارع  فقد جئت  (ىذا ضاربه ) ، ألٌنك إذا قلت: كمفعوالن أىف  فيو فاعالن  يفجرل ٣تى
، فا١تصدري ليس بالفاعل  ذكر الفاعلى فًإن ك دل ت (بو عجبتي من ضرٍ )بالفاعل كذكرتىو، كإذا قلت:

فلذلك احتجتى فيو إذل فاعل كمفعوؿ كدل ٖتتج حُت قلت:  كإف كاف فيو دليله على الفاعل،
 .(ْ)ضارب ىو الفاعل " يفإذل فاعل ظاىر، ألف  ا١تضمر  (اىذا ضاربه زيدن )

 يث قاؿ: ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ ا١تعلل، كقارف بُت ا١تصدر كاسم الفاعل: ابن مالك ، ح
                                 

فيكوف  (كعمره  ب زيدو عجبت من ضرٍ )ك ،ىو الفاعل يف ا١تعٌت (زيد)، فيكوف (عمرنا ب زيدو عجبت من ضرٍ )أم (  ُ)
 كقد بينو ابن السراج يف الفرؽ بُت اسم الفاعل كا١تصدر كما سيأيت. ؛ىو ا١تفعوؿ يف ا١تعٌت (زيد)

 ُّٕ /ُاألصوؿ  (ِ)

  ُٖٗ/ُالكتاب  (ّ)

 ُٖٗ/ُا١تصدر نفسو   (ْ)
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فلم يتقيد عملو بزماف دكف زماف  ، ألنو أصل كالفعل فرعو ؛عمل ا١تصدر عمل الفعل "
ٓتالؼ اسم الفاعل  ألنو أصل لكل كاحد منها، ؛بل يعمل عمل ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل

 .(ُ)"فتقيد عملو ٔتا ىو شبهو كىو ا١تضارع ، فإنو عمل للشبو
 مل ا١تصدر فيها عمل الفعل:موضعُت يع -من بعد -كقد حدد النحاة 

ا( منصوب بػ)ضربنا( لنيابتو  أحد٫تا: أف يكوف نائبنا مناب الفعل، ٨تو:) ضربنا زيدنا (، فػ)زيدن
 مناب الفعل) اضرب(.

 .(ِ)كثانيهما: أف يكوف ا١تصدر مقدرنا بػ)أٍف( كالفعل، أك بػ)ما( كالفعل
عمل ا١تاضي كاٟتاضر كأعملوه عمل فعلو دكف التقيد بزماف دكف زماف، بل يعمل 

 كا١تستقبل؛ ألنو أصل لكل كاحد منها، كلكن جعلوا لو شركطنا:
 أحدىا: أف يكوف مظهرنا، فلو أيضمر دل يعمل خالفنا للكوفيُت.

 كثانيها: أف يكوف مكبٌػرنا ، فلو صيغر دل يعمل.
كثالثها: أف يكوف غَت ٤تدكد فلو حيد بالتاء دل يعمل، فال يقاؿ:)عجبت من ضربتك 

ا(.زي  دن
ا ( ؛  كرابعها: أف يكوف غَت منعوت قبل ٘تاـ عملو، فال ٬توز:)أعجبٍت ضٍربيك ا١تربح زيدن

 ألف معموؿ ا١تصدر ٔتنزلة الصلة من ا١توصوؿ فال يفصل بينهما.
 .(ّ)كخامسها: أف يكوف مفردنا

 أما عن أثر ىذا العامل عند ابن السراج:
 يؤكدل الفعل، كىذا ٦تا فقد احتج على إعماؿ ا١تصدر عمل الفعل بأنو أص 

أف ا١تصدر ٬توز أف يضاؼ إذل : "  مبينناكبُت اسم الفاعل  بُت ا١تصدر نزعتو البصرية، كفٌرؽ
ىو  (زيد)، فيكوف (عمرنا ب زيدو عجبت من ضرٍ :)تقوؿ الفاعل كإذل ا١تفعوؿ؛ ألنو غَت٫تا،

عوؿ يف ا١تعٌت كال ىو ا١تف (زيد)فيكوف (، كعمره  ب زيدو عجبت من ضرٍ )ك ، الفاعل يف ا١تعٌت

                                 
 َُٔ/ّشرح التسهيل  (ُ)
 ّٗ/ ّانظر شرح ابن عقيل   (ِ)

 ُٔ -ٓٓ/ ُُ،كالتذييل كالتكميل َُٔ/ ّ، كشرح التسهيل ّّٓ -ّّْ/ ِانظر شرح األمشوين   (ّ)
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فاعل؛ ألنك  (زيد)، ك(زيدو  عجبت من ضاربً ) ٬توز ىذا يف اسم الفاعل، ال ٬توز أف تقوؿ:
 .(ُ)كذلك غَت جائز" ،تضيف الشيء إذل نفسو

 كدل يستخدـ  - كيفهم من كالـ ابن السراج أف ا١تصدر يعمل عمل الفعل مفردنا منوننا
الفاعل، كا١تفعوؿ، كيعمل يف األزمنة الثالثة ا١تاضي كمضافنا إذل  -يف أمثلتو إال مصادر مفردة 

 كاٟتاضر كا١تستقبل.
  كما ىو كاضح يف صدر ا١تسألة-(ِ)إعماؿ ا١تصدر الى بأؿأشار إذل كذلك- 

٦تا يدؿ على جوازه عنده  كإ٪تا نصب بإضمار فعل (ّ)كاستحسن قوؿ من قاؿ بعدـ عملو
: إذا قلت: : "قائالن  إ٪تا نصبتو بإضمار فعل، ألف الضرب ال (ا زيدن أردت الضرب  ) كقاؿ قـو

 .(ٓ)" كىو عندم قوؿ حسن (ْ)ينصب
 كحكى قـو أف العرب قد كضعت  (ٔ)أشار إذل إعماؿ اسم ا١تصدر": عند الكوفيُت قائالن

 من إطعامك". يريدكف: )عجبت من طعامك طعامنا(، : األٝتاء يف مواضع ا١تصادر فقالوا
 عر:األكؿ قوؿ الشا كذكر شاىدين ،

        
  

                                 
  ِٓ/ُاألصوؿ (ُ)
 كافقو على ذلك فعلٌتو أف األلف كالالـ زائدة كالذم كاليت،كمن  ،ُِٗ/ُانظر الكتاب كىو مذىب سيبويو،(  ِ)

،كاأللف كالالـ ٔتنزلة ُٔ/ّ انظر ٫تع ا٢توامع كالتعريف يف ىذه األشياء بغَت )أؿ( إذ ال ٬تتمع على االسم تعريفاف،
 َُٓ/ٓ التنوين،   انظر البحر ايط

 ََٓ/ٓ انظر البحر ايط  .نسب  أبو حياف ىذا القوؿ للكوفيُت(  ّ)

  ُِٖ/ٖمن أنكر عمل ا١تصدر  كفيو األلف كالالـ ، فلخركجو عن شبو الفعل.   انظر خزانة األدب للبغدادم   (ْ)

 ُّٕ/ُ األصوؿ  (ٓ)

على معٌت ا١تصدر، كنقص عن حركؼ فعلو لفظان كتقديران من غَت تعويض كسالـ ككالـ،  دؿٌ  ىو ما (  اسم ا١تصدر:ٔ)
 ُٓ.  انظر اللباب يف قواعد اللغة . كمثلهما عطاءفقياس مصدر٫تا تسليم كتكليم
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 (ُ)أظليمى إف مصابكم رجالن   ***  أىدل السالـ ٖتية ظلمي 
 (ِ)كبعد عطائك ا١تئة الرتاعا      كالثاين قوؿ اآلخر:    

 (ّ)كأٌكؿ الثاين بقولو: أراد: بعد عطائك إف إصابتكم ، : أراد كأٌكؿ األكؿ بقولو:
يركف إعماؿ اسم ا١تصدر  ذين الكتأكيلو اسم ا١تصدر يدٌؿ أنو ٯتيل إذل مذىب البصريُت ال

 .؛ لذلك أٌكلو با١تصدر، كا١تصدر يعمل عمل فعلوإال يف الضركرة 
 

 مـؼـى انفــاص : 
ا عند ذكره الضرب الثاين من  يف معرض ذكره للعوامل، -قاؿ ابن السراج         كٖتديدن

. .عمل الفعل.كاألٝتاء اليت تعمل  ، " أف يعمل االسم ٔتعٌت الفعل : -أضرب االسم العامل
 .(ْ)كأٝتاء ٝتوا الفعل هبا"

" موضع ىذه األٝتاء من الكالـ يف األمر كالنهي، فما كاف فيها يف معٌت  :-أيضنا -كقاؿ
 .(ٓ)تعدل " متعدو  ، كما كاف منها يف معٌت فعلو  ما ال يتعدل من األفعاؿ فهو غَت متعدو 

 .(ٔ)كذكر أف ٚتيع ىذه األٝتاء ال تتصرؼ تصرؼ الفعل 
.فيف  هم من كالـ ابن السراج أنو ينيب أٝتاء األفعاؿ عن أفعا٢تا يف التعدم كاللزـك

                                 
 ،بضم ا١تيم )أ ظليمي ( ككذا نسبو يفُٗللحارث بن خالد ا١تخزكمي يف ديوانو ص البيت من ْتر الكامل، كىو   (ُ)

..(،كنسب آلخرين كأ،ي لكن أكرده بركاية أخرل ،ْْٓ/ ُاألدبخزانة   ٔٔدىبل اٞتمحي يف ديوانو ص  )أظلـو
(؛اسم امرأة منادل مرخم، ك٢تذا البيت قصة ملخصها أف ىذا البيت أينشد أماـ ا٠تليفة الواثق ك)ظليم( أك) ظلـو

فاعًتض بعض اٟتاضرين زاعمنا أف ضبط )رجالن (خطأ كأف الصواب: )رجلي( ريفع خربنا لػ)إٌف(، كاختلف فيو يف ذلك 
بيت حىت يتم بقولو: )ظلم(.انظر معجم األدباء اجمللس؛ فأيت با١تازين ؛فبُت أف خرب)إف( كلمة )ظلم( إذ ال معٌت لل

ِ/ٕٓٗ.)  . كالشاىد فيو إعماؿ ا١تصدر عمل الفعل؛ فينصب )رجالن

[ عمَت بن شييم، عجز بيت للقطامي  (ِ) ،كىو من ْتر الوافر، قالو يف مدح زفر بن كصدره: ]أكيٍفرنا بعدى رٌد ا١توًت عٍت 
فقد عمل اسم ا١تصدر الذم ىو "عطاء" عمل   فيو قولو: "عطائك ا١تئة"كالشاىد  ،ّٕانظر ديوانو ص اٟتارث الكال،ي .

ا١تفصل انظر شرح  الفعل، ألنو ٔتعٌت "اإلعطاء"، فنصب مفعولُت، األكؿ قولو "ا١تئة"، كالثاين ٤تذكؼ، تقديره: "إيٌام".
 ّٕ/ُيعيش البن

 َُْ-ُّٗ/ُاألصوؿ  (ّ)

 ِٓ/ُا١تصدر نفسو   (ْ)

 ُُْ/ُا١تصدر نفسو   (ٓ)

 ُِْ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ٔ)
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فعملت عملهما ، كدل ٕتاكز، كتقـو مقاـ  ،األمر كالنهي أنو ٝتي هباذكر سيبويو قد ك 
 .(ُ)فعلهما

 .(ّ)، كابن ىشاـ (ِ)ك٦تن أشار إذل نيابة اسم الفعل عن الفعل من ا١تتأخرين: ابن مالك
فيظهر يف منعو تصرؼ عمل ىذه األٝتاء لعدـ ابن السراج ىذا العامل  عند أما عن أثر 

تصرفها ؛ ألهنا ٤تمولة على الفعل كمنحطة عن مرتبتو ؛ لذلك ال يقدـ عليها معموالهتا فلم 
 كما سيأيت بيانو يف مبحث التقدمي كالتأخَت، ،(ْ)عليها أٝتاء األفعاؿتقدـ مفعوالت  ٬تيز

  : عندما كجو اآلية (ٓ)الفعل عليو مسألة تقدمي معموؿ اسم

ِ َعنَۡيُكۡه  }  .(ٔ){ كَِتََٰب ٱَّللا
 
 

 شف:ـٍ انحـم انُبئت ػـبيـانؼ ثبَٛاب: 
 

 

 المضاف ( اف إليهـر في المضـل الجـامـع ( : 

 قاؿ ابن السراج:   
تكوف ٔتعٌت : يعمل االسم ١تعٌت اٟترؼ كذلك يف اإًلضافة، كاإًلضافة تكوف على ضربُت" 

دار )، ك(غالـ زيدو ) فنحو قولك:، فأما اإًلضافة اليت ٔتعٌت الالـ (،من) كتكوف ٔتعٌت الالـ
  .(ٕ).."(كدار لعمرو )ك (غالـ لزيدو )، أال ترل أف ا١تعٌت: (كعمرو 

                                 
 ِّْ/ُانظر الكتاب  (ُ)

 ُّٕٖ/ّانظر  شرح الكافية الشافية   (ِ)

 ٕٓ/ْانظر  أكضح ا١تسالك   (ّ)

 .٥تالف ١تذىب الكوفيُت ، كالفراء ، مؤيد ١تذىب البصريُت -يف ىذه ا١تسألة -كىو هبذا الرأم(  ْ)
 ّٓ-ّْ كائتالؼ النصرة ،ُٖٓ-ُْٖ/ُانظر اإلنصاؼ

 من ىذا البحث. َُّص ظر  ان  (ٓ)

 ِْالنساء :   (ٔ)

 ّٓ/ُاألصوؿ   (ٕ)



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

85 

٨تو ، فهو أف تضيف االسم إذل جنسو ؛ ( من )اإًلضافة اليت ٔتعٌت  أما :"-أيضنا-كقاؿ 
، فأضفت كل كاحد كبابنا من حديدو ،  ثوبنا من خزٍّ  :يد، تر (باب حديدو )ك (ثوب خزٍّ )قولك: 

 .(ُ)" جنسو الذم ىو منو منهما إذل
كيعمل عملو ، أف ا١تضاؼ ينوب عن حرؼ اٞتر  - أعاله - فيفهم من كالـ ابن السراج

 أـ، أم غالـ لزيدو (؛ غالـ زيدو )٨تو: ، سواء أكانت اإلضافة ٔتعٌت الالـ  ، يف ا١تضاؼ إليو
 . أم ثوب من خزو  ، ( ثوب خزو ) ٨تو:)ًمن(، إذل جنسو اليت ٔتعٌت  إضافة الشيء
-كا١تضاؼ ال يشبو الفعل  ،القياس أال يعمل من األٝتاء إال ما أشبو الفعل  كقد كاف

غالبنا
لذلك  ،لو يف عمل اٞتر الفعل الحظٌ ألف  كلو أشبهو دل يعمل يف ىذا ا١توضع ؛ ،-(ِ)

كحرؼ اٞتر عامل كما أف  ، وا تضمنو معٌت حرؼ اٞترعن معٌت الًتكيب فاكتشف ْتث النحاة
 كيدؿ لو اتصاؿ الضمائر بو كال ، فعمل عملو ،فناب ا١تضاؼ مناب حرؼ اٞتر؛  الفعل عامل

 أنو بعد استطراده عن ا١تضاؼ، - عند ابن السراج -، كيؤيد ىذه النظرة  (ّ)تتصل إال بعاملها
: لسابق،تدؿ على التربير ا كلية)توجيهية(  ختم بقاعدة   قائالن

ض للعوامل من األفعاؿ بل ىو ا١تعرٌ  ، كال يف اٟترؼ كاعلم أف االسم ال يعمل يف الفعل، "
 .(ْ)كاٟتركؼ"

ك٦تن تبع ىذا  يف إنابة ا١تضاؼ عن حرؼ اٞتر، (ٔ)كا١تربد ،(ٓ)كابن السراج على رأم سيبويو
 . (َُ)كابن ىشاـ، (ٗ)،كابن عقيل(ٖ)، كابن يعيش(ٕ)الرأم من ا١تتأخرين: ابن مالك

                                 
 ْٓ-ّٓ/ُاألصوؿ   (ُ)

 ذكرت غالبنا احًتازنا من األٝتاء اليت تعمل عمل الفعل لشبهها بو،كا١تشتقات ا١تذكورة يف ا١تبحث السابق.  (ِ)

 ُِْ/٫ِتع ا٢توامع   (ّ)

 ْٓ/ُاألصوؿ   (ْ)

 ٕٔ/ّ، كأكضح ا١تسالكُِْ/٢ِتمع، كاُْٗ/ُانظر الكتاب باب اٞتر  (ٓ)

 ُّْ/ْ، كَٔ/ّانظر ا١تقتضب  (ٔ)

  ِٕٗ/ُانظر شرح التسهيل   (ٕ)

 ُٕٗ/ِانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ٖ)

 ّْ/ّانظر شرح ابن عقيل   (ٗ)

 ٕٔ/ّانظر أكضح ا١تسالك   (َُ)
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 ،(ُ)٥تالف لألخفش الذم يرل: أف العامل يف ا١تضاؼ إليو معنوم كىو اإلضافةىو ك 
 .(ِ)إف العامل فيو حرؼ جر مقٌدر ك٥تالف لرأم ابن اٟتاجب القائل:

كما ذىب إليو -كالذم يظهر أف العامل يف ا١تضاؼ إليو ىو ا١تضاؼ نيابة عن حرؼ اٞتر
العامل معنوم كىو اإلضافة فاللفظي مقٌدـ على  إفاؿ ألف من ق ؛ كذلك – ابن السراج

؛ فذلك ال يصح ؛ ألنو يؤدم إذل حذؼ  العامل حرؼ جرٍّ مقدرو  إف ، كمن قاؿ: ا١تعنوم
 .(ّ)يف ضركرة أك كالـ نادر حرؼ اٞتر ، كإبقاء عملو ، كذلك ال ٬توز إال

١تضاؼ نائبنا عن لذلك جعل ا -غالبنا -يعمل لعدـ مشاهبتو الفعل كال، كا١تضاؼ اسم 
الذم يعمل أصالةن إف ، كيف ذلك ٤تافظة على قواعد العامل ؛ حيث  ينا عملوحرؼ اٞتر مؤد  
 الفعل كاٟترؼ.

أما أثر ىذا العامل يف آراء ابن السراج ، فيظهر يف قولو بنيابة العوامل عن بعضها، 
 بيانو. يف عدـ جواز تقدمي ا١تضاؼ إليو على ا١تضاؼ كما سيأيت -أيضنا -كيظهر

  

                                 
 ِِٔ/ُانظر معاين القرآف لألخفش  (ُ)
 ُِْ/ِ، كا٢تمع ْٖٓ/ِانظر أمارل ابن اٟتاجب (ِ)

 ُُٕ/ِانظر شرح ٚتل الزجاجي البن عصفور  (ّ)









 انفظم انثبَٙ :

 
 أثش انؼـبيم فٙ ثؼـض انزشاكٛت انُحٕٚخ

 
 ويضم مبحثين:

 
 ديم والتأخير.ـالعامل في التق أثرالمبحث األول:     
 

 ف.ـطـالعامل في الع أثرالمبحث الثاني:     
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 ٛش.ـذٚى ٔانزأخـم فٙ انزقـبيـانؼ أثشانًجحث األٔل:     
 

 -كلكنو ٮتضع لقوانُت النحاة ا١تبنية  حرية التعبَت يف الكالـ العر،ي ، يتيح التقدمي كالتأخَت
 فتارة ٬تيز النحاة التقدمي كالتأخَت كتارة ٯتنعونو. على نظرية العامل ، - يف أغلبها

: - يف التقدمي -كقد كضع ابن السراج   قاعدة كلية مبنية على العمل قائالن
 كاف خربنا ١تبتدأ سول ما فعله متصرؼه أك ما عمل فيو كأما ما ٬توز تقدٯتو فكل " 

 .(ُ)"استثنيناه
 كمن ىذه ا١تسائل ا١تبنية على قضية العامل اآليت: كتناكؿ ىذه القضية بشيء من التفصيل،

 ٕل:ـهٗ انًٕطـذٚى انظهخ ػـرق 

 كأٍف، ، الذم :٨تو،  كذلك ألهنا كبعضو،؛ ال ٬تيز ابن السراج تقدمي الصلة على ا١توصوؿ 
حيث ينقل الفعل إذل اسم الفاعل ففي  الالـ إذا كانت ٔتنزلة الذم فصلتها كصلتو،كاأللف ك 

 ك٦تا أكرده يف ذلك معلالن بالعامل قولو: القائم،: تقوؿ (الذم قاـ)
دل ٬تز أف تقوؿ: أىذكرنا  (أىأىٍف تلد ناقتكم ذكرنا أىحب  إليكم أىـٍ أينثى) ".. ككذلك إذا قلت: 

 ( أىفٍ  )كتلدي يف صلة  ( تلدي  )العاملي فيو  (ذكرنا)ألف  ؟ إليكم أـ أينثى أىأٍف تلد ناقتكيم أىحب  
ال ٬توز أف يتقدـ ما يف صلتها عليها، لو قلت: ،  (أىف نفعلى )ككذلك ا١تصادر اليت يف معٌت 

ا أينثى  .(ِ)"( كالدةو )على  (ذكرنا)جاز أىف تقدـ  ، ما؟أىكالدةي ناقتكم ذكرنا أىحب  إليكم أـ كالدهتي
 فقاؿ: ؛ كسبق سيبويو إذل منع اإلعماؿ يف الصلة ا١تتقدمة

تاجيها أحب  إليك أـ إليك أـ أنثى، كأنٌو قاؿ: أىذىكىره نً  ناقتك أحب   تلدى  كتقوؿ: أىذىكىره أفٍ " 
  -ىنا  -بالفعل، فال عىمىلى لو  )الذم(بو يىتم  االسمي كما يتم   (تىًلدي )اسمه، ك (تىًلدى  أىفٍ ػ)أنثى. ف

 عمل. )الذم(ليس يكوف لصلًة  كما
، كأنو قاؿ: أزيده ضرٍ  يضربو أفٍ  كتقوؿ: أزيده  ، عمرو  بي عمرك أىمثىلي أـ ًبٍشره ك إياه أمثلي أـ بشره

عليو، كدل يػينػٍزىٍؿ منزلة يػىٍفعلي، فكأىنٌو قاؿ: أزيد ضاربيو خَته أـ بشر.  مبٍتي  (أمثلي )فا١تصدر مبتدأ ك
بالفعل إذ كاف صلةن لو، كما دل  (زيده )جعلتو اٝتان، كدل يىلتبس كذلك ألنك ابتدٍأتو كبنيت عليو ف

                                 
 ِِِ/ِاألصوؿ   (ُ)

 ِِْ/ِا١تصدر نفسو   (ِ)
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ضىرىبو، كالفعل  الذممعٌت  يف، إالٌ أٌف الضاربيو  يلتبس بو الضاربيو حُت قلت: زيده أنت الضاربيو
ـي ىذه األٝتاء  (ُ) .."فالفعل ال يلتبس باألكؿ إذا كاف ىكذا  ، ٘تىا

ٔتعٌت )إف فعل( أك )أف يفعل( ١تا تقدـ عليو  جواز نصب ا١تصدر  الذمابن السراج كمنع 
 ": نصبنا بأعجبٍت فهو  (اليـو)إف جعلت  ، عمرنا ب زيدو ضرٍ  كتقوؿ:أعجبٍت اليوـى من صلتو قائالن

كزيد كعمرك  (أف ضرب)، كذلك ألف الضرب يف معٌت  جيد، كإف نصبتو بالضرب كاف خطأن 
، كال  فال ٬توز أف ينصب ما قبلو (،فعلأف ي)أك (إف فعل)من صلتو فإذا كاف ا١تصدر يف معٌت 

 .(ِ)" ، كال يقدـ بعض االسم على أكلو يعمل إال فيما كاف من ٘تامو فيؤخر بعض االسم
 .(ّ)على رأم ا١تربد كعبارتو اآلنف الذكريف نصو السراج  ابن كقد عٌوؿ

لصلة على عدـ جواز تقدمي ا حينما عٌقبابن جٍت  ك٦تن قاؿ هبذا الرأم بعد ابن السراج
 .(ْ)ا١توصوؿ كال يف شىٍيء قبلو " يف" كال تٍعمل الص لىة  : على ا١توصوؿ قائالن 

ك)أف( موصولة كما يف حيز " :)عسى( أف كالفعل قاؿ يف خرب، حيث كمثلو عند العكربم 
 .(ٓ)"الصلة ال يتقدـ على ما يعمل فيو

 }:قولو تعاذل توجيهو تقدـ الظرؼ)فيو(يف -ابن السراج عند -كمن أثر ىذه ا١تسألة
ِِديَي  ََٰ ْ فِيٍِ وَِي ٱمزا  ِ كذكر أف بعض  يف الصلة، ز أف ٕتعل )فيو(٬توٌ  أنو ال(ٔ){ ٢٠َوََكًُ

كأهنما تدخل على األٝتاء ،ليستا يف معٌت الذم  -ىهنا-مشائخ البصريُت يقوؿ األلف كالالـ 
ا١تعٌت دل ٬تز أف يعمل كمىت كانت هبذا  كأجاز أف يقدـ عليها إذا كانت هبذا ا١تعٌت، للتعريف،

 .إذل عامل فيها دخلت عليو يف شيءو فيحتاج )فيو( ما
مبيننا أنو قوؿ الكسائي لكنو دل  ،(ككانوا فيو زاىدين من الزاىدين: )لو ابن السراج بقولوكأكٌ 

                                 
 ُُّ/ُالكتاب   (ُ)

 ُّٗ/ُاألصوؿ   (ِ)

 ُٕٓ/ْانظر ا١تقتضب   (ّ)

 ُِْاللمع   (ْ)

 َِّالتبيُت   (ٓ)

  َِيوسف:  (ٔ)
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 . (ُ)يفسر ىذا التفسَت
من العرب  و غَت مسموعمبيننا أنٌ  ابن السراج إجازة الكسائي لػ)نعم فيك الراغب زيد( كردٌ 

الن أنو ليس لو كمعل   ٬توز البتة كال تأكيل لو ، )فيك( من صلة الراغب فهذا ال من قٌدر أفٌ  كأفٌ 
 .(ِ)تقدمي الصلة على ا١توصوؿ

:  ، الن أنو يف صلتوكذلك منع تقدمي الفاعل كا١تفعوؿ الذم مع ا١تصدر عليو معل   قائالن
عوؿ الذم مع ا١تصدر على ا١تصدر؛ ألنو يف كاعلم: أنو ال ٬توز أف يتقدـ الفاعل كال ا١تف"

ا دخوٍ دارى ) صلتو، ككذلك إف ككد ما يف الصلة أك كصف، لو قلت: ، (كعمرو  ؿي ؾ أعجب زيدن
القوؿ ّتواز  من كىذا خالؼ ما نسبو لو السيوطي ،(ّ)"بالدخوؿ كاف خطأن  (الدار)فتنصب 

 .(ْ)( زيدو  ا ضىٍربي يعجبٍت عمرن ) ٨تو: ،  يف ،تقدمي ا١تفعوؿ على ا١تصدر
الصالة أف تقيمى خَت لك، يف  ٨تو: ب على منع تقدمي الصلة منع بعض الًتاكيب،كترتٌ 

ال ٬تيز تقدمي ككذلك ال تقدـ )تقيم( على )أٍف(،كذلك  ،( أف تقيم الصالةى خَت لك)  قولك:
أف تقيم الصالة الساعة )  يف قولك: الساعة أف تقيم الصالة خَت لك :فال تقوؿ ،( الساعة)

يف كما بُت  ،( أذكرنا أأف تلد ناقتكم أحب  إليكم أـ أنثى)  ككذلك منع قوؿ: ،(خَت لك 
 .(ٓ)صدر ا١تسألة

  

                                 
  ِِّ/ِانظر األصوؿ  (ُ)
 ُُٗ/ُانظر ا١تصدر نفسو   (ِ)

 ُّٕ/ُنفسو  ا١تصدر  (ّ)

 ْٔ/ّانظر ا٢تمع   (ْ)

 ِِْ/ِانظر األصوؿ  (ٓ)
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 غ األصًبءـذٚى رٕاثـرق
(ٔ)

: 
 : -يف معرض حديثو عن األشياء اليت ال ٬توز تقدٯتها - قاؿ ابن السراج 

 كاآليت:مث عرض ٢تا بالتفصيل   ، (ِ)"كٚتيع توابع االسم حكمها كحكم الصفة"

 ال ٬توز أف تقدـ الصفة على ا١توصوؼ، كال أف تيعملى "  : قاؿ ابن السراج:الصفة
 .(ّ)"الصفة فيما قبل ا١توصوؼ، كال تقدـ شيئنا بصيغة اجملهوؿ ٦تا يتصل بالصفة على ا١توصوؼ

:   كأشار إذل خالؼ الكوفيُت يف تقدمي معموؿ الصفة على ا١توصوؼ قائالن
دل ٬تز أف تقدـ (، عبد ا رجله يأكلي طعامىكى )  فإذا قلت: ،ككذلك كل ما اتصل هبا "

 فيجعلونو ٔتنزلة ما (؛رجلو )كالكوفيوف ٬تيزكف إلغاء  (،رجل)كال قبل  (عبد ا) قبل (طعامىك)
 كتقديره عندىم: (برجلو )ال يعتدكف  (طعامىكى عبد اً رجله يأكلي )ليس يف الكالـ فيقولوف: 

  .(ْ)" كإلغاء ىذا غَتي معركؼ (طعامكى عبد ا يأكلي )
كال ٬تيز إعماؿ الصفة فيما قبل  اج ال ٬تيز تقدمي الصفة على ا١توصوؼ،فابن السرٌ    

ك٥تالف للكوفيُت الذين ٬تيزكف تقدمي معموؿ الصفة  كىو بذلك موافق للبصريُت، ، ا١توصوؼ
ۡه ِفٓ }قولو تعاذل:يف  (ٓ)ككافقهم الز٥تشرم ُُ ا ًُفِصُِ  َوقُل ل

َ
ََّلۢ أ ِۡ فجعل  ؛(ٔ){٦٣ ةَنِيًغا ۡه قَ

 .(ٕ))بليغنا( بصفة القوؿ)يف أنفسهم( متعلقنا 
كبٌُت ابن السراج يف موضع آخر السبب يف ذلك ا١تنع بأهنا ليست كالفعل الذم يتقدـ 

: ؛ عليو ما عمل فيو  لذلك منع جواز بعض الًتاكيب قائالن
أف الصفة إذا قامت مقاـ ، من أجل  : نعم طعامك آكالن زيد كال ٬توز عندم " 

، ككما ال ٬توز أف تقوؿ:  عمل فيو ا١توصوؼ دل ٬تز أف تكوف ٔتنزلة الفعل الذم تتقدـ عليو ما

                                 
 كلعلو ترؾ ذلك ألف التوكيد يتبع ا١تؤ كد حتمنا.-ىنا -ذكر أف توابع األٝتاء الصفة كالبدؿ كالعطف ،كدل يذكر التوكيد  (ُ)

 ِِِ/ِاألصوؿ   (ِ)

 ِِٓ/ِا١تصدر نفسو   (ّ)

 ِِٓ/ِا١تصدر نفسو   (ْ)

 ِّْ/ٓانظر الكشاؼ   (ٓ)

 ّٔالنساء :   (ٔ)

 ُُٔ/ّ،ك٫تع ا٢توامع ُُِٓ-ُُُٓ/ِانظر شرح الكافية الشافية   (ٕ)
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 (آكالن )فتعمل الصفة فيما قبل ا١توصوؼ فكذلك إذا أقمت  ؛  نعم طعامك رجالن آكالن زيد
 .(ُ)" ، كاف حكمو حكمىو(رجل)مقاـ 

كما جاء من ذلك أعربو  أف توضع الصفة موضع ا١توصوؼ،فال يرل  ؛ ككذا األمر عند سيبويو
ا رجله. ١تا دل ٬تز أف ، كفيها قائمن ا رجله ىذا قائمن  " من ذلك قولو: -إذا كاف نكرة -حاالن 

، فتضع الصفة موضع االسم، كما قبح مررت  توصف الصفة باالسم كقيبح أف تقوؿ: فيها قائمه 
 .(ِ)" ككاف ا١تبٍت على الكالـ األكؿ ما بعده ، جعلت القائم حاالن  بقائم كأتاين قائم

 كلذلك شواىد منها:
 (ّ)ا العيوفى اٞتآذري ًظباءه أعارهتٍ   *** يف القىنا مسًتظلةن  العوارلكٖتىٍتى    قوؿ ذم الرمة:

ي ةى                    كيثٌَت:   كقوؿ  (ْ)للى *** يلوح كأنٌو خً   موًحشان طللي  ًلمى
عدـ جواز تقدمي الصفة كما اتصل هبا على موصوفها ابن جٍت ؛ معل الن  ك٦تن تبع ابن السرٌاج يف

 . (ٔ)السيوطي -أيضنا -، ك٦تن منعو(ٓ)أنو ال ٬توز كقوع ا١تعموؿ إال حيث ٬توز كقوع العامل
  منو، ككذلك ما (ٕ): فقاؿ ابن السراج عنو:" كأما البدؿ فال يتقدـ على البدؿالبدلأما

 .(ٖ)م ا١تبدؿ منو"اتصل بو ال يتقدـ على االس

                                 
 ُُٗ/ُاألصوؿ  (ُ)

 ُِِ/ِالكتاب   (ِ)

، كالشاىد فيو نصب ) مستظلة( على اٟتاؿ، كقد كانت ُِّ/ِالبيت من البحر الطويل ،كىو من شواىد الكتاب  (ّ)
 امتنع كوهنا صفة؛ ألف الصفة ال تتقدـ على ا١توصوؼ. صفة متأخرة للظباء، فلما تقدمت على ا١توصوؼ

كالعوارل: ىي أعارل ا٢توادج، كالقنا: عيداف ا٢توادج، أراد ٖتت العوارل ظباء مستظلة، شبو النساء بالظباء. انظر ديواف ذم 
 ِْٓالرمة 

ى اٟتاؿ، كقد كاف صفة ، كالشاىد فيو نصب) موحشنا( علُِّ/ِالبيت من ٣تزكء الوافر ،كىو من شواىد الكتاب  (ْ)
.  متأخرة لػ)طلل(، فتقدمت على ا١توصوؼ فصارت حاالن

كيركل لعزة موحشنا ؛يقوؿ تلوح آثاره، كتتبُت تبُت الوشي يف ًخلل السيوؼ، كىي أغشية األغماد كاحدهتا خلة. انظر 
 َٔٓديواف كثَت عزة 

 ُّٗ/ِانظر ا٠تصائص   (ٓ)

 ُِٕ/ّانظر ٫تع ا٢توامع   (ٔ)

 .[منو ]ا١تبدؿ نت البدؿ منو ، كالذم يظهر أنو يف ا١ت  (ٕ)

 ِِٓ/ِاألصوؿ   (ٖ)
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  ال ٬توز أف يتقدـ ما بعد حرؼ  كأما العطفي فهو كذلك" فقاؿ فيو: العطفأما
العطف عليو، ككذلك ما اتصل بو، كالذين أجازكا من ذلك شيئنا أجازكه يف الشعر، كلو جعلنا 
ما جاء يف ضركرات الشعر أصوالن لزاؿ الكالـ عن جهتو، فقدموا حرؼ النسق مع ا١تنسوؽ بو 

 أنشدكه: إذا دل يكن شيءه يرفعي دل ٬تٍز تقدمي الواك ، كالبيتي الذم ى ما نيسقى بو عليو كقالوا:عل
 (ُ)عليًك كرٛتةي اً السالـي .   ........

 .(ِ)"  (عليك)؛ ألف الرافع يف مذىبهم  فإ٪تا جاز عندىم
على ا١تعطوؼ كال ما اتصل بو  اج ال ٬تيز تقدمي ما بعد حرؼ العطف، أف ابن السرٌ فتبٌُت 

مشَتنا إذل جواز  يقاس عليها، جاء من ذلك ٭تمل على الضركرة اليت ال مبيننا أف ما عليو ،
فقاؿ:" كال ٬تيزكف للشاعر إذا اضطر أف يقوؿ:) إٌف كزيدنا عمرنا  ،شيءو من ذلك عند الكوفيُت

ى كل حاؿ، قائماف( ،ألف )إٌف( أداة ككل شيء دل يكن يرفع دل ٬تز أف تليو الواك عندىم عل
فهذا شاذ كال يقاس عليو ، كليس شيء منصوب ٦تا بعد حرؼ النسق ٬توز تقدٯتو إال شيء 
ا أقبل عبد ا فشتم. كقالوا  ا قمت فضربت، كزيدن أجازه الكوفيوف فقط ،كذلك قو٢تم: زيدن

 .(ّ)اإلقباؿ كالقياـ ىنا لغو"
لسراج عن بعضهم من إجازة كعلق عليو موجهنا ٔتا ذكره ابن ا كأنشد ابن جٍت ىذا البيت،
فحملتو اٞتماعة على ىذا، حىت كأنو عندىا: عليك "  فقاؿ : ذلك على أف الرافع لو )عليك(،

 .إاٌل أف عندم فيو كجهنا ال تقدمي فيو كال تأخَت من قبل العطف ؛السالـ كرٛتة ا، كىذا كجو
 ( السالـ) ك أف كذل ،(عليك) معطوفنا على الضمَت يف  ( رٛتة ا) كىو أف يكوف 

، ففيو إذنا ضمَت منو مرفوع بالظرؼ، فإذا ( عليك) كخربه مقد ـ عليو كىو  ،مرفوع باالبتداء

                                 
 ُّٗ/ِ،انظر خزانة األدب من ْتر الوافر [، كىوأال يا ٩تلةن من ذاًت ًعٍرؽو  (  عجز بيت لألحوص صدره:]ُ)

و )الٌسالـ( للٌضركرة : )عليك كرٛتة ا الٌسالـ( حيث قٌدـ ا١تعطوؼ كىو )رٛتة ا( على ا١تعطوؼ عليو كى كالٌشاىدي فيو
 الٌشعريٌة.

  ِِٔ - ِِٓ/ِ األصوؿ (ِ)

 ِِٔ/ِ ا١تصدر نفسو (ّ)
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عليو ذىب عنك مكركه التقدمي، لكن فيو العطف على ا١تضمر ا١ترفوع  (رٛتة ا)عطفت 
 .(ُ)"ا١تتصل من غَت توكيد لو، كىذا أسهل عندم من تقدمي ا١تعطوؼ على ا١تعطوؼ عليو

كعلى كلو فهذا من باب الضركرة الشعرية اليت ٖتفظ كال يقاس عليها؛ كيبقى حكم 
 ا١تعطوؼ ال يقدـ على ما قبلو.

 عليو؛كقصىر ابن الشجرم جواز التقدمي يف الضركرة على ا١تعطوؼ؛ ألنو غَت ا١تعطوؼ 
الصفة  يفز ذلك الٌضركرة تقدمي ا١تعطوؼ على ا١تعطوؼ عليو، كدل ٬تي  يفكإ٪تا جاز  فقاؿ:"

 د عبارةه ككذلك ا١تؤك   ا١توصوؼ، ىيكالتوكيد كالبدؿ، ألف ا١تعطوؼ غَت ا١تعطوؼ عليو، كالٌصفة 
 .(ِ)"ا بوا ملتبسن د، كالبدؿ إما أف يكوف ىو ا١تبدؿ أك بعضو أك شيئن عن ا١تؤك  

كما  كعلى ىذا فالقوؿ ما قالو ابن السراج كالبصريوف من منع تقدمي التابع على ا١تتبوع،
 اء من ذلك يف العطف فيحمل على الضركرة اليت ٖتفظ كال يقاس عليها.ج

 ظم ثّ:ٗ انًضبف ٔيب ارّ ـهـذٚى انًضبف إنّٛ ػـرق 
ال ٬توز أف تقدـ على ا١تضاؼ كال ما اتصل بو، كال ٬توز أف تقدـ عليو قاؿ ابن السراج:" 

ا ىذا يوـي )نفسو ما اتصل بو فتفصل بو بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو إذا قلت: دلٍى ٬تٍز  (تضربي زيدن
ا يوـي تضربي ) أف تقوؿ:  ا تضربي )، كال ( ىذا زيدن ىذا يوـي ضرًبكى  ) ، ككذلك:(ىذا يوـي زيدن

ا ا)، ال ٬توز أف تقدـ (زيدن  .(ّ)"  (ضرًبكى )كال على  (يوـو )على ( زيدن
لعامل ككأٌف ابن السراج يشَت إذل أف ا١تضاؼ إليو ال ٬توز أف يتقدـ على ا١تضاؼ إذ ىو ا

،  كيؤيد ذلك ،(ْ)فيو نيابة عن اٟترؼ ال أصالة كما تقدـ يف مبحث العامل النائب عن اٟترؼ
مبيننا أهنم خٌصوه  (ٓ)عندما ٖتدث عمن أجاز الفصل بُت ا١تضاؼ إليو كا١تضاؼ بالظرؼ -أنو 

:"  -بالضركرة كى أىنا طعامى )كأجازكا: ٖتدث عن تقدمي معموؿ ا١تضاؼ إليو على ا١تضاؼ قائالن
 .(ٔ)("غَت)تقعي موقعى  (ال)إذ كانت  (ال)ككاف شيخنا يقوؿ: ٛتلتو على  (،غَتي آكلو 

                                 
 ّٖٔ/ِا٠تصائص   (ُ)

 ِٕٔ-ِٕٓ/ُأمارل ابن الشجرم  (ِ)

 ِِٔ /ِاألصوؿ  (ّ)

 من البحث. ْٖانظر عامل اٞتر يف ا١تضاؼ إليو  ص (  ْ)

 ِٕٓ-ِٔٓ/ُ، كشرح ابن يعيش ّٕٕ-ّٕٔ/ْ،كا١تقتضبُٕٗ-ُٖٕ/ُانظر الكتاب  (ٓ)

 ِِٕ/ ِاألصوؿ  (ٔ)
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د ٭تملو على معٌت أنا طعامك ال آكلي ؛أم معموؿ السم الفاعل ا١تعتمد على فبٌُت أف ا١تربٌ 
 كليس للمضاؼ إليو. نفي ،

ىذا، كلكن  (آكلو )أٍف يكوف طعاميكى منصوبنا بغًَت  -عندم -كاٟتق يف ذا " :قاؿ أبو بكر
كمثل ىذا  ( بغًَت آكلو ) تقدر ناصبنا يفسره ىذا كأنك قلت: أنا ال آكلي طعامىك، كاستغنيت

 .(ُ)" يف العربية كثَته ٦تا يضمري إذا أتى ٔتا يدؿ عليو
( بل ىو معموؿ لفعل  يبٌُت أنو يرل أف)طعامك( فتوجيهو ىذا، ليس معموالن لػ)آكلو

 مل، ك٭تق لو من التقدمي كالتأخَت ما ال ٭تق للفرع كا١تضاؼ.مقٌدر؛ ألف الفعل أصل يف الع
،كما ذكر يف موضع جواز تقدمي  كيتماشى ىذا مع جواز تقدمي ا١تفعوؿ بو على فعلو

، كىذا ٦تا يؤيد أف ظاىرة التقدير مبنية على نظرية العامل كما سيأيت بيانو يف ا١تفعوؿ على فعلو
 .مبحث: أثر العامل يف ظاىرة التقدير 

، (ِ)ك٦تن أشار إذل عدـ جواز تقدمي ا١تضاؼ إليو أك ما اتصل بو على ا١تضاؼ: ابن جٍت
 .(ٓ)، كعباس حسن(ْ)، كمن ا١تعاصرين مصطفى الغالييٍت(ّ)كأبو حياف

كىو الذم أميل إليو؛ ألف ا١تضاؼ عامل بالنيابة، فال يقول قوة ما عمل باألصالة؛ لذا 
 فال يتقدـ معمولو عليو. ا٨تط عن العامل باألصالة يف التصرؼ

 م:ـؼـٗ انفـهـم ػــبػـذٚى انفـرق 
ـى زيده )إذا قلت: " ال ٬توزي أف يقدـ على الفعل؛ قاؿ ابن السراج:    ال ٬توز أف تقدـ  (قا
ـى ) فتقوؿ: ، الفاعل  ا)فًتفع  ( زيده قا ـى  (زيدن ـى )كيكوف  ،بقا فارغنا، كلو جاز ىذا ٞتاز أف  (قا
ـى، )تقوؿ:  ـى الزيداًف قا ـى الزيدكفى ) تريد:  ( كالزيدكفى قا كما قاـ مقاـ الفاعل  (،قاـ الزيداًف، كقا

ا)دل ٬تز أف تقدـ  (ضيًربى زيده )٦تا دل ييسم فاعلو، فحكمو حكم الفاعل إذا قلت: ) فتقوؿ: (زيدن
ا  (زيده ضيًربى  ، كالزيدكفى ضيًربى )كلو جاز ذلك ٞتاز:  (،ضيًربى )بػػػػكترفع زيدن  .(ٔ)"(الزيداًف ضيًربى

                                 
 ِِٖ/ ِاألصوؿ   (ُ)

 ّٕٖ/ِانظر ا٠تصائص   (ِ)

 ُُُٖ/ْانظر ارتشاؼ الضرب   (ّ)

 ُٔٗ/ُانظر جامع الدركس   (ْ)

 َٔ/ّانظر النحو الوايف   (ٓ)

 ِِٖ/ِاألصوؿ   (ٔ)
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موافق للبصريُت ٥تالف  -هبذا الرأم  -كنائبو كىو  فابن السراج ال ٬تيز تقدمي الفاعل،
، ٬تيز ىذا النوع من الًتكيب ْتيث ال ، كتظهر ٙترة ىذا ا٠تالؼ يف التثنية كاٞتمع ،(ُ)للكوفيُت

 . ( الزيدكف قاـ) ك ،( الزيداف قاـ)  ٨تو:
) ،( قاـ زيد )٨تو:، كلو تقدـ الفاعل فقيل يف  ،(ِ)إذ األصل أف مرتبة العامل قبل ا١تعموؿ

يقدـ الفاعل  كإذل ىذا أشار ابن السراج أنو ال ، ٠ترجت من اٞتملة الفعلية إذل االٝتية( زيد قاـ
 .(ّ)على الفعل إال على شرط االبتداء

اعالن إذ يراه ف كاعتمادنا على ىذا الرأم بٌرر عدـ جواز تقدمي التمييز على فعلو ا١تتصرؼ؛  
 . (ْ)يف األصل كما سيأيت

فالفعل البد لو من  ، يف عدـ جواز تثنية الفعل أك ٚتعو -أيضنا -كأفاد من ىذا القوؿ
 ،( الزيداف يقوماف)  كبٌُت أف الفاعل يف مثل: ، كإما مضمرنا ، إما ظاىرنا ، بعده يأيتفاعل 

 .(ٓ) اٞتمعالفاعل كاك ضمَت ،( الزيدكف يقوموف)  ، كيف: ألف ضمَت الفاعلُت
٬توز تقدمي  أم أنو ال لو حكم الفعل ؛  كبٌُت أف اسم الفاعل الذم يعمل عمل فعلو

 .(ٔ)فاعلو عليو، ك٬توز تقدمي مفعولو
إذا  كقد أكرد ا١تربٌد أدلة موجبة لتقدـ الفعل على فاعلو، يف ٨تو: )قاـ عبد ا(، مبيٌػننا أنو

ـى  :قلت ( قاـ)كضمَته الذم يف ، يف موضع ا٠ترب (قاـ)ك ،تداءرفع باالب (عبد افػ)عبد ا قىا
 :فاٞتواب عنو من األكجو التالية (عبد ا)إ٪تا يرفع  قيل إنوفإف  ،فاعل

 فكيف يرفع (قاـ عبد ا كزيد:)٨تو ،يرفع فاعلُت إال على جهة اإلشراؾ الفعل ال أفٌ  -
لك األمر، موضعو غَته باف يف  ّتعلىذا الضمَت  فإذا أظهرت ،كضمَته (عبد ا)(:قاـ)

 .فإ٪تا ضمَته يف موضع أخيو (عبد ا قاـ أخوه، ٨تو: )كذلك 

                                 
 ُُٓ/ُ، ك٫تع ا٢توامعَُِّ/ّانظر ارتشاؼ الضرب   (ُ)

 َٓالعر،ي تقعيد كتطبيق  انظر نظرية العامل يف النحو   (ِ)

 ُْٕ/ُانظر األصوؿ   (ّ)

 من ىذا البحث. َُٕانظر ص (  ْ)

 ُِٕ/ُانظر األصوؿ  (ٓ)

 ِِٖ/ِانظر ا١تصدر نفسو  (ٔ)
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على  دخل)رأيت((؛رأيت عبد ا قاـ)زكاؿ االبتداء بدخوؿ عامل آخر عليو، ٨تو:  -
 .الضمَت على حالو فأزالو كبقياالبتداء 
االستفهاـ فيما أف يعمل ما بعد حرؼ  فمحاؿالفعل بعد حرؼ االستفهاـ  إذا كقع -

 .(عبد ا ىل قاـ) ، ٨تو:قبلو
فلو   (،أخواؾ ذىبا) :إذا قلت (ذىب أخواؾ)إذا قدـ الفاعل ا١تثٌت أك اٞتمع ، يف ٨تو:  -

ا كإ٪تا الفعل يف موضع خرب االبتداء رافعن ،  اا لكاف موحدن من  كعملو مقد  كاف الفعل عامالن 
عبد ا ضربتو كزيدت ) :ٔتنزلة قولك (ا قائمعبد ) :ا فقولكللضمَت كاف أك خافضنا أك ناصبن 

.(ُ) (مرٍرت بو
 ىي: ككذلك قٌدـ العكربم أربعة أكجو لبياف دل شيرط تقدـ الفعل على فاعلو،

 .ـ جزء الشيء عليوك٤تاؿ تقد   ،أف  الفاعل كجزء من الفعل  األكؿ:
فجعل  ؛ اا كبانين و ككونو كاتبن  ال يتصور حقيقة إال بعد صدكر الفعل منأف كونو فاعالن  :كالثاين

 .يف اللفظ كذلك
أما  (،زيد قاـ أبوه) :كقولك، أف االسم إذا تقدـ على الفعل جاز أف يسند إذل غَته :كالثالث

 فال يسند إال لفاعلو فحسب. إذا تقدـ الفعل ،
َت كالضم ،أف الفاعل لو جاز أف يتقدـ على الفعل دل ٭تتج إذل ضمَت تثنية كال ٚتع :كالرابع
 .(ِ)إذا تقدـ كليس كذلك (الزيدكف قاموا)ك (،الزيداف قاما) :كقولك،الـز لو

كالراجح يف ا١تسألة : ما قالو ابن السراج كالبصريوف عمومنا، كعلى ىذا إذا قيد ـ الفاعل أيعرب 
 مبتدأن ، كاٞتملة الفعلية خربه ،أما الفاعل إذا كاف مثٌت أك ٚتعنا ،فال يصح تقدٯتو، فال يقاؿ :

 الزيداف قاـ ، كال الزيدكف قاـ.
 كرأيو ىذا ٦تا يؤكد أنو عٌوؿ على رأم البصريُت ال الكوفيُت.

 

                                 
 ُِٖ/ْانظر ا١تقتضب   (ُ)

 

 ُْٗ/ُانظر اللباب  (ِ)
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 م:ـم ٔانفبػـٕل ػهٗ انفؼـذٚى انًفؼـرق 
 

  :  أما تقدمي ا١تفعوؿ على الفعل كالفاعل فأجازه مشًتطنا تصرؼ الفعل قائالن
كأعٍت  ،عل متصرفنا فجائزه فأما تقدمي ا١تفعوؿ على الفاعل كعلى الفعل إذا كاف الف "

 .(ُ)،كضرب يضرب فهو ضارب" فهو فاعل ٔتتصرؼ أف يقاؿ منو فعل يفعل،
 كيف موضع آخر بٌُت باألمثلة جواز تقدمي ا١تفعوؿ كتأخَته إذا كاف الفعل متصرفنا، فقاؿ:

ا )فأما ا١تفعوؿ إذا كاف الفعل متصرفنا فيجوز تقدٯتيو كتأخَته، تقوؿ: " ) ، ك( ضربت زيدن
، (عمرنا ضىرىبىٍت ىنده )، ك(عمرنا ضىرىبىٍت ىنده )، ك(خبزنا أكلت)، ك( أكلت خبزنا)، ك(يدنا ضربتي ز 
 .(ِ)(.. "أشبع الرجلُت الرغيفاف )، كتقوؿ:(كبكرنا أخرج غالمي )، ك(غالميك أخرج بكرنا)ك

فإف قدمتى ا١تفعوؿ كأخ رتى الفاعل جرل فقاؿ:"  ؛ كقد سبق إذل بياف ذلك إماـ النحاة
ا أردت بو ميؤٌخرن (ا عبدي اضىرىبى زيدن ) للفظي كما جرل يف األٌكؿ، كذلك قولك:ا ا ما ؛ ألٌنك إ٪ت 

فمن مث  كاف حٌد  ،ا يف اللفظأردت بو مقد منا، كدل تيرد أف تىشغل الفعل بأك ؿى منو كإٍف كاف مؤخرن 
ا ي ا،اللفظ أف يكوف فيو مقد من  قٌدموف الذم بيانو أىم ٢تم كىم كىو عر،يي جيد كثَت، كأهٌنم إ٪ت 

 . (ّ)أعٌت"ببيانو 
 ابن السراج منع تقدمي ا١تفعوؿ إذا أيلبس على السامع قائالن : مث إفٌ 

الفاعل دل ٬تز أف يقدـ  (عيسى)إذا كاف  (بى عيسى موسىضرى )٨تو قولك: ، كذلك  "
، ككذلك: عليو؛ (موسى) ٬توز التقدمي  ال (ضرىبى العصا الرحى) ألنو ملبس ال يبُت فيو إعرابه

 (العصا)كقد عيًلمى أف   ،ىي الفاعل (الرحى)ككانت  (الرحى العصا )كسركالتأخَت، فإف قلت:
 .(ْ)"جاز التقدمي كالتأخَت (الرحى)ال تكسري 

  

                                 
 ِِٖ/ِاألصوؿ   (ُ)
 ُْٕ/ُا١تصدر نفسو   (ِ)

 ّْ/ُالكتاب   (ّ)
 

 ِْٓ/ِاألصوؿ   (ْ)
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، أف يكوف األكؿ منهما فاعالن  ففي ىذه اٟتالة ٬تب كما يرل ابن السراج، ، كالثاين مفعوالن
 قاؿ يف األلفية: كابن مالك ،(ّ)كاٞتزكرل ،(ِ)بن ىشاـكا(ُ)كأخذ بذلك ا١تتأخركف

 (ْ)رنحصً مي  غَتى  الفاعلي  رى مً ضٍ ر *** أك أي ذً إف لبس حي  كأٌخر ا١تفعوؿى  
إذا عدـ الفارؽ بُت الفاعل  اج ىو من تقدـ بالتزاـ ا١ترتبةكقد ذكر الشاطيب أف ابن السرٌ 

 .(ٓ)غَته من ا١تتقدمُت ذلك سيبويو كال كدل يذكر ،كا١تفعوؿ
 ا( فيكوف )عىٍمرك(ا عمرن )أىٍعطىٍيت زيدن  يف بياف مسألة - قاؿ د،كقد سبق إذل ذلك ا١تربٌ 

موضعو؛ ليزكؿ  الشيء يفكل مسألة يدخلها الٌلٍبس أف يقر   يفىذا ك  يففالوجو  : " - ا١تدفوع
ا ضرب زيدن )، ك(اعمرن  ضرب زيده  )الٌلٍبس كإ٪تا ٬توز التقدمي كالتأخَت فيما ال يشكل تقوؿ:

دل يكن  ، (اٟتبلى اٟتبلى ضربتً )، أك (ضرب ىذا ىذا)؛ ألف اإلعراب مبُت فإف قلت: (كعىٍمره 
 .(ٔ)"ـ الفاعل إال  ا١تتقد  

إاٌل إذا كاف  ٬تيز تقدمي ا١تفعوؿ على الفعل كالفاعل، كخالصة األمر أف ابن السراج ال
 العامل فيو فعل متصرؼ كأيمن اللبس .

 

  األفؼبل اندبيذح(: زظشفـبل انزٙ ًل رـاألفؼًًٕلد ـذٚى يؼـرق( 
 (نًٍعمى ) ٨تو:، ال ٬توز أف يقدـ عليها شيءه ٦تا عملٍت فيو كىي قاؿ ابن السراج:"        

 .(ٕ)"؛ ألهنا غَت متصرفةو  ٕترم عندم ذلك اجملرل (ليس)كفعل التعجب ك ( بًٍئسى )ك
دـ عليها شيء ٦تا عملت ، لذا دل ٬تز أف يق ذكر ابن السراج أف ىذه األفعاؿ ال تتصرؼ

:" ما ال يتصرؼ  يف عدـ جواز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو ، - هبذا -كقد علل ، فيو قائالن
 .(ٖ)ال يتصرؼ عملو"

                                 
 ُٓٓ/ُكا٢تمع ُٕٔ/ُكشرح األمشوين  ْٗٓ/ِانظر توضيح ا١تقاصد   (ُ)

 َُٕ/ِانظر أكضح ا١تسالك   (ِ)

 ُٓانظر اٞتزكلية   (ّ)

 ِّألفية ابن مالك   (ْ)

 ٗٗٓ/ِانظر ا١تقاصد الشافية   (ٓ)

 ُُٖ/ّا١تقتضب   (ٔ)

 ِِٖ/ِاألصوؿ  (ٕ)

 ُِْ/ُا١تصدر نفسو   (ٖ)
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َٰنِِىَي ةََدَّٗل }على قولو تعاذل: )نعم فيك الراغب زيد( رٌد بو ٛتل ك٦تا  ٥٠ ةِۡئَس لِنظا
 ألهنما ال ، ليسا  كسائر األفعاؿ (بئس)ك (نعم)ك، أنو فيصل بُت الفعل كالفاعل (ُ){

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

 .(ّ)(عسى)ك (ليس) ْترفية
 يف معرض كالمو عن األشياء -فقاؿ فقد صرٌح ابن السراج بفعليتهما كدلٌل على ذلك ،

 (ليس) ٨تو:، كالثاين: كىو الفعل الذم ىو غَت متصرؼ :"-اليت كجد األٝتاء ترتفع هبا
كال يزكؿ عن بناءو  ،ال تقوؿ منو، يفعل كال فاعل (بئس)ك (نعم)كفعل التعجب ك (عسى)ك

 .(ْ)" كاحدو 
تتصرؼ تصرؼ  فالدليل على أهنا فعل كإف كانت ال ،(ليس) فأما: " -أيضنا -كقاؿ 

: ضربت كلستما كضربتما، كلسنا، كضربنا كلسن، كضربن،  لست، كما تقوؿ : الفعل قولك
ا كقولك: ضربت أمةي   ،ا ذاىبةن  كلسنت، كضربنت، كليسوا، كضربوا، كليست أمةي   .(ٓ)"ا زيدن

يف مسألة تقدمي خرب )ليس(  (ٔ)كقد كافق ابن السراج مذىب الكوفيُت كخالف البصريُت
:فمنع تقدمي خربىا ع عليها ؛  ليها معلالن أهنا ال تتصرؼ تصرؼ )كاف( قائالن
ألنك ال تقوؿ: منها  (؛كاف)ألهنا دل تصرؼ تصرؼ  ؛قبلها (ليس)يتقدـ خرب  "كال 

 . (ٕ)" يفعل كال فاعل
حيث احتجوا بقولو  كرٌد حجة البصريُت، ك٦تن اختار ىذا ا١تذىب أبو الربكات األنبارم، 

                                 
  َٓالكهف :  (ُ)

 ُُٗ/ُانظر األصوؿ  (ِ)

 ُّْكا١تدارس النحوية  َْ/ُك٫تع ا٢توامع ِْٓ/ُكُِّ/ُكمغٍت اللبيب ْْٗكُْٔ/ُانظر اٞتٌت الداين   (ّ)

 ٕٔ/ُاألصوؿ  (ْ)

 ّٖ -ِٖ/ُا١تصدر نفسو  (ٓ)

 َُّ/ُانظر اإلنصاؼ  (ٔ)

 َٗ/ُاألصوؿ انظر (ٕ)
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تِيُِۡه مَ }  تعاذل:
ۡ
َِۡم يَأ ََّل يَ

َ
هۡ  ۡيَس أ ُُ ٌۡ وًۡا َع  . (ُ){َمۡۡصُ

تِيُِۡه }  ككجو االستدالؿ: تقدمي معموؿ خرب )ليس( عليها:
ۡ
َِۡم يَأ  -، كىو {يَ

متعلق بػ)مصركؼ(، كلو دل ٬تز تقدمي خرب )ليس( عليها ١تا جاز تقدمي معموؿ  -عندىم
 خربىا؛ ألف ا١تعموؿ ال يقع إال حيث يقع العامل.

 ) ليس متعلقنا بػ)مصركؼ(، ك)ليس( منصوبنا، بل بيٍت على كاٞتواب عن ذلك: أٌف )يـو
 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 

، كىذا ما بٌينو (ِ)و ، ك)ليس( فعل غَت متصرؼ؛ فال ٬توز تقدمي معمولو عليوالعامل يف نفس
 ابن السراج يف صدر ا١تسألة.

: كاختيلف يف تقدمي خرب )ليس(: فأجازه قـو ،  " كاختار ابن مالك ىذا ا١تذىب قائالن
 .  .يف النفي، كعدـ التصرؼ (ما)بػ (ليس)، لشبو كا١تنع أحب إرلٌ كمنعو قـو

ال يتقدـ خربىا إٚتاعنا ؛ لعدـ تصرفها مع االتفاؽ على فعليتها؛ فػ)ليس( كألف )عسى( 
 .(ّ)"أكذل بذلك ١تساكاهتا يف عدـ التصرؼ مع االختالؼ يف فعليتها

دل  كأنو ، د كابن السراجاختيار الكوفيُت كا١تربٌ  أنوا مبينن  ،ك٦تن تابع ىذا ا١تذىب ابن ىشاـ 
يتقدـ  واز ّتمود )ليس(كجمود)عسى( اليت الكعلل عدـ اٞت ، (ذاىبنا لست)يسمع مثل 
 .(ْ)، كنيقل عن سيبويو اٞتواز كا١تنع عليها خربىا

فما كاف  -كإف كانت عاملة كلها –كيستنتج من ىذا أٌف األفعاؿ تتفاكت يف العمل 
متصرفنا تصرؼ عملو ؛ فجاز تقدمي معمولو عليو، كما كاف غَت متصٌرؼ يف نفسو دل يتصرؼ 

 عملو.

                                 
 ٖىود :   (ُ)

 ُّّ-َُّ/ُانظر اإلنصاؼ   (ِ)

 ّٕٗ/ُانظر شرح الكافية الشافية   (ّ)

 ُّّانظر شرح قطر الندل   (ْ)
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 ثبصـى انفبػـم انظـفـخ انًشجٓخًهذ فّٛ ـيب ػذٚى ـرق: 

ا بأٝتاء الفاعلُت :" ما أعمل من الصفات تشبيهن -٬توز تقدٯتو ٦تا ال -ذكر ابن السراج    
:  ،(حسىنه كشديده ككرميه ) :٨تو ، كذلك  ل عمل الفعل:كعمً  ، (ىو كرميه حسبى األبً )إذا قلتى

كما   ،(حسىب األًب كرميه  ىو)كال  ،(حسىنه  كجهنا ىو) :،دل ٬تز أف تقوؿ(ىو حسىن كجهنا)ك
كاف من الصفات ال يشبو أٝتاء الفاعلُت فهو أبعد لو من العمل كالتقدمي، ككل ما كاف فيو 

، فال ٬توزي أف يتقدـ ما عىًملى فيو عليو  . (ُ)" معٌت فعل كليس بفعلو كال اسم فاعلو
 لذلك ال ؛ من اسم الفاعلييفهم من كالـ ابن السراج أف الصفة ا١تشبهة أضعف عمالن 

متبع لسيبويو يف عدـ جواز تقدمي  -يف رأيو ىذا - كابن السراج ، ٬توز تقدمي معمو٢تا عليها
فال تقول أف  -كإف كانت ٤تمولة على اسم الفاعل -ألهنا ؛ (ِ)ا١تفعوؿ فيو يف الصفة ا١تشبهة

 ؛(ّ)لفاعل يف العملكإ٪تا شبهت باسم ا تعمل عملو ألهنا ليست يف معٌت الفعل ا١تضارع ،
 كألهنا ليست من فعل متعدو.

فتبُت أف سبب عدـ إعطائها حكم الفعل أك اسم الفاعل يرجع إذل أف ا١تشبو بالشيء 
إذ  على اسم الفاعل؛ فرعناك١تا كانت الصفة ا١تشبهة  أضعف منو يف بابو الذم كقع فيو الشبو،

تصرؼ اسم الفاعل عن  ا٨تطٌ  ت عنو كنقص تصرفها عن تصرفو،كماىي ٤تمولة عليو ا٨تطٌ 
 .(ْ)مرتبة الفعل، فال يعمل عمل الفعل إال بشركط

،كابن (ٓ)بعدـ جواز تقدـ معموؿ الصفة ا١تشبهة عليها: اٞتزكرل -من ا١تتأخرين -ك٦تن قاؿ 
 .(ٕ)، كأبو حياف(ٔ)عقيل

  

                                 
 ِِٗ/ِاألصوؿ   (ُ)
 َِٓ/ُانظر الكتاب   (ِ)

 ُْٗ/ُانظر ا١تصدر نفسو   (ّ)

 َُٕ/ْانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ْ)

 ُُٓانظر اٞتزكلية   (ٓ)

 ُّْ/ّانظر شرح ابن عقيل   (ٔ)

 ّٔ/ُُانظر التذييل كالتكميل ط. دار كنوز إشبيليا   (ٕ)
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 هّٛ:ـم ػـى انفؼـًٕل اصـذٚى يؼـرق 

ِ َعنَۡيُكۡه  } ::" فأما قوؿ ا تعاذلقاؿ ابن السراج       فليس ىو  (ُ){ كَِتََٰب ٱَّللا

ُحّرَِوۡج  }:ألنو ١تا قاؿ كلكنو مصدر ٤تموؿ على ما قبلو؛ ،( عليكم كتاب ا) على قولو:
َهَُٰخُكۡه  وا

ُ
فأعلمهم: أف ىذا مكتوب مفركض فكاف بدالن من قولو: كتاب  ؛(ِ){َعنَۡيُكۡه أ

 .(ّ)بييننا "ت ( عليكم) كجعل ( كتاب ا)ا ذلك، فنصب 
 ما ال ألفٌ  ؛(ْ)عليو من ىذا النص أف ابن السراج ال ٬تيز تقدمي معموؿ اسم الفعل تبٌُت 

 ؛ لذلك دل ٬تعل منو )عليكم( يف قولو تعاذل: يتصرؼ عملو يتصرؼ ال

ِ َعنَۡيُكۡه  }   ،عن اٞتار كاجملركر منقوالن ليس اسم فعل  فػ)عليكم( { كَِتََٰب ٱَّللا

ُحّرَِوۡج َعنَۡيُكۡه }:ألف قولو ؛ على التوكيد ٤تموؿ على ا١تعٌت منصوب (كتاب اك)
َهَُٰخُكۡه  وا

ُ
 .(ٓ)كتب ا عليكم ىذا كتابنا {أ

 . (ٔ)كقد اقتفى ابن السراج يف توجيو ىذا أثر سيبويو ، كا١تربد
 .كيف ىذا رده على الكوفيُت الذين زعموا جواز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو

ألف اسم الفعل  جواز تقدمي معموؿ اسم الفعل عليو ؛ البصريوفاج كال يرل ابن السر  فال
ىذا مع كوف االسم الذم ال  ،(ٕ)كالفرع أبدنا منحط عن األصل، فرع على الفعل يف العمل 

 عنيف معرض كالمو  -كقد نظٌر ابن السراج هبذا التأخَت،ك شبو لو بالفعل أبعد يف التقدمي 

                                 
  ِْالنساء:  (ُ)

 ِّالنساء:   (ِ)

 ُِْ/ُاألصوؿ  (ّ)

 .١تذىب الكوفيُت ، ك٥تالفكالفراء مؤيد ١تذىب البصريُت، -يف ىذه ا١تسألة -كىو هبذا الرأم(  ْ)
  ّٓ- ّْ كائتالؼ النصرة ،ُٖٓ-ُْٖ/ُانظر اإلنصاؼ

 ّٔ/ِانظر معاين القرآف كإعرابو للزجاج  (ٓ)

 َِّ/ّ، كا١تقتضب ُّٖ/ُانظر الكتاب  (ٔ)

  ِٖ-ُٖ/ْ،كأكضح ا١تسالك ُِٗ/ِ، كشرح التصريح  ّٓانظر ائتالؼ النصرة   (ٕ)
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،" : قائالن  -األفعاؿ اليت ال تتصرؼ كما أشبوى ىذا أبعد يف التقدمي  كمىو كصىو كعليكى
 .(ُ)"كالتأخَت
 م:ـُٗ فؼـالا أٔ يؼـؼـذٚى انحبل إرا كبٌ انؼبيم فـرق 
قاؿ ابن السراج:" كالبصريوف ٬تيزكف تقدمي اٟتاؿ على الفاعل كا١تفعوؿ كا١تكٍت كالظاىر 

، يقولوف: كضربت زيدنا ) (،كراكبنا جاءين أخوؾ) (،جاءين راكبنا أخوؾ ) إذا كاف العامل فعالن
ا)ك ، (راكبنا زيد فيها )فإف كاف العامل معٌت، دل ٬تز تقدمي اٟتاؿ تقوؿ: ، (راكبنا ضربت زيدن
قائمنا زيد ) كال ٬توز أف تقوؿ: ،ألف الفعل غَت موجود ؛معٌت الفعل (قائم)فالعامل يف  ؛ (قائمنا
؛ ألف فيها ذكرنا من  يقدموف اٟتاؿ يف أكؿ الكالـكالكوفيوف ال ، (ال زيده قائمنا فيها)ك (فيها

 .(ِ)األٝتاء فإف كانت ١تكٍت جاز تقدٯتها "
 يتضح من كالـ ابن السراج يف ىذه ا١تسألة أهنا مسألة خالفية بُت البصريُت كالكوفيُت، 

وف فَتل البصري إذا كاف العامل فعالن أما  كمعٌت فعل ، ٌف العامل يف اٟتاؿ على ضربُت فعلو ؛أك 
 ،(راكبنا جاء زيد)ك ،(جاء زيد راكبنافتقوؿ:)جواز تقدٯتها كتأخَتىا لتصرؼ العامل فيها 

ۡجَد ِث  }:قاؿ ا عز كجل ،(جاء راكبنا زيد)ك
َ
ۡه ََيۡرُُجَِن وَِي ٱۡۡل َُ ةَۡصَُٰر

َ
ًعا أ ُخشا

}(ّ).(ْ)  
 (ٓ).فجاز تقدمي معمولو فهو متصرؼ يف نفسو فيتصرؼ يف غَته؛ فعل؛ -ىنا -كالعامل

  د حيث قاؿ:من البصريُت، ا١تربٌ  -على ذلك -ك٦تن نص
ا جاز فيها كل ما ٬توز يف ا١تفعوؿ بو  صحيحن كاعلم أف اٟتاؿ إذا كاف العامل فيها فعالن  "

مفعولة فكانت كغَتىا ألهنا كإ٪تا جاز ذلك فيها  من التقدمي كالتأخَت إال أهنا ال تكوف إال نكرة
( ا جاء زيد ا عمرك كراكبن ضرب زيدن  : )كما تقوؿ( ا زيده راكبن  جاء: )٦تا ينتصب بالفعل تقوؿ

                                 
 ِِٖ/ِاألصوؿ  (ُ)

 ُِٓ/ُا١تصدر نفسو   (ِ)

 ٕالقمر:   (ّ)

 ََّ/ْانظر ا١تقتضب   (ْ)

 ُُِ أسرار العربيةك  ،ّٕ النصرة ائتالؼانظر (  ٓ)
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ا أعطيت كضربت زيدن  الدرىمى :) كما تقوؿ(ا رأيت ا زيدن كقائمن  ضرب زيده  : )عمرناكما تقوؿ
 .(ُ)" ( اا زيدن قائمن 

 فال ٬توز تقدمي اٟتاؿ كاٟتالة ىذه، ؛يتعدل إذل اٟتاؿ إال ْترؼ جر  أما إذا كاف الفعل ال
" كتكوف اٟتاؿ من اجملركر كما تكوف من ا١تنصوب إف كاف العامل يف ا١توضع  السراج:قاؿ ابن 

دل ٬تز أف تقدـ اٟتاؿ ؛، فإف كاف الفعل ال يصل إال ْترؼ جر ( مررت بزيد راكبنا)فعالن فتقوؿ:
 (لػ)زيدو إذا كاف )راكبنا( حاالن لك كإف كاف  (مررت راكبنا بزيد) على اجملركر إذا كانت لو فتقوؿ:

إال ْترؼ جر دل ٬تز أف  (زيدو )ألف العامل يف )زيد( الباءي فلم ا كاف الفعل ال يصل إذل  ؛دل ٬تز
 .(ِ)يعمل يف حالو قبل ذكر اٟترؼ"

كقد منع سيبويو )مررت قائمنا برجل(؛ معل الن أنو صار قبل العامل يف االسم، كليس بفعل، 
 .(ّ)كالعامل الباء

 تقدمي اٟتاؿ إال إف كانت ١تضمر؛ فيجوز تقدٯتها، ٨تو:أما الكوفيوف فَتكف عدـ جواز 
 .(ْ) )راكبنا جئت(

يف  -  ابن السراجفقد بٌُت ، أما إذا كاف العامل معٌت الفعل ىذا إذا كاف العامل فعالن ،
ال  (فيها زيد قائمنا) ٨تو :، أنو ال ٬توز أف تقدـ ما عمل يف اٟتاؿ عليها  - من موضع أكثرى 

يف اٟتاؿ ١تا تدؿ  (فيها)؛ ألنو ليس ىنا فعله، كإ٪تا أعملتى  (فيها)على  (مناقائ)٬توز أف تقدـ 
 (ىذا زيد قائمنا ): ، ككذلك إذا قلت استقٌر زيد يف الدار قائمنا كا١تعٌت: عليو من االستقرار،

 كإذا قلت: أنتبو لو قائمنا، : فالعامل معٌت الفعل كىو التنبيو كأنك قلت (،ذاؾ زيد راكبنا)ك
 كليس بفعلو ظاىر ؛ فإ٪تا ذاؾ لإًلشارة كأنك قلت: أشَت لك إليو راكبنا،؛  (زيد راكبنا ذاؾ)

                                 
  ُٗٔ-ُٖٔ/ْا١تقتضب   (ُ)

 ُِٓ -ُِْ/ُاألصوؿ  (ِ)

 ُِْ/ِانظر الكتاب   (ّ)

رٌد 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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ألنو ال يتصر ؼي  (ُ)لذلك ال ٬توز تقدمي اٟتاؿ على صاحبها إذا كاف العامل معٌت الفعل؛
 (ِ)تصر فىوي؛ فلم ٬تز تقدمي معمولو عليو.

  أما سيبويو فقاؿ: د،ربٌ مقتفينا رأم سيبويو كا١ت - أيضنا -كىو يف ىذا الرأم 
 ،(أجعلو ٔتنزلة راكبنا مٌر زيد) فإف قاؿ قائله : ،(قائمنا فيها رجله : )يقاؿ كاعلم أنو ال "

كلكنهم كرىوا ذلك  ،(مرٌ ) ٔتنزلة (فيها)ألف فإنو مثلو يف القياس، قيل لو: ،(راكبنا مر الرجل)ك
كلكنهن  كليس بفعل، صرؼ الفعل،يتصرفن ت كأخواهتا ال (فيها)ألف  فيما دل يكن من الفعل،

 .(ّ)أنزلن منزلة ما يستغٍت بو االسم من الفعل"
ما الذم  :فإف قاؿ قائل ؛( اا قائمن  كذاؾ عبدي  ،راكبنا ىذا زيده : )كتقوؿ " د فقاؿ:أما ا١تربٌ 

ذا كإ ،(انتبو لو راكبنا: )لو ىذا إ٪تا ىو تنبيو كأن ك قلت :قيل ،ينصب اٟتاؿ كأنت دل تذكر فعالن 
٬توز أف  فال ؛ (أيشَت لك إليو راكبنا: )ذاؾ لإلشارة كأن ك قلت (اذاؾ عبد ا قائمن :)قلت

 .(ْ)" يف معٌت الفعل أك شيءه  يعمل يف اٟتاؿ إال فعله 
فإف كاف العامل غَت فعل كلكن شيء يف معناه دل  " مث بعد بيانو لعامل معٌت الفعل قاؿ: 

زيد يف الدار : ) يء ال يعمل مثلو يف ا١تفعوؿ كذلك قولوألف ىذا ش؛ تتقدـ اٟتاؿ على العامل
ا ىذا قائمن  : )كال تقل ، (ا حسنىذا قائمن  : )كتقوؿ (،ا يف الدارزيد قائمن  : )كال تقل (اقائمن 

 .(ٓ)"(حسن
 يالحظ تأثر ابن السراج بالشيخُت كخاصة ا١تربد.

 .(ٗ)، كابن يعيش(ٖ)ابن مالك، ك (ٕ)، كاألنبارم (ٔ)ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ من بعدي : ابن جٍت

                                 
     ِْٔ/ِكُِٖ/ُانظر األصوؿ(  ُ)
  ُُِ ار العربيةانظر أسر (  ِ)

 ُِْ/ِالكتاب  (ّ)

 ُٖٔ/ْا١تقتضب   (ْ)
 َُٕ/ْا١تصدر نفسو   (ٓ)

 ِٓانظر اللمع   (ٔ)

 ُُُانظر أسرار العربية   (ٕ)

  ِٕٓ/ِانظر شرح الكافية   (ٖ)

 ٖ/ِانظر شرح ا١تفصل   (ٗ)
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 ، إذا كاف العامل معٌت الفعل كدل يكن فعالن  يف ذلك ىي: كل يةكقد قٌعد ابن السراج قاعدة  
كعلى ذلك منع بعض الًتاكيب منها:  ؛ ٬توز أف يقدـ ما عمل فيو عليو إال أف يكوف ظرفنا ال
 سبب النصب، ؛ ألف )لك( ا لك(، كمنها )كم غلمانن (ُ)(( ك)منطلقنا ىذا زيده قائمنا فيها زيده  )

 .(ِ))أعشركف غلماننا لك( بل معٌت فعل، كمنها: كليس بفعل،
( العامل  )أكل   أما الظرؼ الذم يقدـ إذا كاف العامل فيو معٌت فنحو: يـو لك ثوبه

 .(ّ)( معٌت لك كىو ا١تلكيف)كلٍّ 
 ز:ـٛـذٚى انزًٛـرق 

انتصاب التمييز ال ٬توز أف تقدـ على " اعلم: أف األٝتاء اليت تنتصب  قاؿ ابن السراج:
: ( عشركف در٫تنا )ما عمل فيها، كذلك قولك:  لو عندم  ) ككذلك: (در٫تنا عشركف) ال ٬توزي

ا )ككذلك إذا قلت: (زيتنا رطله )، ال ٬توز:(رطله زيتنا ا خَته ) ال ٬توز: ( ىو خَته عبدن (؛ ىو عبدن
كمن قاؿ  ،(ْ)رؾ إجازة تقدٯتو سول ا١تازين، فالناس على ت فإف كاف العامل يف التمييز فعالن 

 كقياس بابو أف ال ٬توز؛ (، ٝتننا تفقأتي  ) فا١تازين ٬تيز: (، تفقأتي ٝتننا ) كذلك قولك:، بقولو
فالشحمي  ( تفقأتي شحمنا )ألنو فاعل يف اٟتقيقة كىو ٥تالف للمفعوالت، أال ترل أنوي إذا قاؿ:

اىو  )، كما أنو إذا قاؿ:(ٓ)ا١تفقىءىو  فالعبدي ىو خَته، كال ٬توز تعريفو فبابو أكذل  ( خَته عبدن
ا ينبغي أف يكوف بعد ،كيف اٞتملة أف ا١تفس   بو، كإف كاف العامل فيو فعالن   .(ٔ)" را١تفس  ر إ٪ت 

تفقأت ) ٨تو: ، ال ٬تيز ابن السراج تقدمي التمييز على عاملو سواء أكاف عاملو متصرفنا  
كقد ذكر ا٠تالؼ يف تقدمي التمييز على  ،(عشركف در٫تنا) و:٨ت، غَت متصرؼ أـ ،(شحمنا

                                 
 ِْٔ/ِانظر األصوؿ   (ُ)
 ِِّ/ُانظر ا١تصدر نفسو   (ِ)

 ِْٕ/ِانظر ا١تصدر نفسو   (ّ)

أبو عثماف  بكر بن ٤تمد بن بقية ا١تازين النحوم البصرم، من بٍت مازف بن شيباف أستاذ ا١تربد ،ك كاف إمامنا يف   (ْ)
العربية متسعنا يف الركاية، ككاف لو كللجرمي فضل يف إخراج كتاب سيبويو،حيث أخذاه عن األخفش ،كأظهرا أنو 

ق ِّٔق كقيل ِْٕق،كقيل ِْٗكتاب التصريف. تويف سنة  لسيبويو بعد أف كاد يدعيو لنفسو. من أبرز تصانيفو
 ِِٖ-ُِٖ،كإنباه الركاة  ُْٓ-َُْ،كَُٖ، كنزىة األلباء ّٗ-ٕٖ/ُانظر طبقات النحويُت

 لعلو ) ا١تتفقئ (.  (ٓ)

 ِِٗ/ِاألصوؿ   (ٔ)
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:"  -يف موضع آخر -كقد فٌصل يف ىذه ا١تسألة  -الفعل ا١تتصرؼ-عاملو كإذا كاف العامل قائالن
 (ُ)كأ،ي العباس، ككاف سيبويو ال ٬تيزه، كالكوفيوف ا١تميز فعالن جاز تقدٯتو عند ا١تازين االسميف 

ا)، ك(عشركف در٫تنا) : كقولك ألنو يراه ؛ يف ذلك على مذىب سيبويو ، (ىذا أفرىهم عبدن
ا ىذا أفرىهم) ، كال:(در٫تنا عشركف) فكما ال ٬توز: ٬توز ىذا، كمن أجاز التقدمي قاؿ: ال،(عبدن

 ، إ٪تا عمل يف الدرىم ما دل يؤخذ من فعل.(عشركف در٫تنا)ليس ىذا ٔتنزلة ذلك، ألف قولك:
 :-١تا كاف العامل فعالن فقدـ التمييز  -كقاؿ الشاعر 

 (ِ)كما كاف نفسنا بالفراؽ تطيبي    ***  أهتجري سلمى للفراؽ حبيبها           
 .(ّ)"( عرقنا تصببت)، ك(شحمنا تفقأت) فعلى ىذا تقوؿ:

خالفنا  -صرٌح ابن السراج كما   -الكوفيوفك  ،(ْ)فا١تانعوف تقدمي التمييز على فعلو سيبويو
كلعل ما ذكره ابن السراج ىو  بعده كما ىو موضح يف اٟتاشية، لكتب ا٠تالؼ اليت أتت من

ككافقو ا١تازين كتبعو ا١تربد  ،(ٓ)أما اجمليزكف لتقدمي التمييز على فعلو فمنهم الكسائي ،الصحيح
 كذكر ابن السراج قوؿ ا١تربد يف الرد على سيبويو بتصرؼ الفعل، - على جواز التقدمي -٤تتجنا

أف التقدمي غَت جائز ٛتالن على عدـ جوازه يف ٨تو:) عشركف  -دا١تربٌ  كما ذكر- إذ يرل سيبويو
ا( در٫تنا(،  معٌت الفعل ال الفعل، -يف ىذين ا١تثالُت ك٨تو٫تا -العامل  ألف؛  ك)ىذا أفرىهم عبدن

مل على ما عمل فيو غَت فعل   .(ٔ)كما عمل فيو فعل متصرؼ ال ٭تي
الن عدـ جواز تقدمي التمييز معلٌ  ؛ بع سيبويوكت، داج فقد خالف شيخو ا١تربٌ أما ابن السرٌ 

 .؛ ألنو فاعل يف اٟتقيقة كىو ٥تالف للمفعوالت على فعلو

                                 
 ،ِٖٔ/ِذكر صاحب اإلنصاؼ أف الكوفيُت اختلفوا فيو فبعضهم قاؿ بعدـ جواز تقدٯتو. انظر اإلنصاؼ  (ُ)

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 

 .ّٓٓ/ّ، كا١تقاصد الشافيةّْٖالبيت للمخبل السعدم ،كىو من البحر الطويل. انظر ا٠تصائص  (ِ)
 ككجو االستشهاد بو:جواز تقدمي التمييز )نفسنا ( على عاملو )تطيب( عند بعض النحاة.

  ِِْ -ِِّ/ُاألصوؿ  (ّ)

 َِٓ/ُانظر الكتاب  (ْ)

 ِّٗ/ِانظر شرح ابن عقيل   (ٓ)

  ّٔ/ّانظر ا١تقتضب   (ٔ)
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كجواز تقدمي ا١تفعوؿ على   يف مبحث سابق عدـ جواز تقدمي الفاعل على فعلو،كقد بٌُت  
 .(ُ)فعلو

كدلٍ  از تقدمي اٟتاؿ،ك٦تن تبعو يف ىذا الرأم ابن جٍت مفر قنا بُت التمييز كاٟتاؿ مبيننا دًلى ج
 .(ِ)ألف اٟتاؿ دل تكن يف األصل ىي الفاعلة كما كاف التمييز كذلك ٬تز تقدمي التمييز ؛

كقد أشار ابن السراج إذل اختالفهم فيما يشبو التمييز يف الًتكيب، ٨تو: بطرت القرية 
رأم  كا١تعٌت)سفو نصبو كنصب التفسَت، فقاؿ:" فقاؿ بعضهم: كسفو زيد نفسو، معيشتها،

زيد( مث حوؿ السفو إذل زيد فخرج الرأم مفسرنا فكاف حكمو أف يكوف:) سفو زيده رأينا( فًتؾ 
 .(ّ)إضافتو كنصب كنصب النكرة"

كما ال٬توز  تقوؿ:" قالوا: مث ختم ابن السراج بقاعدة توجيهية مبيننا رأم النحاة كرأيو،
 كىو عندم القياس، التقدمي، كأجاز بعضهم تقدمي ما نصب على التفسَت ال٬توز تقدمي ىذا،

كضيع زيده  على جهل زيده رأيو، -كا أعلم-كإ٪تا ٬ترم ىذا ألف ا١تفسر ال يكوف إال نكرة،
 .(ْ)كما أشبو ىذا " رأيو،

ألنو فاعل يف اٟتقيقة كما بُت ابن السراج،  كالذم أميل إليو عدـ جواز تقدمي التمييز،
 كالفاعل اليقدـ على فعلو.

 ش:ـشف اندـانًدشٔس ػهٗ حذٚى اًلصى ـرق 
ز عند ذكره العوامل يف األٝتاء يف معرض حديثو عن األشياء اليت ال٬توٌ  - قاؿ ابن السراج

ال ٬توز  ، فمن ذلك: حركؼ اٞتر، ما يدخل على األٝتاء كيعمل فيهامن ذلك "  :-تقدٯتها 
كال ٬توز أف يفصل أف يقدـ عليها ما عملت فيو، كال ٬توز أف يفرؽ بينها كبُت ما تعمل فيو، 

 . (ٔ)إال ما جاء يف ضركرة الشعر" (ٓ)حشو  بُت اٞتار كاجملركر

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

 َِّ/ِاألصوؿ   (ّ)

 َِّ/ِا١تصدر نفسو   (ْ)

 .]ْتشوو[ كذا يف ا١تنت كلعل حرؼ اٞتر سقط كالصواب:  (ٓ)

  َِّ/ِاألصوؿ   (ٔ)
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كال الفصل ، ٬تيز تقدمي معموؿ حرؼ اٞتر  تبُت من كالـ ابن السراج يف ا١تسألة أنو ال
كىو يف  كاف يف ضركرة الشعر، إال ما بُت حرؼ اٞتر كمعمولو حىت كلو كاف حرؼى جرو زائد،

كنظٌر بذلك يف منع تقدـ األٝتاء على األفعاؿ الداخلة عليها  ، وذلك على مذىب سيبوي
 .(ُ)اٟتركؼ الناصبة كاٞتازمة

: كلية)توجيهية(كضع صاحب ضوابط الفكر النحوم قاعدة   ، كبناءن على ىذا القوؿ  قائالن
كالفعل  يتقدـ على حرؼ اٞتر ، فاجملركر ال ؛ يقدـ على اٟترؼ عمل فيو حرؼ ال " ما

 .(ِ)يتقدـ على عاملو" اجملزـك الا١تنصوب أك 
 

 شٔف انُبصخخـًًٕلد انحـذٚى يؼـرق  ( ٌّ  :أخٕارٓب (ٔ إ
ال ٬توز أف يقدـ عليهن ما عملن فيو، كال  (إف  كأخواهتا): " كمن ذلك  قاؿ ابن السراج

، كال تقدـي أخبارىن على أٝتاًئهن إال أف تكوف ٬توز أف تفرٌ  ؽ بينهن كبُت ما عملن فيو بفعلو
ا) باري ظركفنا، فإف كاف ا٠تربي ظرفنا قلت:األخ ، ( إف  خلفكى عمرناك)  ،( إف  يف الدار زيدن

 .(ّ)" (إف  )كالظركؼ يتسع فيهن خاصة، كلكن ال ٬توز أف تقدـ الظرؼ على 
أف  ٬تيزفال  عملت فيو )إٌف كأخواهتا(، يتبُت من كالـ ابن السراج عدـ جواز تقدمي ما

ا) تقوؿ:  ا منطلق) تريد: ( إف منطلق زيدن التفريق بينهن كبُت ما عملن فيو  ٬تيزكال  ،(إف زيدن
تقدمي أخبار ىذه اٟتركؼ على ابن السراج كال ٬تيز  - (ْ)كما ىو مذىب سيبويو -بفعل 

؛ فهي فرع (ٓ)كذلك ألهنا إ٪تا عملت لشبهها بالفعل أٝتائها إال أف تكوف تلك األخبار ظركفنا ؛
ا -؛ كالفرع  عليو يف العمل  منحط عن األصل. -أبدن

                                 
   ُُُ/ّكالكتاب ُِّ/ِانظر األصوؿ  (ُ)

 ْٖٓ/ ِضوابط الفكر النحوم  (ِ)

 ُِّ/ِاألصوؿ  (ّ)
 : -ل فيو النصبيف معرض حديثو عن عدـ جواز الفصل بُت الفعل كالعام -حيث قاؿَُُ/ّانظر الكتاب  (ْ)

 "كما ال ٬توز أف تفصل بُت االسم كبُت إف كأخواهتا بفعل".

 ُِِكُُٕ/ِانظر األصوؿ  (ٓ)
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ا،) ٨تو:، كأجاز تقدمي الظرؼ ٤تس ننا تقدٯتها إذا   ، (كإٌف خلفك عىمرنا إٌف يف الدار زيدن
 .(ُ)كلكثرهتا يف االستعماؿ (إفٌ )كانت أخبارنا ؛ ألهنا ليست ٦تا تعمل فيو
دـ جواز كا١تربد يف ع ،  أف ابن السراج اقتفى أثر سيبويوكبالرجوع للكتاب كللمقتضب تبٌُت 

تصرؼ  ال تتصرؼعلت ٔتنزلة األفعاؿ ك ألهنا ليست أفعاالن كإ٪تا جي  -يف ىذه اٟتركؼ -التقدمي 
 كال ما يكوف يف الفعل من األمثلة كا١تصادر فلذلك لزمت طريقةن ، منها يفعل فال يكوف  األفعاؿ
  .(ِ)بهت بوإذ دل تبلغ أف تكوف يف القوة كما شي  كاحدةن 

 .(ّ)فال يصح أف يلي فعله فعالن  فألهنا مشبهة بالفعل ؛ فعل؛ أما عدـ جواز أف يليها
ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ من ا١تتأخرين بعد ابن السراج : ابن جٍت حيث منع تقدمي أخبار )إف 
، ٨تو: ) إٌف يف الدار زيدنا (،  كأخواهتا ( على أٝتائها إال أف يكوف ا٠ترب ظرفنا أك حرؼ جرٍّ

ك  منع ابن يعيش تقدمي خربىا كاٝتها عليها، كتقدمي ا٠ترب فيها ،ككذل(ْ) ك)لعل عندؾ عمرنا (
على االسم ؛ معلالن ذلك بعدـ تصرؼ ىذه اٟتركؼ ، ككوهنا فركعنا على األفعاؿ يف العمل 

 .(ٓ)فا٨تطت عن درجة األفعاؿ
أثر نظرية العامل يف بياف ما ٬توز تقدٯتو من معموالت )إٌف  -من خالؿ ا١تسألة -كتبُت

 ( كما ال ٬توز ، كأٌف الفرع يف العمل ال يقول قوة األصل ؛ فال يتصرؼ تصرفو.كأخواهتا
 

 ٓب:ـهٛـذ ) ًل ( ػـذٚى يب ثؼـرق 
 اليت تعمل يف النكرة النصب كتيبٌت معها ال تكوف إاٌل  (ال)ذلك  " كمن اج:قاؿ ابن السرٌ 

كإ٪تا يقع بعدىا ا١تبتدأي  ،(إف  )بػ هةكال ٬توز أف تقدـ ما بعدىا على ما قبلها كىي مشبٌ  ،صدرنا 
ألف  ؛كالتقدمي فيها أىبعدي  عليها كذلك ىي، (إف  )، فكما ال ٬توز أف تقدـ ما بعد  كا٠تربي 

كدل  كتصرفت يف ذلك إذا كانت تلي األٝتاء كاألفعاؿ، (ال)فأما  أشبوي بالفعل منها،(إف  )

                                 
فقد تبع ابن السراج يف منع تقدمي خرب إف كاٝتها  ِٔٓ/ُ، كانظر شرح ا١تفصل البن يعيش ُِّ/ُانظر األصوؿ  (ُ)

 فسها.عليها إال أف يكوف ظرفنا اك جارنا ك٣تركرنا ،معلالن بالعلة ن

 َُٗ/ْكا١تقتضب ٗٓ/ُانظر الكتاب   (ِ)

 َُُ/ْانظر ا١تقتضب   (ّ)

 َْانظر اللمع   (ْ)

 ِٔٓ/ُانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ٓ)
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ا ال ) فلك التقدمي كالتأخَت؛ تقوؿ: (؛ليس)بػ (ُ)وتيشبٌ  كما أشبو  ( ضاربه كال مكرـه أنت زيدن
 .(ِ)ذلك "

هة ألهنا مشبٌ  ٬تيز تقدمي ما بعد )ال النافية للجنس(؛ اج أنو ال من كالـ ابن السرٌ تبٌُت 
فهذه أبعد يف  ٬توز تقدمي ما بعدىا عليها ؛ كال تقول قوة الفعل، كال ،(ّ)يف العمل( إفٌ بػػػ)

 .التقدمي ألهنا أضعف شبهنا 
؛ ألهنا أشبهت فعل )ليس( يف ز معها التقدمي كالتأخَتفجوٌ  ؛(ليس)بػأما )ال( ا١تشبهة  

ل على الفرع  ل على األصل أقول ٦تا ٛتي النفي، كالفعل أقول ؛ ألنو أصل يف العمل، كما ٛتي
، ككذلك عدـ جواز (ْ)البناء اموؿ على األصل، كدليل ضعف عمل ال النافية للجنس

 .  التقدمي،كما تبٌُت من قوؿ ابن السراج
كإف كاف ابن السراج أكثر  -كبالرجوع للكتاب يفهم من كالـ سيبويو ٨تونا ٦تا قالو ابن السراج

تعمل فيما بعدىا  (ال)ك:"-يف باب النفي بال -، قاؿ سيبويو  -تصر٭تنا بعدـ جواز التقدمي
 ١تا بعدىا. (إفٌ )كنصبها ١تا بعدىا كنصب  فتنصبو بغَت تنوين،

 ٜتسةى :)٨تو ،ألهنا جيعلت كما عملت فيو ٔتنزلة اسم كاحد ؛فيو الـزعمل التنوين ١تا تى  ؾي كترٍ 
٣تراه، ألهنا  أجرم؛ كذلك ألهنا ال تشبو سائر ما ينصب ٦تا ليس باسم، كىو الفعل كما (عشرى 

  .(ٓ)" ال تعمل إال يف نكرة
 كيف ا١تقتضب بٌُت ا١تربٌد أٌف )ال( ال تعمل إاٌل فيما يليها؛ لضعفها ؛ فإذا دخلت على

 .(ٔ)الكالـ ال تغَته ، فليست يف القوة كػ)إٌف( كأخواهتا اليت تزيل االبتداء
 : (ٕ)أما شبهها بػػ)إٌف( فمن أربعة أكجو

  منهما يدخل على اٞتملة االٝتية.أف كالن  أحدىا:

                                 
 ( لعلو خطأ ،كالصواب] كا١تشبهة[ وكدل تيشبٌ )  (ُ)

 ِّٔ -ِّٓ/ِاألصوؿ  (ِ)

 )ال( العاملة عمل إٌف. -كابن ىشاـ   -لذلك ٝتاىا بعضهم   (ّ)

 ُّٔلعلل يف النحو البن الوراؽ ا  (ْ)

 ِْٕ/ِالكتاب   (ٓ)

 ُّٔ/ْانظر ا١تقتضب   (ٔ)

 ّّٔ/ُ، كشرح التصريح  ِِٔ/ُانظر اللباب   (ٕ)
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 لتأكيد اإلثبات. (إفٌ )ك لتأكيد النفي، (ال)أكيد، فػ منهما للتٌ أف كالن  الثاين:
 على نظَته.النظَت ، كالشيء ٭تمل على نقيضو،كما ٭تمل (إفٌ )ة نقيض (ال)أف  كالثالث:
 اٞتملة. منهما لو صدر أف كالن  كالرابع:

 استنتجها النحاة، -يف أمور (إفٌ )يف العمل ا٨تطت درجتها عن  (إف)٤تمولة على  (ال) ألفك  
اسم أما ال يكوف إال مظهرنا،  (ال)منها أف اسم  :-عنها كتفهم أيضنا من كالـ ابن السراج 

يكوف نكرة  (إفٌ )ال يكوف إال نكرة، كاسم  (ال)كمنها أف اسم  ،مظهرنا كمضمرنا فيكوف (إفٌ )
 ينوف. (إفٌ )ال ينوف، كاسم  (ال)كمنها أف اسم  ،كمعرفة

كما يف ا١تقتضب  ،(ُ)د عدـ إجازتو إعما٢تاللمربٌ  ا١ترادمٌ أما )ال( العاملة عمل )ليس( فنسب 
: از إعما٢تا عمل )ليس(فقد نص على جو  ؛ خالؼ ذلك  (ليس) ٔتنزلة (ال) كقد ٕتعل " قائالن

كال تفصل بينها  (،منك أفضلى  ال رجله  :)فتقوؿ، كال تعمل إال يف النكرة  ،الجتماعها يف ا١تعٌت
 .(ِ)" راىا ناصبةن ٣تىٍ  ألهنا ٕترم رافعةن  ؛ كبُت ما تعمل فيو

لة عمل )ليس( عليها، كىذا خالؼ ما كيفهم من كالـ ا١تربد أنو ال ٬تيز تقدمي معموؿ العام
 عليو ابن السراج.

تفاكت تصرؼ العامل يف معموالتو ؛ فما كاف  -من خالؿ ىذه ا١تسألة كغَتىا -كقد ثبت 
أصالن يف العمل جاز يف معموالتو التقدمي كالتأخَت، كما كاف مشبهنا باألصل؛ فهو أقل تصرفنا، 

ل على فرع ؛ أم ا١تشبو ٔتشبوو ؛ فه  و أضعف تصرفنا.كما ٛتي
 انزٙ نهدـذٚى يب ثؼـرق ) ٌْ  ٓب:ـجهـهٗ يب قـزاء ػــذ ) إ
عن )إٍف( اليت للجزاء يف معرض كالمو عن اٟتركؼ اليت ٢تا صدر  - قاؿ ابن السراج  
ا إٍف تضرٍب ) ال ٬توز أف تقوؿ: " فال ٬توز أف تقدـ ما بعدىا على ما قبلها، :-الكالـ  زيدن
ألنو إذا دل ٬تز أف يتقدـ العاملي دل ٬تز أف يتقدـ  و فهو غَت جائزو؛بأم الفعلُت نصبت (أىضربٍ 

أف تنصبو بالفعل األكؿ، كدل ٬تزىا أحده من النحويُت، كأجاز ىو  كأجاز الكسائيٌ  ا١تعموؿي عليو،
 .(ّ)"كالفراءي أف يكوف منصوبنا بالفعل الثاين

                                 
 ِّٗانظر اٞتٌت الداين   (ُ)

 ِّٖ/ْا١تقتضب   (ِ)

 ِّٔ/ِاألصوؿ(  ّ)
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ا إف تضرب  ٨تو:، يرل ابن السراج أنو ال ٬توز تقدمي معموؿ اٞتزاء على )إٍف(  )زيدن
 زيد() كرٌد قوؿ الكسائي الذم يرل أف ناصب  كبٌُت أف ىذه ا١تسألة مسألة خالفية، أضرب(،

ا( ككذلك ردٌ ،  الفعل األكؿ :"بأم  منصوب بالفعل الثاين ، قوؿ الفراء الذم يرل أف )زيدن قائالن
العامل دل ٬تز أف يتقدـ كعلل ذلك أنو إذا دل ٬تز أف يتقدـ  " جائز الفعلُت نصبتو فهو غَت

ا إف تضرب(  -(ِ)يف موضع آخر -، كبٌُت (ُ)ا١تعموؿ عليو أنو إذا قدمت، فقلت: )اضرب زيدن
ا ( بالفعل األكؿ ال بالثاين؛ معلالن أف الذم ينتصب ٔتا بعد الشرط ال يتقدـ.  فإ٪تا تنصب ) زيدن

ا إف تأًت كبالرجوع للمقتضب تبٌُت أٌف ا١تربٌد ال ٬تيز تقدـ معموؿ اٞتزاء  ٨تو: ) زيدن
يكرمك(، كال )زيدنا مىت تاًت ٖتببو(؛ مبيٌػننا أف اٞتزاء ال يعمل فيو ما قبلو كما ال يعمل ىو فيما 

 .(ّ)قبلو
؛  رأم الكوفيُت دٌ كيري  يرل رأم البصريُت، -يف ىذه ا١تسألة - أٌف ابن السراجيتبُت ك 

ٛتالن ٟترؼ الشرط على  ، ؼ الشرطفالبصريوف ٯتنعوف أف يتقدـ معموؿ الشرط كاٞتزاء على حر 
 ينصب ا١تفعوؿ بالشرط كاٞتزاء، بعده فيما قبلو، كال يعمل ما االستفهاـ حيث لو الصدارة كال

 .(ْ)كالكوفيوف ٬تيزكف تقدمي ا١تفعوؿ باٞتزاء على حرؼ الشرط
 .(ٔ)، كابن يعيش (ٓ)بقوؿ ابن السراج كالبصريُت: الفارسي -من ا١تتأخرين  -ك٦تن قاؿ 

اليت  (إف)بعد  ن أثر العامل يف ىذه ا١تسألة عدـ جواز الًتكيب الذم يتقدـ فيو ماكم
ا إٍف تضرٍب أىضرٍب  )٨تو:،  عليهاللجزاء   .(زيدن

  

                                 
 أف يقع فيها العامل منها: مع اطراد ىذه القاعدة إال إف النحاة ذكركا مواضع يقع فيها ا١تعموؿ كال ٬توز  (ُ)

ا جالس(، كعدـ ٕتويزىم  - ٕتويزىم تقدمي معموؿ خرب)إف( على اٝتها إذا كاف شبو ٚتلة، ٨تو: )إف يف الدار زيدن
ا(.  تقدـ ا٠ترب على االسم إذا دل يكن ذلك ا٠ترب شبو ٚتلة، فال يقاؿ: )إٌف جالسه زيدن

ا( مفعوؿ بو ل - ا ، فاضرب ( ؛ فػ)زيدن  لفعل )اضرب( ، كال ٬توز أف يلي )أما( الفعلي )اضرب(.قو٢تم )أما زيدن

 ِٓ، كنظرية العامل يف النحو العر،ي تقعيد كتطبيق ّْٓ/ُ، كشرح التسهيلٕٕٔ/ِانظر البسيط البن أ،ي الربيع 

 ُٖٖ-ُٕٖ/ِانظر األصوؿ(  ِ)

  ٔٔ/ِا١تقتضب انظر (  ّ)

 ُْٓ -ُُٓ/ِانظر اإلنصاؼ(  ْ)

 ُِّاإليضاح العضدم انظر (  ٓ)

 ُْٔ/ُشرح ا١تفصل البن يعيش انظر (  ٔ)
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 ف:ـطـم فٙ انؼـبيـانؼ أثشانًجحث انثبَٙ: 

عند ابن السراج اىتمامو ٔتسائل العطف ا١تتعلقة بالعامل ، كترتب على ذلك  برز     
 يزه كما ٯتنعو من الًتاكيب.بيانو ١تا ٬ت

 

 ش:ـجم رًبو انخجـق َبصخ انًٕضغ انز٘ فّٛ حشفف ػهٗ ـطـانؼ 

  قاؿ ابن السراج:
" كينبغي أف تعلم أنو ليس لك أف تعطف على ا١توضع الذم فيو حرؼ عامل إال بعد ٘تاـ 

 إ٪تا ىو: (قاـ الزيداف) من قبل أف العطف نظَت التثنية كاٞتمع أال ترل أف معٌت قولك: الكالـ،
كلو اختلفا دل يصلح فيهما إال  ،فلما كاف العامالف مشًتكُت يف االسم ثينيا( قاـ زيده كزيده )

، فلٌما  ، فالواك نظَت التثنية كإ٪تا تدخل إذا دل تكن التثنية(قاـ زيده كعمرهك) فكنت تقوؿ: الواك،
، كال أف يعمل يف ا١تثٌت دل يكن ٬توز أف ٬تتمع يف التثنية الرفع كالنصب، كال الرفع كا٠تفض

 .(ُ)"، كذلك دل ٬تز يف ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو عامالف
)الناسخ( قبل ٘تاـ  العطف على موضع اٟترؼ العامل ٬توز بٌُت ابن السراج أنو ال 

إف ) ٨تو: كإ٪تا ٬توز إذا مت الكالـ با٠ترب ا١ترفوع، ،( إف زيدنا كعمرهك منطلقاف)  ، ٨تو:(ِ)ا٠ترب
ا منطلقه   .إذ ٤تلهما االبتداء ، (إفٌ ) عندئذو جاز العطف على ٤تل اسم (كعمرهك زيدن

فكما ال ٬تتمع يف التثنية الرفع  ، كعلل ىذا الرأم بأف العطف نظَت التثنية كاٞتمع
، ففي ، كال يعمل يف ا١تثٌت عامالف فكذلك دل ٬تز يف العطف ، كال الرفع كا٠تفض كالنصب،

ا كعمرهك منطلقاف ) ٨تو: كىذا مستحيل؛  ، يصَت )منطلقاف( خربنا ١ترفوع كمنصوب،( إف زيدن
ألف ا٠ترب إذا ثػيٌٍت كاف خربنا عن )إٌف( ، كعن االسم ا١تعطوؼ)عمرك(، ككاف العمل فيو عمالن 

ا ، كقد تقدـ عليو عامالف:  كاحدن
تدأ أحد٫تا: )إٌف( الرافعة للخرب ، كاآلخر: ا١تبتدأ ) االسم ا١تعطوؼ(، أك االبتداء ، أك ا١تب

 .(ّ)كال يعمل يف اسم عامالف –حسب من يرل مبى يرفع ا٠ترب  –كاالبتداء 

                                 
 ْٔ/ِاألصوؿ   (ُ)

 ّْٔ -ُّْكالتبيُت ُِْ-ُِِ/ُانظر اللباب   (ِ)

 ٕ/ٓ،كالتذييل كالتكميل ط.دار القلم  ُِِ/ُانظر اللباب   (ّ)
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عليو  فقد نصٌ  ك كزيد ذاىباف()إنٌ  أما ما أكرده سيبويو كىو هبذا الرأم موافق للبصريُت،
 :كقد أشار إذل ذلك ابن السراج بقولو ، فتبُت أنو ال ٬تيزه ؛(ُ)سيبويو أنو من الغلط

 .(ِ)كإ٪تا الرفع جاء عندنا على الغلط " غَته، " فالنصب عندنا ال ٬توز
)إٌف( ال يتبُت فيو  إذا كاف اسم كذكر خالؼ الكوفيُت يف ا١تسألة فالفراء ٬تيز ذلك،

 .(إنك كزيده قائماف)ك ،(إٌف الذم عندؾ كزيده قائماف)ك ،(إٌف ىذا كزيده قائماف) ٨تو:، اإلعراب
 .(ّ) )ا١تضمر( الظاىر كا١تكٍت أما الكسائي فيجيز الرفع يف االسم الثاين مع

كظاىر كالـ األخفش إجازة العطف على ال قبل ٘تاـ ا٠ترب ، مع بيانو أف القياس 
 .(ْ)النصب ، كأف العطف بعد ا٠ترب أحسن كأكثر

ِييَ  إِنا } :تعاذل كاحتج الكوفيوف بقولو ْ َوٱَّلا  ِ ٌُ ِيَي َٱ َو َِٰب  ٱَّلا ْ َوٱمصا اُدو  َِن  ُٔ ََ
ِ  َٱ َويَ  َويۡ  َوٱنلاَصََٰرىَٰ  ِۡمِ  ةِٱَّللا ۡه وََعِىَل َصَٰنِحٗ  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱۡۡلَ َُ ا ََۡل َخٌِۡف َعنَۡيُِۡه َوََّل 
 ،  فرفع ) الصائبوف( قبل ا٠ترب ) من آمن با ( ، كاٞتواب من كجهُت: (ٓ) { ٦٩ََيَۡزًَُِن 

ْ }أحد٫تا: أنو معطوؼ على الضمَت يف   ِ ٌُ  التوكيد. كقاـ الفصل بينهما مقاـ { َٱ َو
كالثاين : أف خرب الصابئُت ٤تذكؼ، كالنية بو التأخَت، كتقديره:) إف الذين آمنوا ( إذل 

ۡه ََيَۡزًُِنَ } قولو: َُ  كالصابئوف كذلك. { َوََّل 
 .(ٔ)كاألخَت قاؿ بو ابن السراج

خرب الصابئُت، كخرب )إٌف( ٤تذكؼ لداللة  { ََۡل َخٌِۡف َعنَۡيُِهۡ }ك٬توز أف يكوف 

                                 
 ُٓٓ/ِانظر الكتاب   (ُ)

 ِٕٓ/ُاألصوؿ   (ِ)

 ُُّ-َُّ/ُانظر معاين القرآف للفراء   (ّ)

 ِٖٓ/ُلقرآف لألخفش انظر معاين ا  (ْ)

 ٗٔا١تائدة :   (ٓ)

 ِّٕ، ِّٓ/ ُانظر األصوؿ   (ٔ)
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 (ُ)٨تن ٔتا عندنا كأنت ٔتا  *** عندؾ راضو كالرأم ٥تتلفرب عليو ، كما قاؿ الشاعر: ىذا ا٠ت
 .      (ِ)أم ٨تن ٔتا عندنا راضوف

كرٌد قوؿ الكوفيُت  - يف صدر ا١تسألةكما ىو مبٌُت -اج لرأم البصريُت ابن السرٌ  كقد احتجٌ 
  . (ّ)يقيسوف على األشياء الشاذة كأهنم كثَتنا ما ، ننا أف ما جاء من ذلك ٤تموؿ على الغلطمبيػٌ 

، (ٓ)، كابن يعيش(ْ)ك٦تن قاؿ من ا١تتأخرين بقوؿ ابن السراج كمن سبقو: ابن مالك
 . (ٔ)كالز٥تشرم

ا كعمرهك منطلقاف( ٨تو: كترتب على ىذه ا١تسألة منع بعض الًتاكيب، إال إذا مت  ) إٌف زيدن
عاملية، كىي استحالة أف يكوف ا٠ترب ، كتبُت أف كراء ىذا ا١تنع علة خرب األكؿ قبل العطف

 .معموؿ لعاملُت 
 

 ـهـبيـػيؼـًـٕنـٙ هٗ ـف ػـطـانؼ:ٍٛ 
: أف العطف على عاملُت، ال ٬توز من قبل أف حرؼ العطف  اعلم " قاؿ ابن السراج:  

فالواك أغنت عن  (قاـ زيده كعمرهك) إ٪تا كضع لينوب عن العامل، كيغٍت عن إعادتو، فإف قلت:
 ٨تو، ككذلك إذا عطفت هبا على منصوب ،(قاـ) فقد صارت ترفع كما يرفع (قاـ)إعادة 
ككذلك يف ا٠تفض إذا  (إف  )فالواك نصبت كما نصبت  (،منطلقه كعمرنا  إف زيدنا)  قولك:
ت الباء فلو عطفت على عاملُت أحد٫تا ت كما جرٌ فالواك جرٌ  ،( كمررت بزيدو كعمرو )قلت: 

قد أٚتعوا  يف حاؿو  تكوف رافعةن ناصبةن  (ٕ)حلت؛ ألهنا كافأ لكنت قد ، يرفع كاآلخر ينصب

                                 
، حيث حذؼ ا٠ترب، قصدا لالختصار " ٨تن ٔتا عندنا" كالشاىد:  لقيس بن ا٠تطيم ،من ْتر ا١تنسرح ،كىو البيت (  ُ)

" انظر شرح الشواىد  ضوف٨تن را" مع ضيق ا١تقاـ، كالذم جعل حذفو سائغا، داللة خرب ا١تبتدأ الثاين عليو. كالتقدير:
 ،ككرد يف كثَت من كتب النحو.ٕٓ/ُكىو من شواىد الكتاب  .ُّٖ-ُّٕ/ِالشعرية 

 ْْٓ-ِْٓ/ْ، كشرح ا١تفصل البن يعيش  ُِّ - ُِِ/ُانظر اللباب   (ِ)

 ِٕٓ/ ُانظر األصوؿ   (ّ)
 

  ْٕ/ ِانظر شرح التسهيل   (ْ)
 

 ِْٓ/ْانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ٓ)
 

 ََّنظر ا١تفصل ا  (ٔ)
 

 لعلو خطأ مطبعي كالصواب: ]كأف[.  (ٕ)
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، فتعطف على الفعل كالباء كلو جاز (مىر  زيده بعمركو كبكره خالدو  ) على أنو ال ٬توز أف تقوؿ:
كمن  ،العطف على عاملُت ٞتاز ىذا كاختلفوا إذا جعلوا ا١تخفوض يلي الواك، فأجاز األخفش

 .(ِ)( "(ُ)ك كخالده بكرو مىر  زيده بعمرو  ): ذىب مذىبو
صرٌح ابن السراج بعدـ جواز العطف على عاملُت كحجتو أٌف حرؼ العطف ينوب عن 

 .فلو عطف على عاملُت كاف أحد٫تا يرفع، كالثاين ينصب كلكاف مستحيالن  العامل،
فال  ؛ ()مٌر زيده  بعمروك كبكره خالدو  ٨تو:، كقد حكى ابن السراج اإلٚتاع يف منع ذلك 

مبيننا أنو مذىب  ،الواكى  كذكر أٌف ا٠تالؼ حُت يلي ا١تخفوضي  لعطف على الفعل كالباء،٬توز ا
األخفش إذ مذىبو تقدمي اجملركر على ا١ترفوع يف العطف ؛ ألف اٞتار كاجملركر كالشيء الواحد ؛ 

مرهك فيجيز ، ٨تو: ) قاـ زيده يف الداًر كالقصًر عمرهك( كال ٬تيز ، ٨تو: ) قاـ زيده يف الداًر كع
 .(ّ)القصًر ( ؛ لئال يفرؽ بُت اٞتار كاجملركر

 بعض ما احتجوا بو:ابن السراج كذكر 
 اإللو مقاديريىا   األمورى  ***   بكف   ف عليك فإفٌ ىوٌ       كقوؿ الشاعر:
 (ْ)فليس بآتيك منهييها     ***  كال قاصرو عنك مأموريىا                    

 كقوؿ النابغة اٞتعدم:
 (ٓ)أف تعق رىا فليس ٔتعركؼو لنا أف نرد ىا  ***  صحاحنا كال مستنكرو               

 
 

                                 
 . بكره  مىر  زيده بعمروك كخالدو  :-كا أعلم-لعٌل يف العبارة خطأ مطبعي يف الضبط، كضبطها الصحيح   (ُ)

 ّّْ/ُكما ظهر رل من سياؽ الكالـ ،كمن ا١تعركؼ من مذىب األخفش .انظر اللباب

 ٗٔ/ِاألصوؿ  (ِ)

 ُْٓ/ُرة كالتذكرة انظر التبص  (ّ)

،  ككذلك نسبهما سيبويو،انظر ِْالبيتاف من ا١تتقارب،ك٫تا لألعور الشٌٍت: بشر بن منقذ. انظر ديوانو   (ْ)
ككاف ا٠تليفة الراشد عمر بن ا٠تطاب يتمثل هبما . كالشاىد فيو: قولو )كال قاصر(حيث إف  ،ْٔ-ّٔالكتاب

 لُت ،كمنهم من أجاز ذلك.سيبويو كمن تبعو منعوا أف يكوف عطفنا على عام

 ُٗٔ/ّ،كخزانة األدب َٕ؛ فدعا لو. انظر ديوانو  البيت من الطويل،قالو النابغة اٞتعدم ضمن رائيتو أماـ النيب  (ٓ)
ككرد )مستنكر ( بالرفع،كالنصب،كاٞتر، كالشاىد فيو باٞتر،فمن يرل العطف على عاملُت عطفو على خرب ليس،كمن يرل 

 عاملُت يقدر حرفنا.عدـ جواز العطف على 
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 ،(ما)ك (كل)؛ فعطف على ((ُ)ما كلي سوداءى ٘ترةن كال بيضاءى شحمةن ) ك٦تا ٭تتجوف بو: 
  (ِ)أكل  امرئو ٖتسبُت امرأن  ***  كنارو توقد بالليل نارىا           كمن ذلك: 

كيذكر أف  ال يعطف على عاملُت، أنويف ٚتيع ىذه الشواىد  (ّ)يوكذكر أف مذىب سيبو 
٬تيز العطف على  ال (ْ)دأٌف ا١تربٌ  - أيضنا -كبٌُت  ، يف ٚتيعها تأكيالن يرده إذل عمل كاحد

 .(ٓ)، كنقل عنو أف العطف على عاملُت مذىب األخفشعاملُت
من  )حرؼ اٞتر(حٍذؼ العامل  أما تأكيل ىذه الشواىد ففي الشاىدين األكلُت ،

 .(ٔ)ا١تعطوؼ لداللة عامل مثلو عليو
 كإضماره، فعلى حٍذؼ ا١تضاؼ)كل( ، كال بيضاء شحمة ما كل سوداءى ٘ترةن  أما :

 أما قوؿ الشاعر:  أكل  امرئو ٖتسبُت امرأن  ***  كنارو توقد بالليل نارىا ، 
 .(ٕ)كإضمارىا استغناءن باألكذل، ( كل فكذلك على حذؼ) 

ذؼ ا١تضاؼ كإبقاء عملو على خالؼ األصل، كىو ضعيف، كالعطف على فإف قيل ح
عاملُت ضعيف أيضنا ، فما الذم جعل ٛتلو على اٞتار أكذل من ٛتلو على العطف على 

 قيل: ألف حذؼ اٞتار قد جاء يف كالمهم ، كلو كجو من القياس. عاملُت؟

                                 
كرد يف ٣تمع األمثاؿ بنص:" ما كل بيضاء شحمة، كال كل سوداء ٘ترة" ،كأصلو أف عامر بن ذىل ، كثبى على عمو   (ُ)

قيس بن ثعلبة ؛ ٮتنقو ليقتلو ؛ ألنو أخذ ماؿ أبيو فأتلفو؛ فقاؿ قيس: يا ابن أخي دعٍت فإف الشيخ متأكه، مث قاؿ 
ال كل سوداء ٘ترة " ؛ يعٍت أنو كإف أشبو أباه خىٍلقنا، فلم يشبهو خيلقنا؛ فذىب قولو عامر: " ما كل بيضاء شحمة ك 

،ككجو االستشهاد:)كال بيضاء( من  ِِٖ-ُِٖ/ِمثالن ،يضرب يف موضع التهمة. انظر ٣تمع األمثاؿ للميداين
(،كمن ال ٬تيز العطف ٬تيز العطف على عاملُت يرل أف ) بيضاء(جيرت عطفنا على )سوداء(،كالعامل فيها)ما(ك)كل

 على عاملُت يرل أهنا ٣تركرة على تقدير)كال كل(.

،كالشاىد: جيرت )نار(  ٔٔ/ُالبيت من ا١تتقارب، كىو أل،ي ديكادو اإليادم ،كما نسبو سيبويو انظر الكتاب  (ِ)
(اجملركر  بإضافة )كل(إليو، بإضافتها لػ)كل( اذكفة ا١تعطوفة على )كل( ا١تذكورة، لئال ٕتر بالعطف على )امرئو

 فيلـز العطف على معمورل عاملُت ْترؼ كاحد.

 ، كاٞتدير بالذكر أف ابن السراج تابع سيبويو يف ىذه ا١تسألة يف الشواىد كالتوجيو.ٔٔ-ْٔ/ُانظر الكتاب  (ّ)

 ُٓٗ/ْانظر ا١تقتضب   (ْ)

 ِٕ-ٗٔ/ِانظر األصوؿ   (ٓ)

 ّٕٖ/ُانظر شرح التسهيل  (ٔ)

 ُٖٗ/ِكشرح ا١تفصل البن يعيش  ْٕ/ِانظر األصوؿ  (ٕ)



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

120 

 ، كما حيكي عن رؤبة أنو كاف فأما ٣تيئو، فنحو قو٢تم يف القسم: ) اً ألفعلن(؛ أم كاً 
 يقاؿ لو: ) كيف أصبحت( ؛ فيقوؿ: ) خَتو عفاؾ ا( ؛ يريد ٓتَتو.

ِ ْ ٱ}:ككذلك قراءة ٛتزة يف قولو تعاذل ُق ِي تََصآَٱلُِنَ َوٱتا َ ٱَّلا رَۡحاِم   َّللا
َ
 (ُ){  ةٍِِۦ َوٱۡۡل

 ٛتلو البصريوف على حذؼ اٞتار كالتقدير فيو: كباألرحاـ.
.فقد ثبت   هبذا جواز حذؼ اٞتار يف االستعماؿ كإف كاف قليالن

أما القياس، فألف الفعل ١تا كاف يكثر فيو اٟتذؼ كشاركو اٟترؼ يف كونو عامالن جاز فيو 
 ما جاز يف الفعل على سبيل الندرة ، كدل يثبت يف االستعماؿ العطف على عاملُت؛ 

 .(ِ)فاٟتمل على ما لو نظَت أكذل
( يف قولو  ن جرذل مى كأشار ابن السراج إ  َٰتِ  } :تبارؾ كتعاذل)آياتو َمََٰن  إِنا ِف ٱلصا

ۡرِض ٓأَلَيَٰجي مِّنُۡىۡؤوٌَِِي وَ 
َ
مي  َوِِف َخنۡقُِكۡه َوَوا َيُتدُّ وِي َدٓاةاٍث َٱ َيَٰجٞ  ٣ٱۡۡل ِۡ مَِّق

ٌَُِن  ِ ِق ٓ  ٤يُ َىا ُ وَِي ٱلصا ًَزف َِل ٱَّللا
َ
ارِ َوَوآ أ َُ ِۡل َوٱنلا َِٰف ٱۡلا ۡحَيا ةٍِِ  ٱِ وِيَوٱۡخخَِل

َ
ّرِۡزقي َۡأ

مي  ِۡ َِٰح َٱ َيَٰٞج مَِّق ا َوحَۡۡصِيِف ٱلّرَِي َُ ِ ح ِۡ ۡرَض َبۡعَد َم
َ
 (ّ) {٥َيۡعقِنَُِن  ٱۡۡل

( أف ككٌجو إذل   إذا  (إفٌ )أعيدت للتأكيد كحٌسن ذلك ١تا طاؿ الكالـ كما تعاد  )آياتو
كأما  كاف الثاين غَت األكؿ، لوكإ٪تا تكوف حجة  األخَتة ىي األكذل، (آياتػ)ف ؛ طاؿ الكالـ

فإذا رفع  عنده مكررة للتأكيد فقد عطف على عاملُت نصب أك رفع، )آيات( من رفع كليست
كلكنو إذا قصد  كذلك عامالف، كاختالفنا على )يف(،، على االبتداء  فقد عطف )آيات(

ي أٌف كأضاؼ ابن السراج حجة أخرل ى،(ْ)التكرير رفع أك نصب زاؿ العطف على عاملُت
يف القياس غَت مسموعو من العرب، كلو جاز العطف على عاملُت  على عاملُت خطأه  العطفى 

 (ٓ).ٞتاز على ثالثة كأكثر من ذلك

                                 
 ُُٓ/ْ،انظر الربىاف يف علـو القرآف  ُالنساء:  (ُ)

 ُٖٗ -ُٕٗ/ِانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ِ)

 ٓ،  ْ،  ّ : اٞتاثية  (ّ)
  ٕٓ -ْٕ/ِ انظر األصوؿ(  ْ)

 ٕٓ/ِانظر ا١تصدر نفسو   (ٓ)
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باإلضافة إذل ما ذكره يف صدر ا١تسألة من أٌف حرؼ العطف نائب عن العامل، كلو 
 مر.عطف على عاملُت كل منهما يؤدم عمالن ٥تتلفنا رفعنا كنصبنا الستحاؿ األ

 .(ُ)كقد احتج هبذين الوجهُت العكربم
: -باإلضافة للعكربم -ك٦تن قاؿ من ا١تتأخرين ٔتنع العطف على معمورل عاملُت

 . (ْ)، كابن يعيش(ّ)، كاٞترجاين(ِ)الفارسي
 كقد عٌلل ابن السراج منع بعض الًتاكيب بعدـ جواز العطف على عاملُت كقولو:

 (ليس)فتجر بالباء كيرتفع زيد بػ ،( زيده  كال خارجو  ليس عبد ا بذاىبو ) ، كال ٭تسن "
ألنك قد عطفت بالواك على عاملُت كإ٪تا تعطف حركؼ العطف على عامل  ال٬توز ىذا

كترفع  ( خارج )على  (ذاىبنا)، فتجرم ( أىخوه كال ذاىبو  ٓتارجو  ليس زيده ) كلكن تقوؿ: ،كاحد
ليس زيد بذاىب كال )  ، فكأنك قلت: وكىو من سبب ( زيد )ألنو ملبس بػ ؛ (ذاىب)األخ بػ
 ، ، دل ٬تز، من أجل أنك تعطف على عاملُت ( ليس )على (  األخ )، كلو ٛتلت (  خارج
 . (ٓ)" كىي عاملة (الباء)كىي عاملة كعلى  (ليس)على 

   اٟتجة يف عدـ جواز العطف على معمورل عاملُت.كبٌُت 
    

راج ٔتسائل التقدمي كالتأخَت، كالعطف ا١تتعلقة ابن السكىكذا تبُت من ىذا الفصل اىتماـ  
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   (ْ)

 ُٗ-َٗ/ُاألصوؿ  (ٓ)
 







 : انفظم انثبنث

 
 أثش انؼبيم فٙ ثؼـض انقـضبٚب انُحٕٚخ، 

 
 ويضم المباحث اآلتية:  
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 المبحث الثاني: أثر العامل في المعنى ، واإلعراب.
 

 أثر العامل في التقدير.  المبحث الثالث:
 

 المبحث الرابع: أثر العامل في التعليل.
 

 المبحث الخامس: أثر العامل في االحتجاج والترجيح.
  



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

123 

شٚفبدـذٔد ٔانزؼـانًجحث األٔل: أثش انؼبيم فٙ انح
(ُ)

. 
 

كقد استخدموا اٟتد  حاة أ٫تية ا١تصطلح كبيانو يف فهم كتيسَت ىذا العلم ،أدرؾ الن  
العامل أحد األساليب  ييعدٌ ك  كماىيتو ، (ّ)للداللة على حقيقة الشيء (ِ)كالتعريف ٔتعٌت كاحد

إذ لو دل يكن حقيقة مهمة ١تا  ؛ اليت استخدموىا يف ٖتديد ماىية بعض ا١تصطلحات النحوية
 كمن ىذه ا١تصطلحات:  ، كمن أكلئك النحاة ابن السراج م،نوا بو مصطلحاهتبيٌ 

 

 (4)شاةـاإلػ: 
  : ابن السراج -عنو -قاؿ  
كالفعل ، كىو ما يلحق االسم :من التغيَت: ىو الذم يسمى اإلعراب (ٓ)كالضرب الثاين "

، (كأٛترى  ارأيت حكمن ) ك (كأٛتري  ىذا حكمه ) ٨تو قولك:،  بعد تسليم بنائهما كنضد حركفهما
ىؤالء حكموف، كرأيت )، ك(ىذاف حكماف كرأيت حكمُت)، ك(كأٛترى  مررت ْتكمو ) ك

٫تا يضرباف كلن )، ك(ىو يضرب، كلن يضرب، كدل يضرب)، ك(مررت ْتكمُت)، ك(حكمُت
دل  (حكمنا كيضرب)، أال ترل أف (ىم يضربوف كلن يضربوا، كدل يضربوا)ك ،(يضربا كدل يضربا

يػىزيٍؿ ًمن حركاهتما كحركفهما شيء، فسموا ىذا الصنف الثاين من التغيَت الذم يقع لفركؽ 
 .(ٔ)"(إعرابنا)كمعافو ٖتدث 

ب من التغيَت ٖتدثو العوامل الداخلة فقد تبُت من كالـ ابن السراج عن اإلعراب أنو ضرٍ 
 ك٦تا أكرده من األمثلة، و،يفهم ذلك من فحول كالم ،ا١تضارعة كاألفعاؿ ا١تتمكنة على األٝتاء

                                 
نظرية العامل يف النحو العر،ي للدكتور مصطفى ٛتزة ، كقد ٖتدث عن ذلك يف مبحث ٝتاه: تدخل  -أيضنا -انظر   (ُ)

 النحاة ا١تشتملة على اإلعماؿ.نظرية العامل يف ٖتديد التعريفات كاٟتدكد ، كذكر ٪تاذج من تعريفات 
 من الكتاب نفسو.ْٓ-ِٓانظر

  ْٗ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 األمشوين  (ْ)
 فسيتبُت يف ا١تنت أعاله. أما يف االصطالح النحوم ؛

ٖتدث ابن السراج قبل عن التغيَت الذم ٭تدث يف األٝتاء كاألفعاؿ ؛ فالتغيَت األكؿ: التغيَت الصريف، أما الثاين: فهو   (ٓ)
 أما الذم ال يتغَت فهو ا١تبٍت ، أما اٟتركؼ فتغَت كال تتغَت ،كما بٌُت ابن السراج. -كما بػيٌُت ىنا-اإلعراب 

 ْْ/ُاألصوؿ  (ٔ)
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مستقصينا فيها ضركب اإلعراب من رفع كنصب كجر، باٟتركات كاٟتركؼ،كذلك تناكؿ الفعل 
خا٘تنا تعريفو ببياف الغاية من  -أيضنا -ا١تضارع يف الرفع كالنصب كاٞتـز باٟتركات كاٟتركؼ 

 اإلعراب كىي بياف الفركؽ بُت ا١تعاين.
عن اٞتملة  -يف موضع آخر -بالعامل عندما يتحدث كيتضح ربط ابن السراج لإلعراب

 كالال موضع ٢تا من اإًلعراب بعامل يعمل فيها من فعل  ٤تل ٢تا من اإلعراب مبيننا أهنا اليت ال
 .(ُ) حرؼ

ٔتا ٭تدثو العامل من أثر يف تغيَت حركات اإلعراب بقولو:  -(ِ)يف كتابو ا١توجز -كقد صرٌح 
لمة حركات ثالث: ضم كفتح ككسر، أك حركتاف منهما فقط، " اإلعراب أف يتعاقب آخر الك

 .(ّ)أك حركتاف كسكوف باختالؼ العوامل، فإذا زاؿ العامل زالت اٟتركة أك السكوف "
ًدث التغيَت  كبالرجوع للكتاب تبُت أف ابن السراج اقتفى أثر سيبويو حينما أ١تح إذل أٌف ٤تي

 مو يف باب ٣تارم أكاخر الكلم من العربية،يفهم ذلك من كال يف اإلعراب إ٪تا ىو العامل،
كىي ٕترم على ٙتانية ٣تارو: على النصب  " حينما تعرض للفرؽ بُت ا١تعرب كا١تبٍت، حيث قاؿ:

 .، كالفتح كالضٌم كالكسر كالوقف كالرفع كاٞتـز كاٞتر  
معهٌن يف اللفظ أربعةي أضرب: فالنصبي كالفتح يف اللفظ  اجملارمكىذه  ضربه الثمانيةي ٬تى

 كاحد، كاٞتٌر كالكسر فيو ضرب كاحد، ككذلك الرفع كالضٌم، كاٞتـز كالوقف.
ما يدخلو ضرٌب من ىذه األربعة لما ُيِحدُث فيو ؽى بُت ألفػيرٌ  ؛كإ٪ٌتا ذكرتي لك ٙتانية ٣تارو 

 ما يػيبػٌٍتى عليو اٟترؼي بناءن ال يزكؿ عنو ٍُت كبػى  -منها إال كىو يزكؿ عنو  كليس شيءه  - العاملُ 

                                 
  ِّٔ، ِِٔ/ُانظر األصوؿ   (ُ)

رغم ما بذلت من جهود دل أعثر على كتاب ا١توجز ، كىذا النص من ا١توجز لكن نقالن عن كتاب اٞتهود اللغوية   (ِ)
 البن السراج ، جملدم إبراىيم يوسف. 

 . ِٖنقالن عن ا١توجز  ُّْ-ُّّأكرد ىذا النص صاحب اٞتهود اللغوية ، البن السراج   (ّ)
ا ، كزيدو( ، أما الذم يدخلو حركتاف فقط فا١تمنوع من ف الذم يدخلو ثالث حركات االسم ا١تعرب ، ٨تو: )زيده ، كزيدن

الصرؼ، ٨تو:)ىذا إبراىيمي، كرأيت إبراىيمى ، كمررت بإبراىيمى ( أما الذم يدخلو حركتاف كسكوف فالفعل ا١تضارع.  
 كذا بينو ابن السراج يف ا١تصدر نفسو.
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َت شيء أحدثى ذلك فيو من العوامل، اليت لكٌل منها ضربه من اللفظ يف اٟترؼ، كذلك لغ
 .(ُ)" اٟترؼي حرؼ اإلعراب

٦تا جعل  ؛ كقد مٌثل كالـ ابن السراج عن اإلعراب مرحلة مهمة من مراحل ىذا التعريف
 ،كتلميذه الفارسي الذم حٌد اإلعراب بقولو: من جاء بعده ٭تذك حذكه

كرأيت  : ىذا رجله ، ٗتتلف أكاخر الكلم الختالؼ العامل مثاؿ ذلك أف " اإلعراب:
، رجالن ،  فاآلخر من ىذا االسم قد اختلف باعتقاب اٟتركات على آخره، كمررت برجلو

 .(ِ)كاعتقاب ىذه اٟتركات ا١تختلفة على اآلخر إ٪تا ىو الختالؼ العوامل"
ك٦تن عرٌفو اٞتزكرل؛  ؛  تنفصل عنومث تناكؿ النحاة ىذا التعريف كجعلوا العامل حقيقة ال 

فقاؿ:" اإلعراب : تغَت أكاخر الكلم ؛ الختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظنا ، أك تقديرنا ، 
 . (ّ)كفائدتو الداللة على ا١تعٌت اٟتادث بالعامل "

، ٬تلبو  رأثر ظاىر أك مقدٌ  :" تعريف ابن ىشاـ حيث عرفو بقولو تعريفاتوكمن أشهر 
 .(ْ)" ن كالفعل ا١تضارعآخر االسم ا١تتمكٌ  العامل يف
 

 ذأـجزـًـان: 
 ابن السراج: -عنو -قاؿ 

ككاف القصد فيو أف ٕتعلو ، ا١تبتدأ: ما جردتو من عوامل األٝتاء كمن األفعاؿ كاٟتركؼ "
أكالن لثافو مبتدأ بو دكف الفعل يكوف ثانيو خربه كال يستغٌت كاحد منهما عن صاحبو ، ك٫تا 

 .(ٓ)" امرفوعاف أبدن 
"ما جردتو من عوامل األٝتاء كمن  فقولو:  أف ابن السراج بٌت تعريفو ىذا على العامل،تبٌُت 

عن  كجعل ذلك أكؿ ما ٯتيز ا١تبتدأ ، أم ٕتريد االسم من العوامل اللفظية؛  األفعاؿ كاٟتركؼ"
 ا٠ترب، :، ىذه األٝتاء غَته من األٝتاء ا١ترفوعة األخرل حيث تشًتؾ مع ا١تبتدأ يف الرفع

                                 
 ُّ/ُاب الكت  (ُ)

 ُُاإليضاح العضدم    (ِ)

 ٕاٞتزكلية    (ّ)

 ِِشرح شذكر الذىب البن ىشاـ    (ْ)

  ٖٓ/ُاألصوؿ   (ٓ)
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 ، النافية للجنس )ال( كخرب كأخواهتا، كخرب إفٌ  ، كنائب الفاعل، كاسم كاف كأخواهتا ، كالفاعل
 ريفعت بعامل لفظي، ؛ فا١ترفوعات سول ا١تبتدأ،(ُ) ( ليس كاسم األدكات اليت تعمل عمل)

عمل كاٟترؼ الناسخ  ، ككذلك الفعل الناسخ عمل يف اٝتو، ، كنائبو فالفعل عمل يف الفاعل
 ك)الت( العاملة عملها. ، ك)ال( ، ، ك)إٍف( )ما( يف اسم ( ليس كما ٛتل على ) يف خربه،

 ك"ا٠ترب رفع هبما" أم بعامل معنوم،؛ د على ذلك بقولو:" ا١تبتدأ رفع باالبتداء"كقد أكٌ 
، أم بعامل معنوم متقوو بآخر لفظي،؛  أم باالبتداء كا١تبتدأ نو كلك كبُت أف ا١تبتدأ غَت مسبوؽو

 كحينها يتغَت حكمو. ميعر ض للعوامل
 موٌضحنا ذلك باألمثلة، كالفاعل مبيٌػننا أف الفاعل مبتدأ باٟتديث قبلو، ا١تبتدأ كفٌرؽ بٌُت 

 .(ِ)(  كينطلق زيد زيد منطلق،)  ٨تو:
ككاف القصد فيو أف ٕتعلو  :"-يف اٞتزء اآلخر من التعريف نفسو -بقولو كقد أخرج الفاعل

 ."تدأ بو دكف الفعل يكوف ثانيو خربه أكالن لثافو مب
 -كمن أخذ بقو٢تم من ا١تتأخرين عند الكوفيُت، -كْتده ىذا ٮترج ا١تضارع إذ يرتفع 

، بتجرده ، ىذا مع كونو يرل أف ا١تضارع إ٪تا ارتفع ١توقعو موقع االسم من حركؼ النصب كاٞتـز
 .فكأنو راعى قوؿ الكوفيُت فتحرز منو

: ، فبٌُت أهنا ال تغَت ا١تبتدأ ؛ األٝتاء أما ما دل يكن من عوامل كقد تدخل على  " قائالن
االبتداء كحركؼ  كػ)الـ(، فال تزيل ا١تبتدأ عن حالو ، ا١تبتدأ حركؼ ليست من عوامل األٝتاء

  .(ّ)" إذا كانت نافية يف لغة بٍت ٘تيم كأشباه ذلك (ما)ك( أما)ك االستفهاـ
 ؛ عليو رفعه  ا١تبٍتكا١تبتدأ ك  ، لييبٌت عليو كالـه  ابتيدئاسم فا١تبتدأ كل  " :بقولو سيبويو كعرٌفو

ما بعده عليو فهو مسنىد كمسنىد  ا١تبٍتفا١تبتدأ األكؿ ك ؛  عليو ٔتبٍتٍّ فاالبتداء ال يكوف إال 
 .(ْ)"إليو

 كلكنو، بتجرد ا١تبتدأ من العوامل اللفظية -يف ىذا التعريف -ح ييالحظ أف سيبويو دل يصرٌ 

                                 
 ُُٓ -ٕٖانظر شرح شذكر الذىب البن ىشاـ   (ُ)

 ٖٓ/ُانظر األصوؿ   (ِ)

 ُٔ/ُا١تصدر نفسو   (ّ)

 ُِٔ/ِالكتاب  (ْ)
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القوؿ بتجرد ا١تبتدأ من يفهم من كالمو ىذا  - باب ا١تسند كا١تسند إليويف -يف نص آخر
  حيث قاؿ سيبويو: -(ُ)كقد فهمو السَتايف كذلك -العوامل 

سول االبتداء كاٞتار   ، كإ٪تا يىدخل الناصب كالرافع كاعلم أف االسم أكؿي أحوالو االبتداء "
 على ا١تبتدأ. 

، كال تصل مبتدإو ل عليو ىذه األشياء حىت يكوف غَت أال ترل أف ما كاف مبتدأ قد تىدخ
 .(ِ)"إذل االبتداء ما داـ مع ما ذكرت لك إال أف تدعو

فجرل ذلك عند النحاة   ، فصاغو تعريفنا للمبتدأ ؛ كلعٌل ابن السراج فهم ىذا من سيبويو
 .كما سيأيت  (ْ)كابن يعيش ،(ّ)كابن جٍت، كابن عقيل ، كالعكربم 

زيد خرج  إفٍ ) ٨تو: لى تعريف ابن السراج الفاعل ا١ترفوع بفعل مقٌدر،يرًد عكعلى كلو 
ىو االسم اجملرد من العوامل اللفظية  :كا١تبتدأ " ٦تا جعل العكربم ٭تد ا١تبتدأ بقولو: ؛( خرجت

 .ا ا١تسند إليو خرب أك ما يسد مسدها كتقديرن لفظن 
ا ال ا( ٣تر د من العوامل لفظن فإف  )زيدن  ،( خرجتزيده خرج  إفٍ ) :كفيو احًتاز من قولك

 . (ٓ)" فهو فاعل ، (إٍف خرج زيد) :إذ التقدير ،اتقديرن 
:   ككرد عند ابن عقيل خاصية ٕترد ا١تبتدأ من العوامل اللفظية مع احًتازات أيخىر قائالن

ا عن العوامل اللفظية غَت الزائدة كما كىو كوف االسم ٣تردن :  فالعامل يف ا١تبتدأ معنوم "
 .اأشبهه
مبتدأ كىو ٣ترد عن العوامل : فبحسبك  ( ؛درىمه  كى بً سٍ ًْت )كاحًتز بغَت الزائدة من مثل  

 ( بشبهها) كاحًتز ، فإف الباء الداخلة عليو زائدة  ؛ كدل يتجرد عن الزائدة، اللفظية غَت الزائدة 
عطوؼ كيدؿ على ذلك رفع ا١ت ؛ كقائم خربه ،مبتدأ  :فرجل ؛ ( قائمه  رجلو  ب  ري ) من مثل 

 . (ٔ)"( كامرأةه  قائمه  رجلو  بٌ ري ) :٨تو ،عليو
                                 

 ُٕٓ/ُانظر شرح الكتاب للسَتايف   (ُ)

 ِْ-ِّ/ُالكتاب  (ِ)

 ِٗاللمع   (ّ)

 ُِِ/ُشرح ا١تفصل البن يعيش  (ْ)

 ُِْ/ُاللباب  (ٓ)

 َُِ/ُشرح ابن عقيل  (ٔ)
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 م:ــبػـفـى انـاص 
 :-يف معرض شرحو السم الفاعل العامل عمل الفعل - قاؿ ابن السراج      

رد القياس فيو، كيطٌ  ، ىو الذم ٬ترم على فعلو اسم الفاعل الذم يعمل عمل الفعل، "
ر كيذكٌ  ، فعل الذم اشتق منو ذلك االسمك٬توز أف تنعت بو اٝتنا قبلو نكرة كما تنعت بال

ضارب ) ٨تو: ، ك٬تمع بالواك كالنوف، كالفعل إذا قلت: يفعلوف ث كتدخلو األلف كالالـ،كيؤنٌ 
 .(ُ)"كيأكل فهو آكل ، كيقتل فهو قاتل ،، ٬ترم على: يضرب فهو ضارب( كآكل كقاتل

عمل عمل فعلو إذا دٌؿ اسم الفاعل ي ابن السراج من خالؿ األمثلة اليت ساقها أفٌ  بٌُت 
 على اٟتاؿ كاالستقباؿ.

ما  (بضاربو )تقوؿ: ىذا ضاربه زيدنا، إذا أردت  بل أٌكد على ذلك يف موضع آخر:"
 .(ِ).."أنت فيو أك ا١تستقبل كمعٌت الفعل ا١تضارع لو

يػيٍعًمل اسم الفاعل عمل فعلو يف  -كإف دل ٭تده  -كبالرجوع للكتاب يتبُت أف سيبويو 
؛ فجاء ابن السراج (ّ)ستقباؿ، إذا جرل ٣ترل الفعل ا١تضارع يف العمل كا١تعٌت منوننااٟتاؿ كاال
 كتأثر بو.

ا ٦تن سبقو، كجاء بعده الفارسي كنصٌ  بعد ذكره ألنواع اسم  -قائالن  على ذلك مستفيدن
كإ٪تا أعمل  فالذم يعمل عمل الفعل ما كاف للحاؿ أك االستقباؿ دكف ما مضى، " : -الفاعل

كإنو ييثٌٌت  ، كتأنيثو كتذكَته ، اعل عمل الفعل إذا كاف جارينا عليو يف حركاتو كسكونواسم الف
 .(ْ)" ك٬تمع بالواك كالنوف أك األلف كالتاء كما تلحق األفعاؿ عالمة التثنية كاٞتمع

: كاسم الفاعل يعمل عمل  " ك٦تن ٨تا ىذا النحو يف تعريف اسم الفاعل الز٥تشرم قائالن
،) ٨تو: ٔتعٌت اٟتاؿ أك االستقباؿ،الفعل إذا كاف  ا زيده ضاربه غالمو عمرنا اليـو  .(أك غدن
 .(ٓ)دل ٬تز إال إذا أيريد بو حكاية حاؿو ماضيةو " ، أمسً  كلو قلت:

 
                                 

 ُِِ/ُاألصوؿ   (ُ)

 ُِٓ/ُا١تصدر نفسو   (ِ)

 ُْٔ/ُانظر الكتاب  (ّ)

 ُُْاإليضاح العضدم   (ْ)

 ِٓاأل٪توذج يف النحو   (ٓ)
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 ٕل ثّ:ـانًفؼ 
 :-شرح ا١تفعوؿ بويف  – قاؿ ابن السراج

قيل لو: ىذا ( ضىرىبى كقتل)ألنو ١تا قاؿ القائل:؛ كاعلم: أف ىذا إ٪تا قيل لو مفعوؿ بو"
 .(ُ)"فهذا إ٪تا يكوف يف ا١تتعدم ؛(بزيدو أك بعمركو )الفعل ٔتٍن كقع؟ فقاؿ:

ا على العامل كما ىو مالحظ من كالمو.  فقد بٌُت ابن السراج معٌت ىذا ا١تصطلح معتمدن
 حيث قاؿ: ؛ ه الذم اشتهر كتناقلو النحاةكأفاد من ذلك الز٥تشرم حد  

 ،(اعمرن  قولك ضرب زيده ) :مثل ، عليو فعل الفاعل يفىو الذم يقع  : ا١تفعوؿ بو "
 .(بلغت البلد)ك

 .(ِ)"كىو الفارؽ بُت ا١تتعدم من األفعاؿ كغَت ا١تتعدم
 

 ٕل نّ:ـانًفؼ 
 قاؿ ابن السراج:

كإ٪تا  ، كلكن العامل فيو فعل غَت مشتق منو ، أف ا١تفعوؿ لو ال يكوف إال مصدرنا اعلم: "
فالف  كجئتك ٥تافةى  ،الشر قولك: فعلت ذاؾ حذارى  :٨تو ،ألنو عذر لوقوع األمر ؛يذكر

فليس انتصابو ىنا انتصاب ا١تصدر بفعلو الذم ىو مشتق  (٥تافة)غَت مشتق من  (فجئتك)
، فلما كاف ليس منو  مأخوذة من ٥تافة كجئتك ليست مأخوذة من ٥تافة (خفتك) :٨تو ،منو

 .(ّ)" أشبو ا١تفعوؿ بو الذم ليس بينو كبُت الفعل نسب
مبيننا أف  )ا١تفعوؿ ا١تطلق(،  ابن السراج اختالؼ العامل يف ا١تفعوؿ لو عن ا١تصدرفبٌُت 

، كأٌف ا١تفعوؿ لو  كإف كاف مصدرنا إال أنو ليس مشتقنا منو ، ا١تفعوؿ لو ليس كا١تفعوؿ ا١تطلق
 .عذر لوقوع الفعل

 :-عذر لوقوع األمريف باب ٝتاه ىذا باب ما ينتصب من ا١تصادر ألنو  -كجاء عند سيبويو 

                                 
 ُُٕ/ُاألصوؿ   (ُ)

 َٔا١تفصل   (ِ)

 َِٔ/ُاألصوؿ   (ّ)
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و قيل لو: دًلى فػىعىلتى كذا ، كأنٌ  فهذا كل و يىنتصب ألن و مفعوؿ لو، ككذا  كفعلتي ذاؾ أىٍجلى كذا" 
 .(ُ)" طىرىحى الالـى عىًملى فيو ما قبلو لىٌما، كلكن و  فقاؿ: لكذا ككذا ؛ ككذا

أما ابن السراج فقد أفاد من  -كإف دل يربزه عنواننا  -فلسيبويو السبق يف كضع ا١تصطلح كبيانو 
سيبويو يف استخالص اسم ا١تصطلح من كالمو ، ككذلك أفاد من شرحو ، كزاد عليو التفريق 

 بُت ا١تفعوؿ لو كا١تفعوؿ ا١تطلق ا١تشتق من فعلو.
 ،ااعلم أف ا١تفعوؿ لو ال يكوف إال مصدرن  " :فقاؿ ابن السراج  حذكابن جٍت  كحذا

ألنو عذر كعلة لوقوع الفعل  ؛ كإ٪تا يذكر ا١تفعوؿ لو ، غَت لفظو من كيكوف العامل فيو فعالن 
 .(ِ)"أىم زرتك للطمع كقصدتك لالبتغاء؛ ١ترضاتك ا يف برؾ كقصدتك ابتغاءن زرتك طمعن : تقوؿ

 
 

 ٕل يؼّ:ـانًفؼ 
 :- يف شرح ا١تفعوؿ معو - قاؿ ابن السراج  
كالواك ىي اليت دلت  سط الواك،اعلم: أف الفعل إ٪تا يعمل يف ىذا الباب يف ا١تفعوؿ بتو  "

 .(ّ)" (مع)ألهنا ال تكوف يف العطف ٔتعٌت  ؛ (مع)على معٌت 
كىذا   ابن السراج أف ا١تفعوؿ معو يعمل فيو الفعل بتوسط الواك اليت ٔتعٌت )مع(،فقد بٌُت 

ككما ىو مالحظ أٌف ابن السراج أقاـ شرحو ٢تذا  ز ىذا النوع عن غَته من ا١تفعوالت ،ميٌ  ما
: ك٦تن تبعو يف توظيف العامل يف بياف ىذا ا١تصطلح ، صطلح على العاملا١ت  ابن عقيل قائالن

كالناصب لو ما تقدمو من الفعل  ، (مع)ا١تفعوؿ معو: ىو االسم ا١تنتصب بعد كاك ٔتعٌت  "
 .(ْ)"أك شبهو

 
 
 

                                 
 ّٗٔ/ُالكتاب   (ُ)

 َٓاللمع   (ِ)

 َِٗ/ُاألصوؿ   (ّ)

 َِِ/ِشرح ابن عقيل   (ْ)
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   ْهغ ًُ  ٗ:ـاْن
 حٌد ابن السراج اٟترؼ ا١تلغى بقولو:

ى من اٞتميع كأٍف غى لٍ ال يكوفى عامالن كال معموالن فيو حىت يػي  أفٍ  -عندم -اٍلميٍلغىىكحق  " 
 .     (ُ)" دث معٌت غَت التأكيدو كخركجو ال ٭تي يكوف دخولي 

صرٌح ابن السراج بعدـ عمل ا١تلغى يف غَته أك عمل غَته فيو ، كأنو ال يؤثر يف الكالـ عند 
دث غَت التأكيد.  حذفو كعند بقائو، كإذا بقي ال ٭تي

؛ فمن ذلك :كاستنك  ر القوؿ بزيادة بعض اٟتركؼ مع أهنا خافضة، كأهنا تدخل ١تعافو
) ليس زيده بقائمو (، مبيٌػننا أف الباء دخلت لتؤكد النفي، ك) ما من رجلو يف الدار ( مبيٌػننا 
أف )من( دخلت لتبُت أٌف اٞتنس كلو منفي، كذكر أمثلة للملغاة، ٨تو: )ال( شبهوىا بػ)ما(، 

 .(ِ)زيده كال عمرهك( كنص على أهنا لغو٨تو: )ما قاـ 
كنقل عنو ابن يعيش تعريفو اآلنف الذكر كما نقل استغرابو اٟتكم بزيادة بعض اٟتركؼ 

 .(ّ)مع أهنا عاملة ، كدخلت ١تعافو غَت التأكيد
 

كيف ختاـ ىذا ا١تبحث يظهر جليًّا استثمار ابن السراج لنظرية العامل يف إيضاح بعض 
 ، ٦تا يدؿ  على أهنا تشغل حيٌػزنا مهمنا من فكر ابن السراج النحوم.  التعريفات النحوية

  

                                 
 ِٗٓ/ِاألصوؿ  (ُ)
 ِٗٓ/ِانظر ا١تصدر نفسو   (ِ)

 ٕٕ/ٓانظر شرح ا١تفصل البن يعيش   (ّ)
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 شاة:ـُٗ ، ٔاإلػـانًجحث انثبَٙ: أثش انؼبيم فٙ انًؼ
     

فلواله  ، ؛ فهو الفارؽ بُت ا١تعاين ا١تتكافئة يف اللفظ ا١تعٌت ٤تدداتً  أىمً  أحدى  يعد  اإلعرابي 
كال صدر من  كال تعجبه من استفهاـ، وت،مضاؼ من منع كال ما ميٌيز فاعل من مفعوؿ،

ي ز ا١تعاين كييوقف على أغراض ا١تتكلمُت ؛ مصدر، كال نعته من تأكيد  .(ُ)فبو ٘تي
كمن مثى ا١تعٌت كذلك  كعلى ىذا فالعامل ىو ا١تؤثر يف اإلعراب، كاإلعراب أثره عن العامل؛

باعتباره" ما أكجب كوف آخر  ية،ألف العامل يعد شرطنا ضركريًّا لضبط اإلعراب يف اٞتملة العرب
 .(ِ)"،أك ساكننا  أك ٣تركرنا ، أك منصوبنا الكلمة مرفوعنا ،

 من ذلك ما يأيت: ، كقد أكرد ابن السراج ما يؤكد ىذه القضية
 

 شاةـُٗ ٔاإلػـذ انٕأ فٙ انًؼـاخزالف انًضبسع ثؼ: 
  : قاؿ ابن السراج  
كإ٪تا تكوف   ، انتصب ما بعد الفاء الواك تنصب ما بعدىا يف غَت الواجب من حيث "

كذلك إذا دل ترد اإلشراؾ بُت الفعل كالفعل، كأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذم 
فقط، كذلك  (مع)كتكوف الواك يف ٚتيع ىذا ٔتعٌت  (أفٍ )كأضمرت ،  ، كما كاف يف الفاء قبلها

ًب اللنًب، فإٍف رٍ ًل السمًك كشي أم: ال ٕتمٍع بُت أك(؛  ال تأكًل السمكى كتشربى اللنبى )  قولك:
 .(ّ)"هناه عن كل كاحدو منهما على حاؿو قاؿ: كال تشرًب اللنبى على حاؿو 

 فقد ٛتل ابن السراج حكم ا١تضارع الواقع بعد الواك على ا١تضارع الواقع بعد الفاء؛ 
فعل الثاين يف فالفعل الواجب الواقع بعد الواك إذا دل يرد ا١تتكلم اإلشراؾ بُت الفعل األكؿ كال

بعد الواك اليت ٔتعٌت )مع( ضاربنا بعض األمثلة منها ا١تثاؿ ا١تشتهر بُت  ؛ فيضمر )أٍف( ا١تعٌت
مبيننا أف نصب الفعل الثاين ا١تعٌت من كرائو عدـ  ،( ال تأكًل السمكى كتشربى اللنبى ) النحاة:

أنو هناه أف يأكل أما إذا جـز الفعل ا١تعطوؼ فك ، اٞتمع بُت أكل السمك كشيٍرب اللنب
،كما بُت ذلك سيبويو كا١تربد من  أك يشرب اللنب على كل حاؿو  ، السمك على كل حاؿو 

                                 
 ُّْ، ّْانظر الصاحيب   (ُ)

 ّٕالعوامل ا١تئة ، شرح األزىرم   (ِ)

 ُْٓ/ِاألصوؿ   (ّ)
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 .(ُ)قبل
كما ٭تمل   ، ىذا ا١تثاؿ مبينُت ما ٬توز فيو من أكجوو إعرابية -من بعدي  -كقد تناكؿ النحاة 

 :(ِ)ثالثة أكجوو  ؛ فأجازكا فيما بعد الواك) تشرب( كل كجوو من معٌت
يف النهي عن كل كاحدو  ( تشرب ك) ( تأكل ) على التشريك بُت الفعلُت ؿ: اٞتـز ،األك 

 .( اللنب (ّ)ال تأكًل السمك كتشربً ) ٨تو: منهما على حدة ،
 عاطفة. -ىنا -ال تأكًل السمك كال تشرًب اللنب.  كالواك  كيكوف ا١تعٌت :

تأكًل السمك كتشربى  ال)  ، ٨تو: الثاين: النصب على معٌت النهي عن اٞتمع بينهما
فينصب الفعل )تشرب( بػ)أٍف(  ؛ ؛ أم ال يكن منك أكل السمك مع شيٍرب اللنب( اللنب

 كلو أف يفعل كل كاحد منهما على انفراد . ، فيكوف النهي عن اٞتمع بينهما مضمرة ؛
 كاك ا١تعية. -ىنا -كالواك 

أم كأنت  ؛(ربي اللنبال تأكًل السمك كتش) ٨تو: ، مبتدأالثالث: الرفع على إضمار 
 تشرب اللنب.
 لالستئناؼ. -ىنا -كالواك 

اإلعراب  حركاتً  كمعلـو أفٌ  يكوف إال باإلعراب ؛ كالتمييز بُت ىذه ا١تعاين ا١تختلفة ال
 ؛ فالعامل كراء كل ىذه التغيَتات يف اٟتركات اإلعرابية ا١تميزة للمعاين ؛ للعامل كأثره  نتيجةه 

( العامل فعلى األكؿ  .(ْ)-على الصحيح -)ال( الناىية بواسطة الواك(: تشرب)يف الفعل  )اٞتـز
 .)أٍف( مضمرة: كعلى الثاين )النصب( العامل

 أما إذا قيٌدر ا١تبتدأ كاالبتداء ،إذا قيٌدر)كأنت تشرب( ،: العامل  )الرفع( كعلى الثالث
(؛  االبتداء. :فالعامل )كلك شٍربي

                                 
  ِْ/ِ،كا١تقتضب ّْ-ِْ/ّانظر الكتاب  (ُ)

 ّٓٓ/ ِكشرح شذكر الذىب للجوىرمٕٗكشرح قطر الندلِّٖ/ِكشرح التصريحُٕ/ْانظر شرح ابن عقيل  (ِ)
 َِٗكالفصوؿ ا١تفيدة 

 كيًسر آخر الفعل منعنا اللتقاء الساكنُت.  (ّ)

ؼ العطف ؛إذ يرل ابن السراج أف العامل يف ا١تعطوؼ حر ِٕانظر العامل يف ا١تعطوؼ من ىذا البحث ص (  ْ)
 بالنيابة.



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

134 

 : -أيضنا - كقاؿ ابن السراج
  (ُ)عىاره عىلىٍيكى إذا فػىعىٍلتى عىًظيمي   ***  ٍنوى عىٍن خيليقو كتىٍأيتى ًمثٍػلىوي ال تػى    "

 .(ِ)"أم ال ٬تتمع أف تنهى كتأيت كلو جـز كاف ا١تعٌت فاسدان 
 ألف مراده أال ٬تمع بُت النهي كاإلتياف فأضمر )أف( مع الفعل الثاين ،؛ ( تأيت فنصب )

 " ككاف التقدير: ال تنو عن خلق، ( يف اٟتكم )النهي(،كلو جـز ألشرؾ الفعلُت )تنهى( ك)تأيت
كىو  ، كلو قاؿ ذلك لكاف قد هناه عن شيء، كهناه أف يأيت شيئنا من األشياء ، تأًت مثلوال ك 

 .  (ّ)ل الثاين على األكؿ"ا استحاؿ ٛتىى فلمٌ . ٤تاؿ
ُت يف العامل ألشرؾ الفعل ؛فلو كانت الواك ىي الواك العاطفة  ، فهنا يظهر أثر العامل 

كحينما كانت الواك ىي كاك ا١تعية اليت  فيفسد ا١تعٌت، ؛ ٞتيـز الفعل بعدىاك  نفسو )ال الناىية( ،
 استقاـ ا١تعٌت. -على رأم ابن السراج كالبصريُت -مضمرة (أفٍ )ػػػػػيتنصب بعدىا الفعل ب

 كمن ىنا قاؿ الكوفيوف بالنصب بالصرؼ ألف الثاين خالؼ األكؿ.
 
 شاةـُٗ ٔاإلػـٗ( فٙ انًؼذ )حزّ ـضبسع ثؼانً اخزالف: 

 قاؿ ابن السراج :
َٰ َيُقِف َِل ٱلراُشِف ُِل } رئ:قي  "... : من نصب جعلو غايةن، كمن رفع (كحىت يقوؿي )(ْ){َحَّتا

 .(ٓ)" جعلو حاالن 

                                 
،  ِْ-ُْ/ّالبيت من ْتر الكامل ،كىو بيت ٥تتلف يف قائلو ؛ فقد نسبو سيبويو لألخطل ، انظر الكتاب   (ُ)

،كلكن دل ّٔ/ْ، كشرح التسهيل ِّٔ/ْككذلك كرد منسوبنا لو عند بعض النحاة ، انظر شرح ا١تفصل البن يعيش
 . ُٖ، كنسب للمتوكل الليثي انظر ديوانو  َْْانظر ديوانو أجده يف ديوانو ، كنيسب أل،ي األسود الدؤرل ، 

 ُٓٓ-ُْٓ/ِاألصوؿ  ( ِ)

 ِّٕ -ِّٔ/ْ شرح ا١تفصل البن يعيش(  ّ)

( نصبنا ، كقد كاف الكسائي يقرؤىا دىرنا  ، ُِْالبقرة :   (ْ) ( رفعنا، كقرأ الباقوف )حىت يقوؿى قرأ نافع كحده )حىت يقوؿي
. كيف كتاب األصوؿ ذكر )يقوؿ( مضمومنا يف  َّٔ-َّٓ/ِجة للقراء السبعة رفعنا مث رجع إذل النصب.  اٟت

ا١ترتُت، كلكن الذم يظهر أنو خطأ مطبعي كأف األكذل بالنصب، كالقراءة الثانية بالرفع كما ىو بُت من سياؽ 
 الكالـ.

 ُّٓ/ِاألصوؿ  (ٓ)
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، كا١تعٌت فيهما تبٌُت من كالـ ابن السراج أف يف اآلية السابقة قراءتُت: الرفع كالنصب
 ٥تتلف.

( بال  نصب: فعل مضارع منتصب بػ)أٍف( مضمرة.)يقوؿى
. ( بالرفع: فعل مضارع مرتفع بتجرده من الناصب كاٞتاـز  ك)يقوؿي

( جيعلت )حىت( فعلى قراءة النصب: فنصبت ٔتعٌت )إذل أٍف(،  ؛ غايةن للزلزلة )حىت يقوؿى
، فجعل قوؿ الرسوؿ غاية يف خوؼ أصحابو :كالتقدير دل  أم ؛ كزلزلوا إذل أٍف يقوؿى الرسوؿي

 يزالوا خائفُت إذل أف قاؿ الرسوؿ.
( فالفعل داؿ على اٟتاؿ اليت كاف عليها الرسوؿ فيما مضى؛  أما قراءة الرفع: )حىت يقوؿي
لذلك دل تعمل )حىت( ؛ ألهنا ال تعمل يف حاؿ ، كالتقدير: كزلزلوا فيما مضى حىت إف الرسوؿ 

 .(ُ)ؿ قبليقوؿي مىت نصر ا ؛ فحكى اٟتاؿ اليت كاف عليها الرسو 
كمثل ىذا القوؿ ما بينو سيبويو يف ، ٨تو: )سرت حىت أدخلها ( : أف من نصب جعل 

 .(ِ)الدخوؿ غاية ، كمن رفع ، فقاؿ: ) سرت حىت أدخليها ( دل ٬تعل الدخوؿ غاية
كقد سبق أف بٌُت ابن السراج أٌف )حىت( إذا كليها الفعل  تكوف جارة ٔتعٌت )إذل( كتفيد 

 .(ّ)عٌت ) كي( كتفيد التعليل، كتكوف عاطفة فَتتفع الفعل بعدىاالغاية، كتأيت ٔت
كإ٪تا نيصب بػػػ)أٍف( مضمرة بعد حىت ال بػػػػ)حىت( نفسها كما يقوؿ الكوفيوف ؛ ألف )حىت( 

 قد ثبت أهنا ٗتفض األٝتاء ، كما يعمل يف األٝتاء ال يعمل يف األفعاؿ، ككذا العكس.
ل للحاؿ ؛ ألف )أف( لالستقباؿ، فال ينصب هبا كال يينصب بعد )حىت( إذا كاف الفع

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.
  

                                 
 ِْ/ِ، كا١تقتضب  ُِٕ/ُعراب القرآف، كالتبياف يف إ َِٗ-ِٖٗ/ُانظر الكشف عن كجوه القراءات السبع  (ُ)

 ُِ/ّانظر الكتاب   (ِ)

 ُُٓ/ِانظر األصوؿ   (ّ)

 ُُُ -َُُ/ُانظر مغٍت اللبيب   (ْ)
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 شاةـُٗ ٔاإلػـانًؼ ذ انفبء فٙـاخزالف انًضبسع ثؼ: 
  :- يف معرض حديثو عن الفاء - قاؿ ابن السراج

، كإذا (زيده يقوـي فيتحدثي  ) فإذا قلت:... " ، فقد عطفت فعالن موجبنا على فعلو موجبو
، فقد عطفت فعالن منفيًّا على منفٌي، فمىت جئت بالفاء كخالف ما (ما يقوـي فيتحدثى ) قلت:

 مل عليو، فحينئذو ٖتمل األكؿ على معناه، كينصب الثاين بإضماربعدىا ما قبلها، دل ٬تز أف ٖت
، (ما أزكرؾ كما ٖتدثٍت)  د:رً تي  ، دلىٍ ( كما أزكرؾ فتحدثٍت ما تأتٍت فتكرمٍت،) كذلك قولك: (أفٍ )

) ، ك( ما أزكرؾ فكيف ٖتدثٍت)  ذلك لرفعت، كلكنك ١تا خالفت يف ا١تعٌت فصار: كلو أردت
كي يعطف اٝتنا   (أفٍ )، ٛتل الثاين على مصدر الفعل األكؿ، كأضمر (ما أزكرؾ إاٌل دل ٖتدثٍت

، فصار ا١تعٌت: ما يكوف زيارةه مٍت فحديثه منكى   .(ُ)" على اسمو
أك كانا ،  (ِ)األمر كالنهي كاالستفهاـ" ٨تو: " بٌُت ابن السراج أٌف الفعلُت إذا كانا كاجبُت

 .أم يتفقاف يف العامل كمن مث اإلعراب ؛ منفيُت فيعطف الثاين منهما على األكؿ بالفاء
ما تأتٍت ) ٨تو: كالثاين على إضمار)أٍف(، ، أما إذا اختلفا فحينئذو ٭تمل األكؿ على معناه

 لكاف العامل فيو العامل يف الفعل األكؿ؛ ؛ الثاين كلو رفع ،(ٍتما أزكرؾ فتحدثى )، ك(ٍتفتكرمى 
كلكن إذا  ،(ما أزكرؾ كما ٖتدثٍت) صبح ا١تعٌت:في كألٌدل ذلك إذل أف يكوف ا١تعٌت فيهما النفي؛

فيعطف الثاين  ؛(  دل ٖتدثٍتما أزكرؾ إاٌل )، ك( ما أزكرؾ فكيف ٖتدثٍت) خالف صار ا١تعٌت:
ما يكوف زيارةه مٍت  فيصَت ا١تعٌت: ؛فيتم ا١تراد ؛ على مصدر األكؿ )أف كالفعل( ا١تصدر:

 .فحديثه منك
:  واجب ،كقد بٌُت دًلى خيٌص النصبي بغَت ال  قائالن

ألنو لو كاف الفعل ا١تعطوؼ عليو  كقع النصب يف باب الواك كالفاء يف غَت الواجب؛كإ٪تا "
 .(ّ)ا٠تالؼ فيصلح إضمار )أٍف(" نًبً كاجبنا دل يى 

                                 
 ُْٓ-ُّٓ/ِاألصوؿ  (ُ)

 ُْٓ/ِا١تصدر نفسو   (ِ)

 ُٓٓ/ِا١تصدر نفسو   (ّ)
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: على ذلك ، -من قبل - كنص سيبويو صب يف باب الفاء ينتصب اعلم أف ما انتى  " قائالن
 يف موضعً  األكؿ فيما دخل فيو، أك يكوفي  شرؾ الفعلى إنو يى نتصب فكما دل يى  ،(أفٍ )على إضمار 

 .(ُ)"اسم ٦تا سول ذلك أك موضعً  ، مبتدأأك مبٍت على  ، مبتدأ
حيث نبو على أهنم ٗتيلوا يف أكؿ الكالـ معٌت  بٌُت ىذا من ا١تتأخرين: ابن جٍت ، ك٦تن

الفعل بعده عليو؛ ألف  ا١تصدر؛ فلما كاف األكؿ يف تقدير ا١تصدر، كا١تصدر اسم دل يسغ عطف
، كبإضمار)أف( صارا معنا يف تقدير ا١تصدر؛ فجاز عطف اسم  الفعل ال يعطف على االسم

فعلوا ذلك ١تخالفة الفعل الثاين للفعل األكؿ يف ا١تعٌت، كذلك أنك إذا أهنم  على اسم مث بُت
، لرفعت الفعلُت  ، كلو أردت ذلك ا، فلم ترد أف تنفيهما ٚتيعن  (ٍتما تزكرين فتحدثى ) قلت:
، فأنت اآلف  ، أم قد تزكرين كلكنك إذا زرتٍت دل ٖتدثٍت اثن : ما تزكرين ٤تدٌ  ا، كلكنك تريدٚتيعن 

 ، كدل ٬تز العطف على الفعل األكؿ، ، فلما اختلف الفعالف ، كنفيت اٟتديث قد أثبت الزيارة
ما تزكرين إال دل ) معٌت:غَت  معٌت٬توز بٌُت أنو ك  ، على األكؿعطفوا الثاين ك  أضمركا )أٍف(

معٌت ما تزكرين  -اأيضن  -فهذا ( ما تزكرين، فكيف ٖتدثٍت؟) ا١تعٌت: (، فيجوز أف يكوفٖتدثٍت
أف الزيارة لو كانت لكاف  كميعًلمنا،  للزيارة نفينا فيكوف، ألف معناه: لو زرتٍت ٟتدثتٍت،  ا٤تدثن 

 اٟتديث عنها.
 . (ِ)ا ٣تيء الفعل بعد الفعل. فهذ(ٍتثي فتحدٌ )معٌت غَت معٌت رفع  ىذا 
 

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

  

                                 
  ِٖ/ّالكتاب  (ُ)
  ِّٖ-ِِٖ/ُانظر سر الصناعة  (ِ)
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 اإلػـشاة فٙ انًؼـُٗ ٔ ذ ) كى (ـاخزالف اًلصى انٕاقغ ثؼ: 
 العرب ينشد: كبعض " قاؿ ابن السراج:        

الةن               (ُ)فىٍدعىاءي قىٍد حلىبىٍت علي  ًعشىارًم ***   كىٍم عمةن لىكى يىا جىريري كخى
، فإذا  : رفع كنصب كخفض ، كىذا البيت ينشد على ثالثة أكجو كىم كثَت منهم الفرزدؽ

: على ما فعلى كجهُت ؛ ( كم عمةن ) ، فإف قلت:(  ريب  ) فعلى معٌت:  ( كم عمةو )  قلت:
: ، كعلى االستفهاـ ، قاؿ سيبويو يف لغة من ينصب يف ا٠ترب فرفعتى  ؛ ( كم عمةه )  فإف قلتى

أك  ،(قد حلبت علٌي عشارم لك كخالةه  كم يومنا عمةه ) على الزماف فقلت: ( كم )أكقعتى 
 ،فلست تقصد إذل كاحدة بعينها ( كم عمةو ) أنك إذا قلت: كاعلم:، ك٨تو ذلك ،(  كم مرةن )

 .(ِ)" فإف رفعت دل يكن إال كاحدة ،ككذلك إذا نصبت
يف قوؿ  -( كم أف االسم الواقع بعد)-يف ىذه ا١تسألة -  من كالـ ابن السراجتبٌُت 
 الفرزدؽ:

 فيو ثالثة أكجو من اإلعراب: -جرير كخالة كم عمة لك يا 
 ٨تو: كم عمةه لك ... األكؿ: الرفع،

 بو ؛ألنو كيصف باٞتار كاجملركر )لك(.كابتدئ  ييرفع االسم على أنو مبتدأ ؛
كاقعة على  ( كتكوف)كم خرب ا١تبتدأ ، ؛ ٤تل رفعو يف  ) قد حلبت علٌي عشارم ( كٚتلة

كعلى ىذا التقدير  كالتقدير: كم مرةو أك حلبةو عمةه لك قد حلبت علٌي عشارم، ، اٟتلبات
كخالة ال عمات كخاالت   كعليو فا١تقصود عمة كاحدة ؛ )مفعوالن مطلقنا( مصدرنا تيعرب)كم(

 بل ا١تقصود كثرة اٟتلبات اليت حلبتها خالتو كعمتو. ؛ كثَتاتو 
؛  :كم يومنا أك شهرنا عمةه لك فيكوف التقدير ؛ كاقعةن على الظرؼ )كم( ك٬توز أف تكوف

:كثرة األياـ أك األشهر  كعلى ىذا التقدير يكوف ا١تعٌت )كم( حينئذو ظرفنا )مفعوالن فيو(؛ فتعرب

                                 
 : ىي ا١ترأة اليت اعوجت(فدعاء)كقولو: ،ُِّ للفرزدؽ يهجو جريرنا، انظر ديوانو من ْتر الكامل، كىو البيت(  ُ)

كالفدع: زيغ  ، كيقاؿ: الفدعاء، ىي اليت أصاب رجلها الفدع من كثرة مشيها كراء اإلبل،اٟتلبمن كثرة  أصابعها مفاصل
كفتح الشُت: كىي الناقة اليت مضى عليها راء، بضم العُت شى : العشار: ٚتع عي (عشارمكقولو:)يف القدـ، بينها كبُت الساؽ، 

 َِْ/ُانظر شرح الشواىد الشعرية من كضعها عشرة أشهر.

 ُّٗ -ُّٖ/ُاألصوؿ  (ِ)
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  حلبتها تلك العمة.اليت
 خربية، ك)عمة( ٘تييز ٣تركر. -ىنا -فػ)كم( على معٌت ريٌب، كم عمةو...،  :الثاين:اٞتر،٨تو

بل تدؿ على كثرة عمات جرير كخاالتو الاليت  يقصد كاحدةن بعينها ، على أنو ال فتدؿٌ 
 حلنب على الفرزدؽ نوقو.

الذين منهم  -على لغة بٍت ٘تيم  )كم( ا٠تربية ٨تو:كم عمةن...، ٖتتمل ، الثالث: النصب
 مع أنو ال ، كٖتتمل االستفهاـ الذم أيخرج ٥ترج االستهزاء كالتهكم -الفرزدؽ قائل البيت 

)قد حلبت علي  كٚتلة مبتدأ ، ؛ يف ٤تل رفعو  )كم( فتكوف ؛ يبعد االستفهاـ على سبيل التقرير
 .(ُ)خرب ؛ عشارم( يف ٤تل رفعو 

فمع اختالؼ اٟتركة اإلعرابية اليت ىي أثر عن عاملو  -ىنا -أما عن األثر لنظرية العامل
 كما بػيٌُت أعاله.  -غالبنا -ٮتتلف ا١تعٌت

على ربط  -كمنهم ابن السراج -كما ذيكر آنفنا من النماذج اليت تبُت فيها حرص النحاة 
ظ من رفع ا١تعٌت باإلعراب، فيو ردي على من اهتم النحاة باىتمامهم ببياف األحواؿ ا١تختلفة للف

 . (ِ)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 

؛ فجعل تلك اٟتركات ٣ترد ظاىرة صوتية، جيء هبا لوصل الكلمات بعضها (ّ)كبعض
 .(ْ)ببعض

أدركوا  أ٫تية اإلعراب يف بياف ما اًٍلتبس من ا١تعاين  -يثنا قدٯتنا كحد -كاٟتقيقة أف النحاة 
 فلو قيل: )ضرب زيد عمر ، ككٌلم أبوؾ أخوؾ ( دل يعلم الفاعل من ا١تفعوؿ.

كذلك قو٢تم : ) ما أحسٍن زيٍد (، لو أ٫تلتو عن حركة ٥تصوصة دل يعلم معناه الحتماؿ 
 .(ٓ)نها إاٌل باٟتركات اإلعرابيةالصيغة التعجب ، كاالستفهاـ ، كالنفي ؛ كال فارؽ بي

                                 
  ُِٔ-ُُٔ/ُ،كمغٍت اللبيبُٕٗ-ُٖٕ/ّ،كشرح ا١تفصل البن يعيشَُّ-َُِ، كاللمع  ٖٓ/ّانظر ا١تقتضب (ُ)

 ٖانظر إحياء النحو    (ِ)

 َٕ)قطرب( ، انظر اإليضاح يف علل النحو للزجاجي  ىذا رأم ٤تمد بن ا١تستنَت  (ّ)

   ِّٕرأم إبراىيم أنيس ، انظر كتابو : من أسرار العربية    (ْ)

 ِٕٓ/ ِانظر ا١تعٌت كاإلعراب   (ٓ)
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 .ا١تعاين فإف اإلعراب ىو الفارؽ بػىٍُتى  ..." ابن فارس:كقد نٌص القدماء على ذلك ؛ فقاؿ 
فٌرؽ بُت التعجب كاالستفهاـ كالذـٌ ًإال  دلٍى يي  ( زيد مىا أحسنى ) أال ترل أف القائل إذا قاؿ:

 .(ُ)" باإلعراب
كذلك أٌف  ؛ ي ز ا١تعاين كييوقىف على أغراض ا١تتكلمُتفأٌما اإلعراب فبو ٘تي  "-أيضنا -كقاؿ

غَت معرب دل يوقىف على  ( ضربى عمٍر زيد) غَتى معرب أك ( ما أحسٍن زيدٍ )  قائالن لو قاؿ:
أبافى  (. ما أحسنى زيده )  أك (،؟  ما أحسني زيدو ) أك  (،!  اما أحسنى زيدن )  فإف قاؿ: ؛مراده

 .(ِ)" دهباإلعراب عن ا١تعٌت الذم أرا
 ببعض.؛ اللتبست ىذه ا١تعاين بعضها  فلو دل تعربكقاؿ أبو الربكات األنبارم:"...
ا!) يدلك على ذلك أنك لو قلت: ما أحسنى )لكنت متعجبنا، كلو قلت: ( ما أحسنى زيدن

لكنت مستفهمنا )عن أم شيء منو  ( ما أحسني زيدو؟ )لكنت نافينا، كلو قلت: ؛ ( زيده 
 .ن(سى حى 

، كاشتبهت  ؛ اللتبس التعجب بالنفي، كالنفي باالستفهاـ رب يف ىذه ا١تواضعفلو دل تع
 .(ّ)"؛ كإزالة االلتباس كاجب ىذه ا١تعاين بعضها ببعض

أما من جعلها ٣ترد ظاىرة صوتية جيء هبا لوصل الكالـ ال للتفريق بُت ا١تعاين ، كال أثر 
اف ا١تعٌت ، أنو لو كاف األمر كما ذكركا للعامل يف إ٬تادىا ؛ فييضاؼ ١تا ذيكر من أ٫تيتها يف بي

 ، من أهنا ٣ترد تنغيم كجرس لتسهيل كصل الكالـ ؛ ألمكن معاقبة اٟتركات كالسكوف، فمثالن
 .(ْ)الفاعل يرفع تارة ، كتارة ٬تر، كأخرل ينصب، كىكذا يف البقية ؛ ٦تا يؤدم لفساد الكالـ

، بل كعلى ىذا ييغٌَت يف آم الكتاب اٟتكيم كيفما شاء، كم علـو أف  تعٌمد ىذا األمر ٤تـر
 ألهنا ركن من أركاف الصالة. -على سبيل ا١تثاؿ -تبطل صالة من يلحن يف الفاٖتة 

دكره كبَت يف التمييز بُت  -اليت ىي أثر عن العامل - كهبذا يتضح أف للحركة اإلعرابية
 ا١تعاين.

                                 
  ّٓالصاحيب   (ُ)

 ُّْا١تصدر نفسو    (ِ)

 ّٓ -ّْأسرار العربية    (ّ)

 ُٕانظر اإليضاح يف علل النحو للزجاجي   (ْ)
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عند غياب قرينة العالمة اإلعرابية  يعٍت ىذا إنكار القرائن األخرل اليت يتحدد هبا ا١تعٌت  كال
٨تو:)  ، كقرينة ا١تطابقة اٞتنسية بُت الفعل كفاعلو ) ضرب موسى عيسى (، ٨تو: كالرتبة يف ،

كالعالقة  ٨تو:) ضرب موسى العاقلي عيسى ( ، كالًتكيب الوصفي ، ، ضرب موسى سعدل (
 .(ُ)) أكل كمثرل موسى (؛ فمعلـو ا١تأكوؿ من اآلكل ٨تو: ا١تعنوية ،

 كمع ذلك يبقى للعالمة اإلعرابية النإتة عن العامل نصيب األسد يف اللغة العربية.
كتعد نظرية العامل قانوننا منطقيًّا سٌهل ضبطى اللغة، كالنهوضى بعبءو مهمو يف تيسَت تعلم 
اللغة العربية، كضبط عالمات اإلعراب فيها، كذلك أف العامل قرينة هتدم ا١تتكلم إذل العالمة 

إلعرابية ا١تطلوبة ، كالضبط الصحيح ؛ فقد أعطت ىذه النظرية تفسَتنا سائغنا كمقنعنا الختالؼ ا
عالمات اإلعراب، كذلك عندما كشفت النقاب عن أف ىذه العالمات تأيت مصحوبة بألفاظ 

 .(ِ) معينة تنتظم معها يف تركيب خاص
 ية من أجٌل الغايات .كما درأت ىذه النظرية عنا اللحن يف لغة القرآف ، كىذه الغا
  

                                 
 ّٖٓظر األسس ا١تعرفية كا١تنهجية للخطاب النحوم العر،ي ان  (ُ)

 ُْٔ-ُِٔانظر نظرية العامل عرضنا كنقدنا   (ِ)
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  :ذٚشـبيم فٙ انزقـأثش انؼ انًجحث انثبنث:
 

 فكانت سببنا مباشرنا يف ظاىرة التقدير، اٗتذ النحاة من نظرية العامل قانوننا يقيم الكالـ ؛
 اليت تيعد من أبرز خصائص اللغة العربية.

ثَت من ا١تعاين، كذلك أٌف اإل٬تاز من خصائص العربية ، كبو ييطول الكالـ ؛ فيحمل الك
العامل ا١تناسب للحركة متوافقنا مع  التقدير؛ فقدركا كلكشف تلك ا١تعاين ٞتأ النحاة إذل ظاىرة

، بو يتم إعادة صياغة الًتكيب اللغوم  راد قانوف ٭تكم الكالـ العر،يرغبةن منهم يف اطٌ  ا١تعٌت؛
لكل أثر إعرا،ي داخل  ْتيث يصبح خاضعنا للقواعد النحوية متسقنا معها، فيػيٍوًجد العامل

 .(ُ)الًتكيب ، كييًبٍُت عن ا١تعٌت ا١تصوغ ألجلو ذلك الًتكيب
 :-عنده -كمن ٪تاذج ذلك  ، كمن أكلئك النحاة الذين اعتنوا هبذه الظاىرة ابن السراج

 ذأ:ـذٚش يجزـرق 
أحده منهم ) فحذؼى ا١تبتدأ، كأنوي قاؿ: (؛ ما منهم يقوـي ) كمن ذلك:"  قاؿ ابن السراج:

 .(ّ)( " صربه ٚتيله  ) أمرمأم: ؛ (ِ){ ََۡصۡۡبٞ ََجِيٞل   } كمن ذلك قولو عز كجل: (، قوـي ي
قٌدر ابن السراج مبتدأ؛ يف اٞتملة ىو: )أحد( ككذا يف اآلية )أمرم(؛ كفقنا لنظرية العامل 

 اليت ٕتعل لكل خرب مبتدأ.
إذل ىذا سيبويو ، فقد  كدل يكن ابن السراج يف ىذا التقدير بدعنا من النحاة ، ك٦تن سبقو

 . (ْ):" كأنو يقوؿ األمر صرب ٚتيل "-تعليقنا عليها -قٌدر مبتدأن يف ٨تو ىذه اآلية ؛ فقاؿ 
 .(ٓ)كقاؿ يف قوؿ بعض العرب )ٝتعه كطاعة(:أم أمرم ٝتعه كطاعةه 

كعلى ىذا جرل النحاة من بعدي ،كابن عقيل الذم قٌدر مبتدأ يف اآلية ا١تذكورة أعاله، 
 . (ٔ)تقدير صربم صرب ٚتيلفقاؿ: ال

                                 
 ُْٔ/ِانظر ضوابط الفكر النحوم   (ُ)

 ُٖيوسف :   (ِ)

 ِْٗ/ِاألصوؿ  (ّ)

 ُِّ/ُالكتاب  (ْ)

 ّْٗ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ٓ)

 ِٔٓ/ُانظر شرح ابن عقيل  (ٔ)
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 م أٔ يجزذأ حضت يب رقزضّٛ انظُبػخ انُحٕٚخ:ـذٚش فؼـرق 
: أم: (؛خَتى مقدـو ) كمن ىذا الباب: " قاؿ ابن السراج: ، كإف شئتى قلتى خَتي ) قدمتى

، (مقدـو  كٚتيع ما ينصبي إ٪تا تضمر يف نفسكى  فجميع ما يرفع إ٪تا تضمري يف نفسك ما تظهري
 (؛خَتى مقدـو ) أال ترل أنكى إذا قلت: ، فإف  عليو ٬ترم ىذا البابي  ٍفهم ىذا،فا ؛غَت ما تظهري 

، فا١تعٌت:  ، كاالسمي غَتي الفعًل فانتصبى بالفعل ، اسمه  (خَتى مقدـ)ك ، فقدمتى فٍعله  قدمتى
كى فقدكمي  ، ك خَتي مقدـو قدكمي  فإ٪تا تضمر، (قدكميكى خَتي مقدـ) فإذا رفعتى فكأن ك قلت:

 (قدمت)فالذم أضمرت  (مقدـو  خَتى ) كخربي ا١تبتدأ ىو ا١تبتدأي كإذا قلت: ، (مقدـو  ىو خَتي )
 .(ُ)" كالفعل كالفاعل غَت ا١تفعوؿ، فافهم ىذا فإف عليو ٬ترم ىذا الباب كىو فعله كفاعله،

: ) قدمت ( ، كقٌدر مبتدأن يف  خَت مقدـو  قٌدر ابن السراج يف قولنا: ) ( يف حالة نصبو فعالن
لرفع: ) قدكمك ( مبيٌػننا أٌف ما أضمر يف النصب خالؼ ما أيظهر؛ أم انتصب االسم حالة ا

، كمبيٌػننا أٌف ما  ٓتالفو ) الفعل ( كذلك يف ٚتيع ما ينصب من األٝتاء ٔتحذكؼ فييقٌدر فعالن 
كقد ٨تا ابن السراج يف ىذه  أضمر يف الرفع ىو اسم كما أف ا١ترفوع اسم كا١تبتدأ عُت ا٠ترب،

 فقد قاؿ يف ىذا ا١تثاؿ ك٨توه: ، ٨تو سيبويو ا١تسألة
مىٍع منو ، كإف دل ييسٍ  (قىًدٍمتى خَتى مىٍقدىـو ) ، فقاؿ: (قىًدٍمتي )أٌما الن صبي فكأىن و بناه على قولو "  

ككذلك  ككذلك إف قيل: قىًدـ فالفه، .(قدمتي ) ، فإف  قدكمىو كرؤيتىو إيٌاه ٔتنزلة قولو: ىذا اللفظي 
. فإذا نصب فعلى (ا لعدٌكناا لنا كشرًّ خَتن )، فتقوؿ: تي فيما يرل النائم كذا ككذاإذا قاؿ: رأي

 كلكن وي قاؿ: على الفعل، أك مبٍته على مبتدأ كدل يرد أف ٭تملو ،كأٌما الرفع فعلى أنو مبتدأ، الفعل
ٌ قاليوا: . كمن(ِ)(ىذا خَته كما سىر  )، ك(ىذا خَته لنا كشري لعدٌكنا)ك ، (ىذا خَتي مىٍقدىـو )  مثى
 . (ّ)"(أنت مربكره )، ك(أنت مصاحىبه )، كأنو قاؿ:(مربكره مأجوره )، ك (مصاحىبه ميعافه )

أنو يصح أف ٭تذؼ العامل كيبقى  -من ىذه ا١تسألة كغَتىا -كاألثر الذم يظهر جليًّا 
 .(ْ)ا١تعموؿ، كفلسفة التقدير يف العربية قائمة على ىذا

                                 
 ِْٗ -ِْٖ/ِاألصوؿ   (ُ)

 لعلو كما شر. (ِ)

 ُِٕ -َِٕ/ُانظر الكتاب  (ّ)

 ّٔانظر نظرية العامل تقعيد كتطبيق   (ْ)
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 َٔحِٕ: ٙ،ـش ٔانُٓـاأليفٙ م ـذٚش انفؼـرق 

 قاؿ ابن السراج:
إ٪تا ٬توز إذا علمت أف  الرجل مستغنو عن لفظكى ٔتا تضمره، فمن ذلك ما ٬ترم يف " 

ا )األمر كالنهي، كىو أف يكوف الرجل يف حاؿ ضربو فتقوؿ: كما أشبو ذلك تريد: ( كرأسىوي  زيدن
، كىذا اإًلضمار أٚتع  األسد، هنيتوي أٍف يقربى (األسدى األسدى )  ، كتقوؿ يف النهي: اضرٍب رأسىوي 

 .(ُ)" يف األمر كالنهي
أم: ( ؛ كا القرطاسى )  كمن ذلك أف ترل رجالن يسدد سهمنا فتقوؿ:" : - أيضنا -كقاؿ 

: ، أك رأيتوي يف حاؿ رجلو قد أكقعى ًفٍعالن أك أخربت عنوي بفعلو فقلتى القرطاسى )  يصيبي القرطاسى
 .(ّ)" (ِ)أم: أصاب القرطاس(؛  كا

بٌُت ابن السراج أنو ٦تا ٬توز فيو إظهار الفعل كإضماره ما كاف ا١تخاطب فيو فا٫تنا ١ترادؾ  
ا كرأسو (؛ فقٌدر )اضرب(.  كما يف األمر كأف يكوف الرجل يف حاؿ ضرب، فتقوؿ: )زيدن

 أك ما يكوف يف النهي، ٨تو: ) األسدى األسدى( ؛ فتقٌدر: ال تقرب األسد.
يف حاؿ  (كاً  القرطاسى )  فعل ، كإف كاف إخبارنا ، ٨تو: قولك:أك يف حاؿو يفهم منها ال

 رؤية رجل يسدد سهمنا ، فالتقدير: )يصيب(.
 ( ؛ فالتقدير:)أصاب(.كاً  القرطاسى ) أما إذا كاف الفعل قد كقع من الرجل؛ فقلت: 

 .(ٓ)، كا١تربٌد(ْ)مقتفو أثر سيبويو -يف ىذا -كابن السراج 
ا١تضمر قد  معٌلالن سهولة تقديرىم بأفٌ  ؛ لعرب تقٌدر الكالـ فتفسر ما تنومكقد بٌُت سيبويو أف ا

 مىثىلو من أمثا٢تم: يفمن ذلك قوؿي العرب  " : فقاؿ يف ذلك ؛ استعملوه مظهرنا يف ىذا ا١توضع
 رجيل. كإذا سألتىهم ما يػىٍعنيوف قالوا: غنمإذا كاف يدعو بذلك على  (ٔ)(ا ا كًذئبن الل هيم  ضىبػيعن )

                                 
 ِْٕ/ِاألصوؿ  (ُ)

(ِ)  .] (، كىو خطأ مطبعي ، كالصواب بالفتح: ] أصاب القرطاسى  يف منت األصوؿ: )أصاب القرطاسي

 ِْٕ/ِاألصوؿ   (ّ)

  ِّٓ/ُانظر الكتاب   (ْ)

  ُِٗ/ْ، ُّٕ/ِانظر ا١تقتضب  (ٓ)

 ْٖ/ِانظر ٣تمع األمثاؿ   (ٔ)
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ا سىهيلى تفسَتيه عندىم ألف  (اا كذئبن اللهيم  اٍٚتىٍع أك اجعٍل فيها ضىبػيعن ) . ككل هم يفس ري ما يػىٍنًول. كإ٪ت 
 . (ُ)" ىذا ا١توضًع عندىم بإظهارو  يفا١تضمىر قد استيعمل 

كىكذا ييالحظ ارتباط بُت ا١تعٌت كالتقدير، ككوف ذلك التقدير يكشف عن أصل    
 عامل ا١تناسب ؛ ٦تا يؤكد أف اٞتملة العربية ٗتضع لقانوف ٭تكمها.الًتكيب كيقدر ال

  
 بٌ ٔاصًٓب:ـذٚش كـرق 

 قاؿ ابن السراج:
، الناس ٣تزيوف بأعما٢تم إف خَتنا فخَته، "  .(ِ)" يراد إن كان خيًرا كإف شرنا فشره

 فقٌدر كاف كاٝتها مضمرنا فيها ليستقيم بو اللفظ كا١تعٌت كفقنا لنظرية العامل.
ـى كلو ٘ترنا "  : قولو ن ذلك،كم  (؛ كلو ٘تره )  ك٬توز: ( ولو كاَن الطعاُم تمًرا) أي: ؛أال طعا

 . (ّ)(" ولو كان تمرٌ )أي:
كىذا التقدير ٨تو تقدير  ( كاٝتها الظاىر يف ا١تثاؿ األكؿ، فقد قٌدر ابن السراج )كاف

ـى كلو ٘ترنا ) يف ( ؛ حيث قٌدر )كاف سيبويو أال كأجاز  ، ٘ترنا كاف  كلو ًتكيب:ر الفقدٌ  (؛ أال طعا
ـى كلو  ،طعا  .(ْ)على تقدير كلو يكوف عندنا ٘تره  ٘تره

كلو باردنا، كىو عند سيبويو:  كتقوؿ: أال ماءى : " - أيضنا - كمن ذلك قوؿ ابن السراج
 فلو قلت:أال ماء كلو باردنا لكاف جيدنا. ،ألنو كضع النعت موضع ا١تنعوت ؛ قبيح

ولو كان ماًء )وكأنك قلت:  ؛ فعالن ينصب ماء ( لو )تضمر بعد كذلك ٬توز إال أنك 
 .(ٓ)" كاف ما بعدىا أحسن  ( لو )ػػػبػفإذا جئت .(بارًدا

ذاكرنا أف الصفة  ( كلو باردنا أال ماءى  ) فقد بٌُت ابن السراج أف سيبويو منع ىذا األسلوب 
لكن ابن  ؛ يراه سيبويو تبُت أف ىذا ما (ٔ)كبالرجوع إذل الكتاب ، ال توضع موضع االسم

                                 
 ِٓٓ/ُالكتاب   (ُ)

 ِْٖ/ِاألصوؿ  (ِ)

 ِْٖ/ ِا١تصدر نفسو   (ّ)

  ِٗٔ/ُانظر الكتاب  (ْ)

 َْٕ/ ُاألصوؿ  (ٓ)

 َِٕ-ِٗٔ/ُانظر الكتاب  (ٔ)
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أال ماء  ) ىذا الًتكيب مقد رنا  فعالن ينصب )ماء(؛ فيكوف الًتكيب بعد التقدير:أجاز السراج 
 بل جاءت يف موضعها.،  (؛ كبذلك يتجنب كضع الصفة موضع االسم كلو كاف ماءن باردنا

 عر:كقد اشتهر حذؼ كاف مع اٝتها بعد )إٍف( الشرطية ك)لو(، من ذلك قوؿ الشا
 (ُ)قد قيل ما قيل إٍف صدقنا كإف كذبنا  ***  فما اعتذارؾ من قوؿو إذا قيال؟          

 .(ِ)كالتقدير: إف كاف ا١تقوؿ صدقنا كإف كاف ا١تقوؿي كذبنا
أىم كلو كاف  ؛(ّ)" لتمس كلو خا٘تنا من حديداً  :"أما بعد ) لو( فمن شواىدىا، قولو 

 .(ْ)خىا٘تنا من حديد ا١تلتمس
الكالـ الفصيح،  ٦تا ذيكر أ٫تية التقدير يف بياف الًتكيب األصلي كدرء اللحن عن كتبٌُت  

؛ كال يعٍت ذلك أف ما قدره النحاة ىو كالـ قالو النيب أك قالو ا سبحانو  كمن ذلك كالمو 
كلكن الغاية بياف أصل الًتكيب كأف ىذه اللغة  -عند تقدير اذكؼ من اآلية مثالن  -كتعاذل 

نظاـ ال ينخـر ،كيف ىذا ردي على ابن مضاء الذم يرل أف ذلك يؤدم إذل زيادة معافو ال ٢تا 
 .(ٓ)حجة ك ال دليل عليها إال أقواؿ النحاة

 

 زٚش:ـشاء ٔانزحـم فٙ أصهٕثٙ اإلغـذٚش انفؼـرق 
 :-أسلوب اإلغراءيف  -قاؿ ابن السراج    
، كالنجا) ك٦تا جيعلى بدالن من الفعل " انتصب على  ( النجاءى، كضربنا ضربنا ءى اٟتذرى اٟتذرى

 . (ٔ)" (مزَ لْ اِ )
 فقاؿ: كقٌدر فعالن يف أسلوب التحذير ؛

 
                                 

كما ن زياد العبسي،للنعماف بن ا١تنذر ملك العرب يف اٟتَتة، من أبيات يقو٢تا يف الربيع ب من ْتر البسيط،كىو البيت  (ُ)
 ِْٗ/ُانظر اٟتاشية  بُت ذلك ٤تقق شرح ابن عقيل

 ِٓٗ -ِْٗ/ُانظر شرح ابن عقيل   (ِ)

ألحد أصحابو عندما أراد الزكاج من امرأة ؛ فأمره أف يلتمس   صلى ا عليو كسلم، قا٢تا النيب ُٕ/ٕاٞتامع الصحيح  (ّ)
 د شيئنا زكجو ٔتا معو من القرآف.٢تا مهرنا ، كلو كاف خا٘تنا من حديد ؛ فلٌما دل ٬ت

  ِٔٓ -ِٓٓ/ُانظر شرح التصريح   (ْ)

 ِٕانظر الرد على النحاة    (ٓ)

 َِٓ/ ِاألصوؿ   (ٔ)
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ٍَتً زىاًجري    ***   إي اؾى إي اؾى ا١تًرىاءى فإن وي   "   (ُ)إذل الش ر  دعاءه كلًلخى
 .(ٕ)" فعاًل آخر، فقال: اتِق المراءَ  ( إياك) ثم أضمر بعد  ( إياكَ ) كأنُو قال: 

النصب يف ىذه  أحدثكاجب االستتار مبيٌػننا ما  ، فقٌدر يف كلو من ىذين األسلوبُت فعالن 
( ؛ ألهنم إذا كرركا كاف ا١تراد جعل أحد االٝتُت افعل)ألف ىذا الًتكيب صار ٔتنزلة  ؛ األٝتاء

على ( ك٨توىا  اتق أك) ( عليك ك) ( اًلـز كإدخاؿ ) ،قائمنا مقاـ الفعل ، كاالسم األكؿ أكذل 
، ٨تو:  كر االسم اذر منو كحده جاز إضمار الفعل ا١تقدٌر كجاز إظهارهفإف ذي  ٤تاؿ، (افعل)

( فالتقدير فيها: )اٌتًق راسىك(، ك)احفظ نفسىك(  قولك: )نفسىك(، أك)رأسىك(، أك)اٞتدارى
)  .(ّ) ك)اٌتًق اٞتدارى

 
 اًلشزغبلم فٙ ـذٚش انفؼـرق(ْ): 

 تغاؿ فقاؿ:فعالن يف االشابن السراج قٌدر  
ا ضربتىوي  ) كمن ىذا:" كأيضمر ًفٍعله  ( بضربتىوي  )فاستغٌت  تريد: أَضَرْبَت زيًدا ضربَتوُ  ( أىزيدن

، ككذلك ٭تسني يف كل موضعو ىو بالفعل أكذل، كاألمر كالنهي كاٞتزاء ، يلي حرؼ االستفهاـ
ا اضربو (، ك) عمرنا ال يقطع ا يده( ، ك)بكرنا ال تضرب ا تره تضربو تقوؿ: ) زيدن و(، ك)إٍف زيدن

)"(ٓ). 
الفعل الثاين  ؛ الشتغاؿفعالن من جنس ا١تذكور( ناصبنا لالسم  ) قٌدر ابن السراج عامالن 

، مبيٌػننا ا١تواضع اليت يكوف الفعل هبا أكذل كاألمر كالنهي كاٞتزاء ،كما ذكر سيبويو من  بضمَته

                                 
انظر  ،كىو من البحر الطويل،] إذل الشر دٌعاء كللشر جالب[-عنده -(  البيت من أبيات سيبويو غَت ا١تعزكة كعجزه ُ)

الرٛتن القرشي يقولو البنو القاسم بن الفضل ،انظر  يُت للفضل بن عبدسب يف طبقات النحو كني  ،ِٕٗ/ُالكتاب
 ْٔ/ّ، كخزانة األدبّٓطبقات النحويُت

 ِٕٗ/ُ، انظر الكتاب (ا١تراء)كقد ذىب يف ذلك مذىب سيبويو من تقدير فعل ينصب  ُِٓ/ِاألصوؿ(  ِ)
 َُِ، كأسرار العربية ِٕٔ-ِٕٓ/ُانظر الكتاب  (ّ)

يتقدـ اسم كيتأخر عنو فعل منشغل بضمَته ، أك ٔتالًبسو ْتيث لو تفرغ ىذا الفعل أك ما يف قوتو  االشتغاؿ: ىو أف  (ْ)
. انظر معجم ا١تصطلحات النحوية كالصرفية   ُُٕلذلك االسم انصبو لفظنا أك ٤تالن

 ِّٓ-ِِٓ/ِاألصوؿ  (ٓ)
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ا اضربو ( مشغ وؿ با٢تاء مبيٌػننا أف األمر كالنهي ال يكوف قبل من أٌف ) اضربو (، يف ٨تو: ) زيدن
 .(ُ)إال بالفعل، فال يستغٍت عن اإلضمار إف دل يظهىر

كأصبح من قواعد التقدير عند النحاة : أف يكوف ا١تقٌدر)اذكؼ( من جنس لفظ ا١تذكور 
ا اضربو ( يقٌدر ) اضرب ( دكف ) أىن (   .(ِ)ما أمكن، ففي ) زيدن

قدير الفعل فبٌُت أف األحسن يف اٞتملتُت ا١تتعاطفتُت أف تشاكل كاستطرد ابن السراج يف ت
ككذلك إذا عطفت ٚتلةن على ٚتلةو "  :اٞتملة الثانية األكذل؛ فيضمر فعالن يفسره ا١تذكور؛ فقاؿ

فكانت اٞتملة األكذل فيها االسم مبٍت على الفعل، كاف األحسني يف اٞتملة الثانية أف تشاكلى 
ا كعى ض )األكذل، كذلك ٨تو: ا ككلمتي عى ) كالتقدير:  ( مرنا كلمتوي ربتي زيدن  ( مرناضربتي زيدن

 .(ّ)" ( كلمتوي )فأضمرت فعالن يفسرهي 
؛ فإف دل يكن مذكورنا عامالن فيتأكد أف لكل معموؿ  -يف ىذه ا١تسألة  -أما عن األثر 

 الكالـ العر،ي كلو. تنتظمكأف نظرية العامل  فيقٌدر،
 

 م:ـانفبػ ىـذٚش انزٍُٕٚ فٙ اصـرق 
 : كأنشدكا قاؿ ابن السراج:"      

ًتنىا                (ْ)أك عبدى رىبو أخا عوًف بًن ٥ًتراؽً    ***   ىل أنتى باًعثي ًدينىارو ًٟتاجى
،كأنو قاؿ: أك  رنا تنوينوألنو أعمل فيو األكؿ مقد  ؛  كنصب الثاين،  أراد: بباعثو التنوين

 .(ٓ)" باعثه عبدى ربو 
بل أضيف إليو لعدـ  (دينار) لكنو دل ينصب يدؿ  على االستقباؿ ، -ىنا - اسم الفاعل
فقٌدر ابن السراج اسم الفاعل منوننا ؛ منصوبنا  )عبد رب( ككرد ا١تعطوؼ ، كجود التنوين فيو

                                 
 ُْْ/ُانظر الكتاب  (ُ)

 ِّْ/ِانظر مغٍت اللبيب   (ِ)

 ِّٓ/ِاألصوؿ   (ّ)

،كالشاىد فيو: إعماؿ ابن السراج ُُٕ/ُالبيت من ْتر البسيط،كىو من أبيات سيبويو ٣تهولة القائل، انظر الكتاب  (ْ)
 السم الفعل مقد رنا التنوين.

 ُِٕ/ُاألصوؿ   (ٓ)
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كلكن يفهم من  كىذا خالؼ ١تا قٌدر سيبويو فهو عنده بغَت تنوين البتة، ( ،باعثه عبدى ربو )
 :-يف التعليق على البيت - ؛ إذ قاؿ (ُ)يقٌدر فعالن أمثلة ساقها أنو 

. (اضىرىبى زيدن )ك أم؛  ، جاز على إضماًر ًفعل (اىذا ضاربي عبًد ا كزيدن ) كلو قلت: "
، (اىذا ضىرىبى زيدن )  :(ىذا ضاربي زيدو ) :قولك يفكإ٪تا جاز ىذا اإًلضماري ألٌف معٌت اٟتديث 

 .(ِ)"على ا١تعٌت لي عملىو ، فحيًملى مى كإف كاف ال يػىعٍ 
أم إعماؿ  ؛ ألف إعماؿ العامل ا١تذكور أكذل من تقدير عامل ؛ كاألقرب تقدير ابن السراج

، كإذا أمكن نسبة العمل إذل ألف التنوين فيو مراد ( أكذل من تقدير فعل؛ باعث اسم الفاعل )
 .(ّ)ا١توجود دل يصر إذل ٣تاز اٟتذؼ

 
 نُظ ذٚشـرق ) ٌْ ت انًضبسع:ـ)أ

: يعجبٍت ضربي  فنحو قولك ،كىو أف تعطف الفعل على ا١تصدر  ...السراج:" قاؿ ابن
 ،  . (ْ)" تغَضبَ  تريد: وأنْ زيدو كتغضبى

 (ٓ)أىحىب  إرل  ًمٍن ليٍبًس الش فيوؼً     ***  لىليٍبسي عىبىاءىةو كتػىقىر  عيٍت    " :- أيضنا -كقاؿ
 . (ٔ)" ُس عباءٍة وأْن تقرَّ عينيبْ كأنو قال: للُ 

قٌدر ابن السراج )أٍف( بعد الواك العاطفة ؛ ليصبح ما بعدىا مصدرنا مؤكالن ؛ فيتمكن من ف
عطف اسم على اسم ؛ إذ لو دل يقٌدر )أٍف( لعطف فعالن على اسم كىذا ٤تاؿ ، كىو يف ذلك 

 . (ٖ)، كا١تربد (ٕ)مقتفو أثر سيبويو

                                 
 ُُٕ/ُانظر الكتاب  (ُ)

  ُِٕ-ُُٕ/ُا١تصدر نفسو  (ِ)

 ْْٖ/ِحوم ، كضوابط الفكر الن َٔانظر نظرية العامل تقعيد كتطبيق  (ّ)

 َُٓ-ُْٗ/ِاألصوؿ  (ْ)

 من ىذا البحث. ٓٓالبيت سبق ٗتر٬تو ، انظر ص (  ٓ)

 َُٓ/ِا١تصدر نفسو  (ٔ)

 ْٔ-ْٓ/ّانظر الكتاب  (ٕ)

 ِٔ-ِٓ/ِانظر ا١تقتضب  (ٖ)



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

150 

، جئتيكى لتعطيٍت كلتقوـى، كلتذى :"- أيضنا – ابن السراج كقاؿ وتأويل ىذا: جئُتك ألْن بى
يف ٚتيع ذلك كإف  (ألفٍ )كإٍف شئتى أظهرتى فقلت تقوَم، جئُتَك ألْن تعطيني وألن تذىَب، 

الـ  ىنا إذا دل تذكرىا أفٌ  (أفٍ )كأضمرهتا، كيدلك على أنو ال بٌد من إضمار (أفٍ )شئت حذفت 
ال تدخل على األفعاؿ،  اٞتر ال تدخل على األفعاؿ، كأف ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء

 . (ُ)"ككذلك عوامل األفعاؿ ال تدخل على األٝتاء
 :- يف بيت امرئ القيس -ك٨تو قولو

ا     "  (ِ)٨تيىاًكؿي ميٍلكنا أك ٪تىيوتى فػىنػيٍعذىرىا  *** فقلتي لو: ال تبًك عىينيكى إ٪ت 
 .(ّ)" افنعَذرَ  أي: إال أن نموتَ 

اٞتر ( :)أٍف( ؛ ليصَت الفعل معها مصدرنا ؛ فيصح  قٌدر ابن السراج بعد الـ التعليل) الـ
 دخوؿ الـ اٞتر عليو ؛ كذلك حفاظنا على اختصاص العوامل.

 
كيف ختاـ ىذا ا١تبحث مبحث أثر العامل يف ظاىرة التقدير تبٌُت استثمار ابن السراج 

كأنك قلت(، للداللة على ىذه الظاىرة ، منها: )أم( ،) ك  للعامل يف التقدير مستخدمنا ألفاظنا
 )انتصب على(، )كأنو قاؿ(، )كالتقدير(، )مقد رنا (، )كتأكيل ىذا (، )تريد(،)ييراد(، )أراد(.

كقد بٌُت ابن السراج أصل كثَت من الًتاكيب بالتقدير، كبو فٌسر بعض الظواىر اإلعرابية  
 كالرفع كالنصب ؛ كل ذلك مع مراعاةو لسياؽ الكالـ، كاٟتاؿ ا١تالبسة لو.

 أٌف اٞتملة العربية ٤تكومة بنظاـو يدرأ عنها اللحن، كيكشف عن أصل الًتاكيب، كتبٌُت 
 كىو ما يعرؼ بنظرية العامل. 

  

                                 
 َُٓ/ِاألصوؿ  (ُ)
 من ىذا البحث. ِٔالبيت سبق ٗتر٬تو ، انظر ص   (ِ)

 ُٔٓ/ِاألصوؿ   (ّ)
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 هٛم:ـبيم فٙ انزؼـانًجحث انشاثغ: أثش انؼ
 

جيبل البشر ٔتا كىبهم ا من عقل على تلمس أسباب كتعليالت الظواىر من حو٢تم؛  لقد
منذ كاف  بالتعليل، ظاىرة لديهم، كىي اللغة ؛ فاىتموا لذلك اشتغل النحاة ٔتعرفة علل أىم

ككاف أكؿ من  " ا بن أ،ي إسحاؽ: عبد علل النحو،كيف مقدمة من ييذكر إذا ذيكرت  النحو؛
 ، مث ارتبط النحو بالعلل حىت يـو الناس ىذا.(ُ)"القياس كالعلل بعج النحو كمدٌ 
، كقد أكرد لو الزجاجي يف ىذا الشأف   من ٖتدث عن العلة ٦تن جاء بعده ا٠تليلكمن أبرز 

سيئل عن  -رٛتو ا -كالمنا نفيسنا ، حيث قاؿ: "كذكر بعض شيوخنا أف ا٠تليل بن أٛتد 
العرب أخذهتا أـ اخًتعتها من نفسك؟  فقاؿ:  (ِ)العلل اليت يعتٌل هبا يف النحو، فقيل لو: عن

، كقاـ يف عقو٢تا عللو، كإف دل إف العرب نطقت على سجيتها كطباعها، كعرفت مواقع كالمها
يينقل ذلك عنها، كاعتللت أنا ٔتا عندم أنو علة ١تا عللتو منو؛ فإف أكن أصبت العلة فهو الذم 
اًٍلتمست ، كإف تكن ىناؾ علة فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دارنا ٤تكمة البناء ، 

لصادؽ أك الرباىُت عجيبة النظم كاألقساـ ؛ كقد صٌحت عنده حكمة بانيها ، با٠ترب ا
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  أف يكوف اٟتكيم الباين للدار فعل للعلة اليت ذكرىا ىذا الذم دخل الدار ، كجائز
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 أىٍليىق ٦تا ذكرتو با١تعلوؿ فليأًت هبا "
باب االجتهاد يف العلل كدل ٬تعلها ًحكرنا عليو ؛ فتبارل  -بإنصافو ىذا -كقد فتح ا٠تليل 

ف  ابن السراج الذم بلغ اىتمامو هبذا األمر أف ألٌ حاة يف ىذا ، ك٦تن برز يف ىذا ا١تضمار: الن
كىذا الكتاب كإف دل يصل إلينا إال أف صاحبو أكدع كتابو  ، ) علل النحو (: كتابنا ٝتاه

 كثَتنا من العلل.-الذم ىو ٤تل البحث  -األصوؿ 

                                 
 َّ طبقات فحوؿ الشعراء  (ُ)

 ىكذا يف النص كلعلها ) أ عن ... (  (ِ)

  ٔٔ، ٓٔاإليضاح للزجاجي  (ّ)
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كلعلو أكؿ من قسمها إذل  -حاة على ضربُتبٌُت ابن السراج أٌف علل الن يف كتابو األصوؿك 
كاعتالالت النحويُت على ضربُت: ضرب منها ىو ا١تؤدم إذل كالـ  :"فقاؿ -أنواع ٤تددة

مثل أف يقولوا: دًلى صار الفاعل  كضرب آخر يسمى علة العلة، ،العرب كقولنا:كل فاعل مرفوع
ككاف ما قبلهما مفتوحنا قلبتا ألفنا، كىذا  إذا ٖتركت الياء كالواك مرفوعنا كا١تفعوؿ بو منصوبنا، كدلى 

كإ٪تا تستخرج منو حكمتها يف األصوؿ اليت  ليس يكسبنا أف نتكلم كما تكلمت العرب،
  .(ُ)"على غَتىا من اللغات  هبا فضل ىذه اللغةكضعتها، كتبٌُت 

ؤدم إذل فالنوع األكؿ ىو ا١ت ؛ مبيننا الغاية من كل نوعإذل نوعُت،  ابن السراج العلةفقٌسم 
كتسمى  -كما سيأيت-كىو ما ٝتاه بالعلل األيكىؿ)ا١تطردة(  التحدث صوابنا على سىنن العرب،

 .(ِ)العلل التعليمية أك القياسية
 كىذا النوع من التعليل نظرم، فالغاية منو بياف حكمة العرب يف كالمها، أما النوع الثاين ؛

 .أك النظرية كيطلق عليو العلل اٞتدلية
كغرضي ىو النوع األٌكؿ ،حيث قاؿ:"  ذم صرٌح ابن السراج أنو غرضو يف كتابو:كالنوع ال

كر األصوؿ كالشائع؛ ردت كصل هبا إذل كالمهم فقط، كذً ر العلة اليت إذا اطٌ كٍ ذً  يف ىذا الكتاب
  . (ّ)"ألنو كتاب إ٬تاز

يرفع  كأكؿ عملو أف ، أف كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف عامالن  اعلم:"  : يؤيد ذلك قولو
ككل اسم تذكره  ،(قاـ زيد كضرب عمرك)  ٨تو: ، الفاعل أك ا١تفعوؿ الذم ىو حديث عنو

فهو  ، ليزيد يف الفائدة بعد أف يستغٍت الفعل باالسم ا١ترفوع الذم يكوف ذلك الفعل حديثنا عنو
 - كىذه العلل اليت ذكرناىا ، ألف الكالـ قد مت قبل ٣تيئو كفيو دليل عليو ؛ كنصبو ، منصوب

 . (ْ)"كؿىي العلل األي  -ىهنا 
 يلي: كمن ذلك ما، كالغاية يف ىذا البحث تناكؿ أثر نظرية العامل يف التعليل 

  

                                 
 ّٓ/ُاألصوؿ  (ُ)
 ْٔقٌسم الزجاجي العلل ثالثة أضرب : علل تعليمية ، كعلل قياسية ، كعلل جدلية نظرية.   انظر اإليضاح   (ِ)

 ّٔ/ُاألصوؿ  (ّ)

 ْٓ/ُا١تصدر نفسو (ْ)
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 ا ػهٗ َظشٚخ انؼـض انزشاكٛت اػـهٛهّ يُغ ثؼـرؼ  بيم:ـزًبدا

 اًل كان زيد طعامك(ونحوه:ـ) آك منعو 
 قاؿ ابن السراج:

قت بُت من أجل أنك فرٌ  ( يد طعامكآكالن كاف ز  )أف تقوؿ:  -عندم  -كال ٭تسن  " 
كمع ذلك فيدخل لبس يف بعض الكالـ، كإ٪تا ٭تسن  كبُت ما عمل فيو بعامل آخر، ،( آكل )

، التساعهم يف الظركؼ، كأهنم  (راغبنا كاف زيد فيك)  ٨تو قولك: ، مثل ىذا يف الظركؼ
، (الن كاف زيد أبوه طعامكآك) :-أيضنا -، كال أجيز  جعلوا ٢تا فضالن على غَتىا يف ىذا ا١تعٌت

قت ألنك فرٌ ؛  ، بل ىو ىهنا أقبح ، للعل ة اليت ذكرت لك أبوه طعامك أريد بو: كاف زيد آكالن 
كبُت ما ارتفع بو، كيف تلك ا١تسألة إ٪تا فرقت بينو كبُت ما انتصب بو، كالفاعل  ( آكل )بُت 

 .(ُ)" مالـز ال بد منو، كا١تفعوؿ فضلة
عدـ جواز ىذا الًتكيب ك٨توه للتفريق بُت العامل كما عمل فيو إال فقد علل ابن السراج 

كأشد ما يكوف الفصل بُت العامل كفاعلو الرتباط  أف يفصل بينو كبُت ما عمل فيو بالظرؼ،
 الفاعل بفعلو.

تقدمي ا٠ترب مع تأخر  عدـ جوازكابن مالك يف  السيوطي ، ك٦تن تبعو على ىذا الرأم ،
ايػيقىاؿ  ؛ فال ا بغَتها أك مصحوبن دن ، مفر معمولو ا١ترفوع   قائمنا أم كاف زيده  ؛ أبوه( زيده  كاف )قائمن

بُت العامل كمعمولو ىو الفصل  ، كأف سبب ا١تنع (كأبوه طعامى   كاف زيده آكالن ) كال ؛ أبوه
ففيو  ؛ (كطعامى   كاف زيده آكالن ) :٨تو ، ًإف كاف معمولو منصوبناأما  ، منوكجزء الذم ىو  

ا كاف ظرفن   فإفلكونو فضلة  ؛ من ناصبو جزءناألن و ليس  ؛ دكف امتناعوالتقدمي  قبح ثهاأقواؿه ثال
 .(ِ) (ا كاف عمرك فيكراغبن )، ك(عندؾ ا كاف زيده مقيمن )٨تو: بال قبح إٚتاعنا،ا جاز أىك ٣تركرن 

  

                                 
 ٖٗ/ُاألصوؿ   (ُ)
 ُْٖ/ْ، كالتذييل كالتكميل ط. دار القلم  ّٓٓ/ُكشرح التسهيل ّٕٓ/ُوامع٫تع ا٢ت انظر (ِ)
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 ،منعو التفريق بين العامل والمعمول فيو بما ليس للعامل فيو سبب 
 انت زيًدا الحمى تأخذ (:وىو غريب منو، نحو:) ك

 قاؿ ابن السراج:
ا ) فنحو قولك: ، فيو عملفأما الفعل الذم ال ٬توز أف يفرؽ بينو كبُت ما "  كانت زيدن

) واسمها بما ىو غريٌب منها؛ ألن  (كان)ألنك فرقَت بين ؛ ٬توزىذا ال  (اٟتمى تأخذ
زيده فيكى )إذا أردت:  ( ك رغبى زيده فيكى كعمره )  ، كال ٬توز:ليس بخبٍر لها وال اسم ( زيًدا

 .ٔتا ليس منو (رغب)ك (فيكى )ألنك فرقتى بُت  ؛ (رىًغبى كعمرهك
ا  (نفسىو)فجعلتى  (و فيكزيده راغبه نفسي ) كإذا قلت: ألنك فرقت  دل ٬تٍز؛ (لزيدو )تأكيدن

ا  (نفسىو) ٔتا ىو غريب منو،فإٍف جعلت  (فيك)ك (راغبو ) بُت   .(ُ)" جاز (راغبو )يف  ١تاتأكيدن
كما عمل فيو ٔتا دل يعمل فيو؛  -أيًّا كاف نوعو -فابن السراج ال ٬تيز الفصل بُت العامل

أف قوؿ: ) كانت زيندا اٟتمى تأخذ، ككاف  (ِ)ألنو غريب منو ؛ لذلك بٌُت يف موضع آخر
، ك)  -كاف غالمو زيد يضرب( يف قولنا:) -غالمو زيد يضرب( ال ٬توز إذا كاف )زيد( 

ا اٟتمى تأخذ(يف قو  -اٟتمى( اٝتُت لػ)كاف( إال أف يضمر يف)كاف( ضمَت  -لنا:)كانت زيدن
 الشأف كالقصة ؛ فحينئذو ٬توز مربرنا أف الضمَت اٝتها ، كاٞتملة تصبح خربىا.

 .(ْ)، كا١تربد (ّ)كقد تبع يف ذلك مذىب سيبويو
 .(ٔ) ، كابن مالك(ٓ)ك٦تن عٌلل بو من ا١تتأخرين العكربم 

 

 بذاىٍب وال خارٍج زيٌد (: عبد اهلل ) ليس تركيب منعو 
ألنو عيطف بالواك على ال يصح ؛ فقد بٌُت أف ىذا  الًتكيب؛ ىذا منع ابن السراج  
فتجر بالباء كيرتفع  ،(  زيده  كال خارجو  ليس عبد ا بذاىبو )  ، كال ٭تسن "، فقاؿ: عاملُت

                                 
 ِّٕ/ِاألصوؿ  (ُ)

 ٖٔ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ِ)

 َٕ/ُانظر الكتاب  (ّ)

 ُٔٓ/ْ، ٗٗ/ْانظر ا١تقتضب (ْ)

   َُّ، كالتبيُت ُٓٓ/ُانظر اللباب  (ٓ)

  َْْ/ُانظر شرح الكافية الشافية  (ٔ)
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ا تعطف حركؼ العطف ألنك قد عطفت بالواك على عاملُت كإ٪ت ٬توز ىذا ال (ليس)زيد بػ
 )على  (ذاىبنا)، فتجرم (  أىخوه كال ذاىبو  ٓتارجو  ليس زيده )  كلكن تقوؿ: ،على عامل كاحد

ليس )  ، فكأنك قلت: كىو من سببو ( زيد )ػػػػألنو ملبس ب ؛ ( ذاىب )ػػػػكترفع األخ بػ ( خارج
من أجل أنك تعطف ، دل ٬تز،  ( ليس )على (  األخ )، كلو ٛتلت (  زيد بذاىب كال خارج

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

 
 ،نحو: منعو الفصل بين المعمول وعاملو الضعيف أو تقديمو عليو 

 ) ما أحسن في الدار زيًدا !(:
  بن السراج:قاؿ ا    

اما أحسن يف الدار  )ال ٬توز أف تقوؿ :ك  " اما أقبح عندؾ )،ك (! زيدن ؛ ألٌف فعل (!  زيدن
 .(ّ)" التعجب ال يتصرؼ

اج عدـ جواز الفصل بُت فعل التعجب كمعمولو بأجنيب علل ذلك بعدـ ل ابن السرٌ علٌ 
 يتصرؼ يف نفسو ال يتصرؼ يف غَته. تصرفو يف نفسو كما ال

يف قولك: ما أحسنى  -، فسيبويو قاؿد ا١تربٌ ك  سيبويو ، أثر -يف تعليلو ىذا -اقتفىكقد 
 .(ْ):" كال ٬توز أف تقدـ )عبدى ا(، كتؤخر )ما(، كال تزيلى شيئنا عن موضعو "-عبدى ا !

 :فقاؿ دا١تربٌ أما  
 ككذلك لو، دل ٬تز (!ما أٚتل اليـو عبد ا )ك (! اما أحسن عندؾ زيدن ) :كلو قلت" 
دل  لىٌماىذا الفعل  ألف ؛ (!  ما أحسن أمس ثوب زيد )ك (!  كجو زيداليـو ما أحسن  :)قلت

 . (ٓ)" يتىصىر ؼ لـز طريقة كاحدة كصار حكمو كحكم األٝتاء
                                 

 ُٗ-َٗ/ُاألصوؿ  (ُ)
 

 ّْٗ -ّْٕ/ُانظر ا١تقتصد     (ِ)
 

 َُٖ – َُٕ/ُ األصوؿ  (ّ)

 ّٕ/ ُالكتاب   (ْ)

 ُٖٕ /ْا١تقتضب   (ٓ)
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علل ابن السراج عدـ جواز تقدمي شيء ٦تا عمل فيو فعل التعجب  -أيضنا -كهبذا التعليل
تصرفة ، ٨تو :) نعم ( ك) بئس ( ، كيف أٝتاء األفعاؿ كػ) عليو، ككذلك اٟتاؿ يف األفعاؿ غَت ا١ت

 .(ُ)صو ( ك) عليك (
ا على قوؿ ابن السراج ، الدكتور: ٤تمد ا٠تطيب يف ضوابط  ك٦تن أشار إذل ذلك مستندن

 .(ِ)الفكر النحوم
 

 اليوم أنا معلمو زيًدا بشًرا منطلًقا (:تركيب منعو (: 
ألنو ال يكوف فعل يتعدل إذل أربعة مفاعيل ؛  حبٌُت ابن السراج أف ىذا الًتكيب ال يص

 .(ْ)فأقصى ما ٯتكن أف يتعدل فعل إذل ثالثة مفاعيل ؛(ّ)فيشبو ىذا بو
كهبذا عٌلل الكفوم عدـ جواز التوسع فيما لو ثالثة مفاعيل؛ لئال يكوف حينئذو مفعوالن 

رابعنا ؛ ألنو دل يأًت يف كالـ العرب ما لو أربعة مفاعيل
(ٓ). 

 بعد أداة الشرط ديم المنصوب بمامنعو تق: 
 قاؿ ابن السراج:     

ا إٍف تضرٍب أىضربٍ ) ال ٬توز أف تقوؿ:"  ألنو إذا دل  بأم الفعلُت نصبتو فهو غَت جائزو؛ (زيدن
 (ٔ)"٬تز أف يتقدـ العاملي دل ٬تز أف يتقدـ ا١تعموؿي عليو
 .(ٕ)كقد تقدـ تفصيل القوؿ فيو يف مبحث سابق

  

                                 
 ِِٖ/ِانظر األصوؿ  (ُ)
 ّْٖ/ِانظر ضوابط الفكر النحوم   (ِ)

 ُٔٗ/ُانظر األصوؿ   (ّ)

 ِٔٔ/ِ، ُِٕ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ْ)

 ّٔانظر الكليات  (ٓ)

 ِّٔ/ِاألصوؿ  (ٔ)

 ُُّ،  تقدمي ما بعد ) إٍف ( اليت للجزاء على ما قبلها :انظر مبحث(  ٕ)
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 قائًما فيها زيٌد(:مول إذا كان العامل معنى فعل،نحومنعو تقديم المع(: 
ال ٬تيز ابن السراج تقدمي ا١تعموؿ على العامل إذا كاف معٌت فعل كدل يكن فعالن ؛ فال ٬تيز  

تقدمي )قائمنا( على )فيها( يف ، ٨تو: )فيها زيده قائمنا(، كال )منطلقنا( على )ىذا( يف ، ٨تو: 
 .(ُ))ىذا زيده منطلقنا(

و )ىذا زيده راكبنا(؛ ٔتعٌت: انتبو لو راكبنا ، ككذلك )ذاؾ عبدي ا قائمنا(؛ أم: أشَت، كمثل
فال يتقدـ ا١تعموؿ يف ىذه األمثلة ك٨توىا ؛ ألف العامل معٌت فعل كليس فعالن ، فهو فرع يف 
ا عن األصل؛ فال يتصرؼ تصرفو ، فهو عامل ضعيف كال يعمل يف  العمل، كالفرع منحط أبدن

 .(ِ)وؿ ، كإ٪تا يعمل يف الضعيف مثلو ا١تفع
 

 شٔفـض انحـًبل ثؼـهٛهّ إػـرؼ : 
 قاؿ ابن السراج: 

كرأيناىم إ٪تا أعملوا من اٟتركؼ يف األٝتاء ماال يدخل على األفعاؿ كأعملوا منها يف " 
يدخل على األٝتاء كاألفعاؿ منها فألغوه من  فأما ما ، يدخل على األٝتاء األفعاؿ ما ال

 .(ّ)"العمل
٨تو:  علل ابن السراج إعماؿ اٟتركؼ يف األٝتاء باختصاص تلك اٟتركؼ إما باألٝتاء،

 .(يف اٞتـز ك)دل يف النصب، ( إفٍ  ): ٨تو ، أك األفعاؿ ك)إٌف كأخواهتا( ، حركؼ اٞتر ،
: ٨تو أما ما ال ٮتتص منها ٦تا يدخل على األٝتاء كاألفعاؿ على حدو سواء فال يعمل،

 . (ْ)ألف االستفهاـ
مث إنو  ، فألهنا أشبهتها يف النفي ؛ ( اٟتجازية إعماؿ )ليس( ما ) أما ما كاف من إعماؿ

 -كإ٪تا ركم ذلك عن أىل اٟتجاز،كما بُت ابن السراج  ليس كل العرب يعملها عمل )ليس(

                                 
 ِْٔ/ِانظر األصوؿ  (ُ)

 ّْْ/ِ، كضوابط الفكر النحوم َُٕ/ْ، ُٖٔ/ْ، كا١تقتضب ُِْ/ِانظر الكتاب   (ِ)

 ٕٗ/ُ األصوؿ(  ّ)
كؼ ا١تختصة بالدخوؿ أما ما كاف ٥تتصًّا ، كال يعمل كالـ ا١تعرفة ا١تختصة باالسم ،كاٟتر  ٓٓ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ْ)

 على الفعل فسيأيت اٟتديث عنها يف احتجاجو لظاىرة االختصاص.
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 .(ُ)لعدـ اختصاصها باألٝتاء أك األفعاؿ أال تعمل شيئنا ؛ ( ما أنو كاف حق ) -أيضنا
 اىتماـ النحاة بظاىرة االختصاص كاٗتاذىا علةن كبياننا لبعض الظواىر النحوية، ك٦تا يبٌُت 

:" اعلم أٌف ىذه األفعاؿ ٢تا حركؼ -يف باب إعراب األفعاؿ ا١تضارعة لألٝتاء - قوؿ سيبويو
تعمل فيها فتنصبها ال تعمل يف األٝتاء ، كما أٌف حركؼ األٝتاء اليت تنصبها ال تعمل يف 

 كذلك الالـ اليت يف قولك: "-يف باب اٟتركؼ اليت تضمر فيها أفٍ  -قولو، ك (ِ)األفعاؿ "
 . (جئتك لتفعلى )

؛  مضمرة -ىهنا-(أفٍ )ك ،(أفٍ بػ)فإ٪تا انتصب ىذا  (ذاؾ  تفعلى حىٌت ) كحىت، كذلك قولك:
اف، كليستا من ا يعمالف يف األٝتاء فيجرٌ  إ٪تٌ الالـ كحىٌت  كلو دل تضمرىا لكاف الكالـ ٤تاالن، ألفٌ 

ٔتنزلة  (تفعلى )ك (أفٍ ) ن الكالـ ألفٌ حسي  (أفٍ )اٟتركؼ اليت تضاؼ إذل األفعاؿ. فإذا أضمرت 
 .(ّ)" اسم كاحد

 .(ٓ)، كابن الورٌاؽ(ْ)ك٦تن أشار إذل ذلك من ا١تتأخرين: ابن جٍت
 ، معو كهبذه العلًة علًة عدـ االختصاص منع ابن السراج إعماؿ كاك ا١تعية اليت يف ا١تفعوؿ

كلو   ، ألزمت ذلك،  (مع)كىي ىهنا ال تكوف إذا عمل الفعل فيما بعدىا إال ٔتعٌت "  : قائالن 
 . كانت عاملة كاف حقها أف ٗتفض

كال يف األفعاؿ ككانت تدخل على  ، ا دل تكن من اٟتركؼ اليت تعمل يف األٝتاءفلمٌ 
 .(ٔ)" األٝتاء كاألفعاؿ كصل الفعل إذل ما بعدىا فعمل فيو

إضمار )أٍف( بعد ىذه الالـ ؛ فالالـ اليت  -بظاىرة االختصاص  -ج كما عٌلل ابن السرا 
ٝتاىا )الـ اٞتر( ال تدخل على األفعاؿ ؛ لذلك قٌدر )أٍف( لتكٌوف مع الفعل مصدرنا ؛ فحينئذو 

(  -يصح دخو٢تا ، فقاؿ  :-يف ٨تو:)جئتك لتعطيٍت ، كلتقوـى ، كلتذىبى

                                 
 ٕٗ/ُانظر األصوؿ  (ُ)

 ٓ/ ّالكتاب   (ِ)

 ٔ-ٓ/ ّا١تصدر نفسو   (ّ)

  ُّٗ/ُانظر سر صناعة اإلعراب   (ْ)

  ُْٕانظر العلل يف النحو البن الوراؽ   (ٓ)

 َِٗ/ُاألصوؿ   (ٔ)
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إذا دل تذكرىا أف الـ اٞتر ال تدخل على  ىنا (أفٍ )كيدلك على أنو ال بٌد من إضمار  " 
األفعاؿ، كأف ٚتيع اٟتركؼ العوامل يف األٝتاء ال تدخل على األفعاًؿ، ككذلك عوامل األفعاؿ 

 .(ُ)"ال تدخل على األٝتاء
 

 م:ـبػـى انفــًبل اصـهٛهّ إػـرؼ 
  قاؿ ابن السراج:   
ببنا لو كشاركو يف ا١تعٌت كإف كصار الفعل س كإ٪تا أعملوا اسم الفاعل ١تا ضارع الفعل، "

 .(ِ)" كما أعربوا الفعل ١تا ضارع االسم فكما أعربوا ىذا أعلموا ذلك افًتقا يف الزماف،
أم  ىو مضارعتو للفعل ا١تضارع يف ا١تعٌت؛: بٌُت ابن السراج أٌف سبب إعماؿ اسم الفاعل

من  فكما أنو ييعرب (،)يػىٍفعىل ك١تضارعتو لو يف اٟتركات كالسكنات ، يف اٟتاؿ كاالستقباؿ
؛ألف األصل يف اإلعراب  األفعاؿ ما ضارع اسم الفاعل الذم يكوف للحاضر كا١تستقبل

 .(ّ)ألف األصل يف العمل لألفعاؿ فيعرب اسم الفاعل ١تضارعتو الفعل؛ لألٝتاء؛
ع رت ٔتنزلة الفعل ا١تضار ت حركفو أك كثي قلٌ  "ككذا ذىب ا١تربٌد من قبل مبيٌػننا أف اسم الفاعل

 .(ْ)"الذم معناه يفعل
كال ٬توز فيو إال اإلضافة  فهو ٔتعٌت )غالـ زيد(، أما اسم الفاعل الذم يكوف للماضي؛

فهو ٔتنزلة  ك)كىم ضاربو زيدو(؛ ك) ٫تا ضاربا زيدو( ٨تو: )ىذا ضاربي زيدو أمس( كا٠تفض،
، فلو قيل: )غالـي عبًد ا( ك)أخو زيدو( ك اسم الفاعل إذا كاف فكذل )غالـه زيدنا( لكاف ٤تاالن

كال  كألف األكؿ يتعرؼ بالثاين، ؛ ألنو اسم كليست فيو مضارعة للفعل لتحقيق اإلضافة ماضينا؛
 . (ٓ)٬توز أف تدخل عليو األلف كالالـ كتضيفو كما دل ٬تز ذلك يف )الغالـ(

اٌل كألنو يبقى على أصلو كما بقي  الفعل ا١تاضي على أصلو البناء، كاألصل يف األٝتاء أ

                                 
 َُٓ/ِاألصوؿ   (ُ)

 ِٓ/١ُتصدر نفسوا  (ِ)

 ُِٓ، ُِّ/ُانظر ا١تصدر نفسو  (ّ)

 ُُٕ/ِا١تقتضب  (ْ)

 ُْٖ/ْ، كا١تقتضب  ُِٓ/ُانظر األصوؿ   (ٓ)
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 .(ُ)تعمل إال اٞتر ؛ لذلك بقي اسم الفاعل إذا أريد بو ا١تاضي على أصلو
 
 م فٙـًبل انفؼـذو إػـهٛهّ ػـرؼ (  ٌّ ٌّ  ) ًبنّ فٙـ( ٔإػ إِ  (: أ 

 قاؿ ابن السراج:
كالفعل ال  كإذا كانت مفتوحة ٔتنزلة االسم، ،إذا كانت مكسورة ٔتنزلة الفعل (فٌ أى )ك" 

ا١تفتوحة ١تا  (فٌ أى )كيعمل يف  ا١تكسورة،  (فٌ إً ) يعمل الفعل يففلذلك ال  ، يعمل يف الفعل
 . (ِ)"صارت ٔتعٌت ا١تصدر، كا١تصدر اسم

كعملو يف )أىٌف( ا١تفتوحة ٔتا علل  ، ا١تكسورة )ًإٌف( علل ابن السراج عدـ إعماؿ الفعل يف
 ل فيها الفعل؛لذلك ال يعم )ًإٌف( ٔتنزلة الفعل ؛ ، من أٌف اٟترؼ الناسخمن قبل(ّ)بو سيبويو

)أىٌف( فهي كما عملت فيو ٔتنزلة اسم كاحد) مصدر(؛ لذلك  أما ، فالفعل ال يعمل يف الفعل
 يدخل الفعل عليها كيعمل يف ا١تصدر ا١تكوف منها كمن الفعل.

؛ كييعد ىذا الفرؽ ا١تبٍت على العامل فرقنا جوىريًّا  )أىٌف( كعلى ىذا تقع )ًإٌف( مبتدأةن ٓتالؼ
 بينهما.
 ًُٚٛك(:ـٍ ػَحٕ:) خئذ يِ  ٍ( فٙ ،ـًٛخ )ػـهٛهّ اصـرؼ ٍ 

 قاؿ ابن السراج:
 .كبنيت ١تضارعتها اٟتركؼ اسم كمعناىا ناحية، (عنفػ)،(ن عن ٯتينوجئت مً )كإذا قلت:" 

ال تعمل إال يف  (نمً )ألف  ؛( ن عن ٯتينكى مً ) كأما ا١توضع الذم ىي فيو اسم فقو٢تم: 
  قاؿ الشاعر:، األٝتاء

ًيننا كمهول الن ٍجًم ًمن عىن مًشىاًلكى   ***  هااٍجعىًلي ضىٍوءى الفىرىاًقًد كيل  فػىقيٍلتي   .(ٓ)"  (ْ)ٯتى

                                 
 ِٕٓانظر العلل يف النحو البن الوراؽ   (ُ)

 ِٔٔ/ُاألصوؿ  (ِ)

 َُِ/ّانظر الكتاب  (ّ)

،كالشاىد فيو: استخداـ )عن(  ِْٗوانو البيت من البحر الطويل، كىو لذم الرمة: غيالف بن عقبة العدكم. انظر دي (ْ)
 اٝتنا ٔتعٌت الناحية بدليل دخوؿ حرؼ اٞتر)من( عليها.

 ّْٕ/ُاألصوؿ  (ٓ)
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تأيت )عن( اٝتنا كتأيت حرفنا ؛ فإذا كانت اٝتنا دخل عليها اٟترؼ كصارت ٔتنزلة الناحية،    
مات إذ اٞتر من عال -كقد علل ابن السراج اٝتيتها بدخوؿ حرؼ اٞتر عليها كعملو فيها

 كالعمل فيها مقٌدر ؛ فهي مبنية ١تشاهبتها اٟترؼ. -االسم الفارقة 
 كلعٌل تعليل ابن السراج اآلنف الذكر مستفاد من سيبويو فقد قاؿ عنها:

 .(ُ)"ال تعمل إال يف األٝتاء (نٍ مً ) ألفٌ  ؛ (كٯتينً  نٍ عى  نٍ مً ): فاسمه إذا قلت(  نٍ عى  )ا كأمٌ "  
 

 ش:ـبضـم انحــؼـفٙ انف(  إرٌ ًبل )ـذو إػـهٛهّ ػـرؼ 
 قاؿ ابن السراج:

ألف ؛  فعالن حاضرنا دل ٬تز أف تعمل فيو (إذفٍ )فإف كاف الفعل الذم دخلت عليو  " 
) ، ك( إذٍف أظنو فاعالن  ) أخواهتا ال يدخلن إال على ا١تستقبل كذلك إذا حدثت ْتديثو فقلت:

) يها يف كقت كالمك، فال تعمل اليت أنت ف ، كذلك ألنك ٗترب عن اٟتاؿ( إذف أخالكى كاذبنا
 .(ِ)" ألنو موضع ال تعمل فيو أخواهتا؛  ( إذف

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.
اليت ذكرىا حينما قاؿ:"  كأما إذ دخو٢تا على الفعل ا١تستقبل أحد شركط عمل )إذف( 

ا على ما  )إذف( فتعمل إذا كانت جوابنا، ككانت مبتدأة، كدل يكن الفعل الذم بعدىا معتمدن
 .(ّ)قبلها، ككاف فعالن مستقبالن ، فإ٪تا يعمل ّتميع ىذه الشرائط"

كبالرجوع إذل الكتاب اتضح أف ابن السراج تأثر بسيبويو الذم ييفهم من كالمو أهنا ال 
دخل على الفعل اٟتاضر بل الفعل ا١تستقبل تشبيهنا بأدكات النصب ، ٨تو: )أف( ك)كي( ، ت

ٗترج من باب  (إذٍف أظنو فاعالن ) قوؿ ا١تتحدث: ٨تو على الفعل اٟتاضر،كأهنا إذا دخلت 
 .(ْ)أخواهتا كتشبو بػ)إ٪تا(

                                 
 ِِٖ/ْالكتاب  (ُ)

 ُْٗ -ُْٖ/ِاألصوؿ  (ِ)

 ُْٖ/ِا١تصدر نفسو   (ّ)

 ُٔ/ّالكتاب انظر (ْ)
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 .(ِ)، كابن الٌوراؽ (ُ)ك٦تن علل هبذا التعليل من ا١تتأخرين: ابن األنبارم
 

 فٙ ، َحٕ:( ٔانحكى ثزٚبدرٓب نهزأكٛذ  يب ًم)ـبء ػـهٛهّ إنغـرؼ 

هۡ  } قٕنّ رؼبنٗ:  ُُ  :{ َۡتَِىا َنۡقِضُِه ّوِيَثََٰق

هۡ  } يف قولو عز كجل:قاؿ ابن السراج:"...   ُُ لو كاف  (ّ){ َۡتَِىا َنۡقِضُِه ّوِيَثََٰق
 (ْ)" ًجيءى هبا زائدةن للتأكيدكإ٪تا  ،( نقًضهم )موضع من اإًلعراب ما عملت الباء يف  لػ)ما(

 فقد حكم على ) ما ( بالزيادة لعدـ عملها فيما بعدىا بل عملت الباء يف ) نقضهم(.
 :  كقد عٌلق سيبويو على ) ما ( يف اآلية نفسها قائالن

ا دل يكن قبل أف ٕتيء من العمل، كىي توكيده كىي لغوه يف أهنا دل ٖتدث إذ جاءت شيئن "
 .(ٓ)" للكالـ

  جليًّا أف ابن السرٌاج استفاد ىذا التعليل من سيبويو. كيظهر
كقد بٌُت ابن الورٌاؽ أف سبب اٟتكم بزيادة ) ما ( من بُت سائر اٟتركؼ، ىو كثرة تصرفها 
كزكاؿ معناىا، كذكر كجهنا آخر يف إعراب اآلية ،ْتيث ال تكوف ) ما ( زائدة بل تكوف اٝتنا 

 .(ٔ)مبهمنا كنقضهم بدؿ منها
عليل ابن السراج ىذا على حضور نظرية العامل يف ذىنو، كنضوجها لديو، كيدٌؿ ت

 كاستثماره ٢تا. 
كيف ختاـ ىذا ا١تبحث الذم عيرض فيو أبرز آراء ابن السراج التعليلية ا١تتعلقة بالعامل، تبٌُت 

من  أف نظرية العامل ذات باعو طويل يف النحو تنظَتنا كتطبيقنا، ْتيث علل هبا يف الفصل يف كثَتو 
 األحكاـ النحوية.

  
                                 

 ُُٕأسرار العربية  انظر (ُ)

 ُْٗالعلل يف النحو البن الوراؽ  انظر (ِ)

  ُٓٓالنساء :   (ّ)

 ِٖٓ/ِاألصوؿ  (ْ)
 ُِِ/ْالكتاب  (ٓ)

 ُٕٕانظر العلل يف النحو البن الوراؽ   (ٔ)
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 انًجحث انخبيش: أثش انؼبيم فٙ اًلحزدبج ٔانزشخٛح:
 

إف ىذا ا١تبحث ضرب من التعليل بالعامل؛ لكن فرؽ ما بينو كبُت سابقو أٌف ىذا فيو إيراد 
 أك ناقالن حجة بعض النحاة. العامل ٤تتجنا بو ابن السراج أك مرجحنا بو قوالن على قوؿ ،

 .(ُ)صوؿ ٔتقدرتو الفائقة يف التعليل كالًتجيحكقد أشاد ٤تقق األ
كا١تتأمل يف النحو يتبُت لو أف اإلعماؿ عند ا١تدارس النحوية ٚتيعها أصله ييالذ بو كحجة 

 .(ِ)دامغة بُت يدم اٟتقائق ا١تراد إقرارىا
 كمن أبرز النماذج على ذلك اآليت:

 

 

 :احزدبخّ ٔرشخٛحّ اصـًٛخ ) يب ( انًظذسٚخ 
 ج:قاؿ ابن السرا 

" كاعلم : أف  ) أٍف ( تكوف مع صلتها يف معٌت ا١تصدر ككذلك ) ما ( تكوف مع صلتها 
يف معناه كذلك إذا كصلت بالفعل خاصة إال أٌف صلة ) ما ( ال بد من أف تكوف فيها ما يرجع 

؛ ألف ) أٍف (  ألهنا اسم كما يف صلة ) أٍف ( ال ٭تتاج أف يكوف معو فيو راجع ؛ إذل ) ما (
كاٟتركؼ ال ييكٌت عنها كال تيضمر فيكوف يف الكالـ ما يرجع إليها كالذم يوجب أٌف ) ، حرؼ 

ما ( اسم كأهنا ليست حرفنا كػ)أٍف ( : أهنا لو كانت  كػ)أٍف ( لعملت يف الفعل كما عملت ) 
ألنا كجدنا ٚتيع اٟتركؼ اليت تدخل على األفعاؿ كال تدخل على األٝتاء تعمل يف  أٍف ( ؛
كىذا مذىب أ،ي اٟتسن األخفش كغَته من  فلٌما دل ٧تدىا عاملة حكمنا بأهنا اسم ، األفعاؿ

 .(ّ)النحويُت "
، كقاؿ باٝتيتها موافقنا  خالف ابن السراج ٚتهور النحاة يف القوؿ ْترفية) ما ( ا١تصدرية

( ، ٤تتجنا بوجود ضمَت يرجع إليها خالفنا للحرؼ كػ)أفٍ (ْ)األخفش كالكوفيُتكمرجحنا قوؿ 
فليس يف صلتو ضمَت يعود عليو، كأهنا غَت ٥تتصة باألفعاؿ إذ لو كانت ٥تتصة كػ)أٍف( 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.
: تبُت أنو نٌص على اٝتيتها ، كبالرجوع لكتاب األخفش معاين القرآف   "... كقاؿ: قائالن

  .(ِ)عىًنت م( من صلتو "جعل )ما( اٝتنا ك ) (ُ){َعزِيٌز َعنَۡيٍِ َوا َعٌِخُّۡه  }
، عند النحاة ك٦تن رده ابن الشجرم قائالن  ك٦تٌا يبطل  : " كلكن ىذا القوؿ دل يلق ى قبوالن

، ك٦تٌا ناـ زيد، فنجد )ضحك( ك)ناـ( ، خاليُت  قوؿ األخفش أننا نقوؿ: عجبت ٦تٌا ضًحٍكتى
 . (ّ)"من ضمَت عائد على ) ما ( ظاىرو كمقٌدرو 

ا بقوؿ الشاعر:ك٦تن رٌد القوؿ ْترف  يتها ابن ىشاـ مستشهدن
 (ْ)أىلىٍيسى أىًمَتم يف اأٍليميور بأنتما   ***    ٔتىا لستما أىل ا٠ٍتًيىانىة كالغدر            

؛ ألف الفعل اٞتامد (ٓ)ىنا فبهذا البيت رٌجح القوؿ ْترفيتها إذ ال يسوغ تقدير الض مَت 
 .اليقٌدر فيو ضمَت

 

 

  ـشفٛخ ) ُسّة (:حـدـزّ ٔرشخـٛحـّ ح 
( حرؼ كليست باسم  كػ)كم ( أف )كم ( يدخل  قاؿ ابن السراج:" ك٦تا يتبُت أٌف )ريب 

( تقوؿ: ) بكم رجل مررت( ، كأنك تورل )كم (  عليها حرؼ اٞتر كال يدخل على )ريب 
)  . (ٔ)"األفعاؿ كال توليها )ريب 

دخوؿ كحجتو  عدـ   ،ٝتيةباٟترفية كنفى عنها اال )ريٌب(كلمة ابن السراج على  حكم 
 ؛ ألف حرؼ اٞتر ٥تتص بالدخوؿ على األٝتاء. ، كعدـ دخو٢تا على األفعاؿ حرؼ اٞتر عليها

 .(ٕ)كيف ذلك ردي على قوؿ الكوفيُت الذم أشار إليو بعد، مغلطنا قو٢تم

                                 
 ُِٖالتوبة :   (ُ)

 ّٖٔ/ُ معاين القرآف لألخفش  (ِ)

 ٖٓٓ/ِ أمارل ابن الشجرم  (ّ)

،كالشاىد يف قولو:) ٔتا لستما(حيث كصل فهكذا أكرده ابن ىشاـ  ، دل أعثر لو على قائلالبيت من البحر الطويل،   (ْ)
 )ما( ا١تصدرية بالفعل اٞتامد )ليس(،ىو نادر.

 ِّّٞتٌت الداين ، كآِٔ/ُانظر مغٍت اللبيب   (ٓ)

  ُْٔ/ُاألصوؿ  (ٔ)

 ُْٖ/ُانظر ا١تصدر نفسو   (ٕ)



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

165 

كذلك ألٌف الكوفيُت ذىبوا إذل أٌف ) ريٌب ( اسم ٤تتجُت ْتملها على )كم ( ٛتل النظَت 
ك١تخالفتها حركؼ اٞتر يف كوهنا ال تقع إاٌل يف  للتكثَت ، النظَت؛ إذ ىي للتقليل، ك) كم ( على

 ، كإ٪تا تقع كاسطة بُت شيئُت رابطة ٢تما. صدر الكالـ، كحركؼ اٞتر ال تقع يف صدر الكالـ
 ككوهنا ال تعمل إاٌل يف نكرة ٓتالؼ حركؼ اٞتر اليت تعمل يف النكرة كا١تعرفة.

؛ فكوهنا خالؼ حرؼ  -عند البصريُت  -وز إظهار الفعل الذم تتعلق بو ككوهنا ال ٬ت
 اٞتر دليل على أهنا ليست ْترؼ؛ فعلى ىذا تكوف اٝتنا.

أٌما البصريوف فذىبوا إذل أهنا حرؼ؛ ألنو ليس فيها من عالمات االسم كال عالمات 
عٌت يف غَتىا ، كىو ، كألهنا جاءت ١ت -كما بُت ابن السراج يف صدر ا١تسألة   -الفعل شيء 

 تقليل ما دخلت عليو أك تكثَته على اختالؼ موقعو.
 كىذا ىو األظهر كا أعلم.

أما كوهنا مثل )كم ( فليس بصحيح؛ ألف )كم ( للعدد، ك) ريٌب ( ليس للعدد، كقو٢تم 
 إهنا للتقليل؛ فال يصح لكوهنا تىرًد للتقليل،كما تىرًد للتكثَت.

؛ فألهنا تدؿ على تقليل كتكثَت؛ فأشبهت النفي كاالستفهاـ  أما كوهنا ٢تا صدر الكالـ
 كشبههما ٦تا لو صدر الكالـ.

أما كوهنا ال تعمل إال يف نكرة موصوفة؛ فالسبب أهنم جعلوا ذلك عوضنا عن حذؼ 
 الفعل الذم تتعلق بو .

 أما عدـ ظهور الفعل الذم تتعلق بو فلإل٬تاز كاالختصار.
ؼ يف اٟترؼ كحذؼ التشديد من )إف( عند ٗتفيفها، كمن أما حذفها ؛ فإنو جاء اٟتذ

٨تو:حاش لفالف، كسف أفعل، يف )حاشا(، ك)سوؼ(؛ فكما جاز اٟتذؼ يف ىذه األحرؼ؛ 
 .(ُ)فيجوز فيها

 

 :احـزدـبخّ ًلخـزـظبص انؼــٕايم 
 :-بعد أٍف بٌُت أٌف العامل من اٟتركؼ ما كاف ٥تتصنا -قاؿ ابن السراج 

ا باؿ الـ ا١تعرفة دل تعمل يف االسم كىي ال تدخل إال على االسم ، " فإف قاؿ قائل : م 

                                 
 ُْٓ -ُْْ ، كائتالؼ النصرةٕٖٔ -ٖٔٔ/ِانظر اإلنصاؼ   (ُ)
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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 

ا من ا١تلك دل يدؿ مع ا١تضاؼ ٔتنزلة اسم كاحد ، ٨ت و قولك: ) عبد ا١تلك ( كلو أفردت عبدن
على ما كاف عليو ) عبد ا١تلك ( ككذلك اٞتواب يف )السُت( ك)سوؼ( إف سأؿ سائل فقاؿ:دًلى 
دلٍى يعملوىا يف األفعاؿ إذ كانتا ال تدخالف إال عليها فقصتهما قصة األلف كالالـ يف االسم 

 .(ُ)عل "كذلك أهنا إ٪تا ىي بعض أجزاء الف
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 

؛ أم كاٞتزء منها،  األٝتاء إذ تدخل عليها )أؿ( التعريف مبيٌػننا أهنا صارت من نفس الكلمة
كلمتاف   -يف األصل -و:) رجل( ك)الرجل( ؛ إذ ٗتتلف داللة الكلمتُت، ٦تا يدؿ أهنما ٨ت

إذ ، ٥تلفتاف: )أؿ( التعريف ك)رجل( ،لكن نػيزٌلتا من بعضهما منزلة ا١تضاؼ إليو من ا١تضاؼ
؛ فإذا أفرد )عبد( من )ا١تلك(  ، تدؿ على اسم كاحد )عبد ا١تلك( ٨تو: ٫تا ٔتنزلة اسم كاحد،

 لداللة.اختلفت ا
كدليل أهنا نػيزٌلت ٔتنزلة اٞتزء من الكلمة ٗتطي العامل إذل ما بعدىا يف ، ٨تو: )مررت 

حرؼ جر ، كٕتاكزىا العامل كعمل يف ) رجل( ، لذلك )أؿ( التعريف ال  ، الباء: (بالرجلً 
 .(ِ)تعمل

عدة، أما األفعاؿ فمما ٮتتٌص هبا )السُت( ك)سوؼ(، كلكنها ال تعمل، كىذا ال ٮترؽ القا
 فقد بٌُت ابن السراج أهنا إ٪تا ىي بعض أجزاء الفعل.

 .(ّ)؛ الرتباطها ٔتعٌت ا١تضارع الداؿ على ا١تستقبل فهي كاٞتزء من الكلمة
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   (ّ)

 ِٕٓ/ُاألشباه كالنظائرانظر   (ْ)
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 .(ِ)، كابن يعيش(ُ)ل من بعدي : العكربمك٦تن قاؿ هبذا التعلي
فيتعُت أف اٟتركؼ ا١تختصة عاملة إال ما كاف منها كاٞتزء من الكلمة ،كالسُت، كسوؼ، 

 ك)أؿ( التعريف.
 

 :حدـح اإلػـًبل ٔاإلْـًبل فٙ ثؼـض انحـشٔف

 

ٌّ ( ٔأخ ٕارٓب ٔإًْبنٓب:ـأًٔلا : إػًبل ) إ

واهتا: ىو شبهها بالفعل ا١تاضي ؛ لكوهنا على بٌُت ابن السراج أٌف سبب عمل ) إٌف ( كأخ
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
أنو ٦تا يدؿ على أٌف )إٌف( كأخواهتا مشبهة بالفعل أٌف  -يف موضع آخر -كذلك ذكر 

 ؛ أم تلحقها نوف الوقاية. (ْ)الضمَت معها كالضمَت مع الفعل ، تقوؿ: إنٍت كما تقوؿ ضربٍت
 كقد شبهها بالفعل ؛ ألنو األصل يف العمل.

د، حيث كيظهر أٌف أبا بكر ابن السراج قد صىدىر يف ىذا عٌما قالو شيخو: أبو العباس ا١تربٌ 
؛ ألهنا ال تقع إال على األٝتاء كفيها  افهذه اٟتركؼ مشبهة باألفعاؿ كإ٪تا أشبهتهقاؿ: " 

ا١تعاين من الًتجي كالتمٍت كالتشبيو اليت عباراهتا األفعاؿ كىي يف القوة دكف األفعاؿ كلذلك 
 .(ٓ)" بينيت أكاخريىا على الفتح كبناء الواجب ا١تاضي

بو ل عمل إٌف كأخواهتا بشبو الفعل، كبٌُت أف "كجو الشاألنبارم فعلٌ ابن كأفاد من ذلك 
 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.

 ، كما أف الفعل يلـز األٝتاء. كالوجو الثالث: أهنا تلـز األٝتاء
                                 

 َِٖ -َِٕ/ُانظر اللباب   (ُ)

 ُْٕ/ُشرح ا١تفصل  انظر  (ِ)

 ِّٓك  َِّ-ِِٗ/ ُانظر األصوؿ   (ّ)

 ُُٕ/ِانظر ا١تصدر نفسو   (ْ)

 َُٖ/ْا١تقتضب   (ٓ)
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 ، كما تتصل بالفعل؛ ٨تو: إنٍت ككأنٍت كلكنٍت. يةكالوجو الرابع: أهنا تتصل هبا نوف الوقا
، فمعٌت ) إٌف كأٌف (: حققت، كمعٌت )كأف (:  كالوجو ا٠تامس: أف فيها معاين األفعاؿ

؛ فلما  شب هت، كمعٌت ) لكن (: استدركت، كمعٌت ) ليت (: ٘تنيت، كمعٌت ) لعٌل (: ترجيت
 .(ُ)جب أف تعمل عملو"، ك  أشبهت ىذه اٟتركؼ الفعل من ىذه األكجو ا٠تمسة

 كقد بٌُت ابن السراج حجة من أعمل كمن أ٫تل ) ًإٍف كأىٍف ( ا١تخففتاف، قائالن :
 كاعلم: أف  ) إف كأف ( ٗتففاف، فإذا خففتا فلك أف تعملهما، كلك أف ال تعملهما." 

ؼ ، فاٟتجة لو: أنو إ٪تا أعمل ١تا أشبهت الفعل بأهنا على ثالثة أحر  أما من دل يعملهما
 ؛ فلما خففت زاؿ الوزف كالشبو. كأهنا مفتوحة

 كاٟتجة ١تن أعمل أف يقوؿ: ٫تا ٔتنزلة الفعل ؛ فإذا خففتا كانتا ٔتنزلة فعل ٤تذكؼ.
فالفعل يعمل ٤تذكفنا عملو تامنا كذلك قولك: دل يك زيد منطلقنا فعمل عملو كالنوف فيو 

 .(ِ)" كاألقيس يف ) أف (: أف يرفع ما بعدىا إذا خففت
كابن السراج كإف دل يصرٌح ٔتن اختار اإلعماؿ كمن اختار اإل٫تاؿ فقد تبٌُت بالرجوع إذل 

 .(ّ)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" 
لو لعدـ اإلعماؿ مبيننا أٌف األقيس يف )أٍف( أف يرفع ما بعدىا إذا خففت ، مع ترجيحو كمي

ا بقراءة ا٠تليل :  .(ْ){ إِۡن َهََٰذَِٰن مََسَِٰحَرَٰنِ  } كمستشهدن
؛  ل بو يف إ٫تاؿ )إٌف( إذا دخلت عليها )ما ( الزائدةكيؤيٌد ميلو لتعليل الكوفيُت أنو علٌ 

كتدخل )ما( زائدة على ) إٌف( على ضربُت: فمرة " ؿ:؛ فقا رغم إجازتو اإلعماؿ كاإل٫تاؿ معها
تكوف ملغاة دخو٢تا كخركجها ال تغَت إعرابنا تقوؿ:) إ٪تا زيدنا منطلقه (، كتدخل على ) إٌف (  
كافة للعمل فتيبٌت معها بناءن فيبطل شبهها بالفعل فتقوؿ:) إ٪تا زيده منطلقه (؛ فػ) إ٪تا (: ىهنا 

                                 
   ّٗ - ِٗأسرار العربية   (ُ)

 ِّٓ/ُاألصوؿ  (ِ)

 ّْٕ، كالتبيُت   ُٖٔ-ُٗٓ/ُانظر اإلنصاؼ  (ّ)

 ّْ/ّ،انظر إعراب القرآف للنحاس   ّٔطو :   (ْ)
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 .(ُ)" لزيد خَت منكٔتنزلة  فعل ملغى مثل: أشهد 
ًبنٓب:ـإْٔ( سةًبل ) ـإػثبَٛاب: 

أف تصلها فتستأنف ما بعدىا كتكفها عن :" ذكر ابن السراج من أكجو استعماؿ)رب(
ـى(، ك)رٔتا فعلت كذا( ـى زيده(، ك)رٔتا قعدى(، ك)رٔتا زيده قا  .(ِ)" العمل فتقوؿ:)رٔتا قا

ؿ اختصاص )ريٌب( باٞتملة االٝتية، يتبٌُت من قولو اآلنف الذكر كفها عن العمل ك زكا
 .، كذلك إذا اتصلت هبا )ما( كاٞتملة الفعلية، من اٞتملة االٝتية  فتدخل على كلو 

 أما إذا اتصلت بػ)ما( الزائدة غَت الكافة فقد بٌُت بقاء عملها بقولو:
 . (ّ)" رٔتا رجلو عندؾى فتجعل: )ما( صلة ملغاة"

-، كيفهم من ذلك  ) رٔتا ( ال يليها إال الفعلكىذا خالؼ قوؿ سيبويو الذم يرل أف 
 حيث قاؿ: ، أهنا مهملة -ضمننا
( مع ) ما ( ٔتنزلة كلمة  كمن تلك اٟتركؼ:) رٔتا ( ك) قلما ( كأشباىهما،"   جعلوا )رب 
، كال إذل )  ، ألهنم دل يكن ٢تم سبيله إذل ) رب  يقوؿ ( ، كىيئوىا ليذكر بعدىا الفعل كاحدة

 .(ْ)"، فأٟتقو٫تا ) ما ( كأخلصو٫تا للفعلقل  يقوؿ (
كالذم يظهر أف ) ما ( تكف )رٌب( عن العمل كتزيل اختصاصها باٞتملة االٝتية فتصبح 
صاٟتة للدخوؿ على اٞتملة الفعلية كاالٝتية كالنكرة كا١تعرفة ؛ كذلك ألهنا حرؼ شبيو بالزائد ؛ 

 . (ٓ)فتكفو )ما( ٓتالؼ حرؼ اٞتر األصلي
 
 
 

 

                                 
 ِِّ/ُاألصوؿ   (ُ)

 ُْٗ/ُا١تصدر نفسو   (ِ)

  َِْ/ُا١تصدر نفسو   (ّ)

 ُُٓ/ّالكتاب  (ْ)

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

ىذه األحرؼ يف ا١تبتدأ كا٠ترب كما أعلمت )كاف ( كفػير ؽ بُت عمليهما: بأف  (ُ)كأعلمت "
قدـ ا١تنصوب باٟتركؼ على ا١ترفوع كأهنم جعلوا ذلك فرقنا بُت اٟترؼ كالفعل، فإف قاؿ قائل: 

ا٠ترب على حالو كما كاف مع االبتداء، كىو  إف )إٌف( إ٪تا عملت يف االسم فقط فنصبتو كتركت
 قوؿ الكوفيُت. 

قيل لو: الدليل على أهنا ىي الرافعة للخرب، أف االبتداء قد زاؿ كبو كبا١تبتدأ كاف يرتفع 
عمل يف  (ِ)ا٠ترب، فلما زاؿ العامل بطل أف يكوف ىذا معموالن فيو، كمع ذلك أنا كجدنا كلما

يف خربه، أال ترل إذل ظننت كأخواهتا ١تا عملت يف ا١تبتدأ عملت  (ّ)ا١تبتدأ رفعنا أك نصبنا، علم
 .(ْ)( "خربه، ككذلك: كاف كأخواهتا، فكما جاز لك يف ا١تبتدأ كا٠ترب، جاز مع )إفٌ  يف

فقد رٌد ابن السراج قوؿ الكوفيُت الذم فحواه اقتصار عمل )إٌف( على االسم ، دكف 
داء الذم كاف يرتفع بو كبا١تبتدأ ا٠تربي ؛ فلٌما زاؿ عاملو العمل يف ا٠ترب؛ ٤تتجنا بزكاؿ عامل االبت

 فال ييعقل أف يزكؿ العامل كيبقى عملو،كما يزعموف أنو باؽو على ارتفاعو با١تبتدأ.
فظٌن كأخواهتا ، ككاف  بأٌف كل ما عمل يف ا١تبتدأ عمل يف خربه ؛ -أيضنا -كاحتٌج 

 ؛ فكذلك )إٌف(. كأخواهتا، تعمل يف ا٠ترب كما تعمل يف ا١تبتدأ
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، 

  لها حيٌػزنا؛ ٦تا يدؿ  على ىيمنة ىذه النظرية كشغ كاستثماره ٢تا يف االحتجاج كالًتجيح ١تا يراه
 من فكره النحوم. كبَتنا

  
                                 

 أ مطبعي، كالصواب:" ك]أيعملت[ىذه األحرؼ......كما]أيعملت[)كاف(" . خط  (ُ)

 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:
أخَتنا بعد ىذه الرحلة اليت عشت فيها مع إماـ من أئمة العربية كدرست آراءه يف أشهر  

 ض النتائج أٚتلها فيما يلي:كتبو كأبرزىا :كتاب األصوؿ ؛ فخلصت إذل بع
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.

نفو حينما كصف مص -تبُت من البحث أف مقولة ا١ترزباين عن ابن السراج  -ِ
:"... كعٌوؿ على مسائل األخفش ، كمذىب -األصوؿ، كأنو أخذ معناه من كتاب سيبويو

، تبُت أف ىذا القوؿ غَت دقيق، كأنو (ُ)الكوفيُت، كخالف أصوؿ البصريُت يف مسائل كثَتة "
عٌوؿ على البصريُت ككافقهم يف جل آرائو ، كخاصة سيبويو كا١تربد ، كال يعٍت ذلك أنو كاف 

بل كاف لو أسلوبو الذم ٬تلي فيو ا١تسألة كيضيف أحياننا كيبتكر أحياننا كٮتالف  صورة ٢تما
 أحياننا أخرل، كمع ذلك فقد كافق الكوفيُت كاألخفش يف بعض اآلراء. 

،كنسبة القوؿ  تفنيد بعض اآلراء ا١تنسوبة البن السراج يف بعض كتب النحاة -ّ
 عامل رفع ا٠ترب االبتداء كا١تبتدأ.  تابو األصوؿ:بػ)االبتداء( عامالن للخرب البن السراج، كما يف ك

ك اجملركر  كاٞتار كما أثبت البحث أف ما نيسب البن السراج من أف الظرؼ، -ْ
 بل قٌدر اسم فاعل؛ ليعلق بو. ليس بصحيح؛ قسم برأسو،

مذىبنا البن  ( عسى ك) ( ليس ) ك٦تا بينو البحث عدـ صحة القوؿ ْترفية -ٓ
 يف األصوؿ بفعليتهما.  بل قد صرح ٔتذىبو السراج؛
استداللو بالعامل يف رٌد رأم الكوفيُت كاستداللو بزكاؿ االبتداء كا١تبتدأ على  -ٔ

عمل )إٌف( يف ا٠ترب، كاستداللو بعمل ) ظٌن (، كأخواهتا ك)كاف( كأخواهتا على عمل )إٌف( يف 
 ا٠ترب، كاستداللو بعمل )إٌف( يف ا١تبتدأ كا٠ترب بشبو الفعل ا١تاضي.

                                 
  ُْٗ/ ّإنباه الركاة   (ُ)
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ىرة نيابة العوامل جلية لدل ابن السراج كعامل ا١تعطوؼ، كعامل برزت ظا -ٕ
 ا١تنادل، كاسم الفاعل، ...إخل.

 أشار إذل ظاىرة تقوم العوامل يف ثالثة عوامل: -ٖ
 .االبتداء كا١تبتدأ) تقوم عامل معنوم بآخر لفظي (يف عامل ا٠ترب 
 عو.الفعل بواسطة الواك)تقوم عامل لفظي بآخر لفظي (يف عامل ا١تفعوؿ م 
 .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 
 ل العوامل ا١تختصة باألٝتاء على األفعاؿ.فعله على اسم ، كلئال تدخ

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. -ُُ
ا١تعٌت،  أثبت أف أصل ظاىرة التقدير يعود لنظرية العامل فتارة يقدر لفهم -ُِ

 كأخرل لبياف أصل الًتكيب النحوم ، ككل ذلك يتم كفقنا 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، 
 ، كاأليخريُت بالفعل.كالسُت( رغم اختصاص األكذل باالسم 

استخدامو للعامل يف االحتجاج كالًتجيح كاحتجاجو بالعامل على اٝتية)ما(  -ُْ
 ا١تصدرية، كحرفية)ريٌب(.

 ظهر أثر العامل يف منع بعض الًتاكيب، كجواز بعضها. -ُٓ
القوؿ بنيابة حرؼ العطف يف  -فيما يظهر -٦تا تفرد بو يف قضية العامل -ُٔ

أكؿ من قاؿ إف العامل يف االستثناء التاـ ا١تثبت الفعل  -ضناأي -العامل يف ا١تعطوؼ، كلعلو 
 بواسطة ) إاٌل(  .



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

173 

أٌكد 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 

 ، كمن أبرزىا:ضمها ىذا السفر اٞتليل
  ،االسم ال يعمل يف الفعل كال يف اٟترؼ؛ بل ىو ا١تعرض للعوامل من األفعاؿ"

 .(ُ)كاٟتركؼ "
 " فأما الفعل فالبد لو من فاعل "(ِ)"  كل فعل ال ٮتلو من أف يكوف عامالن " ،(ّ). 
 "،كاف   ٨تو: ، كىو معٌرض ١تا يعمل يف األٝتاء كا١تبتدأ ال يكوف كالمنا تامًّا إال ٓتربه

 (ْ)" كأخواهتا، كما أشبو ذلك من العوامل
  " فالعامل ىو الفعل على عملو أين نقلتو ال يغَته عن عملو شيء أدخلت عليو ما

ا أك يعمل فيو أك دل يعمل، فسواء كاف الفعل ٣تزكمنا أك منصوبنا أك مرفوعنا أك موجبنا أك منفيًّ 
من أف يرفع بو االسم الذم بٍت لو، فاألفعاؿ   خربنا أك استخبارنا ىو يف ٚتيع ىذه األحواؿ ال بدٌ 

 .(ٓ)" 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 "(ٕ). 
 مل يف خربه "" كل ما عمل يف ا١تبتدأ رفعنا أك نصبنا ع(ٖ). 
 " فالفعل يعمل ٤تذكفنا عملو تامنا "(ٗ). 
 "ال ٬توز أف يكوف لفعل كاحد فاعالف ٥تتلفاف يرتفعاف بو بغَت حرؼ عطف "(َُ). 

                                 
 ْٓ/ُاألصوؿ  (ُ)

 ْٓ/ُ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("(ِ). 
 ي العباس ا١تربد: " عوامل األفعاؿ ال تضمر كأضعفها اٞتازمة ؛ألف اٞتـز يف نقل عن أ،

 . (ّ)األفعاؿ نظَت ا٠تفض يف األٝتاء "
  " ٨تو: إف ككاف ، كإذا عىًملى يف حرؼ ، إذا شغلت حركؼ اجملازاة ْترؼ سواىا دل ٕتـز

أيًّا تىضرٍب )،ك(ضربٍ مىٍن تىضرٍب يى )اجملازاة الشيءي الذم عمل فيو اٟترؼ دل يغَته ٨تو قولك:
 . (ْ)"قد عملت يف الفعل، كعمل الفعلي فيهما.،، فمىن كأم (يىضربٍ 
  حركؼ اٞتزاء من الظركؼ كاألٝتاء إ٪تا يعمل فيها ما بعدىا كىو اٞتزاء الذم يعمل "

 . (ٓ)يف اٞتـز "
  كأما ما ٬توز تقدٯتو فكل ما عمل فيو فعل متصرؼ أك كاف خربنا ١تبتدأ سول ما "

 .(ٔ)يناه "استثن
  إذا كاف العامل معٌت الفعل ،كدل يكن فعالن ال ٬توز أف يقدـ ما عمل فيو عليو إال أف "

 .(ٕ)يكوف ظرفنا "
 ألقوا " ٭تذؼ فإهنم ال٭تذفوف شيئنا إال كفيما أبقوا دليل على ما "كاعلم أف ٚتيع ما(ٖ). 

 
 

ل الصاحل ا٠تالص لوجهو كختامنا أسأؿ ا العليم العظيم أف يرزقنا العلم النافع كالعم
 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   (ٖ)



 

 
 :انفٓبسس

 
: فٓشس اٜٚبد  أًٔلا

 

 فٓشس انحذٚث انششٚف ثبَٛاب:

 

 فٓشس األيثبل ثبنثاب:

 

 انشؼشٚخ ساثؼاب: فٓشس انشٕاْذ

 

ب:  فٓشس انًظبدس ٔانًشاخغ خبيضا

 

ب:   انًٕضٕػبدفٓشس صبدصا
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: فٓشس اٜٚبد  :انكشًٚخ أًٔلا

 

 انظفحخ      سقًٓب                                  اٜٚخ انكشًٚخ    

  

 
 : صٕسح انجقشح

َخۡبًَا وِيَثََٰقُكۡه ََّل تَۡصفُِكَِن دَِوآَٱُكهۡ  } -ُ
َ
 ٜٙ                 ٗٛ  {  ِإَوۡذ أ

َٰ َيُقِف َِل ٱلراُشِف ُِل } -ِ  ٖٗٔ                ٕٗٔو)حتى يقوُل(     ) قراءة (    {َحَّتا

 

 : صٕسح انُضبء

ِ ْ ٱ} -ّ ُق ِي تََصآَٱلُِنَ َوٱتا َ ٱَّلا رَۡحاِم   َّللا
َ
 ٕٓٔ           ٔ)قراءة حمزة( {  ةٍِِۦ َوٱۡۡل

َهَُٰخُكۡه  } -ْ وا
ُ
           ٖٓٔ                  ٖٕ                     {ُحّرَِوۡج َعنَۡيُكۡه أ

ِ َعنَۡيُكۡه  } -ٓ  ٖٓٔ، ٗٛ             ٕٗ                              { كَِتََٰب ٱَّللا

ۡه ِفٓ }قولو تعالى: -ٔ ُُ ا ََّلۢ ةَنِيغٗ  َوقُل ل ِۡ ًُفِصُِۡه قَ
َ
             ٜٔ                   ٖٙ   {٦٣ا أ

هۡ َۡتَِىا َنۡقِضُِه ّوِيَثَٰ  } -ٕ ُُ  ٕٙٔ                 ٘٘ٔ                          { َق
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 : انًبئذحصٕسح 

ِييَ  إِنا }  -ٖ ِ ْ َوٱَّلا ِيَي َٱ َوٌُ َِٰب  ٱَّلا اُدو ْ َوٱمصا ِِۡم  ُٔ ََ ِ َوٱۡۡلَ َِن َوٱنلاَصََٰرىَٰ َوۡي َٱ َوَي ةِٱَّللا

ۡه وََعِىَل َصَٰنِحٗ  ٱٓأۡلِخرِ  َُ ُِۡه َوََّل   ٙٔٔ           ٜٙ {٦٩ََيَۡزًَُِن ا ََۡل َخٌِۡف َعنَۡي

 : صٕسح انزٕثخ    

 ٗٙٔ              ٕٛٔ                               {َعنَۡيٍِ َوا َعٌِخُّۡه  َعزِيزٌ  } -ٗ

 : صٕسح ْٕد 

تِيُِۡه مَيَۡس }  -َُ
ۡ
َِۡم يَأ ََّل يَ

َ
هۡ  أ ُُ ٌۡ وًۡا َع    ٔٓٔ              ٛ               {َمۡۡصُ

 : صٕسح ٕٚصف    

ٍُ قُۡرَٰءًًا } -ُُ ًَزمَۡجَٰ
َ
   ٙ               ٕ      { ا ماَعناُكۡه َتۡعقِنُِنَ َعَربِيّٗ  إِناآ أ

  ٕٗٔ             ٛٔ                                        { ََۡصۡۡبٞ ََجِيٞل   } -ُِ

ِِديَي  } -ُّ ََٰ ِ ْ فِيٍِ وَِي ٱمزا      ٜٛ              ٕٓ                      { ٢٠َوََكًُ

 : صٕسح انكٓف

ه  } -ُْ ُُ  ٛٚ             ٛٔ                   {ةِٱلَِِۡصيِد  ذَِر َعۡيٍِ  َبَِٰصٞط َوََكُۡت

َٰنِِىَي ةََدَّٗل }  -ُٓ   ٓٓٔ               ٓ٘                         { ٥٠ ةِۡئَس لِنظا
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 : صٕسح طّ

     ٛٙٔ                ٖٙ                               { إِۡن َهََٰذَِٰن مََسَِٰحَرَٰنِ  } -ُٔ

 : انشؼشاء صٕسح

ي  ةِنَِصانٍ }  -ُٕ تِيي  َعَرِبّ     ٙ                ٜ٘ٔ                         {١٩٥  وُّ

 : صٕسح انظبفبد    

ۥ ََكَن وِيَ } -ُٖ ٍُ ًا
َ
ََّلٓ أ ِۡ  ٚٙ              ٖٗٔ             { ١٤٣ٱلُۡىَصّتِِحَي  َۡنَ

ٌاآ إَِّلا  } -ُٗ ِمٞ َوَوا وِ ۡعنُ  ٕٕ              ٗٙٔ                  {١٦٤ََلُۥ َوَقامٞ وا

 : صٕسح اندبثٛخ

َٰتِ } -َِ َمََٰن ۡرِض ٓأَلَيَٰجي مِّنُۡىۡؤوٌَِِي  إِنا ِف ٱلصا
َ
َوِِف َخنۡقُِكۡه َوَوا َيُتدُّ  ٣َوٱۡۡل

ٌَُِن  وِي َدٓاةاٍث َٱ َيَٰجٞ  ِ ِق مي يُ ِۡ َُ  ٤مَِّق ِۡل َوٱنلا َِٰف ٱۡلا ُ وَِي َوٱۡخخَِل ًَزف َِل ٱَّللا
َ
ارِ َوَوآ أ

َىآٱِ وِي مي  ٱلصا ِۡ َِٰح َٱ َيَٰٞج مَِّق ا َوحَۡۡصِيِف ٱلّرَِي َُ ِ ح ِۡ ۡرَض َبۡعَد َم
َ
ۡحَيا ةٍِِ ٱۡۡل

َ
 ّرِۡزقي َۡأ

 ٕٓٔ              ٘، ٗ، ٖ                                        {٥َيۡعقِنَُِن 

 : صٕسح انفزح

وۡ } -ُِ
َ
ۡه أ ُُ  ٕٙ                  ٙٔ)قراءة أُبّي(              {ا  يُۡصنُِىِ حَُقَٰخِنَُِن
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 صٕسح صجأ :

ٌاا ُمۡؤوٌَِِي }  -ِِ ًُخۡه مَُك
َ
ََّلٓ أ ِۡ َ  ٙٙ                   ٖٔ                   {٣١ل

 : صٕسح انقًش

ۡجَد ِث  } -ِّ
َ
ۡه ََيۡرُُجَِن وَِي ٱۡۡل َُ ةَۡصَُٰر

َ
ًعا أ  ٗٓٔ                   ٚ    {ُخشا
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 :فٓشس انحذٚث انششٚف ثبَٛاب:

 الحديث                                                  الصفحة
  
  ِٓ" ليس يف البقر العوامل شيء"                                     -ُ

               

    ِٓ                           " فعملت بأذنيها " يف حديث اإلسراء: -ِ

                

 ُْٔ                            " لتمس كلو خا٘تنا من حديداً  " -ّ
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 فٓشس األيثبل: ثبنثاب: 

 

 انًثم                                             انظفحخ
 

 ُُٗ                          ما كلي سوداءى ٘ترةن كال بيضاءى شحمةن.            -
 
 ُْْ                                                         ائبن ا كذً الل هيم  ضىبػيعن  -
 

  



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

182 

 ساثؼاب: فٓشس انشٕاْذ انشؼشٚخ:

 انظفحخ                     انشبْذ                                                           

 قبفٛخ انجبء:                                    

 َُٖ         كما كاف نفسنا بالفراؽ تطيبي  ***    فراؽ حبيبها أهتجري سلمى لل   -ُ

 قبفٛخ انشاء:

ا   -ِ    َُٓ، ِٔ      ٨تيىاًكؿي ميٍلكنا أك ٪تىيوتى فػىنػيٍعذىرىا ***    فػىقيٍلتي لىوي: ال تػىٍبًك عىينيكى إ٪ت 

 ُُٖفليس ٔتعركؼو لنا أف نرد ىا     ***    صحاحنا كال مستنكرنا أف تعق رىا       -ّ

   ُُٗ                أكل  امرئو ٖتسبُت امرأن     ***      كنارو توقد بالليل نارىا   -ْ

      ُْٔ         ا العيوفى اٞتآذري ًظباءه أعارهتٍ   *** يف القىنا مسًتظلةن  العوارلكٖتىٍتى     -ٓ

  ُْٕ          ٍَتً زىاًجري إذل الش ر  دعاءه كلًلخى  ***             إي اؾى إي اؾى ا١تًرىاءى فإن وي    -ٔ

 ُْٔ         ٔتىا لستما أىل ا٠ٍتًيىانىة كالغدر    ***  أىلىٍيسى أىًمَتم يف اأٍليميور بأنتما  -ٕ

 ُّٖ         فىٍدعىاءي قىٍد حلىبىٍت علي  ًعشىارًم ***   عمةن لىكى يىا جىريري كخىالةن كم  -ٖ

 قبفٛخ انؼٍٛ:                                 

 ّٖكبعد عطائك ا١تئة الرتاعا                                                      -ٗ

 قبفٛخ انفبء:

 ُُٕ             ٨تن ٔتا عندنا كأنت ٔتا  *** عندؾ راضو كالرأم ٥تتلف   -َُ

 ُْٗ،  ٓٓ     الشفوؼً  سً بٍ من لي  إرل   أحب    ***   عيٍت كتقر   عباءةو  سي للبٍ  -ُُ

 قبفٛخ انقبف:

ًتنىاىل أ -ُِ  ُْٖ   أك عبدى رىبو أخا عوًف بًن ٥ًتراؽً  ***    نتى باًعثي ًدينىارو ًٟتاجى
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 قبفٛخ انكبف:

ًيننا كمهول الن ٍجًم ًمن عىن مًشىاًلكى *** ها فػىقيٍلتي اٍجعىًلي ضىٍوءى الفىرىاًقًد كيل   -ُّ  َُٔ ٯتى

 قبفٛخ انالو:

 ُْٔ   ؿو إذا قيال؟قد قيل ما قيل إٍف صدقنا كإف كذبنا  ***فما اعتذارؾ من قو  -ُْ

 ْٗ              حاؿمكاف الكيٍليىتػىٍُتً من الط    ***  أبيكم بٍتأنتيمي ك  فكونوا  -ُٓ

ي ةى  -ُٔ   ِٗ*** يلوح كأنٌو ًخلىل                                    موًحشان طللي  ًلمى

 قبفٛخ انًٛى:

  ْٕ     االلئيم تكر من كىأيٍعًرضي عن شتم    * **    اٌدخارىه الكرميٍغًفري عىٍوراءى أك  -ُٕ

 ّٖأظليمى إف مصابكم رجالن   ***  أىدل السالـ ٖتية ظلم                 -ُٖ

 ّٗ                       عليًك كرٛتةي اً السالـي ............             -ُٗ

 ُّْ          عىاره عىلىٍيكى إذا فػىعىٍلتى عىًظيمي   ***  ال تػىٍنوى عىٍن خيليقو كتىٍأيتى ًمثٍػلىوي   -َِ

 قبفٛخ انٌُٕ:

افي  حىت ا١تصيفً   ***    دىاكىٍيتي عُت أ،ي الد ًىيًق ٔتىٍطًلًو  -ُِ  َٔ      كيػىٍغليوى الًقٍعدى

 قبفٛخ انٓبء: 

 ىوف عليك فإف األمورى  ***   بكف اإللو مقاديريىا                    -ِِ

 ُُٖ      فليس بآتيك منهييها     ***  كال قاصرو عنك مأموريىا           
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ب  : فٓشس انًظبدس ٔانًشاخغ:خبيضا

 
 .القرآن الكريم 
 ـ (.ُِٗٗ-ق ُُّْ، إلبراىيم مصطفى،الطبعة الثانية )إحياء النحو 
 للدكتور: عبد العزيز بن ٛتيد آراء ابن السراج غير البصرية في كتابو األصول في النحو،

-قُُْٕل درجة ا١تاجستَت)اٞتهٍت. ْتث مقدـ لكيلة اللغة العربية ّتامعة أـ القرل لني
 ـ(.ُٕٗٗ

 ق(.ٖتقيق :د/ رجب ْٕٓ، أل،ي حياف األندلسي )تارتشاف الضََّرب من لسان العرب
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٖالقاىرة،الطبعة األكذل ) -عثماف ٤تمد. مكتبة ا٠تا٧تي 

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

 ـ(.ُٕٗٗ
 للدكتور: فؤاد بوعلي. عادل األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي ،

 ـ(.َُُِ-ُِّْاألردف،الطبعة األكذل )  –إربد  -الكتب اٟتديث 
 ٖتقيق: ٤تمد عبد ق(. ُُٗ، ٞتالؿ الدين السيوطي)ت األشباه والنظائر في النحو

 ـ(.ََِٗ-قَُّْبَتكت ) -صيدا -القادر الفاضلي. ا١تكتبة العصرية
 دار الغريبأصول التفكير النحوي،  ـ(.ََِٕالطبعة األكذل) -القاىرة -،لعلي أ،ي ا١تكاـر
 ق(.ٖتقيق:د/ عبد اٟتسُت الفتلي.مؤسسة ُّٔ،البن السراج)ت األصول في النحو

 ق(.ُّْٔة )الطبعة الرابع -بَتكت  -الرسالة 
 ق(. ّّٖجعفر أٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس)ت  ، أل،يإعراب القرآن

 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٖٓتقيق:د/زىَت غازم زاىد.عادل الكتب، الطبعة الثانية)
 ـ(.ََِِبَتكت،الطبعة ا٠تامسة عشرة ) -،٠تَت الدين الزًرًٍكلي.دار العلم للماليُتاألعالم 
 لعالمة ٤تمد بن عبد ا بن مالك األندلسي)ت ،لألفية ابن مالك في النحو والصرف

 ـ (.ُٖٗٗ-قَُْٗلبناف) -بَتكت -ق(. دار الكتب العلمية ِٕٔ
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 ق(. ٖتقيق: د/فخر  ْٔٔ، أل،ي عمرك بن عثماف بن اٟتاجب )ت أمالي ابن الحاجب
 األردف. -عماف -لبناف،كدار عمار -بَتكت  -صاحل سليماف قدارة. دار اٞتيل 

 ق(.ٖتقيق: د/٤تمود  ٢ِْٓتبة ا بن علي بن ٤تمد بن ٛتزة )ت  ،أمالي ابن الشجري
 ـ( .ُِٗٗ-قُُّْالقاىرة،الطبعة األكذل) -٤تمد الطناحي. مكتبة ا٠تا٧تي 

 ق(. ٖتقيق:٤تمد أ،ي الفضل إبراىيم . دار ِْٔ،للًقٍفطي)ت إنباه الرواة على أنباء النحاة
-قَُْٔبَتكت،الطبعة األكذل )  -القاىرة ، كمؤسسة الكتب الثقافية  -الفكر العر،ي 

 ـ (.ُٖٔٗ
 لكماؿ الدين أ،ي اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين،

 -ق(.ٖتقيق: ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد. ا١تكتبة العصرية  ٕٕٓالربكات األنبارم )ت 
 ـ(. ََِٕ -قُِْٖبَتكت ) -صيدا

 ق(. ٖتقيق: سامي ٛتد ّٖٓز٥تشرم)ت ، مود بن عمر ال األنموذج في النحو
 ـ(.ُٗٗٗ-ق َُِْا١تنصور، الطبعة األكذل )

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

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

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

 ـ(.ُٗٔٗ-قُّٖٗاألكذل ) 
 ق(.ٖتقيق: مازف ا١تبارؾ.دار  ّّٕقاسم الزجاجي)ت ، أل،ي الاإليضاح في علل النحو

 ـ(.ُٕٗٗ-قُّٗٗالطبعة الثالثة ) -بَتكت -النفائس 
 لإلماـ بدر الدين ٤تمد بن عبد ا الزركشي.ٖتقيق:٤تمد أ،ي البرىان في علوم القرآن،

 القاىرة.-الفضل إبراىيم.مكتبة دار الًتاث
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 بد ا بن أٛتد القرشي اإلشبيلي ،البن أ،ي الربيع عالبسيط في شرح جمل الزجاجي
 -ق(. ٖتقيق: د/عياد بن عيد الثبييت.دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األكذلٖٖٔالسبيت)ت

 ـ(ُٖٔٗ-قَُْٕلبناف) -بَتكت
 للحافظ جالؿ الدين السيوطي. ٖتقيق:٤تمد أ،ي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،

 بَتكت . -صيدا  -الفضل إبراىيم. ا١تكتبة العصرية 
 جملد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكزبادم )ت البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،ُٖٕ 

 ـ(.َََِ-قُُِْالطبعة األكذل) -دمشق -ق(. ٖتقيق:٤تمد ا١تصرم.دار سعد الدين 
 للز بيدم.ٖتقيق: مصطفى حجازم. اجمللس الوطٍت تاج العروس من جواىر القاموس ،

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗ) -الكويت  -للثقافة كالفنوف كاآلداب 
 ق(.  ّْٔ) تاريخ مدينة السالـ ...(، للخطيب البغدادم)ت  تاريخ بغداد

 ـ (.ََُِ-قُِِْٖتقيق:د/بشار عواد معركؼ،دار الغرب اإلسالمي،الطبعة األكذل)
  ،ٖتقيق:د/فتحي  أل،ي ٤تمد عبد ا بن علي بن إسحاؽ الصيمرم.التبصرة والتذكرة

 ـ (.ُِٖٗ-قَُّْدمشق )  -ين.دار الفكرأٛتد مصطفى علي الد
 ق(. ، ٖتقيق: علي ٤تمد  ُٔٔ، أل،ي البقاء العكربم )ت التبيان في إعراب القرآن

 البجاكم. الناشر:عيسى البا،ي اٟتليب كشركاه.
 ق(. ُٔٔ، أل،ي البقاء العكربم)ت التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين

لبناف، الطبعة  –بَتكت  -. دار الغرب اإلسالميٖتقيق:د/عبد الرٛتن  العثيمُت
 ـ (.ُٖٔٗ-قَُْٔاألكذل)

 أل،ي حياف األندلسي.ٖتقيق: د/حسن التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،
 ـ (َََِ-قَُِْدمشق، الطبعة األكذل ) -دار القلمىنداكم . 

 حسن ، أل،ي حياف األندلسي، ٖتقيق:دالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل/
-قُِْٗالرياض، الطبعة األكذل )-ا١تملكة العربية السعودية -كنوز إشبيلياىنداكم.
 ـ (ََِٖ
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 ق( ُٕٔ،لصدر األفاضل القاسم بن اٟتسُت ا٠توارزمي)تترشيح العلل في شرح الجمل
-قُُْٗمكة ا١تكرمة،الطبعة األكذل) -ٖتقيق: عادؿ سادل العمَتم. جامعة أـ القرل

 ـ(.ُٖٗٗ
 ق(. ٖتقيق: الشيخ/ عادؿ أٛتد عبد  ْٕٓ، أل،ي حياف)ت محيطتفسير البحر ال

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

 أل،ي القاسم تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،
 -بَتكت  -ق(. ٖتقيق: خليل مأموف ،دار ا١تعرفة ّٖٓ)ت جار ا بن ٤تمود الز٥تشرم 

 ـ (.ََِٗ -َُّْلبناف، الطبعة الثالثة )
 ق(. ٖتقيق:  ْٕٗ، للمرادم )ت توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

 ـ (.ََُِ-قُِِْعبدالرٛتن علي سليماف . دار الفكر العر،ي، الطبعة األكذل )
 ى الغالييٍت. ا١تكتبة العصرية، الطبعة الثامنة كالعشركف ، ١تصطفجامع الدروس العربية

 (.ُّٗٗ-قُُْْ)
 ق(. ِٔٓ)صحيح البخارم(، أل،ي عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم)الجامع الصحيح

لبناف، الطبعة األكذل  -بَتكت  -ٖتقيق: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر.دار طٍوؽ النجاة
 ق(.ُِِْ)
 ق(.ٖتقيق: د:فخر  ْٕٗ،للحسن بن قاسم ا١ترادم)ت يالجنى الداني في حروف المعان

لبناف، الطبعة األكذل)  -بَتكت  -الدين قباكة ، ك٤تمد ندمي فاضل. دار الكتب العلمية 
 ـ (.ُّٗٗ-قُُّْ

 للدكتور: ٣تدم إبراىيم يوسف.دار الكتاب الجهود اللغوية البن السراج دراسة تحليلية ،
 ـ (.َََِ-قُُِْ) –بَتكت  -ناين القاىرة، كدار الكتاب اللب -ا١تصرم 

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

 ق(. ٖتقيق َُّٗ، لعبد القادر البغدادم )ت  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب
 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٔالقاىرة ،الطبعة الثالثة) -رح : عبد السالـ ىاركف. مكتبة ا٠تا٧تيكش
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  ق(. ٖتقيق: ٤تمد علي النجار.  ِٕٗ، أل،ي الفتح عثماف بن جٍت )ت الخصائص
 ا١تكتبة العلمية.

 ق(. ٖتقيق: الشيخ: ٤تمد  َِٗ، أل،ي سعيد السيكرم )ت ديوان أبي األسود الدؤلي
 (.ُٖٗٗ-قُُْٖبة ا٢تالؿ، الطبعة الثانية)حسن آؿ ياسُت. دار مكت

 النجف -. ٖتقيق: عبد العظيم عبد اسن. مطبعة القضاءديوان أبي دىبل الجمحي- 
 ـ(.ُِٕٗقُِّٗالطبعة األكذل)

 ٖتقيق: السيد ضياء الدين اٟتيدرم. مؤسسة ا١تواىب للطباعة ديوان األعور الشني .
 ـ(.ُٗٗٗ-قُُْٗلبناف،الطبعة األكذل )  –بَتكت  -كالنشر

 لبناف،الطبعة األكذل  -بَتكت -. ٖتقيق :أ /علي فاعور،دار الكتب العلمية  ديوان الفرزدق
 ـ(.ُٕٖٗ-قَُْٕ) 
 بَتكت،لطبعة  –. ٖتقيق:د/ إبراىيم السامرائي،كأٛتد مطلوب.دار الثقافة ديوان القطامي

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

 .ـ(ُٖٗٗاألكذل)
 لبناف،  -بَتكت -. ٖتقيق :مصطفى عبد الشايف. دار الكتب العلمية ديوان امرئ القيس

 ـ(.ََِْ-قُِْٓالطبعة ا٠تامسة )
  ـ(.ُُٗٗ-قُّّٕ. ٖتقيق:كارليل ىنرم.مطبعة كلية كىمرٍبيح )ديوان شعر ذي الرمة 
 ٖتقيق:د/حسن ٤تمد نور الدين.دار  لشام.ديوان عدي بن الرقاع العاملي،شاعر أىل ا

 ـ(.َُٗٗ-قَُُْلبناف، الطبعة األكذل) -بَتكت -الكتب العلمية
  .قُُّٗلبناف)-بَتكت-ٖتقيق :د/إحساف عباس .دار الثقافةديوان ُكثـَّير عّزة-

 .ـ(ُُٕٗ
 ق(..ٖتقيق د/شوقي ضيف.دار ا١تعارؼ ِٗٓ، البن مضاء القرطيب)تالرّد على النحاة– 

 ، الطبعة الثانية.القاىرة 
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 ق(.ٖتقيق: ٤تمد حسن  ِٕٗ،أل،ي الفتح عثماف بن جٍت)ت سر صناعة اإلعراب
 -قُُِْلبناف، الطبعة األكذل) -بَتكت  -إٝتاعيل،كأٛتد رشدم.دار الكتب العلمية 

 ـ (.َََِ
  ،٤تمد  (.ٖتقيقْٖٓلإلماـ أ،ي بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي)تالسنن الكبرى

 ـ(.ََِّ-ق ُِْْلبناف،الطبعة الثانية)-بَتكت-طا.دار الكتب العلميةالقادر ع عبد
 ق(. ٖتقيق شعيب ْٖٕ، لشمس الدين ٤تمد بن أٛتد الذىيب )تسير أعالم النبالء

-قُُْٕبَتكت،الطبعة اٟتادية عشرة )  -األرنؤكط، كأكـر البوشي.مؤسسة الرسالة 
 ـ (.ُٔٗٗ

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

 ـ (.ُٖٗٗ-قَُُْ
 ق(.ٖتقيق: ٤تمد ٕٗٔ، لقاضي القضاة هباء الدين عبد ا بن عقيل )ت شرح ابن عقيل

 ـ(.َُٖٗ-قََُْف)القاىرة ،الطبعة العشرك  -٤تيي الدين عبد اٟتميد، دار الًتاث 
 أل،ي ٤تمد بن أ،ي سعيد اٟتسن بن عبد ا بن ا١ترزباف السَتايف شرح أبيات سيبويو ،

 –القاىرة  -ق(. ٖتقيق :د/ ٤تمد علي الر يح ىاشم. مكتبة الكليات األزىرية ّٖٓ)ت
 ـ ( .ُْٕٗ-قُّْٗ) -القاىرة-كدار الفكر 

 سالك إلى ألفية ابن مالك( شرح األشموني على ألفية ابن مالك المسمى)منهج ال .
لبناف،الطبعة األكذل  -بَتكت -ٖتقيق: ٤تمد ٤تيي الدين عبداٟتميد .دار الكتاب العر،ي

 ـ( .ُٓٓٗ -ق ُّٕٓ)
 ق(.ٖتقيق: د/عبد الرٛتن السيد،كد/٤تمد بدكم ِٕٔ، البن مالك )ت  شرح التسهيل

 (. قُُْٖا١تختوف. ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ، الطبعة األكذل )
 ،ق(. ٖتقيق: ٤تمد باسل َٓٗللشيخ: خالد األزىرم )ت  شرح التصريح على التوضيح

 ـ(.َََِ-قُُِْالطبعة األكذل)  -لبناف -بَتكت  -عبود السود. دار الكتب العلمية 
 ،مد األسًتاباذم الرضي. ٖتقيق: حسن ٤تمد  شرح الرضي لكافية ابن الحاجب

 ـ (.ُّٗٗ-قُُْْسالمية، الطبعة األكذل ) حفظي. جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإل
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 مد ٤تمد حسن شيرٌاب . مؤسسة شرح الشواىد الشعرية في أّمات الكتب النحوية ،
 ـ(.ََِٕ-قُِْٕالرسالة ، الطبعة األكذل )

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

 ١توفق الدين أ،ي البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا١توصلي )ت شرح المفصل للزمخشري ،
لبناف، الطبعة  -بَتكت -ق(. ٖتقيق: د/إميل بديع يعقوب.دار الكتب العلمية ّْٔ

 ـ(.ََُِ-قُِِْاألكذل)
 ق(.ٖتقيق : د/ سلول ٤تمد  َٗٔ، البن خركؼ اإلشبيلي)ت شرح جمل الزجاجي

 ق(.ُُْٖمكة ا١تكرمة ، الطبعة األكذل) -عرب.جامعة أـ القرل
 ق(. ٖتقيق: فواز الشعار.دار  ٗٔٔ،البن عصفور اإلشبيلي)تشرح جمل الزجاجي

 ـ (.ُٖٗٗ-قُُْٗلبناف،الطبعة األكذل) -بَتكت -الكتب العلمية 
 ق(. ٖتقيق: ٤تمد أ،ي ُٕٔ،البن ىشاـ)ت شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب

-قُِِْلبناف، الطبعة األكذل) -بَتكت  -ل عاشور . دار إحياء الًتاث العر،ي الفض
 ـ(.ََُِ

 ا١تدينة  -. ٖتقيق: د/ نواؼ اٟتارثي. اٞتامعة اإلسالمية شرح شذور الذىب للجوىري
 ـ(.ََِْ-قُِْْا١تنورة، الطبعة األكذل )

 ٤تيي ق(.ٖتقيق: ٤تمد ُٕٔ، البن ىشاـ األنصارم)تشرح قطر الندى وبل الصدى
 ـ (.ُُٔٗ-ق ُّّٖالدين عبد اٟتميد. ا١تكتبة التجارية الكربل، الطبعة اٟتادية عشرة)

 ق(. ٖتقيق:  ِٕٗ، لإلماـ عبدا بن أٛتد الفاكهي)ت شرح كتاب الحدود في النحو
-قُُْْالقاىرة ، الطبعة الثالثة )  -د/ ا١تتورل رمضاف أٛتد الدمَتم. مكتبة كىبة 

 ـ (.ُّٗٗ
 ق(.ٖتقيق: د/ أٛتد حسن مهدرل، ّٖٔ، أل،ي سعيد السَتايف)ت ويوشرح كتاب سيب

 ـ(.ََِٖ-قُِْٗبَتكت،الطبعة األكذل) -كعلي سيد علي.دار الكتب العلمية
 النجف  -٭تِت اٞتبورم. مطبعة النعماف/.ٖتقيق:دشعر الحارث بن خالد المخزومي، 

 ـ (.ُِٕٗ-قُِّٗالطبعة األكذل )
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 بغداد.  -٭تِت اٞتبورم. مكتبة األندلس ، للدكتور: شعر المتوكل الليثي 
 ألٛتد بن فارس .  الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها،

 -قُُْٖلبناف،الطبعة األكذل ) -بَتكت -ٖتقيق : أٛتد حسن بسج .دار الكتب العلمية
 ـ( . ُٕٗٗ

 ليها النحاة آراؤىمضوابط الفكر النحوي دراسة تحليلية لألسس الكلية التي بنى ع ،
 ـ (.َُِّ-قُّْْللدكتور:٤تمد عبد الفتاح ا٠تطيب.دار البصائر ، الطبعة الثانية )

 دار ا١تعارؼ  . ٖتقيق: ٤تمد أ،ي الفضل إبراىيم.طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي- 
 القاىرة ،الطبعة الثانية.

 ق: طو أٛتد ق(. ٖتقي ُِّ، مد بن سالـ اٞتمحي)ت طبقات فحول الشعراء
 ـ(.ََُِ-قُِِْلبناف ) -بَتكت  -إبراىيم. دار الكتب العلمية 

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

 منصور علي عبد السميع ق(. ٖتقيق : د/ ِّٓ،البن الوراؽ) تالعلل في النحو
 ـ (.ََُِ-قُُّْالطبعة األكذل )  -القاىرة-.الصحوة 

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

 ق(. ٖتقيق: أنور بن أ،ي بكر الشيخي  ْْٕ ، لعبد القاىر اٞترجاين)تالعوامل المئة
 ـ (.َُُِ-قُِّْالداغستاين.دار ا١تنهاج، الطبعة الثانية )

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

  ق(.  ُٕٔ، لصالح الدين خليل كيكلدم العالين)ت يدةالفصول المفيدة في الواو المز
 ـ(.َُٗٗ-قَُُْٖتقيق: د: حسن موسى الشاعر .دار البشر، الطبعة األكذل )

 أبو ا٢تيجاء ~ ق(. ٖتقيق:د: يسُٖٔ، البن إياز البغدادم)ت قواعد المطارحة
األردف، طبعة جديدة مزيدة كمنقحة  –إربد  -كآخرين.دار األمل للنشر كالتوزيع 

 ـ(.َُُِ-قُِّْ)
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 ق(.   ْٔٔ،البن اٟتاجب)تالكافية في النحو والشافية في علمي التصريف والخط
 ـ(.ََُِ-قُُّْالقاىرة )  -ٖتقيق:د/صاحل عبد العظيم الشاعر. مكتبة اآلداب 

 ،ٖتقيق:د/مهدم  ق(.ُٕٓأل،ي عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم) تكتاب العين
 رائي.دار كمكتبة ا٢تالؿ.ا١تخزكمي، كد/إبراىيم السام

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

 بَتكت، الطبعة  -ق(، ٖتقيق:عبد السالـ ىاركف.دار اٞتيل  َُٖ، لسيبويو )تالكتاب
 األكذل.

 ،ٟتاجي خليفة. ٖتقيق:٤تمد شرؼ الدين،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
 لبناف. -بَتكت -كرفعت بليكة الكليسى. دار إحياء الًتاث العر،ي

 ١تكي أ،ي طالب القيسي)ت  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،
-قَُْْالطبعة الثالثة ) ق(. ٖتقيق:د / ٤تيي الدين رمضاف. مؤسسة الرسالة، ّْٕ

 ـ(.ُْٖٗ
 أل،ي البقاء أيوب بن موسى اٟتسٍت  الكليات) معجم المصطلحات والفروق اللغوية(؛

ـ(. ٖتقيق: د/عدناف دركيش، ك٤تمد ا١تصرم. مؤسسة ُّٖٔ-قَُْٗالكفوم )ت 
 ـ(.ُٖٖٗ-قُُْٗلبناف، الطبعة الثانية ) -بَتكت -الرسالة

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

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

 قيق: أمُت ٤تمد عبد الوىاب، ك٤تمد الصادؽ العبيدم. دار ، البن منظور.ٖتلسان العرب
-قُُْٔلبناف، الطبعة األكذل) -بَتكت -إحياء الًتاث، كمؤسسة التاريخ العر،ي

 ـ(.ُٔٗٗ
 ق(. ٖتقيق: د: ٝتيح أبو ميغلي. ِٕٗ،أل،ي الفتح عثماف بن جٍت)ت  اللمع في العربية

 ـ (.ُٖٖٗاألردف )  -عىماف -دار ٣تدالكم 
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 ق(.ٖتقيق: ٤تمد ٤تيي الدين ُٖٓ، أل،ي الفضل أٛتد بن ٤تمد ا١تيداين)ت مثالمجمع األ
 (.ُِٗٗ-قُُِْبَتكت ) -صيدا -عبد اٟتميد. ا١تكتبة العصرية

 ق(. ٖتقيق: حسن ْٔٔ، لعلي بن يوسف الًقٍفطي)ت المحمدون من الشعراء وأشعارىم
 ـ (.َُٕٗ-قَُّٗمعمرم، راجعو:ٛتد اٞتاسر .دار اليمامة )

  ـ (.ََِٖ، للدكتور:شوقي ضيف. دار ا١تعارؼ، الطبعة العاشرة ) س النحويةالمدار 
 البن عقيل. ٖتقيق:د/ ٤تمد كامل بركات. جامعة أـ المساعد على تسهيل الفوائد ،

 ـ (.ََُِ -قُِِْمكة ا١تكرمة، الطبعة الثانية)  -القرل 
 طر . مطبعة ق(. ٖتقيق : ٤تمد الشا ّٕٕ،أل،ي علي الفارسي)ت  المسائل العسكرية

 ـ (.ُِٖٗ-قَُّْا١تدين ، الطبعة األكذل )
 ،أل،ي ٤تمد مكي بن أ،ي طالب القيسي. ٖتقيق:د/حامت صاحل مشكل إعراب القرآن

 ـ(.ُْٖٗ-قَُْٓبَتكت، الطبعة الثانية) -مؤسسة الرسالةالضامن. 
 ق(. ٖتقيق: د/عبد اٞتليل شليب .عادل الكتب ُُّ، للزٌجاج )ت معاني القرآن وإعرابو ،

 ـ(.ُٖٖٗ -ق َُْٖالطبعة األكذل )
 ق( .  ُِٓ، أل،ي اٟتسن سعيد بن مسعدة األخفش األكسط)تمعاني القرآن

 ـ(.َُٗٗ-قُُُْالطبعة األكذل)  -القاىرة  -ٖتقيق:ىدل ٤تمود. مكتبة ا٠تا٧تي 
 بَتكت، الطبعة  –ق(. عادل الكتب  َِٕ، أل،ي زكريا ٭تِت بن زياد الفراء)ت معاني القرآن

 ـ (.ُّٖٗ-قَُّْة )الثالث
 ،لياقوت اٟتموم الركمي. ٖتقيق:  معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب

 (.ُّٗٗد/إحساف عباس. دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األكذل) 
  ،بَتكت -لياقوت اٟتموم الركمي البغدادم. دار صادر معجم البلدان. 
 ق(.ٖتقيق  ُٖٔرجاين )ت ، للعالمة علي بن ٤تمد الشريف اٞتمعجم التعريفات

 القاىرة. -كدراسة:٤تمد صديق ا١تنشاكم.دار الفضيلة
 ،للدكتور ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدم.مؤسسة معجم المصطلحات النحوية والصرفية

 .ـ(ُٖٓٗ-قَُْٓالطبعة األكذل)، بَتكت -الرسالة
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  ،للدكتور ٤تمد إبراىيم عبادة. مكتبة معجم مصطلحات النحو والعروض والقافية
 ـ(.َُُِ-قُِّْالقاىرة،الطبعة األكذل)-داباآل
 منشورات  -، للدكتور: عبدالعزيز عبده المعنى واإلعراب عند النحويين ونظرية العامل

اٞتماىَتية الليبية،الطبعة األكذل  -طرابلس -الكتاب كالتوزيع كاإلعالف كا١تطابع 
 ـ(.ُِٖٗ-قُُّٗ)
 ،ق(. ٖتقيق: علي ُٕٔرم)تالبن ىشاـ األنصا مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 ـ(.ََُِ-قُُِْلبناف،الطبعة األكذل ) -بَتكت -عاشور. دار إحياء الًتاث العر،ي
 ق(. ٖتقيق:  ّٖٓ، أل،ي القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم)ت المفصل في علم العربية

ارة . دار عمار، الطبعة األكذل )  ـ (.ََِْ -ق ُِْٓد/ فخر صاحل قىدى
 ق(. ٖتقيق:  َٕٗ، لإلماـ الشاطيب)تالخالصة الكافية المقاصد الشافية في شرح

 -أ.د/٤تمد إبراىيم البن ا ، معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي ّتامعة أـ القرل 
 ـ (.ََِٕ -قُِْٖمكة ا١تكرمة ، الطبعة األكذل ) 

 ق ق(.ٖتقيق:٤تمد عبد ا٠تال ِٖٓ، أل،ي العباس ٤تمد بن يزيد ا١ترب د )ت المقتضب
 ـ(.ُْٗٗ-قُُْٓالقاىرة،الطبعة الثالثة ) –عضيمة.كزارة األكقاؼ 

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

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

 ق( .  ُٖٓ، أل،ي القاسم عبد الرٛتن بن عبد ا السهيلي)ت نتائج الفكر في النحو
ٖتقيق :  الشيخ/عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، كالشيخ: علي ٤تمد معوض. دار الكتب 

 ـ(ُِٗٗ-قُُِْلبناف، الطبعة األكذل)  -بَتكت -العلمية
 لعباس حسن. دار ا١تعارؼ ٔتصر، الطبعة الثالثة.نحو الوافيال ، 
 أل،ي الربكات كماؿ الدين عبد الرٛتن بن ٤تمد بن نزىة األلباء في طبقات األدباء ،

 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٓاألردف، الطبعة الثالثة ) -الزرقاء -ق(ٕٕٓاألنبارم)
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 رياض بن حسن ا٠تواـ.  ، لألستاذ الدكتور:نظرية العامل في النحو العربي تقعيد وتطبيق
 ـ(.َُِْ -قُّْٓ)من منشورات ٣تمع اللغة العربية على الشبكة العا١تية، الطبعة األكذل 

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

 طف األنصارم. دار الكتاب ، لوليد عانظرية العامل في النحو العربي عرًضا ونقًدا
 ـ (.َُِْ-قُّْٓإربد ، الطبعة الثانية ) -األردف  -الثقايف

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

 ا١تكتبة اإلسالمية.
 ق( .  ُُٗ، ٞتالؿ الدين عبدالرٛتن السيوطي)تع الهوامع في شرح جمع الجوامعىم

لبناف، الطبعة األكذل)  –بَتكت  -ٖتقيق: أٛتد مشس الدين.دار الكتب العلمية 
 ـ (.ُٖٗٗ-قُُْٖ

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

 ـ (.َََِ
 ،ق(.ٖتقيق:د/إحساف  ُٖٔالبن خىل كاف)ت  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 بَتكت. -عباس.دار صادر
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ب  : فٓشس انًٕضٕػبد: صبدصا
 

 انظفحخ                انًٕضٕع                                                     

 ّ  ........................................................... ملخص الرسالة -
 ٓ ..................................................................... إىداء -
        ٔ....................................................................  ا١تقدمة -
  ُْ..................................................................   لتمهيدا -

  ُٓ.....................................  وبكتابه بإجياز ،انتعرٌف بابن انسراج   -
 ِٓ  ............................... تىضٍح انعىامم وأنىاعها بإجياز انتعرٌف بانعامم، -

 ٔأثشْبػُذ اثٍ انضشاج ، انؼــٕايمإَٔاع  ل:انفظم األٔ -
                                              ادلبحث األول: انعـىامـم انهفـظٍت

   ا٠تربرفع  عامل  .....................................................ِّ   
  الظرؼ الواقع خربنا  نصب عامل............................... ........ّٔ 
  الفاعل كنائب الفاعل رفع  عامل....................................... ّٗ 
  عامل االسم ا١ترفوع بعد ) كاف ( كأخواهتا ...............................ُْ 
  عامل الرفع يف خرب ) إٌف ( كأخواهتا..................................... ّْ 
  ؿ بوعامل النصب يف ا١تفعو ............................................ ْٓ  
 )عامل النصب يف ا١تفعوؿ لو )ا١تفعوؿ ألجلو ............................. ْٕ 
 عامل النصب يف ا١تفعوؿ معو  ..........................................ْٖ   
 عامل ا١تستثٌت يف االستثناء التاـ ا١تثبت................................... ُٓ 
  ........................... ْٓنصب ا١تضارع بأف مضمرة بعد بعض اٟتركؼ   
  عامل نصب ا١تضارع بعد الواك......................................... ٓٓ 



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

197 

  ) عامل نصب ا١تضارع بعد الـ التعليل) الـ اٞتر......................... ٕٓ 
 بعد ) حىت ( عامل نصب ا١تضارع....................................... ٓٗ 
 ) عامل نصب ا١تضارع بعد ) الفاء.......................................ُٔ 
 ) عامل نصب ا١تضارع بعد) أك .........................................ِٔ   

 ادلبحث انثانً: انعىامم ادلعنىٌت

  ا١تبتدأ رفع عامل..................................................... ..ّٔ 

  ) عامل رفع االسم بعد ) لوال.......................................... ٔٓ 

 عامل رفع ا١تضارع ..................................................... ٖٔ 
 ادلبحث انثانث: انعـىامم اننائبت     

: العوامل النا  ئبة عن األفعاؿ:أكالن
 العامل يف ا١تعطوؼ  ....................................................ِٕ 
  عامل ا١تنادل......................................................... ْٕ 
  اسم الفاعل.......................................................... ٕٔ 
   ا١تصدر............................................................. َٖ 
  اسم الفعل........................................................... ّٖ 

 ثانينا: العامل النائب عن اٟترؼ:
  ) عامل اٞتر يف ا١تضاؼ إليو) ا١تضاؼ.................................. ْٖ 
 فٙ ثؼض انزشاكٛت انُحٕٚخ أثش انؼبيمانفظم انثبَٙ:  -

 انعامم يف انتقدٌم وانتأخري  أثرادلبحث األول: 
   تقدمي الصلة على ا١توصوؿ............................................ ٖٖ 

  تقدمي توابع األٝتاء....................................................ُٗ  
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 ل بو تقدمي ا١تضاؼ إليو على ا١تضاؼ كما اتص............................ ْٗ 
 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  .........................................َُّ    
 تقدمي اٟتاؿ إذا كاف العامل فعالن أك معٌت فعل ............................َُْ  
 تقدمي التمييز .........................................................َُٕ   
 تقدمي االسم اجملركر على حرؼ اٞتر  ....................................َُٗ 
 ) تقدمي معموالت اٟتركؼ الناسخة) إٌف كأخواهتا .........................َُُ 
  تقدمي ما بعد ) ال ( عليها............................. ...............ُُُ 

  تقدمي ما بعد ) إٍف ( اليت للجزاء على ما قبلها...........................ُُّ     
 انعامم يف انعطف أثرادلبحث انثانً: 

  قبل ٘تاـ ا٠ترب  ا١توضع الذم فيو حرؼ ناسخالعطف على................ ُُٓ 
  عاملُتمعمورل العطف على  ........................ .................ُُٕ 
 ٕٚخـض انقضبٚب انُحـبيم فٙ ثؼـأثش انؼانفظم انثبنث:  -

 ادلبحث األول: أثر انعامم يف احلدود وانتعرٌفاث
 اإلعراب .............................................................ُِّ   
  ا١تبتدأ...................................................... .........ُِٓ 
  اسم الفاعل .........................................................ُِٖ 
  ا١تفعوؿ بو  ..........................................................ُِٗ    
 ا١تفعوؿ لو   ..........................................................ُِٗ  
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 ا١تفعوؿ معو  .. .......................................................َُّ 
 اٍلميٍلغىى................................................................ُُّ  

                             ادلبحث انثانً: أثر انعامم يف ادلعنى ، واإلعراب
 باختالؼ ا١تضارع بعد الواك يف ا١تعٌت كاإلعرا ............................ُِّ 
  اختالؼ ا١تضارع بعد )حىت( يف ا١تعٌت كاإلعراب  ........................ُّْ 
 اختالؼ ا١تضارع بعد الفاء يف ا١تعٌت كاإلعراب  ...........................ُّٔ 
 ) ُّٖيف ا١تعٌت كاإلعراب ....................  اختالؼ االسم الواقع بعد ) كم 

                                                ادلبحث انثانث: أثر انعامم يف انتقدٌر
 تقدير مبتدأ ...........................................................ُِْ 
 تقدير فعل أك مبتدأ حسب ما تقتضيو الصناعة النحوية  ...................ُّْ 
 نهي،ك٨توهتقدير الفعل األمر كال ........................................ ُْْ 
 تقدير كاف كاٝتها    ...................................................ُْٓ 
 تقدير الفعل يف أسلو،ي اإلغراء كالتحذير .................................ُْٔ 
 .......................... تقدير الفعل يف االشتغاؿ ....................ُْٕ 
 تقدير التنوين يف اسم الفاعل  ..........................................ُْٖ 
 أٍف( لنصب ا١تضارع تقدير(.............................................ُْٗ 

     ادلبحث انرابع: أثر انعامم يف انتعهٍم
 العامل تعليلو منع بعض الًتاكيب اعتمادنا على نظرية ......................ُّٓ 
  تعليلو إعماؿ بعض اٟتركؼ ...........................................ُٕٓ 
 تعليلو إعماؿ اسم الفاعل ............................................. ُٓٗ   
 ) تعليلو عدـ إعماؿ الفعل يف) ًإٌف ( كإعمالو يف) أىٌف .....................َُٔ 
 ، جئت من عن ٯتينك( ٨تو: تعليلو اٝتية )عن( يف ( .....................َُٔ 
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 تعليلو عدـ إعماؿ ) إذف ( يف الفعل اٟتاضر ............................ُُٔ 
 :تعليلو إلغاء عمل) ما ( كاٟتكم بزيادهتا للتأكيد يف،٨تو 

هۡ  } قولو تعاذل:  ُُ ُِه ّوِيَثََٰق  ُِٔ .................................. { َۡتَِىا َنۡقِض

 ادلبحث اخلامس: أثر انعامم يف االحتجاج وانرتجٍح
  اٝتية ) ما ( ا١تصدريةاحتجاجو كترجيحو .......................... ...ُّٔ 
  حرفية ) ريٌب (حجتو كترجيحو ...................................... ُْٔ 
 ...... احتجاجو الختصاص العوامل................................ .ُٔٓ 
 ...................... حجج اإلعماؿ كاإل٫تاؿ يف بعض اٟتركؼ... ...ُٕٔ 
  .....................................  َُٕحجتو يف إعماؿ )إٌف( يف ا٠ترب 
  ُُٕ.. ........................................................... ا٠تا٘تة  -
 فهارسال -

 ُٕٔأكالن : فهرس اآليات الكرٯتة ............................................... 
 َُٖ. ثانينا : فهرس األحاديث الشريفة ..........................................

 ُُٖثالثنا : فهرس األمثاؿ ..................................................... 
 ُِٖرس الشواىد الشعرية .............................................رابعنا : فه

 ُْٖخامسنا : فهرس ا١تصادر كا١تراجع .......................................... 
 ُٔٗسادسنا :فهرس ا١توضوعات ............................................... 

 

  
 
 
 
 
 


