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 املقدمة

الذي أنزل القرآن بلساٍن عريب مبُت, شفاًء ؼبا يف  اغبمد هلل ويل الصاغبُت,
الصدور, وىًدى ورضبًة للعاؼبُت, والصالة والسالم على إمام اؼبرسلُت, وعلى آلو 

 أما بعد: وأصحابو الطيبُت الطاىرين, ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
نسانية ىي األساس الذي تقوم عليو حياة اجملتمعات مما ال مراء فيو أن اللغة اإل فإن  

البشرية, إذ إهنا وسيلة التفاىم واالتصال بُت اجملتمعات, وأداة التخاطب وقناة توصيل 
 اؼبعرفة بُت األفراد واألمم.

من بُت اللغات بالقرآن الكرمي, وتعهد  -عز  وجل  -واللغة العربية قد خصها اهلل 
ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰٱ فقال عز من قائل:حبفظو إىل قيام الساعة, 

(1)
, 
ويف حفظ القرآن حفظ للغتو, وإن  من حق ىذه اللغة على أىلها صوهنا, وتعلمها, 
ودراسة قواعدىا, ومعرفة أحكامها وعللها, فبعد أن كان العرب يتكلمون بلغتهم 

ؿبددٍة,  بالسليقة والطبع, يعون مواقع كالمهم, وتقوم يف عقوؽبم عللو, من غَت قواعد
تكلم بالعربية وىو من غَت أىلها, وذلك بفضل يوأصول مقررٍة, ظهر بينهم من 

الفتوحات اإلسالمية, ودخول كثَت من الناس يف اإلسالم, فتفشى يف كالمهم اللحن, 
وانتشر أمره, حىت نال خطره القرآن الكرمي, فاحتاجوا إىل استقراء ىذه اللغة وتقعيدىا, 

إىل وضع القواعد النحوية, فقعدوا القواعد, وأبانوا اؼببٍت  من اؼبعرب, وبادر علماء العربية 
واؼبرفوَع من اؼبنصوب, مث تولدت يف نفوسهم تساؤالت عنها: ِِلَ كان حكم ىذا البناء, 
وحكم ذاك اإلعراب؟ وِِلَ رُفع ىذا, وُنصب ذاك؟ وأخذوا يبحثون عن إجابات ؽبا, 

, وبذلك نشأ التعليل النحوي مرافًقا لنشأة النحو أسرارىا وعللها بعض حىت اىتدوا إىل
 األوىل.

وأخذ علماء النحو يتبارون يف العلة حىت أصبحت ضربًا من الرياضة الذىنية 
( 384الشخصية, وكان من أبرز ىؤالء العلماء: علي بن عيسى الرماين اؼبتوىف عام )

إىل ذلك عقليتو اؼبتفّتحة  النحوي ومهتًما بو, تدعوه يلعلتللهجرة, الذي كان مولًعا بال

                                                           

 .9سورة اغبجر, اآلية  (1)
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اؼبستوعبة ؼبختلف أنواع اؼبعرفة, فكان على دراية بعلم الكالم واؼبنطق, عاؼبـًا يف النحو, 
وكان كتابو اؼبوسوم بشرح كتاب سيبويو قد بلغ الغاية يف العلة, حىت أصبحت ظاىرة فيو 

اخًتت أن تلفت االنتباه, األمر الذي شجعٍت على ؿباولة دراستها وسرب غورىا, ف
التعليل النحوي عند الرماني في شرحه لكتاب سيبويه, دراسة وصفية ): يكون

موضوع رساليت لنيل درجة العاؼبية العالية )الدكتوراه(, واهلل أسأل أن يعينٍت  (تحليلية
 ويوفقٍت, إنو ويل ذلك والقادر عليو.

  

 األهمية العلمية للموضوع: 
ح القواعد واألقيسة, والكشف عن شيء من أسرار يف توضي ل النحوييعلتأمهية ال -1

 لغتنا العربية.
 غزارة ظاىرة التعليل النحوي يف شرح الرماين للكتاب.  -2
شخصية الرماين العقلية اليت أظهرىا ولُعو بالعلة, إذ ال يكاد يًتك حكًما يف مسألة  -3

 دير هبا من دون أن يذكر علتو.
  

 أسباب اختيار الموضوع:
هام يف إثراء اؼبكتبة العربية وخدمة لغتنا الشريفة من خالل ىذه الدراسة اإلس -1

 اؼبتخصصة اليت تعٌت بالعلل النحوية.
النظر يف التعليل الذي أورده الرماين, وعرضو على بساط البحث العلمي, وبيان  -2

 التأثَت فيمن بعده.
  عدم الوقوف على دراسٍة يف اؼبوضوع. -3

  

 :الدراسات السابقة
 ال توجد دراسات سابقة تناولت التعليل النحوي عند الرماين بشكل مفرد ومفصل

وإمنا ورد تناول العلة عنده بإجياز يف مباحث صغَتة ضمن دراسة  -حسب علمي-
منهج الرماين يف شرحو على الكتاب يف عدد من الرسائل العلمية اليت قام أصحاهبا 
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  :اهمنبتحقيق أجزاء من ىذا الشرح و 
ق الدكتور: ؿبمد إبراىيم شيبة اجمللد األول من أول الكتاب إىل هناية )باب حق-1

اؼبصدر اؼبثٌت احملمول على الفعل اؼبًتوك إظهاره(, ونال بتحقيقو درجة الدكتوراه 
 من جامعة أم القرى.

حقق الدكتور: اؼبتويّل بن رمضان الد ِمَتي من )باب لبيك وأخواهتا( إىل هناية )باب -2
 يف ضرورة الشعر(, نال بتحقيقها درجة الدكتوراه من جامعة األزىر. الًتخيم

حقق الدكتور: مازن اؼببارك أبوابًا من الكتاب عدهتا: ثالثة وعشرون بابًا, وىي من -3
)باب اؼبكان اؼبختص اعباري ؾبرى اؼببهم( إىل هناية )باب ما أفعلو فيما ليس لو 

 فعل(, وأغبقها بكتابو )الرماين النحوي(.
حقق الدكتور: سيف بن عبد الرضبن العريفي من )باب الندبة( إىل هناية )باب -4

األفعال يف القسم(, ونال بتحقيقو درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام ؿبمد بن 
 سعود اإلسالمية.

حقق الدكتور: إبراىيم بن موسى اؼبوسى من )باب اغبروف اليت تدخل على الفعل -5
اب اغبكاية(, ونال بتحقيقو درجة الدكتوراه من جامعة دون االسم( إىل هناية )ب

 اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسالمية. 
حقق الدكتور: صاحل بن عبد العزيز العبد اللطيف من )من باب ألف الوصل يف -6

األظباء إىل هناية الشرح(, ونال بتحقيقو درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام ؿبمد بن 
  سعود اإلسالمية.

الدكتور: أضبد بن عتيق اؼبعبدي من )باب التصغَت إىل هناية باب صبع حقق  -7 
 اعبمع(, ونال بتحقيقو درجة الدكتوراه من اعبامعة اإلسالمية.

حقق الدكتور: صاحل بن عفُت اؼبعبدي من )باب صبع األعجمي الذي على أربعة  -8
ونال أحرف إىل هناية باب اغبروف اليت تلحق الكلمة الواحدة يف الوقف(, 

 بتحقيقو درجة الدكتوراه من اعبامعة اإلسالمية.



 املقدمة التعليل النحوي عند الرماني  
 

  
 

5 

لدراسات السابقة التي تناولت التعليل النحوي بشكل مفصل ابفيما يتعلق أما 
 فلعل من أبرزها:

 كتاب: النحو العريب العلة النحوية نشأهتا وتطورىا. للدكتور مازن اؼببارك.-1
بنظَته عند البصريُت: دراسة  كتاب: التعليل اللغوي عند الكوفيُت مع مقارنتو-2

 أبستمولوجية. للدكتور جالل مشس الدين.
كتاب أصول التفكَت النحوي للدكتور علي أبو اؼبكارم, أفرد فيو بابًا خاًصا يف   -3

 اغبديث عن التعليل ربدث فيو عن نشأتو وأسبابو وخصائصو.
ماجستَت لعبداهلل بن التعليل النحوي عند أيب علي الفارسي يف كتبو النحوية, رسالة  -4

 مبارك الدوسري, جامعة اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسالمية.
العلة النحوية والصرفية يف كتاب اػبصائص, رسالة ماجستَت حملمد بن إبراىيم  -5

 السيف, جامعة اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسالمية.
ة عند ىذه الدراسة زبتلف عن تلك الدراسات يف تناوؽبا للعلل النحوي غَت أن  

الرماين ربديداً, ومنهجو يف تناول ىذه العلل بشكل مفصل, لتعطي إضافة جديدة إىل 
  تلك الدراسات اليت تعٌت بالعلل النحوية.

  

 خطة البحث:
يتكون من: مقدمة, وسبهيد, وطبسة أبواب, وخاسبة,  وقد اقتضت طبيعة البحث أن

 مث الفهارس, وىي كما يلي:
 مة:المقد   •
ية اؼبوضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة, وخطة البحث, وفيها أمه 

 واؼبنهج اؼبتبع فيو.
 التمهيد: الرماني والعلة النحوية, وفيه مبحثان: •

اؼببحث األول : علي بن عيسى الرماين حياتو وآثاره ومكانتو العلمية وكتابو: شرح  
 كتاب سيبويو بإجياز.

 بإجياز. -نظرة تارخيية-ية وتطورىا اؼببحث الثاين: نشأة العلل النحو 



 املقدمة التعليل النحوي عند الرماني  
 

  
 

6 

 .الباب األول: العلل النحوية في األسماء •
 وفيو أربعة فصول:

 األسماءإعراب الفصل األول: العلل النحوية في 
 وفيو ثالثة مباحث:

 اؼببحث األول: العلل النحوية يف اؼبرفوعات
 وفيو ستة مطالب:

 رب.اػباؼببتدأ أو اؼبطلب األول: علة العامل يف رفع 
 اؼبطلب الثاين: علة الرفع على اػبربية يف )زيٌد خلُفك(.
 اؼبطلب الثالث: علة عمل )إن ( وأخواهتا الرفع يف اػبرب.

 اؼبطلب الرابع: علة رفع الفاعل ونائب الفاعل.
اؼبطلب اػبامس: علة رفع اؼبعطوف على ؿبل اسم )إن ( و)لكن ( دون 

 أخواهتما.
 العطف على اؼبوضع يف )إن ( قبل ؾبيء اػبرب. اؼبطلب السادس: علة امتناع

 .اؼببحث الثاين: العلل النحوية يف اؼبنصوبات
 وفيو تسعة مطالب:

 اؼبطلب األول: علة ضبل النصب على اعبر يف صبع اؼبؤنث الساِل.
  اؼبطلب الثاين: علة عمل )إن ( وأخواهتا النصب يف االسم.

 عول معو. اؼبطلب الثالث: علة عمل الفعل يف اؼبف
 اؼبطلب الرابع: علة عمل الفعل يف اؼبفعول ألجلو. 

 اؼبطلب اػبامس: علة وجوب ارباد عامل اغبال وصاحبها. 
اؼبطلب السادس: علة جواز القياس على اؼبصادر اؼبنكرة الواقعة أحوااًل إذا 

 تنو ع هبا الفعل.
 مسألتان: اؼبطلب السابع: علة جواز النصب على اغبال يف اؼبعر ف, وفيو 
 )أل(.ـاؼبسألة األوىل: علة جواز النصب على اغبال يف اؼبعرف ب

 اؼبسألة الثانية: علة جواز النصب على اغبال يف اؼبعرف باإلضافة.
 اؼبطلب الثامن: علة اختيار النصب على التمييز يف البيت: 

  َوُصـــــــــُدورًاَحـــــــــىت  َذَىـــــــــْ َ َكاَلِكـــــــــاًل   َمَشــَق اؽبَــواِجُر غبََْمُهــن  َمــَع الس ــَرى
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 اؼبطلب التاسع: علة وجوب النصب على الظرفية يف )ىذا سواَءك(.
 .اؼببحث الثالث: العلل النحوية يف اجملرورات

 وفيو شبانية مطالب:
 اؼبطلب األول: علة منع الفصل بُت اؼبتضايفُت بغَت الظرف.

 اؼبطلب الثاين: علة امتناع )اغبسن وجٍو(.
ع اعبر على البدلية يف )أنا ابُن التارِك البكريِّ اؼبطلب الثالث: علة امتنا 
 بشٍر(.

اؼبطلب الرابع: علة ترجيح اعبر يف الكاف يف )ىم الضاربوك(, و)مها 
 الضارباك(.
 .باإلضافة يف )إياك نفِسك( ك()نفسِ جر اؼبطلب اػبامس: علة امتناع 

 .على اعبواز يف باب النعتاؼبطلب السادس: علة جواز اعبر 
 سابع: علة امتناع تقدير اعبر يف الضمَت يف )لوالك, ولوالي(.اؼبطلب ال

 اؼبطلب الثامن: علة امتناع العطف على الضمَت اجملرور إال بإعادة اعبار. 
 األسماء بناء العلل النحوية فيالفصل الثاني: 

 وفيو تسعة مباحث:
 اؼببحث األول: علة بناء اسم اإلشارة )أوالِء(.

 ء )أي ( اؼبوصولة.اؼببحث الثاين: علة بنا
 .ما كان على وزن )ِفعال( من أظباء أفعال األمراؼببحث الثالث: علة بناء 

 اؼببحث الرابع: علة بناء )أمِس( .
 اؼببحث اػبامس: علة بناء )قبُل( و)بعُد(.

 اؼببحث السادس: علة بناء اؼبركبات.
 اؼببحث السابع: علة بناء اؼبنادى اؼبفرد اؼبعرفة.

 : علة بناء )يا ابَن أُم ( و)يا ابن عم (.اؼببحث الثامن
 اؼببحث التاسع: علة بناء اسم )ال( النافية للجنس, إذا كان مفرًدا نكرة.
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 األسماء وتنكيرها النحوية في تعريفالفصل الثالث: العلل 
 وفيو شبانية مباحث:

 اؼببحث األول: علة اعتبار أظباء األجناس معرفة. 
 اؼببحث الثاين: علة ؾبيء اسم )كان( نكرة, وخربىا معرفة.

 اؼببحث الثالث: علة تعريف )ُبكرة( و)غدوة(. 
 اؼببحث الرابع: علة امتناع نداء ما فيو )أل(.

 اؼببحث اػبامس: علة امتناع توكيد النكرة باؼبعرفة. 
 اؼببحث السادس: علة وجوب تعريف )البت ة(, يف )ال أفعلو البت ة(. 

 اؼببحث السابع: علة تنكَت )ما( التعجبية.
 . وتنكَته الضمَت الغائب العائد إىل نكرة اؼببحث الثامن: علة تعريف

 هاجمعو  األسماء تثنيةلفصل الرابع: العلل النحوية في ا
 وفيو طبسة مباحث:

 اؼببحث األول: علة اإلعراب باغبروف يف اؼبثٌت وصبع اؼبذكر الساِل.
 جعل األلف عالمة للرفع دون النصب يف اؼبثٌت.  اؼببحث الثاين: علة

 اؼببحث الثالث: علة زيادة النون يف اؼبثٌت وصبع اؼبذكر الساِل. 
 اؼببحث الرابع: علة التثنية يف )لبيك, وسعديك, وحنانيك(, وامتناع اعبمع فيها.

اؼببحث اػبامس: علة جواز إجراء اغبكاية على وجوه اإلعراب يف اؼبثٌت وصبع 
 كر الساِل.اؼبذ 
 .الباب الثاني: العلل النحوية في األفعال • 

 وفيو ثالثة فصول:
 الفصل األول: العلل النحوية في المبني من األفعال

 وفيو طبسة مباحث:
 اؼببحث األول: علة اشتقاق الفعل من اؼبصدر.

 ل.افعألأصالً لبناء جعل الاؼببحث الثاين: علة 
 اضي على اغبركة.اؼببحث الثالث: علة بناء الفعل اؼب

 اؼببحث الرابع: علة بناء اؼبضارع اؼبتصل بنوين النسوة والتوكيد.
 اؼببحث اػبامس: علة فعلية )نِْعَم, وبِْئَس(.
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 المعربالمضارع ي الفصل الثاني: العلل النحوية ف
 وفيو شبانية مباحث:

 .ضارعألول: علة امتناع اعبر يف اؼباؼببحث ا
 . ضارعمل عوامل األظباء يف اؼباؼببحث الثاين: علة امتناع ع

 اغباضر. زمناؼببحث الثالث: علة داللة الفعل اؼبضارع على ال
 .باغبروفالفعل اؼبضارع إعراب اؼببحث الرابع: علة 

 .ضارعاؼببحث اػبامس: علة إعمال عوامل اعبزم يف اؼب
 اؼببحث السادس: علة اعتبار الشرط اؼبقدر ىو عامل اعبزم يف جواب الطلب.

 حث السابع: علة امتناع اعبزم يف جواب النفي.اؼبب
 اؼببحث الثامن: علة إعراب اؼبعتل اآلخر باغبذف يف اعبزم.

 الفصل الثالث: العلل النحوية في التعدية واللزوم
 وفيو ستة مباحث:

 اؼببحث األول: علة تعدية الفعل ولزومو.
فعل اؼبتعدي إىل اؼببحث الثاين: علة جواز االقتصار على اؼبفعول األول يف ال

 ثالثة. 
 اؼببحث الثالث: علة اللزوم يف: )ذىبُت الشاَم( والتعدية يف: )دخلُت البيَت(.

 اؼببحث الرابع: علة تعدية الفعل إىل ثالثة مفاعيل. 
اؼببحث اػبامس: علة قوة عمل اؼبصدر معر فًا أو ماضًيا, وامتناع عمل اسم الفاعل 

 معر فًا أو ماضًيا.
 دس: علة كون الفعل مع األداة ناصًبا للمستثٌت.اؼببحث السا

 .الباب الثالث: العلل النحوية في الحروف •
  :وحد, وىو وفيو فصل

 العلل النحوية في األحكام المتعلقة بالحروف
 مباحث: شبانيةوفيو 

 بناء اغبروف. التعليل النحوي يفاؼببحث األول: 
(.اؼببحث الثاين:   علة حرفية )ُرب 
علة امتناع عمل )إْن( اؼبخففة, ووجوب عمل )أْن( اؼبخففة يف الث: اؼببحث الث
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 األظباء.
 )لكْن( يف اإلجياب. ـعلة امتناع العطف باؼببحث الرابع: 

 .والعلة يف ذلك )لن(حقيقة اؼببحث اػبامس: 
علة إعمال )ما( عمل )ليس( عند اغبجازيُت, وإمهاؽبا عند اؼببحث السادس: 

 التميميُت.
 علة إعمال )الَت( يف اغبُت خاصة.بع: اؼببحث السا

 ( لنداء اؼبتوسط.يْ علة اعتبار )أَ اؼببحث الثامن: 
 .جمللرابع: العلل النحوية في الالباب ا •

 وفيو ثالثة فصول:
 الفصل األول: العلل النحوية في التقديم والتأخير

 وفيو اثنا عشر مبحثًا:
 أنا( على التقدمي والتأخَت. اؼببحث األول: علة إعراب )قائٌم زيٌد( و)سبيمي  

اؼببحث الثاين: علة جواز تقدمي خرب )كان( عليها وعلى اظبها, وامتناع تقدمي خرب 
 )ليس( عليها. 

  اؼببحث الثالث: علة امتناع تقدم خرب )إن ( عليها أو على اظبها.
 اؼببحث الرابع: علة جواز اإللغاء يف التأخَت والتوسط يف )ظن ( وأخواهتا. 

 بحث اػبامس: علة امتناع تقدمي معمول اؼبصدر عليو. اؼب
 اؼببحث السادس: علة امتناع تقدمي معمول اسم الفعل عليو.

اؼببحث السابع: علة جواز تقدمي اغبال على صاحبها, وامتناع تقدمي الصفة على  
 اؼبوصوف. 

 ور.اؼببحث الثامن: علة امتناع تقدم اغبال على عاملها الظرف أو اعبار واجملر 
 اؼببحث التاسع: علة امتناع تقدمي التمييز على عاملو.

 اؼببحث العاشر: علة امتناع تقدم اؼبستثٌت يف أول الكالم. 
  اؼببحث اغبادي عشر: علة امتناع تقدم الفاعل على الفعل. 

 اؼببحث الثاين عشر: علة اعتبار اعبواب للمتقدم من الشرط أو القسم.
 
 



 املقدمة التعليل النحوي عند الرماني  
 

  
 

01 

 ة في الحذفالفصل الثاني: العلل النحوي
 وفيو تسعة مباحث:

اؼببحث األول: علة امتناع دخول الفاء يف خرب اسم الفاعل إذا كان صلة )أل( إال 
 على تقدير حذف اػبرب. 

اؼببحث الثاين: علة اقتصار حذف اػبرب يف باب )إن ( على الظرف أو اعبار 
 واجملرور. 
 بعد )لوال(. أو حذفو اػبرب ذكراؼببحث الثالث: علة 

 بحث الرابع: علة تقدير احملذوف يف عامل اؼبنادى. اؼب
اؼببحث اػبامس: علة جواز حذف حرف النداء من الَعَلم, وامتناعو من النكرة, 

 واسم اإلشارة. 
 اؼببحث السادس: علة تقدير اغبذف والتعويض يف )اللهم (.
 اؼببحث السابع: علة عدم جواز حذف اؼبتبوع وإبقاء التابع.

 ن: علة التقدير على حذف الفاء يف )إْن أتيتٍت آتيك(.اؼببحث الثام
 اؼببحث التاسع: علة وجوب حذف فعل القسم إذا ذُكر اؼبقسم بو.

 الفصل الثالث: العلل النحوية في اإلضمار
 وفيو سبعة مباحث:

 يف )أأنَت عبُداهلل كلمتو(.  تقديراؼببحث األول: علة عدم ال
 ضمار يف )أزيًدا أخاه تضربو(.اؼببحث الثاين: علة جواز النصب واإل

 اؼببحث الثالث: علة وجوب إضمار الفعل وجوازه يف التحذير.
 اؼببحث الرابع: علة وجوب إضمار العامل فيما جرى ؾبرى اؼبصدر يف الدعاء.

 إلضمار يف البيت:لاؼببحث اػبامس: علة ترجيح الرفع 
 اْلِبَغـــــــــاِل َوْأْحـــــــــالُم اْلَعَصـــــــــاِفَتِ  ِجْســـــــــمُ   ال بَْأَس بِاْلَقْوِم ِمْن طُوٍل َوِمْن ِعَظمٍ 

 

 يف )نِْعَم وبِْئَس(.إذا ذكر التمييز  الفاعلإضمار اؼببحث السادس: علة 
اؼببحث السابع: علة اعتبار الناصب للفعل اؼبضارع )أْن( اؼبضمرة بعد الم اعبر 

 .(حىت)و
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 .الباب الخامس: منهج الرماني في التعليل النحوي وتقويمه •
 ة فصول:وفيو أربع

 الفصل األول: خصائص التعليل النحوي عند الرماني.
 الفصل الثاني: أنواع العلل النحوية عند الرماني.

 الفصل الثالث: التأثُّر والتأثير
 وفيو مبحثان:

 اؼببحث األول: تأث ر الرماين دبن سبقو.
 اؼببحث الثاين: تأثَت الرماين فيمن أتى بعده.

 الرماني في تعليله النحويالفصل الرابع: تقويم منهج 
 وفيو مبحثان:

 اؼببحث األول: مميزات منهجو.
 اؼببحث الثاين: اؼبآخذ عليو.

 الخاتمة: •
وفيها أىم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث, والتوصيات اليت على 

 ضوئها. 
 الفهارس الفنية: •
 فهرس اآليات القرآنية. •
 فهرس األحاديث. •
 فهرس الشعر. •
 فهرس األعالم . •
 فهرس األماكن. •
 ثبت اؼبصادر واؼبراجع. •
 فهرس اؼبوضوعات. •
 فهرس الفهارس. •
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  الدراسةالدراسة  إجراءاتإجراءات

 الدراسة يف النقاط اآلتية: إجراءاتديكن إجياز 
أواًل: وضع عنوان للمسألة اليت علل فيها الرماين للحكم النحوي وفق ما ىو مبُت 

 يف اػبطة. 
 الرماين يف اؼبسألة.ثانًيا: ذكر نص 

 .شرح تعليل الرماين كما ورد يف النصثالثًا: 
مع توضيح األصول النحوية  اعلمي   ا, وتوضيحو توضيحً مناقشة تعليل الرماينرابًعا: 

 اليت اعتمد عليها. 
خامًسا: ذكر من اعتمد ىذا التعليل, ومن خالفو, وموازنتو بآراء النحاة اؼبتقدمُت 

 واؼبتأخرين.
 عزو اآليات القرآنية إىل سورىا, وذكر أرقامها, وكتابتها بالرسم العثماين.  سادًسا:

ا أو مصادرىا.  سابًعا: نسبة القراءات القرآنية إىل أصحاهبا, وزبرجيها من مظاهنِّ
ا أو مصادرىا.  ثامًنا: زبريج األحاديث واآلثار من مظاهنِّ
ا أو مصادرىا.تاسًعا: نسبة األبيات إىل قائليها, وذكر حبورىا, وتوث  يقها من مظاهنِّ
 .-ما أمكن ذلك-عاشرًا: توثيق آراء العلماء اؼبنسوبة إليهم من كتبهم

 اغبادي عشر: الًتصبة لألعالم غَت اؼبشهورين ترصبة موجزة.
 الثاين عشر: تفسَت الكلمات الغريبة, واؼبصطلحات العلمية, واألماكن والبلدان

 تعريًفا موجزًا.
, وعالمات الًتقيم, وضبط ما حيتاج إىل ام بقواعد اإلمالءلث عشر: االلتز الثا

 ضبط.
 الرابع عشر: تذييل البحث بالفهارس الالزمة على النحو اؼببُت يف اػبطة.

ويف اػبتام أشكر اهلل تعاىل على توفيقو وحسن رعايتو ومنِّو وكرمو, كما أتقدم  
 عمار ور ؿبمد عبد اغبيخبالص الشكر والتقدير لشيخي وأستاذي فضيلة األستاذ الدكت

ساِل, الذي تفضل مشكورًا باإلشراف على ىذه الرسالة, ومنحٍت الشيء الكثَت من 
جهده ووقتو, وتفضل علي  بآرائو وخالصة ذباربو, سعًيا إىل إخراج ىذه الرسالة على 

 الوجو اؼبطلوب, فجزاه اهلل عٍت خَت اعبزاء.
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ان لقسم الدراسات العليا بكلية اللغة كما ال يفوتٍت أن أتقدم جبزيل الشكر والعرف
العربية باعبامعة اإلسالمية الذي أتاح يل ولزمالئي فرصة مواصلة الدراسات العليا 

 والتحصيل العلمي, يف رحاب اؼبدينة النبوية.
كما أتقدم بالشكر والدعاء لوالدي الكرديُت اغببيبُت على حرصهما على إجناز 

دعواهتما الصادقة, فجزامها اهلل عٍت خَت اعبزاء, ىذا البحث, وسؤاؽبما اؼبستمر, و 
 ووفقٍت إىل برمها واإلحسان إليهما.

انشغايل, والوقوِف  والشكر موصول كذلك إىل أسريت الكردية لتفهمها وتقديرىا
 ىذه الرسالة. قد م يل يد العون إلجناح جبانيب, وزبفيف العبء عٍت, ولكل من
ة جهدي, فإن أصبت فبتوفيق اهلل وتسديده, وأخَتًا فقد بذلت يف حبثي ىذا غاي

وإن أخطأت فحسيب أنٍت حاولت, وعذري أنٍت أجتهد, وأستغفر اهلل وأتوب إليو, 
 وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالًصا لوجهو الكرمي, وأن يتقبلو مٍت.

 وآخر دعوانا أن اغبمد هلل رب العاؼبُت,
 لو وصحبو أصبعُت.وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آ
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  التنهًد

 الرمانٌ والعلة النحىية

 

 

 :انمبحثوفيــه 

علٌ بن عًسِ الرمانٌ حًاته وآثاره ومكانته العلمًُ وكتابهه     املبحث األول :املبحث األول :

  بإجياز. ،شرح كتاب سًبىيه
  بإجياز. ((نظرَ تارخيًُ)) نشأَ العلل النحىيُ وتطىرها  الثانٌ:الثانٌ:  املبحث
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 املبحث األول

 علٌ بن عًسى الرمانٌ

 حًاته وآثاره ومكانته العلنًة

 بإجياز ،وكتابه: شرح كتاب سًبىيه 
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  : املبحث األول :املبحث األول  

 علٌ بن عًسى الرمانٌ حًاُته وآثاُره ومكانُته العلنًُة

 بإجياز. ،وكتاُبه: شرح كتاب سًبىيه

 أواًل: حياتُو:
 اسُمو ونسُبو وكنيُتو: - أ

وكنيتو أبو اغبسن, ويُعرؼ أيًضا  (ٔ)علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل الرماين ىو
, وىذه (ٙ), وىو بالرُّماينّْ أشهر(٘)وبالبغدادي (ٗ), وباعبامع(ٖ), وبالورَّاؽ(ٕ)باإلْخِشيدي

, وىو (ٚ)النسبة هبوز أف تكوف إىل )الرُّّماف( وبيِعو, أو إىل )َقصِر الرّماف( دبدينة واِسط
 .حاألرج

 مولُده ونشأتُو: - ب
, وفيها نشأَ (ٜ)ىػ(ٜٕٙ, وكاف مولُده ببغداد سنة )(ٛ)أصلو من )ُسرَّ َمن رََأى(

, وكاف يعيش (ٓٔ)واستوطن, وغايُة ما يُعَرؼ عنو أنو كاف منقطًعا للتدريس والتأليف
 .(ٔٔ)عيشَة الرّْضا, والقناعة بالرّْزؽ اليسَت

                                                           

, نزىة األلباء ٖٔ-ٖٓ, تاريخ العلماء النحويُت ٔٓٔتنظر ترصبتو يف: الفهرست ص  (ٔ) 
, إشارة التعيُت ٖٜٔ-ٜٔٔ/ٗ, معجم األدباء ٜٕٙ-ٜٕٗ/ٕاه الرواة , إنبٖٕ٘-ٖٖٕ
 .ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٕ, بغية الوعاة ٗ٘ٔ, البلغة ٕٕٕ-ٕٕٔ

 .ٓٛٔ/ٕ, بغية الوعاة ٜٔٔ/ٗينظر: معجم األدباء  (ٕ)
 .ٕٓٔينظر: طبقات النحويُت واللغويُت ص  (ٖ)
 .ٙٔٔينظر: فرؽ وطبقات اؼبعتزلة ص  (ٗ)
 .ٕٓٔص ينظر: طبقات النحويُت  (٘)
 .ٓٛٔ/ٕينظر: البغية  (ٙ)
 .ٜٜٕ/ٖينظر: وفيات األعياف  (ٚ)
 .ٔٓٔينظر: الفهرست ص  (ٛ)
 .ٜٕٙ-ٜٕٗ/ٕ, إنباه الرواة ٖٕ٘-ٖٕٗ, نزىة األلباء ٔٓٔينظر: الفهرست ص  (ٜ)
 .ٛ٘ٔ/ٖينظر: اإلمتاع واؼبؤانسة  (ٓٔ)
 .ٙٔٔينظر: فرؽ وطبقات اؼبعتزلة ص  (ٔٔ)
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 وفاتُو:  - ت
, (ٔ)ىػ(ٖٗٛليلة اغبادي عشر من شهر صُبادى األوىل سنة ) ُتويفّْ الرُّمَّاينُّ بِبغدادَ 

 .(ٖ)ىػ(ٖٚٚ, عند قرِب أيب علي الفارسي )ت(ٕ)عن شباٍف وشبانُت سنة, وُدِفن يف الشُّونيزيَّة
 شيوُخو: - ث

 أخذ الرُّماين العلم عن أبرز علماِء عصره, ومنهم:
(, قرأ عليو كتاب ىػٖٔٔالزَّجَّاج, أبو إسحاؽ إبراىيم بن السَّريّْ بن سهل )ت  -ٔ

 .(ٗ)سيبويو
 .(٘)ىػ(, قرأ عليو كتاب سيبويوٖٙٔابن الَسرَّاج, أبو بكر ؿبمد بن السَّريّْ )ت  -ٕ
, وقد (ٙ)(ٖٚٔابن ُشَقَت, أبو بكر أضبد بن اغبسن بن العباس البغدادي )ت  -ٖ

 .(ٚ)صرح الرماين باألخذ منو يف شرحو على )الكتاب(
  .(ٛ)ىػ(ٕٖٔألزديُّ البصريُّ )ت ابن ُدريد, أبو بكر ؿبمد بن اغبسن ا -ٗ
ابن ؾُباىد, أبو بكر أضبد بن موسى بن العباس البغداديُّ, شيخ الُقرَّاء يف زمانو  -٘

 .(ٓٔ)بذلك يف شرحو على )الكتاب( صرح , أخذ عنو القراءة, وقد(ٜ)ىػ(ٕٖٗ)ت 
 ىػ(, لزمو الرماينٕٖٙابن اإلخِشيد, أبو بكر أضبد بن علي, اؼبتكلّْم, اؼبعتزيل )ت  -ٙ

 .(ٔٔ)حىت ُعِرؼ باإلخشيدي, وعنو أخذ علم الكالـ ومذىب االعتزاؿ
                                                           

 .ٜٕٗ/ٕ, إنباه الرواة ٖٕ٘ينظر: نزىة األلباء  (ٔ)
 .ٖٗٚ/ٖوىي مقربة يف اعبانب الغريب من بغداد. ينظر: معجم البلداف  (ٕ)
 .ٛٙٔ/ٗ, النجـو الزاىرة ٖٖٗ/ٔٔينظر: البداية والنهاية  (ٖ)
 .ٖٓينظر: تاريخ العلماء النحويُت ص  (ٗ)
 .ٖٓينظر: اؼبرجع السابق ص  (٘)
 .ٛٛٔ-ٚٛٔينظر: نزىة األلباء ص  (ٙ)
 بتحقيق الدكتور اؼبتويل الدمَتي .ٚ٘ٚٔ-ٙ٘ٚٔر: شرح الكتاب ص ينظ (ٚ)
 .ٜٕٗ/ٕ, إنباه الرواة ٖٛٔينظر: نزىة األلباء ص  (ٛ)
 .ٓ٘ينظر: الفهرست ص  (ٜ)
 بتحقيق الدكتور اؼبتويل الدمَتي .ٓٚٚٔشرح الكتاب ص  ينظر: (ٓٔ)
 .ٜٔٔ/ٗ, معجم األدباء ٖٕٔ,ٕٓٔينظر: الفهرست ص  (ٔٔ)
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ىػ(, روى عنو ديواف اؽبُذليُت ٖٖٖأبو بكر أضبد بن ؿبمد بن عاصم اغبُْلواين )ت   -ٚ
 .(ٔ)بشرح السكَّري

 أقرانُو: - ج
 .(ٕ)الرُّماين معدوٌد يف طبقة السَّْتايف والفارسي

اهلل بن اؼبرزُباف, أخذ عن الزجاج وابن أما السَّْتايف فهو: أبو سعيد اغبسن بن عبد 
َرماف وابن دريد وابن ؾباىد, كاف إماًما يف النحو واللغة والفقو والشعر  السراج وَمبػْ

 والعروض والقرآف واغبديث والكالـ واغبساب واؽبندسة.
وكاف ثِقًة, َديػًّْنا, زاىًدا, ورًِعا, أصبعت كتب الًتاجم على أنو كاف ذا صفاٍت 

مات امة, شرَح كتاَب سيبويو, اٍؿ كريبة, وكاف معظًَّما لدى اػباصة والعضبيدة, وخص
 .(ٖ)ىػ(ٖٛٙببغداَد سنة )

وأمَّا الفارسي فهو: أبو اغبسن بن أضبد بن عبد الغفار, استوطن بغداد, وأخذ عن 
َرماف وابن اػبيَّاط, وناؿ الفارسيُّ اغبظوة عند سيف الدولة  الزَّجَّاج وابن السَّراج وَمبػْ

 غبمداين حبلب, وعند عُضد الدولة البُػَويهي بفارس.ا
ُأخطئ يف طبسُت مسألًة يف »وكاف شديَد العناية بالقياس, حىت ُحِكي عنو قولو: 

 .(ٗ)«اللغة, وال أخطئ يف مسألٍة واحدٍة من القياس
وكاف واِجًدا على بعض أقرانو كالسَتايف والرماين, من مؤلفاتو: اإليضاح والتكملة, 

, والبغداديات, واغبلبيات, ومات اتعلى كتاب سيبويو, واؼبسائل العسكريوتعليقو 
 . (٘)ىػ(ٖٚٚببغداد سنة )

                                                           

 .ٛشعار اؽبذليُت )اؼبقدمة( ص رح أينظر: ش (ٔ)
 .ٓٛٔ/ٕ, بغية الوعاة ٜٔٔ/ٗ, معجم األدباء ٕٓٔينظر: طبقات النحويُت واللغويُت ص  (ٕ)
, نزىة األلباء ص ٜٔٔ, طبقات النحويُت واللغويُت ص ٖٜتنظر ترصبتو يف: الفهرست ص  (ٖ)

 . ٖٓ٘-ٖٛٗ/ٔ, إنباه الرواة ٜٕٕ-ٕٕٚ
 .ٖٚٔينظر: نزىة األلباء ص  (ٗ)
, نزىة األلباء ص ٕٓٔ, طبقات النحويُت واللغويُت ص ٜ٘تنظر ترصبتو يف: الفهرست ص  (٘)

 .ٖٓٔ-ٖٛٓ/ٔ, إنباه الرواة ٖٖٕ-ٕٖٕ
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 تالميُذه: - ح
 يف إماًما صار حىت اتسعت ثقافُة الرماين, وتنوَّعت معارفو, وبرع يف كثَت منها,

 .(ٔ)عنو إمالءً  معظمها أخذ اليت مؤلفاتو وكثرت ؾبلسو, وتعاظم والكالـ, واالعتزاؿ العربية
 فممن أخذ عن الرماين:

 .(ٕ)ىػ(ٖٚٛأبو القاسم عبيد اهلل بن ؿبمد بن َجْرو األسدي )ت  -ٔ
, صرح باألخذ عنو يف كتابو: (ٖ)ىػ(ٜٖٔأبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي )ت  -ٕ

  .(ٗ))تفسَت اؼبسائل اؼبشكلة يف أوؿ اؼبقتضب(
أخذ عن الرماين, , (٘)ىػ(ٓٓٗأبو حياف التوحيدي, علي بن ؿبمد بن العباس )ت  -ٖ

 .(ٙ)وكاف يصفو بأنو "الشيخ الصاحل"
 .(ٚ)ىػ(ٓٓٗعبد الباقي بن ؿبمد بن بانيس النحوي )ت  -ٗ
 .(ٛ)ىػ(ٙٓٗأبو طالب أضبد بن بكر الَعْبدي )ت  -٘
ىػ(, كاف ٖٔٗأبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن النعماف, اؼبعروؼ بابن العلم )ت  -ٙ

 .(ٜ)شيخ الرافضة يف عصره, حضر ؾبلس الرماين
 .(ٓٔ)ىػ(٘ٔٗأبو القاسم الدقيقي, علي بن عبد اهلل بن الدقَّاؽ )ت  -ٚ
 .(ٔٔ)ىػ(ٕٔٗأبو اغبسن بن القارح, علي بن منصور بن طالب اغبليب ) -ٛ

                                                           

 .ٖٕ٘-ٖٖٕ, نزىة األلباء ٖٔ-ٖٓ, تاريخ العلماء النحويُت ٛٛينظر: الفهرست ص  (ٔ)
 .ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٕ, البغية ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٕ)
 .ٗٛ٘/ٔة ينظر: البغي (ٖ)
 .ٕٛٔ, ٕ٘ٔ, ٚٔينظر: ص  (ٗ)
 .ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٕينظر: البغية  (٘)
 .ٕٛٔ,ٛٓٔ/ٔينظر: اإلمتاع واؼبؤانسة  (ٙ)
 .٘٘ٔ/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٚ)
 .ٜٛٔ/ٔ, البغية ٕٚٗ-ٕٙٗينظر: نزىة األلباء ص  (ٛ)
 .ٖٚ-ٕٚ, الرماين النحوي ص ٖٕٔ/ٖينظر: تاريخ بغداد  (ٜ)
 .ٛٚٔ/ٕ, البغية ٖٔالنحويُت ص  ينظر: تاريخ العلماء (ٓٔ)
 .ٕٚٓ/ٕ, البغية ٖٖٗ-ٖٖٔ/ٗينظر: معجم األدباء  (ٔٔ)
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ىػ(, قرأ على الرماين كتاب ٕٗٗأبو القاسم علي طلحة بن كرداف النحوي )ت  -ٜ
 .(ٔ)سيبويو

ب )التبصرة أبو ؿبمد عبد اهلل بن علي بن إسحاؽ الصيمري النحوي, صاح -ٓٔ
 .(ٖ), نص فيو على أخذه عن الرماين(ٕ)والتذكرة(

أبو ؿبمد اغبسن بن ؿبمد بن علي بن رجاء اللغوي اؼبعروؼ بابن الدىاف )ت  -ٔٔ
 .(ٗ)ىػ(ٚٗٗ

 .(٘)ىػ(ٚٗٗأبو القاسم علي بن احملسن التنوخي )ت  -ٕٔ
أبو اغبسن ىالؿ بن احملسن بن إبراىيم بن ىالؿ الكاتب, كاف صابئا مث أسلم  -ٖٔ

 .(ٙ)(ٛٗٗ)ت 
 .(ٚ)ىػ(ٗ٘ٗأبو ؿبمد اغبسن بن علي بن ؿبمد اعبوىري )ت  -ٗٔ
ىػ(, من ٓٙٗأبو اغبسن ؿبمد بن عبد اهلل بن ضبداف الدلفي العجلي )ت  -٘ٔ

 .(ٛ)أصحاب الرماين
 . (ٜ)أبو الغنائم ؿبمد بن أضبد بن عمر اػبالؿ اللغوي -ٙٔ

  

  

                                                           

 .ٕ٘ٛ-ٕٗٛ/ٕ, إنباه الرواة ٖ٘ٔ-ٕٖٔ/ٗينظر: معجم األدباء  (ٔ)
 .ٜٗ/ٕ, البغية ٖٕٔ/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٕ)
 .ٖٗ٘, ٖ٘ٔ/ٔينظر: التبصرة والتذكرة  (ٖ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ, البغية ٜٖٖ/ٔينظر: إنباه الرواة  (ٗ)
 .ٜٕٗ/ٕ, إنباه الرواة ٕٕٓ-ٕٕٔ/ٗينظر: معجم األدباء  (٘)
 .ٔٓٙ-ٜٜ٘/٘, معجم األدباء ٕٚ٘-ٕٙ٘ينظر: نزىة األلباء ص  (ٙ)
 .ٜٜٕ/ٖ, وفيات األعياف ٜٕٗ/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٚ)
 .ٕٛٔ/ٔ, البغية ٖٚٗ/٘ينظر: معجم األدباء  (ٛ)
 .ٖٚ/ٔ, البغية ٖٗٔ/٘ينظر: معجم األدباء  (ٜ)
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 مذىُبو العقدي: - خ
, أخذ االعتزاؿ (ٔ), بل من األئمة فيهمأطبق اؼبًتصبوف على أف الرماين كاف معتزليِّا

, ولو يف ؾباؿ االعتزاؿ مصنفات كثَتة, (ٕ)عن أستاذه )ابن اإلخشيد(, حىت ُنِسب إليو
 .(ٖ)منها: كتاب )مقالة اؼبعتزلة(, وكتاب )صنعة االستدالؿ(, وكتاب )الرُّؤية(

ننا إىل قاؿ التنوخي: وفبن ذىب يف زما»واختلفوا يف تشيعو, قاؿ ياقوت اغبموي: 
من اؼبعتزلة أبو اغبسن علي بن  أفضُل الناس بعد رسوؿ  -عليو السالـ-أفَّ عليِّا 

 .(ٗ) «عيسى النحوي اؼبعروؼ
, وقيل (٘)«وكاف يتشيَّع ويقوؿ: عليّّ أفضُل الصحابة»وقاؿ عنو بعض اؼبًتصبُت: 

, وللرماين (ٚ), وذكر السيوطي أنو كاف مع اعتزالو متشيًعا(ٙ)عنو أيًضا: "معتزيل رافضي"
 .(ٛ)كتاب اظبو: )تفضيل علي(, وكتاب: )اإلمامة(

أفَّ مصنفاتو يف التشيُّع مل يكن يقوؿ ّٔا, »غَت أفَّ ابن الندمي اؼبعاصر للرماين ذكر: 
وإمبا صنفها َتقيَّة؛ ألجل انتشار مذىب التشيُّع يف ذلك الوقت, وذكر لو مع السَّري 

 .(ٜ)«الرَّفاء حكاية مشهورة يف ذلك
مصنفاتو يف التشيع مل يكن  فَّ إ»وىذا القوؿ فيو نظر من عدة أوجو: أوؽبا قولو: 

بو معتزلة بغداد , ولو حبثنا يف ىذه اؼبسألة لوجدنا أف تفضيل علي كاف يقوؿ «يقوؿ ّٔا
فَّ ىناؾ َمن يصنّْف معتزلة إ, مث (ٓٔ)كما ىو يف سائر أقوالو وآرائو  ا بغداديً والرماين معتزاًل 

                                                           

 .ٜٕٗ/ٕ, إنباه الرواة ٜٔٔ/ٗ, معجم األدباء ٖٕٗينظر: نزىة األلباء ص  (ٔ)
 .ٕٙٗينظر: الفهرست ص  (ٕ)
 .ٜٕ٘/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٖ)
 .ٜٔٔ/ٗينظر: معجم األدباء  (ٗ)
 .ٖٖٗ٘/ٙٔينظر: سَت أعالـ النبالء  (٘)
 .ٜٗٔ/ٖينظر: ميزاف االعتداؿ  (ٙ)
 .ٔٛينظر: طبقات اؼبفسرين ص  (ٚ)
 .ٜٕٙ/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٛ)
 .ٛ٘, الرماين النحوي ص ٙينظر: ملحق الفهرست ص  (ٜ)
 .ٙ٘ينظر: الرماين النحوي ص  (ٓٔ)
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الزيدية, ويعدُّىم الفرقة الرابعة من فرؽ الزيدية, ويقولوف: إفَّ علياً أفضل الناس بغداد من 
, ال يسبقو بالفضل أحٌد من األمة, ويروف بأفَّ إمامَة اؼبفضوؿ على بعد رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)الفاضل جائز
 والوجو الثاين: يف قولو: "وإمبا صنَّفها تقيَّة", ومن يطالع سَتة الرماين ويتمعَّن يف

قرأُت خبطّْ أيب »شخصيتو وصفاتو يستبعد ما ذكره ابن الندمي, قاؿ ياقوت اغبموي: 
وقد ذكر العلماء الذين -حياف التوحيدي يف كتابو الذي ألفو يف تقريظ اعباحظ 

فقاؿ: ومنهم علي بن عيسى الرماين, فإنو مل يُر مثلو قط, بال تقيَّة  -يفضلوف اعباحظ
استيحاش, علًما بالنحو, وغزارًة يف الكالـ, وبصرًا يف  وال رباٍش, وال امشئزاز وال

اؼبقاالت, واستخراًجا للعويص, وإيضاًحا للمشكل, مع تألٍُّو وتنزٍُّه, وديٍن ويقٍُت, 
 . (ٕ)«وفصاحٍة وفقاىٍة, وعفاٍؼ ونظافةٍ 

ه, وشدة فقره, يسلك كاف مع قلَّة ذات يد»وقيل يف زىده وورعو على فقره: 
  .(ٖ)«طريق اؼبروءة

فهل بعد كل ىذه األوصاؼ نقوؿ بأفَّ الرماين صنف كتبو تقية؟ ال أظن أفَّ ىذا 
 األمر ينسجم مع ما ذُِكر من شخصيتو وخصالو.

, حيث  (ٗ)ىػ(ٖٓٙوثالث ىذه األوجو: ما ذكره من قصتو مع السَّرّي الرفاء )ت 
س على باب كاف جارًا للرماين بسوؽ العطش, وكاف كثَتًا ما هبتاز بالرماين وىو جال

داره, فيستجلسو ووبادثو ويستدعيو إىل أف يقوؿ باالعتزاؿ, وكاف سري يتشيع, فلما 
 طاؿ ذلك عليو أنشد أبياتًا منها:

 (٘)الشرؼ العايل ّٔم وارتفاعو        عن ومعتزيل راـ عزؿ والييت
ذا ّٔذا البيت على أفَّ الرماين مل يكن متشيًعا, ولكن ى د. مازف اؼببارؾ فقد اعتضد

ألنو ىو  ؛فَّ السري نعت الرماين باالعتزاؿ فقطإالبيت ال يفصل يف اؼبسألة, حيث 
                                                           

 .ٖٖ/ٔينظر: التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع  (ٔ)
 .ٕٚ/ٗٔينظر: معجم األدباء  (ٕ)
 .٘ٙينظر: اؼبنية واألمل ص  (ٖ)
 .ٜٗٔ/ٜينظر: تاريخ بغداد  (ٗ)
 .ٛ٘, الرماين النحوي ص ٙينظر: ملحق الفهرست ص  (٘)
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الغالب عليو, وأما التشيع فكاف يسَتًا عنده, خبالؼ تشيع السري, فاؼبدى بينهما 
  .(ٔ)بعيد

فالرماين إذف كاف متشيعاً ولكنو مل يكن من اؼبغالُت يف التشيع, أي أنو مل يكن من 
ما ذىب إليو الدكتور مازف اؼببارؾ يف كتابو )الرماين النحوي( وىو أف  اإلمامية, وىذا

الرماين مل يكن من الشيعة اإلمامية, وأنو مل يتجاوز يف تشيعو القوؿ بتفضيل علي, مث 
 .(ٕ)سرد الدكتور اؼببارؾ قرائن ِعدَّة تدؿ على أفَّ الرماين مل يكن من الشيعة اإلمامية

  
 :: آثاُر الرمانيثانياً 

مفنتّّ يف علـو كثَتة من الفقو والقرآف والنحو والكالـ,  »فبا يوصف بو الرماين أنو: 
, ولقد ذباوزت مصنفاتو مائة كتاب, وفيما يلي ثبت ّٔا «كثَت التصرؼ والتأليف

 :(ٖ)حسب الفنوف, معتمًدا يف جل ذلك على ما ذكره القفطي يف )إنباه الرواة(
  علوم القرآن: - أ

 .األلفات يف القرآف -ٔ
 اعبامع يف علم القرآف, ويسمى أيًضا: تفسَت القرآف. -ٕ
 جواب ابن اإلخشيد يف علم القرآف. -ٖ
 جواب مسائل طلحة يف علم القرآف. -ٗ
 شرح معاين الزجاج. -٘
 غريب القرآف. -ٙ
 اؼبتشابو يف علم القرآف. -ٚ
 اؼبختصر يف علم السور القصار. -ٛ
 مسائل أيب علي بن الناصر يف علم القرآف. -ٜ

                                                           

 .ٜٖ. اؼبتويل الدمَتي, قسم الدراسة ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٔ)
 وما بعدىا. ٙ٘ينظر: الرماين النحوي ص  (ٕ)
 .ٜٕٙ-ٜٕ٘/ٕينظر:  (ٖ)
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 .(ٔ)آف, وىو مطبوعالنكت يف إعجاز القر  -ٓٔ
 العقيدة والفقو والكالم: - ب
 األخبار والتمييز.  -ٔٔ
 أدب اعبدؿ. -ٕٔ
 أدلة التوحيد. -ٖٔ
 اإلرادة. -ٗٔ
 األسباب. -٘ٔ
 استحقاؽ الذـ. -ٙٔ
 األظباء والصفات. -ٚٔ
 األصلح الصغَت. -ٛٔ
 األصلح الكبَت. -ٜٔ
 أصوؿ اعبدؿ. -ٕٓ
 أصوؿ الفقو. -ٕٔ
 األكواف. -ٕٕ
 األمايل. -ٖٕ
 اإلمامة. -ٕٗ
 األوامر. -ٕ٘
 ذبانس األفعاؿ. -ٕٙ
 ربرمي اؼبكاسب. -ٕٚ
 لتعليق.ا -ٕٛ
 تفضيل علّي. -ٜٕ
 هتذيب األصلح. -ٖٓ
 التوبة. -ٖٔ
 جوامع العلم, يف التوحيد. -ٕٖ

                                                           

ل يف بتحقيق ؿبمد خلف اهلل أضبد, والدكتور ؿبمد زغلوؿ سالـ, ربت عنواف: )ثالث رسائ (ٔ)
 إعجاز القرآف(, والرسالتاف األخرياف للخطايب وعبد القاىر اعبرجاين.
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 اغبظر واإلباحة.  -ٖٖ
 اغبقيقة وآّاز. -ٖٗ
 الرؤية. -ٖ٘
 الردُّ على الدىرية. -ٖٙ
 الردُّ على اؼبسائل البغداديات أليب ىشاـ اعببائي. -ٖٚ
 الردُّ على من قاؿ باألحواؿ. -ٖٛ
 الرسائل, يف الكالـ. -ٜٖ
 الرويَّة يف النقض على األشعري. -ٓٗ
 السؤاؿ واعبواب. -ٔٗ
 شرح األظباء والصفات أليب علي اعببائي. -ٕٗ
 شرح اؼبعونة, مل يتّم. -ٖٗ
 كتاب صغَت يف )الصفات(. -ٗٗ
 صفات النفس. -٘ٗ
 صنعة االستدالؿ, يشتمل على سبعة كتب. -ٙٗ
 كتاب يف )الطبائع(. -ٚٗ
 العلل. -ٛٗ
ٜٗ- .  العلـو
 العوض. -ٓ٘
 القياس. -ٔ٘
 ما هبوز على األنبياء وما ال هبوز. -ٕ٘
 اؼبباحث. -ٖ٘
٘ٗ- .  مبادئ العلـو
 الس ابن الناصر.ؾب -٘٘
 آّالس يف استحقاؽ الذْـّ. -ٙ٘
 مسائل ابن جايب. -ٚ٘
 مسائل أيب العالء. -ٛ٘
 مسائل أضبد بن إبراىيم البصري. -ٜ٘



 التمهًد التعلًل النحىٍ عند الرمانٌ
 

  
 

01 

 اؼبسائل يف اللطيف من الكالـ. -ٓٙ
 اؼبسائل واعبواب يف األصلح الواردة من مصر. -ٔٙ
 اؼبعرفة. -ٕٙ
 اؼبعلـو وآّهوؿ والنفي واإلثبات. -ٖٙ
 مقالة اؼبعتزلة. -ٗٙ
 اؼبنطق. -٘ٙ
 هاد.نقدات االجت -ٙٙ
 نقض استحقاؽ الذـ, يف الرد على أيب ىاشم. -ٚٙ
 نقض التثليث على وبِت بن عدي. -ٛٙ
 ُنَكت اإلرادة. -ٜٙ
 ُنَكت األصوؿ. -ٓٚ
 ُنَكت اؼبعونة بالزيادات البن اإلخشيد. -ٔٚ
 علوم العربية: -ج

 .(ٕ), وظباه القفطي االشتقاؽ اؼبستخرج(ٔ)االشتقاؽ الصغَت -ٕٚ
 االشتقاؽ الكبَت. -ٖٚ
 .(ٖ)أغراض كتاب سيبويو -ٗٚ
فاظ اؼبًتادفة اؼبتقاربة اؼبعٌت, مل تذكره اؼبصادر, وقد طبع طبعات آخرىا األل -٘ٚ

 فتح اهلل صاحل علي العمري, نشرتو دار الوفاء دبصر. د.بتحقيق 
 اإلهباز يف النحو. -ٙٚ
 .(ٗ)البالغة, مل تذكره اؼبصادر -ٚٚ
 التصريف. -ٛٚ
 هتذيب أبواب كتاب سيبويو. -ٜٚ

                                                           

 .ٔٓٔينظر: الفهرست ص  (ٔ)
 .ٜٕ٘/ٕ( ينظر: إنباه الرواة ٕ)
 .ٔٓٔينظر: الفهرست ص  (ٖ)
 .ٜ٘ينظر: الرماين النحوي ص  (ٗ)
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 السامرائي. اغبدود األصغر, وقد طبع بتحقيق الدكتور إبراىيم -ٓٛ
 اغبدود األكرب. -ٔٛ
اغبروؼ, واظبو يف كثَت من اؼبصادر )معاين اغبروؼ(, وقد نشر الدكتور  -ٕٛ

إبراىيم السامرائي رسالة صغَتة اظبها )منازؿ اغبروؼ( للرماين, مع كتابو 
 اؼبتقدـ )اغبدود األصغر(.

 اػبالؼ بُت سيبويو واؼبربد. -ٖٛ
 اػبالؼ بُت النحويُت. -ٗٛ
 .شرح األصوؿ البن السراج -٘ٛ
 شرح األلف والالـ للمازين. -ٙٛ
 شرح اعبمل البن السراج. -ٚٛ
 شرح الشكل والنقط البن السراج. -ٛٛ
 شرح الصفات. -ٜٛ
شرح كتاب سيبويو, وقد حقق أجزاء منو يف رسائل علمية, وسأفصل القوؿ  -ٜٓ

 .-إف شاء اهلل تعاىل-فيو يف جزئية قادمة يف ىذا اؼببحث
 شرح ـبتصر اعبرمي.  -ٜٔ
 شرح اؼبدخل للمربد. -ٕٜ
 سائل الصغَت( لألخفش.شرح )اؼب -ٖٜ
 شرح )اؼبسائل الكبَت( لألخفش. -ٜٗ
 شرح اؼبقتضب للمربد. -ٜ٘
 .(ٔ)شرح اؼبوجز البن السراج -ٜٙ
 شرح اؽبجاء البن السراج. -ٜٚ
 اؼببتدأ يف النحو. -ٜٛ
 اؼبخزومات. -ٜٜ

 .(ٕ)اؼبسائل اؼبفردات من كتاب سيبويو -ٓٓٔ
                                                           

 .ٔٓٔينظر: الفهرست ص  (ٔ)
 .اؼبرجع السابق (ٕ)
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 اؼبسائل واعبواب من كتاب سيبويو. -ٔٓٔ
 نكت سيبويو. -ٕٓٔ
 .(ٔ)اؽبجاء -ٖٓٔ

  
 و العلمية:نتُ ثالثًا: مكا

, وعدُّوه أيًضا (ٕ)يُعدُّ الرماين من كبار النحويُت كما قاؿ أبو الربكات ابن األنباري
, وال شك يف أفَّ ىؤالء الثالثة ىم (ٖ)يف طبقة أيب سعيد السَتايف, وأيب علي الفارسي

 من أبرز علماء العربية يف القرف الرابع اؽبجري.
رماين على قسمُت: فريق أثٌت عليو, وأشاد بعلمو إال أفَّ العلماء قد انقسموا يف ال

ل من شأنو, وحط من مكانتو, وفضلو وأخالقو, وأما الفريق الثاين فقد ربامل عليو, وقلَّ 
 بعض ما قالو كل فريق: فيما يليو 

 أواًل: المادحون:
ذكر عنو كثَت من اؼبًتصبُت أنو كاف ذا دين ثخُت, وعقل رزين, متصًفا بالصالح 

اؼبروءة, وأنو كاف عايل الرتبة, ومن كبار النحويُت وأحد األئمة اؼبشاىَت, فقد  والتقوى و 
 . (ٗ)كاف إماًما يف علم العربية, وعالمة يف األدب, وكاف وعاًء من أوعية العلم

ىو من أفاضل النحويُت واؼبتكلمُت البغداديُت, مفنت يف »قاؿ عنو ابن الندمي: 
  .(٘)«و والكالـ, كثَت التصرؼ والتأليفعلـو كثَتة من الفقو والقرآف والنح

وال أدؿ على ذلك من كثرة كتبو ومصنفاتو يف شىت العلـو حيث فاقت اؼبئة 

                                                           

 .ٔٓٔص ينظر: الفهرست  (ٔ)
 .ٜٖٛظر: نزىة األلباء ص ين (ٕ)
 .ٓٛٔ/ٕ, بغية الوعاة ٜٔٔ/ٗ, معجم األدباء ٕٓٔينظر: طبقات النحويُت واللغويُت ص  (ٖ)
, نزىة األلباء ص ٙٔ/ٕٔ, تاريخ بغداد ٖٖٔ/ٔ, اإلمتاع واؼبؤانسة ٜٙينظر: الفهرست ص  (ٗ)

 .ٗٚ:ٗٔ, معجم األدباء ٜٖٛ
 .ٜٙينظر: الفهرست ص  (٘)
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 .(ٔ)مصنف, وكاف يوصف باعبامع؛ ألنو صبع بُت علـو كثَتة
فإنو مل يُر مثلو قط, »وقاؿ عنو تلميذه أبو حياف التوحيدي كما نقل عنو ياقوت: 

 امشئزاز وال استيحاش, علًما بالنحو, وغزارًة يف الكالـ, وبصراً بال تقيَّة وال رباش, وال
يف اؼبقاالت, واستخراًجا للعويص, وإيضاحًا للمشكل, مع تألُّو وتنزُّه, ودين ويقُت, 

  .(ٕ)«وفصاحة وفقاىة, وعفاؼ ونظافة
 ثانًيا: القادحون:

 سأورد أقواؽبم إصبااًل مث أناقشها وأبُت أبعادىا ودوافعها.
ؤالء الذين تكلموا يف الرماين وقدحوا فيو أبو اغبسن علي بن ؿبمد البديهي من ى

إين مع وزين لو, ونظري إليو, واستكثاري منو يف »الذي قاؿ فيو:  (ٖ)ىػ(ٖٓٛ)ت
وف: ليس معنفواف شبيبيت, مل أقطع على كفره حىت راجعت العلماء يف أمره, فقاؿ اؼبتكل

وف ليس شأنُو يف النحو شأنَنا, وقاؿ اؼبنطقيوف: ليس الكالـ فنَّنا, وقاؿ النحوي منفنُّو 
  .(ٗ)«ما يزعم أنو منطٌق منطًقا عندنا, وقد خفي أمره على عامَّة من ترى

كنا كبضر عند ثالثة مشايخ من النحويُت فمنهم من   »وقاؿ بعض أىل األدب: 
المو, ال نفهم من كالمو شيًئا, ومنهم من نفهم بعض كالمو, ومنهم من نفهم صبيع ك

فأمَّا َمن ال نفهم من كالمو شيًئا فأبو اغبسن الرماين, وأمَّا َمن نفهم بعض كالمو فأبو 
 .(٘)«علي الفارسي, وأما من نفهم صبيع كالمو فأبو سعيد السَتايف

إال أفَّ أبرز من ربامل عليو وقلَّل من شأنو ىو أبو علي الفارسي الذي قاؿ فيو: 
اغبسن الرماين فليس معنا منو شيء, وإْف كاف النحُو ما  إْف كاف النحُو ما يقولو أبو»

                                                           

 .ٙٔٔألمل ص ينظر: اؼبنية وا (ٔ)
 .ٕٚ/ٗٔينظر: معجم األدباء  (ٕ)
 .ٖٗٔ/٘ينظر: األعالـ  (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔينظر: البصائر والذخائر  (ٗ)
 .٘ٚ/ٗٔ, معجم األدباء ٜٖٛينظر: نزىة األلباء ص  (٘)
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 . (ٔ)«نقولو فليس معو منو شيء
وأريد اآلف أف أناقش ىذه األقواؿ وأضعها يف اؼبيزاف حىت يتبُتَّ لنا مدى وجاىتها, 

 ومصداقية أصحأّا.
أمَّا ما قالو البديهي يف حق الرماين فقد كشف لنا أبو حياف التوحيدي سبب ىذا 

وإمبا ىاجو على ىذا »جـو اؼبشُت والتنكر للجميل من التلميذ لشيخو حُت قاؿ: اؽب
, ووبِت بن عدي اؼبذكور من نصارى «التثليب اختالفُو إىل وبِت بن عدي اؼبنطقي

, وقد ألَّف الرماين كتابًا يف الرد عليو ظباه: (ٕ)ىػ( كما ذكر ابن الندميٖٖٙقوبية )ت عالي
 . (ٖ)عدي( )نقض التثليث على وبِت بن

إذف فهجـو البديهي على الرماين يفتقد لإلنصاؼ وقوؿ اغبق, وإمبا ىو من باب 
التعُّصب واالنتصار لشيخو اعبديد وبِت بن عدي, بسبب ما كاف بينو وبُت الرماين,  

 كما ذكر ذلك أبو حياف التوحيدي.
ى وال يستبعد أيًضا أف يكوف نقلو صادقًا ولكن من أولئك الذين ينكروف عل 

الرماين منهجو اؼبختلف يف تناوؿ تلك الفنوف, حيث كانت ىذه اؼبخالفة سبًبا يف 
 .(ٗ)طعنهم فيو, أو حسدىم عليو, كما قاؿ الدكتور مازف اؼببارؾ

أمَّا ما قالو بعض أىل األدب فال ىبلو من مبالغة واضحة وكبَتة, وقد يكوف الدافع 
 النحو ليس ّٔذا الوصف, وال بذاؾ وراءىا التحامل عليو؛ ألفَّ ما كتبو الرماين يف

الغموض الذي هبعلنا ال نفهمو, نعم ال أحد ينكر أف الرماين كاف يبزج كبوه باؼبنطق  
كما ذكر اؼبًتصبوف, ولكنو يف أغلبو كبو واضح للدارس ليس يف فهمو إشكاؿ, ويف 

 .شرحو لكتاب سيبويو خَت دليل على ذلك, فكيف يسوغ لنا فهُمو ويتعسَّر عليهم؟!
وأمَّا مقالة الفارسي يف حق الرماين فقد ذىب الباحثوف إىل عدة تأويالت ؽبا, فَتى 
الدكتور عبد الفتاح شليب أف اؼبراد من مقالة الفارسي السابقة ىو ذبريد الرماين من 

                                                           

 .ٜٖٛينظر: نزىة األلباء ص  (ٔ)
 .ٕٕٖينظر: الفهرست ص  (ٕ)
 .ٜٕٙ/ٕينظر: إنباه الرواة  (ٖ)
 .ٙٙنحوي ص ينظر: الرماين ال (ٗ)
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  .(ٔ)النحو, وأف مفهومها ىو أف كبوه ىو النحو, وليس عند الرماين من النحو شيء
رؾ فذىب إىل أف اؼبراد منها اؼبنهج والطريقة, وليس ذبريده أما الدكتور مازف اؼببا

من النحو, وأنو يفهم من كالمو أنو ينكر عليو أسلوبو فيو, وأفَّ قوؿ الفارسي السابق 
 .(ٕ)يدؿ على أفَّ عند الرماين كبًوا ولكنو غَت النحو الذي ىو عند الفارسي

مل يكن حسًدا وغيظًا, ىو  والدافع وراء ىذا القوؿ يف رأي الدكتور اؼببارؾ إف 
 االعتداد بنفسو وثقتو بعلمو وإعالف تفوقو على أقرانو.

وقد صبع الدكتور اؼبتويل الدمَتي بُت ىذين القولُت كاشًفا النقاب عن دوافع مقالة 
إفَّ قولَة الفارسي ىذه ربمل »الفارسي, وما ربملو من طوية يف نفس صاحبها, فقاؿ: 

إذ ال ريب يف أفَّ للرماين منهًجا ىبتلف عن كباة عصره الذين يف طياهتا لؤًما وخبثًا, 
عرفناىم, وىذا ىو القدر الذي يبكن أف يتوجو إليو النقد فبن ىبالفونو فيو, ولو أفَّ 
الفارسي وقف يف نقده عند ىذا اغبد لقبل قولو, ولكنو ذباوزه إىل ذبريد الرماين من 

ىو يف إنكار اؼبنهج, وموقعها من اػببث  النحو رأًسا, فمبلغ الشهادة من الصدؽ إمبا
إمبا ىو يف ذبريد الرماين من النحو رأًسا, وقد نظر الناس إىل ىذه الشهادة على أهنا فبن 
ىو بالنحو بصَت, وتقرير من أستاذ النحويُت يف عصره, ومن ىنا أحجم النحويوف عن 

 . (ٖ)«كبو الرماين وهتيبوه, وقلت روايتهم عنو
دكتور ؿبمد إبراىيم شيبة الذي رجح ما ذىب إليو كل من مث جاء بعدىم ال

الدكتور شليب والدكتور الدمَتي, وىو أفَّ اؼبراد من ىذه اؼبقالة ىو ذبريد الرماين من 
النحو, إال أنو علل ؽبذه اؼبقالة مبديًا يف ذلك حسن الظن بصاحبها, من غَت انتقاص 

أمل الطويل ُىديت إىل رأٍي متواضع واعبواب أنٍت بعد الت»غبقّْ الرماين, حيث قاؿ: 
من الصواب, ويتلخص يف أفَّ الفارسي ردبا قاؿ تلك  اً أسبٌت أف يكوف صوابًا أو قريب

اؼبقولة يف وقت مبكر من حياة الرماين قبل أف يظهر نضجو العقلي وقبل أفَّ يبهر 
أفَّ شرح  معاصريو دبا قدـ من نتاج كبوي قيم جعلو يف طبقة السَتايف والفارسي, بدليل

                                                           

 .ٕٜ٘ينظر: أبو علي الفارسي ص  (ٔ)
 .ٗٛينظر: الرماين النحوي ص  (ٕ)
 .ٙٙ-ٗٙينظر: شرح الرماين لكتاب سيبويو, ربقيق: د. اؼبتويل الدمَتي )الدراسة( ص  (ٖ)
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الرماين على الكتاب جاء يف سنٍّ متأخرة من حياتو, حيث أمتَّ تأليفو بعد بلوغو سبعُت 
عاًما, وىناؾ دليل آخر وىو أنو نقل عن الفارسي وأصحابو تفضيل الرماين على 

 السَتايف, ومن غَت اؼبعقوؿ أف يُفضَّل على السَتايف وليس معو من النحو شيء. 
م الفارسي بظلم تلك ىي الفكرة اليت   ُىديت إليها واسًتحت ؽبا حىت ال أهتَِّ

الرماين, وإنكار مالو من فضل كبَت يف ميداف العلم, وخباصة يف ميداف النحو بالذات, 
وال أريد أف أذىب بعيًدا فأهتم الفارسي بالغَتة من الرماين, وؿباولة اغبطّْ من قدره بُت 

م أحًدا من ع لمائنا العظماء باألحقاد الشخصية, فهم يف علماء عصره, ال أريد أف أهتَّ
  .(ٔ)«نظري فوؽ مستوى الشبهات إىل حدٍّ كبَت

بعد ىذا العرض آلراء الباحثُت أودُّ أف يكوف يل وقفة مع رأي الدكتور ؿبمد شيبة, 
وأناقش مدى وجاىتو واحتمالو للصواب من عدمو, ولكن بعد أف أُظهر تأييدي ؼبا قالو 

ى أنو أصاب كبد اغبقيقة يف ىذا األمر, فالفارسي يريد فعاًل ذبريد الدكتور الدمَتي وأر 
الرماين من النحو, ولكن من خالؿ نقد منهجو, حيث عيب عليو أنو كاف يبزج كبوه 
باؼبنطق, وال أزيد على ما ذكره الباحثوف من أسباب ودوافع دعتو إىل أف يقوؿ مقالتو 

 تلك, ذبنًُّبا للتكرار.
كتور ؿبمد شيبة الذي غلب على ظنو أفَّ حكم الفارسي على وعوًدا إىل رأي الد 

الرماين إمبا كاف يف وقت مبكر من حياة الرماين أي قبل نضجو العقلي, وعلى افًتاض 
صحة ىذا الظن, إال أنو يتبادر إىل الذىن السؤاؿ التايل: وكم كاف عمر الفارسي 

شباين سنوات فقط, فالفارسي ولد آنذاؾ؟! إفَّ ما بُت مولد الفارسي والرماين ال يتجاوز 
ىػ(, فهل ىذه اؼبدة الوجيزة جعلت من ٜٕٙالرماين سنة ) يف حُت ُوِلدَ  ىػ(ٕٛٛسنة )

الفارسي أستاًذا وبكم على الرماين الذي مل ينضج بعد يف العلم كما يقوؿ الباحث؟! 
أصبح وقد يقوؿ قائل: ىب أفَّ الرماين طلب العلم متأخرًا يف حُت أفَّ الفارسي قد 

علًما مربزًا وأستاًذا كبَتًا ألبناء جيلو, فبَّا جعلو مؤىَّاًل للحكم على الرماين, واعبواب 
على ىذا: أفَّ ما خلَّفو الرماين من تراث عظيم من الكتب والتصانيف اليت ذكرهتا كتُب 
الًتاجم حيث تربو على اؼبائة مصنٍَّف ويف فنوف كثَتة, وأفَّ بعضها استغرؽ يف تأليفو 

                                                           

 . ٕٕ-ٕٔينظر: شرح الرماين لكتاب سيبويو ربقيق: د. ؿبمد شيبة )الدراسة( ص  (ٔ)
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عدة سنوات, ؽبي خَُت برىاف على أفَّ الرماين كاف منقطًعا للتدريس والتأليف, وأنو من 
 صغره نشأ ؿببِّا وطالًبا للعلم دبختلف فنونو.

ولو سلَّمنا جداًل برأي الدكتور شيبة وأفَّ الفرؽ بُت الفارسي والرماين كاف كبَتًا, 
و وىو األستاذ الكبَت يف علم والبوف بينهما شاسًعا, فهل سَتضى الفارسي أف يضع نفس

النحو يف مقارنة مع مبتدٍئ وناشٍئ يف ذلك العلم؟! أكاد أجـز بأفَّ الفارسي لن يضَع 
 نفسو يف تلك اؼبقارنة أبًدا.

أمَّا ما ذكره الدكتور شيبة من تفضيل أيب علي وتالميذه للرماين على السَتايف 
ىو الوجادة على السَتايف واغبسد  فليس فيو دليل على رأيو؛ ألفَّ منشأ ذلك التفضيل

لو, وتقصُّد انتقاصو, بدليل أفَّ الفارسي وتالميذه كانوا يغَتوف على شرح السَتايف 
رأيُت أصحاب أيب علي الفارسي يكثروف الطلب »لكتاب سيبويو, قاؿ أبو حياف: 

, بل وبكى أف أبا علي نفسو (ٔ)«لشرح كتاب سيبويو للسَتايف وهبتهدوف يف ربصيلو
 . (ٕ)شًتى شرح السَتايف بألفي درىما

و أبو نلفارسي للسَتايف؟ ىذا ما هبيب عإذف فكيف نفسر ىذا االنتقاص من ا
وأبو علي أشد تفرًدا بالكتاب وأكثر إكبابًا عليو, وىو متَّقد بالغيظ »حياف حيث قاؿ: 

, بغريبو على أيب سعيد وباغبسد لو, كيف متَّ لو تفسَت كتاب سيبويو من أوَّلو إىل آخره
لزجاج وال البن درستويو ال لىذا شيٌء ما متَّ للمربد و  وأمثالو وأبياتو وشواىده,... ألفَّ 
 .(ٖ)«على سعة علمهم وفيض كالمهم
ىذه التساؤالت, فاغبسد والغَتة وحب التفرد ىو ما  ننعم لقد أجاب أبو حياف ع

ع جاللة قدره يف جعل الفارسي يقف ىذه اؼبواقف مع أبناء جيلو, فلقد ُعرؼ عنو م
العلم أنو كاف يستخفُّ بعلماء عصره, ووبطُّ من قدرىم, بل وهبرح بعضهم, كما فعل 
مع ابن اػبياط والزجاجي والسَتايف وابن خالويو؟ فقد قاؿ يف ابن اػبياط أنو ال لقاَء لو 

لو »بعلماء العربية أي اؼبربد وثعلب, وأفَّ علمو مأخوذ من الكتب, وقاؿ يف الزجاجي: 
                                                           

 .ٚٗٔ/ٛينظر: معجم األدباء  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ, واإلمتاع واؼبؤانسة ٔٛٔ/ٛينظر: معجم األدباء  (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔينظر: اإلمتاع واؼبؤانسة  (ٖ)
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, ويف السَتايف أنو معلُم صبياف, وابن (ٔ)«ظبع كالمنا يف النحو الستحيا أف يكتب فيو
 .(ٕ)خالويو قليل التحفظ ىبلط ويغلط

فالرماين إذف ليس بدًعا من ىؤالء, فال بدَّ أف يصيبو ما أصأّم من حسد  
 الفارسي الذي يريد أف يكوف فريد زمانو, وصاحب اغبظوة واؼبكانة عند السلطاف.

اؼبعاصرة "وكل ىذا ال وبطُّ من جاللة قدر أيب علي الفارسي إال أنو كما قيل: 
وأّف رباسد العلماء فيما بينهم قد اشتهر أمره, وجرت بو أقالـ  , خصوًصا"تورث اؼبنافرة

  اؼبؤرخُت, ووعتو بطوف الصحف.
  

 رابًعا: كتابو: شرح كتاب سيبويو:
ليت تناولت كتاب سيبويو بالبسط واإليضاح, يُعدُّ شرح الرماين من أىمّْ الشروح ا

وما يزيده مزية أنو جاء دبنهج ـبتلف وأسلوب مغاير امتزج فيو النحو باؼبنطق بطريقة 
ح, إذ و عجيبة حوَّؿ فيها الرماين النحو إىل صناعة عقلية, وىو كذلك من أكرب الشر 

ًدا يف الدراسات خرج يف ؾبموعة رسائل علمية كبَتة, تقدـ ذكرىا يف اؼبقدمة, وربدي
 السابقة.

اغبديث ىنا موضوعُت تعد معرفتهما أمرًا ضروريًا إلعطاء تصور واضح بوسأتناوؿ 
 يف الشرح. منهجوالرماين, و  أسلوبللكتاب, وىذاف األمراف نبا:  عن شرح الرماين

  الرماني في الشرح:أسلوب أواًل: 
واب د عنو أبًدا يف كل أبا فريًدا التـز بو, ومل وبأسلوبً ازبذ الرماين يف شرحو 

 يتمثل يف أربعة عناصر: سلوبالكتاب, وىذا األ
 عنواف الباب: -ٔ

مل يكن الرماين يتقيد بتلك العناوين اليت وضعها سيبويو, بل يف أحياف كثَتة يقـو 
دافعو إىل  بتغيَتىا, وقد يبقيها على ما كانت عليو إذا كانت ـبتصرة وواضحة, أي أفَّ 

                                                           

 .ٜٕٚينظر: نزىة األلباء ص  (ٔ)
 .ٗٛينظر: الرماين النحوي ص  (ٕ)
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 تغيَتىا أحد أمرين:
 األوؿ: االختصار, وىذا يكوف يف العناوين الطويلة, مثل: 

)ىذا باٌب ما غبقْتو األلُف يف آخره فمنَعو ذلك من االنصراِؼ يف اؼبعرفة 
 .(ٔ)والنكرة, وما غبِقْتو األلُف فانصرَؼ يف النكرة, ومل ينصرْؼ يف اؼبعرفة(

 .(ٕ)رؼاختصره الرماين إىل ىذا العنواف: باُب األلِف اليت سبنع الص 
 الثاين: اإليضاح والبياف, مثل:

, ترجم لو الرماين ّٔذا العنواف: باُب العامِل يف (ٖ))ىذا باٌب من أبواب أفَّ(
 .(ٗ))أفَّ(

 الغرض من الباب: -ٕ
التـز الرماين بإيراد الغرض يف مطلع كل باب, وقد استطاع أف يُوِجد لكلّْ باب من 

 الباب, والغالب يف عبارتو يف الغرض أبواب الكتاب غرًضا يبُت فيو قصد سيبويو يف
 ما هبوز يف كذا فبا ال هبوز.  –أي سيبويو  –ىي: أف يُبُتّْ 

 مسائل الباب: -ٖ
وىذه اؼبسائل عبارة عن ؾبموعة كبَتة من األسئلة اليت يسوقها الرماين يف كل باب 

كما   من أبواب الشرح, وتأيت ىذه األسئلة مرتبة وفق ترتيب اؼبسائل يف كتاب سيبويو,
أهنا غالًبا ما تكوف ذات صيغة واحدة, ألهنا تبدأ دوًما بالسؤاؿ عما هبوز وما ال هبوز, 
وعن علة ىذا اعبواز وعدمو, مث زبتلف األسئلة بعد ذلك وتتدرج يف األحكاـ اػباصة 

 وجزئياهتا حبسب طبيعة كل باب.
 يف "باب عالمة اؼبضمر اؼبرفوع اؼبنفصل": –مثالً –فيقوؿ 

 وز يف عالمة اؼبضمر اؼبرفوع اؼبنفصل؟ وما الذي ال هبوز؟ما الذي هب»
 ومِلَ ال هبوز أْف يقَع اؼبتصل موقع اؼبنفصل؟ وال اؼبنفصل موقع اؼبتصل؟ 

وما اؼبتصل؟ وما اؼبنفصل؟ وما اؼبضمر؟ وما قسمتو؟ وما اؼبظهر؟ وما 
                                                           

 .ٕٓٔ/ٖينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٚ٘ٙد. إبراىيم آؿ موسى ص : الرماين بتحقيقينظر: شرح  (ٕ)
 ٕٓٔ/ٖينظر: الكتاب  (ٖ)
  ٕٕٛد. إبراىيم آؿ موسى ص: الرماين بتحقيقينظر: شرح  (ٗ)
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  .(ٔ)«قسمتو؟
  اعبواب عن مسائل الباب: -ٗ

الشرح نفسو, حيث يبدأ الرماين باإلجابة عن  وىو أىمُّ ىذه العناصر؛ ألنو ىو
تلك األسئلة الكثَتة اؼبتشعَّبة اليت أوردىا يف اؼبسائل, وىذه األجوبة مرتبة بانتظاـ 
حسب ترتيب األسئلة, كما أنو يعمد يف األبواب الطويلة إىل تقسيمها, بأف يذكر جزءًا 

ىكذا حىت يأيت على الباب  من مسائلها مث هبيب عنو, مث يذكر جزءًا آخر مع جوابو, و 
 كلو.

أعٍت بو ذكر -والسؤاؿ الذي يتبادر إىل الذىن ىو: ؼباذا سلك الرماين ىذا اؼبنهج 
  .يف صبيع أبواب كتابو؟ -الغرض وطريقة األسئلة واألجوبة

واعبواب فيما أحسبو أف ذلك بتأثَت اؼبنطق, الذي بدا أثره يف الكتاب واضًحا 
نطق يُعٌت فيو بذكر الغرض يف افتتاح الكتب على ما ذكره ف اؼبإشكاًل ومضمونًا, حيث 

وبعد ىذا ينبغي أْف »أبو نصر الفارايب, قاؿ يف )كتاب األلفاظ اؼبستعملة يف اؼبنطق(: 
نُعدّْد األمور اليت ينبغي أف يعرفها اؼبتعلم يف افتتاح كل كتاب, وىي: غرض الكتاب 

م واضعو وكبو التعليم الذي استعمل ومنفعتو, وقسمتو ونسبتو ومرتبتو وعنوانو واس
 . (ٕ)«فيو

وما ذكره الفارايب من ذكر الغرض يف افتتاح الكتاب قبده يف افتتاح بعض الكتب 
 .(ٖ)اؼبؤلفة يف اؼبنطق

السؤاؿ واعبواب يعد من أصوؿ اؼبعرفة وربصيل العلـو عند أىل أسلوب  كما أفَّ 
واؼبخاطبة العلمية يقتضى ّٔا علم » اؼبنطق, يقوؿ أبو نصر الفارايب يف كتابو اغبروؼ:

شيء أو يفاد ّٔا علم شيء, وىي بضربُت من األقاويل: إما السؤاؿ عن الشيء, وإما 
, وإما جواب عن السؤاؿ... , وقاؿ ابن حـز يف كتابو )التقريب غبد (ٗ)« القوؿ اعباـز

                                                           

  ٙٙ٘سيف العريفي ص  د.: الرماين بتحقيقينظر: شرح  (ٔ)
 .ٜٗينظر: ص  (ٕ)
 . ٜٕ, تلخيص كتاب اعبدؿ البن رشد صٜ٘ينظر على سبيل اؼبثاؿ: معيار العلم للغزايل ص (ٖ)
 .ٗٙٔينظر: ص  (ٗ)
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واعلم أنو  اعلم أنو ال يوصل إىل معرفة حقيقة باالستدالؿ إال بالبحث ...,»اؼبنطق(: 
أوؿ السؤاؿ عن كل مسؤوؿ عنو ... من سؤاالت أربع, ولكل منها نوع من  البدّ 

  .(ٔ)«اعبواب
 الرماني في الشرح: منهجًيا: ثان

ا ـبتلًفا منهجً الرماين يف شرحو ِبِسماٍت بارزة ومتعدّْدة, جعلت منو  منهجاتَّسم 
,  ومغايرًا لكثَت من الشروح, كما أهنا جاءت ؿبصلة لثقافتو الواسعة يف ـبتلف العلـو

وكذلك عقليتو اؼبنطقية اليت سبيل إىل البحث عن علل األشياء, مع استيعابو لدقائق 
 )الكتاب( لفظًا ومعٌت.

 ومن أبرز ىذه السمات ما يلي:
العناية بالعلة, وىو موضوع البحث والدراسة, حيث سيكوف الكالـ عليو بالوصف  -ٔ

 يف أبواب وفصوؿ البحث.  والتحليل
 العناية باغبدود: -ٕ

أبدى الرماين يف شرحو اىتماًما كبَتًا باغبدود, ويدؿ على اىتمامو ّٔا قيامو بتأليف 
وإمبا الوحي: »)كتاب يف اغبدود(, ومن أمثلة اغبدود يف شرحو قولو يف تعريف الوحي: 

 .(ٕ)«إلقاُء اؼبعٌت إىل النفس بضرب من الضروب
نة دبعناىا للموصوؼ الذي لو مل يكن مل وحقيقة الصفة: كلمة مشتقة مبيّْ »وقولو: 

  .(ٖ)«ذبب لو الصفة
 العناية بالفروؽ:  -ٖ

والفرؽ بُت اغباؿ »عٍت الرماين بالفروؽ عناية واضحة, ومن أمثلة ىذه العناية قولو: 
 .(ٗ)«واؼبفعوؿ: أفَّ اؼبفعوَؿ للزيادة يف البياف, واغباؿ للزيادة يف الفائدة

 التغيَت عن األصل: أفَّ كلَّ عدٍؿ تغيٌَت عن أصل, والفرؽ بُت العدؿ وبُت»وقولو: 
                                                           

 .ٕٛٔينظر: ص  (ٔ)
 . ٕٓٛ. إبراىيم آؿ موسى ص : دالرماين بتحقيقح شر ينظر:  (ٕ)
 .ٛٓٙص  اؼبرجع السابق (ٖ)
 .ٕٚٓ. ؿبمد شيبة ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٗ)
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 . (ٔ)«وليس كلُّ تغيٍَت عن أصل عدالً 
 العناية بالتقسيم: -ٗ

اىتم الرماين كثَتًا بالتقسيم, ولعل اىتمامو ىذا ىو أحد مظاىر تأثره باؼبنطق, ومن 
ومراتُب حذؼ الضمَت على ثالثة أوجو, »أمثلة تقسيماتو قولو يف حذؼ الضمَت: 

 .(ٕ)«سنها وأقواىا يف الصلة, مثَّ يف الصفة, مث يف اػبربأح
وقسمة اغبكاية على ثالثة أوجو: حكاية على اللفظ واؼبعٌت, وحكاية على »وقولو: 

 .(ٖ)«ؼبعٌت فقط, وحكاية على اللفظ فقطا
 اىتمامو بالتنظَت: -٘

ما للتنظَت عٍت الرماين بالتنظَت يف كتابو عناية كبَتة, ولعل الدافع إىل ىذه العناية 
من أثر يف إيضاح اؼبسائل واألفكار, وربط بُت أجزاء اؼبادة النحوية, ومن أمثلة تنظَتاتو 

ونظَته )لَعْمر اهلل( بالفتح يف اليمُت, وال هبوز الضم »قولو يف )ما جاءت حاجَتك(: 
وإف كاف )الَعمر( و)الُعمر( واحًدا يف األصل, إال أنو ؼبا تضمن معٌت القسم وىو خرب 

 . (ٗ)«لتـز طريقة واحدة لتضمنو ما ليس لو يف أصلوا
ونظَت فعل التعجب )الت( و)ما( يف الضعف دبا حدث لكل واحد »وقولو: 

منها, فالذي حدث لػ)ما( أهنا دخلت العمل حبق الشبو ال حبق األصل, وكذلك 
)الت(, إال أفَّ )الت( أضعف؛ ألفَّ شبهها انقص, فكذلك فعل التعجب, ؼبا ضُبل 

  .(٘)«و معًٌت ليس يف أصلو, ضعف فمنع التصرؼعلي
 اىتمامو باؼبنطق: -ٙ

اشتهر عن الرماين أنو كاف يبزج النحو باؼبنطق, وقد ظهر أثر ذلك يف شرحو شكاًل 
ومضمونًا, أما الشكل فقد تقدـ الكالـ عليو يف اؼبنهج, وأما اؼبضموف فإف النزعة 

 ج اليت يظهر فيها ذلك اؼبزج: اؼبنطقية واضحة فيو كل الوضوح, وىذه بعض النماذ 
                                                           

 .ٖ٘ٚ. إبراىيم آؿ موسى ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٔ)
 .ٜٕٛ. ؿبمد شيبة ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٕ)
 .ٖٓ٘ص  اؼبرجع السابق (ٖ)
 .ٕٕٚص  ؼبرجع السابقا (ٗ)
 . ٕ٘ٙص . ؿبمد شيبة : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (٘)
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وإمبا اختص الِعلم بأنو هبوز أف يكوف »قولو يف أثناء اغبديث عن )ظن( وأخواهتا: 
 , متعلقو معٌت اعبملة؛ ألنو يصلح ألعم العاـ, وىو اغباضر والغائب, واؼبوجود واؼبعدـو

فيقارباف ومعٌت اؼبفرد ومعٌت اعبملة, فلما صلح ذلك أجري عليو, وأما الظن واغبسباف 
معٌت الِعلم, ألنو قوة اؼبعٌت يف النفس, والِعلم على الثقة باؼبعٌت يف نفس العاقل, والقوة 
تقارب الثقة, فلذلك أجري الظن ؾبرى الِعلم, وقد يعمل على الظن يف كثَت من 

 .(ٔ)«األشياء إذا شذ طريق الِعلم
أقل من ثالثة أحرؼ وأمَّا االسم اؼبتمكن فال هبوز أف يكوف على »وقولو أيًضا:  

..., فهذا عليو أكثر األظباء, وىو الذي هبب أف يكوف على أعدؿ األبنية, وىو ثالثة 
أحرؼ, مث يليو األربعة, ألنو تعديل بعد األعدؿ, مث يليو اػبمسة, ألنو خروج عن 
التعديل دبرتبة ذباوز التعديل فيحتمل مثلو لقربو من التعديل وُشبّْو بو, فأما الستة فال 
يكوف يف األصوؿ البتة؛ ألنو خروج عن التعديل يف األصوؿ دبا ال وبتمل مثلو؛ لبعده 
من التعديل, ولكن يكوف يف التفريغ زائًدا على ستة أحرؼ فيخرج دبرتبة ويكوف على 
سبعة بزائد, فيخرج دبرتبتُت؛ ألف الفروع أحق بالتكثَت من األصوؿ, فلذلك خرج 

  .(ٕ)«دبرتبة عما اقتضتو العلة دبرتبتُت, ومل زبرج األصوؿ إال
كمػػػػػا يظهػػػػػر أثػػػػػر اؼبنطػػػػػق كػػػػػذلك يف اسػػػػػتعمالو لػػػػػبعض مصػػػػػطلحات أىػػػػػل اؼبنطػػػػػق  

 والػػػػػػػػػػالـز (ٗ)والفضػػػػػػػػػػيلة (ٖ)واغبػػػػػػػػػػادث (ٕ)واػباصػػػػػػػػػػة (ٔ)وعبػػػػػػػػػػاراهتم, مػػػػػػػػػػن مثػػػػػػػػػػل: القػػػػػػػػػػوة

                                                           

 .ٜٚٔص . ؿبمد شيبة : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ. صاحل العبد اللطيف ص : دالرماين بتحقيقشرح  (ٕ)
 .ٖٖٓينظر: معيار العلم ص  (ٔ)

 ٚٔٗ, ٖٛٔ. صاحل العبد اللطيف ص : دالرماين بتحقيقشرح وينظر: 
 .ٙٓٔالعلم ص ينظر: معيار  (ٕ)

 .ٜٙٚ. صاحل العبد اللطيف ص : دالرماين بتحقيقشرح وينظر: 
 .ٜٔٔينظر: اؼببُت يف شرح ألفاظ اغبكماء واؼبتكلمُت ص  (ٖ)

 ٔٗ٘. صاحل العبد اللطيف ص : دالرماين بتحقيقشرح وينظر: 
 .٘ٗ, ٖٔينظر: تلخيص كتاب اعبدؿ البن رشد ص  (ٗ)

 ٖٖٗتويل الدمَتي ص . اؼب: دالرماين بتحقيقشرح وينظر: 
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 . (ٕ)والطّْباع (ٔ)والعارض 
 مذىبو النحوي وموقفو من مسائل اػبالؼ: -ٚ

لدكتور الدمَتي أفَّ الرماين كاف بغدادي اؼبذىب, يرى كل من الدكتور اؼببارؾ وا
بغداديتو: رأينا أفَّ الرماين كاف يقوؿ يف بعض اؼبسائل »حيث يقوؿ الدكتور اؼببارؾ: 

برأي البصريُت ويقوؿ يف بعضها اآلخر برأي الكوفيُت..., ولقد كاف يكفي الرماين أْف 
ن معٌت البغدادية ىذه, ولكن يأخذ منهما صبيًعا حىت يكوف بغداديًا على ما عرفنا م

اغبقيقة أف الرماين مل يقف عند عدـ اؼبيل إىل أحد اؼبذىبُت واألخذ برأيو, وإمبا تعدى 
 . (ٖ)«ذلك إىل االستقالؿ عنهما صبيًعا والتفرد بالرأي من دوهنما

أصدؽ  ... وفبا سبق يتبُتَّ لنا أفَّ الرماين كاف من»ويقوؿ الدكتور الدمَتي:  
 كباة القرف الرابع الذين سبثلت فيهم ظبات اؼبدرسة البغدادية, من حيث حرية األمثلة بُت

  .(ٗ)«تعصب اؼبذىيبالبحث واالختيار واؼبوضوعية والبعد عن ضبى ال
إذف فقد كاف الرماين يف كتابو يبزج بُت اؼبذىبُت البصري والكويف ويستعملهما مًعا, 

, وفبا يدؿ على ذلك وصفو (ٔ)و بصري النزعةانتماءه كاف يبيل ذباه البصريُت فه إال أفَّ 
, وقد أخذ برأيهم (ٕ)«وليس هبوز عند أصحابنا»البصريُت بأهنم أصحابو, حيث يقوؿ: 

 يف كثَت من اؼبسائل, ومنها:
 

                                                           

 .ٜٙٚ, ٕٔ٘ينظر: موسوعة مصطلحات علم اؼبنطق ص  (ٔ)
 ٔ٘ٔ. صاحل العبد اللطيف ص : دالرماين بتحقيقشرح وينظر: 

 .ٜٕٙينظر: معيار العلم ص  (ٕ)
 .ٗٚ, ٖٛ. صاحل العبد اللطيف ص : دالرماين بتحقيقشرح وينظر: 

 .ٕٕٖ-ٕٖٔالرماين النحوي ص  (ٖ)
 .ٕ٘ٚ. اؼبتويل الدمَتي )الدراسة( ص : دماين بتحقيقالر شرح ينظر:  (ٗ)
, وشرح الرماين, د. إبراىيم آؿ ٘ٛينظر: شرح الرماين, د. اؼبتويل الدمَتي )الدراسة( ص  (ٔ)

 .ٓٓٔموسى )الدراسة( ص 
 .ٕٗٗ. اؼبتويل الدمَتي ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٕ)
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, جواز تقدمي اػبرب على (ٕ), واؼبصدر أصل اؼبشتقات(ٔ)األصل يف األفعاؿ البناء
, منع العطف على (٘), )إفَّ( وأخواهتا ترفع اػبرب(ٗ) , منع الفصل بُت اؼبتضايفُت(ٖ)اؼببتدأ

  وغَتىا كثَت. ,(ٚ), مثٌت وثالث ورباع نكرات(ٙ)الضمَت آّرور إال بإعادة اعبار
أما اؼبسائل الفردية فإننا قبده يصرح فيها بذكر األطراؼ اؼبتخالفة ذاكرًا حجة كل  

هُت أو يلتـز اغبياد يف بعض طرؼ موضًحا موقفو يف الغالب بالًتجيح, وقد هبوّْز الوج
 األحياف, وىذه مباذج من ذلك:

 بين سيبويو والفراء:
منع سيبويو اإلضافة يف )اغبسن وجًها( وأجازىا الفراء, وقد ردَّ الرماين رأي 

 .(ٛ)الفراء
 بين سيبويو واألخفش:

يرى سيبويو أفَّ )الت( تعمل, ويرى األخفش أهنا ال تعمل, وأيَّد الرماين رأي 
 .(ٔ)ويوسيب

 بين سيبويو والمبرد: 
 حػػػػػػىتَّ َذَىػػػػػػْوَ َكالِكػػػػػػاًل وُصػػػػػػُدورَا

 

فحملو سيبويو على اغباؿ وقدره على )ذىب »اػبالؼ يف نصب )كالكل( 
قدًما(..., ويف البيت اسم جنس وقع موقع اغباؿ, وذىب أبو العباس إىل أنو سبييز دبنزلة 

                                                           

 . ٚٔٔص دمَتي . اؼبتويل ال: دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٔ)
 .ٗٙ٘. إبراىيم آؿ موسى ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٕ)
 .ٜٖٗٔ. اؼبتويل الدمَتي ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٖ)
 ٕٗٗ. ؿبمد شيبة ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٗ)
 .ٛٚٗٔ. اؼبتويل الدمَتي ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (٘)
 .ٖٙ٘. ؿبمد شيبة ص : دتحقيقالرماين بشرح ينظر:  (ٙ)
 .ٛٗٚ. إبراىيم آؿ موسى ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٚ)
 .ٜٙٗ-ٛٙٗ. ؿبمد شيبة ص : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٛ)
 . ٜٖٕص . ؿبمد شيبة : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٔ)
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  .(ٔ)«, وقوؿ أيب العباس أسهل)طبت بذلك نفًسا( ..., وِكال القولُت عندي ؿبتملٌ 
 بين سيبويو وابن السراج: 

واختلفوا يف االقتصار على أحد اؼبفعولُت يف الفعل الذي يتعدى إىل »قاؿ الرماين: 
ثالثة يف ىذه, فذىب سيبويو إىل انو ال هبوز االقتصار فيو على أحد اؼبفعولُت, وذىب 

ألوؿ خاصة, ألنو دبنزلة الفاعل يف ابن السراج إىل أنو هبوز االقتصار على اؼبفعوؿ ا
 .(ٕ)«الباب الذي قبلو, وىذا ىو الصواب الذي ال شك فيو

 بين الخليل ويونس:
يرى اػبليل أف )لبَّيَك( مثٌت, ويرى يونس أنو اسم واحد دبنزلة )عليك(, وقد أيَّد 

 .(ٖ)الرماين قوؿ اػبليل
 بين األخفش والجرمي والمازني:

و)نبا الضارباؾ(, يف الكاؼ خالؼ على ثالثة أوجو: وتقوؿ: )ىم الضاربوؾ(, »
فمذىب األخفش أهنا ال تكوف إال نصًبا ..., وذىب أبو عثماف اؼبازين وأبو عمر إىل 

 .(ٔ), وأجاز سيبويو الوجهُت وأيده الرماين«أنو ال يكوف إال يف موضع جر
 

 

                                                           

 .ٚٓٗ-ٙٓٗص . ؿبمد شيبة : دالرماين بتحقيقشرح ينظر:  (ٔ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓص  اؼبرجع السابق (ٕ)
 .ٚٓٚ-ٙٓٚص  السابق اؼبرجع (ٖ)
 .٘ٗٗص . ؿبمد شيبة شرح الرماين بتحقيق: دينظر:  (ٔ)
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  :ٌاملبحث الثانٌ:املبحث الثان  

 بإجياز ((نظرة تارخيًة)) ة وتطىرهانشأة العلل النحىي

قبل الشروع يف ىذا اغبديث ينبغي يل أواًل أْف ُأسلّْط الضوَء على الداللة اللفظية 
 ؼبفردة )الِعلَّة(, وما جاء فيها من معاٍف متعددة.

, وجاء يف اللساف: (ٔ)«والعّلة اؼبرض, وصاحبها ُمعتلُّ » : -رضبو اهلل-قاؿ اػبليل
 والعلة َحَدثٌ »َمِرَض, فهو عليٌل", وفيو أيًضا: "والِعلة اؼبرُض, َعّل يَِعلُّ واعتلَّ, أي: 

 .(ٕ)«يشغل صاحبُو عن وجهِو, أو عن حاجتو
ؽبذا, أي:  جاء يف اللساف أيًضا: "ىذا ِعْلةٌ كما أهنا تأيت دبعٌت السبب فقد 

 .(ٗ)وقد قيل: "وىذه ِعّلُتُو: سبُبُو" (ٖ)سَبٌب"
 خَت, أي )السبب(, إذ إنوولعلَّ الذي يعنينا من بُت ىذه اؼبعاين ىو اؼبعٌت األ

, أي خروج عن (٘)يناسب اؼبعٌت االصطالحي للعلة وىو: تغيَت اؼبعلوؿ عمَّا كاف عليو
صلو ال ُيسأؿ عن علتو, وألفَّ باألصل؛ ألفَّ ما جاء على أ اً األصل, إذ إفَّ للعلة ارتباط

ضروري يف   ؿ عن األصل افتقر إىل إقامة الّدليل؛ لعدولو عن األصل, وىو أمرٌ دِ عُ  امَ 
كل قياس, لذلك كانت العلَّة ىي الرُّكن الرَّابع من أركاف القياس؛ ألفَّ القياس ىو: 

, وقياس العلَّة معموؿ بو باإلصباع (ٙ)"ضبُل غَِت اؼبنقوؿ على اؼبنقوؿ إذا كاف يف معناه"
ىي ما يتوقَّف عليو وجود الّشيء »العلماء, وقد عرَّفها اعبرجاين بقولو: كثَت من عند  

الوصف الذي يكوف », وعرَّفها الدكتور مازف اؼببارؾ بأهنا: (ٚ)«ويكوف خارجًا مؤثرًا فيو
                                                           

 ٛٛ/ٔالعُت )علل(  (ٔ)
 ٗٙٔ/ٔٔاللساف )علل(  (ٕ)
 ٗٚٔ/ٔٔ اؼبرجع السابق (ٖ)
 ٕٔ/ٗينظر: القاموس احمليط )علل(  (ٗ)
 .ٖٛينظر: اغبدود يف النحو للرماين ص  (٘)
 .ٜٗ, االقًتاح ص ٖٜينظر: ؼبع األدلة ص  (ٙ)
 .ٛٛالتعريفات ص  (ٚ)
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 .(ٔ)«مظنََّة وجِو اغِبكمة يف ازباذ اغبكم
وفبَّا سبق لبلص إىل أفَّ العلة تعٍت تفسَت الظاىرة اللغوية والنفوذ إىل ما وراءىا, 

, فالعلة النحوية إذف ىي السبب الذي (ٕ)لتها على ما ىي عليووشرح األسباب اليت جع
 أدَّى إىل اغبكم وأوجبو.

واؼبتتبّْع لنشأة العلة النحوية هبد أف ىناؾ ارتباطًا وثيًقا بينها وبُت نشأة الدرس 
النحوي, فقد نشأت وترعرعت منذ أف نشأت الدراسات النحوية, إال أفَّ ىناؾ أسبابًا 

النشأة حيث يذىب فريق من الباحثُت احملدثُت إىل أفَّ نشأة  واضحة دعت إىل ىذه
العّلة تعود إىل تأثر النَّحو بعلم الكالـ؛ ألف تأثَت ىذا العلم يف الّنحو قد بدأ يف زمن 
مبكر يعود إىل أواخر القرف األّوؿ اؽبجري وأوائل القرف الثّاين اؽبجري وىي الفًتة اليت 

  .(ٖ)اا واضحً ورً هرت فيها الفلسفة الكالمية ظهظ
ويذكر إبراىيم مصطفى يف كتابو )إحياء النحو( السَّبب الذي أدَّى إىل نشوء العلَّة 

ؼبَّا وقع اللَّحن يف القرآف كاف أثره عليهم أشد, وكاف إليهم أبغض, فبادروا إىل إعراِب  أنو
كاف ذلك القرآف, وضبِط كلماتِو بنقٍط يكتبوهنا عند آخر الكلمات تدؿُّ على حركتها, و 

من عمل أيب األسود يف النَّحو, وعمل طبقتُت من الّنحاة بعده, وقد أطالوا بذلك مراقبة 
أواخر الكلمات وردبا اختلفوا فيها, وذبادلوا عندىا وطوؿ ىذه اؼبراقبة, ورأيهم عليها 
ىداىم إىل كشف سّر من أسرار العربّية عظيم, وىو أفَّ ىذه اغبركات ترجع إىل علل 

رد حكمها يف الكالـ, ويبكن الرجوع إليها, واالحتجاج ّٔا, وقد أعجبوا وأسباب يطَّ 
ّٔذا الكشف إعجابًا عظيماً, وظبَّوا ما كشفوا أوَّؿ األمر: علل اإلعراب أو علل النحو, 

 .(ٗ)مثَّ مل يلبثوا أْف أوجزوا فسمَّوىا علم النَّحو أو اإلعراب
و )أصوؿ الّتفكَت الّنحوي( إىل أفَّ أمَّا الدكتور على أبو اؼبكاـر فيذىب يف كتاب

لقد كاف »السَّبب يف نشوء العلَّة يعود إىل االرتباط الوثيق بُت القرآف واللُّغة إذ يقوؿ: 
                                                           

 .ٜٓالنحو العريب: العلة النحوية ص  (ٔ)
 .ٛٓٔينظر: أصوؿ النحو العريب ص  (ٕ)
 .ٗٙٔينظر: العلة النحوية بُت النظرية والتطبيق ص  (ٖ)
 .ٓٔينظر: إحياء النحو ص  (ٗ)
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االتصاؿ العميق بُت اللُّغة والقرآف سبًبا مباشرًا يف أْف تتسم اللغُة ببعض ما يتَّصف بو 
ن اإلحساس العميق باحًتاـ اللغة, القرآُف من قداسة, فتأثر الباحثوف يف اللغة بنوع م

يكاد يقرب من درجة القداسة, وكذلك تأثر الدارسوف للنَّحو دبسحة القداسة للُّغة, وما 
ظالؿ ىذه النَّظرة إىل اللغة تناوؿ  يفو  ...فيها من ظواىر, وما ؽبا من خصائص 

دوا أحكامها, الدارسوف األولوف يف الّنحو ظواىرىا وتراكيبها, ووضعوا ؽبا قواعدىا, وحدَّ 
ويف ظالؿ ىذه النظرة انفتح أماـ حبوثهم ؾباٌؿ جديد أرادوا بو تأكيد ما يف العربية من 

لوقت الذي يضعوف فيو القواعد وا يف اءص, ودعم ما ؽبا من امتياز, فابتدخصائ
وف ىذه القواعد, وهبعلوهنا ترتكز على دعائم ؿبدودة من األىداؼ اليت توخت سّوغي

ربقيقها فأسلمت بالضرورة إليها بعد أف صاغت أسسها وىكذا  –ىميف نظر –اللغة 
 . (ٔ)«نشأ الّتعليل يف النحو العريب

ويرى الدكتور سبَّاـ حسَّاف أفَّ نشوء العلَّة يرجع إىل أفَّ العلََّة رابطُة عقلية بُت 
رّْدوف ومع إدراؾ النُّحاة أفَّ العرب راحوا هب»اؼبستعمل اغبسي وآّرد العقلي, إذ يقوؿ: 

العلل ذبريًدا مرتبطًا بالتأىيل, وغايتهم أْف هبعلوا تعِدية اغبكم من األصل إىل الفرع أمرًا 
معقواًل, وليُحولوا دوف األصوؿ آّرَّدة وبُت أف ترى وكأهنا خطوة يف الظالـ الدامس ألفَّ 

ّٓرَّد نوًعا من العلَّة أصبحت رابطة عقلية بُت اؼبستعمل اغبسّْي وآّرَّد العقلي, فأعطت ا
التَّفسَت واإليضاح الذي ىو حباجٍة إليو على أفَّ العلَّة إمّبا ُتسلَّط على التفريع ال على 

 . (ٕ)«التأصيل, ومن ىنا أصبح من قواعد الّنحاة يف االستدالؿ أفَّ األصل ال يُعل
بب أما الدكتور مازف اؼببارؾ فيذىب إىل أفَّ ِمن طبيعة اإلنساف أْف يسأؿ عن الس

ويستقصي العلَّة, ومن طبيعة العقل أْف يتتبع اعبزئيات, وهبمع ما تشابو منها ليطلق 
عليها حكًما عاًما فيصل بالظاىرة إىل القاعدة العلمية, ولذلك فليس غريًبا أف يكوف 
السُّؤاؿ عن العلَّة قديبًا وأف يكوف التَّعليل مرافًقا للحكم النَّحوي منذ ُوجد, وأهنا كانت 

يبويو والذين عاصروه وسبقوه مستَمدَّة من روح اللغة, معتمدة على كثرة الشواىد عند س
من حيث الدليل والربىاف, وعلى الفطرة واغبسّْ من حيث طبيعتها, ومل تكن ذات 

                                                           

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔأصوؿ التفكَت النحوي ص  (ٔ)
 .ٕٙٔالعرب ص  األصوؿ: دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند (ٕ)
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  .(ٔ)طبيعة فلسفية
ومهما كاف أمر العلل فقد كانت يف خدمة القواعد النحوية ويف خدمة النصوص 

ورودىا  سوّغالقواعد, فهي توضح القاعدة وتبُتّْ خصائصها وتاليت استنبطت منها تلك 
 بشكلها الذي جاءت عليو, وىي بعد ذلك تابعة للنصوص ال النصوص تابعة ؽبا.

تطور فقد مرَّت العلة النحوية دبراحل قبل أْف تشتدَّ تنمو و تنشأ مث ت ظاىرةوكأيّْ 
 وتستوي على سوقها, وأُوىل ىذه اؼبراحل: 

 مرحلة النشأة:
ىػ(, الذي ٚٔٔومن أىم رواد ىذه اؼبرحلة ىو: عبد اهلل بن إسحاؽ اغبضرمي )ت

ـ(ٕ)يُعدُّ األب الشرعي للتعليل النحوي عبد اهلل بن إسحاؽ اغبضرمي  » :, قاؿ ابن سالَّ
, وقاؿ عنو أبو الربكات األنباري: (ٖ)«كاف أوؿ َمْن بعَّج النحو, ومدَّ القياس, والعلل

, وقد ُروي عنو ما يدؿُّ على وَلِعو بالقياس, قاؿ ابن (ٗ)«النحو إنَّو أوَّؿ من علَّل»
ـ:  قوؿ أحد وقلت ليونس: ىل ظبعت من أيب إسحاؽ شيًئا؟ قاؿ: قلت لو: ىل ي»سالَّ

قاؿ: نعم, عمرو بن سبيم تقوؽبا, وما تريد إىل ىذا ؟ عليك  .؟-يعٍت السويق-الصويق 
 . (٘)«بباٍب من النَّحو يطَّرد وينقاس

أبو ىػ(, و ٜٗٔيت معو من كاف يف طبقتو مثل: عيسى بن عمر الثقفي )تمث يأ
ىػ(, الذي ٘ٚٔىػ(, انتهاًء باػبليل بن أضبد الفراىيدي )تٗ٘ٔعمرو بن العالء )ت

قيل عنو إنو: "سيّْد أىِل األدب قاطبة يف علمو وزىده, والغاية يف تصحيح القياس, 
ذكر بعض أشياِخنا أفَّ »اجي قائاًل: , وروى الزج(ٙ)واستخراج مسائل النحو وتعليلو"

                                                           

 .ٔ٘ينظر: النحو العريب: العلة النحوية ص  (ٔ)
 .ٕ٘ٔينظر: أصوؿ التفكَت النحوي ص  (ٕ)
 .ٗٔ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء  (ٖ)
 .ٕٚنزىة األلباء ص  (ٗ)
 .ٔ٘طبقات فحوؿ الشعراء ص  (٘)
 .ٚ٘٘ينظر: بغية الوعاة ص  (ٙ)
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اػبليل بن أضبد رضبو اهلل ُسِئَل عن الِعلل اليت يعتلُّ ّٔا يف النحو, فقيل لو: أعن العرب 
أخذهتا أـ اخًتعتها من نفسك؟ فقاؿ: إف العرب نطقت على سجيتها وطباعها, 

عتللُت أنا دبا وعرفت مواقع كالمها, وقاـ يف عقوؽبا عللو, وإف مل ينقْل ذلك عنها, وا
ف تكن إف أكن أصبت العلة فهو الذي التمسُت, و إعندي أنو عّلة ؼبا عللتُو منُو, ف

ؿبكمة البناء, عجيبة النظاـ  الي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دارً ىناؾ علة لو فمث
واألقساـ, وقد صّحت عنده حكمة بانيها, باػبرب الصادؽ, وبالرباىُت الواضحة, 

لما وقف ىذا الرجل يف الدار على شيء منها, قاؿ: إمبا فعل ىذا واغبجج الالئحة, فك
ىكذا لعّلة كذا وكذا, ولسبب كذا وكذا, سنحت لو وخطرت ببالو ؿبتملة لذلك, 
فجائز أف يكوف اغبكيم الباين للدار فعل ذلك للعّلة اليت ذكرىا ىذا الذي دخل الدار, 

ا ذكره الرجل ؿبتمل أف يكوف علة وجائز أف يكوف فعلو لغَت تلك العلة, إال أف ذلك فبّ 
ذلك, فإف سنح لغَتي علَّة ؼبا علَّلتُو من النحو ىي أليُق فبا ذكرتو باؼبعلوؿ فليأِت 

 .(ٔ)«ّٔا
ونفهم من ىذا القوؿ أفَّ اػبليل قد جعل تاريخ العلة ىو تاريخ النحو نفسو, وأف 

  ر ىذه العلة.العريب قد عرؼ العلة اليت ساؽ وبٌت عليها كالمو, وإف مل يظه
ومىت ما أمعنا النظر يف ظبات التعليل النحوي يف ىذه اؼبرحلة قبدىا تتمحور يف 

 ثالث ظبات رئيسة وىي:
 األولى: جزئية الموضوع والنظرة: 

إذ مل يتناوؿ التعليل يف ىذه اؼبرحلة إال قضايا جزئية, ومسائل فرعية فالنحاة يف 
يعللوهنا, وال ينظروف إلػى غَت اعبزئية اليت تعليالهتم ال يرتبطوف بغَت القضية اليت 

ىل مفهـو الدرس إ, إذ إف اعبزئية كانت استجابة ؼبعاٍف لغوية مل تصل بعد (ٕ)يسوغوهنا
 النحوي وىي مرحلة اوىل يف تطور الصناعة النحوية.

 

                                                           

 .ٙٙ-٘ٙاإليضاح يف علل النحو ص  (ٔ)
 .ٗ٘ٔالنحوي ص ( أصوؿ التفكَت ٕ)
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  الثانية: التوافق مع القواعد:
لقواعد النحوية اليت ومن ظبات التعليل يف تلك اؼبرحلة: االتساؽ بُت التعليل وا

توصل إليها كباة ىذه اؼبرحلة, فليس شبة تناقض بُت التعليل وبُت ما توصلوا إليو من 
التعليل ليس إال تربير القواعد وإساغتها, مث شرحا  قواعد, بل أكثر من ذلك فإفَّ 

 . (ٔ)لبواعثها من ناحية, وألىدافها من ناحية أخرى
 ة: الثالثة: الوقوف عند النصوص اللغوي

وف مع النصوص اللغوية ناقضالنحاة حينما كانوا يعللوف ال يت وتعٍت ىذه السمة أفَّ 
  .(ٕ)أيِّا كاف مصدرىا, بل كانوا هبعلوف التعليل يف خدمتها

لقد كاف كباتنا األوائل يريدوف بالعلل توجيو الكالـ, ليستقيم معناه, دوف أف  ,نعم
اف التعليل عندىم يتسم بالبساطة وعدـ يقصدوا تلك العلل ودوف أف يبحثوا عنها, فك

 التعقيد, وكاف الغرض من ىذه العلل ىو تفسَت الظواىر اللغوية والنحوية, وتسويغ
 أحكامها.

  المرحلة الثانية:
ويبكن رصد بدايات ىذه اؼبرحلة بظهور اعبيل الثاين من النحاة, أي من منتصف 

يذ اػبليل وتنتهي بالزجاج, وقد سبيزت ىذه القرف الثاين تقريًبا, إذ تبدأ ىذه اؼبرحلة بتالم
االىتماـ بالعلة, بل  ةاؼبرحلة بسمات تعليلية اختلفت عن سابقاهتا, وذلك لزياد

نستطيع القوؿ إف االنطالقة اغبقيقية للعلة تبدأ من ىذه اؼبرحلة؛ وذلك لربوز كباة 
حاة بالعلة, وكانت زبصصوا يف العلة وجعلوا منها ديدهنم, فقد اىتم اعبيل الثاين من الن

 . (ٖ)ؽبم بعض التعليالت اليت أحدثت صدى واسًعا يف أوساط اللغويُت والنحويُت
 
 

                                                           

  .ٗ٘ٔأصوؿ التفكَت النحوي ص  (ٔ)
 .السابق نفسو اؼبرجع (ٕ)
 .ٖٚٙينظر: النحو العريب ص  (ٖ)
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 وكان من سمات العلل في ىذه المرحلة:
 أهنا علل تعليمية, الغاية منها فهم كالـ العرب. .ٔ
فال  ,فأصبحت تتناوؿ كل جزئيات البحث النحوي ,أهنا اتسمت بالشموؿ .ٕ

 . (ٔ)اتو دوف تعليلنكاد قبد جزئية من جزئي
  أهنا كانت متينة ؿبكمة مدعومة بالقياس وموضحة باألمثلة. .ٖ

وقد أخذ التعليل يف ىذه اؼبرحلة بُعًدا آخر؛ وذلك ألف تعليل الظواىر اللغوية 
أحد آّاالت اؼبهمة اليت كشف فيها النحويوف عما استقر يف كاف والقواعد النحوية  

اغبكمة, ومن مث استقطب التعليل جهوًدا كبَتة من فكرىم ووجداهنم من اتساـ اللغة ب
 . (ٕ)العلماء يف ىذه اؼبرحلة

وخَت شاىد على ذلك كتاب سيبويو الذي ال زبلو مسألة من مسائلو من تعليل 
وليس شيء »وتوجيو, فنراه يكثر التعليالت يف كتابو منطلًقا من تأصيلو القوي: 

ال »حىت قاؿ عنو الدكتور شوقي ضيف:  ,(ٖ)«يضطروف إليو إال وىم وباولوف بو وجًها
يُعلَّل فقط ؼبا كثر يف ألسنتهم واستُنبطت على أساسو القواعد, بل يُعلَّل أيًضا ؼبا ىبرج 

 .(ٗ)«عن تلك القواعد, وكأمبا ال يوجد أسلوب وال توجد قاعدة بدوف علة
ذا تشغل من عقوؿ كباة ى نعم لقد ازدادت العناية بالعلة منذ ذلك اغبُت وأخذت

العصر حيزًا كبَتًا, فجاء بعد سيبويو كباة كوفيوف وبصريوف اعتمدوا التعليل كثَتًا, منهم 
ىػ( الذي ُعٍت بالتعليل ومل تكن عللو زبلو من الطابع الفلسفي وإف عبأ ٕٚٓالفراء )ت 

(, ومن عاصره من كباة ىػٕ٘ٛ, وكاف اؼبربد )ت (٘)يف بعضها إىل السهولة والوضوح
ؽبجري يعتربوف العلة رديف اغبكم النحوي ال تفارقو, وال ينبغي ؽبا يف القرف الثالث ا

                                                           

 .ٛ٘ٔأصوؿ التفكَت النحوي ص  (ٔ)
 .ٜ٘ٔص  أصوؿ التفكَت النحوي (ٕ)
 .ٕٖ/ٔينظر: الكتاب  (ٖ)
 .ٕٛاؼبدارس النحوية ص  (ٗ)
 .ٜٖٔ ينظر: الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو ص (٘)
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فكاف اؼبربد شديد االىتماـ بالتعليل حىت كانت اؼبطالبة بالتعليل  ,(ٔ)اعتقادىم أف تفارقو
ىػ( ومن معو يف حلقة ٖٔٔىي السالح الذي شهر يف مناقشاتو مع الزجاج )ت 

كثَت من اؼبسائل مل يكن خالفو فيها كلها   أستاذه ثعلب, وىو يف خالفو مع سيبويو يف
حوؿ اغبكم النحوي, وإمبا كاف يف كثَت منها حوؿ علة ذلك اغبكم, حيث وافقو يف 

, غَت أف الفراء واؼبربد وإف تكلما يف العلة فإهنما مل (ٔ)بعضها يف اغبكم وخالف يف علتو
 يفرداىا بالبحث, إمبا جاء حديثهما عنها يف مؤلفاهتما العامة. 

أما الذين أفردوا العلة بالتأليف والبحث فقد كاف أوؽبُّم ؿبمد بن اؼبستنَت اؼبعروؼ 
ىػ( البصري النحوي اللغوي, أخذ عن النظاـ اؼبتكلم إماـ اؼبعتزلة,  ٕٙٓبقطرب )ت 

 .(ٕ)وكاف على مذىبو, فقد ورد يف ترصبتو أنو ألف كتاباً اظبو: )العلل يف النحو(
ىػ( وىو أستاذ اؼبربد, وكاف يقوؿ ٜٕٗاف اؼبػازين )تمث جاء بعد ذلك أبو عثم 

 .(ٖ)باإلرجاء, فألف كتاب )علل النحو(
ىػ(, كاف ٜٜٕوفبن يذكر يف ىذه اؼبرحلة ابن كيساف أبو اغبسن النحوي )ت  

وبفظ اؼبذىبُت الكويف والبصري يف النحو؛ ألنو أخذ عن اؼبربد وثعلب, لو من الكتب:  
 .(ٗ)يف ثالثة ؾبلدات أو أكثر كتاب اؼبختار يف علل النحو

)ت  مث يأيت بعده اغبسن بن عبداهلل اؼبعروؼ بلغدة أو لكذة األصبهاين أبو علي
ىػ(, وكاف جيد اؼبعرفة بفنوف األدباء حسن القياـ بالقياس, وكاف إماًما يف النحو ٖٔٔ

                                                           

, الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو ٛ٘ٔينظر: دراسات يف كتاب سيبويو ص  (ٔ)
 .ٜٖٔص

, الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو ص ٛٙ-ٚٙينظر: النحو العريب: العلة النحوية ص  (ٔ)
ٖٜٔ . 

 .ٖ٘/ٜٔينظر: معجم األدباء  (ٕ)
 .ٚٓٔ/ٚق باؼبرجع السا (ٖ)
 .ٕٚٔ/ٚٔينظر: معجم األدباء  (ٗ)
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 . (ٔ)واللغة, ولو من التصانيف: كتاب علل النحو
ى أف يكوف لكل واحد منهم كتاب يف العلل, نعم لقد حرص كباة ىذا العصر عل

حىت أصبحت العلة النحوية ظبة ؽبؤالء النحاة, فبا يدؿ على تطور التعليل يف ىذه 
 اؼبرحلة.

ولعل السبب يف ذلك ارتباط العلة بالتعليم, مث اؼببارزة بعد اكتماؿ القواعد من 
ُت مدرسيت البصرة والكوفة, وضع القاعدة إىل التعليل للقاعدة, وأخَتًا اشتداد اؼبنافسة ب

  فاحتاج كل واحد منهم تدعيم حجتو بالعلة اؼبقنعة وإسكات خصمو.
 المرحلة الثالثة: 

وىي اؼبرحلة األكثر نضًجا وتقدًما يف تاريخ التعليل النحوي إذ صار علًما لو 
معايَته, ومصطلحاتو, وأصولو, فقد تفنَّن اؼبعللوف واشتد فكرىم يف استنباط العلل 

ستخراجها, فتجاوزوا ما يدرؾ بالنظرة األوىل إىل ما يدرؾ بالنظرة الثانية والثالثة, ومنو وا
 .(ٔ)ازبذت العلل اظبها: األوؿ والثواين والثوالث

يف ىذه الفًتة كاف الفكر العريب قد أخذ يف االنفتاح على الثقافات اإلنسانية 
نساين على أوسع نطاؽ, وكاف األخرى, فقد كاف التواصل بُت الفكر العريب والفكر اإل

ذلك من خالؿ الًتصبة, فبا أتاح للعرب الوقوؼ على حصيلة الًتاث اإلنساين يف اؽبند 
وفارس واليوناف, ومن اؼبعلـو أف الثقافة اؽبندية والفارسية واليونانية قامت على أساس 

عميق, متُت من اؼبنطق, وصلة وثيقة بعلم الكالـ, فبا يعٍت سعة االطالع والبحث ال
فكاف لو أكرب األثر يف أسلوب التفكَت العريب وتوجيهو, وكاف التعليل قد تأثر ّٔذا اؼبد 
الفلسفي, فبعد أف كاف التقييد ىو اؽبدؼ, والتعليل ليس إال تربيرًا ألحكامو اؼبقررة 

 .(ٕ)وظواىره اؼبعتربة, أصبح تلمس العلل ىدفًا رئيًسا يف البحث النحوي
)األصوؿ  :ىػ( صاحب كتابٖٙٔرحلة بابن السراج )توتبدأ إرىاصات ىذه اؼب

                                                           

 .ٜٕٔ/ٛ ينظر: معجم األدباء (ٔ)
 .ٔ٘ٔينظر: الرد على النحاة ص  (ٔ)
 .ٜٙٔ, ٗٙٔينظر: أصوؿ التفكَت النحوي ص  (ٕ)
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يف النحو(, الذي يعد فتًحا يف تاريخ النحو العريب, فقد قاؿ يف مطلع كتابو: 
واعتالالت النحويُت على ضربُت, ضرب منها ىو اؼبؤدي إىل كالـ العرب, كقولنا كل »

الفاعل مرفوًعا فاعل مرفوع, وضرب آخر ُيسمَّى علة العلة, مثل أف يقولوا: مل صار 
واؼبفعوؿ بو منصوبًا؟ وىذا ليس يكسبنا أف نتكلم كما تكلمت العرب وإمبا نستخرج 

وغرضي يف ىذا الكتاب ذِكُر العلة اليت إذا اطَّردت », إىل أف قاؿ: « منها حكمتها...
  .(ٔ)«ُوصل ّٔا إىل كالمهم فقط

النحو, فيقسّْم ىػ( يف كتابو: اإليضاح يف علل ٖٖٚمث جاء بعد ذلك الزجاجي )
 . (ٕ)العلل إىل ثالثة أضرب: علل تعليمية, وعلل قياسية, وعلل جدلية نظرية

إمبا ىي مستنبطة أوضاًعا ومقاييس, وليست  » ويرى الّزّجاجي أّف علل النحو
 .(ٖ)«كالعلل اؼبوجبة لألشياء اؼبعلوؿ ّٔا
 شرحذا اللكتاب سيبويو, إذ إفَّ ىىػ( يف شرحو ٖٛٙويأيت بعد ذلك السَتايف )

يعد مصدرًا أساسًيا لدراسة العلة النحوية عند النحاة حىت منتصف القرف الرابع اؽبجري 
ألنو شرح علل الكتاب, وفرعها, مث أضاؼ إليها علل الالحقُت من غَت ما استنبطو ىو 

  .(ٗ)من العلل, مناقًشا ومرجًحا, مستفيًدا من سبكنو من أساليب اعبدؿ والقياس
يطالعنا عامل كبَت بلغ شأًوا عظيًما ورتبة عليا يف علـو شىت,  ويف ىذه اؼبرحلة

, وال (٘)أبرزىا: النحو واؼبنطق والكالـ, ذلك ىو الرماين الذي كاف يبزج كبوه باؼبنطق
عجب فقد كاف من أئمة االعتزاؿ واؼبنطق والكالـ, وكاف من أكثر العلماء احتفاًء ّٔذه 

يها, وظهر ذلك جلًيا يف شرحو لكتاب سيبويو, كما العلـو العقلية واعبدلية, وتأليًفا ف
ْـّ, واؼبمكن واؼبمتنع, واؼبمكن يف  ْـّ, وأخصّْ اػباصّْ وأعمّْ العا يف حديثو عن اػباصّْ والعا
نفسو, واؼبمكن على اغبقيقة, فهذه األلفاظ وغَتىا تدؿ على نزعة منطقية واضحة, 

                                                           

 .ٖ٘/ٔاألصوؿ  (ٔ)
 .ٗٙينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٕ)
 .ٗٙينظر: اؼبرجع السابق ص  (ٖ)
 . ٛ٘ينظر: نظرية التعليل ص  (ٗ)
 .ٜٖٔينظر: نزىة األلباء ص  (٘)
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 .(ٔ)ي يقسّْم ووِبدُّ حىت وكبن نقرأ ىذا الكالـ ال نشك أننا أماـ منطق
وكثَتًا ما يعلل الرماين أحكاـ النحو بعلل منطقية, ويعرضها عرًضا منطقًيا, كما يف  
وال هبوز يف االستثناء من موجب البدؿ؛ ألنو لو جاز البدؿ جاز تفريغ العامل »قولو: 

ؼبا بعد إال, وليس هبوز ذلك يف اإلهباب, ألنو يضمن الكالـ دبدلوؿ ال يدؿ عليو, 
وليس كذلك النفي, ألنو يدؿ إذا أطلق على أعم العاـ, وليس يعارض ىذا أف اإلهباب 

أخص اػباص ال يستثٌت منو شيء, كبو: زيد  ألفَّ  ؛إذا أطلق يدؿ على أخص اػباص
وعمرو, مع أف أخص اػباص ينقسم قسمة تبطل داللة الفعل عليو حىت يكوف مستغٌت 

  .(ٔ)«عنو
وؿ أف يستفيد من ثقافتو الواسعة وأف يداخل فيما بُت ويبدو أفَّ الرماين كاف وبا

فروعها, فيتكئ يف حبثو النحوي على ما يعرفو من علـو أخرى كاؼبنطق والنفس 
  . (ٕ)والكالـ

ىػ(, نكوف قد وصلنا إىل أبرز رجاؿ الصنعة, ٖٜٖوإذ نصل إىل ابن جٍّت )ت 
ىل ضرورة أف يكوف للّنحاة كتب يف إوبلغنا زعيم أىلها يف القرف الرّابع, إذ تنبو ابن جٍّت 

وذلك أنَّا مل نَر أحًدا من علماء »األصوؿ تناظر كتب أصوؿ الكالـ والفقو إذ يقوؿ: 
البلدين تعرض لعمل أصوؿ النحو, على مذىب أصوؿ الكالـ والفقو, فأمَّا كتاب 

 .(ٖ)«أصوؿ أيب بكر فلم يلم فيو دبا كبن عليو, إال حرفًا أو حرفُت يف أوَّلو
س ويِصف ووبلّْل ويضعّْف أماـ علل النحو وقفة طويلة, يدرُ قد وقف ابن جٍت و 

  فأتى من ذلك دبا مل يسبق إليو من قبل وما مل يلحق فيو من بعد.
َ حكمَة العرب يف لغتهم, ويردَّ على من وىَّى علَلهم  وكانت غاية ابن جٍت أف يبُتّْ

فيو على من اعتقد فساد علل  دَّعى ضعَفها, وقد عقد لذلك فصاًل خاصِّا ردَّ اأو 

                                                           

 .ٖٕٔينظر: الرماين النحوي ص  (ٔ)
 ٜٙٗينظر: شرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٔ)
 .ٕٓٗينظر: الرماين النحوي ص  (ٕ)
 .ٕ/ٔاػبصائص  (ٖ)
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الّنحويُت, إذ يرى سعيد األفغاين: أفَّ ابن جٍت ذروة القياس وفلسفتو وأنَّو أعلى علماء 
   .(ٔ)العربية كعباً يف صبيع عصورىا

يف كتابو )اػبصائص( فقارف بُت علل النَّحويُت  للعلة أبوابًا كثَتة فرد ابن جٍتوقد أ
اعلم أفَّ علل الّنحويُت, أقرب إىل علل »هُت إذ يقوؿ: وعلل اؼبتكلمُت وعلل اؼبتفقّْ 

, ووبتجوف فيو  م إمّبا وبيلوف على اغبسّْ اؼبتكلمُت, منها إىل علل اؼبتفقهُت؛ وذلك أهنَّ
  .(ٔ)«بثقل اغباؿ أو ِخفَّتها على النَّفس, وليس كذلك حديث علل الفقو

يًئا فبا علَّل بو القـو ولست ذبد ش»وقارف بُت علل الّنحو وعلل الفقو إذ يقوؿ: 
وجوه اإلعراب إالَّ والنَّفس تقبلو, واغبسُّ منطٍو على االعًتاؼ بو؛ أال ترى أفَّ عوارض 
ما يوجد يف ىذه اللغة شيء سبق وقت الشَّرع, وفزع يف التَّحاكم فيو إىل بديهة الطَّبع, 

 .(ٕ)«ىذا االنقياد فجميع علل النَّحو إًذا مواطئة للطباع, وعلل الفقو ال ينقاد صبيعها
أنَّا لسنا ندعي أفَّ علل أىل العربية يف ظبت العلل »ويقوؿ يف موضع آخر: 

 .(ٖ)«الكالمية البّتة, بل ندَّعي أهنا أقرب إليها من العلل الفقهية
ومن بعد »ويتكلم على العلَّة يف الّنحو وكأنو يتكلم على العّلة يف اؼبنطق فيقوؿ:  

ىل النَّظر ال تكوف معلولة؛ أال ترى أفَّ السواد الذي ىو علَّة فالعلَّة اغبقيقية عند أ
ا صار كذلك لنفسو, ال ألفَّ جاعاًل جعلو على ىذه القضية  .(ٗ)«التَّسويد ما يعّلو إمبَّ

وفبا يالحظ أفَّ العلل يف ىذه اؼبرحلة قد اتسمت بعدـ التقيد باؼبوجود, على 
ا ىو موجود يف الواقع اللغوي, بل إف العكس من اؼبراحل السابقة اليت مل زبرج عم

تشعب اغبديث عن العلل قد أدى إىل تشعب البحث النحوي, وتعقد دراستو تعقداً ال 
فائدة منو, واشتطَّ النحاة يف حبوثهم حىت غدت ىذه البحوث وكأهنا حبوث يف اؼبنطق 

                                                           

 .ٔٛينظر: يف أصوؿ النحو ص  (ٔ)
 .ٛٗ/ٔينظر: اػبصائص  (ٔ)
 .ٛٗ/ٔ اؼبرجع السابق (ٕ)
 .ٖ٘/ٔاؼبرجع السابق  (ٖ)
 .ٗٚٔ/ٔ اؼبرجع السابق (ٗ)
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 ازبذت من العبارات النحوية شواىد ؽبا.
إىل الطعن فيها, وكانت أشد اغبمالت  وبسبب ىذا كلو تعرضت العلل النحوية

ىػ( الذي دعا إىل نفي صبيع العلل ٕٜ٘اء )ت ا على يد أحد النحاة وىو ابن مضعليه
ما عدا اليسَتة اليت تُِعُت على فهم كالـ العرب وأْف يقاؿ بداًل من التماس العلل 

 .(ٔ)البعيدة: ىكذا نطقت العرب
وقف ابن مضاء يف إلغاء العلل ىػ( فوقف م ٘ٗٚوجاء أبو حياف النحوي )ت  

 ونفَر من التعاليل واطَّرحها ونادى بًتؾ ما ال فائدة فيو منها, وما ال يكسبنا علًما باللغة
حباجٍة إىل التعليل, والتعليل عنده ال يكوف إال بعد  اىذين الِعلمُت ليس أو النحو؛ ألفَّ 

 .(ٕ)تقرُّر السَّماع
لك فدافعوا عن العلل وردوا على من ووقف قسٌم من النحاة على العكس من ذ 

طعن فيها, منهم ابن جٍت الذي سبق الكالـ عنو, فقد عقد بابًا )يف الردّْ على من 
اعتقد فساد علل النحويُت لضعفِو ىو يف نفسو عن أحكاـ العلة( ونقل حجة ىؤالء 

 . (ٖ)وردَّ عليهم مبيػًّْنا أفَّ طعنهم يف العلة وقوؽبم بفسادىا ىوٌس, ولغٌو, وجهلٌ 
ىػ ( فوقف مع العلة ورد على ابن مضَّاء يف وقوفِو ٜٓٙوجػاء ابن خػروؼ ) ت 

وقد امتعض من طعنِو على »مضَّاء:  ضد العلل, إذ قاؿ أبو حياف بعد كالمو على ابن
: دَّ على ابن مضَّاء يف كتاب ظباهالنحاة وازدرائو عليهم اإلماـ أبو اغبسن بن خروؼ, ور 

 .(ٗ)«على من نسب السهو إىل أئمة النحو(, وىو كتاب لطيف)كتاب الزىو يف الرد 
يبيل إىل العلة إذ نقل من  ىػ( فكاف ٜٔٔوسار يف ىذا الركب السيوطي )ت  

قاؿ صاحب اؼبستوىف إذا استقريت أصوؿ »اآلراء ما يؤيد وقوفو مع العلة, فهو يقوؿ: 
عرفت أهنا غَت مدخولة  ىذه الصناعة , علمت أهنا يف غاية الوثاقة , وإذا تأملت عللها

                                                           

 .ٔ٘ٔينظر: الرد على النحاة ص  (ٔ)
 .ٜٕٕينظر: منهج السالك أليب حياف ص  (ٕ)
 .ٗٛ/ٔينظر: اػبصائص  (ٖ)
 .ٖٕٔمنهج السالك  (ٗ)
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وال متسمَّح فيها, وأمَّا ما ذىب إليو َغَفَلة العواـ من أفَّ علل النحو تكوف واىية 
متمحَّلة, واستدالؽبم على ذلك بأهنا أبًدا تكوف ىي تابعة للوجود ال الوجود تابًعا ؽبا, 

 .(ٔ)«فبمعزٍؿ عن اغبقّْ 
 الكتب الّتي ألّفت في علل الّنحو:

بأمر العلَّة واالىتماـ ّٔا يزداداف كلما تقدـ الّزمن بالّنحويُت, فبعد كانت العناية 
أْف رأينا التَّعليل يُلقى بو موجزًا ِبعقِب اغبكم النَّحوي, رأيناه يُفرد بالتأليف وىُبص 

جهًدا أكرب فتكثر فيو  دالرابع يناؿ عنايًة أوفر, ويستنفبالكتب, ونراه يف القرف 
ف يف العلَّة الّنحوية العديد من الكتب, إال أنَّو من التطور, فألّْ  , ويدخلو الكثَتاؼبؤلفات

مل يصل إلينا منها إال بضعة كتب ىي: اإليضاح يف علل النَّحو, للّزجاجي, وعلل 
ىػ(, واللُّباب يف علل البناء واإلعراب, للعكربي )ت ٖٔٛالنَّحو, البن الوراؽ )ت

  ىػ(.ٜٙٓٔالسيادة, ليحِت الشاوي )تىػ(, وعلل التثنية, البن جٍت, وارتقاء ٙٔٙ
 وأىمُّ الكتب التي أُلِّفت في العلَّة ىي :

 ىػ(.ٕٙٓالعلل يف النَّحو, لقطرب ؿبمد بن اؼبستنَت )ت بعد سنة  -ٔ
 ىػ( .ٖٕٓبقّية )ت بن علل النَّحو, للمازين, أبو عثماف بكر بن ؿبمد  -ٕ
ب بػ)لفذة( أو )لكذة( وىو من علل الّنحو, للحسن بن عبد اهلل األصبهاين, اؼبلق -ٖ

 ىػ(.ٖٔٔجَّاج اؼبتوىف يف ) سنة معاصري الزَّ 
 العلل يف النَّحو, ؽباروف بن اغبائك, وىو من معاصري الزَّجَّاج.  -ٗ
 اؼبختار يف علل النَّحو, البن كيساف ؿبمد بن أضبد. -٘
سحاؽ, ُنشر اإليضاح يف علل النَّحو, للزَّجاجي , أبو القاسم عبد الرَّضبن بن إ -ٙ

 بتحقيق الدكتور مازف اؼببارؾ , وىو أقدـ كتاب يف علل النَّحو وصل إلينا .
 ىػ(.ٖ٘ٗكتاب آّموع على العلل, ؼبربماف, ؿبمد بن علي العسكري )ت  -ٚ
علل النَّحو, أليب اغبسن ؿبمد بن عبد اهلل اؼبعروؼ بابن الورّاؽ وقد حققو الباحث  -ٛ

 ؿبمود جاسم الّدرويش.
 ىػ(ٜٖٔيمات العوامل وعللها, للفارقي, أبو القاسم سعيد بن سعيد )تتقس -ٜ

                                                           

 .ٓٚينظر: االقًتاح ص  (ٔ)
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, وىو من الكتب اليت وصلت كتاب علل التثنية, أليب الفتح عثماف بن جٍت  -ٓٔ
 الدكتور صبيح التميمي. , وقد حققوإلينا

شرح علل النَّحو, للسُّهيلي, أبو العباس أضبد بن ؿبمد من رجاؿ القرف الرّابع  -ٔٔ
 يُعرؼ بالربجاين. اؽبجري,

الربىاف يف علل النَّحو, البن عبدوس , علي بن ؿبمَّد الكويف النحوي مل ُتذكر  -ٕٔ
 وفاتو, وقد رجَّح الباحث ؿبمود جاسم ؿبمَّد الدرويش أنَّو من رجاؿ القرف الرَّابع. 

كتاب العلل, إلظباعيل بن ؿبمد النحوي, مل ُتذكر وفاتو, وقد رجَّح الباحث   -ٖٔ
 جاسم ؿبمَّد الدرويش أنَّو من رجاؿ القرف الرَّابع أيًضا. ؿبمود

 اللُّباب يف علل البناء واإلعراب, أليب البقاء العكربي, عبد اهلل بن اغبسُت. -ٗٔ
 اإلعراب يف علل اإلعراب, أليب البقاء العكربي. -٘ٔ
إقامة الدليل على صحة الّتمثيل وفساد التَّأويل, البن ىشاـ األنصاري  -ٙٔ

 –ىػ( حققو الدكتور ىاشم طو شالش , ونشر يف ؾبلة كلية اآلداب ٕٚٙ)ت
 ـ.ٖٜٚٔجامعة بغداد , العدد السادس عشر, 

 ىػ( .ٖٜٕعلل النَّحو: للنَّاشئ األكرب, عبد اهلل بن ؿبمَّد )ت  – ٚٔ
ىػ(, ٜٙٓٔيادة يف علم أصوؿ النَّحو, للشيخ وبِت الشَّاوي اؼبغريب )تارتقاء السّْ  -ٛٔ

لكتب اليت وصلت إلينا بتحقيق الدكتور عبد الرزاؽ الّسعدي تناوؿ وىو من ا
 اؼبؤلف الكالـ على العلَّة يف الكتاب الثّالث منو.

  كتاب العلل, لعيسى بن موىوب, ذكره ابن ىشاـ االنصاري.  -ٜٔ
وفضاًل عمَّا تقدَّـ احتوى عدد من الكتب النَّحوية على أبواٍب وفصوٍؿ يف العلَّة 

ؤّذا فالعلَّة الّنحوية قد جاءتنا مع أوؿ كتاب كبوي وصل إلينا, ومن تلك النَّحوية, 
 الكتب: 

كتاب سيبويو: أفرد فيو باباً للعلل ظبَّاه: باب علل ما ذبعلو زائًدا من حروؼ الزَّوائد   –أ 
 وما ذبعلو من نفس اغبرؼ.

 نَّحوية. اػبصائص: أفرد فيو ابن جٍت اثٍت عشر بابًا يف التعليل والعلَّة ال -ب
 ىػ( عن العلَّة يف ستة فصوؿ. ٚٚ٘ؼبع األدلة: ربدث فيو أبو الربكات األنباري )ت  -ج
ا بأسلوب بالعلل ويشرحه عٌتوىو كتاب يُ  أسرار العربيَّة, أليب الربكات األنباري, -د
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 دؿ.قائم على اؼبناظرة واعب
 ؼبعروؼ باعبليس النحوي .شبار الصناعة يف النَّحو: اغبسُت بن ىبة اهلل الدينوري, ا – ىػ
االقًتاح يف علم أصوؿ النَّحو للسيوطي ربدث فيو الّسيوطّي عن العلَّة الّنحوية يف  -و

   اثنيت عشرة مسألة.
 أمَّا أبرز اؼبؤلَّفات اغبديثة اليت تناولت العلَّة فهي:

 الّنحو العريب: العلَّة النَّحوية نشأهتا وتطورىا, للدكتور مازف اؼببارؾ. -ٔ
 سيبويو. كتاب يف دراسات بضمن اغبديثي الرزاؽ عبد خدهبة للدكتورة النَّحوية, ةالعلَّ  -ٕ
 الدرويش. جاسم حملمود اؽبجري, الّسادس القرف هناية حىت وتطور تاريخ النَّحوية العلَّة -ٖ
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 وفيه أربعة فصول:
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 ولالفصل األ

 العلل النحوية يف األمساء املعربة

 وفيه ثالثة مباحث:

 .المبحث األول: العلل النحوية في المرفوعات
 .المبحث الثاني: العلل النحوية في المنصوبات
 .المبحث الثالث: العلل النحوية في المجرورات
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 األولالمبحث 

  العلل النحوية في المرفوعات
 وفيه ستة مطالب:

 المطلب األول: علة العامل في رفع الخبر.
 المطلب الثاني: علة الرفع على الخبرية في )زيٌد خلُفك(.

 المطلب الثالث: علة عمل )إنَّ( وأخواتها الرفع في الخبر.
 المطلب الرابع: علة رفع الفاعل ونائب الفاعل.

علة رفع المعطوف على محل اسم )إنَّ(  المطلب الخامس:
 و)لكنَّ( دون أخواتهما.

المطلب السادس: علة امتناع العطف على الموضع في 
 )إنَّ( قبل مجيء الخبر.

 
 

 





















 

 



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

16 

  :املبحث األول:املبحث األول  

 العلل النحوية يف املرفوعات

 المطلب األول:
 الخبرالمبتدأ أو  العامل في رفععلُة 

 ص المسألة:ن
؛ (ُ)كاالبتداءي يعملي الرَّفع يف شيئُت: اؼببتدًأ كاػبرًب الذم ىيوى ىيوى »قاؿ الرماين: 

ألنَّو جيب يف كلّْ كاحدو منهما أنَّو ميعتمىدي الكبلـ, فاؼببتدأي ميعتمىدي البياف, كاػبربي 
 . (ِ)«ميعتمىدي الفائدة, كالرَّفع عبلمةه يف االسم ًلميعتمىًد الكبلـ

 ل الرماني:اعتال
يرل الرماين أفَّ العلة يف رفع اؼببتدأ كاػبرب ىي االعتماد, كأفَّ االعتمادى موًجبه 
للرفع يف األظباء, مث أخذ الرماين يفصّْلي أنواعى االعتماد, فاؼببتدأ عمدةي البياف, حيثي 

يف  ولفائدة, ككبلمها ال ييستغٌت عنييذكر للبياف عمَّا يعلمو اؼبخاطب, كاػبرب عمدةي ا
الكبلـ, إذ ال بيدَّ للمبتدأ من خرب؛ ألنَّو إمنا ييبتدأ بو لًيىعًقدى بو موضعى الفائدة, كال 
بيدَّ للخرب من مبتدأ؛ ألنو موضعي الفائدة الذم ال ينكشف إال دبا ىو معلـو عند 

 اؼبخاطىب.
  المناقشة والموازنة:

رب, جيدير يب أٍف أيسلّْط قبل الشركع يف مناقشة علَّة الرفع يف كل من اؼببتدأ كاػب
الضوء أكالن على كبلـ الرماين يف تفسَت كإيضاح اؼبراد دبعتمد البياف, كمعتمد 

 الفائدة, كما يكوف للزيادة يف البياف, أك الفائدة, كما الفرؽ بُت ىذه األنواع؟ 
ما ذيكر لًييعرؼ بو غَتيه فهو لًلبياف, كقولك: »قاؿ الرماين يف موضع آخر: 

, كإمنا ذيكر )زيد( ليعرؼ بو )الغبلـ(, فهو للبياف, كالفائدة: ما ذيًكر غبلـي زيدو 

                                                           

 أم: عُت اؼببتدأ, كيقصد بو اػبرب اؼبفرد. (ُ)
 . ُّْٕشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتم ص  (ِ)
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ا كقع )قاـ( لييعرؼ أنَّو كقع القياـ.  لًييعرؼى يف نفًسو, كبو قولك: قاـ زيد, إمنَّ
كأما ميعتمىد البياف فهو الذم ال يصحُّ الكبلـ إال بو, كبو قولك: ذىب زيد, 

 د البياف.فػ)ذىب( معتمد الفائدة, ك)زيد( معتم
كأما الزيادة يف البياف: فهو البياف الذم يصحُّ الكبلـ دكنو, ككذلك الزيادة يف 
الفائدة: ىي اليت يصحُّ الكبلـ دكهنا, كبو اغباؿ يف قولك: مر زيد ضاحكنا, 
ا للزّْيادة يف الفائدة, كاؼبفعوؿ الذم  كالبياف قولك: أعطيت زيدنا درمهنا, فاغباؿ أبدن

يادة يف البياف, فأمَّا الفاعل فهو ميعتمىد البياف, ككذلك ما مٍل ييسىمَّ ذيًكر فاعلو للزَّ 
 .(ُ)«فاعليو

ىكذا إذف قسَّم الرماين الكبلـ على أساًس اعتماًده كزيادتًو, كفصَّل القوؿ يف 
معرفة كلّْ قسم, كجعل اؼببتدأى عمدةى البياف, كاػبربى عمدةى الفائدة, كقد عرَّؼ 

ربنا عنو, أك كصفنا رافعنا ًلميكتفىن العلماء اؼببتدأ بأنَّ  و: آّرَّد عن العوامل اللفظية, ـبي
, كمن أحكاـ اؼببتدأ أال يكوفى إال معرفةن, فبل يبتدأ بالنكرة إال عند حصوؿ (ِ)بو

الفائدة, كذلك يف مواضع ذكرىا النحاة, كىي ما ييعرؼ دبسوغات االبتداء بالنكرة, 
  .(ّ)كليس ىذا ؾباؿ بسط اغبديث عنها

, كيشًتؾ (ْ)أما اػبرب فهو: ما ربصيلي بو الفائدةي مع مبتدأو غًَت الوصًف اؼبذكور
 مع اؼببتدأ يف اغبكم اإلعرايب, فكبلمها كاجبي الرفع. 

                                                           

 .ُّْٖص  شرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتم (ُ)
, التصريح ُْٖ/ُ, أكضح اؼبسالك ِٕٔ/ُل , شرح التسهيٖٓ/ُينظر: األصوؿ  (ِ)

 .َّٖ/ُ, اؽبمع ُٖٗ/ُ
, االرتشاؼ ص ِِّ/ُتنظر مسوغات االبتداء بالنكرة يف: شرح اعبمل البن عصفور  (ّ)

, شرح األمشوين ِّٔ/ُ, اؽبمع َِٗ/ُ, التصريح َِّ/ُ, أكضح اؼبسالك ََُُ
ُ/ِّْ . 

, شرح ُٖٗ/ُالتصريح , ُِّ, شرح الشذكر ص ُْٗ/ُينظر: أكضح اؼبسالك  (ْ)
 .َّٗ/ُاألمشوين 
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, كىو (ُ)كذىب الرماين إىل أفَّ عامل الرفع يف كلٍّ من اؼببتدأ كاػبرب ىو االبتداء
ه ىذا اؼبذىب, يف حُت ذىب سيبويو , كمل يعلّْل الرماين الختيار (ِ)مذىب األخفش
االبتداء يرفع اؼببتدأ, كاؼببتدأ يرفع اػبرب, كمن البصريُت   إىل أفٌ  (ّ)كصبهور البصريُت
من ذىب إىل أف اؼببتدأ ارتفع باالبتداء, كاػبرب ارتفع باالبتداء كاؼبربد كالزجاج 

إىل أف اؼببتدأ  (ٕ)كصباعة من البصريُت (ٔ)كالسَتايف (ٓ), كذىب اعبرمي(ْ)كاؼببتدأ
 كاػبرب ارتفعا بتعريهما من العوامل اللفظية. 

أما الكوفيوف فذىبوا إىل أف كبلَّ منهما رفع اآلخر, فاؼببتدأ رفع اػبرب, كاػبرب 
رفع اؼببتدأ, كقد سقت ىذه األقواؿ بإجياز, خشيةن لئلطالة؛ لكوف اغبديث إمنا ىو 

 .(ٖ)عن علة الرفع فيهما, ال عن العامل
علة, فمن أبرز  غَترفع فيهما, كذكركا يف ذلك لم النحاة عن علل الكقد تك
 تلك العلل: 

علة االعتماد: كىي العلة اليت اعتل ّٔا الرماين, كقد أكضح سيبويو يف باب 
كىو ما », حيث قاؿ: , كقد عرٌب عنو باإلسناد)اؼبسند كاؼبسند إليو( معٌت االعتماد

                                                           

 .ُّْٕ: د. اؼبتويل الدمَتم ص الرماين بتحقيقشرح  (ُ)
 .ٗ/ُينظر: معاين القرآف  (ِ)
, التصريح َُٖٓ, االرتشاؼ ص ِٗٔ/ُ, شرح التسهيل ُٖ/ُ( ينظر: الكتاب ّ)

 .ُُّ/ُ, اؽبمع ُٓٗ/ُ
 .َِٔ/ُاؼبساعد  ,ِْٔ/ّ, التذييل ْٖ/ُشرح اؼبفصل , ْٖ/ِاؼبقتضب ينظر:  (ْ)
 . َُٖٓ, االرتشاؼ ص ُْٔينظر رأم اعبرمي يف: إصبلح اػبلل ص  (ٓ)
 .ْٔٓ/ِينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ِْٔ/ّ, التذييل ْٖ/ُينظر: شرح اؼبفصل  (ٕ)
 ,ِِْ, التبيُت ص َْينظر الكبلـ يف عامل الرفع يف اؼببتدأ كاػبرب يف: اإلنصاؼ ص (ٖ)

, َُٖٓ, االرتشاؼ ص َّْ/ُالبن عصفور , شرح اعبمل ْٖ/ُشرح اؼبفصل 
شرح  ,ُُّ/ُ, اؽبمع ُٓٗ/ُ, التصريح َّ, ائتبلؼ النصرة صِٕٓ/ّالتذييل 
 . َّٕ/ُاألمشوين 
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, ككذلك فعل اؼبربد, (ُ)«جيدي اؼبتكلمي منو بيدِّا ال يػيٍغٍت كاحده منهما عن اآلخر, كال
 . (ِ)«كىو ما ال يىستغٍت كلُّ كاحدو ًمن صاًحبو»إذ يقوؿ: 

كصبهور البصريُت جيعلوف اؼببتدأ كاػبرب مها األكَّؿ يف باب اؼبرفوعات, قاؿ ابن  
, كاأل»يعيش:  صلي يف كذىب سيبويوي كابني السراج إىل أفَّ اؼببتدأ كاػبرب مها األكَّؿي

 :(ْ), كقاؿ ابني السٍّْيد(ّ)«استحقاًؽ الرفع, كغَتيمها من اؼبرفوعات ؿبموؿه عليهما
كاألشبوي عندم أٍف تكوف مرتبةي الفعل قبلى مرتبة الفاعل؛ على ما رتبو أبو بكر بن »

, كييقوّْم ذلك أفَّ حيكمى اؼببتدأ أٍف (ٔ), كالفارسي يف اإليضاح(ٓ)السَّرَّاج يف األصوؿ
, كحيكم الفاعل أٍف ييؤتىى بو ثانينا ألكَّؿأٍف ييؤتى    .(ٕ)«ى بو أكَّالن لثافو

كعلَّةي الرفع عند ىؤالء علَّةي كجوب, كقد فصَّل بعضيهم يف تفسَت ىذه العلة 
فإف قيل: فلم خيصَّ »كتوجيهها, كمن ىؤالء أبو الربكات ابن األنبارم حيث يقوؿ: 

 :اؼببتدأ بالرفع دكف غَته؟ قيل لثبلثة أكجو
أحدىا: أفَّ اؼببتدأ كقع يف أقول أحوالو كىو االبتداء, فأيعًطي أقول اغبركات 

 كىو الرفع.
. , فأيعطي األكَّؿي األكَّؿى  كالوجو الثاين: أفَّ اؼببتدأ أكَّؿه كالرفع أكَّؿه

ربى عنو, كالفاعلي مرفوع,  بػىره عنو كما أفَّ الفاعل ـبي كالوجو الثالث: أفَّ اؼببتدأ ـبي
                                                           

 .ِّ/ُالكتاب  (ُ)
 .ُِٔ/ْاؼبقتضب  (ِ)
 .ّٕ/ُشرح اؼبفصل  (ّ)
س الذين ىو أبو ؿبمد عبد اهلل بن ؿبمد ابن السٍّْيد البىطىٍلييوسي, من أشهر علماء األندل (ْ)

ا باللغة, كاألدب, كالفقو, كالفلسفة, , نزؿ بلٍنسية, 
ن
الذين برعوا يف علـو ـبتلفة, فكاف عاؼب

كدٌرس علـو النحو, إىل أف مات فيها, من مؤلفاتو: شرح أدب الكاتب, كشرح اؼبوطأ, 
كشرح سقط الزند, كشرح ديواف اؼبتنيب, كاغبلل يف إصبلح اػبلل من كتاب اعبمل. تويف 

  .ٓٓ/ِ, البغية ُّْ/ِإنباه الركاة  ِّٖ/ِ. ينظر: كفيات األعياف ػ( ىُِٓسنة )
 .ٖٓ/ُينظر: األصوؿ  (ٓ)
 . ِٗينظر: اإليضاح العضدم ص  (ٔ)
 .ُْٓإصبلح اػبلل ص  (ٕ)
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  .(ُ)«أشبهوفكذلك ما 
كلو أمعنَّا النظر يف ىذه األكجو اليت ذكرىا األنبارم لوجدنا أفَّ الوجهُت 
األكَّلُت مها األليقي بالعلة األصلية اليت ىي االعتماد, إذ إفَّ القوة كاألكَّلية من معاين 
االعتماد, كالعلة فيهما علة مناسبة, فقوَّةي اغبركة اليت ىي الضَّم ناسبت قوَّةى 

داء, ككذلك ناسب أٍف ييعطىى األكؿي من األحواؿ الذم ىو اؼببتدأ الرفعى الذم االبت
 ىو أكَّؿي اغبركات.

أما الوجو الثالث الذم ذكره ابن األنبارم فالعلة فيو ال تسلم من الدَّكر؛ 
حيث إفَّ األنبارم اعتلَّ بشبو اؼببتدأ للفاعل كمن أجل ذلك أيعطي حكمىو, كيف 

ل لرفع الفاعل عاد كاعتل بشبو الفاعل للمبتدأ, كىذا ىو موضع آخر حينما علَّ 
  .(ِ)الدَّكر بعينو

كذىب فريقه من النحاة إىل أفَّ العلةى يف رفع اؼببتدأ كاػبرب ىي اؼبشأّة, حيث 
أىشبوى كلّّ من اؼببتدًأ كاػبرًب الفاعلى, فاؼببتدأي أشبوى الفاعلى يف طلب اإلسناد, إذ إفَّ 

الفعلي, كاؼببتدأي ييسندي إليو اػبربي, ال يىستغٍت عنو, كال يستقىلُّ الفاعلى ييسند إليو 
 .(ّ)الكبلـي دكنو

كًمن العلماء الذين قالوا بعلة اؼبشأّة, كيركف بأفَّ اؼببتدأى ؿبموؿه على الفاعل: 
, كحجتيهم يف ذلك (ْ)الزَّجاجي, كاعبرجاين, كالزـبشرم, كابني اغباجب, كابني ىشاـ

عل لفظيه كىو الفعل, أك شبهو, خببلؼ اؼببتدأ, فإف عاملو ذلك أفَّ عاملى الفا

                                                           

 .ٗٔأسرار العربية ص  (ُ)
ىذا موضع : »( بابنا يف دىكر العلة, قاؿ فيوُّٖ/ُأفرد ابن جٍت يف كتابو اػبصائص ) (ِ)

فتارةن اعتل ؽبذا ّٔذا, مث دار : »ذكر مثاالن على دكر العلة, كعقَّب عليو قائبلن  , مث«ظريف
 . «تارةن أخرل فاعتلَّ ؽبذا ّٔذا

 .ِْٓ/ُينظر: البسيط  (ّ)
, الكافية بشرح الرضي ُّ, اؼبفصل ص  ُِٓ/ُ, اؼبقتصد  ّٔينظر: اعبمل ص  (ْ)

 .ُٖٗ, شرح الشذكر ص ُّٖ/ُ
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 . (ُ)معنومّّ كىو االبتداء, كالعامل اللَّفظي أقول من العامل اؼبعنوم
كاالبتداءي معٌتن رفػىعىو, كىو مضارعتيو للفاعل, كذلك أفَّ اؼببتدأ »قاؿ الزَّجاجي: 

, ككذلك الفعل كالفاعل, ال ال بيدَّ لو من خرب, كال بيدَّ للخرب من مبتدأ ييسند إليو
 .(ِ)«يستغٍت أحدمها عن اآلخر, فلمَّا ضارعى اؼببتدأي الفاعلى ىذه اؼبضارعة ريًفع

كقد ذكرنا أفَّ أصلى »ككاف اعبرجاين يؤكّْد ىذا األمر كيقرّْره, حيث يقوؿ: 
ربه الرفع للفاعل, كأفَّ اؼببتدأى فرعه عليو كمشبَّو بو, من حيث أفَّ كلَّ كاحد منهما ـبي 

عنو, فموًجب الرَّفع غَتي عاملو, ألفَّ اؼبوًجب: مشأّةي اؼببتدأ للفاعل, كالعامل: ىو 
, كقد تقدـ أفَّ ابن األنبارم ذكر يف أحد اعتبلالتًو أفَّ اؼببتدأ (ّ)«تعرّْيو من العوامل

 أشبو الفاعل فأخذ حيكمىو.
هو ميوًجبه للرفع, أما الرماين فكاف يرل بأفَّ االعتماد مىت كيًجد يف االسم ف

على اآلخر, كتبعو  ذاتو, كليس أحده من العيمد ؿبموالن كأفَّ كلَّ عمدة ييعدُّ أصبلن ب
كنسب ىذا الرأم إىل األخفش, كابن السَّرَّاج, كإف كاف يف عبارة  (ْ)يف ذلك الرَّضي

ابن السراج ما قد يفهم منها أف الفاعل ؿبموؿ على اؼببتدأ, حيث صرح دبشأّة 
, كذلك يف حديثو عن الفاعل, كسيأيت نصُّ ابن السراج (ٓ)للمبتدأ كاػبرب الفاعل

  يف مبحثو قريب أثناء الكبلـ على علة الرفع يف الفاعل.
كالذم يظهر يل أفَّ ما ذىب إليو الرماين ىو األرجح؛ ألفَّ األىكىل يف العيمد أٍف 

, غَت ؿبمولةو على بعًضها البعض, كما أفَّ علة  االعتماد جيتمع فيها تكوفى أصوالن
اإلجيابي كاؼبناسبة, كىي أقول العلل, كلعلَّ ما حصل من دكر العلة عند ابن 
األنبارم يشَت إىل أفَّ كبلِّ من اؼببتدأ كالفاعل أصبلف, ليس أحده منهما ؿبموالن على 

  اآلخر.
 

                                                           

 .ُٖٗينظر: شرح الشذكر ص  (ُ)
 .ّٔاعبمل ص  (ِ)
 .ُِٔ-ُِٓ/ُاؼبقتصد  (ّ)
 .ٕٔ/ُينظر: شرح الكافية  (ْ)
 .ٖٓ/ ُينظر: األصوؿ  (ٓ)
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 المطلب الثاني:
 ى الَخَبريَّة في )زيٌد َخْلُفك(علُة الرفِع عل

 ة:نص المسأل
: ىو ًمٍتّْ مٍرأىلن كمىٍسمىعي, فهذا قد خرج ـبرج التَّحقيق »قاؿ الرماين:  كتقوؿي

بالرفع على اػبربية, كأنو جيعلو ىو اؼبرأىل كاؼبٍسمع, كجيوز: ىو مٍت مرأىلن كمٍسمعنا, 
على معٌت: ىو مٍت حبيث يرل كيسمع, فينصب على الظَّرؼ, كاألكَّؿ أغلبي يف 

 الكبلـ.
 ك, فًتفع على أفَّ الثاين ىو األكَّؿ.ديؾ, كاؼبعٌت: زيده أمامي كتقوؿ: زيده قص

ككذلك: زيده خلفيك, جيوز على ىذا التقدير عند سيبويو كاؼبازين كأكثر 
إال يف الضَّركرة؛ ألفَّ األغلب عليو الظَّرؼ,  (ِ), كال جيوز عند أيب عيمر(ُ)النحويُت

 ى طريق االتّْساع يف ضركرة الشاعر.فبل جيوز أٍف خيرجى عمَّا ىو األغلب عليو إال عل
كالصَّوابي يف ىذا مذىبي سيبويو؛ ألنَّوي ظرؼه متمكّْن, فقد كجب لو بتمكًُّنو 
رجو ًمن أٍف يكوفى لو  التصرُّؼي يف الرَّفع كالنَّصب, كإفَّ قلَّ فيو الرَّفع, فإفَّ ذلك ال خيي

 .(ّ)«حبقّْ التمكُّن
  اعتالل الرماني:

وؿ سيبويو يف جواز رفع الظرؼ )خلفك( على اػبربية, يرل الرماين صواب ق
يف كبو: )زيده خلفيك(, كاعتلَّ الرماين لذلك بتمكًُّن الظَّرؼ, حيث جاز لو 

 التصرُّؼ رفعنا كنصبنا.
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين يف ىذه اؼبسألة عن ظرؼ اؼبكاف )خلفك(, إذا كقع خربنا عن 
خلفيك( كذكر اػببلؼ فيها بُت سيبويو كاؼبازين من ًجهةو,  جيثَّة, يف كبو قوؽبم: )زيده 

                                                           

 . َّْ/ِ, شرح السَتايف ّٔ/ُ, األصوؿ ُْٔ/ُينظر: الكتاب  (ُ)
 .َِٓ/ُ, شرح الكافية للرضي َّْ/ِينظر رأم أيب عمر اعبرمي يف: شرح السَتايف  (ِ)
 .َٖٓ-َْٖؼبتويل الدمَتم ص شرح الرماين بتحقيق: د. ا (ّ)
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كاعبرمي من ًجهةو أخرل, حيث ذىب سيبويو كاؼبازين كأكثري النحويُت, إىل جواز 
الوجهُت, كمها: الرَّفعي على اػبربية, كالنَّصبي على الظَّرفية, يف حُت منع اعبرمي الرفع 

ز رفعىو إال  يف ضركرة الشّْعر. فيو؛ لًعلَّة الظرفية, كمل جيًي
كصوَّب الرماين ما ذىب إليو سيبويو كاؼبازين كأكثري النحويُت, كىو جوازي الرفع 
على اػبربية, كإٍف كاف األصل فيو أنَّو قاـ مقاـ اػبرب, ال أنَّو ىو اػبرب, كتقدير 
 الكبلـ: زيده استقرَّ خلفىك, أك ميستًقرّّ خلفىك, أك كبو ذلك, إال أنَّو حيًذؼ اػبربي 

, (ُ)إجيازنا كاستغناءن بالظَّرؼ, لداللتو عليو, كجاز رفع الظَّرؼ حُت قاـ مقاـ اػبرب
 كالعلةي يف جوازه ىي سبكُّني ىذا الظرؼ, حيث جاز لو التصرُّؼ رفعنا كنصبنا.

كمعٌت التمكُّن: أم أنو ييستعملي ظرفنا كغَتى ظرؼ, دبعٌت أنَّو تدخل عليو 
كمن أمثلة ذلك: اؼبكاف, حيث يستعملي ظرفنا, كبو:  عوامل الرفًع كالنَّصب كاعبر,

 زيد مكاننا طيبنا, كزيد مكانىك.
كجيوز فيو كذلك أف يستعمل غَت ظرؼ, كبو: ىذا مكانيك, كأقمت مكانىك, 

 .(ِ)كنظرت إىل مكاًنك
كيرل الرماين أف )خلفك( ظرؼه متمكّْن جيوز فيو أف يستعمل غَت ظرؼ, 

عليو, رفعنا كنصبنا كجرِّا, كمن ذلك كقوعيو خربنا يف  فييعرب حبسب العوامل الداخلة
 )زيد خلفك(, فيجوز فيو الرَّفعي على اػبربية, للعلة السابقة.

, كالعلة (ّ)كىذا الذم اختاره الرماين ىو مذىب سيبويو كصبهور البصريُت 
عندىم يف ذلك ىي العلة اليت اعتل ّٔا الرماين, كىي سبكُّن الظرؼ, حيث جاز فيو 

 تصرُّؼ, كجواز الرفع عندىم ليس بأكلويَّة, كإمنا األىكىل اختيار النصب.ال

                                                           

 .َٗ/ُ, شرح اؼبفصل ّٔ/ُينظر: األصوؿ  (ُ)
 .ِٓٗ/ِينظر: شرح السَتايف  (ِ)
, شرح اؼبفصل ِٕٗ/ُ, شرح السَتايف ّٔ/ُ, األصوؿ ُْٔ/ُينظر: الكتاب  (ّ)

, ِّٗ/ُ, اؼبساعد َِٓ/ُ, شرح الكافية للرضي ِِّ/ُ, شرح التسهيل ٖٗ/ُ
 .ِّّ/ُحاشية الصباف 
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صركا ذلك على إىل منع الرفع فيو, كق (ُ)يف حُت ذىب اعبرمي كالكوفيُّوف 
ضركرة الشّْعر, كاعتلُّوا ؽبذا اؼبنع بأفَّ )خلفك( ال يكوف يف ىذا اؼبوضع إال ظرفنا, 

م: )زيده أخوؾ(, فاألخي ىو زيده, أما )زيده ألفَّ اػبرب ليس ىو اؼببتدأ, خبلؼ قوؽب
كقد ظهر »خلفك(, فاػبلفي ليس بزيد, فوجب نصبيو على الظرفية, قاؿ السَتايف: 

أفَّ سيبويوى جييز: )زيده خلفيك(, إذا جعلتو ىو اػبلف, كمل يشًتط ضركرة شاعر, 
فيُّوف دينعونو أشدَّ كىو قوؿي اؼبازين, ككاف اعبرمي ال جييزيه إال يف ضركرة الشّْعر, كالكو 

 .(ِ)«اؼبنع
مناقشة ما كرد يف ىذه اؼبسألة من أقواؿ كاعتبلالت يظهر يل فيها أف كبعد  

الراجح ىو ما ذىب إليو الرماين كصبهور البصريُت, كىو جواز الرفع يف قوؽبم: )زيده 
خلفيك( على اػبربية, كذلك للعلة السابقة كىي سبكُّن ىذا الظَّرؼ, حيث جاز فيو 

  لتصرُّؼ يف اإلعراب.ا
 

 

 

                                                           

, شرح التسهيل ٖٗ/ُ, شرح اؼبفصل َّْ/ِر رأم الكوفيُت يف: شرح السَتايف ينظ (ُ)
 .ِّّ/ُ, حاشية الصباف ِّٗ/ُ, اؼبساعد َِٓ/ُ, شرح الكافية للرضي ِِّ/ُ

 .َّْ/ِينظر: شرح السَتايف  (ِ)
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 المطلب الثالث:
 ( وأخواتِها الرَّفَع في الخبرعلُة عمِل )إنَّ 

 نص المسألة:
الذم جيوز يف األحريًؼ اػبمسة اليت تعمل يف االسم كاػبرب: أٍف »قاؿ الرماين: 

ا على  ا مشبَّهةه بالفعل اؼباضي, ًمن ًجهة أهنَّ ثبلثة تنًصبى االسمى, كترفعى اػبربى؛ ألهنَّ
 .(ُ)«أحريؼ, كآخريىا مبٍتّّ على الفتح

 اعتالل الرماني:
 ,) يرل الرماين أفَّ األحرؼى الناسخة )إفَّ(, ك)لكنَّ(, ك)كأفَّ(, ك)ليتى
ك)لعلَّ( ىي العاملةي للرفع يف خربىا, كاعتلَّ لذلك دبشأّتها للفعل اؼباضي, مث ذكر 

 كجهُت للشبو بينهما: 
 لى ثبلثة أحرؼ, فهي على كزف الفعل اؼباضي. أحدمها: أفَّ ىذه اغبركؼ ع

 كالوجو اآلخر: أهنا مبنيةه على الفتح, كما أفَّ اؼباضي مبٍتّّ على الفتح. 
لت ىذه األحرؼ على الفعل اؼباضي, كأيغًبق خربيىا  فمن أجل ىذا الشَّبىو ضبًي

 بالفاعل, فالعلة عند الرماين علة مشأّة. 
 المناقشة والموازنة:

لماءي اغبركؼى إىل عاملة كغَت عاملة, كالعاملة أنواع: منها ما يعمل قسَّم الع
, , كمنها ما يعمل النَّصب, كمنها ما يعمل النصب  اعبرَّ كمنها ما يعمل اعبـز
ا ربت النوع األخَت, حيث إهنا تدخل على اؼببتدأ (ِ)كالرفع , كتندرج )إفَّ( كأخواُتي

 .(ّ)رفعي اػبرب كيصَتي خربىاكاػبرب, فتنصبي اؼببتدأى كيصَتي اظبها, كت

                                                           

 . ُْٖٕشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتم ص  (ُ)
 .ِٖ-ِٕين ص , اعبٌت الدإُْ/ُينظر: توجيو اللمع  (ِ)
, َُِ/ُ, شرح اؼبفصل َُْ, شرح اعبمل البن بابشاذ ص َِّ/ُينظر: األصوؿ  (ّ)

 .َّٕ, اؼبطالع السعيدة ص ِِّ, شرح الشذكر ص ٓ/ِشرح التسهيل 
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كعدد ىذه األحرؼ ستة, كليست طبسة كما عدَّىا الرماين, كإٍف كاف يف ىذا 
تابعنا لسيبويو

, كتابعهم أيضنا ابني مالك يف شرح (ّ), كابن السَّراج(ِ), كاؼبربد(ُ)
 .(ْ)التسهيل

 كىذه األحرؼ ىي: )إفَّ( ك)أفَّ( للتوكيد, ك)لكنَّ( لبلستدراؾ, ك)كأفَّ(
 .(ٓ)للتشبيو, ك)ليت( للتمٍت, ك)لعلَّ( للًتجي يف احملبوب, كالتوقع يف اؼبكركه

كالرماين كما تقدَّـ يرل أفَّ ىذه األحرؼ ىي عاملة الرفع يف اػبرب, كىو يف 
, كالعلة اليت ذكرىا الرماين يكاد جيمع عليها كل (ٔ)ىذا الرأم يوافق صبهور البصريُت

ذه األحرؼ للفعل اؼباضي ىي اليت جعلتهم من يرل ّٔذا الرأم, فمشأّة ى
ا عًملت حبقّْ الشَّبو ال حبقّْ »حيملوهنا يف العمل على سبيل الفرع, قاؿ الرماين:  كإمنَّ

األصل؛ ألفَّ الرفعى يف أصل اؼبرفوع للفاعل, كالنصبى للمفعوؿ, كاغبرؼي ال يوًجب 
, فلهذا كاف علةي الرفع كالنصب حبقّْ ال  .(ٕ)«شبوفاعبلن كال مفعوالن

كاقتصر الرماين يف ذكر أكجو الشبو بُت ىذه األحرؼ كالفعل اؼباضي على 
كجهُت فقط, كمها: أف ىذه األحرؼ ثبلثية فهي على كزف الفعل اؼباضي, ككذلك 

  بناؤىا على الفتح, حيث إف اؼباضي أيضنا مبٍت على الفتح.
و, حيث أضافوا أفَّ النحويُت البصريُت ذكركا طبسة أكجو للشَّب بعض يف حُت

إىل الوجهُت السابقُت ثبلثة أكجو أخرل للشَّبو بينهما, كىي: أفَّ تلك األحرؼ 

                                                           

 .ُُّ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
 .َُٕ/ْينظر: اؼبقتضب  (ِ)
 .ِِٗ/ُينظر: األصوؿ  (ّ)
 .ٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)
, َُِ/ُشرح اؼبفصل  ,َُْ, شرح اعبمل البن بابشاذ ص َِّ/ُؿ ينظر: األصو  (ٓ)

 .َّٕ, اؼبطالع السعيدة ص ٓ/ِشرح التسهيل 
, ُُّ/ِ, النكت ُْٓ, اإلنصاؼ ص َُٗ/ْ, اؼبقتضب ُُّ/ِينظر: الكتاب  (ٔ)

 . ٔ/ٓ, التذييل كالتكميل ِٖٖ/ُ الكافية, شرح َُِ/ُشرح اؼبفصل البن يعيش 
 .ُْٕٗد. اؼبتويل الدمَتم ص  بتحقيق: شرح الرماين (ٕ)
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تقتضي االسم كما أفَّ الفعل يقتضي االسم, كأهنا تدخل عليها نوف الوقاية, كبو: 
)إنٍَّت, ككأنٍَّت(, كما تدخل على الفعل, كبو: )أعطاين, كأكرمٍت(, كآًخر ىذه 

عٌت الفعل, فمعٌت )إفَّ كأفَّ( حقَّقت, كمعٌت )كأفَّ( شبَّهت, األكجو: أفَّ فيها م
 .(ُ)كمعٌت )لكنَّ( استدركت, كمعٌت )ليت( سبنَّيت, كمعٌت )لعلَّ( ترجَّيت

 يقتصر على ىذين الوجهُت؛ ألنو اقتصار على ككاف األحرل بالرماين أالَّ 
رًد باقي األكجو,  أٍف يو الشَّبو باللفظ فقط, كإغفاؿه لشبهها يف اؼبعٌت, فكاف األىكىل 

ألفَّ يف ذًكر ىذه األكجو إشعارنا بقوة شبهها بالفعل لفظنا  ؛(ِ)كما فعل اؼبربد
فَّ الكوفيُت فإ, كرغم قوة اؼبشأّة بينهما كمعٌت, األمر الذم جعلها تعمل عملو

كتبعهم السهيلي منعوا أف ترقى ىذه اؼبشأّة بتلك األحرؼ إىل أٍف تأخذ عمل 
و, إذ إف اؼبشأّة تقتضي الفرعية, فهذه األحرؼ فرع عن الفعل, كال الفعل بتمام

بد أٍف يكوفى ىناؾ مزية لؤلصل على الفرع, فكاف االكتفاء بتأثَتىا على االسم 
دكف اػبرب, كيبقى اػبرب مرفوعنا دبا كاف عليو قبل دخوؽبا, كأفَّ اؼبشأّة مهما قوًيىت 

ا ال ذبعل الفرعى يف منزلة األصل , كىناؾ علةه أخرل اعتلَّ ّٔا الكوفيوف على (ّ)فإهنَّ
, كىي كوهنا حركفنا, كاغبركؼ إمنا تعمل يف اسم يف اػبرب عدـ عمل )إفَّ( كأخواًُتا
 .(ْ)كاحد, أك يف فعل خاصة

كما ذكره الكوفيوف من علة الفرعية ينتقض باسم الفاعل, فإنو إمنا عمل  
وف لو مرفوع كمنصوب كالفعل, لشبهو بالفعل, كمع ىذا فإنو يعمل عملو, كيك

 .(ٓ)تقوؿ: زيد ضاربه أبوه عمرنا, كما تقوؿ: يضرب أبوه عمرنا

                                                           

, َِٖ, اللباب ُْٗ, أسرار العربية ص ُْٓ, اإلنصاؼ ص ُُّ/ِينظر: النكت  (ُ)
 .َُِ/ُشرح اؼبفصل 

 .َُٖ/ْينظر: اؼبقتضب  (ِ)
, نتائج الفكر ص َُٓ, أسرار العربية ص ُْٓ, اإلنصاؼ ص ُُّ/ِينظر: النكت  (ّ)

 .ٕ-ٔ/ٓ, التذييل كالتكميل ِٖٖ/ُ الكافية, شرح ِْٔص 
 .ٕ/ٓينظر: التذييل كالتكميل  (ْ)
 .ُٓٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ٓ)
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أما اعتبلؽبم حبرفيَّة )إفَّ( كأخواُتا, كأفَّ األصل يف اغبركؼ أٍف ال يتعدل عمليها 
إىل معمولُت, فييجاب عنو بأفَّ كثَتنا من اغبركؼ إمنا تعمل حبق الشبو, كىي يف  

ف زبالف األصل الذم كضعت لو, فإفَّ أصل ىذه األحرؼ أٍف كثَتو من األحيا
 . (ُ)تعملى اعبرَّ الختصاصها باالسم, إال أفَّ شبهها بالفعل صرفها عن ىذا األصل

ككبلـ الرماين أفَّ الرفع عبلمة للعمد ييفهم منو أنو ليس شيءه من اؼبرفوعات 
و اػبربى ىنا بالفاعل, كقد ؿبموؿه على غَته, كلكن ىذا التشبيو قد ينقضو؛ ألنَّو شبَّ 

كأمَّا من قاؿ كىو اغبق: إفَّ الرفع عبلمة للعمد, فاعلة كانت أٍك ال, »قاؿ الرضي: 
  .(ِ)«فبل حيتاج إىل تشبيو ىذه اؼبرفوعات بالفاعل

كيف نظرم أنَّو ال مفرَّ من تشبيو خرًب )إفَّ( كأخواًُتا بالفاعل؛ ألنَّو فرعه عن  
فعل اؼبتعدّْم, كتابعه لو, كىذه اؼبشأّة تقتضي أٍف يكوفى مشأّة ىذه األحرؼ بال

, كما للفعل اؼبتعدم, فيكوف اؼبرفوع ميشبػَّهنا  ؽبذه األحرؼ مرفوعه كمنصوبه
ا باؼبفعوؿ , إال أفَّ النصب ىنا قيدّْـ على الرفع, لكوف (ّ)بالفاعل, كاؼبنصوب مشبػَّهن

, (ْ)فرع, فألزموا الفرعى الفرعى عمل ىذه األحرؼ فرع, كتقدمي اؼبنصوب على اؼبرفوع 
ككذلك ألفَّ اؼبرفوع لو تقدـ عباز إضماره, كاغبرؼ ال يتصل بو ضمَت اؼبرفوع,  

(, ك)قاموا(, خببلؼ ما إذا تأخر  . (ٓ)كالتاء كالواك يف )قمتي
 

 

                                                           

 .ِٔينظر: اعبٌت الداين ص  (ُ)
 .ِٕٖ/ُينظر: شرح الكافية  (ِ)
 .َُِ/ُ, شرح اؼبفصل ُْٗينظر: أسرار العربية ص  (ّ)
 .َِٗ/ُ, اللباب ُْٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)
 .َِٗ/ُينظر اللباب  (ٓ)
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 المطلب الرابع:
 ُة رفِع الفاعِل, ونائِب الفاعلعلَّ 

 نص المسألة:
ع ألنَّو ميعتمىدي البياف, ككذلك ما مل ييسىمَّ فاعليو ريًفع كالفاعلي ريفً »قاؿ الرماين: 

ألنَّو ميعتمدي البياف, فعلَّتيهما كاحدةه, كحكميهما كاحده, كلذلك أدخلهما سيبويوي يف 
 .(ِ)«(ُ)بابو كاحدو 

 اعتالل الرماني:
يرل الرماين أفَّ العلةى يف رفًع الفاعًل كنائًب الفاعل ىي االعتمادي, أم أهنما 

ناف صبلةن حيسن السكوت عليها, كتتمُّ ّٔا  اعبملة, فالفاعلي مع فعلو يكوّْ مدتاف يفع
كإذا قلت: )ضربتي »الفائدة, كتكلَّم الرماين عن مكوّْنات اعبملة الفعليَّة فقاؿ: 

ا( فالفعلي معتمدي الفائدة, كالفاعلي معتمدي البياف, كاؼبفعوؿي للزيادة يف البياف  . (ّ)«زيدن
لتَّحليل يشَت إىل أف الرفع داللة على العيمد, فكل عمدةو حقُّها كىو ّٔذا ا

, فالعلة عند الرماين ىنا علةي كجوب, أكجبها (ْ)الرفع, كما أفَّ النصب للفضبلت
كإمنا الفاعلي معتمدي البياف فلو الرفع ؽبذه »االعتماد, بدليل قولو يف موضع آخر: 

رفعى الفاعًل ؿبموؿه على رفع اؼببتدأ,  , فليس يف تعليلو ما يشَت إىل أفَّ (ٓ)«العلة
 فكأنو يرل أفَّ الرفعى أصله يف العيمىد, كليس شيءه من العمد ؿبموالن على آخر.

 المناقشة والموازنة:
عرَّؼ النحاة الفاعل بأنو كل اسم أك ما يف معناه, تقدمو فعل أك ما يف معناه, 

و , كبو: ضىرب زيده, كنبت الزرعي, كأسند إليو, سواء فعلو حقيقة أك ؾبازنا أك مل يفعل
                                                           

 .ّّ/ُينظر: الكتاب  (ُ)
  .َُٖ: د. ؿبمد شيبة ص الرماين بتحقيقشرح  (ِ)
 .َُْاؼبرجع السابق ص  (ّ)
 .ِٗٓ/ُينظر: البسيط  (ْ)
 . ُّْٕد. اؼبتويل الدمَتم ص  بتحقيق: شرح الرماين (ٓ)
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  .(ُ)كما قاـ عمركه 
كللفاعل أحكاـ منها: كجوب الرفع, كأنو عمدة ال جيوز حذفو, ككذلك امتناع 

 . (ِ)تقدمو على عاملو, عند غَت الكوفيُت
كقد اعتل النحاة لرفع الفاعل بعدة اعتبلالت منها: أفَّ العلةى يف رفع الفاعل 

ؼببتدأ, فيجعلوف العلة يف ذلك اؼبشأّة, ألهنم يضعوف الفاعل ؿبمولةه على الرفع يف ا
مع فعلو دبنزلة اؼببتدأ كاػبرب, كما فعل سيبويو يف كتابو حينما عنوف ؽبما بقولو: 

اآلخر,  كىو ما ال يغٌتى كاحد منهما عن»)ىذا بابه اؼبسندي كاؼبسندي إليو( مث قاؿ: 
اؼببتدأ كاؼببٍتُّ عليو, كىو قولك: عبدي اهلل  ا, فمن ذلك االسمكال جيد اؼبتكلم منو بيدِّ 

أخوؾ, كىذا أخوؾ, كمثل ذلك: يذىب عبدي اهلل, فبل بيدَّ للفعل من االسم, كما 
 . (ّ)«مل يكن لبلسم األكؿ من بيدٍّ لآلخىر يف االبتداء

كقبد ىذه العلةى صرحيةن عند اؼبربد, حيث نصَّ على علة اؼبشأّة يف رفًع 
إمنا كاف الفاعلي رفعنا ألنو ىو كالفعل صبلةه حيسني عليها ك »الفاعل, فقاؿ: 

السكوت, كذبب ّٔا الفائدة للمخاطب, فالفاعلي كالفعلي دبنزلة االبتداء كاػبرب, إذا 
 .(ْ)«قلت: قاـ زيده, فهو دبنزلة قولك: القائمي زيده 

, فكلُّ (ٓ)ككذلك قاؿ ابني السراج, كأبو الربكات ابن األنبارم, كابني يعيش
ىؤالء يركف أفَّ الرفعى يف الفاعل ؿبموؿه على الرفع يف اؼببتدأ, كالعلة يف ذلك 

 .اؼبشأّة
غَت أفَّ بعضى النحويُت ذىبوا على العكس من ذلك, كقالوا بأفَّ الفاعلى أصلي  

اؼبرفوعات, كأفَّ الرفعى علمي الفاعلية, كيركف أفَّ اؼببتدأى ؿبموؿه على الفاعل, كحجتهم 
                                                           

 . ِّٖ, شرح اللمحة البدرية ص ْٖينظر: حملة اإلعراب ص  (ُ)
, شرح ُٔٗر ص , شرح الشذك ْٖ/ِتنظر أحكاـ الفاعل يف: أكضح اؼبسالك  (ِ)

 .ُٔ/ِاألمشوين 
 .ِّ/ُالكتاب  (ّ)
 .ُْٔ/ُينظر: اؼبقتضب  (ْ)
 . ْٕ/ُ, شرح اؼبفصل ٕٕ, أسرار العربية ص ٕٓ/ُينظر: األصوؿ  (ٓ)
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عامل الفاعل لفظيه كىو الفعلي أك شبهو, خببلؼ اؼببتدأ فإفَّ عاملىو  يف ذلك أفَّ 
معنومّّ كىو االبتداء, كالعامل اللَّفظي أقول من العامل اؼبعنوم, كقد عيزًمى ىذا 

, كفبَّن قاؿ ّٔذا القوؿ الزجاجي, كاعبرجاين, كالزـبشرم, كابني (ُ)الرأم للخليل
 .(ِ)اغباجب, كابن ىشاـ
فالرفعي علىمي الفاعلية, كأما اؼببتدأي كخربيه, كخربي )إفَّ( كأخواُتا, »قاؿ الزـبشرم: 

ك)ال( اليت لنفي اعبنس, كاسم )كاف( كأخواُتا, كاسمي )ما( ك)ال( اؼبشبَّهتُت 
  .(ّ)«بػ)ليس(, فملحقاته بالفاعل على سبيل التشبيو كالتقريب

د, كليس شيءه من كالذم ييفهىم من تعليل الرماين أفَّ الرفعى أصله يف العيم
, كىو اختيار الرضي , كنىسب ىذا القوؿ لؤلخفش كابن (ْ)العمد ؿبموالن على آخىرى

, كإف كاف يفهم من عبارة ابن السراج يف أصولو ما يفيد بأفَّ الفاعل ريفع (ٓ)السراج
فأمَّا الفعل فبل بيدَّ لو من فاعل, كما يقـو مقاـ »مشأّةن للمبتدأ, حيث يقوؿ: 

ـى زيده, فهو دبنزلة قولك: الفاعل دبن زلة االبتداء كاػبرب, أال ترل أنك إذا قلت: قا
, كقاؿ يف موضع (ٔ)«يٍفعىلي سالقائمي زيده, فالفاعل رفع إذا أىخرٍبت عنو أنَّو فػىعىلى ك 

دَّثه عنهما, كأهنما صبلتاف »آخر:  فالفاعلي مضارعه للمبتدأ, من أجل أهنما صبيعنا ؿبي
, كىذا الكبلـ صريحه يف ضبًل الفاعل على اؼببتدأ (ٕ)«عضال يستغٍت بعضيهما عن ب

 اؼببتدأ لًعلَّة اؼبشأّة. 
كما ييفهم من كبلـ الرماين السابق حُت أشار إىل أفَّ الفاعلى معتمىدي البياف, 
كاؼبفعوؿى للزيادة يف البياف: أفَّ علةى الرفع يف العيمىد ىي للتفريًق بينها كبُت 

                                                           

 . َّٓ/ُ, اؽبمع ٕٔ/ُ كافيةينظر: شرح ال (ُ)
, الكافية بشرح الرضي ِْ, اؼبفصل ص َُِ/ُ, اؼبقتصد ّٔينظر: اعبمل ص  (ِ)

 .ُٖٗذكر ص , شرح الشُّٖ/ُ
 . ِْاؼبفصل ص  (ّ)
 .ٕٔ/ُينظر: شرح الكافية  (ْ)
 ينظر: اؼبرجع نفسو. (ٓ)
 .ٕٓينظر: األصوؿ ص  (ٔ)
 .ٖٓينظر: اؼبرجع نفسو ص  (ٕ)
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ذه العلة إال أهنا تيفهم من حديثو عن العيمىد الفضبلت, كإٍف كاف مل ييصرّْح ّٔ
كالفضبلت, يف حُت أف ىناؾ من النحويُت من صرح ّٔذه العلة كأكَّد عليها,  
, فبعد أف تكلَّم عن علة االعتماد كمعها اؼبشأّة, ذكر علة الفرؽ,  كاؼبربد مثبلن

ن اؼبفعوؿ بو, مع كإمنا كاف الفاعل رفعنا كاؼبفعوؿ نصبنا, لًييعرىؼ الفاعلي م»فيقوؿ: 
 .(ُ)«العلًة اليت ذكرتي لك

ا لكيفية ىذا التفريق, كما أنو يف ترتيب تسويغن ك ع أفَّ اؼبربدى مل يذكر توجيهنا م 
, كالفرؽى ثانينا فدؿ ترتيبو ىذا على موقعها من األمهية  ًعللو جعل علةى اؼبشأّة أكَّالن

للرفع, يف حُت جعل كثَته من ليست العلة الرئيسة اؼبوجبة  –علة الفرؽ :أم–كأهنا 
النحاة علة الفرؽ ىي العلة الرئيسة اؼبوجبة للرفع, كمن ىؤالء النحاة: السَّْتايف, كأبو 
الربكات ابن األنبارم, كالعكربم, كابن يعيش, كابن عصفور, كابن ىشاـ, 

 . (ِ)كالسيوطي
ذه ى تسويغكقد تفاكت ىؤالًء النحاة ما بُت مستقلٍّ كمستكًثر يف توجيو ك 

العلة, ألفَّ ىناؾ أسئلة حائرة يف ذىن اؼبتلقي, من أمهها: إذا كاف الغرض ىو 
التفريق فلماذا مل ييعكس األمري فيكوف للفاعل النصب كللمفعوؿ الرفع؟ أك يكوف 
الفاعل ؾبركرنا مثبلن فيحصل بذلك الفرؽ؟ فكاف فبَّن كشف الغطاء عن مكنوهنا, 

إفَّ »ايف يف شرحو على الكتاب حيث يقوؿ: كأزاؿ الغموض عنها: أبو سعيد السَت 
قاؿ قائله مًلى كاف الفاعل مرفوعنا دكف أٍف يكوف منصوبنا أك ـبفوضنا؟ قيل لو: يف 
ذلك كجوه: منها أفَّ الفاعلى كاحده, كاؼبفعوؿى صباعةه, ألفَّ الفعل قد يتعدَّل إىل 

و, كيتعدل إىل مفعوؿ كمفعولُت أك ثبلثة, كيتعدل إىل اؼبفعوؿ لو, كاؼبفعوؿ مع
اغبركات,  فكثير اؼبفعولوف فاختَت ؽبم أخفُّ ظرؼ الزماف كاؼبكاف كاغباؿ كاؼبصدر, 

ا أثقليها؛ ألفَّ إعادةى ما خفَّ تكر  يريه يف األظباء الكثَتة كجيعل للفاعل إذ كاف كاحدن
, ألفَّ ترتيبو أٍف يؤ أيسري م : كىو أفَّ الفاعلى أكَّؿه كوفى بعد كنةن فبَّا ييثقل, ككجوه ثافو

                                                           

 .ُْٔ/ُينظر: اؼبقتضب  (ُ)
, شرح اؼبفصل ُِٓ/ُ, اللباب ٕٗ, أسرار العربية ص َِٔ/ُينظر: شرح السَتايف  (ِ)

 .َّٓ/ُ, اؽبمع ُٖٗح الشذكر ص , شر ََُ/ُ, شرح اعبمل ٕٓ/ُ
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الفعل؛ ألفَّ الفعلى ال ييستغٌت عنو, كجيوز االقتصار عليو دكف اؼبفعولُت, كاؼبفعوؿي 
بعد الفاعل يف ترتيبو, فلمَّا كاف كذلك, ككانت اغبركاتي ـبتلفةى اؼبواضع..., كـبرجي 
الواك من بُت الشفتُت, كـبرج الياء من كسط اللساف, كـبرج األلف من اغبلق, 

ا متناكالن الواك, فجعلوا اغبركة اؼبأخوذة منو ألكًَّؿ األظباء فأكَّؿ ىذه اؼب خارًج كأقرّٔي
 .(ُ)«رتبةن, كآخرىىا آلخرًىا رتبةي, كىاتاف علَّتاف مرضيتاف

ىاتاف العلتاف مها اؼبعتمدتاف عند السَتايف يف التفريق بُت الفاعل كاؼبفعوؿ, 
حد كاؼبفاعيل اؼبتعددة, فالعلة األكىل علة معادلة, حيث عادؿ بُت الفاعل الوا

 فأيعطي الواحدي األثقلى كىو الرفع, كأيعطي األكثري األخفَّ كىو الفتح.
كأما العلة الثانية فهي علة )مناسبة(, فالفاعل أىكىل رتبةن من اؼبفعوؿ, كالضمة 

 اليت ىي عبلمة الرفع كذلك أكَّؿ اغبركات, فأيعطي األكؿي األكؿى للمناسبة بينهما.
سَتايف مل يقتصر على ىاتُت العلتُت فقط, حيث ذكر تعليبلت أيخر إال أفَّ ال

كردبا احتجَّ بعضي النحويُت ألٍف يقوؿ: الفاعلي »نقلها عن بعض النحويُت, فقاؿ: 
أقول من اؼبفعوؿ؛ ألنو ؿبتاجه إليو, فجيعل لو أقول اغبركات للمشاكلة, كقد احتج 

لفاعلي, فَتًد كالنفسي جامَّةه, فاستيعًمل لو بعضيهم بأٍف قاؿ: أكَّؿي ما يرًد من األظباء ا
أقول اغبركات؛ لقوَّة النَّفس عند كركده على إسباـ النطق, كجيعل أخفُّ اغبركات ؼبا 
رب عنو بفعلو الذم  بعده, كقد احتجَّ بعضهم بأفَّ الفاعلى مضارعه للمبتدأ؛ ألنو خيي

رب عن اؼببتدأ خبربه الذم بعده, فالفعل كا لفاعل كاؼببتدأ كاػبرب, إال يف قبلو, كما خيي
 .(ِ)«التقدمي كالتأخَت, كالزماف الذم يدؿُّ على صيغة الفعل

ىذه ثبلث علل أخرل نقلها السَتايف عن بعض النحويُت, فاألكىل: علة 
ميشاكىلة, كالثانية: علة مناسبة ما بُت قوَّة النفس كقوة اغبركة, كالعلة الثالثةي: علة 

 اؼببتدأ, كقد تقدـ الكبلـ على العلة األخَتة.مشأّة ما بُت الفاعل ك 
ا على علة الفرؽ:   كقاؿ أبو الربكات ابن األنبارم يف كتابو أسرار العربية مؤكّْدن

                                                           

 .ُِٔ-َِٔ/ُينظر: شرح السَتايف  (ُ)
 .ُِٔ/ُ اؼبرجع السابق (ِ)
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فإف قيل: فلم كاف إعرابو الرفع؟ قيل فرقنا بينو كبُت اؼبفعوؿ؟ فإف قيل: فهبلَّ »
ل اليت ذكرىا , مث ذكر العل« عكسوا فكاف الفرؽ كاقعا؟ قيل ػبمسة أكجو:...

كالوجو اػبامس: أف ىذا السؤاؿ ال »السَتايف كزاد عليها الوجو اػبامس, فقاؿ: 
 , رَّد الفرؽ كقد حصل, كباف أفَّ ىذا السؤاؿ ال يلـز ؛ ألنَّو مل يكن الغرض إال ؾبي يلـز

نَّا لو عكسنا على ما أكرده السائل فنصبنا الفاعل كرفعنا اؼبفعوؿ, لقاؿ اآلخر: أل
ستم؟ فيؤدم ذلك إىل أٍف ينقلب السؤاؿ, كالسؤاؿ مىت انقلب كاف فهبلَّ عك

 .(ُ)«مردكدنا
كىذا الوجو األخَت عدَّه ابن األنبارم أىمَّ اإليراداًت كأكالىا من حيث الًتتيب 

, كلعل ىذا ما جعل اؼبربدى يغفل عن صبيع (ِ)أنَّو أخَّره؛ ألنَّو بعيد يف التحقيق إال
ذا التعليل, فقد يكوف يف رأيو أنَّو إذا حصل الفرؽ, اإليرادات اليت ترًد على ى

  كربقَّق الغرض, فبل حاجةى للسؤاؿ عمَّا بعد ذلك.
بتلك  (ّ)كاعتلَّ كلّّ من العكربم, كابن يعيش, كابن اغباجب, كابن عصفور 

العلل السابقة, غَت أهنم أغفلوا علة اؼبشأّة ما بُت الفاعل كاؼببتدأ, أمَّا ابن ىشاـ, 
 .(ْ)وطي فلم يزيدا على ما ذكره اؼبربد كاقتصرا على علة الفرؽ فقطكالسي

كبعد عرض ىذه العلل اؼبهمة اليت ذكرىا النحاة يتبادر إىل الذىن السؤاؿي 
ن تلك العلل اؼبهمَّة اآليت: ؼباذا أغفل الرماين ذكرى ىذه العلل؟ ككيف خبل شرحيو م

 عٌتى بالعلل عناية بالغة؟!كىو شرحه يي 
م جواب قاطع عن ىذا السؤاؿ كإمنا ىو ؿباكلة اجتهاد لبلعتذار كليس عند

عن الرماين يف إغفالو تلك العلل اؼبهمَّة, كىو أفَّ الرماين ردبا تركها اكتفاءن دبا ذكره 
 من علة االعتماد, كأنو مىت حضرت ىذه العلة فبل ييلتفت إىل ما عداىا.

                                                           

 .ٕٗ-ٕٕأسرار العربية ص  (ُ)
 .ٕٗص  السابقينظر: اؼبرجع  (ِ)
, شرح اعبمل ُٗٓ/ُ, اإليضاح ٕٓ/ُ, شرح اؼبفصل ُِٓ/ُينظر: اللباب  (ّ)

ُ/ََُ. 
 .َّٓ/ُ, اؽبمع ُٖٗينظر: شرح الشذكر ص  (ْ)
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نت قد فيهًمت من سياؽ حديثو فنجد أفَّ الرماين مل يصرّْح بعلة الفرؽ كإٍف كا
, كذلك أغفل كبلَّ من علة اؼبعادلة, كاؼبناسبة, كاؼبشاكلة, (ُ)عن اعبملة الفعلية

كاؼبشأّة, كإف كاف ؿبقِّا يف تركو علةى اؼبشأّة؛ لكونو يرل أفَّ الرفعى يف الفاعل أصله 
ييهمل ذكرى باقي بذاتو, كليس ؿبموالن على اؼببتدأ, إال أنَّو كاف من األكىل لو أالَّ 

العلل كمناقشتها, خصوصنا كأهنا تتًَّسم كأسلوبى الرماين الذم يعتمد يف تعليبلتو 
على ركًح العقًل كاؼبنطق, كما أفَّ ىذه العللى جاءت لًتيظهرى حكمةى العرب, 

  .(ِ)كتكشفى عن صحَّة أغراًضهم كمقاصدىم يف موضوعاُتم
 

                                                           

 .َُٖينظر: شرح الرماين بتحقيق د. ؿبمد شيبة ص  (ُ)
كىذا ىو الصنف الثاين من اعتبلالت النحويُت اليت قسمها الدينورم, أما الصنف األكؿ  (ِ)

منها فهي اليت تطرد على كبلـ العرب, كتنساؽ إىل قانوف لغتهم. ينظر: شبار الصناعة ص 
 .ُّْ, االقًتاح ص ََُ
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 المطلب الخامس:
 )لكنَّ()أنَّ( و)إنَّ( وى محل اسم رفع المعطوف علعلُة 

 نص المسألة:
الذم جيوز يف احملموؿ على اسم )إفَّ( تارةن, كموضعها تارةن, أٍف »قاؿ الرماين: 

يكوف ذلك بالعطف, فييعطف االسمي على االسًم بالنَّصب, كجيوز أٍف ييعطفى 
مل ييذكر, كاالسم بالرفع على موضع )إفَّ(؛ ألفَّ اؼبوضعى موضعي ابتداء, فكأفَّ اغبرؼ 

مبتدأ, إذ اؼبعٌت كاحده, كال جيوز أف تستوم األحرؼي اػبمسةي على اؼبوضع؛ ألفَّ 
 منها ما يوافق معٌت االبتداء كمنها ما خيالفو:

فالذم يوافق معٌت االبتداء: )إفَّ(, ك)لكنَّ(؛ كذلك أفَّ )لكنَّ( كإٍف كانت 
ا ال تقلب اؼبعٌت, إذ كاف: )ما زيده منطلقه لكنَّ  تعًقد الكبلـ الثاين باألكؿ, فإهنَّ
عمرنا خارجه(, دبنزلة: )عمرهك خارجه( يف الفائدة, مل ينقلب اؼبعٌت بػ)لكنَّ(, فلهذا  

 كانت دبنزلة )إفَّ(.
(, ك)لعلَّ(, ك)كأفَّ( فبل جيوز فيها اغبملي على اؼبوضع؛ النقبلب  كأما )ليتى

 .(ُ)«اؼبعٌت بو عن حدّْه يف االبتداء
 اعتالل الرماني:

يرل الرماين أف اغبركؼ الناسخة ال تستوم يف جواز العطف على موضًعها, 
ي موافقتيهما بل اعبوازي مقتصره على )إفَّ(, ك)لكنَّ( دكف غَتمها, كالعلةي عنده ى

( ك)لعلَّ( ك)كأفَّ( اليت تغَتّْ اؼبعٌت  ؼبعٌت االبتداء, خببلؼ األحرؼ األخرل: )ليتى
  عن االبتداء.

 المناقشة والموازنة: 
 قسم الرماين اغبركؼ الناسخة للمبتدأ كاػبرب إىل قسمُت:

 أحدمها: ما يوافق معٌت االبتداء, كبو: )إفَّ( ك)لكنَّ(.

                                                           

  .ُُٓٓيق: د. اؼبتويل الدمَتم ص شرح الرماين بتحق (ُ)
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( ك)لعلَّ(  كاآلخر: ما ينقلب فيو اؼبعٌت عن االبتداء, كبو: )أفَّ( ك)ليتى
 ك)كأفَّ(.

فالذم يوافق معٌت االبتداء جيوز فيو العطف على اؼبوضع, كالعلة يف ذلك:  
ىي عدـ تغيَت معٌت االبتداء؛ ألفَّ كجودى )إفَّ( ك)لكنَّ( كعدمهما من حيث عدـ 

ـي التأثَت, فتقوؿ: إفَّ زيدنا , فدخوؿ: )إفَّ( على  التأثَت, فالعلة إذف: عد قائمه كعمركه
اعبملة لغرض التأكيد ال غَت, كاعبملةي معها دبعٌت: زيده قائمه كعمرهك, فهي باقيةه 

ا قائمه كعمرهك.  على معٌت االبتداء, ككذلك اغباؿ مع )لكنَّ(, فتقوؿ: لكنَّ زيدن
يُت, كالقوؿ جبواز العطف على اؼبوضع يف )لكنَّ(, ىو رأمي األكثريًة من البصر 

 .(ُ)كىو كذلك قوؿي الكسائي كمن أخذ دبذىبو من الكوفيُت
, كفبَّن كافق (ِ)«ك)لكنَّ( اؼبثقَّلة يف صبيع الكبلـ دبنزلة )إفَّ(»قاؿ سيبويو: 

ابن السرَّاج, كالزجَّاجي, كالسَتايف, ك سيبويو يف ىذا اؼبذىب كل من اؼبربد, 
 .(ّ)كالفارسي, كالزـبشرم, كابن يعيش, كابن اغباجب

ك)لكنَّ( ال تغَت معٌت االبتداء, فهي كسيلة )إفَّ( يف ذلك, »قاؿ ابن يعيش: 
أكثر ما يف األمر أفَّ فيها معٌت االستدراؾ, كاالستدراؾ ال يزيل معٌت االبتداء 

 .(ْ)«كاالستئناؼ, فجاز أٍف ييعطف على موضعها
ىا مل يزؿ, كإمنا كانت )لكنَّ( مثل )إفَّ( ألف معٌت االبتداء بعد»كقاؿ الرضي: 

ألف االستدراؾ يف اغبقيقة معٌت راجع إىل ما قبلو, ال إىل ما بعده, إذ ىو حفظ 
 . (ٓ)«الكبلـ السابق

كذىب بعض النحويُت إىل منع العطف على اؼبوضع يف )لكنَّ(, كالعلة 
                                                           

 .ْٔٓ/ُينظر: شرح اعبمل البن عصفور  (ُ)
 .ِْٓ/ِالكتاب:  (ِ)
, اإليضاح ِْٕ/ِ, شرح السَتايف َّٕ/ُ, األصوؿ ُُُ/ْينظر: اؼبقتضب  (ّ)

 . ّّٓ/ْ, الكافية بشرح الرضي ٕٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ُُٔالعضدم ص 
 .ٖٔ-ٕٔ/ٖشرح اؼبفصل  (ْ)
 .ّّٓ/ْشرح الكافية  (ٓ)
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عندىم ىي زكاؿ معٌت االبتداء, ذكر ذلك ابني يعيش, كالصَّيمرم, كابني اػبباز دكف 
 .(ِ)احملققُت أكثر , كاختار ىذا الرأم العكربم كنسبو إىل(ُ)حدأف ينسبوه أل

كالذم يًتجح عندم أفَّ االستدراؾ ال يزيل معٌت االبتداء, للعلة اليت ذكرىا  
الرضي, كىي أفَّ االستدراؾ معٌت راجع إىل ما قبلو, ال إىل ما بعده, فبل يؤثر يف 

 يف )لكنَّ( أسوة بػ)إفَّ(. معٌت االبتداء, كعلى ىذا فيجوز العطف على اؼبوضع
كجاء حكم الرماين يف )أفَّ( مضطربنا, حيث إنو مل خيصَّها حبكم كأخواُتا,  

كلعلَّ السببى يف ذلك أنو يعدُّىا فرعنا عن )إفَّ(, فتارةن جييز العطف فيها على 
اؼبوضع ضببلن على )إفَّ(, كألجل مشأّتها ؽبا, كتارة دينعو معتبلن بتأثَتىا على 

 لة.اعبم
فًمن اؼبواضع اليت استشهد ّٔا الرماين على جواز العطف على احملل قولو  

فهذا شاىد يف العطف », حيث قاؿ: (ّ)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱتعاىل: 
على اؼبوضع, كاالختيار ىاىنا الرفع؛ ألنَّو أدؿُّ على اؼبعٌت يف: أفَّ الرسوؿ برمء 

جل عن -منهم اتّْباعنا ألمر أحد  -عز كجل-منهم اتّْباعنا ألمر اهلل, كمل يربأ اهلل 
 .(ْ)«فاختلف كجو اإلعراب لئليذاف باختبلؼ اؼبعٌت -ذلك

فالرماين ىنا جييز العطف على اؼبوضع يف )أفَّ(, كعلتو يف ذلك اختبلؼ 
من اؼبشركُت, كتبعيَّةى براءًة النيب  -عز كجل-اؼبعٌت, كيقصد بو استقبلليةى براءًة اهلل 

 ل, فلما كاف ىذا االختبلؼي ما بُت الرباءتُت, تبعو اختبلؼه لرباءًة اهلل عز كج
 يف اغبكم النحوم, كىذه التفاتةه من الرماين ؽبذا اؼبعٌت الدَّقيق, كتعليله لطيفه منو. 

كاستشهد الرماين يف موضع آخىرى على منع العطف على ؿبلّْ )أفَّ(, مثَّ علَّل  
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقّٰ كيف التنزيل:»لذلك اؼبنع, فقاؿ: 

                                                           

 .ُٔٓ, توجيو اللمع ص َِٖ/ُ, التبصرة كالتذكرة ٖٔ/ٖينظر: شرح اؼبفصل  (ُ)
 .ُِٓ/ُينظر: اللباب  (ِ)
 .ّسورة التوبة اآلية:  (ّ)
 .ُُٕٓ-ُُٔٓشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتم ص  (ْ)
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ِّأحبر   هل مل
فنصبي )البحر(: بالعطًف على اسم )أفَّ(, كأما رفعيو فعلى  (ُ)

ا كعمرهك قائم,  أفَّ )الواك( ليست للعطف, كلكنها كاكي اغباؿ, فكقولك: ضربت زيدن
كال جيوز أٍف يكوف عطفنا على اؼبوضع, من ًقبىل أفَّ اغبرؼى الذم ىو )أفَّ(, ليس يف 

 .(ِ)«و كخركًجو؛ كذلك أنَّو مع ما بعده اسمه دبنزلًة اؼبصدرموضًع ابتداء, دخولي 
مع أفَّ ما ذكره الرماين من تعليل يف ىذه اآلية ينطبق سبامنا على اآلية األكىل, 
ُتا يف حكم  فليس بينهما فرؽه يف التأثَت, حيث أهنا غَتت اعبملة, بأف صَتَّ

 اؼبصدر.
م يرل جبواز العطف على اؼبوضع يف كالرماين يف ىذه اؼبسألة تابعه لسيبويو الذ 

)أفَّ(, كلكن ليس على اإلطبلؽ إمنا يف مواضع معينة, بدليل أنو منع العطف على 
كقد رفعو قوـه على قوًلك: لو ضربتى عبدى اهلًل »اؼبوضع يف اآلية الثانية, حيث قاؿ: 

و قاؿ: كلو أفَّ كزيده قائمه ما ضرَّؾ, أٍم: لو ضربتى عبدى اهلًل كزيده يف ىذه اغباؿ, كأنَّ 
, قاؿ (ّ)«ما يف األرًض من شجرةو أقبلـه كالبحري ىذا أمريه, ما نًفدىت كلماتي اهلل

ا أٍحوج سيبويو إىل أٍف يفسّْر رفع )البحر( باغباؿ؛ ألفَّ ضٍبلى رفًع »السَتايف:  إمنَّ
 . (ْ)«)البحر( على موضع )أفَّ( ال حيسين؛ ألفَّ )لو( ال يليها االبتداء

فهم من كبلـ سيبويو أنو جييز العطف على )أفَّ( إذا كانت يف منزلة فالذم يي 
)إفَّ( اؼبكسورة, كأف تقع بعد ًعلمو أك معناه, ألهنا حينئذ يف موضًع صبلةو لسدّْىا 

 مسدَّ مفعولىيو, فالًعلم كما يف قوؿ الشَّاعر:
نىػػػا يف ًشػػػقاؽً   كإالَّ فػػػػػػػػػػػاٍعلىميوا أىنَّػػػػػػػػػػػا كأنٍػػػػػػػػػػػػتيمٍ  بيغػػػاةه مػػػا بىًقيػٍ

(ٓ) 

                                                           

 .ِٕسورة لقماف اآلية  (ُ)
  .ُُٖٓ-ُُٕٓشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتم ص  (ِ)
 .ُْْ/ِينظر: الكتاب  (ّ)
 .ِْٕ/ِينظر: شرح السَتايف  (ْ)
البيت من الوافر, كىو لبشر بن أيب خاـز األسدم, من شعراء اعباىلية. ينظر: الديواف  (ٓ)

ُٔٓ. 
كالشاىد فيو: )أنَّا كأنتم بغاةه( حيث كقع الضمَت اؼبنفصل الذم يكوف يف ؿبل الرفع بعد 
= 
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كتقديره عند سيبويو: فاعلموا أنَّا بغاةه كأنتم كذلك, حيث ضبلىو على التقدمي 
 كالتأخَت.

كأما معٌت الًعلم: فكما يف اآلية األكىل: )كأىذافه(, كقد كافق الرماينُّ سيبويوى يف 
ىذا القوؿ, كفبن كافقو كذلك ابني اغباجب, كابني مالك, كابني أيب الربيع, 

 . (ُ)كاألمشوين
ذىب بعضي النحاة إىل اعبواز مطلقنا, كأجركىا ؾبرل )إفَّ(, كالعلة يف ذلك ك 

أهنما متساكيتاف يف العمل كاؼبعٌت, كمتقاربتاف يف اللفظ, كمن أبرز القائلُت ّٔذا 
القوؿ: ابني جٍت الذم انتصر لسيبويو يف جواز اغبمل على موضع )أفَّ( يف آية 

د مع صاحًب الكتاًب ال عليو, ظباعنا كالقوؿي فيما بع»)كأذافه(, حيث يقوؿ: 
 :(ِ)كقياسنا, فأمَّا السماع فما جاء يف ىذا البيت كىو قولو

شَّػٍعتي بىعػدىكيم كال  فبل ربىٍسىيب أينَّ زبى
 أىنىػػػػػػػػػػػػػػا فبَّػػػػػػػػػػػػػػٍن يػىٍزدىًىيػػػػػػػػػػػػػػًو كىعيػػػػػػػػػػػػػػديىيم

 

ػػػػػػرىؽي    لشػػػػػػيءو كال أينَّ ًمػػػػػػنى اؼبػػػػػػوًت أىفػٍ
 كال أنَّػػػػػٍت باؼبٍشػػػػػًي يف القىٍيػػػػػًد أىٍخػػػػػرىؽي 

 

طفى اعبملةى من اؼببتدأ كاػبرب على قولو: أينّْ زبشَّعت بعدكم, كىو يريد فع
معٌت )أفَّ( اؼبفتوحة, يدؿ على ذلك ركاية: كال أفَّ نٍفًسي يزدىيها كعيديىم..., كأمَّا 
كجو القياس الذم ألجلو جاز ما مكنَّاه للخصم كتبينَّا لو من مستمر القوؿ, فهو 

                                                                 
= 

 رب. اسم )أف( كقبل استكماؿ اػب
, َُِ/ُ, التبصرة كالتذكرة َّٕ/ُ, األصوؿ ُٔٓ/ِكالبيت من شواىد: الكتاب 

 .ُّٓ/ْاػبزانة  ,ُّٓ/ْ, شرح الكافية ٖٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ُُٔاإلنصاؼ ص 
, شرح َٖٓ, البسيط ص َٓ/ِ, شرح التسهيل ُّٓ/ْينظر: الكافية بشرح الرضي  (ُ)

 .ْْٖ/ُاألمشوين 
قائلهما: جعفر بن علبة اغبارثي, ككاف ؿببوسنا يف مكة كما يف  ( ىذاف البيتاف من الطويل,ِ)

, كالركاية فيهما: كال أف ٓٓ ,ْٓ/ُ, كشرح ديواف اغبماسة للمرزكقيٓٔ/ُاغبماسة 
 نفسي يزدىيها كعيدكم...

, شرح الكافية للرضي َُٗ, إصبلح اػبلل ص ُٓ/ُّكالبيتاف من شواىد: األغاين 
  .ُّٗ/ْ, اػبزانة َِِ/ٓ, التذييل كالتكميل ِّٓ/ْ
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ن مواضع االبتداء, فإهنا من مواضع التحقيق كاالعتبلء,  أفَّ اؼبفتوحة كإٍف مل تكن م
كما أفَّ اؼبكسورة كذلك, فلما استوتا يف اؼبعٌت كالعمل, كتقاربتا يف اللفظ, صارت  

 . (ُ)«كل كاحدة كأهنا اختها
ابن خركؼ,  كفبن ذىب كذلك إىل جواز العطف على احملل يف )أفَّ( مطلقنا

رب يف )أفَّ( ؼبَّا مل يتغَتَّ فيها معٌت االبتداء, كلذلك جاز الرفعي بعد اػب»حيث قاؿ: 
ا, كمل ييراعى كوفي الكبلـ معها بتقدير اسم, كما ذىب  كمل تيدًخل يف اػبرب معٌتن زائدن

 . (ِ) «إليو صباعةه من اؼبتأخرين
كيتضح فبا سبق أفَّ علةى آّيزين للعطف على احملل مطلقنا ىي اؼبشأّة بُت  

كاؼبعٌت, كالعمل, كيركف أف ىذه العلة تسوغ لػ)أفَّ( أٍخذى بعًض اغبرفُت يف اللفظ, 
 .(ّ)أحكاـً أختها, كمنها جوازي العطف على احمللّْ بعد اكتماؿ اػبرب

, كغَتيىم من النحاة, كنعتهم ابني بابشاذ (ْ)كذىب كل من السَتايف, كالفارسي
, كقاؿ (ٔ)ضي, إىل منع العطف على احملل يف )أفَّ(, كصححو الر (ٓ)باحملققُت

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ اؼبانعوف: إمنا جيوز العطف يف اآلية السابقة
, (ٖ)على اؼبوضع على قراءة الكسر (ٕ)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

كأما مىن فتح )أفَّ( فبل جيوز العطفي على موضعها, كما ال جيوز العطف على 
ُتا يف موضع )ليت( ك)لعلَّ( ك)كأفَّ(, كالعلة عندىم أهنا غَتت اعبملة,  بأف صَتَّ

ُتا )ليت كلعلَّ ككأفَّ( , كأكَّلوا الرفع مع )أفَّ( على العطف (ٗ)حكم اؼبصدر, كما غَتَّ
                                                           

 .َّ-ِٖينظر: التنبيو على شرح مشكبلت أبيات اغبماسة ص  (ُ)
 .ْٕٓ/ُينظر: شرح اعبمل  (ِ)
 .ُِٗ-ُُٗ, إصبلح اػبلل ص ْٕٓ/ُينظر: شرح اعبمل البن خركؼ  (ّ)
 .ُُٔ, اإليضاح العضدم ص ِْٕ/ِينظر: شرح السَتايف  (ْ)
 .ُِِينظر: شرح اؼبقدمة احملسبة ص  (ٓ)
 .ِّٓ/ْظر: شرح الكافية ين (ٔ)
 .ّسورة التوبة اآلية:  (ٕ)
  .ٕ/ٔ, الدر اؼبصوف ٔ/ٓكىي قراءة اغبسن البصرم كاألعرج. ينظر: البحر احمليط  (ٖ)
 .ٕ/ٔ, الدر اؼبصوف ٔ/ٓينظر: البحر احمليط  (ٗ)
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العطف على الضمَت يف )برمء(, كجاز ذلك ببل تأكيدو لقياـ الفصل بقولو: )من 
اؼبشركُت( مكاف التأكيد, أك أٍف يكوف )رسوليو( مبتدأن خربيه ؿبذكؼ, أم: رسوليو  

 . (ُ)كذلك
ة عند اؼبانعُت ىي التأثَت, ألفَّ اعبملةى مع )أفَّ( خرجت عن حىدّْ االبتداء, فالعل

كذلك ألفَّ )أفَّ( ال تكوف مفتوحةن إال بعامل, كذلك العاملي ال خيلو من أٍف يكوف 
رافعنا أك ناصبنا أك جارِّا, فالرافعي مثل: أعجبٍت أنك منطلق, أم أعجبٍت انطبلقيك, 

كرىت انطبلقك, كاعبار مثل: عجبت   :منطلقه, أمكالناصبي مثل: كرىت أنك 
عجبت من انطبلقك, كىي يف ىذه األحواؿ ارتفع عنها  :من أنك منطلق, أم

, كال ؾبركرنا بعامل يتعلق بفعل  , كال مفعوالن معٌت االبتداء, إذ اؼببتدأ ال يكوف فاعبلن
االبتداء,  يدخلو يف صبلتو كخيرجو عن حد االبتداء كحكمو, كإذا ارتفع عنها معٌت

 .(ِ)امتنع العطف على موضعها؛ إذ مل يبق ؽبا موضع ابتداء
كًمن اؼبانعُت مىن أضاؼ إىل العلة السابقة علةن أخرل: كىي علة الفرؽ بُت 
)إفَّ( ك )كأفَّ(, كأفَّ أكجو الفىٍرؽ اليت بينهما أقول كأكثر من أكجو الشَّبو, قاؿ ابن 

تفاؽ اؼبعٌت, ألف يف كبلمهم أشياءى كثَتةن كليس اتفاؽ اللفظ فبا يوجب ا»بابشاذ: 
متفقةه اللفظ ـبتلفةه اؼبعٌت, يف األظباء كاألفعاؿ كاغبركؼ كاغبركات, مع أنو أيضنا ما 
اتفقا من كلّْ كجو, ألفَّ )إفَّ( ؿبركة مهزُتا بالكسر باألصل, ك)أفَّ( ؿبركة مهزُتا 

ك)أفَّ( اؼبفتوحةى عاملةه كمعموؿه  بالفتح, كأفَّ )إفَّ( اؼبكسورةى عاملةه غَتي معمولةو,
فيها, كأفَّ )إفَّ( اؼبكسورةى مقدَّرةه تقديرى اعبيمل, ك)أفَّ( اؼبفتوحةى مقدَّرةه تقديرى اؼبفرد, 
كألفَّ اؼبواضعى اليت تقع فيها )إفَّ( ليست اؼبواضع اليت تقع فيها )أفَّ(, حىت أنَّو إذا 

تلفنا, مثل: خرجت فإذا إنَّو عبده, كإذا اتفق أف يقعا يف مسألة كاحدة كاف اؼبعٌت ـب
أنَّو عبده, كإذا ثبت ّٔذه الوجوه كلها معرفة اؼبخالفة, فأمُّ موضعو يبقى ؽبا من 
ـي اؼبفرد, كاؼبفردي ال  االبتداء حىت ييعطفى عليو, ألفَّ أحكامىها يف صبيع كجوًىها أحكا

ـي اعبملة؛ أل ـى اؼبكسورة أحكا نك تسقطيها فتبقى صبلةن مدخلى لو يف اؼببتدأ, كأحكا

                                                           

 .ٕ/ٔ, الدر اؼبصوف ٖ/ٓ, البحر احمليط ِِّينظر: شرح اؼبقدمة احملسبة ص  (ُ)
 .ِّٓ/ْ, شرح الكافية ِِٓح اؼبقدمة احملسبة ص ينظر: شر  (ِ)
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  .(ُ)«تامةن, كىذا أكضحي ًمن أٍف ييزاد عليو ما ال حيتاج إليو
كالرماين يف ىذه اؼبسألة كقف موقفنا كسطنا بُت ىذه األقواؿ, كذىب إىل 
موافقة سيبويو الذم يرل بأنو مىت جاءت )أفَّ( يف اؼبواضع اليت جيوز فيها ؾبيء 

ع, ضببلن على )إفَّ(, كمل يتطرؽ الرماين إىل الرأيُت )إفَّ( جاز فيها العطف على اؼبوض
أفَّ ىذه اؼبسألة ال ربتمل  اؼبنع مطلقنا, كيف رأيي اآلخرين كمها اعبواز مطلقنا أك

من اللفظ  قنا؛ ألفَّ علةى اؼبشأّة يف كلٍّ التوسط, فإمَّا اعبواز مطلقنا كإما اؼبنع مطل
لق, كليست حباجةو إىل أٍف تضاؼ إليها كاؼبعٌت كالعمل جديرةه بتسويًغ اعبواز اؼبط

تسوّْغ ؽبا جواز العطف, كاليت ذكرىا أنصار سيبويو, كما أفَّ اؼبتمسكُت  علةه أخرل
 ّٔذه العلة مل يلتفتوا إىل التأثَت حباؿو من األحواؿ؛ لقوة ىذه العلة كأكلويًَّتها عندىم. 

, بل أضافوا عليها علة أمَّا علةي التأثَت فهي علة معتربة, سبسَّك ّٔا اؼبانعوف
 الفرؽ بُت اغبرفُت, كعملوا على توىُت اؼبشأًّة بينهما.

أصحأّما ن جاىة كالقوَّة ما يرفع اغبرج عأفَّ ًكبل الرأيُت فيو من الو  كيف رأيي
كالقائلُت ّٔما, غَت أين أميل إىل ترجيح علة اؼبشأّة, لكثرة األخذ ّٔا كاعتبارىا, 

كقياسي الشَّبًو قياسه صحيحه, جيوز التمسُّك بو يف األصحّْ »ككما قاؿ ابن األنبارم: 
  .(ِ)«كقياس الًعلة

 ) أما الًقسم اآلخىر الذم ذكره الرماين فهو الذم تدخل فيو كلّّ من )ليتى
ت معٌت  ك)لعلَّ( ك)كأفَّ( ؼبعافو أيخرل غَت االبتداء, كالتمٍتَّ كالًتجَّي كالتَّشبيو, فغَتَّ

يها العطف على اؼبوضع, كالعلة يف ذلك ىي التأثَت, كذكر االبتداء, فبل جيوز ف
( ك)لعلَّ( لكونو يف  الرضي أفَّ الفراء جييز رفع اؼبعطوؼ على اسم )كأفَّ( ك)ليتى

كمنعو غَتيه؛ ػبركًجو عن معٌت االبتداء, دبا أكردىت فيو »األصل مبتدأن, مث قاؿ: 
  .(ّ)«اغبركؼي من اؼبعاين, كىو اغبق

اة إىل أفَّ العطفى على اؼبوضع يف باب )إفَّ( كأخواًُتا فبتنعه كذىب بعضي النح
                                                           

 .ِِّينظر: شرح اؼبقدمة احملسبة ص  (ُ)
 .َُٗينظر: ؼبع األدلة ص  (ِ)
 .ّّٓ/ُشرح الكافية  (ّ)
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 برمَّتو؛ ألنَّو ال يكوف إال بشرطُت:
 أحدمها: أف يكوف الطالبي باؼبوضع ظاىرنا.

 كالثاين: أف يكوف فبا جيوز أٍف يظهر.
ا, جيوز النصبي باتفاؽ  كمثاؿ ما توفر فيو الشرطاف: ليس زيده بقائمو كال قاعدن

ى )بقائم(؛ ألفَّ الشرطُت موجوداف, ألفَّ )ليس( طالبة للنَّصب, كجيوز بالعطف عل
 أف يظهر فتقوؿ: ليس زيده قائمنا.

ا قائم كعمرك( ال جيوزي العطفي على اؼبوضع؛ ألفَّ   كعلى ىذا: )إفَّ زيدن
ا من نواسخ االبتداء.   الطالبى للرفع االبتداءي, كقد نيًسخ بػ)إفَّ(؛ ألهنَّ

, بل ذىب إىل أنَّو مذىبي سيبويو,  (ُ)ارتضاه ابن أيب العافية كىذا الرأم الذم
, كىو الذم صحَّحو أبو حياف حيث (ِ)كما نقل عنو ابني أيب الربيع كاستحسنو

الرفعي على االبتداء, كاػبربي ؿبذكؼ, لداللة خرب األكؿ, ألفَّ اؼبعٌت كاحده, »قاؿ: 
مذىب ابًن أيب العافية كابًن كىذا الذم أخذتيو عن حذَّاؽ مىن قرأنا عليو, كىو 

األخضر, كبو أخذ شيوخينا الذين ضبلوا ىذا العلم عنهم, أك عمَّن ربملو عنهم, 
كىو الذم تقرَّر عند اؼبباحثة ًمن كبلـ سيبويو, كال يصحُّ عنو غَته, كىو مذىب 

  .(ّ)«أيب عمر اعبرمي, نصَّ عليو يف )الفرخ(
كاحملققوف على أفَّ رفعى »ُت حيث قاؿ: كنسب ابني ىشاـ ىذا الرأم إىل احملقّْق

ذلك ككبوه على أنو مبتدأه حيًذؼ خربه, أك بالعطف على ضمَت اػبرب, كذلك إذا  
كاف بينهما فاصل, ال بالعطف على ؿبلّْ االسم, مثل: )ما جاءين من رجلو كال 

                                                           

ىو: أبو عبد اهلل ؿبمد بن أيب العافية النحوم اؼبقرئ اإلماـ جبامع إشبيلية, أخذ عن أيب  (ُ)
أىل اؼبعرفة كاألدب كاللغة, أخذ الناس عنو اغبجاج األعلم األديب كغَته, ككاف من 

 . ِّٖ/ِق. ينظر: الصلة البن بٍشكيواؿ  َٗٓذلك, تويف سنة 
 .َْٕ-ّٕٗ/ُينظر: البسيط  (ِ)
 .ُّٗ/ٓ, التذييل كالتكميل ُِٖٗ/ّاالرتشاؼ ينظر:  (ّ)
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 .(ُ)«امرأةه( بالرفع؛ ألفَّ الرافعى يف مسألتنا االبتداءي, كقد زاؿ بدخوؿ الناسخ
كملخص ىذا القوؿ أفَّ ابنى أيب العافية, كأبا حيٌاف, كابن ىشاـ يشًتطوف 
عبواز العطف على اؼبوضع كجودى اٍلميٍحرًز, كىو الطٌالبي لذلك احملٌل, كلذا امتنعت 

  .(ِ)ىذه اؼبسألة لزكاؿ الطٌالب, كىو االبتداء -عندىم -
 

                                                           

 .ّٖٓ/ُينظر: أكضح اؼبسالك  (ُ)
 .ّٖٓ/ُأكضح اؼبسالك  ,ُّٗ/ٓ, التذييل كالتكميل ُِٖٗ/ّ االرتشاؼ ينظر: (ِ)
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 السادس: طلبالم
 إنَّ( قبل مجيء الخبرعلة امتناع العطف على الموضع في )

 نص المسألة:
كالعطفي على اؼبوضًع ال يصلحي إال بعدى سباـً الكبلـ؛ ألنَّو ضبله »قاؿ الرماين: 

 .(ُ)«على التَّأكيًل يف عطًف ميفردو على صبلة, أك صبلةو على مفرد
 اعتالل الرماني:
لةي عنده امتناع العطف على اؼبوضع يف )إفَّ( قبل ؾبيء اػبرب, كالعيرل الرماين 

ا ىو ضبله على  اؼبعٌت, كاغبملي  :أم -التأكيل-يف ذلك: أفَّ العطفى على اؼبوضع إمنَّ
, (ِ)على التأكيل قبل سباـ اؼبعٌت فاسد, فبل يصحُّ تأكيل الكبلـ إال بعد سباـ اعبملة

ا" ال معٌت ؽبا, فبل ييتصوَّر ا كعمرهك قائػماف؛ ألٌف "إفَّ زيدن  كعلى ىذا ال جيوز إٌف زيدن
 .(ّ)اغبملي على اؼبعٌت قبل حصولًو

 المناقشة والموازنة:
اختلف النحاة يف مسألة العطف على موضع )إفَّ( قبل ؾبيء اػبرب, فمنهم  

من يرل بامتناًعو, كمنهم من يرل جبوازًه, كلكلّْ فريقو منهم اعتبلالتو اليت يرل 
على اؼبوضع بصحتها, كقد ذىب الرماين يف ىذه اؼبسألة إىل عدـ جواز العطف 

كما  قبلى ؾبيًء اػبرب, كعلتيو يف ذلك عدـي صحة تأكيل الكبلـ إال بعد سباـ اعبملة,
, كاعتلُّوا لذلك بالعلة السابقة اليت اعتلَّ (ْ)ذىب إليو الرماين ىو مذىبي البصريُت

م أضافوا إليها علةن أخرل ال تًقلُّ أمهيةن عن العلة السابقة: كىي  ّٔا الرماين, إال أهنَّ
اؿ, ألنَّك إذا قلت: )إنك كزيده ذاىباف(  اجتماعي عاملىُت يف معموؿو كاحد, كىذا ؿبي

                                                           

  .ُُٖٓ-ُُٕٓشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتم ص  (ُ)
 .ٖٔ/ٖ, شرح اؼبفصل البن يعيش ُٕٔينظر: ائتبلؼ النصرة ص  (ِ)
 .ْٕٓ/ُينظر: شرح اعبمل البن عصفور  (ّ)
, أكضح اؼبسالك ٗٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ِٕٓ, التبيُت صُٗٓ/ُينظر: اإلنصاؼ  (ْ)

 .ْْٔ/ُ, شرح األمشوين ُِّ/ُ, التصريح ُٖٔالنصرة ص , ائتبلؼ ُّٓ/ُ
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كجب أف يكوف )زيده( كتكوف )إفَّ( عاملُت يف خرًب الكاؼ, كقد اجتمعا يف لفظو 
اؿ.   كاحد, كذلك ؿبي

كمل يتطرَّؽ الرماين إىل ىذه العلة, كلعلَّ السببى يف إغفاؽبا يرجع إىل اكتفائو 
 األكىل, ال لعدـ أمهيتها, كإف كاف األكىل بو ذكري ىذه العلة, كعدـي ذباىًلها.بالعلة 

, (ُ)أما الكوفيوف فذىبوا إىل جواز العطف على موضع )إفَّ( قبل ؾبيء اػبرب
 كلكنهم اختلفوا بعد ذلك:

فالكسائي ذىب إىل جواًز العطف على كل حاؿ, سواءن كاف يظهري فيو عملي 
ا كعمركه قائماف( ك)إنَّك كبكره )إفَّ( أك ال يظهر, كذ لك كبو: )إفَّ زيدن

, يف حُت ذىب الفراءي إىل أنَّو خيتص دبا ال يظهر فيو عملي )إفَّ(, أم (ِ)منطلقاف(
 .(ّ)ما كاف مبنيِّا, كذلك كراىية أف يفرَّؽ بينهما بإعرابُت كاؼبعٌت فيهما كاحد

 كاعتلَّ الكوفيوف بعلتُت رئيستُت:
(؛ القتصارىا يف العمل على االسم دكف اػبرب, كذلك أهٌنم األكىل: ضىعفي )إفَّ 

 ال يركف بأفَّ )إفَّ( عاملةه يف اعبزأين.
كالعلة الثانية: اغبملي على الضّْد, كىو جوازي اغبمًل على اؼبوضًع قبلى ؾبيء  

اػبرب يف )ال(, ألفَّ )ال( للنَّفي, ك)إفَّ( لئلثبات, فكما 
 .(ْ)حيملونو على ًضدَّهحيملوف الشيء على نظَته, كذلك 

كاحتجَّ الكوفيوف على جواز العطف على اؼبوضع بالسَّماع, كذلك من خبلؿ 
 جس مخ جخ مح جح مج حج ّٰٱعدد من الشواىد, منها قوليو تعاىل: 

                                                           

, ٗٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ِٕٓ, التبيُت صُٗٓ/ُاإلنصاؼ ينظر رأم الكوفيُت يف  (ُ)
, شرح األمشوين ُِّ/ُ, التصريح ُٖٔ, ائتبلؼ النصرة ص ُّٓ/ُأكضح اؼبسالك 

ُ/ْْٔ. 
, التبيُت ُٗٓ/ُ, اإلنصاؼ ُُّ/ُينظر رأم الكسائي يف: معاين القرآف للفراء  (ِ)

 .ٗٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ُّْص
 .ُُّ/ُينظر: معاين القرآف للفراء  (ّ)
 .ّْْ, التبيُت ص ُٗٓ/ُينظر: اإلنصاؼ  (ْ)
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ِّ خص حص مس خس حس
, ككجو الدليل: أنَّو عطىفى )الصابئوف( على موضع (ُ)

كمنها أيضنا ما , ِّ خص حص مس خس حس ّٰٱاسم )إفَّ( قبل ؾبيًء اػبرب, كىو قولو: 
جاء عن بعض العرب فبا ركاه الثٌقات: )إنَّك كزيده ذاىباف(, كمن ىذه الشَّواىد  

 كذلك قوؿ الشاعر:
ػػػػى بًالػػػ ػػػٍن يىػػػكي أىٍمسى ًدينىًة رىٍحليػػػػوي ػفىمى  مى

 

 (ِ)فىػػػػػػػػػػػػػًإيٌن كىقػىيَّػػػػػػػػػػػػػاره ًّٔىػػػػػػػػػػػػػا لىغىرًيػػػػػػػػػػػػػبي  
 

 ككذلك قوؿ الشاعر: 
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍعلميوا أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيمٍ  كىإالٌ 

 

ا بىًقينىػػػػػػػػػا يف ًشػػػػػػػػػقىاؽً بػيغىػػػػػػػػػاةه مىػػػػػػػػػ 
(ّ) 

 

فكلُّ ىذه الشواىد استدؿَّ ّٔا الكوفيوف على جواًز العطًف على اسم )إفَّ( 
قبلى ؾبيء اػبرب, إال أفَّ البصريُت مل يسلّْموا ؽبم ّٔذا االستدالؿ, كأجابوا عن ىذه 

من( األمثلة بعدة أجوبة أشهرىا: أهنا على التقدمي كالتأخَت, ففي اآلية يكوف )مىن آ
 .(ْ)الصَّابًئيوفى كالنَّصارل( ؿبذكؼه تقديريه: كذلك(خربى )إفَّ(, كخربي 

ككذلك األمر يف البيتُت السابقُت, كأنو قاؿ: فإين لغريبه كقياره كذلك, كأنَّا 
 .(ٓ)بغاةه كأنتم كذلك

                                                           

 .ُْٓ/ّ, كىي قراءة اعبمهور. ينظر: البحر احمليط ٗٔسورة اؼبائدة آية  (ُ)
 .ُْٖالبيت من الطويل, كىو لضابئ بن اغبارث الربصبي, ينظر: األصمعيات ص (ِ)

كالشاىد فيو: )فإين كقياره( حيث عطف على موضع اسم )إفَّ( قبل استكماؿ اػبرب, 
 كىذ جائز عند الكوفيُت, كسيبويو دينعو, كجيعلو من التقدمي كالتأخَت. 

سر الصناعة  ,ِٖٗ, ُّٔ, ؾبالس ثعلب صٕٓ/ُكالبيت من شواىد: الكتاب 
  .ُْْ/ِاؽبمع  ,ِِٖ/ُ, التصريح ٖٔ/ ٖ, شرح اؼبفصل ْٗ, اإلنصاؼ صِّٕص

 .ْٗ ( تقدـ زبريج البيت يف اؼببحث السابق صّ)
, البحر احمليط ِْٖ/ِ, شرح السَتايف َِْينظر: إعراب القرآف البن النحاس ص  (ْ)

ّ/ُْٓ. 
, البحر احمليط ِْٖ/ِ, شرح السَتايف َِْإعراب القرآف البن النحاس ص نظر ي( ٓ)

ّ/ُْٓ.  
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, كخيرّْج على أنَّو (ُ)أما قوؽبم: )إنَّك كزيده ذاىباف( فقد كصفو سيبويو بالغلط
توىًُّم عدـ ًذكر)إفَّ(, أك أنَّو تابعه ؼببتدأو ؿبذكؼ أم: إٌنك أنت كزيده  عطفه على

 . (ِ)ذاىباف
كأما اعتبلالت الكوفيُت فقد ناقشها البصريوف كأظهركا فسادىا كبطبلهنا, 

الٌتقدمي باغبمل على الضّْد أٌف )ال( ال تعمل يف اػبرب, خببلؼ  حيث أجابوا عن علة
ا, كأٌما )إفَّ( فبل )إٌف(, كػما أٌف )ال( تركَّ  بت مع الٌنكرة بػعدىا فصارا شيئنا كاحدن

 .(ّ)تًتٌكب مع ما بعدىا فيجتمع على اػبرب عامبلف , كذلك ال جيوز
كأٌما علةي ضعًف عمل )إفَّ( فقد ردَّىا السػَتايف, كرأل أهنا دعول باطلة, حيث 

م كبينها كبينو كمن بيطبلف ما ادَّعوه يف ضىعف عملها أهٌنا تعمل يف االس»قاؿ: 
 .(ٓ)«(ْ)ِّخس حس جس مخّٰالظَّرؼ خربنا كغَت خرب كقولو عٌز كجل: 

 
 

                                                           

 .ُٓٓ/ِر: الكتاب ينظ (ُ)
  .ِْٕ/ٓينظر: اؼبغٍت  (ِ)
  .َِٖ, التبيُت ُٓٗ-ُْٗ/ُينظر: اإلنصاؼ  (ّ)
 .ِِسورة اؼبائدة آية  (ْ)
 .ِْٖ/ِشرح السَتايف  (ٓ)
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 المبحث الثاني

 العلل النحوية في المنصوبات 

 مطالب: تسعةوفيه 

 السالم. المؤنث جمع في الجر على النصب حمل علة األول: المطلب
  المطلب الثاني: علة عمل )إنَّ( وأخواتها النصب في االسم.

 .المطلب الثالث: علة عمل الفعل في المفعول معو
 في المفعول ألجلو. عمل الفعلالمطلب الرابع: علة  

 المطلب الخامس: علة وجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها. 
المطلب السادس: علة جواز القياس على المصادر المنكرة 

  االا إذا تنوع بها الفعل.و حأالواقعة 
 .المطلب السابع: علة جواز النصب على الحال في المعرَّف

 علة اختيار النصب على التمييز في البيت:  المطلب الثامن:
 َمَشَق الَهواِجُر َلْحَمُهنَّ َمَع السُّرَر 

 

 
 

 
 

 َوُصرررررررُ وراا ِ ررررررر ا َحتَّرررررررى َذَىرررررررْبَن َ  َ 
 

)ىذا  على الظرفية فيالمطلب التاسع: علة وجوب النصب 
 سواَءك(. 
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 :املبحث الثاني 

 يف املنصوبات العلل النحوية

 المطلب األول: 
 علُة حمِل النَّصِب على الجرِّ في جمِع المؤنَّث السَّالم

 نص المسألة:
كيلحقي ادلؤنثى يف مجًع السَّالمة ألفه كتاءه مضمومةه يف الرَّفع, : »قاؿ الرماين

, كإمنا كجبى أٍف يكوفى النصبي تابعنا للجرّْ ليجرم على  كمكسورةه يف النَّصب كاجلرَّ
حدّْ ادلذكَّر؛ إذ ىو نظَتيه يف اجلمع, كىو فرعه على مجع ادلذكَّر, يقتضي أٍف يكوفى 

على كسًر التَّاء يف  (ُ)ِّجت هب مب خب حبّٰ على حدّْه, فلهذا جاء:
ـز  .(ِ)«موضع النَّصب, كىو من القياس الالَّ

 

 اعت ل الرماني:
يت ىي عالمة يرل الرماين أفَّ العلةى يف نصب مجع ادلؤنث السامل بالكسرة ال

للجر, نيابةن عن الفتحة اليت ىي عالمة للنصب, لكي جيرم على طريقة مجع ادلذكر 
, كألفَّ مجعى ادلؤنًث فرعه عن مجًع فيو السامل حيث نصب بالياء كىي عالمة للجر

ل منصوبي مجًع ادلذكًر على رلركرًه يف ادلذكر, حيً  لي الفرًع على األصل, فكما حًي
ل منصوبي مجع ادلؤنًث على مثل: مررتي بادلس لمُت, كرأيتي ادلسلمُت, كذلك حًي

رلركرًه يف مثل: مررتي بادلسلماًت كرأيتي ادلسلماًت, كىذا القياسي الذم أخذ بو 
 الرماين ىو من باًب حًل الفرع على األصل, كالعلة يف ذلك ىي ادلشأّة.

 المناقشة والموازنة:
زنتها باعتالالت النحويُت األخرل, قبل الشركع يف مناقشة ىذه العلة كموا

ع باأللف كالتاء حيسين يب التعريفي ادلوجز ّٔذا اجلمع كما يندرج  كمذاىبهم فيما مجي

                                                           

 .ْْسورة العنكبوت آية  (ُ)
 .ُِٕشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ِ)
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 ربتو, كما خيرج منو.
فجمعي ادلؤنث السامل ىو: كلُّ مجعو زًيدى يف آخره ألف كتاء, كذًٍكري اجلمع بألفو 

رل بعض النحاة؛ ألنو ال فرؽ كتاء أحسن من التعبَت جبمع ادلؤنث السامل, كما ي
)إصطبالت(, كبُت السامل كادلغَت بناء كاحًده  ػ)ىندات(, كادلذكر كػبُت ادلؤنث ك

, كيف نظرم أنَّو إذا كانت التسميةي من باب التغليب إذ إفَّ (ُ)كتمىرات كغيريفات
مع ّٔذا اجلمع ىو ادلؤنث, ككذلك يغلب عليو سالمةي مفرًده من  غالبية ما جيي

 , فال حرج يف تلك التسمية.التغيَت
كبعضهم يقيّْد األلف كالتاء بالزيادة فيقوؿ: اجلمع باأللف كالتاء الزائدتُت, 
, فإفَّ كالِّ منهما يصديؽ عليو أنو مجعه بألفو كتاء,  ليخرج منو حنو: قيضاةه, كأبياته

 .(ِ)لكنَّ ألف )قضاة( منقلبة عن أصل, ال زائدة, كتاء )أبيات( أصل
م  :(ّ)ّٔذا اجلمع مخسة أنواع عكالذم جيي

: ك )فاطمةى(, أك ػاألكَّؿ: ما فيو تاء التأنيث مطلقنا سواءن كاف علمنا دلؤنثو
 )طلحةى(.ػدلذكر: ك

(.ػالثاين: عىلىم ادلؤنث مطلقنا سواءن كاف فيو التاء أك مل يكن: ك  )زينبى
(.ػالثالث: صفة ادلذكَّر الذم ال يعًقل: ك  )جباؿو راسياتو

(.ػر ادلذكَّر الذم ال يعًقل: كالرابع: مصغَّ   )ديريهماتو
)صحراءى( أك صفةن:  ػاخلامس: اسم اجلنس ادلؤنَّث باأللف سواءن كاف امسنا: ك

  )حيبػٍلىى(.ػك
فكلُّ ىذه األنواع تيرفىع بالضمة كذبيىر بالكسرة على األصل, كتينصىب بالكسرة 

موافق دلذىب سيبويو نيابةن عن الفتحة, كما ذكر الرماين, كىو يف ىذه ادلسألة 
 , ككما كافقهم يف ادلذىب كافقهم كذلك يف االعتالؿ.(ْ)كاجلمهور

                                                           

 .ٕٓ/ُينظر: اذلمع  (ُ)
 .ِْ/ُينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 .ٕٓ/ُ, اذلمع ٕٖٓ-ٖٓٓينظر: االرتشاؼ ص  (ّ)
, شرح السَتايف ْٕ/ُ, األصوؿ ُْٓ-ُْْ/ُ, ادلقتضب ُٖ/ُينظر: الكتاب  (ْ)

= 



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔٓٔ 

قاؿ أبو سعيد السَتايف عن أكجو الشَّبو بُت اجلمعُت, كبياًف علة ادلشأّة 
كيستوياف يف سالمة لفًظ الواحد, كزيادًة الزائدىين لعالمة اجلمع, فبادلعٌت : »بينهما

ل أحدي  مها على اآلخر, ككذلك طريقةي القياس, ألفَّ الشيءى الذم استويا فيو حًي
ييقاس على الشيء إذا كانا مشتبهُت يف معٌت ما, كإف كانا سلتلفُت يف أشياء أيخر, 
فحيًمل مجعي ادلؤنث على مجع ادلذكر, يف أٍف جيًعل للرفع عالمةه ييفرد ّٔا, كللنَّصب 

  .(ُ)«كاجلرّْ عالمةه كاحدةه اشًتكا فيها
ل : »أبو الربكات ابن األنبارم على ىذه العلة فيقوؿكيؤكّْد  فإف قيل ملى حي

النصبي على اجلر يف ىذا اجلمع؟ قيل: ألنَّو دلا كجب ٍحلي النصًب على اجلرّْ يف 
مجع ادلذكر الذم ىو األصل, كجب أيضنا حلي النصب على اجلر, يف مجع ادلؤنث 

 .(ِ)«الذم ىو الفرع, حالن للفرع على األصل
ل النصبي على اجلر : »عتلَّ ابن يعيش لذلك األمر بعلتُت فقاؿكا كإمنا حًي

ل  لوجهُت: أحدمها: أفَّ مجعى ادلؤنث السامل فرعه على مجع ادلذكر السامل, فكما حي
منصوبي مجًع ادلذكر على رلركره يف مثل: مررت بالزيًدين, كرأيت الزيًدين, كذلك 

ل منصوب ادلؤنث السامل على رلركره , يف مثل: مررت بادلسلماًت, كرأيت حي
ادلسلماًت؛ ليكوف الفرع على منهاج األصل كال خيالفو, كالوجو الثاين: أفَّ مجعى 
ادلؤنث السامل يوافق مجعى ادلذكر السامل يف أشياء, كخيالفو يف أشياء, فأمَّا ادلوافقة 

األكَّؿ حرؼى  ففي سالمًة الواحد, كزيادًة الزيادتُت لعالمة اجلمع, ككوًف الزائدً 
ل مجع ادلؤنث على مجع ادلذكر, بأٍف جيعل للرفع عالمةه مفردة,  مد..., فبادلشأّة حي

  .(ّ)«كللجرّْ كالنَّصب عالمةه اشًتكا فيها
كىناؾ من النحويُت من اعتلَّ بعلىلو أخرل كبعضهم أضافها إىل العلة السابقة, 

                                                                 
= 

, االرتشاؼ ص ٖ/ٓ, شرح ادلفصل ُُٕ/ُ, اللباب ّٔ, أسرار العربية ص ُْٔ/ُ
 .ٗٔ/ُ, اذلمع ِْٖ

 .ُْٔ/ُشرح السَتايف  (ُ)
 .ّٔر العربية ص أسرا (ِ)
 .ٖ/ٓشرح ادلفصل  (ّ)
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لسابق, مفاده ىو أهنم أرادكا فقد نيقل عن ابن كيساف تعليله آخري غَت التعليل ا
التفرقةى بُت مجع السالمة من ادلؤنث, كبُت ما يشًبهيو يف اللفظ كليس جبمع سالمة, 

ل فيو النصبي على اخلفض للفرؽ: مجعى ػك )أموات( ك)أبيات(, ككاف الذم حي
ادلؤنث السامل, كمل يكن مجع التكسَت, الذم يشبهو يف اللفظ, ألنو ال شبىو بُت 

 .(ُ)كأمثالو, كبُت مجع ادلذكر السامل, كال ىو فرعو, فحيمل عليو لذلك)أبيات( 
فالعلة عند ابًن كيساف ىي علة فرؽ, غرضيها التفريقي بُت ما كانت األلف 
كالتاء فيو زائدتُت, كبُت ما كانت إحدامها أصلية, ألفَّ اإلعرابى فيها يكوف على 

 األصل, مثل: أموات كأبيات.
تُت: إحدامها: حلي الفرع على األصل, ألفَّ مجع ادلؤنث كاعتلَّ العكربم بعل

فرع على ادلذكر, كالفركع ربمل على األصوؿ, كالثانية: أفَّ ادلؤنثى بالتاء يف الواحد 
كال ديكن ذلك يف اجلمع, فكما غيَتّْ  -يف مثل: شجرىةٍ -تيقلب تاؤه ىاء يف الوقف 

ه, إذ كاف تغيَتنا, كالتغيَت يؤًنس يف الواحد غيَتّْ يف اجلمع, فحيمل النصبي على غَت 
  .(ِ)بالتغيَت
كمل أجد من النحويُت من قاؿ ّٔذه العلة سول العكربم, كلعل يف إغفاذلم  

ذلذه العلة دليالن على ضعفها كعدـ قوهتا, كال أجد ىناؾ مناسبةن بُت حىٍل النصب 
 العكربم.على اجلر يف اجلمع, كبُت التغيَت يف ادلفرد على الوصف الذم ذكره 

, (ّ)كذىب األخفش إىل أفَّ الكسرة يف مجع ادلؤنث السامل حاؿى النصب بناءه 
كلعلو ذكر يف كتاب آخر؛ , (ْ)كنسب بعض ادلتأخرين ىذا الرأم إىل ادلربّْد أيضنا

فإذا : »حيث يقوؿ مهور يف إعراب مجع ادلؤنث السامليوافق اجلألنو يف ادلقتضب 
( فا (, يستوم اجلرُّ أردتى رفعىو قلت: )مسلماته علم, كنصبيو كجريه )مسلماتو

                                                           

 .ُّٓ/ُينظر: التذييل  (ُ)
 .ُُٕ/ُينظر: اللباب  (ِ)
 .ُُٕ/ُ, اللباب ُْٕ/ُينظر: شرح السَتايف  (ّ)
 .ِِٖ/ُاللمحة البدرية شرح , ِْٖ, االرتشاؼ ص ّْٕ/ِينظر: سر الصناعة  (ْ)
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 .(ُ)«كالنصبي كما استويا يف )مسلمُت(
كقوؿي األخفش إفَّ مجعى ادلؤنث السامل يف حاؿ النصب بناءه ىو قوؿه سلالفه 

 .(ِ)للجمهور, كقد ريدَّ عليو بأفَّ ذلك ال نظَتى لو, كال سببى للبناء يف ىذا اجلمع
, كالفتحةى فيما ال كالذم فيو عن: »قاؿ السَتايف دم أفَّ الكسرةى يف التاء نصبه

ينصرؼ يف اجلر مها إعراباف؛ كذلك أفَّ اإلعراب ىو تعاقبي احلركات على أكاخًر 
الكلم الختالؼ العوامل, كىذه الكسرة كالفتحة تدخالف معاقبتُت للضمة, لعواملى 

 .(ّ)«توجب ذلك ذلما, كقد كيجد فيهما شرط اإلعراب
كشلا يدؿُّ على إعرأّما يف احلالة ادلذكورة أفَّ ىذه احلركة » :كقاؿ الفارسي

 .(ْ)«كجبت فيهما بعامل, كاحلركاتي اليت ذبب بعواملى ال تكوف حركاًت بناء
كالقوؿ بوجوب نيابة الكسرة عن الفتحة يف ىذا اجلمع ىو مذىب البصريُت, 

الناقص, كحكوا  أما الكوفيوف فيجيزكف نصبو بالفتحة مطلقنا, كقصرىه ىشاـه على
م(, بفتح التاء , ككذلك دبا مسع عن العرب: )انتزع اهلل (ٓ)من ذلك: )مسعتي لغاهتى
م( بكسر التاء كفتحها م كعرقاهتى  , كأنشدكا:(ٔ)علقاهتى
ػػػا باأليىػػػاـً ربىىيػَّػػػزىتٍ  ػػػا جىالىىى  فػىلىمَّ

 

ػػا  ػػا ذيذلُّىػػا كاٍكتَابػيهى هى ثػيبىاتنػػا عىلىيػٍ
(ٕ) 

 

                                                           

 .ُْٓ-ُْْ/ُادلقتضب  (ُ)
 .ٗٔ/ُع , اذلمُِٔ/ُينظر: شرح األمشوين  (ِ)
 . ُْٕ/ُشرح السَتايف للكتاب  (ّ)
 .ِْْادلسائل العسكرية ص  (ْ)
 .ّٗ/ِمعاين القرآف للفراء  (ٓ)
 .ِِٗ/ّالكتاب  (ٔ)
 .ّٓ/ُالبيت من الطويل, كىو أليب ذؤيب اذلذيل, يف شرح أشعار اذلذليُت  (ٕ)

صىبنا كًفرقنا, كىي العاسل إذا جال النحل باأليىاـ كىو الدُّخاف, ذبمعت كربيزت عي  يعٍت: أفَّ 
, ّٗ/ِذليلة إذ أحست أفَّ العاسل غلبها. كالبيت من شواىد: معاين القرآف للفراء 

, ُٓٔرصف ادلباين ص , ُُٖ/ُاحملتسب , ِِٔ/ُ, ادلنصف َّْ/ّاخلصائص 
 )جال(.  ُْٗ/ُْ, اللساف ٖ/ٓشرح ادلفصل 



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔٓٗ 

 حيث نصب )ثيبات( بالفتح.
كال جيوز فتح ىذه : »سب ابني يعيش ىذا القوؿ للبغداديُت, حيث قاؿكن

كال حجةى ذلم يف : », مث أنشد البيت السابق, كقاؿ«التاء عندنا كأجازه البغداديوف
ذلك, الحتماؿ أٍف يكوفى )ليغات( ك)ثيبات( كاحدنا, فأصل ثيبة: ثيبوة, كأصل ليغة: 

ا حبذؼ الالـ, إال أهنم سبموىا كقوذلم: ليغوة, مثل: نقرة كثغرة, كإف كاف استعماذل
 .(ُ)«حالة كحال, كمىهاة كمىهى

كبعد عرض علل مجهور النحويُت يف ٍحًل النصًب على اجلرّْ يف مجع ادلؤنث 
السامل, لعل سائالن يسأؿ: كىل العرب مضطركف دلا ذىبوا إليو يف ىذا األمر, أـ أنو 

اعلم أفَّ : »هاـ ابني جٍت فيقوؿمبٍتّّ على االستحباب؟ كجييب على ىذا االستف
العرب تؤثًر من التجانس, كالتشابو, كحًل الفرع على األصل, ما إذا تأملتو عرفتى 
..., مثَّ دلا صاركا إىل مجع  منو قوةى عنايًتها ّٔذا الشأف, كأنَّو منها على أقول باؿو

الوا مررتي التأنيث حلوا النصب أيضنا على اجلر, فقالوا: ضربتي اذلنداًت, كما ق
باذلنداًت, كال ضركرةى ىنا, ألهنم كانوا قادرين أٍف يفتحوا التاء فيقولوا: رأيتي 
, فلم يفعلوا ذلك مع إمكانو كزكاؿ الضركرة اليت عارضت يف ادلذكَّر عنو,  اذلنداتى

على إيثارًىم كاستحبأًّم  –مع أفَّ احلاؿ ال تضطر إليو–فدؿَّ دخوذلم ربت ىذا 
 .(ِ)«األصل, كإف عىرًم من ضركرة األصلحلى الفرع على 

كسؤاؿه آخري يتبادر إىل الذّْىن كىو: ألمّْ شيء حلوا النصبى على اجلر, كمل 
حيملوه على الرفع؟ كىل بُت النصب كاجلر مناسبة؟ فيكوف اجلواب: إمنا فعلوا ذلك 

 لستة أكجو:
ى الفعل, فلمَّا كجب األكؿ: أفَّ اجلرَّ ألزـي لألمساء من الرفع؛ ألنَّو ال يدخل عل

 احلملي على أحًدمها كاف حليو على األٍلـز أىكىلى من حًلو على غَته.
 كالثاين: أفَّ كالِّ منهما فضلةه يف الكالـ.

                                                           

 .ٖ/ٓشرح ادلفصل  (ُ)
 .ُُُ/ُاخلصائص  (ِ)
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 كالثالث: أهنما يشًتكاف يف الكتابة, حنو: رأيتيك, كمررتي بك.
ما يشًتكاف يف ادلعٌت, تقوؿ: مررت بزيد, فادلعٌت: جزت ز  ا.كالرابع: أهنَّ  يدن

كاخلامس: أفَّ اجلرَّ أخفُّ من الرفع, فلمَّا أرادكا احلملى على أحدمها كاف 
 احلملي على األخفّْ أكىلى من احلمل على األثقل.

ما متقارباف من حيث ادلخرج, فالنصبي إىل اجلرّْ أقربي من  كالسادس: أهنَّ
الرفع, ألفَّ الفتح من أقصى احللق, كالكسر من كسط الفم, 

من الشفتُت, فلمَّا أرادكا حلى النصًب على أحًدمها كاف  كالضىمُّ 
 . (ُ)حليو على األقرًب أىكىلى من حًلو على األبعد

 

                                                           

 .ُٓ-َٓبية ص ينظر: أسرار العر  (ُ)



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔٓٙ 

 المطلب الثاني:
 ( وأخواتِها النَّصَب في االسمعلُة عمِل )إنَّ 

  نص المسألة:
 الذم جيوزي يف األحرًؼ اخلمسًة اليت تعمل يف االسم كاخلرب أفٍ : »قاؿ الرماين

ا على ثالثًة  ا مشبهةه بالفعل ادلاضي, ًمن جهة أهنَّ تنصبى االسمى كترفعى اخلربى؛ ألهنَّ
 .(ُ)«أحرؼ, كآخريىا مبٍتّّ على الفتح

 اعت ل الرماني:
يرل الرماين أفَّ علةى عمل )إفَّ( كأخواهًتا النَّصبى يف االسم ىو مشأّتيها 

كمها: مشأّتها يف عدد األحرؼ,  للفعل, مثَّ ذكر الرماين كجهُت للشَّبو بينهما,
 ككذلك مشأّتها يف البناء على الفتح.

  المناقشة والموازنة:
, (ِ)تقدَّـ الكالـي على علة ادلشأّة ما بُت األحرؼ الناسخًة كالفعًل ادلاضي

كال حاجةى لتكرار ما تقدـ؛ ألفَّ العلة يف عمل ىذه األحرؼ سواءن يف االسم أك 
عملى ىذه األحرؼ الرفعى يف اخلرًب زللُّ خالؼ بُت النحويُت,  اخلرب كاحدة, إال أفَّ 

, (ْ), يف حُت أفَّ عملىها النَّصبى يف االسم زللُّ اتفاؽ(ّ)كقد تقدَّـ ذكره كذلك
كالسؤاؿ ىنا: مل كاف الًتتيب النصب مث الرفع, أكليس الفعل يطلب فاعالن مث 

؟ فم  .ا العلة إذف يف عكس ىذا الًتتيب؟مفعوالن
يب عن ىذا التساؤؿ حناة البصرة كمن كافق مذىبىهم حيثي أجابوا عن ىذا كجي

 التعليل من ًعدَّة أكجو: 
منها: لًلتَّفريقي بينها كبُت )كاف(, حيث إف ىذه األحرؼ أشبهت )كاف( 
الناقصةى كأخواهتا يف لزـك دخوذلن على ادلبتدأ كاخلرب, كاالستغناء ّٔما, فعملت 

                                                           

 .ُْٖٕ: د. ادلتويل الدمَتم ص شرح الرماين بتحقيق (ُ)
 .ْٕ ( ينظر: مسألة: )علة عمل )إفَّ( كأخواهتا الرفع يف اخلرب( صِ)
 .اإلحالة السابقةينظر:  (ّ)
 .ُّْ/ُ, اذلمع ٔ/ٓينظر: التذييل  (ْ)
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, ككما قاؿ أبو (ِ)قة بينهما, كىذه العلة ذكرىا سيبويو, تفرً (ُ)عملهنَّ معكوسنا
فلو قيدّْـ ادلرفوع على ادلنصوب مل ييعلىم ىل ىي حركؼ أك : »الربكات ابن األنبارم

  .(ّ)«أفعاؿ
كمن ىذه العلل أيضنا: التنبيوي على الفرعية, فإفَّ ىذه األحرؼ دلَّا ضارعت 

لت عليو يف  العمل, فكانت فرعنا عليو يف العمل, الفعلى ادلتعدم لفظنا كمعٌت حي
كتقدمي ادلفعوؿ على الفاعل فرع, فكاف ادلبتدأ كاخلرب معهن كمفعوؿو قيدّْـ, كفاعلو 

 .(ْ)الفرعية ىأيخّْر, تنبيهنا عل
كإمنا : »كًمن ىذه العلًل كذلك: تعذُّر اإلضمار, كعدـ التصرؼ, قاؿ السَتايف

عل مرفوعنا مث أيضًمر ادلتكلم أك ادلخاطب اختَت أٍف يكوف االسم منصوبان؛ ألنو لو جي 
, كىذه أحرؼ ال تتصرَّؼي  , ككنتى )كاف(, إذا قلت: كنتي ت بنيتيو, كما تتغَتَّ لتغَتَّ

 .(ٓ)«تصرُّؼى األفعاؿ, فلم تتحمَّل التغيَت
كمن العلل أيضنا: ادلناسبة, حيث إفَّ ىذه األحرؼى أضعفي من الفعل, 

تقدمي ادلنصوب, ألفَّ األصلى يف الفعل تقدميي  فأيعطيت أضعفى أحوالو, كىو لزـك
 .(ٔ)ادلرفوع, فأيعًطي األضعفي األضعفى مناسبةن 

ا ذكرىا ابني مالك كغَتيه, كىي أفَّ  كأختم ىذه العللى بعلّْة ميهمّْة ككجيهةو جدن
مَّا كانت معانيها ال يتحقَّق حصوذليا إال يف األخبار, تنزلَّت منهنَّ ػىذه األحرؼى ل

العيمىد من األفعاؿ, فأيعطيت إعراب الفاعل كىو الرفع, كتنزَّلت األمساء منهنَّ منزلة 
  .(ٕ)منزلة الفضالت, فأيعطيت إعراب ادلفعوؿ كىو النَّصب

                                                           

 .ِّْ/ُ, شرح األمشوين ِّٗ/ُينظر: التصريح  (ُ)
 .ُُّ/ِينظر: الكتاب  (ِ)
 .ُْٗأسرار العربية ص  (ّ)
 .ِّْ/ُ, شرح األمشوين ِّٗ/ُ, التصريح ٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)
 .ّْٔ/ُشرح السَتايف  (ٓ)
, َِٖ/ُ, اللباب ُْٖ, توجيو اللمع ص َُٓ-ُْٗينظر: أسرار العربية ص  (ٔ)

 .ٕٗٔ/ِالبسيط 
 .ِّْ/ُ, شرح األمشوين ِّٗ/ُ, التصريح ٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ٕ)
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 المطلب الثالث:
 علة عمل الفعل في المفعول معو.

 نص المسألة:
ا دلا كجاز أٍف ينػٍفيذ عمل الفعل إىل ما بعد الواك يف ىذا ألهنَّ : »قاؿ الرماين

كصىلىت االسمى بالفعل حىت صار لو معٌتن يف اتصالو, كمل تكن ىي عاملةه, كجبى أٍف 
يعملى الفعلي على ىذا الوجو, دبثًل ما كجب للمتعدّْم, كمل جيز أٍف يعملى لو مل يكن 

 .(ُ)«مثل ىذا احلرؼ, دبثل ما كجب يف غَت ادلتعدّْم أالَّ يعمل
 اعت ل الرماني:

العاملى يف ادلفعوؿ معو ىو الفعل, مث علَّل لعمًل ىذا الفعل  يرل الرماين أفَّ 
بعلتُت إحدامها: تعديتيو إليو بواسطة الواك, كاألخرل: عدـي صالحيًة الواًك للعمل, 
كيرل الرماين أفَّ ادلوًجبى لعمل الفعل ىنا ىو ادلوًجب لعمل ادلتعدّْم, فادلفعوؿ معو 

, كنظَتي ذلك كما ذكر الرماين نصبي االسم يف منصوبه بالفعل ادلتقدّْـ بتقوية الواك
ا( ( كما يف )سار القـو إالَّ زيدن  .(ِ)باب االستثناء بالفعل ادلتقدّْـ بتقوية )إالَّ

 المناقشة والموازنة:
عرَّؼ النحاةي ادلفعوؿى معو بأنو: اسمه فضلة منصوب, تاؿو لواك ادلعية, مسبوقةو 

, كاستول ادلاءي كاخلشبة, أك ما يف معٌت جبملة فيها ًفعل, حنو: ما صنعتى كأباؾ
 .(ّ)الفعل, حنو: أنا سائره كالنيلى 

و كما ىو كاضح من خالؿ التعريف ىو النصب, كلكن معكحكمي ادلفعوؿ 
اختيلف يف العامل فيو على عدة أقواؿ, كاختار الرماين من بينها الرأم الذم يقوؿ 

سطة الواك, مث ذكر علتُت الختياره بأفَّ العاملى يف نصب ادلفعوؿ معو ىو الفعلي بوا
                                                           

  .ُّٔ: د. زلمد شيبة ص شرح الرماين بتحقيق (ُ)
 .ُّٔص  ادلرجع السابق (ِ)
, شرح األمشوين ُٕٓ/ِ, اذلمع ِٖٓ/ُ, التصريح ْٖ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ّ)

ِ/ُٕٗ.  
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 ىذا القوؿ: 
العلة األيكىل: صالحيةي التعًديىة بالواك, كقاس يف ذلك على نصب االسم يف 

(.ػباب االستثناء حيث عيدّْم الفعلي ب  )إالَّ
كالعلة الثانية اليت ذكرىا الرماين ىي: عدـي صالحيًة الواك للعمل, كالعلةي يف 

, ك  ا حرؼى عطفو , فلم (ُ)حركؼي العطف ال تعمل؛ لعدـ اختصاصهاذلك كوهني
 يكن ىنالك بيدّّ من إعماًؿ الفعل.

يف ىذه ادلسألة موافق دلا ذكره مجهور  ُتكما ذكره الرماين من تعليل 
, ككافقهم يف ذلك مجهور ادلتأخرين كأيب الربكات ابن األنبارم, (ِ)البصريُت

, فقد علَّلوا (ّ)حياف كغَتىم كالعكربم, كابن يعيش, كابن مالك, كالرضي, كأيب
جبواز التعدية بالواك قياسنا على النظائر, حيث عيدّْم باذلمزة, يف حنو: أخرجت 
ا, كعيدّْم بالتضعيف, حنو: خرَّجت ادلتاع, كعيدّْم حبرؼ اجلر, حنو: خرجت  زيدن
بو, إال أفَّ الواك ال تصلح للعمل؛ للعلة السابقة, كقاسوا أيضنا على نصب االسم 

(, كىو كذلك من القياس على  يف باب االستثناء بالفعل ادلتقدـ بتقوية )إالَّ
  .(ْ)النظَت

كذىب الكوفيوف إىل أفَّ ادلفعوؿى معو مل ينتصٍب بالفعًل كإمنا انتصب على 
اخلالؼ, كاخلالؼي أك ادلخالفةي مصطلحه كويف, كىو من أىمّْ العوامل ادلعنوية عند 

                                                           

ىذا رأم اجلمهور, كذىب البعض إىل أف حركؼ العطف عاملة إلنابتها عن العامل  (ُ)
ن السراج, كنسبو ابن يعيش إىل أيب علي الفارسي. كاالستغناء ّٔا عنو, كمن ىؤالء اب

 .ُٓٗ, نتائج الفكر ص ٕٓ/ّ, شرح ادلفصل ٗٔ/ِينظر: األصوؿ 
, اإلنصاؼ ُّٗ, اإليضاح العضدم ص َِٗ/ُ, األصوؿ ِٕٗ/ُينظر: الكتاب  (ِ)

 .ّٔ, ائتالؼ النصرة ص ُّْٖ, االرتشاؼ ص ُّٓ, التبيُت ص َِٔص 
, شرح التسهيل ْٗ/ِ, شرح ادلفصل ِٕٗ/ُباب , اللُِٖأسرار العربية ص  (ّ)

, ّٔ, ائتالؼ النصرة ص ُّْٖ, االرتشاؼ ص ُٕٓ/ُ, شرح الكافية ِْٖ/ِ
 .ُٕٔ/ِ, اذلمع َّٓ/ُالتصريح 

 .َِٕ/ُينظر: اإلنصاؼ  (ْ)
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ثرى من موضع, كالفعل ادلضارع ادلنصوًب بعد الواك الكوفيُت, حيث قالوا بو يف أك
كسيأيت الكالـ , (ُ)كالفاء, ادلسبوقتُت بنفيو أك طلب, ككذلك الظرؼي الواقعي خربنا

  بإذف اهلل. (ِ)عنو يف مبحثو
ككي تكوف النسبة دقيقةن فإفَّ القوؿى بالنصًب على اخلالؼ ليس دلعظم 

, كإال فإفَّ معظمىهم لو رأمه آخري (ّ)فالكوفيُت, كإمنا لبعضهم كما ذكر أبو حيا
سيأيت ذكره قريبنا بإذف اهلل, كالذم دعا ىؤالء إىل القوؿ باخلالؼ يف نصًب ادلفعوًؿ 

ـي استقامة الكالـ معو  يف حاؿ تقدير الفعل, حيث إنو إذا  -كما يقولوف-ىو عد
اء, قاؿ: استول ادلاء كاخلشبة, ال حيسين تكرار الفعل, فال تقوؿ: استول ادل

كاستوت اخلشبة, ألفَّ اخلشبة مل تكن ميعوىجَّة فتستوم, فلمَّا مل حيسين تكرير الفعل  
كما حيسن يف: جاء زيده كعمرهك, فقد خالف الثاين األكؿ, فانتصبى على 

, إذف فالعلة يف اختيار ىذا العامل ىي عدـ استقامة الكالـ حاؿ (ْ)اخلالؼ
 الـ ألكَّلًو كعدـي مطابقتو. التقدير, كدبعٌت أعم سلالفةي آخًر الك

مطَّرده باطّْراد ىذه العلة  -النصب على اخلالؼ :أم-كلكن ىل ىذا احلكم 
اليت ذكرىا الكوفيوف؟ أـ أنَّو غَت مطرد؟ كأقوؿ: إفَّ ادلتتبع ذلذه العلة جيد أهنا غَتي 

الفة موجبةن للنصب, بدليل زبلُّف النصبي يف كثَتو من ادلواضع اليت تتوفر فيها ادلخ
( فما بعد )لكنَّ( سلالفه دلا  بُت ادلعنيُت, كًمن أمثلة ذلك: )ما قاـ زيده, لكن عمركه
قبلها كليس دبنصوب, كلو كاف األمر على ما ذكره الكوفيوف لوجب أالَّ يكوف ما 
 , بعدىا إال منصوبنا, ككذلك يتخلَّف النصبي بعد )ال( يف: قاـ زيده ال عمركه

)لكنَّ(, فدؿَّ ذلك على أفَّ ػا بعد )ال( خيالفي ما قبلها ككمررت بزيدو ال عمركو, كم
                                                           

 .ِْٗ-ِّٗينظر: مدرسة الكوفة, د. مهدم ادلخزكمي ص  (ُ)
 .ُٗٔ( ينظر: ص ِ)
 .ُْْٖينظر: االرتشاؼ ص  (ّ)
, اللباب ّٕٗ, التبيُت ص ُِٖ, أسرار العربية ص َِٔينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)

, ُٕٓ/ُ, شرح الكافية ِْٖ/ِ, شرح التسهيل ْٗ/ِ, شرح ادلفصل ِٕٗ/ُ
, التصريح ّٔ, ائتالؼ النصرة ص ُٓٓ, اجلٌت الداين ص ُّْٖاالرتشاؼ ص 

 .ُٕٔ/ِ, اذلمع َّٓ/ُ
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ىذه العلة غَتي موجبة للنصب, كأفَّ ىذا احلكم زبلَّف عن العلة, كىو ما يسمَّى 
بالنقض, كييعدُّ النقضي قادحنا من قوادح العلل؛ ألفَّ من شركط العلة اطّْرادىا, بأٍف 

إذا كيجدت العلة كمل يوجد يوجد احلكم عند كجودىا, كينعدـ عند عدمها, ف
 .(ُ)احلكم, تبُتَّ عدـي صالحيتها للتعليل

كىناؾ أمره آخري يوىن ىذا القوؿ كىو أفَّ اخلالؼ عامله معنوم, كال شكَّ يف 
, كما أفَّ األكىل إحالةي العمل (ِ)ضعف العامل ادلعنوم, كأنو مل يثبت بو النصب

  .(ّ)على العامل اللفظي مامل ييضطر إىل ادلعنوم
فال يركف  -(ْ)كما ذكر أبو حياف كغَتيه-أمَّا األخفشي كمعو معظمي الكوفيُت 

إعماؿ الفعل يف ادلفعوؿ معو بواسطًة الواك؛ ألنَّو ال حاجةى أصالن ذلذه الواسطة على 
حدّْ قوذلم؛ حيث يركف أفَّ ادلفعوؿى معو انتصب على الظرفية, كالعلة عندىم يف 

ا, قد كقعىت موقعى )مع(, فكأنَّك قلت: ذلك ىي أفَّ )الواك( يف قولك : قمت كزيدن
قمتي مع زيد, فلمَّا حيذفت )مع( كقد كانت منصوبةن على الظرؼ, مث أقمتى الواك 
مقامىها, انتصب )زيده( بعدىا على حدّْ انتصاب )مع(, كقد كانت منصوبةن بنفس 

انتصاب  )قمت( بال كاسطة, فكذلك يكوف انتصاب )زيد( بعد الواك جارينا رلرل
يىة  الظركؼ, كالظركؼي شلا تتناكذلا األفعاؿ بال كاسطة, فال تيعدُّ الواك كاسطةن كمعدّْ
للفعل, بل مهيَّْة دلا بعدىا أٍف ينتصبى انتصابى الظرؼ, كالذم جعل النصب 
ينتقل دلا بعدىا ىو عدـ ربمُّل الواك لإلعراب حبكم حرفيًَّتها, فنيقل اإلعراب فيما 

 .(ٓ)فيما بعد )إال( الواقعة موقع )غَت( يف االستثناءبعدىا كما نيقل 
                                                           

 .ُِٖينظر: االقًتاح ص  (ُ)
 .ُٓٓ, اجلٌت الداين ص َِّ ينظر: التبيُت ص (ِ)
 .ُٖٓ/ُينظر: شرح الكافية  (ّ)
 .ََِ/ِ, حاشية الصباف ُٖٕ/ِ, اذلمع ُْْٖينظر: االرتشاؼ ص  (ْ)
, اللباب ُّٓ, التبيُت ص ُِٖ, أسرار العربية ص َِٔينظر: اإلنصاؼ ص  (ٓ)

, ُٕٓ/ُ, شرح الكافية ِْٖ/ِ, شرح التسهيل ْٗ/ِ, شرح ابن يعيش ِٕٗ/ُ
, التصريح ّٔ, ائتالؼ النصرة ص ُٓٓ, اجلٌت الداين ص ُّْٖص االرتشاؼ 

 .ُٕٔ/ِ, اذلمع َّٓ/ُ
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فاألخفش إذف قاس يف نقل اإلعراب على )غَت( يف االستثناء, كىذا القياس 
ليس بصحيح؛ ألفَّ )مع( ظرؼ, كاألمساء اليت كردت يف األمثلة السابقة مثل: 

ليس  سرت كالنيل, كقمت كزيدنا, ليست ظركفنا, فكيف يينقل إعرابي الظرؼ إىل ما
ظرفنا, فال يصح إذف نصبها على الظرفية, كىذا الذم أجاب بو اجلمهور عن رأم 

  .(ُ)األخفش كمن معو
كأما الزَّجَّاج فذىب إىل منع إعماؿ الفعل ادلتقدّْـ يف ادلفعوؿ معو؛ كالعلة عنده 
ية, بل معٌت العطف باؽو  يف ىذا ادلنع ىو كجود الواك بينهما, كالواك ليست ميعدّْ

كذىب إىل أفَّ العامل يف ادلفعوؿ معو فعله زلذكؼه مقدَّره من ادلالبسة,  فيها,
 .(ِ)فيكوف التقدير يف: استول ادلاء كاخلشبة أم: كالبىسى اخلشبة

كلكن ما ذىب إليو الزَّجَّاج يف منع عمل الفعل يف ادلفعوؿ كبينهما الواك 
ى ادلعطوؼ, ينتقض بالعطف, حيث مل دينع حرؼ العطف من تسلُّط العامل عل

كىذا : », قاؿ السَتايف يف الردّْ على الزجاج (ّ))إال( يف االستثناءػككذلك ينتقض ب
قوؿه فاسده؛ ألفَّ الفعلى يعمل يف ادلفعوؿ بو على الوجو الذم يتَّصل بو ادلفعوؿ, فإٍف  
كاف ال حيتاج يف عملو فيو إىل كسيطو فال معٌت لدخوؿ حرؼو بينهما, كإٍف كاف 

سيط يف عمًلو فيو, عًمل مع توسًُّط الوسيط ككجوده, أال ترل أنَّا حيتاج إىل ك 
ا بضربت, ألفَّ  ا كعمرنا, فتنصب عمرنا بضربت, كما تنصب زيدن نقوؿ: ضربت زيدن
ادلعٌت الذم يوجب الشّْركة بُت )عمرك( ك)زيد( يف )ضربت( ىو الواك, فًجَت ّٔا 

أنَّك تقوؿ: ما ضربت إالَّ  كمل سبنع من كقوع ضربت على ما بعدىا, كمنو أيضنا:
ا( ب ا, فتنصب )زيدن ( للمعٌت الذم يوجب ذلك ػزيدن )ضربت(, كإٍف كاف بينهما )إالَّ

                                                           

, اللباب ُّٓ, التبيُت ص ُِٖ, أسرار العربية ص َِٔينظر: اإلنصاؼ ص ( ُ)
, ُٕٓ/ُ, شرح الكافية ِْٖ/ِ, شرح التسهيل ْٗ/ِ, شرح ابن يعيش ِٕٗ/ُ

, التصريح ّٔرة ص , ائتالؼ النصُٓٓ, اجلٌت الداين ص ُّْٖاالرتشاؼ ص 
 .ُٕٔ/ِ, اذلمع َّٓ/ُ

 ينظر: ادلراجع السابقة. (ِ)
 ادلراجع السابقة.ينظر:  (ّ)
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  .(ُ)«يف اتصاؿ ىذا ادلفعوؿ بو
, (ِ)مث أفَّ ما ذىب إليو الزَّجاج يفتقر إىل تقدير, كما ال يفتقري إىل تقديرو أكىل

بسة ال يصحُّ؛ ألفَّ فعلى ادلالبسة ال ككذلك تقدير العامل يف ادلفعوؿ بو بفعل ادلال
ييقدَّر إال مع عدـ كجود عامل لفظيٍّ فعًليٍّ 

, كىناؾ إشكاؿه آخري كقع فيو الزَّجاج (ّ)
  .(ْ)إىل باب ادلفعوؿ معو -ّٔذا التقدير-كىو إحالة باب ادلفعوؿ معو 

بة كذىب اجلرجاين يف كتابو: )العوامل ادلَة( إىل أفَّ الواك نفسىها ىي الناص
, كإٍف كاف قد أيَّد اجلمهور يف كتابيو: اجلمل كادلقتصد, حيث (ٓ)للمفعوؿ معو

 .(ٔ)ذىب فيهما إىل أفَّ العامل فيو ىو الفعل بواسطة احلرؼ
كما ذىب إليو اجلرجاين يف كتاب: )العوامل( من أفَّ الواك نفسىها ىي العاملة  

 يف ادلفعوؿ معو يػيرىدُّ من عدة أكجو: 
لواكى لو كانت عاملةن لوجب اتصاؿي الضمَت ّٔا, فكاف يقاؿ: أحدىا: أفَّ ا

جلست كؾ, كما يتصل بغَتىا من احلركؼ العاملة حنو: أنَّك كلك, كذلك شلتنع 
 .(ٕ)باتفاؽ

كالثاين: أفَّ الواكى لو نصبت دبعٌت )مع( مطلقنا, دلا اشًتط فيها تقدـ فعل أك ما 
جلو كضيعتو(, كىذا ال جيوز, بل شلا يف معٌت الفعل, كلًنصبىت يف قوذلم: )كلُّ ر 

                                                           

 .ُٔٗ/ِشرح الكتاب  (ُ)
 .َِٗينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 .ّٔينظر: ائتالؼ النصرة ص  (ّ)
 ُٓٓينظر: اجلٌت الداين ص  (ْ)
, شرح الكافية َِٓ/ِ, كينظر أيضنا: شرح التسهيل ُٓينظر: العوامل ادلَة ص  (ٓ)

, اذلمع َّٓ/ُ, التصريح ُٓٓ, اجلٌت الداين ص ُّْٖ, االرتشاؼ ص ُٕٓ/ُ
 .ُٗٗ/ِ, شرح األمشوين ُٕٕ/ِ

 .َٔٔ-ٗٓٔ/ِ, ادلقتصد ُّٕينظر: اجلمل ص  (ٔ)
, اذلمع َّٓ/ُ, التصريح ُٓٓ, اجلٌت الداين ص َِٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ٕ)

 .ُٗٗ/ِ, شرح األمشوين ُٕٕ/ِ
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 .(ُ)جيب فيو العطف لعدـ تقدـ مجلة عليو
كالثالث: أفَّ النصبى بالواك شلا ليس لو نظَت, إذ ال يعمل احلرؼي نصبنا يف 
االسم إال كىو ميشبَّو بالفعل, حنو: )إفَّ(, أك مشبَّو دبا ييشبو بالفعل حنو: )ال( 

  .(ِ))إفَّ(ػادلشبهة ب
ة ىذه التعليالت اليت اعتل ّٔا النحاة فيما ذىبوا إليو من آراء يف كبعد مناقش

ناصب ادلفعوؿ معو, كالردكد اليت عليها, يًتجَّح عندم صحةي رأم كاعتالؿ الرماين 
الذم يتفق مع مذىب مجهوًر البصريُت كاعتالذًلم يف أفِّ ناصبى ادلفعوؿ معو ىو 

  الؿ من القوادح كالنقوض.الفعلي بواسطة الواك؛ كذلك لسالمة ىذا االعت
 

                                                           

 .ُٕٓ/ُ, شرح الكافية َِٓ/ِشرح التسهيل ينظر:  (ُ)
 .ُٖٕ/ِ, اذلمع َِٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)
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 المطلب الرابع:
 علة عمل الفعل في المفعول ألجلو.

 نص المسألة:
كسبيلي ادلفعوًؿ لو كسبيًل التمييًز يف )عشرين درمهنا( ًمن جهة : »قاؿ الرماين
 ال يقول عمليو كقوة عمًل غَته, ره لألكَّؿ, كقد عمل فيو على كجوو أفَّ الثاين مفسّْ 
و من ذا الوجو, إال أنَّو مل يقوى عملادلفعوؿ لو يف أنَّو قد عمل على ىفكذلك سبيلي 

أجل أنَّو اسمه عًمل حبقّْ الشَّبو للفعل ًمن غَت أٍف يكوفى مشتقِّا من الفعل, ككذلك 
مل يقوى عملى الفعل يف ادلفعوؿ لو؛ ألنَّو عًمل فيو على كجو احلذؼ ًلالـ اإلضافة, 

 ليو كما ييقاس على التمييز يف )عشرين درمهنا(.كىو مع ذلك مطَّرًده ييقاس ع
...كجيوزي حذؼي الالـ من ادلفعوؿ لو, كال جيوز حذؼ الواك من ادلفعوؿ معو؛ 
ألفَّ الفعلى يقتضي ادلفعوؿى لو من جهة أنو إمنا يقع لغرضو من األغراض, إذ كلُّ 

سبيلو يف ادلفعوؿ  فعلو مقصودو فال بيدَّ لو من أٍف يقعى ألمرو من األمور, كليس كذلك
 .(ُ)«معو, إذ ال يقتضي الفعلي ادلقصودي مصاحبةى غَتًه كما يقتضي غرضنا فيو

 اعت ل الرماني:
يرل الرماين أفَّ ادلفعوؿى ألجلو انتصبى ألنَّو تفسَته دلا قبلو, كما ىو احلاؿ يف 

فَّ التمييز, كذىب إىل أفَّ عامل النصب فيو ىو الفعلي على تقدير الـ العلة؛ أل
األصل يف ادلفعوؿ لو أٍف يكوفى بالالـ, كذلك ألفَّ الالـى للعلة, كادلفعوؿي ألجًلو لبياًف 
العلة من كقوع الفعل, إال أنَّو دلا حيًذفت الالـي تعدَّل بنفًسو فنصب ادلفعوؿى لو, 
كالذم سوَّغ حذؼى الالـ كوفي كلّْ فعلو مقصودو ال خيلو من علة كراءى كقوعو, 

 ادلفعوؿ معو, ألنَّو ليس كلُّ فعلو يقتضي ادلصاحبةى كما يقتضي العلة. خبالؼ )كاك(
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن نصًب ادلفعوؿ ألجلو, كعامًل النصب فيو, 
كادلفعوؿي ألجلو ىو ادلصدري الدَّاؿُّ على مراد الفاعل من الفعل, حنو: تصدَّقت رغبةن 

                                                           

 .ُِٔ -َِٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
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ذكر الرماين أفَّ حكمى ادلفعوؿ ألجلو ىو النصبي لكونو تفسَتنا ًلما , ك (ُ)يف الثواب
قبلو, فانتصب كما انتصب التمييز, يف حنو: )عندم عشركف درمهنا(, كذىب إىل 
أفَّ العامل فيو النصب ىو الفعلي ادلصاحب ًلالـ التعليل, حنو: جَتك لإلكراـ, فلمَّا 

فعوؿ لو, حنو: جَتك إكرامنا, كاعتلَّ حيًذفت الالـي تعدَّل الفعل بنفسو فنصب ادل
الرماين جلواز حذًؼ الـ التعليل من ادلفعوؿ لو بأنَّو ال خيلو كلُّ فعلو مقصودو من 

  علةو كراءى كقوًعو.
: , قاؿ سيبويو(ِ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي سيبويو كالبصريُت

األمًر, فانتصبى ألنَّو موقوعه لو, ىذا بابه ما ينتصبي من ادلصادر ألنَّو عذره لوقوًع »
كألنَّو تفسَته دلا قبلو: مل كاف؟ كليس بصفةو دلا قبلو, كال منو, فانتصب كما انتصب 

 .(ّ)«الدّْرىم يف قولك: عشركف درمهنا
كفعلتي ذاؾ أجلى كذا ككذا, فهذا كلُّو ينتصبي : »كقاؿ يف عامل النَّصًب فيو
ا طىرح فعلتى كذا ككذا؟ فقاؿ: ًلكذا ككذا, كلكنَّو دلَّ  ألنَّو مفعوؿه لو, كأنَّو قيل: ًلما

 .(ْ)«والالـى عًمل فيو ما قبل
 :(ٓ)كاستدؿَّ القائلوف ّٔذا ادلذىب على صحَّة ذلك بدليلُت

أنَّو جوابي )ًلمىٍو(, كاجلوابي أبدنا على حسب السؤاؿ, فينبغي يف  أح ىما:
اب ًبضرب ا؟ أٍف جيي تيو للتأديب, إال أنَّو أسقط الالـ جواب مىن قاؿ: مًل ضربتى زيدن

 .(ٔ)كنصبىو لشبًهو بادلصدر, كىذا الدَّليل ذكره سيبويو كالفارسي

                                                           

 .َٗٓ/ُ, التصريح َٕٓ/ِ, شرح الكافية ُٔٗ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
, شرح ُٖٗ, اإليضاح العضدم ص َِٔ/ُ, األصوؿ ّٕٔ/ُينظر: الكتاب  (ِ)

, شرح التسهيل ّٓ/ِ, شرح ادلفصل ُٖٔ, أسرار العربية ص ِٔٓ/ِالسَتايف 
, ٗٗ/ِ, اذلمع ُْٓ/ُ, التصريح ِّٓ/ٕ, التذييل ُّّٖ, االرتشاؼ ص ُٔٗ/ِ

 .ُٕٗ/ِحاشية الصباف 
 .ّٕٔ/ُالكتاب  (ّ)
 .ّٗٔ/ُادلرجع السابق  (ْ)
 .ٗٗ/ِ, اذلمع ِّٓ/ٕينظر: التذييل  (ٓ)
 .ُٖٗ, اإليضاح العضدم ص ّٗٔ/ُينظر: الكتاب  (ٔ)
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أفَّ الالـى تيعاد إليو يف حنو: ابتغاء الثواب تصدقت لو, ألفَّ  وال ليُل الثاني:
  .(ُ)الضَّمَت يريدُّ األشياءى إىل أصوذلا

فعوؿى ألجلو انتصب انتصابى إىل أفَّ ادل (ّ), كالزجاج(ِ)كذىب الكوفيوف 
  ادلصادر, كليس على إسقاط حرؼ اجلر, فهو عندىم من قبيل ادلفعوؿ ادلطلق.

ا تأديبنا, فكأنو  إال أنَّو عند الكوفيُت مصدره معنوم, فإذا قيل: ضربت زيدن
قيل: أدَّبتيو تأديبنا, أمَّا عند الزجاج فهو منصوب بفعل ميضمر من لفظو, فالتقدير 

كرامنا لك: جَتي أيكرميك إكرامنا, كنيًسب إىل الزَّجَّاج أيضنا أنَّو نصب يف: جَت إ
ادلفعوؿى ألجلو نصبى ادلفعوًؿ ادلطلق ادلبُتّْ للنوع؛ لكوًف عاملو تفصيالن كبياننا لو,  
كما يف: ضربتو تأديبنا, فإفَّ معناه: أدَّبتو بالضرب, كالتأديبي رلمل, كالضربي بيافه 

 .(ْ)لو
 لقائلُت بانتصاب ادلفعوؿ ألجلو انتصابى ادلصادر بعدّْة ردكد: كريدَّ على ا

أحدىا: أفَّ معٌت ضربتو تأديبنا: ضربتو للتَّأديب, اتّْفاقنا, ك)للتَّأديب( ليس 
 .(ٓ)دبفعوؿو مطلق, فكذلك )تأديبنا( الذم دبعناه

يف مجيع كالثاين: أفَّ مىن ذىب إىل أنو مفعوؿه مطلقه مبُتّْ للنَّوع, ال يطَّرًد لو 
أنواع ادلفعوؿ لو, حنو: جَتك إصالحنا حلالك, فإفَّ آّيء ليس بياننا لإلصالح, 

 .(ٔ)كإمنا بيانو اإلعطاء أك النُّصح
كالثالث: أنو لو كاف على انتصاب ادلصدر ادلبُتّْ للنوع دلا جاز دخوؿي الـً اجلرّْ 

                                                           

 .ٗٗ/ِ, اذلمع ِّٓ/ٕينظر: التذييل  (ُ)
, ُْٓ/ُ, التصريح ِّٔ/ٕ, التذييل ُّْٖينظر رأم الكوفيُت يف: االرتشاؼ ص  (ِ)

 .ُٕٗ/ِ, حاشية الصباف ٗٗ/ِاذلمع 
 ينظر رأم الزجاج يف ادلراجع السابقة.  (ّ)
, ادلساعد ُّّٖ, االرتشاؼ ص َٖٓ/ِ, شرح الكافية ُٔٗ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)

 .ْٖٓ/ُادلساعد 
 .َٖٓ/ِينظر: شرح الكافية  (ٓ)
 .َٖٓ/ِ, شرح الكافية َُُٖ/ّينظر: شرح اجلزكلية للشلوبُت  (ٔ)
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ا البىشىكىى, ك (ِ), حنو: سار اجلىمىزىل(ُ)عليو, كما ال تدخل على األنواع  .(ّ)عىدى
 :(ْ)كقد اشًتط النحويوف مخسة شركط لنصب ادلفعوؿ ألجلو

 كرلموع ما اشًتطو النحويوف ليعرب االسم مفعوالن ألجلو مخسة شركط:
الشرط األكؿ: أٍف يكوفى مصدرنا, فال حيوز: جَتيك السَّمنى كالعسلى؛ ألفَّ 

لألفعاؿ غالبنا, كأجاز يونس: أمَّا  ادلصدر ييشعر بالًعلّْيَّة, كالذكاتي ال تكوف ًعلالن 
, دبعٌت: مهما ييذكر شخصه ألجًل العبيًد فهو ذك عبيد, كأنكره (ٓ)العبيدى فذك عبيدو 

 .(ٔ)«كىو قليله خبيث: »كأنكره سيبويو, حيث قاؿ
كالشرط الثاين: أٍف يكوًف قلبيِّا, أٍم ًمن أفعاؿ النَّفس الباطنة, كالرغبة, 

 رغبةن, فال جيوز: جَتيك قراءةن لًلعلم.كاخلوؼ, كالطمع, حنو: جاء زيده 
كالشرط الثالث: أٍف يكوفى معلَّال؛ ألفَّ العلة ىي الباعث على الفعل, فال 

 جيوز: أحسنت إليك إحسانا إليك.
ا مع ادلعلَّل بو يف الوقت, فال جيوز: جَتك  كالشرط الرابع: أٍف يكوفى متًَّحدن

ا يف معركفك.  أمس طمعنا غدن
, بأٍف يكوفى فاعلي الفعل كالشرط اخلامس: أ ا مع ادلعلَّل بو فاعالن ٍف يكوفى متًَّحدن

ا, فال جيوز: جَتك زلبتىك إيَّام.   كفاعلي ادلصدر كاحدن
فإٍف زبلَّف شرطه من ىذه الشركط, امتنع نصبيو, ككجب جرُّه بأحد حركؼ 

                                                           

 .ْٖٓ/ُ, ادلساعد ِّٔ/ٕ, التذييل ُٔٗ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 )مجز(. ٕٕٔكىو عٍدك دكف احليٍضر الشديد, كفوؽ العىنىق. ينظر: اللساف ص  (ِ)
 )بشك(.  َِٗالبىٍشك يف السَت: السرعة كخفة نقل القوائم. ادلرجع السابق ص  (ّ)
, ُّّٖ, االرتشاؼ ص ّٓ/ِتنظر شركط نصب ادلفعوؿ ألجلو يف: شرح ادلفصل  (ْ)

 .َُٖ/ِ, شرح األمشوين ٕٗ/ِ, اذلمع َٗٓ/ُ, التصريح ِّْ/ٕالتذييل 
 .ّٖٗ/ُينظر: الكتاب  (ٓ)
 ادلرجع السابق. (ٔ)
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ولو , كق(ُ), كىي: الالـ, كالباء, ك)يف(, ك)ًمن(عند من اعترب ذلك شرطان  التعليل
, حيث فيقد فيو شرطي ادلصدرية, فجيرَّ بالالـ, (ِ)ِّنن من زنّٰٱتعاىل: 

ِّ حض  جض مص خص حصّٰككقولو تعاىل: 
, كذلك فيًقد فيو أحدي الشركط (ّ)

  )ًمن(.ػكىو القىٍليب, فجيرَّ ب
مناقشة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿ كاعتالالت يظهر يل فيها أفَّ كبعد  

كمجهوري البصريُت, كاختاره الرماين, كىو أفَّ  و سيبويوواب فيها ىو ما ذىب إليالصَّ 
ادلفعوؿى ألجلو انتصب ألنَّو تفسَته ًلما قبلو, كما ىو احلاؿ يف التمييز, كأفَّ عاملى 
النصب فيو ىو الفعل على تقدير الـ العلة, إال أنَّو دلا حيًذفت الالـ تعدَّل بنفسو 

علل السابقة اليت تقدَّـ ذكريىا, ككذلك فنصب ادلفعوؿى لو, كتصوييب ذلذا ادلذىب لل
 .(ْ)لسالمًتو من احلذؼ كالتَّقدير الالزمىُت لغَته

 

                                                           

, التصريح ِّْ/ٕ, التذييل ُّّٖ, االرتشاؼ ص ّٓ/ِر: شرح ادلفصل ينظ (ُ)
 .َُٖ/ِ, شرح األمشوين ٕٗ/ِ, اذلمع َٗٓ/ُ

 .َُسورة الرحن اآلية  (ِ)
 .ُّسورة اإلسراء اآلية  (ّ)
 .َٗٓ/ِينظر: شرح الكافية  (ْ)
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 :الخامسالمطلب 
 علُة وجوِب اتِّحاِد عامِل الحاِل وصاحِبها.

 نص المسألة:
كال جيوز أٍف يعملى يف احلاؿ إال الذم عًمل يف الشَّيء الذم : »قاؿ الرماين

تىها منو كمنزلًة اخلرب من ادلخربى عنو, إٍذ كانت تيذكري لزيادًة ىي حاؿه لو؛ ألفَّ منزل
الفائدًة فيو, كما ييذكري اخلربي للفائدة فيو, فإٍف عًمل يف ادلخربى عنو االبتداءي عًمل يف 
ا عًمل يف خربه, ككذلك )كاف(  اخلرب االبتداءي, كإٍف عًمل فيو )إفَّ( كأخواهتي

ا, ف ا, ك)ظننت( كأخواهتي  .(ُ)«االنعقاد يف ىذا بالعامل على طريقةو كاحدةو كأخواهتي
 اعت ل الرماني:

كجوب ارباد عامل احلاؿ كصاحبها, فال جيوز عنده أٍف يعمل ين يرل الرما
فيهما أكثري من عامل, كالعلة عنده يف ذلك ىي مشأّة احلاؿ للخرب, حيث إفَّ  

ييعامل احلاؿ معاملة كالن منهما ييذكر لغرض الفائدة, كىذه ادلشأّة اقتضت أٍف 
اخلرب, فكما أفَّ اخلرب يعمل فيو عامل ادلبتدأ, سواء كاف االبتداء, أك غَته من 
احلركؼ أك األفعاؿ الناسخة, فكذلك احلاؿ, ال يعمل فيو إال الذم عًمل يف 
صاحبو؛ ألفَّ من مقتضيات ادلشأّة ىنا االنعقاد على طريقة كاحدة يف العامل, 

 مل يف مجيع ما تقدـ.حيث جيب ارباد العا
 المناقشة والموازنة:

مل يرى الرماين أفَّ ىناؾ فىرقنا بُت احلاؿ كاخلرب, فكالمها ييذكر للفائدة, فاخلرب 
ييذكر دلعتمد الفائدة, كاحلاؿ للزيادة يف الفائدة, بل إفَّ احلاؿ يػيعىدُّ خربنا يف ادلعٌت, 

ربى عنو ىذا : »و يسميو خربنا, كمن ذلك قولو, ككثَتنا ما كاف سيبوي(ِ)كأفَّ صاحبها سلي
بابه ما ينتًصب ألنَّو خربه دلعركؼ, يرتفع على االبتداء قدَّمتو أك أخرتو, كذلك: 

                                                           

 . ُّٕٓشرح الرماين بتحقيق: د. متويل الدمَتم ص  (ُ)
 .ِّّ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)
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ا  .(ُ)«فيها عبدي اهلل قائمنا, كعبدي اهلل فيها قائمن
كعلى ىذا األساس تعامل الرماين مع احلاؿ كصاحبو يف مسألة العامل كما ىو 

من حيث كجوب ارباد العامل فيهما, كعلة الرماين يف ىذا  األمر مع ادلبتدأ كاخلرب,
احلكم ىي ادلشأّة اليت حصلت بُت احلاؿ كاخلرب كما تقدـ, كالذم ذكره الرماين 

, إال أهنم اعتلوا بتعليلو آخر كىو: (ِ)من كجوب ارباد العامل ىو مذىب األكثرين
َت, ظَت على النَّ ظالنَّ  كادلوصوؼ, كىو من باب حل ٍحلي احلاؿ كصاحًبو على الصفة

فكما أفَّ العاملى يف الصفة ىو نفسيو العاملي يف ادلوصوؼ, كذلك العامل يف احلاؿ 
 .(ّ)كصاحبو

أفَّ اعتالؿى اجلمهور أقول, كقياسىهم أصحُّ من اعتالؿ الرماين كيف كجهة نظرم 
لف يف كقياسو؛ كذلك ألفَّ ما قاسوا عليو يكاد يكوف زللَّ اتفاؽو بينهم, كمل خيا

ذلك إال القليل ,كاألخفش الذم ذىب إىل أفَّ العاملى يف الصّْفة غَت العامل يف 
ا صفةن دلنصوب  ادلوصوؼ, حيث يرل أفَّ كوهنا صفةن دلرفوعو أكجبى ذلا الرفع, ككوهنى

ا صفةن ّٓركر أكجبى ذلا اجلر  .(ْ)أكجبى ذلا النصب, ككوهنى
فو, بل يعدُّه بعض النحاة حيجة أما ما قاس عليو الرماين فالكثَتكف على خال

ذلم يف تعدُّد عامًل احلاؿ كصاحبو؛ ألفَّ غالبية النُّحاة يركف بتعدُّد عامل ادلبتدأ 
كاخلرب, كلكلّْ فريقو منهم مذىبه يف ذلك, فجمهوري البصريُت يركف أفَّ عاملى الرفع 

ء, كيف اخلرب يف ادلبتدأ ليس ىو عامل الرفع يف اخلرب, فالعامل يف ادلبتدأ االبتدا
 .(ٓ)ادلبتدأ

                                                           

 .ِِٔ/ُالكتاب  (ُ)
 .ّٗ/ِ, ادلساعد ََُٔينظر: االرتشاؼ ص  (ِ)
 ِِْ/ِ, اذلمع ّٗ/ِينظر: ادلساعد  (ّ)
 . َُٖ/ِ, التصريح ُْٓ/ِ, ادلساعد ِْٗينظر رأم األخفش يف: أسرار العربية ص (ْ)
, التصريح َُٖٓ, االرتشاؼ صِٗٔ/ُ, شرح التسهيل ُٖ/ُينظر: الكتاب  (ٓ)

ُ/ُٗٓ. 
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, فكلُّ كاحدو منهما (ُ)كالكوفيوف يركف أفَّ كالِّ من ادلبتدأ كاخلرب يرفع اآلخر
عامله يف اآلخىر, كمل يقيل بارباد عامل ادلبتدأ كاخلرب إال القليل من النُّحاة  

أفَّ العامل فيهما , ككافقهم الرماين, حيث ذىبوا إىل (ّ)كابن السراج (ِ)كاألخفش
لعامل فيهما ىو ا أفَّ البصريُت كثَت من , ك (ٓ), كالسَتايف(ْ)اجلرمي كيرلبتداء, اال

, كقد تقدـ الكالـ على ىذه األقواؿ يف (ٔ)تعريهما لإلسناد من العوامل اللفظية
, إذٍف فغالبية النحاة يقولوف بتعدُّد العامل يف رفع ادلبتدأ كاخلرب, فال (ٕ)مبحث سابق

اين إال على مذىب ىؤالء الًقلَّة من النحاة, ككاف فال كجوى إذٍف الحتجاج الرم
األىكىل بو أفَّ يعلّْل بتعليل اجلمهور, كيقيس على ما قاسوا عليو كىو الصفة 
كادلوصوؼ؛ كذلك لشبو احلاؿ بالصفة من حيث إفَّ كالِّ منهما فضلة, كألفَّ احلاؿ 

يػيعىد كصفنا ذليَة صاحبو
اسىو صحيحه على مذىبو, , إال أنو ييعتذر للرماين بأفَّ قي(ٖ)
  كال يلزمو قوؿي ادلخالف.

كىناؾ من النُّحاة من يرل جبواز تعدُّد العامل يف احلاؿ كصاحبو, كيف مقدمة 
 , كنيًسب ىذا الرأم أيضنا إىل ابن(ُُ), كالرضي(َُ), كابن مالك(ٗ)ىؤالء سيبويو

                                                           

 ,ِِْ, التبيُت ص َْ, اإلنصاؼ صٕٔرأم الكوفيُت يف: أسرار العربية ص ينظر  (ُ)
 .َُٖٓ, االرتشاؼ ص ْْالتسهيل ص 

 .ٗ/ُفش ينظر: معاين القرآف لألخ (ِ)
 .ٖٓ/ُينظر: األصوؿ  (ّ)
, ادلساعد ُُٖ, إصالح اخللل صَُٖٓينظر رأم اجلرمي يف: االرتشاؼ ص (ْ)

ُ/َِٔ. 
 .ُٕٓ/ُينظر: شرح السَتايف  (ٓ)
 .َُٖٓينظر: االرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ٕٔاخلرب( ص  كأرفع ادلبتدأ العامل يف )علة ( ينظر: مبحث ٕ)
 .ِّٗ/ِينظر: أكضح ادلسالك  (ٖ)
 .ُْٕ/ِينظر: الكتاب  (ٗ)
 . ّْٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (َُ)
 .ِّ/ِينظر: شرح الكافية  (ُُ)
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ا فيما كقفتي , كسيأيت نصُّ كالًمو يف ادلسألة مع أين مل أعثر على رأيو ىذ(ُ)جٍت
عليو من كتبو, كعلةي ىؤالء يف ذلك ىي القياس على كلٍّ من التمييز كادلميَّز, 

, كمن ادلعلـو أفَّ ما يعمل يف التمييز كادلميَّز قد يكوف (ِ)ككذلك ادلبتدأ كاخلرب
ا, مثل: طاب زيده نفسنا, كقد يكوف أكثرى من عامل, مثل: يل عشركف درمهنا,  كاحدن

ا قائمه, كقد يعمل ككذا ادلبتدأ كا خلرب, فقد يعمل فيهما عامله كاحد, مثل: إفَّ زيدن
 .(ّ)أكثري من عامل, مثل: زيده منطلقه 

هنما اتفقا يف مخسة إىو مشأّة احلاؿ بالتمييز, حيث  ككجوي قياس ىذا الفريق
, ككذلك (ْ)أمور كىي: أهنما امساف, نكرتاف, فضلتاف, منصوبتاف, رافعتاف لإلّٔاـ

ىذا بابه ما ينتصبي فيو اخلربي بعد األحرًؼ : »احلاؿ للخرب, قاؿ سيبويومشأّةي 
 , اخلمسًة انتصابىو إذا كاف ما قبلو مبنيِّا على االبتداء؛ ألفَّ ادلعٌت كاحده يف أنَّو حاؿه
كأفَّ ما قبلىو قد عًمل فيو, كمنعو االسمي الذم قبلو أٍف يكوف زلموالن على )إفَّ(, 

  من خنّٰ, مث استشهد سيبويو بقولو تعاىل: (ٓ)«اهلل منطلقا كذلك: إفَّ ىذا عبدي 

)أمة( حاؿ, كالعامل فيها اسم اإلشارة, ػ, ف(ٔ)ِّجه ين ىن  من
 , ككذلك بقوؿ الشاعر:(ٕ)ك)أمتكم( صاحب احلاؿ كالعامل فيها )إف(

يٌػػػػػػػػػػػػػػػػةى ميوًحشػػػػػػػػػػػػػػػػان طىلىػػػػػػػػػػػػػػػػلي  أىنَّػػػػػػػػػػػػػػػوي ًخلىػػػػػػػػػػػػػػػلي    ًلمى يػىليػػػػػػػػػػػػػػوحي كى
(ٖ) 

                                                           

 .ِِّّينظر: سبهيد القواعد ص  (ُ)
 .ِِْ/ِ, اذلمع ّٗ/ِ, ادلساعد ّْٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 .ّْٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ّ)
 .َْٖ/ٓينظر: ادلغٍت  (ْ)
 .ُْٕ/ِالكتاب  (ٓ)
 .ِٗسورة األنبياء آية  (ٔ)
 .ِْٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ٕ)
 .َٔٓالبيت من رلزكء الوافر, لكثَت عزة يف ديوانو ص  (ٖ)

صفة لطلل فقدمت على  كالشاىد فيو: نصب )موحشنا( على احلاؿ, ككاف أصلو
.  ادلوصوؼ فصارت حاالن

, ادلغٍت ّٓٓ/ِ, شرح التسهيل ِْٗ/ِ, اخلصائص ُِّ/ِكىو من شواىد: الكتاب 
= 



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٗ 

  

ري الذم تعلَّق بو الظرؼ, كعاملى صاحب فإفَّ عاملى احلاؿ عندىم: االستقرا
 .(ُ)احلاؿ الذم ىو )طلل(: االبتداءي 
قد يكوف العامل يف احلاؿ غَت العامل يف ذم : »كنيقل عن ابن ًجٍت أنَّو قاؿ

, فاحلاؿ ىنا من احلق, (ِ)ِّىن نن  من زن رنّٰاحلاؿ, حنو قولو تعاىل: 
ال ينصب احلاؿ, كإمنا  كالعامل فيو )ىو( كحده, أك )ىو( كاالبتداء, كًكال ذاًنك

جاز ذلك ألفَّ احلاؿ ضٍربه من اخلرب, كاخلرب العامل فيو غَت العامل يف ادلخربى 
 .(ّ)«عنو

فابن جٍت إذف يعلّْل جواز تعدد العامل يف احلاؿ كصاحبو دبشأّتهما للمبتدأ 
كاألكثري أٍف يكوفى : »كاخلرب, كإىل ىذا ذىب ابن مالك حيث قاؿ يف شرح التسهيل

املي يف احلاؿ ىو العامل يف صاحبها؛ ألهنا كإياه كالصفة كادلوصوؼ, كلكنهما الع
أيضا كادلميّْز كادلميَّز, ككاخلرب كادلخرب عنو, كمعلـو أفَّ ما يعمل يف ادلميّْز كادلميَّز قد 
يكوف كاحدنا كغَت كاحد, ككذا ما يعمل يف اخلرب كادلخرب عنو, فكذا احلاؿ 

, مث استشهد (ْ)«عامل كاحد, كقد يعمل فيهما عامالفكصاحبها, قد يعمل فيهما 
بكالـ سيبويو السابق, كاستدؿَّ بأدلتو, كذكر أفَّ ًمن صور تعدُّد عامل احلاؿ 
كصاحبو قوذلم: ىا قائمنا ذا زيد, حيث نصب احلاؿ حرؼ التنبيو, كليس لو عمله 

 , كاستشهد بقوؿ الشاعر:(ٓ)يف صاحبو
ُي لىػوي  ىا بيػّْننا ذا صريحي النٍُّصحً  ػػدي   فىاٍصػ كىًطػػٍع فىطىاعىػػةي ميٍهػػدو نيٍصػػحىوي رىشى

(ٔ) 
                                                                 

= 

 . ّّٓ/ُ, اخلزانة ِٗٓ/ِ, شرح األمشوين ِٕٓ/ٔ
 .ّٓٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .ُٗسورة البقرة آية  (ِ)
 .ِِّّينظر كالـ ابن جٍت يف: سبهيد القواعد ص  (ّ)
 .ِْٓ/ِشرح التسهيل  (ْ)
 .ِٓٓ/ِينظر: ادلرجع السابق  (ٓ)
البيت من البسيط, كقائلو غَت معركؼ, كالشاىد فيو: نصب احلاؿ )بيػّْننا( حبرؼ التنبيو,  (ٔ)

 كىو ليس لو عمل يف صاحبها.
= 
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 .(ُ)فعامل احلاؿ ىنا التنبيو, كليست عامل صاحبها
: كاختار الرضي ما ذىب إليو ابن مالك يف ىذه ادلسألة, كقاؿ عن ادلانعُت

أهتم إفَّ التزامىهم اربادى العامل يف احلاؿ كصاحبها ال دليلى ذلم عليو, كال ضركرة أجل»
  .(ِ)«إليو, كاحلقُّ أنَّو جيوز اختالؼي العاملُت على ما ذىب إليو ادلالكي

فهؤالء إذف أبرز آّيزين لتعدًُّد عامل احلاؿ كصاحبو, كعلتهم يف ذلك ىي  
مشأّة احلاؿ لكلٍّ من التمييز كاخلرب, كيتَّضح لنا أفَّ ىذا الفريق اعتلَّ جبواز تعدد 

كىي العلةي نفسيها اليت اعتلَّ ّٔا الرماين يف منع تعدده,  العامل بعلة مشأّة اخلرب
كىذا األمر يقدح يف اعتاللو الذم اعتل فيو بالقياس على اخلرب كادلخرب عنو؛ حيث 
إفَّ اجلمهور خيالفونو يف حكم ادلقيس عليو, فهم ال يسلّْموف بارباد العامل يف 

, كمعناىا عدـ قبوذلا, (ّ)دلنع للعلةادلبتدأ كاخلرب, كىذا ما يسمَّى يف قوادح العلة: ا
أك عدـ تسليمها, ككاف األىكىل بالرماين أٍف يعتلَّ دلنع تعدد عامل احلاؿ كصاحبها 
باعتالؿ اجلمهور, كىو مشأّة احلاؿ كصاحبو بالصفة كادلوصوؼ؛ لسالمة ىذه 

 العلة من القوادح.
ين كاجلمهور من كالذم سبيل إليو نفسي يف ىذه ادلسألة ىو ما ذىب إليو الرما

كجوب ارباد العامل يف احلاؿ كصاحبو, كأفَّ شرطى ارباد العامل فيهما موجود ربقيقنا 
, كأمَّا ما ذكره آّيزكف من شواىد يف (ْ)أك تقديرنا, كما قاؿ ابن ىشاـ يف ادلغٍت

, (ٓ)تعدُّد العامل فيهما فييجاب عنو بأفَّ العامل يف احلقيقة ىو الفعل ادلدلوؿ عليو
, كأمَّا قوؿ (ٔ)ادلعٌت: أشَت إىل أمَّتكم, كإىل صراطي, كتنبَّو لصريح النصح بيػّْننا إذ

                                                                 
= 

  .َْ/ِ, ادلساعد ّٕٓ/ٔ, ادلغٍت ّٓٓ/ِكالبيت من شواىد: شرح التسهيل 
 .ّٕٓ/ٔ, ادلغٍت ّٓٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .َِٖ/ُشرح الكافية  (ِ)
 .ّّٓينظر: االقًتاح ص  (ّ)
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٔينظر: ادلغٍت  (ْ)
 .ٗٔٓ/ِينظر: التصريح  (ٓ)
 .ٕٔٓ/ٔينظر: ادلغٍت  (ٔ)
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 الشاعر: 
يَّة ميوًحشنا طىلىلي   ًلمى

فاجلمهور ال يسلّْموف أفَّ صاحب احلاؿ )طلل(, بل ضمَته ادلستًت يف اخلرب 
جيعل احلاؿ , ككاف ابني مالك ينتصر لرأم سيبويو الذم (ُ)كىو اجلارُّ كآّركر )دلية(

, كالظاىري أىكىل من ادلضمر , كردَّ (ِ)من )طلل( كىي نكرة, كيعتلُّ يف ذلك بأنَّو ظاىره
  .(ّ)عليو ادلانعوف بأفَّ ما قالو صحيح, لو ساكل الظاىر ادلضمر يف التعريف

 

                                                           

 .َِٔ/ِ, حاشية الصباف ّٕٓ/ٔينظر: ادلغٍت  (ُ)
 .ّٓٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 .ٕٓٓ/ٔينظر: ادلغٍت  (ّ)
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 :سادسالمطلب ال
 المصادر المنكَّرِة الواقعِة أحواالا  علىعلُة جواِز القياس 

 بها الفعلإذا تنوََّع 
 نص المسألة:

 (ُ)كاختلفوا يف: )أتانا سيرعةن(, ك)أتانا ريجلةن(: فأجازه أبو العباس: »قاؿ الرماين
؛ ألنَّو مصدره كقع موقع احلاؿ, من غَت أٍف (ِ)على القياس الذم ذكرنا, كأباه سيبويو

 يغلبى على الباب.
قع موقع احلاؿ تنويع كقوؿي أيب العباس أقول يف ىذا؛ ألنَّو قد أفاد ادلصدر الوا

الفعل, كىو حسىنه ميتقبَّله يف الفهم, فال سبيلى إىل ادلنع مع ظهورًه ىذا 
 .(ّ)«الظهور

 اعت ل الرماني: 
صحة مذىب أيب العباس ادلربد يف جواز القياس كاطّْراده يف يرل الرماين  

ـ اقتصارىا على , كعد(ْ)ادلصادًر ادلنكَّرًة الواقعًة موقع احلاؿ إذا تنوَّع ّٔا الفعل
السماع, كالعلةي عنده يف ذبويز القياس ىي تنوٌع الفعل فيها, فكما جيوز: قتلتو 

خالؼي قتًل  (ٓ)شلا يتنوَّع بو الفعل, إذ قتلي الصَّرٍب : »صربنا, ألنَّو كما قاؿ الرماين
, ككذلك: كلمتُّو مشافهةن, ألفَّ كالـى (ٕ)يف احلرب, كخالؼي قتًل الًغيلة (ٔ)اخلىٍتل

 اادلشافهة خالؼي كالـً ادلراسلة كادلكاتبة, فيجوز على القياس: أتانا سرعةن, كأتان
ريجلةن, ألفَّ اإلتيافى يتنوع, كادلصدري قد دؿَّ على فعل أحًد األنواع, خبالؼ: قتلىو 

                                                           

 .ِّْ/ّ ينظر: ادلقتضب (ُ)
 .ُّٕ/ُينظر: الكتاب  (ِ)
 . ِّٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ّ)
 . ِّْ/ّينظر: ادلقتضب  (ْ)
 )صرب(. ِِّٗادلراد بو احلبس, فيقاؿ: قتل مصبورنا أم: زلبوسنا. ينظر: اللساف ص  (ٓ)
 )ختل(. ََُُاخلتل: اخلداع. ينظر: اللساف ص  (ٔ)
 )غيل(.  َّّّلو من حيث ال يعلم. ينظر: اللساف ص قتلو غيلة: إذا قت (ٕ)
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 .(ُ)«ذىابنا؛ ألفَّ الذىاب ال يتنوع بو القتل, إذ قتل الذىاب كقتل الوقوؼ سواء
 المناقشة والموازنة:

استعمل العرب ادلصادر ادلنكرة أحواالن بكثرة يف كالمهم, فقالوا: أتيتيو ركضنا, 
كقتلتو صربنا, كلقيتو فجاءةن, ككلمتو مشافهةن, كطلع بغتةن, كمنو يف التنزيل قولو 

 ِّ مظ حط مض خض ّٰٱ, كقولو عز كجل: (ِ) ِّزئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱتعاىل: 
(ّ) ,

 :(ْ)كقاؿ ابن مالك يف ألفيتو
ػػػػ ػػػػاالن يػىقىػػػػعٍ كىمىٍصػػػػدىره مينىكَّ  ره حى

 

بػىٍغتىػػػػػػػػةن زىيٍػػػػػػػػده طىلىػػػػػػػػعٍ   ثٍػػػػػػػػػرىةو كى  ًبكى
 

كقبل احلديث عن جواز القياس يف ىذا الباب من عدمو, أكدُّ أٍف أتطرَّؽ 
بشكل مقتضب إىل أبرز مذاىب النحاة يف إعراب ىذه ادلصادر, كتوجيههم 

 للنصب فيها, فًمن أبرز ىذه ادلذاىب: 
كافقهم الرماين, كىو أفَّ ىذه ادلصادر يف مذىبي سيبويو كمجهور البصريُت, ك 

موضع احلاؿ, على التأكيل بالوصف, كتقدير األمثلة السابقة: أتيتو راكضنا, كقتلتو 
 .(ٓ)مصبورنا, أم زلبوسنا, كلقيتو مفاجَنا, ككلمتو مشافهنا, كطلع مباغتنا

إىل أفَّ ىذه ادلصادر مفاعيلي مطلقة, ألفعاؿو زلذكفة,  (ٔ)كذىب األخفش
لك األفعاؿ ىي احلاؿ, كتقديرىا يف األمثلة السابقة: أتيتو أركضي ركضنا, كقتلتو كت

 يصرب صربنا, كطلع يبغت بغتةن, ككذا الباقي, فاحلاؿ عندمها اجلملة ال ادلصدر.
كذىب الكوفيوف كذلك إىل أهنا مفاعيلي مطلقةه, كلكنَّ الناصبى عندىم ىو 

                                                           

 .ِّٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
 .َِٔسورة البقرة آية  (ِ)
 .ٖسورة نوح آية  (ّ)
 . ِّمنت األلفية, باب احلاؿ ص  (ْ)
, التصريح َُٕٓ, االرتشاؼ ص ٗٓ/ِ, شرح ادلفصل َّٕ/ُينظر: الكتاب  (ٓ)

  .ِِٖ/ِ, اذلمع ُٖٓ/ُ
, اذلمع ِْٓ, شفاء العليل ص ُُٕٓ, االرتشاؼ ص ِّٖ/ِينظر: شرح التسهيل  (ٔ)

 .ِٔٓ/ِ, شرح األمشوين ِِٖ/ِ
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ادلصدر, فتأكيل أتيتيو ركضنا: ركضتي ركضنا, الفعلي ادلذكور, لتأكلّْو بفعلو من لفظ 
 , كىكذا الباقي.(ُ)كقتلتيو صربنا: صربتو صربنا, كطلع بغتةن: بغت بغتةن 

, كقتلتيو  كقيل: ىي مصادري على حذؼ مصادر, كالتقدير: أتيتيو إتيافى ركضو
 .(ِ)قتلى صربو, كطلع طلوعى بغتةو 

, كقتلتيو ذا  كقيل: ىي مصادر على حذؼ مضاؼ, كالتقدير: أتيتيو ذا ركضو
 .(ّ)صربو, كطلع ذا بغتةو 

ىذه ىي أبرز ادلذاىب يف إعراب ىذه ادلصادر, كالذم أميل إليو ىو ما ذىب 
 إليو سيبويو كمجهور البصريُت, من أفَّ ىذه ادلصادر أنفسها أحواؿ؛ كذلك ألمرين: 

, كما أحدمها: أفَّ ادلصدر قد كقع خربنا يف كالـ العرب, حنو قوذلم: زيده عد ؿه
, كأيضنا  كقع كذلك نعتنا, كاخلرب كالنعت أخوا احلاؿ, فال يػيٍنكىر أٍف يقع ادلصدر حاالن
فإفَّ ادلصدر كاالسم ادلشتق يتقارضاف يف الكالـ, فيقع كلّّ منهما موقع اآلخر, 
فيقع االسم ادلشتق مفعوالن مطلقنا يف ادلوضع الذم األصل فيو أٍف يقع فيو ادلصدر, 

تأٌدبت », ك «سرت أشدَّ السَت»أم قم قيامنا, كقالوا:  «قيٍم قائمنا: »حنو قوذلم
 .(ْ), كيقع ادلصدر خربنا كنعتنا كاألصل فيهما االسم ادلشتق«أكملى التأديب

كاألمر اآلخر: أفَّ باقي ادلذاىب يف إعرابو ال زبلو من التقدير, سواء كاف 
ىل عدـ التقدير إذا أمكننا مفعوالن مطلقنا بتقدير عامل, أك بتقدير مضاؼ, كاألىك 

كلو قاؿ: : »ذلك؛ ألفَّ التقدير إمنا يكوف عند التعذُّر, كال تعذُّر ىنا, قاؿ الرماين
 .(ٓ)«أرسلها عراكنا, مل حيتج إىل حذؼ كما ال حيتاج يف: قتلو صربا

كلكن السؤاؿ ىنا: ىل يلـز تأكيل ىذه ادلصادر بادلشتق؟ أال ديكننا إعرأّا 
, من حاال دكمنا تأك  يل؟ فكما قيل يف ادلصدر الواقع نعتنا يف حنو: مررت برجلو عٍدؿو

                                                           

 . ِٔٓ/ِ, شرح األمشوين ِِٖ/ِ, اذلمع ُُٕٓينظر: االرتشاؼ ص  (ُ)
 ينظر: ادلصادر السابقة. (ِ)
 ينظر: ادلصادر السابقة. (ّ)
 .ُٖٓ/ُ , التصريحِّٖ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)
  .ّْٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم, ص  (ٓ)
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أنَّو جيء بو للداللة على ادلبالغة كذلك جبعل الذات نفس ادلعٌت أم: أنَّو العدؿ 
, أنَّو كيًجد بقصد ادلبالغة, (ُ)نفسو . فينبغي أٍف يقاؿ كذلك يف ادلصدر الواقع حاالن

العاملى كأعربناه مفعوالن مطلقنا أك قدَّرنا ادلضاؼ أك غَته كإذا أكَّلناه بادلشتق أك قدَّرنا 
  .(ِ)ذىب ادلعٌت ادلقصود كىو ادلبالغة

أما الكالـي على قياسيَّة ىذا الًتكيب, فالذم ذىب إليو الرماين ىو تصحيح 
مذىب ادلربد يف جواز القياس على ىذه ادلصادر, كلكن ليس على اإلطالؽ, بل 

من أنواع فعلو, فيجوز عنده: أتانا سيرعة, كأتانا ريجلة, كالعلة  فيما كاف ادلصدري نوعنا
عنده يف ذلك ىي أفَّ ىذه ادلصادر تدؿ على تنوُّع الفعل, ألفَّ اآليت ينقسم إتيانيو 
, كينقسم إىل رجلة, كركوب, خبالؼ: أتانا ضىًحكنا,  إىل سرعةو, كإبطاءو, كتوسُّطو

, فكلُّ مصدر يدؿُّ (ّ)من ضركب اإلتياففال جيوز القياس فيو؛ ألفَّ الضًحك ليس 
على تنوع فعلو جيوزي فيو القياس, كأمَّا ما ليس يدؿ على تنوع الفعل فيو فال جيوز 
فيو القياس, كىذ التعليل الذم ذكره الرماين ىو ما نصَّ عليو ادلربد, كأكَّد عليو, 

, كمن ادلصادر ما يقع يف موضع احلاؿ فيسد مسده, فيكوف حا: »حيث قاؿ الن
ألنو قد ناب عن اسم الفاعل, كأغٌت غناءه, كذلك قوذلم: قتلتو صربان, إمنا تأكيلو: 
صابرنا أك ميصبػىرنا, ككذلك: جَتو مشينا, ألف ادلعٌت جَتو ماشينا, فالتقدير: أمشي 
مشينا, ألف آّيء حاالت, كادلصدر قد دؿ على فعلو من تلك احلاؿ, كلو قلت: 

 .(ْ)«اإلعطاء ليس من آّيء جَتو إعطاءن, مل جيز؛ ألفَّ 
كقد نيًسب للمربد جوازي القياس مطلقنا, سواء دؿَّ ادلصدر على نوع فعلو, حنو:  
, حنو: جاء زيده بكاءن, كشلَّن نقل ىذه النسبة أبو حياف,  كلمتيو مشافهة, أك مل يدؿَّ

كقيل: كشذَّ ادلربدي, فقاؿ: جيوز القياس, فقيل عنو: مطلقنا, : »قاؿ يف االرتشاؼ
, ككذلك األمشوين, قاؿ يف شرحو على (ٓ)«فيما ىو نوع للفعل حنو: أتيتو سرعةن 

                                                           

 .َُِ/ّينظر: شرح ابن عقيل  (ُ)
 .ِِٗٔينظر: سبهيد القواعد ص  (ِ)
 .ٗٓ/ِ, شرح ادلفصل ِٖٓ/ِينظر: شرح السَتايف  (ّ)
 .ِّْ/ّادلقتضب  (ْ)
 .َُٕٓاالرتشاؼ ص  (ٓ)
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مع كوف ادلصدر ادلنكَّر يقع حاالن بكثرة, ىو عندىم مقصور على : »األلفية
السماع, كقاسو ادلربد, فقيل مطلقنا, كقيل فيما ىو نوع من عاملو, حنو: جاء زيد 

كشذَّ ادلربد, فقاؿ: جيوز : »سيوطي يف اذلمع, كقاؿ ال(ُ)«سرعة, كىو ادلشهور عنو
: أنو أجاز ذلك مطلقنا, كنقل عنو  القياس, كاختلف النقل عنو, فنقل عنو قـو

, أما اخلضرم يف (ِ)«آخركف: أنو أجازه فيما ىو نوعه الفعل حنو: أتيتو سرعةن 
 حاشيتو على شرح ابن عقيل فقد نسب إىل ادلربد أنو يقيس كقوع ادلصدر ادلنكَّر

لكن استظهر ابن ىشاـ اطّْراده مطلقنا, كما نقل عن : »حاالن مطلقنا, حيث قاؿ
ادلربد, أم سواء كاف نوعنا كجاء زيده سرعةن أك ال, كاطراده خربنا, فإف احلاؿ أشبو بو 

 . (ّ)«من النعت
أفَّ ادلشهور يف رأيو كالذم صرَّح بو كأكَّد عليو يف غَت ما موضع ىو إال 

ادلصدر على نوع فعلو, بل كصرَّح بعدـ جواز القياس على ما مل  القياس فيما دؿَّ 
كلو قلت: جَت إعطاءن مل جيز؛ ألفَّ : »يدؿ ادلصدر على نوع فعلو, حينما قاؿ

اإلعطاء ليس من آّيء, كلكن: جَتيو سعينا, فهذا جيد؛ ألفَّ آّيء يكوف 
 .(ْ)«سعينا

منع القياس فيما مل يدؿ ال سيما كأفَّ الرضي قد صرح بإمجاع النحاة على 
كادلربد : »ادلصدر على نوع فعلو, حينما ذكر رأم ادلربد يف ادلسألة, حيث قاؿ

, إذا كاف من أنواع ناصبو, حنو: أتانا ريجلةن,  يستعمل القياس يف ادلصدر الواقع حاالن
كسرعةن, كحنو ذلك, كأمَّا ما ليس من تقسيماتو كأنواعو, فال خالؼى أنو ليس 

 .(ٓ)« يقاؿ: جاء ضحكنا أك بكاءن كحنو ذلك؛ لعدـ السماعبقياس, فال
فادلربد إذف ال جييز القياس مطلقنا, بل فيما دؿَّ ادلصدر على نوع فعلو, كىو 

                                                           

 .ِٕٓ/ِشرح األمشوين  (ُ)
 .ِِٖ/ِاذلمع  (ِ)
 .ُِٓ/ُشية اخلضرم حا (ّ)
 .ِّْ/ّادلقتضب  (ْ)
 .ّٗ/ِشرح الكافية  (ٓ)
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الذم جوزه الرماين, كجعلو متقبالن يف الفهم, لكونو ظاىرنا يف ادلعٌت, فال سبيل إىل 
, كلكن على الرغم (ُ)س ببعيدمنعو كما قاؿ, ككاف ابن مالك يرل أفَّ ىذا الرأم لي

ادلربد كالرماين سلالفه دلا عليو سيبويو كاجلمهور, فقد  إليو ما ذىبفإٌف من ذلك 
ع  , بل يقتصر على ما مسي منعوا القياس يف شيء من ىذه ادلصادر اليت تقع أحواالن

كليس كلُّ : »منها, فال يستعمل من ذلك إال ما استعملو العرب, قاؿ سيبويو
كاف يف القياس مثلى ما مضى من ىذا الباب يوضع ىذا ادلوضع؛ ألفَّ   مصدر كإفٍ 

, أال ترل أنو ال حيسن: أتانا سرعةن,  ادلصدرى ىاىنا يف موضع فاعل إذا كاف حاالن
ا(  .(ِ)«كال أتانا رجلةن, كما أنَّو ليس كل مصدر يستعمل يف باب )سقينا كحدن

اس مطرد, كإمنا يستعمل فيما كليس ذلك بقي: »كتبعو السَتايف يف شرحو قائالن 
استعملتو العرب؛ ألنَّو شيء كضع يف موضع غَته, كما أفَّ بابى )سقينا( ال يطَّرد 

, فهو ىنا يؤكّْد على ما قالو سيبويو, يف (ّ)«فيو القياس, فيقاؿ: طعامنا كشرابنا
, (ْ)امتناع القياس يف ىذا الباب, ككذا قاؿ ابن يعيش يف شرحو على ادلفصل

ايف كابن يعيش يرياف أفَّ ادلقيسى عليو جاء على خالؼ األصل, فال جيوز فالسَت 
 القياس عليو.

, بل : »كقاؿ الرضي مث اعلم أنَّو ال قياسى يف شيء من ادلصادر يقع حاالن
ع منها, حنو: قتلتو صربنا, كلقيتو فجأةن كعياننا, ككلمتيو مشافهةن,  ييقتصر على ما مسي

 .(ٓ)«شيناكأتيتو ركضنا أك عدكنا أك م
كنقل أبو حياف يف االرتشاؼ إمجاع النحويُت عدا ادلربد, يف كجوب االقتصار 

أمجع البصريوف كالكوفيوف على : »على السماع, كعدـ القياس يف ىذا الباب, فقاؿ
أنو ال يستعمل من ىذه ادلصادر إال ما استعملتو العرب, كال يقاس عليو غَته, فال 

                                                           

 .ّٕٔ/ِينظر: شرح الكافية الشافية  (ُ)
 .ُّٕ/ُالكتاب  (ِ)
 .ِٖٓ/ِشرح السَتايف  (ّ)
 .ٗٓ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ْ)
 .ّٗ/ِشرح الكافية  (ٓ)
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ضحك زيده بكاءن, كإف اختلفوا يف التخريج, كشذَّ جيوز: جاء زيده بكاءن, كال: 
كمل خيالف يف ىذا أحده من : », كقاؿ ابن عقيل يف شرحو على التسهيل(ُ)«ادلربد

 .(ِ)«الكوفيُت كالبصريُت إال ادلربد
فادلتأخركف من النحويُت كابن مالك, كادلرادم, كابن ىشاـ, كابن عقيل, كأيب 

وين, اتفقوا على أنَّو مل يشذَّ عن اجلمهور يف حياف, كاألزىرم, كالسيوطي, كاألمش
, يف حُت غفلوا عن الرماين الذم ذىب مذىبو كمل يرتًض (ّ)ىذه ادلسألة سول ادلربد

مذىب اجلمهور, كىو من النحاة ادلعتربين, كلعلَّ العذر ذلم يف ذلك أنو مل يبلغهم 
لى ادلتقدـ يف النقل, رأم الرماين, كمل يطلعوا عليو, ككما أسلفت فادلتأخر يعتمد ع

حيملو على ذلك حسن ظنو دبن سبقو, ككذلك عدـ توفر كثَت من مصنَّفات 
ادلتقدمُت بُت يديو, كإٍف كاف من ىؤالء ادلتأخرين من حوىٍت بعض مصنفاتو الكثَت 
من آراء الرماين, كأخص بذلك أبا حياف الذم ييعدُّ من أكثر ادلتأخرين إيرادنا آلراء 

ل كتابيو االرتشاؼ ما يقرب من ثالثُت قوالن من آرائو الرماين, حيث حو 
, األمر الذم جيعل القارئ لذلك الكتاب يقطع بوجود شيءو من آثار (ْ)كاختياراتو

الرماين النحوية لدل أيب حياف, فأعجب من ذباىلو لرأيو يف مسألة كهذه, يكاد 
 يتفرد ّٔا مع ادلربد.

                                                           

 .َُٕٓاالرتشاؼ ص (ُ)
 .ُْ/ِادلساعد  (ِ)
, أكضح  ّٔٓ, شرح التسهيل للمرادم صِّٕ/ِ ينظر: شرح التسهيل البن مالك (ّ)

, اذلمع ُٖٓ/ُ, التصريح َُٕٓ, االرتشاؼ صُْ/ِ, ادلساعد َّٖ/ِادلسالك 
  .ِٕٓ/ِ, شرح األمشوين ِِٖ/ِ

من تلك اآلراء اليت نقلها أبو حياف يف كتابو االرتشاؼ: القوؿ جبواز القياس يف مجع  (ْ)
كمنها أيضنا: جواز القياس على: قاؿ  ,ْْٕأمساء األجناس إذا اختلفت أنواعها, ص

, كمنها ّْٕفالنة, كعدـ كجوب حلاؽ التاء بادلاضي ادلسند إىل ادلؤنث احلقيقي, ص 
, كمنها أيضنا: جواز الفصل َُٖٓأيضا قولو: إف ادلبتدأ كاخلرب مرفوعاف باالبتداء, ص 

  ىا كثَت., كغَت ُِٓٗبُت )ال( العاملة عمل )إف( كبُت امسها مع إبقاء عملها, ص 
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 :(ُ)اؿ قياسنا يف ثالثة أنواعكأجاز ابن مالك كابنو رليء ادلصدر من احل
)أؿ( الدالة على الكماؿ, حنو: أنت الرجل ػػاألكؿ: ما كقع بعد خربو قيرًف ب

, كحلمنا.  علمنا, أم الكامل يف حاؿ ًعلم, فيقاؿ: أنت الرجل أدبنا, كنيبالن
كعندم أفَّ النصبى يف ىذا على التمييز, كأنَّو قاؿ: أنت : »قاؿ أبو حياف

 .(ِ)«م أدبيك, فحيوّْؿ إىل الرجل دبعٌت الكاملالكامل أدبنا, أ
الثاين: ما كقع بعد خرب ييشبَّو بو مبتدؤه, حنو: أنت زىَته ًشعرنا, أم: مثل زىَتو 

 يف حاؿ ًشعر, فييقاؿ: أنت حامت جيودنا, كاألحنف ًحلمنا, كيوسف حيسننا.
( زلذكفة, كاألظهر أٍف تكوف سبييزنا؛ إذ ىو على تقدير: )ًمٍثل: »قاؿ أبو حياف

ا, كنصُّوا على التمييز يف  ك)ًمٍثل( يكوف عنها التمييز, حنو: على التمرًة مثليوي زيبدن
 .(ّ)«قولك: زيده القمري حيسننا

الثالث: ما كقع بعد )أمَّا(, حنو: أمَّا ًعلمنا فعامله, أم: مهما ييذكري شخصه يف 
, فادلذكوري عامله, كتقوؿ ذلك دلن يصف عندؾ شخصن  ا بًعلمو كغَته,  حاًؿ علمو

نًكر عليو كصفىو بغَت العلم, كييقاؿ قياسنا عليو: أمَّا مًسىننا فسمُته, كأما نيبالن 
ي
كادل

فنبيله, كالناصب ذلذه احلاؿ ىو فعل الشرط احملذكؼ, كصاحبي احلاؿ ىو ادلرفوع 
بفعل الشرط, كجيوز أٍف يكوف ناصبيها الفاءى, كصاحبيها الضمَتى الذم فيو, كرٍفع 

در الواقع بعد )أمَّا( جائز يف لغة سبيم, قالوا: أما ًعلمه فعامله, مع ترجيحهم ادلص
 . (ْ)النصب
, (ٓ)كسيبويو يعرب ادلصدر الواقع بعد )أمَّا( إذا كاف ميعرَّفا بػ)أؿ(: مفعوالن لو 

                                                           

, توضيح ادلقاصد ُّٔ, شرح ابن الناظم ص ِّٖ-ِّٕ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 . ُْ/ِ, ادلساعد ِْٓ, شفاء العليل ص ٕٗٔ/ِ

 .ِٖٓ/ِ, شرح األمشوين ِِٖ/ِ, اذلمع ّٖٓ/ُ, التصريح ُِٕٓاالرتشاؼ ص (ِ)
 ينظر: ادلراجع السابقة. (ّ)
, ُّٕٓ, االرتشاؼ صّٔٓ/ِدم , شرح التسهيل للمراّْٖ/ُينظر: الكتاب  (ْ)

 .ِِٗ/ِ, اذلمع ُٓ/ِادلساعد 
, توضيح ِِٓ, شفاء العليل ص ُّٕٓ, االرتشاؼ ص ّٖٓ/ُينظر: الكتاب  (ٓ)

= 
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أمَّا األخفش فذىب إىل أفَّ ادلعرؼ بػ)أؿ( كادلنكَّر كليهما بعد )أمَّا( مفعوؿه 
ب الكوفيوف إىل أهنما مفعوؿه بو بفعل مقدَّر, كالتقدير: مهما تذكر , كذى(ُ)مطلق

, كقاؿ ابن مالك يف شرح (ّ), كاختاره السَتايف(ِ)ًعلمنا فالذم كصفتى عامله 
 . (ْ)التسهيل: )كىذا القوؿي عندم أكىل بالصواب, كأحقُّ ما اعتيًمد عليو يف اجلواب(

نكَّر الواقع حاالن كقد اعتلَّ سيبويو كاجلمهوري يف منعهم للقي
ي
اس يف ادلصدر ادل

 بالعلل التالية:
العلة األكىل: القياس يف ىذا الباب على باب: سقينا كرعينا, فكما ال جيوز فيو 
القياس, فال نقوؿ: طعامنا, كشرابنا, فكذلك ال جيوز ىنا, كىذه العلة نصَّ عليها 

  .(ٓ)سيبويو يف كتابو
اؿ لكلٍّ من اخلرب كالصفة كالقياس عليهما, أما العلة الثانية: فهي مشأّة احل

بػىره عنو, كحقُّ احلاؿ أٍف يدؿَّ على نفًس ما يدؿ  فاحلاؿي خربه يف ادلعٌت, كصاحبيو سلي
عليو صاحبو, كخرب ادلبتدأ بالنسبة للمبتدأ, ككما ال يقع ادلصدري خربنا عن اجلثة 

, كال  ـه, قياسنا على قياسنا, كإمنا يكوف بالسماع, فال تقوؿ: زيده ضىٍربه أنت قيا
, كزيد رًضنا, فكذلك احلاؿ ال يكوف بادلصادر قياسنا, كإمنا يكوف  قوذلم: زيده عىٍدؿه
بوصفو مشتق, ككذلك احلاؿ كصف من األكصاؼ اليت ذبرم على النَّكرات, 
, فكذلك  , قياسنا على قوذلم: مررت برجل عدؿو فكما ال تقوؿ: مررت برجل ضربو

 .(ٔ), كما ال تقوؿ: أتيتيو سعيناال تقوؿ: أتيتيو سرعةن 
                                                                 

= 

 . ِٖٓ/ِ, شرح األمشوين ٖٗٔ/ِادلقاصد 
, توضيح ادلقاصد ُّٕٓ, االرتشاؼ صَُٗينظر رأم األخفش يف: التسهيل ص (ُ)

 .ِٖٓ/ُ, التصريحِٓٓ/ِ, شفاء العليل ٖٗٔ/ِ
, ْٔٓ/ِ, شرح التسهيل للمرادم ُّٕٓينظر رأم الكوفيُت يف: االرتشاؼ ص (ِ)

 ,ِِٗ/ِ, اذلمع ِٖٓ/ُ, التصريح ُٔ/ِادلساعد 
 .َّّ/ِ, شرح التسهيل َِٕ/ِينظر: شرح السَتايف  (ّ)
 .َّّ/ِشرح التسهيل  (ْ)
 .ُّٕ/ُينظر: الكتاب  (ٓ)
 .ِِٔٔواعد ص , سبهيد القُْْ/ّينظر: ادلقاصد الشافية  (ٔ)
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كالعلة الثالثة: ىي أفَّ ادلقيس عليو زبلَّف عنو شرطيو, كىو: أالَّ يكوف شاذَّا 
خارجنا عن سىنن القياس, ككقوع ادلصدر ادلنكَّر حاالن خرج عن هنج القياس؛ ألنو 
 شيءه كيًضع يف موضًع غَتًه, كجاء على خالؼ األصل, كإف كاف كرد السماعي بو,

  .(ُ)إال أنَّو ال ييقاس عليو
 مناقشة علل المانعين للقياس في المص ر الُمنكَّر الواقع خبراا:

لعلة األكىل كىي احلمل على باب سقينا كرعينا, حيث منع سيبويو با ما يتعلق
القياس فيو, فليست زللَّ اتفاؽ بُت النحاة, فهناؾ من جييز القياس يف ذلك الباب 

, مع أفَّ الرماين ذىب فيو مذىب ادلانعُت, (ْ), كادلربد(ّ), كاألخفش(ِ)كالفراء
كتقوؿ: )سقينا لك(, كال جيوز: : »كأطاؿ يف تعليل منع القياس فيو, حيث قاؿ

)شرابنا لك(؛ ألفَّ سقينا لك يف موضًع سقاؾ اهلل, على جهًة البدؿ من اللفظ 
دُّعاء؛ ألفَّ فعلو بالفعل, كليس للشَّراب فعله يصحُّ أٍف يقعى ىذا ادلوقع يف ال

)شربت( كليس من فعل ادلدعو, كما أفَّ سقاؾ من فعل ادلدعو, ... كتقوؿ: 
)سقينا لك( كال جيوز: )طعامنا لك(؛ ألفَّ فعلى الطعاـ ال ييستعمل يف معٌت الدعاء, 
ال يقاؿ: أطعمك اهلل, كما يقاؿ: سقاؾ اهلل؛ لًعمـو النفع كًعظمو بالسَّقي الذم 

د كالبالد, كليس كذلك أطعمك؛ ألنَّو على تقدير: أطعمك زيده, فيو حياةي العبا
فليس فيو أمتُّ الرغبة, فلم جييز أٍف يكوف بتلك ادلنزلة ًلضعًفو عنها دبا ذكرنا, فإذا 
ضىعيف مل حيتمل ألٍف ييبٌت عليو ادلصدر, كإذا قىًوم )سقاؾ اهلل( احتمل أف ييبٌت 

فة قد تًدؽُّ كزبفى على كثَت من الناس, عليو ادلصدر, فهذه األشياء ذلا ًعلل لطي
كإف كاف عزَّ كجل قد طبع العرب عليها حىت استحسنوا ما استحسنوا منها 
فاستعملوه, كاستقبحوا ما استقبحوا منها فرفضوه, كاحلجة على ىذه األمور ظاىرة 

 .(ٓ)«على ما بيَّنا
                                                           

 .َِٗينظر: االقًتاح ص  (ُ)
 .ّ/ُينظر: معاين القرآف للفراء  (ِ)
 .َُِ/ُينظر: معاين القرآف لألخفش  (ّ)
 .ُِِ/ّينظر: ادلقتضب  (ْ)
 .ِٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٓ)
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ابنا لك, ال ىذا ما اعتلَّ بو الرماين يف منع القياس يف ىذا الباب, ففي شر 
, أمَّا طعامنا لك فهو كإف أيسند إىل ادلدعو إال  يصحُّ ادلعٌت لًعدـ اإلسناد إىل ادلدعوّْ

 أنو ليس فيو معٌت الدعاء, فال يرقى إال معٌت: سقاؾ اهلل.
كفيما قالو نظر؛ ألنو يكفي يف نصب ادلصدر بالفعل ادلضمر قياسنا: أف يكوف 

انو, بشرط أٍف يكوف ادلصدر مفردنا منكَّرنا,  لو فعل من لفظو, كيصلح أٍف يكوف مك
, كال شكَّ يف أفَّ ىذين (ُ)كما قاؿ بذلك كلّّ من الفراء, كاألخفش, كادلربد

 ادلصدرين يصح رليء أفعاذلما بدذلما, فتقوؿ: شرَّبك اهللي, كأطعمك اهللي.
 ككاف األىكىل بالرماين أٍف جييز القياس يف ىذا الباب, كما أجازه يف ادلصدر

, كذلك لكثرة ادلسموع منو, كىذا الذم أميل إليو, كىو ما ذىب  ادلنكَّر الواقع حاالن
 إليو كلّّ من األخفش, كالفراء, كادلربد. 

, لكثرة ما جاء من ذلك : »قاؿ الشاطيب يف شرح األلفية ككجوي القياس ظاىره
: أكالن اخلبز, كشربنا ادلاء, كل بسنا الثوب, كأٍف يف األمر كالدعاء, فال مانع أٍف تقوؿى
 . (ِ)«تقوؿ: إطعامنا لو, ككفايةن لو, كإجالالن لو, كإكبارنا, كما أشبو ذلك

إذف فاالعتالؿ على منع االطراد يف ادلصدر ادلنكَّر الواقع حاالن بالقياس على 
باب: )سقينا, كرعينا( مل يسلىم من القدح فيو؛ كىو عدـ قبوؿ ىذا االعتالؿ؛ كىو 

 .(ّ)علة, لكوهنا غَت مسلَّم ّٔاما ييسمى بادلنع لل
كبالنسبة للعلة الثانية: اليت ىي مشأّة احلاؿ للخرب كالصفة, فقد تقدـ الكالـ 
على أفَّ احلاؿ أشبو باخلرب منو بالصفة, كجيوز اإلخبار بادلصدر على سعة الكالـ,  

, , أم على سبيل ادلبالغة, فكما جاز اإلخبار بادلصدر اتساعنا(ْ)كما قاؿ سيبويو
, حىت أفَّ ىذه ادلشأّة دفعت بعضىهم إىل  فكذلك جيوز رليء ادلصدر ادلنكَّر حاالن
جٍعًلو مطَّردنا يف النوعي كغَته, كما جاء يف حاشية الصباف, حيث نقل عن ابن 

                                                           

  .ُِِ/ّ, ادلقتضب َُِ/ُ, معاين القرآف لألخفش ّ/ُينظر: معاين القرآف للفراء  (ُ)
 .ِِْ/ّينظر: ادلقاصد الشافية  (ِ)
 .ّّٓينظر: االقًتاح ص  (ّ)
 .ّّٕ/ُينظر: الكتاب  (ْ)
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الذم يظهر: أنَّو مطَّرده يف النوعي كغَتًه, كما يطَّرًد كقوعي ادلصدر : »ىشاـ قولو
 .(ُ)«رب أشبو منو بالنعت, كلكثرة ما كرد من ذلكخربنا, فإفَّ احلاؿى باخل

كاف األمر كما قاؿ أما العلة الثالثة: كىي اخلركج عن األصل, فجوابو: أنَّو كإٍف  
فَّ كثرة ادلسموع منو جيعلو يف حكم ادلقيس, فالكثرةي دليلي القوة, كما فإادلانعوف, 

ا تيبيح القياس, كقد حكم النحاة على رليء ذلك بالك ثرة, فال سبيل إىل منع أهنَّ
 قياسو, كما قاؿ الرماين.

كبعد مناقشة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿ كاعتالالت, يًتجح عندم ما 
ذىب إليو ادلربد, كصححو الرماين, كىو جوازي القياس يف ادلصدر ادلنكًَّر الواقع 

, كلكٍن ليس على اإلطالؽ, ب رجيحي ذلذا ت تسوغال يف ادلبُتّْ لنوًع فعلو, كمحاالن
 ادلذىب ما يلي:

, كالكثرة تبيح القياس. : كثرةي ادلسموع يف رليء ادلصدر ادلنكَّر حاالن  أكَّالن
ع عن العرب من ذلك على الرغم من كثرتو مل يأًت مطلقنا, بل   ثانينا: أفَّ ما مسي

 كاف مبيػّْننا لنوعو, فكاف القياس عليو أنسبى كأىكىل.
موقع احلاؿ, إمنا يكوف رلازنا كاتساعنا, كذلك على ثالثنا: أفَّ استعماؿى ادلصدر 

سبيل ادلبالغة, كما يف كقوعو خربنا, أك نعتنا, فإفَّ يف قولك: جاء زيده 
 سرعةن, أقول تعبَتنا, كأكثري مبالغةن من: جاء زيده مسرعنا. 

رابعنا: أفَّ القياسى يف الًتاكيب شلا حيتاجو الناس, ففيو تيسَته ذلم, كبو كذلك 
 اللغة كتتطور, بدالن من مجودىا كركودىا.  تنمو

 

                                                           

(ُ) ِ/ِٕٓ. 
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 :بعالمطلب السا
 علة جواز النصب على الحال في المعرَّف

 

 علة جواز النصب على الحال في المعرَّف بر)أل( المسألة األولى:
 نص المسألة:

 المثال األول: المص ُر المعرَُّف بر)أل( في: )أرسلها العراك(: 
لذم جيوز أٍف يقعى معرَّفنا باأللف كالالـ موقعى احلاؿ, كللمصدًر ا: »قاؿ الرماين

ىو الذم استيعمل من ذلك, كال ييقاس عليو؛ ألفَّ علتىو نادرةه, كال يصلح أٍف ذبرمى 
يف النظائر, فلهذا مل جيًر احليكمي بو يف النظائر, كىو كقوذلم: أرسلها الًعراؾ, كعلتو: 

نَّو مغىَتَّ بوقوعو موقع احلاؿ, فًحكمةي ىذه اإلشعار بقوة ادلصدر ادلنوّْع للفعل مع أ
 العلة أٍف تكوف نادرةن ألنو يكفي يف اإلشعار ما استيعمل منو.

كإمنا جاز: )أرسلها العىراؾ( على معٌت احلاؿ مع استحالة أٍف تكوف احلاؿ إال  
,... كقاؿ  نكرة؛ ألنَّو قد حيذؼ منو لفظي الفعل, كأنو قيل: أرسلها تعًتؾي العراؾى

 بيد:ل
ػػػػػػػػػلىها العًػػػػػػػػػراؾى كمل يىذيٍدىػػػػػػػػػػا ييٍشػػػػػػًفٍق علػػػػػػى نػىغىػػػػػػًص الػػػػػػػدّْخاؿً   كمل فأىٍرسى

(ُ) 

                                                           

 .ٖٔمن الوافر, ينظر: ديواف لبيد ص  (ُ)
كمعٌت: مل يذدىا: مل حيبسها عنو, كنغص البعَت مل يتم شربو, كالدّْخاؿ: مداخلة البعَت 

الوحش, أرسل األتن إىل ادلاء مزدحة كمل الذم شرب مع الذم مل يشرب, يريد: أف حار 
 يرحها من مزاحة غَتىا شلن شرب.

كالشاىد فيو: نصب )العراؾ( على احلاؿ كىو مصدر معرفة, ألنو على التأكيل حبذؼ 
 الفعل, أم تعًتؾ العراؾ, ككضع ادلصدر موضع الفعل.

, ُٕ/ِ, شرح الكافية ِٔ/ِ, شرح ادلفصل ّّٕ/ُكالبيت من شواىد: الكتاب 
 .ِْٓ/ُ, اخلزانة ٕٗٓ/ُ, التصريح ُّٔٓاالرتشاؼ ص 

كلبيد ىو ابن ربيعة بن مالك العامرم, شاعر جاىلي من شعراء الطبقة الثالثة يف 
اجلاىلية, كقد أدرؾ اإلسالـ كأسلم, كمات يف أكؿ خالفة معاكية رضي اهلل عنو. ينظر: 
= 
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فجعل )العراؾ( يف موضًع احلاؿ, كيف حكًم النكرة بأنو خىلىفه من: 
 .(ُ)«تعًتؾ

المثال الثاني: االسُم المعرَُّف الموضوُع موضَع المص ر, )مررُت بهم الَجمَّاَء 
 الَغفيَر(: 

كتقوؿ: )مىرىٍرتي ًّٔم اجلىمَّاءى الغىفَتى(, فهذا جائزه مع كقوعو موقعى »: قاؿ الرماين
", كال جيوز أف تقوؿ: مررت ّٔم ": احلاؿ كىو معرفة, كما جاز أرسلها العراؾى

القائمُت, على معٌت احلاؿ؛ ألهنا صفةه مشتقة, ذبرم على أصلها, مل تقع موقع 
 غَتىا, فال جيوز إال مررت ّٔم قائمُت.

,   كإمنا ل )اجلىمَّاء الغىفَت( على ادلصدر ألنَّو اسمه ليس أصليو أف يكوف حاالن حي
كما أفَّ ادلصدرى اسمه ليس بأصلو يف احلاؿ, فلمَّا ساكاه يف ىذا الوجو مع ادلناسبة 

 يف االشتقاؽ جاز أف جيرم رلراه.
كال جيوز أف يعمل فيو إال الفعلي احملذكؼ, على تقدير: جيتمعوف اجلماءى 

, حىت يكوف الفعل بتنكَته على معٌت احلاؿ, الغ فَتى, كتقدير: أرسلها تعًتؾي العراؾى
 .(ِ)«كيكوف ما فيو األلف كالالـ داالِّ عليو كخلفنا منو

 المثال الثالث: االسم المعرَّف في: )دخلوا األوَل فاألوَل(:
, فهذا يف موضًع احلاؿ, : »قاؿ الرماين كتقديريه يف كتقوؿ: دخلوا األكَّؿى فاألكَّؿى

, إال أفَّ العاملى ىو ىذا ادلنكور من قولك : األصل: دخلوا مرتَّبُت األكؿى فاألكؿى
" نصبنا باحلاؿ على جهة اخلىلىف, " دخلوا" على جهة اخللف, كصار "األكؿى فاألكؿى

  .(ّ)«ال بأهنا أصل للحاؿ
 اعت ل الرماني:

                                                                 
= 

  .َِٖ/ُ, الشعر كالشعراء ُِّ/ُطبقات ابن سالـ 
 .ّٓٔ-ّّٔالرماين ربقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص شرح  (ُ)
 .ْٖٔ-ْٕٔص  ادلرجع السابق (ِ)
 . ِّٕص شرح الرماين ربقيق: د. ادلتويل الدمَتم  (ّ)



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔٗٔ 

, كىي: معارؼى كقعت أ الرماين يف ىذه ادلسألة عن ثالث تكلم  حواالن
(, كاالسمي ادلوضوعي ػادلصدري ادلعرَّؼي ب , حنو: )أرسلها العراؾى )أؿ( الواقعي حاالن

.)  موضعى ادلصدر, حنو: )مررتي ّٔم اجلماءى الغفَتى(, ك)دخلوا األكَّؿى فاألكَّؿى
ففي ادلصدر يرل الرماين أفَّ العلةى يف جواز رليَو حاالن ىي اإلشعاري بقوَّة 

وع للفعل, حيث يقـو مقاـ الفعل, فكأنو نكرةه؛ ألنَّو ناب عن نكرة ادلصدر ادلن
كىو الفعل, إال أنو مع ما يستحقو من اإلشعار ّٔذه القوة, فإنو ييكتفى يف ذلك دبا 
ع منو, كال ييقاس عليو, كاعتلَّ باالكتفاء بالسماع بأنو دلا كاف ادلصدر مغىيػَّرنا عن  مسي

 منو. أصلو كاف حقو أال يتجاكز ما مسع
كيف االسم ادلوضوع موضع ادلصدر, حنو: )اجلماءى الغفَتى( يرل أفَّ علةى نصبو 
على احلاؿ ىي مشأّتيو للمصدر, كتلك ادلشأّةي من كجهُت: أحدمها: التغيَتي عن 

 األصل يف كل منهما, كاآلخر: ادلناسبةي بينهما يف االشتقاؽ.
(, يرل الرماين ب ا على احلاؿ ىي: أفَّ العلة يف نصبهكيف )دخلوا األكَّؿى فاألكَّؿى

ها نيابة عن احلاؿ احملذكفة: )مرتبُت(, اليت تبُتّْ نوع الدخوؿ, حيث ناسبتها َرلي
  يف الداللة على الًتتيب, فصحَّت نيابتها عنها.

 المناقشة والموازنة:
من األكصاؼ الالزمة للحاؿ كما عند اجلمهور أف يكوف نكرةن, ال معرفة, 

, كشرطه كاجب عندىم, كقد اعتلَّ اجلمهور بعدة علل يف كجوب كىذا كصفه ال ـز
 تنكَت احلاؿ:

فالعلة األكىل: علةي فرؽ, أم للتفريق بُت احلاؿ كبُت الصفة, فالتيزًـ تنكَتيه 
ل غَتيه  لَالَّ  ييتوىَّم كونو نعتنا, إذا كاف صاحبو منصوبنا, كحي
 .(ُ)عليو

ادلعٌت, كاألصل يف اخلرب النكرة, كليس  كالعلة الثانية: علةي أصل, ألنو خربه يف
                                                           

, اذلمع ٖٕٓ/ُ, التصريح ّّْ/ّ, ادلقاصد الشافية ِّٔ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .ِٓٓ/ِ, شرح األمشوين َِّ/ِ
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ه عن أصلو  .(ُ)ىناؾ سببه موجب للتعريف يغَتَّ
كالعلة الثالثة: علةي مناسبة, ألنو صفةه للفعل يف ادلعٌت, كالفعل نكرة, فصفتو  

 .(ِ)كذلك نكرة
كالعلة الرابعة: علةي زبفيف, فاحلاؿ مالزـه للفضليَّة, إذ ال يكوف يف الكالـ 

, خبالؼ غَته من الفضالت, فاستيثًقل كاستحقَّ  عمدةن أصالن
 .(ّ)التخفيفى بوجوب التنكَت

كالعلة اخلامسة: علةي تشبيو, حيث إفَّ احلاؿى أشبوى التمييز, فأيعطي 
 . (ْ)حكمو

كالعلة السادسة: ألفَّ احلاؿى جوابه عن كيف جاء؟ ك)كيف( سؤاؿه عن 
 .(ٓ)نكرة

, إال أنو قد جييء احلاؿ معرَّفنا, ىذه ىي علل اجلمهور يف كجوب تنكَت احلاؿ
)أؿ(, أك باإلضافة, كقد ربدَّث الرماين عن ىذين النوعُت, مبتدئنا بادلعرَّؼ ػإمَّا ب

 )أؿ(, كتناكؿ فيو ثالثة أمثلة, كىي على النحو التايل: ػب
: المص ُر المعرَّف, نحو:) أرسلها العراَك(:  أوالا

, كما يف الشاىد الذم ػب كردى عن العرب استعماؿي ادلصدر ادلعرَّؼ )أؿ( حاالن
, كرأل الرماين أفَّ اإلشعارى بقوة (ٔ)ذكره الرماين, كفيو شذكذاف: ادلصدريَّةي كالتعريف

ادلصدر ادلنوّْع للفعل ىو الذم سوَّغ كقوعو موقع احلاؿ, معتربنا أفَّ ذلك ادلصدرى 
يف حكم  نائبه عن الفعل, حيث حيذؼ الفعلي كأيقيم ادلصدري مقامو, فأصبح

                                                           

 .ُٓ/ِ, شرح الكافية َِٖوىف ص , ادلستِٔ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ُ)
 .ِْٖ/ُ, اللباب ُّٗينظر: أسرار العربية ص  (ِ)
 .ِِٔٓ, سبهيد القواعد ص ّّْ/ّ, ادلقاصد الشافية ِّٔ/ ِينظر: شرح التسهيل  (ّ)
 .َِٖ, ادلستوىف ص ِٔ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ْ)
 .ِْٖ/ُ, اللباب ِٔ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ٓ)
 .َٖٓ/ُينظر: التصريح  (ٔ)
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ا  النكرة, فييفهم من ظاىر كالمو أفَّ ىذا ادلصدر ليس ىو احلاؿ يف احلقيقة, كإمنَّ
كادلربد كما  (ُ)احلاؿي ىو العامل ادلضمر الناصب ذلذا ادلصدر, كىو مذىب األخفش

كاعلم أفَّ من ادلصادر ما يدؿُّ على احلاؿ كإف  : », قاؿ ادلربد(ِ)يف ادلصادر ادلنكرة
يس حباؿ, كلكن دؿَّ على موضعو, كصلح للموافقة, فنيًصب؛ ألنَّو كاف معرفةن, كل

  .(ّ)«يف موضع ما ال يكوف إال نصبنا, كذلك قولك: أرسلها العراؾ
, فتقدير أرسلها الًعراؾ: أرسلها تعًتؾ العراؾ,  مث أفَّ الرماين جعل ادلقدَّر فعالن

اة من ذىب إىل أفَّ كمن النُّح ,(ٓ), ككافقهما ابن الشجرم(ْ)كىو مذىب الفارسي
 (ٖ)كابن خركؼ (ٕ), كذىب ابن طاىر(ٔ)أفَّ ادلقدر اسم مشتق, أم: معًتكة العراؾ

إىل أفَّ العراؾ نفسو ىو احلاؿ, على تأكيل معًتكة, كليس ىنالك عامل  (ٖ)خركؼ
, ككاف سيبويو قد أىحلق ىذا الباب (ٗ)مقدَّر كنسبو ابن خركؼ كالرضي إىل سيبويو

ا(ػد أكَّؿى )الًعراؾ( ببباب: )صربنا( ك)مشافهةن(, كق فالتعريف فيها صورم  (َُ))اعًتاكن
ال أكثر, أم أهنا جاءت على صورة ادلعرفة, كليست دبعرفة على احلقيقة, كإىل ىذا 

                                                           

, شفاء العليل ُُٕٓ, االرتشاؼ ص ِّٖ/ِينظر رأم األخفش يف: شرح التسهيل  (ُ)
 .ِْٓص 

 .ِّٕ/ّينظر: ادلقتضب  (ِ)
 ادلرجع السابق. (ّ)
 .ََِينظر: اإليضاح العضدم ص  (ْ)
 .ِْٖ/ِأمايل ابن الشجرم ينظر:  (ٓ)
 .َٔٓينظر: شرح التسهيل للمرادم ص  (ٔ)
حذَّاؽ د بن طاىر, ييعرىؼ باخليدَّب؛ لطولو, ييعدُّ من ىو أبو بكر بن زلمد بن أح (ٕ)

, كًلدى يف إشبيلية كتلقَّى تعليمو يف األندلس, حيث حفظ كتاب سيبويو, مث رحل النحويُت
إىل ادلغرب, كاستقرَّ يف مدينة فاس, كشرع يف تعليم كتلقُت كتاب سيبويو, من أبرز 

, بغية ُٖ/ِينظر: الوايف بالوفيات ق.  َٖٓتالميذه أبو احلسن بن خركؼ, تويف سنة 
 .ِٖ/ُالوعاة 

 .َٔٓ, شرح التسهيل للمرادم ص ُْٔٓينظر رأيهما يف: االرتشاؼ ص  (ٖ)
 .ُٔ/ِينظر: شرح الكافية  (ٗ)
 .ِّٕ/ُينظر: الكتاب  (َُ)
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كقد جييء احلاؿي معرَّفنا : », قاؿ ابن مالك يف شرح التسهيل(ُ)ذىب اجلمهور
. كذىب ثعلب إىل (ِ)«باأللف كالالـ أك باإلضافة, فييحكم بشذكذه كتأكُّلًو بنكرة

, كال كاقعة موقع احلاؿ, كإمنا ىي مفعوؿ ثافو لػ)أكردىا(,   أفَّ )العراؾ( ليست حاالن
كما تقوؿ: أكردتك احلرب, كقوذلم: أرسلها العىراؾ, ميضمَّن عند الكوفيُت معٌت: 

, أم: اإلرساؿى (ّ)أكردىا , كذىب ابن الطراكة إىل أفَّ )العراؾ( نعتي مصدرو زلذكؼو
, كليس حاالن اإلرساؿى الع   .(ْ)راؾى

مل اآلراء كادلذاىب يف إعراب ىذا الشاىد, كاألرجح منها ىو ما  ىذه ىي رلي
ذىب إليو سيبويو كاجلمهور من أهنا حاؿ مؤكَّؿه بالنكرة, أم: معًتكة؛ كذلك لعدـ 

 .(ٓ)تكلُّف اإلضمار كما قاؿ ابن طاىر
عراؾ( ليس حباؿ كإمنا احلاؿ ككما تقدَّـ فإفَّ ظاىر كالـ الرماين يفهم منو أفَّ )ال

الفعل ادلقدر, كلكن تعليلو كاعتذاره عن دخوؿ األلف كالالـ عليو يوحي بأنو ىو 
احلاؿ, كإال فإنو ال حاجة لالعتذار إذا كاف على التقدير السابق؛ ألهنا ليست 

, كإمنا احلاؿ العامل ادلقدر  .(ٔ)حاالن
لقياس فيها بأفَّ ادلصدرى قد تغَتَّ مث اعتلَّ الرماين القتصاره على السماع, كعدـ ا

, ككذلك رليعن أصلو, إذ األ و معرَّفنا, فهذاف الشذكذاف منعا َصل أالَّ يكوف حاالن
من القياس فيو, باإلضافة إىل قلة السماع فيو, حيث مل ييسمع منو إال شواىد 

ا, منها قوؿ الشاعر:  يسَتة جدن

                                                           

 .ِْٖ/ِينظر: شرح ابن عقيل  (ُ)
 .ِّٔ/ِشرح التسهيل  (ِ)
 .َٔٓح التسهيل للمرادم ص , شر ُْٔٓينظر رأم ثعلب يف: االرتشاؼ ص  (ّ)
, شرح التسهيل ُُٕ/ُ, التذييل ُْٔٓينظر رأم ابن الطراكة يف: االرتشاؼ ص  (ْ)

 .َٔٓللمرادم ص 
 . ِِٖٓ, سبهيد القواعد ص ُُٕ/ُينظر: التذييل  (ٓ)
 .ِِٖٓص  ينظر: سبهيد القواعد (ٔ)
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ػػػػػدَّ مىػػػػػنػٍهى  ػػػػػا التػٍَّقرًيػػػػػبى كالشَّ  الن فىأىٍكرىدىىى
 

ػػػرَّةى الػػػوًٍرًد عىػػػاًطفي    (ُ)قىطىػػػاهي ميًعيػػػده كى
 

ا, يف معٌت: مقرَّبنا كشادِّا كما قاؿ السَتايف  .(ِ)أراد: فأكردىا تقريبنا كشدن
خبالؼ ادلصدر ادلنكَّر الواقع حاالن فإفَّ كثرة ادلسموع منو سوَّغت القياس فيو 

يو كىو ادلصدرية, كقد تقدَّـ على رأم ادلربد كالرماين على الرُّغم من كجود الشذكذ ف
 .(ّ)ذكر ذلك يف ادلطلب السابق

ثانياا: االسُم المعرَّف الموضوع موضَع المص ر, في نحو: )مررت بهم الَجمَّاَء 
 الَغفيَر(:

كادلراد:  كاجلمَّاء: مؤنث اجلمّْ, كالغفَت: من الغىفر, كىو السًّْت كالتغطية, 
, فَتل الرماين أفَّ علةى نصبو على (ْ)كثرهتا  اجلماعة الكثَتة الساترة لوجو األرض من

على احلاؿ ىي مشأّتيو للمصدر من جهتُت: كمها: التغيَت عن األصل, كادلناسبة 
, كذلذه (ٓ)اليت بينهما يف االشتقاؽ, فاجلماء كالعىراؾ؛ ألنو ييراد ّٔا اجلمـو الغفَت

ذكؼ, فهي يف العلة أجراىا الرماين رلرل ادلصدر, يف كوهنا نائبةن عن الفعل احمل
األصل منصوبة على ادلصدرية, كالناصب ذلا الفعل احملذكؼ: )جيتمعوف(, كما ىو 

 احلاؿ يف )أرسلها العراؾ(.
فكانوا يعاملوهنا معاملة )العراؾ(, كلكن ليس على  (ٔ)أما سيبويو كاجلمهور

                                                           

, , كالٗٔالبيت من الطويل, ألكس بن احلجر التميمي, يف ديوانو ص  (ُ) ركاية فيو: التقريبي
  .ِٗٓ/ِبالرفع, كال شاىد فيو حينَذ, كالبيت من شواىد شرح السَتايف 

 . ِٗٓ/ِينظر: شرح السَتايف  (ِ)
, إذا تنوَّع  على: علة جواز القياس سادس( ينظر: ادلطلب الّ) ادلصادر ادلنكرة الواقعة أحواالن

 .َُّ ّٔا الفعل. ص
 )غفر(. ِّٕٓ )مجم(, كص ٖٖٔينظر: اللساف ص  (ْ)
 .ّٔ/ِ, شرح ادلفصل البن يعيش ِِٔ/ِينظر: شرح السَتايف  (ٓ)
, شرح الكافية ِّٔ/ِ, شرح التسهيل ّٔ/ِ, شرح ادلفصل ّٕٓ/ُينظر: الكتاب  (ٔ)

, شرح األمشوين ُِّ/ِ, اذلمع ٕٗٓ/ُ, التصريح ُّٔٓ, االرتشاؼ ص َِ/ِ
ِ/ِٓٓ. 
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: بويوأساس أهنا نائبةه عن احلاؿ, كإمنا ىي نفسيها احلاؿ, مؤكَّلةه بالنكرة, قاؿ سي
عل من األمساء مصدرنا كادلصدر الذم فيو األلف كالالـ, حنو: » ىذا بابه ما جيي

)العراؾ(, كىو قولك: مررت ّٔم اجلماء الغفَت, كالناس فيها اجلماء الغفَت, فهذا 
كزعم اخلليل رحو اهلل أهنم أدخلوا األلف : », مث قاؿ(ُ)«ينتصب كانتصاب العراؾ

ا بو, على نيَّة ماال تدخلو األلفي كالالـي, كىذا جيعل  كالالـ يف ىذا احلرؼ كتكلمو 
كقولك: مررتي ّٔم قاطبةن, كمررتي ّٔم طيرِّا, أم مجيعنا, إال أفَّ ىذا نكرةه ال يدخلو 

 .(ِ)«األلفي كالالـي, كما أنَّو ليس كلُّ ادلصادًر دبنزلًة: العراؾ
كأف )مخستىهم( كزعم يونس أفَّ )كحدىه( دبنزلة عنده, : »كقاؿ يف موضع آخر

  .«ك)اجلمَّاءى الغفَتى( ك)قىضَّهم( كقولك: مجيعنا كعامةن 
كمؤدَّل كالـ كل من سيبويو كاخلليل كيونس حسب فهمي كاحده, كىو طرح 

كنصبيو : »)أؿ( من )اجلمَّاءى الغفَتى(, فتصبح عندىم يف معٌت: مجيعنا, قاؿ السَتايف
احلاؿ, كقد تقدَّـ القوؿي أفَّ احلاؿ إذا   يف قولك: )مررتي ّٔم اجلمَّاءى الغفَتى( على

كانت امسنا غَتى مصدر مل يكن باأللف كالالـ, فأحوج ذلك سيبويو كاخلليل أٍف 
جعال: )اجلمَّاءى الغفَتى( يف موضع ادلصدر كالعراؾ, كأنك قلت: اجلمـو الغفر, على 

 .(ّ)«معٌت: مررت ّٔم جامُّْت غافرين لألرض
كقدَّره سيبويو على نية ما مل تدخلو األلف كالالـ؛ ليكوفى على : »كقاؿ الرماين

 . (ْ)«تقدير احلاؿ
كذىب : »أمَّا ابن يعيش فقد خطَّأى يونسى يف نية طرح "أؿ" التعريف, فقاؿ

يونسي إىل أفَّ )اجلمَّاءى الغفَتى( اسمه؛ ألنَّو يف موضع مصدر, كأفَّ األلف كالالـ يف 
؛ إذ لو جاز مثل ىذا, جلاز: مررت بو القائم, فتنصبو نية الطرح, كىذا غَتي سديد

                                                           

 .ّٕٓ/ُالكتاب  (ُ)
 .ّٕٔ-ّٕٓ/ُالكتاب  (ِ)
 .ِِٔ/ِشرح السَتايف  (ّ)
 .ْٗٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ْ)
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 .(ُ)«على احلاؿ, كتنوم باأللف كالالـ الطرح, كذلك غَت جائز
كلعلو يشَت ىنا إىل مذىب يونس كالبغداديُت, كىو جواز تعريف احلاؿ  

 مطلقنا, كسيأيت الكالـ عليو يف آخر ادلسألة بإذف اهلل.
 وا األوََّل فاألوََّل":دخل": ثالثاا: االسُم المعرَّف في

ها نيابةن عن َكالعلة كما قاؿ الرماين ىي: رلي حيث كقع حاالن مع أنو معرفة, 
مرتَّبُت", اليت تبُتّْ نوعى كىيَةى الدخوؿ, ألفَّ الدخوؿ على أنواع: ": احلاؿ احملذكفة

ت فيكوف منو ادلرتَّب كغَت ادلرتَّب, فلمَّا ناسبتها يف الداللة على الًتتيب, صحَّ 
؛ لًعدـ داللتها على  نيابتيها عنها, كلذلك منع الرماين: دخلوا الواحدى الواحدى

كال جيوز: دخلوا الواحدى الواحدى؛ ألنَّو ال يتمكَّن يف الداللة : »الًتتيب, حيث يقوؿ
األكَّؿ فاألكَّؿ", إذ كاف )األكَّؿ( يدؿُّ على الًتتيب من ": على الًتتيب كتمكن
, كالفاء تدؿُّ على الًتتيب من جهة أهنا ال تكوف إال جهة أنو ال يكوف إال  قبل ثافو

بعد أكَّؿ, فلما دؿَّ على الًتتيب من جهتُت, سبكَّن يف اقتضائو لو, فجاز أف خيلفو, 
كالواحد ال يدؿ على الًتتيب, فلم جيز؛ ًلضعفو على الداللة على الًتتيب, ككذلك 

 .(ِ)«ال جيوز: دخلوا الرجلى فالرجلى 
األكَّؿ فاألكَّؿ" على ": تعليله لطيفه من الرماين, يكشف لنا قوَّة داللةكىذا 

  )مرتَّبُت(.ػالًتتيب, ككذلك قوة مناسبتها ل
كما ذىب إليو الرماين من تأكيل: )األكَّؿ فاألكَّؿ( بالنكرة, أم: مرتَّبُت, ىو 

ا فواحدن (ّ)مذىب سيبويو كاجلمهور ا, , فهو كما قاؿ سيبويو على تأكيل: كاحدن
 .(ْ)كدخلوا رجالن فرجالن 

, بالرفع على البدلية, بينما منع: ادخلوا   كأجاز سيبويو: دخلوا األكؿي فاألكؿي
                                                           

 .ّٔ/ِشرح ادلفصل  (ُ)
 .ِّٕشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ِ)
, ّّْ/ّ, ادلقاصد الشافية ُِ/ِ, شرح الكافية ِّٔ/ِشرح التسهيل  ينظر: (ّ)

 .ٕٗٓ/ُ, التصريح ُْٔٓاالرتشاؼ ص 
 .ّٖٗ/ ُكتاب ينظر: ال (ْ)



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔٗٛ 

؛ ألنو ال يعمل "ادخل" يف فاعل ظاىر, فال يصحُّ البدؿي فيو , (ُ)األكؿي فاألكؿي
كذىب عيسى بن عمر إىل جوازه, كعلة جوازه: ىي أفَّ )ادخلوا( يف معٌت: 

, كىو على قياس قوؿ (ِ)ليدخلوا قوميك, كىذا حل على ادلعٌت ليدخلوا, أم:
 الشاعر:

 لًييٍبػػػػػػػػػكى يىزًيػػػػػػػػػدي ضىػػػػػػػػػارًعه خًليصيػػػػػػػػػومةو 
 

 (ّ)كسليٍتىػػػػػػًبطه شلَّػػػػػػا تيًطػػػػػػيحي الطَّػػػػػػوائحي  
 

كامتنع سيبويو من إجازتو مع أنَّو على قياس ىذا, ألنو مل يطّْرد : »قاؿ الرماين
زه, كلو جاء يف كالـ بو بابه فيجوز فيو القياس, كال ىو أ صلي الكالـ, فلهذا مل جيي

 . (ْ)«العرب حلملو على ىذا الوجو
فالرماين ىنا موافقه لسيبويو يف عدـ القياس على النَّادر أك الشَّاذ, كيرل أفَّ من 

 شرط القياس: اطراد ادلقيس عليو. 
معرفة, كىو مذىب يونس ؾ من ذىب إىل جواز رليء احلاؿ كىنا

, بالنصب على احلاؿ, كعلتيهم يف  (ٓ)كالبغداديُت, فيجوز عندىم: جاء زيده الراكبى
ذلك أمراف مها: السَّماع, كالقياس على اخلرب, فالسَّماع كما يف حنو: )أرسلها 
العراؾ(, ك)مررتي ّٔم اجلمَّاءى الغفَتى(, ك)مررتي بو كحدىه(, ك)جاؤكا قضَّهم 

                                                           

 .ّٖٗ/ ُينظر: الكتاب  (ُ)
 ادلرجع السابق. (ِ)
( إىل ِٖٖ/ُالبيت من الطويل, كاختلف يف نسبتو, حيث نسبو سيبويو )الكتاب  (ّ)

 , إىل هنشل بن حرم.َّٗ/ُاحلارث بن هنيك النهشلي, كنسبو البغدادم يف اخلزانة 
ب, كالشاىد فيو: حذؼ الفعل, كادلعٌت: ليبكي يزيدى كلُّ من ىو ذليله كضارعه يف احلر 

( مناب )لًيىٍبًك(.   كإبقاء الفاعل اكتفاءن دبا ذكر, حيث ناب )لًييبكى
 كركم البيت: )لًيىٍبًك يزيدى ضارعه خلصومة(, كال شاىد فيو على ىذه الركاية.

, شرح الكافية َٖ/ُ, شرح ادلفصل ِٖٖ/ِكالبيت من شواىد: شرح السَتايف 
  .َُْ/ُ, التصريح ّٗ/ِ, أكضح ادلسالك ُٖٗ/ُ

 .ّْٕشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ْ)
, اذلمع َٖٓ/ُ, التصريح ِِٓٔ, سبهيد القواعد ص ُِٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ٓ)

 .ِٓٓ/ِ, شرح األمشوين َِّ/ِ
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رتي بو ادلسكُتى, على قولو: كأمَّا يونس فيقوؿ: مر : »بقضيًضهم(, قاؿ سيبويو
مررتي بو مسكيننا, كىذا ال جيوز؛ ألنَّو ال ينبغي أف جيعلو حاالن كييدخل فيو األلف 

, تريد ظريفنا  .(ُ)«كالالـ, كلو جاز ىذا جلاز: مررتي بعبًد اهلل الظريفى
كىذا نصه صريحه من سيبويو على امتناع تعريف احلاؿ, بل كيعدُّه قبيحنا,  

فإذا كاف االسم حاالن يكوف فيو األمر, مل تىدخلو األلف كالالـ كمل : »حيث يقوؿ
ييضىف, لو قلت: ضربتو القائمى, تريد: قائمنا, كاف قبيحنا, كلو قلت: ضربتهم 

 . (ِ)«قائميهم, تريد: قائمُت, كاف قبيحنا
 كمذىب يونس كالبغداديُت مردكده من كجهُت:: »قاؿ ابن ىشاـ 

 شاذ, كإمنا ييقاس على األعمّْ كاألغلب.أحدمها: أنو قياسه على ال
كالثاين: أهنم عرَّفوا ىذه األلفاظ؛ ألفَّ احلاؿى يف احلقيقة أمساء كانت عاملة 
, كجاء زيد  فيها, مث حيذفت كأقيمت ىي مقامها, كاألصل: أرسلها معًتكةن العراؾى

ا جهدىه, كجاؤكا منقضُّْت قضَّهم, أما األ ا كحدىه, كطلبتو رلتهدن , متَّحدن كَّؿى فاألكَّؿى
 .(ّ)«كاجلمَّاء الغفَتى, فمَّما شذَّت فيو زيادةي )أؿ( كذلك ال ييقاس عليو

أمَّا الكوفيوف فأجازكا رليء احلاؿ من النكرة إذا كاف فيو معٌت الشرط,  
كقوذلم: عبد اهلل احملسنى أفضلي منو ادلسيءى, كعبدي اهلل عندنا الغٍتى فأمَّا الفقَت فال, 

بد اهلل إذا أحسنى أفضلي منو إذا ساءى, كعبد اهلل عندنا إذا استغٌت, فأمَّا كالتقدير: ع
؛ ألنو ليس فيو معٌت الشرط  .(ْ)إذا افتقر فال, كمل جيوّْزكا: جاءى زيده الراكبى

)كاف(, أم: إذا كاف احملسنى ػأما البصريوف فكانوا يتأكَّلوف ما ذكره الكوفيوف ب
  .(ٓ)أفضلي منو إذا كاف ادلسيءى 

                                                           

 .ٕٔ/ِالكتاب  (ُ)
 .ّٕٕ/ُ ادلرجع السابق (ِ)
 .ُٕٗ/ِشرح اللمحة  (ّ)
, التصريح ِِٔٔ -ِِٓٔ, سبهيد القواعد ص ُّٔٓ-ُِٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ْ)

 .ِٔٓ/ِ, شرح األمشوين َٖٓ/ُ
, التصريح ِِٔٔ -ِِٓٔ, سبهيد القواعد ص ُّٔٓ-ُِٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ٓ)

= 
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, كمررت ّٔم اجلمَّاءى الغفَتى,  كيرل اجلمهور بأفَّ التعريف يف: أرسلها العراؾى
, كحنوىا, تعريف صورم ال أكثر, كأهنا مؤكَّلة بالنكرة, كالعلة  كادخلوا األكَّؿى فاألكَّؿى
يف تأكيلها بالنكرة ىي خركجيها عن األصل, إذ األصل يف احلاؿ أال يكوف إال 

 .(ُ)نكرة
 

                                                                 
= 

 .ِٔٓ/ِ, شرح األمشوين َٖٓ/ُالتصريح 
, االرتشاؼ َِ/ِ, شرح الكافية ِّٔ/ِ, شرح التسهيل ّٔ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ُ)

 . ِٓٓ/ِ, شرح األمشوين ُِّ/ِ, اذلمع ٕٗٓ/ُ, التصريح ُّٔٓص 
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 علُة جواِز النَّصِب على الحاِل في المعرَِّف باإلضافة. لثانية:المسألة ا
 نص المسألة:

 المثال األول: )مررُت بو َوْحَ ه(: 
الذم جيوزي يف االسم الذم دبنزلة ادلصدر ادلضاؼ, كىو يف : »قاؿ الرماين

موضع احلاؿ, النَّصبي بفعلو زلذكؼ, ليكوف ذلك الفعلي احملذكؼي ىو احلاؿ, كىذا 
رفةي الذم كقع موقعىو دليله عليو, كال جيوز أٍف يكوفى العاملي فيو الفعلي ادلذكوري من ادلع

..., كتقوؿ: ) (, مررُت بو َوْحَ هغَت حذؼ؛ ألنَّو يفيد أف تكوف ادلعرفةي حاالن
ذؼ  فينتصبي على معٌت: أفردتيو دبركرم كحدىه, أك اختصصتو دبركرم كحدىه, مث حيي

يقتضي االختصاص بو دكف غَته, إذ فيو معٌت التوحيًد يف  ىذا الفعل؛ ألفَّ )كحدىه(
 .(ُ)«ىذا الوجو

  المثال الثاني: ) لمُتو فاُه إلى ِفّي(:
الذم جيوزي يف اسًم اجلنًس احملموًؿ على الفعًل احملذكؼ إذا كاف قد : »كقاؿ

, كصحَّ فيو معٌت آّعوؿ, أف يينصبى عل ى كقع موقعى مصدرو يقتضيو الفعلي ادلذكوري
احلاؿ بتقدير حذًؼ احلاؿ, ككوًف اسًم اجلنس خلفنا منها, كال جيوز إذا مل يكم قد 
كقع ادلصدري الذم يقتضيو الفعلي ادلذكور, أك يصحُّ فيو معٌت اجلىٍعًل أٍف يينصبى على 

(, ألنَّو كقعى موقعى: كلمتيو  لمُتو فاُه إلى ِفيّ ىذا الوجو, فتقوؿ على ىذا األصل: )
معٌت: جاًعالن فاهي إىل يٌف, فقد صحَّ النصبي على ىذا الوجو الذم  مشافهةن, كفيو

بيَّنا, كلو قلت: كلمتيو يدىه يف يًدم, مل جيز النَّصبي على األصل الذم ذكرنا؛ ألنَّو 
مل يقع موقعى مصدرو يقتضيو الفعلي ادلذكور؛ ألفَّ )يدىه يف يدم( ليس من صفة 

تلفى حكميو كاختالًؼ حكًم ادلشافهة الكالـ اليت يتخصَّص ّٔا الكالـ حىت خي
 .(ِ)«كادلكاتبة كادلراسلة

 

                                                           

 .ُْٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
 . ُْٕ, َٖٕص  ادلرجع السابق (ِ)
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 اعت ل الرماني:
ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن مثالُت من أمثلة ادلعرَّؼ باإلضافة الواقعًة 
, أحدمها: )مررتي بو كىٍحدىه(, كاآلخىر: )كلمتيو فاهي إىل يفٌ(, كاعتلَّ فيهما  حاالن

 ؿ منهما على الرغم من كوهنما معرفتُت على النحو اآليت.الرماين على رليء احلا
(: يرل الرماين أفَّ ادلصدرى ادلضاؼى )كىٍحدىه( مؤكؿه مررُت بو َوْحَ هففي )

بالنَّكرة, أم: )منفردنا, أك خصوصنا(, الذم يدؿُّ عليها الفعلي احملذكؼ: أفردتو أك 
ه(  معرفةه, كاحلاؿي ال يكوف من اختصصتو, كالعلة يف ىذا التأكيل: ىي أفَّ )كىٍحدى

, كألفَّ )كىٍحدىه( أيضنا يقتضي (ُ)ادلعرفة, كلو كاف نكرةن دلا ايحتيج إىل ىذا التأكيل
 االختصاص بو دكف غَته, ًلما فيو من معٌت التوحيد. 

فقد اعتلَّ الرماين يف نصب )فاه( على  ( لمُتو فاُه إلى ِفيّ أمَّا يف قوذلم: )
 بعلتُت:احلاؿ مع كونو معرفةن, 

ا: كقوعي )فاهي إىل يٌف( موقعى ادلصدًر النَّكرة )مشافهةن(, الذم يدؿُّ على   إحدامهي
تنوُّع فعًلو, حيث دؿَّ على خالؼ معٌت: كلمتيو مراسلةن, أك مكاتبةن, أك إدياءن, 

 فيكوف )فاهي إىل يٌف( مؤكَّالن بالنكرة )مشافهةن(, ككاقعنا موقعىها. 
يصحَّ يف )كلمتيو فاهي إىل يٌف( معٌت آّعوؿ, أم:  كالعلةي األخرل: ىي أفٍ  

 جاعالن فاهي إىل يفٌ.
كرأل الرماين أنَّو إذا زبلَّف أحدي ىذين الشرطُت مل يصحَّ إعرابي اسًم اجلنس  

, مثَّ مثَّل لذلك بقوذلم: )كلمتيو يديه يف يدم(, حيث زبلَّف الشرط األكؿ  حاالن
صدر؛ ألفَّ )يده يف يدم( ليس مبيػّْننا لنوًع الفعل كىو: كقوعي اسًم اجلنًس موقعى ادل

 .(ِ))كلمتيو(
مث مثَّل لتخلُّف الشَّرط الثاين بقوذلم: بعتيو ربحي الدرىًم درىمه, فال جيوز فيو  

(؛ كذلك ألفَّ ربديدى الرّْبح ليس من ًفعل  إالَّ الرفع؛ ألنَّو ال يصحُّ فيو معٌت )جاعالن
                                                           

 .ُْٔص  شرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم (ُ)
 .َٖٕص  ادلرجع السابق (ِ)
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قي عليو بينو كبُت ادلشًتم, فليس البائعي ىو اجلاعل لو, كال البائع, كإمنا ىو أمر يػيتػَّفى 
 . (ُ)يدخل ربت أفعالو

 المناقشة والموازنة: 
يف ىذه ادلسألة ربدَّث الرماين عن مثالُت من أمثلة ادلعرؼ باإلضافة الواقعًة 

, كعن ًعلىل رليء احلاؿ منهما مع كوهنما معرفتُت, كذلك على النحو اآليت:  حاالن
 )مررُت بو َوْحَ ه(:  دلثاؿ األكؿ:أمَّا ا

فَتل الرماين أفَّ )كحده( مؤكؿ بالنكرة )منفرًدنا, أك خيصوصنا(, كعلةي التأكيل 
على ىذا ادلعٌت ىو ما يقتضيو )كحده( من االختصاص بو دكف غَته, ففيو معٌت 

؛ كادلصدًر سبامنا, من حيث إنو يتصرَّؼ من ل فظو التوحيد, فال جيوز فيو إال النَّصبي
ما ىو يف معٌت الفعل: كالتوحيد كاإلحياد, فلم جيز فيو ماال جيوز يف ادلصدر, 
, تقوؿ: )مررتي ّٔم ثالثتىهم, أك  خبالؼ اسم العدد, حيث جيوز فيو النصبي كاجلرُّ
ثالثًتهم(؛ كذلك لشىبًهًو ادلتكاًفئ مع )كلّْهم( ك)كحدىىم(, فيجوز فيو الوجهاف, 

لت على كلكن حبسب ادلعٌت, فإف كاف  ركر كعدـ رلاكزهتم, حًي
ي
ادلعٌت: إفرادىىم بادل

 )كحدىىم(.
ا, فادلعٌت: حيتمل  كإف كاف ادلرادي التَّعميمى, أم: مل أيٍبًق ًمن  ىؤالًء اخلمسًة أحدن

لت على )كلّْهم(, , كىذا قوؿي اخلليًل كما (ِ)أٍف تكوفى قد مررتي بغَتىم أيضنا, حًي
 .(ّ)حكاه سيبويو

الرماين يف نصب )كحدىه( على احلاؿ كتأكيلو بالنكرة أم: كما ذىب إليو  
 .(ْ))منفردنا أك سلصوصنا( ىو مذىب كل من اخلليل كسيبويو كاجلمهور

                                                           

 .ُْٕص شرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم  (ُ)
 .ّْٔ-ِْٔح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص ينظر: شر  (ِ)
 .ّْٕ/ُينظر: الكتاب  (ّ)
, شرح ادلفصل ِْٔ/ ِ, شرح السَتايف ُٓٔ/ُ, األصوؿ ّْٕ/ُينظر: الكتاب  (ْ)

, شرح ٖٕٓ/ُ, شرح التصريح ُٔٔٓ, االرتشاؼ ص ِّٔ/ِ, شرح التسهيل ّٔ/ِ
 .ِِّ/ِ, اذلمع ِٓٓ/ِاألمشوين 
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حيث مثَّل نصبى )كحدىه(  -رحو اهلل-كزعم اخلليلي : »قاؿ سيبويو
م إفرادنا , كقاؿ عن علة تأكيل )كحده( (ُ)«ك)مخستىهم(, أنو كقولك: أفردهتي

 .(ِ)«إمنا ىو من معٌت التفرد: »ا(بػ)منفردن 
أمَّا قوليك: مررتي بزيدو كحدىه, : »كإىل ذلك ذىب ادلربدي أيضنا, حيث قاؿ

فتأكيليو: أكحدتيو دبركرم إحيادنا, كقولك: أفردتيو دبركرم إفرادنا, كقولك: )كحدىه( يف 
 .(ّ)«معٌت ادلصدر, فال سبيل إىل تغيَته عن النَّصب

)كحدىه( خالؼ ما ذىب إليو الرماين كاجلمهور,  كىناؾ مذاىبي أيخرل يف
 كىي:

: (ٔ)كنسبو الرَّضي إىل الكوفيُت -(ٓ)يف أحًد قوليو-كىشاـ  (ْ)مذىب يونس
أفَّ )كحدىه( منصوبه على الظَّرفية, أم أنَّو جيرم رلرل )عنده(, فادلعٌت يف )مررتي 

ى كحًده, مثَّ بو كحدىه( أم: مررتي بو على حيالًو, ككاف األصل: مررتي بو عل
 حيًذؼ حرؼي اجلرّْ فنيًصب على الظَّرؼ.

كاستدؿَّ يونسي على ظرفيًَّتو بالسَّماع, حيث حكىى: )جىلىسا على كىٍحدىيًهما(,  
, كالتقدير فيو: زيده موضعي التفرد, فيكوف بذلك خربنا (ٕ)كحكىى أيضنا: )زيده كحدىه(

, قاؿ أبو حياف , من كإذا جعلٍتو العربي خربن : »ال حاالن ا, مل يصلح أٍف يقعى حاالن
 .(ٖ)«حيث مل جيز: زيده قائمنا, كال: عمرهك جالسنا
أمَّا يونسي فالذم يدؿُّ على فساد : »كردَّ ابني عصفور مذىبى يونس بقولو

                                                           

 .ّْٕ/ُالكتاب  (ُ)
 .ّٕٓ/ُادلرجع السابق  (ِ)
 .ِّٗ/ّادلقتضب  (ّ)
, ِْٔ/ ِ, شرح السَتايف ُٓٔ/ُ, األصوؿ ّْٕ/ُينظر مذىب يونس يف: الكتاب  (ْ)

 .ُٔٔٓ, االرتشاؼ ص ِٗٔ/ِ, شرح اجلمل ّٔ/ِشرح ادلفصل 
 .ِِّ/ِ, اذلمع ٕٕ/ْ, التذييل ُٔٔٓينظر مذىب ىشاـ يف: االرتشاؼ ص  (ٓ)
 .َِ/ِينظر: شرح الكافية  (ٔ)
 . ِِّ/ِ, اذلمع ٕٕ/ْ, التذييل ُٔٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ٕ)
 .ٕٗ/ْالتذييل  (ٖ)
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على ظرفنا بقياس  . (ُ)«مذىًبو أفَّ ما ليس بزمافو كال مكافو ال ينبغي أٍف جيي
( شلا نيًصب على احلاؿ, كىو يف لفظ أفَّ )كحدىه كمذىبه آخري ليونسى كىو

ا, كمنفردنا  .(ِ)ادلعرفة, فهو دبنزلة: متوحّْدن
كذلشاـو كذلك قوؿه آخري يف )كحده(: كىو أنَّو مصدره موضوعه موضعى احلاؿ, 
د(,  كىو منصوبه بفعلو مضمر, كدليليو على ذلك ما حكاه األصمعي: )كحىدى حيًى

ه(, كما قيل: زيده إقباالن كإدبارنا, كادلعٌت ييقًبل كالتأكيل عند ىشاـ: )زيده كحىدىه كٍحدى 
 .(ّ)إقباالن كييدبر إدبارنا

, ىو للفاعل دكف  كنقل السَّْتايف عن الزَّجاج أنَّو ذىب إىل أفَّ )كحدىه( مصدره
 .(ْ)ادلفعوؿ, فإذا قلت: مررتي بو كحدىه, كأنَّك قلت: أفردتيو إفرادنا

)كحدىه( ليس دبصدر: أنو لو كاف  كشلا يدؿُّ على أفَّ : »قاؿ ابن عصفور
, كما يكوف: )قتلو صربنا( كبابو, فلوال  , كمفعوالن مصدرنا لتصرَّؼ, فكاف يكوف فاعالن

  .(ٓ)«أنو اسمه موضوعه موضعى ادلصدر دلا امتنع من التصرؼ
ىذه أبرزي مذاىب النحويُت يف إعراًب )كحده(, ككاف الرماين يذىب إىل رأم 

مهور, كمل يذكر من ادلذاىب األخرل إال مذىبى يونس الذم اخلليل كسيبويو, كاجل
 يقوؿ بظرفية )كحده(.

بقي اإلشارة إىل أفَّ )كحده( مل ييستعمل إال منصوبنا, إال ما كرد شاذِّا كما قاؿ 
, فقد جاء رلركرنا باإلضافة يف مواضع متعدّْدة, منها ما ىو للمدح, (ٔ)ابني يعيش

 كمنها ما ىو للذَّـ.

                                                           

 .ِٗٔ/ِشرح اجلمل  (ُ)
 .ّٔ/ِ, شرح ادلفصل ِْٔ/ِينظر: شرح السَتايف  (ِ)
 .ٕٕ/ْ, التذييل ُٕٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ّ)
 .ِْٔ/ِينظر: شرح السَتايف  (ْ)
 .ِٗٔ/ِينظر: شرح اجلمل  (ٓ)
 .ّٔ/ِل شرح ادلفص (ٔ)



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔ٘ٙ 

يت للمدح قوذليم: )ىو نسيجي كحًده(, أم: انفراده, كىو يف األصل: فأمَّا ال
, (ُ)الثوب الرَّقيق ال يينسج على منوالًو غَتيه, كييقاؿ ىذا للرجل إذا أيفرد بالفضل

 .(ِ)ككذلك قوذلم: )قىرًيع كحًده(, أم: الذم ال ييقارعو يف الفضل أحد
يىَت كحًده( ك)ريجىيل كحًده(, كأمَّا اليت للذَّـ, فقوذلم: )جيحىيش كحًده(, ك)عي 

ا يف رأم, كمعناه  ا, كال خيالط أحدن عجىب برأيو, الذم ال يشاكري أحدن
ي
كتيقاؿ للرجل ادل

 .(ّ)أنَّو ينفرد خبدمة نفسو
ز : »قاؿ الرماين كأجاز ادلازين: ىذا جيحىيشي نفًسًو, كجيحىيشي كحًدًه, كمل جيًي

: نسيجي كحًدًه, دكف نسيج نفًسًو؛ ألنَّ   . (ْ)«و مثىله, كاألمثاؿي ال تيغَتَّ إالَّ
 المثال الثاني: ) لمُتو فاه إلى ِفّي(:

يرل الرماين أفَّ العلةى يف نصًب اسًم اجلنس )فاه( على احلاؿ, يف قولك: 
 )كلمتيو فاهي إىل يفٌ( أمراف:

 أحديمها: تأكيليو بادلصدر النكرة )مشافهةن(.
 اعالن فاهي إىل يٌف.كاآلخىر: صحَّة معٌت اجلىٍعل فيو, أم: ج

)مشافهةن( ىو مذىبي سيبويو ػكما ذىب إليو الرماين من تأكيل )فاه إىل يف( ب
ىذا بابه ما ينتصبي من األمساء اليت ليست بصفةو كال : », قاؿ سيبويو(ٓ)كاجلمهور

كال مصادرى ألنَّو حاؿه يقع فيو األمر, فينتصبي ألنَّو مفعوؿه بو, كذلك قولك: كلمتيو 
ا, أم: كلمتيو يف ىذه فاهي إىل يفٌ  ا بيىدو, كأنو قاؿ: مشافهةن, كنقدن , كبايعتيو يدن

                                                           

 .ُْٖٕ, اللساف )كحد( ص ّٔ/ِ, شرح ادلفصل ِٓٔ/ِينظر: شرح السَتايف  (ُ)
 .ُْٖٕ, اللساف )كحد( ص َِ/ِينظر: شرح الكافية  (ِ)
 .ُْٖٕ, اللساف )كحد( ص ّٔ/ِ, شرح ادلفصل ِٓٔ/ِينظر: شرح السَتايف  (ّ)
 . َٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ْ)
, شرح ادلفصل ِِٖ/ِ, شرح السَتايف ِّٔ/ّ, ادلقتضب ُّٗ/ُكتاب ينظر: ال (ٓ)

, التصريح َُ/ِ, ادلساعد ُٗٓٓ, االرتشاؼ ص ُِ/ِ, شرح الكافية ُٔ/ِ
ُ/ٕٓٓ. 
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 .(ُ)«احلاؿ
كجعلها ادلربّْدي من األمساء اليت توضع موضعى ادلصادر, كأكَّؿى )فاهي إىل يٌف( 

 .(ِ)بػ)مشافهة(, كعدَّىا من نعًت الفعل
: إفَّ اختلف الناس يف ما نىصىب )فاه(, فأصحابنا يقولوف: »كقاؿ السَتايف

: )كلمتو(, كإنَّو ال إضمار فيو, كجعلوه نائبنا عن: )مشافهة( اليت معناىا:  الناصبى
 .(ّ)«مشافهنا, كجعلوه من الشَّاذ احملموؿ على غَته, ألنَّو معرفةه, كأنَّو اسمه غَتي ًصفة

إىل أفَّ )فاه( مفعوؿه بو, كأنَّو منصوبه بإضمار:  (ْ)كذىب الكوفيوف
(, كأصلي ال كما نيقل -كالـ: كلمتو جاعالن فاهي إىل يٌف, ككافقهم الفارسي )جاعالن

(, كأفَّ  -عنو يف مسألة اإلضمار, إال أنو رأل أفَّ )فاه( حاؿه نائبةه منابى )جاعالن
  .(ٓ)العاملى فيها: )كلمتو(, كليست احلاؿ احملذكفة

 ككلمتيو فاهي إىل يٌف, أم:: »كشلَّن كافقهم كذلك ابني الشَّجرم حيث قاؿ
 . (ٔ)«جاعالن فاهي إىل يٌف, فحذفوا احلاؿى كبقي معموذليا

كفيو معٌت: جاعالن فاهي : »كيف كالـ الرماين ما يوافق رأم الكوفيُت, حينما قاؿ
كإمنا جاء يف نسخةو أنَّو : », ككذلك حينما علَّق على عنواف سيبويو بقولو«إىل يفٌ 

( كليس دبتناقض, عل ( كيف أخرل أنَّو )مفعوؿه ى أفَّ )فاهي( مفعوؿه من حيث )حاؿه
حقيقًتو يف نفًسو, كيف موضًع احلاؿ من حيثي أنَّو كقع موقعى: جاعالن فاه إىل 

                                                           

 .ُّٗ/ُالكتاب  (ُ)
 .ِّٔ/ّينظر: ادلقتضب  (ِ)
 .ِِٖ/ِشرح السَتايف  (ّ)
, شرح الكافية ُٔ/ِ, شرح ادلفصل ِِٖ/ِينظر رأم الكوفيُت يف: شرح السَتايف  (ْ)

 .ٕٓٓ/ُ, التصريح َُ/ِ, ادلساعد ُٗٓٓ, االرتشاؼ ص ُِ/ِ
, كمل أقف عليو فيما َُ/ِ, ادلساعد ُٗٓٓينظر رأم الفارسي يف: االرتشاؼ ص  (ٓ)

 لدم من كتبو.
 .ُٗ/ّأمايل ابن الشجرم  (ٔ)
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 .(ُ)«يفٌ 
فكأفَّ الرماين جيمع بُت القولُت, فيوقعيو موقعى ادلصدر )مشافهةن(, كجيعلو  

.)  كذلك يف موضع ادلفعوؿ بو بإضمار )جاعالن
 ىذه ادلسألة بعدة اعًتاضات, منها: مذىب الكوفيُت يف كقد ايعًًتض على

كلو كاف األمري على ما قالوا من إضمار : »امتناعي القياس فيها, قاؿ السَّْتايف
)جاعل(, ما كاف فيو شذكذه, كجلاز أف يقاؿ: كلمتو كجهو إىل كجهي, كعينو إىل 

قىس عيٍت, كمل يقل ّٔذا أحده, فدؿَّ على أنَّو شاذّّ, كما قاؿ أصحابنا, فلذلك مل يػي 
 .(ِ)«عليو

كمنها أيضنا: منعيهم من تقدُّـً )فاه( منصوبنا, فمنعوا أف ييقاؿ: فاهي إىل يٌف  
نع من  كلمتيو, مع قوذلم: إفَّ العاملى فيو: جاعل, كيلزميهم جوازه؛ ألفَّ جاعالن ال ديي

  .(ّ)العمل فيما قبلو
تاج إليو, كمل  ييؤلف يف ىذا كمنها كذلك: ما ذكره ابني عقيل أنَّو أمره ال حيي

 .(ْ)الباب
كذىب األخفشي إىل أفَّ األصلى يف )كلمتيو فاهي إىل يٌف(: ًمن ًفيو إىل يٌف, 

, فانتصب )فاه(   .(ٓ)فحيذؼ حرؼي اجلرّْ
كاعًتض عليو ادلربد بأفَّ ىذا ال ييعقل؛ ألفَّ اإلنسافى ال يتكلم من فًم غَته, 

ألمر كما قاؿ األخفشي لكاف الوجوي ا كإمنا كلُّ إنسافو يتكلم من يف نفًسو, كلو كاف

                                                           

 .ُْٕشرح الرماين بتحقيق د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
 .ِّٖ/ِشرح السَتايف  (ِ)
 ادلرجع السابق. (ّ)
 .َُ/ِينظر: ادلساعد  (ْ)
, شرح الكافية ُٔ/ِ, شرح ادلفصل ِِٖ/ِينظر رأم األخفش يف: شرح السَتايف  (ٓ)

 .ٕٓٓ/ُ, التصريح َُ/ِ, ادلساعد ُٗٓٓ, االرتشاؼ ص ُِ/ِ
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 .(ُ)أٍف ييقاؿ: كلمتيو من يفٌ إىل ًفيو
كرأل الفارسي أفَّ ما قالو األخفش متقبَّل من جهة ادلعٌت, كذلك على سبيل 
التضمُت, فإفَّ )كلمتيو( تضمنَّت معٌت )كلمٍت(, ككلَّمٍت ًمن ًفيو صحيحه, أم: مل 

 .(ِ)يكلّْمٍت بكتابة أك كاسطة
ما ذىب إليو األخفش يقتضي بالتزاـ حذًؼ احلرؼ, كاعًتيًض عليو  إال أفَّ 

 .(ّ)بأنَّو مل يوجد حذؼي حرؼو ملتزمنا
كأىكىلى ادلذاىب أكَّذليا _ يقصد : »قاؿ ابن مالك بعد أف ذكر ىذه ادلذاىب

مذىبى سيبويو كاجلمهور_ ؛ ألنَّو قوؿه يقتضي تنزيلى جامدو منزلةى مشتق, على كجوو 
و لبسه كال عدـه للنضَت, كذلك موجوده بإمجاعو يف ىذا الباب كغَته, ال يلـز من

ا بيدو, كبعتي  فوجب احلكمي بصحتو, كمن نظائره ادلستعملًة يف ىذا الباب: بايعتيو يدن
, كال خالؼ يف أفَّ:  , كالدارى ذراعنا بدرىمو الشاةى شاةن كدرمهنا, كالبػيرَّ قفيزنا بدرىمو

ا(, ك)شاةن(, ك)قفيزنا( , ك)ذراعنا(, منصوبةه نصبى احلاؿ, ال نصبى ادلفعوؿ بو, )يدن
يسقىًط منو حرؼي اجلر, فإذا أيجرًم ذلك آّرل: )كلمتيو فاهي إىل يفٌ( 

كال نصبى ادل
(, أك: )ًمن(, فال نظَتى لو  توافقت النظائر, كأيًمن الضَّائر, خبالؼ تقديرًنا: )جاعالن

و أنَّو يلـز منو تقدير )ًمن( يف موضع يف ىذا الباب, كيف التقدير ضعفه زائد؛ كى
)إىل(, كدخوؿ )إىل( يف موضع )ًمن(؛ ألفَّ غايةى كالـً ادلتكلّْم فميو, ال فم غَته 
ادلخاطب, فلو كاف معٌت )ًمن( مقصودنا, لقيل: كلمتيو ًمن يفَّ إىل ًفيو, على إظهار 

  .(ْ)«)ًمن(, ك)كلمتيو يفَّ إىل ًفيو( على تقديرىا
ور إىل عدـ القياس على )كلمتيو فاهي إىل يفٌ(, بل ييقتصىر فيو كذىب اجلمه

 :(ٓ)على ادلسموع؛ كذلك لشذكذه من ًعدَّة أمور
                                                           

 .َُ/ِ, ادلساعد ُٗٓٓينظر اعًتاض ادلربد يف: االرتشاؼ ص  (ُ)
 .َُ/ِينظر رد الفارسي يف: ادلساعد  (ِ)
 .َُ/ِينظر: ادلساعد  (ّ)
 .ِّٓ/ِشرح التسهيل  (ْ)
 .َُ/ِ, ادلساعد ِّٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ٓ)
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.  األكَّؿ: إيقاعي جامدو موقعى مشتقو
 كاألمر الثاين: إيقاعي معرفةو موقعى نكرةو.

  كاألمر الثالث: إيقاعي مريكَّبو موقعى ميفردو.
ـه اجلمهورى يف ذلك , حيث أجاز القياسى على )كلمتيو فاهي إىل (ُ)كخالف ىشا

يفَّ(, كذكر ابني خركؼ أفَّ الفراء حكىى أهنم قالوا: كلمتيو فاهي إىل يفٌ, كحاذيتيو ركبتىو 
إىل ركبيت, كجاكرتيو منزلىو إىل منزيل, كفاضلتيو قوسىو عن قوسي, كصارعتيو جبهتىو 

 .(ِ)على جبهيت, كقالوا ىذا كلَّو بالنَّصًب كالرَّفع
كديتنع االنفراد يف ىذا ادلثاؿ كما شأّو, بل ال بيدَّ من إتباعو دبا بعده, فال 
جيوز: كلمتو فاهي, حىت تقوؿ: إىل يفَّ؛ ألنَّك تقصد: مشافهةن, كادلشافهةي ال تكوف 

  .(ّ)إالَّ من اثنُت
كبعضي : »كجبوز الرفع يف ىذا ادلثاؿ, كلكن على تقدير الواك, قاؿ سيبويو

يقوؿ: كلمتيو فيوه إىل يفٌ, كأنَّو يقوؿ: كلمتيو كفوه إىل يفٌ, أم كلمتيو كىذه العرب 
حالو, فالرفعي على قولو: كلمتيو كىذه حالو, كالنَّصبي على قولو: كلمتيو يف ىذه 

 .(ْ)«احلاؿ
 

                                                           

 .َُ/ِ, ادلساعد ُُٔٓ, االرتشاؼ ص ِّٓ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 ادلراجع السابقة. (ِ)
 .ِٔ/ِ, شرح ادلفصل ِّٗ/ُينظر: الكتاب  (ّ)
 .ُّٗ/ُالكتاب  (ْ)
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 :ثامنالمطلب ال
 علة اختيار النصب على التمييز في البيت:

 َع السُّرَر َمَشَق الَهواِجُر َلْحَمُهنَّ مَ 
 

 اى َذَىرررررررْبَن َ َ ِ ررررررر ا َوُصرررررررُ ور َحتَّررررررر 
 

 نص المسألة:
 كأما قوؿ جرير:: »قاؿ الرماين

ػػػرىل ػػػنَّ مىػػػعى السُّ مىهي ػػػقى اذلىػػػواًجري حلٍى  مىشى
 

ػػػػػػىتَّ   ًكػػػػػػالن كىصيػػػػػػديكر حى ى كىالى ٍَ ػػػػػػ  (ُ)ا ذىىى
 

رنا(ا على )ذىبى قيديمنا( ك)ذىبى أيخي فحملو سيبويو على احلاؿ, كقدرى
, أم: (ِ)

منا, كذىب متأخّْرنا, كىو مصدره كقعى موقعى احلاؿ, كيف البيت اسمي جنسو  ذىب متقدّْ
 كقعى موقعى احلاؿ. 

كذىب أبو العباس إىل أنَّو سبييزه دبنزلة: )طبتى بذلك نٍفسنا(؛ ألنَّو اسمي جنسو 
, (ّ)جاء بعد ميبهىم حيتمل الوجوه, فاقتضاءي التمييًز كاقتضاء )طبتى بذلك نٍفسنا(

تمىل, كقوؿي أيب العباس أسهلي؛ ألفَّ التمييز فيو أظهرككً    .(ْ)«ال القولُت عندم زلي
 اعت ل الرماني:

ًكالن كىصيديكرنا( حيث نصبىو على التمييز,  يرل الرماين أفَّ إعرابى ادلربد لػ)كىالى
أم: ذىبٍت كالكليها كصدكريىا, بالقياس على )طبتى بذلك نٍفسنا(, أسهلي كأكضحي 

, كقاسو على من إعرا ى ناحالتو ب سيبويو, الذم نصبىو على احلاؿ, أم: ذىٍَ
 )ذىبى قيديمنا( ك)ذىبى أيخيرنا(, يف معٌت: )متقدّْمنا( ك)متأخّْرنا(.

                                                           

 .ُِْينظر: ديواف جرير ص البيت من الكامل,  (ُ)
, شرح التسهيل البن مالك ِٓ/ِ, شرح السَتايف ُِٔ/ُكىو من شواىد الكتاب 

, اخلزانة ِِٓ, تذكرة النحاة ص َُّ/ٕ, البحر احمليط ُِّٔ, االرتشاؼ صِّٔ/ِ
ْ/ٖٗ. 

 .ُِٔ/ُ( ينظر: الكتاب ِ)
 .َِٓالتذكرة ص  مل أعثر على قوؿ ادلربد يف ادلقتضب أك الكامل, كينظر قولو يف: (ّ)
 . َْٕ-َْٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ْ)
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( ك)صدكرنا(  كاعتلَّ الرماين لًتجيًحو قوؿى ادلربد على قوؿ سيبويو: بأفَّ)كالكالن
, كٍحليو على التمييز أكىلى من حًلو على احلاؿ؛ ألفَّ رليءى اسًم اجلنس  اسمي جنسو

حاالن على خالؼ األصل, كألنَّو جاء ميفسّْرنا بعد ميبهم حيتمل الوجوه, فالتمييز فيو 
أظهر؛ الطّْراده يف بابو, باعتباره منقوالن من الفاعل, كادلعٌت: ذىبىٍت كالكليها 

 كصدكريىا.
 الموازنة:و المناقشة 

ذم يصف فيو الشاعري جرير بني اختلف النحاة يف إعراب ىذا البيت, ال 
عطية إبالن أصأّا دأىبى السََّت حىت آلىٍت حاذلينَّ إىل ىذا, كخىصَّ اذلواجرى كاللَّيلى 

ما أكقاتي الراحًة ألكثر احليواف, فالعملي فيها تعبه مؤثّْر يف أبداهنا  . (ُ)ألهنَّ
ٌت ادلقصود كاختالؼي النحاة يف إعراب ىذا البيت سببيو اختالفيهم يف فهم ادلع

 من مراد الشاعر, كقد انقسموا فيو إىل مذىبُت يف اإلعراب:
, كىو النصب على احلاؿ, كقاسو على ادلصدر (ِ): مذىبي سيبويوأح ىما

 ادلؤكَّؿ بادلشتق: ذىب قدمنا, كذىب أيخرنا, أم متقدّْما كمتأخّْرنا.
يز, كمراديه: , كىو النَّصبي على التمي(ّ): فهو مذىبي ادلربدأما المذىب اآلخر

أفَّ ىذه اإلبل ذىبت كالكليها كصدكريىا, من دأىًب السَت, فنػىقىل مث نصب, فهو 
 سبييزه منقوؿه عن الفاعل

كىذا ادلذىبي ىو الذم ماؿ إليو الرماين, الطّْراده يف بابو, خبالؼ لو أيعًرب 
, كاألصلي يف احلاؿ أٍف يكو  , فإنَّو على غَت األصل؛ لكونًو اسمى جنسو ف حاالن

 مشتقِّا.

                                                           

 .َِٓينظر: تذكرة النحاة ص  (ُ)
 .ُِٔ/ُينظر: الكتاب  (ِ)
, تذكرة ُّٗ/ُمل أقف على قوؿ ادلربد يف ادلقتضب أك الكامل, كينظر قولو يف: النكت  (ّ)

 .َِٓالنحاة ص 
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, بل ذىب إىل أفَّ (ُ)كشلَّن كافقى ادلربد يف ىذا اإلعراب األعلمي صاحبي النكت
مرادى سيبويو إمنا ىو النصبي على التمييز, كليس احلاؿ, كإمنا عربَّ باحلاؿ لقيرب ما 

كالقوؿي عندم: أفَّ نصبى ىذه األشياء يف األبيات على : »بينهما, حيث قاؿ
مل يقصد إال  -رحو اهلل-لى ما ذكره ادلربد كغَتيه, كأفَّ سيبويو التمييز دكف احلاؿ, ع

طئ, كما أفَّ من ظنَّ بو  ىذا, كأفَّ مىن تأكَّؿ عليو نصبىو على احلاؿ كاتبعو فيو سلي
طئ يف ظنو, أك متعسّْف عليو, كقد كاف  أذكرى  -اهلل رحو–ذلك كمل يتبعو فيو سلي

(, ك)الكاىلى(, كأعلمى ًمن أٍف يغلطى ىذا الغلط فيوىم  أفَّ )الكلكلى(, ك)الصَّدرى
, كاألعراض من األفعاؿ, كما أيجرم  كحنوىىا من األعضاء كاجلواىر أٍف تكوفى أحواالن
عليها من الصّْفات, كما كاف يف معناىا, كلكنَّو مسَّى التمييزى حاالن لتناسًبهما 

 عن التمييز باحلاؿ,  بوقوًعهما فضلتُت نكرتُت, كلًعمًل الفعًل كمعناه فيهما, فعربَّ 
 .(ِ)«الشًتاكهما يف اللَّفظ كادلعٌت -إٍف شاء-كما ييعرب عن احلاؿ بالتمييز 

فاألعلمي إذف يرل بأنَّو ال خالؼى يف احلقيقة بُت سيبويو كادلربد, كإمنا ىو 
ًكالن كىصيديكرنا( منصوبه  خالؼه لفظيّّ ال أكثر, كأفَّ سيبويوى يذىب إىل أفَّ )كىالى

 ييز.على التم
ذىبوا إىل أفَّ مرادى سيبويو  كافة  من تكلَّم على الكتاب لكنَّ أبا حياف ذكر أفَّ  

مل خيتلف ادلتقدّْموف عن : »ىو النصبي على احلاؿ, كنقل عن ابن خركؼ قولىو
, كمؤدَّل كالـ ابن خركؼ أفَّ (ّ)«سيبويو أنو أراد احلاؿ, كنصُّو ال احتماؿى فيو

 التمييز, كأفَّ األكثرين من شيرَّاح كتابو فهموا عنو ىذا.  سيبويو إمنا أراد احلاؿ ال
أمَّا ابني الطراكة فقد ذىب إىل خالًؼ ذلك, حيثي جعل األكثرين ىم من 

ًكالن كىصيديكرنا( على احلاؿ, كىو : »فهموا عن سيبويو التمييز, فقاؿ نصىبى )كىالى
  .(ْ)«دالصواب, كمل يفهموا عنو, كجعلوه سبييزنا؛ دلوضعو من اجلمو 

                                                           

 .ِّٗ/ُينظر: النكت  (ُ)
 .ُِٖ/ُالنكت  (ِ)
 .َِٓتذكرة النحاة ص  (ّ)
 .َِٓينظر رأم ابن الطراكة يف تذكرة النحاة ص  (ْ)
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كقد أكىمى ابني الطراكة أفَّ األكثرين قائلُت : »كتعقَّبو أبو حياف بقولو
يعٍت -, إال من قًدـ ذكريه بو مشهوره  بالتمييز,... كىو باطل, فإفَّ التمييز مل يقل

 .(ُ)«كاجلمهوري على خالًفو -ادلربدى كاألعلمى 
 :(ِ)مخسة أقواؿ مثَّ اختلف القائلوف باحلاؿ يف ادلعٌت ادلقصود للشاعر على

ى( دبعٌت: ػأفَّ ادلرادى ب القول األول: ًكالن كىصيديكرنا( أم: ناحالت, ك)ذىٍَ )كىالى
مشىُت, كمراد الشاعر: حىت مشُت بارزاًت األعضاًء من اذليزاؿ, كذىاب اللَّحم, فلم 
, كذىب ما سول ذلك, كنسب أبو حياف ىذا  يبقى فيهنَّ إالَّ الكالكلي كالصُّدكري

 .(ّ)للزجاجيالقوؿى 
ما ذىب إليو ابني خركؼ كما يف التذكرة, كىو أفَّ ادلعٌت: حىت  والقوُل الثاني:

ذىبت كلُّها كالكالن كصدكرنا, أم: كلَّما ذىبى كىٍلكىله كصىدره, صار الذم يليو  
 كقولو:»كلكالن كصدرنا, فذىبىٍت كلُّها ّٔذه الصفة, أم متتابعةن حىت فىًنيىٍت, قاؿ: 

مىهينَّ مىشىقى اذلىو   اًجري حلٍى
دليله على ما أراد سيبويو, من ذىاًب مجيًع حلًمها, على تلك الصَّفة, كمل 
يقل: مشق اذلواجري حلمى كالكًلها, كالكىٍلكىلي: أعلىى الصدر, كىو أعظمي ما فيها 

 .(ْ)«كأقوىل
ًكالن كىصيديكرنا( أم: متقدّْمات, كذلذا قدَّ الثالث:  ره أفَّ ادلرادى من قولو: )كىالى

سيبويو بذىب قيديمنا, فالشاعر أراد أف ديدحى ىذه النُّوؽى بأفَّ اذلواجرى قد مشىقىت 
حلومىها حىت خفَّت فصارت صدكرى الرٍَّكب, أم: ادلتقدّْمات لًنشاًطهن, فليس منهن 

 ما يتأخَّر بل ىنَّ كلُّهن متقدّْمات فهنَّ كالًكله كصدكره.
: , مث قاؿحد تالميذ الشلوبُتكىذا الرأم نسبو أبو حياف يف التذكرة أل

                                                           

 .َِٓتذكرة النحاة ص ينظر:  (ُ)
 .ادلرجع السابق تنظر ىذه األقواؿ يف (ِ)
 .ُِٓص  ادلرجع السابقينظر:  (ّ)
 ادلرجع السابق. (ْ)
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 .(ُ)«كنسبو بعضيهم للزَّجاج»

ى(   الشلوبُتكىو منقوؿه أيضنا عن  الرابع: كما يف التذكرة, كىو أٍف يكوفى )ذىٍَ
دبعٌت ىلىٍكنى, كأراد بالكالكل كالصدكر ادلتقدّْمات منهنَّ, أم اليت تقدَّمىت منهنَّ 

, كصار كلُّ متقدّْـ لو متأخّْر, فهو لو  ىلكىت, مث تقدَّمىت شيَنا بعدى شيءو كىلكىت
 .(ِ)كالكلكًل كالصَّدر حىت ذىبت كلُّها

كالسُّرل  , أنَّو أراد أفَّ اذلواجرى (ّ)ما نقلو أبو حياف عن ابن عصفورالخامس: 
َى حلومىهن فنحٍلنى حىت طيٍلنى, ككأفَّ العضوى إذا طاؿ قد زاؿ عن موضعو, فهنَّ  أذى

الكل كالصدكر, فجعل ذلك ذىابنا, فكأنَّو قاؿ: ذىَ قد امتدىٍدفى يف جهة الك
 متقدّْمات, كجعلو ابني عصفور ىو ادلعٌت الذم قصدىه سيبويو.

ا يف الفهم, كرأل أفَّ أحسن ىذه األقواؿ ما  كقد ضعَّفو أبو حياف, كجعلو بعيدن
  .(ْ), كىو القوؿ الثالثالشلوبُتنيًسب إىل الزَّجاج ك 

يَّده كلّّ من الرماين كاألعلم, كجوَّز احتمالىو ابني أمَّا ما ذكره ادلربد كأ 
وع اسم اجلنس سبييزنا, , فهو كإٍف كاف أسهل الطّْراًده, من حيث كق(ٓ)خركؼ

فَّ ادلعٌت ال يعضده, فالذم يظهري يل من قوؿ فإو منقوالن من الفاعل, َككذلك رلي
, الشاعر يف البيت السابق أفَّ الذم بقي من تلك اإلبل مها الكال  كلي كالصُّدكري

 كليس العكس.

مل  , فصحيحه أنَّو شاذّّ, كلكنَّو حيي كأمَّا االعًتاضي على رليء اسم اجلنس حاالن
ا بيدو, كجاؤكا  على ادلصدر, كلو شواىدي عديدة, حنو: كلمتيو فاهي إىل يٌف, كبايعتيو يدن

                                                           

 .ُِٓينظر: تذكرة النحاة ص  (ُ)
 ادلرجع السابق. (ِ)
 .ادلرجع السابق (ّ)
 ادلرجع السابق. (ْ)
 .َِٓص  ادلرجع السابق (ٓ)



 : العلل النحوية يف األمساءالباب األول التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٔٙٙ 

  .(ُ)اجلمَّاءى الغفَتى كغَتىا, ككلُّ ذلك شلا ييعرب على احلاؿ
 

                                                           

 تقدـ كل ذلك يف ادلباحث السابقة.  (ُ)
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 :التاسعلمطلب ا
 في: )ىذا سواَءك(على الظرفية علُة وجوِب النَّصِب 

 نص المسألة:
كالظَّرؼي الذم ال يتمكَّن: ىو اخلارجي عن أصًلو يف الظَّرؼ, : »قاؿ الرماين

 .(ُ)بتضمنّْو ما ليس يف أصلو
كحكمي ادلتمكّْن أٍف جيوزى فيو التصرُّؼي بوجوًه اإلعراب, كال يتصرَّؼي الظرؼي 

ا يلزـي مالو حبقّْ األصل فقط, كىو النصب... الذم   ليس دبتمكّْنو, كإمنَّ
: )ىذا سواءىؾ(, كال جيوزي رفعيو؛ ألنَّو غَتي متمكّْن بإّٔامو, مع تضمنّْو  كتقوؿي

  معٌت ادلساكاة يف ادلكاف خاصة.
ككجوي إّٔاًمو: احتماليو للوجوًه ادلختلفة, فيكوف دبعٌت: االستواء, كتارة دبعٌت: 

 ِّ حس جس مخ جخ  مح  ّٰٱ: -جل كعز-توو, على القراءتُت يف قولو مس
(ِ) 

. (ّ)أم: استواءن, كقرئ )سواءو(  أم مستوياتو
ٍـّ, كقولك:  ّّ. :, أم"ىذا درىمه سواءه "كيكوف يف معٌت: تا  تا

كيكوف يف معٌت: مكافو قد ساكل فيو الشَّيءي غَتىه على طريًق البدىؿ, كعلى 
ا استيبًهم باحتماًؿ الوجوه, كدخلىو معٌت البدىؿ, كليس ىذا الوجوي يكوف ظرفنا, فلم

يف أصلو معٌت البدؿ, مل يتمكَّن فيو الظَّرؼ, فلم جييز فيو إال النَّصب, كتقوؿ: 
مررتي برجلو سواءىؾ, كأنَّك قلت: مررتي برجلو مكافى ميركرًم بك, كتقوؿ: ىذا 

 سواءىؾ, أم ىذا مكانىك على جهة البدؿ منو.

                                                           

يَّة يف ُ) ( تقدَّـ الكالـ على إيضاح معٌت الظرؼ ادلتمكّْن يف مطلب )علة الرفًع على اخلىربى
 .ُٕ)زيده خىٍلفيك( ص 

 .َُسورة فصلت اية  (ِ)
القراء العشرة. ينظر: النشر يف القراءات كىي قراءة يعقوب بن إسحاؽ احلضرمي, أحد  (ّ)

 . ّٔٔ/ِالعشر 
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 :(ُ)مكقاؿ األنصار 
ػػاءى مىػػٍن كػػافى ًمػػنهيمي   كىالى يىنًطػػقي الفىٍحشى

 

 (ِ)ًإذىا جىلىسيػػػػػوا ًمنَّػػػػػا كىالى ًمػػػػػٍن ًسػػػػػوىائًنىا 
 

)غَت(, كأنو قاؿ: ػفجرَّه على الضَّركرة, كإمنا جاز ىذا يف االضطرار أنو شبػَّهىو ب
 كال من غَتًنا, إذ فيو معٌت: )غَت(.

 كقاؿ األعشى:
ػػػػػػلّْ اليىمامػػػػػػةً  ػػػػػػانىفي عىػػػػػػٍن جي  نػػػػػػاقىيًت  ذبى

 

ا  كىمىػػا قىصىػػدىٍت ًمػػٍن أىىًلهػػا ًلًسػػوىاًئكى
(ّ) 

 

  .(ْ)«فهذا ضركرةه مثلي األكَّؿ, كأنَّو قاؿ: لًغَتًكا
 اعت ل الرماني:

كجوًب النصًب يف )سواء( إذا كقعىت ظرفنا, كالعلة يف كجوب يرل الرماين 
ا دلعافو متعدّْدة غًَت نصًبها: ىي إّٔاميها كعدـي سبكنّْها يف الظَّرفية, كذلك الحتماذل

الظَّرفية, كمعٌت االستواء, أك مستوو, كما ذىكر يف اآلية: )يف أربعة أياـ سواءن 
ٍـّ, حنو: ىذا درىمه سواءه, أم: درىمه تاـه, كذكر  للسائلُت(, ككذلك تكوف دبعٌت: تا

 أهنا ال ذبيىرُّ إالَّ يف ضركرة الشعر.
ها: النصبي كجوبنا, للعلة اليت فإذا جاءت ظرفنا حنو: )ىذا سواءىؾ(, فحكمي 

رُّ إال يف ضركرة الشعر.   ذكرىا, كىي إّٔاميها كعدـي سبكنّْها يف الظرفية, كال ذبي
                                                           

(, كقد َْٖ/ُنسب الرماين ىذا البيت إىل األنصارم, تبعنا للكتاب يف ىذا ادلوضع ) (ُ)
( إىل ادلرَّار بن سالمة العجلي, كىو شاعر ُّ/ُنسب يف موضع أخر من الكتاب )

  .ََِ/ٕ. ينظر: األعالـ جاىلي أدرؾ اإلسالـ, كال ييعلم أىو شلَّن أسلم أك ال؟
, اإلنصاؼ َّٓ/ْ, ادلقتضب ُّ/ُالبيت من الطويل, كىو من شواىد: الكتاب  (ِ)

, اخلزانة ِّْ/ِ, شرح األمشوين ُّٔ/ِ, شرح التسهيل ُِْ, التبيُت صِِٓص
ّ/ّْٖ. 

عن أىل : », كالركاية يف الديوافُّٗالبيت من الطويل, يف ديواف األعشى ص  (ّ)
, ادلقتضب ِّ/ُكىو من شواىد: الكتاب  .«عن جو اليمامة: »ل, كيرك «اليمامة

 . َِِ/ُ, اذلمع ْْ/ِ, شرح ادلفصل َِْ, التبيُت صِِٓ, اإلنصاؼ صّْٗ/ْ
 . ُٕٕ -ٖٕٔشرح الرماين, ربقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ْ)
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 المناقشة والموازنة:
ا للظَّرفية, دبعٌت )مكاف(, كمثَّل ذلا  ذكر الرماين أفَّ األصلى يف )سواء(: أهنَّ

ا ق د زبرج عن األصل, فتأيت على بقوذلم: ىذا سواءىؾ, أم: ىذا مكانىك, إال أهنَّ
ٍـّ, كىو ما أدَّل إىل إّٔاًمها, كجعًلها غَت  معافو متعدّْدة: كاالستواء, كمستوو, كتا
متمكّْنةو يف الظَّرفية, خبركًجها عن أصًلها, فصارت بذلك غَتى متصرّْفة, ككجب فيها 

  النصبي على الظرفية, كاستثٌت من ذلك ما جاء يف ضركرًة الشعر.
 شاعر:كقوؿ ال

ػػاءى مىػػٍن كػػافى ًمػػنهيمي   كىالى يىنًطػػقي الفىٍحشى
 

ػػػػػػػػوا ًمنَّػػػػػػػػا كىالى ًمػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػوىائًنىا   ًإذىا جىلىسي
 

 حيث جيرَّت للضركرة, ّٓيَها دبعٌت: )غَت(.
 ككذلك قوؿ الشاعر:

ػػػػػلّْ اليىمامػػػػػًة نػػػػػاقىيًت  ػػػػػانىفي عىػػػػػٍن جي  ذبى
 

ا   كىمىػػػا قىصىػػػدىٍت ًمػػػٍن أىىًلهػػػا ًلًسػػػوىاًئكى
 

 ا يف معٌت: )غَت(, فكأنو قاؿ: لغَتًكا.كذلك جيرَّت ألهن
كمرادي الرماين من اإلّٔاـً الذم اعتلَّ بو: ىو احتماؿي الكلمًة للمعاين ادلختلفة, 
صَّصةه  يف حُت عربَّ عن اإلّٔاـ يف الظَّرؼ )صددؾ( بانعداـ اجلهة, فليس لو جهةه سلي

 .(ُ)إال إفادة القيرب, كقاسو على )عندؾ(
ـى يف )سواء( دبا فسَّره يف )صىدىدؾ(, كما ككاف األكىل بالرما ين أٍف ييفسّْرى اإلّٔا

كالفرؽي بُت قولك: : »فعل ابني السراج, حيث قاس )سواء( على )عند(, فقاؿ
)عندىؾ( ك)خلفىك( أفَّ )خلفىك(: تيعرىؼ ّٔا اجلهة, ك)عندىؾ(: لًػمىا حضىرىؾ من 

ا من األمساء الستيالًء أقطارًؾ, ككذلك )سواءىؾ( ال زبصُّ مكاننا من مكاف,  فبػىعيدى
 .(ِ)«اإلّٔاـً عليهما

كىذا التفسَت الذم ذكره ابني السَّراج يف نظرم أدؽُّ كأىكىلى من تفسَت الرماين؛ 
ألفَّ ادلعاين ادلختلفة اليت تىرًدي على )سواء(, إمنا تأيت يف حاؿ كوهًنا امسنا ال ظرفنا, 

                                                           

 .ٖٕٔينظر: شرح الرماين, ربقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
 .ُٗٗاألصوؿ ص  (ِ)
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ـه يقع بُت االسم كالظرؼ, يف ـى الذم قصدىه ابني  فليس ىناؾ إّٔا حُت أفَّ اإلّٔا
ـي اجلهة, سبامنا مثل:  السَّراج يقع يف الظرؼ نفًسو, كال ينفكُّ عنو, كىو انعدا

 )عندىؾ(, كعلى ىذا يكوف تعليلي ابًن السراج أقيسى من تعليل الرماين.
 , كمذىبي الرماين كما تقدَّـ أفَّ )سواءى( إذا كانت دبعٌت )غَت( فهي ظرؼه

 صب, كال جييىرُّ إال يف ضركرًة الشعر, كما يف الشاىدين السابقُت.كاجبي الن
كقد نيًسب إىل الرماين كإىل العكربم أيضنا القوؿي بأفَّ )سول( تيستعمىل ظرفنا  

, ككافقهما ابني ىشاـ, فقاؿ بعد (ُ)كثَتنا, كغَتى ظرؼو _أم دبعٌت: )غَت(_ قليال
: , ككذلك األمشوين, حيث قاؿ(ِ)«كإىل ىذا ادلذىًب أذىبي : »أٍف ذكر مذىبىهما

 .(ّ)«كىذا أىٍعدىؿي »
مع أفَّ الرماين ذكر أهنا ال تأيت دبعٌت )غَت( إال يف ضركرة الشعر, مث استشهد 

, قاؿ (ٓ)كمجهوًر البصريُت (ْ)بالبيتُت السابقُت, كىو ما يوافق مذىبى سيبويو كالفراءً 
سواءىؾ, فهذا دبنزلة: كًمن ذلك أيضنا: )ىذا سواءىؾ(, كىذا رجله : »سيبويو

 .(ٔ)«مكانىك, إذا جعلتىو يف معٌت بدلك, كال يكوف امسنا إال يف الشّْعر
كشلَّا ال يكوف إال ظرفنا, كيقبح أف يكوفى امسنا: )سيول( ك)سىواء(, : »كقاؿ ادلربدي 

شلدكدة دبعٌت )ًسول(, كذلك أنك إذا قلت: عندم رجله سيول زيدو, فمعناه: 
 .(ٕ)«, أم: يسدُّ مسدَّه كييغٍت غناءىهعندم رجله مكافى زيدو 

 كاعتلَّ البصريوف لظرفية )سىواء( بعدة ًعلل:
                                                           

 .ِّٔ/ُ, شرح األمشوين ِِٖ/ِ, أكضح ادلسالك ُْٕٓنظر: االرتشاؼ ص ي (ُ)
 .ِِٖ/ِأكضح ادلسالك  (ِ)
 .ِّٔ/ِشرح األمشوين  (ّ)
 .ْٗٓ/ُ, ادلساعد ُْٕٓينظر رأم الفراء يف: االرتشاؼ ص (ْ)
, ُٕٔ, شرح الكافية الشافية ص ّٓٔ, التبيُت صِِٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ٓ)

, شرح َْ, ائتالؼ النصرة ص ُِٖ/ِسالك , أكضح ادلُْٕٓاالرتشاؼ ص 
 .ِّٔ/ِاألمشوين 

 .َْٕ/ُالكتاب  (ٔ)
 .ّْٗ/ْادلقتضب  (ٕ)
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العلةي األكىل: كقوعيها صلةن للموصوؿ, مثل: جاءين مىن ًسواؾ, كمررتي بالذم 
سىواءىؾ, يف حُت أنَّو ال جيوز: جاءين مىن غَتؾ, أك: مررتي بالذم غَتؾ, فهذا 

 .(ُ)دليله على ظرفيتها
العلةي الثانيةي: فهي أفَّ العاملى يتخطَّاىا كيعملي فيما بعدىا, كىذا ال يكوف أمَّا 

 , حنو قوًؿ الشَّاعر:(ِ)إالَّ يف الظَّرؼ
اًؿ ًإفَّ 

ى
ـى ادل ًسواءىىىا ديمٍهنا كىجيٍونا كاٍبذيٍؿ سىوىا

(ّ) 
حيث نصىبى )سىواءىىا( على الظَّرؼ, كنصبى )ديمها( بػ)إفَّ(, حنو: إفَّ عندىؾ 

 .رجالن 
كالعلةي الثالثةي: ىي االستقراء, فإفَّ كلَّ موضعو استيعًملىت فيو )سيول( كانت 

  .(ْ)ظرفنا, كيف ادلوضع الذم ذيًكرىت فيو غَتى ظرؼو فهي فيو متأكَّلة
أمَّا العلةي الرابعةي: كىي علةه عقليةه تعتمد على السَّرب كالتقسيم, ذكرىا 

فنا بال خالؼ, فإمَّا أف يكوف ذلك , كىي: أفَّ )سىواءى( كقعت ظر (ٓ)العكربم
 .كضعيها, كاستعماذليا يف غَته رلازنا, أك بالعكس, أك ىي يف كلّْ ذلك حقيقة؟

: أنَّو ال كجوى للثاين؛ ألنَّو مل يقل بو أحده, ككذلك ال كجوى العكربم كجواب 
, كىو للثالث؛ ألنو يؤدّْم إىل االشًتاؾ, كاألصلي عدميو, فتعُتَّ بذلك القوؿي األكَّ  ؿي

ا ىو على سبيًل آّاز. , كاستعماذليا يف غَتىا إمنَّ ا ظرؼه  أهنَّ
ـي التصرًُّؼ إمنا ييوجد يف  كىناؾ علةه خامسةه: كىي عدـ التصرًُّؼ, كعد
الظركؼ, كيف ادلصادر, كيف األمساء ادلبهمة, فإذا جيًعلت )سيول( ظرفنا, فيكوف 

                                                           

, ائتالؼ النصرة ص ّٓٔ, التبيُت صِِٓ, اإلنصاؼ ص ْْ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ُ)
َْ. 

 ادلصادر السابقة. (ِ)
 .ِّْالكامل كىو للبيد يف ديوانو ص رلزكء البيت من  (ّ)

  .ّْٖ/ّ, اخلزانة ّٖ, ْْ/ِ, شرح ادلفصل ِْٓاإلنصاؼ ص كالبيت من شواىد: 
 .َْ, ائتالؼ النصرة ص ّٓٔ, التبيُت صِِٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)
 .ّٓٔينظر: التبيُت ص  (ٓ)
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مل يكن لذلك نظَت, كبال شكَّ أفَّ  عدـي تصرفّْها لو نظَت, كإٍف جيًعلت غَتى ظرؼ,
 .(ُ)ما لو نظَته أىكىل شلا ليس لو نظَت

أمَّا الكوفيوف فذىبوا إىل أفَّ )سىواءى( تقع ظرفنا, كتقع غَتى ظرؼ, فال يلـز فيها 
 .(ِ)الظرفية

كعلتيهم يف عدـ لزكًمها الظرفية: ىي السَّماع, حيث كرد يف شواىد متعدّْدةو 
  يها, كمنها ما تقدَّـ, كىو قوؿي الشاعر:دخوؿي حرًؼ اجلرّْ عل

ػػاءى مىػػٍن كػػافى ًمػػنهيمي   كىالى يىنًطػقي الفىٍحشى
 

 (ّ)ًإذا جىلىسيػػػػوا ًمنَّػػػػا كىالى ًمػػػػٍن ًسػػػػوىائًنىا 
 

 حيث كقعىت )سواء( رلركرةن بػ)ًمن(. 
 ككذلك قوؿي الشاعر:

امىػػػػػػًة نىػػػػػػاقىيًت  ػػػػػػلّْ اليىمى ػػػػػػانىفي عىػػػػػػٍن جي  ذبى
 

 (ْ)هػا ًلًسػوىاًئكىاكىمىا قىصىػدىٍت ًمػٍن أىٍىلً  
 

. ـي على )سواء( فعًملىت كذلك فيها اجلرَّ  كذلك دخلىت الالَّ
 كمنها أيضنا قوؿي الشاعر كذلك:
ػػػػػػلُّ مىػػػػػػٍن ظىػػػػػػنَّ أىفَّ الػػػػػػػمىٍوتى سليًٍطَيػػػػػػوي   كىكي

 

ػػػػػػػػواًء احلىػػػػػػػػقّْ مىٍكػػػػػػػػذيكبي   ميعىلَّػػػػػػػػله ًبسى
(ٓ) 

 

 حيث جيرَّت )سىواء( حبرًؼ اجلرّْ الباء.
, «أتاين ًسوىاؤيؾ: »ا: ما ركاه الفرَّاءي عن بعض العرب أنو قاؿكًمن السَّماًع أيضن 

ا ال تلـز الظرفية  .(ٔ)فرفع, فدؿَّ على أهنَّ
                                                           

 .ّٖٖ/ِينظر: البسيط  (ُ)
 .َْ, ائتالؼ النصرة ص ّٓٔ, التبيُت صِِٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 .ُُٕسبق زبرجيو ص  (ّ)
 .ُُٕص سبق زبرجيو  (ْ)
 .ِْٗ( البيت من البسيط, كىو أليب دؤاد اإليادم يف ديوانو ص ٓ)

, شرح الكافية ِّٓ, اإلنصاؼ ص ْٖ/ِكىو من شواىد: شرح ادلفصل البن يعيش 
  .ِّْ/ِ, شرح األمشوين ُٕٕالشافية ص 

 . ُِٖ/ِ, أكضح ادلسالك ِّٓ/ِ, شرح التسهيل ِّٓ( ينظر: اإلنصاؼ ص ٔ)
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 تدؿُّ على أفَّ )سىواء( تقعي غَت ظرؼ. -كما يقوؿ الكوفيوف-فهذه الشواىدي 
ا جاز ذلك لضركرًة الشعر, كال  كردَّ البصريوف على ما احتجَّ بو الكوفيوف بإمنَّ

حاًؿ الضركرة, أمَّا ركايةي الفراًء فهي شاذَّةه كغريبةه, تفرَّد ّٔا, فال يكوف فيها  خالؼى 
 . (ُ)حجةّّ على عدـً ظرفيًَّة )سيول(

)غَت(, يف ادلعٌت كالتصرًُّؼ, كأهنا ليست ػكنيًسب إىل الزَّجاجي أنَّو كاف يعدُّىا ك
ل حيث جعل )سيول( , كلعلَّ ما نيًسب إليو فيًهم من كالًمو يف اجليم(ِ)ظرفنا

كيظهري من أيب : », قاؿ ابني أيب الربيع يف شرحو على اجلمل(ّ)ك)سىواء( دبنزلة )غَت(
 .(ْ)«القاسم أهنا أمساءي كليست بظركؼ

كشلَّن نسب إىل الزَّجاجي القوؿي بعدـ ظرفية )سىواء(: أبو حياف, كابني عقيل,  
 .(ٓ)كابني ىشاـ, كخالدي األزىرم, كالسيوطي

ىذه النسبةى غَتي دقيقة؛ ألفَّ الزجاجي يف كتابو: )معاين احلركؼ( ذكر  إال أفَّ  
أفَّ )سول( ذلا أربعةي مواضع: تكوف امسنا, كظرفنا, كربقيقنا, كمصدرنا, فإذا كانت 
مصدرنا كانت شلدكدة, كإذا كانت امسنا ميدَّت كقيًصرىت, كإذا كانت ظرفنا كانت 

ا دبنزلة )كىسىطى(, كإذا كانت امسنا ك انت دبعٌت: )غَت(, كإذا كانت ربقيقنا نيًصبىت أبدن
 .(ٔ)تقوؿ: مررتي برجلو سواءو مثلك, كما تقوؿ برجلو مثًلك

 كىذا نصّّ صريحه يف جواز ظرفية )سىواء(, خبالؼ ما نيًسب إليو.
ا كذىب ابن مالك إىل أٌف )سواء(  اسمه ييستثٌت ّٔا, كال تلـز الظرفية, كأهنَّ

                                                           

 .ِٓٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ُ)
, التصريح ُِٖ/ِ, أكضح ادلسالك َّٔ/ِ, ادلغٍت ُْٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ِ)

 .ُُٓ/ِ, اذلمع ٗٓٓ/ُ
 .ِِّاجلمل ص  (ّ)
 .ِٖٖ/ِالبسيط  (ْ)
التصريح  ,ُِٖ/ِ, أكضح ادلسالك ْٗٓ/ُ, ادلساعد ُْٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ٓ)

 .ُُٓ/ِ, اذلمع ٗٓٓ/ُ
  .ِْ-ِّينظر: معاين احلركؼ ص  (ٔ)
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قد صرَّح سيبويو بأفَّ معٌت : »َتي(, قاؿ يف شرح التسهيلتيعرب كما تيعرب )غ
 .(ُ)«)سيول( معٌت )غَت( كذلك يستلـز انتفاءى الظرفية, كما ىي منتفية عن )غَت(

فإفَّ الظرؼى يف العيرؼ ما ضيمّْن معٌت )يف( : »مث علَّل النتفاء الظرفية بقولو 
يصح كونيو ظرفنا, كإف سيلّْم  ًمن أمساء الزماف أك ادلكاف, ك)سيول( ليس كذلك, فال 

  .(ِ)«كونيو ظرفنا, مل ييسلَّم لزكـي الظرفية
كقد أطاؿ ابني مالك يف تقرير صحًة ما ذىب إليو, ميعتالِّ لذلك بشيَُت, 
كمها: اإلمجاع كالسَّماع, كساؽ يف ذلك الكثَتى من الشواىد النثرية كالشعرية, اليت 

)سيول( ادلشاري إليها اسمه : »(ّ)الشافيةبىٌت عليها حكمىو, قاؿ يف شرح الكافية 
رُّ ما ييستثٌت بو إلضافًتو إليو, كييعرىب ىو تقديرنا كما تيعرب )غَت(  ييستثٌت بو, كجيي
لفظنا, خالفنا ألكثر البصريُت يف ادَّعاء لزكًمها النصب على الظرفية, كعدـً 

ا اخًتتي خالؼ ما ذىبوا إليو ألمرين:  التصرؼ, كإمنَّ
اعي أىًل اللغة على أفَّ معٌت قوؿ القائل: )قاموا سواؾ(, ك)قاموا أحدمها: إمج

غَتؾ( كاحده, كأنو ال أحدى منهم يقوؿ: إفَّ )سول( عبارةه عن مكافو أك زماف, كما 
 ال يدؿُّ على مكافو كال زمافو فبمىعزؿو عن الظرفية.

, كالواقعي يف   الثاين: أفَّ مىن حىكىم بظرفيتها, حكىم بلزـك ذلك, كأهنا ال تتصرؼي
ا قد أيضيف إليها, كابتًدئ ّٔا, كعًمل  كالـ العرب نثرنا كنظمنا خالؼ ذلك, فإهنَّ

 فيها نواسخي االبتداء كغَتيىا من العوامل اللفظية.
سألُت ربي َأالَّ ُيَسلَِّط على أُمَّتي ع وِّا ِمن سو  )))): فمن ذلك قوؿي النيب 

 .(ْ)((((أنفِسهم
ما أنتم في ِسوا م من األمم إال  الشَّعرة ))))ـ: كقوليو عليو الصالة كالسال

                                                           

 .ُّٔ/ِشرح التسهيل  (ُ)
 .ُّٔ/ِشرح التسهيل  (ِ)
 .ُٕٕ -ُٕٔص  (ّ)
  (.ِٖٖٗأخرجو مسلم, كتاب الفنت كأشراط الساعة, برقم ) (ْ)
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 .(ُ)((((البيضاء في جل  الثور األسود
مث أكرد ابني مالك الشواىد الشعرية السابقة اليت استشهد ّٔا الكوفيوف, كزاد 

 عليها, كقاؿ يف ختاـ حديثو عنها: كإىل ىذه الشواىًد كأمثاذلا أشرتي بقويل: 
ثػيػػػػػػػػػ  رىافىػػػػػػػػػًإفَّ ًإٍسػػػػػػػػػنادنا إًلىٍيهػػػػػػػػػا كى

 

ػػػا شيػػػًهرىا  كىجىرُّىػػػا نػىثٍػػػػرنا كنىٍظمن
(ِ) 

 

فإٍف تيعلّْقى يف ادَّعاء الظرفية بقوًؿ العرب: )رأيتي »كقاؿ يف شرح التسهيل: 
الذم ًسواؾ(, فوصلوا ادلوصوؿ بػ)ًسواؾ( كحده, كما كصلوه بػ)عندؾ( كحنوه من 

ونيو ظرفنا, فإفَّ الظركؼ, فاجلواب أٍف ييقاؿ: ال يلزـي من معاملتو معاملةى الظرؼ ك
 , حرؼى اجلرّْ ييعامل معاملةى الظرؼ, كمل يكن بذلك ظرفنا, فإٍف ضيمّْن ظرفنا فجائزه
فإٍف أيطًلق على )سول( ظرؼ, إطالقنا رلازينا مل ديتنع, كإمنا ديتنع تسميتيو ظرفنا 

 ,(ّ)«بقصًد احلقيقة
 مث علَّلى للوصل بػ)سول( بأمرين:

, كإضافة )ًذم( إىل تسلم, يف قوذلم: اذىب ًبًذم األكَّؿ: أفَّ ىذا من النوادر
 تٍسلىم.

)عند(, ك)لدل( يف ػكالثاين: أفَّ )سول( الزمةي اإلضافة لفظنا كمعٌت, فشيبّْهت ب
 .(ْ)ذلك, مع كثرة االستعماؿ, فعيومل يف الوصل بو معاملتها

 ككجَّو ابني مالك إعرأّا بعد ادلوصوؿ بأنو حيتًمل أحدى أمرين:
وفى موضعيو رفعنا, على أنو خربه دلبتدأو ميضمر, أك أف يكوفى موضعيو إما أف يك

, بإضمار )ثبت( قبلو   .(ٓ)نصبنا, على أنو حاؿه
كلعلَّ ما أشار إليو ابن مالك من كوف )سول( ظرفنا معنوينا, موافقنا دلا ذىب 

                                                           

 (.ِِِ(, كمسلم, كتاب اإلدياف, برقم )ُّٔٔأخرجو البخارم, كتاب الرقاؽ برقم ) (ُ)
 .َِٕشرح الكافية الشافية ص  (ِ)
 .ُّٔ/ِشرح التسهيل  (ّ)
 السابق.ادلرجع  (ْ)
 .ادلرجع السابق (ٓ)
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فَّ كبيافي الظرفيًة فيها ىو أ: »إليو ابني احلاجب يف شرحو على ادلفصَّل, حيث قاؿ
العربى ذبرم الظركؼى ادلعنويةى ادلقدَّرةى رلرىل الظركًؼ احلقيقية, فيقولوف: جلسى فالفه 
, كال يىعنيوف إال منزلةن يف الذّْىن مقدَّرة,  , كأنت عندم مكافى فالفو مكافى فالفو
فينصبونو نصبى الظركًؼ احلقيقية, فكذلك إذا قالوا: مررتي برجلو سواؾ كسواًئك, 

 .(ُ)«مكاننا كعوضنا منك من حيث ادلعٌت, فانتصب ذلك االنتصابإمنا يعننوف: 
إال أفَّ ابنى احلاجب ذىب مذىب البصريُت يف لزـك ظرفيًة )سول( ككجوًب 

كأمَّا حجَّةي مىن قاؿ: إهنا دبعٌت : »نصًبها, كذكر حيججى ادلخالفُت مث ردَّ عليها, فقاؿ
لنقل كادلعٌت, أمَّا ادلعٌت فقوذلم: )غَت(, يعتوريىا اإلعرابي على اختالؼ كجوًىو: فا

 مررت برجلو سواؾ, كقوذلم: مررت برجل غًَتؾ, كأمَّا النقل فقوؿي الشَّاعر:
 كىلػػػػػػػػػىٍم يػىٍبػػػػػػػػقى ًسػػػػػػػػوىل اٍلعًػػػػػػػػٍدكىا

 

ػػػػػػػػػػػا دىانيػػػػػػػػػػػوا   (ِ)ًف ًدنَّػػػػػػػػػػػاىيٍم كىمى
 

كبقولك: ما ضربتي سواؾ, كما جاءين سواؾ, كاجلوابي ما ذكرناه ًمن أفَّ 
الَّ منصوبنا, كرليؤه غَت منصوبو شاذّّ, كال قائلى بالفرؽ بينو كبُت سول مل ييستعمل إ

)سول(, كأمَّا ما ذكركه من ادلعٌت فمردكد؛ ألنو يؤدّْم إىل رفًع )سول( كمل 
؛ لًيوافقى كالـ العرب, كإف كاف سلالفنا للظاىر, كأمَّا  ييستعمل, فردُّه إىل الظرؼ أىكىلى

صفةه دلوصوؼو زلذكؼ, كذلك احملذكؼي ىو الذم يف البيًت كغَتًه من الكالـ, فهو 
 .(ّ)«دخل عليو العامل

كقد ذىب : »كقد عقَّب أبو حياف بعد نقًلو كالـى ابًن مالك السابق بقولو
مذىبنا قلَّ أٍف يػيتَّبع عليو؛ ألفَّ مستقرًئى اللغًة كعلًم النحو, ال يكاد أحده منهم 

رؼ, كال حجةى فيما كثَّر من يذىب إىل مقالتو, كىي عندىم منصوبةه على الظ

                                                           

 .َِّ-ُّٗ/ُاإليضاح  (ُ)
 (.ُِ/ُالبيت من اذلزج, للًفٍند الزّْمَّاين, ينظر: )ديواف احلماسة  (ِ)

, شرح الكافية الشافية ُّٓ/ِشرح التسهيل  ,َِّ/ُكىو من شواىد: اإليضاح  
  .ِّٓ/ِ, شرح األمشوين ُِٖ/ِ, أكضح ادلسالك ُٕٗص 

 .َِّ/ُاإليضاح  (ّ)
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 .(ُ)«الشواىد كلّْها؛ ألهنا جاءت على الشّْعر, كىو زللُّ ضركرة
إال أفَّ أبا حياف كافق ابنى مالك يف كوهًنا ظرفنا رلازيِّا, حيث ذكر ذلك يف 

كانت الظرفيةي فيها رلازنا, مل يتصرَّفوا فيها, فال يقاؿ: قاـ   لػمَّاك : »االرتشاؼ, فقاؿ
كال: قاـ سواءي زيد, كال: ما ضربتي سواؾ, كال: مررتي بسواؾ, كال  سول زيدو,

 .(ِ)«ينتصباف على غَت الظرفية
 كىذه العبارة اليت ذكرىا أبو حياف ميهمَّةه ألمرين:

 أحدمها: القوؿي بالظرفية آّازية يف )سواء(.
 خر: اعتالليو لعدـ تصرًفها بآّاز يف ظرفيتها. كاآل

مالك يف ىذه ادلسألة: ناظري اجليش, كذلك يف شرحو على كشلَّن تعقَّب ابنى 
كالذم يقتضيو : »التسهيل, حيث رأل أفَّ )سواء( الزمةي الظرفية, قاؿ فيو

: احلكمي بظرفيتو؛ لصحًَّة كقوًعو كحدىه صلةن, يف قوذلم: جاءين الذم  اإلنصاؼي
, أك غ َتيه, خالؼي األصل, سواؾ, كما ذكره ادلصنّْف ًمن أنَّو يقدَّر لو مبتدأه زلذكؼه

كعدـي احلكًم بلزـك الظرفية, ًلما تقدَّـ من الشواىد الدالَّة على استعمالو غَتى ظرؼ, 
كما ذكره ًمن جعل )سول( فيما كرد صفةن حملذكؼ, خالؼي األصل, مع أنَّو ال 

 .(ّ)«يصلح تقديريه يف مجيع ما كرد
لك ال ينهضي حجَّةن فيما ككذا فعل األمشوين أيضنا, كعدَّ ما استشهد بو ابني ما

, كبعضيو قابله  -كما قاؿ-اختاره؛ ألفَّ الغالبى فيو  رج الظرفيةى عن اللُّزـك ال خيي
 .(ْ)للتأكيل؛ لكونًو شاذِّا أك ضركرة

كبعد عرض ىذه األقواًؿ كاعتالالًت أصحأًّا كأدلًَّتهم يف )سواء(, ييالحظ أفَّ  
, كلَّ فريقو لديو من الًعلل ما يربّْر موقفى  و كيقوّْم حجَّتىو, إال أفَّ ما سبيل إليو النفسي

أٌف سواء تأيت ظرفان كثَتان, كتأيت امسان كذلك, كإف   كأجديه األقربى إىل الصَّواب ىو
                                                           

 .ٕٔٔ/ّالتذييل  (ُ)
 .ُْٕٓاالرتشاؼ  (ِ)
 .ِِِّ-ُِِّسبهيد القواعد ص  (ّ)
 .ِّٔ/ِشرح األمشوين  (ْ)
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 .كاف بقلة, كىو رأم الكوفيُت
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 المبحث الثالث

 العلل النحوية في المجرورات 

 مطالب: ثمانيةوفيه 

 علة منع الفصل بين المتضايفين بغير الظرف. المطلب األول:

 علة امتناع )الحسن وجٍه(. المطلب الثاني:
رِك علة امتناع الجر على البدلية في )أنا ابُن التا المطلب الثالث:

 البكريِّ بشٍر(.
علة ترجيح الجر في الكاف في )هم الضاربوك(,  المطلب الرابع:

 و)هما الضارباك(.

)إياك جر )نفسك( باإلضافة في علة امتناع  المطلب الخامس:
 نفِسك(.

 علة جواز الجر في )هذا جحُر ضبٍّ خرٍب(. المطلب السادس:
في )لوالك,  علة امتناع تقدير الجر في الضمير المطلب السابع:

 ولوالي(.
علة امتناع العطف على الضمير المجرور إال  المطلب الثامن:

 بإعادة الجار.
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 لثاملبحث الثا: 

 اجملرورات العلل النحوية يف

 المطلب األول:
 بغيِر الظرف. ينفيضاتعلُة منِع الفصِل بين الم

 نص المسألة:
ٍو,  إجٚتاع  نأَّه  ال دياا  لى  ما هكا  كال»قاؿ الرماين:  ُد ًِ  ره٫تنا   ٬تزُي هذاا ميط
 انأخفش من قزل :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً زىجه و   فػىزىجىٍجتػيهى
 

 ,ُهُىجه اٍلاىىيػػػػػػػػػػززى أىًة مىػػػػػػػػػػزىارىة 
 

ٍه من النحزدُت إال انأخفش   كذز لنٍ  قبيحه شاذ  فال ,ِهنأفه ذاا ال ٬تيز  أح
 دياا  لىي .

  ١تها ضطيف يف الظهرؼ الفصلي إُت اٞتاه كاَّركه  كمل دكن إطٍ كإ٪تا مل ٬تيز نأَّه 
 الضهطًف إال االمتناع  امتنع يف غَت الظهرؼ  فىم ٬تيز يف الشٍّطر كال يف غَتً .

ٍُّ إ  فصالن  كرليلي  كجاُ الفصلي إالظرؼ يف الشٍّطر خاص ن  نأفه الظهرؼى ال ديطت
ا,  ككالك: هما ذلك: أَّ  ال ديفرهؽ إ  إُت اسًم  ٍن ُد هإفه, كإينها  فتازؿ: هإفه يف الٍاًه 

ٍه منِىانا,  كال ٬تُز يف غَت الظهرؼ  كإ٪تا جاُ في  لكثرتً  كاشت الً  لى   ُد اليزـي 
 .,ّه«ا١تطٌت

 

                                                           

ُج الاىزز أة مزارة,  البيت من  ,ُه ٣تزكء الكامل  كمل ألثر ل  لى  َّسب   كالشاذٍ في  قزل : ه
 حيث فصل إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  إا١تفطزؿ إ  هالاىزز,.

  ٖٓٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ّْٕ  اإلَّصاؼ ز َْٔ/ِكذز من شزاذٍ: ا٠تصائص 
  .ُْٓ/ْ  ا٠تزاَّ  ِٓائتالؼ النصرة ز 

  ُت  نأف الكزفيُت ٬تيزكف ذلك ك ا سيتضح الحانا.داصٍ من البصرد ,ِه
 .ِْٓ-ِْْ: ر. شيب  ز الرماين إتحايقشرح  ,ّه
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 اعتالل الرماني:
درل الرماين أَّ  ال ٬تزُي الفصلي إُت ا١تضاًؼ كا١تضاًؼ إلي  إال إالظهرؼ يف ضركهة 

  كٯتتنعي الفصلي إينه ا إغَت الظهرؼ مِىانا  كالتله ًل ا ذذب إلي  إطىهتُت  انأيكىل: الشٍّطر
 يف جزاُ الفصل إالظرؼ  كالثاَّي ي: يف امتناع الفصل إغَت الظرؼ.

فأمها الطى ي انأكىل: فه  أفه الظرؼى ديتس هحي في   كذلك لكثرت   كلٍـً تغيَتً  لى طٌت  
 ٓتالؼ غَت .
كرليلي ضطًف  أَّ  ال -١تها كاف الفصلي إالظرؼ ضطيفنا طى ي الثاَّي : فه  أَّه  كأمها ال

كاف الفصلي ٔتا ركف الظهرًؼ ٦تتنطنا ًمن إاًب أىكىل  نأَّه  ليس    -٬تُز إاله يف ضركهة الشطر
 إطٍ الضهطف إاله االمتناع.

  المناقشة والموازنة: 
قٍ صاها إالًتكيب اإلضايف ٔتنزلً  الكى ً  من ا١تطىزـً أفه ا١تضاؼى كا١تضاؼى إلي  

الزاحٍة  فا١تضاؼ إلي  دتنزهؿي من الكى   منزل ى اٞتزء  فهز من ٘تام   كذلك لزقزل  مزقعى 
التنزدن  فالايا ي أاله ديفصىل إينه ا إال لى  سبيل الضهركهة
 .,ُه

 أف ديضِره إلي  لاا الترب كثَته من النحاة الفصلى إينه ا ًمن الىهحًن الابيح  إال
 : ُرار اٞتزءاف اتٍّصاالن  قًزمى قػيٍبحي الفصًل »شالر  قاؿ اإني جٍتٍّ كلى  اٞت ى  فكيىه ا ا

 . ,ِه«إينه ا
كقٍ أخا الرماين ُّاا انأصل  كهأل أَّ  ال ٬تزُي الفصلي إينه ا مِىانا  كاستثٌت من 

كثرًة ٣ت ء الظهرؼ  ذلك: الفصلى إالظهرؼ يف ضركهة الشٍّطر فاط  ميطىالن لالك إ
ٍُّ فاصالن حايايًّا  كمع ذلك فجفٍّ الفصلى إ  ضطيفه   كاشت الً  لى  ا١تطٌت  أم أَّ  ال ديط
كماتصىره لى  ضركهة الشٍّطر فاط  فال دكزف يف سط  الكالـ  أمها غَتي الظهرؼ فال ٬تزُي 

  كثرت   امتنع في ا الفصلي إ  مِىانا  كالطى ي يف ذلك أَّ  ١تا ضطيف الفصلي إالظهرؼ لى
 سزا .

                                                           

 .ِّٕ/ُ  شرح التصردح ٖٖٗ  البسيط ز ُِْٖدنظر: االهتشاؼ ز  ,ُه
 .َّٗ/ِا٠تصائص  ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٛ 

  فاٍ ,ُهكما ذذب إلي  الرماين يف ذا  ا١تسأل  مزافقه ١تاذب سيبزد  كالبصردُت
ذذبزا إىل أفه الفصلى إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  ال دكزف إال إالظهرؼ أك اٞتاه كاَّركه  

ضاؼى كا١تضاؼى أمها ما سزا٫تا فال ٬تُز الفصلي إ  مِىانا  كلىهتيهم يف ذلك ذ  أفه ا١ت
إلي  كالشه ء الزاحٍ  ال ٬تُز الفصلي إينه ا  كاستثنزا من ذلك الفصلى إالظهرؼ كحرًؼ 

كإف مل »اٞتر  كذلك لكثرًة ٣تيئه ا يف الكالـ  كأهن ا لى  َّيه  التأخَت  قاؿ سيبزد : 
ٍو  نأَّهك ال تفصل إُت اٞتاه كاَّركه   ُد نأَّه  راخله يف تينزٍّف مل ٬تيز: ذاا ميطِ  ره٫تنا 

   فسيبزد  درل أفه ا١تضاؼ إلي  جزء من ا١تضاؼ  فال ديفصل إينه ا.,ِه«االسم
كقا  ا١تربري ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  لى  الطامل كمط زل   يف الفصل إينه ا 

ال ديفصلي إُت ا١تضاًؼ كا١تضاًؼ إلي  إال أٍف ديضِره شالره  فيفصل »إالظرؼ  فااؿ: 
  نأفه الظرؼى ال دفًصل إُت الطامل كا١تط زؿ في   تازؿ: إفه يف إالظركؼ كما أشبهها

ا قائمه  ٍن ُد ا  كإفه اليـز  ٍن ُد ٍُّ فاصالن حاياينا.,ّه«الٍاه     كمطٌت كالًم : أفه الظهرؼى  ال ديط
 : كالفصلي إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  إالظرًؼ كحرًؼ اٞتر قبيحه  »كقاؿ اإن جٍتٍّ

 . ,ْه«لشهالركثَت  كلكن  من ضركهة ا
كال تفًصلي الطربي إُت ا١تضاؼ »ككافاهم اإني أة الرإيع يف ذلك حيث قاؿ: 
 .,ٓه«كا١تضاؼ إلي  إال إالظهرؼ كاَّركًه يف ضركهة الشهطر

فالبصردزف كمن كافاهم ال داًصركف الفصلى إُت ا١تتضادفُت لى  الظهرؼ كحرًؼ 
شٍّطر  كلطله ذاا ذز ا١تاصزري من اٞتر فحٍسب  إل كداًصركَّ  كالك لى  ضركهة ال

ٍه من النحزدُت إاله انأخفش»قزل :    فهز يف لباهت  ذا  دشَت إىل «نأفه ذاا ال ٬تيزي  أح
ُي ذلك  ك ا سيأيت الحانا.  البصردُت  نأفه ا١تنازؿى لن الكزفيُت جزا

                                                           

  ُٓ  ائتالؼ النصرة ز ّْٕ  اإلَّصاؼ ّٕٔ/ْ  ا١تاتضب ُٕٓ/ُدنظر: الكتاب  ,ُه
 .ُْٕ/ِشرح انأمشزين 

 .ُٕٓ/ُالكتاب  ,ِه
 .ّٕٔ/ْا١تاتضب  ,ّه
 .َْْ/ِا٠تضائص  ,ْه
 .ٖٖٗالبسيط ز  ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٖٔٛ 

 كمن الشهزاذٍ اليت استشهٍ ُّا البصردزف قزؿ الشالر:
ػػ ػػاتًيلى ه  مىػػا ًاٍسػػتػىٍطبػىرىتٍ  ٍى ا هىأىٍت سى

 

ػػػػػػا  مىهى لًىهػػػػػػً  رىهُّ اليػىػػػػػػٍزـى مىػػػػػػٍن الى
 ,ُه

 

.  حيث فصل الشالري إُت ا١تتضادفُت إالظرؼ  نأفه التاٍدر:  رىهُّ مىن المىها اليـز
 ككالك قزؿ الشالر:

 كى ىا خيطه اٍلًكتىػابي إكىػفٍّ دػىٍزمنػا
 

ػػػػػػػػزًرمر دػياىػػػػػػػػاًهبي أىٍك ديزًدػػػػػػػػلي   دػىهي
 ,ِه

 

 ه ا إالظرؼ كالك  نأفه التاٍدر في : ًإكفٍّ دهزًرمر دزمنا.حيث فصل إين
 كمن ذا  الشزاذٍ أدضنا قزؿي الشالر:

ػػػزىا يف اٟتىػػػٍرًب مىػػػٍن ال٫تيىػػػ ػػػا لىػػػ ي ا أىخى   أىخى
 

ا  لىا٫تي ٍى ػػػػػػزىةن فىػػػػػػ ػػػػػػاؼى دػىٍزمنػػػػػػا َّػىبػٍ  ,ّهًإذىا خى
 

يف حيث فصل إُت ا١تتضادفُت ْترؼ اٞتر  كالتاٍدر: ٫تا أخىزا مىن ال أخا ل  
 اٟترب.

 أمها ما سزل الظهرؼ كحرؼ اٞتر فاٍ إا  لى  انأصل  كذز ا١تنع.  
أمها الكزفيزف فاٍ ذذبزا إىل أَّ  ٬تزُي الفصلي إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  إغَت 
الظرؼ أك حرؼ اٞتر  يف ضركهة الشطر  كال دياتصىري يف ذلك لىيه ا  كالتىُّزا ١تا ذذبزا 

                                                           

مىا, اسمي جبلو إا٢تنٍ. ُِٖالبيت من السردع  كذز لط رك إن ق يئ   يف ردزاَّ  ز  ,ُه ٍى   كهسىاتًي
  .ُٖٔ/ّدنظر: مطجم البىٍاف 

  شرح ّْٗ   اإلَّصاؼ زّٕٕ/ْ  ا١تاتضب ُٖٕ/ُكذاا البيت من شزاذٍ: الكتاب 
 .َِ/ّا١تفصل 

 . ُٕٗ/ُالبيت من الزافر  كذز نأة حي  الن َتم  ك ا يف الكتاب  ,ِه
  شرح َُّ/ُ  شرح ا١تفصل ّْٗ  اإلَّصاؼ ز ّٕٕ/ْكذز من شزاذٍ: ا١تاتضب 

 .ٖٖٗ  البسيط ز ِّٕ/ِالتسهيل 
ٍهَّا إنت لىبػٍطىبى  الايس  يف الكتاب  ,ّه ٍي   كالنهزاره نأة َُٖ/ُالبيت من الِزدل  كذز منسزب ل

ُكق  ُّٓٔدٍ ز   .َُّٖ/ّ  كذز منسزبه كالك لطىٍ رىةى اٞتشط ي  يف شرح اٟت اس  لى ر
  شرح ُِ/ّ  شرح ا١تفصل َّٓ  اإلَّصاؼ ز َْٓ/ِكذز من شزاذٍ: ا٠تصائص 

 . ُّْٖ  االهتشاؼ ز َٖٗالكافي  الشافي  ز 
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ٔٛٗ 

 .,ُهإلي  إكثرة السه اع في 
 فاٍ كهر الفصلي إا١تفطزًؿ ك ا يف قزؿ الشالر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً زىجه و   فػىزىجىٍجتػيهى
 

 ,ِهُىجه اٍلاىىيػػػػػػػػػػززى أىة مىػػػػػػػػػػزىارىة 
 

إػػهالاىزز, كذز مفطزؿه  كليس  حيث فصلى الشالري إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي 
 ككالك كهر الفصل إينه ا إالفالل  ك ا يف قزؿ الشالر: رؼو كال حرًؼ جر ظإ

ػػػػػفىتٍ ٘تىيػػػػػ ٍٍ شى  رُّ لىىػػػػػ  مػػػػػا تىٍسػػػػػتىً رُّ كقىػػػػػ
 

ٍي   ٍيكهًذاغىالئًػػلى لىبػػػ  ,ّهالاىيًس ًمٍنهػػػا صيػػػ
 

ٍي الايس منها  ففصل إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ  كالتاٍدر: شفىت غالئلي صٍكهًذا لب
 إلي  إالفالل.

 ككهر الفصل إينه ا إالفطل  ك ا يف قزؿ الشالر:
ًتهػػا ٍى خىػطه إػىٍهجى  فىأٍصػبىحىٍت إػىٍطػػ

 

ػػػػػأىفه   قػىٍفػػػػػرنا هيسيػػػػػزميها قػىىى ػػػػػا كى
 ,ْه

 

كالتاٍدر: فأصبحت قفرنا إطٍ ُّجًتها  كأفه قى نا خطه هٍٝتىها  ففصل إُت ا١تضاؼ 
 هإطٍ, كا١تضاؼ إلي  هُّجًتها, إالفطل هخطه,.

ذاا غالـي كاً "ككهر الفصل إينه ا إالاسم  ك ا حك  الكسائ  لن الطرب: 
ٍو  َى الطرب دازؿ:   كحك  أإز لبيٍة قاؿ: ٝت,ٓه"ُد إفه الشاةى لتىٍجتػىرُّ فتىٍس ىعي "طتي إط

                                                           

  شرح التصردح ُٓرة ز   ائتالؼ النصّْٕدنظر هأم الكزفيُت يف: اإلَّصاؼ ز  ,ُه
 . ّّْ/ِ  ا٢ت ع ِّٕ/ُ

 .ُِٖ, سبق ٗتردج ذاا البيت صفح  ِه
 البيت من الِزدل  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ّه

  شرح َّاظر اٞتيش ز ُٗٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ّْٕكذز من شزاذٍ: اإلَّصاؼ ز 
 .َْٓ/ِ  ا٠تزاَّ  َِّٔ

 البيت من ا١تنسرح  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ْه
 . ُْٖ/ْ  ا٠تزاَّ  ّْٖ  اإلَّصاؼ ز ّّٗ/ُكذز من شزاذٍ: ا٠تصائص 

  شرح ُْٖٓ  االهتشاؼ ز ّٗٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ّْٖدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ٓه
 .ّْٕ/ُالتصردح 
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ٔٛ٘ 

 .,ُهصزتى كاً هإػػٍّها"
ٍي الارهاء السبط    من ,ِهكأذمُّ ذا  الشزاذٍ ما جاء يف قراءة اإًن لامر كذز أح

َوَكَذلَِك ُزّيَِن مَِكثرٍِي الفصل إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  إا١تفطزؿ  كذلك يف قزل  تطاىل: ﴿
 ْ ََكئِهمْ ُمْْشِكنَِي َقتُْل ِمَن ال ْوََلَدهْم ُُشَ

َ
  كالٌتاٍدر: قتلي شركاًئهم أكالرىذم  ففصلى ,ّه﴾أ

 إا١تفطزًؿ إُت ا١تضاًؼ كا١تضاًؼ إلي .

ًٍ كغَتًذا جطىىت الكزفيُت ٬تيزكف الفصلى إُت ا١تتضادفُت إغَت  كلُّ ذا  الشزاذ
 فصلي إغَت٫تا.الظهرؼ كحرؼ اٞتر يف ضركهة الشطر  حيث تنزهع فيها ال

إال أفه البصردُت هرُّكا ذا  الشزاذٍ كأَّكركذا  كططنزا يف إطضها  لى  النحز 
 التايل:

ٍي الشٍّطرد :  أكال: الشهزاذ
ٍى  الكزفيزف مع ًقىهت  فجَّه  ال ديطرؼي قائىي   فال ٬تُز    قاؿ البصردزف: إفه ما أَّش

 االحتجاج إ .
 :: حكاد ي الكسائ  كأة لبيٍةثاَّيان 

ُائٍة  قالزا: كأمها ما حكا  الكسائ  كأإز لبيٍة  فج٪تا جاء ذلك يف الي ُت  كالي ُتي 
تجُّ ُّا.  يف الكالـ  حيث تاع يف غًَت مزقًطها  كلالك تيس ه  لغزنا  فال ٭تي

 : قراءةي اإًن لامر:ثالثان 
 هره البصردزف قراءةى اإًن لامر  لثالثً  أكج :

 ال دازلزف ٔتزجبها  نأفه اإلٚتاع كاقع لى  امتناع الفصل الزج ي انأكؿ: أفه الكزفيُت
إُت ا١تتضادفُت إا١تفطزؿ يف غَت ضركهة الشٍّطر  كالارآفي ليس في  ضركهة  فيساط 

                                                           

  شرح ُْٖٓ  االهتشاؼ ز ْٗٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ّْٖدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ُه
 .ُْٖ/ِانأمشزين 

 .ُِّ/ْ  البحر ايط ِّٔ/ِدنظر: النشر  ,ِه
 .ُّٕسزهة انأَّطاـ آد   ,ّه
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 االحتجاج ُّا.
كالزج  الثاين: أفه الارآفى ذز أفصحي الكالـ  كيف كقزع اإلٚتاع لى  خالف  رليله 

 لى  ضطف الاراءة.
الث: فااؿ البصردزف: إ٪تا رلا اإنى لامر إىل ذا  الاراءة أَّه  هأل يف أما الزج ي الث

مصاحف أذًل الشهاـ هشركاًئهم, مكتزإنا إالياء  ككج ي إثبات الياء: جىرُّ هشركاًئهم, لى  
البٍؿ من أكالًرذم  كجٍطلي أكالًرذم الشركاءى  نأفه أكالرى النا  شركاءي آإاًئهم يف أحزا٢ًتم 

كمصاحفي أذًل الطراؽ كاٟتجاُ هشركاؤيذم, إالزاك  فٍؿه لى  صح  ما ذذبنا كأمزا٢ًتم  
 .,ُهإلي 

ذاا ما ذذب إلي  كلُّ فردقو يف ذا  ا١تسأل   كلكلر منه ا التالالتي  كأرلهت   ككالك 
هركري  لى  الفردق اآلخر  لى  النحز الام دطًضٍ ما ذذب إلي   كالام دتهضح يل ٦تها 

ردُت كالكزفيُت متهًفازف لى  أفه الفصل إُت ا١تتضادفُت ديطتربي من ضركهات سبق أفه البص
الشٍّطر  كأَّه  ال دكزف يف سط  الكالـ  كلكنهم اختىفزا يف الفصًل إينه ا إغَت الظرؼ 
كَّ  من ضركهات الشٍّطر  أمها البصردزف فينكركَّ   ٍُّ كحرؼ اٞتر  فالكزفيزف ٬تيزكَّ  كدط

 كدرركَّ .
َى ا١تتأخردن كاإًن مالك  كأة حياف  كاإًن ذشاـ كغَتًذم  قٍ أجاركا إال أفه   إط

ق  كالصهزاب  كذلك إطٍما َّظركا إىل انأرله  اليت  ٍٍّ يف ٖتردر ذا  ا١تسأل   كٖترهكا فيها ال
كهر فيها الفصلي إُت ا١تتضادفُت  كٚتطزا فيها إُت قزهة الايا  كالتباًه الس اع
 . ,ِه

 ذلك أكضحى تفصيالن  كأحسنى ترتيبنا  حيث قسهم مسائلى ككاف اإني ذشاـ يف
الفصل إُت ا١تتضادفُت إىل قس ُت: قسمه: ٬تزُي الفصلي إ  يف سط  الكالـ  كقسمه: ال 

 ٬تزُي إال يف الضركهة الشطرد .
ُلم كثَته من النهحزدُت أٌَّ  ال ديفصىل إُت ا١تتضادفُت إاله يف »قاؿ اإن ذشاـ: 

                                                           

  ائتالؼ النصرة ز ُّٓ-َّٓدنظر يف هركر البصردُت لى  الكزفيُت: اإلَّصاؼ ز  ,ُه
ّٓ-ْٓ. 

  ُٕٕ/ّ  أكضح ا١تسالك ٖٕٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ِِٕ/ِدنظر: شرح التسهيل  ,ِه
 . ُِْٖاالهتشاؼ ز 
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أفه مسائلى الفصل سىبعه  منها ثالثه جائزةه يف السهط   كأهإعه جائزةه  الشٍّطر  كاٟتقُّ 
 .,ُه«لىضهركهة
َعِة كما ذكرها ابُن هشام فهي كالتالي:   فالمسائُل الّثالُث الجائزُة في السَّ

ٍى المسألة األولى : أف دكزفى ا١تضاؼي مصٍهنا كا١تضاؼي إلي  فالىى   كالفاصلي أح
 شيئُت:
َوَكَذلَِك ُزّيَِن مَِكثرٍِي ِمَن الُْمْْشِكنَِي ﴿زؿي ا١تضاؼ  كاراءًة اإًن لامر: أح٫ٍتا: مفط 

ََكئِهمْ  ْوََلَدهْم ُُشَ
َ
  كالٌتاٍدر: قتلي شركاًئهم أكالرىذم  ففصلى إا١تفطزؿ إُت ,ِه﴾َقتُْل أ

 ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي .

ا لن   نأهنا كأقزل انأرله  لى  ذلك: قراءةي اإًن لامر  هض  »قاؿ اإني مالك: 
ثاإت ه إالتزاتر  كمٍطزيكهةه إىل مزثزؽو إطرإيهًت   قبل الًطىم إأَّه  من كباه التاإطُت  كمن الادن 

ٍىل ُّم يف الفصاح   .,ّه«ديات
كٕتزدزي ما قرأى إ  يف قيا  النهحز قًزمٌّ  كذلك أهنا قراءةه اشت ىت لى  »مث قاؿ: 

ًخىي  إُت لامىها ا١تضاؼ إىل  .,ْه« ما ذز فاللفصلو دٍي
كال التفاتى إىل قزؿ الز٥تشرم: "إفه »كقاؿ أإز حياف مٍافطنا لن ذا  الاراءة: 

ا مرركرنا   جن الفصلى إينه ا فش ءه لز كاف يف مكاًف الضهركهاًت كذز الشهطر لكاف ٝتى
  كألجبي لطج  ر ضطيفو يف ,ٓهفكيف إ  يف الارآًف ا١تطًجز  ٟتيسًن َّظً   كجزالًت ؟"

َو  قراءةن متزاترةن مزجزره َّظَتيذا يف لساف الطرب  يف ال نحز  دررُّ لى  لرةر صردحو ٤تىٍ
 . ,ٔه«غَت ما إيت

                                                           

 .ُٕٕ/ّأكضح ا١تسالك  ,ُه
 .ُّٕزهة انأَّطاـ آد  س ,ِه
 .ِٕٕ-ِٕٔ/ِشرح التسهيل  ,ّه
 ا١ترجع الساإق. ,ْه
 .ِْ/ِالكشاؼ  ,ٓه
 .ِِّ/ْالبحر ايط  ,ٔه
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َّطم  كك ا قاؿ أإز حياف فجفه ٢تا  الاراءة َّظائري من الشهزاذٍ الشطرد   ف ن ذلك 
 قزؿ الشهالر:

ُمٍّ الػػػػػػػػػػ ىراًتًع ملٍى تػىػػػػػػػػػريعٍ  ِيٍفػػػػػػػػػنى ًْتهػػػػػػػػػز  دى
 

نىػػاًئنً إػىزىاًردػػً  ًمػػٍن    ,ُهقػىػػرًٍع الًاًسػػ ه الكى
 

كالتاٍدر في : من قرًع الكنائًن الاس ه  ففصلى إُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إلي  إا١تفطزؿ 
إ   كدرل اإني مالك أفه الام حسهن ذاا الفصل ثالث ي أمزه
 :,ِه

 انأمر انأكؿ: كزفي الفاصًل فضى ن  فجفه ذلك مسزٍّغه لطٍـ االلتٍاًر إ .
 : كزَّي  غَتى أجن ي لتطىٍّا  إا١تضاؼ.كانأمر الثاين

ٍُّـً  هي التا ٍه هى التأخَت من أجل أفه ا١تضاؼى إلي  ما ٍه أما انأمر الثالث: فهز كزَّي  ما
 ٔتياتضى  الفالىيً  ا١تطنزد .

ًَ الطرب: هتػىٍرؾي دزمنا  كالشه ء اآلخر: أف دكزفى الفاصلي ظرؼى ا١تضاؼ  كازًؿ إط
يف هىراذا,َّفًسك كذزاذا  سٍط ه ٢تا 

,  ,ّه , إىل هَّػىٍفًسكى   حيث أيضيف ا١تصٍه هتػىٍرؾي
 كفيًصل إينه ا إالظهرؼ هدزمنا,.

فيًصل يف االختياه إالظهرؼ  فطيًىم أفه مثىى  ال حٍجره لى  ا١تتكىم »قاؿ اإني مالك: 
 . ,ْه«إ  َّاظ نا أك َّاثرنا

ضاؼي إلي  كا١ت -اسم فالل :أم-: أف دكزفى ا١تضاؼي كصفنا المسألة الثانية
ٍى ثالثً  أشياء:  مفطزلى   كالفاصلي أح

ٍى ي هههه  :,ٓهانأكؿ: مفطزلي  الثاين  كاراءة إطَ الٌسىف ه الٌى ى ٥تيًٍىفى كىٍل فىالى ٖتىًٍسَبى

                                                           

 .ْٖٔالبيت من الِزدل  كذز لىِرماح يف ردزاَّ  ز  ,ُه
  شرح ِٕٕ/ِ  شرح التسهيل ّْٕ  اإلَّصاؼ ز َْٔ/ِكذز من شزاذٍ: ا٠تصائص 

  .ِّّٔازالٍ ز   ٘تهيٍ الٖٓٗالكافي  الشافي  ز 
 .ِٕٕ/ِدنظر: شرح التسهيل  ,ِه
 . َُٖ/ّ  أكضح ا١تسالك ِٕٔ/ِدنظر: شرح التسهيل  ,ّه
 . ِّٕ/ِشرح التسهيل  ,ْه
 .ِٖٕ/ِ  شرح التسهيل ِّٕ/ٓ  البحر ايط ّْٖ/ِدنظر: الكشاؼ  ,ٓه
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ٍى ي,. ,ُه,,,,هيسيًى ً  , ك ههيسيًىً , إا١تفطزؿ كذز هكىٍل     ففصلى إُت ه٥تيًٍىفى
 كمن  قزؿي الٌشالر:
 دػىؤيمُّػػػػػكى إًػػػػػالغىٌتى  مىػػػػػا ُىاؿى دػيػػػػػٍزًقني مىػػػػػنٍ 

 

كًسػػػػػزىاؾى مىػػػػػاًَّعي فىٍضػػػػػىى ي الػػػػػػ يٍحتىاجً  
 ,ِه

 

 كالثاين: أف دكزفى الفاصلي ظرؼى ا١تضاؼ  كازؿ الشالر:
حىيًت  ٍٍ ػػػػزفي كىًمػػػػ  فىرًٍشػػػػٍت ٓتىػػػػٍَتو ال أىكي

 

ناًحػػًت دىزمنػػا صىػػٍبرةو ًإطىًسػػيلً   كى
 ,ّه

 

 كا١تضاؼ إلي .تٌاٍدر : كناحًت صبرةو دزمان  ففصلى إالظهرًؼ إُت ا١تضاؼ 
كالثالث: أف دكزف الفاصلي جاهًّا ك٣تركهنا متطىانا إا١تضاؼ: كديىحىقي إالظهرًؼ 

ٍو  قاؿ  ىجركهي  يف جزاُ الفصًل إُت ا١تتضادفُت  إذ الظرؼي كاَّركهي ًمن كارو كاح
يف  ا١ت

هراء:  ٍه  . ,ْه,,,,َهْل أَنْ ُتْم تَارُِكوا ِلي َصاِحِبيههههحٍدث أىب ال
 زؿ الشالر:كمن  أدضنا ق

ػػػػػا ميصػػػػػاإػىرىةو  ىَّػػػػػتى ميٍطتىػػػػػاري يف ا٢تىٍيجى  نأى
 

دىٍصػػىى  ًُّىػػا كيػػلُّ مىػػٍن لىػػارىاؾى ًََّتىاَّػػا 
 ,ٓه

 

ففصل إُت همطتار, كهمصاإرة, إازل : ها٢تيجا,  كتاٍدر : كمطتاري مصاإرةو يف 
 ا٢تيجا. 

  كذاا النهزع من أحسًن الفصل  نأَّه  فصله ٔتط زًؿ ا١تضاؼ»قاؿ اإني مالك: 

                                                           

 .ْٕسزهة إإراذيم آد   ,ُه
 البيت من الكامل  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ِه

  شرح انأمشزين ُِٖ/ّ  أكضح ا١تسالك ٖٖٗشزاذٍ: شرح الكافي  الشافي  ز كذز من 
ِ/ُْٖ. 

 البيت من الِزدل  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ّه
  االهتشاؼ ز ُْٖ/ّ  أكضح ا١تسالك ِّٕ/ِكذز من شزاذٍ: شرح التسهيل 

 . ُْٖ/ِ. شرح انأمشزين ِّْ/ِ  ا٢ت ع ُِْٖ
 ,. ُّْٔإ   هقم هأخرج  البباهم  كتاب فضائل الصحا ,ْه
 البيت من البسيط  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ٓه

 .ّٖٔ/ِ  ا١تسالٍ ُِْٖ  االهتشاؼ ز ِّٕ/ِكذز من شزاذٍ: شرح التسهيل 
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 .   ,ُه«فكاف في  قزهةن  كذز جٍدره إأف ٬تزُى يف االختياه  كال ٮتتصه إاالضِراه
ٍو,   الثالثا١تسأل   ُد : أف دكزفى الفاصلي قىسى نا  حك  الًكسائ ُّ: هذاا غالـي كالٌىً  

ٍو كالٌىً   كحك  أإز لبيٍةى  ُد ُدٍ, إالاسم  كالٌتاٍدر: ذاا غالـ  ففصلى إُت هغالـ, كه
ا,  دردٍ: فتس عي ٝتالنا ل ًَ الطرب: هإٌف الٌشاةى لىتىٍجتػىرُّ فتس عي صزتى كالٌىً  هٍُّّ ن إط

ا كالٌى .  صزتى هٍُّّ
كانأهإع ا١تسائل الباقي  من السبع ٗتتصُّ إالشٍّطر  كال ٬تُز الفصلي ُّا يف اختياه 

 الكالـ:
  فالمسألة الرابعة:

ي
ٍي إ  مط زؿي غًَت ا١ت ضاًؼ  كدأيت ذ  الفصلي إانأجن يٍّ  كدياصى

 لى  ثالث صزه:
 الصزهة انأكىل: أف دكزف الفاصلي فالالن لغًَت ا١تضاًؼ  كازؿ انألش :

ـى كالًػػػػػػػػػػػػٍا ي إًػػػػػػػػػػػػ ً   أى٧ٍتىػػػػػػػػػػػػبى أىدهػػػػػػػػػػػػا
 

إٍذ ٧تىىػػػػػػػال ي فىػػػػػػػًنٍطمى مػػػػػػػا ٧تىىػػػػػػػال 
 ,ِه

 

فا١تضاؼي هأداـ ,  كا١تضاؼ إلي  هإذ ٧تال ,  كالفاصلي إينه ا هكالٍا ,  كذز فالل 
, الام ال   لىالق  ل  إا١تضاؼ  فهز أجن يٌّ من   نأَّه  مط زؿه لغَتً .هأ٧تبى

 كالصزهة الثاَّي : أف دكزف الفاصلي مفطزالن إ   كازؿ جردر:
ٍىل ا١تًٍسػزاؾى هًداىًتهػػا ػا َّىػػ  تىسػًا  ًاٍمًتيىاحن

 

يٍزَّىػػػػً  الرهصىػػػػفي  
ك ػػػػا تىضىػػػػ هنى مػػػػاءى ا١ت

 ,ّه
 

ٍىل هداىًتها ا١تًسزاؾى  فػ ٍر الثنُت  كفالىي   كالٌتاٍدر: تىسًا  َّ هتسا , مضاهع ميتط
الض َت  كهٍَّل, مفطزلي  انأكهؿ  كذز مضاؼ  كها١تسزاؾ, مفطزلي  الثاين  كههداتها, 

                                                           

 .ِّٕ/ِشرح التسهيل  ,ُه
 .ُٕٓالبيت من ا١تنسرح  كذز لأللش  يف ردزاَّ  ز  ,ِه

  الشافي  ز   شرح الكافيِْٕ/ِ  شرح التسهيل ُِٓ/ُكذز من شزاذٍ: اتسب 
 . ّْْ/ِ  ا٢ت ع ُٖٔ/ّ  أكضح ا١تسالك ُٗٗ

 .َّٓالبيت من البسيط  كذز ٞتردر يف ردزاَّ  ز  ,ّه
  أكضح ا١تسالك ٖٗٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ِْٕ/ِكذز من شزاذٍ: شرح التسهيل 

  .ِّْ/ِ  ا٢ت ع ُّْٖ  االهتشاؼ ز ُٕٖ/ّ
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مضاؼه إلي   كقٍ فيًصل إُت ا١تضاؼ هٍَّل, كا١تضاؼ إلي  ههداًتها, إا١تفطزؿ الثاين 
كإف كاف لامىيه ا ها١تسزاؾ,  كذز أجن يٌّ من ا١تضاؼ هٍَّل, نأَّه  ليس مط زالن ل   

ا.  ٍن  كاح
   كازؿ الشالر:أجنبيان  كالصزهة الثالث : أف دكزفى الفاصلي ظرفنا

 ك ا خيطه الكتػابي إكىػفٍّ دػىٍزمنػا
 

ػػػػػػػػػزرمر دياػػػػػػػػػاهبي أك ديزدػػػػػػػػػلي   دػىهي
 ,ُه

 

, كا١تضاؼي إلي : هدىهزرمر,  فصل  كالٌتاٍدر: إكفٍّ دهزرمر  فا١تضاؼ: هكىفٍّ
,  نأٌَّ  غَتي مط زؿو ل   إل ذز إينه ا الظهرؼي هدزمنا,  ك  ذز أجن يٌّ من ا١تضاؼ هكىفر
 مط زؿه لىفطل هخيطه,.
 ك٨تز  قزؿي الشالر:

ٍى ػٌ ١تػػػػػ ػػػػػاتًي  مػػػػػا ًاٍسػػػػػتػىٍطبػىرىتٍ  ا هىأىٍت سى
 

لًىهػػػػػػػػً  رىهُّ اليػػػػػػػػزـى مىػػػػػػػػٍن المىهػػػػػػػػا 
 ,ِه

 

 انأصل: لًىهً  رىهُّ مىٍن الىمىها اليػىٍزـى.
 ضاًؼ  كازًؿ الٌشالر:الفصلي إفالل ا١ت والمسألة الخامسة:

ػػػزىل ًمػػػن ًطػػػبر   مىػػػا إٍف هىأىٍدنػػػا لًٍىهى
 

ٍه صىػػبر   ًٍٍمنا قػىٍهػػرى كىٍجػػ كالى لىػػ
 ,ّه

 

ٍه, فاللي ا١تضاؼ. ,  كالفاصلي: هكىٍج ,  كا١تضاؼي إلي : هصىبر : هقػىٍهرى  فا١تضاؼي
  إن أة سفياف الفصلي إنطًت ا١تضاؼ  كازًؿ الشالر ١تطاكد والمسألة السادسة:

 :ٌى  لن هض  ال
ػػػػػػػػيػٍفى  يػػػػػػػػراًرمُّ سى

ٍٍ إىػػػػػػػػله ا١ت إىػاًطًح طىالًػبً   ٧تىىػػػػػػػػٍزتى كىقىػػػػػػػػ ًِ انأى ػٍي ًمٍن اٍإًن أىًة شى
 ,ْه

                                                           

 .ُٖٓ , تاٍـ ذكر ذاا البيت زُه
 .ُٖٓ البيت ز , تاٍـ ذكر ذااِه
 البيت من الرجز  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ّه

  أكضح ا١تسالك ّٗٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ِْٕ/ِكذز من شزاذٍ: شرح التسهيل 
 . ُِْ/ِ  شرح انأمشزين َّٕ/ِ  ا١تسالٍ َُٗ/ّ

ع البيت من الِزدل  كَّسب كالك إىل مطاكد  إن أة سفياف هض  ا لن   يف الٍهه الىزام ,ْه
 .ّٕٕ/ُ  كشرح التصردح ٕٔ/ِ

= 
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ًِ انأإاطح,  ذز َّطته  : هأة,  كا١تضاؼي إلي : هطالب,  كالفاصلي: هشي فا١تضاؼي
ًِ انأإاطح.  لى ضاؼ  كالٌتاٍدر: ًمن اإًن أة طالًب شي

 ٌنٍاًء  كازؿ الٌشالر:الفصلي إال والمسألة السابعة:
 كػػػػػػػػأٌف إًػػػػػػػػٍرذىٍكفى أإػػػػػػػػا ًلصىػػػػػػػػاـً 

 

ـً   ٍو ًٛتػػػػػػاهه ريؽه إالىٍّجػػػػػػا ُىدٍػػػػػػ
 ,ُه

 

: هإرذكف,   ٍو دا أإا لصاـ  ٛتاهه ريؽه إالىٍّجاـً  فا١تضاؼي ُد انأصلي: كأٌف إرذكفى 
., ُدٍ,  كالفاصلي إينه ا: الٌنٍاءي هأإا لصاـو  كا١تضاؼي إلي : ه

يف مسائل الفصل إُت ا١تتضادفُت  كلطى  اقتصر لى  ذا  ٚتى  ما ذكر  اإن ذشاـ 
ا١تشهزه منها  نأَّ  إا  منها مسألتاف  انأيكىل ذكرذا اإن مالك يف شرح التسهيل  

 كذ :
الفصلي إفطلو ميىغى 
 : كازؿ الشالر:,ِه

ىُّػػػػػػػػٍزا  إًػػػػػػػػأىمٍّ تػىػػػػػػػػرىاذيمي انأىهىًضػػػػػػػػٍُتى حى
 

ػػػػػػاها  ػػػػػػفيزا الًكفى إىراًف أىـٍ لىسى ٍه أىأىلػػػػػػ
 ,ّه

 

يىغى  هتراذم,  إُت ا١تضاًؼ كالتا
ٍدر: إأمٍّ انأهىضُتى تراذم حىُّزا  ففصلى إالفطًل ا١ت

 هأٌم, كا١تضاًؼ إلي  هانأهىضُت,.
الام دستايم ا١تطٌت ا١تراري إٍكًَّ   كليس ا١ترار  :كدياصىٍ إالفطل الػ يىغى  ذنا: أم

                                                                 
= 

  أكضح ا١تسالك َٗٗ  شرح الكافي  الشافي  ز ِٕٓ/ِكالبيت من شزاذٍ: شرح التسهيل 
 . ّّْ/ِ  ا٢ت ع ُْْٖ  االهتشاؼ ز ُّٗ/ّ

 البيت من الرجز  كمل ألثر لى  قائى . ,ُه
  شرح الكافي  الشافي  ز ِٕٓ/ِ  شرح التسهيل َْْ/ِكذز من شزاذٍ: ا٠تصائص 

 .ّّْ/ِ  ا٢ت ع ُٓٗ/ّأكضح ا١تسالك   ّٗٗ
 .ِٕٔ/ِدنظر: شرح التسهيل  ,ِه
 البيت من الزافر  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ّه

  ِٕٕ/ِ  شفاء الطىيل ُْٖٓ  االهتشاؼ ز ِٕٔ/ِكذز من شزاذٍ: شرح التسهيل 
 . ِِّٔ  ٘تهيٍ الازالٍ ز ِّٕ/ِا١تسالٍ 



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٜٖٔ 

 .     ,ُهك٫تا: الض َت كحىُّزا ا١تىغى  إا١تطٌت ا١تصِىح  نأفه هترل, يف البيت لامله يف ا١تفطزلُت
 كالثاَّي : الفصلي إا١تفطزًؿ نأجى   كمن  قزؿي الشالر:

ػػػٍرأىةن كىٍقػػػًت ا٢تىػػػزىاًرم  ميطػػػاًكري جي
 

ػػػػله لىبيػػػػز ي   أَّهػػػػ ي هىجي ػػػػمُّ كى أىشى
 ,ِه

 

كا١تطٌت: مطاكري كقًت ا٢تزارم جرأةن  ففصلى إُت ا١تضاًؼ همطاكر,  كا١تضاًؼ إلي  
 جى  هجرأةن,. ها٢تزارم, إا١تفطزًؿ نأ

كإطٍ لرض ذا  ا١تسأل   كمن خالؿ النظر يف أقزاؿ ا١تتأخردن كأرلهتهم  أجٍ 
ًة مسزغن النهفسى ٘تيل إىل ترجيح ما ذذبزا إلي   مي  ٍه    كذ : سزغاتا ٢تاا ا١تيل إط

ًٍ ذا  ا١تسأل   كأخايذا يف لًُت االلتباه. : استاصاؤيذم نأغىًب شزاذ  أكهالن
ـي التطصًُّب نأمر من ا١تااذب فيها.ثاَّيىا: ٕترُّرذم   يف اٟتيكم يف ذا  ا١تسأل   كلٍ

ا لن التهط يم كاإل٬تاُ ا١تبل.   ٍن  ثالثنا: حسني التفصيًل كالًتتيًب كاإلدضاًح  إطي
 

 

                                                           

 .ِِْ/ِدنظر: حاشي  الصباف  ,ُه
ُإيٍ الِائ  يف ردزاَّ  ز البيت من  ,ِه  .ٖٗالزافر  كذز نأة 

  شرح ّٖٕ/ُ  شرح التصردح ُْٖٓ  االهتشاؼ ز ّٕٕ/ْكذز من شزاذٍ: ا١تاتضب 
 .ّْٓ/ِ  ا٢ت ع ِِْ/ِانأمشزين 



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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 المطلب الثاني:
 علة امتناع )الَحَسِن وجٍه(

 نص المسألة:
نع ما ذز ل  كال ٕتزُي اإلضاف ي يف هاٟتىسىًن كجهن »قاؿ الرماين:  ا,  نأفه ذاا مل ٯتي

البته   فيىـز أٍف ديطزهضى ٦تها ميًنع  ذا  لى ي سيبزد 
  كفي  لى ه أخرل: كذز أفه اإلضاف ى ,ُه

الىفظي ى إذا كاَّت منافرةن لإلضافً  اٟتايايً  إأفه انأكهؿى مطرف ه كالثاين َّكرةه  فال ٬تُز ذلك 
ِهيبز أخباهو,  فأمها إذا  إاله أٍف دكزفى ميشبػههنا لإلضاف ً  اٟتايايً  ٔتطاقب  النزف  كاز٢ًتم: هال

 خرج لن ذاا فال ٬تزُي البته ى  نأَّه  منافره لإلضافً  اٟتايايً  من غَت شبى و داتض  جزاُى .
ُ  الفرهاءي  كقٍ أجا
لى  تاٍدر: هالام ذز حىسىني كج و,  كذاا ال دىـز  نأَّه   ,ِه
فىيس في  منافرةي اإلضافً  اٟتايايً  ك ا يف هاٟتىسىن كج و, مع أفه  إضاف ي َّكرةو إىل َّكرة 

 انألفى كالالـى ٔتنزل  التنزدن  فكأَّه  قٍ قاؿ اجت ع التنزدني كاإلضاف ي مع ا١تنافرة.
ٍي٫تا: أفه انألفى كالالـى ٔتنزل  التنزدن  كأفه انأكهؿى مطرف ه    فى ها اجت ع سبباف  أح

ٍٍّ ما ٬تبي لإلضافً  اٟتاياي   مل ٬تيٍز.كالثاين َّكرةه لى    ًض
ُ  الفرهاء  كإ٪تا ديتكىهم في  لى   كمع ذلك فجَّه  مل ديس ىٍع ش ءه ًمن ذاا الام أجا
ع كصىحه  كقٍ إيػهنها أَّه  منافره لألصزًؿ من غَت شبى و داتض   طردق الايا  لى  ما قٍ ٝتًي

 .,ّه«اٞتزاُى  ففسىٍ ٢تا  الطى 
 لرماني:اعتالل ا

 التله الرماين لى  لٍـ جزاُ هاٟتىسىًن كج و, إأهإًع لىل:
  كذ  لى ي رخزًؿ انألف كالالـ لى  الصٍّف  ,ْهالطى  انأيكىل: َّاىها لن سيبزد 

ا يف تاٍدر  ا١تشبهه  ا١تضاؼ: حيث إفه اإلضاف ى ال تكًسبيها تطردفنا كال ٗتصيصنا  نأهنه
                                                           

 . ََِ-ُٗٗ/ُ, دنظر: لكتاب ُه
 مل أقف لى  َّسب  ذاا الرأم إىل الفراء لنٍ غَت الرماين.  ,ِه
  .٤ْٖٔت ٍ شيب  ز  شرح الرماين إتحايق: ر. ,ّه
 .ََِ-ُٗٗ/ُدنظر: الكتاب  ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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النكرة  ك١تها احتاجت إىل تطردفو يف حُت تطاهه االَّفصاؿ  فا١تضاؼي ذنا يف حيكم 
التطردفي إاإلضاف  اقتضى  رخزؿى انألًف كالالـً لتطردًفها  فاإلضاف ي مل ٘تنٍطها رخزؿى 

 انألًف كالالـ.
َي  حيث إفه اإلضاف ى يف الصٍّف  ا١تشبهه  إضاف ه  أما الطى ي الثاَّي ي: فه  ا١تنافرةي كالتناق

فى ا أيلِيىت لفظى اإلضاف   مل ٬تيٍز أٍف دكزفى لفظيها منافرنا لإلضافً  لفظي ه ال حاياي   
 اٟتاياي   فالايا ي أٍف تضاؼى النكرةي إىل ا١تطرفً  كليس الطكس.

كذناؾ لى ه ثالث ه التله ُّا الرماين كذ : أفه انألفى كالالـى ٔتنزل  التنزدًن  فكأَّه  
 .,ُهلنٍ النحاة اجت ع التنزدني كاإلضاف ي  كذاا ٦تتنعه 

كهاإعي الطىًل اليت التله ُّا الرماينُّ يف امتناًع هاٟتىسىًن كج و, ذ  لٍـي كجزًر السه اع 
 يف تاٍدًر الفراء الساإق. 

                               المناقشة والموازنة: 
ٍهث الرماينُّ يف ذا  ا١تسأل  لن إضافً  ا١تطرفً  إىل النكرًة اَّركهًة  يف الصٍّف  ٖت

ٍٍّم يف التثني   ا١تشبهه   كمطٌت الصهفً  ا١تشبهه : كلُّ صف و أشبهىت اسمى الفالًل ا١تتط
ُم ن ال تنفكُّ لن مزصزفها  ٨تز: طزدًل  كاٞت ع  كالتاكًَت كالتأَّيًث  سزاءن كاَّت ال

ٍي كديفاىٍ  مثل: حى  ا ٦تها ديزج ُم و  ٔتطٌت أهنه سىًن الزجً   انأَّف  ككاسًع الفم  أك غَتى ال
 .,ِهكطاذًر الاىب

 كذ  قس اف: ًقسمه جائز  كًقسمه ٦تتنع.
فا١ت تنعي ذز كلُّ صف و ميطرهف و إانأراة هأؿ, أيضيفىت إىل اَّرهر منها  ٨تز: اٟتىسىًن 

كج و  كاٟتىسىًن كجً  أبو  كاٟتىسىًن كجًهً   كاٟتىسىًن كجً  أإي 
 .,ّه

أَّه  دتفاكت يف رهج  اٞتزاُ ما إُت قبيحو  أمها كلُّ ما سزل ذلك فجائز  إال 

                                                           

 .ّٕٔ/ُ  التصردح َُُٖ  االهتشاؼ ز ٓ/ِدنظر: انأصزؿ  ,ُه
 .ْ/ّ  شرح انأمشزين ْٓ/ِدنظر: التصردح  ,ِه
 ا١ترجطاف الساإااف. ,ّه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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 .,ُهكضطيفو  كحسىن
كحٍدثي الرماين يف ذا  ا١تسألً  لن الاسًم ا١ت تنع  ٨تز: اٟتىسىًن كج و  حيث درل 

 الرماين إامتناع اإلضافً  يف ذا  ا١تسألً  البته ى  كالتله لالك ا١تنع إأهإًع لىل:
ٖتٍث لن رخزؿ هأؿ, لى  ا١تضاؼ  الطى  انأكىل: َّاىها لن سيبزد   حُت  

كالىم أَّه  ليس يف الطرإي  مضاؼه دٍخلي لىي  انألفي كالالـي غَتى ا١تضاًؼ »حيث قاؿ: 
إىل ا١تطرفً  يف ذاا الباب  كذلك قزليك: هاٟتسىني الزجً ,  أرخىزا انألفى كالالـى لى  

ا  فاحتاج إىل ذلك حيث أ إىل مطرف و ال دكزفي ُّا مطرف ن  هحسىًن الزجً ,  نأَّه  مضاؼه  ٍن إ
 .,ِه«ميًنع ما دكزف يف مثًى  البته ى 

ذا  لى ي سيبزد  يف رخزؿ هأؿ, لى  ا١تضاؼ يف إاب الصٍّف  ا١تشبه   فاإلضاف ي 
إىل ا١تطرف  مل تيكًسب ا١تضاؼى تطردفنا  كإ٪تا ذ  إضاف ه لفظي ه ال حاياي   كحين ا احتاج 

رخزؿ هأؿ,  ذاا يف حاؿ اإلضاف  إىل مطرف   أمها  ا١تضاؼي إىل تطردفو مل دكن إيٌٍّ من
إذا َّيكٍّر ما إطٍ الصٍّف   كذز هكجهنا, فالزاجب في  النصبي  فتازؿ: هاٟتىسىني كجهنا,  
كٯتتنع جرُّذا إاإلضاف   نأفه هأؿ, ذنا تكزف ٔتنزل  التنزدن  فكأَّهك قىت: هحىسىنه 

 كجهنا,. 
الرماين يف منع إضافً  ا١تطرفً  إىل النكرة  فه  ا١تنافرةي  أما الطى ي الثاَّي  اليت التله ُّا

ما إُت اإلضافً  الىفظيً  يف ذاا الباب  كاإلضافً  اٟتايايً  _ أم ا١تطنزد  _ نأفه الايا ى 
ا كاَّت اإلضاف ي إىل ا١تطرف   كليس الطكس  ك١ت يف اإلضاف  اٟتاياي  داتض  إضاف ى النكرةً 

  ا١تطنزد  مل ٬تيٍز أٍف تأيتى لى  لكس أصًىهاالىفظي ي فرلنا لن اإلضاف
 . ,ّه

مزف منهم أكذا  الطى  اليت التله ُّا الرماين دكار ٬ت ع لىيها  ٍٍّ  ـالنحاة  سزاء ا١تتا
ٍٍّمُت: اإن السراج   قاؿ اإن السراج: ,ٓه  كالسَتايف,ْها١تتأخركف  فً  هن التله ُّا من ا١تتا

                                                           

 .ْ/ّ  شرح انأمشزين ْٓ/ِدنظر: التصردح  ,ُه
 .ََِ-ُٗٗ/ُالكتاب  ,ِه
 .ُّ/ّدنظر: حاشي  الصباف  ,ّه
 .ُْ/ِدنظر: انأصزؿ  ,ْه
 . ٗٓ/ِدنظر: شرح السَتايف  ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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: ذاا اٟتسني كج و  من أجًل ... نأفه انألفى كالالـى ٯتنطا» ف اإلضاف ى  فال ٬تزُي أف تازؿى
رج في  مطرف ه إىل َّكرة  كال َّكرةه إىل مطرف    أفه ذا  إضاف ه حايا ه لى  إاُّا  مل ٗتي

َّاقٍضتى  لكنت قٍفانألفي كالالـي ال ٬تُز أف دٍخال لى  مضاؼو إىل َّكرة  كلز قىت 
فى إىل َّكرةو دكزف إ  َّكرةن  كما رخىت لىي  ما كيضع لىي  الكالـي  نأفه الام أيضي

  كذا  لى ه ,ُه«انألفي كالالـي دصَت ُّ ا مطرف ن  فيصَت مطرف ن َّكرةن يف حاؿو كذلك ٤تاؿ
َي يف الكى ً  َّفسها  من َّاحيً  التطردًف  رقيا ه تنبه  إليها اإني السرهاج    كذ  التناق

 كالتنكَت.
فًىمى ال ٕتزُي إضاف ى الصٍّفً  إىل َّكرةو يف الىهفظ  فجٍف قاؿ قائله: »كقاؿ السَتايف: 

كليست اإلضاف ي في  صحيح ن  فييااؿ: هاٟتسىني كج و,؟ قيل ل : ًمن ًقبىل أَّها إذا ألِيناذا 
مل ٬تيز أٍف دكزفى لفظيها خاهجنا لن  -كإٍف مل دكن مطناذا مطٌت اإلضاف -لفظى اإلضاف  

ينا ُّا  كليس يف ش ءو من اإلضافات لفظنا كحايا ن ما لفًظ اإلضافً  الصحيح   نأَّها ٝته 
ٍو اٟتسىًن  : همرهتي إزد دكزف ا١تضاؼي مطرف ن  كا١تضاؼي إلي  َّكرةن  فىم ٭تسين أٍف تازؿى
كج و,  فيكزف هاٟتسني, مطرف ن كهالزج ي, َّكرةن  ك٬ترم لى  خالًؼ ألفاًظ اإلضافً  اليت 

 .,ِه«ٝتهيناذا ُّا
 منطهم اإلضاف ى يف ذا  ا١تسأل   ف نطزا إضاف ى الصٍّفً  ا١تطرفً  كتبطهم ا١تتأخركف يف

هأؿ, إىل النكرة  كذذب إطضيهم إىل أفه ذاا ا١تنع إاتفاؽ النحاة  كمن ذؤالء الرض    إػ
كمسألتاف إاطىتاف اتفاقنا: اٟتسىني كجًه   اٟتسىني كج و  ّترٍّ ا١تط زًؿ »حيث قاؿ: 

 .,ّه«فيه ا
ياف  حيث َّصه لى  االتفاؽ لى  ا١تنع يف ذا  ا١تسأل   كذكر كمنهم أدضنا أإز ح

كتىاهفنا لن شيزخنا أفه ما تكرهه في  الض َتي من »أفه ذلك ٦تا َّاى  لن مشاٮت   فااؿ: 
ٍه قزمٌّ إاله ما كيًجٍ في   ا١تسائل أٍك لىرًم من  فهز ضطيف  كما كيًجٍ في  ض َته كاح

                                                           

 .ُّْ-ُّّ/ُانأصزؿ  ,ُه
 .ٗٓ/ِشرح السَتايف  ,ِه
 .ُْْ/ّشرح الكافي   ,ّه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٜٔٛ 

 .,ُه«ٟتسىًن كج و  كاٟتسىًن كجًه ً االتفاؽي لى  منًط  كذز مثلي: ا
كالطى ي الثالث ي اليت التله ُّا الرماين ذ : أفه انألفى كالالـى ٔتنزل  التنزدن  فكأَّه  

 أصله متهفقه لىي  لنٍ النحاة. امتناع اجت اله ااجت ع التنزدن كاإلضاف   ك 
ُذرم  صبهاف  كذا  كال كذناؾ من الطى اء من أضاؼ لى ن أيخرل لى نع  كبالٍ انأ

  كذا  لى ه مطتربةه  تيضاؼ إىل لىً  ا١تنافرة اليت ذكرذا ,ِهالطى  ذ : لٍـ الفائٍة
ًٍذا  كإيافي ذلك ما ذكىرى  انأ مزف  فاإلضاف ي ذنا خىت من أمٍّ فائٍةو من فزائ ٍٍّ ُذرمُّ ا١تتا

دفنا   نأفه اإلضاف  يف ذا  الصزه مل تيًفٍ تطر »حيث قاؿ:  -إطٍ أف ذكر صزهى ا١تنع-
ٍو  كال ٗتصيصنا  ك ا يف ٨تز: غالـً هجلو  كال ٗتفيفنا  ك ا يف  ُد ك ا يف ٨تز: غالـً 
ًُ يف الط ل  ك ا يف  ٨تز: حسىًن الزجً   كال ٗتىُّصنا من قيبًح حاًؼ الرهاإًط أك التجزُّ

 .,ّه«اٟتسىًن الزج ً 
ل   كمل أقف لى  كَّسب الرماينُّ إىل الفراء خاص  أَّه  أجاُ اإلضاف ى يف ذا  ا١تسأ

ذا  النسب  لنٍ غَت الرماين  إال أفه اإنى السراج َّسب ذاا الرأم إىل الكزفيُت لام 
  ,ْه

أما إايه ي النحاًة فىم داكركا هأدنا ١تبالفو يف ذا  ا١تسأل   إل إفه إطضىهم حك  اإلٚتاعى 
ـ. ٍه  لى  ا١تنع يف ذا  ا١تسأل  كالرض  كأة حياف  ك ا تا

 ًُ اإلضافً  لنٍ الفراء يف هاٟتسىًن كج و,  ك ا ذكر الرماين ذ  الايا ي  كلى ي جزا
لى  هالام ذز حسىني كج و,  كهره الرماين ذاا الازؿى  مطتالًّ إأفه قيا ى الفراء ال دىـز  

 نأَّه  أضاؼ َّكرةن إىل َّكرة  فىيس فيها تنافرنا مع اإلضافً  اٟتاياي   ك ا يف ا١تايس.
الفراء يف تاٍدر هأؿ,  فالفراءي ٬تطىيها يف منزل  ا١تزصزؿ  كاختىف الرماين مع 

كالتاٍدري لنٍ : هالام ذز حسني كج و, ك ا ذكر الرماين  يف حُت أهنا لنٍ الرماين يف 
 منزل  التنزدن.  

ٍه منظزـه  أك  مث احتجه الرماين لررٍّ  قزؿى الفراء إطٍـ الس اع  إذ ليس ذناؾ شاذ
                                                           

 .ِّّٓاالهتشاؼ ز  ,ُه
 . ُّ/ّ  حاشي  الصباف ِٓ/ِدنظر: التصردح  ,ِه
 .ِٓ/ِشرح التصردح  ,ّه
 .ُْ/ِدنظر: انأصزؿ  ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٜٜٔ 

 .منثزهه دٍلم هأد  ذاا
يز هاٟتسىنى الزجً ,  كجطىىها ك  الام كقفت لىي  يف كتاب مطاين الارآف لىفراء  أَّه  ٬تي

كلز »هأؿ, ٨تز: ذز الضاهبي الرهجًل  قاؿ الفراء:  قياسنا إلضاف  اسًم الفالًل ا١تطرهًؼ إػ
ًٍ ٞتاُ  كمل أٝتطهم إال يف قز٢تم: ذز الضاهب الرجًل  فجهنم ٮتفضزف  َى يف الزاح خيًف

 .,ُه«كدنصبزَّ   ف ىن خفَ شبهه  ٔتاذب قز٢تم: مرهت إاٟتسًن الزج ً الرجل 
ا  ٚتيعي النحزدُت لى  »قاؿ اإني السراج يف انأصزؿ:  ٍن ُد ٍي ا الضاهبي  : لب كتازؿي

ُلم الفراء أَّه  جائز يف  ا  كمل ٬تيزكا اإلضاف ى  ك ٍن ُد أفه ذاا يف تاٍدر: الام ضرب 
ٍه اٟتسني الزجً   الايا  لى  أف دكزف إتأكدل: هال ُد ٍو,  ككاا حكم:  ُد ام ذز ضاهبي 

 .,ِه«لنٍ  أف دكزف تأكدى : الام ذز حسني الزج ً 
ٍي إشكاالن في ا  ذاا ما ذكر  اإني السراج يف هأم الفراء يف ذا  ا١تسأل   كال أج

 ٮتصُّ الصهف ى ا١تشبهه  ٦تها ذكر  اإني السراج.  
 

 

                                                           

 .ِِٔ/ِمطاين الارآف  ,ُه
 .ُْ/ِانأصزؿ  ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٓٓ 

 المطلب الثالث:
 التَّاِرِك الَبكِريِّ ِبْشٍر( الجرِّ على البدليَِّة في )أَنَا اْبنُ علُة امتناِع 

 نص المسألة:
 :,ُهكقاؿ ا١ترهاه انأسٍم»قاؿ الرماين: 

 أىَّىػػا اإٍػػني التهػػاهًًؾ البىٍكػػرًمٍّ ًإٍشػػرو 
 

ِهػػػػَتي تػىٍرقػيبيػػػػ ي كيقيزلىػػػػا  لىىىيػػػػً  ال
 ,ِه

 

ٍه يف هالضهاهًب الرهجًل,  كأمها هًإٍشرو, ٛتىىى  لى  »فااؿ سيبزد :  فهاا شاذ
 .,ّه«اَّركه
هي في  الثاين يف مزضًع انأكؿ  »كقاؿ أإز الطبا :   ٍه ال ٬تزُي اٞترُّ في   نأفه البٍؿى ديا

: هأَّىا اإني التهاهًًؾ ًإٍشرو,  فىيس في  إال النهصبي   .,ْه«كال ٬تزُي
يف امتناًل   كلكٍن  كالام لنٍم أفه الام ذكرى  أإز الطباً  يف البًٍؿ لى  ما قاؿ

٬تزُي ما قاؿ سيبزد ي لى  أٍف دكزفى لِفى إيافو  ٬ترم ٣ترىل الصهفً  اليت دط لي الطاملي 
 .,ٓه«فيها كذ  يف مزضًطها

 اعتالل الرماني:
ذكر الرماين أفه سيبزد ى كجه  اٞتره يف هًإٍشرو, إالتبطيهً  لى جركه هالبكرمٍّ,  ركف أف 

ى َّزعى ذا  ال تبطي   ذل ذ  لِفي إيافو أك إٍؿه  إال أَّه  قٍ ديفهىم من إطالق  ذاا ديبُتٍّ
ُي الزجهُت لنٍ سيبزد   مث َّال لن ا١تربر ٗتِئتى  لركادً  سيبزد  إاٞتٌر يف هإشرو,  نأَّه   جزا

                                                           

ذز: ا١تراه إن سطيٍ إن َّضى  إن انأشًت انأسٍم  أك الفاطس    حيث دنسب تاهة إىل أسٍ  ,ُه
  .ِٖٔ/ِإن خزٯت  كذز جٍ  انألى   كتاهة إىل فاطس. دنظر: ا٠تزاَّ  ا
  شرح ا١تفصل ُّٓ/ُ  انأصزؿ ُِٖ/ُالبيت من الزافر  كذز من شزاذٍ: الكتاب  ,ِه

  شرح ُْْٗ  االهتشاؼ ز ُّٓ/ّ  أكضح ا١تسالك ِّٕ/ِيل   شرح التسهّٕ/ّ
 . ِْٖ/ْ  ا٠تزاَّ  ُِٖ/ّانأمشزين 

 .ُِٖ/ُالكتاب  ,ّه
 .ّٕ/ّ  شرح ا١تفصل ّٗ/ِ  شرح السَتايف ُّٓ/ُدنظر قزؿي ا١تربر يف : انأصزؿ  ,ْه
 . ّْْشرح الرماين إتحايق: ر. ٤ت ٍ شيب  ز  ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٓٔ 

ال ٬تُز فيها البٍؿ  نأفه البٍؿى دكزف يف َّيهً  تكراًه الطامل  كال ٬تزُي هأَّا اإني التاهًؾ 
هأؿ, ال ديضاؼ إىل اَّرهر منها  فال دكزف الزج ي يف  لكزف الزصًف ا١تطرهًؼ إػإشرو,  

 الركاد  إال النهصب.
ككافق الرماينُّ ا١تربٍّرى يف امتناًع البٍلي   إال أَّه  أجاُ يف هإشرو, لِفى البياف  نأَّه  

 ليس لى  َّيهً  تكراه الطامل.       
 المناقشة والموازنة:

ُفى الرما ينه ما إُت قزيل سيبزد ى كا١تربًٍّر حزؿى تزجي  اٞترٍّ يف هًإٍشرو, يف البيت كا
الساإق  كَّال لن سيبزد  جزاُى  لىجرٍّ إاٟت ل لى  ا١تتبزع الام قبى  كذز هالبكرم,  

رى َّزعى ذا  التبطي   فاٍ دكزف مراري سيبزد  إالتبطيهً  الزجه ٍٍّ  مطنا  أم: ُتلكٍن ركف أٍف ٭تي
 اًف  كالبٍؿي  أك لِفي البياًف ركف البٍؿ.لِفي البي

ر َّزع ذا  التبطي    ٍٍّ كإالرجزع إىل َّىصٍّ سيبزد  يف الكتاب ٧تٍ أفه سيبزد  مل ٭تي
 كقاؿ ا١ترهاهي انأسٍمُّ:»حيث قاؿ: 

 أىَّىػػا اإٍػػني التهػػاهًًؾ البىٍكػػرًمٍّ ًإٍشػػرو 
 

ِهػػػػػػػَتي تػىٍرقػيبيػػػػػػػ ي كيقيزلىػػػػػػػا   لىىىيػػػػػػػً  ال
 

  لن الطرب  كأجرل هإشرنا, لى  ٣ترل اَّركه  نأَّه  جطى  ٔتنزل  ما ٝتطنا  ٦تهن دركد
 .,ُه«ديكىفُّ من  التنزدن

ُي الزجهُت مطنا. ري َّزعى التبطي   كقٍ ديفهىم من ذلك جزا ٍٍّ  فىيس يف ذاا النصٍّ ما ٭ت
 كلكن إالنظر إىل ما قرهه  سيبزد  من امتناع إضاف  الزصف ا١تطرهؼ إػهأؿ, إىل اَّرهرً 

ًُ إضافًت  إىل ما في  هأؿ, منها   قٍ دتضح مراري  يف النصٍّ الساإق  حيث دازؿ:  كجزا
ذاا إابه  صاه الفاللي في  ٔتنزل : هالام فػىطىلى, يف ا١تطٌت  كما دط لي في   كذلك »

ا  كلً ل ل ىى   نأفه  ٍن ُد ا  فصاه يف مطٌت: ذاا الام ضرب  ٍن ُد قزليك: ذاا الضهاًهبي 
ـى منطتا اإلضاف ى كصاهتا ٔتنزل  التنزدن  ككالك: ذاا الضاهبي الرجلى  كذز انألفى كالاله 

كج ي الكالـ  كقٍ قاؿ قزـه من الطرب تيرضى  لرإيتيهم: ذاا الضاهبي الرجًل  شبههز  

                                                           

 .ُِٖ/ُالكتاب  ,ُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٓ 

 .,ُه«إاٟتسًن الزج ً 
ف ن خالؿ ذاا النص دتهضحي لنا أفه احت الي ى البًٍؿ قٍ تكزف ضطيف ن  نأَّى  

َي   مع ما قرهه  في   حيث إفه البٍؿى يف َّي  تكردر الطامل. دتناق
  كالسَتايف  كاإن دطيش  ,ِهكذاا ذز الام فه   لن  النحاةي من إطٍ   كالزهجاج

   كغَتذم.,ّهكاإن مالك  كاإن ذشاـ
ـى »قاؿ الزهجاج:  الام ذذب إلي  سيبزد  أفه هًإشرنا, لِفي البياف الام دازـي ماا

 . ,ْه«الصف 
ى من مراًر سيبزد  ذز لِفي البياًف كليس البٍؿ: ك  كالك السَتايف درل أفه ا١تتطُتٍّ

فجطل هًإشرنا, لِفى إياف  من هالبكرم,  كأجرا  لىي   كال دصحُّ أف »حيث قاؿ: 
ٍىؿ من   .,ٓه«دكزفى إٍالن  نأفه البٍؿى داعي مزقعى ا١تب

َى »كمضى  لى  ذاا الفهًم كالك اإني دطيش  فااؿ:  هإشرنا, لِفى إيافو  كخفى
لى  هالبكرمٍّ,  كأجرا  لىي  جٍرمى الصفً  لى  ا١تزصزؼ  ذاا ماذب سيبزد   كلز كاف 

هى يف مزضع انأكؿ ٍه  .,ٔه«إٍالن مل ٬تز  نأفه حكمى البٍؿ أٍف ديا
أمها ا١تربٍّر فىم ديفسٍّر مرارى سيبزد  إال إالبٍؿ  كلالك منط   كمل دتِرهؽ إىل االحت اؿ 

الام ذز لِفي البياف  إل أكجب النهصب يف هإشر,  كهره هكاد ى سيبزد   نأَّه  ال  اآلخر
سبيلى ٠تفض  إال لى  البٍؿ  كالبٍؿي لى  َّيً  تكردًر الطامل  فكأَّه  قاؿ: أَّا اإني التهاهًؾ 

ٍي أخاَّا ُد إشرو  كذاا ال ٬تُز لنٍ اٞت هزه  أمها َّصبي  لنٍ ا١تربٍّر فهز لى  قيا : دا 
 .,ٕه

                                                           

 .ُِٖ-ُُٖ/ُ الكتاب ,ُه
 .ِْٖ/ْدنظر هأد  يف ا٠تزاَّ   ,ِه
  أكضح ا١تسالك ِّٕ/ِ  شرح التسهيل ّٕ/ّ  شرح ا١تفصل ّٗ/ِدنظر: شرح السَتايف  ,ّه

  .َُٓ/ِ  التصردح ُّٓ/ّ
 .ِْٖ/ْدنظر قزؿ الزجاج يف ا٠تزاَّ   ,ْه
 .ّٗ/ِشرح السَتايف  ,ٓه
 .ّٕ/ّشرح ا١تفصل  ,ٔه
 .ُّٔ/ُدنظر: انأصزؿ  ,ٕه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٖٓ 

 كالام دؤخا لى  ا١تربٍّر أمراف:
ي  ٍي٫تا: إغفالي  لالحت اؿ اآلخًر من مراًر سيبزد   فىيس يف َّصٍّ سيبزد  ما دطُتٍّ أح

 البٍليه ى  أك ٯتنع احت اؿى لًِف البياف.
ـي النصًب يف هإشرو,  كهرُّ هكادً  اٞترٍّ فيها  مع إمكاَّيً  ٛتًى  لى   : التزا كانأمري اآلخري

ف  حىت لز مل ٭تً ى  سيبزد  لىي   إذ ليس ل  أٍف درره هكاد ن مس زل   ٯتيكن لًِف البيا
 تزجيهيها  رك٪تا شاكذ.

إاله إذا كاف ا١تربري ٯتنع جزاُى الزجهُت مطنا  سزاءن كاف لِفى إيافو أك إٍالن  كال درل 
 في  إال النصبى إاٟت ًل لى  ال  كذاا ذز الام َّاى  لن  السَتايف  حيث قاؿ:

ككاف أإز الطبا  ا١تربري ال ٬تيزي اٞتره يف االسم الثاين لِفنا كاف  أك إٍالن  أك لِفى »
 .,ُه«إياف

كقٍ أَّكر أإز الطبا  ٤ت ٍ إن دزدٍ جزاُ اٞتر »ككالك اإن دطيش  حيث دازؿ: 
 .,ِه«يف هإشرو,  لِفى إيافو كاف  أك إٍالن 

م يف ش ء آخر  فالام كدكزف ا١تربر إالك قٍ كافق اٞت هزه يف ش ء  كخالفه
كافاهم في  ذز امتناع إلراإي  لى  البٍؿ  كالطى ي لنٍذم كاحٍةه كذ  أفه البٍؿى يف َّي  

: أَّا اإني التاهًؾ إشرو.    تكردر الطامل  كال ٬تُز
كأمها الام خالفهم في  فهز أفه اٞت هزهى ٬تيزكف إلراإى  لِفى إيافو  كلىتيهم: أَّه   

لطامل  يف حُت أفه ا١تربرى ٯتنع ذلك أدضنا ك ا منط  لى  البٍؿ  ليس لى  َّي  تكردر ا
 كدزجب النصبى في  ٛتالن لى  ال.

كدكزف ُّاا قٍ خالف السه اعى كالايا   فأمها الس اعي فجفه سيبزد  هكا  ٣تركهنا  قاؿ: 
   كال سبيلى إىل هرٍّ هكادً  الثا .«ٝتطنا  ٦تهن ديزثىقي إ  لن الطرب»

الايا  فجفه لِف البياف تاإعه كالنطت  كقٍ ٬تُز يف التاإع ما ال ٬تُز يف  كأمها

                                                           

 .ّٗ/َِتايف شرح الس ,ُه
 .ّٕ/ّشرح ا١تفصل  ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٓٗ 

: دا الِزدلي  ٍي الِزدلي  كال ٬تُز ُد ا١تتبزع  ك ا يف قزلك: دا 
 .       ,ُه
كماذبي الرماينٍّ يف ذا  ا١تسألً  مزافقه ١تاذب اٞت هزه
  فاٍ اتفق مع ا١تربًر يف ,ِه

أجاُ لِفى البياف في   كالتلى لالك إالتالًؿ اٞت هزه  منع البٍلي  يف هإشرو,  إال أَّه 
 الساإق. 

كقٍ قاؿ ا١تربري يف هالكتاًب »إال أفه البغٍارمه َّالى يف ا٠تزاَّ  لن النهحا  قزلى : 
الام ٝتها  الشهرحى,: الازؿي يف ذلك أفه قزلى : هأَّىا اإني التهاهًؾ البكرمٍّ ًإٍشرو, لِفي إيافو  

الن  نأفه لِفى البياًف ٬ترم ٣ترل النطًت سزاء  أال ترل إيافى ذلك يف إاب كال دكزفي إٍ
ا  لى  لًِف البياًف فيه ا  كإٍف أهرتى البٍؿى  ٍن ُد ٍه  كإٍف شئتى  ُد النٍاء  تازؿ: دا ذاا 

ا, مكاَّ  منارىل ٍن ُد ُلتى هذاا,  كجطىت ه ا  نأَّهك أ ٍن ٍي  فهاا كاضحه ج ُد  .,ّه«قىت: 
كذاا من ا١تربر هجزعه من  »لى  ما َّاىى  النهحا  لن ا١تربر إازل :  مث لىهق البغٍارمُّ 

 .,ْه«إىل هكادً  سيبزد   كإف كاف خالف  يف ش ءو آخر
كالش ءي اآلخري الام داصٍ  البغٍارم ذز إلراإي  لى  البٍليه   فالبغٍارم درل أفه 

يف هإشرو, انألفي سيبزد  ٬تيز يف هإشرو, لِفى البياًف ككالك البٍؿ  كإف مل دكن 
 كالالـي  كالتله ّتزاُ ذلك لنٍ  إطىتُت:
ٍي  لن االسم ا١تضاؼ.  إحٍا٫تا: إيط

كانأخرل: نأَّه  تاإعه  كالتاإعي ٬تُز في  ماال ٬تُز يف ا١تتبزع
 .          ,ٓه

كلكن ما ذذب إلي  البغٍارم ذز خالؼ ما فه   النحاة لن سيبزد   فالام فيًهم 
ٍهـ ذز  جزاُي جرٍّ  لى  لِف البياف  كامتناعي البٍؿ في   كأمها الطىهتاف الىهتاف لن  ك ا تا

                                                           

 .ّٕ/ّشرح ا١تفصل  ,ُه
  ُّّ/ّ  ا٢ت ع َُٓ/ِ  التصردح ِّٕ/ِ  شرح التسهيل ّٕ/ّدنظر: شرح ا١تفصل  ,ِه

 .ُِٖ/ّشرح انأمشزين 
 .ِْٖ/ْدنظر: ا٠تزاَّ   ,ّه
 ا١ترجع الساإق. ,ْه
 ..ِْٖ/ْدنظر: ا٠تزاَّ   ,ٓه
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ٕٓ٘ 

 .,ُهيف جزاُ لًِف البياف  كليس البٍؿ  ك ا ذكر ذلك اإني دطيش  االتله ُّ ا فه
ًُ لِف البياف  كامتناًع البٍؿ يف  كُّاا النهالي دكزف ا١تربري قٍ كافق اٞت هزهى يف جزا

 ذا  ا١تسأل .  
ف اٞت هزهى يف امتناع البٍؿ يف هإشرو, كلٌّ من: الفراءكقٍ خال

 ,ّهكالفاهس  ,ِه
   حيث ذذبزا إىل جزاُ البٍؿ في   كلكلر منهم لىتي  اليت التله ُّا.,ْهكالرض 

هأؿ, إىل  فأمها الفراءي فهز ٬تيز البٍؿ يف هإشرو,  نأَّه  ٬تيز إضاف ى الصفً  ا١تاركًَّ  إػ
ٍو  كذز ٥تالفه ًل ا لىي  اٞت هزهٚتيع ا١تطاهؼ  ٨تز: الضا ُد   قاؿ اإني مالك يف ,ٓههًب 

كأجرل الفراءي الطىىم كغَتى  من ا١تطاهؼ ٣ترل ذم انألف كالالـ يف » شرح التسهيل:
ًٍ   كا١تكرـي ذدنك   ٍو  كالضاهبي لب ُد اإلضاف  إلي   فيااؿ لى  ماذب : ذاا الضاهبي 

ٍى ل   .  ,ٔه«يف ذاا من َّثرو كال َّظمو  كا١تطُتي الىهاىدن َّصراؾ  كال مستن
ت ىل يف الثزاين   كأمها الفاهس  فك ا َّال لن  اإني لايل  فجَّه  ٬تيزي البٍؿى في  نأَّ  ٭تي

ت ىل يف انأكائل ما ال ٭تي
  كذا  قالٍةه كيىيه ه ذكرذا اإني ذشاـو يف ا١تغٍت,ٕه

  كترجم ٢تا ,ٖه
ديغتفىري يف انأكائل,  كمثل ٢تا إازل : كلُّ شاةو  إازل : هكثَتنا ما ديغتفىري يف الثهزاين ما ال

: كلُّ سبىًتها  كال هيبه أًخي   نأفه هكله,  كسٍبىىًتها إٍهذمو  كهيبه هىجيلو كأًخي   كال ٬تُز
, ال ٕترُّ إال النكرات  . ,ٗهال تضاؼ إىل مطرف و مفررة  كههيبه

                                                           

 .ّٕ/ّدنظر: شرح ا١تفصل  ,ُه
  شرح انأمشزين ّّٓ/ّ  أكضح ا١تسالك ٖٔ/ِم الفراء يف: شرح التسهيل دنظر هأ ,ِه

ّ/ُِٖ . 
 .ِْٓ/ِ  ا١تسالٍ ُْٓٗدنظر هأم الفاهس  يف: االهتشاؼ ز  ,ّه
 .ِّٖ/ِدنظر: شرح الكافي   ,ْه
 .ُْ/ِدنظر: شرح انأصزؿ  ,ٓه
 .ٖٔ/ِشرح التسهيل  ,ٔه
 .ِْٓ/ِدنظر: ا١تسالٍ  ,ٕه
 .ٗٗٔ/ٔدنظر: ا١تغٍت  ,ٖه
 .ٗٗٔ/ٔدنظر: ا١تغٍت  ,ٗه
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ٕٓٙ 

بياف  نأَّه  ال درل إالفرؽ كأمها الرهض ُّ فيجيز  الزجهُت أم: البٍؿ  كلِف ال 
إينه ا  إل ذذب إىل أفه لِفى البياف ذز َّزعه من أَّزاع البًٍؿ كذز إٍؿي الكلٍّ  كأفه ما 
ديااؿ يف تكردر الطامل كلًٍم  ليس إال ٣ترهر ارهلاءو  كأفه هإشرنا, يف البيت ديطرىبي إٍالن 

 .,ُهكلِفى إيافو  ال فرؽى إينه ا
خالؼي ماذًب اٞت هزه  نأفه لِفى البياًف كالبًٍؿ دفًتقاف يف إال أفه ماذٌب  ذاا 
   كليس فاط يف تكردر الطامًل من لًٍم . ,ِهأمزهو كثَتةو ذكرذا النحاة

 

                                                           

 .ِّٖ/ِشرح الكافي   ,ُه
 .ُِٗ/ّ  شرح انأمشزين ُِٓ/ِدنظر: التصردح  ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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 المطلب الرابع:
 في الكاف في: ترجيح الجرعلُة 

 )هم الضَّاربوك(, و)هما الضَّارباك(
 نص المسألة:

زؾ" ك"٫تا الضهاهًإاؾ" فف  الكاًؼ خالؼه لى  كتازؿ: "ذم الضهاهًإ»قاؿ الرماين: 
ا ال تكزف إال َّصبنا ثالث  أكج : ف اذبي انأخفش أهنه
  نأَّه  مزضعي ال ٕتزُي في  النزف  ,ُه

ا  إذا مل تػيرىٍر اإلضاف   كإ٪تا  اؼ لإلضاف   نأَّه  لز حيافت لإلضافً  ٞتاُى إثباُتي فىم ٖتي
 ستبفاؼ.حيافت من أجًل الض ًَت ا١تتصًل مع اال
ين  كأإز لي ر   نأَّ  ,ّهإىل أَّ  ال دكزف إال يف مزضًع جر ,ِهكذذب أإز لث اف ا١تا

ا حياؼ لإلضاف   لى  قيا  ذلك مع الظاذر. ٍى إسبًب حاًؼ النزًف فج٪ته  كإٍف تأكه
كذذب سيبزد ي إىل أفه انأغىبى ذاا الام ذكر  أإز ل ر  كأإز لث اف  كأجاُ أٍف 

 لى  ماذب: ,ْهبو تكزفى يف مزضًع َّص
اٟتٍىاًفظيز لىٍزهىةى اٍلطىًشَتىةً 
 ,ٓه

كمل ٬تيز مثل ذلك يف هضاهًإزؾ,  نأَّ  ليس ذهنا مزصزؿه داتض  جزاُى اٟتاًؼ 
                                                           

 .ُِْ/ِ  شرح ا١تفصل الإن دطيش ّْ/ِ, دنظر هأم انأخفش يف: شرح السَتايف ُه
 داصٍ إأة ل ر: اٞترم . ,ِه
ين كاٞترم  يف: االهتشاؼ ز  ,ّه  .ٕٖٔ/ُ  التصردح ِِٕٕدنظر هأم ا١تا
 .ُٕٖ/ُدنظر: الكتاب  ,ْه
  ُِٕالبيت من ا١تنسرح  كاختىف يف َّسب  ذاا البيت  فايل: لايس إن ا٠تِيم يف ردزاَّ   ,ٓه

 .ِٕٓ/ِكقيل: ل رك إن امرئ الايس ا٠تزهج  ك ا يف ا٠تزاَّ  
 ك٘تاـ البيت: 

 اٟتػػػػػػػػػػػػافظز لػػػػػػػػػػػػزهة الطشػػػػػػػػػػػػَتة
 

 دػػأتيهم مػػن كهائهػػم َِّػػف ال 
 

 . ِْ/ِإاٞتر  دنظر: السَتايف  كدركل هَّكف,  كدركل كالك هلزهًة,
  شرح ُْٗ  اإلدضاح الطضٍم ز ُْٓ/ْ  ا١تاتضب ُٕٖ/ُكذز من شزاذٍ: الكتاب 

 . ٖٔٔ/ُ  التصردح ّٕ/ُالتسهيل 
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لِزًؿ الصٍّى   كإ٪تا كجب حاؼي النزًف يف هالضاهًإاؾ, كهالضاهًإزؾ, الجت اًع ثالثً  
ةي اتصاًؿ الض ًَت ا١تتصًل ٔت ٍه ا قبى   فاقتض  حاؼى النزًف   أسباب: االستبفاؼي  كش

: صح ي اإلضافً   فاٍ ظهر من  , حاؼى اٟتركً   كالزج ي الثالثي ك ا اقتض  يف هفػىطىٍىتى
 .,ُه«ذاا أفه الصحيحى ماذبي سيبزد 

 اعتالل الرماني:
درل الرماين أفه الكاؼى يف ه٫تا الضهاهًإزؾ, كه٫تا الضهاهًإاؾ, ٬تُز فيها الزجهافي: 

ًُ  النصبي  ككا لك اٞترُّ  كالام جطل الرماينه ٬تيزي الزجهُت ذز صحه ي التطىيًل يف جزا
 كلٍّ كج .

اؼ لإلضاف   كإ٪تا حيافت نأمردن:  فالطى ي يف جزاُ النصب ذ : أفه النزفى مل ٖتي
ٍي٫تا: االستبفاؼي  ك ا يف البيت الساإق.  أح

., ةي االتصاًؿ إالض َت  ك ا يف هفطىٍىتي ٍه : ًش  كاآلخري
ًُ اٞترٍّ فه : صحه ي اإلضاف   كذلك إالايا  لى  االسم الظاذر.أمه   ا الطى ى يف جزا

 مث هجهح الرماينُّ اٞتره لى  النصب  نأَّ  انأغىبي يف اٟتاؼ يف ذاا ا١تزضع.
   المناقشة والموازنة:

ٍهث الرماينُّ يف ذا  ا١تسأل  لن اتصاًؿ الضه ًَت إاسًم الفالل ا١تاركف إػهأؿ, إ ذا  ٖت
كاف مثٌته أك ٣ت زلنا  ٚتطنا ماكرنا سا١تػنا  ٨تز: الكاؼ يف هذم الضهاهًإزؾ, كه٫تا 
الضهاهًإاؾ,  كذذب إىل أفه ذاا الضه َتى ٬تُز في  الزجهاف: النصبي كاٞترُّ  مث ساؽ الطىلى 

 اليت جطىت  ٬تيز ًكال الزجهُت.
ين  كقٍ َّال الرماينُّ ا٠تالؼى يف ذا  ا١تسأل   ما إُت انأ خفًش من جه   كا١تا

 كاٞترم  من جه و أخرل:  
فانأخفشي درل إزجزب النصًب في   كٯتنع في  اٞتره  كالتله لالك: إأفه النزفى ال 
اؼ  : هضاهًإزَّىك,  كال هضاهًإاًَّك,  فالنزفي مل ٖتي تصحُّ يف ذاا ا١تزضع  فال ٬تُز

                                                           

  .ْْٓشرح الرماين إتحايق: ر. ٤ت ٍ شيب  ز  ,ُه
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االستبفاؼي  كالٍليلي لى  أفه لإلضاف   كإ٪تا حيافت نأمردن  ك٫تا: اتصاؿي الض َت  ك 
 النزفى مل ٖتاؼ لإلضاف  أَّ  ال ٯتكن هرُّذا إذا مل َّيرًر اإلضاف .

ين كاٞترم  فاٍ كاَّا دزجباف اٞتره في  كٯتنطاف النصبى  كلىتيه ا يف ذلك:  أمها ا١تا
ٍو,  كالض َتي فرعه لن الظاذر   ُد صح ي اإلضاف  يف االسم الظاذر  ٨تز: هالضاهإز 

به لن   فيأخا إالك حك ى   إاله أفه الرماين أغفل هأمى ا١تربر الام درل إزجزب كَّائ
ين كاٞترم   ك ا َّسب إلي  اإني السراج اٞترٍّ  متهبطنا يف ذلك كيالًّ من ا١تا
 .,ُه

ك٦تهن قاؿ إزجزب اٞترٍّ أدضنا الز٥تشرمُّ  حيث درل إأفه إضاف ى اسم الفالل إىل 
ة  كأَّ  ال سبيلى إىل النصب  كلىت  يف ذلك: تطاُّهي إثباًت النزف الض َت ا١تتصل كالضركه 

أك التنزدًن مع الض َت  نأفه إينه ا مطاقب   فال ٬تت ع النزف أك التنزدن مع الض َت  
كالنصبي ال دكزف إال إثبزت النزف أك التنزدن
 .   ,ِه

 اختياه كل ماذب  كإطٍ أف لرض الرماين ذادن ا١تاذبُت  كالطىل اليت ايلًتله ُّا يف
أكهر ماذبى سيبزد  يف ا١تسأل   كذز جزاُ ًكال الزجهُت  كهأل أفه ماذب سيبزد  ذز 

.  الصحيح  كذلك لصح  االلتالؿ يف كلر من النصًب كاٞترٍّ
ُي اٞترٍّ فاذب سيبزد  إىل أَّه  انأغىبي  كلىت  يف ذلك صح ي قياًس  لى   فأمها جزا

ٍو, ٣تركهه لى   االسم الظاذر  ٨تز هالضاهإز ُد ٍو,  فجفه النزفى ذنا حيافت لإلضاف   كه ُد
 اإلضاف .  

ُ  إالايا  لى  قزؿ الشالر:  كأمها النصبي فاٍ التله سيبزد ي ٞتزا
 اٟتٍىاًفظيز لىٍزهىةى اٍلطىًشَتىةً 

حيث حاؼ الشالر النزف لالختصاه كاالستبفاؼ  كليس لإلضاف   كالام سزهغ 
ا كاَّت يف مطٌت هالام, كهالادن, كذا  انأٝتاء مزصزل   تكزف ذ  ذاا ذز أفه هأؿ, ١ته 

ا كاالسم الزاحٍ  فحافزا منها لِز٢تا  فاالزا يف هالام, الىهًا  ْتاؼ الياء  كصالُتي

                                                           

 .ُْ/ِدنظر: شرح انأصزؿ  ,ُه
 .ُِّ/ِدنظر: شرح ا١تفصل  ,ِه
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ككسر الااؿ  ككالك هالىهااًف, دااؿ فيها: هالىهاا, ٗتفيفنا كاختصاهنا
   قاؿ الشالر:,ُه

ػػػػػػػ ه  ا أىإىػػػػػػػًٍتٍ كيىىيػػػػػػػبو ًإفه لى ه  الىهػػػػػػػاى
 

الى   ػا انأىٍغػػالى قػىػتىالى ا١تىيػػزؾى كىفىكهكى
 ,ِه

 

ذا  ذ  لى ي سيبزد  يف جزاُ النصب  كأضاؼ إليها الرماين لى ى انأخفش  كذ  
,  حيث حيافت اٟترك ي من آخر  ةي االتصاًؿ إالض َت  كذلك إالايا  لى  هفػىطىٍىتى ٍه ش

ٕتطالف من النصًب كجهنا ٤تت الن  الفطل حُت اتصل إالض َت  كذاتاف لىتاف مطتربتاف 
 ال ٯتيكن إَّكاه . 

 كال ٕت ءي النزفي مثبت ن مع الض َت إاله يف ضركهة الشطر  ٨تز قزل :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي الاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًىزفى ا٠تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتى كاآلمريكَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ذي

 

ػػػا  ٍذًر ميٍطظى ى ٍه ًث الػػػ ٍى إذىا مىػػػا خىشيػػػزا ًمػػػن ٤تيٍػػػ
 ,ّه

 

 ككالك قزؿ اآلخر:
 تىًضػػػػػػػػػػػريكَّى ي كمٍل دػىٍرتىًفػػػػػػػػػػػٍق كالنهػػػػػػػػػػػا ي ٤تيٍ 

 

يٍطتىًفػػػُتى هىكىاًذايػػػ ٍ  
ًٍم ا١ت يطنػػػا كأىدػػػ ٚتًى

 ,ْه
 

ككال٫تا مصنزعه  »  قاؿ ا١تربر: ,ٓهكقٍ َّص سيبزد  كا١تربر لى  أهن ا مصنزلاف
ٍه من النحزدُت ا١تفتٍّشُت ٬تيزي مثلى ذاا يف الضركهة   مث ذذب ا١تربرُّ إىل أفه ,ٔه«كليس أح

                                                           

 .ّْ/ِدنظر: شرح السَتايف  ,ُه
 .ّٕٖالبيت من الكامل  كذز لألخِل يف ردزاَّ  ز  ,ِه

  سر الصنال  ّْ/ِ  شرح السَتايف ُْٔ/ْ  ا١تاتضب ُٖٔ/ُكذز من شزاذٍ: الكتاب 
 . ُِٗ/ُ  شرح التسهيل ُْٓ/ّ  شرح ا١تفصل ّٔٓ/ِ

 البيت من الِزدل  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ّه
  شرح ُِٓ  شرح ا١تفصل / ْٖٔ/ُالكامل لى ربر   ُٖٖ/ُكذز من شزاذٍ: الكتاب 

  االهتشاؼ ز ٗٓٓ/ُ  شرح اٞت ل الإن لصفزه ِِّ/ِ  شرح الكافي  ْٖ/ّالتسهيل 
 .َِٕ/ْ  ا٠تزاَّ  ِِٕٕ

 البيت من الِزدل  كمل ألثر ل  لى  َّسب . ,ْه
  شرح ُِٓ/ِ  ا١تفصل الإن دطيش ْٖٔ/ُ  الكامل ُٖٖ/ُكذز من شزاذٍ: الكتاب 

 . َِٕ/ْ  ا٠تزاَّ  ُِٓ/ُا١تارب   ْٖ/ّالتسهيل الإن مالك 
 .ْٖٔ/ُ  الكامل ُٖٖ/ُدنظر: الكتاب  ,ٓه
 .ْٖٔ/ُالكامل  ,ٔه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٔ 

لسهكت  كليست الض َت  حيث تيااؿ يف الزقف  ا٢تاءى يف ذادن البيتُت ذ  ذاءي ا
 .       ,ُهكتساط يف الزصل
ٍهـ-كدرل الرماين  أفه ماذبى سيبزد  ذز الصهحيحي  كذاا الام دًتجهح  -ك ا تا

ٍحى يف لى  الاائىُت إاٞترٍّ  نأفه النائبى  لنٍم  إذ ليس ًل ن قاؿ إزجزًب النصًب  أٍف دا
ا صحهت اإلضاف ي يف الظاذر  فال سبيلى إىل هرٍّذا يف دأخا حكمى ا١تنزًب لن   كإذ

 الض َت.
ككالك ليس لىاائىُت إزجزب اٞترٍّ أف دررُّكا حجه ى من قاؿ إالنصب  نأَّ  دطضٍذا 
الس اع كالايا   فأمها الس اعي فك ا تاٍـ يف البيت الساإق  كأمها الايا ي فهز لى  

  كاالحت اؿي فكال الزجهُت مطتربه  إ  الض َت  حاؼ حرك  هفطىت,  حين ا اتصل
فيه ا ال ٣تاؿى لررٍّ   حيث ٭تت ل أف دكزف حاؼي النزف لإلضاف   فيكزف مزضعي 

 .   ,ِهالض َت يف ٤تلٍّ جرر  كأف دكزف لىتبفيف كتاصَت الصى   فيكزف يف ٤تلٍّ َّصب
ذا   كقٍ جاَّب اإني مالك الصهزابى حين ا ارهل  اإلٚتاعى لى  جزاُ الزجهُت يف 

كأمها الض َتي يف ٨تز: هجاءؾ الزائراؾ  »ا١تسأل   حيث قاؿ يف شرح التسهيل: 
 .,ّه«كا١تكرمزؾ, فجائزه في  الزجهاف إجٚتاع  نأهن ا جائزاف يف الظاذًر الزاقًع مزقطى 

 .        ,ْه«كرلزل اإلٚتاًع إاطى ه  إل ا٠تالؼ يف ا١تسأل »قاؿ أإز حياف: 
كر الرماين أَّ  ال ٬تُز في  إال اٞترُّ  كالتله إأَّ  ليس في  أمها يف هضاهإزؾ, فاٍ ذ 

مزصزؿه داتض  جزاُى اٟتاؼ لِزؿ الصى   ك ا يف هالضاهإزؾ,  كذز ماذبي سيبزد  
كال دكزف يف قز٢تم: هذم ضاهإزؾ, أف »  كقاس  سيبزد ي لى  الظاذر  فااؿ: ,ٓهكاااُت

تى النزفى يف اإلظهاه مل دكن إال أف تكزفى الكاؼي يف مزضع النصب  نأَّهك لز كفىفٍ 
ا ليست يف مطٌت هالام,  نأهنا  ا,  نأهنه ٍن ُد جرًّا  كال ٬تُز يف اإلظهاه  هذم ضاهإز 

                                                           

 .ْْ/ِ  شرح السَتايف ْٗٔ-ْٖٔ/ُدنظر: الكامل  ,ُه
 .ٕٖٔ/ُدنظر: التصردح  ,ِه
 .ٖٔ/ّشرح التسهيل  ,ّه
 .ِِٕٕاالهتشاؼ ز  ,ْه
 .َِٕٓدنظر: ٘تهيٍ الازالٍ ز  ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٔ 

 .,ُه«ليست فيها انألفي كالالـي ك ا كاَّت يف هالام,
كمل دتطرهض الرماين ١تزضع الض َت يف اسم الفالل ا١تفرر ا١تاًتف إػهأؿ,  ٨تز: 

فه اإنى مالك يف شرح التسهيل َّسب إلي  أَّ  كاف دازؿ إاٞترٍّ في   هالضهاهإك,  إال أ
كَّسب ذاا الرأم كالك إىل الفراء  كا١تربر  كالز٥تشرم  إال أفه ا١تربر تراجع لن  ك ا 

ذكر ذلك اإني السراج
يٍكرًمك, كشبهى  »  قاؿ اإني مالك: ,ِه

ُلم الز٥تشرم أفه كاؼى ها١ت ك
ٍهـ يف قزيل أفه الظاذرى أصله   يف مزضًع جرر  مع منًط  جرٍّ  الظاذر الزاقع مزقط   كقٍ تا

كا١تض ري َّائبه لن   كال دينسب إىل النائب ماال دينسب إىل ا١تنزًب لن   ف اذب 
ا١تربر  إال أفه ا١تربر هجع لن ك الز٥تشرم يف ذاا ضطيف  كقٍ سبا  إىل ذلك الرماين 

 .,ّه«ذلك  كاا قاؿ اإن السهراج
ًؿ أفه ا١تربرى كاف دطتل لالك إا٠تًفه  يف الض َت  إال أَّ  تراجع لن ذلك   كيف انأصز 

: ألستم تازلزف:  -هٛت  ا-كقيل نأة الطبا  »ك ا ذكر اإني السراج  حيث قاؿ: 
ٍي اً الضهاهإ   كالضاهإك  كالضاهة  فتيجً طزف لى  أفه مزضعى الكاًؼ كا٢تاًء  لب

؟ قاؿ: إى   قيلى ل :  َه ٍٍّ الظاذر  خف ٍو,  نأفه ا١تكٍته لى  ح ُد : هالضاهبي  فهاا دزجبي
كمن قزلك أَّت خاص : أفه كله ما لً ل يف ا١تظهر جاُ أف دط لى يف ا١تض ر  ككالك 
يض ىًر  جائز أف دط لى يف ا١تظهر  فااؿ ٨تز قزؿ سيبزد : إفه ذا  اٟتركؼ 

ما لً ل يف ا١ت
ً  التنزدن  نأهنا لى  حرؼو  ك ا أفه التنزدنى دطٍت حركؼ اإلض اه قىهت كصاهت ٔتنزل

ًَ حركف   كحيًك   ا تصَت يف االسم كبط حرؼه  فاستبفُّزا أف ديضيفزا إليها الفاللى  نأهنه
ٍي أَّه  قاؿ: هالضاهإي ,  ها٢تاء, يف مزضًع َّصبو  نأفه ال تنزدنى ذهنا تطاقبي   يل لن  إط

 .,ْه«ا٢تاء
ًَ يف ذا  ا١تسأل   لكزًَّ  ال ٬تيز اإلضاف ى إىل فاٍ كاف دؤخا لى  ا١تربًر إا لتناق

االسم الظاذر  يف حُت ٬تيزيذا مع الض َت  إال أَّ  أجاب لن ذاا ا١تأخًا إأفه ا١تسزٍّغى 

                                                           

 .ُٕٖ/ُالكتاب  ,ُه
 .ُٓ/ِدنظر: انأصزؿ  ,ِه
 .ٖٔ/ّشرح التسهيل  ,ّه
 . ُٓ-ُْ/ِانأصزؿ  ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٖٔ 

لإلضاف  ذنا ذز ا٠تًفه ي يف الض َت  لكزًَّ  لى  حرؼ  فكأَّ  جزءه من الكى    ك ا 
 ديفطىل مع التنزدن.

الرماين كالز٥تشرم مل داكر لىهتىه ا يف ذلك  إل اكتف   كاإني مالكو حُت ذكر هأمى 
ـ الكالـي لى   ٍه َه ١تاذبه ا يف االسم الظاذر  كقٍ تا إااللًتاض لىيه ا إأَّه  مناق
ماذًب الز٥تشرمٍّ يف مزضًع الض ًَت يف هالضهاهإزؾ,  كهالضهاهإاؾ,  كأَّ  درل إزجزًب 

مى الفالًل ا١تفرر لى  ا١تثٌته كاَّ زًع  كالطىه  لنٍ  اٞترٍّ يف ذلك الض َت  إال أَّه  ٛتلى اس
ٍو كال ٮتتىف يف ذلك ذ : لك  دكزفى البابي لى  منهاجو كاح
كإذا  »  حيث قاؿ: ,ُه

ا منه ا  ٍن كاف ا١تضاؼي إلي  ض َتنا متصالن جاء ما في  تنزدنه  أك َّزفه  كما ليٍـ كاح
دزجٍ في  التنزدن أك النزف أف ٬ت طزا إين   شرىلا يف صحهً  اإلضاف   نأهنم ١تا هفضزا في ا

كإُت الض َت ا١تتصل  جطىزا ما ال دزجٍ في  ل  تبطنا  فاالزا: الضاهإك  كالضاهإاتك  
كالضاهة  كالضاهإايت  ك ا قالزا: ضاهإك  كالضاهإاؾ  كالضاهإزؾ  كالضاهةىه  

 . ,ِه«كالضاهًةه 
ً  اسًم الفالًل إىل االسًم الظاذًر كإُت فالز٥تشرمُّ درل إأفه ذناؾ فرقنا إُت إضاف

إضافًت  إىل الض ًَت  لىطى  الساإا   إال أفه اإنى مالكو ضطهفى ذاا الازؿى  كهأل أَّه  من 
التناقَ الام كقع في  كلٌّ من الرماين كالز٥تشرم  نأفه الظاذرى أصله  كا١تض ىر َّائبه 

 نزًب لن .     لن   كال دينسب إىل النائب ماال دينسب إىل ا١ت
يز اإلضاف  إىل ا١تطاهؼ ركف  أما الفرهاء فهز ٔتنأل لن ذلك التناقَ  كذلك نأَّه  ٬تي
  , ًٍ ٍو,  كها١تكـر لب ُد استثناء  فهز دطامىها مطامى  ا١تطرهًؼ إػهأؿ,  فيجيز: هالضاهب 

 ك٨تز٫تا.
انألًف كالالـً كاٟتاصلي أفه الض َتى ا١تتصلى إاسم الفالل ماركفه إ»قاؿ اإني مالك: 

ٍٍّ سيبزد   كانأخفش  ٣تركهه لى   ٍٍّ   منصزبه لى  ح غًَت مثٌته  كال ٣ت زعى لى  ح
ماذب الفراًء  كالرماين  كالز٥تشرم  إاله أفه يف ماذًبه ا ٥تالف ي النائًب لى نزًب لن   

صبى كاٞتره   كماذبي الفراًء سامله من ذلك  ك٫تا دىتزماف اٟتكمى إاٞترٍّ  كالفراءي ٬تيز الن
                                                           

 .ُِّ/ِدنظر: شرح ا١تفصل  ,ُه
 . ُِّ/ِا١تفصل إشرح اإن دطيش  ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٗ 

ا, ٍن ُد ٍو, ك٨تز  من: هالضاهب  ُد ٫تا يف ه  .,ُه«ك ا أجا
ق   كذلك نأمردن: ٍٍّ  كلطله ما َّيًسب إىل الرماين دفتاٍ لى

: أفه الرماين يف كتاإ  ذاا مهتمٌّ إاًكر ا٠تالًؼ يف كثَتو من ا١تسائل اليت  انأمري انأكهؿي
الفالل  سزاءن ا١تاًتفي إػػهأؿ,  أك اَّرهري َّاقشها  كقٍ تكىهم كثَتنا لن مسأل  إضافً  اسم 

منها  كمل دتِرهؽ إىل ذكر ذاا ا٠تالؼ فيها  خاص ن كأفه ل  هأدنا ٥تالفنا لرأًم سيبزد  ك ا 
 ذكر اإني مالك.

أمها انأمري الثاين: فهز قزؿي اإن مالك أفه الرماين ديزًجب اٞتره يف مزضًع الض َت 
ًر ا١تاًتًف إػهأؿ,  كذاا دتطاهض مع ماذًب  يف اسًم الفالل ا١تثٌته ا١تتصل إاسم الفالًل ا١تفر 

ًُ  كلٍـً امتناًع النصب  كاَّ زع  ف ع كجزًر ا١تسزًٍّغ لزجزًب اٞترٍّ في  إال أَّه  هأل ّتزا
في   فكيف دزجب اٞتره في ا ال مسزٍّغ ل   ككالك لز َّظرَّا إىل صاحبىي  يف ذاا الازؿ 

شرم  َّرل أهن ا دزجباف اٞتره يف ا١تثٌت كاَّ زع  فال غراإ  إذف يف أف ك٫تا ا١تربري كالز٥ت
٭تً ال ا١تفررى لىيه ا  ٓتالؼ الرماين الام دازؿ ّتزاُ اٞترٍّ يف ا١تثٌت كاَّ زع  فجَّ  إذا مل 
٭ت ى  لى  االسم الظاذر كذز النصب  ككالك مل ٭ت ى  لى  ا١تثٌته كاٞت ًع كذز جزاُي 

 .فطالـى ٭ت لي كجزبى اٞترٍّ إذف؟! النصًب كاٞترٍّ 
ٍه ١تا ذكرتي من لٍـً كجزًر هأمو  كلطله لٍـى تِرًُّؽ الرماين ٢تاا ا٠تالًؼ ذز تأكي

 ٥تالفو ل  يف ذا  اٞتزئي .  
 

                                                           

 .ٖٔ/ِشرح التسهيل  ,ُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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 المطلب الخامس:
 )إيَّاَك نَ ْفِسَك( جر )نفِسك( باإلضافة في علُة امتناعِ 

 نص المسألة: 
,  لى  قزًؿ إطًضهم: هإذا إىغ الرهجلي كأجاُى ا٠تىي»قاؿ الرماين:  لي هإدهاؾ َّػىٍفًسكى

, السٍّتُتى  فجدها ي كإدها الشهزابٍّ
  ,ّهكغَتً  من النحزدُت ,ِه  كذاا ال ٬تُز لنٍ اإًن السراج,ُه

نأَّه  شاذٌّ يف الاياً  كاالستط اًؿ  أمها شاكذي  يف الاياً  فىبركًج  لن َّظائرً   إٍذ كاَّت 
ـي تزجب أفه الكاؼى لىبِابانألفي كال اله

  كليست إاسمو  كأَّه  ال ٬تُز لى  ذلك: ,ْه
ٍو,  نأَّ  مطرف ه ٯتتنعي من اإلضاف   فا١تض ر ُد ٯتتنعي  أحقُّ ُّاا اٟتكم  نأَّه  مطرف ه  هالنهجاءى 

.  من اإلضاف   فيجب أٍف تكزفى الكاؼي في  لىبِاب  كليست إاسمو
ٍى من الطرب  كأمها شاكذي  يف االستط اؿ فى م ديس ع يف ش ءو من الكالـ  كال أح

إاله ًمن ذاا الاائل يف ذاا ا١تزضع الزاحٍ...  فاٍ إافى أفه ذاا الكالـى شاذٌّ كأَّه  يف 
 .     ,ٓه«حيكًم الىهحًن الفاسٍ

 اعتالل الرماني: 
درل الرماين أفه الكاؼى يف هإدهاؾ, حرؼه لىبِاب  ال ٤تله ل  من اإللراب  
كليست اٝتنا ٣تركهنا إاإلضاف   ك ا ذذب ا٠تىيل  كالتله الرماين لكزهنا حرفنا لىبِاب 
كليست اٝتنا إأفه هإدها, ض َته  كالض َتي ال ديضاؼ  لكزَّ  مطرف ن  كاإلضاف ي إ٪تا تكزف 
لىتطردًف  أك التبصيص  كاستٍؿه لى  صح  التالل : إالايا  لى  هالنهجىاءىؾ,  

حرؼه ال اسم  كالٍليل لى  لٍـ اٝتيتها: ذز امتناع اٞت ع إُت هأؿ, فالكاؼي فيها 
                                                           

 .ِٕٗ/ُدنظر: الكتاب  ,ُه
لىي  يف  مل أجٍ يف انأصزؿ هره اإًن السراج لى  ا٠تىيل  كإ٪تا اكتف  إاكر هأدً  فاط  كلطى  هره  ,ِه

 كتابو آخر. 
 .ٓٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّْ/ُكمنهم انأخفش  كٚتهزه البصردُت. دنظر: سر الصنال   ,ّه
ِنا  كلطله مرارى الرماين: "كداا  لى  الكاؼ  ,ْه دظهر من لٍـ اتساؽ الكالـ أفه يف الطباهة سا

 .ٗٗ/ّيف هالنجاءؾ,"  ك ا كهر يف شرح ا١تفصل 
 .٤ّٖٓت ٍ شيب  ز  شرح الرماين إتحايق: ر. ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٙ 

التطردف كاإلضاف   فجذا امتنطت اإلضاف  يف ا١تطرؼ إأؿ  فامتنالها أكىل يف الض َت 
هإدا,  نأف الض َت من أشٍ ا١تطاهؼ ٗتصيصنا
 .  ,ُه

ِهأى الرماينُّ قيا ى ا٠تىيل: هإدهاؾ َّفًسك, لى  ا١تثل: هإذا إىغ الرهجلي السٍّتُتى   مث خ
ٍه  قياسنا غَتى صحيح  نأٍَّّ  قيا ه لى  شاذر  كشاكذي  من  ,  كل فجدها ي كإدها الشهزابٍّ
ٍو من الطرب غَتي  جهتُت: ك٫تا: السه اعي كالايا ي  فأمها السه اعي: فألَّه  مل ديس ىع من أح

ٍي الكاؼ إطٍ هإد ك لن الطرب تأكي   كأمها الايا : ,ِها,ذاا الاائل  ككالك مل ٭تي
 فىبركج  لن َّظائر   كذز امتناعي إضافً  ا١تطاهؼ  كالض َتي ألرؼي ا١تطاهؼ.

 المناقشة والموازنة:      
ٍهث الرماين يف ذا  ا١تسأل  لن ض ًَت النصًب هإدهاؾ,  كذاا الض َتي ك ا قاؿ   ٖت

 .«في  إشكاؿه  كلالك كثير اختالؼي الطى اًء في »اإني دطيش: 
فه الرماين اقتصر يف الكالـ لىي  لى  قزلُت جفة ا٠تالًؼ كانأقزاًؿ في   مع كثر ك 

فاط  كلطى  درل إأهن ا انأىكىل إاٟتٍدث من غَت٫تا  كذلك نأ٫تيته ا  فأمها الازؿي انأكهؿي 
 نسبى  لىبىيل  كأمها الازؿي اآلخىر فنسبى  الإًن السهراج كغَتً  من النحزدُت.ف

١تاذب اإًن السهراج   -ك ا ذكر-ماين من ذا  ا١تسأل  فهز مزافقه ر أمها مزقفي ال
كغَت  من النحزدُت  كذز أفه هإدها, ذ  الض َتي  كأمها الكاؼي فهز حرؼه دٍؿ لى  
ا٠تِاب  ال ٤تله ل  من اإللراب  مث الًتض الرماين لى  ا٠تىيل إأَّه  ال ٬تُز إضاف  

  ٨تز: هإدهاؾ َّفًسك,  كالطى ي لنٍ  ذ  أفه اإلضاف ى هإدها, إىل الكاؼ  مث تيبٍؿ الكاؼ
 إ٪تا تكزف لىتطردًف  أك التبصيًص  كالض َتي من ألىى  مراتًب ا١تطرف   فال ٬تُز إضافت .
ِهأى الرماينُّ ا٠تىيلى يف قياًس : هإدهاؾ َّفًسك, لى  ا١تثل: هإذا إىغى الرهجلي السٍّتُتى  كخ

,   كالطى ي لنٍ  يف فساًر ذاا الاياً  ذ : شاكذي  يف السه اًع فجدها ي كإدها الشهزابٍّ
ٍهـ يف االلتالؿ.  كالاياً   لى  النحز الام تا

 فالرماين التله إطىتُت لى  أمردن:
                                                           

 . ٗٗ/ّدنظر: شرح ا١تفصل  ,ُه
 .ُّٓ/ُدنظر: سر الصنال   ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٚ 

 أح٫ٍتا: يف امتناًع اإلضافً  إىل الكاؼ يف هإدهاؾ َّفًسك,.
,.كاآلخر: يف فساًر الاياً  لى  ا١تثل: هإذا إىغى الرهجلي السٍّ   تُتى فجدها ي كإدها الشهزابٍّ

  كذز أفه هإدا, ض َته  د فانأمر انأكهؿ التل ل  الرماينُّ إأصلو من انأصزؿ النحز  
كالض َتي ال ٕتُز إضافتي   نأفه الغرضى من اإلضاف  إ٪تا دكزف لىتطردف  ٨تز: هغالـً 

ٍو,  أك لىتبصيص  ٨تز: هغالـً أمَتو,  كذاا الغرضي متحاٍّقه  يف الضه َت ركف اٟتاج  ُد
ذا  ٍٍّ إىل إضاف   حيث إفه الض َتى من ألى  مراتب ا١تطرف   كذز كالك من أش

ٗتصيصنا
  فال حاج ى إذف لإلضاف   فجذا امتنطت اإلضاف ي تطاهه أف دكزفى الكاؼي ,ُه

اٝتنا  كمل دبقى ٢تا إال أف تكزفى حرفنا لىبِاب  ال ٤تله ل  من اإللراب  كَّظائري ذا  
الكاًؼ: ا٢تاء يف هإدها ي,  كالياءي يف هإدهامى,  كالكاؼي يف هذلك, كغَتذا  فكلُّ ذا  

 انأركات حركؼه ال أٝتاء.
كذا  الطى ي اليت التله ُّا الرماين ذ  لى  ٚتهزه البصردُت  الادن دركف ُّاا الرأم   

ك ا ذكر اإني انأَّباهم
من سبق اإنى السهراج ذناؾ ك إىل اإن السهراج   الرماين َّسبى ك   ,ِه

  ك ا ذكر ذلك اإني جٍت َّاالن لن شيًب  أة ,ْه  كا١تربر,ّهإىل ذاا الرأم  كانأخفش
كقاؿ: كحكى  أإز إكرو لن أة »لى  الفاهس   قاؿ اإني جٍت َّاقالن حكاد ى شيب : 

الطبا   لن أة اٟتسن انأخفش  كأإز إسحاؽ لن أة الطبا  غَتى منسزبو إىل 
اسمه مفرره ميض ره  دتغَته آخري  ك ا تتغَته أكاخري ا١تض رات  الختالؼ  انأخفش: أَّ 

ألٍاًر ا١تض رًدن  كأفه الكاؼه يف هإدهاؾ, كاليت يف هذلك,  يف أَّه  رالل ه لى  ا٠تِاب 
يز أإز اٟتسن في ا حيًك  لن : إدهاؾ  كإدها  فاط  ٣تررةه من كزهنا لالم ن لىض َت  كال ٬تي

ٍو  كإده   . ,ٓه«ا الباطًل  اَّتهٍت اٟتكاد ي لن أة لى ُد
فهاا هأمه صردحه لألخفش يف ذا  ا١تسأل   كإف كاف اإني مالك َّسب إلي  مزافاتى  

                                                           

 .ٗٗ/ّدنظر: شرح ا١تفصل  ,ُه
 .ٓٓٓدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ِه
 .َّٗ  االهتشاؼ ز ٖٗ/ّ  شرح ا١تفصل ُِّ/ُدنظر هأم انأخفش يف: سر الصنال   ,ّه
 .ُِّ/ُدنظر هأم ا١تربر يف سر الصنال   ,ْه
 .ُّّ/ُ سر الصنال  ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٔٛ 

 .,ُهلىبىيل
كديفهىم من ذاا الناًل أدضنا أفه ا١تربرى مزافقه ١تا ذذب إلي  انأخفش  لكزَّ  حيًك  

  كمرهةن مع َّسبًت  لألخفًش لكن ركفى لن  الازؿي ُّاا الرأم مرهةن ركف َّسب و لألخفش
 الًتاضو لىي .

كَّسبى كلٌّ من أة حياف  كا١ترارم إىل الفاهس  مزافاتى  ٢تاا الازؿ
  أمها سيبزد  ,ِه

فىم دياكىر ل  هأمه صردحه يف ذا  ا١تسأل   إل اكتف  إالنال لن شيب  ا٠تىيل  كمل 
 . ,ّهٮتالف   ك ا قاؿ السَتايف
إُت أكثر النحزدُت الادن َّاقشزا ذا  ا١تسأل   حيث لزكا ذاا كذاا ذز ا١تشهزه 

الرأمى إىل انأخفش ركف سيبزد   ككالك الرماين حُت لزا  إىل اإًن السراج  كمل داكر هأدنا 
 لسيبزد  كذز شاهحي كتاًإ .

كمن النحزدُت كأة حياف  كَّاظًر اٞتيش  من َّسبى ذاا الرأمى إىل سيبزد   كقٍ 
ذاا إابه لالم ي »د  من خالؿ لنزاَّ  لػهإدها, يف إابو آخر  حيث قاؿ: دكزفي استنتج هأ

ه لى  الكاؼ  ٍٍّ ا١تض ردن ا١تنصزإُت  الىم أفه لالم ى ا١تض ردن ا١تنصزإُت: هإدها,  مامل تػياى
 .,ْه«اليت يف ههأدتيك,  كهك ا, اليت يف هأدتيك ا  كهكم, اليت يف هأدتيكم

ل  الرماين فهز فساري قيا  ا٠تىيل  حيث قا  ا٠تىيل:  التله  امأمها انأمري الثاين ال
,  فجطل الكاؼى  هإدهاؾ َّفًسك, لى  ا١تثل: هإذا إىغى الرهجلي السٍّتُتى فجدها ي كإدها الشهزابٍّ
ا لىي   قاؿ سيبزد : "كقاؿ ا٠تىيلي: لز أفه هجالن  ٍن اٝتنا ٣تركهنا إاإلضاف   كهَّفًسك, تأكي

مي لن ا٠تىيل  قاؿ: هإدهاؾ َّفًسك, ثٍت من ال أُتًه ٍه مل أيلنٍّف   نأفه ذا  الكاؼى ٣تركهةه  كح
" أَّه  ًٝتع ألراإيًّا دازؿ: إذا إىغى الرهجلي السٍّتُتى فجدها ي كإدها الشهزابٍّ
 .,ٓه

 فا٠تىيلي استٍؿه لى  اٝتيً  الكاًؼ يف هإدهاؾ, إزقزع الظاذًر مزقطىها ٣تركهنا إاإلضاف .
                                                           

 .ُْٓ/ُدنظر: شرح التسهيل  ,ُه
 .ّٔٓ  اٞتٌت ز َّٗدنظر: االهتشاؼ ز  ,ِه
 .ُٕٕ/ّدنظر: شرح السَتايف  ,ّه
 . ّٓٓ/ِالكتاب  ,ْه
 .ِٕٗ الكتاب ,ٓه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٜٔ 

ين كذناؾ من كافق ا٠تىيلى يف ذاا ا١تاذب  كا١تا
ين مل ,ِهكاإًن مالك ,ُه   إال أفه ا١تا
  أمها اإني مالك فاٍ أطاؿ يف ,ّهدستبطٍ كزفى الكاًؼ حرفنا لىبِاب  لزال ذاا ا١تثل

تاردر صحهً  ماذًب ا٠تىيل  كهأل أفه ذاا ذز الصزابي  فااؿ لن الكاؼ كأخزاُتا: 
ضافً  ال حركؼ  كذز الصحيحي  نأفه في  سالم ن من ست  أكج و إاإل كذ  ض ائري ٣تركهةه »

 ٥تالف و لألصل:
ٍيذا: أفه الكاؼى يف هإدهاؾ, لز كاَّت حرفنا ك ا ذ  يف هذلك, الستيطً ىت لى   أح
كجهُت: ٣ترهرةن من الـو  كتالي و ٢تا  ك ا استيطً ىت مع هذا,  كهذنا,  كٟتاقيها 

 ع تزذُّمى اإلضاف .مع هإدها, أىكىل  نأهنا ترف
ٍيذا مع  ٍيذا من ا١تيم يف اٞت ع  ك ا جاُ ٕترد الثاين: أهنا لز كاَّت حرفنا ٞتاُ ٕترد

 هذا,.
تىٍج إىل الياء يف هإدهامى,  ك ا مل  : أَّه  لز كاَّت الىهزاحق إػهإدها, حركفنا مل ٭تي الثالثي

تىٍج إىل التهاء ا١تض زم  يف هأَّىا,.  ٭تي
الكاؼ من لزاحًق هإدها, ٣ت عه لى  اٝتيهًت  مع غَت هإدها,  ٥تتىىفه يف الراإعي: أفه غَتى 

اٝتيهًت  مطها  فال ديًتىؾي ما أيًٚتع لىي  ١تا ايختًىف لىي   مث تيىحىق الكاؼي 
 إأخزاًُتا ليجرم اٞت يعي لى  سىننو كاحٍ.

: أفه انأصلى لٍـي اشًتاًؾ اسمو كحرؼو يف لفظو كاحٍ  كيف الاز  ًؿ إاٝتي  ا٠تامسي
 الىهزاحق سالم ه من ذلك.

: أفه  مل دىحاها اسمه ٣تركهه  الٍّ  ٣تركهة ذا  الىهزاحقى لز مل تكن أٝتاءن  السار ي
إاإلضافً  في ا هكا  ا٠تىيلي من قزؿ الطرب: هإذا إىغى الرهجلي السٍّتُتى فجدها ي كإدها 

,  كهكل: فجدها ي كإدها السهٍزءاًت  كذا ٍه قزمٌّ  نأَّه  منازؿه إناًل الشهزابٍّ ا مستنى
 .,ْه«الطًٍؿ  إطباهتُت صحيحيت ا١تطٌت

                                                           

ين يف: سر الصنال   ,ُه   ُْٓ/ُ  شرح التسهيل ََُ/ّ  شرح ا١تفصل ُّٓ/ُدنظر هأم ا١تا
 . َّٗاالهتشاؼ ز 

 ُْٓ/ُهيل دنظر: شرح التس ,ِه
 . ََُ/ّدنظر: شرح ا١تفصل  ,ّه
 .ُْٔ-ُْٓ/ُشرح التسهيل  ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٓ 

ا  كالتله الرماين  ٍن كهره الرماينُّ كاٞت هزهي قيا ى ا٠تىيًل كمن كافا   كالتربك  قياسنا فاس
لى  فسار ذاا الايا : إأفه ذاا ا١تثلى شاذٌّ  كالشهاذي ال دياا  لىي  ك ا ذز متارٍّهه يف 

: ,ُهالنحز أصزؿ ٍي٫تا: الايا   كاآلخري   ككج ي شاكًذ  ك ا ذكر الرماينُّ أمراف: أح
 السه اع.

  كذز ٦تتنعه  لكزَّ  ف  الض َت هإدها, إىل الشهزابٍّ فأمها شاكذي  يف الايا : فإلضا
 مطرف ن  كا١تطرف ي ال تيضاؼ. 

اائل  كمل ديس ع من كأمها شاكذي  يف االستط اؿ: فألَّه  مل ديس ىع إال ًمن ذاا ال
ٍي الكاًؼ إطٍ هإدها, الطرب كالك: هإدهاؾ كإدها الباطل,  كال حيًك  لنهم تأكي
 .,ِه

كذناؾ ًمن النحزدُت مىن أضاؼ كجهُت آخردًن لشاكًذ ذاا ا١تثل  غَت ما ذكر  
حيث أضاؼ إىل شاكًذ إضاف  الض َت  شاكذنا آخر   ,ّهالرماين  كمن ذؤالء أإز حياف

اهه  إ٪تا دكزف التحادر  كذز: ٣ت ءي  التحادر يف هإدا , لىغائب  كالغائبي ال ٭تي
 لى باطب. 

كمنهم أدضنا اإني ذشاـ
إذ أضاؼ شاكذنا آخرى يف ذاا ا١تثل  كذز: اجت اعي  ,ْه

ـي  مع أفه الـى انأمر ال  حاًؼ الفطًل اَّزكـً إالـ انأمر  كحاًؼ حرًؼ انأمر  كذز الاله
اؼ إال يف الضركهة ٍه تالق ى َّفًس  ٖتي   كالتاٍدر يف ا١تثل: إذا إىغ الرهجلي السٍّتُتى فٍىيحاى

كأىٍَّػفيسى الشهزابٍّ  فحيًاؼ الفطلي كفالىي   مث ا١تضاؼي انأكؿ  كأيَّيبى لن  الثاين  مث الثاين  
, إػػػهإدا,  نأهنا تيالقيها يف ا١تطٌت. ًٍؿ هأىٍَّػفيسى  كأيَّيبى لن  الثالث  فاَّتصب كاَّفصل  كأيإ

ا كافي ه يف  فها  أهإط  أكج و ذكرذا النحزدزف يف شاكذ ذاا ا١تثل  كيف َّظرم أهنه
 اٟتكم لى  فسار الايا  لىي .

ا مرجٍّح ه لىازؿ إاٝتيً  الكاؼ  فاٍ هره  أمها انأكج ي اليت ذكرذا اإني مالك  كهأل أهنه

                                                           

 .َِٗدنظر: االقًتاح ز  ,ُه
 .ُّٓ/ُدنظر: سر الصنال   ,ِه
 .ُْٕٗدنظر: االهتشاؼ ز  ,ّه
 .ٕٕ/ْدنظر: أكضح ا١تسالك  ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٔ 

ُم  لىيها أإز حياف كغَتي   إأهنا غَتي ال
كال ٮتف  »ٞتيش إازل :   كلىهق لىيها َّاظري ا,ُه

ًَ ذا  إل أكثرذا  كأقزاذا الزج ي الراإع   كذز: أفه غَتى الكاؼ من لزاحًق ,ِه«ضطفي إط
تىىفه يف اٝتيهًت  مطها  فال ديًتىؾي ما أيًٚتع لى   ًل ا يهإدها, ٣تي عه لى  اٝتيهًت  مع غَت هإدها,  ٥تي

 اٞت يعي لى  سىنىنو كاحٍ. ايختًىف لىي   مث تيىحقي الكاؼي إأخزاًُتا ليجرمى 
ُم ى  كقٍ َّاقش اإني دطيشو ذاا الزج   كذذب إىل أفه ذا  انأحرؼى ليست ال

ا تكزف تاهةن رال ن لى ٝتي   كتٍؿُّ لى    االٝتي   كتاهةن تتجرهر من االاالٝتي   إل إهنه
اًف قاما  اٟترفي  فاط  ك ا يف انألف كالزاك كالنزف ا١تتصى  إانأفطاؿ  يف قز٢تم: الزدٍ

كالزدٍكفى قامزا  كا٢تنٍاتي قيٍ نى  فه  ذنا أٝتاءي كض ائري لىفالل  أمها يف: قاما الزدٍاف  
ٝتي  كرال ٌّ لى  اٟترفي  فاط  مث ٢تنٍاتي  فه  ذنا ٣ترهرةه من االكقامزا الزدٍكف  كقيٍ نى ا

ٝتي     مطٌت االتكزفى يف حاؿو رال ن لىكإذا جاُ يف ذا  انأشياًء أف »قاؿ اإني دطيش: 
ٝتي  يف حاؿو أخرل  جاُ أف تكزفى ا٢تاءي يف اٟترفي   مث دنبىع لنها مطٌت اال كمطٌت

امى ٝتي  كاٟترفي   كإذا قىت: إدها  كإده  هضرإٍت, اٝتُت رالهُت مطٌت االهضرإى ,  كالياءي يف
 .,ّه«ٝتي   كخىيصىتا لٍاللً  اٟترفي ٕترهرتا من مطٌت اال

ُم ى كذاا تنظَته حس نه كقيا ه صحيحه من اإن دطيش  دررُّ في  لى  من ارهل  مال
        .اإلٝتيً  لىهاء كالياء

كقٍ تزصهل اإني دطيش إىل الازؿ ْترفيً  الكاؼ  كلٍـً اٝتيتها إااللت ار لى  السهرٍبً 
ا قىنا ذلك  نأَّه  لز كاف اٝتنا  لكاف ل  مزضعه من »كالتهاسيم: حيث قاؿ:  كإ٪ته

لراب  كلز كاف ل  مزضعه من اإللراب لكاف إمها هفطنا  كإمها َّصبنا  كإما جرًّا  فال اإل
٬تُز أف دكزف يف مزضعو مرفزعو  نأفه الكاؼى ليست من ض ائر ا١ترفزع  كال ٬تُز أف 
دكزف منصزإنا  نأَّه  ال َّاصبى ل   أال ترل إذا قىت: إدهاؾ أيخاطبي  كاَّت هإدها, ذ  

رَّا  من الٍليل  كإذا كاَّت ذ  االسمي كاَّت مفطزل ن ٢تاا الفطل  كإذا كاف  االسمي ٔتا ذك
ٍهل إىل أكثرى من مفطزؿو  كال  كالك فبًا ى الكاؼي إال َّاصبو  إذ ذاا الفطل ال دتط

                                                           

 .َِٖ/ِدنظر: التاديل  ,ُه
 .َٗٓ/ُ٘تهيٍ الازالٍ  ,ِه
 .ٗٗ/ّشرح ا١تفصل  ,ّه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٕ 

٬تزُي أدضنا أف دكزفى ٣تركهنا  نأفه اٞتره يف كالًمهم إ٪تا ذز من كجهُت: إمها ْترًؼ جرر  
مو  كال حرؼى ذهنا دكزف ٣تركهنا إ   كال ٬تُز أف دكزفى ٥تفزضنا إجضافً  كإمها إجضافً  اس

هإدها, إلي   نأَّه  قٍ قامت الٍالل ي لى  أَّه  اسمه مض ره  كا١تض ري ال ديضاؼ  نأفه 
ٍُّ ا١تطاهًؼ ٗتصيصنا  فىم ٖتتٍج إىل اإلضاف   .          ,ُه«اإلضاف ى لىتبصيص  كا١تض راتي أش

زف فاٍ اَّاس زا حزؿ ذا  ا١تسأل   ف نهم من ذذب إىل أفه الكاؼ أمها الكزفي
كا٢تاء كالياء من هإدهاؾ  كإدها ي  كإدهامى, ذ  الض ائري ا١تنصزإ   كأفه هإدها, رلام ه ٢تا  

يف ذلك ذ  أفه ذا  انأحرؼى ذ  َّفسيها اليت يف حاًؿ االتصاؿ  ٨تز:  مكلىتيه
ا ١تها كاَّت لى  حرؼو كاحٍ  أكرمتيك  كأكرمتي   كأكرمًٍت  نأ َّه  ال فرؽى إينه ا  إال أهنه

ٍى لىيها  كَّيسب ذاا الازؿي إىل  كاَّفصىت لن الطامل  مل تام إنفًسها  فأييت إػهإدها, لتطت 
 .,ِهالفرهاء

هإدها, كإف كاَّت تيشب  تىك ا١تتصى   كقٍ هيره لىي  إأفه الكاؼى كا٢تاءى كالياءى ا١تتصى ى إػ
ا ذنا حركؼه  كذناؾ أٝتاء  كالتاء يف هأَّت,  فجهنا تشب  يف الىفظ إانأف طاؿ  إال أهنه

, اسم , حرؼ  كيف هق تي ,  إال أهنا يف هأَّتى   ككالك لز كاف ,ّهالتاء اليت يف هق تي
هإدها, ل ارنا  نأرهل ذلك إىل أف ديط ىٍ الشه ءي ٔتا ذز أكثر من   كأف دكزفى انأكثري ل ارنا 

ن   كتبطنا ل   كذاا ال َّضَتى ل لألقلٍّ م
 .     ,ْه

كذذب غَتي  من الكزفيُت
إىل أفه هإدهاؾ, ّت ىت  ذز الض َت  ككالك: هإدها    ,ٓه

كإدهامى,  كهيره لىي  إأَّه  ليس يف انأٝتاء الظاذرًة كا١تض رًة  ما ٮتتىفي آخري  فيكزف تاهةن  
ؾ  كإدها   كإدهامى,كافنا  كتاهةن ذاءن  كتاهةن داءن  ٨تز: هإدها

  كدػيرىرُّ لىي  أدضنا: إأفه فتح ى ,ٔه

                                                           

 .ٗٗ/١ّتفصل شرح ا ,ُه
 . َِٔ/ُ  ا٢ت ع ّٕٓ  اٞتٌت الٍاين ز َّٗدنظر هأم الفراء يف: االهتشاؼ ز ,ِه
 .ََُ/ّ  شرح ا١تفصل ٗٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّٔ/ُدنظر: سر الصنال   ,ّه
 .ٖٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّٔ/ُدنظر: سر الصنال   ,ْه
اؼ ز   االهتشََُ/ّ  شرح ا١تفصل ٓٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّٔ/ُدنظر: سر الصنال   ,ٓه

َّٗ. 
 .ََُ/ّدنظر: شرح ا١تفصل  ,ٔه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٖ 

ٍي ا٠تِابى ا١تؤَّث  فالكاؼي ذنا ٔتنزلً   ٍي ا٠تِابى ا١تاكهر  ككسرةى الكاًؼ تفي الكاًؼ تيفي
 .,ُهالتاء يف هأَّتى  كأًَّت,

كذذب الزهجاجي إىل أفه هإدها, اسمه ظاذره قٍ خيصه إاإلضاف  إىل سائًر ا١تض رات  
  كقٍ هيره ذاا الازؿي إأَّ  لز كاف انأمري  ,ِهالكاؼي يف هإدهاؾ, يف مزضع جرر إاإلضاف ف

ٍو من اإللراب  كذز النصبي  فاقتصاهيذم لى   ك ا قاؿ ١تا ايقتًصر في  لى  ضربو كاح
, ١تا ايقتيًصر  ٍو من اإللراًب رليله لى  أَّ  مض ره ال ظاذر  ك ا يف هأَّىا  كأَّتى ضربو كاح

مض رةه فكالك هإدها, اسمه  َّىا  كأَّتى  كذيٍم  ك٨تني, أٝتاءه ى  الرفع  فك ا أفه هأفيه ا ل
َي  مض ره  القتصاهذم لى  النصب  إذ ال ديطىم اسمه ظاذره اقتصر لى  النصب إال إط
انأٝتاء اليت اقتصرت لى  الظرفي   ٨تز: هذاتى مرة, كهإيطيٍاتى إُت,  كَّزلنا من 

 .,ّهكهمطاذى,  كليس هإدها, ظرفنا كال مصٍهنا فيىحق ُّا  انأٝتاءا١تصاره  ٨تز: هسبحافى, 

كلىسَتايف قزؿه قردبه من ذا  انأقزاؿ فهز درل أفه ما داع إطٍ هإدها, ذز الض َتي 
ٍهـ ج ء إػ هإدا, لًييتزصهل ُّا إىل الض َت ا١تتصل  فاَّتال  ا١تنصزبي  إال أَّه  حُت تا

ها الرجلي  كهإدها, اسمه ظاذره  كاتصاؿي انأٝتاء إانأٝتاء اإللرابي إليها ك ا يف: دا أدُّ 
دزجبي لىثاين منه ا اٞتره 
 .,ْه

فج ع السَتايفُّ يف قزل  ذاا ما إُت قزؿ الفراًء  كقزؿ الزجاج  ككال الازلُت قٍ هيره 
 لىيه ا  كاتضح إِالهني ا.

اًؿ  كمل دبق ذنا فاٍ صحه إذف ٔتا أكهرَّا  سازطي ذا  انأقز »كك ا قاؿ اإني جٍت: 
قزؿه ٬تبي التااري  كدىـز الٍخزؿي ٖتتى   غَتي قزًؿ أة اٟتسن: إفه هإدها, اسمه مض ره  كإفه 

                                                           

 .ََُ/ّ  شرح ا١تفصل الإن دطيش ٓٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّٔ/ُدنظر: سر الصنال   ,ُه
  ََُ/ّ  شرح ا١تفصل ٓٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّْ/ُدنظر هأم الزجاج يف: سر الصنال   ,ِه

  .َِٔ/ُا٢ت ع 
 .ٖٓٓ  اإلَّصاؼ ز ُّٔ/ُدنظر: سر الصنال   ,ّه
 .ُٕٕ/ِلسَتايف دنظر: شرح ا ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٗ 

ا ذ  لىبِاب  ٔتنزل  كاؼ هذلك,  . ,ُه«الكاؼ إطٍ  ليست إاسمو  كإ٪ته
 

                                                           

 .ُّٕ/ُسر الصنال   ,ُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕ٘ 

 المطلب السادس:
 على الجوار في باب النعت علُة جواِز الجرِّ 

 نص المسألة:
,  فالزج ي في  الرفع  كذز الصزابي »اين: قاؿ الرم كتازؿ: هذاا جيٍحري ضىبر خىًربو

َي الطرب  نأفه ا١تضاؼى مع  ككالـي أكثًر الطرب  نأَّه  من صفً  انأكهؿ  كقٍ جره  إط
ًٍ  كالتاكًَت  كالتأَّيًث  كقرًب  ٍو  مع مشاكىًت  ل  يف التزحي ا١تضاًؼ إلي  ٔتنزل  ش ءو كاح

 .,ُه«ذا  انأسباًب تاتض  جزاُى ٛتًى  لىي   كأَّه  ذز انأكهؿي اٞتزاه  ككلُّ 
 اعتالل الرماني:

, ذز الرفعي  نأَّه  صف ه ١ترفزعو كذز  درل الرماين أفه انأصلى يف إلراب هخىًربو
رة منها اإللراب  إال أفه  ٍٍّ ,  كانأصل يف الصف  أف تتبعى ا١تزصزؼى يف أمزهو متط هجيٍحري

, ككأَّه  صف ه لػ ًمن الطرب من جره  ,  كالترب  الرماين جائزنا  لثالث  أسباب  هخىًربو هضبر
 التله ُّا:

ٍيذا: أفه ا١تضاؼى كا١تضاؼى إلي  كالش ًء الزاحٍ.  أح
كالسببي الثاين: مزافا ي ا١تضاًؼ مع ا١تضاؼ إلي  يف التاكَت كالتأَّيث  كاإلفرار 

 كاٞت ع.
 إُت َّطًت ا١تضاًؼ كا١تضاؼ إلي .أمها السببي الثالث: قيربي اَّاكهًة 

فكلُّ ذا  انأسباب الثالث  اليت ذكرذا الرماين  سزهغت اٟت لى لى  اٞتزاه  مع 
التأكيٍ لى  أفه انأصلى كذز الام لىي  أكثري كالـ الطرب ذز الرفعي  نأَّه  كصفه 

 لىجيٍحًر  كاٞتيٍحري مرفزع.
 المناقشة والموازنة:    

ٍهث الرماين يف ذا  ا١تسأل  لن قضيهً  اٞترٍّ لى  اَّاكهة  كمثهل ٢تا ٔتا حيًك  لن  ٖت
,  كذلك َّاكهت  لىضب  كذ   , حيث هيًكم ّترٍّ هخىًربو الطرب هذاا جيٍحري ضبر خىًربو

                                                           

  .ُٖٗشرح الرماين إتحايق: ر. ا١تتزيل الٍمَتم ز  ,ُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٙ 

هكاد ه لبطَ الطرب  أمها أكثريذم فهم لى  انأصل كذز الرفع  نأَّه  صف ه لى رفزع كذز 
اٞتيٍحر
 .,ُه

 أفه الطى  يف جزاُ ذاا النزع من اٞترٍّ ذز اجت اعي ثالثً  أسباب:           كذذب الرماين إىل
 أحٍذا: أفه ا١تضاؼى كا١تضاؼى إلي  كالش ًء الزاحٍ.

كالسببي الثاين: مزافا ي ا١تضاًؼ مع ا١تضاؼ إلي  يف التاكَت كالتأَّيث  كاإلفرار 
 كاٞت ع.

 ًت ا١تضاًؼ كا١تضاًؼ إلي .أمها السببي الثالث: فهز قربي اَّاكهًة إُت َّط
كالام ديفهم من كالـ الرماين أفه اٞتره لى  اَّاكهة ال دكزف إال إاجت اع ذا  
ٍي ذا  انأسباب فجَّ  ٯتتنع اٞترُّ لى  اَّاكهة  كذاا  انأسباًب الثالث   فجذا ٗتىهف أح

ضاؼ الام ذذب إلي  الرماين ذز ماذبي ا٠تىيل الام دشًتط مزافا ى ا١تضاؼ مع ا١ت
 إلي  يف التاكَت كالتأَّيث  كاإلفرار كاٞت ع.

: ذااًف جيٍحرا ضىبر -هٛت  ا-كقاؿ ا٠تىيل »قاؿ سيبزد :   : ال دازلزف إاله
ًة  ٍى ا دىغىِزف إذا كاف اآلًخري ًإًط ٍه  كاٞتيحرى جيٍحراًف  كإ٪ته خىرًإاًف  ًمن ًقبىًل أفه الضبه كاح

مؤَّػهثػنا. كقالزا: ذا  جيحىرىةي ًضبابو خىرًإى و  نأفه الضٍّبابى انأكهؿ  ككافى ماكهرنا مثى   أك 
ةي كاحٍةه فغىِزا ٍى  .,ِه«مؤَّث ه  كنأفه اٞتيحىرىةى مؤَّث ه  كالًط

ف اذبي ا٠تىيل كالرماين أَّه  إذا مل ٭تصل التزافقي إُت ا١تضاًؼ كا١تضاًؼ إلي  فجفه 
رُّ لى  اٞت  زاه.الكالـى ديستط لي لى  أصًى   كال ٬تي

أمها سيبزد ي فاٍ ذذب إىل خالؼ شيًب  ا٠تىيل  فأجاُ اٞتره لى  اٞتزاه مِىىانا  
كال َّرل ذاا كانأكهؿى إال  -هٛت  ا-ذاا قزؿي ا٠تىيًل »قاؿ ميطاٍّبنا لى  هأم شيب : 

,   ففي  من البياف أَّه  ليس إالضبٍّ  ـو ٍٍّ   مثلي سزاءن  نأَّه ي إذا قاؿ: هذاا جيٍحري ضىبر ميتػىهى
 .,ّه«ما يف التثنيً  من البياف أَّه  ليس إالضبٍّ 

                                                           

 .ّْٔ/ُدنظر: الكتاب  ,ُه
 .ّْٕ/ُ ا١ترجع الساإق ,ِه
 .ّْٕ/ُ ا١ترجع الساإق ,ّه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٚ 

 مث استشهٍ سيبزد  لى  صح  ما ذذب إلي  إازؿ الطجهاًج:
يٍرمىلً 
كىأفه َّىٍسجى الطىٍنكىبيزًت ا١ت

 ,ُه
يٍرمىًل, جيره لى  اٞتزاًه كذز هماكهر,  كٛتىى  لى  هالطنكبزًت, كذ  مؤَّث ه   فػ  

ها١ت
 لى  صحً  اٞترٍّ مِىانا. فٍؿه ذلك لنٍ سيبزد 

كمل دزافق الرماينُّ سيبزد ى لى  ذاا الرأم  إل ذذب إىل تصحيًح هأم ا٠تىيل  مطىٍّالن 
لالك إأَّ  قٍ اجت ع سبباف يف ضطف اٞترٍّ  السببي انأكؿ ذز: أفه النطت ليس ١تا 

ـي ا١تشاكىً    ُارى من ضطًف  كذز: لٍ كذلك جرل لىي  يف الىهفظ  مث حٍث سببه آخري 
 ١تبالفًت  ما قبىى  إالتثني  كاإلفرار  فهااف السبباف اقتضيا منع اٞترٍّ لى  اَّاكهة مِىانا.

كتازؿ: هذااًف جيٍحرا ضىبر خىرًإاًف,  فال ٬تُز اٞترُّ يف ذاا لنٍ »قاؿ الرماين:  
 ا٠تىيل  لطٍـ مزافاً  الضبٍّ يف الطٍر  ك٬تُز لنٍ سيبزد  لى  ذلك الايا .

اذبي ا٠تىيل  نأَّه  إذا كاف في  سببه ديضطفي   مث حٍث سببه آخري كالزج ي م
 .,ِه«داتض  ضطفى   مل دكن إطٍ الضطًف إال االمتناع

كذاا أصله متارٍّهه لنٍ الرماين كدستٍؿُّ إ  كثَتنا  كذز أَّ  ليس إطٍ ضطًف اٟتكًم 
تارههى منطي  لنٍ النهحزم إال امتنال   فجذا تطاضٍ سبباًف أك أكثري يف إضطاؼ اٟتكم  

 الرماين.
كا٠تىيلي كالرماين كإٍف كاَّا دتفااف يف اٟتكم يف ذا  ا١تسأل   إال أهن ا ٮتتىفاف يف 
التطىيل  فطى ي ا٠تىيل لى ه تاٍدرد   حيث أهجع السببى كهاءى كجزًر ذا  الظاذرة إىل 

بالف ي إُت ذادن الغىًط الام منشؤي ي ا١تشاُّ ي إُت الىهفظُت ا١تتجاكهدن  فجذا كقطت ا١ت
                                                           

 البيت من الرجز ا١تشِزه  ك٘تام : ,ُه
ؿً  ٍه يهى

ًم  ا١ت  لىىى  ذيهىا قياله
ًٍم غي   زهؿً سيتيزهي كىتافن إًأد

 .ْٕدنظر: ردزاف الطجاج ز 
  ا٠تزاَّ  َّٗ/ّ  شرح التسهيل ْْٖ  اإلَّصاؼ ز ُٕ/ُٕكذز من شزاذٍ: ا١تبصص 

ٓ/ٖٕ. 
  .ّٖٗ-ِٖٗشرح الرماين إتحايق: ر. الٍمَتم ز  ,ِه
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الىهفظُت من حيث اإلفرار  كالتثني   كاٞت ع  أك التاكَت  كالتأَّيث  أك التطردف  
كالتنكَت  حصل البيافي كاَّتف  الغىط  فال مسزٍّغ لنٍ ا٠تىيل لىجرٍّ لى  اٞتزاًه يف كجزر 

 ا١تبالف .
ًٍ انأسباب يف ا متناع اٟتكم  أمها لى ي الرماين فه  لى ه منِاي   أهجطها إىل تطاض

فجذا كاف اٞترُّ لى  اٞتزاه ضطيفنا مع كجزر ا١تشاُّ   فهز مع كجزر ا١تبالف  ٦تتنعه  كقٍ 
ا إال أفه الرماينه لربه لنها إأسىزبو منِا . ٍن  دكزف مفهـز الطىتُت كاح

كمل دزر الرماين لى  ما ذكر  ا٠تىيل يف تفسَت سبب ذا  الظاذرة  حيث ذكر 
  ذز السببي كهاءى ذلك  كيف هأد  أفه ما ذكر  ا٠تىيلي ال دكف   إذ إفه ا٠تىيل أفه الغىطى 

ٍى  ليس ذز السببي يف كجزًرذا  إٍليًل ٣تيًئها يف كثَت من اآلدات الارآَّي    الغىطى كح
كك ا ذكر اإني جٍت: "أفه يف الارآًف مثلي ذاا ا١تزضع َّيػٍّفنا لى  ألًف مزضع"
  كمطاذى ,ُه

 لي أمر ذا  ا١تزاضًع لى  الغىط.ا أف دكزفى تأكد
 :ًُ ككالك فجفه سيبزد  ضطهف أف دكزف الغىطى سببنا يف ذا  الظاذرة  إٍليًل جزا
ـو  ف ع كجزر البياف ا١تنايف لىغىط  إال أَّ  ٬تُز في  اٞترُّ لى   ٍٍّ ذاا جيٍحري ضىبر ميتػىهى

 اٞتزاه. 
اذرة  دكار دكزف حاضرنا يف كيف التاارم أفه ذناؾ سببنا هئيسنا يف كجزر ذا  الظ

ًٍ الارآَّيً  كالشٍّطردً   كذاا السببي دك يني يف التأثَت الصزيت  أك ما ديس ه   ٚتيع الشزاذ
إالتناغم الصزيت  فهز السٍّرُّ كهاءى ذا  الظاذرًة ا١تت ثٍّىً  يف خركج التاإع لن حرك  متبزًل  

ا كأفه قراءةى الارآًف تطت ٍ لى  الًتتيل  اٟتايا   كأٍخًاً  حرك ى االسًم اَّاكًه ل   خصزصن 
ٍي لى  اإلَّشاًر  كالًتتيلي كاإلَّشاري لباهةه لن أصزاتو متناغ  و  ككالك الشٍّطري آَّااؾ دطت 

 ٟتركؼو كمااطعى.
:  كلطله يف قصهً  الفرهاًء مع أة ثػىٍركافى ما دؤكٍٍّ ذلك  حين ا أَّشٍ أإز ثركافى البيتى

ػػػػػػػػنه ى كىٍجػػػػػػػػ و  ٍىبي   غىػػػػػػػػٍَتً ميٍارًفىػػػػػػػػ و  تيرًدػػػػػػػػكى سي ػاؿه كىالى َّىػ مىٍىسىاءى لىٍيسى ًُّىػا خى
 ,ِه

                                                           

 .ُِٗ/ُدنظر: ا٠تصائص  ,ُه
 .ُِالبيت من البسيط  لام الرم . دنظر: ردزاَّ  ز  ,ِه

= 
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ّترٍّ هغًَت, لى  اَّاكهة مع أهنا صف ه لػهسينه ى, ا١تنصزإ   كلنٍما طىب من  الفراءي أٍف 
ٍى  إاٞترٍّ  مثه قاؿ:  ٍى  أَّش دارأى البيتى إنصب هغَت,  قرأى  ك ا أهار الفراءي  فى ها استنش

 .  ,ُهالام تازؿي أَّت أجزري ٦تها أقزؿي أَّا
الصزيته ذز ا١تسؤكؿي لن ذا  الظاذرة  كليس  فهاا رليله قزمٌّ لى  أفه التناغمى 

 الغىط ك ا ذكر ا٠تىيل 
ك٦تا دطزٍُّ ذاا التناغمى: طزؿي الفاصًل إُت التاإع كمتبزًل  اٟتايا   مع لٍـً ظهزًه 

 نن من زن رن مم ام ّٰٱاٟتركً  اإللراإيً  لى  ا١تتبزع اٟتايا   كذلك ك ا يف قزل  تطاىل: 
ِّ مي زي ري  ٰى ين ىن

ٟتايا ُّ ذز هالادن,  كذز يف   فا١تتبزعي ا,ِه
مزضع هفًع اسًم هدكن,  ككى  ي ها١تشركُت, مطِزف  لىيها  كلكنهها ٣تركهةه إاٟت ل لى  

 اٞتزاه.
ك٦تا دطزهُ ذلك التناغمى أدضنا: استثااؿي االَّتااًؿ ا١تباشًر من الكسرة إىل الضه    ك ا 

,  فاالَّتااؿ من كسرة هضى  , في  يف هذاا جيٍحري ضىبر خىًربو , مباشرةو إىل ض هً  هخىًربو بر
 ش ءه من الثٍّال لى  الىساف.

ُت من حٍكث التناغم الصزيت يف اٟترك  اإللراإي  إُت   فكلُّ ذا  الطزامًل لزه
 . ,ّهاالٝتُت ا١تتجاكهدن

َّه  كإشكلو جفجزر ذا  الظاذرة إىل الغىط  كإف كاف ا٠تىيلي قٍ أكلز السببى يف ك 
ىل ركه التناغم الصزيت يف اٞترٍّ لى  اٞتزاه  كذلك حين ا منع اٞتره غَت مباشرو أشاه إ

لى  اٞتزاه يف ا١تتبالفُت  حيث ال تناغمى إينه ا  كاشًتط كجزرى التزافًق إُت ا١تتجاكهدن  

                                                                 
= 

  .ُٗ/ٓ  ا٠تزاَّ  ْٕ/ٖ  شرح شزاذٍ ا١تغٍت َّٗ/ّ كذز من شزاذٍ: شرح التسهيل
 .ْٕ/ِدنظر: مطاين الارآف  ,ُه
 ,.ُسزهة البين  آد  ه ,ِه
ٍكتزه: قاسم ٤ت ٍ صاحل  ْتث منشزه يف  ,ّه دنظر: ْتث: ظاذرة اٟت ل لى  اٞتزاه ا١تنفصل  لى

ق/َّيساف ُِْٖكؿ , هإيع انأِ, الطٍر هّاَّى  انأهرَّي  يف الىغ  الطرإي  كآراُّا  اَّىٍ ه
  ـ.ََِٕ
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 حيث دظهر ذلك التناغم.   
ا َّصه أمها اٞت هزهي فاذبزا إىل مزافاً  سيبزد  يف جزاُ اٞترٍّ لى  اَّاكهة مِىانا  ك 

  كذز مايسه لنٍذم ًإٍف أيًمنى ,ُهلى  ذلك كل من أة حياف  كاإًن لايل  كالسيزط 
كاإني النهحا ً  ,ِهالىهٍبسي  أمها الفرهاءي 

ُا  إال أهنه ا قصرا ي لى  السه اع في ا كهر. ,ّه  فاٍ أجا
 مواضع الجر على الجوار:

اتفاؽو إُت النحاة اَّيزدن ٢تا  أكثري ما داع اٞترُّ لى  اٞتزاًه يف النطت  كذز إ
الظاذرة  إل إفه منهم من قصىرى  لىي  ركف غَت   كأة حياف
  كلطله ,ٓه  كالبغٍارم,ْه

انأمره الام رلا٫تا إىل ذلك ذز أفه ذاا ا١تزضعى أكثري شيزلنا يف الشزاذٍ الارآَّي   
 كالشٍّطرد   كأقزاًؿ الطرب ا١تأثزهة.

 ِّ حس جس مخ ّٰٱلكرمي  قزلي  تطاىل: فً ن شزاذٍ  يف الارآف ا 
ًَ هاَّيٍ, ,ٔه   ٓتف

 ِّ  ىث نث مث ّٰٱلى  اٞتزاه  كالزج ي في  الرفع  ككالك قزل  لز كجل: 
  ٓتفَ ,ٕه

 ها١تتُت, لى  اٞتزاه  كالزج ي في  الرفع.
ـ    ٍه  كذز قزؿي الشهالر: ,ٖهكمن شزاذٍ  يف الشٍّطر البيتي الام تا

ػػػػػػنه ى كىٍجػػػػػػ و غىػػػػػػٍَتً    ميٍارًفىػػػػػػ و تيرًدػػػػػػكى سي
 

ٍىبي   ػاؿه كىالى َّىػ  مىٍىسىاءى لىػٍيسى ًُّىػا خى
 

هسن , ا١تنصزإً  لى   حيث جيرهت هغَت, لى  اٞتزاه  ك٤تىُّها النصب  نأهنا َّطته لػ
 ا١تفطزلي .

 كمنها كالك قزؿ الشالر:
                                                           

 .َْْ/ِ  ا٢ت ع َْْ/ِ  ا١تسالٍ ُُْٗدنظر: االهتشاؼ ز  ,ُه
 .ُٗ/ٓ  ا٠تزاَّ  ُُّٗ  االهتشاؼ ز ٕٓ-ْٕ/ِدنظر: مطاين الارآف  ,ِه
 . ُُ/ِإلراب الارآف  ,ّه
 .ِْٓ/ّدنظر: البحر ايط  ,ْه
 .ْٗ/ٓدنظر: ا٠تزاَّ   ,ٓه
 .ُٓسزهة الربكج اآلد   ,ٔه
 .ٖٓااهدات اآلد  سزهة ال ,ٕه
 .َِّ دنظر ز ,ٖه
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ػػػػػػػأىفه ثػيبىػػػػػػػَتنا يف أىفىػػػػػػػاًًَُّت كىٍرقًػػػػػػػ ً   كى
 

بًػػػػَتي أيَّػػػػا و يف ًّتىػػػػارو ميزىمهػػػػلً   كى
 ,ُه

 

 ّتر هميزىمهًل, لى  اٞتزاه  ك٤تىُّ  الرفع لى  النطت لػهكبَت,.
أمها التزكيٍ  فاذب ٚتهزه النحاة أفه اٞتره لى  اٞتزاه في  َّارهه  قاؿ اإني ذشاـ: 

َى اٞتزاه دكزف يف النطت قىيالن ك ا مثهىنا  كيف التزكيٍ » كالام لىي  ااٍّازف أفه خف
 .,ِه«َّارهنا

كجرُّ اٞتزاه مل ديس عي إال يف النطت لى  الًاىه   كقٍ جاء يف »م: كقاؿ البغٍار
 . ,ّه«التأكيٍ يف إيت لى  سبيل النٍُّهة
 كذاا البيتي ذز قزؿي الشالر:

ػػػػػػػاًت كيىًٍّهػػػػػػػمي   دىػػػػػػػا صىػػػػػػػاًح إػىىٍّػػػػػػػٍغ ذىًكم الزهٍكجى
 

 ,ْهأىٍف لىػػٍيسى كىٍصػػله ًإذىا ا٨ٍتىىهػػٍت ليػػرىا الػػاهَّىبً  
 

ٍه لػ ّتر: هكيىٍّهم, لى  هذكم, ا١تنصزب  ال لىزهكجات  كإال  اَّاكهة  نأَّ  تزكي
 لااؿ: كيىًٍّهنه. 

ػػق  ف ػػنهم مػػن منػػع ذلػػك كذػػم  كاختىػػف النحػػاةي يف اٞتػػرٍّ لىػػ  اٞتػػزاه يف لِػػف النهسى
ُ   كخػػػػػػػػػػػػػػػػرهج لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اآلدػػػػػػػػػػػػػػػػ ى الكرٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػ :   أكثػػػػػػػػػػػػػػػػري النحػػػػػػػػػػػػػػػػاة  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ب إىل ذلػػػػػػػػػػك:    ك٦تهػػػػػػػػػػن ذذػػػػػػػػػػ,ٔهيف قػػػػػػػػػػراءة اٞتػػػػػػػػػػرٍّ  ,ٓهَّ يب ىب نب ُّٱ
                                                           

 .ِٓالبيت من الِزدل  كذز المرئ الايس  دنظر: الٍدزاف ز  ,ُه
  شرح الكافي  الشافي  ز َّٖ/ّ  شرح التسهيل ُِٗ/ُا٠تصائص  كذز من شزاذٍ:

  .ٖٗ/ٓ  ا٠تزاَّ  ُُٕٔ
 .ِٔٔ/ٔا١تغٍت  ,ِه
 .ّٗ/ٓا٠تزاَّ   ,ّه
 .ّٗ/ٓ  أحٍ شطراء انألراب. دنظر: ا٠تزاَّ  البيت من البسيط  كقائى  أإز الغردب ,ْه

  االهتشاؼ ز َُّ/ّ  شرح التسهيل ٕٓ/ِكذز من شزاذٍ: مطاين الارآف لىفراء 
 . ّٗ/ٓ  ا٠تزاَّ  ِٔٔ/ٔ  ا١تغٍت ُُّٗ

 ,.ٔسزهة ا١تائٍة آد  ه ,ٓه
ر   البحِْٓ/ِكذ  قراءة: اإن كثَت  كأة ل رك  كٛتزة  كأة إكر لن لاصم. دنظر: النشر  ,ٔه

  .َِٗ/ْ  الٍه ا١تصزف ِْٓ/ٓر ايط البح
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 . ,ِهكأإز لبيٍة ,ُهانأخفشي 
كخالفه ا يف ذلك ااٍّازف ك ا قاؿ اإني ذشاـ
  كلىتهم يف ذلك: أفه حرؼى ,ّه

الطًِف حاجزه إُت االٝتُت كمبِله لى جاكهة  ٓتالؼ النطت كالتزكيٍ  حيث إهن ا 
ٍُّ ٣تاكهةن من ا١تطِزؼ ْترًؼ الطِف  .,ْهتاإطاف إال كاسِ   فه ا أش

كذاا الازؿي غىطه لظيمه  »إني النحا  هرنا لى  تأكدل انأخفش كأة لبيٍة: كقاؿ ا
 .,ٓه«نأفه اٞتزاهى ال ٬تُز يف الكالـ أٍف دياا  لىي   كإ٪تا ذز غىطه  كَّظَتي  اإلقزاء

َه لى  اٞتزاه  كذز »كقاؿ أإز حياف:  كمىن أكجبى الغيسلى تأكهؿ أفه اٞتره ذز خف
ا  كمل دى  ٍن  .    ,ٔه«رًر إال يف النطت  حيث ال ديىًبستأكدله ضطيفه ج

 :,ٕهكأجاب ا١تاَّطزف َّ ًء اٞترٍّ لى  اٞتزاه يف ذا  اآلد  إأجزإ و منها
ٍهل إالباء  أم: كافطىزا إأهجًىكم   أفه انأهجلى يف اآلد  ٣تركهةه إفطلو ٤تاكؼو دتط

.  الغيسلى  كحيًاؼ الفطلي  كحرؼي اٞترٍّ
إا١تسح ذنا: خفيفي الغيسًل  كخيصهت الرٍّجالف من سائر  كمنها أدضنا: أفه ا١ترارى 

ٍى يف صبٍّ ا١تاًء لىيها  إذ كاَّتا مظنه ى اإلسراًؼ فيه ا.  ا١تغسزالت إاسًم ا١تسًح لًيياتصى
كًمن أجزإًتهم كالك: أفه ا١ترارى ذنا: ا١تسحي لى  ا٠تيفهُت  كجيًطل ذلك مسحنا لىرٍّجل 

 ٣تاُنا.
 ٞتره لى  اٞتزاه يف ذا  اآلد  ضطيفه  كذلك نأمردن: كالام دظهر يل أفه ا

                                                           

 .ِٕٕدنظر: مطاين الارآف ز  ,ُه
 .ُٓٓ/ُدنظر: ٣تاُ الارآف  ,ِه
 .ّْٖدنظر: شرح الشاكه ز  ,ّه
 .ْٗ/ٓ  ا٠تزاَّ  ّْٖدنظر: شرح الشاكه ز  ,ْه
 .ِِٓإلراب الارآف ز  ,ٓه
 .ُِ-ُُ/ِإلراب الارآف الإن النحا   ,ٔه
  البحر ايط ٕٗٓ/ُلى  اٞتزاه يف ذا  اآلد : الكشاؼ تنظر أجزإ  ا١تاَّطُت لىجر  ,ٕه

 .ُِٓ/ْ  الٍه ا١تصزف ِْٓ/ّ
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 أح٫ٍتا: كزَّي  كقع يف ا١تطِزؼ  كقٍ أَّكر  ااٍّازف ك ا ذكر اإني ذشاـ.
  ,ُهكانأمر الثاين: أفه ًمن شركط اٞترٍّ لى  اٞتزاه اهتفاعى الىهٍبس  كانأمنى من االشتبا 

 كالىهٍبسي مزجزره يف ذا  اآلد . 
يا  يف لِف البياف  ك ا ذكر اإني ذشاـ  كالطى ي يف ذلك: مشاُّتي  كال ٯتتنع الا

 .,ِهلىنطت كالتزكيٍ يف ٣تاكهت  لى تبزع
أمها البٍؿي فاٍ أَّكر  أإز حياف مطتالًّ إأَّه  مط زؿه لطاملو آخرى غَت الطامل انأكهؿ  

فظ ذلك يف»كهأل أفه لٍـى السه اع في  دطضٍ ذا  الطى   حيث قاؿ:  كالمهم    مل ٭تي
ٍه من لى ائنا في ا َّطىم  كسبب ذلك أَّ  مط زؿه لطاملو آخر  .,ّه«كال خىرهج لىي  أح

كمنط  كالك اإني ذشاـ مطتاله إأَّه  يف التاٍدر من ٚتى و أخرل  فهز ٤تجزُه 
تاٍدرنا
 . ,ْه

كاإني جٍت ,ٓهكذناؾ من النحاة من أَّكر اٞتره لى  اٞتزاه مِىانا  ك٫تا السَتايف
  ,ٔه

فً  ها »ارهل  اإني جٍت اَّفرار  ُّاا دهاا الرأم  كأَّ  مل دسبق إلي   حيث قاؿ:   ك ,ٔهجٍت
ئ ذاا الًطىمي كإىل آخًر ذاا الزقت  ما » فً  ها جاُ خالؼي اإلٚتاًع الزاقًع في  منا إٍي

 . ,ٕه«هأدتي  أَّا يف قز٢تم: ذاا جيٍحري ضىبو خىًربو ...
 كلطله ما دازٍّم رلزا  أمراف: 

َى النحزدُت أَّ  قاؿ يف هذاا »سَتايف اليت دازؿ فيها: أح٫ٍتا: لباهةي ال كهأدتي إط
ُلم ذاا النحزم أفه ا١تطٌت: ذاا  , قزالن شرحتن  كقزهدتي  ٔتا ٭تت ى    جيٍحري ضىبو خىًربو
جيٍحري ضىبر خىًرًب اٞتيٍحري  كالام دازٍّم ذاا: أَّها إذا قىنا: خًربى اٞتيحري  صاه من 

                                                           

 .َّْ  ا١تسالٍ ز ِّٖ/ُ  شرح الكافي  َّٖ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ُه
 .ّْٗ-ّْٖدنظر: شرح الشاكه ز  ,ِه
 .ٓٗ/ٓدنظر كالـ أة حياف يف ا٠تزاَّ   ,ّه
 .ّْٗدنظر: شرح الشاكه ز  ,ْه
 .ِّٖ/ِلسَتايف دنظر: شرح ا ,ٓه
 .ُِٗ-ُُٗ/ُدنظر: ا٠تصائص  ,ٔه
 .ا١ترجع الساإقدنظر:  ,ٕه
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  كذاا تصردحه من السَتايف إأَّ  مسبزؽه إىل ذاا الازؿ  كمل ,ُه«إاب: حسين الزج ...
 داكر النحاةي من كاف مع السَتايف لى  ذاا الرأًم إال اإنى جٍت.

كانأمري اآلخر: فهز مشاُّ ي تأكدًل السَتايف لتأكدل اإًن جٍت  حيث أكهل  كلٌّ منه ا 
 إأَّ  صف ه لىضهًب   

كإقامً  ا١تضاًؼ إلي  ماام   فاهتفع كاستًت   فاإني جٍتٍّ ٛتىى  لى  حاًؼ ا١تضاًؼ 
,  كا١تضاؼ إلي :  كالتاٍدر لنٍ : هذاا جيٍحري ضىبر خىًربو جيٍحري ,  فا١تضاؼ: هجيٍحري
,  كأيقيم ا١تضاؼي إلي  هذاء الض َت, ماامى    هذاء الض َت,  فحياؼ ا١تضاؼي هاٞتحري

,  مثٌ فاهتفع الض َت  نأَّه ي حله ٤تله ا١تضاؼ  الام ذز  مط زؿه مرفزعه لىصف  هخىًربو
استًت  فأصبح الكالـ: هذاا جيٍحري ضىبر خىًربو ,  فيجرم هخرب, كصفنا لى  
,  كإف كاف يف اٟتايا  لىجحر  ك ا تازؿ: همرهتي إرجلو قائمو أإز , فتجرم  هضىبر

 .,ِههقائم, كصفنا لألًب ال لىرهجًل  لى ها ض ٍّن ذكر 
,: ذاا جيٍحري أما السٍَّتايف فَتل أ فه انأصلى يف قز٢تم: هذاا جيٍحري ضىبر خىًربو

, لى  أَّه  صف ه لىضهبٍّ  كهفًع اٞتحر لى  أَّ   ضىبر  خىًربو اٞتيٍحري من   إتنزدًن هخربو
مط زؿه ل   مثه حياؼ الض َت لىًطىم إ   كحيزٍّؿ اإلسنار إىل ض َت الضب  كجيره 

حىسىًن الزج , إاإلضاف   كانأصل: حسىًن الزج ي من  هاٞتيحر,  ك ا تازؿ: همرهت إرجلو 
ٍُّـً ذكر  فاستًت   مثٌ أييت إض َت هاٞتيحر, مكاَّ   لتا
 .,ّه

كيف َّظرم أَّ  ال دررُّ رلزل اإًن جٍت كزَّي  متأخرنا لن السَتايف يف الزفاة  ككالك  
ًِ اإن جٍت  نأَّه  كإف كاف انأ مري كالك كزفي السَتايف من طبا  أة لى  الفاهس  شي

إال أهنه ا تطاصرا رذرنا  فاٍ دكزف هأمي اإًن جٍت ليًرؼ يف حياة السَتايف  ككقع من  مزقعى 
 الابزًؿ فاكىرى .

 

                                                           

 .ِّٖ/ِشرح السَتايف  ,ُه
 .ُِٗ-ُُٗ/ُدنظر: ا٠تصائص  ,ِه
 .ِّٖ/ِدنظر: شرح السَتايف  ,ّه
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 كخالص ي الازًؿ أفه يف ذا  ا١تسألً  أهإط ى مااذب:
ُي اٞترٍّ لى  اٞتزاه   ا١تاذبي انأكهؿ: ذز ما ذذب إلي  ا٠تىيلي كالرماين  كذز جزا

أف دتزافقى ا١تضاؼي مع ا١تضاؼ إلي  يف التاكَت  كالتأَّيث  كاإلفرار   كلكن شردِ ى 
 كالتثني   كاٞت ع.

ُي اٞترٍّ لى  اٞتزاه مِىانا  اٞتا١تاذبي الثاين: كذز ماذبي سيبزد  ك   هزه  كذز جزا
 مع جزاُ الايا  في .

اٞترٍّ لى   ا١تاذبي الثالث: كذز ماذبي الفرهاًء كاإًن النحا   كذز امتناعي الاياً  يف
 اَّاكهة  كاالقتصاهي في  لى  السه اع.

 ا١تاذبي الراإع: كذز ماذبي السَتايف كاإًن جٍت  كذز منعي اٞترٍّ لى  اٞتزاًه مِىانا.
كالام دًتجهح لنٍم ذز ماذبي سيبزد  كاٞت هزه  كذز جزاُ اٞترٍّ لى  اٞتزاه 

ًة أسبابو  منها: ٍه  مِىانا  كذلك لط
 اا الرأم ذم أكثري النحاة كٚتهزهيذم.أفه الاائىُت ُّ -
 كثرةي ا١تس زًع في  من الارآًف الكرمي  كأشطاًه الطرب. -
ضطفي تأكدًل مىن أَّكر اٞتره لى  اَّاكهًة  ك٫تا السَتايف كاإن جٍت  ك٦تهن ضطهف  -

  كاإني ذشاـ,ُهتأكدىىه ا أإز حياف
    كهرها لىيه ا إرركرو تيبِل ما ذذبا إلي   منها: أَّ,ِه

دىـز أف دكزف اٞتيحري ٥تصهصنا إالضهبٍّ  كالضبُّ ٥تصهصه ٓتراًب اٞتحًر ا١تبصهًص 
ٍهكه   ٍه لى إاإلضافً  إىل الضبٍّ  فتبصيصي كلر منه ا متزقٍّفه لى  صاحب   كذز فاس

  كمنها  ,ّهكمنها كالك: أفه مط زؿى ذا  الصفً  ال دتصرهؼ في  إاٟتاؼ  لضطًف ل ًىها
ذشاـو يف ا١تغٍت: أَّ  دىزمه ا استتاهي الض َت مع جرداف الصٍّف  لى  غَت  ك ا ذكر اإني 

 .        ,ْهمن ذ  ل   كذلك ال ٬تُز لنٍ البصردُت كإٍف أيًمن الىهٍبس

                                                           

 . َٗ-ٖٗ/ٓدنظر هأم اإن حياف يف ا٠تزاَّ   ,ُه
 .ٓٔٔ/ٔدنظر: ا١تغٍت  ,ِه
 .َٗ-ٖٗ/ٓدنظر: ا٠تزاَّ   ,ّه
 .ٓٔٔ/ٔا١تغٍت دنظر:  ,ْه
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إال أفه اشًتاطى ا٠تىيًل كالرماين يف كجزب التزافق إُت ا١تتجاكهدن  أمره ميطتبػىره  في  
 زيت يف كجزر ظاذرة اٞترٍّ لى  اٞتزاه.  إشاهةه مه  ه إىل ركًه التناغم الص
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 المطلب السابع:
 في الضميِر في )لوالك, ولوالي( علُة امتناِع تقديِر الجرِّ 

 َنصُّ المسألة:
الام ٬تزُي يف ض ًَت اَّركًه الام داعي مزقعى ض ًَت ا١ترفزًع إجراؤي  يف »قاؿ الرماين: 

كذلك إطٍ قز٢ًتم: هلزال,  كاز٢تم: لزالؾ  كلزالم  مزقعو ال ٮًتلُّ إأَّه  يف مطٌت ا١ترفزع  
ٍه لكاف كاا ككاا  من  ُد فهاا ا١تزقعي مزقعي مرفزعو  قٍ ظهرى أمري  إاالسًم الظاذًر يف: لزال 

 حن جن ُّٱغَت أٍف ٬تزُى في  اٞترُّ  كظهرى إاز٢تم: لزال أَّت لكاف كاا ككاا  كيف التنزدل: 
   فهاا ذز انأصلي.,ُهَّمن خن

 هلزالؾ, الجت اع سببُت:كإ٪تا جاُ 
ٍض ًر من ثالثً  أكج و:

ي
 أح٫ٍتا: ا١تناسب ي إُت لالماًت ا١ت
ٍيذا: االشًتاؾي يف اإلض اه.  أح

 كالثاين: البيافي لن ا١تباطًب  ًمن ا١تتكىًم  ًمن الغائًب.
ا كىهها مبنيه ه  كإف كاف فيها رليله لى  كجزً  اإللراًب  فجهنا تنحطُّ لن  : أهنه كالثالثي

 منزلً  ما في  اإللراب.
فأيشًطر ُّا  ا١تناسبً  إينها إجدااًع إطًضها مزقعى إطَ  من غًَت إخالؿو إا١تطٌت  كال 
ِهرًرى مثلي ذاا  نأفه انأصلى أحقُّ إ   إٍذ كاف ليس في  إال ما إيهنا من اإلشطاًه  ٬تزُي أٍف د

 كاإل٬تاُ.   
 كاختىفزا يف مزضًع الكاًؼ: 

ا يف مزضًع جىرر فاذب ا٠تىيلي  كد   ,ّه  كذذب انأخفشي ,ِهزَّسي  كسيبزدً  إىل أهنه

                                                           

 .ُّسزهة سبأ اآلد   ,ُه
 .ّْٕ-ّّٕ/ ِدنظر: الكتاب  ,ِه
  أمايل اإن الشجرم ُّٕ/ّ/   شرح السَتايف ّدنظر هأم انأخفش يف: ا١تاتضب  ,ّه

 .ْٖٓ  اإلَّصاؼ ز ِٕٕ/ُ
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ٍٍّمُت َي النحزدُت ا١تتا   كاإني السراج,ُهكإط
إىل أهنا يف مزضًع هفعو  كإ٪تا أيكًقطىٍت  ,ِه

لالم ي اَّركًه مزقعى لالمً  ا١ترفزًع ًل ىا إيهنا لى  طرداً  االستطاهة  ك ا داعي ا١تصٍهي مزقعى 
   كك ا داع ا١تصٍهي ا١تطرهؼي يف: ,إ٪تا أَّت سَتنا سَتناهقز٢تم: اٟتاًؿ  يف 

ػػػػػػػػػىىها الطًػػػػػػػػػراؾى   كمل كمل دىايٍرذػػػػػػػػػػا فأىٍهسى
 

ٍٍّخاؿً   ديٍشػػػػػػًفٍق لىػػػػػػ  َّػىغىػػػػػػًص الػػػػػػػ
 ,ّه

 

مزقعى اٟتاًؿ  ككلُّ ذلك لى  طردًق االستطاهًة  كدستحيلي أٍف دكزفى لى  اٟتايا ً 
  ,ْه

 ا١ترفزًع لى  طردًق االستطاهًة  كٯتتنعي لى  اٟتاياً   ككالك داعي ض َتي اَّركًه مزقعى ض َتً 
كال ٬تزُي أٍف ديزضىعى لى  االشًتاًؾ إُت اَّركًه كا١ترفزًع  نأَّه  ال مناسب ى إُت ا١ترفزًع كاَّركًه 
دصىح نأجًىها ذاا  ك ا أفه إُت اَّركًه كا١تنصزًب مناسب ن دصىيحي نأجًىها اتفاؽي الطالمً   

ٍي  كثَتةه.  فأمها أفٍ   ديناىلى ض َتي اَّركًه إىل مزضًع ض ًَت ا١ترفزًع فغَتي ٦تتنعو  كشزاذ
كالام ٩تتاهي  يف ذاا: ماذبى انأخفًش  نأَّه  لز كاف مزضعي الكاًؼ جرًّا  لزجبى 
 أٍف دكزفى اٟترؼي لاًمالن  إذ ال ٬تزُي اٞترُّ إال إطامًل اٞترٍّ  كاٟترؼي الام دط لي اٞتره ال إيٍه 
أٍف دكزفى في  مطٌت اإلضافً   كال إيٍه ًمن أٍف دط لى يف مزضًط  الفطلي  كليس كالك يف 

 هلزال,.
فجٍف قاؿ قاًئله: فًىمى ال ٬تزُي أٍف دط لى في  االستاراهي  كدكزفي قٍ أضاؼى ا١تباطبى 

ٍه إالبصرًة  فتضيفي  إىل االستاراًه إالبصرة؟ ُد  إىل االستاراًه  ك ا تازؿ: 
يظهىًر  كليس كالك هلزال,  قيل ل 

يض ىًر كا١ت
: إفه الباءى ديفهىمي منها ذاا ا١تطٌت يف ا١ت

نأَّه  ال ديفهىمي منها مطٌت اإلضاف   ك ا ال ديفهم ًمن هأمها,  كال ًمن هذل,  كال ًمن أكثًر 

                                                           

 .ٖٓ/ِلطى  داصٍ إالك الفراء. دنظر: مطاين الارآف  ,ُه
  يف كتاإ  انأصزؿ  كإ٪تا اكتف  إنال ماذ ي ا١تربر  مل دصرح اإن السراج إرأد  يف ذا  ا١تسأل ,ِه

كانأخفش كالكزفيُت  مث أكهر التال٢تم يف ذلك  كمل داكر هأم سيبزد  كالبصردُت  كلطل إغفال  
 . ُِْ/ُلرأدهم إشاهة إىل مطاهضت  ٢تم  كمزافات  لألخفش كالكزفيُت. دنظر: انأصزؿ 

 .ُُْ, تاٍـ ٗتر٬ت  يف: ز ّه
رماين يف ٣ت ء ذا  ا١تصاره يف مزضع اٟتاؿ  كقٍ سبق ذكر  يف ا١تنصزإات  يف ذاا هأم ال ,ْه

  .ُّْ ز
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اٟتركًؼ مطٌت اإلضاف   كديفهىمي ًمن حركًؼ اٞترٍّ مطٌت اإلضاف ً 
ا لًتطٍدىً  ,ُه الفطًل    كأهنه

 . ,ِه«كليس ذلك يف هلزال,
 اعتالل الرماني: 

درل الرماين أفه الضه َتى يف هلزالؾ كلزالم, يف مزضًع هفعو  كليس يف مزضًع جرر  
ًٍ هأًم انأخفًش يف ذلك  كالتله ١تا ذذب إلي  إأهإًع لىل:  كذذب إىل تأدي

يٍض ىرى لى  االسًم الظاذًر  فك 
ا أفه االسمى الظاذرى دكزف الطى ي انأكىل: قياسي  ا١ت

ٍه نأكرمتيك  كالك دكزف الضه َتي  نأَّه  َّابى منابى الظاذر   ُد ذا  ٨تز: لزال  ٍى مرفزلنا إط
ذا.  ٍى  كلك  تكزفى هلزال, إاقي ي لى  إاًُّا من هفًع ما إط

كالطى ي الثاَّي : أفه هلزال, لز كاَّت جاههةن لزجبى أف دكزفى فيها مطٌت اإلضافً   
 ًٍ دىً  الفطل  نأَّه  ديفهىم من حركؼ اٞترٍّ مطٌت اإلضافً  كالتطٍدً   كليس ذلك يف كتط

. ا ليست حرؼى جرر  هلزال,  فٍؿه لى  أهنه
أمها الطى ي الثالث : فه  أفه هلزال, لز كاَّت حرؼى جرر لزجب أف دط لى يف مزضًطها 

ـي تطىًُّاها إفطلو رؿه  . الفطلي  أم أٍف تتطىهقى إفطلو  فطٍ  لى  أهنا ليست ْترًؼ جرر
كالطى ي الراإط : أفه ض َتى اٞترٍّ كقع مزقعى ض ًَت الرفًع لى  سبيل النياإً  كاالستطاهة  
كالتله الرماين لزقزًع ض ائًر اٞترٍّ مزقعى ض ائًر الرفًع لى  سبيًل االستطاهًة إطىتُت  ٫تا: 

 لى ي اإلشطاًه إا١تناسب   كلى ي اإل٬تاُ.
 ناسب ي إُت لالماًت ا١تض ر فه  من ثالثً  أكج و:أمها ا١ت

 الزج ي انأكهؿ: االشًتاؾي يف اإلض اه.
 كالزج ي الثاين: البيافي لن ا١تباطب  من ا١تتكىم  من الغائب.

ا كىهها مبنيه ه.  أمها الزج ي الثالث: فه  أهنه
 المناقشة والموازنة:

                                                           

 أم إضاف  مطاين انأفطاؿ إىل ٣تركهاُتا.  ,ُه
 . ِْٔ-َْٔشرح الرماين إتحايق: ر. سيف الطردف  ز  ,ِه
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 ا١تتصًل إػهلزال, اليت ذ  حرؼي امتناعو َّاقش الرماينُّ يف ذا  ا١تسألً  مزضعى الض َتً  
لزجزب  كإطضيهم دازؿ: لزجزرو  حيث تٍخل لى  ٚتىتُت لرإط امتناًع الثاَّيً  إزجزًر 

ٍه مزجزره  ُد ٍه نأكرمتيك  أم: لزال  ُد  .,ُهانأكىل  ٨تز: لزال 
 كالصهحيحي أفه تفسَتىذا ْتسًب اٞت ًل اليت تٍخل لىيها  فجٍف كاَّت»كقاؿ ا١تالا : 

ٍه نأحسنتي  ُد اٞت ىتاف إطٍذا مزجبتىُت فه  حرؼي امتناعو لزجزب  ٨تز قزًلك: لزال 
ٍو  كإٍف كاَّتا منفيتًُت فه  حرؼي كجزبو المتناع  ٨تز:  ُد إليك  فاإلحسافي امتنعى لزجزًر 
ٍو مل أيحًسٍن إليك  كإٍف كاَّت مزجب ن كمنفيه ن  فه  حرؼي كجزبو  ُد ـي قياـً  لزال لٍ

ٍه مل أيًحسٍن إليك  كإٍف كاَّتا منفيه ن كمزجب ن فه  حرؼي امتناعو  لزجزبو  ٨تز: ُد لزال 
ٍو مل أيحًسٍن إليك ُد ـي قياـً   .,ِه«المتناع  ٨تز: لزال لٍ

كانأصلي يف هلزال, أٍف داعى إطٍذا اسمه مرفزع  كانأمثى  الساإا   أك ض َتي هفعو 
منفصل  كذز انأكثري كانأفصح
 جن ُّٱ أَّت  كمن  يف التنزدل:   ٨تز: لزال أَّا  كلزال,ّه

 .,ْهَّمن خن حن
إاله أَّه  قٍ تاع ض ائري اٞترٍّ ا١تتصىً  مزقعى ض ائًر الرفًع ا١تنفصى   ٨تز: لزالؾ  

 كلزالم  كلزال   ك ا يف قزًؿ الشالر: 
ػػزىل ػػا ذى مى ًطٍحػػتى كى ى  كأىٍَّػػتى اٍمػػريؤه لىػػزالى

 

ػػػػػػًزم  هى إًأىٍجرىاًمػػػػػػً  ًمػػػػػػٍن ًقىهػػػػػػً  النػهٍيػػػػػػًق مينػٍ
 ,ٓه

 

 ككالك قزًؿ الشالر:

                                                           

 .ّْْ/ّ  ا١تغٍت ٕٗٓدنظر: اٞتٌت ز  ,ُه
 .ِّٗهصف ا١تباين ز  ,ِه
 .ُْٓ/ّ  ا١تغٍت ُٖٓ/ّ  شرح التسهيل ُّٔ/ّشرح السَتايف   ّّٕ/ِدنظر: الكتاب  ,ّه
 .ُّسزهة سبأ آد   ,ْه
   كذز من شزاذٍ:ّّٕ/ِالبيت من الِزدل  ليزدٍ إن اٟتكم الثاف   ك ا يف الكتاب  ,ٓه

  اإلَّصاؼ ز ِٕٕ/ُ  أمايل اإن الشجرم ّْٓ/ّ  الكامل ٖٓ/ِمطاين الارآف لىفراء 
 .ّّٕ/ٓاَّ    ا٠تز ُٖٓ/ّ  شرح التسهيل ّٓٓ

 كالركاد  يف الكامل كانأمايل كشرح التسهيل كا٠تزاَّ : ككم مزطن لزالم طحت .....
  كمطٌت النيق: ألى  اٞتبل  كقىت : ما استٍؽ من هأس .
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ًٍِ ػػػػػػػػػػػػػػعي ًفينػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػٍن أىهاؽى ًرمىاءىَّػػػػػػػػػػػػػػا  أىتي
 

ػػػنٍ   كىلىػػػٍزالؾى ملٍى دػىٍطػػػًرٍض نًأىٍحسػػػاإًنا حىسى
 ,ُه

 

 كيف قزًؿ الشالر أدضنا:
ػػػػػػػا ًمػػػػػػػنى ا٢تىػػػػػػػٍزرىجً  هى نػىيػٍ  أىٍكمىػػػػػػػٍت ًإطىيػٍ

 

ػػػجً   ـى ملٍى أىٍحجي ػػػاا الطىػػػا ؾى ذى  ,ِهلىػػػزالى
 

ذز الرفعي ال اٞتره  خالفنا ١تا ذذبى إلي  كلٌّ كدرل الرماينُّ أفه مزضعى ذا  الض ائر 
.  من ا٠تىيًل  كدزَّس  كسيبزد   الادن دركف أفه مزضعى ذا  الض ائًر ذز اٞترُّ

ًَ النحزدُت ا١تتاٍمُت كاإًن   كذكر الرماين أفه ما ذذب إلي  ذز هأمي انأخفًش كإط
ٍٍّمُت: الفرهاءى  السراج  كلطىه  داًصٍ إالنحزدُت ا١تتا
  كمىن كافا  من الكزفيُت,ّه

  حيث ,ْه
 .  ذذبزا إىل أفه مزضعى الض ًَت يف هلزالؾ  كلزالم  كلزال , ذز الرفعي  ال اٞتره
 كالتله الرماين لصحهً  ما ذذب إلي  انأخفشي كالكزفيزف إأهإًع لىل:     

ًر لى  االسم الظاذر  فك ا أفه االسمى الظاذًر : الطى ي انأكىل دكزف قيا ي ا١تض ى
ٍه نأكرمتيك  كالك دكزف الض َت  نأَّه  َّابى منابى  ُد مرفزلنا إطٍ هلزال,  ٨تز: لزال 
الظاذر  فزجب أٍف دأخاى حك ى   ككالك ك  تكزفى هلزال, إاقي ن لى  إاًُّا ًمن هفًع ما 

 إطٍذا.
كذا  الطى ي اليت التله ُّا الرماين التله ُّا الكزفيزف ك ا ذكر أإز الربكات اإني 

  فاالسمي الظاذر إطٍ هلزال, كاجبي الرفع  كمل ديس ع في  اٞترُّ  كذا  حيجه ي ,ٓهانأَّباهم
كقٍ استط ىت الطربي هلزال, يف ا٠ترب  ككثير الكالـي ُّا حىت »الفراء  حيث قاؿ: 

                                                           

البيت من الِزدل  قيل إَّ  لط رك إن الطاز  ٮتاطب مطاكد   كداصٍ ْتسن أم: حسن إن  ,ُه
 أة طالب هض  ا لنهم ٚتيطان.

 . ِّْ/ٓ  ا٠تزاَّ  َُِ/ّ  شرح ا١تفصل الإن دطيش ّٓٓشزاذٍ: اإلَّصاؼ ز  كذز من
 .ْٕٖالبيت من السردع  لط رك إن أة هإيط  يف مىحاات ردزاَّ  ز  ,ِه

  شرح الرض  َُِ/ّ  شرح ا١تفصل الإن دطيش ّٓٓكذز من شزاذٍ: اإلَّصاؼ ز 
 .ِّْ/ٓ  ا٠تزاَّ  ْْْ/ُ

 .ٖٓ/ِدنظر: مطاين الارآف  ,ّه
 .ٓٔ  ائتالؼ النصرة ز ْٖٓر: اإلَّصاؼ ز دنظ ,ْه
 .ْٖٓدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ٓه
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ُكا أٍف دازلزا: لزالؾ كلزالم  كا١تطٌت فيه ا كا١تطٌت يف قزلك: لزال أَّا  كلزال أَّت   استجا
ٍٍ فيها حرفنا فاٍ تي  َه  كالرفعي فيها الصزابي  كذلك أَّها مل ٧ت ا خف زضعي الكاؼي لى  أهنه

فَ نأكشىٍكتى أٍف ترل ذلك يف الشٍّطر  فجَّه  الام دأيت  ظاذرنا خيًفَ  فىز كاف ٦تها ٮتى
ٍستجاُ

ي
 .,ُه«إا١ت

 ٬تٍ ما دايسي فالفرهاءي التله إطٍـً ٝتاًع اٞترٍّ يف االسًم الظاذر إطٍ هلزال,  كلالك مل
 لىي  جره الض ًَت إطٍ هلزال,.

يظهىًر يف »كقاؿ اإني كيساف: 
يض ىري خالؼى ا١ت

الزج ي: لزال أَّت  كال ٬تُز أٍف دكزفى ا١ت
 .  ,ِه«اإللراب  كذز إٍؿه من   كمزضزعه مزضطى 

كهلزال, غَتي جاهٍّةو  »ك٦تهن التله ُّا  الطى  من ا١تتأخردن: السيزط   حيث قاؿ: 
يض ىرى فرعي الظهاذًر  كذ  ال ٕترُّ انأصلى  فكيف ٕترُّ الفرعى نأ

 .  ,ّه«فه ا١ت
اليت التله ُّا الرماين: فه  أفه هلزال, لز كاَّت جاههةن لزجبى أٍف  أمها الطى ي الثاَّي 

دكزفى فيها مطٌت اإلضافً   كأٍف تكزفى لتطٍدىً  الفطل  نأَّه  ديفهىمي ًمن حركؼ اٞترٍّ مطٌت 
.اإل  ضاف   كليس ذلك يف هلزال,  فٍؿه لى  أهنا ليست حرؼى جرر

ٍـّ ٟتركًؼ اٞترٍّ  كذز  كقٍ أشاه الرماين يف ذا  الطىً  إىل خىزٍّ هلزال, من ا١تطٌت الطا
اإلضاف ي  كتطٍدى ي الفطًل  أم إضاف ي مطاين انأفطاًؿ كشبًهها إىل ٣تركهاًت ذا  اٟتركؼ  

َي النح  .,ْهزدُت ْتركؼ اإلضاف كلالك كاف ديس ٍّيها إط
كدرل الرماين إأفه هلزال, ال ٖت لي ذاا ا١تطٌت  كال تط لي لى  تطٍدً  الفطل  نأفه 
ٍي امتنالنا المتناعو  لى  هأم أغىًب النحزدُت  كمن هال,  هلزال, مركهب ه من هلز, اليت تفي

من هلز, اليت ذ  حرؼي  كقٍ اتهفقى الِائفتاف أفه هلزال, مركهب ه »النافي   قاؿ ا١تالا : 
امتناعو المتناع  كهال, النافي   ككلُّ كاحٍةو منه ا إاقي ه لى  إاًُّا من ا١تطٌت ا١تزضزلً  ل  

                                                           

 .ٖٓمطاين الارآف ز  ,ُه
 .ُّْ/ٓدنظر قزؿ اإن كيساف يف: ا٠تزاَّ   ,ِه
 .ّٕٓ/ِا٢ت ع  ,ّه
 .ٕ/ٖدنظر: ا١تفصل إشرح اإن دطيش  ,ْه
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 .,ُه«قبل الًتكيب
فجذا كاف انأمري كالك خىت هلزال, من مطٌت اإلضاف   كمن ل ًل التطٍد   الام 

.تشًتؾ في  حركؼي اٞترٍّ  فٍؿه ذلك لى  أهنا ليست من حر   كًؼ اٞترٍّ
اليت التله ُّا الرماين: فه  أفه هلزال, لز كاَّت حرؼى جرر لزجبى  كأمها الطى ي الثالث 

ُائٍةن   أٍف دط لى يف مزضًطها الفطلي  أم أٍف تتطىهق إ   نأفه هلزال, جاءت ١تطٌت  كمل تكن 
ـي تطىًُّاها إفطلو أك شبهً    رؿه لى  أهنا ليست فزجب أٍف تتطىهقى إفطلو أك شبً  الفطل  فطٍ

 .,ِهْترؼ جرر  كذا  الطى ي اليت ذكرذا الرماين التله ُّا الكزفيزف  ك ا يف اإلَّصاؼ
ٍحي يف ذا  الطىً  الًتاضي البصردُت أفه هلزال, يف مزضًع مبتٍأو  ليست   كال دا

ٍه,  كمايس ه لىيها  نأفه انأ ُد صلى يف متطىٍّا و إش ءو  فه  شبيه ه إالباء يف هْتسًبك 
حرًؼ اٞترٍّ أٍف ال ٬تزُى االإتٍاءي إ   كال داعى يف مزضًع مبتٍأو إال َّارهنا  إذا كاف حرؼي 
ٍه يف َّيهً  االطٍّراًح  رخزلي  كبركًج    ُائ , فالباءي حرؼه  ٍه ُد ا ك ا يف هْتسًبك  ٍن ُائ اٞترٍّ 

ُائٍةن  ٍه,  ٓتالؼ هلزال, اليت جاءت ١تطٌت  كليست  ُد ا لز نأَّه  ٔتطٌت هحسبيك    نأهنه
ِيلى ا١تطٌت الام رخىىٍت من أجى   فباف الفرؽي إذف  كال كج ى لىايا   حياًفٍت لب

 .,ّهإين ها
أفه ض ائرى اٞترٍّ اليت ذ  الياءي  : كآخري الًطىًل اليت التله ُّا الرماينُّ  كذ  الطىه ي الراإط ي 

ى  سبيًل النياإً  كاالستطاهة  كالكاؼي  يف هلزالم  كلزالؾ, كاقط ه مزقعى ض ائًر الرفًع ل
.  كذكر الرماين أفه الام سزهغى ذا  االستطاهةى أمراف ٫تا: اإلشطاهي إا١تناسبً   كاإل٬تاُي

 أمها ا١تناسب ي إُت لالماًت ا١تض ىًر فه  من ثالثً  أكج و:
 الزج ي انأكهؿ: االشًتاؾي يف اإلض اه.

 تكىٍّم  من الغائب.كالزج ي الثاين: البيافي لن ا١تباطًب  من ا١ت
ا كىُّها مبنيه ه.  أمها الزج ي الثالث: أهنه

                                                           

 .ِْٗهصف ا١تباين ز  ,ُه
 .ِٓٓدنظر: ز  ,ِه
 .ِٓٓدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ّه
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كأمها اإل٬تاُي فيظهري يف كزًف الض ائًر ا١تتصىً  أكجزى ًمن ا١تنفصى   من حيث قىهً  
 حركًفها  كسهزلً  النًُِّق ًُّا.

ا ٢تا ما دربٍّهيذا كدسزٍّ  غيها  كذ  إذف فاالستطاهةي إُت الض ائر ليست التباطيه ن  كإ٪ته
يف َّظرم مسزٍّغاته ميطتربةه  تكىهم لنها مىن سبا  من النحزدُت  كالفرهاًء  كانأخفًش  

  فالفرهاءي درل أفه اشًتاؾى الض ًَت ما إُت حاالًت اإللراب  ,ُهكاإًن كيساف  كاإًن السراج
يث ككالك لٍـي ظهزًه لالماًت اإللراب جزهُى االستطاهةى ما إُت ذا  الض ائر  ح

م ٬تٍكف ا١تٍكًٍته »دازؿ:  ا رلاذم إىل أٍف دازلزا: هلزالؾ, يف مزضًع الرفع  نأهنه كإ٪ته
ًَ  كالنصب  فييااؿ: ضرإتيك  كمرهتي إك  ك٬تٍكَّ  دستزم  دستزم لفظي  يف ا٠تف
َي كالنصبي  أدضنا يف الرفع  كالنصب  كا٠تفَ  فيااؿ: ضرإىنا كمره إًنا  فيكزف ا٠تف

قيٍ نا ففىطىٍىنا  فيكزف الرفعي إالنزف  فى ها كاف ذلك استجاُيكا أٍف دكزفى  إالنزف  مث دازؿ:
ٍهالالًت ال إاٟتركات  .,ِه«الكاؼي يف مزضًع هأَّت, هفطنا  إٍذ كاف إلرابي ا١تكًٍتٍّ إال

كدرل انأخفشي إأفه االستطاهةى إُت ذا  الض ائًر مزجزرةه يف كالـً الطرب  فك ا 
ى  اٞترٍّ يف قز٢تم: ما أَّىا كأىٍَّتى  فػػهأَّت, من لالماًت ا١ترفزع  رخىٍت لالم ي الرفًع ل

كذز ذهنا يف مزضعو ٣تركه  ككالك: الياءي كالكاؼي من لالماًت اَّركه  ك٫تا يف 
هلزالم, كهلزالؾ, من لالماًت ا١ترفزع  فانأخفشي دايس استطاهةى ض ائًر اٞترٍّ لىرهفع  

 . ,ّهالرهفًع لىجرٍّ  لى  َّضَتُتا  كذز استطاهةي ض ائرً 
أما اإني كيسافى فاذب إىل اختياًه  قزًؿ الفراء كأضاؼ إلي  مسزٍّغنا آخرى كذز 

اإل٬تاُي كاالختصاهي  نأفه حرفنا أخصري من حركؼ
 .,ْه

كذا  الطى ي اليت التله ُّا الرماين كمن سباى  من النحاة لى  ٕتزدز إلراًب الياًء 
                                                           

  انأصزؿ ُّْ/ٓ  ا٠تزاَّ  ِٔٗ  هصف ا١تباين ز ٖٓ/ِمطاين الارآف لىفراء دنظر:  ,ُه
ُ/ُِْ . 

 .ٖٓ/ِمطاين الارآف  ,ِه
  هصف ْْٓ/ُ  شرح الرض  ِٓٓ  اإلَّصاؼ ز ِٖٕ/ُدنظر: أمايل اإن الشجرم  ,ّه

 .ّّٗ/ٓ  ا٠تزاَّ  ِٔٗا١تباين ز 
 .ُّْ/ٓا٠تزاَّ   ,ْه
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ل االستطاهة احتجزا ُّا لى  سيبزد  كا٠تىيل كدزَّس  كالكاؼ يف مزضع الرفع لى  سبي
 كمن تبطهم من البصردُت الادن دازلزف إأفه مزضعى ذا  الض ائر اٞترُّ كليس الرفع.

كأضاؼ صاحبي هصًف ا١تباين لى ن خامس ن كذ : أفه هلزال, لز جيطًىت حرؼى جرر  
يف كالـ الطرب  كدياصٍ لىزيًجٍ حرفاف دط الف يف مط زؿو كاحٍ  كذلك غَتي مزجزرو 

ٍو  إالك لى  التباه أفه هلزال, مركهب ه من حرفُت ك ا سبق  ك٫تا هلز  كال, ككلُّ كاح
 . ,ُهمنه ا إاؽو لى  إاإً  من ا١تطٌت ا١تزضزع ل  قبل الًتكيب

ك٦تهن كافق انأخفشى  كالكزفيُت  كالرماينه يف ذا  ا١تسأل : ا١تالا   كأإز الربكات اإن 
 .  ,ِه  كالرض   كالزإيٍمانأَّباهم
 أمها سيبزد  كالبصردزف فالتىُّزا ١تا ذذبزا إلي  إطىتُت: 

ـي النظَت  نأفه الياءى كالكاؼى لز كاَّتا لالم ن لى رفزع  نأرهل ذلك : الطى  انأكىل لٍ
إىل ما ال َّظَتى يف كالًمهم كذلك ٤تاؿ  ككالك ال تكزف ذنا لالم ن لىنصب  نأفه 

ليس إفطلو ل  فالله مرفزع  فيكزف الض َتي يف ٤تلٍّ النصب  فجذا مل هلزال, حرؼه  ك 
 .,ّهدكن هلزال, يف مزضًع الرفًع  كال النصًب  كجب أٍف دكزفى يف مزضًع اٞترٍّ 

االطٍّراري كالايا ي لى  النظائر  كمن ذا  النظائر هلس , حيث : كالطى  الثاَّي 
فط ىيها يف الظاذر الرفعي  أمها يف ٮتتىف ل ىيها يف الظاذر لن ل ىها يف الض َت  

 الض َت: فط ىيها النصبي  كالٍليل لى  أهنا تط ل النصبى يف الض ًَت قزؿي الشالر:
ػػػػا ًإذىا مىػػػػا  كىيلٍ َّػىٍفػػػػسه أىقيػػػػزؿي ٢تى

 

ػػػاين   ًُليًٍت لىطىىٍّػػػ  أىٍك لىسى تػينىػػػا
 ,ْه

 

ٍى انألف إال لى  منصزبو  فط ًىت  هلس , يف نأَّه  ال تٍخل النزفي كالياءي إط
                                                           

 .ِْٗدنظر: هصف ا١تباين ز  ,ُه
  ائتالؼ النصرة ْْٓ/ُ   شرح الكافي ُٓٓ  اإلَّصاؼ زِٔٗهصف ا١تباين ز دنظر:  ,ِه

 .ٔٔز 
 .ٔٔ  ائتالؼ النصرة ز َٓٓدنظر: اإلَّصاؼ  ,ّه
 .ّْٗ/ٓيف ا٠تزاَّ  ت من الزافر  لط راف إن حِاف  البي ,ْه

  شرح ا١تفصل ِٓ/ّ  ا٠تصائص ِٕ/ّ  ا١تاتضب ّٕٓ/ِكذز من شزاذٍ: الكتاب 
 .ّْٗ/ٓزاَّ    ا٠تَُِ/ّالإن دطيش 
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الض ًَت ل لى هلطله,  لشبًهها ٢تا يف ا١تطٌت
 .,ُه

ٍف, ال تط لي  مث قا  سيبزد  كيالًّ من هلزال  كلس , إػ ٍي ,  حيث إفه هلى تى ٍف  كالى ٍي هلى
, ال تط لي إاله يف انأحياًف  تى كىة,  كال تط ىي  مع غَتً   ككالك هالى ٍٍ النصبى إاله مع هغي

 خاص .
ٍف, حاؿه  فهاافً »قاؿ سيبزد :   ٍي اٟترفاًف ٢ت ا يف اإلض اًه ذاا اٟتاؿي ك ا كاف لػػهلى

, إذا مل تيطً ٍىها يف انأحياًف مل تيطً ٍىها  تى كىة,  ليسىٍت مع غَتًذا  كك ا أفه هالى ٍٍ مع هغي
ُىٍُتا فىيس ٢تا ل له   .,ِه«في ا سزاذا  فه  مطها ٔتنزلً  هليس,  فجذا جاكى

ُلمى َّا ه أ»مث قاؿ إطٍ ذلك:  فه الياءى يف هلزالم,  كهلساين, يف مزضًع هفعو  ك
جطىزا هلزالم, مزافا ن لىجرٍّ  كهين, مزافا ن لىنصًب  ك ا اتهفقى اٞترُّ كالنصبي يف ا٢تاًء 
كالكاًؼ  كذاا كج ه هرمءه  ًل ىا ذكرتى لك  كنأَّه  ال دنبغ  لك أٍف تكًسرى البابى كذز 

ٍي ل  َّظائرى  ِهرره  كأَّت ٕت  . ,ّه«مي
ا تطُته كزفي الياء كالكاؼ يف هلزالم,   كأضاؼ اإن مالك لى  ثالث : كذ  إ٪ته
كهلزالؾ, ٣تركهتُت  استبااءن ٟتقٍّ هلزال, يف اٞترٍّ  الختصاًز االسًم ُّا  كمياتضى  ذلك 
ره هلزال, االسمى مِىانا  لكن منعى من ذلك شبهيها ٔتا اختصه إالفطل  ًمن أركاًت  أف ٕتى

هإًط ٚتى و ّت ى   كأهاركا التنبي ى لى  أصًل الط ل يف انأصل  فجرُّكا ُّا  الشهرًط من
ا١تض ىرى ا١تتهصلى 
 .   ,ْه

ذا  أإرُي التالالًت سيبزد  كالبصردُت كمن كافاهم يف ذا  ا١تسأل   كاختاه  
ماذبهم كلٌّ من: السَتايف  كاإني الشجرم  كالشىزإُت  كاإني دطيش  كاإني مالك  

 .    ,ٓهكاإن ذشاـكا١ترارم  
                                                           

 . ُِِ/ّ  شرح ا١تفصل الإن دطيش ِٕٗ/ُ  أمايل اإن الشجرم ّٕٓ/ِدنظر: الكتاب  ,ُه
 .ّٕٓ/ِالكتاب  ,ِه
 .ّٕٔ/ِا١ترجع الساإق  ,ّه
 .ٖٖٕ  شرح الكافي  الشافي  ز ُٖٓ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ْه
  ُِِ/ّفصل   شرح ا١تِِْ  التزطئ  ز ِٕٗ/ُ  انأمايل ُّٖ/ّدنظر: شرح السَتايف  ,ٓه

 .ُْٓ/ّ  ا١تغٍت َّٔ  اٞتٌت ز ُٖٓ/ّشرح التسهيل 
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ىت  كهره الكزفيزف لى  لىً  الاياً  لى  هلس ,  إرركرو  أإرُيذا: أفه هلس , قٍ ٛتًي
ىت لى   هه ذهنا  كإ٪تا ٛتًي ٍه لى  هلطله, فجيطل ٢تا اسمه منصزبه  كخربه مرفزعه  كذز ما

ما يف هلطله, نأهنا يف مطناذا  كذز الِ ع  يف حُت أفه هلزال, ليس يف حركًؼ اٞتر 
 .   ,ُهمطنا   فبافى الفرؽي إينه ا

كذذب ا١تربري ماذبنا ثالثنا: كذز إَّكاهي هلزالم  كلزالؾ,
  كهأل أَّه  ال ٬تُز أٍف ,ِه

دًى ى هلزال, من ا١تض راًت إال ا١تنفصلي ا١ترفزعي  كاحتجه إأَّه  مل دأًت يف الارآًف غَتي ذلك  
كالام أقزلي : أفه ذاا خِأه  ال »: -فشإطٍ أٍف لرضى هأدىٍ  سيبزد  كانأخ-حيث قاؿ 

  كمن ,ّهَّمن خن حن جن ُّٱدصىح أٍف تازؿ إال: هلزال أَّت,  قاؿ ا لزه كجله: 
ٍهل  الزج ى اآلخىر  فييجيزي  لى   خالىفىنا فهز ال إيٍه دزلمي أفه الام قىنا  أجزري  كد

ٍو   .,ْه«إيط
 إَّكاه هلزالم  كلزالؾ, كذا  ًمن ذاا الكالـ تتًضحي الطى ي اليت رلت ا١تربرى إىل

 الطى ي ترجع إىل أمردن:
: ٥تالف ي الاياً   كذز أفه الام دى  هلزال, إمها اسمه ظاذره مرفزعه  أك ض َتي  انأكهؿي

 هفعو منفصله.
ا  ٍن ا كاح ٍن كانأمري الثاين: قى ي السه اًع لنٍ ا١تربر يف هلزال,  فا١تربري مل ديزهًٍر إال شاذ

ـً ذكرًذا  ككالك فجفه الشاذٍ في   كلطىه ي  ٍى ٍي انأخرل  إٍليل ل مل تتزافٍر لٍد  الشهزاذ
الام أكهرى  ا١تربري قٍ هره االحتجاجى إ   ركف أٍف ديصرٍّحى إالطىً  اليت رلت  إىل هرٍّ االحتجاج 

كهره أإز »إالك البيت  إال أفه الشهىزإُت كشفى لن تىك الطى  كذلك حين ا قاؿ: 
ٍى حضرًمه  كقٍ جاء الطباً  هل ٍى ليس ْتنجه و  نأفه دزد زالم  كلزالؾ,  كقاؿ: إيتي دزد

 .,ٓه«ذلك يف غًَت إيًت دزدٍ
                                                           

 .ِٓٓدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ُه
 .ّْٔ/ّدنظر: الكامل  ,ِه
 .ُّسزهة سبأ آد   ,ّه
 .ّْٔ/ّالكامل  ,ْه
 .ّْٗكتاب حزاش  ا١تفصل من كالـ انأستاذ أة لى  الشىزإُت ز  ,ٓه
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ٍى حضرمٌّ, ذ  من تطىيًل ا١تربر  أك الشهىزإُت؟ فها    كال ألىمي ذل لباهةي: هنأفه دزد
ًٍ كتًبً  ال يت مل تصٍل الطباهة ليست يف الكامًل كال ا١تاتضًب  كلكنها قٍ تكزف يف أحى

 إلينا  أك تكزفي من تطىيًل الشهىزإُت  
كسزاءه كاف الكالـي من ا١تربر  أك الشهىزإُت  فجفه في  تطىيالن لررٍّ االحتجاًج إًشطًر 
ـً  ٍى ٍى إًن اٟتىكىًم الثهاف   كذز تأثػُّري الشهالًر إاٟتاضرة  ٦تها أرهل إىل فساًر سىياًت   كل دزد

مع أَّه  ًمن لايل الِبا   كمن ألياًف الطصًر  -يف َّظًر ا١تطىٍّلً  ك ا-االحتجاج إًشطرً  
ٍى إًشطرً  أئ  ي النحزدن كسيبزدً  كالفرهاًء كغَت٫تا  .,ُهانأمزم  كقٍ استىشه

ٍى  ِهأ النحزدزف ا١تربرى يف إَّكاهً  هلزالم  كلزالؾ,  كهرٍّ  االحتجاجى إبيًت دزد كقٍ خ
كما كاف نأة الطباً  أٍف ديٍسًاطى االستشهارى إًشطًر »يف: إًن اٟتكىًم الثهاف   قاؿ السَتا

هجلو ًمن الطرب  قٍ هكل قصيٍتي  النحزدزف كغَتيذم  كاستشهٍكا ُّاا البيًت كغَتً  من 
 .,ِه«الاصيٍة  كال أٍف دينًكرى ما أٚتعى اٞت ال ي لى  هكادًت  لن الطرب

اا البيت  كقاؿ: إفه يف ذا  كرفعى أإز الطباً  االحتجاجى ُّ»كقاؿ اإني الشجرم: 
 الاصيًٍة شياكذنا يف مزاًضعى  كخركجنا لن الاياً   فال ميطىرهجى لى  ذاا البيت. 

: إفه اٟترؼى الشهاذى أك اٟترفُت أك الثالث   إذا كقع ذلك يف قصيٍةو من الشٍّطًر  كأقزؿي
   كقٍ جاء يف ًشطرو الاٍمي  مل دكٍن قاًرحنا يف قائًىها  كال رافطنا لالحتجاًج إًشطرً 

ـى مل أىٍحجيجً   . ,ّه«نألراةر: لزالؾ ذاا الطا
كأمها إَّكاهي أة الطبا  ا١تربًر جزاُى  فال كج ى ل   »كقاؿ أإز الربكات اإن انأَّباهم: 

 .,ْه«نأَّ  قٍ جاء ذلك كثَتنا يف كالًمهم كأشطاهًذم
من ألياًف شطراًء الطرب  كقاؿ اإني دطيش: "كإَّكاهي مثًل ذاا ال ٭تسين  إذ الثهاف  

                                                           

 .َُِ/ّدنظر: شرح ا١تفصل الإن دطيش  ,ُه
 .ُّٕ/َّتايف شرح الس ,ِه
 .ِٕٕ/ُأمايل اإن الشجرم  ,ّه
 .ِٓٓاإلَّصاؼ ز  ,ْه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٜٗ 

كقٍ هكىل شطرى  الثٍّااتي  فال سبيلى إىل منًع انأخًا إ "
 .  ,ُه

اتهفق أًئ  ي البصردُت كالكزفيُت  كا٠تىيًل  »كَّال أإز حياف  كا١ترارمُّ قزؿى الشهىزإُت: 
 .     ,ِه«ادافكسيبزدً   كالكسائ  كالفرهاًء  لى  هكادً  هلزالؾ, لن الطرب  فجَّكاهي ا١تربًٍّر ل  ذ

كًمن ذاا الكالـ دتهضحي أفه ٗتِئ ى النحزدُت لى ربٍّر يف إَّكاًه هلزالم  كلزالؾ, 
 نأمردن:

ٍي إًشطرً . ٍى إًن اٟتكًم الثاف   كذز ٦تهن ديستشهى ٍي٫تا: هرُّ االحتجاًج إًشطًر دزد  أح
 كانأمري اآلخىر: كهكري  يف غًَت ما إيتو لن الطرًب الفيصحاًء.

إذف ١تا ذذبى إلي  ا١تربٍّري  كال حيجه ى ل  يف هرٍّ السٍّ اًع لن الثٍّاات من  فال كج ى 
 الطرب.

هلزال, ٨تز:  كخالص ي الازًؿ يف ذا  ا١تسألً  أفه لىنحزدُت يف الض ائر ا١تتصى  إػ
 هلزالم,  كهلزالؾ,  كهلزال , ثالث ى مااذب:

: ماذبي ا٠تىيًل  كدزَّسى  كسيبزدً   كذز ماذبي ٚتهزًه البصردُت   ا١تاذبي انأكهؿي
كذز أفه ذا   الض ائرى يف مزضًع اٞترٍّ  كأفه هلزال, جاههةه  فييجطىلي ٢تا حيك نا مع ذا  

الف حك ىها مع االسم الظاذر.  الض ائر  ٮتي
ا  كثاين ذا  ا١تااذب: ذز أفه ذا  الضه ائرى  كإف كاَّت لىجرٍّ أك النصب  إال أهنه

الرفًع  كذلك لى  سبيًل االستطاهة لن ض ائًر الرفع  فييجطلي إطٍ هلزال, يف مزضع 
حيكمي هلزال, مع الضه ائًر مزافانا ٟتكً ها مع االسًم الظاذر  كذاا ماذب انأخفًش  

 كالفرهاًء  كمطظىًم الكزفيُت  كذز اختياهي الرماين.
ًر ا١تتصىً  إطٍ أمها ا١تاذبي الثالث: فهز ماذبي ا١تربًٍّر الام أَّكرى ٣ت ءى الضه ائ

 هلزال,  كذذب إىل أَّه  ال دى  هلزال, من الضه ائًر إال ا١تنفصى .
كالام دًتجهحي لنٍم من ذا  انأقزاؿ ذز ما ذذبى إلي  انأخفشي  كالفرهاءي  كمطظىمي 

                                                           

 .َُِ/ّشرح ا١تفصل  ,ُه
 .َٓٔ  اٞتٌت ز ُٕٕٓدنظر: االهتشاؼ ز  ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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أفه مزضعى ذا  الض ائًر الرفع  لى  سبيًل االستطاهًة من ض ائر الرفع الكزفيُت  كذز 
كإٍف هيجٍّحى »لىطىل اليت ذكرذا أصحابي ذاا ا١تاذب  كك ا قاؿ الرض :  ا١تنفصى   كذلك

ٍه  ديرجهحي ماذبي انأخفًش إأفه تغيَتى الض ائًر  ٍى  تغيَته كاح ماذبي سيبزدً  إأفه التغيَتى لن
َو  ثاإته يف غًَت ذاا الباب  ٓتالًؼ تغيًَت هلزال, ّتطًىها حرؼى  ـى إط إاياـً إطًضها ماا

ثػيرى  إذا كاف مستط الن  أىٍذزىفي من اهتكاًب خالًؼ جرر  كاهت كابي خالؼى انأصل  كإٍف كى
 .   ,ُه«انأصًل غًَت ا١تستط ًل كإٍف قىله 

 

                                                           

 .ْْٓ/ُشرح الكافي   ,ُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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 المطلب الثامن:
 المجروِر إالَّ بإعادِة الجارِّ  علَُّة امتناِع العطِف على الضَّميرِ 

 نصُّ المسألِة:
 »قاؿ الرماين: 

ي
ٍض ىًر اَّركًه إاله إجلارًة اٞتاهٍّ  ًمن ًقبىًل أَّه  كال ٬تزُي الطِفي لى  ا١ت

 قٍ اجت عى في  سبباف:
ةي االتصاًؿ ٔتيطاقبً  حرؼو ًمن الطامًل ك طاقبً  التنزدن. ٍه ٍي٫تا: ش  أح

ا دبٍأي  : أفه ا١تطِزؼى َّظَتي ا١تطِزًؼ لىيً  يف مزضًط  ًمن الطامًل  كإ٪ته كاآلخري
٫ًٍتا لى  طردًق السهٍبقً    كالتهطاقبي يف ا١تزقًع ٢ت ا جائزه صحيحه  كليس لى جركًه إأح

.  مينفًصله ديطاًقبي ذاا اَّركهى الظهاذرى
ُي   نأَّه  ليس  ِيلى جزا ٍو فيه ا ديضًطفي اٟتيكمى إ فى ها اجت عى في  سبباف  كلُّ كاح

ٍو  كال: ذاا  ُد : مرهتي ًإكى ك ًُ  فال ٬تزُي ٍى الضهطًف إال امتناعى اٞتزا ٍو  حىت إط ُد غالميك ك
ٍو  ُد ٍو  كذاا غالميك كغالـي  : مرهتي ًإكى كًإزد  .  ,ُه«تازؿى

 اعتالل الرماني:
درل الرماين أَّه  ٯتتنع الطِفي لى  الض ًَت اَّركًه إاله إجلارًة اٞتاًه  فال ديااؿ: 

ٍو  : مرهتي ًإكى كًإزد ا الصهزابي ٍو  كإ٪ته ُد ٍو  كال: ذاا غالميك ك ُد كذاا  مرهتي ًإكى ك
ٍو. ُد  غالميكى كغالـي 

 كالتله الرماينُّ ٢تاا ا١تنًع إطىهتُت: 
ةي االتصاًؿ ٔتطاقبً  حرؼو من الطامًل ك طاقبً  التنزدن. ٍه  الطى ي انأكىل: ش

ا ديبٍأي  كالطى ي الثاَّي : أفه ا١تطِزؼى َّظَتي ا١تطِزًؼ لىي  يف مزضًط  من الطامل  كإ٪ته
٫ًٍتا لى  طردق السهبًق  كالتطاقبي يف ا١تزقًع ٢ت ا جائزه صحيحه  كليس لى جركًه  إأح

 منفصله دطاقبي ذاا اَّركهى الظاذر. 
 

                                                           

 .ُٔٔ-َٔٔشرح الرماين إتحايق: ر. سيف الطردف  ز  ,ُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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 المناقشة والموازنة:
ٍهث الرماين يف ذا  ا١تسألً  لن الطِف لى  الضه ًَت اَّركه  كهأل أَّ  ٯتتنعي  ٖت

ٍه  مىت  كالتله لالك ا١تنًع الطِفي لى  الض َت اَّركه إال إجلارًة اٞتاهٍّ  كانأمثى  اليت تا
ٍي االتصاًؿ  إالطىتُت الساإاتُت  فف  الطىً  انأيكىل درل الرماين أفه الض َتى اَّركهى شٍد
ْترًؼ اٞترٍّ  فال دأيت إال متهصالن  كال ٯتكن  االَّفصاؿي لن   فهز إالك ٔتنزلً  التنزدن  

فامتناعي الطًِف لى  الضه ًَت فينبغ  أٍف ٯتتنعى الطِفي لىي   ك ا ٯتتنعي لى  التنزدن  
 اَّركًه ركفى إلارًة اٞتاهٍّ مايسه لى  امتناًع الطًِف لى  التنزدن.

ًة كجز و   ٍٍّ ككج ي قياً  الض ًَت ا١تتصًل لى  التنزدن ذز ا١تشاُّ ي إينه ا من ل
 :,ُه

ٍو. : أهنه ا لى  حرؼو كاح  الزج ي انأكهؿي
 سمى.كالزج ي الثاين: أهنه ا ديك ٍّالًف اال

 كالزج ي الثالث: أَّه  ال ديفصىلي إينه ا كإُتى االسًم إالظرًؼ.
كذا  الطى ي اليت التله ُّا الرماين ذكرذا سيبزدً  يف كتاإ   كتبط  يف ذلك ٚتهزهي 

  فاٍ ذذبزا إىل امتناًع الطًِف لى  الض ًَت اَّركًه إال إجلارًة اٞتاهٍّ  قاؿ ,ِهالبصردُت
ف دشرك  ا١تظهر لالم  ا١تض ر اَّركه  كذلك قزلك: مرهت إك ك٦تا دابح أ»سيبزد : 

ٍو  كذاا أإزؾ كل روك  كرذزا أف دشرؾ ا١تظهر مض رنا راخال في ا قبى   نأف ذا   ُد ك
الطالم  الٍاخى  في ا قبىها ٚتطت أهنا ال دتكىم ُّا إال مطت ٍة لى  ما قبىها  كأهنا إٍؿ 

التنزدن  فى ا ضطفت لنٍذم كرذزا أف  من الىفظ إالتنزدن  فصاهت لنٍذم ٔتنزل 
 .,ّه«دتبطزذا االسم

كذكر اإني انأَّباهم أفه ذا  الطى ى ذ  حج ي البصردُت  إال أَّه  فصهل فيها فجطىها 
 لىتُت: 

                                                           

 .ٖٕ/ّ  شرح ا١تفصل ّْٕدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ُه
  ائتالؼ النصرة ز َُِّ  االهتشاؼ ز ّْٓ/ُ  البسيط ّّٕ دنظر: اإلَّصاؼ ز ,ِه

ِٔ. 
 .ُّٖ/ِالكتاب  ,ّه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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ةي االتصاًؿ  فالض َت إذا كاف ٣تركهنا اتصل إاٞتاهٍّ كمل دنفصل لن    ٍه انأيكىل: ش
أَّهك قٍ لِفتى االسمى لى  اٟترًؼ ٓتالًؼ ض ًَت ا١ترفزًع كا١تنصزب  فك

. ٍِفي االسًم لى  اٟترًؼ ال ٬تُز  اٞتاهٍّ  كل
كالطى ي الثاَّي : نأفه الض َتى صاه لزضنا لن التنزدن  فينبغ  أٍف ال ٬تزُى الطِفي 

 .      ,ُهلىي   ك ا ال ٬تزُي الطِفي لى  التنزدن
ًُ الرماين لٍـً كلطله ما ذكرى  اإني انأَّباهم أرؽُّ ٦تا ذكرى  الرماين   إال أفه يف إ٬تا

ةى االتصاًؿ جطىٍت الض َتى مشاُّنا  ٍه إخالؿو إا١تطٌت  كصحيحه من حيث الايا   نأفه ش
 لىتنزدًن يف إطَ أحكاًم   كمن مثه جاُ الايا ي لىي .

ـي صحهً  التطاقًب إُت االسم  ٍى أمها الطى ي الثاَّي ي اليت التل ُّا الرماين فه : ل
ًؼ كا١تطِزًؼ لىي  الام ذز الض َتي اَّركه  نأفه ا١تطِزؼى ك ا قاؿ الرماين َّظَتي ا١تطِز 

٫ًٍتا لى  طردق السهبق  كالتطاقبي  أي إأح ٍى ا١تطِزًؼ لىي  يف مزضًط  من الطامل  كإ٪تا ديب
يف ا١تزقع ٢ت ا جائزه صحيحه  كليس لى جركه منفصله دطاقبي ذاا اَّركه الظاذر  فك ا 

: م ٍو  أم أَّ  ك ا ال ٬تُز أف ال ٬تُز ُد : مرهت ًإكى ك ٍو كؾى  فكالك ال ٬تُز رهت ًإزد
 دكزفى مطِزفنا  فكالك ال ٬تُز أف دكزفى مطِزفنا لىي .

ين   فىطىه  أكهؿي ,ِهكذا  الطى ي اليت التله ُّا الرماين َّسبها السَتايف إىل أة لث اف ا١تا
ين يف ذلكمن التله ُّا  كذكر السَتايف أدضنا أفه ا١ت ربرى شادعى ا١تا

 . ,ّه
ك٦تهن كافق البصردُت لى  ذاا ا١تاذب كلٌّ ًمن الفرهاًء  كاإًن السراج  كالزهجاًج  
كالسَتايف  كاإًن جٍت  كأة الربكات اإًن انأَّباهم  كالز٥تشرم  كاإًن دطيش  كاإًن 

تنعي الطِفي لى    فكلُّ ذؤالًء دركف أَّه  ٯت,ْهاٟتاجب  كالرض   كاإًن ذشاـ كغَتذم

                                                           

 .ّّٕدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ُه
 .ُْٓ/ّشرح السَتايف  ,ِه
 ا١ترجع الساإق. ,ّه
  شرح السَتايف ُٖ  اٞت ل ز ُُٗ/ُ  انأصزؿ ِِٓ/ُدنظر: مطاين الارآف ز  ,ْه

  الكافي  ٖٕ/ّإشرح اإن دطيش   ا١تفصل ُّٕ  اإلَّصاؼ ز ِٖٓ  ا٠تصائص ُْٓ/ّ
 .ِّٗ/ّ  أكضح ا١تسالك ّّْ/ِإشرح الرض  



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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كإ٪تا »الض ًَت اَّركًه إاله إجلارًة اٞتاه  كدستثنزف من ذلك ضركهةى الشٍّطر  قاؿ الفراء: 
  كَّسب اإني لايلو ذاا الرأم إىل اٞت هزه,ُه«٬تُز ذاا يف الشٍّطًر لضيًا 

 .,ِه
ركًه ركف فاذبزا إىل أَّه  ٬تُز الطِفي لى  الضه ًَت اَّ -لٍا الفرهاء-أمها الكزفيزف 

إلارًة اٞتاه  كال داتصر ذلك لى  الشٍّطر  إل ٬تُز يف َّظًم الكالـ كَّثرً   إال أفه انأكثرى 
.  أٍف ديطارى اٞتاهُّ

كاختاه ماذبىهم كلٌّ ًمن اإًن مالك
  ,ٔه  كالزإيٍم,ٓه  كاإًن لايل,ْه  كأة حياف,ّه

 . ,ٖهقِرب  كانأخفش  كَّسب ذؤالء ا١تتأخركف ذاا الرأم إىل دزَّسى  ك ,ٕهكالسيزط 
كدظهر يل أفه لألخفش يف ذا  ا١تسأل  هأدُت: أح٫ٍتا: ما َّيًسب إلي   كذز الرأم 

يف قزل   الساإق  كاآلخر: ما صرهح إ  يف كتاإ   كذز مزافات  لىبصردُت  حيث قاؿ
هكانأهحاـ, منصزإ ه  أم: اتازا » :,ٗهَّمي خي  حي جي يه ىه ُّٱتطاىل: 

ـى  كقاؿ إطضيهم: هكا رًم الظاذرى اَّركهى انأهحا , جرٌّ  كانأكهؿ أحسني  نأَّهك ال ٕتي نأهحاـً
 .,َُه«لى  ا١تض ىًر اَّركه

 كالتله الكزفيزف كمن كافاهم إطىتُت: 
 الطى ي انأكىل: الايا .
 كالطى ي الثاَّي : السه اع.

                                                           

 .ِّٓ/ُمطاين الارآف  ,ُه
 .ِّٗ/ِدنظر: شرح اإن لايل  ,ِه
 .ّٕٓ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ّه
 .ُٓٓ/ِ  البحر ايط َُِّدنظر: االهتشاؼ ز  ,ْه
 .َْٕ/ِدنظر: ا١تسالٍ  ,ٓه
 .ّٔدنظر: ائتالؼ النصرة ز  ,ٔه
 .َُٗ/ّنظر: ا٢ت ع د ,ٕه
  ائتالؼ النصرة َْٕ/ِ  ا١تسالٍ َُِّ  االهتشاؼ ز ّٕٓ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ٖه

 .َُِ/ٓ  ا٠تزاَّ  َُٕ/ّ  شرح انأمشزين َُٗ/ّ  ا٢ت ع ِٔز 
 .ُسزهة النساء آد   ,ٗه
 .ِّْ/ُمطاين الارآف  ,َُه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
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: فهز لى  لًِف الظاذًر لى  الظاذر  نأفه الض َتى َّائبه لن االسًم  أمها الايا ي
الظاذر  كدأخاي حك ى   فك ا جاُ الطِفي يف الظاذًر ركفى إلارًة اٞتاهٍّ  ٨تز: مرهتي 
ٍو  كَّػىاىلى ذا  الطىه ى لن  ُد ٍو كل روك  جاُ كالك يف الض ًَت  فتازؿ: مرهتي ًإكى ك ًإزد

أكلئك اَّيزدن اإني أة الرإيع  يف شرًح  لى  اٞتي ل
 .,ُه

ًٍ كًمن أكجً  الاياً  كالك ما ذكرى  أ   ,ِهإز حياف  كذز الايا  لى  البًٍؿ كالتزكي
ٍو   ُد ٍي من غَت إلارًة اٞتاهٍّ  ٨تز: مرهت ًإً   ٍىؿى ًمن الض ًَت اَّركًه كدػيؤىكه فك ا ٬تُز أٍف ديب

.  كمرهت ًإكى َّفًسك  فكالك ٬تُز الطِفي لى  الضه ًَت اَّركًه ركفى إلارًة اٞتاهٍّ
 الارآًف الكرمي  كانأحاردًث  كالشٍّطر   فً  ها جاء كأمها الس اعي: فاٍ كهر كثَتنا يف 

, لى   (ّ)َّمي خي  حي جي يه ىه ُّٱمن  يف الارآف قزلي  تطاىل:  ّتىرٍّ هانأهحاـً
ًٍ الارهاًء السبط   كذز ٛتزةي الزهدهات   الطِف لى  الض ًَت اَّركًه يف هإ ,  كذ  قراءةي أح

كثهاب  كطىح ى إًن مصرؼ  كانأل ًش  كهكاد ي  كقراءةي إإراذيم النبط   كقتارةى  ك٭تِت إنً 
ًٍ الزاهث   كقزل  تطاىل: هكدستفتزَّك يف النساء قل ا ,ْهانأصفهاين كاٟتىى ي لن لب
  فػهما, مطِزؼ لى  الض ًَت اَّركًه يف هفيهن,  ,ٓهدفتيكم فيهن كما دتى  لىيكم,

 هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱكقزل  تطاىل: 
فػها١تاي ُت, يف مزضع خفَ إالطِف لى  الكاؼ يف هإليك,   ,ٔهَّحم جم

كالتاٍدر في : دؤمنزف ٔتا أيٍَّزؿى إليك  كإىل ا١تاي ُت الصالة  دطٍت: من انأَّبياء لىيهم 
السالـ  ك٬تُز أدضنا أف دكزف لِفنا لى  الكاؼ يف هقػىٍبل,  كالتاٍدر في : كمن قػىٍبل 

 يب ىب  نب مب زب رب ُّٱكقزل  تطاىل: ا١تاي ُت الصالةى  دطٍت: من أيمهتكى  

                                                           

 .ّْٔ/ُدنظر: البسيط  ,ُه
 .ُٕٓ/ِدنظر: البحر ايط  ,ِه
 ,.ُالنساء آد  ه سزهة ,ّه
  حج  ُٓٔ/ُ -ِْٕ/ُ  النشر يف الاراءات الطشر َِِدنظر: السبط  يف الاراءات ز  ,ْه

 .ُٖٓ  إٖتاؼ فضالء البشر ز ُٓٔ/ّ  البحر ايط ُٖٖالاراءات ز 
 ُِٕسزهة النساء آد   ,ٓه
 .ُِٔسزهة النساء آد   ,ٔه
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  حيث لِف ها١تسجٍ اٟتراـ, لى  ا٢تاء من هإ ,  ككالك قزل  ,ُهَّ زت رت
فػهمىن, يف مزضع خفَ  ,ِهَّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّٱتطاىل: 

 إالطِف لى  الض َت ا١تبفزض يف هلكم,.
إنما َمثَ ُلُكْم واليهوِد هههه: ك٦تها كهر يف ذلك من انأحاردث الشردف : قزلي  

االً  ٍِفنا لى  الض َت اَّركه إغَت  ,ّه,,,,والنصارى كرُجٍل استعمل ُعمَّ   ّترٍّ هاٍليهزًر, لى
 إلارة اٞتٍىاٌه يف همثىكم,.

ك٦تها جاء لن الطرب ما حكا  قِرب لنهم: هما فيها غَتي  كفرًس ,
  ّترٍّ ,ْه

 هالفر , لِفنا لى  الض َت يف هغَت ,. 
ًِفى فيها االسمي لى  الض َت أمها الشٍّطر فاٍ كهر في  الكثَتي   من الشزاذٍ اليت لي

 اَّركًه إغًَت إلارًة اٞتاهٍّ  كًمن ذا  الشزاذٍ قزؿي الشالر:
 فػػػػػػػػػػػػػاليزـى قػىرهإٍػػػػػػػػػػػػػتى ُتجزَّػػػػػػػػػػػػػا كىتىٍشػػػػػػػػػػػػػت ينىا

 

 ,ٓهفاٍذذىٍب فى ىا ًإكى كانأىدهاـً ًمٍن لىجىبً  
"  كالت .فػهانأداـ, ٣تركهة  نأهنا ليِفىت لى  الض َت يف "ًإكى  اٍدر: إك كإانأداـً

 كمنها قزؿي لبا  إًن مررا :
ًتيبػػػػػػً  ال ػػػػػػرُّ لىىىػػػػػػ  اٍلكى  أيإىػػػػػػايل  أىكي

 

ا  ٍتًفػػ  أىـٍ ًسػػزىاذى ػػا كػػافى حى أىًفيهى
 ,ٔه

 

                                                           

 .ُِٕسزهة البارة آد   ,ُه
 . َِسزهة اٟتجر آد   ,ِه
 ,.ُِْٗصحيح البباهم  كتاب اإلجاهة  إاب: اإلجاهة إىل صالة الطصر  هقم ه ,ّه
  شرح ّٔ  ائتالؼ النصرة ز ِّٗ/ّ  أكضح ا١تسالك ّٕٔ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ْه

 .ُُٕ/ّانأمشزين 
 البيت من البسيط  كمل ألثر لى  َّسب  لاائى . ,ٓه

  اإلَّصاؼ ز ُُٗ/ُ  انأصزؿ ُّٗ  الكامل ز ّّٖ/ِكذز من شزاذٍ: الكتاب 
  .ُِْ/ٓ  ا٠تزاَّ  ّٕٔ/ّ  شرح التسهيل ِّٕ

 .ّْٖ/ِ. كدنظر: ا٠تزاَّ  َُُالبيت من الزافر  لىطبا  إن مررا  السى    يف ردزاَّ  ز  ,ٔه
ِ/ّْٖ. 

  .ّٕٔ/ّ  شرح التسهيل ِّٕ  اإلَّصاؼ ز ُْٓ/ّكذز من شزاذٍ: شرح السَتايف 
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ـٍ  فػهسزاذا, يف مزضع جرر إالطِف لى  الض َت ا١تبفزض يف "فيها"  كالتاٍدر: "أ
 يف سزاذا".

كأَّشٍ الفرهاءي 
 :,ُه

ػػػػػػػػػييزفيناتػيطىىهػػػػػػػػػقي يف ًمثٍػػػػػػػػػًل ا ػػػػػػػػػزاهًم سي  لسه
 

ٍطػػػًب غيػػػزطه َّػىفىػػػاًَّفي   كىمىػػا إىينىهػػػا كىاٍلكى
 ,ِه

 

فػهالكطب, ٣تركهه إالطًِف لى  الض َت اَّركه يف هإينها,  كالتاٍدر: ما إينها كإُت 
.  الكطًب غزطه َّفاَّفي

 كقاؿ آخر:
ػػػػاًجًم لىػػػػنػٍهيمي  ػػػػأىٍلًت إًػػػػًام اٞتى ى ػػػػاله سى  ذى

 

الػػػػػػػػػ يٍحرىؽً  كىأىًة َّػيطىػػػػػػػٍيمو ًذٍم الىٍّػػػػػػػزىاءً  
 ,ّه

 

 فػهأة َّيطيم, ٣تركهه إالطِف لى  الض ًَت اَّركًه يف هلنهم,.
ٍي ظاذرةه تٍؿُّ لى  جزاُ الطِف لى  الض َت اَّركه إغَت إلارة  فها  كىُّها شزاذ

 اٞتاه  ك ا دازؿ الكزفيزف كمن كافاهم.
ًَ كمل ديسىٍّم كلُّ فردقو ٔتا التله إ  الفردقي اآلخر  إل ذذب كلٌّ  منه م إىل رح
ًَ ًلىى   ككاَّت هركر الفرداُت لى  النحز التايل:  حيجىًج اآلخىر  كٍَّا

 أواًل: ردوُد الكوفيين ومن وافقهم:
هره اإني مالك لى  حيجًج البصردُت كالتالالًُتم  كهأل أفه الضهٍطفى فيها ظاذره إُتٍّ  

كيف اٟتجتُت من »رماين: حيث قاؿ إطٍ أٍف لرض اٟتجتُت الساإاتُت الىتُت ذكر٫تا ال
ف   نأفه شب ى ض ًَت اٞترٍّ إالتنزدن لز ميًنع من الطِف لىي  إال إلارًة  الضطًف ما ال ٮتى

                                                           

 .ِّٓ/ُمطاين الارآف  ,ُه
 .ّٓسكُت الٍاهم  يف ردزاَّ  ز البيت من الِزدل  ١ت ,ِه

  ِّٕ  اإلَّصاؼ ز ُْٓ/ّ  شرح السَتايف ِّٓ/ُكذز من شزاذٍ: مطاين الارآف لىفراء 
  .ُِٓ/ٓ  ا٠تزاَّ  ّٕٔ/ّشرح التسهيل 

 البيت من الكامل  كمل ألثر لى  َّسب  لاائى . ,ّه
  ُٔٓ/ِ  البحر ايط ّٕٕ/ّ  شرح التسهيل ّّٕكذز من شزاذٍ: اإلَّصاؼ ز

 . ُِٓ/٠ٓتزاَّ ا
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اٞتاهٍّ  لى يًنع من  مع اإللارة  نأفه التنزدنى ال ديطِفي لىي  إزج و  كنأَّه  لز ميًنع من 
ًٍ  كاإلإٍاًؿ من   نأفه التن ٍىؿي من   كض َتي الطِف لىي   لى يًنع من تزكي ٍي كال ديب زدنى ال ديؤكه

ٍىؿي من  إجٚتاع  فًىٍىطًِف أسزةه ُّ ا  قٍ تبُته ضطفي اٟتجً  انأيكىل ٍي كديب  .اٞترٍّ ديؤكه
ٍو من ا١تطِزؼ كا١تطِزؼ لىي   كأمها الثاَّي ي فيٍؿُّ لى  ضطًفها أَّه  لز كاف كلُّ كاح

كأخي   كال: أمُّ فىت ذيجاء أَّت كجاهذا   شرطنا يف صحهً  الطِف  مل ٬تز: هيبه هىجيلو 
كال: كيلُّ شاةو كسبىًتها إٍهذمو  كأمثاؿي ذلك كثَتةه  فك ا مل ٯتتنع فيها الطِف  ال ٯتتنعي 
ِيل كزفي ما تطىهايزا إ  ماَّطنا  كجبى االلًتاؼ ًإصحهً   ٍو  كإذا إ ُد يف ٨تز: مرهت ًإكى ك

 .,ُه«اٞتزاُ
ًٍ دنٍهجي ٖتتى قالًٍة: هكثَتنا ما ديغتفىر يف كما ذكرى  اإني مالك من ذا   الشزاذ

ٍهث لنها اإني ذشاـ يف كتاإ  ا١تغٍت الثزاين ما ال ديغتفىر يف انأكائل,  كقٍ ٖت
: ,ِه   فال ٬تزُي

هيبه أخي   كال: أمُّ جاهًذا  كال: كيلُّ سبىًتها  إال أهنا ١تا كقطىٍت ثاَّي ن تس هحيزا فيها  
ثىً  اٞتزاُي  ساغ كالك يف الطًِف لى  الض ًَت ركفى إلارًة فك ا ساغ يف تىك انأم

ًكن إرخالي  ٖتت ذا  الاالٍة.  اٞتاهٍّ  حيث ٯتي
كهره أإز حياف لى  تأكدالًت البصردُت يف الشهزاذٍ الارآَّي  كالشطرد  إأفه كثرةى 

ًكن ٛتىيها لى  الشهاذٍّ كالضهركهة   .,ّهالسه اًع تٍؿُّ لى  اٞتزاُ  كال ٯتي
 ثانًيا: ردوُد البصريين ومن وافقهم: 

ًٍ  إأفه  كيف ا١تااإل فاٍ هره الرض ُّ لى  قيا  الكزفيُت الطِفى لى  البًٍؿ كالتزكي
ٍى ليسا إأجنبيهُت منفصىىُت لن متبزله ا  ال مطٌت  كال لفظنا  أمها ا١تطٌت:  البٍؿى كالتزكي

إطضي   أك متطىٍّاي   كالغىطي قىيله َّارهه   فألفه البٍؿى يف انأغىب إمها كلُّ ا١تتبزًع  أك
كالتأكيٍ لُت ا١تؤكهٍ  كأمها الىهفظي فألَّه  ال ديفصىلي إينه ا كإُت متبزله ا ْترؼو ك ا يف 
لِف النهسىق  فأيًَّكرى جىٍرمي ما ذز ميستًالٌّ ككانأجن ي من متبزًل   لى  ما ذز كاٞتزًء ٦تها 

                                                           

 .ّٕٔ-ّٕٓ/ّشرح التسهيل  ,ُه
 .ٗٗٔ/ٔدنظر: ا١تغٍت  ,ِه
 .ُٕٓ/ِدنظر: البحر ايط  ,ّه
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 .    ,ُه١تتبزعً قبىى   لًتباليًف التهاإًع كا
ٍى    كهره البصردزف لى  شزاذٍ الكزفيُت إالتأكدًل فيها  حيث تأكهلزا كله ما استشه

ًٍ الشهطرد  إ  الكزفيزف  سزاءن من اآلداًت الارآَّيً   أك الشهزاذ
 :,ِه
 أمها اآلداتي الارآَّي ي فتأكه٢تا البصردزف لى  النحز التايل: 

 ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱك اليت لىاىسىم  كجزابي الاسىًم قزلي : أفه "انأهحاـ" ٣تركهةه إالزا
اللً  انأيكىل ٌَّّ هو غًَت ا١تاكزه  كتاٍدري ي: كإانأهحاـً  فحيًافىت لًٍ ٍه   أك ْترؼو ما
 . ,ّهلىيها

ز الاراءةى ُّا  دازؿ اٍل يبػىرٍّري:   جي يه ىه ُّٱكقرأ ٛتزة: »كمنهم من غاىل فػىىىٍم ٬تًي
  خي  حي

َ
ِهرى إلي  شالره   كذاا ٦تها َّامِ حَ رْ وال  . ,ْه«ال ٬تزُي لنٍَّا  إال أٍف ديٍض

  كاإني لِي ,ٔه  كالز٥تشرم,ٓهك٦تهن هرهذا كالك: الزهجهاج 
  ْتجهً  امتناًع الطًِف ,ٕه

.  الطًِف لى  الض ًَت اَّركًه ركفى إلارًة اٞتاهٍّ
ا قرأى ُّا مزافا ن ١تاذًب  الكزيفٍّ  حيث قاؿ: ُلمى الرض ُّ أفه ٛتزةى إ٪ته كالظهاذري أفه » ك

 .,ٖه«ٛتزةى جزهُى ذلك إناءن لى  ماذًب الكزفيُت  نأَّه  كزيفٌّ  كال َّيسىٍّم تزاتػيرى الاراءات
كذاا ططنه كاضحه كصردحه من الرض  يف الاراءات السهبع  كإَّكاهه لتزاترًذا  تكرهه  

 لنٍ  يف أكثرى ًمن مزضعو  ك ا يف الفصًل إُت ا١تتضادفُت.      
  قرأى ُّا سىفي انأمٍّ   كاتصىىت ٢تؤالًء أٍف دررُّكا قراءةن متزاترةن لن الن يٍّ كليس 

                                                           

 .ّّٕ/ِالكافي  دنظر: شرح  ,ُه
  .ّٕٗ-ّْٕتنظر هركري البصردن لى  شزاذٍ الكزفيُت يف: اإلَّصاؼ ز  ,ِه
 .ّْٕدنظر: اإلَّصاؼ ز  ,ّه
 .ُّٗالكامل ز  ,ْه
 .ُِٕ/ٓزاَّ  انأرب   خُٖدنظر: اٞت ل ز  ,ٓه
 .ِْٔ/ُدنظر: الكشاؼ  ,ٔه
 . ْ/ِدنظر: اره الزجيز  ,ٕه
 .ّّٔ/ُشرح الكافي   ,ٖه
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 .,ُه  إغًَت كاسِ و إأكاإًر قرهاًء الصهحاإً  الادن تىاهزا الارآفى من يفٍّ النه يٍّ 
كليس ٢تم كالك أٍف دِطنزا يف قاهًئها ٛتزًة الزدهات الام أخا الارآف لن سىي افى  
ٍو إن لبٍ الرٛتن إًن أة ليى   كجطفرو إًن إًن مهرا ف انأل ش  كٛتٍاف إن ألُت  ك٤ت 

ٍو الصهارؽ  كمل دارأ ٛتزةي حرفان ًمن كتاًب ا إال إأثىرو  ككاف ٛتزةي صاٟتان كىهًلان ثا ن يف  ٤ت 
ِهبا  الثالث   كيلًٍ سنً  ٙتاَُّت كأىٍحكمى الاراءةى كل  ٜتسى لشرةى سن    اٟتٍدث  كذز من ال

كأىـه النا ى سن  مائ   كلىرضى لىي  الارآفى من َّظرائً  ٚتال ه منهم: سفيافي الثهزهم  
 كاٟتسني إن صاحل.

ـي الكزفً  يف الاراءًة كالطرإيً  أإز اٟتسًن الكسائ   قاؿ  كمن تالميًا  ٚتال ه منهم إما
 .,ِهًف كالفرائَالثزهم  كأإز حنيف   ك٭تِت إني آرـ: غىىىبى ٛتزةي النها ى لى  الارآ

 .,ّه«كمىن ارهل  الىهحنى فيها  أك الغىىطى لى  ٛتزةى فاٍ كاب»قاؿ أإز حياف: 
أمها ما ذذبزا إلي  يف تأكدًىها سزاءن إالاىسىًم أك ْتاًؼ حرًؼ اٞترٍّ  فك ا قاؿ أإز 

رجي الكالـى لى  الفصاح   فال»حياف:   كتأكدىيها لى  غًَت الطًِف لى  الض ًَت ٦تها ٮتي
 .      ,ْه«ديىتفت إىل التأكدل

 مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ُّٱكأفه هما, يف قزل  تطاىل: 
مطِزف ه لى  لفًظ اٞتالل   كإ  تكزف يف ٤تلٍّ هفعو  كالتاٍدر في : ها  ,ٓهَّ جخ

ديفتيكم فيهن  كديفتيكم فيهن ما دػيتػٍىى  لىيكم,  كذز الارآفي  كذز أكجى ي الزجهُت  أك 
ساء  كتكزف يف ٤تلٍّ جرر  كلكن ليست إالطًِف لى  الضه ًَت اَّركًه مطِزف ه لى  الن

 يف هفيهن,.
ًٍح  أك  كأفه ها١تاي ُت, ليست مطِزف ن لى  الض َت  كإ٪تا ذ  منصزإ ه لى  ا١ت

                                                           

 .ُٕٔ/ّدنظر: البحر ايط  ,ُه
  النشر ُٕٔ/ُ  كفيات انألياف ِٕ/ّ: ُتادب التهادب يف نظر ترٚت  ٛتزة الزداتت ,ِه

 .ُٕٔ/ّ  البحر ايط ُٔٔ/ِ
 .ُٔٓ/ِالبحر ايط  ,ّه
 .ا١ترجع الساإق ,ْه
 .ُِٕسزهة النساء  آد   ,ٓه
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 ٣تركهةه إالطًِف لى  هما, يف هٔتا أيَّزؿ إليك,.
س لى  الض َت يف ,  كليكأفه ها١تسجٍ اٟتراـ, ٣تركهةه إالطًِف لى  هسبيل ا

ًٍ اٟتراـ,  أك أَّه  مطِزؼه لى : هًإً , ٌٍّ لن سبيًل اً كلن ا١تسج   كالتاٍدري في : هكصى
 هالشهًر اٟتراـ,.

كهره ذاا التأكدلى كلٌّ من أة لى  الشىزإُت  كاإًن مالك  كأة حياف
  نأَّه  دؤرٍّم ,ُه

: كصٌٍّ لن سبيًل اً كلن إىل الفصًل إُت الصهىً  كا١تزصزؿ  حيث دكزف التاٍدر
ًٍ اٟتراـً  ككفره ًإً   كقٍ فيًصل إينه ا إازل : هككفره إ ,  كال ٬تزُي أٍف ديفصىلى إُت  ا١تسج
الصٍّىً  كا١تزصزؿ  قاؿ اإن مالك: "كتىزقٍّ  ذاا اظزًه ٛتىلى أإا لى  الشىزإُت لى  

 مزافاً  دزَّسى كانأخفًش كالكزفيُت يف ذا  ا١تسأل ".  
يف مزضًع َّصبو  ,ِهَّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّٱهمىٍن, يف  كأفه 

ٍى كاإلماءى   .إالطًِف لى  "مطادش"  أم: جطٍىنىا لكم فيها ا١تطادشى كالطبي
ًٍ الشٍّطردً  فكاف تأكدلي البصردُت فيها لى  النهحًز اآليت:  كأمها الشهزاذ

ًِف لى  الكاؼ يف أفه هانأداـ, يف البيت انأكهؿ ٣تركهةه لى  الاىسىم  ال إالط
.,  هًإكى

ا ال تاعي إال منصزإ ن لى   كأفه هسزاذا, يف البيًت الثاين منصزبه لى  الظهرؼ  نأهنه
 الظرؼ.

كأفه هالكطب, يف البيًت الثالث ليس ٣تركهنا لى  ما ذكركا  كإ٪تا ذز ٣تركهه لى  
اللً  تاٍدًر تكردر هإُت, مرةن أخرل  فكأَّه  قاؿ: ما إينها كإُت الكطب   فحاؼى الثاَّي ى لًٍ

 انأيكىل لىيها.
كأفه هأة َّطيم, ٣تركهه إاإلضاف   لى  تاٍدر: كصاحًب أة َّطيم  فحاؼى 

ٍى  إاإلضاف   نأَّه  يف تاٍدر الثهبىات.  هصاحب, كجره ما إط
ًٍ الكزفيُت  ك٦تا ديالحظ أفه البصردُت  كاَّت ذا  ذ  هركري البصردُت لى  شزاذ

                                                           

 .ُٓٓ/ِ  البحر ايط ّٕٔ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ُه
 .َِسزهة اٟتجر  آد   ,ِه



 ب األول: العلل النحوية يف األمساءالبا التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٕٙ 

ٍيكا ٚتيعى م ٍو كاحٍ  حىت إىغ فنه ٍى إ  الكزفيزف  كمل دسىٍّ زا ٢تم كلز إشاذ ا استشه
ٍيك  من انأإياًت لى  ما »االَّتصاهي ١تاذًبهم أٍف دازؿى اإني انأَّباهم:  ل ما أَّش مثه لز ٛتًي
 .,ُه«ارهلز  لكاف من الشهاذٍّ الام ال دياا  لىي 

 وهناك مذهب ثالث في المسألة: 
ض َتي جاُ الطِفي لىي  ركفى إلارًة اٞتاهٍّ  مثل: مرهتي إًً  َّفًس  كذز أَّه  إذا أيكٍٍّ ال

ٍو. ُد ٍو  كمرهتي ًُّم كيىٍّهم ك ُد  ك
كذاا ماذبي اٞتىٍرم  كالزٍّدارم
  كَّيًسب كالك إىل الفرهاًء  حيث َّيال لن  أَّه  ,ِه

ٍو »قاؿ:  ُد ٍو  كمرهتي ًُّم كيىٍّهم ك ُد  .,ّه«٬تزُي مرهتي ًإً  َّفًس  ك
ٍى   قياسنا لى  الطِف لى  الض َت ا١تتصل كلنٍ الرض   أَّه  ماذبي اٞترم  كح

ـً كجزًر السه اًع في  ٍى  . ,ْها١ترفزع  كهره  الرض ُّ لًط
كأىلجىبي ًمن الرهض  حيث هره الايا ى ْتجهً  لٍـً كجزًر السه اًع  كيف الطًِف ركفى 

ٍو هره السه اعى إل ططن في  ْتجهً  ٥تالفًت  لى ايا   كال أهل ذلك إال تطصُّبنا لىرهأم  تزكي
جطىٍت  تىك الطصبي ي دابىلي ما دزاًفقي هأدى ي  كدريرُّ ما ٮتالًفى   ركف التباهو لشركًط انأرلً  

 اإلٚتاليً  ا١تتطاهًؼ لىيها يف أصزًؿ النحز. 
يزي الطِفى لى   ٍي َّفس  ٘تيلي إىل ا١تاذًب الام ٬تي كإطٍ لرًض ذا  ا١تااذب  أًج

 ًَت اَّركًه ركفى إلارًة اٞتاه  كذز ماذبي كيلر من دزَّس  كقِرب  كانأخفش  الض
ة أمزهو: ٍٍّ  كالكزفيُت  كمن كافاهم  كترجيح  ٢تاا ا١تاذب دأيت لط

ـ  فىيس صحيحان أَّ  إ٪تا جاء يف إيتىًُت  أك  ٍه ًٍ الزاهرًة في  ك ا تا : كثرةي الشزاذ أكالن
طىلى شاذًّا أك ضركهةن  ثالث   إل كهرى ذلك َّثرنا كَّظ نا   ٦تا دصطبي مط  أٍف ٬تي

                                                           

 .ّٕٗاإلَّصاؼ ز  ,ُه
  شرح انأمشزين َُٗ/ّ  ا٢ت ع َُِّدنظر هأم اٞترم  كالزدارم يف: االهتشاؼ ز  ,ِه

ّ/ُُٕ. 
   .ُُٕ/ّ  شرح انأمشزين َُِّدنظر قزؿ الفراء يف: االهتشاؼ ز  ,ّه
 .ّّٔ/ِدنظر: شرح الكافي   ,ْه
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ريجي لن أٍف »قاؿ أإز حياف:  كقٍ كهرى ًمن ذلك يف أشطاه الطرب كثَته  ٮتى
طىلى ذلك ضركهةن   . ,ُه«٬تي

ثاَّينا: ضطفي حجًج ا١تاَّطُت  ك ا قاؿ اإني مالك
  كذلك أَّه  ٯتكن َّاضيها ,ِه
أهنا أقيس ه لاىي ه  كىهىرى السه اعي ٔتثىها  أك ٔتا ذز أقزل منها  كدكف  يف هرٍّذا 

ـه لى  الايا . ٍه  ٓتالفها  كالسه اع ما
ِىفي لىيه ا  لى  خالؼو يف ض َت الرفع   ثالثنا: أفه ض َتىم النصًب كالرهفًع ديط
كليس ٙته ى ماَّعه قزمٌّ ٯتنعي من أٍف ٭تي ىلى لىيه ا ض َتي اٞترٍّ يف أصًل اٞتزاُ  

ِىفى مع إلارًة اٞتاهٍّ  ك ا أفه انأكثرى يف كإٍف كاف انأكثري كانأ فصحي في  أٍف ديط
ٍي ي  أك الفصلي إين  كإُت ا١تطِزؼ  ٨تز:  الطًِف لى  ض َت الرفًع تزكي

ٍه  ُد ٍه  كق تي اليزـى ك ُد ق تي أَّا ك
 .,ّه

ًَ االٝت   ُكا الطِفى لى  الض ًَت اَّركًه من غَت إلارًة ا٠تاف م أجا هاإطنا: أهنه
 مزاضع منها: ها١تضاؼ, يف

ٍو  دازؿ  -أ ُد الطِفي لى  الض ًَت اَّركًه إاسًم الفالل  ٨تز: ذاا ضاهإي ي ك
كلك يف الطًِف لى  اَّركًه إاسًم الفالًل اٟت لي لى  الىهفًظ »الشهىىٍزإُتي: 

ٍى إلارًة ا٠تافَ   ِىٍف لى  ا١تض ىًر ا١تبفزًض إط لى  اإلطالؽ  كإٍف مل ديط
ٍو  ُد  .,ْه«٨تز: ذاا ضاهإي ي ك

ٍو  كأَّت  -ب ُد ًَ يف لىٍبسو  ٨تز: جاءين غالميك كغالـي  إذا أيكًقعى لزري ا٠تاف
ا إينه ا  فال ٬تُز ذلك  إل تازؿ: جاءين  ٍي غالمنا كاحٍان مشًتكن ترد

ٍو  ُد غالميك ك
 .,ٓه

ًَ االٝت   ًُ الطًِف لى  الض ًَت اَّركًه من غًَت إلارًة ا٠تاف فهاا دارٍّبي الازؿى ّتزا
ٍه.كاٟتريف    إذ البابي كاح

                                                           

 .ُٔٓ/ِالبحر ايط  ,ُه
 .ّٕٓ/ّدنظر: شرح التسهيل  ,ِه
 .ُٖٖ/ّ  ا٢ت ع ُُٖ/ِ  التصردح ّْٓ/ُدنظر: البسيط  ,ّه
 .ِِٔالتزطئ  ز  ,ْه
 .ّّْ/ِدنظر: شرح الكافي   ,ٓه
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ـ أفه ما ذذب إلي  الكزفيزف كمن كافاىهم ل  كج ه يف  ٍه خامسنا: ديضاؼ إىل ما تا
ٍى ركفى إلارًة اٞتاهٍّ   ٍىؿى من الضه ًَت  كدػيؤىكه الايا   كذز أَّه  ك ا ٬تزُي أٍف ديب

ِىفى لىي  ركفى إلارًة اٞتاهٍّ أدضنا.  فكالك ٬تزُي أٍف ديط
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 الفصل الثاني

 العلل الهحوية يف األمساء املبهية

 مباحث:تسعة وفيه 

 .اإلشارة اءسمأعلة بناء  المبحث األول:
 .الموصولةعلة بناء )أّي(  المبحث الثاني:
  .علة بناء أسماء األفعال المبحث الثالث:
 علة بناء )أمِس(. المبحث الرابع:

 (.بعدُ علة بناء )قبُل( و) المبحث الخامس:
 علة بناء المركبات. المبحث السادس:
 علة بناء المنادى المفرد المعرفة. المبحث السابع:
 علة بناء )يا ابَن أُمَّ(, و)يا ابَن عمَّ(.: المبحث الثامن

 علة بناء اسم )ال( النافية للجنس, إذا كان مفرًدا نكرًة. التاسع: المبحث
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 اإلشارة  اءمسأعلُة بهاِء 

 نص المسألة:
و)أُوالِء( مبٍتّّ؛ ألنَّو تضمََّن معٌت اإلشارِة إىل الشَّيِء بعيِنو, بغَِت »قاؿ الرماين: 

 . (ٔ)«عبلمٍة من احلروؼ, فصار دبنزلِة ما تضمََّن حرَؼ االستفهاـ
 اعتالل الرماني:

اإلشارة, يرى الرماين أفَّ العلَة يف بناء اسم اإلشارة )أُوالِء( ىو تضمُُّنو دلعٌت حرؼ 
دوف النطِق بو, واألصُل لئلشارة أف تكوف باحلرؼ؛ ألهنا معٌت, حيث إفَّ احلروَؼ 
موضوعٌة إلفادة ادلعاين, مثَّ قاس الرماين اسَم اإلشارة على )أيَن( الذي ىو اسٌم من 

 أمساء ادلكاف, وُبٍت لتضمُِّنو معٌت حرؼ االستفهاـ )اذلمزة(.
 المناقشة والموازنة:
, (ٕ)دلتقررة عند مجهور النحويُت أفَّ األصل يف األمساء ىو اإلعرابمن األصوؿ ا

والعلة يف ذلك ىي الداللة على ادلعاين اليت تدخل عليها, حيث تكوف مرًَّة فاعلًة, ومرًَّة 
مفعولًة, ومرًَّة مضافًة, ومرًَّة مضافًا إليها, وىكذا, فلوال اإلعراب اللتبست ىذه 

 .(ٖ)ادلعاين
ذه العلة فيما أعلم إال قطربًا, حيث ذىب إىل أفَّ اإلعراب مل ومل خيالف يف ى

 .(ٗ)يدخل ليفرَّْؽ بُت ادلعاين, وإمنا استحسانًا ليفرَّْؽ بُت الوصل والوقف
وُردَّ عليو بأنو لو كاف القصد ىو رلرَّد احلركة والسكوف, جلاز للمتكلم أف يأيَت بأيّْ 

سليػٌَّر يف ذلك, فيحقُّ لو أْف يرفَع الفاعل حركة على أيّْ باٍب من أبواب الكبلـ, فهو 
                                                           

 . ٛٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
, توضيح ٘ٙ/ٔ, اللباب ٕٗ, أسرار العربية ص ٚٚينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٕ)

 . ٚ٘/ٔ, اذلمع ٜٕٛ/ٔادلقاصد 
 ينظر: ادلراجع السابقة.  (ٖ)
 .٘٘/ٔ, اللباب ٓٚل النحو ص ينظر: اإليضاح يف عل (ٗ)
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مرًة, وينصَبو مرًة, وجيرَّه مرَة, وينصَب ادلضاَؼ إليو, أو يرفَعو, وىكذا سائر األبواب, 
, ولو كاف (ٔ)ويف ىذا فساٌد للكبلـ, وخروٌج عن أوضاع العرب, وِحكمة نظاـِ كبلمهم

 على أبواب الكبلـ.  األمر كما قاؿ قطرب, دلا ُوِجد االطّْراد يف اإلعراب
إفَّ ىناؾ بعَض األمساء قد فومع أفَّ األصَل يف األمساء ىو اإلعراُب كما تقدَّـ, 

 خرجت عن ىذا األصل إىل البناء, وخروُجها عن األصل إمنا ىو لعلٍة أوجبت ذلا البناء.
ومن تلك األمساء اليت خرجت عن أصلها: أمساء اإلشارة, فحكُمها البناء, وعلَّل 

اين خلروجها من حكم اإلعراب إىل البناء بأفَّ اإلشارة معٌت, واألصل يف ادلعاين أف الرم
تكوف باحلروؼ, كالشرط, والنفي, والعطف, والتشبيو, واخلطاب وغَت ذلك من معاين 
احلروؼ, فكاف األصُل يف اإلشارة أف تكوف باحلرؼ, قياًسا على ما سبق, إال أنو مل 

ا, فضمَّنوا )أُوالِء(, وغَتَىا من أمساء اإلشارة معٌت حرؼ يُوضْع ذلا حرٌؼ يدؿُّ عليه
اإلشارة, مث بَنوىا لعلة التضمُت, إذ األصُل يف احلروؼ البناء, وقاسها الرماين على اسم 

 االستفهاـ )أَيَن( الذي ُضمّْن معٌت حرؼ االستفهاـ اذلمزة, فُبٍت لتلك العلة. 
جُيمع عليها مجهوُر النحويُت, وىي اليت  وىذه العلة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين يكاد

ُتسمَّى بالشَّبِو ادلعنوي, أي أفَّ اسم اإلشارة أشبَو احلرؼ يف ادلعٌت, فأخذ حكَمو وىو 
 .(ٕ)البناء

 أمَّا السَتايف فقد اعتلَّ لبناء اسم اإلشارة بعلتُت:
ما أفَّ العلُة األوىل: القياس على الضمَت, من حيث عدـ اللُّزـو دلسمَّياهتا, فك

الضمََت اسٌم للمسمَّى يف حاٍؿ دوف حاؿ, كذلك اسُم اإلشارة تكوف للمشاِر فإذا زاؿ 
فإْف قاؿ قائل: مل ُوِجب بناء )أُوالِء(؟ قيل لو: يف ذلك »مل ُيسمَّ ّٔا, قاؿ السَتايف: 

 وجهاف: إشارٌة إىل ما حبضرِتك ما داـ حاضرًا, فإذا زاؿ مل ُيسمَّ بذلك, واألمساءُ 
ا كاف ىذا غَت الزـٍ ِلما ُوضع لو, صار دبنزلة ادلضمِر الذي ٌة لِلزـو مسمياهتا, ودلموضوع

يعتقب الذّْكر إذا جرى, وال يُؤتى بو قبل ذلك, فهو اسُم ادلسمَّى يف حاٍؿ دوف حاؿ, 
                                                           

 .٘٘/ٔ, اللباب ٓٚينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٔ)
, شرح الكافية ٕٙٔ/ٖ, شرح ادلفصل ٛٛٗ/ٔ, اللباب ٖٖينظر: أسرار العربية ص  (ٕ)

 .ٖٗ/ٔ, التصريح ٔٚٗ/ٔ
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 .   (ٔ)«فلمَّا وجب بناُء ادلضمر وجب بناُء ادلبهم لذلك
ثاٍف: أفَّ اإلشارَة مبهمٌة واقعٌة على كلّْ  ووجوٌ »والعلُة الثانية: اإلّٔاـ, حيث قاؿ: 

 . (ٕ)«شيء, من حيواٍف ومجاٍد وإنساف
إال أفَّ السَتايف قد اعتلَّ بعد ذلك بعلٍة جامعٍة لبناء اسم اإلشارة والضمَت, وىي 

إمنا وجَب بناؤىا وبناُء الضمَِت معها دلشاكلتها »مشأُّة حروؼ ادلعاين, حيث قاؿ: 
نَّو ال شيَء إال وحروُؼ ادلعاين داخلٌة عليو, غَُت شلتنعٍة يف شيٍء دوف حلروِؼ ادلعاين؛ أل

شيء, فلمَّا كاف الضمَُت واإلشارُة داخلُت على األشياء كلّْها لدخوِؿ احلروؼ عليها, 
 .(ٖ)«وجب بناؤىا

فالسَتايف متفٌق مع اجلمهور يف علة ادلشأّة, إال أنو اختلف عنهم يف نوع ادلشأّة, 
أفَّ الشَّبو ما بُت اسِم اإلشارة واحلرِؼ ىو كالشَّبو ما بُت الضمَت واحلرؼ, فهو يرى ب

فقاس اسَم اإلشارة على الضمَت, يف حُت أفَّ الرماين قاَسها على اسم االستفهاـ, 
وكبلمها صحيح يف القياس؛ ألفَّ الضمََت كذلك يشبو احلرؼ يف ادلعٌت, إذ التكلُُّم 

  اليت تتأدَّى باحلروؼ.واخلطاُب والغيبُة من ادلعاين
وزاد السَتايف وجًها آخر يف ادلشأّة بُت اسم اإلشارة والضمَت وىو االستعماؿ,  

حيث إفَّ كبلِّ منهما يغيب وحيضر عن مسماه, فكبلمها غَُت الزـٍ دلسمَّاه, فصحَّ القياس 
 عنده من ىذا اجلانب كذلك. 

فهي علة اإلّٔاـ, أي أهنا تقع على كلّْ وأمَّا العلُة الثانيُة اليت اعتل ّٔا السَتايف 
شيء, فاحتاجت إىل قرينٍة ترفع عنها ىذا اإلّٔاـ, وىو ما ُيسمَّى باالفتقار, كما أفَّ 
احلرَؼ حيتاج إىل غَته, وقد وافقو يف االعتبلؿ ّٔذه العلِة بعُض النحويُت, كابن 

 . (ٗ)احلاجب, وابن عصفور, والرضي, وأيب حياف, وناظر اجليش
                                                           

 .ٚ٘/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٛ٘/ٔادلرجع السابق  (ٕ)
 .ادلرجع السابق (ٖ)
, ٕٚٗ/ٔ, شرح الكافية ٖٖ/ٔ, شرح اجلمل ٜٚٗ/ٔيف شرح ادلفصل ينظر: اإليضاح  (ٗ)

 . ٖٕٛ, سبهيد القواعد ص ٕٖٔ/ٔالتذييل 
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هر يل شلَّا سبق أنَّو يصحُّ أْف جيتمع يف اسم اإلشارة أكثر من شبو, فيجتمع ويظ
فيها الشبو ادلعنوي, والشبو االفتقاري, فتكوف بذلك كادلضمرات, فإفَّ فيها الشبو 
ادلعنوي؛ إذ التكلم واخلطاب والغيبة من ادلعاين اليت تتأدَّى باحلروؼ, وفيها الشَّبو 

ٍَت يفتِقر افتقارًا متأصبًل إىل ما يفسّْره, ويزيُد عنها الضمَت االفتقاري؛ ألفَّ كلَّ ضم
بالشَّبو الوضعي؛ ألفَّ أغلَب الضمائر ُوضع على حرٍؼ أو حرفُت, مثل )التاء( و)نا( يف 

( على حرفُت, فشأّا بذلك احلرؼ؛ ألفَّ األصَل ئتنا(, فالتاء على حرؼ واحد و)نا)ج
أو حريف ىجاء, وما ُوضع على أكثر فعَلى يف احلرِؼ أف يكوف على حرِؼ ىجاء, 

 .(ٔ)خبلؼ األصل
 ؤّذه ادلشأّة بُت اسم اإلشارة والضمَت, جيوز قياس اسم اإلشارة على الضمَت. 

بقي القوؿ أفَّ شبَو احلرؼ يقتضي بناَء االسم إذا مل يُعارضو ما ىو من خصائص 
ك الشَّبو, ويعود االسُم إىل األمساء, فإذا عارضو ما ىو من خصائص األمساء فبل أثر لذل

أصلو وىو اإلعراب, ومن ذلك: تثنيُة اسم اإلشارة, فاسُم اإلشارة ادلثٌتَّ عبلمُة إعرابِو 
ا من خصائص  األلُف رفًعا, والياُء نصًبا وجرِّا, فالتثنيُة عارضت شبَو احلرؼ؛ ألهنَّ

 .      (ٕ)األمساء
  

                                                           

, شرح األمشوين ٕٗ/ٔ, التصريح ٜٕ/ٔ, أوضح ادلسالك ٜٜٕ/ٔينظر: توضيح ادلقاصد  (ٔ)
ٔ/ٕٔٓ. 

, التصريح ٖٙٔ/ٔ, التذييل ٖٔ/ٔ, أوضح ادلسالك ٜٕٛ/ٔينظر: توضيح ادلقاصد  (ٕ)
 .ٖٙ/ٔاذلمع , ٗٗ/ٔ
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  :املبحث الثاني:املبحث الثاني  

 علة بهاء )أيُّ( املوصولة

 نص المسألة:
وتقوؿ: )اضرْب أيُّهم أفضُل(, على معٌت: اضرْب الذي ىو أفضل, »قاؿ الرماين: 

إال أنَّو حيُسُن حذُؼ )ىو( ِمن )أيُّ(, وال حيُسن من )الذي(؛ ألفَّ أيِّا أشدُّ اقتضاًء 
 للبياِف من )الذي(, وأمكَن ذلك بأمرين:

 أحدمها: دورُىا يف اقتضاِء البياف.
 راُب الذي فيها يقتضي البياف عن معٌت ادلفعوؿ.واآلخر: اإلع

 فاحتمَلْت حذَؼ )ىو( من الصّْلة دبا ال حيتملو )الذي( ذلذه العلة...
وعلَّة جواِز البناء يف )اضرْب أيُّهم أفضُل(: خروُجو عن نظائره, دبا يقتضي حذفًا 

)ِمن قبُل, يكوف الباقي بعده دبنزلة بعِض االسم, وبعُض االسم مبٍت, فجرى رلَرى: 
وِمن بعُد( من أجِل احلذؼ الذي يقتضي تْبِقَيَة بعِض االسم, وال جيوُز ذلك يف نظائره 

 .   (ٔ)«لعلٍَّة قد اختصَّ ّٔا, وىو ما ذكرنا
 اعتالل الرماني:

 اعتلَّ الرماين على جواز بناء )أيُّ( ادلوصولة يف حنو: )اضرب أيُّهم أفضل( بعلتُت:
لتو )ىو( مطلًقا, مع نية معٌت ذلك احملذوؼ؛ ألف األوىل: جواُز حذؼ صدر ص

حذؼ صدر الصلة كحذؼ جزء من االسم, وإذا ُحذؼ جزء من االسم ُبٍت ما تبقى 
 منو.  

والعلة الثانية: القياس على )قبل, وبعد( حيث ُحذؼ منهما ما يُبيّْنهما, وىو 
ايفاف دبنزلة الكلمة , وادلتض(ٕ)ادلضاؼ إليو, مع نية معناه, فبُنيا لعلة قطع اإلضافة

                                                           

 .ٓٔٚ-ٛٓٚشرح الرماين بتحقيق: د. العريفي ص  (ٔ)
, شرح الكافية ٖٓ/ٖ, شرح ادلفصل البن يعيش ٕٜٗ/ٕينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل  (ٕ)

 .ٜٗٙالشافية ص 
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الواحدة, فإذا ُحذؼ ادلضاُؼ إليو فكأنَّو ُحذؼ جزٌء من الكلمة, وكذلك )أيُّ( دلَّا 
 ُحذؼ منو ما يُبيّْنو وىو صدُر صلتو, كأنَّو ُحذؼ جزٌء منو, فُبٍت على القياس عليهما. 

 المناقشة والموازنة:
فيها أف تكوف على ثبلثة  تأيت )أيُّ( على استعماالت متعددة, إالَّ أفَّ األشهرَ 

 : (ٔ)استعماالت
 األوَّؿ: شرطية, حنو: أيُّهم يُكرُمٍت ُأكرْمو.

 والثاين: استفهامية, حنو: أيُّهم عندؾ؟.
 والثالث: موصولة, حنو: جاءين أيُّهم ىو فاضٌل, أي الذي ىو فاضٌل.

ومن النحويُت كابن يعيش, وابن احلاجب, والرضي, وأيب حياف, وابن ىشاـ من 
زاد على ىذه االستعماالت أمرًا رابًعا وىو أْف تكوف موصوفة وذلك يف النداء, حنو: )يا 

 . (ٕ)أيُّها الرجُل(
, ووافقو يف ذلك ادلربُد, (ٖ)ونقل سيبويو عن اخلليل أفَّ )أي( ُتستعمل كذلك حااًل 

ف والرماين, وابُن مالك, وابُن ىشاـ, حيث ذكروا أفَّ ِمن استعماالت )أّي( أْف تكو 
 .(ٗ)حااًل, حنو: ىذا عبُد اهلل أيَّ رجلٍ 

, قاؿ أبو (٘)أمَّا اجلزويل والشلوبُت وأبو حياف فذىبوا إىل أهنا ال تقع إالَّ وصًفا لنكرة
ومل يذكر أصحابُنا كوَف )أّي( تقع حااًل, وإمنا ذكروا ذلا مخسة أقساـ: موصولة, »حياف: 

                                                           

 .ٜٖ/ٖ, أمايل ابن الشجري ٖٕٖ/ٔ, األصوؿ ٜٖٛ/ٕينظر: الكتاب  (ٔ)
, ٜ٘/ٕ, شرح الكافية ٕٜٗ/ٕفصل , اإليضاح يف شرح ادلٕٕ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٕ)

 .ٕٕ٘/ٔ, ادلغٍت ٕٗٔ/ٖالتذييل 
 .ٓٛٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٖ)
, شرح التسهيل ٘ٓٚ, شرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص ٖٗ/ٗينظر: الكامل  (ٗ)

 . ٕٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٕٕٓ/ٔ
يل , التذيٖٙٓٔ, االرتشاؼ ص ٛٓٙ-ٚٓٙ/ٕينظر: ادلقدمة اجلزولية بشرح الشلوبُت  (٘)

ٖ/ٕٔٗ. 
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 .(ٔ)«وشرطية, واستفهامية, وصفة لنكرة, ومنادى
وأنكر ثعلب أْف تأيت )أيُّ( موصولًة, زلتجِّا بأنو مل ُيسمع: أيُّهم ىو فاضٌل جاءين, 

, وُردَّ عليو (ٕ)بتقدير: الذي ىو فاضٌل جاءين,  فهي عنده شرطية, واستفهامية فحسب
 بقوؿ الشاعر:

 ٍِت َمالِػػػػػػػكٍ بَػػػػػػػِإَذا َمػػػػػػػا َلِقْيػػػػػػػَت 
 

 (ٖ)َفَسػػػلّْْم َعلَػػػى أَيػُُّهػػػْم أَْفَضػػػلُ  
 

ردّْ أفَّ )أيُّهم( مبنيٌة على الضم, وغَُت ادلوصولة ال تُبٌت وال تصلح ىنا, ووجُو ال
 .(ٗ)فتعيػََّنت موصوليتها

ومعٌت )أّي(: تبعيُض ما ُأضيفت إليو, ولذلك لزمتها اإلضافة, وإذا كانت شرطية 
 أو استفهامية كانت تامة, ال ربتاج إىل صلة, وتكوف معربًة, بأوجو اإلعراب الثبلثة.

إذا كانت موصولًة احتاجت إىل وصِلها بكبلـٍ بعدىا يتمُّمها وتصَت امسًا بو,   أمَّا
 .   (٘)كاحتياج )الذي(, و)َمن(, و)ما( إذا كانت دبعٌت )الذي(

 : (ٙ))أّي( ادلوصولة أربُع حاالٍت, وىي على النحو التايل ػول
جبٍت أيُّهم احلالة األوىل: أف تكوف )أّي( مضافًة, وصدُر صلتها مذكور, حنو: )يع

 ىو قائم(.
واحلالة الثانية: أف تكوف غََت مضافٍة, وصدُر صلتها مذكور, حنو: )يعجبٍت أيّّ ىو 

 قائم(.
                                                           

 .ٕٗٔ/ٖ, التذييل ٖٙٓٔاالرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ, شرح األمشوين ٓ٘ٔ/ٔ, أوضح ادلسالك ٕٓ٘/ٔينظر رأي ثعلب يف: ادلغٍت  (ٕ)
 .ٕٙٚ/ٔيف شرح شواىد العيٍت  البيت من ادلتقارب, لغساف بن وعلة (ٖ)

 ,ٕٛٓ/ٔ, شرح التسهيل ٚٗٔ/ٖ, شرح ادلفصل ٙٙٔ/ٖوىو من شواىد: شرح السَتايف 
 .ٜٗٗ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٙٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٓ٘ٔ/ٔأوضح ادلسالك 

 .ٛ٘ٔ/ٔ, التصريح ٓ٘ٔ/ٔينظر: أوضح ادلسالك  (ٗ)
 .ٕٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (٘)
, اذلمع ٛٗٗ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٜٕٓ/ٔ, شرح التسهيل ٔٗ/ٖينظر: أمايل ابن الشجري  (ٙ)

 .ٕٚٙ/ٔ, شرح األمشوين ٜٕٗ/ٔاذلمع 
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واحلالة الثالثة أف تكوف غََت مضافٍة, وصدُر صلتها زلذوؼ, حنو: )يعجبٍت أيّّ 
 قائم(.

هم واحلالة الرابعة: أف تكوف مضافًة, وصدُر صلتها زلذوؼ, حنو: )يعجبٍت أيُّ 
 قائم(.

, مع أفَّ األصَل فيها باعتبارىا موصواًل (ٔ)وتُعرب )أيُّ( يف حاالهتا الثبلثة األوىل
ىو البناء, كما ىو احلاؿ يف )َمن, وما(, وذلك لشبهها باحلرؼ, الفتقارىا إىل الصلة 

 والعائد, فكبلمها حيتاج إىل غَته يف ادلعٌت, إال أهنا أُعربت لثبلث علل: 
ادلعارضة, ويُقصد ّٔا وجود ما يعارض ىذا الشبو, وىو اإلضافة, األوىل: علُة 

واإلضافة من خصائص األمساء, ؤّذه ادلعارضة يصبح الشَّبُو ال أثَر لو, وتعود )أيُّ( إىل 
 .(ٕ)حكم اإلعراب الذي ىو أصٌل يف األمساء

ذا  والعلُة الثانية: علُة القياس على )بعٍض(, إذا كانت موصولة, وعلى )ُكلٍّ( إ
كانت شرطية أو استفهامية, وىو قياس على النظَت, وعلى الضد كذلك, وذلك من 

 .(ٖ)حيث جواز حذؼ ما تضاؼ إليو, ورليء التنوين عوًضا عنو
والعلة الثالثة: ادلخالفُة واخلروج عن النظائر, أي أفَّ )أّي( دلَّا خالف نظائره ادلبنية 

و(, ضُعف ورُدَّ إىل أصلو وىو )الذي(, و)َمن(, و)ما( من حيث حذؼ العائد )ى
اإلعراب, فلما خالف )أيُّ( نظائره يف االستعماؿ, ساغت سلالفتو ذلا يف اإلعراب, 

 .         (ٗ)وىذه علة سيبويو اليت اعتلَّ ّٔا يف بناء )أّي(
وحديث الرماين يف ىذه ادلسألة عن )أّي( ادلوصولة, إذا ُأضيفت وُحذؼ صدر 

ب أيُّهم أفضل(, حيث تكلم الرماين عن اآلراء فيها, وعلََّل صلتها, كما يف حنو: )اضر 
                                                           

, اذلمع ٛٗٗ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٜٕٓ/ٔ, شرح التسهيل ٔٗ/ٖشجري ينظر: أمايل ابن ال (ٔ)
 .ٕٚٙ/ٔ, شرح األمشوين ٜٕٗ/ٔ

, أوضح ادلسالك ٜٕٛ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٕٜٗ/ٕينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل  (ٕ)
 . ٔٙ/ٔ, اذلمع ٛٗ/ٔ, التصريح ٖٓ/ٔ

 .ٜٕٓ/ٔ, شرح التسهيل ٘ٗٔ/ٖ, شرح ادلفصل ٔٗ/ٖينظر: أمايل ابن الشجري  (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٕينظر: الكتاب  (ٗ)
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دلا اختاره من ىذه اآلراء, ونقل لنا اخلبلؼ ما بُت كلٍّ من اخلليل, ويونس, وسيبويو, 
, (ٔ)ِّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ّٰٱويف التنزيل: »والكوفيُت, فقاؿ: 

, (ٗ)على ما بيَّنا , على حذؼ )ىو(, وحُسن ذلك فيها(ٖ)بالنصب (ٕ)فقرأىا الكوفيوف
 ومل حيُسن يف )الذي(.

, فبل حيتاج إىل إضمار )ىو(, على مذىب اخلليل (٘)فأمَّا الرفع على قراءة غَتىم
, كأنو قيل: مث (ٙ)ويونس؛ ألفَّ اخلليَل جيعلها يف سلرج االستفهاـ على جهة احلكاية

ى ذلك جييز: اضرب لننزعن من كلّْ شيعة بالقوؿ: أيُّهم أشدُّ على الرمحن عتيا؟, وعل
 أيُّهم أفضل.

, كتعليقو إذا قلت: أشهد لزيد خَت (ٛ)فيجعلو على تعليق الفعل (ٚ)وأمَّا يونس
 منك.

وأمَّا سيبويو فيجعل الضَّمَة ضمَة بناء, وىو على معٌت )الذي(, فبل بُدَّ لو من 
 .(ٜ)حذؼ )ىو(

اخلليِل جائٌز  ففيو االختبلؼ على ىذه األوجو الثبلثة, والذي عندي أفَّ قوؿَ 
 حسن, وكذلك مذىُب سيبويو.

                                                           

 .ٜٙسورة مرمي آية  (ٔ)
أي معاذ بن مسلم اذلراء, شيخ الفراء, وطلحة بن مصرؼ, ومها كوفياف. ينظر: شرح التسهيل  (ٕ)

 .ٜٙٔ/ٙ, البحر احمليط ٕٛٓ/ٔ
, البحر احمليط ٕٖٗ/ٔ, األصوؿ ٚٗ/ٔ, معاين القرآف للفراء ٓٓٗ/ٕينظر: الكتاب  (ٖ)

ٙ/ٜٔٙ . 
 .ٕٕٚص:  ينظر (ٗ)
 .ٜٙٔ/ٙوىي قراءة اجلمهور. ينظر: البحر احمليط  (٘)
 . ٕٖٗ/ٔ, األصوؿ ٜٜٖ/ٕينظر رأي اخلليل يف: الكتاب  (ٙ)
 ينظر رأيو يف ادلرجعُت السابقُت. (ٚ)
(ٛ) .  التعليق ىو: إبطاؿ العمل لفظًا ال زلبلِّ
 .ٓٓٗ/ٕينظر: الكتاب  (ٜ)
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وأمَّا مذىب يونس فبل جيوز البتة؛ ألفَّ )يضرب( وما جرى رلراه من )ينزع(, ليس 
من األفعاؿ اليت تُعلَّق؛ ألنو ال يصح أف يكوف معناىا يف اجلملة اليت ىي اسم وخرب,  

لُة اليت معٌت الفعل فيها كما يصحُّ يف الِعْلم وأخواتو؛ وذلك ألهنا إذا أُلغيت بقيت اجلم
 . (ٔ)«يعمل بعضها يف بعض, وليس كذلك )اضرب( وأخواهتا

 ومن كبلـ الرماين السابق يتبُتَّ أفَّ يف مسألة )اضرب أيُّهم أفضُل( أربعَة مذاىب:
ادلذىب األوؿ: مذىب اخلليل, وىو الرفع على احلكاية, أي: الذي يُقاؿ فيو: 

 أيُّهم أفضل. 
مذىب يونس, وىو الرفع على التعليق, كأنو من قبيل: أشهد أنَّك وادلذىب الثاين: 

 لرسوُؿ اهلل, ألفَّ التعليَق عنده غَُت سلتصٍّ بأفعاؿ القلوب.
وادلذىب الثالث: مذىب سيبويو, وىو البناء على الضم يف )أّي(, إذا ُأضيفت 

 وحذؼ صدر صلتها.
)أيّهم( وامتناع الضمّْ وادلذىب الرابع: مذىب الكوفيُت, وىو وجوب اإلعراب يف 

 فيو, ويف اآلية يقرؤوهنا بالنصب, ويوجهوف الرفع فيها.
وشلَّا تقدَّـ يتضح أفَّ اخلليل, ويونس, والكوفيُت متَّفقوف على وجوب اإلعراب 
وامتناع البناء يف )أَي(, وىي عند اخلليل ويونس يف ىذا ادلوضع استفهامية, إالَّ أفَّ 

 يونس جعلها يف موضع ادلفعوؿ, وعلَّق الفعل عنها. اخلليل جعلها زلكيًَّة, و 
وجوَّز الرماين مجيع ىذه ادلذاىب إال مذىَب يونس؛ حبجَّة أفَّ التعليَق إمنا يكوف يف 

 أفعاؿ القلوب.      
 واعتلَّ الرماين دلوقفو من ىذه اآلراء بالعلل التالية:     

اجلواُز, واعتلَّ لذلك ىو  -النصب :أي–أوَّاًل: موقُفو من مذىب الكوفيُت 
 بالقياس. 

ىو اجلواُز واالستحساف, واعتلَّ  -احلكاية :أي–ثانًيا: موقُفو من مذىب اخلليل 
جلواز ذلك بالسَّماع, حيث ورد ما ُيستشهد بو على ذلك, وىو قوؿ 

                                                           

 . ٜٓٚ-ٛٓٚ شرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص (ٔ)
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 الشاعر:
 َوَلَقػػػػْد أَبِيػػػػُت ِمػػػػَن الَفتَػػػػاِة دبَْنػػػػزِؿٍ 

 

 (ٔ)َفأَبِيػػػػػُت اَل َحػػػػػرٌِج َواَل زَلْػػػػػُروـُ  
 

وىذا الشَّاىد احتجَّ بو اخلليُل على صحَّة قولو, ووافقو الرماين يف ذلك, فقاؿ: 
)أبيت(, فقاؿ ال حرًجا وال زلروًما, فهو  ػفهذا على احلكاية, ولوال ذلك لُنصب ب»

ًنا  . (ٕ)«مضمٌَّن بأنَّو قد قيل, ولو مل يكن على احلكاية مل يكن مضمَّ
ل والرماين ىو أفَّ اخلليل يوجب اإلعراب يف )أّي( فبل إال أفَّ الفرَؽ ما بُت اخللي

يرى فيها إال ىذا الوجو, يف حُت أفَّ الرماين جييز الرفَع على احلكاية, وجييز البناءَ  
 كذلك, كما سيأيت.

ىو الرفض, واعتلَّ بذلك بأفَّ  -التعليق :أي–ثالثًا: موقُفو من مذىب يونس 
 قلوب, وليس منها )ضرب, ونزع(.التعليق ال يكوف إالَّ يف أفعاؿ ال

ىو اجلواُز واالستحساف, واعتلَّ  -البناء :أي–رابًعا: موقُفو من مذىب سيبويو 
 لذلك بعلٍل  سيأيت الكبلـ عليها قريًبا. 

وفيما سبق يتضح أفَّ ىناؾ توافًقا وكذلك اختبلفًا ما بُت سيبويو والرماين, حوؿ  
 ة أمور:ىذه ادلسألة, فالتوافق بينهما يف ثبلث

 األوَّؿ: إجازُة مذىب الكوفيُت, ألنَّو القياس يف ذلك. 
واألمر الثاين: يف ردّْ مذىِب يونس, وىو التعليق يف اآلية السابقة, وكذلك يف 

 ادلثاؿ: )اضرب أيُّهم أفضل(؛ ألفَّ التعليَق خاصّّ بأفعاؿ القلوب.
 ضع. واألمر الثالث: فهو يف ذبويز البناء يف )أّي(, يف ىذا ادلو 

 :أي-وأمَّا االختبلؼ بُت الرماين وسيبويو فهو حوؿ صحَِّة مذىب اخلليل 
فالرماين كما تقدَّـ جييز قوَؿ اخلليل ويستحسنو, ويرى بأفَّ احلكايَة غَُت شلتنعٍة  -احلكاية

                                                           

 .ٙٔٙالبيت من الكامل, لؤلخطل يف ديوانو ص  (ٔ)
, اإلنصاؼ ٕٗ/ٖ, أمايل ابن الشجري ٕٖٗ/ٔ, األصوؿ ٜٜٖ/ٕوىو من شواىد: الكتاب 

  .ٙٗٔ/ٖ, شرح ادلفصل ٕٚ٘ص 
 .ٓٔٚشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٕ)
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يف ىذا ادلوضع, وعلُتو يف ذلك وروُد السماع بو, كما يف البيت السابق, يف حُت أفَّ 
ا مقصورٌة على الشّْعر والضرورة  سيبويو يرى بعدـ صحة احلكاية يف ىذا ادلوضع, وأهنَّ

ذلك األوَّؿ بعيٌد, إمنا جيوز يف شعٍر,  -رمحو اهلل-وتفسَت اخلليل »فقط, حيث يقوؿ: 
أو يف اضطراٍر, ولو ساغ ىذا يف األمساِء جلاز أْف تقوَؿ: اضرب الفاسُق اخلبيُث, تريد: 

 .(ٔ)«الذي يُقاؿ لو: الفاسق اخلبيث
وأمَّا البيت السابق فيقدّْره سيبويو على: فأبِيُت ال حرٌج وال زلروـٌ بادلكاف الذي أنا 

 .(ٕ)فيو, )ال حرِج(: مبتدأ, وخربه: بادلكاف الذي أنا فيو
ووافق كثَت من النحاة سيبويو يف ردّْ قويل اخلليل ويونس, أي الرفع على احلكاية 

يد السَتايف, وأبو الربكات ابن األنباري, وابن والتعليق, ومن ىؤالء النحاة: أبو سع
, واحتج بعُض (ٖ)يعيش, وابن مالك, وادلرادي, وابن ىشاـ, وخالد األزىري, واألمشوين

 بقوؿ الشاعر: (ٗ)ىؤالء
 ٍِت َمالِػػػػػػػكٍ ِإَذا َمػػػػػػػا َلِقْيػػػػػػػَت بَػػػػػػػ

 

 (٘)َفَسػػػلّْْم َعلَػػػى أَيػُُّهػػػْم أَْفَضػػػلُ  
 

ضمر قوٌؿ بينها وبُت معموذلا, وإذا بُطل التعليُق ألفَّ حروَؼ اجلرّْ ال تُعلَّق, وال يُ 
 .    (ٙ)وإضماُر القوؿ تعُتَّ البناء

وىناؾ َمن وافق اخلليَل يف توجيو الرفع على احلكاية, ومنهم أبو إسحاؽ الزجاج, 

                                                           

 .ٔٓٗ/ٕالكتاب  (ٔ)
 .ٙٙٔ/ٖينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
, شرح التسهيل ٙٗٔ/ٖ, شرح ادلفصل ٛٚ٘, اإلنصاؼ ص ٙٙٔ/ٖر: شرح السَتايف ينظ (ٖ)

, شرح األمشوين ٘ٚٔ/ٔ, التصريح ٘ٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٜٗٗ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٕٛٓ/ٔ
ٔ/ٕٙٚ. 

, التصريح ٘ٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٜٗٗ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٕٛٓ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٗ)
 .ٕٚٙ/ٔ, شرح األمشوين ٘ٚٔ/ٔ

 .ٕٗٚيج البيت ص: ( تقدـ زبر ٘)
, التصريح ٘ٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٜٗٗ/ٔ, توضيح ادلقاصد ٕٛٓ/ٔشرح التسهيل ينظر:  (ٙ)

 .ٕٚٙ/ٔ, شرح األمشوين ٘ٚٔ/ٔ
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والذي أعتقده أفَّ القوَؿ يف ىذا ىو قوؿ اخلليل, وىو موافٌق للتفسَت؛ ألفَّ »حيث قاؿ: 
ذىبو أفَّ تأويلو: مث لننزعن من كلّْ شيعة الذي ِمن أجل عتوّْه يُقاؿ: أيُّ اخلليَل كاف م

, وشلَّن وافق اخلليَل كذلك ابُن (ٔ)«ىؤالِء أشدُّ عتيِّا, فُيستعمل ذلك يف األشدّْ فاألشد
 .(ٕ)«وال أحسُب الذين رفعوا أرادوا إالَّ احلكاية»السراج, حيث قاؿ يف أصولو: 

  دلذىب سيبويو وىو البناء, فاعتلَّ لو بعلتُت: وأمَّا استحساف الرماين
العلة األوىل: حذُؼ صدر صلتو )ىو(؛ ألفَّ حذَؼ صدر الصلة كحذؼ جزٍء من 

 االسم, وإذا ُحذؼ جزٌء من االسم ُبٍت ما تبقَّى منو.  
والعلة الثانية: القياُس على )قبل, وبعد( حيث ُحذؼ منهما ما يُبيّْنهما, وىو 

ع نية معناه, فبُنيا لعلِة قطع اإلضافة؛ ألفَّ ادلتضايفُت دبنزلة الكلمة ادلضاؼ إليو, م
الواحدة, فإذا ُحذؼ ادلضاؼ إليو فكأنو ُحذؼ جزٌء من الكلمة, وكذلك )أّي( دلَّا 

 ُحذؼ منو ما يُبيّْنو وىو صدُر صلتو, كأنو ُحذؼ جزٌء منو, فُبٍت على القياس عليهما.
ن علة بناء )أّي( يف حنو: )اضرب أيُّهم أفضل(: وذكر الرماين يف بداية حديثو ع

وذكر أفَّ العلة يف ذلك ىي خروجو عن نظائره, دبا يقتضي حذفًا يكوف الباقي بعده 
, إذ كيف اً ظهر يل أفَّ يف ىذه العبارة لَبسدبنزلة بعِض االسم, وبعُض االسم مبٍت, وي

ظائره ىو كلّّ من )الذي(, و)َمن(, خيرج من نظائره ادلبنية إىل البناء؟! ألفَّ ادلقصود من ن
و)ما(, وىي مبنية, ويف نظري أفَّ اأَلوىل بالرماين أْف يُفسّْر معٌت اخلروج عن النظائر, 

 وأثَر ذلك اخلروج, مث علَة العودة إىل حكمها وىو البناء.   
وتعليُل الرماين باخلروج عن النظائر مأخوٌذ من عبارة سيبويو, إال أفَّ سيبويو علل 

)أيُّهم(  ػوفعلوا ذلك ب»ذا اخلروج على إعراب )أّي( وليس على بنائها, حيث قاؿ: ّٔ
حُت جاء رليًئا مل ذبْئ أخواتُو عليو إال قليبًل, واسُتعمل استعمااًل مل ُتستعملو أخواتُو إال 
ضعيًفا, وذلك أنَّو ال يكاد عريبّّ يقوؿ: الذي أفضُل فاضرب, واضرب َمن أفضل, حىت 

(, وال يقوؿ: ىات ما أحسن, حىت يقوؿ: ما ىو أحسن, فلمَّا كانت يُدِخل )ىو
أخواتُو مفارقًة لو, ال ُتستعمل كما ُيستعمل, خالفوا بإعرأّا, إذ استعملوه على غَت ما 

                                                           

 . ٖٓٗ/ٖمعاين القرآف وإعرابو  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔاألصوؿ  (ٕ)
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 .  (ٔ)«سُتعملت عليو أخواهتا إال قليبًل ا
الفَتو ذلا فكبلـ سيبويو يدؿُّ على أفَّ سلالفَة )أّي( لنظائره يف االستعماؿ سوَّغْت سل

يف اإلعراب, أي أنَّو أُعرب وكاف حقُّو البناء كنظائره, ويف ىذا دليل على جواز البناء 
وىو محُلو على نظائره ادلبنية, ألنَّو يف معناىا, ولعلَّ تفسََت السَتايف لعبارة سيبويو السَّابقة 

ء أفَّ نظَتي ويقوّْي مذىَب سيبويو يف البنا»يوضّْح مراَده بشكٍل دقيق, حيث يقوؿ: 
)أيُّهم(: )َمن(, و)ما(, ومها مبنيَّاف, وكاف حقُّ )أيُّهم( أف يكوف مبنيِّا, لوقوِعو موقع 

يف حرؼ االستفهاـ واجلزاء, وموقع )الذي(, وكل ذلك مبٍتّّ, فلمَّا دخل )أيُّهم( نقٌص 
ناء حُت ُحذؼ , أي أنَّو أُعرب إلضافتو, مث ُردَّ إىل الب(ٕ)«العائد ضُعف, وُردَّ إىل أصلو

 منو صدر الصلة )ىو(.
ومذىب الرماين يف جواز بناء )أّي( ادلوصولة, إذا ُأضيفت وُحذؼ صدُر صلِتها, 

, ونسَبو ابُن السراج, وأبو الربكات ابن (ٖ)ىو مذىُب سيبويو كما تقدَّـ, وكذلك ادلازين
, واعتلَّ (٘)مهور, وعند ناظِر اجليش, والسيوطي أنَّو رأُي اجل(ٗ)األنباري إىل البصريُت

 :(ٙ)ىؤالء جلواز البناء فيو بعلتُت
اأُلوىل: أنو القياس فيو, وذلك لوقوعو موقَع الشرِط, واالستفهاـ, وادلوصوؿ, فكاف  

 حقُّو أْف حُيمل على نظائره )الذي(, و)من(, و)ما(.
والعلة الثانية: حذُؼ صدِر صلِتو )ىو(, شلَّا أدَّى إىل ضعفو, وردّْه إىل أصلو, 

 ومقتضى القياس فيو. 
وال يبعُد ىذا التعليُل عن تعليل الرماين, إال أفَّ الرماين قاسو على )قبل, وبعد(, إذا 

                                                           

 .ٓٓٗ/ٕالكتاب  (ٔ)
 .ٙٙٔ/ٖشرح السَتايف  (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔينظر رأي ادلازين يف: األصوؿ  (ٖ)
 .ٕٚ٘, اإلنصاؼ ص ٕٖ٘/ٔ: األصوؿ ينظر (ٗ)
 .ٜٕ٘/ٔ, اذلمع ٜٓٚينظر: سبهيد القواعد ص  (٘)
, اإلنصاؼ ص ٔٗ/ٖ, أمايل ابن الشجري ٙٙٔ/ٖ, شرح السَتايف ٜٜٖ/ٔينظر: الكتاب  (ٙ)

 .٘ٗٔ/ٖ, شرح ادلفصل ٗٚ٘
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ُحذؼ منهما ما يبيػُّْنهما, وىو ادلضاؼ إليو, وُضمّْن معناه, وتبعو يف ىذا القياس كلّّ 
 .(ٔ)من: ابن احلاجب, والرضي, والسيوطي
, سواًء (ٕ)(, ال تكوف إالَّ معربًة يف مجيع أحواذلاأما الكوفيوف فذىبوا إىل أفَّ )أيّ 

ُأضيفت, أو مل ُتضف, ُحذؼ صدُر صلِتها, أو ذُكر, واعتلُّوا لصحَّة وجوب اإلعراب, 
 : (ٖ)وفساد القوؿ بالبناء, بعلتُت

العلُة األوىل: قراءُة النصب يف اآلية السابقة, وىي قراءُة طلحَة, ومعاِذ بن مسلم 
وقالوا إفَّ القراءَة ادلشهورة بالضمّْ ىي حجٌَّة على البصريُت ال ذلم؛  ,اذلراء, واألعمش

 ألفَّ الضمَّة فيها إعراب, ال بناء, فإفَّ )أيُّهم( مرفوٌع؛ ألنَّو مبتدأٌ, وذلك من وجهُت:
أحدمها: أفَّ )لَنَػْنزَِعنَّ( عِمَل يف )ِمن( وما بعدىا, واكتفى الفعُل دبا ذُكر معو من 

 رور, مث ترافع ادلبتدأُ واخلرُب )أيُّهم أشدُّ(.اجلارّْ وآّ
والوجو الثاين: أفَّ التَّشايَع دبعٌت التعاوف, والتقدير: ِمن الذين تعاونوا فنظروا أيُّهم 

 أشدُّ, فُعلَّْق الفعُل؛ ألفَّ النظَر من أفعاؿ القلوب.
ف أُعرب, حنو: والعلة الثانية: علة التناقض, وىي أفَّ ادلفرَد من ادلبنيات إذا ُأضي

)قبُل, وبعُد( فصارت اإلضافة توِجُب إعراب االسم, و)أّي( إذا ُأضيفت أُعرِبت, فلو 
ا إذا ُأضيفت بُنِيت, لكاف ىذا نقضا لؤلصوؿ.  قلنا: إهنَّ

وشلَّن اعتلَّ ّٔذه العلة من البصريُت: الزَّجاج, فقد خطَّأ سيبويو يف ىذا ادلوضع, 
ا حيث قاؿ: "ما تبُتَّ يل أفَّ س يبويو غلَط إالَّ يف موضعُت, ىذا أحُدمها, فإنَّو ُيسلّْم أهنَّ

 .  (ٗ)تُعَرب إذا أُفرِدت, فكيف يقوؿ ببنائها إذا ُأضيفت؟"
وأنا استبعد بناء )أّي( مضافًة, وكانت »ومنهم كذلك ابُن السراج, حيث قاؿ: 

                                                           

 .ٜٕ٘/ٔ, اذلمع ٔٙ/ٖ, شرح الكافية ٕٜٗ/ٔينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل  (ٔ)
, شرح ادلفصل ٕٚ٘, اإلنصاؼ ص ٚٗ/ٔ, معاين القرآف للفراء ٜٜٖ/ٔلكتاب ينظر: ا (ٕ)

 .ٕٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٘ٗٔ/ٖ
 .ٕٚ٘تنظر علل الكوفيُت يف: اإلنصاؼ ص  (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ, ادلغٍت ٜٙٔ/ٙينظر قوؿ الزجاج يف البحر احمليط  (ٗ)
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 . (ٔ)«مفردًة أحقَّ بالبناء, وال أحسُب الذين رفعوا أرادوا إالَّ احلكاية
فهذا التناقض كما يقوؿ الكوفيوف وَمن وافقهم, يُفسد القوَؿ بالبناء, وخصوًصا أفَّ 

 الرماين كاف يقيس بناَء )أّي( على )قبل, وبعد(.
خرجت من »وشلن وافق الكوفيُت كذلك: اجلرمي, حيث ُنسب إليو أنو قاؿ: 
أيُّهم قائم(,  البصرة فلم أمسع منذ فارقت اخلندؽ إىل مكة أحًدا يقوؿ: )ألضربن

 .(ٕ)«بالضم
 وقد ُردَّ على ادلعًتضُت بعلة التناقض بعدَِّة ردود: 

منها: أفَّ اإلضافَة إمنا ترُدُّ االسَم إىل حاؿ اإلعراب إذا استحقَّ البناء يف حاؿ 
اإلفراد, فأمَّا إذا كاف ادلوِجب للبناء يف حاؿ اإلضافة, مل تُرّد اإلضافُة ذلك االسَم إىل 

ا دلَّا استحقَّت البناء يف حاؿ البناء, ك ما ىو احلاؿ مع )لدف( يف مجيع لغاهِتا, فإهنَّ
 .(ٖ)اإلضافة مل تردَّىا اإلضافُة إىل اإلعراب, فكذلك األمُر يف )أّي(

وِمن ىذه الردود كذلك: ما ذكَره أبو علي الفارسي يف كتابو اإلغفاؿ, حيث قاؿ: 
إليو ىناؾ, أال ترى أفَّ الذي يُبُتَّ بو  إفَّ حذَؼ العائد ىنا نظَُت حذِؼ ادلضاؼِ »

ادلوصوُؿ ويصحُّ إمنا ىو الراجع الذي يف اجلملة, ولوال الراجُع مل تبُتّْ اجلملُة ذلك, فإذا  
كاف ادلبُتّْ لو الراجُع إليو من اجلملة حُيذؼ منها, كاف دبنزلة حذِؼ ادلضاِؼ إليو من 

, كما أفَّ ادلضاؼَ  ُ  ادلضاؼ, يف أنَّو ادلبُتّْ  .    (ٗ)«إليو ىو ادلبُتّْ
ومن الردود أيًضا: ما ذكره ابُن مالك وىو أفَّ صدَر الصلة مل حُيذؼ إال بعد تنزيل 
ادلضاؼ إليو منزلتو, ومن مَثَّ أصبحت )أيُّ( يف منزلة غَِت ادلضاؼ لفظًا وال نيًة, وإمنا 

ا فبُنيت أُعربت إلضافتها, فإذا صارت يف تقدير ما مل ُيَضف ضُعَف سبب إعرأِّ 

                                                           

 .ٕٖٗ/ٔاألصوؿ  (ٔ)
, ٔٙ/ٕ, شرح الكافية ٙٗٔ/ٖ , شرح ادلفصل٘ٙٔ/ٖينظر قوؿ اجلرمي يف: شرح السَتايف  (ٕ)

 .ٖٔ٘/ٔادلغٍت 
 .ٛٚ٘ينظر: اإلنصاؼ ص  (ٖ)
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٕاإلغفاؿ  (ٗ)
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 .(ٔ)غالًبا
فهذه الردود يف نظري تدحض ما اعتلَّ بو الكوفيوف ومن وافقهم من علة التناقض؛ 

 وذلك لقبوذِلا يف ادلعٌت, وعدـِ معارضتها لؤلصوؿ. 
وىذه احلكايُة ال سبنع أْف يكوف »أمَّا ما ذكَره اجلرميُّ فقد ردَّ عليو ابُن يعيش بقولو: 

, ويكوف ما مسَعو لغًة لبعض العرب, وذلك أفَّ سيبويو مسع غَتُه مسَع خبلَؼ ما رواه
وسألت اخلليل عن قوذلم: اضرب أيُّهم أفضل »ذلك وحكاه, ويدؿُّ على ذلك قولُو: 

وقاؿ: القياُس ىو النصُب, وتأوََّؿ الرَّفَع على احلكاية, وأنشد أبو  -العرب :يعٍت- 
 عمرو: 

 ِإَذا َمػػػػػػػا أَتَػْيػػػػػػػَت بَػػػػػػػٍِت َمالِػػػػػػػكٍ 
 

 (ٕ)لّْْم َعلَػػػى أَيػُُّهػػػْم أَْفَضػػػلُ َفَسػػػ 
 

 .        (ٖ)«وىذا نصّّ يف زللّْ النزاع 
 وذىب ادلربد إىل القوؿ بوجوب إعراب )أّي( يف اآلية السابقة.

ادلربد أنو يرى بأف )أيُّهم( فاعل )شيعة(, أي: لننزعن من كلّْ فريٍق  إىل ُنسبو 
 .(ٗ)يشيُّع أيُّهم ىو أشدُّ 

)أّي( ىم: البصريُت الذين وافقوا الكوفيُت يف وجوِب إعراب  وبآّمل فإفَّ أبرزَ 
 , وادلربد, والزجاج, وابن السراج.      اخلليل, ويونس

والذي يظهر يل يف ىذه ادلسألة أفَّ ما ذىب إليو سيبويو ووافقو الرماين وغَته يف 
ىو  جواز بناء )أّي( ادلوصولة إذا ُحِذؼ صدر صلتها, حنو: )اضرب أيُّهم أفضل(

 الراجح؛ وذلك ألمرين:
األمر األوؿ: وروُد السماع بو, كالشاىدين السابقُت, أعٍت قراءة الضمّْ يف اآلية 

 الكردية, والبيت الشعري.
                                                           

 .ٜٕٓ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٔ)
 .ٕٗٚ( تقدـ زبريج البيت ص: ٕ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٖشرح ادلفصل  (ٖ)
 .ٜٙٔ/ٙ, البحر احمليط ٖٙ/ٕينظر رأي ادلربد يف: شرح الكافية  (ٗ)
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واألمر الثاين: أفَّ توجيو الرفع يف الشواىد اليت وردت )أيُّهم( فيها بالضمّْ, حيتاج 
 تقدير, وما ال حيتاج إىل تقدير أوىل شلا إىل تقدير, يف حُت أفَّ القوؿ بالبناء ال حيتاج إىل

 حيتاج إىل تقدير.  
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  :املبحث الثالث:املبحث الثالث  

 ما كاى على وزى )ِفعال( مو أمساء أفعال األمر علة بهاء

 نص المسألة:
و)حذاِر( مبٍت؛ ألنَّو يف موضِع األمر, وحقُّ األمِر أْف يكوَف حبرِؼ  »قاؿ الرماين: 

اللتقاِء الساكنُت, والدليُل على ذلك: قولُو: )َمْو(,  كبلـِ األمر, وُبٍت على احلركةِ 
ا من عبلماِت  و)َصْو(, َلمَّا مل يلتِق فيو ساكناف ُبٍت على الوقف, وأمَّا الكسرُة فؤلهنَّ

ا يُعَدُؿ عن ادلؤنث  .(ٔ)«التأنيث, وكلُّ )َفعاِؿ( ادلعدوُؿ فإمنَّ
 اعتالل الرماني:

حنو: )َحذاِر(, و)َمْو( و)َصْو( بتضمُِّنو معٌت اعتلَّ الرماين لبناِء اسم فعل األمر 
 احلرؼ, وىو الـُ األمر. 

واعتلَّ للبناِء على احلركة بداًل من السكوف بعلة التخلُِّص من التقاء الساكنُت, 
ومها: األلُف الزائدة, والـُ الفعل, وُحرّْكت البلـُ بالكسرة دلناسبتها التأنيث؛ ألفَّ )َفعاِؿ( 

 . (ٕ)ثمعدوٌؿ عن ادلؤن
 المناقشة والموازنة:

غة, أمساء األفعاؿ ىي ما ُوِضعت للداللة على صيغ أفعاذلا, بغرِض االختصاِر وادلبال
, واجلمع بلفٍظ واحٍد, حنو: )َصْو(, أمَّا ئووجُو االختصاِر فيها ىو رلي ها للُمفرد, وادلثٌتَّ

ا أبلُغ يف ادلعٌت من فعِلها  .(ٖ)ادلبالغُة فؤلهنَّ
 أفَّ العلَة يف بناء اسِم فعِل األمر حنو: )َحذاِر(, و)َمْو( و)َصْو( ىو ويرى الرماين

تضمُّنو دلعٌت احلرؼ, وىو الـُ األمر؛ ألهنا يف تقدير: لِتحذْر, ولِتسكْت, فاستحق ّٔذا 
التضمُّن ُحكَم احلرؼ وىو البناء, وكاف حقُّ )َحذاِر( أف يُبٌت على السكوف, ألنَّو 

ا يف )َمْو( و)َصْو(, إال أنَّو ُبٍت على احلركة للتخلُّص من التقاء األصُل يف البناء, كم
                                                           

 . ٜٔٔ: د. زلمد شيبة ص شرح الرماين بتحقيق (ٔ)
  .ٓ٘/ٗ, شرح ادلفصل ٕٖٔ/ٕينظر: األصوؿ  (ٕ)
 . ٕ٘/ٗينظر: شرح ادلفصل البن يعيش  (ٖ)
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 الساكنُت كما تقدَّـ, وُحرّْؾ بالكسرة دلناسبتها التأنيث؛ ألف )فعاِؿ( معدوؿ عن ادلؤنث.
ويرى الرماين بأفَّ تضمَُّن معٌت احلرِؼ يُعدُّ نوًعا من أنواع مشأّتو, وقد نصَّ على 

ٍت االسُم غَت ادلتمكن ألنَّو خرج إىل شبو احلروؼ, فُجِعل وإمنا بُ »ذلك حيث قاؿ: 
 .(ٔ)«على العبلمة اليت تُنبئ عن تضمّْنو معٌت احلرؼ

فالعلُة العامَّة عند الرماين ىي مشأُّة االسم باحلرؼ, وتتمثل تلك ادلشأّة يف 
وضوح, حيث تضمن معناه, إالَّ أفَّ يف تعليل الرماين السابق شيًئا من اللَّبِس, وعدـ ال

ذكر يف بداية تعليلو أفَّ )َحذاِر( ُبٍت لكونو يف موضع األمر, وقد يُفهم من ىذه العبارة 
أفَّ مراده إمنا ُبٍت لوقوعو موقَع فعِل األمر, وفعُل األمر مبٍتّّ, فاستحقَّ بذلك البناء, وىو 

ماين, وإمنا مذىُب بعض النحويُت, كما سيأيت الكبلـ عليو, إال أفَّ ىذا ليس مراَد الر 
أراد أفَّ )َحذاِر( ُبٍت لوقوعو موقَع ما يدخل عليو الـُ األمر, فتضمَّن بذلك معٌت تلك 

 البلـ, فليس عند الرماين سبٌب لبناء االسم إال مشأّة احلرؼ, أو تضمُّن معناه.
وعلُة بناء ىذا الضرب »وقد فسَّر ابُن الشجري ىذا ادلعٌت بشكٍل أوضح, فقاؿ: 

)نزاِؿ( ناب عن )انزْؿ(, و)انزْؿ( ػنابت عن صيغٍة تضمَّنت معٌت احلرؼ, ف أنَّو صيغةٌ 
 .     (ٕ)«ناب عن فعل األمر آّزـو بالبلـ, ألفَّ القياس كاف يف أمِر ادلواجو: لِتنزؿْ 

ونسب كلّّ من أيب حياف, والشاطيب إىل الفارسي القوَؿ ّٔذه العلة, إال أين مل أعثر 
بناء أمساء األفعاؿ خاصة, وإمنا ذكَر علَة التضمُِت مع علة  على تعليلو بالتضمُت يف

فاألمساُء ادلتمكنَّة ما مل تشابو احلرؼ, ومل »ادلشأّة لبناء األمساِء بصفٍة عامة, فقاؿ: 
 .(ٖ)«تتضمَّن معناىا

فلعلَّ الفارسي اعتلَّ ّٔذه العلِة يف موضٍع آخر مل أقف عليو, ويقوّْي ذلك أفَّ 
ٍت اعتلَّ ّٔذه العلة, وىو كثَُت ادلوافقِة لشيخو الفارسي, قاؿ ابُن جٍت: تلميَذه ابَن ج

فإْف قيل: فِمن أين وجَب بناُء ىذه األمساء؟ فصواُب القوؿ يف ذلك إمنا ىي تضمُُّنها »
معٌت الـ األمر, أال ترى أفَّ )َصْو( دبعٌت )اسكت(, وأفَّ أصَل )اسكت(: لِتسكْت,  

                                                           

 .ٚٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
 . ٖٗ٘/ٕأمايل ابن الشجري  (ٕ)
 .ٕٔاإليضاح ص  (ٖ)
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, و)اقعد(: لِتقعْد, فلمَّا ُضمّْنت ىذه األمساُء معٌت الـِ األمر كما أفَّ أصل )قم(: لِتقمْ 
, ومَحل ابُن جٍت ُكبلِّ من اسِم الفعل ادلاضي واسم الفعل (ٔ)«شأَّت احلرَؼ فبُنيت

 . (ٕ)ادلضارع على اسم فعل األمر
ووافقهم ابُن يعيش يف أفَّ علَة بناء ىذه األمساء ىي تضمُّنها دلعٌت احلرؼ, حيث 

واحلقُّ يف ذلك أفَّ علَة بنائو إمنا ىي لتضمُِّنو معٌت الـ األمر, أال ترى أفَّ )نزاِؿ( » قاؿ:
دبعٌت انزؿ, وكذلك )صْو( دبعٌت اسكت, وأصل )اسكت( و)انزؿ(: لتسكْت, ولتنزْؿ,  
كما أفَّ أصَل )قْم( لِتقْم, وأصَل )اقعْد( لِتقعْد, يدؿُّ على ذلك أنو قد جاء على 

, فلمَّا تضمَّنت ىذه األمساء معٌت الـِ األمر (ٖ)تعاىل: )فبذلك فلتفرحوا(األصل يف قولو 
 .           (ٗ)«شأَّت احلروَؼ فبُنيت

وشلَّا تقدَّـ يتضح أفَّ مذىَب كلٍّ من: الرماين, والفارسي وابن جٍت, وابن الشجري 
ُن معناه, وابن يعيش يرجع سبَب بناء االسِم إىل أمرين, مها: مشأُّتو للحرؼ, وتضمُّ 

 وىذه ىي علُتهم فيما ُبٍت من األمساء, ومنها أمساء األفعاؿ, حنو: )حذاِر(, و)صْو(.
ووافقهم ابُن مالك يف أفَّ العلة العامة لبناء األمساء ىي علة ادلشأّة, ويرى بأفَّ 

 :(٘)ىذه العلة سبٌب لبناء مجيع األمساء ادلبنية, ومنها أمساء األفعاؿ, قاؿ يف ألفيتو
 االْسػػػػػػػػػػػُم ِمْنػػػػػػػػػػػُو ُمْعػػػػػػػػػػػػَرٌب َوَمْبػػػػػػػػػػػٌِت و 
ػػَبِو الَوْضػػِعىَّ م امْسَػػْى ِجْئتَػنَػػا    َكالشَّ

 وََكػِنَيابَػػػػػػػػػػػػػػػٍة َعػػػػػػػػػػػػػػػِن الْػػػػػػػػػػػػػػػِفْعِل بِػػػػػػػػػػػػػػبلَ 
 

 ِلَشػػػػػػػػػػػػَبٍو ِمػػػػػػػػػػػػَن احْلُػػػػػػػػػػػػػُروِؼ ُمػػػػػػػػػػػػْدين  
 َواْلَمْعنَػػػػػػػػػػػػػػِويّْ م َمػػػػػػػػػػػػػىَت وم ُىػػػػػػػػػػػػػػَنا

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأَثٍُّر وََكػاْفِتَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر ُأصّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَ 

 

العلة يف بناء أمساء األفعاؿ ىي شبُهها االستعمايل باحلروؼ ويرى ابُن مالك بأفَّ 

                                                           

 .ٜٗ/ٖاخلصائص  (ٔ)
 ادلرجع السابق. (ٕ)
ي قراءة أيب بن كعب. ينظر: الشواذ يف القراءات البن خالويو ص وى ٛ٘سورة يونس اآلية  (ٖ)

 .ٓٚٔ/٘, البحر احمليط ٕٙ
 .ٓ٘/ٗادلفصل  (ٗ)
 ألفية ابن مالك باب ادلعرب وادلبٍت. (٘)
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 :(ٔ)الناسخة لبلبتداء, حيث أشبَهْتها من ثبلثة أوجو
)ليت(  ػاألوَُّؿ: النيابُة عن الفعل, ألفَّ معاين ىذه احلروؼ كمعاين األفعاؿ, ف 

, و)لعلَّ( نابت مناب: أرجو.  مثبًل: نابت مناب: أسبٌتَّ
 احلروَؼ تعمل عمَل الفعل.والثاين: أفَّ ىذه 

ـُ التأثر بالعوامل, أي أنَّو ال يعمل فيها عامٌل ال لفظًا, وال تقديرًا  ؛والثالُث: عد
ألفَّ ابن مالك يرى بأفَّ أمساء األفعاِؿ ال زللَّ ذلا من اإلعراب, وذلك على رأي 

ذلا, حنو: , وىذا القيد احًتز بو من ادلصادر ادلنصوبة اليت نابت مناب أفعا(ٕ)األخفش
 )ضربًا زيًدا(, لوقوعها معمولة. 

ولكن ما ذىب إليو ابن مالك يف أف أمساء األفعاؿ ال زللَّ ذلا من اإلعراب سلتلٌف 
, (ٖ)فيو, فقد ُنسب إىل سيبويو وادلازين وغَتمها القوُؿ بأهنا منصوبٌة يف احمللّْ بأفعاٍؿ مقدرة

وأمَّا )بَػْلَو زيٍد(, فيقوؿ: دْع »لو: ولعلَّ من نسب ىذا القوؿ إىل سيبويو فهمو من قو 
, ومن النحويُت َمن قاؿ بأهنا (ٗ)«زيًدا, وبَػْلَو ىهنا دبنزلة ادلصدر, كما تقوؿ ضْرُب زيدٍ 

 . (٘)مرفوعة احمللّْ على أهنا مبتدأ ال خرَب ذلا, حنو أقائم الزيداف
اَء األفعاؿ ال إال أفَّ رأَي األخفش, وابن مالك موافٌق لرأي اجلمهور, ِمن أفَّ أمس

, وعلَّل الرضيُّ لذلك بانتقاذلا إىل معٌت الفعلية, والفعُل ال زللَّ لو (ٙ)زللَّ ذلا من اإلعراب

                                                           

 . ٗٗ/ٔ, التصريح ٛٚ/ٔ, ادلقاصد الشافية ٖٛ/ ٔينظر: شرح التسهيل  (ٔ)
, سبهيد القواعد ص ٜ٘ٔٔد ص , توضيح ادلقاصٖٔٔ/ٔينظر رأي األخفش يف: التذييل  (ٕ)

ٕٕٗ . 
سبهيد القواعد  ,ٜ٘ٔٔ, توضيح ادلقاصد ص ٖٔٔ/ٔينظر رأي سيبويو وادلازين يف التذييل  (ٖ)

 .ٕٕٗص 
 .ٕٖٕ/ٗالكتاب  (ٗ)
, سبهيد القواعد ٜ٘ٔٔ, توضيح ادلقاصد ص ٖٔٔ/ٔ, التذييل ٙٛ/ٕينظر: شرح الكافية  (٘)

 .ٕٕٗص 
 .ٗٙ/ٔ, اذلمع ٜ٘ٔٔينظر: توضيح ادلقاصد ص  (ٙ)
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 .   (ٔ)لو من اإلعراب أصبًل 
ومل يذكر ابُن مالك مع علة ادلشأّة علة التضمُت, ويظهر من كبلمو أنو قَصَر 

ين, وابن جٍت, وابن يعيش, أسباَب بناء االسم على مشأّة احلرؼ فقط, خبلَؼ الرما
 الذين ذكروا مع علة ادلشأّة علة التضمُت. 

وكبلـُ ادلصنّْف يدؿُّ على أفَّ سبَب البناء »قاؿ أبو حياف يف شرحو على التسهيل: 
واحٌد, وىو شَبو االسم احلرَؼ, ونصَّ على ذلك يف بعض تصانيفو ونوََّع وجوَه الشبو 

سم على حرٍؼ واحٍد أو حرفُت, وإىل شبٍو معنوي,  إىل شبٍو لفظي, وىو أْف يُبٌت اال
)إف( يف ادلعٌت, أو استفهاًما باذلمزة, وغَت ذلك من وجوه ػكشبو )مىت( إْف كانت شرطًا ب

الشبو عنده, وال أعلُم أحًدا سلك ىذا ادلسلك غَت ىذا ادلصنّْف..., وأمَّا غَتُه من 
 , كادلضمر, واسم اإلشارةالنحويُت فذكروا أسبابًا للبناء: منها: شبُو احلرؼ

وادلوصوؿ..., ومنها: تضمُُّن معٌت احلرؼ, كأمساء الشرط وأمساء االستفهاـ, ومنها: 
 .(ٕ)« وقوُعو موقَع ادلبٍت, كأمساء األفعاؿ, وادلنادى ادلبٍت بسبب النداء...

وقوُؿ أيب حياف ىذا يثبت البن مالك أسبقيَة القوِؿ بقْصِر أسباِب البناء على 
احلرؼ فقط, يف حُت أفَّ ابن السراج, والفارسي قد سبقاه إىل ىذا القوؿ, فقد  مشأّة

فالعلة اليت بُنيْت ذلا األمساُء ىي وقوُعها موقَع »نصَّ ابُن السراج على ذلك, حيث قاؿ: 
 .(ٖ)«احلروِؼ, ومضارعُتها ذلا

ّٔة فهذا نصّّ صريٌح من ابن السراج على قْصِر البناء على سبٍب واحٍد وىو مشا
احلرؼ, وكذلك صرَّح أبو علي الفارسي يف كتابو )ادلسائل العسكريات( بأفَّ البناَء ال 

 .(ٗ)يوجد يف شيٌء من األمساء إال دلشأّة احلرؼ
نسبوا القوؿ بعلة ادلشأّة إىل سيبويو, وفهموا ذلك  (ٙ)والشاطيب (٘)بل إفَّ ابَن جٍت

                                                           

 .ٙٛ/ٖينظر: شرح الكافية  (ٔ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔالتذييل  (ٕ)
 .ٓ٘/ٔاألصوؿ  (ٖ)
 . ٕ٘ٔينظر: ادلسائل العسكريات ص  (ٗ)
 . ٓ٘/ٖينظر: اخلصائص  (٘)
 .ٜٗ/ٔينظر: ادلقاصد الشافية  (ٙ)
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لوقف فلؤلمساء غَت ادلتمكنة, وأمَّا الفتح والضم والكسر وا»ذلك من قوؿ سيبويو: 
ادلضارعة عندىم ما ليس باسم وال فعل, شلا جاء دلعٌت, ليس غَُت, حنو: سوؼ, 

, ورأوا أفَّ مقتضى كبلـِ سيبويو أفَّ ُموجَب بناء االسِم شيٌء واحد, وىو شبُو (ٔ)«وقد
سِم على احلرؼ, ؤّذا يكوف كلُّ َمن جاء بعد سيبويو تابًعا لو يف قْصِر سبِب بناِء اال

 مشأّتو للحرؼ.         
وردَّ أبو حياف على القائلُت بعلة التضمُِت يف بناء أمساِء األفعاؿ, بأفَّ زبصيص 
العلة باسم فعِل األمر, ومحَل اسِم الفعِل ادلاضي واسِم الفعِل ادلضارِع عليو, فيو تعسٌُّف 

ا الذي ذىب إليو شديُد وىذ»وتكلٌُّف, وَنسَب القوؿ ّٔذه العلة إىل الفارسي, فقاؿ: 
التعسُِّف, كثَُت التكلُِّف, وىو مع ذلك فاسٌد؛ بدليِل بناِء االسِم إلضافتو إىل مبٍت, وإْف 

 .(ٕ)«مل ُيشبو احلرَؼ, وال تضمَّن معناه
وىذا التفسَُت الذي فسَّر بو شبَو »وشلَّن َردَّ اعتبلذَلم كذلك الشاطيبُّ, حيث يقوؿ: 

 من تفسَِت من فسَّره بأنَّو تضمَّن معٌت الـِ األمر يف اسِم فعِل اسِم الفعِل للحرؼ, َأوىل
ػ)أوَّْه(, ػ)شتَّاَف(, واسِم الفعِل ادلضارع ك ػاألمر, وأمَّا غَتُه من اسِم الفعِل ادلاضي ك

فمحموٌؿ على اسِم فعِل األمر, ليجرَي الباُب كلُّو رلرًى واحًدا, وىو رأُي الفارسي, 
إفَّ ىذا ادلذىَب فيو أمٌر مرجوح, وىو جعُل العلَة خاصًة ببعض وابِن جٍت وغَتمها, ف

ادلبٍت, وسائرُه ال علََّة فيو إالَّ احلمل على ما فيو العلة, خببلِؼ علِة الناظم, فإهنا عامٌَّة 
 . (ٖ)«يف اجلميع, وكوُف العلِة عامًة يف مدلوالهتا, َأوىل من كوهنا خاصًة ببعضها

ببعيٍد عن ردّْ أيب حياف, فحاصُل كبلِمهما أفَّ ما يصحُّ أْف وردُّ الشاطيبّْ ىذا ليس 
يُعتلَّ فيو بعلة التضمُت ىو اسُم فعل األمر, فيما يبقى كلّّ من اسِم الفعل ادلاضي, 
واسِم الفعل ادلضارع دوف علة, إال احلمل على اسِم فعل األمر, وىذا قصوٌر يف العلة, 

عاؿ, وىذا ادلأخُذ يُعدُّ قدًحا يف االعتبلؿ لبناء حيث أهنا ال ذبري على مجيع أمساء األف
اسم الفعل بالتضمُت؛ ألنو يُلجئ القائلُت بو إىل أحد شيئُت: إمَّا أف يبقى اسُم الفعل 

                                                           

 .٘ٔ/ٔالكتاب  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔالتذييل  (ٕ)
 .ٓٛ/ٔادلقاصد الشافية  (ٖ)
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حمبلف عليو, وىو قصور يف العلة, لعدـِ اسُم الفعل ادلضارع دوف علٍة, فيادلاضي, و 
لكلّْ قسٍم من أمساء األفعاؿ بعلٍة خاصة, جرياهنا على مجيع أمساء األفعاؿ, أو أْف يُعتلَّ 

 وىذا تكلٌُّف شديد.
إال أنَّو يُعتَذُر للرماين وَمن وافقو يف التعليل السم فعل األمر خاصة, وقياس اسم 
الفعل ادلاضي, واسم الفعل ادلضارع عليو, بأفَّ الغالَب يف باب أمساِء األفعاؿ ىو 

, حيث يطّْرد )فَػَعاِؿ( دبعٌت: )افعْل( (ٕ)سيبويو, بل جيوز فيها القياُس على رأي (ٔ)األمر
ِمن كلّْ فعٍل ثبلثي, حنو: تَراِؾ, وَمناِع, دبعٌت: اترْؾ, وامنْع, خببلِؼ اسِم الفعِل ادلاضي 

 . (ٖ)وادلضارع, فهي ألفاٌظ مساعيٌة قليلة, وال يُقاس عليها
ي: القوُؿ ويصحُّ أْف يُقاؿ أيًضا بأنو ال اختبلؼ بُت القولُت السابقُت, أ

بالتضمُت, والقوُؿ بادلشأّة؛ ألفَّ التضمُت يُعدُّ نوًعا من أنواع ادلشأّة, كما قاؿ 
ومنهم من عدَّ وجهُت ومها: شبُو احلرؼ, وتضمُُّن معناه, كالفارسي وابن »الشاطيب: 

جٍت, وىو دبعٌت األوَّؿ؛ ألفَّ تضمَُّن معٌت احلرؼ من أنواع شبِو احلرؼ, إذ ليس شبَو 
 .(ٗ)«رِؼ آتًيا على وجٍو واحداحل

والذي يؤكّْد أفَّ التضمن يُعدُّ ِمن أنواع الشبو عبارُة الرماين السابقة, اليت قاؿ فيها: 
ا بٍت االسم غَت ادلتمكن ألنَّو خرج إىل شبِو احلروِؼ, فُجِعل على العبلمِة اليت تُنبُئ » وإمنَّ

 .(٘)«عن تضمُِّنو معٌت احلرؼ
فلمَّا ُضمّْنْت ىذه األمساُء معٌت الـِ األمر شأّت احلرؼ »وكذلك قوؿ ابن جٍت: 

فلمَّا ُضمّْنت ىذه », وأيًضا عبارُة ابِن يعيش يف كبلمو السابق, حيث قاؿ: (ٙ)«فبُِنيت

                                                           

 .ٖ٘/ٗل البن يعيش ينظر: شرح ادلفص (ٔ)
 .ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٖينظر: الكتاب  (ٕ)
 .ٖ٘/ٗينظر: شرح ادلفصل البن يعيش  (ٖ)
 . ٜٗ/ٔادلقاصد الشافية  (ٗ)
 .ٚٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (٘)
 .ٜٗ/ٖاخلصائص  (ٙ)
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 .        (ٔ)«األمساُء معٌت الـِ األمر شأّت احلروَؼ فبُِنيت
ابن مالك, فكبل  قوؿِ ن وافقو, و أنو ال فرؽ بُت قوِؿ الرماين وم ؤّذا ُيصار إىل

لبناِء اسِم فعِل األمر دبشأّتو للحرؼ, وإف كاف لكلٍّ منهما تفسَتُه  الفريقُت اعتلَّ 
 اخلاصُّ ذلذه ادلشأّة.

وذىب بعُض النحويُت إىل أفَّ العلة يف بناء أمساء األفعاؿ حنو: )َحذاِر( و)نَزاِؿ(, 
مر, والفعل ادلاضي, ألهنا يف ىي وقوُعها موقَع فعل األ و)ىيهات( و)َصْو( و)َمْو(

تقدير: احذْر, وانزْؿ, واسكْت, وألفَّ فعَل األمر وادلاضي مبنيَّاف, فاستحقت بذلك 
البناء, وشلَّن اعتلَّ ّٔذه العلة: السَتايف, والفارسي يف أحد قوليو, واجلزويل, وابُن يعيش 

و أفَّ أمساَء عصفور, والرضي, فمذىب ىؤالء ى  أحد قوليو, وابُن احلاجب, وابنيف
 .(ٕ)األفعاؿ إمنا بُِنيت لوقوِعها موقَع ادلبٍت وىو فعُل األمِر والفعل ادلاضي

فأمَّا )َفعاِؿ( يف األمر إذا وقع موقَع األمِر فإفَّ حكَمو أف يقع »قاؿ السَتايف: 
مسكًَّنا يف األمر, فإنو وقع موقَع فعِل األمر, وىو مسكٌَّن, فاستحقَّ مثَل حاؿ الذي 

ـِ  وقعَ  موقعو, والتقى يف آخره ساكناف األلُف الزائدة, والـُ الفعل, فوجب ربريُك البلَّ
 .(ٖ)«اللتقاء الساكنُت

وقد بُنيا مع ذلك لوقوِعهما موقَع »وقاؿ الفارسي يف )شتَّاَف( و)ُسرعاَف(: 
 .(ٗ)«ادلبٍت

: ِو( دبعٌت)َصْو( دبعٌت: اسكْت, و)َمْو( دبعٌت: اكفف, و)إي»وقاؿ ابن يعيش: 
, وكلُّها مبنية؛  حدّْث, فكلُّها أمساء ا اسٌم لفعٍل الـز ِلما تقدَّـ بيانو, وكلُّها الزمٌة؛ ألهنَّ

                                                           

 .ٓ٘/ٗشرح ادلفصل  (ٔ)
, شرح ٕٓٗزولية ص , ادلقدمة اجلٜٔ, ادلسائل العسكريات ص ٖٙ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)

, شرح ٘ٓٔ/ٔ, شرح اجلمل ٜٚٗ/ٕ, اإليضاح يف شرح ادلفصل ٖٔ/ٗادلفصل البن يعيش 
 .ٖٛ/ٖالكافية 

 .ٖٙ/ٔشرح السَتايف  (ٖ)
 .ٜٔادلسائل العسكريات ص  (ٗ)
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 .(ٔ)«لوقوِعها موقَع الفعِل ادلبٍت وىو األمر
وأمَّا أمساُء األفعاِؿ فإهنا بُنيت لوقوِعها موقَع ما ال أصَل لو يف »وقاؿ ابن احلاجب: 

 .(ٕ)«اإلعراب, وىو األمر, وادلاضي
ومع وجاىِة ىذه العلة, وقوَِّة اعتبارِىا, اعًتض عليها القائلوف بعلِة ادلشأّة بعدة 

 اعًتاضات: 
فِمن تلك االعًتاضات: أفَّ فعَل األمر سلتلٌف يف بنائو, فالكوفيوف يقولوف بأنَّو  

عِلو, وقوُعو موقَع ف يالعلُة يف بناء اسم فعل األمر ى , فإذا كانت(ٖ)ُمعرٌب وليس مبنًيا
, وأجاب عن ىذا االعًتاض ابُن يعيش, حيث (ٗ)حصل التناقض, على رأي الكوفيُت

, فما باُؿ اإلمجاِع »قاؿ:  فإْف قيل: فعُل األمر سلتَلٌف يف بنائو وإعرابو على ما ىو معلـو
وقع على بناء ىذه الكلم؟ قيل: فعُل األمِر مبٍتّّ عند احملقّْقُت, على أنَّا نقوؿ إفَّ وقوَع 

ه األمساء موضَع ما أصَلو البناء, وجريها رلراه يف الداللة, سبٌب كاٍؼ يف البناء, وال ىذ
خبلَؼ عند اجلميع يف أفَّ أصَل ما وقعت ىذه الكلم موقعو البناء, وىو الفعُل على 

 .(٘)«اإلطبلؽ, فكاف مبنيِّا ذلذه العلة
ىنا ذكر أفَّ وقوَع  إال أفَّ تعليل ابن يعيش ىذا خيالف تعليلو السابق, ففي كبلمو

اسِم الفعل موقَع فعِلو سبٌب كاٍؼ يف البناء, يف حُت ذكر يف موضع آخَر أفَّ ىذا القوَؿ 
 إمنا ىو تقريٌب, واحلقُّ أفَّ علَة بنائِو إمنا ىي لتضمُِّنو معٌت الـ األمر. 

ولعلَّ ىذا رجوٌع من ابن يعيش إىل قوِؿ الفارسي, والرماين, وابن جٍت, وقد يكوف 
ىو ادلعتمد من رأيو, وذلك لتأكيده عليو, ولتعليلو بأفَّ قولو السابق إمنا ىو من باب 

 التقريب. 
                                                           

 .ٖٔ/ٗشرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٜٚٗ/ٕاإليضاح يف شرح ادلفصل  (ٕ)
, ٕٚ٘, ادلفصل ص ٗٔٗاإلنصاؼ ص  ,ٖٚٔينظر رأي الكوفيُت يف: أسرار العربية ص  (ٖ)

 . ٕ٘ٔ/ٖشرح الكافية 
 ٖٔ/ٗشرح ادلفصل  (ٗ)
 .ٖٔ/ٗادلرجع السابق  (٘)
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وِمن االعًتاضات أيًضا: ما نقلو أبو حياف عن الفارسي ِمن أفَّ مشأَّة االسم 
, ومل أقف على اعًتاضو ىذا, وإمنا علَّل (ٔ)للفعل إمنا تقتضي ادلنَع من الصرؼ ال البناء

, أمَّا االعًتاُض ادلنسوب إىل (ٕ)دلنِع االسِم من الصرؼ دبشأّة الفعل يف الثقل الفارسي
الفارسي ففي نظري أنَّو يُردُّ عليو بأفَّ الشَّيَء إذا أشبَو الشَّيَء أُعِطي حكًما ِمن أحكاِمو 
على حسب قوَّة الشَّبو, وليس كلُّ شبٍو بُت شيئُت يوجب ألحدمها حكًما ىو يف 

, واألمساُء (ٖ), ولكنَّ الشَّبَو إذا قِوي أوجَب احلكم, وإذا ضُعَف مل يوجباألصل لآلخر
ألفَّ العلَل فروٌع   ؛ادلمنوعُة من الصرؼ إمنا أشبهت الفعل يف الثقل وكذلك يف الفرعية

, وبقدِر ىذه ادلشأّة ُمنعت من بعض خصائص األمساء, (ٗ)كما أفَّ الفعَل فرٌع لبلسم
 .(٘)ومها اجلرُّ والتنوين

ا ال تعدؿ الوقوَع موقَع الفعل, الذي يقتضي إخراَج  ومع قوِة ىذه ادلشأّة إال أهنَّ
االسم عن أصلو وىو اإلعراب, بدليل أفَّ تلك ادلشأّة تضعف عندما تدخل على 
األمساِء ادلمنوعِة من الصرؼ )أؿ( التعريف, أو اإلضافُة, فتُبعداهنا عن شبو الفعل, 

 .(ٙ)وتقبُل اجلرَّ بالكسرة
وِمن االعًتاضات أيًضا: أفَّ َمن اعتلَّ لبناء )نَزاِؿ( بوقوِعها موقَع الفعل, يقوُؿ 
بتأنيثها؛ ألفَّ الكسر من عبلمات التأنيث, والفعُل نفُسو ال يؤنَّث, والفاعُل قد يوجد 

 .غَت مؤنث, فكيف يتصور التأنيث ىنا؟
قلنا »حيث قاؿ:  وأجاب عن ىذا االعًتاض ابن الفرخاف يف كتابو ادلستوم,

 )َفعاِؿ( ىذه وإف كانت معادلة للفعل فهي اسم فإذا أخرب عنها أُنّْثت, قاؿ الشاعر:

                                                           

  .ٖٖٔ/ٔينظر: التذييل  (ٔ)
 .ٙٗٔينظر: ادلسائل العسكريات ص  (ٕ)
 .ٛ٘/ٔينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)
 .ٛ٘/ٔ, شرح ادلفصل ٖٚٓينظر: أسرار العربية ص  (ٗ)
 ادلرجعاف السابقاف. (٘)
 .ٖٗٔينظر: أسرار العربية ص  (ٙ)
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 َولَػػػػػِنْعَم َحْشػػػػػُو الػػػػػدّْرِْع أَنْػػػػػَت ِإَذا
 

 (ٔ)ُدِعيَػػػػػْت نَػػػػػػزَاِؿ َوَُّّ يف الػػػػػذُّْعرِ  
 

كاِف )فَػَعاِؿ( ىذه فأُعِرب, مل ُيصَرؼ دلػوشلَّا يوضّْح لك ىذا أفَّ َمن مسّْي ب
 .    «(ٕ)التأنيث

ومن تلك االعًتاضات كذلك: ما ذكَره ابُن مالك يف شرحو على التسهيل, حيث 
 :(ٖ)اعًتض على ذلك بثبلثة أمور

األمر األوؿ: أفَّ احلرَؼ أمكُن يف البناء من الفعل؛ ألفَّ من األفعاؿ ما يُعرب, 
 عرب منها.وليس من احلروؼ ما يُعرب, وادلبٍتُّ من األفعاؿ مشبَّو بادل

, وأفَّ (ٗ)واجلواُب عن ىذا االعًتاض أفَّ البناء يف األفعاؿ أصٌل كما ىو يف احلروؼ
وأفَّ إعراَب بعض األفعاؿ ال يؤثّْر يف أصالتها يف البناء, كما أفَّ بناَء بعض األمساِء ال 

 يؤثر يف أصالتها يف اإلعراب. 
ة دعاء, حنو: )سقًيا لو(, دبعٌت: واألمر الثاين: أفَّ ىذه العلَة مردودٌة بادلصادِر الواقع

عًتاض ما سقاه اهلل, و)ضربًا زيًدا( أي: اضرب, ومها معرباف بإمجاع, ويُردُّ على ىذا اال
األزىري, وىو أفَّ ادلصدَر النائَب عن فعلو إمنا أُعرب ألفَّ نيابَتو  ذكره الشاطيبُّ, وخالد

نيابتو عن الفعل حبقّْ األصل,  عن الفعل عارضٌة بعد الًتكيب, خببلِؼ اسم الفعل, فإفَّ 
وبالوضِع األوَّؿ, وىذا ىو السّْرُّ يف بناء اسِم الفعِل, وإعراِب ادلصدر النائب عن فعلو, 

 .  (٘)مع أفَّ كبلِّ منهما نائب عن الفعل
أمَّا األمر الثالث: فهو أفَّ ِمن أمساء األفعاؿ ما ىو دبعٌت ادلضارع وواقع موقعو, 

ه(, دبعٌت: أتضجَّر, وأتوجَّع, فلو كاف بناء )نَزاِؿ( و)ىيهاَت( حنو: )أّؼ(, و)أوَّ 
                                                           

 .ٜٛالبيت من الكامل, لزىَت يف ديوانو ص  (ٔ)
, شرح ادلفصل ٕٕٗ, اإلنصاؼ ص ٖٓٚ/ٖ, ادلقتضب ٕٔٚ/ٖوىو من شواىد: الكتاب 

  .ٖٚٔ/ٙ, اخلزانة ٕٙ/ٗ
 .ٚ٘ادلستوم ص  (ٕ)
 .ٖٛ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٖ)
 .ٗٚٔ/ٔ, البسيط ٓ٘/ٔينظر: األصوؿ  (ٗ)
 .٘ٗ/ٔ, التصريح ٔٛ/ٔادلقاصد الشافية ينظر:  (٘)
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 لوقوعهما موقع مبنيُت, لكاف )أّؼ( و)أوَّه( معربُت لوقوعهما موقع مضارعُت. 
عن ىذا االعًتاض بأفَّ أمساء األفعاؿ  (ٕ), والرضي(ٔ)وأجاب كلّّ من ابن يعيش
فعل, سواء بقي على ذلك األصل  , وىو مطلُق البناءبُنيت لكوهنا أمساء دلا أصلو ال

كادلاضي, واألمر, أو خرج عنو كادلضارع, أو باحلمل على اسم الفعل ادلاضي, واألمر, 
وزاد الرضي: أفَّ تقديَر )ُأّؼ(, و)أوَّْه( ليس أتضجَّر, وأتوجَّع, وإمنا تضجَّرُت, 

 وتوجَّعُت.
 فعل ادلضارع.    ؤّذا اجلواب يندفع اعًتاُض ابِن مالك على تلك العلة باسم ال

وكذلك ِمن االعًتاضات على علة وقوع اسم الفعل موقع فعلو ما ذكره الشلوبُت, 
 :(ٖ)حيث اعًتض بأمرين

أحدمها: أنو لو كاف اسُم الفعِل ُبٍت لوقوعو موقَع الفعل, دلا احتاج إىل تعليل بناء 
عراب أصبًل, ألفَّ ىذا النوع؛ ألهنا مل توضع إالَّ مواضع األفعاؿ, فليس فيها ُموجب اإل

ادلعاين ادلوجبة لئلعراب ىي الفاعلية, وادلفعولية, واإلضافة, وإذا كانت ىذه األمساء مل 
توضع إال موضع األفعاؿ, فبل تصحُّ فيها ىذه ادلعاين, وإذا مل تصح فيها ىذه ادلعاين مل 

 يكن لئلعراب فيها مدخل أصبًل.
فعاؿ موضوعٌة على معاين األفعاؿ خاصة, واألمر اآلخر: أفَّ القوَؿ بأفَّ أمساَء األ

 إخراٌج لبلسم عن وضعو, ومىت أمكَن إبقاُء االسم على وضعو وأالَّ خيرج عنو كاف أوىل.
ويف نظري أفَّ ما ذكَره الشلوبُت ينجرُّ كذلك على مشأِّة االسم للحرؼ, وتضمُِّن 

 َع فعِلو.معناه, فبل يصحُّ زبصيُص االعًتاض بو على وقوِع اسِم الفعل موق
أفَّ كلَّ ما ذُكر من  (ٗ)وذكر بعُض النحاة كابن يعيش, والشاطيب, والسيوطي

أسباِب بناء االسم إمنا ذلك على وجو التقريب, وأفَّ الصحيَح يف ذلك أفَّ كل اسم ُبٍت 

                                                           

 .ٖٛ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٖٛ/ٖينظر: شرح الكافية  (ٕ)
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٔينظر: شرح ادلقدمة اجلزولية  (ٖ)
 .ٓٙ/ٔ, اذلمع ٜٗ/ٔ, ادلقاصد الشافية ٓ٘/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٗ)
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 .  (ٔ)فإمنا ُبٍت لشبهو باحلروؼ, ونسَب الشاطيبُّ ىذا الرأَي إىل احملقّْقُت
يف ىذه ادلسألة من أقواؿ واعتبلالت, توصَّلت فيها إىل أفَّ وبعد مناقشة ما ورد 

الراجَح فيما يظهر يل  ىو القوؿ بأفَّ العلَة يف بناء اسم الفعل ىي وقوُعو موقَع فعلو, 
 وذلك لؤلسباب اآلتية:

كما ىو احلرؼ, فكما أفَّ   -على رأي البصريُت-أواًل: أفَّ الفعَل أصٌل يف البناء 
ضي البناء, كذلك مشأُّة الفعِل, والوقوُع موقَعو تقتضي مشأَّة احلرؼ تقت

 البناء. 
ثانًيا: أفَّ اسَم الفعل قد دؿَّ على معٌت فعلو من احلدث والزماف, وىو الذي ُفِهم 

, وداللتها على الزماف بالوضع ال بالصيغة كما قاؿ أبو (ٕ)من كبلـ سيبويو
يأخَذ االسُم حكَم الفعِل  , وإذا كاف األمر كذلك فبل مانع ِمن أفْ (ٖ)حياف

 وىو البناء.     
ثالثًا: أفَّ قْصَر سبِب بناِء االسم على شيٍء واحٍد فقط وىو مشأّة احلرِؼ فيو 
تعسٌُّف شديد, وتضييٌق يف باب القياس, واألوىل أْف يُرَجَع بناُء االسم إىل 

ىذه  , وذكروا من(ٗ)أسباٍب متعددٍة, وىو رأُي الكثَتين كما قاؿ السيوطي
: مشأَّة احلرؼ, كالضمَِت, واسِم اإلشارة, وتضمُِّن معناه,  (٘)األسباب

, والوقوِع موقَع ادلبٍتّْ كاسِم الفعل, وادلشبَّو دبا  كأمساِء الشرط, واالستفهاـِ
(, واخلروج عن النظَت حنو: )أيُّ(  وقع موقَع ادلبٍت حنو: )َبداِد(, و)َحذاـِ

, (ٙ)ناء, وذلك على مذىب سيبويوادلوصولة إذا اجتمع فيها شرط الب

                                                           

 .ٜٗ/ٔينظر: ادلقاصد الشافية  (ٔ)
 .ٜٕ٘/ٖينظر: الكتاب  (ٕ)
 .ٜٕٕٛظر: االرتشاؼ ص ين (ٖ)
 .ٜ٘/ٔينظر: اذلمع  (ٗ)
, ٕٖٔ/ٔ, التذييل ٖٗ-ٖٖ/ٔ, شرح اجلمل البن عصفور ٕٓٗينظر: ادلقدمة اجلزولية ص (٘)

 .ٓٙ-ٜ٘/ٔاذلمع 
 .ٓٓٗ/ٕينظر: الكتاب  (ٙ)
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واإلضافِة إىل مبٍتٍّ كأمساء الزماف, فكلُّ ىذه أسباٌب أدَّت إىل بناِء االسم, 
 ووقوِع اسِم الفعل موقَع فعِلو أحُد ىذه األسباِب ادلذكورة.

رابًعا: أفَّ القوَؿ بأفَّ )َحذاِر( و)َصْو( وقعا موقَع: احذْر, واسكْت, فأُعطيا 
تكلًُّفا من القوؿ بأهنما أشبها احلروَؼ الناسخَة فأُعطيا  حكَمهما, أقلُّ 

حكَمها, وذلك حلاجِة ىذا القوؿ إىل تأويٍل وإيضاٍح, يبُت أوجِو الشبو بُت 
 أمساء األفعاؿ, واحلروِؼ الناسخة لبلبتداء. 

خامًسا: أفَّ القوَؿ ّٔذه العلة ليس قواًل شاذِّا, بل قواًل معتربًا, قاؿ بو مجاعٌة من  
بار النحويُت, كالسَتايف, والفارسي يف أحد قوليو, واجلزويل, وابِن يعيش ك

 .(ٔ)يف أحد قوليو, وابِن احلاجب, وابِن عصفور, والرضي
 

  

     

                                                           

, ٕٓٗ, ادلقدمة اجلزولية ص ٜٔ, ادلسائل العسكريات ص ٖٙ/ٔينظر: ينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
, ٖٗ/ٔ, شرح اجلمل ٜٚٗ/ٕ, اإليضاح يف شرح ادلفصل ٖٔ/ٗبن يعيش شرح ادلفصل ال

 .ٖٛ/ٖشرح الكافية 
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  :املبحث الرابع:املبحث الرابع  

 )أمِس( علُة بهاِء

 نص المسألة:
 وللعرِب فيو ثبلثُة مذاىب: »قاؿ الرماين: 

الكسر, واألكثُر من بٍت سبيم يرفُعو يف فأىُل احلجاز يبنونو على كلّْ حاٍؿ على 
, وىي  حاؿ الرفع, فيقوؿ: ذىَب أمُس دبا فيو, ويبنيو على الكسر يف حاؿ النصِب واجلرّْ
احلاؿ اليت يكوف فيها ظرفًا, ومذىُب بعِضهم أْف جيعلو يف كلّْ حاٍؿ دبنزلة اسم ال 

 ينصرؼ.
لو حبق القياس, كما ُبٍت )كيَف(  أمَّا علُة البناء يف كلّْ حاٍؿ فؤلنَّو معدوٌؿ عمَّا

 و)أيَن(, ألنَّو ُأخرج عمَّا لو حبكِم القياس, إذ كاف أصوُؿ األمساء كلّْها اإلعراب.
وأمَّا َمن منَعو الصَّرَؼ فؤلنَّو ُعِدؿ عن احلاؿ اليت كاف عليها يف االستعماؿ, وىي 

 و عدٌؿ عن متمكّْن.األلُف والبلـُ يف حاؿ ادلعرفة, فوجَب لو ترُؾ الصَّرِؼ؛ ألنَّ 
ٍر ال يتمكَّن, إْذ مل ُيستعمْل  ووجَب على الوجو اآلخِر البناُء؛ ألنَّو عْدٌؿ عن مقدَّ

 .         (ٔ)فضُعَف وصار ال يتمكَّن على ىذا الوجو, ووجب لو البناء"
 اعتالل الرماني:

ّرؼ بأؿ, , وىو أف يُعيرى الرماين أفَّ العلَة يف بناء )أمِس( ىي عدولُو عن القياس
 .لكنو مل يعرؼ ّٔا كما يف األمساء, فُبٍت دلخالفتو األمساء ادلستحقة

وفرَّؽ الرماين بُت علِة منِعو من الصرؼ, وعلِة بنائو, ورأى أفَّ علَة ادلنع من الصرؼ 
ىي عدلُو عن األلف والبلـ, حيث إهنم عدلوا )أمِس( عن األمس, فُمنع من الصَّرِؼ 

وٌؿ عن متمكّْن, خبلَؼ علِة البناء فإنو عدوٌؿ عن مقدٍَّر ال للتعريف والعدؿ, وىو عد
يتمكَّن, ولعلَّ الرماين يقصد ّٔذا ادلقدَّر )أؿ( التعريف, فإهنم دلَّا منعوا )أؿ( اليت يتعرَّؼ 

( اضطرُّوا إىل بنائو لتضمُِّن معناىا, وقاس الرماين بناء )أمِس( على بناء ّٔا )أمسِ 
                                                           

  .ٖٜٚ-ٜٔٚشرح الرماين, بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ٔ)
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 .(ٔ)َل لبناِء ىذين االمسُت بتضمُِّن معٌت ألف االستفهاـ)كيَف( و)أيَن(, وقد علَّ 
 المناقشة والموازنة:

)أمِس( اسٌم من أمساء الزماف, وىو معرفٌة على اليـو الذي قبل يوِمك, أو ما يف 
ظرٍؼ, فإذا استعمل ظرفًا,  وإمَّا غَتُ  از, ولو استعماالف: إمَّا ظرؼٌ حكِمو من باب آّ

 .(ٕ)عند مجيع العربفهو مبٍتّّ على الكسر 
 , كما ذكر الرماين:  (ٖ)أمَّا إذا اُستعِمل )أمس( غََت ظرٍؼ ففيو ثبلثُة مذاىب

ادلذىب األوؿ: مذىُب احلجازيُت, وىو بناؤه على الكسر رفًعا ونصًبا وجرِّا, كما  
 كاف حاُؿ استعمالِو ظرفًا, حنو: ذىَب أمِس دبا فيو, وأحببُت أمِس, وعجبت من أمِس.

ب الثاين: وىو مذىُب أكثر بٍت سبيم, وىو إعرابُو إعراَب ما ال ينصرؼ يف وادلذى
, حنو: ذىَب أمُس,  حالة الرفِع خاصًة, وبناؤه على الكسر يف حاليت النصِب واجلرّْ

 وأحببُت أمِس, وعجبت من أمِس.
وادلذىب الثالث: وىو مذىُب بعض بٍت سبيم, وىو إعرابُو إعراَب ما ال ينصرؼ 

 و: ذىب أمُس, وأحببت أمَس, وعجبت من أمَس.مطلًقا, حن
, واستدؿَّ بقوؿ (ٗ)وذكر الزجاجي أفَّ من العرب من يبٍت )أمس( على الفتح

 الشاعر:
ػػػَعايل مَخَْسػػػا  َلَقػػػػػػْد رَأَيْػػػػػػُت َعَجبًػػػػػػا ُمػػػػػػْذ أَْمَسػػػػػػا  (٘)َعَجػػػائِزًا ِمثْػػػَل السَّ

                                                           

 .ٛٔٔينظر: شرح الرماين, بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
فور , شرح اجلمل البن عصٕٕٙ/ٕ, شرح الرضي ٙٓٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل البن يعيش  (ٕ)

 .ٖٛٔ/ٕ, اذلمع ٔٙ٘/ٕ
, ٕٕٙ/ٕ, شرح الكافية ٕٛٗ/ٔ, البسيط ٖٕٕ/ٕ, شرح التسهيل ٖٕٛ/ٖينظر: الكتاب  (ٖ)

 .ٕٜٖ/ٖ, شرح األمشوين ٜٖٔ/ٕ, اذلمع ٖٖٔشرح الشذور ص 
 .ٜٜٕينظر: اجلمل ص  (ٗ)
يف كتاب  البيت من الرجز, مل أعثر على قائلو, وذكر البغدادي أف ابن ادلستوم عثر على قائلو (٘)

حنو قدمي, وىو رؤبة أبو العجاج, وعلق البغدادي على ىذه النسبة قائبل: "وأراه بعيًدا من 
= 
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ر, والرضي, وادلرادي, وخطَّأه كثٌَت من النحويُت يف ذلك, كابِن مالك, وابِن عصفو 
وُمدَّعاه يف ذلك غَُت صحيح؛ المتناع الفتِح », قاؿ ابن مالك: (ٔ)وابِن ىشاـ, وغَتىم

يف موضع الرفع, وألفَّ سيبويو استشهد بالرجز, على أفَّ الفتحة يف )ُمذ أمس( فتحة 
, إعراب, وأبو القاسم مل يأخذ البيَت من غَت كتاب سيبويو, فقد غِلط فيما ذىب إليو

 .(ٕ)«واستحقَّ أال يُعوَّؿ عليو
وىذا ال حجََّة فيو؛ ألنو ديكن أف يكوَف معربًا إعراَب ما ال »وقاؿ ابن عصفور: 

ينصرؼ, وأيًضا فإفَّ الدليل على أنَّو ليس دببٍتٍّ على الفتح أنو مل يأت إالَّ يف موضِع 
 . (ٖ)«خفٍض, ولو كاف مبنيِّا جلاء مثل: شهدُت زيًدا أمسِ 

تعريفو بأؿ, إال الرماين لبناء )أمِس( بعدولِو عن القياس, إذ إفَّ القياَس فيو  واعتلَّ 
 أنو مل يُعّرؼ ّٔا فخرج عن القياس.

وىذا التعليل الذي اعتلَّ بو ىو ما عليو مجهور النحويُت, حيث اعتلوا لبناء )أمِس( 
بادلعرفة, حنو: خرجت بتضمُِّنو معٌت )أؿ( التعريف, ألنَّو يف نيَّة ادلعرفة, بدليل وصِفو 

ألفَّ األصَل يف )أمِس(: األمُس, فلمَّا  ؛أمِس األحدَث, وىذا معٌت خروِجو عن القياس
 .(ٗ)جاء معرفًة من دوف )أؿ(, ُضمّْن معناىا, فوجب ذلا البناء

وتعريُف )أمِس( دوف )أؿ(, وال إضافٍة ىو خروٌج عن القياس, ولعلَّ ىذا الذي  
                                                                 

= 

 .ٖٚٔ/ٚمنطو". ينظر: اخلزانة 
, شرح ادلفصل البن يعيش ٜٙ٘/ٕ, أمايل ابن الشجري ٕ٘ٛ/ٖوالبيت من شواىد: الكتاب 

  .ٕٜٖ/ٖ, شرح األمشوين ٕٕٚ/ٕ, شرح الكافية ٖٕٕ/ٕ, شرح التسهيل ٙٓٔ/ٗ
, ٜٕٕ/ٕ, شرح الكافية ٕٙ٘/ٕ, شرح اجلمل البن عصفور ٖٕٕ/ٕينظر: شرح التسهيل  (ٔ)

, التصريح ٚٚٗ/ٔ, شفاء العليل ٖٗٔ, شرح الشذور ص ٕٛٔٔتوضيح ادلقاصد ص 
 .ٜٙٔ/ٚ, اخلزانة ٖٛٗ/ٕ

 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٕشرح التسهيل  (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٕشرح اجلمل  (ٖ)
, أسرار العربية ص ٜ٘٘/ٕ, أمايل ابن الشجري ٖٕٔينظر: ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ ص  (ٗ)

 . ٖٛٔ/ٕ, اذلمع ٕٕٙ/ٕ, شرح الكافية ٖٕٕ/ٕشرح التسهيل  ,ٙٓٔ/ٗ, شرح ادلفصل ٕٖ
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عن القياس, وذكر ذلك ابن جٍت يف باب: )امتناع العرِب من قصده الرماين من العدوؿ 
ومن ذلك امتناُعهم ِمن إظهار احلرِؼ الذي »الكبلـِ فيما جيوُز فيو القياس(, فقاؿ: 

 .    (ٔ)«تعرََّؼ بو )أمس( حىت اضطرُّوا إىل بنائو لتضمُِّنو معناه
يريد بياَف الفرؽ بُت وكبلـُ الرماين على الفرؽ بُت العلتُت حيتاج إىل توضيح, فهو 

العدوؿ عن )أؿ( وتضمُِّنها, وبُتَّ ابُن يعيش ىذا الفرؽ بعبارة أوضح, حيث قاؿ: 
والفرُؽ بُت ادلعدوِؿ عن احلرؼ وادلتضمِّْن لو: أنَّك إذا عدْلَت عن احلرؼ جاز لك »

ظهاُر مهزِة إظهارُه واستعمالُو, وإذا ضمَّنُتو إيَّاه مل جيز إظهارُه, أال ترى أنو ال جيوُز إ
, ولعلَّ ىذا ىو وجُو قياِس الرماين لبناء (ٕ)«االستفهاـ مع )أين( و)كيف( ونظائرىا

 )أمس( على بناِء )أين( و)كيف(.
 واشًتط النحويوف لبناء )أمِس( مخسَة شروط, وىي:

ُة أف يكوَف معرفًة, مفرًدا, ُمكبػَّرًا, رلرًَّدا من األلف والبلـ, ورلرًَّدا من اإلضافة, والعل
يف ذلك أنَّو إذا زبلَّف شرٌط من ىذه الشروط زاؿ عنو سبُب البناء, وىو تضمُُّن 

 .(ٖ)احلرؼ
 وىناؾ اعتبلالٌت سلتلفٌة لبناء )أمِس( ذكرىا بعض النحويُت, وِمن أبرزىا:

أفَّ )أمِس( ُبٍت ألنو مبهٌم, وِقيس على األمساء ادلبهمة, يف انتقاؿ معناه؛ ألنَّو ال 
بيـو مع , واعتلَّ ّٔذه العلة ادلربُد, وابُن السراجخيتص ُّ وإمنا ُبٍت ألنَّو », قاؿ ادلربد: (ٗ)ُتَّ

اسٌم ال خيصُّ يوًما بعينو, وقد ضارع احلروَؼ, وذلك أنك إذا قلت: فعلُت ىذا أمِس يا 
فىت, فإمنا تعٍت اليوـَ الذي يلي يوَمك, فإذا انتقلت عن يوِمك انتقل اسُم )أمِس( عن 

, ف إمنا ىي دبنزلِة )ِمن( اليت البتداِء الغايِة فيما وقعت عليو, وتنتقُل ِمن شيٍء ذلك اليـو

                                                           

 .ٜٖٗ/ٔاخلصائص  (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٗشرح ادلفصل  (ٕ)
. ٜٔٙ, شرح اجلمل البن بابشاذ ص ٜٙ٘/ٕ, أمايل ابن الشجري ٜٜٕينظر: اجلمل ص  (ٖ)

, اذلمع ٖ٘ٔ, شرح الشذور ص ٖٙ٘/ٕاجلمل البن عصفور  , شرحٕٕٗ/ٕشرح التسهيل 
ٕ/ٔٗٓ . 

 .ٙٓٔ/ٗ, شرح ادلفصل ٖٗٔ/ٕ, األصوؿ ٖٚٔ/ٖينظر: ادلقتضب  (ٗ)
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 . (ٔ)«إىل شيٍء, وليس حدُّ األمساء إالَّ لزوـُ ما ُوِضعْت عبلماٍت عليو
وذكر السيوطي أفَّ ِمن النحويُت َمن اعتلَّ لبناء )أمِس( بشبِهو باحلرِؼ شبًها  

قٌر يف الداللِة على ما ُوِضع لو إىل اليوـِ الذي بعَده, افتقاريِّا, وذلك أفَّ )أمِس( مفت
, وأرى أفَّ ىذه العلَة واليت قبلها شيُء واحد؛ وذلك أفَّ (ٕ)ونسبو ابُن بابشاذ إىل ادلربد

ـَ واالفتقاَر ِمن مساِت احلرؼ, وكبلمها ُفِهم عن ادلربد, فابُن بابشاذ نسب إىل ادلربِد  اإلّٔا
من نصّْ ادلربد  , وكلتا العلتُت ُفهمت(ٖ)يش نسب إليو علَة اإلّٔاـعلَة االفتقار, وابُن يع

 .  (ٗ)السابق, أمَّا السيوطي فأورد العلتُت دوف عزٍو إىل أحد
وِمن االعتبلالت أيًضا: أفَّ )أمِس( إمنا ُبٍت ألنو يف معٌت الفعل ادلاضي, واعتلَّ  

وبُت )غٍد(, وذلك أفَّ )غًدا( يف , وفرَّقا بينو (٘)ّٔذا االعتبلؿ ابُن كيساف, والسهيلي
معٌت الفعل ادلستقبل ولذلك أُعرب؛ ألفَّ ادلستقبَل معرٌب على رأي الكوفيُت, قاؿ 

إال أفَّ )أمِس( مبٍتّّ و)غًدا( معرٌب, فُِعَل بكلّْ واحٍد منهما ما فُِعل بالفعِل »السهيلي: 
 .(ٙ)«الذي يف معناه

القائلُت بعلة التضمُت وادلشأّة,  واعًتض السهيلي بعد أْف ذكر مذىبو, على 
وىذا الصَّواُب, ال ما ذىَب إليو َمن علََّل البناَء يف )أمِس( بتضمُِّن احلرَؼ, أو »قائبًل: 

مشأِّتو احلرؼ, فإفَّ ذلك ينكسُر عليهم يف )غٍد(, دبا ليس عندىم مندوحٌة وال 
 .     (ٚ)«صرؼ
الرضي, وذلك بأفَّ )أمِس( حضَر وأجاب عن ىذا االعًتاض كلّّ من ابِن يعيش, و  

وُشوىد, وحصل لو وجوٌد, فقاـ ذلك مقاـ عبلمِة التعريف, خبلؼ )غٍد( الذي يُعدُّ 
ـَ التعريف, فهو نكرٌة حىت تدخَل عليو عبلمُة  وجوُده ذىٍتّّ, وليس فيو ما يقـو مقا

                                                           

 .ٖٚٔ/ٖادلقتضب  (ٔ)
 .ٜٙ٘ينظر: شرح اجلمل البن بابشاذ ص  (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)
 .ٖٛٔ/ٕينظر: اذلمع  (ٗ)
 .ٜٛر ص نتائج الفك ,ٖٛٔ/ٕينظر: اذلمع  (٘)
 .ٜٛنتائج الفكر ص  (ٙ)
 .ٜٓص نتائج الفكر  (ٚ)
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 . (ٔ)التعريف
َح منها ىو اعتبلُؿ وبعد عرِض اعتبلالِت النحويُت ومناقشِتها يظهر يل أفَّ الراج

الرماين واجلمهور, وىو أفَّ )أمِس( إمنا ُبٍت لتضمُِّن معٌت )أؿ( التعريف, ويؤكّْد على ىذا 
أنو يُعرب إذا مُجع, حنو: مرَّْت لنا أُموٌس طيبٌة, وكذلك إذا ُأضيف, حنو: ما كاف أطيَب 

ـُ التضمُتأمَسنا, أو ُنكّْر, حنو: فعلُت ذلك أمًسا, والعلُة يف إعرابو ىو ان , فدؿَّ (ٕ)عدا
ذلك على أفَّ علَة البناِء ليس مشأَّة احلرِؼ وال معٌت الفعل, وإمنا ىو تضمُُّن معٌت 
)أؿ( التعريف, فلمَّا ُوجدت العلُة ُوِجد احلكُم, ودلَّا فُقدت العلة فُِقد احلكُم, وىو ما 

اء وُجد دلا وُجد , فإفَّ البن(ٖ)ُيسمَّى بالعكس, وىو شرٌط من شروِط صحة االعتبلؿ
التضمُت, وفُِقد دلا فُقد التضمُت, ولو زبلَّف العكس, أي توجُد العلة ويُفقد احلكُم, أو 

 تُفقُد العلُة ويُوجُد احلكُم, لكاف ذلك قادًحا يف االعتبلؿ, ومبطبًل لصحِتو.
 

  

                                                           

 .ٕٕٚ/ٕ, شرح الكافية ٚٓٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٔ)
. شرح التسهيل ٜٔٙ, شرح اجلمل البن بابشاذ ص ٜٙ٘/ٕأمايل ابن الشجري ينظر:  (ٕ)

 .ٓٗٔ/ٕ, اذلمع ٖ٘ٔ, شرح الشذور ص ٖٙ٘/ٕ, شرح اجلمل البن عصفور ٕٕٗ/ٕ
 .ٖٖٙاح ص ينظر: االقًت  (ٖ)
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  :املبحث اخلامس:املبحث اخلامس  

 بعُد() علة بهاء )قبُل( و

 نص المسألة:
بُل(, و)ِمن بعُد( مبٍتّّ؛ ألنَّو جرى على الغاية, ومعٌت الغايِة و)ِمن ق»قاؿ الرماين: 

أفَّ سباَمو اإلضافُة, فلمَّا ُقطع عن ادلضاِؼ صار كبعِض االسم, وُبٍت على احلركِة ألفَّ لو 
أصبًل يف احلركِة ُمستعمبًل, كقولك: من قبٍل, ومن بعٍد, إذا نكَّرَتو, وُبٍت على الضمة 

ن اإلعراب إىل البناء ُبٍت على حركٍة ال تكوُف لو يف حالِة اإلعراب, ألنَّو دلا ُأخرَِج ع
 .          (ٔ)«لِيؤذَف خبروِجو إىل البناء

 اعتالل الرماني:
اعتلَّ الرماين لبناِء )قبُل( و)بعُد( بأفَّ األصَل فيهما أف يقعا مضافُت؛ ألفَّ غايَتهما 

باإلضافة, فلمَّا ُحذؼ ادلضاُؼ إليو مع  آخُر ادلضاؼ إليو, حيث ال يتحقَُّق معنامها إال
 إرادة معناه, بقي ادلضاؼ كبعض الكلمة, وبعُض الكلمة مبٍتّّ ال يستحقُّ اإلعراب. 

واعتلَّ الرماين لبنائهما على الضمّْ لتمييزِه عن حركيَت النصِب واجلرّْ حاَؿ اإلعراب, 
 على الضمّْ لكي ال تلتبَس حركُة ألنو يف حاؿ إعرابِو ال يقع إال منصوبًا أو رلرورًا, فُبٍت

 اإلعراب حبركِة البناء.
 المناقشة والموازنة:

)قبُل( و)بعُد( ِمن الظروؼ ادلبهمة, وُتسمَّى كذلك بالغايات, ومها الزما اإلضافة, 
 .(ٕ)ألفَّ غايَتهما آخُر ادلضاؼ إليو, وال يتحقَّق معنامها إال بادلضاؼ إليو

أي ادلضاؼ -يَة الكبلـِ وسباِمو ىو الشيء الذي بعدمها ومسّْيتا بالغاية؛ ألفَّ غا
, فلمَّا ُحذؼ واقُتصر ّٔما, صارتا غايًة الكبلـ يف النطق, ومتَّ الكبلـُ بلفظهما -إليو

                                                           

 . ٜٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
 . ٘ٛ/ٗ, شرح ادلفصل ٜٙ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
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 .    (ٔ)دوف ادلضاؼ إليو يف النطق, فصارا غايًة ينتهي عندىا ادلتكلم
اف للظرؼ, فإذا وخالف أبو حياف يف ظرفيتهما وذىب إىل أهنما يف األصل صفت

قلت: جاء زيٌد قبَل عمرو, فأصلو: جاء زيٌد زمانًا قبَل زماِف رليء عمر, مث ُحذؼ 
 .    (ٕ)الظرُؼ اتساًعا

 : (ٖ))قبل( و)بعد( أربُع صوٍر مع اإلضافة ػول 
الصورة األوىل: أْف ُيصرََّح بادلضاؼ إليو, حنو: جئُتك بعَد الظهر, وقبَل العصر, 

 عِده.وِمن قبِلو, وِمن ب
 الصورة الثانية: أْف حُيذَؼ ادلضاُؼ إليو, ويُنوى ثبوُت لفِظو, حنو قوِؿ الشاعر:

 وِمػػػػػػْن قَػْبػػػػػػِل نَػػػػػػاَدى ُكػػػػػػلُّ َمػػػػػػْوىل قَػرَابَػػػػػػةً 
 

 (ٗ)َفَمػػا َعطََفػػْت َمػػْوىًل َعَليػػِو الَعواِطػػفُ  
 

 أي: وِمن قبِل ذلك.
 وِؿ الشاعر:الصورة الثالثة: أْف حُيذَؼ ادلضاُؼ إليو وال يُنوى شيءٌ, حنو ق

ػػػرَاُب وُكْنػػػُت قَػػػػْببًل   َفَسػػػاَغ يلَ الشَّ
 

 (٘)َأكػػػػػاُد أََغػػػػػصُّ بِادلػػػػػاِء احَلِمػػػػػيمِ  
 

 وقوؿ الشاعر:

                                                           

 .ٜٙ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٙٔٛٔينظر: االرتشاؼ ص  (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٙ, اخلزانة ٗ٘ٔ/ٖ, أوضح ادلسالك ٚٔٛينظر: توضيح ادلقاصد ص  (ٖ)
 على نسبة. البيت من الطويل, ومل أعثر لو (ٗ)

, شرح ٖٕٗ/ٕ, اذلمع ٗ٘ٔ/ٖ, أوضح ادلسالك ٕٛٗ/ٖوىو من شواىد: شرح التسهيل 
 .ٙٓٗ/ٕاألمشوين 

 يعرب. , ونسبو العيٍت لعبداهللٕٙٗ/ٔالبيت من الوافر, وىو ليزيد بن الصعق يف اخلزانة  (٘)
 . ٙٓٗ/ٖاشية الصباف حبينظر: شرح شواىد العيٍت 

 .بِادلاِء الُفرَاتِ  َأَكاُد أَُغصُّ  ويُروى عجزُه:
, شرح الكافية ٕٚٗ/ٖ, شرح التسهيل ٕٖٓ/ٕوىو من شواىد: معاين القرآف للفراء 

 .ٙٓٗ/ٕ, شرح األمشوين ٜٖٔ, شرح الشذور ص ٛٙٔ/ٕ
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 َوحَنْػػػػػُن قَػتَػْلنػػػػػا اأُلْسػػػػػَد ُأْسػػػػػَد َشػػػػػُنوِءةٍ 
 

ٍة مَخْػػػرا   (ٔ)َفَمػػػا َشػػػرِبُوا بَػْعػػػًدا َعلَػػػى لَػػػذَّ
 

 وىذه الصوُر الثبلثُة ادلتقدمة تُعَرب فيها )قبل( و)بعد(.
 جسُّأمَّا الصورة الرابعة: فهي أْف حُيَذَؼ ادلضاُؼ ويُنَوى معناه, حنو قولِو تعاىل: 

 , وىذه الصورُة ىي اليت تُبٌت فيها )قبل( و)بعد(.(ٕ)َّخص حص مس خس  حس
وعلُة الرماين يف بنائها ىي أفَّ ادلضاَؼ وادلضاَؼ إليو كالكلمة الواحدة, فلمَّا 

و حذؼ جزء من الكلمة, وبقي جزء, وىذا ُحذؼ ادلضاُؼ إليو وبقي ادلضاؼ, كأن
 اجلزء ادلتبقي ال يستحق اإلعراب.

إال أفَّ الرماين مل ُيِشر إىل تضمُِّن معٌت ادلضاِؼ إليو, وكاف اأَلوىل بو أْف يذكرَه يف 
التعليل ربرُّزًا من الوجهُت اآلخرين اللََّذين يُعرب فيهما )قبل( و)بعد(, ومها: حذُؼ 

ظو, وحذفُو دوف إرادة لفظو ومعناه, وألنَّو ال بُدَّ من توفُِّر شرطُت يف ادلضاؼ مع إرادة لف
 . (ٖ)بناء )قبل( و)بعد( ومها: حذُؼ ادلضاؼ إليو, وتضمُِّن معناه

النحويُت: كالسَتايف, وأيب الربكات ابن األنباري, من وشلَّن علَّل ّٔذا التعليل عدٌد 
يعيش علَّبل بعلٍَّة مركبٍة, وىي علُة احلذِؼ, مع علة , إالَّ أفَّ السَتايف وابُن (ٗ)وابِن يعيش
 التضمُت. 

وأمَّا )قبل( و)بعد( فإفَّ أصلهما يف الكبلـ أف تكونا مضافتُت, »قاؿ السَتايف: 
وكذلك حقَّهما يف معنامها, جئتك قبَل يوـِ اجلمعة, وبعَد يوـٍ التقينا فيو, فُحذؼ ما 

ب, فصارا دبنزلِة بعِض االسم, ألفَّ ادلضاَؼ وادلضاَؼ ُأضيفتا إليو, واكُتفي دبعرفة ادلخاطَ 
إليو كشيٍء واحد, فلمَّا بقي ادلضاُؼ دوف ادلضاِؼ إليو, وتضمََّن معٌت اإلضافة وجب 

                                                           

 .ٕٖٔ/ٕالبيت من الطويل, ونسبو الفراء إىل بعض بٍت عقيل. ينظر: معاين القرآف  (ٔ)
, ٚٓٗ/ٕ, شرح األمشوين ٛ٘ٔ/ٖدلسالك , أوضح اٛٙٔ/ٕوىو من شواىد: شرح الكافية 

 . ٔٓ٘/ٙاخلزانة 
 .ٛ٘ٔ/ٚ, وىي قراءة اجلمهور. ينظر: البحر احمليط ٗسورة الرـو اآلية  (ٕ)
 .ٖٛٔ/ٗينظر: ادلقاصد الشافية  (ٖ)
 .ٚٙ/ٗ, شرح ادلفصل ٖٔ, أسرار العربية ص ٚٙ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٗ)
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 .(ٔ)«أف يُبٌت؛ ألفَّ بعَض االسِم مبٍتّّ 
فلمَّا ُحذفت ما ُأضيفت إليو مع إرادتو, واكُتِفي دبعرفة »وقاؿ ابُن يعيش: 

كرِه, وُفِهم منها بعد احلذؼ ما كاف مفهوًما منها قبل احلذؼ, صارت ادلخاطب عن ذ 
دبنزلة بعِض االسم, ألفَّ ادلضاَؼ وادلضاَؼ إليو كالشَّيِء الواحد, وبعُض االسِم مبٍتّّ ال 

 .(ٕ)«يستحقُّ اإلعراب
ويف نظري أفَّ اعتبلَؿ السَتايف, وابِن يعيش أدؽُّ وأكمُل من اعتبلؿ الرماين وابن 

باري؛ ألفَّ رلرََّد احلذِؼ ال يكفي لبناء )قبل( و)بعد(, بل ُيشًتط فيو أمراف: ومها: األن
 احلذُؼ, وتضمُُت معٌت احملذوؼ.

, وإْف  (ٖ)وىناؾ من النحويُت َمن اعتلَّ بعلة التضمُت كالفراِء, وادلربِد, وابِن احلاجب
ما أرادا التضمُت, من كبلمهما أهن كاف الفراُء, وادلربُد مل يصرّْحا ّٔذه العلة, إال أنَّو يُفهم

القراءُة بالرفع بغَت تنوين؛ ألهنما يف  َّخص حص مس خس  حس جس ُّٱوقولو: »قاؿ الفراء: 
ادلعٌت يُراد ّٔما اإلضافُة إىل شيٍء ال زلالَة, فلمَّا أدَّتا عن معٌت ما ُأضيفتا إليو, ومُسوىا 

, ويقصُد (ٗ)«شلَّا ُأضيفتا إليو بالرفع, ومها سلفوضتاف؛ ليكوَف الرفُع دليبًل على ما سقط
 الفراُء بالرفع أي: البناءُ على الضم.  

فإذا ُحِذفت منها, وبقيت نيَّاهُتا فيها, كانت سلالفًة للباب معرَّفًة »وقاؿ ادلربد:  
بغَت إضافة, فُصرِفت عن وجوىها, وكاف زللُّها من الكبلـ أْف يكوف نصًبا أو خفًضا, 

ا أُلزمت الضمَّ, وكاف ذلك دليبًل على ربويِلها, وأفَّ موضَعها فلمَّا أُزيلت عن مواضعه
 .  (٘)«معرفةٌ 

علُة بناء ىذه »يف حُت صرَّح ابُن احلاجب بعلِة تضمُِّن معٌت احلرؼ, فقاؿ: 

                                                           

 .ٚٙ/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٙٛ/ٗشرح ادلفصل  (ٕ)
 .ٛٓ٘/ٕ, اإليضاح يف شرح ادلفصل ٗٚٔ/ٖ, ادلقتضب ٜٖٔ/ٕينظر: معاين القرآف  (ٖ)
 .ٜٖٔ/ٕمعاين القرآف  (ٗ)
 .ٗٚٔ/ٖادلقتضب  (٘)
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 .(ٔ)«الظروؼ تضمُّنها معٌت احلرؼ, لتضمُِّنها معٌت ادلضاِؼ إليو
ا تُعدُّ مركبًَّة, ألنَّو ال تضمَُّن وىذه العلة وإف كانت يف ظاىرىا علٌة بسيطة إال أهن

 دوف حذٍؼ.
النحويُت إىل أفَّ العلة يف بناء )قبل( و)بعد( ىي مشأُّتهما  من وذىب كثَتٌ 

للحرؼ, واختلفوا يف ربديد نوع ىذه ادلشأّة, فمنهم َمن مجع بُت شبهي اللفظ وادلعٌت 
ـُ التمكُّن, أمَّا وجُو  , ووجُو الشبِو عند سيبويو يف اللفظِ (ٕ)كسيبويو وابن مالك ىو عد

فأمَّا ما كاف غايًة حنو: )قبُل( و)بعُد( » عٌت فهو يف إّٔامها, قاؿ سيبويو:شبهها يف ادل
وحيث فإهنم حيركونو بالضمة, وقد قاؿ بعُضهم: حيَث, شبَّهوه بأيَن, ويدلُّك على أفَّ 

يكوف فيهما مضافُت, ال  )قبُل( و)بعُد( غَُت متمكَّْنُت أنَّو ال يكوف فيهما مفردين ما
تقوؿ: قبُل, وأنت تريد أْف تبٍَت عليها كبلًما, وال تقوؿ: ىذا قبُل, كما تقوؿ: ىذا قبل 
العتمة, فلمَّا كانت ال سُبكَّن, وكانت تقع على كلّْ حُت, ُشبّْهت باألصوات, وىْل, 

 .     (ٖ)«وبْل, ألهنا ليست متمكّْنة
 : (ٗ)و)بعُد( أشبهت احلروَؼ يف ثبلثة أشياء أمَّا ابُن مالك فَتى بأفَّ )قبُل(

الشيء األوؿ: مجوُد اللفظ, وىو شبٌو لفظي, ألهنما ال يُثنَّياف, وال جُيمعاف, وال 
 يُنعتاف, وال خُيرب عنهما, وال يُنسب إليهما, وال ُيضاؼ.

 والشيء الثاين: وىو شبٌو معنوي, حيث شأّت احلرَؼ يف االفتقار دلا يُبُتّْ معناىا.
لفظ ما بعدىا,  والشيء الثالث: وىو كذلك شبٌو معنوي, وىو االستغناُء ّٔا عن

حبروؼ اجلواب, نعم, وأجل, وبلى, وذلك أفَّ )قبل( و)بعد( إذا  وىذا الشبو خاصٌ 
ُقِطعت عن اإلضافة, ونُِوَي معٌت ادلضاِؼ إليو دوف لفِظو, شأّت حروَؼ اجلواب يف 

 االستغناء ّٔا عن لفظ ما بعدىا.

                                                           

 .ٛٓ٘/ٕاإليضاح يف شرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖ, شرح التسهيل ٕٙٛ/ٖينظر: الكتاب  (ٕ)
 .ٕٙٛ/ٖالكتاب  (ٖ)
 .ٕٙٗ, ٖٕٗ/ٖينظر: شرح التسهيل  (ٗ)
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ومنهم َمن شبَّو )قبل( و)بعد( باحلرِؼ يف اللّْفظ دوف ادلعٌت, كابن الشجري, حيث 
شبَّو )قبل( و)بعد( باحلرؼ يف عدـ التمكُّن, ألهنما يف حاؿ اإلضافة ناقصتا التمكن, 
لقصورىا عن حالة الرفع, فلما ُحذؼ ادلضاؼ إليو منهما بُنيا؛ ألنو ليس بعد نقص 

 .(ٔ)قاؿ التمكُّن إال البناء, كما
, حيث ذىبا (ٕ)ومنهم َمن شبههما باحلرؼ يف ادلعٌت فقط, كابن بابشاذ, والرضي

 إىل أفَّ )قبل( و)بعد( أشبهتا احلرَؼ من جهة ادلعٌت, وىو االفتقاُر إىل ما يدؿُّ عليو.       
والذي يظهر يل أفَّ مجيع االعتبلالت السابقة اليت اعتلَّ ّٔا النحويوف يف بناء )قبل( 
و)بعد( ىي اعتبلالٌت صحيحة, وحاصل ىذه العلل ىو الشبُو باحلرؼ, ألفَّ عليت 
احلذِؼ والتضمُِت كبلمها يرجع إىل شبِو احلرؼ, فاحلذُؼ أشبَو احلرَؼ من جهِة 

 ن جهة االستغناء.االفتقار, والتضمُُت أشبَهو م
وكلُّ علٍة من ىذه العلل ادلتقدمة تُعدُّ سبًبا كافًيا للبناء, إالَّ ما ذكره الرماين, وابُن 
األنباري, حيث اكتفيا بعلة احلذؼ, وكاف اأَلوىل ّٔما كما تقدَّـ أف حيًتزا بالتضمُت 

ومها: حذؼ ادلضاؼ عن باقي الصوِر ادلوجبِة لئلعراب, ألنَّو ال بُدَّ من توفُِّر الشرطُت 
, كما مرَّ سابًقا (ٖ)إليو, وتضمُّن معناه, ولو زبلَّف أحُد ىذين الشرطُت لوجب اإلعراب

 يف الصور ادلوجبة لئلعراب. 
واعتلَّ الرماين لبناء )قبل( و)بعد( على الضمّْ لِئبلَّ تلتبس حركُة اإلعراِب حبركِة 

ة, حنو: جئُتو قبَلك, وجئُتو من قبِلك, البناء, ألفَّ النصَب واجلرَّ يدخلهما حاؿ اإلضاف
أمَّا الرفُع فبل يدخلهما, ولو بُِنيا على الفتح, أو الكسر, اللتبسْت حركُة اإلعراب حبركة 

 البناء, فبُِنيا على حركٍة مل تكن ذلما حاَؿ اإلعراب, وىي الضمة.
كالسَتايف َمن , ومن النحويُت  (ٗ)وىذه العلُة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين ىي علة اجلمهور

اعتلَّ للبناء على الضم بعلة مركبة, حيث اعتل بالعلة السابقة وأضاؼ إليها علتُت 
                                                           

 .ٖٕٚ/ٔنظر: أمايل ابن الشجري ي (ٔ)
 .ٛٙٔ/ٕ, شرح الكافية ٜٕٗينظر: شرح ادلقدمة احملسبة ص  (ٕ)
 .ٖٛٔ/ٗينظر: ادلقاصد الشافية  (ٖ)
 . ٚٙ/ٗ, شرح ادلفصل ٖٔ, أسرار العربية ص ٚٔٔينظر: ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ ص  (ٗ)
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 : (ٔ)ُأخريُت ومها
علُة ِعَوٍض من احملذوؼ, وىو ادلضاؼ إليو, حيث أُعِطيت أقوى احلركاِت عوًضا 

فَّ ادلنادى ادلفرد عن احملذوؼ, والعلة الثانية: علُة تشبيٍو بادلنادى ادلفرد, والشَّبو بينهما أ
مىت ُنكّْر, أو ُأضيف أُعِرب, حنو: )يا راكًبا(, و)يا عبَد اهلل(, وإذا أُفرد ُبٍت على الضمّْ, 
وكذلك )قبُل( و)بعُد( إذا ُأضيفا أو ُنكّْرا أُعربا, وإذا أُفردا غَت نكرتُت بُِنيا, فلمَّا أشبها 

 ى ادلفرد.ادلنادى ادلفرَد بُِنيا على الضمّْ كما يُبٌت ادلناد
 اللتُت أضافهما ويف رأيي أنو وإف كاف اعتبلُؿ الرماين واجلمهور يُغٍت عن العلتُت  

 فَّ علَة الِعوض عن احملذوؼ ال تقلُّ أمهيًة عنها, وذلك ألمرين:إفالسَتايف, 
األمر األوؿ: أهنا مطَّردٌة يف كلّْ اسٍم مبٍتٍّ ُحِذؼ منو ما يتمُّْمو, حنو: حيُث وأوَُّؿ, 

, فهذه األمساء تُبٌَت على الضمّْ, وكلُّها قد ُحذؼ منها إمَّا ادلضاُؼ (ٕ), وغَُت, وأيُّ وعلُ 
إليو, أو صدُر الصلة, أو أفَّ إضافَتها إىل اجلملة كبل إضافة, فكأفَّ ادلضاَؼ إليو 

 . (ٖ)زلذوؼ, كما يف )حيُث(
و الكسر, وفيو واألمر الثاين: أنو ال يوجد يف ادلبنيَّات اسٌم ُبٍت على الفتح, أ

 زلذوؼ.
وىذاف األمراف يقويّْاف اعتبلَؿ السَتايف بأفَّ العوَض عن احملذوؼ أحُد ِعلِل البناِء 

 على الضمَّة يف )قبل(, و)بعُد(.
  

 
   

 

                                                           

 .ٛٙ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٖٚٔينظر: شرح الشذور ص  (ٕ)
 .ٛٙٔ/ٕ, شرح الكافية ٜٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)
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  :املبحث السادس:املبحث السادس  

 علة بهاء املركبات

 نص المسألة:
أوجٍو: البناِء, ومنِع  الذي جيوُز يف األمساِء ادلركَّبِة إجراُؤىا على ثبلثةِ »قاؿ الرماين: 

 الصَّرؼ, واإلضافِة, حِبَسِب العلِل اليت تقتضي لكلّْ ضرٍب منها احلكَم.
 فما كاف فيو معٌت احلرِؼ وجَب لو البناُء ذلذه العلة.

وما اتصل الثاين فيو باألوَّؿ بعد سباِمو كاتصاِؿ ىاِء التأنيث, وجَب لو منُع الصَّرِؼ 
 ين فيو باألوَّؿ اختصاَص ادلعرِّْؼ لو وجَب لو اإلضافُة.يف ادلعرفة, وما اختصَّ الثا

وال جيوز أف يكوَف مجيُعها على البناء ِمن أجِل أنَّو ال يُبٌت إال ما فيو معٌت احلرؼ 
 .      (ٔ)«من وجٍو يقتضي البناء

 اعتالل الرماني:
, وىي:  إمَّا البناُء, وإمَّا يرى الرماين أفَّ األمساَء ادلركبَة ال زبرج عن أحِد ثبلثة أحكاـِ

ادلنُع من الصَّرؼ, وإمَّا اإلضافُة, فأمَّا الِقسم الذي يتضمَّن تركيُبو معٌت احلرؼ, حنو: 
)مخسَة عشَر(, فحكُمو البناء؛ وذلك لعلِة تضمُِّن معٌت احلرؼ وىو الواو, ألفَّ معناه: 

 ما تضمََّن معٌت احلرؼ.مخسٌة وعشرٌة, ورأى الرماين أنو ال يُبٌت من األمساء ادلركبة إال 
 المناقشة والموازنة: 

, (ٕ)ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن ادلركَّبات, وىي كلُّ ما تركَّب من كلمتُت
 وقسَّم ىذه ادلركبات إىل ثبلثة أقساـ:

ال على جهِة -القسم األوؿ: ادلركَّب ادلزجي: وىو ما رُكّْب من كلمتُت امتزَجَتا 
كالكلمة الواحدة, فنُػزّْلت ثانيُتهما منزلَة تاء التأنيث شلَّا قبلها, من   حىتَّ صارَتَا -اإلضافة

                                                           

 .ٜٗٓٔ, ٚٗٓٔ-ٙٗٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ٔ)
 .ٜٕٔ/ٕينظر: الكافية بشرح الرضي  (ٕ)
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, قاؿ (ٔ)ِجهة أفَّ اإلعراَب والبناَء يكوف على آِخرىا, أمَّا آِخُر اأُلوىل فيلـز حالًة واحدة
ُمزِج االمساف وصارَا امسًا واحًدا بإزاِء حقيقة, ومل ينفرد »ابُن يعيش عن ىذا ادلركَّب: 

, (ٕ)«لثاين بشيٍء من معناه, فكاف كادلفرِد غَت ادلركَّباالسم ا , وِمن أمثلتو: بَػْعَلَبكُّ
وَحْضَرَمْوُت, وَمْعِد يَكِرُب, وحكُم ىذا ادلركَّب كما ذكر الرماين ىو أْف يُعرَب إعراَب 

, حنو: ىذه (ٖ)ادلمنوع من الصرؼ, لعلَّيَت العلمية والًتكيب, وىو ادلشهور يف إعراِبو
, وىذا َمْعِد يَكِرُب, ورأيُت َمْعِد بَػْعَلبَ  , وخرجُت من بَػْعَلَبكَّ , ودخلُت على بَػْعَلَبكَّ كُّ

 يَكِرَب, ومررُت دبَْعِد يَكِرَب.
 :(ٗ)وفيو لغتاف ُأخرياف للعرب

إحدامُها: معاملُتو معاملَة ادلركَِّب اإلضايف, فتظهُر عبلماُت اإلعراب على آِخِر 
ه اجلرُّ باإلضافة كَّن, وتُقدَّر مجيُع احلركات عليها, ويلـز آِخرَ الصَّدر, ما مل يكن ياء فتس

كأيّْ مضاٍؼ إليو, وعلى ىذه اللُّغة ال   -إف مل يكن فيو ما دينع ذلك-مع الصَّرؼ 
ُتوصل الكلمُة األوىل بالكلمِة الثانيِة حُت الكتابة كأيّْ مركب إضايف, فنقوؿ: ىذه بَػْعُل 

, , ودخلُت بَػْعَل َبكٍّ , وىذا َمْعِدي َكِرٍب, ومررت دبَْعِدي   َبكٍّ وخرجُت ِمن بَػْعِل َبكٍّ
 َكِرٍب, بصرؼ )َكِرب( ومنعو.

اللُّغُة الثانية: معاملُتو معاملَة ادلركَّب العددي, فيُبٌت اجلزآِف على الفتح يف كلّْ حاؿ, 
 سُّكوف.ـز اللتيَكِرَب", و"قَايل َقبَل", ف ما مل يكن صدرُه سلتوًما بياء كػ "َمْعدِ 

وُيستثٌت من ىذا ادلركب ما كاف سلتوًما بكلمة "َوْيو", فإنو يُبٌت على الكسر؛ 
, خبلفًا للجرمي الذي جييز إعرابَو إعراَب ما ال (٘)اللتقاء الساكنُت, وينوَّف إذا ُنكّْر

                                                           

 .ٕٙٔ/ٔ, أوضح ادلسالك ٕٗٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٗشرح ادلفصل  (ٕ)
, ٕٖٔصرؼ وما ال ينصرؼ ص , ما ينٖٕ-ٕٓ/ٗ, ادلقتضب ٜٙٔ/ٖينظر: الكتاب  (ٖ)

 .ٕٜ/ٕاألصوؿ 
 ادلراجع السابقة. (ٗ)
, ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ ص ٕٛٔ-ٔٛٔ/ٖ, ادلقتضب ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٖينظر: الكتاب  (٘)

ٖٔٓ. 
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 .(ٔ)ينصرؼ للعلميَّة والًتكيب
ٍؼ ومضاٍؼ إليو, مثل: والِقسُم الثاين: ادلركَُّب اإلضايف: وىو ما رُكَّْب من ُمضا

, وحكُم ىذا الِقسم كما ذكر الرماين ىو اإلضافة, وىذين (ٕ)عبِد اهلِل, وأيب بكرٍ 
 الِقسمُت اللَذين ذكرمها الرماين خيتصَّاف باألعبلـ.

أمَّا الِقسُم الثالث الذي ذكره الرماين: فهو األمساُء ادلركبُة اليت ليست بأعبلـ, 
 وتشمل اآليت: 
ُب العددي: وىو كلُّ عددين رُكّْبا من العشرِة والنػَّيّْف, وبينهما حرُؼ أواًل: ادلركَّ 

 -عدا )اثٍت عشر(-ن )أحَد عشَر( إىل )تسعَة عشَر( عطٍف ُمقدَّر, ويشمل األعداَد م
 .(ٖ)وما صيغ من تلك األعداد على وزف فاعل من )احلادي عشر( إىل )التاسع عشر(

روؼ استعملْتها العرب مركَّبًة, كػ "بَُت بَُت", ثانًيا: الظُّروُؼ ادلركَّبة: وىي ظ
و"صباَح مساَء", و"يوـَ يوـَ", و"حَُت حَُت", تقوُؿ: سقَط بَُت بَُت؛ أي: بَُت احليّْ 
وادليِت, أو بُت ىذا وذاؾ, وآتيك صباَح مساَء, ويوـَ يوـَ, وحَُت حَُت, أي: كلَّ صباٍح 

, وَكلَّ حُتٍ   .(ٗ)ومساٍء, وكلَّ يوـٍ
 : األحواُؿ ادلركَّبة, وىي نوعاف:ثالثًا

النوُع األوؿ: ما أصُلو العطف, كػ"َشَذَر َمَذَر", و"شغَر بغَر", و"ِخذََع ِمذََع", 
و"َحْيَث بَػْيَث", و"بَػْيَت بَػْيَت", و"َكفََّة َكفََّة", و"َصْحَرَة حَبَْرَة", تقوؿ: تفرَّقوا شغَر بغَر, 

ن متفرّْقُت, وتركُتهم حيَث بيَث؛ أي: متفرّْقُت وشذَر مذَر, وِخذََع ِمذََع؛ أي: منتشري
ضائعُت, وتقوؿ: ىو جاري بيَت بيَت؛ أي: مبلصًقا, ولقيتو َكفََّة َكفََّة؛ أي: مواجهًة, 

 .(٘)وأخربتُو َصْحَرَة حَبَْرَة؛ أي: كاشًفا للخرب

                                                           

 . ٕٛٔ/ٔ, ادلساعد ٖٕٔ, شرح الشذور ص ٜٗٙينظر رأي اجلرمي يف: االرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ٖٜٙينظر: االرتشاؼ ص  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)
 .ٗٗٔ/ٕ, شرح الكافية ٛٔٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕ, شرح الكافية ٚٔٔ/ٗينظر: شرح ادلفصل  (٘)
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 النوُع الثاين: ما أصُلو اإلضافة, كػ"باِدي َبَدا", و"أَْيِدي َسبأ".
رماين ِذكَر ادلركَِّب اإلسنادي وىو ما رُكّْب ِمن ُمسَنٍد وُمسَنٍد إليو, سواَء وأغفَل ال

كاف ادلسَنُد امسًا أـ فعبلً, فهو َعَلٌم منقوٌؿ من مجلٍة امسيَّة أو فعلية؛ ولذلك مسَّاه أ
", وادلنقوُؿ عن العرب التَّسميُة باجلمِل الفعليَّة كػ)شاَب  بعُضهم: "ادلركََّب اجُلْمِليَّ

, ولعلَّ السَّبَب يف إغفاِؿ الرماين ذكر ىذا النوع (ٔ)ْرناىا(, و)تأبَّط شرِّا(, و)بَرَؽ حَنْرُه(قػَ 
 .(ٕ)ىو أفَّ اجلملَة تُعرُب كما ىي على احلكاية

وموضُع احلديث يف ىذه ادلسألة ىو النوُع الثالث من ىذه ادلركبات, وىي اليت علَّل 
يف بنائِها ىو تضمُّنها معٌت احلرؼ, وىو واُو الرماين لبنائها, حيث ذكر أفَّ العلة 

فأمَّا )مخسَة عشَر( فُبٍت ألفَّ فيو معٌت احلرؼ, إذ معناه: مخسٌة »العطف, قاؿ الرماين: 
وعشرٌة, وُبٍت على احلركة ألفَّ لو أصٌل يف التمكُِّن ُيستعمل, وُبٍت على الفتحِة ألفَّ حالَو 

 . (ٖ)«يف الًتكيب يقتضي التخفيفَ 
الرماين ىذا النوع من ادلركبَّات على )مخسَة عشَر(, لتضمُِّنها معٌت احلرؼ,  وقاس

وأمَّا », قاؿ سيبويو: (ٗ)وىذا االعتبلؿ الذي ذكره الرماين ىو اعتبلُؿ سيبويِو واجلمهور
)مخسَة عشَر( وأخواهُتا, و)حادي عشَر( وأخواهُتا, فهما شيئاف جعبل شيًئا واحًدا, وإمنا 

 .(٘)«َر(: مخسٌة وعشرٌة, ولكنهم جعلوه دبنزلِة حرٍؼ واحدٍ أصُل )مخسَة عش
 وشلَّا قاسو الرماين على مخسَة عشَر: )َماَرَسْرِجَس(, كما يف بيِت جرير:

 (ٙ)فَػُقْلػػػُتْم َماَرَسػػػْرِجَس اَل ِقتػػػااَل   َلِقيػػػػػػُتْم بِػػػػػػػاجلَْزِيَرِة َخْيػػػػػػػَل قَػػػػػػػػْيسٍ 
                                                           

 .ٖٖٕ/ٔ, اذلمع ٕٗٔ/ٔينظر: أوضح ادلسالك  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ, أوضح ادلسالك ٖٓٔ/ٕينظر: شرح الكافية  (ٕ)
 .ٜٗٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ٖ)
, شرح ٖٙٔ, ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ ص ٜٕ/ٗ, ادلقتضب ٜٕٚ/ٖتاب ينظر: الك (ٗ)

 .ٖ٘ٔ/ٕ, شرح الكافية ٛٔ٘, اإليضاح يف شرح ادلفصل ص ٗٙ/ٗالسَتايف 
 .ٜٕٚ/ٖالكتاب  (٘)
 .ٓ٘ٚ/ٕالبيت من الوافر وىو جلرير, يف ديوانو  (ٙ)

لباب , تنقيح األٖٙ/ٗ, شرح السَتايف ٖٕ/ٗ, ادلقتضب ٜٕٙ/ٖوىو من شواىد: الكتاب 
= 
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تشبيو؛ ألنَّو أعجميّّ, يتوجُّو احلكُم فبناُه بناَء )مخسَة عشَر( على ال»قاؿ الرماين: 
 .(ٔ)«فيو حبسب التشبيو

فالرماين يرى ببناء )َماَرَسْرِجَس( لعلة ادلشأّة خبمسَة عشَر, وىو خبلؼ ما ذىب 
 :(ٕ)إليو سيبويو واجلمهور, حيث ذىبوا إىل أفَّ )َماَرَسْرِجَس( جيوز فيو وجهاف

ومنُعو من الصرؼ؛ الجتماِع العلميِة الوجُو األوؿ: إضافُة األوَّؿ إىل الثاين,  
 والعجمة فيو.

والوجُو الثاين: أف جُيعل امسًا واحًدا فَُتفُع آخرُه, لكنَّو ال ُيصرؼ؛ الجتماع العلمية 
والًتكيب فيو, وذكر ادلربد أف ىذا الوجو ىو األجود فيو؛ ألنو ال يوجد فيو أحُد معاين 

وإمنا صُلحت فيو اإلضافُة على بُعٍد؛  -الكل وىي التملُُّك وإضافُة اجلزء إىل-اإلضافة 
 .      (ٖ)ألنَّو يف وزف ادلضاؼ, حيث ُضمَّ اسٌم إىل اسٍم كما يُفعل يف اإلضافة

مع أفَّ الرماين ذكر قبل ىذا ادلوضع أفَّ )َماَرَسْرِجَس( جيوز فيو الوجهاف السابقاف, 
 .  (ٗ)ومها: منع الصرؼ, واإلضافة, مثل حضرموت وبعلبك

ل يكوف البناء وجًها ثالثًا أضافو الرماين؟ أو أنَّو سهو منو؟ خصوًصا وأفَّ الرماين فه
 اعتلَّ لبنائو بالقياس على )مخسَة عشَر(, وكلُّ حكٍم معلٍَّل زلاٌؿ أف يكوَف سهًوا.

أمَّا قياس )َماَرَسْرِجَس( على )مخسَة عشَر( فليس لو وجٌو كما يظهر يل؛ ألنَّو ليس 

                                                                 
= 

 .٘ٙ/ٔ, شرح ادلفصل ٖٙٚص 
و)َماَرَسْرِجَس(: اسم بالسريانية يطلق على كبَت النصارى, قيل: إنو لقب لبٍت تغلب, يُراد بو 

)مور(, اللساف  ٕٓٛ/ٕنفيهم عن العرب, وقيل إنو موضع بالعجم. ينظر: الصحاح 
  )مور(. ٜٚٗ/ٚ)سرجس(, تاج العروس  ٜٗٛٔ/ٖ

 .ٛٗٓٔإبراىيم آؿ موسى ص  شرح الرماين بتحقيق: د. (ٔ)
, شرح ٖٙٚ, تنقيح األلباب ص ٖٙ/ٗ, شرح السَتايف ٖٕ/ٗ, ادلقتضب ٜٕٙ/ٖينظر:  (ٕ)

 .٘ٙ/ٔادلفصل 
 .ٕٗ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٖ)
 .ٚٗٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ٗ)
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عٌت احلرؼ, وإذا فُقدت العلُة وجب أْف يُفقَد احلكُم, حىت ال حيصل زبلُُّف فيو تضمُُّن م
 .(ٔ)العكس, الذي يُعدُّ ِمن قوادِح العلَّة

 ػواستثٌت الرماين من ىذه ادلركَّبات )اثٌت عشر(, ورأى أفَّ األصل فيها البناُء ك
ُعِرض يف )اثنا( ما  وعلُة بنائو كعلَِّتو يف )مخسَة عشَر(, وإمنا»)مخسَة عشَر(, فقاؿ: 

, ويقصد الرماين أفَّ حقَّ )اثٍت عشر( البناء, (ٕ)«يوجب اإلعراب ومل يُعرض يف عشر
لوجود علَِّتو وىي تضمُُّن احلرؼ, إال أنَّو عارَض البناَء ما يوجُب اإلعراَب, ومل يُفسّْر 

د الرماين قصَده دبوجب اإلعراب, فهل كاف يقصد بو حرؼ اإلعراب, كما ذىب ادلرب 
  .؟ أو أنو يقصُد بو التثنية؟(ٖ)والفارسي

والذي يظهر يل أنَّو يقصد بذلك التثنية, ألفَّ حرَؼ اإلعراب دليُل عليو, وليس 
موجًبا لو, ويُفهم من قوِؿ ادلربد والفارسي أفَّ حرَؼ اإلعراب مانٌع للبناء, وىذا يردُّه 

العلة, وىو ما اعًتض بو الرضيُّ  حنو: يا زيداف, ويا زيدوف, فإنَّو مبٍتّّ مع وجوِد ىذه
 .(ٗ)على القائلُت ّٔذا القوؿ

ا من خصائِص األمساء, ومىت وقعت على  أمَّا التثنيُة فُتعدُّ ُموِجبًة لئلعراب؛ ألهنَّ
االسم ادلبٍت أضعَفْت علَة البناِء فيو, وأبعَدْتو عن شَبِو احلرؼ, كما يف )ىذين(, 

 .(٘)و)اللَذين(
ا امسًا واحًدا على طريقة وكبلـُ الرماين السا بق, يقِضي بأفَّ )اثٍت عشر( قد ُصَتّْ

نو فإوإف كاف صحيًحا يف ادلعٌت,  الًتكيب, ولذلك قاَسو على مخسة عشر, وىذا الكبلـُ 
وأمَّا )اثنا عشر( فبل جيوز أف يضاؼ؛ ألفَّ )عشَر( يف »يناقض ما قبلو, وىو قولو: 

جل أفَّ )اثنُت( ُمعرٌب, فحقَّو أف تلزمو النوُف, أو موضِع النوف, اليت جيب أْف ُتذكَر, من أ

                                                           

 .ٖٖٙينظر: االقًتاح ص  (ٔ)
 .ٚٙٓٔص  شرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى (ٕ)
 .ٛٔٔ/ٖ, التعليقة ٓٙٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٖ)
 .ٜٖٔ/ٕينظر: شرح الكافية  (ٗ)
 .ٖٙ/ٔ, اذلمع ٛ٘ٔ, شرح الشذور ص ٕٛٔ/ٖينظر: شرح ادلفصل  (٘)
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 .(ٔ)«ما يقـو مقامها
ووجُو التناقِض ىو أنَّو يف ىذه العبارة جعل )اثٍت عشر( امسًا واحًدا على طريقة 
ـَ النُّوِف:  اإلفراد, حيث ُجِعلت )عشرة( يف موضع النُّوِف, والدليُل على قياـِ )عشر( مقا

, وىذا ال جيوز, (ثنانكػ )ا, كما ُتضاؼ أخواتُو, ألنو يصَت كعدـُ إضافِة )اثٍت عشر(
ولو ُأِضيفت لوجب حذُؼ )عشر(, كما رُبذؼ النوف, فتقوؿ: اثناؾ, كما تقوؿ: 

 . (ٕ)غبلماؾ, وسيؤدّْي ذلك إىل االلتباس بإضافِة االثنُِت اللَذين ال عشَر ذلما
, كما ال جيتمع البدُؿ وادلبَدُؿ ودليٌل آخُر استدؿَّ بو الفارسي وىو أهنما ال جيتمعاف

 .(ٖ)منو, فبل تقوؿ: اثناف عشر
وكاف اأَلوىل بالرماين أال يقيس )اثٌت عشَر( على )مخسَة عشَر(, ألنو ليس دبنزلتو  

 .(ٗ)كما حكى سيبويو عن اخلليل
وال يَػُردُّ على الرماين كبلـُ الرضي الذي أجاز أف يكوَف اثناف بعد حذِؼ النوف  

عشر؛ ألفَّ نوَف ادلثٌت واجلمِع مل يُػْعَهد حذُفها إالَّ لئلضافة, فصار كأنَّو كادلضاؼ إىل 
؛ ألفَّ ادلعٌت على خبلؼ ذلك, كما قاؿ (٘)مضاٌؼ, والًتكيب اإلضايف ال يُوِجب البناء

 .(ٙ)ابن خروؼ, إذ ادلعٌت: اثناِف وعشرةٌ 
 

  

                                                           

 .ٚٙٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ٔ)
 .ٕٚ/ٗينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
 .ٜٔٔ/ٖينظر: التعليقة  (ٖ)
 .ٖٚٓ/ٖتاب ينظر: الك (ٗ)
 . ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٕينظر: شرح الكافية  (٘)
 .ٖٙٛينظر: تنقيح األلباب ص  (ٙ)
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  :املبحث السابع:املبحث السابع  

 علُة بهاِء املهادى املفرِد املعرفِة

 لمسألة:نص ا
و)يا َحَكُم( مبٍتّّ؛ ألنَّو وقع موقَع الكناية, وذلك أفَّ ادلخاطَب إمنا »قاؿ الرماين: 

خُياَطُب يف كلّْ موضٍع بالكنايِة, إالَّ يف النّْداِء خاصًة, فُبٍِت لوقوِعو موقَع ادلْكٍِتّْ, وكلُّ 
ضمراِت مبٍتّّ, وُبٍِت على احلركِة ألفَّ لو أصبًل 

ُ
 يف التمكُِّن,... وُبٍِت على مْكٍِتٍّ ِمن ادل

الضَّمّْ ألفَّ لو يف حاِؿ اإلعراِب يف النداء إذا قلت: )يا حكَمنا( النصب, ولو الكسُر يف 
 .  (ٔ)«حاؿ اإلضافِة إىل النفس, كقولك: يا حَكِم, فلْم يبَق إالَّ الضَّمُّ 

 اعتالل الرماني:
 أمور: اعتلَّ الرماين يف ىذه ادلسألة بثبلِث علل على ثبلثة

األمُر األوؿ: يف بناِء ادلنادى ادلفرد ادلعرفة, حنو: )يا حَكُم(, وعلَُّتو فيو ىي وقوُعو 
 موقَع الضمَت, فأخذ حكَمو وىو البناء, ألنَّو نائٌب عنو.  

واألمُر الثاين: يف بنائو على احلركة, واعتلَّ لذلك بأفَّ لو أصبًل يف التمكُِّن, أي: 
 اإلعراب. 

لث: يف بنائو على الضمَِّة دوف سواه, واعتلَّ لذلك بتمييزِه عن ادلعرب, واألمُر الثا
ألفَّ الضمَة ال تدخلو يف حاؿ اإلعراب, حيث يكوف منصوبًا بالفتح, وإذا ُأضيف إىل 

 ياء ادلتكلِم جيوُز حذُفها ويُكتَفى بالكسرة.     
 المناقشة والموازنة:

, (ٕ)وف ذلك الدعاء حبروٍؼ سلصوصةالنداُء ىو دعاُء ادلخاطب ليصغي إليك, ويك
 , وبعُضهم أضاؼ )واو( الندبة,(ٖ)ادلشهور منها: )يا(, و)أيا(, و)ىيا(, و)أي(, واذلمزة

                                                           

 . ٕٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
 .ٜٕٚٔ, االرتشاؼ ص ٚٚٔ/ٕينظر: شرح اجلمل  (ٕ)
 .ٜٕٖ/ٔينظر: األصوؿ  (ٖ)
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 .(ٔ)و)آ(, و)آي(
ا ُتستعمُل يف مجيع ضروب النداء, وأهنا  ُـّ ىذا الباب )يا(, والدليُل على ذلك أهنَّ وُأ

 .   (ٕ)تتعُتَّ يف نداء لفظ اجلبللة )اهلل(
, ألنَّو يف تقدير مفعوٍؿ بو بفعل زلذوؼ و  حكُم ادلنادى النصب لفظًا أو زلبلِّ

 .(ٖ)وجوبًا, تقديره: )أنادي(, أو )أدعو(, وىذا مذىب اجلمهور
 :(ٗ)وعلى ىذا األساس فادلنادى ينقسم إىل قسمُت

 القسم األوؿ: معرٌب, وىو ادلنصوب لفظًا, ويشمل ادلواضع اآلتية:
 ىو ادلنادى الذي ُأضيف إىل اسٍم بعده, حنو: يا عبَد اهلل.ادلنادى ادلضاؼ, و .ٔ
ادلنادى الشبيو بادلضاؼ: وىو ما اتَّصل بو شيٌء من سباـ ادلعٌت, كالفاعل, أو ادلفعوؿ .ٕ

بو, أو اجلار وآّرور, أو الظرؼ, حنو: يا كرديًا خُلُقو, ويا طالًعا جببًل, ويا مقيًما يف 
 .البيت, ويا جالًسا ربت الشجرة

ادلنادى النكرة غَت ادلقصودة: وىى اليت بَقِيت بعد النداء على شيوعها, فلم خيرج ّٔا  .ٖ
 قصد ادلنادى إىل التحديد, حنو: يا رجبًل خْذ بيِدي. 

, ويشمل:  أمَّا القسم الثاين: فهو ادلبٍتُّ, وىو ادلنصوب زلبلِّ
 ىنداُت. العلم ادلفرد: حنو: يا زيُد, ويا أمحداف, ويا عليُّوف, ويا.ٔ

ا, 
ً
وإعرابُو: البناُء على ما يُرفُع بو, وىو الضمُّ إْف كاف مفرًدا, أو مجَع مؤنٍَّث سادل

ا.
ً
, والبناُء على الواو إْف كاف مجَع مذكر سادل  والبناُء على األلف إْف كاف مثٌتَّ

النكرة ادلقصودة: وىي اليت يقصدىا النداُء قصًدا, فتكتسب منو التعريَف لتحديِده  .ٕ
ذلا من بُت النكرات, وتكوف مبنيًَّة على ما تُرفع بو يف زللّْ نصٍب, حنو: يا معلُم 

                                                           

 . ٔ٘ٓٔ, توضيح ادلقاصد ص ٜٕٚٔ, االرتشاؼ ص ٚٚٔ/ٕينظر: شرح اجلمل  (ٔ)
 .ٜٛٔ/ٖ, شرح األمشوين ٕٙٓ/ٕينظر: التصريح  (ٕ)
, ٕٕٙ, أسرار العربية ص ٖٖٖ/ٔ, األصوؿ ٕٕٓ/ٗ, ادلقتضب ٕٛٔ/ ٕينظر: الكتاب  (ٖ)

 .ٖ٘ٛ/ٖ, شرح التسهيل ٕٚٔ/ٔشرح ادلفصل 
 . ٕٛ/ٕ, اذلمع ٕٔٔ/ٕ, التصريح ٕٗ٘/٘تنظر أقساـ ادلنادى يف: ادلقاصد الشافية  (ٗ)
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خْذ بيِد التبلميذ, يا مسلماُت اتقَُت اهلَل, ويا حاجَّاِف سبّهبل, يا مهندسوف شيّْدوا 
 البناء.

وكبلـُ الرماين يف ىذه ادلسألة عن علِة بناِء ادلنادى ادلفرد, حنو: يا زيُد, ويا حكُم, 
 وذَكر يف ذلك ثبلَث علل:

العلة األوىل: يف بناء ادلنادى ادلفرد, حنو: )يا َحَكُم(, وعلُتو ىي وقوُعو موقَع 
 الضمَت, فأخذ حكَمو وىو البناء, ألنو نائب عنو.  

 والعلة الثانية: يف بنائو على احلركة, واعتلَّ لذلك بأفَّ لو أصبًل يف اإلعراب. 
ى الضمة دوف سواه, واعتلَّ لذلك بتمييزه عن ادلعرب, والعلة الثالثة: يف بنائو عل

ألفَّ الضمَة ال تدخلو يف حاؿ اإلعراب, حيث يكوف منصوبًا 
 بالفتح, وإذا ُأضيف إىل ياء ادلتكلم جيوز حذُفها وُيكتفى بالكسرة.      

َع ادلبٍت أفَّ السبَب يف بناء ادلنادى ادلفرد ىو وقوُعو موقا العلُة األوىل فَتى الرماين أمَّ 
وىو الضمَت )أنت(, وذلك ألفَّ ادلنادى سلاطٌب, وضمائر ادلخاطب تقع مبنيًَّة يف 
اخلطاب, فلمَّا وقع موقَع ادلبٍتّْ أخذ حكَمو وىو البناء, وتقدير الكبلـ يف )يا زيُد(: يا 

 , والدليُل على أفَّ أصلو )يا أنت( قوُؿ الشاعر:(ٔ)أنت
 أَنْػتَػػػػػػا يَػػػػػػا ُمػػػػػػرَّ يَػػػػػػا بْػػػػػػَن َواقِػػػػػػٍع يَػػػػػػا

 

ـَ جُ أَ    (ٕ)ْعتَػاْنَت الَِّذي طَلَّْقَت َعا
 

)يا أنت(, وىذا دليٌل على أفَّ ادلنادى واقٌع موقَع الضمَت, ولذلك ُبٍِت ػفقد ناداه ب
 لوقوِعو موقَعو, وىذه علُة الرماين يف بناء ادلنادى ادلفرد.

                                                           

, شرح ادلفصل ٕٛ/ٔ, شرح السَتايف ٖٖٖ/ٔ, األصوؿ ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٔ)
ٔ/ٖٔٓ. 

, وينسب لسامل بن دارة يف اخلزانة ٕٙٔالبيت من الرجز, لؤلحوص يف ملحق ديوانو ص  (ٕ)
 ويروى: .ٖٗٔ-ٜٖٔ/ٕ

 يػػػػػػا أقػػػػػػرع بػػػػػػن حػػػػػػابس يػػػػػػا أنتػػػػػػا
 

ـَ جُ أَ    ْعتَػػػانْػػػَت الَّػػػِذي طَلَّْقػػػَت َعػػػا
 

, ٖٙٛ, التبيُت ص ٕٛٚ-ٕٚٚ, اإلنصاؼ ص ٖٛٔ/ٔوىو من شواىد: شرح السَتايف 
 . ٖٓٔ/ٔشرح ادلفصل 
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, والسَتايف, وأيب علي واعتلَّ ّٔذه العلِة كثٌَت من النحويُت, كادلربِد, وابِن السراج
, فكلُّ ىؤالِء يروف أفَّ )يا زيُد( واقٌع (ٔ)الفارسي, وابِن يعيش, وابِن مالك, وادلرادي

 موقَع: يا أنت.
ويصحُّ كذلك أْف يقَع موقَع الضمَِت ادلنصوب )إيَّاؾ(, حيث مسُِع: )يا إياؾ قد  

 .  (ٖ)«وىو القياس», قاؿ ادلرادي: (ٕ)كفيتك(
أيب الربكات ابن األنباري, والرضي, والسيوطي, والصبَّاف, َمن اعتلَّ وِمن النحويُت ك

لبناِء ادلنادى ادلفرد بعلَِّة وقوِعو موقَع الكاؼ اإلمسيِة ادلشأِّة لكاِؼ اخلطاب احلرفية اليت 
 .(ٗ)يف )ذلك(, والتقدير عنده يف )يا زيُد(: يا أدعوؾ

لضمَت, وإمَّا بكاؼ اخلطاب بثبلثِة أمور, ادلنادى ادلفرَد إمَّا با بل الفريقُت شبَّووكِ 
 .(٘)وىي: التعريُف, واإلفراُد, وتضمُُت معٌت اخلطاب

وىاتاف العلتاف مها ادلعتربتاف للمذىب البصري ومن وافقو, كما نقَل ذلك عنهم 
 .(ٙ)بعُض أصحاب كتب اخلبلؼ النحوي, كأيب الربكات ابن األنباري, والعكربي

قوِؿ الثاين كالرضي, والصبَّاف اعًتضوا على القائلُت بالعلة إال أفَّ بعَض أصحاِب ال
األوىل وىي وقوع ادلنادى موقَع الضمَت, وذلك ألفَّ شبَو االسم ادلبٍت ال يوجب 

وإمنا قلنا ذلك دلا تقرر أف االسم ال يبٌت إال دلشأّة احلرؼ », قاؿ الرضي: (ٚ)البناء

                                                           

, اإليضاح العضدي ص ٕٛ/ٔ, شرح السَتايف ٖٖٖ/ٔ, األصوؿ ٕٗٓ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٔ)
 .ٜ٘ٓٔ, توضيح ادلقاصد ص ٜٖٙ/ٖ, شرح التسهيل ٖٓٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٜٕٕ

 .ٖٛٗ/ٕ, ادلساعد ٖ٘ٓٔ, توضيح ادلقاصد ص ٖٛ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
 .ٖ٘ٓٔتوضيح ادلقاصد ص  (ٖ)
, حاشية الصباف ٜٕ/ٕ, اذلمع ٖٓ٘/ٔ, شرح الكافية ٕٕٗينظر: أسرار العربية ص  (ٗ)

ٖ/ٕٖٓ. 
, توضيح ٖٓ٘/ٔ, شرح الكافية ٕٕٚ, أسرار العربية ص ٗٛ/ٔينظر: شرح السَتايف  (٘)

 . ٜ٘ٓٔادلقاصد ص 
 .ٖ٘ٛ, التبيُت ص ٕٚٚينظر: اإلنصاؼ ص  (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٖ, حاشية الصباف ٖٓ٘/ٔح الكافية ينظر: شر  (ٚ)
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 .  (ٔ)«دلبٍتبوجو, أو الفعل, وال يُبٌت دلشأّة االسم ا
 ويُػَردُّ عليهم بعدة أمور, منها:

 أفَّ ادلسموَع يف النداء باألصل ىو الضمَت, كما يف الشاىدين السابقُت.
ومنها أيًضا: القياُس على الضمَت ال ديكن ردُّه لتعدُِّد أوجو الشبو بُت ادلنادى ادلفرد 

 والضمَت.  
, وَفساِؽ, إمنا ومنها كذلك: أفَّ ما جاء على )فَػَعاِؿ( حنو: َفجا ِر, وَحبلِؽ, وَحذاـِ

ُبٍِت دلشأّتو السم األمر )نزاِؿ(, ووجو الشبو بينها وبينو ىو تساويهما يف التعريف 
 .(ٕ)والتأنيث والعدؿ والوزف, وىذا ىو مذىب سيبويو واجلمهور

فإذا كانت ىذه األمساء بنيت دلشأّة )نَزاِؿ( وىو اسم, فكذلك يصح أف يقاؿ إف 
 بناء ادلنادى ادلفرد ىي مشأّة الضمَت, والوقوع موقعو. العلة يف

أدعوؾ( ىي اسٌم يما اعًتضوا عليو, فالكاؼ يف )وكذلك فإف ادلعًتضُت وقعوا ف
 وضمٌَت, وىو ما ذكره السابقوف من شبو الضمَت.

أّما سيبويو فقد اعتلَّ لبناء ادلنادى ادلفرد دبشأّتو لؤلصوات, حيث اختلط 
و كالشيء الواحد, فأشبو )َحْوب( و)َعْدس( وغَتَىا من األصوات بالصوت, وصار مع

اليت تُزَجر ّٔا البهائم, فلمَّا شأّت األصوات وكانت األصوات مبنيًة أخذت حكَمها 
 وىو البناء.

فأمَّا ادلفرُد إذا كاف منادى فكلُّ العرِب ترفُعو بغَِت تنوين, وذلك ألنَّو  »قاؿ سيبويو: 
 .(ٖ)«حذفوه وجعلوه دبنزلِة األصوات حنو: )َحوب( وما أشبَهوكثُػَر يف كبلِمهم, ف

ويُفهم ِمن كبلـِ سيبويو أنو علَّل بعلٍة مركبة وىي كثرُة االستعماؿ, ومشأُّة 
األصوات, إال أفَّ مشأَّة الصوِت ىي العلُة الرئيسٌة عنده, وىو ما جعل بعَض النحويُت 

                                                           

 . ٖٓ٘/ٔشرح الكافية  (ٔ)
 . ٖٙٚ/ٕ, شرح اجلمل البن عصفور ٕٗٚ/ٖينظر: الكتاب  (ٕ)
 .٘ٛٔ/ٕالكتاب  (ٖ)
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, وإْف كاف أكثرُىم يذكر ىذا االعتبلؿ (ٔ)يقتصروف عليها حُت يذكروف اعتبلَؿ  سيبويو
دوف أْف ينسَبو إىل سيبويو, كالسَتايف, وأيب الربكات ابن األنباري, وابن عصفور, 

 .(ٕ)والشاطيب
ولعل سائبًل يسأؿ: أليس ادلنادى ادلضاُؼ, والشبيُو بادلضاِؼ, والنكرُة غَُت 

 ادلقصودة واقعًة موقَع الضمَت, فلماذا مل ُتنَب؟
ذلك: أفَّ ادلنادى ادلضاؼ قد دَخلو فيو ما يرجُّْح جانَب اإلعراب, وىو وجواب 

, وىو كذلك قد خالف الضمََت يف (ٖ)اإلضافُة ادلختصة باألمساء ادلعربة يف الغالب
 .(٘), والشبيَو بادلضاؼ ُأجرِي رلراه(ٗ)اإلفراد

إحلاِؽ التنويِن  وأيًضا فإفَّ ادلنادى جاٍر رلَرى )قبل( و)بعد( يف أهنما يُعرباف حاؿَ 
 .(ٙ)واإلضافِة ّٔما, ويُبنياف إذا مل يكونا فيو

 .     (ٚ)أمَّا ادلفرُد النكرُة فلخروِجها عن شَبِو الضمَت حيث خالفْتو يف التعريف
إىل أفَّ ادلنادى  (ٓٔ), والرّْياشي(ٜ), والزّْيادي(ٛ)وذىب بعض الكوفيُت كالكسائي
, إال أنَّو مفعوٌؿ يف  ادلفرَد معرٌب, وليس لو عامل يعمل فيو الرفَع, أو النَّصَب, أو اجلرَّ

                                                           

 .ٜٛٗ/ٕ, ادلساعد ٜ٘ٓٔينظر: توضيح ادلقاصد ص  (ٔ)
شافية , ادلقاصد الٗٛٔ/ٕ, شرح اجلمل ٕٕٗ, أسرار العربية ص ٖٛ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)

٘/ٕٕٙ . 
 .ٕٕٙ/٘ينظر: ادلقاصد الشافية  (ٖ)
 .ٕٕٙ/٘, ادلقاصد الشافية ٕٕٚ, أسرار العربية ص ٗٛ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٗ)
 .ٕٕٙ/٘ينظر: ادلقاصد الشافية  (٘)
 .ٕٕٙ/٘, ادلقاصد الشافية ٗٛٔ/ٕينظر: شرح اجلمل  (ٙ)
 .ٕٕٚ, أسرار العربية ص ٗٛ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٚ)
, توضيح ادلقاصد ص ٖٕٛٔ, االرتشاؼ ص ٜٖٗ/ٔينظر رأي الكسائي يف: شرح  (ٛ)

 .ٕٚ٘/٘, ادلقاصد الشافية ٓٙٓٔ
 .ٓٙٓٔينظر رأي الزيادي يف: توضيح ادلقاصد ص  (ٜ)
 . ٜٕ/ٕ, اذلمع ٖٕٛٔينظر رأي الرياشي يف: االرتشاؼ ص  (ٓٔ)
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ادلعٌت, واخِتَت لو الرفُع لئبلَّ يلتبس بادلضاؼ إىل ياء ادلتكلم احملذوفة, وال بادلمنوع من 
الصرؼ, فرُِفع بالضمة دوف تنوين؛ للتفريِق بينو وبُت ادلرفوع بعامل, فالضمُة اليت يف 

 .(ٔ)ناء, ونقل ابُن األنباري ىذا الرأَي عن الكوفيُتحنو: )يا زيُد( ىي ضمة إعراب ال ب
وعلُتهم يف إعرابو وامتناِع بنائو ىي أنو ال سبَب فيو للبناء حىت يُبٌت, فبل بُدَّ فيو من 

ِة أمور(ٕ)اإلعراب  :(ٖ), وما ذىب إليو الكوفيوف ظاىُر الضعف لعدَّ
دُّ على ىذا بأَف ادلنادى مفعوٌؿ األمر األوؿ: يف قوذلم: إفَّ ادلنادى ال ُمعِرَب لو, ويُػرَ 

ـَ ىذا العامل  بو لعامٍل زلذوٍؼ وجوبًا, تقديره: أدعو, أو: أنادي, وقامت الياُء مقا
فعملت عمَلو, وىذا رأي اجلمهور, وقد صرَّحوا بأفَّ ادلنادى مفعوٌؿ بو يف ادلعٌت, وىذا 

 إقراٌر منهم بوجود العامل. 
ادى ادلعرََّؼ ادلفرَد مرتفٌع وال رافَع لو, وىذا ربكٌُّم األمر الثاين: يف قوذلم: إفَّ ادلن

. ببل ناصَب, وال رلروٌر ببل جارَّ  زلض, إذ ال يوجد مرفوٌع ببل رافَع, وال منصوب ٌ
ا رُفع ادلنادى بغَِت تنوين للتفريق بينو وبُت ادلرفوع  واألمر الثالث: يف قوذلم: إمنَّ

فإنَّو يُرفع من غَت تنويٍن, وىو صحيح بعامل, وىذا يُبطُلو ادلمنوُع من الصرؼ, 
 اإلعراب.   

أمَّا الفراُء فذىب إىل موافقة البصريُت يف بناء ادلنادى ادلفرد على الضمّْ, إال أنو  
يرى بأنو ليس بفاعٍل, وال مفعوٍؿ, وال مضاؼ إليو, وأفَّ التقدير فيو: )يا زيدا(, 

ػ)قبل( ػت, وُبٍِت على الضمّْ تشبيها بفُحِذفت األلُف زبفيًفا مع إرادهتا فصار كالغايا
و)بعد(, حُت ُحذؼ منهما ادلضاُؼ إليو وأُريَد معناه, أمَّا ادلنادى ادلضاؼ فُفِتح لوقوِع 

 .(ٗ)ادلضاؼ إليو موقَع األلف, يف )يا زيدا(
و رلرََّد دعوى تفتقر إىل دليل, ويبطلو عدُة أموٍر وما ذىب إليو الفراء ال يعدو كون

                                                           

 .ٕ٘ٚينظر: اإلنصاؼ ص  (ٔ)
, ادلقاصد الشافية ٜٖٗ/ٔ, شرح الكافية ٖٗٛ , التبيُت صٕ٘ٚينظر: اإلنصاؼ ص  (ٕ)

٘/ٕ٘ٛ. 
 .ٖٗٛ, التبيُت ص ٕ٘ٚينظر: اإلنصاؼ ص  (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔ, شرح الكافية ٖٗٛ, التبيُت ص ٕ٘ٚينظر رأي الفراء يف: اإلنصاؼ ص  (ٗ)
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 أبرزىا: 
يُء ادلنادى ادلضاؼ منصوبًا, حنو: )يا عبَد عمرو(, مع أنو يفتقر يف باب رل

الصوت, إىل ما يفتقر إليو ادلفرد, فكاف جيب أف يُقاؿ: يا عبُد عمر؛ ألفَّ أصلو: يا عبد 
عمراه, وال يُعتَذر عن ذلك بطوؿ الكلمة, ألفَّ الطوَؿ ال دينع تقريَر الكلمِة على حقّْها, 

 أولو وآخره, ألنو ال فرَؽ يف باب النداء بُت طويِل األمساِء من تقدير الصوت يف
 . (ٔ)وقصَتِىا

وكذلك رليُء ادلنادى الشبيُو بادلضاؼ, وادلفرُد النكرُة منصوبُت, حنو: يا عبَداهلل, 
 .                 (ٕ)ويا رجبًل خْذ بيدي

ة, وعلَّل لذلك بأفَّ أمَّا األمر الثاين الذي اعتلَّ لو الرماين ىو البناء على احلرك
ادلنادى لو أصٌل يف اإلعراب, فوجب أْف دُييَّز عمَّا ُبٍِت, وليس لو أصٌل يف اإلعراب, حنو: 

 )َمن( و)كم( وغَتمِها.
وأمَّا األمر الثالث الذي علَّل لو الرماين فهو اختياُر البناِء على الضمّْ ِمن بُت 

ى ادلعرب, ومها الفتحُة للمضاِؼ وادلشبَِّو احلركات, واعتلَّ لو بالتمييز عن حركيت ادلناد
 بو, والكسرُة للمضاؼ إىل ياء ادلتكلم إذا ُحِذفت.

)قبل( و)بعد( كلّّ من: ادلربد, ػووافق الفراء يف علة ادلشأّة يف البناء على الضم ب
, (ٖ)وابِن السراج, والسَتايف, وأيب الربكات ابن األنباري, وابن يعيش, والرضي, والشاطيب

لك ِمن ِقَبل أفَّ ادلنادى إذا ُأضيف أو ُنكّْر أُعِرب, وإذا أُفرِد ُبٍِت, كما أفَّ )قبل( وذ
فكاف ىذا »و)بعد( تُعرباف مضافتُت ومنكورتُت, وتُبنياف يف غَت ذلك, قاؿ السَّْتايف: 

تشبيًها الزًما وصحيًحا, فلمَّا ُبٍت )قبُل( و)بعُد( على الضمّْ ُجعل ادلنادى ادلفرد  
 .   (ٗ)«كذلك

                                                           

 .ٕٔٛينظر: اإلنصاؼ ص  (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔينظر: شرح الكافية  (ٕ)
, ٕٕ٘, أسرار العربية ص ٖٛ/ٔح السَتايف , شر ٖٖٖ/ٔ, األصوؿ ٕ٘ٓ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٖ)

 .ٕٕٙ/٘, ادلقاصد الشافية ٖٔ٘/ٔ, شرح الكافية ٖٓٔ/ٔشرح ادلفصل 
 .ٖٛ/ٔشرح السَتايف  (ٗ)
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)قبل( و)بعد(, إال أنَّو ديكن القوُؿ ػويف رأيي أفَّ الرماين وإف مل يعتلَّ بعلة ادلشأّة ب
بأفَّ ىذا التشبيَو موجوٌد ضمًنا يف اعتبللو السابق, فهو ال خيتلف عن اعتبللو لبناء 

 )قبل( و)بعد( على الضمّْ. 
 توصَّلت فيها إىل اآليت:وبعد عرِض اعتبلالت النحويُت يف ىذه ادلسألة ومناقشتها 

أوَّاًل: رجحاُف اعتبلؿ الرماين وغَته من النحويُت على ما عداه من اعتبلالت البصريُت, 
وىو أفَّ العلَة يف بناء ادلنادى ادلفرد العلم ىي وقوُعو موقع الضمَت, وترجيحي ذلذا 

 االعتبلؿ ألمرين:
, شلا (ٔ)دين السابقُتأحدمها: رليء السماع يف النداء بالضمَت, كما يف الشاى

 دؿَّ على أفَّ ادلنادى واقٌع موقَع الضمَت.
واآلخر: كثرة القائلُت ّٔذا االعتبلؿ من أئمة النحو: كادلربد, وابن السراج, 

 . (ٕ)والسَتايف, وأيب علي الفارسي, وابن يعيش, وابن مالك, وادلرادي
ِد ادلعرفِة, وذلك لضعف ثانيِّا: ضعُف رأِي الكوفيُت القائل بإعراب ادلنادى ادلفر 

 حجِجهم, وافتقارِىا إىل دليٍل يعضدىا.  
: ضعُف رأِي الفراِء القائِل بالبناء على الضمّْ لتضمُِّن األلف, حنو: يا زيدا, كذلك لثاً ثا

 لعدـِ وجوِد الدليل على دعواه, ولكثرة االعًتاضات عليها.
 

  

      

                                                           

 .ٕٕٖ ينظر ص: (ٔ)
, اإليضاح العضدي ص ٕٛ/ٔ, شرح السَتايف ٖٖٖ/ٔ, األصوؿ ٕٗٓ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٕ)

 .ٜ٘ٓٔوضيح ادلقاصد ص , تٜٖٙ/ٖ, شرح التسهيل ٖٓٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٜٕٕ
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  :املبحث الثامو:املبحث الثامو  

 )يا ابَو عمَّ( (, وعلُة بهاِء )يا ابَو ُأمَّ

 نص المسألة:
ِة االتصاؿ, حىت  وتقوُؿ: )يا ابنَ »قاؿ الرماين:  َـّ(, و)يا ابَن عمَّ(, فتبنيو؛ لشدَّ أ

َـّ( يف منزلِة حرٍؼ يف  صار كاسٍم واحٍد بناَء )مخسَة عشَر(, فصارت النُّوُف يف )يا ابَن أ
يف األوَّؿ حىت صار آخرُه   وسِط االسم, وكذلك )يا ابَن عمَّ(, ودخل االسُم الثاين

كسائر حروفو, فصار احلرُؼ األخَُت دبنزلة حرٍؼ يف وسِط الكلمة, كما صار النُّوُف من 
)ابن( ّٔذه ادلنزلة, وجَريَا رلرًى واحًدا؛ وإمنا ذلك لكثرِة االستعماؿ, حىت صارا دبنزلِة 

 اسٍم واحٍد.
َـّ( وال جيوز: )يا ابَن أَب(؛ ألنَّ  و مل يكثْر تلك الكثرَة حىت يصََت وجيوز: )يا ابَن أ

دبنزلِة اسٍم واحٍد, وكذلك جيوز: )يا ابَن عمَّ( وال جيوز: )يا ابَن أَخ(؛ ألنَّو مل يبلْغ تلك 
 .    (ٔ)«ادلنزلةَ 

 اعتالل الرماني:
َـّ(, و)يا ابَن عمَّ( بعلتُت: األوىل: علة الًتكيب,  الرماين لبناء كلٍّ من )يا ابنَ  اعتلَّ  أ

لشدّْة االتصاؿ, حيث صار كلّّ منهما دبنزلة اسٍم واحد, فبُِنيا على فتح اجلزأين وذلك 
قياًسا على )مخسَة عشَر(, مث اعتلَّ لًتكيبهما بكثرِة االستعماؿ, خبلؼ )يا ابَن أَب(, 

 و)يا ابَن أَخ( حيث دُيتنع بناؤمها على الًتكيب؛ لقلة االستعماؿ.    
 المناقشة والموازنة:

َـّ(, و)يا ابَن عمَّ(, حيث ذىب إىل  اين يف ىذه ادلسألة عن )يا ابنَ مربدث الر  أ
أهنما مبنيَّاف على فتح اجلزأين, واعتلَّ لذلك بالعلتُت السابقتُت, ومها: الًتكيُب, وكثرُة 
االستعماؿ, فكثرُة االستعماؿ نتج عنو شدُة االتصاؿ, فًتكَّبا حىت صارا دبنزلة اسٍم 

تح قياًسا على )مخسَة عشَر(, يف حُت مل يًتكَّْب كلّّ من )يا ابَن واحد, فبُِنيا على الف
 أَب(, و)يا ابَن أَخ(؛ وذلك لقلَِّة استعماذلما, فامتنع بناؤمها.     

                                                           

 .ٕٛٚٔ-ٔٛٚٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتي ص  (ٔ)
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, قاؿ سيبويو: (ٔ)وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو مذىب سيبويو والبصريُت
َـّ(, و)يا ابَن عمَّ(, فجعلوا ذلك دبن» زلِة اسٍم واحد؛ ألفَّ ىذا أكثُر يف  وقالوا: )يا ابَن أ

 .(ٕ)«كبلمهم من: يا ابَن أيب, ويا غبلـَ غبلمي
م جعلومها امسًا واحًدا دبنزلة  وأمَّا قوذُلم: )يا ابنَ »وقاؿ ادلربد:  َـّ( و)يا ابَن عمَّ( فإهنَّ أ

َا فعلوا ذلك ِلكثرةِ االستعماؿ, أاَل ترى َأفَّ الرجَل منه م يقوؿ دلن ال )مَخَْسَة عشَر( وِإمنَّ
َـّ( حىتَّ صار كبلًما شائًعا سلرًِجا  يعِرُؼ ودلن ال رِحَم بينو وبينو: )يا ابَن عمَّ( و)يا ابَن أ

 ىل ملُّٱ :عمَّن ُىو لو, فلمَّا كاف كذلك ُخفَّْف فُجِعل امسًا واحًدا قاؿ اهلل عزَّ وجل

ِؿ ما ومل يكن ذلك يف غَت ىذا إْذ مل يكن فيو من االستعما (ٖ)َّزن رن مم ام يل
 .(ٗ)«يف ىذا

إىل أفَّ األصل فيهما: يا ابَن أمَّاه, ويا ابَن عمَّاه, فُحِذفت  (٘)وذىب الكوفيوف
(, وسقطت ىاءُ  األلُف زبفيًفا لكثرة االستعماؿ, كما رُبذُؼ الياُء يف )يا غبلـِ

 السكِت, والفتحُة يف )ابن( على ىذا القوؿ حركُة نصٍب, كما يف )يا عبَد اهلل(. 
َـّ( و)يا ابَن عمَّ(, وإْف كاف يكثُر استعماذلما؛  يوف ال يروف ببناِء )يا ابنَ لكوففا أ

                                                           

, األصوؿ ٕٔ٘/ٗ, ادلقتضب ٖٖٛ/ٔ, معاين القرآف لؤلخفش ٕٗٔ/ٕينظر: الكتاب  (ٔ)
, أمايل ابن الشجري ٖٕ/ٕ, التعليقة ٕٖٗ/ٔ, إعراب القرآف البن النحاس ٖٔٗ/ٔ
, شرح األمشوين ٖٕٚ/ٕ, التصريح ٕٕٚٓ, االرتشاؼ ص ٖٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٜٕٙ/ٕ
ٖ/ٕٖٕ. 

 .ٕٗٔ/ٕالكتاب  (ٕ)
, والفتح قراءة ابن كثَت, ونافع, وأيب عمرو, وحفص عن عاصم, وقرأ ٜٗسورة طو اآلية  (ٖ)

بالكسر كل من: ابن عامر, وأيب بكر عن عاصم, ومحزة, والكسائي, وخلف. ينظر: االرباؼ 
, البحر احمليط ٕٖٗ/ٔالبن النحاس  , إعراب القرآفٕٕٚ/ٕ, النشر ٖٕٚ-ٖٕٔص 

ٗ/ٖٜٗ.  
 .ٕٔ٘/ٗادلقتضب  (ٗ)
, أمايل ابن ٕٖٗ/ٔ, إعراب القرآف البن النحاس ٜٖٗ/ٔينظر: معاين القرآف للفراء  (٘)

, ٕٕٚٓ, االرتشاؼ ص ٕٜٖ/ٔ, شرح الكافية ٖٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٜٕٙ/ٕالشجري 
 .ٕٖٕ/ٖ, شرح األمشوين ٖٕٚ/ٕالتصريح 
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ألفَّ ىذه العلَة ال تسوّْغ عندىم البناء, وإمنا تسوّْغ حذَؼ األلِف زبفيًفا, كما ُحذفت 
 الياُء يف )يا غبلـ(.

واعًتض البصريوف على الكوفيُت يف حذِؼ األلف للتخفيف, وذلك ألفَّ األلَف 
, يف حُت (ٔ)يفٌة ال رُبذؼ, وإمنا ُجِعل االمساف امسًا واحًدا فركّْبا تركيَب )مخسَة عشَر(خف

 . (ٕ)أجاز ادلازين ِكبل الوجهُت
وما تقدَّـ وجٌو من األوجِو ادلسموعة يف )يا ابَن أمّْي( و)يا ابَن عمّْي(, حيث مسُِع 

 : (ٖ)فيها أربعُة أوجو
 لفتح, وقد احتمل ادلذىبُت السابقُت. فالوجو األوؿ: تقدَّـ ذكرُه, وىو ا

ْـّ( و)يا ابَن عمّْ(, وحيتمل فيو كذلك  الثاين: الكسُر, فتقوؿ: )يا ابنَ والوجو  أ
 :(ٗ)أمراف

ْـّ( و)عمّْ(, وحذُؼ الياِء منهما, وكاف الوجو  أحدمها: إضافُة )ابن( إىل )أ
 اثباهُتا, كما يف: يا غبلـَ غبلمي.

كما تقوؿ: يا مخسَة عشري,   -على الًتكيب-حًدا واآلخر: أف جُيعبل امسًا وا
.  ورُبذُؼ الياءُ كما رُبذؼ يف: يا غبلـِ

 .(٘)أمّْي( و)يا ابَن عمّْي( : إثباُت الياء, فتقوؿ: )يا ابنَ والوجو الثالث
أمَّا( و)يا ابَن عمَّا(, كما تقوؿ: يا  ابنَ  والوجو الرابع: قلُب الياِء ألًفا, فتقوؿ: )يا

 .(ٙ)غبلما
                                                           

 . ٕٖٗ/ٔالقرآف البن النحاس  ينظر: إعراب (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔينظر: األصوؿ  (ٕ)
 . ٕٕٛٓ, االرتشاؼ ص ٖٔ-ٕٔ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)
, شرح ادلفصل ٜٕٙ/ٕ, أمايل ابن الشجري ٕٖٗ/ٔينظر: إعراب القرآف البن النحاس  (ٗ)

  .ٕٕٛٓ, االرتشاؼ ص ٖٔ/ٕ
 .ٕٕٛٓاالرتشاؼ ص  ,ٕٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٕ٘ينظر: رلاز القرآف أليب عبيدة ص  (٘)
 .ٕٕٛٓ, االرتشاؼ ص ٖٔ-ٕٔ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ٙ)
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عد عرض ومناقشة ما ورد يف ىذه ادلسألة من أقواؿ واعتبلالت, يًتجَّح عندي وب
َـّ( و)يا ابَن عمَّ(, وىو أهنما مبنيَّ  وف, واختاره الرماين يف )يا ابنَ ما ذىب إليو البصري اف أ

 كثرة االستعماؿ.ل : الًتكيبي, وىةالسابق ةعلى فتح اجلزأين, وذلك للعل
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  سع:سع:املبحث التااملبحث التا  

 للجهس, إذا كاى مفرًدا نكرًة علُة بهاِء اسِم )ال( الهافيِة

 نص المسألة:
)ال( أْف تعمَل النَّصَب يف النكرِة بغَت تنويٍن, ػػالذي جيوز يف النفي ب»قاؿ الرماين: 

ا نقيضُة )إْف( والنقيضاِف جيرياِف يف اإلعراب رلرًى واحًدا,   وإمنا عِملْت النصَب؛ ألهنَّ
ا مع عِملْت فيو دبنزلِة كقولك: ضربت  زيًدا, وما ضربت زيًدا, وعِملْت بغَت تنويٍن؛ ألهنَّ

 . (ٔ)«اسٍم واحدٍ 
وُبٍت )ال رجَل( على الفتح, ومل ينب على حركة ليست لو حبق »وقاؿ أيًضا: 

اإلعراب, كما يُبٌَت )قبُل( و)بعُد(؛ ألنَّو مركٌَّب من كلمتُت, فجرى رلرى )مخسَة عشَر(, 
 .      (ٕ)«الفتح؛ ألنَّو أخفُّ يف اختيار 

 اعتالل الرماني:
ذىب الرماين إىل أفَّ العلة يف بناء اسِم )ال( إذا كاف مفرًدا نكرًة ىي تركيُبو مع )ال( 
تركيَب )مخسَة عشَر(, حىت صارا كاالسِم الواحد, والًتكيُب يوجب البناء, مث علََّل للبناِء 

 (.على الفتح باخلفَّة كما يف )مخسَة عشرَ 
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن اسم )ال( العاملِة عمَل )إفَّ( وىي النافيُة 
للجنس, وذكر أفَّ امَسها إذا كاف مفرًدا نكرًة فإفَّ حكَمو البناء, حنو: ال رجَل يف الدار, 

كيُب يوجب واعتلَّ الرماين لبنائو بًتكيبو مع )ال(, حىت أصبحا كاالسم الواحد, والًت 
 البناَء قياًسا على )مخسَة عشَر(.

وىذا الذي ذىب إليو الرماين يف بناء اسم )ال( ادلفرد النكرة موافٌق دلذىِب سيبويِو 
, ومل تقتصر موافقُة الرماين لسيبويو على احلكم فحسب, بل وافقو (ٖ)ومجهوِر البصريُت

                                                           

 .ٕٖٗ-ٖٔٗشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٔ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗادلرجع السابق ص  (ٕ)
, أمايل ابن ٖٚ٘/ٗ, ادلقتضب ٕ٘-ٕٗ/ٔ, معاين القرآف لؤلخفش ٕٗٚ/ٕينظر: الكتاب  (ٖ)

= 
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ا ُجِعلت وما وترُؾ التنويِن ِلما تع»يف التعليل كذلك, قاؿ سيبويو:  مُل فيو الزـٌ؛ ألهنَّ
 . (ٔ)«عِملْت فيو دبنزلة اسٍم واحٍد حنو )مخسَة عشَر(

إال أفَّ سيبويو أضاؼ إىل ىذه العلِة علٌة أخرى: وىي سلالفُتها للفعل و)إْف( يف 
االختصاص بالنكرة, وسلالفُتها يف االستعماؿ اقتضت سلالفَتها يف احلكم, قاؿ سيبويو: 

ا وذلك ألهنا ال»  ُتشبو سائَر ما يُنصب شلَّا ليس باسٍم, وىو الفعُل وما ُأجرِي رلراه, ألهنَّ
ال تعمُل إال يف نكرة, و)ال( و)ما( تعمل فيو يف موضع ابتداء, فلمَّا ُخوِلف ّٔا عن 

 .(ٕ)«ػ)مخسَة عشَر(ػحاِؿ أخواهتا ُخوِلف بلفِظها كما ُخوِلف ب
ٍة مركَّبٍة يف بناء اسم )ال( ادلفرد النكرة, وىذه ويتَّضُح ِمن ىذا أفَّ سيبويو اعتلَّ بعل

 العلُة ادلركبة ىي: الًتكيُب, وادلخالفة.
أفَّ العلَة , فهؤالِء يروف (ٗ), وادلربدُ (ٖ)وشلَّن وافق سيبويو يف علة الًتكيب: األخفشُ 

 يف بناء اسِم )ال( ادلفرِد النكرِة ىو تركيب )ال( معها وجعلهما كاالسم الواحد, قياًسا
 على )مخسَة عشَر(.   

أفَّ اسم )ال( إىل الرماين أنَّو يرى  (٘)ونسب أبو حياف وغَتُه كاألزىري والسيوطي
إذا كاف مفرًدا نكرًة يكوف حكُمو اإلعراب, وأفَّ التنوين ُحذؼ منو زبفيًفا ال بناًء, وىذا 

ادلسألة يوضّْح خبلُؼ ما نصَّ عليو الرماين يف ىذا الكتاب؛ ألفَّ كبلـَ الرماين يف ىذه 
وُبٍت )ال رجَل( على الفتح, ومل ُينَب على حركٍة »مذىَبو, الذي ىو البناء, حيث يقوؿ: 

ليست لو حبقّْ اإلعراب, كما يُبٌَت )قبُل( و)بعُد(؛ ألنَّو مركٌَّب من كلمتُت, فجرى رلرى 
اف مذىبو, , فهذه العبارُة واضحٌة يف بي(ٙ)«)مخسَة عشر(, يف اختيار الفتح ألنَّو أخفُّ 

                                                                 
= 

 .ٜٕٙٔ, االرتشاؼ ص ُٜٕٚت ص , التبيٖٓٔ, اإلنصاؼ ص ٕٛ٘/ٕالشجري 
 .ٕٗٚ/ٕالكتاب  (ٔ)
 .ادلرجع السابق (ٕ)
 .ٕ٘-ٕٗ/ٔينظر: معاين القرآف لؤلخفش  (ٖ)
 .ٖٚ٘/ٗينظر: ادلقتضب  (ٗ)
 .ٚٙٗ/ٔ, اذلمع ٕٖٗ/ٔ, التصريح ٜٕٙٔينظر: االرتشاؼ ص  (٘)
 .ٕٖٗشرح الرماين بتحقيق: د. العريفي ص  (ٙ)
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 ال كما قاؿ أبو حياف وغَتُه.
وذىب بعُض النحويُت كابن الشجري, وأيب الربكات األنباري, وابن يعيش, 

إىل أفَّ العلَة يف بناء اسم )ال( ادلفرِد النكرِة ىي تضمُّنو معٌت حرؼ  (ٔ)والرضي,
اجلواُب  ػ)ىل ِمن رجٍل يف الدار؟(, فوجَب أْف يكوفػاالستغراؽ )ِمن(؛ ألنَّو جواُب ل

مطابًقا للسؤاؿ, فكاف قياُسو: ال ِمن رجٍل يف الدار, ليكوف النفي عامِّا, مث ُحِذفت 
 )ِمن( زبفيًفا, وتضمَّن الكبلـُ معناىا, بدليل ظهورىا يف قوؿ الشاعر:

ـَ يَػػػػُذوُد النَّػػػػػاَس َعْنهػػػػا ِبَسػػػػػْيِفوِ   فَػَقػػػػا
 

 (ٕ)َوقاَؿ َأاَل اَل ِمػْن َسػِبيٍل ِإىَل ِىْنػدِ  
 

ىذا االعتبلَؿ ابُن عصفوٍر زلتجِّا لذلك باألكثرية, قاؿ يف شرح اجلمل:  وصحَّحَ 
والصحيُح األوَُّؿ؛ ألفَّ ما ُبٍت من األمساء لتضمُِّنو معٌت احلرؼ أكثر شلَّا ُبٍِت لًتكيبو مع »

 .(ٖ)«احلرؼ
 وردَّ السيوطي ىذا التعليَل بأفَّ ادلتضمَّْن معٌت )ِمن( ىو )ال(, ال االسم, ونقل عن

, (٘), بدليِل زواؿ البناء عند فصل )ال( عن امسها(ٗ)ابن الصائغ أنو صحَّح علَة الًتكيب
 .(ٙ)َّ مك لك خك ُّٱ, حنو: ال يف الداِر أحٌد, وحنو قولو عز وجل: (٘)امسها

ويف رأيي أنو ال تعارَض بُت العلتُت؛ ألفَّ الًتكيَب يقتضي تضمَُّن معٌت احلرؼ, 
ا مع ما عِمَلت فيو وعمِ »وقد أشار إىل ذلك الرماين يف قولو:  َلت فيو بغَت تنوين ألهنَّ

دبنزلة اسٍم واحد, لتدؿَّ على أهنا جواُب ما ىذه منزلُتو من قولك: ىل ِمن رجٍل يف 

                                                           

, ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٕٙٗ, أسرار العربية ص ٜٕ٘/ٕينظر: أمايل ابن الشجري  (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕشرح الكافية 

 البيت من الطويل, ومل أعثر لو على نسبة. (ٕ)
, ٖٔ/ٕ, أوضح ادلسالك ٕٜٕ, اجلٌت الداين ص ٗ٘/ٔوىو من شواىد: شرح التسهيل 

 .ٗ/ٕ, شرح األمشوين ٙٗٗ/ٔ, اذلمع ٖٖٗ/ٔالتصريح 
 .ٚٓٗ/ٕشرح اجلمل  (ٖ)
 .ٚٙٗ/ٔاذلمع ينظر:  (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٗينظر: ادلقتضب  (٘)
 .ٚٗسورة الصافات اآلية  (ٙ)
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 .(ٔ)«الدار؟ وحنوه, فبُِنيت مع ما عِمَلت فيو
وعبارة الرماين ىذه تؤكد أفَّ الًتكيَب ىنا يقتضي تضمَُّن معٌت احلرؼ )ِمن(, فبل 

 بُت العلتُت. تعارَض إذف
, وأيب القاسم (ٖ), وأيب إسحاؽ الزجاج(ٕ)وذىب بعض البصريُت كاجلرمي

, إىل أفَّ اسَم )ال( ادلفرَد النكرَة معرٌب (ٙ), ومعهم الكوفيوف(٘), والسَتايف(ٗ)الزجاجي
منصوٌب, وأفَّ الفتحَة يف )ال رجَل( وشبهو فتحُة إعراٍب ال بناء, وأفَّ التنويَن ُحِذؼ منو 

 ًفا.زبفي
أمَّا الزجاج, والسَتايف فإفَّ الذي دعامها إىل ىذه ادلخالفة ىو إمجاُؿ قوؿ سيبويو, 
وفهمهما منو بأفَّ مراَده أفَّ حركَة اسِم )ال( حركُة إعراب, وأفَّ التنويَن إمنا ُحِذؼ زبفيًفا 

 لًتكيبو مع )ال( تركيَب )مخسَة عشَر(.
 االسم بعد )ال( إعراٌب, وىو مذىُب والذي عندي أفَّ الفتحَة يف»قاؿ السَتايف: 

سيبويو؛ ألنَّو قاؿ: فتنصبو بغَت تنوين, ونصُبها ِلما بعدىا كنصِب )إفَّ( ِلما بعدىا, 
 .    (ٚ)«وترُؾ التنويِن ِلما تعمُل فيو الزـٌ 

وأشار الرضيُّ إىل تبايِن الفهِم من كبلـ سيبويو بُت كلٍّ من األخفش وادلربد من 
والفتحُة يف )ال رجَل( عند »السَّْتايف من جهة أخرى, حيث قاؿ: جهة, والزَّجاج و 

الزَّجاج والسَتايف إعرابية, خبلفًا لؤلخفش وادلربد وغَتمها, وإمنا وقع االختبلؼ بينهم 
, مث «و)ال( تعمل فيما بعدىا فتنصبو بغَت تنوين»إلمجاؿ قوؿ سيبويو, وذلك أنَّو قاؿ: 

                                                           

 .ٖٖٗشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٔ)
 .ٚٙٗ/ٔ, اذلمع ٕٖٗ/ٔ, التصريح ٜٕٙٔينظر رأي اجلرمي يف: االرتشاؼ ص  (ٕ)
 . ٜٙ/ٔينظر: معاين القرآف وإعرابو  (ٖ)
 .ٖٕٚينظر: اجلمل ص  (ٗ)
 .ٙٔ/ٖلسَتايف ينظر: شرح ا (٘)
, ائتبلؼ النصرة ٜٕٚ, التبيُت ص ٖٓٔاإلنصاؼ ص  ,ٕٓٔ/ٔينظر: معاين القرآف للفراء  (ٙ)

 .ٜٕٙٔ, االرتشاؼ ص ٓ٘النصرة ص 
 .ٙٔ/ٖشرح السَتايف  (ٚ)
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ذلا ألهنما جعلت وما عملت فيو دبنزلة اسم واحد,  وإمنا ترؾ التنوين يف معمو »قاؿ: 
, فأوََّؿ ادلربُد قوَلو: )تنصبو بغَت تنوين(, أهنا نصَبْتو أوَّاًل لكْن ُبٍِت بعد «)مخسَة عشَر(ػك

 ذلك, فُحِذؼ منو التنويُن للبناء, كما ُحِذؼ يف )مخسَة عشَر( اتفاقًا.
كونو معربًا مركٌُّب مع عامِلو ال   بل مراُده أنو معرٌب, لكنَّو مع»وقاؿ الزَّجاج: 

ينفصل عنو, كما ال ينفصل )عشر( من )مخسة(, فُحِذؼ التنوين مع كونو معربًا لتثاقلو 
 .    (ٔ)«بالًتكيب مع عاملو

ما ذىب إليو الزَّجاُج  (ٕ)وخطَّأ بعُض النحويُت كابِن مالك, وابِن عصفوٍر, والرضي
و على التسهيل يف كبلـ طويل ما ذىبا إليو, والسَتايف, حيث فنَّد ابُن مالك يف شرح

مفاُد ذلك الكبلـِ أفَّ حذَؼ التنوين من األمساء ادلتمكنة ال يكوف إال لوجوٍه كادلنِع من 
الصرؼ, والتعريف وغَتىا, وليس من ىذه الوجوه )ال رجَل( وشبهو, وذلك باالستقراء 

 من كبلـ العرب, فتعُتَّ بذلك البناء.
ن مالك وىو أنو ُرِوي عن العرب: )جئت ببل شيَء(, بالفتح وأمٌر آخر ذكره اب

دوف تنوين, كما قالوا: جئت خبمسَة عشَر, واجلارُّ ال يُلغى وال يُعلَّق, فثبت البناء بذلك 
 يقيًنا.

مث تعجَّب ابُن مالك من زعم الزجاج والسَتايف أفَّ ما ذىبا إليو ىو مذىب سيبويو, 
و)ال( تعمُل فيما بعدىا فتنصبو بغَت »وَّؿ من أبواب )ال(: استناًدا إىل قولو يف الباب األ

واعلم أفَّ ادلنفيَّ الواحَد إذا مل يِل )لك( فإمنا », وغفبل عن قولو يف الباب الثاين: «تنوين
, (ٖ)«يذىب منو التنوين كما أُذِىب من )مخسَة عشَر(, ال كما أُذِىب من ادلضاؼ

 .(ٗ)«فيو فهذا نصّّ ال احتماؿَ »وقاؿ ابن مالك: 
وذلك فاسٌد؛ ألهنا »وعلَّق ابُن عصفور عن ما ذىب إليو الزجاج والسَتايف بقولو: 

لو كانت إعرابًا مل جُيْز نعُت االسم على اللفظ وعلى ادلوضع, كما مل جُيْز ذلك يف )إفَّ( 
                                                           

 .٘٘ٔ/ٕشرح الكافية  (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٕ, شرح الكافية ٚٓٗ/ٕ, شرح اجلمل ٛ٘/ٕينظر: شرح التسهيل  (ٕ)
 .ٖٕٛ/ٕالكتاب  (ٖ)
 .ٛ٘/ٕتسهيل شرح ال (ٗ)
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 .(ٔ)«وأخواهتا, فدؿَّ ذلك على أهنا حركُة بناء
ُد وأصحابُو؛ ألفَّ حذَؼ التنوين يف حاؿ واأَلوىل ما ذىب إليو ادلرب »وقاؿ الرضي: 

الوصل من االسم ادلنوف لغَت اإلضافة والبناِء غَُت معهود, وأيًضا الًتكيب بُت )ال( 
وادلنفي ليس بأشدَّ منو بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليو, واجلارُّ وآّرور, وال حيذؼ التنوين 

 .(ٕ)«من الثاين يف ادلوضعُت
فهَم ادلربد والرماين وغَتمها دلراد سيبويو ىو الصواب؛ والذي يًتجَّح عندي أفَّ  

 وذلك ألمرين:
أحدمها: قياس سيبويو اسَم )ال( على مبٍتٍّ وىو )مخسَة عشر(, وادلقيُس يأخذ 

 حكَم ادلقيس عليو.
واآلخر: أفَّ سيبويو نصَّ على أفَّ اسم )ال( ادلفرد النكرة دبنزلة ادلنادى ادلفرد  

إفَّ النكرة يف ىذا الباب دبنزلة ادلعرفة يف النداء, وال ف»ادلعرفة, حيث قاؿ: 
تعمل )ال( إال يف النكرة, ذبعل معها دبنزلة )مخسَة عشَر(, فالنكرة ىنا 

 . (ٖ)«دبنزلة ادلعرفة ىناؾ
ولعلَّ الراجح من مراد سيبويو ىو أفَّ )ال( عِملت النصب يف ادلوضع, واللفظ مبٍتّّ, 

 َت تنوين", كما فهمو ادلربُد والرماينُّ وغَتمها.   وعربَّ عن البناء بقولو: "بغ
أما الكوفيوف فذىبوا كذلك إىل أفَّ اسَم )ال( ادلفرد النكرة معرٌب منصوٌب بالفتح 
دوف تنوين, ولكنَّ مذىَبهم ىذا ال على فهمهم لكبلـ سيبويو, وإمنا لِعَلٍل اعتلُّوا ّٔا, 

 .(ٗ)نقَلها عنهم أصحاُب كتب اخلبلؼ النحوي
 

                                                           

 .ٚٓٗ/ٕشرح اجلمل  (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٕشرح الكافية  (ٕ)
 .ٕٛٛ/ٕالكتاب  (ٖ)
-ٜٕٚ, التبيُت ص ٖٗٔ-ٖٓٔينظر يف اعتبلالت الكوفيُت وحججهم: اإلنصاؼ ص  (ٗ)

 .ٔ٘-ٓ٘, ائتبلؼ النصرة ص ٖٔٓ
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 فِمن أبرز اعتالالت الكوفيين:  
العلة األوىل: علة التضمُت, وىي تضمُّن الكبلـِ معٌت الفعل, وذلك ألفَّ األصَل يف 

)ال( من العامل, ألفَّ حذَؼ الفعِل ػ)ال رجَل يف الدار(: ال أعلم أو ال أجد, فاكُتفي ب
كرة بو, وحذفوا التنوين بناًء )ال( من العامِل نصبوا النػوإبقاَء عمِلو جائٌز, فلمَّا اكتفوا ب

 على اإلضافة.
والعلة الثانية: علُة احلمل على اأَلوىل, ألفَّ )ال( دبعٌت )غَت(, لكوف معٌت قوذلم: 
)زيٌد ال عاقَل وال جاىَل( أي: غَت عاقل وغَت جاىل, و)غَت( ىنا دبعٌت )ليس(, وإذا 

هت )ال(: )غَت( و)ليس( وكانت قلت: قاـ القـو ليس زيًدا, فمعناه: غَت زيٍد, فلمَّا أشب
, و)ليس( تنصب, كاف محُلها على )ليس( َأوىل؛ ألهنا غَُت جارّْة, وىي مثُلها  )غَت( ذبرُّ

 يف النفي, فُحِملت عليو يف النصب.
والعلة الثالثة: علة ادلخالفة والقياس على ادلنادى ادلفرد, ألهنم دلا أْوَلوىا النكرَة وِمن 

ربُىا قبلها, نصبوا النكرة بغَت تنوين ِلما حدث فيها من التغيَت, شأف النكرة أْف يكوَف خ
 قياًسا على ادلنادى ادلفرد فإنو عندىم مرفوٌع بغَت تنوين.

والعلة الرابعة: علة القياس على )إفَّ(, حيث إفَّ )ال( نقيضُة )إفَّ(, ألفَّ )ال( 
يسونو على نظَته, وألفَّ للنفي, و)إفَّ( لئلثبات, وىم يقيسوف الشيَء على ضدّْه كما يق

 )ال( فرٌع عن )إفَّ( يف العمل, نصبت من غَت تنوين, لينحطَّ الفرُع عن درجة األصل.
ىذه أبرز ما ذكره الكوفيوف من اعتبلالت يف ىذه ادلسألة, وقد أجاب عن ىذه 

 االعتبلالت مجهور البصريُت ومن وافقهم, وذلك على النحو التايل:
فاجلواب عنها: أنو لو كاف الفعل  -ي علة تضمُِّن معٌت الفعلوى-أمَّا العلة األوىل 

مراًدا لكاف االسم مفعواًل, ولو كاف الفعل ىو العامل لكاف االسم منوَّنًا, إذ ال ُمسِقط 
للتنوين ىنا, ودعواىم أفَّ التنويَن ُحِذؼ لئلضافة يبطلها عدـُ االطّْراد يف كل ما جيوز 

 نوَّنة, فدؿَّ ذلك على فساد ىذه العلة.إضافُتو من األمساء ادلفردة ادل
فاجلواب عنها أنَّو لو كاف  -وىي علُة محِل )ال( على )ليس(-وأمَّا العلة الثانية 

األمر كذلك للزمهم أف يرفعوا ّٔا على القياس, ألهنم يرفعوف ّٔا إذا كانت دبعٌت 
 )ليس(.

النكرة, ومن شأف النكرة أْف ألهنم َأْوَلوىا  -وىي علة ادلخالفة-وأمَّا العلة الثالثة 
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ـَ خربُىا عليها, فاجلواب عنها أنو ليس بُت ذلك وبُت النصب مناسبة, ولو كاف  يتقدَّ
األمر كذلك لوجب أف يدخَلو التنوين, وال حُيذؼ منو؛ ألنَّو اسٌم معرب, ليس فيو ما 

فَّ حكمو عند دينعو من الصرؼ, أمَّا القياس على ادلنادى ادلفرد, فإنَّو غَُت مسلم بو أل
 البصريُت البناء, ولو كاف معربًا دلَّا سقط منو التنوين. 

فاجلواب عنها أفَّ ذلك صحيح,  -وىي علة القياس على )إفَّ(-وأمَّا العلة الرابعة 
ولكن ليس يف اإلعراب, إذ لو كاف يف اإلعراب لنوّْف اسُم )ال( كما ينوَّف اسُم )إفَّ(, 

عراب على اسم )إفَّ(, ولوال علة البناء لكاف االسم وإمنا ىي زلمولٌة يف موضع اإل
 منصوبًا منوَّنًا, كما يف ادلضاؼ والشبيو بو.

وأمَّا اعتبلذلم حبذؼ التنوين الحنطاط الفرع عن األصل, فهو فاسٌد؛ ألفَّ التنوين 
ليس من عمل )إفَّ( اليت ىي األصل, فبل معٌت حلذفو مع )ال( اليت ىي الفرع, ألفَّ 

منا ينحط عن األصل فيما كاف من عمل األصل, مث إفَّ احنطاَط )ال( عن إف قد الفرع إ
 ظهر يف أربعة أشياء: 

 أحدىا: أفَّ )إفَّ( تعمل يف ادلعرفة والنكرة, و)ال( ال تعمل إال يف النكرة دوف ادلعرفة.
 والثاين: أفَّ )إفَّ( ال تركَّب مع االسم لقوَّهتا, و)ال( تركَّب مع االسم لضعفها.

, و)ال(  والثالث: أفَّ )إفَّ( تعمل يف االسم مع الفصل بينها وبينو بالظرؼ وحرؼ اجلرّْ
 ال تعمل مع الفصل بينها وبينو بالظرؼ وحرؼ اجلر.

والرابع: أفَّ )إفَّ( تعمل يف االسم واخلرب عند البصريُت, و)ال( تعمل يف االسم دوف 
 اخلرب عند أكثر احملقَّقُت.

 .(ٔ)ء احنطاُط )ال( عن )إفَّ(فقد ظهر ّٔذه األشيا
والذي يًتجَّح يل بعد عرض أقواؿ الفريقُت, ىو ما ذىب إليو مجهوُر البصريُت, 
واختاره الرماين, وىو أفَّ اسَم )ال( ادلفرد النكرة مبٍتّّ, وبناؤه يكوف على ما يُنصب بو, 

البصريوف, )ال( العاملة عمل )إفَّ(, وذلك للعل اليت ذكرىا ػوأنَّو يف موضع نصب ب
  وحججهم يف ىذه ادلسألة. ولضعف علل الكوفيُت

 
                                                           

, ائتبلؼ ٖٔٓ-ٜٕٚ, التبيُت ص ٖٗٔ-ٖٓٔ: اإلنصاؼ ص يف ينظر ردود البصريُت (ٔ)
 .ٔ٘-ٓ٘النصرة ص 
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 األجناس معرفةعلة اعتبار أمساء 

 نص المسألة:
فإف قاؿ قائله: مل جاز أف تكوفى ادلعرفةي ذبرم على كلّْ كاحدو من »قاؿ الرماين: 

 .األيمَّة, كىذا شرطي النكرة؟
قيل لو: ليس ذبرم على كلّْ كاحدو من األيمَّة يف الوضع األصلي يف اللغة دكف 

يعرّْفة كإٍف مل استعماؿ ادلتكلّْم ذلا يف كبلمو, بأنَّو ال جيوز أٍف 
يستعملىها إالَّ مع العبلمًة ادل

ـى اإلشارًة من ادلقصًد اخلاصّْ إىل الشَّيًء بعيًنو.   تكن لفظيةن, فهي إشارةه أك ما يقوـي مقا
فإٍف قاؿ قائله: فكيف يكوف )أسامةي( معرفةن إذا قاؿ القائل: رأيتي أسامةى, دلن  ...

 ليس بينو كبينو عهده فيو؟
منزلتىو كمنزلًة قولًو: رأيتي األسدى, دلن ليس بينو كبينو عهده فيو, كأنو  قيل لو: ألفَّ 

قاؿ: رأيتي الواحدى من األسد, فخصَّو ّٔذا االسم على ىذا ادلعٌت, كصار على شبىو 
تعريًف العهد, كعلى شبىًو تعريًف اجلنس, ًمن جهًة أنَّو ييفهىم منو االختصاصي للواحًد 

ًده, فهو على جهًة اجلنًس من ىذا الوجو, كىو على شبىًو العهًد بعيًنو من غَت تقدُّـً عه
من جهًة اختصاًص الواحد, فهذا االسمي على ىذا ادلعٌت ًمن غَت أف يرجعى إىل مجلة 
ـى تيعرّْؼ على جهة العهًد أك اجلنس, كيدخل يف  ا ييقاؿ: إفَّ األلفى كالبلَّ االسم, كإَّنَّ

الواضحي على ذلك من جهًة األسًد ادلعرًَّؼ باأللف ذلك شبو أحًدمها, كقد ظهر الدليلي 
كالبلـ, ىي عبلمةه لفظيةه, فكذلك )أسامةي( قد صحبىو عبلمةي تعريًفو على ىذه اجلهة, 

 إال أهنا غَتي لفظية.
ئًب ديأىالفي, بًتؾ الصَّرًؼ دليله  كقوؿي العرًب لؤلسًد: أسامةي, كللثَّعلًب: ثعالةي, كللذّْ

  لتفسًَت الذم بيَّنا.على التعريًف على ا
... فإٍف قاؿ قائله: مًلى كجبى يف السّْباع كالوحوش أف يكوفى ذلا أمساءي معرفةه, بغَت 

 عبلمةو ذبرم رلرىل األمساء األعبلـ, كمل جيب ذلك لكلّْ شيء؟
قيل لو: لًعظىًم شأف السّْباًع أشبهت ما يعًقل ًلعظىًم شأنًو بعقًلو, فخيصَّت بأمساءى 
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مَّا كانت كحشيةن ػاألعبلـً كما خيصَّ ما يعًقل باألمساء األعبلـ, مع أهنا لذبرم رلرل 
اقتضت أٍف يكوفى التعريفي الدَّاؿي عليها كحشيِّا دلشاكلًتها حباذلا على حقيقتها من جهة 

 التشاكل الواقع فيها.
أٍف ... فإٍف قاؿ قائلي: فهبلَّ كجبى للسَّباع أمساءي أعبلـو )كزيد كعمرك( إذ آثركا 

 جيعلوا ذلا ادلعارؼى على ىذه الطريقة؟
قيل لو: ال جيب ذلك؛ الجتماًع أسبابو منها: أهنا أنقصي يف ًعظىم الشأًف شلَّا 
يعًقل, كمنها: قلةي احلاجًة للذّْكر ذلا, كاإلخباًر عنها, عن منزلة ما يعقل, كمنها: أهنا 

 . (ُ)«اكلةكحشيَّةه, تقتضي معارؼى كحشيةن ليكوفى أدؿَّ عليها بادلش
 اعتالل الرماني:

 اعتلَّ الرماين يف ىذه ادلسألة بعدة علل:
إحداىا: اعتبللو العتبار أمساء األجناس كػ)أسامة( لؤلسد, ك)ثعالة( للثعلب, 
معارؼ أعبلمنا, كقد اعتلَّ لذلك باألصل يف كضعها, حيث كيضعت أعبلمنا على 

  عن غَته.احلقائق الذىنية اليت زبصُّ كلَّ جنس, كسبيػّْزيه 
كالعلة الثانية: زبصيص ىذه األجناس بأمساء جرت رلرل األعبلـ كما خيصص 
للعقبلء أعبلـه, كاعتلَّ لذلك بًعظم شأف ىذه األجناس, لكوهنا كحوشنا كسباعنا فشأّت 

 ما يعقل, لًعظم شأنو بعقلو, ككجو ادلشأّة أفَّ كبلِّ منهما عظيم.
ألفراد ىذه األجناس, كاعتلَّ الرماين لذلك  كالعلة الثالثة: ىي عدـ زبصيص أعبلـو 

 بثبلثة أمور:
 األكؿ: أهنا أنقص يف ًعظم الشأف شلا يعًقل.

 كالثاين: قلَّة احلاجة للذّْكر ذلا, كاإلخبار عنها.
  كالثالث: أهنا كحشيةه, تقتضي معارؼن كحشيةن تشاكل حقيقتها.

                                                           

 . ُِٕٗ, ُِّٗ-َُِٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم. ص (ُ)
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 المناقشة والموازنة:
ا يسمَّى بالعلىم اجلنسي, كىو العلىم الذم كيضع مَّ ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة ع

, كاعتلَّ الرماين بصحة اعتبار (ُ)لبعض األجناس اليت ال تػيٍؤلف غالبنا كالسباع كالوحوش
ىذه األمساء معارؼ أعبلمنا باألصل يف كضعها, فإفَّ األصلى يف كضعها ىو أهنا كيضعت 

اثناف يف الذىن, كىي للجنس بأسره, للحقيقة الذىنية, اليت ال ديكن أف يوجد مثليها 
حنو: أسامةي أجرأ من الضبع, كإَّنا جيوز إطبلقو على الواحد من آحاد ذلك اجلنس 
, حيث إفَّ كلَّ أسدو أسامةي, فجاء  لوجود تلك احلقيقة فيو, حنو: ىذا أسامةي مقببلن

.  التعدُّد ضمننا ال أصبلن
و حيث قاؿ يف باب )ًمن ادلعرفة كلعل ما ذىب إليو الرماين مأخوذه من كبلـ سيبوي

كإذا قلت ىذا أبو احلارث, فأنت تريدي ىذا »يكوف فيو االسمي اخلاصُّ شائعنا يف األمَّة(: 
األسدى, أم ىذا الذم مسعتى بامًسو, أك ىذا الذم عرفتى أشباىىو, كال تريد أٍف تشَتى إىل 

ا, كلكنو أراد ىذا الذم كلُّ كاحدو ًمن أمَّتو  شيء قد عرىفو بعينو قبل ذلك, كمعرفتو زيدن
لو ىذا االسم, فاختصَّ ىذا ادلعٌت باسمو كما اختصَّ الذم ذكرنا بزيد, ألفَّ األسدى 
يتصرَّؼ تصرُّؼى الرجًل, كيكوف نكرةن, فأرادكا أمساءى ال تكوف إال معرفةن كتلـز ذلك 

 .(ِ)«ادلعٌت
ىذه األلفاظى موضوعةه  كفسَّر ىذا الكبلـ ابني احلاجب يف شرحو على ادلفصل, بأفَّ 

للحقائق ادلعقولة ادلتَّحدة يف الذىن, كمثلو ادلعهود يف الذىن بينك كبُت ادلخاطب, كإذا 
صح أٍف يوضعى اسمه باأللف كالبلـ للمعهود الذىٍت, فبل بيدَّ يف أٍف يوضعى العلمي لو, كإذا 

َّنا أرادكا بو احلقيقة يف ربقَّق أنو دلعهودو يف الذىن فإذا أطلقوه على الواحد يف الوجود فإ
ادلعقولة يف الذىن, كصح إطبلقو على الواحد لوجود احلقيقة فيو, كجاء التعدد باعتبار 
الوجود ال باعتبار موضوعو, كالفرؽ بُت قولك أسد كأسامة: أف أسدا موضوع لواحد 
من آحاد اجلنس يف أصل كضعو, كأسامة موضوع للحقيقة ادلوضوعة يف الذىن, فإذا 

ا على كاحدو أطلقتىو على أصل كضعو, كإذا أطلقتى أسامةى على الواحد فإَّنا أطلىق ت أسدن
                                                           

 .ََْ/ُ, توضيح ادلقاصد ّٓ/ُدلفصل ينظر: شرح ا (ُ)

 .ْٗ/ِالكتاب  (ِ)
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أردت احلقيقةى كلـز من إطبلقو على احلقيقة باعتبار الوجود التعدُّدي, فجاء التعدُّدي ًضمننا 
  .(ُ)ال مقصودنا باعتبار أصًل الوضع

ال نكرات, كأهنا يف كيرل الرماين أفَّ أمساءى األجناس ىذه معارؼي على احلقيقة 
أصل كضًعها يف اللغة ال ذبرم على كلّْ كاحد من األمَّة, دكف استعماًؿ ادلتكلًم ذلا يف  

فإف قاؿ قائل: فًلمى ال جيوز أف يكوف ىذا االسمي الذم يصلح »كبلمو, حيث يقوؿ: 
 .لكلّْ كاحدو من األمة نكرةن يف احلقيقة, كإٍف عيوملى يف اللفظ معاملةى ادلعرفة؟

يل لو: ال جيوز ذلك؛ ألهنا على حدّْ ادلعرفة كحقيقتها, كراجعةه إىل األصل ادلنعقد ق
فيها, ألفَّ حقيقةى ادلعرفة من األمساء: ىو الداؿُّ على الشيء بعينو من غَت ًشركة, 
كحقيقةي النكرة من األمساء: ىو االسم الداؿُّ على كاحدو من مجاعةو بغَت عينو على شركة 

 . (ِ)«فيو
كال جيوز أف يدخل على ىذه األمساء ما يدخل على النكرات من »ؿ كذلك: كيقو 

(, كما جرل ىذا آّرل؛ ألهنا معارؼ على احلقيقة  .(ّ)«األلف كالبلـ, ك)كلُّ( ك)ريبَّ
فالرماين إذف يرل بأفَّ أمساءى ىذه األجناس معارؼي على احلقيقة, ال نكرات؛ ألهنا 

غَت شركة, كىو احلقيقة الذىنية اليت سبيػّْزي كلَّ  كيضعت يف األصل على شيءو بعينو من
 جنسو عن غَته.

ىذا »كاستشكل ابن احلاجب اعتبار ىذه األمساء معارؼى أعبلمنا, حيث قاؿ: 
الفصل يرًدي إشكاالن على حدّْ العىلىم؛ ألفَّ حدَّ العىلىم: ىو ادلوضوعي لشيءو بعينو غَت 

 .«أشبهو, فقد فقدت منو احلقيقة العىلىمية متناكؿو ما أشبهو, كىذا كيضع لشيءو كًلما
 كأيجيب عن ذلك بأجوبة, منها:

أنَّو موضوعه للجنس بأسره, كإذا كاف موضوعنا للجنس بأسره فهو غَت متناكؿ ما 
ا, كلكنو موضوعه للجنس بكمالو,  أشبهو, كلو كاف األمر كذلك لكاف اجلواب مستقيمن

                                                           

 .ْٖ-ّٖ/ُينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل  (ُ)

 .ُُِٗ-َُِٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم. ص  (ِ)

 ادلرجع السابق. (ّ)
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 لكلّْ كاحدو من آحاده فهو كجو اإلشكاؿ. كموضوعه لكلّْ كاحدو من آحاده, فإذا كيضع
كاجلوابي ادلرضيُّ فيو أف يقاؿ: إفَّ العربى كضعت ىذه األلفاظ كعاملتها معاملةى 
األعبلـً يف منع الصرؼ, فلمَّا اجتمع فيو مع العلمية علةه أخرل, كمينع دخوؿي األلف 

 .(ُ)«كالبلـ كاإلضافة, فبل بيدَّ من التخيل يف تقديرىا أعبلما
يف حُت يرل كثَته من النحويُت كابن يعيش, كالرضي, كأيب حياف, كادلرادم, كابن  

, أفَّ أمساءى األجناس معارؼي لفظيةه, ال حقيقية, كمن األدلة على أهنا (ِ)ىشاـ, كاألزىرم
معارؼ أعبلـ: امتناعي صرًؼ ما كيجد فيها عللي ادلنع من الصرؼ, حنو: )أسامة( 

مية كالتأنيث, ك)ديأىالف( لعلَّيتى العلمية كزيادة األلف كالنوف, ككذلك ك)ثعالة(, لعلَّيتى العل
امتناع دخوؿ )أؿ( التعريف عليها, فبل يقاؿ: األسامة, ككذلك: رليء احلاؿ منها, 
, كرأيت ثعالةى موليِّا, كمن األدلة أيضنا: جواز االبتداء ّٔا, حنو:  حنو: ىذا أسامةي مقببلن

 .(ّ)أسامةي أجرأي من ثعالة
إال أفَّ تعريفها كما قاؿ ىؤالء النحاة أمره لفظي, أمَّا من جهة ادلعٌت فهي نكراته 

 كذلك لشياعها يف كلّْ كاحدو من اجلنس, كعدـً اختصاًصها شخصنا بعينو دكف غَته.
بأفَّ ىذه األمساء إَّنا ييطلق عليها معارؼ من  (ْ)كيرل كلّّ من أيب حياف كادلرادم

لة ربت حدّْ النكرة, كلكن دلَّا كيجد فيها أحكاـ ادلعارؼ أيطلق باب آّاز؛ ألهنا داخ
 عليها معارؼ رلازنا.

كلعلَّ يف كبلـ الرماين ما يشَت إىل ما ذىب إليو ىؤالء النحويوف حُت عَّبَّ عن ىذه 
األمساء دبا جرل رلرل األعبلـ, أم أهنا ليست أعبلمنا حقيقية, لًعدـ اختصاًصها 

 ال يكوف ىناؾ فرؽ يف األقواؿ. شخصنا دكف غَته, كبذلك
كاألمر الثاين الذم اعتلَّ لو الرماين ىو زبصيص ىذه األجناس بأمساءى جرت رلرل 

                                                           

 .ّٖ-ِٖ/ُاإليضاح يف شرح ادلفصل  (ُ)

 , توضيح ادلقاصدَُٖ/ِ التذييل ,ْٖٗ/ ُ, شرح الكافيةّٓ/ ُينظر: شرح ادلفصل (ِ)
 .ُّٖ/ُ, التصريح ُِّ/ُ, أكضح ادلسالك َُْ/ُ

 ينظر: ادلراجع السابقة. (ّ)

 .َُْ/ُ, توضيح ادلقاصد َُٖ/ِينظر: التذييل  (ْ)
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األعبلـ, كما خيصّْص للعقبلء أعبلمنا, كاعتلَّ لذلك بعلة ادلشأّة, بُت ىذه األجناس 
ألجناس, كالعقبلء, ككجو ادلشأّة أفَّ كبلِّ منهما عظيم, حيث إفَّ ًعظم شأف ىذه ا

  لكوهنا كحوشنا كسباعنا, فشأّت ما يعقل, لًعظم شأنًو بعقلو.
فالرماين يرل بأفَّ ىذه األجناس أشبهت العقبلء يف العظمة, إال أفَّ عظمتها يف  
كوهنا كحوشنا كسباعنا, بينما عظمة العقبلء يف عقوذلم, كذلذه ادلشأّة أيعطيت ىذه 

على حسب -كقد تفرَّد الرماين ّٔذا التعليل األجناس أعبلمنا, كما أيعطي العقبلء, 
كىو تعليله ال خيلو من إنعاـً النظر يف حقائق ىذه األجناس, كمشأّتها  -علمي

للعقبلء يف جانب العظمة, إال أنَّو سلالف دلا اعتلَّ بو مجهور النحويُت يف زبصيص ىذه 
األجناس ال حيتاج ؛ ألفَّ ىذه (ُ)األجناس باألعبلـ, حيث اعتلوا لذلك بعلة الًعوض

فيها إىل كضع األعبلـ ألشخاصها؛ لكوهنا ليست مقيمةن مع الناس, فبل حاجةى للفصل 
 بُت أعياهنا, فعيوّْضت عن ذلك بوضع األعبلـ للفصل بُت أجناسها.

كما ال يألفو الناس ال خيصُّوف كلَّ كاحدو منها بشيءو دكفى غَته, »قاؿ السَتايف: 
تو, فصارت التسميةي للجنًس بأسرًه, فيصَت اجلنسي يف حكًم حيتاجوف من أجلو إىل تسمي

اللفًظ كالشخص, فيجرم )أسامةي( كسائري ما ذكره من األمساًء ادلفردًة رلرل زيدو, 
  .(ِ)«كعمروك, كطلحة

األجناس اليت ال تؤلىف كالسباع كالوحوش كأحناش »كقاؿ بدر الدين ابن الناظم:  
ألعبلـ ألشخاصها, فعيوّْضت عن ذلك بوضع العلىم األرض, ال حيتاج فيها إىل كضع ا

 . (ّ)«فيها للجنس
كالذم يظهر يل أفَّ ًكبل االعتبللُت صحيحه, كأفَّ اجلمعى بينهما أىكىل كأكمل, فعلَّةي  

الًعوض ظاىرةه, كذلك لًعدـ احلاجة إىل أعبلـ سبيػّْزي أفرادىىا, كلوال أفَّ ىذه األجناس ذلا 
ا كحوشنا كسباعنا لىمىا عيوّْضت ّٔذه األعبلـ, كلىبًقيىت كسائر نصيبه من العظىمة لكوهن

                                                           

, شرح ابن الناظم على ّٓ/ُ, شرح ادلفصل ِِْ/ِ, شرح السَتايف ْٓ/ْينظر: ادلقتضب  (ُ)
 .ُّاأللفية ص 

 .ِِْ/ِشرح السَتايف  (ِ)

 .ُّشرح ابن الناظم ص  (ّ)
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 األجناس دكف أعبلـ.
أمَّا األمري الثالث الذم اعتلَّ لو الرماين فهو: عدـي زبصيًص أعبلـو ألفراد ىذه  

 األجناس, كاعتلَّ لذلك بثبلث علل:
 العلة األكىل: أهنا أنقصي يف ًعظم الشأف شلَّا يعًقل.

 ةي احلاجة للذّْكر ذلا, كاإلخبار عنها.كالثانية: قل
ا كحشيَّةي, تقتضي معارؼى كحشيَّةن تيشاكل حقيقتها.   كالثالثة: أهنَّ

كالرماين يف العلة األكىل يريد أٍف يقرّْرى علة ادلشأّة بُت ىذه األجناس كالعقبلء يف  
أٍف ينحطَّ الفرعي  العظىمة, حيث جعل علىميَّة األجناس فرعنا عن علىمية العقبلء, كال بيدَّ 

عن درجة األصل, فجيًعلت العلميةي ألفراد العقبلء, يف حُت مل زبصَّص ألفراد ىذه 
 األجناس, بل جيًعلت للجنس بأسره؛ لنقصها يف العظىمة عن العقبلء.

كىذه العلة تفرَّد ّٔا الرماين كذلك, كلعلَّ الذم اضطرَّ الرماين إىل التعليل ّٔذه العلة 
شأّة يف تعليلو السابق يف زبصيص ىذه األجناس بأمساءى جرت رلرل ىو القوؿي بادل

 األعبلـ.
كاعتلَّ الرماين كذلك دبشاكلة ىذه األعبلـ لطبيعة تلك األجناس, حيث اقتضت 
كحشيَّةي تلك األجناس التسميةى بأمساءى تشاكلها؛ لتدؿَّ عليها, كىذه العلة يف نظرم ال 

بلـو ألفراًد ىذه األجناس, بل تناسب القوؿى يف تناسب الكبلـى على عدـ زبصيًص أع
  معاين ىذه األعبلـ, كليس احلديثي عنها يف ىذا السياؽ.

كالذم يظهر يل أنو ال حاجةى لبلعتبلؿ بالعلتُت األخَتتُت؛ كذلك لبلستغناء عن 
   العلة الثانية بالعلة األكىل, كلعدـ مناسبة العلة الثالثة.

كتفي بعلًة عدـ احلاجة؛ كذلك ألنَّو اعتلَّ لتخصيًص ككاف األكىل بالرماين أف ي
فإٍف قاؿ: فًلمى جاز أٍف »اإلبًل, كاخليًل, كالغنًم بأعبلـو باحلاجة إىل ذلك, حيث قاؿ: 

زبتصَّ اخليلي, كاإلبلي, كالغنم بأمساءى أعبلـو كليس ذلا ًعظمي شأًف السّْباع, كال فصيلة ما 
 .يعقلي بعقلو؟



 علل النحوية يف األمساء الباب األول: ال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

347 

 . (ُ)«كثرًة اإلخبار عنها, كالذّْكر ذلا  قيل لو: للحاجًة إىل
كإَّنا منىع )األسدى( »كالتعليلي بعدـ احلاجة ىو تعليل سيبويو كاجلمهور, قاؿ سيبويو: 

كما أشبهو أف يكوفى لو اسمه معناه معٌت )زيد(؛ أفَّ األسدى كما أشبهها ليست بأشياءى 
فظ حيبلىا   ثابتةو, مقيمةو مع الناس فيحتاجوا إىل أمساءى يعرفوف ّٔا بعضنا من بعض, كال ربي

كحفظ ما يثبيت مع الناس كيقتنونو كيتَّخذكنو, أال تراىم قد اختصُّوا اخليلى كاإلبلى 
  .(ِ)«كالغنمى كالكبلبى كما تثبيت معهم كازبذكه, بأمساء كزيدو كعمروك

فاجلواب فيو: أفَّ ىذه أشياءى ليست مقيمةن مع الناس, كال شلَّا »كقاؿ ادلَّبد: 
, ي تَّخذكف كيقتنوف, كاخليًل كالشاًء كحنو ذلك, فيحتاجوا إىل الفصل بُت بعًضها بعضو

, كلو كانت شلَّا ييقيم معهم, لفصلوا بُت  كإَّنا يريدكف أٍف يفًصلوا بُت جنسو كجنسو
, ككاف رلراىا كمجرل الناس   .(ّ)«بعضها كبعضو

فو الرماين من االعتبلًؿ أىكىل شلَّا أضا -يف نظرم-فاقتصار اجلمهور على ىذه العلة 
 بعلًة النقًص كادلشاكلة.

 

                                                           

 .ُِٕٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم. ص  (ُ)

 . ْٗ/ِالكتاب  (ِ)
 .ْٓ/ْادلقتضب  (ّ)
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  :املبحث الثاني:املبحث الثاني  

 علُة جميِء اسِه )كان( نكرًة, وخرِبها معرفًة.

 نص المسألة:
كقسمةي االسًم كاخلًَّب يف )كاف( على أربعًة أكجوو: أف يكونا معرفتُت, »قاؿ الرماين: 

 أك يكوف األكَّؿي نكرةن, كالثاين معرفةن. أك نكرتُت, أك يكوف األكَّؿي معرفةن, كالثاين نكرةن,
كحقُّو أفَّ االسمى ادلعرفةي, كاخلَّبى النكرةي؛ ألنَّو األصلي فيما يقع بو الفائدة, فإذا كانا 
معرفتُت فأنت باخليار, أيَّهما شئتى جعلتىو االسمى, كجعلتى اآلخرى اخلَّبى, إالَّ أٍف تعًرض 

كقولك: ما كاف إنسافه مىلىكنا, كما كاف مىلىكه   علةه, ككذلك سبيلي النكرتُت يف النفي,
 إنساننا.

فأمَّا جٍعلي االسًم نكرةن, كاخلًَّب معرفةن فهو قلبي ما ينبغي أٍف يكوفى عليو الكبلـي, 
 كقد جاء يف الشعر: 

فىةن ًمػػػػٍن بػىٍيػػػػًت رىٍأسو  ػػػػأىفَّ سيػػػػبلى  كى
 

ػػله كىمىػػاءي   يىكيػػوفي ًمزىاجىهػػا عىسى
(ُ) 

 

 فأمَّا قوؿ الشاعر:
ػػػػػػٍوؿو فى  ػػػػافى أيمَّػػػػكى أىـٍ ً ىػػػػاري   ًإنٌػػػػػػكى الى تػيبىػػػػػػايل بػىٍعػػػػػػدى حى أىظىػػػػٍكه كى

(ِ) 
                                                           

 . ٕالبيت من الوافر, حلساف بن ثابت رضي اهلل عنو يف ديوانو ص  (ُ)

 كالسبلفة أكَّؿ ما يسيل من ماء العنب, كييقصد بو اخلمر.
( على شرط الباب, كيركل البيت: يكوف مزاجيها ع سبلن كماءي, برفع )مزاجها(, كنصب )عسبلن

كرفع )ماءي(  بلن على ادلعٌت, أم: كمازجو ماءي, كيركل كذلك برفعهما, كاسم )يكوف( ضمَت 
  الشأف, كمجلة )مزاجيها عسله( خَّبىا.

, شرح ادلفصل ّٖ/ُ, األصوؿ ِٗ/ْ, ادلقتضب ْٗ/ُكالبيت من شواىد: الكتاب 
, ادلغٍت ُُٖٕ, االرتشاؼ ص َِٕ/ْ, شرح الكافية ّٔٓ/ُسهيل , شرح التّٗ/ٕ
 .ِِْ/ٗ, اخلزانة ُّٕ/ٓ

 .ْٖ/ُالبيت من الوافر, خلداش بن زىَت يف الكتاب  (ِ)

شرح  ,ْٗ/ٕ, شرح ادلفصل َّٓ/ُ, شرح السَتايف ْٗ/ْكىو من شواىد: ادلقتضب 
 .َِٖ/ْ, شرح الكافية َّٗ/ُاجلمل البن عصفور 
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فسيبويو حيملو على أنَّو جعل االسمى النكرةى, كاخلَّبى ادلعرفةى, ككذلك قوؿ أيب 
 :(ُ)بن األسلت قيس

ػػػػػػػػػافى عىػػػػػػػػػٍتّْ   أىالى مىػػػػػػػػػٍن ميٍبلًػػػػػػػػػ ه حىسَّ
 

ػػػافى ًطبَّػػػكى أىـٍ جينيػػػوفي   أىًسػػػٍحره كى
(ِ) 

 

لعباس خيالفيو يف ىذا, كيقوؿ: إفَّ )كاف( فيها ضمَته معرفةه, كامسيها كخَّبيىا كأبو ا
 معرفة أيضنا, فهو من باًب ما اسم )كاف( كخَّبىا كبلمها معرفةه.

كالذم عندم أفَّ ىذا ال يقدح يف مذىب سيبويو؛ ألفَّ )كاف( مضمرةن قد ريفع 
, م فيها النكرةي ادلذكورةي بعد ألف االستفهاـ, كنيصب ادل عرفةي بتقدير: أكاف ظكه أمَّكى

)كاف( ادلذكورة, فقد صحَّ شاىديه على ما ذىب إليو, إذ كاف ىذا التقدير  ػفسَّر ذلك ب
 ال بيدَّ للجميع أف يرًجعا إليو.

 كقاؿ الفرزدؽ:
ػػػػػافى ابٍػػػػػنى الػػػػػ ػػػػػٍكرىافي كى ػػػػػاػأىسى  ميرىاغىًة ًإٍذ ىىجى

 

 

ػػػػػػػاًكري  ػػػػػػػاـً أىـٍ ميتىسى ػػػػػػػا ً ىػػػػػػػٍوًؼ الشَّ ًيمن سبى
(ّ) 

 

 فهو على قياس ما ذكرنا, كأكثريىم ينشده:
 ميرىاغىةً ػأىسىٍكرىافى كىافى اٍبني ال

ـٍ  (, على قطعو كابتداء, كأنَّو قاؿ: أ ـٍ متساكري على ما ىو كجوي الكبلـ, كيرفع: )أ

                                                           

ن األسلت األكسي األنصارم, من شعراء األكس, كامسو سلتلف فيو, فقيل: ىو أبو قيس ب (ُ)
فقيل: صيفي, كقيل: احلارث, كقيل: عبد اهلل بن عامر, ككاف يتهاجى مع حساف بن ثابت 

ق (. ينظر يف ترمجتو: معجم تراجم الشعراء ُرضي اهلل عنو, إذ كاف حساف من اخلزرج, )ت 
 .ٖٓص 

 .ُٗوانو ص البيت من الوافر, يف دي (ِ)

, اخلزانة َِٖ/ْ, شرح الكافية َّٓ/ُ, شرح السَتايف ْٗ/ُكىو من شواىد: الكتاب 
ٗ/ِٗٓ . 

 .ُْٖالبيت من الطويل, يف ديواف الفرزدؽ ص  (ّ)

, اخلصائص َّٓ/ُ, شرح السَتايف ّٗ/ْ, ادلقتضب ْٗ/ُكىو من شواىد: الكتاب 
 .َْْ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ّٕٓ/ِ
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  .(ُ)«ىو متساكري 
 اعتالل الرماني:

ةه: أف يكوف ذكر الرماين أفَّ األصلى يف باب )كاف( إذا اجتمع فيو معرفةه كنكر 
 االسمي ادلعرفةى, كاخلَّبي النكرةى؛ ألنَّو األصلي فيما يقع بو الفائدة, حنو: كاف زيده قائمنا.

عل االسمي نكرةن, كاخلَّبي معرفةن على سبيل القلب يف الكبلـ, كال يكوف  إال أنَّو قد جيي
 عر:إال يف ضركرة الشعر, كصحَّح الرماين استشهادى سيبويو على القلب بقوؿ الشا

ػػػػٍوؿو   فىًإنٌػػػػكى الى تػيبىػػػػايل بػىٍعػػػػدى حى
 

ػػػػػػافى أيمَّػػػػػكى أىـٍ ً ىػػػػػػاري    أىظىػػػػػٍكه كى
 

 كبقوؿ الشاعر كذلك:
ػػػػػافى عىػػػػػٍتّْ   أىالى مىػػػػػٍن ميٍبلًػػػػػ ه حىسَّ

 

ػػافى ًطبَّػػكى أىـٍ جينيػػوفي    أىًسػػٍحره كى
 

كردَّ اعًتاضى ادلَّبًد عليو: بأفَّ اسمى )كاف( ىو الضمَت, كىو معرفة, فبل يوجد قلبه 
  يف الكبلـ؛ ألفَّ التقديرى عند الرماين: أكاف ظكه أمَّك, كأكاف سحره طبَّك.

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن قسمًة االسًم كاخلًَّب يف باب )كاف(, كذكر أهنا 
تكوف على أربعة أكجو: إمَّا أف يكونا معرفتُت, أك نكرتُت, أك يكوف االسمي معرفةن, 

 نكرةن, أك يكوف اخلَّبي نكرةن, كاالسمي معرفةن. كاخلَّبي 
كيرل الرماين أفَّ األصل أف يكوف االسمي ادلعرفةى, كاخلَّبي النكرةى؛ ألنَّو األصل فيما 
يقع بو الفائدة, حنو: كاف زيده قائمنا, كألهنما يف حكم ادلبتدأ كاخلَّب, أمَّا إذا تساكل 

خليار يف جعًل أيّْهما شئتى االسمى, كاآلخًر اخلَّبى, االسم كاخلَّب تعريفنا أك تنكَتنا, فإنك با
, كذىب كلّّ من ابًن (ِ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي سيبويو كاجلمهور

إىل أنو إذا اجتمع معرفتاف فبل خيلو من أٍف يستويا  (ّ)عصفور, كأيب حياف, كابًن ىشاـ
                                                           

 .َِِ-ُِٗ بتحقيق: د. زلمد شيبة ص شرح الرماين (ُ)

, شرح السَتايف ٗٗ, اإليضاح ص ّٖ/ُ, األصوؿ ٖٗ/ْ, ادلقتضب ْٗ/ُينظر: الكتاب  (ِ)
ُ/َّٕ. 

 .ّٕٔ-ّٔٔ/ٓ, ادلغٍت ُٕٗ-ُٖٕ/ْ, التذييل ّٖٖ-ّٕٖ/ُينظر: شرح اجلمل  (ّ)
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ف أحديمها أعرؼى من اآلخًر يف التعريف, أك يكوف أحديمها أعرؼى من اآلخر, فإف كا
فإنك ذبعل الذم ىو أعرؼ االسمى, كالذم ىو أقلُّ تعريفنا ىو اخلَّب, حنو: كاف زيده 
عل  صاحبى الدار, ألفَّ العلىم أعرؼي من ادلضاؼ إىل ما فيو )أؿ(, إالَّ ادلشار فإنو جيي

دلكاف التنبيو  االسمى, كغَتيه من ادلعارؼ اخلَّبى, فتقوؿ: كاف ىذا أخاؾ, اعتنت لو العربي 
 الذم فيو باإلشارة. 

أمَّا إذا تساكت ادلعرفتاف يف التعريف جاز أف ذبعل أيَّهما شئتى االسمى, كاآلخر 
ا, ألفَّ ادلضاؼى إىل العلىم يف رتبة  اخلَّبى, حنو: كاف زيده أخا عمروك, ككاف أخو عمرك زيدن

  العلم.
وّْغه جلواز االبتداء بالنكرة كإذا اجتمع نكرتاف فإٍف كاف لكلّْ كاحدو منهما مس 

؟  جعلتى أيَّهما شئت االسمى, كاآلخرى اخلَّبى, حنو: أكاف رجلي قائمنا؟ كأكاف قائمه رجبلن
كإف كاف ألحًدمها مسوّْغه, كاآلخري ال مسوّْغى لو, فالذم لو مسوغه ىو االسمي, كاآلخري 

 أحدو.اخلَّبي, حنو: كاف كلُّ أحدو قائمنا, كال جيوز: كاف قائمه كلَّ 
عل االسمي نكرةن, كاخلَّبي معرفةن, إالَّ يف ضركرة الشعر, على سبيل  كمنع الرماين أٍف جيي

 القلب, كاستشهد لو بقوؿ الشاعر: 
فىةن ًمػػٍن بػىٍيػػًت رىٍأسو  ػػأىفَّ سيػػبلى  كى

 

ػػػله كىمىػػػػاءي   هػػػػا عىسى ػػػوفي ًمزىاجى  يىكي
 

 فادلعرفةي )مزاجىها( اخلَّبي, كالنكرةي )عسله( االسمى.
, كىو منعي رليًء (ُ)يف ىذه ادلسألة موافقه دلا ذىب إليو سيبويو كاجلمهور كالرماين

اسًم )كاف( معرفةن كخَّبىا نكرةن, قياسنا على ادلبتدأ كاخلَّب, فكما ال جيوز جعلي النكرًة 
ا, فإف جاء شيءه  مبتدأن, كادلعرفًة خَّبنا يف: )منطلقه زيده(, كذلك ال جيوز: كاف منطلقه زيدن

 فهو من القلب الذم ال جيوز إال يف ضركرة الشعر.على عكس ذلك 
:  »قاؿ سيبويو:  كال ييبدأ دبا يكوف فيو اللَّبس, كىو النكرة, أالى ترل أنك لو قلتى

كاف إنسافه حليمنا, أك كاف رجله منطلقنا, كنتى تيلبس, ألنَّو ال ييستنكىر أف يكوف يف 

                                                           

سَتايف , شرح الٖٗ, اإليضاح ص ّٖ/ُ, األصوؿ ُٗ/ْ, ادلقتضب ْٖ/ُينظر: الكتاب  (ُ)
 .ُٗ/ٕ, شرح ادلفصل َّٓ/ُ



 علل النحوية يف األمساء الباب األول: ال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

353 

ٍبس, كجيعلوا ادلعرفةى خَّبنا ًلما فيو ىذا الدنيا إنسافه ىكذا, فكرىوا أٍف يبدؤا دبا فيو اللَّ 
 اللَّبس.

كقد جيوز يف الشّْعر, كيف ضعفو من الكبلـ,  لهم على ذلك أنو فعله, دبنزلة 
ا كجعلتو خَّبنا, أنَّو صاحبي الصفة, على ضعفو  (, كأنو قد ييعلم إذا ذكرت زيدن )ضربى

 .(ُ)«من الكبلـ
فيو يف اختيار الكبلـ, كاعتلَّ ّٓيئو يف فسيبويو جييز القلب يف ضركرة الشعر, كيضعّْ 

 الشعر بعلتُت:
 ) , كجيوز أٍف يكوف فاعلي )ضربى (, لكوهنا فعبلن األكىل: قياسهم )كاف( على )ضربى

 نكرةن, كمفعوليو معرفةن.
ا,  كالثانية: أفَّ االسمى يف باب )كاف( ىو اخلَّب, ألنك إذا قلت: كاف قائمه زيدن

ا, إذ كانا  فػػػ)زيده( ىو القائم الذم قد نكَّرتو, فتعرؼ ادلنكوًر بتعريًفك زيدن
يخَّبى عنو بتعريف خَّبًه

 .(ِ)لشيءو كاحد, فكأنَّك تعرّْؼي ادل
  كاستشهد سيبويو على القلب بقوؿ الشاعر:

ػػػػٍوؿو   فىًإنٌػػػػكى الى تػيبىػػػػايل بػىٍعػػػػدى حى
 

ػػػػػػافى أيمَّػػػػػكى أىـٍ ً ىػػػػػػاري    أىظىػػػػػٍكه كى
 

 كبقوؿ الشاعر كذلك:
ػػػػػافى عىػػػػػٍتّْ أىالى مىػػػػػٍن مي   ٍبلًػػػػػ ه حىسَّ

 

ػػافى ًطبَّػػكى أىـٍ جينيػػوفي    أىًسػػٍحره كى
 

 كبقوؿ الفرزدؽ:
ػػػػػافى ابٍػػػػػنى الػػػػػ ػػػػػٍكرىافي كى ػػػػػاػأىسى  ميرىاغىًة ًإٍذ ىىجى

 

 

ػػػػػػػػػػاًكري  ػػػػػػػػػػاـً أىـٍ ميتىسى ػػػػػػػػػػا ً ىػػػػػػػػػػٍوًؼ الشَّ ًيمن  سبى
 

 كبقوؿ الشاعر: 
فىةن ًمػػٍن بػىٍيػػًت رىٍأسو  ػػأىفَّ سيػػبلى  كى

 

ػػػله كى   هػػػػا عىسى ػػػوفي ًمزىاجى  مىػػػػاءي يىكي
 

؛ ألفَّ اسمى )كاف( بيتُت األكلُتكذكر الرماين أفَّ ادلَّبّْدى خطَّأى سيبويو يف استشهاده بال
ضمَته يعود إىل ىذه ادلرفوعات, كالضمَتي معرفة, كليس فيها قلب, لكوف امًسها كخَّبًىا 

                                                           

 .ْٖ/ُالكتاب  (ُ)

 .َّٓ/ُينظر: شرح السَتايف  (ِ)



 علل النحوية يف األمساء الباب األول: ال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

353 

 معرفةن.
و مطابقه أمَّا البيت األخَت, فإنو جعل )مزاجىها( خَّبى )يكوف(, ك)عسله( امسىها, كى

  .(ُ)دلا استشهد بو سيبويو من غَت اعًتاض عليو
( ك)أسكرافي( مرفوعةه  كأجاب الرماينُّ ادلَّبدى عن سيبويو بأفَّ )أظكه( ك )أسحره
بػػػ)كاف( ادلضمرة, ك)كاف( الثانية تفسَته ذلا, كيكوف اسم كاف الذم أراده سيبويو ىو 

د سيبويو ّٔذه األبيات, م رأل ىذه األمساء كليست ضمائرىا, كصحَّ بذلك استشها
الرماين أنو ال خبلؼ بينهما حينئذ, ألنو ال بيدَّ ذلما من الرجوع إىل ىذا التقدير, كىو: 

 أكاف ظكه أمَّك, كأكاف سحره طبَّك, كأكاف سكرافي ابنى ادلراغة.
كتبع الرماين يف نسبة ىذه ادلخالفة إىل ادلَّبد كلّّ من: ابن يعيش, كالرضي, كأيب 

, يف حُت أين كقفت على كبلـ ادلَّبد يف كتابو ادلقتضب, فلم أجد لو سلالفةن (ِ)افحي
لسيبويو يف استشهاده ّٔذه األبيات, بل إنَّو استشهد ّٔذه األبيات كما فعل سيبويو, 

كاعلم أفَّ الشعراء يضطرُّكف, فيجعلوف االسمى »كجعلها من ضركرة الشعر, حيث قاؿ: 
إَّنا  لىهم على ذلك معرفتيهم أفَّ االسمى كاخلَّبى يرجعاف إىل شيءو نكرةن, كاخلَّبى معرفةن, ك 

  , م استشهد ادلَّبد بقوؿ الشاعر:(ّ)«كاحد
ػػػػٍوؿو   فىًإنٌػػػػكى الى تػيبىػػػػايل بػىٍعػػػػدى حى

 

ػػػػػػافى أيمَّػػػػػكى أىـٍ ً ىػػػػػػاري    أىظىػػػػػٍكه كى
 

 كبقوؿ الفرزدؽ:
ػػػػػافى ابٍػػػػػنى الػػػػػ ػػػػػٍكرىافي كى ػػػػػاػأىسى  ميرىاغىًة ًإٍذ ىىجى

 

 

ػػػػػػػػػػا  ًيمن ػػػػػػػػػػاًكري سبى ػػػػػػػػػػاـً أىـٍ ميتىسى  ً ىػػػػػػػػػػٍوًؼ الشَّ
 

كاستشهادي ادلَّبًد ّٔذين البيتُت يؤكّْد موافقتىو لسيبويو, كعدـى سلالفًتو لو يف ذلك, 
كىذا يرجّْح أفَّ ادلعًتضى على سيبويو ليس ادلَّبدي, إذ لو كاف ادلَّبد دلا استشهد بتلك 

النحو الذم ذكره الرماين لكن  األبيات, م إفَّ السَتايف نقل االعًتاض على سيبويو على
إال أف يكوف , (ْ)دكف أف ينسبو إىل ادلَّبد, بل عزاه إىل مجاعةو دكف التصريح بأمسائهم

                                                           

 .َّٔ/ُشرح السَتايف  (ُ)

 .ُّٗ/ْ, التذييل َِٖ/ْ, شرح الكافية ٓٗ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ِ)

 .ُٗ/ْادلقتضب  (ّ)

 .َّٓ/ُينظر: شرح السَتايف  (ْ)
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 ادلَّبد اعًتض عليو يف كتاب آخر.
 م أجاب السَتايف عن ىذا االعًتاض بأحد جوابُت: 

كوف حكميو األكؿ: أفَّ ضمَتى النكرًة ال يستفيد منو ادلخاطبي أكثرى من النكرة, في
ا( ك)كاف قائمه زيدنا(.   حكمى النكرة, كال فرؽ عندىه بُت: )قائمه كاف زيدن

أمَّا اجلوابي الثاين: فهو أفَّ )ظك( اسمي )كاف( ادلضمرًة قبلها, ك)كاف( الثانيةي تفسَته 
ذلا, كيكوف اسمي )كاف( الذم أراده سيبويو )ظك(
(ُ) . 

ويو يف أفَّ ضمَتى النكرًة يأخذي حكمىها يف كيًتجَّح أف تكوف موافقةي ادلَّبًد لسيب
, كمل ييبًد (ِ)التنكَت, ال على التقدير الذم ذكره الرماين؛ ألنَّو نيقل عن سيبويو ىذا القوؿ

  ادلَّبدي سلالفتىو فيو.
)كاف( الظاىرة,  كشلَّن كافق السَتايف كالرماين يف تقدير )كاف( احملذكفة, كتفسَتًىا بػ

أال ترل أفَّ تقديرىه: أكاف سكرافى ابني »اخلصائص, حيث قاؿ: ابن جٍتّْ يف كتابو 
 . (ّ)«ادلراغة, فلمَّا حيذؼ الفعلي الرافعي فسَّره بالظاىر

 (ْ)كال خيلو ًكبل اجلوابُت السابقُت من االعًتاضات, حيث اعًتض ابني يعيش 
فاعيو باالبتداء, كال كغَتيه, على تقدير الرماين بأفَّ االسمى إذا كقع بعد مهزة االستفهاـ فارت

حيسين ارتفاعيو بفعلو زلذكؼو إالَّ مع )ىل(, كريدَّ على ىذا االعًتاض كما ذكر الرضي 
 .(ٓ)بأفَّ مهزةى التسويًة بعد )سواء( ك)ال أبايل( ال تدخل إال على الفعل

أمَّا اجلوابي الذم ذكره السَتايف كىو أفَّ ضمَتى النكرة يأخذ حكمىها, فقد اعًتيًض 
بأفَّ الضمَتى الراجعى إىل النكرة معرفةه, بدليل كقوًعو مبتدأن, حنو: ضربت رجبلن كىو  عليو

ا ال تيوصف, كىي تؤكَّد , كالدليلي على أفَّ ضمائرى النكراًت معارؼي كوهني  .(ٔ)راكبه
                                                           

 .َّٓ/ُينظر: شرح السَتايف  (ُ)

 . َِٗ/ْ, شرح الكافية ٓٗ/ٕ, شرح ادلفصل َّٔ/ُينظر: شرح السَتايف  (ِ)

 .ّٕٓ/ِاخلصائص  (ّ)

 .ٓٗ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ْ)

 .َِٗ-َِٖ/ْينظر: شرح الكافية  (ٓ)

 .ُّٗ/ْ, التذييل َِٗ-َِٖ/ْينظر: شرح الكافية  (ٔ)



 علل النحوية يف األمساء الباب األول: ال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

355 

كريدَّ كذلك على ىذا االعًتاض بأفَّ الضمَتى إذا عاد إىل نكرة سلتصَّةو بوجوو فهو 
اءين رجله فضربتيو, كإال فهو نكرة, حنو: أرجله ضربتىو أـ امرأةه, كالنكرات معرفةه, حنو: ج

 .(ُ)ادلفسّْرة يف األبيات السابقة غَت سلتصَّة, فالضمائر إذف نكرات
 أمَّا قوؿ الشاعر: 

فىةن ًمػػٍن بػىٍيػػًت رىٍأسو  ػػأىفَّ سيػػبلى  كى
 

ػػػله كىمىػػػػاءي   هػػػػا عىسى ػػػوفي ًمزىاجى  يىكي
 

ذا البيت ما يسهيل جعلي النكرًة امسنا من جهة ادلعٌت؛ فقد رأل السَتايف أفَّ يف ى
( كالعسل دبعٌت كاحد, إذ ليس يدؿُّ كاحده منهما على شيءو بعينو, كإَّنا ييراد  ألفَّ )عسبلن

 .(ِ)بو اجلنس, فبل فرؽ بُت قولك: العسل, كبُت قولك: عسل
عًفو أفَّ ككجوي ض»كضعَّف ىذا القوؿى اجلرجاينُّ يف شرحو على اإليضاح, فقاؿ: 

ـي كإٍف كاف دبنزلة العارم منهما, يف أنَّو ال يدؿُّ على العُت, فإفَّ  الداخل عليو األلفي كالبلَّ
ا, يدلُّك على ذلك أنَّك تقوؿ: أخذتي من  األلفى كالبلـى للتعريف, جنسنا كاف أك عهدن

ا  ا كاحدن لوجب أف يستويا العسًل احللًو ميزَّه, كال تقوؿ: من العسًل حلوو, كلو كاف رلرامهي
يف الوصف, فييوصف كلُّ كاحدو منهما بالنكرة, فلمَّا مل يكن ذلك عًلمت أفَّ العسلى لو 

)  .(ّ)«حظّّ من التعريًف ليس لًػ)عسلو
كنقل ابني ىشاـ عن ابًن أسد
أفَّ )يكوف(  (ٓ), ككذلك البغدادمُّ عن أيب البقاء(ْ)

, كال ضركرةى تدعو ىنا زائدةه, كخطَّأ ذلك ابني ىشاـ؛ ألهنا ال تيز  اد بلفظ ادلضارع بقياسو
  .(ٔ)إىل ذلك

كال خبلؼى بُت النحويُت يف أفَّ القلبى جائزه يف ضركرة الشعر, إَّنا اخلبلؼي يف 
جوازه يف اختيار الكبلـ, فالرماين كاجلمهوري دينعوف القلبى يف اختيار الكبلـ, كيقًصركنو 

                                                           

 .َِٗ/ْينظر: شرح الكافية  (ُ)

 .َّٔ/ُينظر: شرح السَتايف  (ِ)

 .َْْ/ُادلقتصد  (ّ)

 .َُٕ/ٔدلغٍت ينظر: ا (ْ)

 .ِِْ/ٗينظر: اخلزانة  (ٓ)
 .َُٕ/ٔينظر: ادلغٍت  (ٔ)
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, (ُ)بعض النحاة كابن مالك, كالرضيعلى الضركرة الشعرية, يف حُت خالفهم يف ذلك 
حيث ذىبا إىل جواز القلب يف اختيار الكبلـ, كاعتلَّ كلّّ من ابًن مالك, كالرضي جلواز 
ذلك بعلة عدـ اللَّبس يف بايب )كاف( ك)إفَّ( الختبلؼ إعراب اجلزأين, كاشًتطا جلواز 

زلضةو, حيث قاؿ:  ذلك حصوؿى الفائدًة, كزاد ابني مالك: أف تكوف النكرةي غَتى صفةو 
ا كاف ادلرفوعي ىنا مشبَّها بالفاعل, كادلنصوبي مشبػَّهنا بادلفعوؿ, جاز أف ييغٍت ىنا ػَّ كدل»

تعريفي ادلنصوًب عن تعريًف ادلرفوًع, كما جاز ذلك يف باب الفاعل, لكن بشرًط 
 الفائدة, ككوًف النكرًة غَتى صفةو زلضةو, فمن ذلك قوؿي حسَّافى رضي اهلل عنو:

ػػ فىةن ًمػػٍن بػىٍيػػًت رىٍأسو كى  أىفَّ سيػػبلى
 

ػػػله كىمىػػػػاءي   هػػػػا عىسى ػػػوفي ًمزىاجى  يىكي
 

فجعل مزاجىها كىو معرفةه خَّبى )كاف(, كعسلى امسىها كىي نكرةه, كليس القائل 
مضطرِّا؛ لتمكًُّنو من أف يقوؿ: يكوف مزاجيها عسله كماءي, فيجعل اسمى )كاف(: ضمَتى 

كخَّبه, يف موضع نصب بػ)كاف(, كمثلو قوؿ  )سبلفة(, ك)مزاجيها عسله(: مبتدأه 
 : (ِ)القىطامي

ػػػػػػرًُّؽ يىػػػػػػا ضيػػػػػػبىاعىا  ًقًفػػػػػػي قػىٍبػػػػػػلى التػَّفى
 

كىالى يىػػكي مىٍوقىػػفه مىٍنػػًك اٍلوىدىاعىػػا 
(ّ) 

 

فأخَّب بادلعرفة عن النكرة سلتارنا ال مضطرِّا, لتمكًُّنو من أف يقوؿ: كال يكي موقفي 
اعا, كاحملسّْن ذلذا مع حصوؿ الفائدة شبىوي ادلرفوًع منك الوداعا, أك: كال يكي موقفينا الود

بالفاعل, كادلنصوًب بادلفعوؿ, كقد حصل ىذا الشىبىوي يف باب )إفَّ(, على أٍف جيًعل فيو 
 .(ْ)«االسمي نكرةن, كاخلَّبي معرفةن 

َّب يف ىذا الباب كيف باب )إفَّ( دبعرفةو عن نكرة, كمل جيز »كقاؿ الرضي:  كقد خيي

                                                           

 .َِٔ/ْ, شرح الكافية ّٔٓ/ُينظر: شرح التسهيل  (ُ)

ىو عمَت بن شييم التغلك, كاف نصرانيا فأسلم, كىو ابن أخت األخطل النصراين ادلشهور,  (ِ)
 تو:كعده اجلمحي يف الطبقة الثانية من شعراء اإلسبلـ. ينظر يف ترمج

 .ُّالبيت من الوافر, للقطامي يف ديوانو ص  (ّ)

, اإليضاح العضدم ّٖ/ُ, األصوؿ ْٗ/ْ, ادلقتضب ُّّ/ُكىو من شواىد: الكتاب 
 .ّٔٓ/ُ, شرح التسهيل ُٗ/ٕ, شرح ادلفصل ٗٗص 

 .ّٕٓ-ّٔٓ/ُشرح التسهيل  (ْ)
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 .(ُ)«دأ كاخلَّب, لبللتباس, التفاؽ إعراب اجلزأين ىناؾ كاختبلفهما ىناذلك يف ادلبت
فابن مالك كالرضي جييزاف اإلخبارى بادلعرفة عن النكرة يف باب )كاف( أسوةن  وازًه 

, كال يرل كلّّ منهما (ّ), حيث حكى سيبويو: )إفَّ قريبنا منك زيده((ِ)يف باب )إفَّ(
  )إف(.بالفرؽ يف ذلك بُت بايب )كاف( ك

يف حُت فرَّؽ بعضي النحاًة يف ىذه ادلسألة بُت ىذين البابُت, فأجازكه يف باب 
)إفَّ(, كمنعوه يف باب )كاف(, كمن ىؤالء اجلرمي, كابني ىشاـ اخلضراكم, 

 . (ْ)كالسُّهيلي
َّب عنها يف ىذا الباب »قاؿ اجلرمي:  كجاز ذلم  -أم باب )إفَّ(-ييبتدأ بالنكرًة كخيي

مى )إفَّ( نكرةن, كاخلَّبى معرفةن, ألهنم ال يقدّْموف خَّبى )إفَّ( كما يتوسَّعوف يف أف جيعلوا اس
)كاف(, كأعطوا )إفَّ( ما منعوا )كاف(, كقدَّموا خَّب )كاف(, كمنعوا أف يكوف امسيها 

 .(ٓ)«نكرةن, كخَّبيىا معرفةن, فأعطوا كلَّ كاحدو منهما ما ميًنع صاحبو
العلةى يف جواز تنكَت اسم )إفَّ( ىو كونيو منصوبنا, كيرل ابني ىشاـ اخلضراكم بأفَّ 

فصار بذلك كأنو غَتي مسندو إليو, كفضلةه, باإلضافة إىل رليًء اخلًَّب معرفةن مرفوعنا فصار  
 .(ٔ)كأنو مسنده إليو ال مسند

ىذا جيوز يف )إفَّ( إذا قدَّمتى خَّبىىا أف يرجع امسنا ذلا, خببلؼ »كقاؿ السُّهيلي: 
َّب عنها, كذلك أفَّ )كاف(, فإنَّ  ك إذا قلت: )كاف حليمه زيدنا( مل جييز؛ ألفَّ النكرةى ال خيي

)كاف( فعله جيوز اإلخبار بو, ك)إفَّ( ليست كذلك, كأيضا فإفَّ امسىها يعود منصوبنا 
يخَّبى عنو, كأمَّا )إفَّ( فامسيها إذا قلت: إفَّ قائمنا زيده, مل خيرج 

مؤخَّرنا, كليس ىذا حكمي ادل
م األمساء احملدَّث عنها, ألنَّو عاد مرفوعنا, كىو األصل فيو, فكاف القلب يف عن حك

                                                           

 .َِٔ/ْشرح الكافية  (ُ)

 .ُٕ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)

 .ُِْ/ِينظر: الكتاب  (ّ)

 .ُٔ-َٔ/ٓتنظر آراؤىم يف التذييل  (ْ)

 ادلرجع السابق. (ٓ)

 ادلرجع السابق. (ٔ)
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  .(ُ)«)إفَّ( كأخواًِتا أحسني منو يف )كاف(
, (ِ)كصحَّح البغدادمُّ ما ذىب إليو ابني مالك كالرضي, معتبلَّ لذلك بكثرة السماع

ا جيوز يف ضركرة كالذم يظهر يل أفَّ اإلخبار بادلعرفة عن النكرة يف باب )كاف( إَّن
 الشعر, كديتنع يف اختيار الكبلـ, كذلك لثبلثة أمور:

األكؿ: أفَّ السماع الذم استدؿ بو البغدادمُّ على صحًَّة مذىًب ابًن مالك كالرضي 
ا كردى يف الشّْعر, كقد فسَّره اجلمهور بالضركرة.  إَّنَّ

ًلما ذكرىه كلّّ من  كالثاين: أفَّ جوازى ذلك يسيوغ يف باب )إفَّ( خببلؼ باب )كاف(
 اجلرمي, كاخلضراكم, كالسُّهيلي.

, كقوؿي اجلمهوًر  كالثالث: أفَّ القائلُت باقتصاًر جواًز ذلك على الشّْعر ىم اجلمهوري
ـه على قوؿ الواحد كاالثنُت. , كمقدَّ  معتبػىره

 
 

 
 
 
 

                                                           

 .ُٔ-َٔ/ٓالتذييل  :نظري (ُ)

 .ِٕٓ/ٗينظر: اخلزانة  (ِ)
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  :املبحث الثالث:املبحث الثالث  

 (.ُغدوة) ( وُبكرةعلُة تعريِف )

 نص المسألة: 
ك)بيٍكرىةي( معرفةه كػ)غيٍدكىةى(, ك)ضىٍحوىةه( نكرة كػ)عىًشيَّةو(؛ ألفَّ أكَّؿى »: قاؿ الرماين

النهاًر ابتداءي األعماؿ, فلو قوَّةه بذلك ليس لغَته؛ ألفَّ االبتداءى دبنزلة األصًل الذم ييبٌت 
 .«عليو غَته

؛ ألنَّو مؤنثه معرفةه, ككذلك )بكرةي(,»كقاؿ أيضنا:  كنظَتيه يف  فػ)غدكةي( ال ينصرؼي
 التأنيث كالتعريًف: )أسامةي( ك)جيعالةي(.

كىذا الضربي من التعريف بغَت عبلمةو, كال كضًع االسًم للشيًء خاصة, ال جيب 
 ًلما ساكاه يف معناه كىو تعريفه نادره.

كإَّنا جاز مثليو يف )غدكةى( ك)بكرةى( ألفَّ أصلى ما جيب بو تعريفي الوضًع كتعريف 
 من أمساء الناس أمراف: )طلحةى( ك) زةى(

 أحدمها: تفضيلي اإلنساًف باسمو خيصَّ بو ال ييشركو فيو غَتيه.
 كاآلخر: احلاجةي إىل كثرة الذّْكًر لو.

فلمَّا أشبو ابتداءي اليـو كىو أكَّلو ىذه األمساءى األعبلـى من أمساًء الناًس يف احلاجة إىل  
عىل من جهًة  كثرًة الذّْكًر خيصَّ باالسم العلىم, كمل يستحق ذلك على الكماؿ؛ ألنَّو مل جيي

التفضيل, فصار يصلح لكلّْ غدكةو, كإف كاف موضوعنا لغدكًة يوًمك خاصةن, على أنو إذا 
ضيرب يف غدو فهو لغدكةو عيًدؿ خاصةن ذلك ادلنهاجي يف كل يوـو يأيت, كليس كذلك 

لّْ شيءو مل جيب ذلا مثلي امًسو, طلحةي ك زةي؛ ألنَّو للشَّيًء خاصةن دبا لو ساكاه غَتيه يف ك
 .«ك)غدكةي( إذا ساكاه كقته آخري على مثل معناه كجبى لو مثلي امًسو فتدبَّر ذلك

كجيوز: آتيك غدكةن كبكرةن, على التنكَت إذا صًحب الكبلـى دليله,  »كقاؿ أيضنا: 
, كال جيوز دخوؿي األلًف كالبلـ فيهما؛ ألهنما للع هد, كما جيوز: ىذا عثمافه أخري



 علل النحوية يف األمساء الباب األول: ال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

363 

  .(ُ)«كالعهدي قائم فيها, كإَّنا عرىضى التنكَتي كما عرىضى يف )عثمافى( بالدَّليل
 اعتالل الرماني:

 اعتلَّ الرماين لتعريف )بكرة( ك)غدكة( بثبلث علل: 
  العلة األكىل: ىي اختصاصيهما كقتنا بعينو.

ف عليو كىو ابتداءي النهار؛ ألنو اب تداءي األعماؿ, كالعلة الثانية: ىي قوةي ما يدالَّ
 كاالبتداءي دبنزلة األصل الذم ييبٌت عليو.

كالعلة الثالثة: ىي مشأّتيهما لئلنساف من جهة احلاجًة إىل كثرًة الذّْكر لو, فلمَّا 
 أشبها اإلنسافى ًمن ىذه اجلهة خيصَّا بالعلىمية كما خيصَّ اإلنسافي ّٔا.

, كذكر الرماين أفَّ التنكَتى فيها عرىضه ال أصل, فإ ذا كانت نكرةن دخلىها الصَّرؼي
 حنو: آتيك غدكةن كبكرةن. 

 المناقشة والموازنة:
ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن ظريف الزماف )بكرة( ك)غدكة(, كىذاف الظرفاف 

 :(ِ)من الظركؼ ادلتصرّْفًة غَت ادلنصرفًة, إذ إفَّ الظركؼى تنقسمي إىل أربعة أقساـ
, كدىرو. القسم األكؿ: ظرؼه متصرّْؼه  , حنو: ساعةو, كشهرو, كعاـو  منصًرؼه

, حنو: غدكةى, كبكرةى.  كالقسم الثاين: ظرؼه متصرّْؼه غَتي منصرؼو
. , حنو: بيعيداتو  كالقسم الثالث: ظرؼه منصرؼه ال متصرّْؼى

. كالقسم الرابع: , حنو: سىحىرى  ظرؼه ال منصرؼى كال متصرّْؼى
, أم تعتًقبي عليها كمعٌت التصرُّؼ ىو أٍف تيستعمل ىذه األمس اءي ظركفنا كغَتى ظركؼو

  العواملي, فتأيت مرفوعةن, كرلركرةن, أمَّا االنصراؼي فهو دخوؿي التنوين.
كيرل الرماين أفَّ الظرفُت: )غيدكة(, ك)بيكرة( إذا كانا علىمُت, فإهنما ال ينصرفاف؛ 

                                                           

 .َُُٕ, َُُٓ-َُُّشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ُ)

, ادلساعد ُِّٗص , االرتشاؼ َِِ/ِ, شرح التسهيل ٖٔينظر: ادلقدمة اجلزكلية ص  (ِ)
 .َُّ/ِ, اذلمع ُْٗ/ُ
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, كاعتلَّ ال رماين لكوهنما معرفتُت كذلك الجتماع علَّتُت فيو, كمها: العلميةي كالتأنيثي
 علىمُت بثبلًث علل: 

  .ان العلة األكىل: ىي اختصاصيهما كقتنا معيَّن
ف عليو كىو ابتداءي النهار؛ ألنَّو ابتداءي األعماؿ,  كالعلة الثانية: ىي قوة ما يدالَّ

 كاالبتداءي دبنزلة األصل الذم ييبٌت عليو.
احلاجة إىل كثرة الذّْكر لو, فلمَّا كالعلة الثالثة: ىي مشأّتيهما لئلنساف من جهة 

 أشبها اإلنسافى من ىذه اجلهة خيصَّا بالعلىمية كما خيصَّ اإلنسافي ّٔا.
كقد كافق الرماين اجلمهور يف العلة األكىل كىي اختصاصيهما كقتنا بعينو, كاعتبار 

افقهم  علىميًتهما جنسيةن ذلذين الوقتُت ادلخصوصُت, فهي كعلمية )أسامة(, ك)ثعالة(, كك 
 .(ُ)كذلك يف أهنما ال ينصرفاف إالَّ إذا كانا نكرتُت

اعلم أفَّ )غدكةى( ك)بكرةى( جيعلت كلُّ كاحدةو منهما امسنا للحُت,  »قاؿ سيبويو: 
ابة معرفةن  َـّ حبُتو( امسنا للدَّ  .(ِ)«كما جعلوا )أ

 كزعم يونسي عن أيب عمرك, كىو قوليو أيضا كىو القياس, أنَّك إذا قلت:»كقاؿ: 
, أك يومنا من األياـ, م قلت: غدكةى, أك بكرةى, كأنت تريد ادلعرفة مل  ـى األكَّؿى لقيتيو العا

 .(ّ)«تنوّْف
ا معرَّفةه بغَت ألفو كالعربي ال تي »كقاؿ الفراء:  ـى يف الغدكة؛ ألهنَّ دًخل األلفى كالبلَّ

, مسعت أبا اجلرَّاح يقوؿ: ما رأيتي كغدكةى قط, يعٍت غداةى يومً  و, كذلك أهنا كانت كالـو
 . (ْ)«باردةن, أال ترل أفَّ العربى ال تضيفيها فكذلك ال تدخلها البلـ

                                                           

, ما ينصرؼ كما ّٕٗ/ّ, ادلقتضب ُّٗ/ِ, معاين القرآف للفراء ِّٗ/ّينظر: الكتاب  (ُ)
, شرح التسهيل ُِِ/ُ, أمايل ابن الشجرم ٗٓ/ْ, شرح السَتايف ُِٖال ينصرؼ ص 

 . ْٕٗ/ُ, شرح الكافية َِِ/ِ

 .ِّٗ/ّالكتاب  (ِ)

 ادلرجع السابق. (ّ)

 .ُّٗ/ِاين القرآف للفراء مع (ْ)
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فإذا أردت الوقتى بعينو قلت: جئتيك اليوـى غدكةى يا فىت, فهي تيرفع »كقاؿ ادلَّبد:  
 .(ُ)«كتينصب كال تيصرؼ

ةى يوًمنا, كتقوؿ: أتيتيك غدكةى يا ىذا, كبكرةى يا ىذا, تريد: غدا»كقاؿ الزَّجاج:  
كبكرةى يوًمنا, فلمَّا جيعبل امسُت معركفُت مل ينصرفا يف ادلعرفة؛ ألفَّ فيهما ىاء التأنيث, 

:  زةى, كطلحةكمها م  .(ِ)«عرفة, فأشبها بابى
حيث  -فيما أعلم-أمَّا العلتاف الثانية كالثالثة فقد تفرَّد ّٔما الرماين عن اجلمهور 

قلية, اتَّسمىت بأسلوًب ادلنطق, ذكر فيها أفَّ ىذين الظرفُت اعتلَّ يف العلة الثانية بعلةو ع
 أيعطيا التعريفى مناسبةن لقوًَّة داللتهما, كىو أكَّؿي النهار, كمبتدأي األعماؿ.

أمَّا العلة الثالثة كىي علة ادلشأّة, ففيها قياسه على علىمية العقبلء, من جهة 
ىذه العلة من اعتبلًؿ سيبويو لعلمية بعًض احلاجة إىل كثرًة الذّْكر ذلم, ككأنو استفاد 

 . (ّ)أفراًد اإلبًل, كاخليل, كالغنم, حينما علَّل لذلك باحلاجة إىل كثرة ذكرىا
كلعلَّ الذم دعا الرماين إىل إضافة ىاتُت العلتُت ىو أنو رأل أفَّ اجلمهور قصرى يف 

هما كقتنا بعينو, مع أفَّ التعليل لعلىمية )غدكةى( ك)بكرةى( على علةو كاحدة, كىي اختصاصي 
ىذه العلةى موجودةه يف نظائرمها, حنو: )ضحوة( ك)عشية(, كمها نكرتاف, فلو كانت ىذه 
العلة ىي ادلوجبة للحكم, دلا زبلَّف احلكمي عنهما, كمن شركط العلة: الطٍَّرد, كىذه العلة 

غي ذلذا احلكم, مل تطَّرًد يف )ضحوة( ك)عشية(, فأراد الرماين أف ييضيفى ًعلبلن تسوّْ 
 -أم مناسبة التعريف لقوًَّة الداللة-فأضاؼ علَّيت ادلناسبة كادلشأّة, فأمَّا علةي ادلناسبة 

فهي علةه عقليةه أكثري منها حنوية, صحيحه أفَّ عللى النحويُت قريبةه من علًل ادلتكلمُت,  
ا حييلوف على احلسّْ (ْ)كما قاؿ ابن جٍت م إَّنَّ , كحيتجُّوف فيو , حيث علَّل لذلك بأهنَّ

بًثقىل احلاؿ, أك ًخفًَّتها على النفس, إال أفَّ ىذه العلةى اليت اعتلَّ ّٔا الرماين تبدك علةن 
 عقليةن ًصرفة, اعتمد فيها الرماين على حسّْو كمنطقو. 

                                                           

 .ّٕٗ/ّادلقتضب  (ُ)

 .ُِٖما ينصرؼ كما ال ينصرؼ ص  (ِ)

 .ْٗ/ِينظر: الكتاب  (ّ)

 .ْٖ/ُينظر: اخلصائص  (ْ)
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كأمَّا علةي ادلشأّة لئلنساف من جهة احلاجة إىل كثرة الذكر لو, فليست بأخصَّ من 
  ىذه العلةى تشًتؾ فيها )ضحوة( ك)عشية( كغَتيمها من الظركؼ. العلة األكىل؛ ألفَّ 

ككاف األىكىل بالرماين االقتصاري على التعليل األكؿ, كىو تعليلي اجلمهور, خصوصنا 
كأنَّو ذكر كجوى الفرًؽ بُت )غدكة( ك)بكرة( من جهة, ك)ضحوة( ك)عشية( من جهة 

جيوز يف )غدكةى( ك)بيكرةى(؛ ألهنما  كال جيوزي لضحوةو كعشيَّةو ما»أخرل, حيث قاؿ: 
نكرتاف تدخلهما األلف كالبلـ, فتقوؿ: الضَّحوة, كالعشيَّة, كليس كذلك )غدكةي( 
ك)بكرةي(, كإَّنا جرىيا على الوقت ادلخصوص بعينو, ليس من جهًة كضًع االسًم لو, 

, فبل (ُ)«بكرةي(كلكن من جهًة العادًة اجلاريًة لو, كلذلك مل يتمكَّنا, كسبكَّن )غدكةي( ك)
 حاجةى إذف للرماين أٍف يعلّْلى بتلك العلتُت, لبلستغناًء ّٔذا الفرؽ عنهما. 

كمرادي الرماين أفَّ )ضحوة( ك)عشيَّة( ظرفاف يتعرَّفاف بػ)أؿ(, خببلؼ )غدكة( 
, إال أنو ًجيء ّٔما  )ضحوة(  :أم–ك)بكرة(, فإهنما معرفتاف بغَت عبلمًة تعريفو

أصلهما يف التعريف, ألفَّ األصلى يف تعريفهما إمَّا بػ)أؿ( أك  على غَتً  -ك)عشيَّة(
باإلضافة, كذلك أفَّ العربى إذا أرادت عشيَّةن بعينها يعرفيها ادلخاطب كيعيػّْنيها, فقياسيها 

قولوف أٍف تكوف بػ)أؿ( أك باإلضافة, لكنهم ييطلقوف لفظى النكرًة كىم يريدكف معيػَّننا, في
: آتيك عشيَّةن, هما على غَت أصًلهما منعهما من سبكًُّنهما, فبل ييستعمبلف فمجيئ مثبلن

  إال ظرفنا.
ها مستنده إىل السَّماع, ككاف الرَّضي يرل أفَّ تصرَّؼى ىذه الظركًؼ كتعريفها كتعيين

ىذه ادلعيَّنًة مبٍتّّ على تعيينها من دكف علىمية, كال آلة  إفَّ عدـى تصرُّؼ»حيث قاؿ: 
ذلك, مستنده إىل السَّماع, فبل ييقاس عليها يف مثل ىذا التعيُت حنو: تعريف, كتعينيها ك

  .(ِ)«شهرو, كسنةو, كساعةو, كغديةو كغَتىا, فبل يثبت إذف عدـي تصرًُّفها
, قاؿ (ْ)كاجلزكيل (ّ)كىذا الذم ذكره الرضي ىو رأم كيلٍّ ًمن ابًن السراج 

                                                           

 .َُُٕ شرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص (ُ)

 .ْٖٗ/ُشرح الكافية  (ِ)

 .ُِٗ/ُينظر: األصوؿ  (ّ)

 .ٖٔينظر: ادلقدمة اجلزكلية ص  (ْ)
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ا مأخذي كلّْ كقاؿ بعضيهم: كاألمري كاحد يف الظركؼ ان»الشلوبُت:  صرافيها كتصرُّفيها, إَّنَّ
كاحدو منهما السَّماع, أال ترل أهنم جعلوا )غدكة( ك)بكرة( علىمُت شلنوعُت من الصَّرؼ, 
للتعريف كالتأنيث, أردت ّٔما يومنا بعينو, أك مل تيرًد يومنا بعينو, كالتعريف يف ذلك  

لوا ذلك يف ضحوة, كعشية, كتعريف أمساًء األجناس, حنو: )أسامة(, ك)جعار(, كمل يفع
, ال أردت ّٔا يومنا بعينو, كال مل تيرًد  كعتمة يف ادلشهور, فلم دينعوىا من الصرؼ أصبلن

 .(ُ)«ّٔا يومنا بعينو
الشلوبُت إىل أفَّ األكىل أف يقاؿ: إفَّ مأخذى التصرًُّؼ يف الظركؼ  م ذىب

ننا ف , كاالنصراؼ القياس, كىو أفَّ ما كاف من الظركؼ متمكّْ حقُّو التصرُّؼي كاالنصراؼي
(, حيث خرجت عن  إال أنو خرج عن ىذا القياس كلّّ من )غدكةى( ك)بكرةى( ك)سىحىرى

أعٍت -فهذا »القياس يف عدـ انصرافها, كىذا اخلركجي مأخذيه السَّماع, قاؿ الشلوبُت: 
( معدكالن معرفةن ًمن غَت كجوًه التعريف ىو  -جعلى )بكرةى( ك)غدكةى( علمنا, ك)سحىرى

ا من الظركؼ, كىو الذم مأخذيه السماعي دكف سائر  الذم خرج عمَّا جرىل عليو أخواِتي
 .(ِ)«الباب

كمرادي الشلوبُت أفَّ السماعى يكوف يف ىذه األلفاظ الثبلثة, أمَّا سائرى الباب فييعمل 
 فيو بالقياس.

: يف حُت علَّل ابني الشجرم, خلركج )غدكة( ك)بكرة(, عن مثيبلِتا من حنو
)ضحوة( ك)عشيَّة( باحنصاًر كقت غدكة كبكرة, كاتساًع كقت ضحوة كعشية, فقاؿ: 

كإَّنا علَّقوا )غدكةى( ك)بكرةى( على الوقت علىمُت؛ ألهنما جيعبل امسُت لوقتو منحصر, »
 .(ّ)«كمل يفعلوا ذلك يف )ضحوةو( ك)عشيَّةو(؛ ألهنما لوقتُت متًَّسعُت

ك)بكرة( أكثر زبصيصنا لوقتيهما من )ضحوة( فابني الشجرم نظر إىل أفَّ )غدكة( 
 ك)عشية(, فخيصَّتا بالعلمية ألجل ذلك.

                                                           

 .ُٖٕ-ُٕٕ/ِشرح ادلقدمة اجلزكلية  (ُ)

 ادلرجع السابق. (ِ)

 .ِِِ/ُأمايل ابن الشجرم  (ّ)
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خلركًج )غدكة( ك)بكرة( من باب )ضحوة( ك)عشية( بأفَّ ىذين  (ُ)كاعتلَّ السهيلي
الظرفُت جاءا على خبلؼ بناًء مثيبلِتا حيث بيًنيا بناءن ال تكوف عليو ادلصادر كال 

( كأشباىو, فػ)ضحوة( مثبلن على كزف النعوت, م عيًدلتا للعلىمي ة, كما عيدؿ )عيمري
)صعبة( من النعوت, كعلى كزف )ضربة( من ادلصادر, ككذا سائر تلك األمساء, خببلؼ 

تا من لفًظ الغدكّْ كالبكور, تغيَتنا بيػّْننا, ففارقت مثيبلِتا.   )غدكة( ك)بكرة(, اللَّتُت غيَتّْ
رفاف معدكالف عن الغدكّْ كالبكور, كىو بناءه فالسهيلي يرل بأفَّ )غدكة( ك)بكرة( ظ

 سلتلفه عن نظائرمها. 
 : كأمَّا )غدكة( فإذا كانت ليوـو بعينو فهي متصرّْؼه »كردَّ ذلك ابني أيب الربيع, قائبلن

, دبنزلة )أسامةى(, كمل تكن معدكلةن  غَت منصرفة, كمنعها من االنصراؼ العلميةي كالتأنيثي
اإلضافة, بل جيعلت علمنا, كليس تعريفي العلمية كائننا عن  عن األلف كالبلـ, كال عن

  .(ِ)«تعريف األلف كالبلـ كال عن تعريف اإلضافة, بل كلُّ كاحدو منهما أصله بنفسو
كذكر الرماين أفَّ )غدكةى( ك)بكرةى( ال ينصرفاف إالَّ إذا كانا نكرتُت, كىذا ىو 

يل جوازى تنويًنهما إذا قيًصد ّٔما التعيُت , إال أفَّ سيبويو نقل عن اخلل(ّ)ادلشهور فيهما
قياسنا على )ضحوة(
(ْ). 
؛ ألفَّ األمساءى األعبلـى جيوز تنكَتيىا بعد كقوًعها كىذا غَت منكر»قاؿ السَتايف: 

معارؼ, فيكوف لفظ ادلعرفة كالنكرة سواء, كقولك: ىذا زيده ًمن الزيدين, كجاءتٍت 
 .(ٓ)«سعادي كسعاده أخرل

إذا جعلىو يف منزلة )ضحوة( فقد نكَّره, كإذا نكَّره زالت »الفارسي:  كقاؿ أبو علي 
                                                           

 . ِِٗ-ُِٗينظر: نتائج الفكر ص  (ُ)

 .ْٖٔ/ُالبسيط  (ِ)

, ما ينصرؼ كما ّٕٗ/ّ, ادلقتضب ُّٗ/ِ, معاين القرآف للفراء ِّٗ/ّينظر: الكتاب  (ّ)
, شرح التسهيل ُِِ/ُن الشجرم , أمايل ابٗٓ/ْ, شرح السَتايف ُِٖال ينصرؼ ص 

 .ْٕٗ/ُ, شرح الكافية َِِ/ِ

 .ِْٗ/ ُينظر: الكتاب  (ْ)

 .ُٔ/ْشرح السَتايف  (ٓ)
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 . (ُ)«عنو إحدل العلتُت
العلميةي  ؿ أبو حياف عن سبب منع الصرؼ, أىي العلميةي اجلنسيةي, أـكتساء

كإذا مينع الصرؼ فهل ذلك لعلميًَّة اجلنًس كػػػ)أسامةى( كما قلنا, أك »الشخصية؟ فقاؿ: 
ى من يوـو معُتلعلىمية أنَّو يي  , كادلشهوري عند اجلمهور أفَّ (ِ)«راد ّٔما الوقتى ادلعُتَّ

, أمَّا ابني طاىرو كما نقل عنو ادلرادم, كابني (ّ)علىميتهما جنسيةه كػ)أسامة( ك)ثعالة(
, كنكرتُت  عقيلو فذىب إىل أفَّ علميتىهما شخصيةه؛ ألهنما إذا كانتا علىميتُت من معُتَّ

و صا  .(ْ)رت علميتيهما شخصيةن كليست جنسيةمن غَت معُتَّ
فإهنما ال  جنسيُت كمقتضى كبلـً اجلمهوًر أفَّ )غدكةى( ك)بكرةى( إذا كانا علمُت

 , ييصرفاف سواء قيصد ّٔما أك مل ييقصد؛ ألفَّ علميتىهما جنسيةه, حنو: غدكةي كقتي نشاطو
  كال أشربي الليلةى إىل غدكةى, كيصرفاف إذا نيكّْرا.

ا أف تكونا معيَّنتُت, أم ييراد مفاشًتط يف عدـً صرًفه (ٓ)لك اجلزكيلكخالف يف ذ
, معتبلِّ بأفَّ علميةى )بكرة( ك)غدكة( (ٔ)ّٔما كقته بعيًنو شلَّا يقعاف عليو, كردَّه الشلوبُت

لوقتُت, كعلمية )أسامة( ك)ثعالة( لشيئُت, فكما يستوم حكمي )أسامة( ك)ثعالة( يف 
سواءن كانا معيَّنُت أك غَتى معيَّنُت, فكذلك حكمي )غدكة(  التصرًُّؼ كمنع الصَّرؼ,

 ك)بكرة( يف عدـً االنصراًؼ كالتصرّْؼ, سواءن كانا معيَّنُت أك غَت معيَّنُت.
كىذا الذم قلناه من حكم )غدكة( ك)بكرة( ىو الذم قالو »م قاؿ الشلوبُت: 

                                                           

 .َُٔ/ّالتعليقة  (ُ)

 .ُّْٗاالرتشاؼ ص  (ِ)

, ما ينصرؼ كما ّٕٗ/ّ, ادلقتضب ُّٗ/ِ, معاين القرآف للفراء ِّٗ/ّالكتاب  ينظر: (ّ)
, شرح التسهيل ُِِ/ُأمايل ابن الشجرم  ,ٗٓ/ْ, شرح السَتايف ُِٖال ينصرؼ ص 

 .ْٕٗ/ُ, شرح الكافية َِِ/ِ

 .ِْٗ/ُ, ادلساعد ْٕٗ/ُينظر: شرح التسهيل للمرادم  (ْ)

 .ٕٖينظر: ادلقدمة اجلزكلية ص  (ٓ)

 .ُِٕ/ِينظر: شرح ادلقدمة اجلزكلية  (ٔ)
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  .(ُ)«سيبويو كغَتيه من احملقّْقُت, كىو األشهر من كبلـ العرب
كالذم ييفهم من كبلـ الرماين ىو عدـ اشًتاط التعيُت؛ ألنَّو أطلقى منعىهما من 
ا ذكر أهنما ييصرفاف إذا كانا نكرتُت فحسب,  الصَّرؼ حاؿى علميَّتهما, كمل يقيّْده, كإَّنَّ

 كىو مذىب اجلمهور كما تقدـ, كىو الراجح, ال ما ذكرىه اجلزكيلُّ من اشًتاط التعيُت.
 

 

                                                           

 .ُِٕ/ِينظر: شرح ادلقدمة اجلزكلية  (ُ)
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  ث الرابع:ث الرابع:املبحاملبح  

 علة امتناع نداء ما فيه )أل(

 نص المسألة:
كال جيوزي أٍف يينادىل ما فيو األلف كالبلـ؛ لبلستغناًء عنهما بتعريًف »قاؿ الرماين: 

تاجي إليو على كجوو, كفعلي  , الذم يكوف خبلفيو ما ال حيي النداء, كىو ًمن االستغناًء البلـز
تاجي إليو على كجوو ال جيوز  .(ُ)«ما ال حيي

كال جيوزي نداءى ما فيو األلفي كالبلـي؛ ألنَّو ال يدخلي حرؼي »كقاؿ يف موضعو آخر: 
؛ ألنَّو ال يقتضيو, كإَّنا يدخلي  , كما ال يدخلي فعله على فعلو تعريفو على حرًؼ تعريفو
الفعلي كاحلرؼي على ما يقتضيو, كجيوز: يا اهللي اغفٍر يل؛ ألفَّ األلفى كالبلـى ليست 

ا ىي لًلًعوىًض من اذلمزًة احملذكفًة, فكما جيوز: يا إذلي,   للتعريفً  يف ىذه احلاؿ, كإَّنَّ
 كذلك جيوز: يا اهللي. 

ـى  ا ال تقوـي فيو مقا ...كال جيوز: يا الذم قاؿ ذاؾ, كإٍف لزًمت األلفى كالبلـى؛ ألهنَّ
 .(ِ)«احلرًؼ األصليّْ كما قامت يف قولك: يا اهللي 

 اعتالل الرماني:
 لرماين يف ىذه ادلسألة بثبلًث علل: اعتلَّ ا

العلة األكىل: امتناعي نداًء ادلعرَّؼ بػ)أؿ( حبرًؼ النداًء مباشرةن, حنو: يا الرَّجلي, كاعتلَّ 
لذلك بأنو ال جيتمعي معرّْفاف يف كلمةو كاحدة, ألفَّ )أؿ( تفيد التعريف, ك)يا( كذلك 

استيغًٍت ّٔا عن )أؿ( التعريف, تفيد التعريف, فإذا دخلت )يا( على ادلعرؼ بػ)أؿ( 
 كصارت بدالن منها. 

كالعلة الثانية: استثناءي دخوذًلا على لفًظ اجلبللًة )اهلل(, كعلَّل لذلك بأفَّ األلفى 
 كالبلـى يف ىذا االسم ليست للتعريف, كإَّنا ًعوضه عن اذلمزًة احملذكفة يف )إلو(. 

                                                           

 .ُِٕٔيل الدمَتم ص شرح الرماين بتحقيق: د. ادلتو  (ُ)

 ُِْٕ, ُِّٕ-ُِِٕادلرجع السابق ص  (ِ)
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ادلسمَّى بو, حنو: )الذم قاؿ ذاؾ( إذا  كالعلة الثالثة: المتناًع دخوذًلا على ادلوصوؿً 
ـى احلرًؼ األصلي, كما قامت يف لفظ  مسيّْي بو, كعلَّل بذلك بأفَّ )أؿ( ال تقوـي مقا

 اجلبللًة )اهلل(.
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألًة عن نداًء ادلعرَّؼ بػ)أؿ(, كذىب إىل أنَّو ال جيوز أٍف 
على ادلعرَّؼ بػ)أؿ( مباشرة, حنو: يا الرجلي, كيا الغبلـي, فإذا دخل  يدخلى حرؼي النداءً 

, كاعتلَّ الرماين لذلك بعلًة ؿ( التعريفأعلى ادلعرَّؼ بػ)أؿ( كجب حذؼي ) حرؼي النداء
, كذلك بالقصد كاإلشارة إليو, ك)أؿ( كذلك  االستغناء؛ ألفَّ حرؼى النداء أداةي تعريفو

اتاف ذلما الغرضي نفسيو يف كلمةو كاحدة, فوجب حذؼي )أؿ( أداةي تعريف, كال ذبتمع أد
لبلستغناًء عن تعريفها بتعريف حرًؼ النداء, م ذكر أفَّ دخوؿى )يا( على لفظ اجلبللة 
)اهلل( ميستثٌت من ىذا القياس, كاعتلَّ الستثنائو بأفَّ األلفى كالبلـى يف ىذا االسم ليست 

 ذكفًة يف )إلو(. للتعريف, كإَّنا ًعوضه عن اذلمزة احمل
كلذلك منع الرماين دخوذلىا على ادلوصوؿ ادلسمَّى بو, حنو: )الذم قاؿ ذاؾ(؛ 
ـى احلرؼ األصلي, كما قامت يف لفظ اجلبللة  كاعتلَّ ذلذا ادلنع بأفَّ )أؿ( فيو ال تقـو مقا

 )اهلل(.
دلنع , حيث اعتلوا (ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين موافقه دلذىب سيبويو كالبصريُت

دخوًؿ حرًؼ النداء إىل ادلعرَّؼ بػ)أؿ( بعلة االستغناء, إال أنو ييتوصَّل إىل ندائو بػ)أٌم(, 
أك اسًم اإلشارة, حنو: يا أيُّها الرجلي, كيا ىذا الرجلي, ككافقهم كذلك يف استثناء لفظ 
فَّ اجلبللة )اهلل( ًمن ىذا احلكم, إال أنو اقتصر يف جواز ذلك على علةو كاحدة, كىي أ

)أؿ( يف ىذا اللفظ ليست للتعريف, كإَّنا للًعوض, ألفَّ أصلىها إلوه, يف حُت أفَّ سيبويو 
 علَّل ذلذا االستثناء بثبلث علل:

العلة األكىل: مبلزمةي )أؿ( ذلذا االسم, كعدـي مفارقًتو لو, حىت صار كأنو جزءه من 
 الكلمة.

                                                           

التبيُت ص  ,ِٖٔ, اإلنصاؼ ص ِٖٔ, ص ِّٗ/ْ, ادلقتضب ُٓٗ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
 .ُِّٗ, االرتشاؼ ص ٖ/ِ, شرح ادلفصل َّٗ
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لناس, حىت خفَّ على ألسنًتهم, كالعلة الثانية: كثرةي استعماؿ ىذا االسم يف كبلـ ا
 فجاز فيو ما مل جييٍز يف غَته.

كالعلة الثالثة: أفَّ )أؿ( يف ىذا االسم للًعوض من مهزة )إلو( كليست للعلمية, 
بدليل أفَّ )أؿ( العلىمية إذا فارقت االسمى ادلعرَّؼى ّٔا يكوف نكرةن, كاسمي اهلل تبارؾ كتعاىل 

 ال يكوف فيو ذلك.
كاعلم أنَّو ال جيوز لك أٍف تينادم امسنا فيو األلفي كالبلـي البتةى, إال أهنم »قاؿ سيبويو: 

قد قالوا يا اهلل اغفر لنا, كذلك ًمن ًقبىًل أنَّو اسمه يلزميو األلفي كالبلـي ال يفارقانًو, ككثير 
يف كبلمهم فصار كأفَّ األلفى كالبلـى فيو دبنزلة األلًف كالبلـً اليت ًمن نفس احلركؼ, 

ليس دبنزلة: الذم قاؿ ذلك, ًمن ًقبىل أفَّ الذم قاؿ ذلك كإف كاف ال يفارقو األلفي ك 
كالبلـي, ليس امسنا دبنزلة زيدو كعمروك غالبنا, أال ترل أنك تقوؿ: يا أيها الذم قاؿ ذاؾ, 

فلمَّا كلو كاف امسنا غالبنا دبنزلة زيدو كعمروك مل جييز ذلك فيو, ككأفَّ االسمى كاهللي أعلمي )إلو(, 
دخل فيو األلفي كالبلـي حذفوا األلفى كصارت األلف كالبلـ خلىفنا منها, فهذا أيضنا شلا 

 .(ُ)«يقوّْيو أف يكوفى دبنزلًة ما ىو من نفًس احلرؼ
فاكتفى بعلة كاحدة كىي: مبلزمةي )أؿ( ذلذا االسم, كعدـي مفارقًتو لو,  (ِ)أمَّا ادلَّبد 

  يل عدـ حذًفها من ىذا االسم.حىت صار كأنو جزءه من الكلمة, بدل
من اعتلَّ بأفَّ ذلك من خصائًص اسم اهلل تعاىل, كخصائصيو   (ّ)كمن البصريُت

كثَتة, منها: زيادةي ادليم يف آخره, كقولك: اللهمَّ كال جيوز يف غَته, كمنها: دخوؿي )تا( 
 القسىم عليو, كقولك: تا اهلل, كغَتىا من اخلصائص.

ا عن العلة اليت ذكرىا سيبويو كىي كثرةي استعماؿ ىذا كىذه العلة ال تبعد كثَتن 
 االسم, حىت خفَّ على ألسنتهم, فجاز فيو ما مل جيز يف غَته.

كادلعتمىدي من ىذه العلل كما ذكر أبو الَّبكات ابن األنبارم ىي علة الًعوض
(ْ) ,

                                                           

 .ُٓٗ/ِالكتاب  (ُ)

 .ِّٗ/ْينظر: ادلقتضب  (ِ)

 .ّْٗينظر: التبيُت ص  (ّ)

 .ِٖٗينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)
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 كىي اليت اعتلَّ ّٔا الرماين. 
ّٔا, حنو: )يا الرجلي منطلقه(, كمنع )يا  كاستثٌت سيبويو كذلك نداءى اجلملة ادلسمَّى

كى على  ا مجلةه ربي الذم رأيتو( إذا مسيّْي بو, كعلَّل سيبويو جلواز )يا الرجل منطلقه( بأهنَّ
حدّْ ما كانت قبل التسمية, فهي دبنزلة تأبَّط شرِّا, عًمل بعضيها يف بعض, كمسيّْي فيها 

الذم رأيتو( ألفَّ ادلوصوؿى كًصلتو دبنزلًة  بشيئُت كلُّ كاحدو منهما اسمه تاـ, خببلؼ )يا
  .(ُ)اسمو كاحدو كاحلارث, فبل جيوز فيو النداء

, يف (ّ), كابن اخلباز(ِ)ككافق سيبويو يف ىذا التعليل بعضي شراًح كتاًبو كالسَتايف
  حُت اكتفى الرماين بالعلة السابقة كىي دخوؿ )يا( على )أؿ( اليت يف ادلوصوؿ.

د أنو أجاز ادلوصوؿى ادلسمَّى بو, حنو: )يا الذم قاـ( قياسنا على )يا كنيًسب إىل ادلَّب 
الرجلي منطلقه(
, إال أنو يف كتابو ادلقتضب عدَّ دخوؿى حرًؼ النداء على )اليت( (ْ)

 .(ٓ)ضركرة, كقصرى نداءى اجليمل على اليت يكوف فيها الكبلـ تامِّا يعمل بعضيو يف بعض
سوبى إىل ادلَّبّْد, كصحَّح كذلك قياسى ابًن كصحَّح ابني مالك القياسى ادلن

ةن, كيا اخلليفةي جودنا, قاؿ ابني مالك: (ٔ)سعداف كأجاز سيبويو أف يقاؿ: »: يا األسدي شدّْ
, ألفَّ معناه يا مقوالن لو: الرجلي قائمه,  يقاؿ: يا الرجلي قائمه, يف ادلسمَّى بالرجًل قائمو

باأللف كالبلـ, حنو: يا  موصوؿه مصدره خوؿ )يا( على ما مسيّْي بو كقاس عليو ادلَّبد د

                                                           

 .ّّّ/ّينظر: الكتاب  (ُ)

 .َٗ/ْينظر: شرح السَتايف  (ِ)

 .ُِْينظر: تنقيح األلباب ص  (ّ)

, ِِٓ/ ِ, التصريح ُُِٗ, ّٖٗ/ّ, شرح التسهيل ُِْينظر: تنقيح األلباب ص  (ْ)
 .ّٕ/ِاذلمع 

 ِِٓ/ْينظر: ادلقتضب  (ٓ)

د حناة الطبقة الرابعة يف ىو: أبو جعفر, زلمد بن سعداف الضرير الكويف النحوم ادلقرئ, أح (ٔ)
ادلذىب الكويف, أخذ النحو عن ىشاـ بن معاكية الضرير, كالقراءة عن  زة, من كتبو: الوقف 

ق. ينظر يف ترمجتو: طبقات ُِّكاالبتداء يف كتاب اهلل عز كجل, كىو مطبوع, تويف سنة 
 .ُُُ/ُ, بغية الوعاة َُْ/ّ, إنباه الركاة ُْٓ, نزىة األلباء ص ُّٗالنحويُت ص 
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 الذم قاـ, دلسمَّى بو, كىو قياسه صحيح.
كأجاز ابني سعداف: اسمى اجلنًس ادلشبَّو بو, حنو: يا األسدي شدةن, كيا اخلليفةي جودنا, 
كحنوه شلا فيو تشبيو, كىو أيضا قياسه صحيح؛ ألفَّ تقديره: يا مثلى األسًد, كيا مثلى 

 .(ُ)«لتقدير )يا( على غَت األلف كالبلـاخلليفًة, فحسين؛ 
؛ إذ ليس »كللشاطك نظره فيما قالو ابن مالك, حيث قاؿ:   كما قالىو فيو نظره

: )يا  تقدير )مثل( دبيزيلو لقبًح اجلمع بُت )يا( كاأللف كالبلـ, كإال فكاف يلزميو أف جييزى
يلزمو أف يقوؿ: يا القريةي, ألنو الرجلي( ألنَّو يف معٌت يا أيُّها الرجلي, كليس مذىبيو ذلك, ك 

يف تقدير: يا أىلى القريًة, كما أشبو ذلك, كال يقوؿ بو ابني مالك, كال صاحبي ادلذىًب 
  .(ِ)«ادلذكور, فدؿَّ أفَّ ىذا كلَّو غَتي صحيح

إال أفَّ ابنى مالك يف نظمو اقتصر على ما أجازه سيبويو, كىو: لفظي اجلبللة )اهلل(, 
 : (ّ)ّٔا, حيث قاؿ كاجليمل ادلسمَّى

ٍػػػػػعي يىػػػػػا كىأىؿٍ  ػػػػػصَّ مجى  كبًاٍضػػػػػًطرارو خي
 

ػػػػػػػػػػػػلٍ    ًإالَّ مىػػػػػػػػػػػعى اهلًل كىزلىًٍكػػػػػػػػػػػيّْ اجلٍيمى
 

كظاىري كبلـً الناظًم ىنا موافقةي سيبويو, كسلالفةي رأًيو يف »قاؿ الشاطك يف شرحو: 
و شرح التسهيل, ألنو قاؿ: )كزلكيّْ اجلمل( ك)الذم قاؿ( ليس من زلكيّْ اجلمل؛ ألن

جيرم بوجوه اإلعراب, كصلتيو كإٍف كانت مجلةن داخلةه فيو كاجلزء, كإذا كاف كذلك خرج 
 عن مراده من ذلك اللفظ.

فهذا ادلوضعي من ادلواضع اليت خالف فيها التسهيل كشرحو, ككاف فيها مصيبنا, إذ 
مقوالن لو كذا,  ليس التقديري ما قدَّره ادلؤلف, كإال لزًـ ذلك يف كلّْ منادل, فييقدَّر فيو: يا

ألفَّ احلكاية يف التسمية ّٔا كغَتىا سواء, فزيده كعمرهك كحنومها يف النداء ال يقدَّر معهما 
 .(ْ)«شيء, فكذلك كلُّ ما جرل رلرامها من األعبلـ

                                                           

 .ّٖٗ/ّشرح التسهيل  (ُ)

 .ِٖٗ/ٓادلقاصد الشافية  (ِ)

 منت األلفية باب النداء. (ّ)

 .ُِٗ/ٓادلقاصد الشافية  (ْ)
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كمع تصويًبو لو يف شرح التسهيل, إال أنو مل يستثًنًو »األزىرمُّ:  الشيخ خالد كقاؿ
  .(ُ)«يف بقيًَّة كتًبو

فعلى خبلؼ ما ذىب إليو البصريوف كالرماين, حيث أجازكا دخوؿى  (ِ)ا الكوفيوفأمَّ 
حرًؼ النداًء على ادلعرَّؼ بػ)أؿ( يف اختيار الكبلـ, حنو: يا الرجلي, كيا الغبلـي, كنسب 

أبو حياف ىذا الرأمى إىل البغداديُت
 كذلك.   (ّ)

 قياس.كاعتلَّ الكوفيوف جلواز ذلك بعلتُت, كمها: السماع, كال
 أمَّا السماع: فمنو قوؿ الشاعر: 

مىػػػػػػػػػاًف اللَّػػػػػػػػػذاًف فػىػػػػػػػػػرَّا  فػىيىػػػػػػػػا الغيبلى
 

ػػػػػػرَّا  ػػػػػػا أىٍف تىٍكًسػػػػػػبىانىا شى ًإيَّاكيمى
(ْ) 

 

 فقاؿ: )يا الغبلماف( فأدخل حرؼى النداًء على ادلعرَّؼ بػ)أؿ(.
 كمنو قوؿ الشاعر أيضنا:

 لَّيًت تػىيٍَّمػًت قػىٍلػًك اًمػنى اٍجلًػًك يىػا
 

 (ٓ)يلىػػػػػػػةه بًػػػػػػػاٍلًودّْ عىػػػػػػػٍتّْ كىأىنٍػػػػػػػًت خبىً  
 

 فقاؿ: )ياليت( أدخل الشاعر حرؼى النداًء على ادلعرؼ بػ)أؿ(.
 جواز ذلك.على دؿَّ من ىذين البيتُت استف

                                                           

 .ِِٓ/ِالتصريح  (ُ)

, شرح التسهيل َّٗ, التبيُت ص ِٖٔاإلنصاؼ ص  ينظر رأم الكوفيُت كعللهم يف: (ِ)
 .ّٔ/ِاذلمع  ,ِِٔ/ِ, التصريح ُِْٗ, االرتشاؼ ص ّٖٗ/ّ

 .ُِْٗاالرتشاؼ ص  ينظر: (ّ)

 البيت من الرجز, كمل أعثر على نسبة لقائلو. (ْ)

, التبيُت ِٖٔ, اإلنصاؼ ص َِّ, أسرار العربية ص ِّْ/ْكىو من شواىد: ادلقتضب 
 .ُٕٖ/ِ, شرح اجلمل البن عصفور ّٖٗ/ّشرح التسهيل  ,ٗ/ِ, شرح ادلفصل ِّٗص 

 بة.( البيت من الوافر, كمل أعثر لو على نسٓ)

, اإلنصاؼ َِّ, أسرار العربية ص ُِْ/ْ, ادلقتضب ُٕٗ/ِكىو من شواىد: الكتاب 
, شرح اجلمل البن ّٗٗ/ّشرح التسهيل , ٗ/ِ, شرح ادلفصل ِّٗ, التبيُت ص ِٖٔص 

 .ُٖٖ/ِعصفور 
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, فًمن أبرز األكجو اليت قاسوا عليها: جوازي دخوًؿ حرؼ النداء باتفاؽو  كأمَّا القياسي
 في كالبلـي زائدتاف.على لفظ اجلبللة )اهلل( فنقوؿ: )يا اهللي( كاألل

كقد ردَّ الرماينُّ اعتبلؿى الكوفيُت ّٔاتُت احلجتُت, أمَّا السَّماع فقد عدَّه الرماين من 
 الشَّاذّْ الذم اقتضتو الضركرة الشعرية, قاؿ الرماين:

  كلذلك كاف قوؿي الشاعر:»
مىػػػػػػػاًف اللَّػػػػػػػذاًف فػىػػػػػػػرَّا  فػىيىػػػػػػػا الغيبلى

 

ػػػػػػػػرَّ   ػػػػػػػػا أىٍف تىٍكًسػػػػػػػػبىانىا شى  اًإيَّاكيمى
 

 .(ُ)«من الشَّاذّْ, الذم إَّنا ايحتيج إليو يف الضركرة, فأمَّا يف غَت الضركرة فبل كجوى لو
كحيكم الرماين على ىذا الشاىًد بالشذكًذ كالضركرة موافقه حلكم اجلمهور
, ككاف (ِ)

ا, كما ادلَّبد خيطّْئي إنشادىه ّٔذا اللفظ, كيرل أفَّ الصوابى فيو ىو: فيا غبلماًف اللَّذاًف فرَّ 
يقاؿ: يا رجلي العاقلي أقبل
(ّ). 
أفَّ الشاعرى غَتي مضطرٍّ يف ىذا البيت إلمكانو أف يقوؿ: رل أمَّا ابني مالك فكاف ي

 .(ْ), لكنو استعمل شذكذنا ما حقُّو أالَّ جيوز"فيا غبلماف"
كخرَّجو ابني األنبارم على حذًؼ ادلنادل, كإقامًة صفًتو مقامىو؛ للضركرة, كالتقدير 

 .(ٓ)فيو: فيا أيِّها الغبلماف
أمَّا ابن يعيش فَتل بأفَّ كصفى ادلنادل بادلوصوؿ قد حسَّن شذكذى ىذا الشاىد 
؛ ألفَّ الصفةى كادلوصوؼى كالشيًء الواحد, فصار حرؼي النداء كأنَّو باشرى  قليبلن

 , ككأنو يرل  واًز دخولًو على ادلوصوؿ.(ٔ))اللذاف(

                                                           

 .ُّٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)

, شرح اجلمل ّٓٓ, التبصرة كالتذكرة ص ٗ/ِ, شرح ادلفصل َِّينظر: أسرار العربية ص  (ِ)
 .ِِٔ/ِ, التصريح ُٕٖ/ِالبن عصفور 

 .ِّْ/ْينظر: ادلقتضب  (ّ)

 .ّٗٗ/ّينظر: شرح التسهيل  (ْ)

 .ِٖٖينظر: اإلنصاؼ ص  (ٓ)

 .ٗ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ٔ)
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 استشهد بو الكوفيوف, كىو: كأمَّا الشاىدي الثاين الذم
 يىػػالَّيًت تػىيٍَّمػػًت قػىٍلػػًك  ًمػػٍن أىٍجلًػػكً 

 

يلىػػػػػػػػػػةه بًػػػػػػػػػػاٍلًودّْ عىػػػػػػػػػػٍتّْ    كىأىنٍػػػػػػػػػػًت خبًى
 

فجاز يف الضركرة )يا »بالضركرة, قاؿ الرماين:  (ُ)فقد حكم عليو الرماين كاجلمهور
االسًم إال بالصلًة  اليت( تشبيهنا بقوذلم: )يا اهللي( من جهًة لزكـً األلف كالبلـ, مع نقصاف 

 .(ِ)«كنقصانو يف ىذا حبذًؼ اذلمزة
فالرماين يف ىذا الشاىد قاس )يا اليت( على )يا اهلل(, كذلك دلشأًّة )أؿ( اليت يف 
ادلوصوؿ بػ)أؿ( اليت يف لفظ اجلبللة )اهلل(, كمشأّتيها ذلا من كجهُت: أحًدمها: لزكمها 

الصلة, كما نقص لفظي اجلبللة )اهلل( ذلذا االسم, كاآلخر: نقصاف ادلوصوؿ من غَت 
 حبذؼ اذلمزة.

ـي اكتماؿ  كمع ىذا القياس إال أفَّ الرماين قصرى جوازىه على الضركرة, كالعلةي عنده عد
ـى  أكجًو الشَّبو بُت ىذين الًتكيبُت, ككجو النقص: أفَّ )أؿ( يف ادلوصوؿ ال تقـو مقا

ـى حرؼو أصلي كىو اذلمزة يف   احلرًؼ األصلي, كما قامت يف لفظ اجلبللة )اهلل( مقا
كال جيوز: )يا الذم قاؿ ذاؾ(, »كلمة )إلو(, كلذلك مينع: )يا الذم قاؿ ذاؾ(, فقاؿ: 

كإف لزمت األلف كالبلـ؛ ألهنا ال تقـو فيو مقاـ احلرؼ األصلي كما قامت يف قولك: 
 .«اهلل يا

رة, كمنعو فيما عداىا, فالرماين رتَّب احلكمى تبعنا لدرجة ادلشأّة, فأجازه يف الضرك 
  كفقنا دلشأّتو يف كجهُت, كسلالفتو يف كجو.

أنو جيوز اجلمع بينهما؛ ألفَّ )أؿ( يف االسم  ني األنبارم يف أسرار العربيةكرأل اب
ادلوصوؿ ليست للتعريف, ألفَّ ادلوصوؿى يتعرَّؼ بصلتو, ال بػ)أؿ(, فلمَّا كانت زائدةن لغَت 

مىع بين  .(ّ)ها كبُت حرًؼ النداءالتعريف جاز أف جيي

                                                           

, شرح اجلمل ٗ/ِ, شرح ادلفصل َِّأسرار العربية ص , ّٓٓالتبصرة كالتذكرة ص  ينظر: (ُ)
 .ِِٔ/ِ, التصريح ُٕٖ/ِالبن عصفور 

 .ُِٖٕشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ِ)

 .َِّينظر: أسرار العربية ص  (ّ)
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, كيظهر من ىذا موافقةي ابًن (ُ)إال أنَّو يف اإلنصاؼ قصرىه على الشّْعر دكف غَته
  األنبارم للرماين.

أمَّا قياسي الكوفيُت على دخوؿ حرًؼ النداء على لفظ اجلبللة )اهلل(, فقد نقضو 
بأفَّ )أؿ( الداخلةى  الرماين على النحو الذم تقدـ, حينما علَّل الستثناء ىذا االسم,

عليو ليست للتعريف, كإَّنا للًعوض من اذلمزة يف )إلو(, كىي علة سيبويو, كلو ًعلل 
أخرل تقدـ ذكرىا, مفاديىا أفَّ ىذا االسم ال جيرم رلرل غَتًه شلا ىو معرَّؼ بػ)أؿ( يف 

 لرجلي.القياس, كالدليلي على ذلك أنو ال يقاؿ: يا أيُّها اهلل, كما يقاؿ: يا أيُّها ا
ككافق الرضيُّ الكوفيُت يف ىذه ادلسألة حيث اعًتض على اعتبلؿ الرماين 
كالبصريُت, بأنَّو ال ديتنع من اجتماع أداتُت يف إحدامها زيادة فائدة عن األخرل, فقاؿ: 

كراىيةى اجتماًع حريف التعريف, كفيو نظر؛ ألفَّ كقاؿ بعضهم إَّنا مل جيمعوا بينهما,  »
اجتماعى حرفُت يف أحدمها من الفائدة ما يف اآلخر كزيادةه ال ييستنكر, كما يف لقىٍد, كأالى 

  .(ِ)«إفَّ 
كما اعًتض بو الرضي يف نظرم ال يصحُّ حجةن على اعتبلؿ الرماين كالبصريُت؛  

ل جلواب القسم, كتشًتؾ مع )قد( اليت تدخل كذلك ألفَّ البلـى يف )لقد( لبلبتداء, كقي
على الفعل ادلاضي يف توكيًد مضموًف اجلملة, إال أنو ال سبيل إىل حذؼ )قد(, إذ لو 

, ككذلك الكبلـ يف )أال إفَّ( (ّ)حذفت دلا جاز دخوؿي ىذه البلـ على الفعل ادلاضي
ًتاؾ مع )إفَّ(, كال سبيل فإفَّ )أال( تفيد االستفتاح كالتنبيو, كتفيد كذلك التحقيق باالش

, خببلؼ )أؿ( التعريف إذا دخل عليها حرؼ النداء, فإفَّ حذفها ال (ْ)إىل حذؼ )إفَّ(
 يوقع يف زلذكر.

كأمره آخر كىو أفَّ يف ىذه األحرؼ غرضنا ببلغينا ال يتحقَّق إال باجتماعها, كىو 
غرض, خببلؼ حرؼ ادلبالغةي يف التوكيد, فإذا حيذؼ حرؼه منها, مل يتحقَّق ذلك ال

                                                           

 .ِٖٖينظر: اإلنصاؼ ص  (ُ)

 .ّْٕ/ُشرح الكافية  (ِ)

 .ِِْ/ّ, ادلغٍت ُِٓينظر: اجلٌت الداين ص  (ّ)

 .ّْٗ/ُ, ادلغٍت ُّٖينظر: اجلٌت الداين ص  (ْ)
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النداء ك)أؿ( فليس ىنالك معٌتن إضايفّّ يف اجتماعهما, كال ييضيف اجتماعيهما معٌتن 
ا على النداء كالتعريف, كىذا يتحقَّق حبرؼ النداء كحده, فبل حاجةى إذف لػ)أؿ(  زائدن

  التعريف.
ذىب كبعد عرض ىذه العلل كمناقشًتها يظهر يل أفَّ الراجحى يف ىذه ادلسألة ىو ما 

إليو الرماين كالبصريوف, كأفَّ ما ذىب إليو الكوفيوف, ال يعضده السَّماع؛ لكونو ضركرةن 
كنادرنا, كال جيوز القياسي على الضركرة إال يف الضركرة
, ال يف اختيار الكبلـ, كال (ُ)

يعضد ما ذىبوا إليو كذلك القياس, لعدـ توافق ادلقيس مع ادلقيس عليو, كلكوف ادلقيس 
, بل سلتلفه فيو.عليو لي  س زللَّ اتفاؽو
 

 

                                                           

 .ُُِ, االقًتاح ص ِّّ/ُنظر: اخلصائص ي (ُ)
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  :املبحث اخلامس:املبحث اخلامس  

  علة امتناع توكيد النكرة

 نص المسألة: 
كتقوؿ: أخذتى الدّْرىمى أمجعى, كال جيوز: أخذتي درمهنا أمجعى؛ ألفَّ »قاؿ الرماين: 

النكرة  )أمجعى( معرفةه, كال ييؤكَّد ّٔا النكرة؛ ألفَّ التأكيدى دبنزلة التكرير, فبل يكوف تكريري 
 يصيػّْريىا معرفةن, كما ال يكوف تكريرى ادلعرفًة يصيػّْريىا نكرةن.

ك)أمجعوف, أكتعوف( ك)مجع, كتع(, ك)أمجع, أكتع(, معارؼي ًمن غَت عبلمة: 
يضمري الذم ىو ّٔذه ادلنزلة, فاقتضت ادلشاكلةي 

, أك إضافة, ألنَّو ييؤكَّد ّٔا ادل بألفو كالـو
كجب أف تكوف ذلا معارؼي تؤكَّد ّٔا, ًلما بيَّنا ًمن أفَّ أٍف ذبرم على ىذه الطريقة, ك 

  .(ُ)«تأكيدى ادلعرفًة بادلعرفة, كالنكرًة بالنكرة, ألفَّ التأكيدى جيرم رلرل التكرير كما بيَّنا
 اعتالل الرماني:

األلفاظى  ٌت, كاعتلَّ لذلك ادلنع بأفَّ ىذهيرل الرماين أنو ال جيوز تأكيدي النكرة بادلع
ييؤكَّد ّٔا حنو: )أمجع( ك)أكتع( معارؼ, كالتأكيد عبارة عن تكرير الكلمة ادلؤكَّدة, اليت 

كال يصحُّ أٍف تيكرَّر النكرةي بلفظ ادلعرفة, كلذلك مينع أٍف ييقاؿ: أخذتي درمهنا أمجعى, ذلذه 
 العلة.

 المناقشة والموازنة:
ى بالتوكيد ادلعنوم, ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن التوكيد بادلعٌت, أك ما يسمَّ 

كالتوكيدي ىو: لفظه ييراد بو تثبيتي ادلعٌت يف النفس, كإثباتي احلقيقة, كرفعي آّاز
(ِ). 

 كينقسم التوكيدي إىل قسمُت:
القسم األكؿ: توكيده لفظي, كىو الذم يكوف بإعادًة اللفًظ على حسب ما تقدَّـ, 

                                                           

 .ْٔٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)

, شرح اجلمل البن عصفور ِٔٔ: توجيو اللمع ص يف ينظر تعريف التوكيد كأقسامو (ِ)
 .ُْٕٗ, االرتشاؼ ص ُّٔ/ُ, البسيط ِِٖ/ُ
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ـى, كيف احلركؼ, كيكوف يف األمساء, حنو: جاءين زيده زيده, كيف األ ـى قا فعاؿ, حنو: زيده قا
 حنو: نعىٍم نعىٍم, كبلىى بلىى, كيكوف يف اجلملة: حنو: اهللي أكَّبي اهللي أكَّبي. 

 كالقسم الثاين: توكيده معنوم, كىو ما يكوف بألفاظو زلصورةو, كيكوف على كجهُت:
 أحدمها: إلثباًت احلقيقًة, كرفًع آّاًز, كيكوف بالنفس كالعُت.

, كيكوف بػ)كٌل(, ك)أمجع(, ك)أمجعوف(, ك)مجعاء(, كا آلخر: لئلحاطًة كالعمـو
 ك)مجيع(, ك)كبل(, ك)كلتا(.

, ككجوي تعريًفها: إمَّا باإلضافة كما (ُ)كاتفق النحويوف على أفَّ ىذه األلفاظى معارؼي 
 يف )نفس(, ك)عُت(, ك)كل(, ك)مجيع(, ك)كبل(, ك)كلتا(. 

, كإمَّا بالعلميًة كما يف )أ مجع( كتوابعو, أم أنَّو علىمه على موضوعو دلعٌت العمـو
كعلميَّتيو جنسيةه, كىو قوؿي أكثًر النحويُت, كدليليهم يف ذلك: امتناعيها من الصَّرؼ, 

, كنسب كلّّ ًمن ابن يعيش, كابن أيب الربيع, ىذا القوؿى إىل (ِ)للعلمية ككزف الفعل
 .(ّ)احملققُت

بنيًة اإلضافة, أم )أمجعو(, كلزًـ القطعى عن  كمنهم من ذىب إىل أنو معرَّؼ
, كاختاره (ْ)اإلضافة, كما أفَّ )كلَّ( قيًطع عن اإلضافة جوازنا, كىو مذىبي سيبويو

السهيلي, كابني خركؼ, كابني مالك
(ٓ).  

, ككافقو ابني أيب الربيع(ٔ)كاعًتض على ىذا القوؿ ابني بابشاذ
, ككجو اعًتاضهما: (ٕ)

                                                           

, شرح اجلمل البن ْٓ/ّ, شرح ادلفصل ِٖٗ, أسرار العربية ص ِِينظر: اجلمل ص  (ُ)
 .ُُٓٗ, االرتشاؼ ص ّْٕ/ُ, البسيط ِّٖ/ُعصفور 

, البسيط ْٔ/ّ, شرح ادلفصل ِٗٔ, توجيو اللمع صِٖٓينظر: أسرار العربية ص  (ِ)
ُ/ّٕٔ. 

 .ّٕٔ/ُ, البسيط ْٔ/ّشرح ادلفصل  ينظر: (ّ)

 .ِِْ/ّينظر: الكتاب  (ْ)

 .ِِٗ/ّ, شرح التسهيل ّّٗ/ُ, شرح اجلمل البن خركؼ ِِّنتائج الفكر ص  ينظر: (ٓ)

 .ٓٓ/ُينظر: شرح اجلمل  (ٔ)

 . ّٕٓ/ُينظر: البسيط  (ٕ)
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 نيًة اإلضافة كػ)كلٍّ(, للـز أف ينوَّف كما ينوَّف )كلّّ(. بأنَّو لو كاف يف
يف حُت رأل ابني خركؼو أفَّ ىذا االعًتاضى فاسده؛ ألفَّ اإلضافةى ال توجب صرفنا,  

 .(ُ)كما مل يوجبو التصغَت
كما قالو ابن خركؼ فيو نظر؛ صحيح أف اإلضافة ال توجب الصرؼ, كلكنها تبعد 

 رؼ, ألهنا من خصائص األمساء. االسم من مشأّة الفعل كاحل
كعبارة الرماين ربتمل الوجهُت, إال أنو يًتجح أف يكوف على رأم سيبويو, كذلك 
لكثرة موافقتو لو, كبدليل أنو اعتل لتعريفها بتوكيدىا للضمَت, حنو: قمتم أمجعوف, 

  كمررت ّٔم أمجعُت, كىذه ليست علة تناسب العلمية.
إىل أنو ال جيوز تأكيدي النكرة بادلعٌت, كاعتلَّ لذلك  كذىب الرماين يف ىذه ادلسألة

ادلنع دبخالفة األصوؿ النحوية؛ ألفَّ التأكيدى بػ)أمجع( كحنوىا ىو تكريره بادلعٌت
, كىي (ِ)

معرفة, فإذا أكَّد القائلي ّٔذا اللفظ فكأنو كرَّر النكرةى معرفة, ألنو يف تقدير: أخذتي 
 نو ال جيوز تأكيدي النكرة بادلعرفة.درمهنا الدرىمى, كىذا شلتنعه, أل

, حيث منعوا تأكيدى (ّ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين متفقه مع مذىب البصريُت
 النكرًة بادلعٌت, كتعدَّدت عللي البصريُت كمىن كافقهم يف ذلك ادلنع, فمن أبرز اعتبلالِتم:

 :علةي سلالفًة األصوؿ النحوية 
احده, كىذه األلفاظي معارؼ, فبل يؤكَّد ّٔا إال كذلك ألفَّ التوكيد كادلؤكد شيءه ك  

شلَّن اعتل ّٔذه العلة: أبو معارؼ, كتوكيد النكرة بادلعرفة سلالفه لؤلصوؿ النحوية, ك 
كأبو الَّبكات ابن األنبارم يف أسرار العربية, كابني  , كابني السراج,يالزجاج القاسم

                                                           

 .ّّٗ/ُشرح اجلمل  ينظر: (ُ)

 .ِٖٗينظر: أسرار العربية ص  (ِ)

, توجيو اللمع ص ِّٔ, اإلنصاؼ ص ِٖٗ, أسرار العربية ص ِِينظر: اجلمل ص  (ّ)
البسيط  ,َِْ/ُادلقرب  ,ِّٔ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ْْ/ّ, شرح ادلفصل ِٔٔ

 .ُِْ/ّ, اذلمع ُٔائتبلؼ النصرة ص , ّٕٕ/ُ
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  ّٔا الرماين. , كىذه علة أغلب ادلانعُت, كىي اليت اعتلَّ (ُ)عصفور
 :علة القياس 
كذلك أفَّ التوكيدى تابعه كالنعت, فكما أنو ال جيوز نعتي النكرة بادلعرفة, كال يكوف  

نعتي النكرًة إال نكرةن, كنعتي ادلعرفًة إال معرفةن, ألفَّ النعتى كادلنعوتى كالشيًء الواحد, 
ا كالشيًء الواحد آكدي من فكذلك التوكيدي كادلؤكد, بل إفَّ التوكيدى كادلؤكد يف كوهنم

النعت كادلنعوت, ألفَّ التوكيدى ال يفيد معٌت زائدنا على إفادة األكَّؿ, كإَّنا يفيد ربقيق ما 
ا على ما فاده األكؿ, كشلَّن اعتلَّ ّٔذه العلة:  أفاده األكؿ, كالنعت يفيد أمرنا زائدن

العكَّبم, كابني عصفور, كابني أيب الربيع, كالشاطك
(ِ). 

 دـ الفائدة:علة ع 
كذلك ألفَّ النكرةى شائعةه, ليس ذلا عُته ثابتة كادلعرفة, فينبغي أال تفتقر إىل تأكيد,  

 .(ّ)يألفَّ تأكيدى ما ال ييعرؼ ال فائدة فيو, كشلن اعتل ّٔذه العلة الزجاج
 :علة التناقض 
, كالتوكيد يدؿُّ على التخصيص   كذلك أفَّ النكرةى تدؿَّ على الشياع كالعمـو

ا لو, ككذلك كا لتعيُت, ككلُّ كاحدو منهما مناقضه لصاحبو, فبل يصلح أف يكوف مؤكّْدن
التوكيد كادلؤكَّد كالشيء الواحد, كالشيء الواحد ال يكوف نكرةن معرفةن يف آفو كاحدو, دلا 
بينهما من التضاد, ذكر ىذه العلة ابني األنبارم يف اإلنصاؼ, كابن أيب الربيع, 

 .(ْ)كالشاطك
 الستحالة: علة ا 

كذلك ألفَّ النكرةى مل يثبت ذلا حقيقة, كالتوكيد ادلعنوم إَّنا ىو لتمكُت معٌت االسم 

                                                           

 .ِٕٔ/ُ, شرح اجلمل ِٖٗ, أسرار العربية ص ِّ/ِاألصوؿ , ِِاجلمل ص  ينظر: (ُ)

 .ُٕ/ٓ, ادلقاصد الشافية ُّٕ/ُالبسيط  ,ِٕٔ/ُ, شرح اجلمل ّٓٗ/ُينظر: اللباب  (ِ)

 .ِٔالنصرة ص , ائتبلؼ ّّٔ, اإلنصاؼ ص ِِينظر: اجلمل ص  (ّ)

 .َِ/ٓ, ادلقاصد الشافية ّٕٓ/ُ, البسيط ّْٔينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)
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  .(ُ)كتقرير حقيقتو, كسبكُت ما مل يثبت يف النفس زلاؿ, كشلن اعتلَّ ّٔذه العلة ابني يعيش
ىذه أبرز اعتبلالت البصريُت كمن كافقهم يف منع تأكيد النكرة بادلعٌت, إال أفَّ 

عتمد من ىذه العلل ىي علة سلالفة األصوؿ النحوية, كىي العلة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين ادل
  ككثَته من البصريُت كمن كافقهم.

حيث أجازكا توكيدى النكرًة بألفاظ اإلحاطة  (ِ)كخالفهم يف ذلك الكوفيوف
ةن, حنو: كالشموؿ كىي )كلّّ( ك)أمجعي( كحنومها, شريطةى أف تكوفى النكرةي مؤقتةن زلدكد

 صمتي شهرنا كلَّو, كقمتي ليلةن كلَّها.
كذكر ابني مالك يف شرح التسهيل أفَّ بعضى الكوفيُت قد أجاز توكيدىىا بادلعٌت  
, فيكوف بذلك مذىباف للكوفيُت: كىو اجلواز مطلقنا, كاجلواز يف النكرة (ّ)مطلقنا

فى اخلبلؼ يف منع توكيد نالشافية احملدكدة, إال أفَّ ابنى مالك يف شرحو على الكافية 
 .(ْ)النكرة غَت احملدكدة

كادلشهور يف مذىبهم كما نقلو أئمةي النحو, كأصحابي كتب اخلبلؼ, ىو 
اقتصارىم اجلواز على النكرة ادلؤقتة كاحملدكدة, كيكوف التوكيد بألفاظ اإلحاطة كالشموؿ, 

 ال بالنفس كالعُت.
, كتبعو بعض (ٓ)يف ىذا ادلذىبكنسب ابن مالك إىل األخفش موافقتو الكوفيُت  

ا سبق ابنى (ٔ)شراح كتبو, كادلرادم, كابن عقيل, كالشاطك, كاألمشوين , كمل أجد أحدن
                                                           

 .ْْ/ّينظر: شرح ادلفصل  (ُ)

, شرح ُّْ/ُ, شرح اجلمل البن خركؼ ِّٔينظر رأم الكوفيُت يف: اإلنصاؼ ص  (ِ)
, شرح الكافية ِّٔ/ُشرح اجلمل البن عصفور , ِٔٗ/ّشرح التسهيل ,ْْ/ّادلفصل 

 .ُّٖ/ِ, التصريح ُٔؼ النصرة ص , ائتبلّّٕ/ِ

 .ِٔٗ/ّينظر: شرح التسهيل  (ّ)

 .ُُٕٔينظر: شرح الكافية الشافية ص  (ْ)

 .ِٔٗ/ّشرح التسهيل  ينظر: (ٓ)

, شرح األمشوين ُٖ/ٓ, ادلقاصد الشافية ِّٗ/ِ, ادلساعد ٕٔٗينظر: توضيح ادلقاصد ص  (ٔ)
 .ُُّ/ّاألمشوين 
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 مالك يف نسبة ىذا القوؿ إىل األخفش. 
 كعلة الكوفيُت جلواز توكيد النكرة بادلعٌت ىي: 
فائدة, حنو: ربقَّق الفائدة, ألفَّ يف توكيد ادلتبعّْض كاحملدكد, بألفاظ اإلحاطة  

أكلت رغيفنا كلَّو, كصمت شهرنا كلَّو, الحتماؿ أنك أكلتى بعضى الرغيف, كصمتى 
بعضى الشهر, فإذا أكَّدت بكلّْو, أفاد ذلك اإلحاطةى كالعموـى, خببلؼ التوكيد بالنفس 

 . (ُ)كالعُت, ألف النفس كالعُت ال فائدة فيو يف النكرة
ك بالسَّماع, حيث استشهدكا بقوؿ كاحتجَّ الكوفيوف كمن كافقهم جلواز ذل

 الشاعر:
ػػػػػػػبي  ػػػػػػػاقىوي أىٍف ًقيػػػػػػػلى ذىا رىجى  لىًكنَّػػػػػػػوي شى

 

يىا لىيتى ًعدَّةى حىٍوؿو كيلًّْو رىجىبي  
(ِ)

 

( كىو نكرة بػ)كلّْو(.  حيث أكَّد )حوؿو
 ككذلك بقوؿ الشاعر:

ٍنػػػػػػتي صىػػػػػػًبيِّا ميٍرضىػػػػػػعىا  يىػػػػػػا لىٍيتىػػػػػػًٍت كي
 

ػػػػٍوالن   ٍلفىاءي حى أىٍكتػىعىػػػػاربىًٍمليػػػػًٍت الػػػػذَّ
(ّ) 

 

( كىو نكرة بػ)أكتعا(.  أكد الشاعر )حوالن
 كبقوؿ الشاعر كذلك:

                                                           

, ِٔٗ/ّ, شرح التسهيلِّٔ/ُفور , شرح اجلمل البن عصّّٔاإلنصاؼ ص  ينظر: (ُ)
ائتبلؼ النصرة ص  ,ُٕ/ٓ, ادلقاصد الشافية ِّّ/ّ, أكضح ادلسالك ّّٕ/ِشرح الكافية 

 .ُِْ/ّ, اذلمع ُّٖ/ِ, التصريح ُٔ

 .َُٗ/ِالبيت من البسيط, لعبد اهلل بن مسلم اذلذيل, يف أشعار اذلذليُت  (ِ)

, أكضح ْْ/ّ, شرح ادلفصل ِّٔ, اإلنصاؼ ص َِٗكىو من شواىد: أسرار العربية ص 
  .ُٔ, ائتبلؼ النصرة ص ِّّ/ّادلسالك 

 البيت من الرجز, كمل أعثر لو على نسبة. (ّ)

, شرح التسهيل َِْ/ُادلقرب  ,ُّْ/ُكىو من شواىد: شرح اجلمل البن خركؼ 
 .ُّٗ/ّ, اذلمع ُّٖ/ُ, البسيط ّّٕ/ِ, شرح الكافية ِٕٗ/ّ
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قىٍد صىرًَّت اٍلبىٍكرىةي يػىٍومنا أىمٍجىعىا
(ُ) 

 د الشاعر )يومنا( كىو نكرة بػ)أمجعىا(.أكَّ 
 كبقوؿ الشاعر كذلك:

ا ػػػػا حىفىػػػػدى ػػػػرَّ ًفيهى  ًإذىا اٍلقيعيػػػػودي كى
 

ا كيلَّػػػػوي ميطىػػػػرَّدىا  ًديػػػػدن يػىٍومنػػػا جى
(ِ) 

 

 أكد الشاعر )يومنا( كىو نكرة بػ)كلَّو(.
ىذه أبرز الشواىد اليت استشهد ّٔا الكوفيوف, مستدلُّْت ّٔا على صحة مذىبهم, 

, كذلك لتحقق الفائدة منو.  كىو جواز توكيد النكرة احملدكدة بألفاظ العمـو
ابني كشلَّن كافق الكوفيُت يف ىذا ادلذىب ابني خركؼ, كابني مالك, كالرضيُّ, ك 

, حيث كافق ىؤالء الكوفيُت يف شرط ربقًُّق الفائدة, كتفرَّد ابني مالك بأنو جيوز (ّ)ىشاـ
التوكيدي بالنفس كالعُت, كرأل أفَّ ربقُّقى الفائدًة مسوّْغه كاؼو جلواز ذلك, فكيف إذا 

كمنع البصريوف إال األخفش توكيد النكرة »أيسًند بالسَّماع, قاؿ يف شرح التسهيل: 
ا, كأجازه بعض الكوفيُت مطلقنا, كأجازه بعضيهم إذا أفاد, كمنعو إذا مل ييفد, كمثاؿ مطلقن 

ا قولك: صمت شهرنا كلَّو, كقمت ليلةن كلَّها, كىذا أسده نفسيو,  اجلائز لكونو مفيدن
ـى كاف يف مجيع الشهر, كالقياـ كاف يف  كعندم درىمه عينيو, فبذكر )كلٍّ( ييعلم أفَّ الصيا

كلو مل ييذكر ال احتمل أالَّ ييراد مجيعى الشهر, كال مجيع الليلة, كبذكر النفس  مجيع الليلة,
                                                           

: "قائلو رلهوؿ, كقيل: إنو ُُْ/ّعلى نسبة, قاؿ العيٍت البيت من الرجز, كمل أعثر لو  (ُ)
 مصنوع". 

, شرح ادلفصل ّّٔ, اإلنصاؼ ص َِٗكىو من شواىد: شواىد: أسرار العربية ص 
, شرح األمشوين ّّٕ/ِ, شرح الكافية ِٕٗ/ّ, شرح التسهيل َِْ/ُ, ادلقرب ْْ/ّ
ّ/ُُْ. 

 البيت من الرجز, كمل أعثر لو على نسبة. (ِ)

, ْْ/ّ, شرح ادلفصل ّّٔ, اإلنصاؼ ص َِٗشواىد: أسرار العربية ص كىو من 
 .َُٕ/ٓاخلزانة 

, أكضح ّّٕ/ِ, شرح الكافية ِٔٗ/ّ, شرح التسهيل َّْ/ُينظر: شرح اجلمل  (ّ)
 .ِّّ/ّادلسالك 
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أيضنا عيلم أفَّ ادلشارى إليو أسده حقيقيّّ ال شيءى شبيو باألسد, كأفَّ الذم عندؾ درىمه 
مصوغه ال صرفو, كال موازنتو, فتوكيدي النكرة إٍف كاف ىكذا فحقيقه باجلواز, كإف مل 

 .(ُ)«فكيف إذا استعملتوتستعملو العرب, 
, كإٍف حاز من »م قاؿ:  فمىن حكم باجلواز مطلقنا, أك بادلنع مطلقنا, فليس دبصيبو

 . (ِ)«الشهرة أكفرى النصيب
كقد أجاز الكوفيوف تأكيدى ادلنكَّر, إذا كاف معلوـى ادلقداًر أك مؤقػَّتنا,  »كقاؿ الرضي: 

, كليلةو, كشهرو, بػ)كلٍّ  , كدينارو, كيوـو ( كأخواتًو ال بالنفس كالعُت, كليس ما كدرىمو
ذىبوا إليو ببعيد؛ الحتماؿ تعلًُّق الفعًل ببعض ذلك ادلؤقَّت, فعلى ىذا ال ييشًتط تطابقي 

 .(ّ)«التأكيًد كادلؤكًَّد تعريفنا كتنكَتنا عندىم, خبلفنا للبصريُت
, كإٍف أفاد جاز»كقاؿ ابني ىشاـ:  عند الكوفيُت,  كإذا مل تيفد النكرة مل ذبيز باتفاؽو

كىو الصحيح, كربصل الفائدةي بأٍف يكوف النكرة زلدكدنا, كالتوكيدي من ألفاًظ اإلحاطة,  
 .(ْ)«كاعتكفتي أسبوعنا كلَّو

 كحاصل ما ذىب إليو الكوفيوف كمن كافقهم يتلخَّص يف ثبلثًة أمور: 
ككأفَّ عدـ الفائدة  األمر األكؿ: أهنم جعلوا ربقُّقى الفائدًة علةن جلواز التوكيد بادلعٌت,

ىي العلة ادلانعة, يف حُت أفَّ العلةى ادلانعة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين كالبصريوف ليست عدـ 
ـي الفائدة علةه معتَّبةه,  الفائدة, كإَّنا سلالفةي األصوؿ, كالقياسي على النعت, كإف كاف عد

 .(ٓ)إالَّ أهنا ليست أساسنا يف منع توكيد النكرة بادلعرفة
الثاين: أفَّ الكوفيُت أجازكا توكيدى النكرة بألفاظ اإلحاطة, كمنعوه بالنفس  كاألمر

, إمَّا باإلضافة,  كالعُت, كالقياس يقتضي أالَّ يفرَّؽ بُت ألفاًظ التوكيد ألهنا كلَّها معارؼي

                                                           

 .ِٔٗ/ّشرح التسهيل  (ُ)

 ادلرجع السابق. (ِ)

 .ّّٕ/ِشرح الكافية  (ّ)

 .ِّّ/ّأكضح ادلسالك  (ْ)

 .َِ/ٓر: ادلقاصد الشافية ينظ (ٓ)
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كإمَّا بالعلىمية, كادلانعي فيها كاحده كىو التعريف
(ُ). 
نوا النكرةى ادلؤقَّتة كاحملدكدةى, كتوقيتي النكرة أك كاألمر الثالث: كىو أفَّ الكوفيُت استث

ربديديىا ال يصل ّٔا إىل منزلة ادلعرفة, بل تبقى نكرةن شائعة, حىت كإف كانت مؤقَّتةن أك 
كأمَّا قوذلم: )إفَّ اليوـى »زلدكدةن, فعلة ادلنع ما زالت قائمةن مل تيرفع, قاؿ ابن األنبارم: 

, فيجوز أٍف ييقعىدى ب عضيو, كالليلةي مؤقَّتةه, فيجوز أف ييقاـ بعضيها, فإذا أكَّدت صحَّ مؤقَّته
معٌت التوكيد(, قلنا: ىذا ال يستقيم؛ فإفَّ اليـو كإف كاف مؤقػَّتنا, إال أنو مل خيرج عن كونو 
نكرةن شائعةن, كتأكيد الشائع ادلنكور بادلعرفة ال جيوز كالصفة, كألفَّ تأكيدى ما ال ييعرؼ 

  .(ِ)«ال فائدة فيو
ع من العرب يف ىذا اخلصوص يسند  كيرل الكوفيوف كمىن كافقهم أفَّ ما مسي

ًكن ردُّىا, أ أفَّ ىذه الشواىد مَّا البصريوف كمن كافقهم فَتكف مذىبىهم, كأنَّو حجةه ال ديي
مل تصل إىل حدّْ الكثرة, حىت زبرج بكثرِتا عن الشذكذ كالتأكيل, فجيلَّ ما ركاه الكوفيوف 

ألة مل يسلم من الشذكذ أك ًمن التحريف, أك من التأكيل, كىو مع ذلك يف ىذه ادلس
ع عن العرب يف قوذلم: )قبضت درمهنا كلَّو, (ّ)قليل, ال يصحُّ االحتجاجي بو , فما مسي

كصمت شهرنا كلَّو( أجاب عنو ابن أيب الربيع, بقولو: "كينفصل عن ىذا دبا انفصل 
ًل خَتو منك أف يفعلى ىذا( كذلك أفَّ ىذا اخلليلي عن قوؿ العرب: )ما يصلحي بالرج

ادلوضعى شلا تًتادؼ فيو ادلعرفةي كالنكرةي على معٌتن كاحد, فيقاؿ: ما يصلحي برجلو خَتو 
منك, على معٌت ما يصلح بالرجًل خَتو منك, ككأنو إذا نطقى بالواحًد نطق باآلخىر, 

كذلك ىذا, ألنو لو قاؿ: فجرل )خَت منك( صفةن على النكرًة الصاحلًة مكافى الرجل, ك 
صمت الشهرى كلَّو, أم: صمت ىذه احلقيقةى كلَّها, لكاف ادلعٌت معٌت: صمت شهرنا  
كلَّو, ألنو ال يريد شهرنا بعينو, كإَّنا يريد ىذه احلقيقة, ككذلك قبضت درمهنا كلَّو, ال 

, كىذا النوع  يريد درمهنا بعينو, فعَّبَّ عنو بلفظ التنكَت, كإَّنا يريد ما ينطلق عليو درىمه 

                                                           

 .ِّٖ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ّٕٓ/ُينظر: البسيط  (ُ)

 .ّٓٔاإلنصاؼ ص  (ِ)

, ْٓ/ّ, شرح ادلفصل البن يعيش ّٓٔ, اإلنصاؼ ص ِِٗينظر: أسرار العربية ص  (ّ)
 .ِٔائتبلؼ النصرة ص 
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  .(ُ)كثَت يف كبلـ العرب"
 كأمَّا قوؿ الشاعر:  

ػػػػػػبي  ػػػػػػاقىوي أىٍف ًقيػػػػػػلى ذىا رىجى  لىًكنَّػػػػػػوي شى
 

ػػػػبي   ػػػٍوؿو كيلّْػػػًو رىجى  يىػػػا لىيػػػتى ًعػػػدَّةى حى
 

 فالركاية الصحيحة: 
 يىا لىيتى ًعدَّةى حىٍويل كيلًّْو رىجىبي 

, (ِ)عيش, كالزبيدمكقد صرح بذلك كلّّ من أيب الَّبكات ابن األنبارم, كابن ي
 فيكوف ادلؤكَّدي معرَّفنا باإلضافة ال نكرة, كيسقط بذلك االحتجاج ّٔذا البيت.

 كأمَّا قوؿ الشاعر:
ٍنػػػػتي صىػػػػًبيِّا ميٍرضىػػػػعىا  يىػػػػا لىٍيتىػػػػًٍت كي

 

ػػػػٍوالن أىٍكتػىعىػػػػا  ٍلفىاءي حى  ربىًٍمليػػػػًٍت الػػػػذَّ
 

فمحموؿه على البدليَّة ال على التوكيد, كما قاؿ ابني عصفور
(ّ). 

 كأمَّا قوؿ الشاعر:
 قىٍد صىرًَّت اٍلبىٍكرىةي يػىٍومنا أىمٍجىعىا

, كقاؿ عنو (ْ)فقد ردَّ االحتجاج بو بعض البصريُت؛ لكونو رلهوالن ال ييعرؼ قائلو
كإف مل يكن مصنوعنا, فوجهيو عندم: أفَّ )أمجع( ىذه ليست اليت تيستعمل »ابن جٍت: 

دلاؿى بأمجًعو, أم بكيلّْيَّتو, فدخوؿي العامل عليها للتوكيد, كلكنها اليت يف قولك: أخذت ا
  .(ٓ)«كمباشرتيو إيَّاىا يدؿُّ على أهنا ليست للتوكيد

 كأمَّا قوؿ الشاعر:

                                                           

 .ّٕٕ/ُالبسيط  (ُ)

, ائتبلؼ النصرة ْٓ/ّادلفصل  , شرحّٓٔ, اإلنصاؼ ص ِِٗينظر: أسرار العربية ص  (ِ)
 .ِٔص 

 .ِّٖ/ُشرح اجلمل  ينظر: (ّ)

 .ْٓ/ّ, شرح ادلفصل ّٓٔ, اإلنصاؼ ص ِِٗأسرار العربية ص  ينظر: (ْ)

 .ِٖٔالتنبيو على أبيات احلماسة ص  (ٓ)
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ا ػػػػا حىفىػػػػدى ػػػػرَّ ًفيهى  ًإذىا اٍلقيعيػػػػودي كى
 

ا كيلٌػػػػػػػوي ميطىػػػػػػػرَّدىا  ًديػػػػػػػدن  يػىٍومنػػػػػػػا جى
 

ا(, كال ما نع من توكيد الضمَت فييحتمل أٍف يكوفى التوكيد الضمَت الذم يف )جديدن
 .(ُ)معرفةألنَّو 

م لو قدَّرنا ىذه األبياتى اليت ذكركىا كلَّها صحيحةن عن »قاؿ ابن األنبارم: 
العرب, كأفَّ الركاية ما ادَّعوه, لىما كاف فيها حجةه ّٔا؛ لشذكًذىا كقلَّتها يف بأّا, إذ لو 

, لكاف ذلك طردنا القياسى يف كلّْ ما جاء شاذِّا سلالفنا لؤلصوؿ كال قياس, كجعلناه أصبلن
, كذلك ييفسد  على ما ليس بأصل أصبلن يؤدّْم إىل أٍف زبتلطى األصوؿي بغَتىا, كأٍف جيي

 . (ِ)«الصناعةى بأسرىا, كذلك ال جيوز, على أفَّ ىذه ادلواضعى كلَّها زلمولةه على البدؿ
عتبلِّ جلوازه بتحقًُّق أمَّا تفرُّد ابًن مالك بأنو جيوز توكيد النكرة بالنفس كالعُت, م

الفائدة, حىت كإف مل ييسمع عن العرب, فقد خالف فيو كبل ادلذىبُت, كيردُّ عليو 
الكوفيوف الذين كافقى مذىبهم بأفَّ التوكيد بالنفس كالعُت ال فائدةى فيو يف النكرة, كذلك 

ذ ادلفهـو أنَّك إذا قلت: رأيتي رجبلن نفسىو, مل يكن يف تأكيد الرجل بالنفس فائدةه, إ
و  , كرأيت رجبلن نفسىو كاحده, كىو رجله غَتي معُتَّ  . (ّ)من رأيت رجبلن

ككثَتنا ما ذبدي ابني مالك كغَتىه من ادلتأخرين يعتمدكف على أشياءى »قاؿ الشاطك: 
, كعرفوا مقاصدىىم, اتّْكاالن على  ال يعتًمد على مثًلها ادلتقدّْموف الذين البسوا العربى

أك على حصوًؿ الفائدًة كغًَت ذلك, كالصوابي االستنادي إىل السَّماع, م قياسو رلرّْدو, 
 .(ْ)«النظري يف قياًسو إٍف كاف, ال العكس

: "قٍف حيث كقفوا م فسّْر" (ٓ)الصنعة ٍليعلم النَّاظري أفَّ قوؿى إماـً ك »كقاؿ كذلك: 
 .(ٔ)«أحاطى دبقاصًدهأصله عظيم, ال يفهميو حقَّ الفهًم إال من قتلى كبلـى العرب علمنا, ك 

                                                           

 .ْٓ/ّ, شرح ادلفصل ُِٗينظر: أسرار العربية ص  (ُ)

 .ّٓٔاإلنصاؼ ص  (ِ)

 .ِّٕ-ِّٔ/ُور ينظر: شرح اجلمل البن عصف (ّ)

 .َِ/ٓادلقاصد الشافية  (ْ)

 يعٍت سيبويو. (ٓ)
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 .(ُ)«دبقاصًده
مناقشة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿ كاعتبلالت يظهر يل أفَّ كمن خبلؿ  

, كىو امتناع توكيد النكرة ككافقهم الرماين البصريوفالراجح فيها ىو ما ذىب إليو 
 بادلعٌت, كذلك للعل السابقة اليت اعتلوا ّٔا.

 

                                                           

 .َِ/ٓادلقاصد الشافية  (ُ)
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  :املبحث السادس:املبحث السادس  

 , يف: )ال أفعله البتَّة(بتَّة(علة وجوب تعريف )ال

 نص المسألة:
كال جيوز أٍف يتصرَّؼ )أجدَّؾ( ًلما فيو من معٌت ادلبالغة, كأنَّو قيل »قاؿ الرماين: 

, إذا قيل: أجدَّؾ ال تفعلي كذا ككذا, كلذلك ال جيوز أٍف يينكَّرى  فيو: على كلّْ كجوو كسببو
ةى, كأنَّو قاؿ: قٍطعنا على كلّْ كجوو فيقاؿ: أجدِّا ال تفعل كذا, كنظَتيه: ال أفعلو البتَّ 

, فبل جيوز أٍف يينكَّر للمبالغة اليت فيو  .(ُ) « كسببو
 اعتالل الرماني:

يرل الرماين أفَّ ادلصدرى ادلؤكّْد )البتة( ال تأيت إال معرفةن, كال جيوز تنكَتيىا, كاعتلَّ 
 ا.لوجوًب تعريًفها بادلبالغًة اليت فيها, كلذلك ال جيوز تنكَتيى

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن ادلصدر ادلؤكّْد )البتة( من قوذلم: ال أفعلو البتةى,  

( دبعٌت: القطع, : )بىتَّ كالتاء للوىحدة, أم: أقطعي بذلك القطعةى  (ِ)ك)البتةي( مصدري
( ال تكوف إال , كذىب الرماين إىل أفَّ )البتة(ْ), كمنهم من عدَّىا للمبالغة(ّ)الواحدة

معرفةن, كال جيوز تنكَتيىا, فبل ييقاؿ: ال أفعلو بتةن؛ كاعتلَّ لوجوب تعريًفها بالعلة السابقة 
 كىي كجودي ادلبالغًة فيها.

, قاؿ سيبويًو يف باب (ٓ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي سيبويًو كاجلمهور
قوليك: )قىد قػىعىدى البٌتةى( كال ييستعملي  كًمن ذلك»ما يىنتصب من ادلصادر توكيدان ًلما قبلو: 

                                                           

 .َٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)

 .َِْ, اللساف )بتت( ص ِِْينظر: الصحاح )بتت( ص  (ِ)

 .ُٕٓ/ِحاشية الصباف  ,ِّٓ/ُينظر: شرح الكافية  (ّ)

 .ِْٔينظر: الكليات ص  (ْ)

, االرتشاؼ ص ِّٓ/ُ, شرح الكافية ِٔٔ/ِ, شرح السَتايف ّٕٗ/ُالكتاب  ينظر: (ٓ)
 .ُٕٓ/ِ, حاشية الصباف ِٗ/ِ, اذلمع َٔٓ/ُ, التصريح ُّْٕ
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, كما أفَّ جىٍهدىؾ كأىًجدَّؾ ال ييستعمبلف إالَّ معرفةن باإًلضافة  .(ُ)«إالَّ معرفةن باأللًف كالبلـً
كالعلةي عند سيبويو كاجلمهور يف كجوًب تعريًفها ىي معٌت التوكيد الذم فيها, كىو 

قطع, كيرل الرضيُّ بأفَّ )أؿ( اليت فيها قد تكوف الذم عَّبَّ عنو الرماين بادلبالغًة يف ال
ككأفَّ البلـى فيها يف األصل للعهد, أم: القطعةى ادلعلومةى اليت ال »للعهد, حيث يقوؿ: 

 . (ِ)«تردُّدى فيها
كلعلَّ لزكـى )أؿ( ذلذا ادلصدر جعل العرب تنطقها بقطع اذلمزة, كإٍف كاف القياسي 

كقطعي اذلمزًة دبعزؿو عن »ةى, قاؿ االسفرائيٍت يف اللُّباب: كصلىها, فيقولوف: ال أفعلو ألبت
م يف الكيلّْيات: "كادلسموعي قطعي مهزتًو على غَت , كقاؿ الكفو (ّ)«القياس, كلكنَّو مسموعه 

 .(ْ)قياس"
كقد تكوف العلة يف قطع اذلمزة ىي معٌت ادلبالغة اليت فيها, فتكوف ادلبالغة سببنا 

 زًِتا.للزـك )أؿ( ككذلك قطًع مه
كنيًسب إىل الفراء سلالفةي اجلمهور يف كجوب تعريف )البتَّة( حيث ذىب إىل جواًز 

مذىبي سيبويو »تنكَتًىا, حنو: ال أفعلو بتةن, قاؿ ابني برّْم يف حواشيو على الصّْحاح: 
كحده,  كأصحاًبو أنو ال يكوف إالَّ معرفةن, فنقوؿ: البتةى ال غَت, كإَّنا أجاز تنكَتىه الفراءي 

 .(ٓ)«كىو من الكوفة
كقد يكوف ما ذىب إليو الفراءي من جواز تنكًَت )البتَّة( لغةن قليلةن فيها, مًسعها عن 

كيقاؿ: ال »بعض العرب, كشلَّن حكى ىذه اللغة: اجلوىرمُّ يف الصّْحاح, حيث قاؿ: 
 .(ٔ)«أفعلو بتةن, كال أفعلو البتةى, لكلّْ أمرو ال رجعةى فيو, كنصبيو على ادلصدر

                                                           

 .ّٕٗ/ُالكتاب  (ُ)

 .ِّٓ/ُشرح الكافية  (ِ)

 .ٖٕص  (ّ)

 .ِْٔص  (ْ)

 .ُٔٓ/ُالتنبيو كاإليضاح )بتت(  (ٓ)

 .ِِْالصحاح )بتت( ص  (ٔ)
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  ملبحث السابع:ملبحث السابع:اا  

 علُة تنكرِي )ما( التَّعجُِّبيَّة. 

 نص المسألة: 
كال يصحُّ قوؿي األخفش: )إفَّ )ما( ذلا صلةه كصلًة )الذم(, كاخلَّبي »قاؿ الرماين: 

ـي السَّبًب, كإذا كيًصلىت )ما( خرجٍت عن (ُ)زلذكؼ( ؛ ألفَّ ادلطلوبى يف التعجًُّب إّٔا
ذلك مناقضه ًلما جيبي يف التعجُّب, فالصَّحيحي يف ىذا اإلّٔاـ إىل اإليضاًح بالصّْلة, ك 

 .(ّ)«: )إفَّ )ما( كحدىىا يف التعجًُّب ال ًصلةى ذلا((ِ)قوؿي سيبويو
 اعتالل الرماني:

ا(, نكرةه تامَّةه ليس ذلا  يرل الرماين أفَّ )ما( اليت يف التعجب, حنو: )ما أحسنى زيدن
خَّبيىا زلذكفنا على رأم األخفش, كاعتلَّ صلة, كال جيوز أٍف تكوفى موصولةن, كيكوف 

لعدـً جواًز قوًؿ األخفًش بالتناقض, كذلك أفَّ التعجبى يكوف شلَّا خًفيى سببيو, فناسبىو 
أٍف تكوفى )ما( نكرةه, كإذا جيًعلت )ما( موصولةن, دبعٌت )الذم( خرجٍت من اإلّٔاـ إىل 

 .اإليضاح, ألفَّ الصلةى توضّْحيها, فيقع بذلك التناقض
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذا ادلسألة عن )ما( التعجبية, كالتعجُّب معٌت من ادلعاين اليت 
تعًرض يف النفوس, كىو زائده عن اخلَّب؛ ألنو خَّب صادره عن حَتة, كقالوا: ال يكوف 

 التعجُّب إال ًمن شيءو خًفي سببيو, كظهر على نظرائو.
هريىا يف االستعماؿ: ما أىفػٍعىلىوي, كأىٍفًعٍل ًبًو, حنو: ما كللتعجُّب ألفاظه كثَتة, كأش

ا, كأىٍحًسٍن بزيدو  أىحسىنى زيدن
(ْ) . 

                                                           

, أمايل ابن الشجرم ََُ/ُ, األصوؿ ّٔٓ/ُرأم األخفش يف: شرح السَتايف  ينظر (ُ)
ِ/ّٓٓ . 

 . ّٕ-ِٕ/ُينظر: الكتاب  (ِ)

 .ِٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ّ)

 , شرح األمشوينٕٓ/ِ , التصريحَِٓٔ , االرتشاؼ صُّٖ توجيو اللمع ص ينظر: (ْ)
= 
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ا( ال تكوف إال نكرةن تامةن, دبعٌت: )شيءو(,  كيرل الرماين أفَّ )ما( يف )ما أىحسىنى زيدن
كلة,  كال جيوز أف تكوفى موصولةن, دبعٌت: )الذم(, كاعتلَّ لوجوب تنكَتًىا, بعلة ادلشا 

 كما اعتلَّ دلنع تعريًفها بعلة التضاد.
كذلك أفَّ التعجُّبى إَّنا يكوف شلَّا خًفي سببيو, فهو من مواضع اإلّٔاـ, فإذا جيعلت 

 )ما( نكرةن دبعٌت: )شيء(, كاف ذلك مشاكبلن لئلّٔاـ, كالئقنا بو.
ٍت عن أمَّا إذا جيعلت )ما( موصولةن دبعٌت: )الذم(, فقد أيكًضحت بالصّْلة, كخرج

.  اإلّٔاـ الذم ًمن أجًلو كاف التعجبي إىل اإليضاح, كىذا تناقضه
, (ِ), ككافقهما اجلمهور(ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي اخلليًل كسيبويو

حيث ذىبوا إىل أفَّ )ما( التعجبية نكرةه تامةه, يف معٌت: )شيء(, كما بعدىا خَّبه, كمعٌت 
ًسها, فبل ربتاج إىل صلة أك صفة, كالتقدير عندىم يف: ما نكرةو تامةو أم: مستغنيةه بنف

ا, كالغرضي منها ادلبالغةي يف اإلّٔاـ, ألفَّ )ما( يف غاية  ا, أم: شيءه أحسنى زيدن أحسنى زيدن
 اإلّٔاـ, كالشيءي إذا كاف ميبهمنا كاف أعظمى يف النفس؛ الحتمالو أمورنا كثَتة.

)ما( ىنا معرفةه موصولةه دبعٌت: كخالفهم األخفش يف ذلك, كذىب إىل أفَّ 
ا شيءه, كاعتلَّ األخفشي دلا ذىب إليو بعلة  )الذم(, كالتقديري عنده: الذم أحسنى زيدن

, كذلك أفَّ )ما( ال تكوف غَتى موصولةو إال يف بايب االستفهاـ, كالشرط, حنو: (ّ)األصل
عٌت: )الذم(, حنو: ما عندؾ؟ كما تفعل أفعل, أمَّا إذا كانت يف اخلَّب فهي موصولةه دب

ركبتي ما عندؾ, كشربتي ما أصلحتىو, أم ركبت الذم عندؾ, كشربت الذم أصلحتو, 
 كالتعجُّب خَّبه, فينبغي أف تكوف )ما( فيو موصولةن, على األصل الذم يف بأّا.

 أمَّا سيبويو فاعتلَّ لوجوب تنكَت )ما( بثبلث علل:
                                                                 

= 

ّ/ِِ. 

 .ِٕ/ُينظر: الكتاب  (ُ)

, أمايل ّْٓ/ُ, شرح السَتايف ٗٗ/ُ, األصوؿ ٗٗ, اجلمل صُّٕ/ْ: ادلقتضب ينظر (ِ)
, توجيو ُُِ, أسرار العربية ص ّٕٓ, ادلقتصد يف شرح اإليضاح ص ّٓٓ/ِابن الشجرم 

 .ُّ/ّ, شرح التسهيل ُْٗ/ٕشرح ادلفصل  ,ُّٖاللمع ص 

 .ّٔٓ/ُينظر: شرح السَتايف  (ّ)
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 لتعجبية. األكىل: علةي التضاًد احلاصل من تعريف )ما( ا
كالعلة الثانية: علةي ادلشاكلًة اليت توجب تنكَتى )ما(, كىاتاف العلتاف كافقو عليهما 

 الرماين.
 كالعلة الثالثة: علةي القياًس على )ما( االستفهامية, كالشرطية.

قاؿ سيبويو: )العلةي اليت من أجلها كانت )ما( يف االستفهاـ »قاؿ السَتايف: 
, ىي بعيًنها موجودةه يف التعجب, كذلك أفَّ ادلستفهمى إَّنا يستفهم كآّازاة غَتى موصولةو 

عمَّا ال يعرؼ, فلو كيًصل )ما( أليكًضح, كاستغٌت عن االستفهاـ, كآّازم إَّنا يريد أٍف 
يعيمَّ, كلو كصلى حلصل على شيء بعينو, فاستغٌت عن الصلة, كادلتعجّْب ميبًهمه, فبل 

 .(ُ)«إلّٔاـ؛ ألفَّ الصلةى إيضاحه كتبيُتيصحُّ أف يصلى )ما( فيخرج عن ا
كتبع اجلمهوري 
يف التعليل لوجوب تنكَت )ما( التعجبية, ما اعتلَّ بو سيبويو, كمها  (ِ)

علَّتا: ادلشاكلًة, كالتضاًد, كال يكاد خيلو اعتبلذليم من ىاتُت العلتُت, إال أهنم أضافوا 
يو, كتضعّْفي ًمن قوؿ األخفش, إليهما ًعلبلن أخرل, تقوّْم ًمن ترجيًح مذىًب سيبو 

 الذم يقوؿ حبذؼ اخلَّب, كأبرزي ىذه العلًل اليت أضافها اجلمهور:
 :علة سلالفة األصل 

ذؼى إال بدليل, كحذفيو بدكًف دليلو عليو سلالفةه  كذلك أفَّ األصلى يف اخلَّب أالَّ حيي
ني يعيش, كابني مالكذلذا األصل, كشلَّن اعتلَّ ّٔذه العلة: ادلَّبدي, كابني السرَّاج, كاب

, قاؿ (ّ)
, كليس األمري كما قالوا؛ »ادلَّبد:  كقاؿ قوـه: إفَّ )أحسنى( صلةي )ما(, كاخلَّبي زلذكؼه

ذؼ إذا كاف يف الكبلـ ما يدؿُّ عليها   .(ْ)«كذلك أفَّ األخبارى إَّنا ربي
                                                           

 .ّٔٓ/ُشرح السَتايف  (ُ)

, أمايل ّْٓ/ُ, شرح السَتايف ٗٗ/ُ, األصوؿ ٗٗ, اجلمل صُّٕ/ْدلقتضب ينظر: ا (ِ)
, أسرار ُّٖ, توجيو اللمع ص ّٕٓ, ادلقتصد يف شرح اإليضاح ص ّٓٓ/ِابن الشجرم 
 .ُّ/ّ, شرح التسهيل ُْٗ/ٕ, شرح ادلفصل ُُِالعربية ص 

, ُْٗ/ٕ , شرح ادلفصلّْٓ/ُ, شرح السَتايف ٗٗ/ُ, األصوؿ ُّٕ/ْادلقتضب  ينظر: (ّ)
 .ُّ/ّشرح التسهيل 

 .ُّٕ/ْادلقتضب  (ْ)
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ا, فػػػ)ما( يف موضع:»كقاؿ ابني السراج:  : ما أحسنى زيدن  كقاؿ األخفش: )إذا قلتى
, كاحتجَّ من يقوؿ ىذا القوؿ بقولك:  )الذم(, ك)أحسنى(: صلتيها, كاخلَّبي زلذكؼه
حسبيك, ألفَّ فيو معٌت النهي, كمل ييؤتى لو خبَّب(, كقد طيًعن على ىذا القوؿ: بأفَّ 

ذؼي إذا كاف يف الكبلـ ما يدؿُّ عليها  .(ُ)«األخبارى إَّنا ربي
لك بثبلث علل: كىي: سلالفةي كضعَّف ابني يعيش قوؿى األخفش معتبلِّ يف ذ

ـي الفائدة, كالتضاد, حيث قاؿ:   -رأم األخفش :أم-كأمَّا األكَّؿي »األصل, كعد
 فضعيفه جدِّا, كذلك ألمور: 

, كاخلَّبي إَّنا ساغ حذفيو إذا كاف يف اللفظ ما يدؿُّ  منها: أنو ييعتقىد أفَّ اخلَّبى زلذكؼه
 عليو, كال دليل ىهنا, فبل يسوغ احلذؼ.

ا: أهنم يقدّْركف احملذكؼى بػ)شيء(, كاخلَّبي ينبغي أف يكوف فيو زيادةي فائدةو, كمنه
كىذا ال فائدةى فيو؛ ألنَّو معلوـه أفَّ احليسنى كحنوىه إَّنا يكوف بشيءو أكجبىو, فقد أيضًمر ما 

, فلم يكن فيو فائدة.  ىو معلـو
, كالصلةي موضّْحةه ل لموصوؿ, ففيو نقضه ًلما كالثالث: أفَّ بابى التعجُّب بابي إّٔاـو

  .(ِ)اعتزموه يف باب التعجُّب من إرادًة اإلّٔاـ"
أمَّا ابني مالك فقد مجع علَّيت ادلشاكلًة, كالتضاد, كعلًة سلالفًة األصل يف حذؼ 

 , كذكر أفَّ ذلك من كجهُت: (ّ)اخلَّب, ربت علة كاحدةو أمساىا سلالفةى النظائر
, كتأخَتي  ـي اإلفهاـً , كادلعتادي فيما تضمَّن من الكبلـ إفهامنا  أحدمها: تقدُّ اإلّٔاـً

ـي, كما يف ضمَت الشَّأف, كادلميَّز  ـي, كتأخَتي ما بو اإلفها كإّٔامنا, تقدميي ما بو اإلّٔا
 كالتمييز كغَتىا.

كاآلخر: كوفي اخلًَّب ملتزـى احلذًؼ دكفى شيءو يسدُّ مسدَّه, كادلعتادي يف اخلَّب ادللتزـً 
 مسدَّه شيءه حيصل بو استطالةه, كما فيعل بعد )لوال( كغَتًىا. احلذًؼ أٍف يسدَّ 

                                                           

 .ٗٗ/ُاألصوؿ  (ُ)

 .ُْٗ/ٕشرح ادلفصل  (ِ)

 .ُّ/ّينظر: شرح التسهيل  (ّ)
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كأشار ابني مالك إىل أنو ال مفرَّ دلن ذىب ىذا ادلذىب من احلكم على اخلَّب 
ـي ادلقصود, كإمَّا أف يكوف  احملذكؼ بأحد شيئُت: إما أف يكوف معلومنا, فيبطل اإلّٔا

, فلزًمو حذؼي ما ال يصحُّ حذفيو, م  قاؿ: "كىذا كاؼو يف بياف ضعًف القوًؿ بأفَّ رلهوالن
 .(ُ))ما( التعجبيةى موصولةه بفعًل التعجب"

 علة األىكىل:فهي  أمَّا العلة األخرل اليت أضافها اجلمهور
كشلَّن اعتلَّ ّٔذه العلة: ابني الشجرم, كاجلرجاين, كابني األنبارم
, حيث كازنوا بُت (ِ)

قوؿى كسيبويو أكىل؛ ألنَّو ال يفتقري إىل تقديًر زلذكؼ, قويلى سيبويو كاألخفش, كرأكا أفَّ 
كقوؿي اخلليًل كسيبويو أصحُّ؛ ألفَّ التعجبى يف االّٔاـ دبنزلًة الشرط »قاؿ ابني الشجرم: 

رجها من اإلّٔاـ, من  كاالستفهاـ, فإذا حيكم بأفَّ )ما( التعجبيةى موصولةه, فإفَّ الصلةى زبي
 وصوؿ.حيث كانت الصلًة موضّْحةن للم

ّّ غَتي مفتقرو إىل تقديًر  كيقوّْم مذىبى اخلليًل كسيبويو أفَّ الكبلـى على قوذلما تا
زلذكؼ, كأفَّ ىذا اخلَّبى ادلقدَّرى فيما ذىب إليو األخفش مل يظهر يف شيءو من  

 .(ّ)«كبلمهم
 كما ذىب إليو سيبويو كاألكثركف أىكىل؛ ألفَّ الكبلـى على قوذلم»كقاؿ ابني األنبارم: 

مستقلّّ بنفًسو, ال يفتقر إىل تقديًر شيء, كعلى القوؿ اآلخًر يفتقري إىل تقديًر شيءو, 
 .(ْ)«كإذا كاف الكبلـي مستقبلِّ بنفًسو, مستغنينا عن تقديرو, كاف أىكىل شلَّا يفتقري إىل تقدير

أفَّ مذىبى سيبويو كالبصريُت ضعيفه من جهًة استعماًؿ )ما( نكرةن  (ٓ)كرأل الرضيُّ 
 موصوفةو, كاالبتداًء ّٔا, ككأفَّ الرضيُّ لو رأمه مغايره لقويل سيبويو كاألخفش, سيأيت غَتى 

 ذكريه قريبنا. 
                                                           

 .ُّ/ّينظر: شرح التسهيل  (ُ)

, أسرار العربية ص ّٕٓ, ادلقتصد يف شرح اإليضاح ص ّٓٓ/ِأمايل ابن الشجرم  ينظر: (ِ)
ُُِ. 

 .ّٓٓ/ِأمايل ابن الشجرم  (ّ)

 .ُُِأسرار العربية ص  (ْ)

 .ِّْ/ْينظر: شرح الكافية  (ٓ)
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ـى, كما لو كانت  كيػيرىدُّ عليو بأفَّ )ما( لو كانت موصوفةن, لناقضى ذلك اإلّٔا
 موصولةن. 

 أمَّا االبتداءي ّٔا مع كوهنا نكرة, ففيو أربعةي أجوبةو:
ا, أم: اجلواب األكؿ:   ا يف تقديًر النفي, كذلك أفَّ ادلعٌت يف: ما أحسن زيدن ألهنَّ

( أم:  شيءه جعلىو حسننا, كادلرادي: ما جعلىو حسننا إالَّ شيءه, كما قالوا: )شرّّ أىرَّ ذا نابو
ما أىرَّهي إال شرّّ 
(ُ). 

 . (ِ)كاجلواب الثاين: أفَّ النكرةى يف تأكيل الفاعل, فجاز االبتداءي ّٔا
اجلواب الثالث: جاز االبتداء ّٔا قياسنا على )من( ك)ما( الشرطيتُت أمَّا 

 . (ّ)كاالستفهاميتُت
 . (ْ)كأمَّا اجلواب الرابع: فهو أنو ايبًتدئى ّٔا لتضمًُّنها معٌت التعجب

كما ذكره الرماين من قوؿ األخفش ىو أحدي أقوالًو الثبلثة يف )ما( التعجبية كىو 
, ًمن كوف )ما( (ٓ)و الثاين فهو موافقه دلذىب سيبويو كالبصريُتادلشهوري منها, أمَّا قولي 

 نكرةن تامةن, دبعٌت: شيء, كما بعدىىا خَّبه.
كأمَّا قوليو الثالث فهو أفَّ )ما( نكرةه موصوفةه, كالفعلي صفتيها, كاخلَّبي زلذكؼي  

ا عظيمه  كجوبنا, كتقدير الكبلـ: شيءه أحسنى زيدن
 , كتكوف )ما( على ىذا نكرةن (ٔ)

 ناقصةن.
كيػيرىدُّ على ىذا القوؿ دبا ريدَّ على القوؿ األكؿ, يف كجوب إّٔاـ )ما(, كامتناًع 

  حذًؼ اخلَّب, دكف دليلو عليو.
                                                           

 .ُْٔ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ُ)

 ادلرجع السابق.  (ِ)

 .ُّ/ّينظر: شرح التسهيل  (ّ)

 .ُِٓ/ّينظر: أكضح ادلسالك  (ْ)

 .ُْٗ/ٕ, شرح ادلفصل ّٗينظر: معاين القرآف ص  (ٓ)

 .ّّٕ, اجلٌت ص َِٔٓ, االرتشاؼ ص ُْٗ/ٕينظر ىذا الرأم يف: شرح ادلفصل  (ٔ)
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كنسبىو ابني مالك إىل الكوفيُت (ُ)كذىب الفراء, كابني درستويو
, إىل أفَّ )ما( (ِ)
كقاؿ الفراءي, »اؿ: استفهامية دخلها معٌت التعجب, كقوَّل الرضيُّ ىذا القوؿ, حيث ق

كابني درستويو: )ما( استفهاميةه, ما بعدىىا خَّبيىا, كىو قومّّ من حيث ادلعٌت؛ ألنَّو كأنَّو 
 .(ّ)«جيًهل سببيو فاستيفًهم عنو, كقد ييستفاد من االستفهاـ معٌت التعجُّب

 كضيعّْف ىذا القوؿ بثبلثة أمور:
التعجًُّب, كالنَّقلي ًمن إنشاءو إىل إنشاء األكؿ: أنَّو نقله ًمن معٌت االستفهاـ إىل معٌت 

 .(ْ)مل يثبت
ـي إنشاءه ال  , كاالستفها , حيتملي الصّْدؽى كالكذبى كاألمر الثاين: أفَّ التعجُّبى إخباره

, فبل يصحُّ أف يكوفى أصبلن لو   .(ٓ)حيتمل الصّْدؽى كالكذبى
ـى ادلشوبى بتعجُّبو ال يليو غالبن   ُّٱ, حنو: (ٔ)ا إال األمساءكاألمر الثالث: أفَّ االستفها

َّ زث  رث يت ىت نت ُّٱ
َّ حت جت هب مب ُّٱٱ, ك(ٕ)

(ٖ). 
 كبعد مناقشة ىذه ادلسألة, كما اعتلَّ بو كلُّ فريقو لصحة قولًو, توصَّلت فيها لآليت:

: أفَّ الراجحى ىو ما ذىب إليو سيبويو كمجهوري البصريُت, ككافقهم الرماين, كىو   أكالن
 لك للعلل اليت اعتلُّوا ّٔا.كجوبي تنكَت )ما( التعجبية, كذ

ثانينا: أفَّ اقتصارى الرماين يف اعتبللو على علَّيت ادلشاكلة كالتضاد, كترؾى االعتبلًؿ 
المتناع حذؼ اخلَّب, ال ييعدُّ قصورنا يف العلة, ألنَّو يكفي يف بياًف ردّْ قوًؿ األخفش ما 

العللي اليت أضافها اجلمهور,  اعتلَّ بو الرماين, دكف احلاجة إىل تعليلو آخر, كإَّنا كانت
                                                           

, ِّْ/ْ, شرح الكافية ُْٗ/ٕرأم الفراء كابن درستويو يف: شرح ادلفصل  ينظر: (ُ)
 .َِٓٔاالرتشاؼ ص 

 .ِّ/ّينظر: شرح التسهيل  (ِ)

 .ِّْ/ْشرح الكافية  (ّ)

 ادلرجع السابق.  (ْ)

 .ُْٗ/ٕ, شرح ادلفصل ُُِينظر: اإلنصاؼ ص  (ٓ)

 .ِّ/ّشرح التسهيل  ينظر: (ٔ)

 .ُْ, ِٕسورة الواقعة اآليتاف  (ٕ)

 .ِ, ُسورة احلاقة اآليتاف  (ٖ)
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 لتعزيز احلكًم بضعف قوًؿ األخفش.
ثالثنا: أفَّ يف تقدير سيبويو الذم اختاره الرماينُّ إشارةن إىل عدـً صحًَّة احلذؼ, كلعلَّ 

 ذلك ما دعا الرماين إىل االقتصاًر على علَّيت ادلشاكلًة كالتضادّْ.
 نًب ادلعٌت, كىذا كاؼو يف احلكًم عليها.رابعنا: أفَّ الرماين نظر إىل ادلسألة من جا
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  :املبحث الثامن:املبحث الثامن  

  المنري الػاب  العابد ل ى نكرةعلة تعريف وتنكري

 نص المسألة: 
كتقوؿ: )ريبَّ رجيلو كأخيًو منطلقىًُت(, فموضعي )منطلقُت(: جرّّ, »قاؿ الرماين: 

 كتقديريه: ريبَّ رجلو كأخو لو منطلقىُت.
لو كأخيو منطلقىُت(, ال يكوف إال نصبنا, كال جيوز أٍف ييقدَّرى فإٍف قلت: )مررتي برج

يف ىذا على: كأخو لو, كما قيدّْرى يف األكًَّؿ؛ ألنَّو مل يقٍع موقعى النكرًة خاصةن, بل كقع 
موقعنا يصلحي للنَّكرًة كادلعرفًة, فلم يصلٍح أٍف ييعدىؿى عن ميوًجًب صيغًتو يف األصًل الذم 

 كيًضع عليو.
ا تعودي على ما قد زبصَّص بالذّْكر على جهًة التقليل كاذلا ء يف )أخيو( معرفةه؛ ألهنَّ

خاصةن دكفى غَتًه, فقد بطيل معها االشًتاؾ, كمنزلتيها كمنزلة )درىم( يف قولك: أعطيتي 
ى بالعطية.  ا درمهنا, إف عيٍدتى لذًكرًه فقلت: ما فعلى الدّْرىمي, أم: الدّْرىمي الذم تعُتَّ  زيدن

مىلي عليو يف التأكيل. كال ـٍ نكرةه حيي  جيوز: )ريبَّ أخيو(؛ ألنَّو مل يتقدَّ
 كرةه, كأكجبى حرؼي العطًف الشركةكإَّنا جاز: )ريبَّ رجلو كأخيو(؛ ألنَّو قد تقدَّـ ن

بينو كبُت ما ال يكوف إال نكرة, فأدخلىو يف النكرًة من ىذه اجلهة, كأكجبى انفصالىو ًمن 
 ما ال يكوف إال نكرةن, كليس كذلك: )ريبَّ أخيو(.اإلضافًة بالشركًة لً 

كال جيوز: )ريبَّ رجلو كزيدو(؛ ألنَّو كإٍف كانت ىهنا شركةه بينو كبُت ما ال يكوف إال 
نكرةن, فليس حيتًمل أٍف ييقدَّرى على النكرًة باالنفصاؿ, كما ييقدَّري ادلضاؼي إليو على 

  .(ُ)«االنفصاؿ فإذا ىو معرفةه 
 اني:اعتالل الرم

أفَّ الضمَتى العائدى إىل نكرةو يف حنو: )مررتي برجلو كأخيو( معرفةه, يرل الرماين  
 كاعتلَّ لتعريفو بعلتُت: 

                                                           

  .ُُُٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
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, كذلك ألفَّ اختصاصىها  إحدامها: اختصاصي النكرًة العائًد إليها ىذا الضمَتي حبكمو
 حبكمو من األحكاـً حيدُّ من شيوعها.

ـ,  كاألخرل: نيابةي ىذا الضمًَت منابى  االسًم ادلعرَّؼ بػ)أؿ( إذا عاد على متقدّْ
  فيكوف يف منزلة: مررتي برجلو كأخي الرجًل.

ا على كاجًب  كما اعتلَّ الرماين بتنكَت الضمَت يف )ريبَّ رجل كأخيو( بكونو عائدن
(, بدليل امتناع رليء العلىم يف موضعو, فبل جيوز: ريبَّ رجلو  التنكَت, كىو رلركري )ريبَّ

 كزيدو.
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن حكم ضمَت الغائًب العائًد إىل نكرةو, كذكر أفَّ 
ىذا الضمَتى خيتلف حكميو باعتباًر النكرة العائًد إليها, فيكوف معرفةن يف حنو: مررتي 

 برجلو كأخيًو, كاعتلَّ لتعريف الضَّمَت مع أنَّو عاد إىل نكرةو بعلتُت:
ألكىل: أفَّ ىذه النكرةى اليت عاد إليها الضمَتي غَتي شائعةو, بل خيصَّت حبكمو العلة ا

 كىو ادلركر, كالضمَتي العائدي إليها سلتصّّ ّٔذا الرجًل دكف غَته من الرجاؿ.
كالعلة الثانية: أفَّ ىذا الضمَتى ناب منابى )الرجل( كىو معرَّؼه بػ)أؿ(, فوجب أف 

ا كيف معناىا.يكوفى الضمَتي معرفةن؛ ألنو   ناب منأّى
كرأل الرماين أفَّ الضمَتى يف )ريبَّ رجلو كأخيو(, نكرةه, كالعلةي يف تنكَته: أنو عاد 

 على كاجًب التنكَت, كقياسيو يف ذلك على احلاؿ.
فالرماين مل جيعل ضمَتى الغائًب العائدى على نكرةو على حاؿو كاحدةو, أم معرفة على 

 بلؽ, كإَّنا فصَّل فيو على النحو الذم تقدَّـ. اإلطبلؽ, أك نكرة على اإلط
ككافق الرماين يف ىذا القوؿ بعضي النحويُت, كالشلوبُت, كابني عصفور, كالرضي, 

  .(ُ)كالشاطك, كالدماميٍت

                                                           

, ادلقاصد ِّٓ/ِ, شرح الكافية ِّٓ/ُ, شرح اجلمل ِِٖ/ِشرح ادلقدمة اجلزكلية  ينظر: (ُ)
 .ٗ/ِ, تعليق الفرائد َٕٓ/ّالشافية 



 علل النحوية يف األمساء الباب األول: ال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

433 

فإفَّ النكرةى أصليها إذا عاد عليها الضمَتي أف يكوف ما أيضيف إليو »قاؿ الشلوبُت: 
( لو بًقي على معرفة, كىكذا ينبغي أٍف يكوفى )ك  أخيو( ىنا, ال ييعطف على معموًؿ )ريبَّ

أصلو, كلو مل ذبيٍرًه العربي رلرل النكرة, إال أفَّ العربى أجرٍت قولك: )ريبَّ رجلو كأخيو(, 
, كىذا الذم فعلٍتو العربي فيو ىو الذم ينبغي  رلرل قولك: ريبَّ رجلو كريبَّ أخي رجلو

: ريبَّ رجلو كريبَّ أف يكوفى إذا مل ييراعى إال ادلعٌت ك  مل يراعى اللفظ, ألنَّك إَّنا تريد أٍف تقوؿى
ـ بادلتقدّْـ قصدى  ـى لو ما يعودي عليو, فإنَّك مل تقدّْ , فهذا الضمَتي كإٍف تقدَّ أخي رجلو لقيتي
كاحدو بعينو, فتكوف عودةي الضمَت إليو دبعٌت اإلحالة على ادلتقدّْـً الذّْكًر إليو دكف غَته, 

كذلك فقد ارتفع عن ضمًَت النكرًة ادلعٌت الذم عرَّفو, كإذا ارتفع عنو ذلك   كإذا مل يكن
 .(ُ)«بقي نكرةن حبسًب ظاىرًه

كال ييعًتىض على ىذا احلدّْ بالضمًَت الراجًع إىل نكرةو سلتصَّةو قبلي »كقاؿ الرضي: 
اًئي, حبكمو من األحكاـ, حنو: جاءين رجله فضربتيو؛ ألفَّ ىذا الضمَتى ذلذا الرجًل اجل

دكفى غَتًه من الرجاؿ, ككذا ذك البلـً يف حنو: جاءين رجله فضربتي الرجلى, كأمَّا الضمَتي 
, ألنَّو مل خيتٌص ادلنكَّري ادلعيودي إليو  يف حنو: ريبَّ شاةو كسخلًتها, فنكرةه, كما يف: ريبَّو رجبلن

 .(ِ)«حبكمو أكَّالن 
, حنو: كإَّنا يتمُّ ىذا إذا كاف ادلن»كقاؿ الدماميٍت:  كَّري ادلعودي إليو سلصوصنا حبكمو

, كيا ذلا ًمن قصَّةو,  جاءين رجله فأكرمتيو, أمَّا إذا مل خيتٌص بشيءو قبلو, حنو: ريبَّو رجبلن
  .«كريبَّ رجلو كأخيو, فينبغي أٍف يكوف نكرةن 

اره كىذه العلةي اليت اعتلَّ ّٔا ىؤالء النحويوف, مل يذكرىا الرماين صراحةن, إال أنَّو مش
إليها يف تعليلو لتعريف الضمًَت العائد على نكرة سلتصةو, كذلك ألفَّ العلةى ادلوجبةى 
للتعريف ىي االختصاص, كمقتضىى ذلك أنَّو إذا فيًقدت العلةي فيًقد احلكمي الذم ىو 

 التعريف, ألفَّ احلكمى يدكري مدارى العلة.
نكرةو فهو نكرةه مطلقنا, إىل أفَّ ضمَتى الغائب إذا عاد إىل  (ّ)كذىب الكوفيوف

                                                           

 .ِِٖ/ِشرح ادلقدمة اجلزكلية  (ُ)

 .ِّٓ/ِشرح الكافية  (ِ)

, التذييل ٕٖ/ٓ, شرح ادلفصل ُٕٓينظر رأم الكوفيُت يف: أمايل ابن احلاجب ص  (ّ)
= 
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مدلوليو كمدلوًؿ مىن يعود عليو, فإذا كاف األكَّؿ نكرةن كاف الثاين كذلك, إًذ التعريفي 
كالتنكَتي باعتباًر ادلعاين ال باعتبار األلفاظ, كال فرؽى عندىم بُت أف تكوفى النكرةي العائدي 

صّْصي من عاد إليو من بُت  إليها سلتصةن أك غَتى سلتصةو, كاعتلُّوا لذلك بأفَّ الضمَتى  ال خيي
(, كىي ال  (, حنو: )ريبَّو رجبلن أمًَّتو, كمفتقره إىل ما يوضّْحيو, كلذا دخلٍت عليو )ريبَّ

 تدخل إال على النًَّكرات.
كذلذا قدَّـ الكوفيوف العلىمى على الضمًَت يف رتبًة ادلعارؼ, خبلؼى سيبويو 

الضمًَت إذا عاد إىل نكرة, فإذا كاف يف بعض , كعلَّتيهم يف ذلك ىي تنكَتي (ُ)كاجلمهور
كذىب آخركف إىل »أحوالًو نكرةن, ال يستحقُّ أف يكوفى أعرؼى ادلعارؼ, قاؿ ابني يعيش: 

, مَّ ادلبهمى, مَّ ما عيرّْؼ باأللف كالبلـ, كىو  أفَّ اسمى العلىًم أعرؼي ادلعارؼ, مَّ ادلضمرى
َتايف, كاحتجُّوا بأفَّ العلىمى ال اشًتاؾ فيو, يف مذىبي الكوفيُت, كإليو ذىب أبو سعيد الس

أصًل الوضع, كإَّنا تقع الشَّركةي عارضةن فبل أثرى ذلا, قالوا كادلضمري يصليح لكلّْ مذكورو, 
فبل خيصُّ شيئنا بعينو, كقد يكوف ادلذكوري قبلو نكرةن فيكوف نكرةن أيضنا حسب ما يرًجع 

( من قوذل   .(ِ)«م: ربَّو رجبلن إليو, كلذلك تدخل عليو )ريبَّ
كادلخاطبي يتلو ادلتكلّْم باحلضوًر »كقاؿ السَتايف يف درجاًت تعريف الضمَت: 

ا تكوف كنايةن عن معرفةو كنكرةو, حىت قاؿ  كادلشاىدة, كأضعفيها تعريفنا كنايةي الغائب؛ ألهنَّ
 .(ّ)«بعض النحويُت: "كنايةي النكرًة دبنزلة النكرةً 

أمَّا اجلمهوري فمذىبهم
ىو أفَّ ضمَتى الغائًب معرفةه مطلقنا كسائًر الضمائر,  (ْ)

صّْص مىن عاد إليو من حيث ىو مذكور, فبل فرؽى  كعلَّتيهم يف ذلك أفَّ الضمَتى خيي
                                                                 

= 

 .ُٖٗ/ُ, اذلمع ُٗٓ, ادلطالع السعيدة ص ٗ/ِ, تعليق الفرائد ُُٓ/ِ

, َٖٗ, االرتشاؼ ص ُُٓ/ُ, شرح التسهيل ٕٖ/ٓ, شرح ادلفصل ٔ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
 .ُٕٖ/ُاذلمع 

 .ٕٖ/ٓرح ادلفصل ش (ِ)

 .َُّ/ّشرح السَتايف  (ّ)

, التذييل ٕٖ/ٓ, شرح ادلفصل ُٕٓينظر رأم اجلمهور يف: أمايل ابن احلاجب ص  (ْ)
 .ُٖٗ/ُ, اذلمع ُٗٓ, ادلطالع السعيدة ص ٗ/ِ, تعليق الفرائد ُُٓ/ِ
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 عندىم بُت أٍف يعودى على نكرةو أك معرفةو.
مي كأمَّا قوذليم: إنو قد يعودي إىل نكرةو فيكوف نكرةن, فنقوؿ: ال نيسلّْ »قاؿ ابني يعيش: 

( عليو يف )ريبَّوي( فهو  بأنو يكوف نكرةن ألنَّا نعلمي قطعنا مىن عيًٍت بالضمَت, كأمَّا دخوؿي )ريبَّ
 . (ُ)«شاذّّ, مع أنَّو ييفسَّر دبا بعدىه فصار يف منزلًة النكرًة ادلتقدّْمة

كىو الصَّحيحي؛ ألنَّو خيصّْصيو من حيث ىو مذكور, ككذلك يف »كقاؿ أبو حياف:  
, ادلعرفة ؛ ألفَّ الضمَتى العائدى إليها إَّنا خصَّصها من أمًَّتو كوفي ادلدلوًؿ سبقى لو التعريفي

ا ىو بالعرىًض, كىو كونيو عاد على معرفة, فقد اشًتكت  فتعًيُتي الضمًَت دبفهوـً ادلعرفة إَّنَّ
ؿُّ النكرةي كادلعرفةي يف أفَّ زبصيصى الضمًَت ذلما إَّنا ىو ًمن حيث عاد على مذكورو, كيد

على ذلك أفَّ العربى جعلت احلاؿى منو على ًجهة القوَّة, حنو: مررتي برجلو معو صقره 
ا بو, فصاحبي احلاًؿ ىو الضمَتي يف )معو( كعاد على نكرةو   . (ِ)«صائدن

فابن يعيش يرل بأفَّ تفسَتى الضمًَت دبا بعده, ييبًقيو معرفةن, ألفَّ ىذا ادلفسَّرى يف منزلًة 
( نكرةي, حىت كإف كاف مفسَّرنا النكرة ادلتقدمة , كالذم يظهر يل أفَّ الضمَتى يف )ريبَّو رجبلن

( عليو, قاؿ الفارسي:  ( على »دبا بعده, ألفَّ العَّبةى حاؿى دخوًؿ )ريبَّ كإَّنا دخلٍت )ريبَّ
ىذا ادلضمىًر كىي إَّنا تدخلي على النكرات, ًمن أجًل أفَّ ىذا الضمَتى ليس دبقصودو 

و, أشبوى النكرةى فصار يف حكًمهاقصدىه, فلمَّا ك  , (ّ)«اف غَتى ميعُتَّ
( للتقليل, كال تعملي »كييردُّ على ابًن يعيش دبا ذكره الشلوبُت حيث قاؿ:  )ريبَّ

, حنو: ريبَّوي  مباشرةن يف معرفة, فأمَّا عمليها يف ادلضمىر ادلبهىم ادلفسَّر يف كاحدو منصوبو
, فإَّنا جاز ألفَّ العلةى  ـي النكرًة عليو, رجبلن لقيتي يف تعريف ضمًَت النكرة إَّنا ىي تقدُّ

فيكوف ادلضمىري إذا تقدَّمىت النكرةي عليو دبنزلة عودِتا, فكما أهنا لو أيعيدٍت مل تعيٍد إال 
معرفةن, كذلك إذا أيضًمرت كمل تعيٍد, ال يكوف ضمَتيىا إال معرفةن, كىذا ادلعٌت معدكـه يف 

(, كىو نكرةه يف   .(ْ)« ادلعٌت, فمىن زعم أنَّو معرفةه فقد أخطأ)ريبَّوي رجبلن
                                                           

 .ٕٖ/ٓشرح ادلفصل  (ُ)

 .ُُٓ/ِالتذييل  (ِ)

 . ِّٓاإليضاح العضدم ص  (ّ)

 .ِْٓ التوطئة ص (ْ)
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( مفسَّرنا بالنكرة بعدىه, كاف »كقاؿ ابني عصفور:  فلمَّا كاف الضمَت يف باب )ريبَّ
 . (ُ)«نكرةن ًمن كلّْ كجوو 

كالذم يًتجَّح عندم بعد مناقشًة ىذه ادلسألًة أفَّ األىكىل بالصواب, ىو ما ذىب 
كىو أفَّ ضمَتى الغائًب العائد إىل نكرةو, ليس معرفةن على  إليو الرماين كبعضي النحويُت,

اإلطبلؽ, كال نكرةن على اإلطبلؽ, كإَّنا يكوف معرفةن إذا عاد إىل نكرةو سلتصةو, كيكوف 
 نكرةن إذا عاد إىل كاجًب التنكَت.

 
 

 

                                                           

 .ِّٓ/ُشرح اجلمل  (ُ)
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 رابعالفصل ال

  العلل النحىية يف التثنًة واجلنع

 

 مباحث: مخسةوفيه 

 علة اإلعراب بالحروف في المثنى وجمع المذكر السالم.المبحث األول: 
 علة جعل األلف عالمة للرفع دون النصب في المثنى. المبحث الثاني: 
  م.علة زيادة النون في المثنى وجمع المذكر السال المبحث الثالث:

علة التثنية في )لبيك, وسعديك, وحنانيك(, وامتناع المبحث الرابع: 
 الجمع فيها.

علة جواز إجراء الحكاية على وجوه اإلعراب في المبحث الخامس: 
 .المثنى وجمع المذكر السالم
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 وف يف املثنى ومجع املذكر الساملعلة اإلعراب باحلر

 نص المسألة:
يلحُق االسَم يف التثنيِة ألٌف ونوٌف يف الرفِع, وياٌء ونوٌف يف النصِب »قاؿ الرماين: 

    ... , كقولك: )مسِلماِف( يف الرفِع, و)مسِلَمُِت( يف النصِب واجلرّْ  واجلرّْ
واأللف يف التثنية حرؼ إعراب, وفيو إعراب, ألنو آخر الكلمة فيما صيغت عليو, 

نيت عليو يتغَت حبسب العامل فهو حرؼ يتغَت حبسب العامل, وكل آخر كلمة فيما بُ 
إعراب, ىذا مذىب سيبويو, وقد أفصح بأف األلف حرؼ إعراب, ودؿ على أف فيها 

, وىذاف (ٔ)إعرابًا, بقولو: "وحروؼ اإلعراب لألمساء ادلتمكنة واألفعاؿ ادلضارعة"
 القسماف ذنا اللذاف فيهما إعراب.

اُب تغيػُُّر آخَر الكلمِة فيما بُِنيْت عليو , واإلعر (ٕ)وىذا ادلذىب أيًضا مذىُب اجلرمي
 .(ٖ)«بعامٍل, وىو االنقالُب من حاٍؿ إىل حاٍؿ بوجوه اإلعراب

ويلحُق ادلذكََّر يف مجِع السالمِة واٌو ونوٌف يف الرفِع, وياٌء ونوٌف يف »وقاؿ أيًضا: 
, ويف الواِو ثالُث عالماٍت: عالمُة اجلمِع, وعالمُة الرف ِع, وعالمُة التذكَِت, النَّصِب واجلرّْ

وكلُّ ما ذكرناه يف التثنيِة فمثُلو يف مجِع السَّالمِة, والنوُف يف اجلمع مفتوحٌة للفرِؽ بُت 
 .      (ٗ)«التثنيِة واجلمِع, مع ثَِقِل الكسِر بعد الواِو ادلضموـِ ما قبَلها, والياِء ادلكسوِر ما قبَلها

 اعتالل الرماني:
دلثٌتَّ ومجِع ادلذكَِّر السَّامل باحلروؼ بعلتُت, وذنا: ادلوضُع, اعتلَّ الرماين إلعراب ا

 , والتغيػُُّر حسَب العامل, وذلك أفَّ ُكالِّ ِمن األلِف والياِء ذنا آخُر ما يُبٌَت عليو ادلثٌتَّ
                                                           

 .ٖٔ/ٔالكتاب  (ٔ)
, التبيُت ٕ٘, اإلنصاؼ ص ٖٔٚ/ٕ, سر الصناعة ٔ٘ٔ/ٕينظر رأي اجلرمي يف: ادلقتضب  (ٕ)

 .ٖٓٔص 
 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص شر  (ٖ)
 .ٕٚٔ-ٕٙٔادلرجع السابق ص  (ٗ)
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وكذلك الواُو أو الياُء يف مجع ادلذكَِّر السَّامل ذنا آخُر ما يُبٌَت عليهما ذلك اجلمع, وتتغَتَّ 
 احلروُؼ حبسِب العوامِل الداخلِة عليها.  ىذه

 المناقشة والموازنة:
, ومجِع ادلذكَِّر السامل, حيث  ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن إعراِب كلٍّ من ادلثٌتَّ
ذىب إىل أفَّ األلَف والياَء ذنا حرفا اإلعراب يف ادلثٌت, فاأللف يف حالة الرفع, حنو: 

, حنو: رأيت رجَلُِت, ومررت برجَلُِت, جاء رجالف, والياء يف حاليت ا لنصب واجلرّْ
وكذلك الواَو والياَء ذنا حرفا اإلعراب يف مجع ادلذكر السامل, فالواو يف حالة الرفع, حنو: 

 ىؤالء مسلموف, والياء يف حاليت النصب واجلر, حنو: رأيت مسِلِمَُت, ومررت دبسِلِمَُت.   
 تقع عليها عالمة اإلعراب, وىذا الذي وادلراد حبروؼ اإلعراب أي احلروؼ اليت

واعلم أنك », قاؿ سيبويو: (ٔ)ذىب إليو الرماين ىو مذىب سيبوبو, ومجهور البصريُت
إذا ثنَّيَت الواحَد حلقتو زيادتاف: اأُلوىل منهما: حرُؼ ادلدّْ واللُّْت, وىو حرُؼ اإلعراب, 

كن واًوا؛ لُِيفَصَل بُت التثنية واجلمِع غَُت متحرٍّْؾ وال منوَّف, يكوُف يف الرفع ألًفا, ومل ي
الذي على حدّْ التثنية, ويكوف يف اجلرّْ ياًء مفتوًحا ما قبَلها, ومل ُيكَسر؛ لُِيفَصَل بُت 

 . (ٕ)«التثنيِة واجلمِع الذي على حدّْ التثنية, ويكوف يف النصِب كذلك
ها زائدتاف: األُوىل وإذا مجعَت على حدّْ التثنية حلقتْ »وقاؿ يف مجع ادلذكر السامل: 

منهما حرُؼ ادلدّْ واللُّْت, والثانيُة نوف, وحاُؿ األوىل يف السكوف وترِؾ التنوين وأّّنا حرُؼ 
اإلعراب, حاُؿ األوىل يف التثنية, إال أّنا واٌو مضموـٌ ما قبَلها يف الرفع, ويف اجلرّْ 

بُت نوِف االثنُت كما أفَّ حرَؼ والنصب ياٌء مكسوٌر ما قبلها ونوّنا مفتوحة, فرَّقوا بينها و 
اللُّْت الذي ىو حرؼ اإلعراب سلتِلٌف فيهما, وذلك قولك: ادلسلُمَوف, ورأيت 

 . (ٖ)«ادلسِلِمَُت, ومررت بادلسِلِمُتَ 
ورأى الرماين بأنَّو ال فرَؽ بُت مذىِب سيبويو القائِل بأفَّ ىذه احلروَؼ حروُؼ 

                                                           

, أسرار العربية ص ٖٔٚ/ٕ, سر الصناعة ٕٖٔ/ٔ, شرح السَتايف ٚٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٖٓٔ, التبيُت ص ٕ٘, اإلنصاؼ ص ٕ٘

 .ٚٔ/ٔالكتاب  (ٕ)
 .ٛٔ/ٔ الكتاب (ٖ)
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رمي, القائِل بأفَّ انقالَب ىذه احلروؼ ىو إعراٍب, وفيها اإلعراُب, وبُت مذىِب اجل
 إعرأُّا, وذلك ألنَّو يرى بأفَّ اإلعراَب تغيٌَت, وعالمُة التغيَت ىو انقالّٔا.

فالرماين متفق مع ِكال ادلذىبُت, وال يرى بالفرؽ بينهما, واعتلَّ الختياره ذلذين 
آِخُر ما يُبٌَت  يه احلروَؼ ىادلذىبُت بعلَّيت ادلوضِع, والتغَِت حسب العامل, وذلك أفَّ ىذ

, ويتغَتَّ حبسِب العوامِل الداخلة عليو, والتغيَُت ىو االنقالُب حسب العوامل.  عليو ادلثٌتَّ
والرماين يف ىذا الفهِم موافٌق للجرمي يف فهمو من عبارة سيبويو السابقة حيث فِهم 

حلروؼ الذي أشار إليو ُكلّّ ِمن اجلرمي والرماين ِمن ىذه العبارة أفَّ انقالَب ىذه ا
 سيبويو, ىو اإلعراب, مع كوِف ىذه األحرؼ أحرؼ إعراب, ألفَّ التغيََت وقع عليها.

واجلرمي والرماين متفقاف مع أصحاب مذىِب سيبويو يف أفَّ األلف والياء يف ادلثٌت, 
واعلم أفَّ األلَف »والواو والياء يف مجع ادلذكر السامل حروؼ إعراب, قاؿ السَتايف: 

والياَء يف التثنيِة, والواَو والياَء يف اجلمِع عند مجهور مفسّْري كتاِب سيبويو ىنَّ حروُؼ 
 . (ٔ)«اإلعراب, دبنزلة الدَّاؿ من )زيد(, والراِء من )جعفر(, واأللِف من )قفا( و)عصا(

إال أفَّ اجلرمي والرماين اختلفوا معهم يف اإلعراب الواقع على ىذه احلروؼ, ومنشأُ  
اخلالِؼ ىو اختالُفهم يف فهِمهم لكالـ سيبويو, فاجلرمي والرماين يرياِف بأفَّ ىذا 

انقالَب ىذه احلروؼ ىو اإلعراب, واآلخروف يروف أفَّ اإلعراَب شيٌء آخُر ليس 
ا االنقالُب جاء إلزالة اللَّبس والداللِة على سبكُِّنو وإعراِبو.   االنقالب, وإدنَّ

, وابُن أيب (ٕ)الرماين ِمن ادلتأخّْرين: ابُن عصفوروشلَّن اختار مذىَب اجلرمي و 
والصحيُح أّنما معرباف بالتغيَت واالنقالب, وذلك أفَّ », قاؿ ابُن عصفور: (ٖ)الربيع

األصل يف التثنيِة قبل دخوِؿ العامِل أف تكوف باأللف, واألصُل أف يكوف اجلمُع بالواو, 
الثوف(, وإذا دخل عامُل الرفِع عليهما مل حنو: )زيداف, وزيدوف(, ونظَُت ذلك: )اثناف وث

زُنِدث فيهما شيًئا, وكاف ترُؾ العالمة ذلما عالمًة, وإذا دخل عامُل النصِب أو اخلفض 
عليهما, قُِلبْت األلُف والواُو ياًء, وكاف ذلك عالمَة النصِب واخلفِض, وليس يف إعراب 

                                                           

 .ٕٖٔ/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٙ٘/ٔمل ينظر: شرح اجل (ٕ)
 .ٜٛٔ/ٔينظر: البسيط  (ٖ)
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وٌج عن النظَت؛ ألنَّو مل يثبت ذلما التثنيِة ومجِع ادلذكر السامل, بالتغيَت واالنقالب خر 
 .      (ٔ)«إعراٌب باحلركِة يف موضٍع من ادلواضع

 الردُّ على الجرمي والرماني:      
ُة أموٍر, ذكرىا وقد  لـز اجلرمي والرماين من القوؿ بأفَّ إعراَب ادلثٍتَّ باالنقالب عدَّ

 بعُض النحويُت, أدَّت إىل ضعِف قوذِلما وردّْه. 
, إذ إنَّو يف النصب واجلرّْ منها: اخ تالُؼ اإلعراب يف الرفع عن النصب واجلرّْ

 إعراب بادلعٌت, حلصوؿ االنقالب فيهما, أمَّا يف الرفع فهو إعراٌب باللَّفظ.
ومنها أيًضا: القوُؿ ببناء ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر السامل حاَؿ الرفع, ألنَّو ال انقالَب فيو, 

 ومل يقوال بو على اإلطالؽ.
منها كذلك: أفَّ اإلعراَب على ىذا القوؿ يكوف بغَت حركٍة وال حرٍؼ, وىذا ال و 

 نظََت لو. 
ويُقاؿ أليب ُعَمر: إذا زعمَت أفَّ األلَف حرَؼ إعراٍب, وأفَّ انقالَّٔا »قاؿ ادلربّْد: 

 ىو اإلعراب, فقد لزِمك يف ذلك شيئاف:
فهذا خالُؼ ما أعطيَتو يف أحُدذنا: أنَّك تزعم أفَّ اإلعراَب معٌت وليس بلفٍظ, 

 الواحد.
والشيُء اآلخر: أنَّك تعلم أفَّ أوَّؿ أحواِؿ االسِم الرفُع, فأوَُّؿ ما وقعت التثنية 
وقعت واأللف فيها, فقد وجب أالَّ يكوف فيها يف موضِع الرفِع إعراٌب؛ 

 .(ٕ)«فيها انقالبألنَّو 
ا يف الر »وقاؿ ابُن جٍت:  فع حرُؼ إعراٍب كما قاؿ سيبويو, وأمَّا قوُؿ أيب عمر: إّنَّ

مث إنَّو كاف يزعم أفَّ انقالَّٔا ىو اإلعراب, فضعيٌف مدفوٌع أيًضا, وإْف كاف أدىن األقواؿ 
إىل الصواِب الذي ىو رأي سيبويو, ووجو فساِده أنَّو جعل اإلعراَب يف اجلرّْ والنصب 

اإلعراب يف اسٍم واحٍد,  معًٌت ال لفظًا, ويف الرفع لفظًا, ال معًٌت, فخالف بُت جهاتِ 
                                                           

 .ٙ٘/ٔشرح اجلمل  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕادلقتضب  (ٕ)
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 .(ٔ)«أال ترى أفَّ القلَب معٌت ال لفٌظ, وإدنا اللَّفظ ىو نفُس ادلقلوِب وادلقلوِب إليو
وأمَّا َمن ذىب إىل أفَّ انقالَّٔا ىو اإلعراُب فقد »وقاؿ ابُن األنباري يف اإلنصاؼ: 

اإلعراُب بغَت أفسده بعُض النحويُت ِمن وجهُت, أحدذنا: أفَّ ىذا يؤدّْي أف يكوَف 
 حركٍة وال حرٍؼ, وىذا ال نظََت لو يف كالمهم.

والوجو الثاين: أفَّ ىذا يؤدّْي إىل أف يكوَف التثنيُة واجلمُع يف حاؿ الرفِع مبنيَُِّت؛ ألفَّ 
أوََّؿ أحواِؿ االسِم الرفُع, وال انقالَب لو, وأف يكونا يف حاِؿ النصِب واجلرّْ ُمعَربُت؛ 

من مذىب أيب ُعمر اجلرمي أفَّ التثنيَة واجلمَع مبنيَّاِف يف حاٍؿ من النقالِّٔما, وليس 
 .(ٕ)«األحواؿ

 اختالف أصحاب مذىب سيبويو:
واختلف أصحاُب مذىِب سيبويو يف تقدير اإلعراب من عدمو يف ىذه احلروؼ, 
 فِمن النحويُت من قاؿ بأفَّ اإلعراَب يف ىذه األحرِؼ مقدٌَّر, ومنهم َمن ذىَب إىل عدـِ 

فإْف قاؿ قائٌل: أخربونا »تقديِر اإلعراب فيها, ومنهم من أجاز األمرين, قاؿ السَتايف: 
عن ىذه احلروؼ ىل فيهنَّ حركٌة يف النية وإْف مل يُنَطْق ّٔا استثقااًل, كما يف )قَػَفا( 

 .و)َعَصا( حركٌة مْنوِيٌة؟
 فإفَّ يف ىذا جوابُت:

يُنَطْق ّٔا استثقااًل, كما تكوف يف )قَػَفا(  أحدذنا: أفَّ فيو حركٌة مقدَّرٌة وإْف مل
و)َعَصا( حركٌة مْنوِيٌة, ِمن ِقَبل أفَّ ىذه احلروَؼ دلَّا دلَّت على سباـ معٌت الكلمة يف ذاهتا, 
وأشبْهَن ألَف )ُحبػَْلى( و)قَػَفا( و)َعَصا(, جَريَن رلراىنَّ يف نية احلركِة فيهنَّ إذا ال موجَب 

 للبناِء.
أف ال حركَة منويًة فيو من ِقَبل أفَّ احلركاِت ُوِضعَن يف أصوذلنَّ  واجلواب اآلخر:

للدَّاللِة على اختالؼ أحواِؿ ما دخْلَن عليو, وال سبيَل إىل إدخاذلنَّ يف ادلثٌتَّ 

                                                           

 .ٖٔٚ/ٕ( سر الصناعة ٔ)
 .ٕٛ( اإلنصاؼ ص ٕ)
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 .      (ٔ)«وآّموع
وشلَّن ذىب إىل تقديِر اإلعراب يف ىذه األحرؼ: األعلُم يف نكتو على الكتاب, 

 قاؿ قائل: فهل يف ىذه احلروؼ حركٌة يف النية؟فإْف »حيث قاؿ: 
فاجلواب: أفَّ فيها حركًة مقدرًة, وإف مل يُنَطْق ّٔا استثقااًل ذلا, كما يكوف يف 

مَّا دخلت على سباـ الكلمة يف ػ)َعَصا( و)قَػَفا( حركٌة منويٌة, ِمن ِقَبل أفَّ ىذه احلروَؼ ل
(, جرَيَن رلراىا يف نية احلركِة إذا ال ُموجَب موجِب ذاهِتا, وأشبهَن ألَف )ُحبػَْلى( و)قَػَفا

 .  (ٕ)«لِلبناء
, تقديَر اإلعراِب يف ىذه األحرؼ, (ٗ)وابِن جٍت (ٖ)وردَّ بعُض النحويُت كالفارسي

ورَأوا بأفَّ القوَؿ بتقديِر اإلعراب فيها يلـز أْف يكوَف ادلثٌتَّ على صورٍة واحدٍة يف مجيع 
أفَّ سيبويو يرى أفَّ األلَف يف التثنية كما أنو ليس يف  واعلم»أحوالو, قاؿ ابُن جٍت: 

لفِظها إعراب, فكذلك ال تقديَر إعراٍب فيها, كما يُقدَّر يف األمساء ادلقصورِة ادلعربة نيُة 
م لو اعتقدوا يف حرِؼ إعراِب التثنيِة تقديَر حركٍة كما يعتقدونو يف  اإلعراب..., وأّنَّ

جَب أْف تُِقرَّ األلَف يف األحواِؿ الثالثة على صورٍة حرِؼ اإلعراِب من ادلقصور, لو 
واحدة, كما يُػَقرُّ حرُؼ اإلعراِب من ادلقصوِر على حاٍؿ واحدٍة يف رفِعو ونصِبو وجرّْه, 
ولو فعلوا ذلك لقالوا: قاـ الزيداِف, وضربت الزيداِف, ومررت بالزيداِف, لدخل الكالـ من 

قولُنا فيو, وإنو تُػُنكّْب الستكراىهم ما فيو من عدـِ اإلشكاِؿ واالستبهاـِ ما قد تقدَّـ 
, وقد نسَب ابُن جٍتّْ القوَؿ بعدـِ تقديِر اإلعراِب إىل ابِن كيساف, والزَّجاِج, (٘)«البياف

 . (ٙ)وابِن السراِج, والفارسي
وحجُة القائلُت بعدـِ التقدير على من يرى بتقدير اإلعراب يف ىذه األحرؼ, ىي 

                                                           

 .ٖٖٔ/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٜٛٔ-ٛٛٔ/ٔالنكت  (ٕ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ٔينظر: التعليقة  (ٖ)
 .ٙٓٚ/ٕينظر: سر الصناعة  (ٗ)
 .ٙٓٚ/ٕينظر: سر الصناعة  (٘)
 بق.ادلرجع السا (ٙ)
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, «وتكوف الزيادُة الثانية: نونًا, كأّنا ِعوٌض ِلما ُمِنع من احلركة والتنوين»قوُؿ سيبويو: 
فقالوا: لو أفَّ احلركاِت مقدَّرٌة على ىذه األحرِؼ َلَما ُعوّْض عنها بالنوف؛ ألنَّو ال رُنَمع 

 .(ٔ)بُت الِعوِض وادلعوَّض عنو
اف بأفَّ االنقالَب ىو اجلرمي والرماين, ألّنما يري ىويف ىذه العبارة حجٌة كذلك عل

اإلعراب, أي أنو حلَّ زللَّ احلركات, ولو كاف كذلك َلما ُعوّْض بالنوف عن احلركة, 
 للقاعدة السابقة, وىي أنَّو ال رُنمُع بُت الِعوض وادلعوَّض عنو. 

 رأي األخفش والمبرد:  
اب, وال إىل أفَّ ىذه احلروؼ ليست ىي اإلعر  (ٖ)وادلربدِ  (ٕ)وذىب كلّّ من األخفشِ 

 حروؼ إعراب, وإدنا دليٌل على اإلعراب.
واعتالَّ دلا ذىبا إليو: بأفَّ اإلعراَب ىو احلركاُت اليت تتعاقب حسب العوامل, وىي 

, وال يكوف حرُؼ إعراٍب وال إعراَب فيو.   غَُت موجودٍة يف ادلثٌتَّ
احلسن  والقوُؿ الذي خنتاره, ونزعم أنو ال رنوز غَتُه, قوُؿ أيب»قاؿ ادلربد: 

األخفش؛ وذلك أنَّو يزعم أفَّ األلَف إف كانت حرَؼ إعراٍب, فينبغي أف يكوف فيها 
اِؿ ِمن )زيٍد(, وحنوىا, ولكنَّها دليٌل على اإلعراب,  إعراٌب ىو غَتىا, كما كاف يف الدَّ

 .        (ٗ)«ألنو ال يكوف حرُؼ إعراٍب وال إعراَب فيو, وال يكوف إعراٌب إال يف حرؼٍ 
وقولُنا دليٌل على اإلعراب: إدنا ىو أنَّك تعلم أفَّ ادلوضَع موضُع رفٍع »أيًضا: وقاؿ 

 .(٘)«إذا رأيَت األلَف, وموضُع خفٍض ونصٍب إذا رأيَت الياءَ 
ِة ردوٍد:  وردَّ النحويوف على ىذا القوؿ بعدَّ

                                                           

 .ٙٓٚ/ٕينظر: سر الصناعة  (ٔ)
, التعليقة ٖٓٔ, اإليضاح يف علل النحو ص ٔ٘ٔ/ٕينظر رأي األخفش يف: ادلقتضب  (ٕ)

 .ٖٓٔ, التبيُت ص ٕ٘, اإلنصاؼ ص ٖٔٚ/ٕ, سر الصناعة ٕٙ/ٔ
 .ٕ٘ٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٗ)
 ادلرجع السابق. (٘)
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ا ّنايةُ  االسِم  منها: أفَّ الداللَة على أفَّ ىذه احلروَؼ حروُؼ إعراٍب قائمٌة, وأّنَّ
اإلعراِب قبلها ىو الـُ  والياء يف )سبيمّي(, حيث كاف حرؼُ وتتمَُّتو, كالتاء يف )طلحة(, 

الكلمة, فلمَّا ُأحِلق ىذاف احلرفاف صارا حريف اإلعراب, فكما صارت ىذه حروَؼ 
 .  (ٔ)إعراٍب عند اجلميع, وجب أف تكوَف األلُف والياءُ حريف إعراب

إىل جعِلها دلياًل على اإلعراب, ألفَّ اختالَؼ صوِر  ومنها أيًضا: أنو ال حاجةَ 
 .   (ٕ)ىذين احلرفُت يُغٍت عن ذلك

ومنها كذلك: أنَّو لو كانت ىذه احلروُؼ داللَة إعراٍب ألواخِر األمساِء, للِزـَ أالَّ 
 .(ٖ)زبتلَّ حبذِفها داللُة األمساء, على ما كانت تدؿُّ عليو من التثنية

ا: أنَّو إذا ُجعِلت دالئَل على اإلعراب يف الكلمة, وجب من وِمن ىذه الردود أيضً 
ذلك أف يُقدََّر اإلعراُب يف ىذه احلروؼ؛ ألّنا أواخُر الكلمة, فيؤوُؿ ىذا القوُؿ إىل أّنا 

 .(ٗ)حروُؼ اإلعراب
 رأي الكوفيين وقطرب:

كَّر إىل أفَّ ىذه احلروَؼ ىي اإلعراُب, يف ادلثٌتَّ ومجِع ادلذ  (٘)وذىب الكوفيوف
السامل, دبعٌت أّنا عالمات اإلعراب, فهي دبنزلة الضمِة, والفتحِة, والكسرِة, وُنِسب ىذا 

, ورجَّح مذىَبهم كثٌَت من (ٚ), ووافقهم الزَّجاجي يف مجلو(ٙ)الرأُي كذلك إىل قطرب

                                                           

 .ٕٚ/ٔينظر: التعليقة  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
 .ٕٚ/ٔينظر: التعليقة  (ٖ)
 .ٕٛينظر: اإلنصاؼ ص  (ٗ)
, سر ٕٙ/ٔ, التعليقة ٖٓٔينظر رأي الكوفيُت واعتالالهتم يف: اإليضاح يف علل النحو ص  (٘)

, ائتالؼ ٖٓٔ, التبيُت ص ٕ٘, اإلنصاؼ ص ٕ٘, أسرار العربية ص ٖٔٚ/ٕسر الصناعة 
 .ٖٓالنصرة ص 

, ائتالؼ ٖٓٔ, التبيُت ص ٕ٘, اإلنصاؼ ص ٕ٘أي قطرب يف: أسرار العربية ص ينظر ر  (ٙ)
 .ٖٓالنصرة ص 

 .ٖينظر: اجلمل ص (ٚ)
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 .     (ٔ)ادلتأخّْرين: كابِن احلاجب, وابِن مالك, والرضي, وابِن ىشاـ, والدَّماميٍت وغَتىم
ِة علل:  واعتلَّ الكوفيوف وَمن وافقهم لكوف ىذه احلروؼ ىي اإلعراب بعدَّ

منها: أفَّ ىذه احلروَؼ تتغَتَّ حبسِب العوامِل, ففي ادلثٌت حنو: قاـ الزَّيداف, ورأيُت 
الزَّيَديِن, ومررت بالزَّيَديِن, ويف مجع ادلذكَّر السامل حنو: قاـ الزَّيدوف, ورأيت الزَّيِديَن, 

ْت حسَب العوامل كما تتغَتَّ احلركات, دؿَّ على أّنا ىي  ومررت بالزَّيِديَن, فلمَّا تغَتَّ
 اإلعراب.

وِمن اعتالالهتم أيًضا: أفَّ ىذه احلروؼ لو كانت حروَؼ إعراب, دلا جاز أف تتغيػََّر 
ذواهتا عن حاذلا, فإفَّ حروَؼ اإلعراب ال تتغَتَّ ذواهُتا عن حاذلا, فلو كانت حروَؼ 

 ٍب دلا جاز أف تتغَت.إعرا
وِمن علِل الكوفيُت كذلك: القياُس على األمثلة اخلمسة, وىي: يفعالِف, وتفعالِف, 

 ويفعلوَف, وتفعلوَف, وتفعلَُت, حيث إّنا معربٌة باحلرِؼ وليس ذلا حرُؼ إعراٍب.
 وإذا جاز أْف تكوَف ىذه األمثلُة اخلمسُة معربًة وال حرَؼ إعراٍب ذلا, ألفَّ إعرأَّا
باحلرؼ, فكذلك ىهنا, رنوز أف يكوَف االسُم يف التثنية معربًا وال حرَؼ إعراٍب لو, ألفَّ 

 إعرابَو باحلرؼ.
 الردُّ على الكوفيين:

ومل ُيسلّْم البصريوف للكوفيُت ّٔذه العلل بالرغم من وجاىتها وقوهتا, بل ردُّوا عليها 
ِة ردوٍد:  بعدَّ

َر إسقاطُو مل سِنل دبعٌت الكلمة, ولو منها: أفَّ اإلعراَب زائٌد عن الكلمة , وإذا ُقدّْ
ُأسِقطت ىذه احلروُؼ الختلَّ معٌت الكلمة من التثنية, واجلمع, فدؿَّ ذلك على أّنا 

 .(ٕ)ليست ىي اإلعراب
ومنها أيًضا: أفَّ ىذه احلروَؼ تدؿُّ على التثنية, واجلمع, ولو كانت ىي اإلعراب, 

                                                           

, أوضح ٖٛ/ٔ, شرح الكافية ٖٚ/ٔ/ٔ, شرح التسهيل ٗٚ/ٔينظر: الكافية بشرح الرضي  (ٔ)
 .ٜٕٕ/ٔ, تعليق الفرائد ٓ٘/ٔادلسالك 

 . ٙٔٚ/ٕلصناعة , سر اٖٗٔينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٕ)
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ب؛ ألفَّ احلرَؼ ال يدؿُّ على أكثَر من معٌت واحٍد يف حٍُت دلا دلَّت على معٌت غَِت اإلعرا
 .(ٔ)واحدٍ 

وِمن الردوِد كذلك: أفَّ اإلعراَب حركاٌت تدؿُّ على ادلعاين ادلعتوِرَة على األمساء بعد 
 ؟!(ٕ)سباِمها, فكيف تغَتَّ اإلعراُب يف التثنية, واجلمِع وصار حبروٍؼ ىي من سباـ االسم

, كما يف لغِة احلارث وِمن الردود أيًضا: أ بن  افَّ القياَس يقتضي أالَّ تتغَتَّ صورُة ادلثٌتَّ
 . (ٖ)كعب, إالَّ أّنم عدلوا عن ىذا القياس إلزالة اللَّبس

 جواب الكوفيين على ىذه الردود:
وأجاب الكوفيوف على ىذه الردوِد بأفَّ األصَل يف اإلعراب باحلركات, إال أفَّ 

ه احلروُؼ ىي اإلعراُب نيابًة عن احلركات, وال شننع أف الضرورَة اقتضت أف تكوف ىذ
 .(ٗ)الداللة على التثنية -مع أّنا إعراب-تكوَف ىذه احلروُؼ متضمنًة 

وبعد عرض رأي الرماين واعتاللو يف إعراب ادلثٍت مع مذاىب النحويُت 
واعتالالهتم, يظهر يل أف الراجح من بُت ىذه ادلذاىب ىو مذىب الكوفيُت وذلك 

 ألسباب التالية:ل
أوَّاًل: اختالُؼ أصحاب مذىب سيبويو يف فهم مراده من اإلعراب على أقواٍؿ, 
يناقُض بعُضها بعًضا, فمنهم َمن يرى بأفَّ اإلعراَب ىو االنقالُب, ومنهم َمن 
يرى تقدير اإلعراب, ومنهم َمن يرى عدـ التقدير, وكلُّهم يدَّعي أفَّ ىذا مراُد 

 سيبويو ومذىُبو.
ًيا: قوَُّة علِل الكوفيُت وأقيسِتهم, فكما ساغ اإلعراُب باحلرؼ يف األمثلة اخلمسة, ثان

 فكذلك يسوغ يف ادلثٌت, واجلمع, وىو قياٌس على النظَت, يصعب ردُّه. 
 ثالثًا: ضعُف ردوِد البصريُت يف دحض اعتالالِت الكوفيُت.

                                                           

 .٘٘/ٔ, شرح اجلمل البن عصفور ٛٓٔينظر: التبيُت ص  (ٔ)
 .ٖٔٔينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٕ)
 .ٜٕينظر: اإلنصاؼ ص  (ٖ)
 .ٖٗٔينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٗ)
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 ف.رابًعا: سهولُة اإلعراب على ىذا ادلذىب وبُعُده عن التكلُّ 
 خامًسا: ترجيُح مجهوُر ادلتأخّْرين دلذىب الكوفيُت, كما تقدَّـ. 
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  :ٌاملبحث الثانٌ:املبحث الثان  

 ىعلُة جعِل األلِف عالمًة للرفِع دوَن النَّصِب يف املثنَّ

 نص المسألة: 
ا كاف الرفُع باأللِف دوَف الواِو للفصِل بُت التثنيِة واجلمِع, إذ »قاؿ الرماين:  وإدنَّ

وف قبَلها إالَّ مفتوًحا, فاقتضى ذلك أْف زبتصَّ بأحِد الياءين ِمن التثنيِة األلُف ال يك
ا أخفُّ مِ  ن واجلمِع؛ لِئالَّ يُبٌت الكالـُ على اللَّبس, ووجب أْف تكوَف األلُف للتثنية؛ ألّنَّ

ِمن التثنية, فهي على ثالِث مراتب, وأخفُّها الواحُد مث  اجلمع, كما أفَّ الواحَد أخفُ 
 ُة, مثَّ اجلمُع, فقد باَف أفَّ األلَف رنُب أْف زبتصَّ التثنيَة دوَف اجلمِع.التثني

ومل رُنز أْف رُنعَل النصُب باأللِف على األصوِؿ الصحيحة؛ ألنَّو رنُب منو أْف يكوَف 
الرفُع تابًعا, وال رنوز أْف يكوَف ذلك؛ ألفَّ الرفَع أوَّاًل فال يكوَف تابًعا, وال رنوُز أْف يكوَف 
الرفُع باأللِف, والنصُب تابًعا للعالمة باأللف ألمرين: أحِدذنا: أف يكوف مثَلو يف اجلمع, 
, كما ىو يف اجلمع, لُيشاِكَل, وال يُبٌَت على  أي يكوف تابًعا يف التثنيِة لعالمِة اجلرّْ

, إذ ىو لو   والرفعُ  ال يف غَته,التنافِر, والوجِو اآلخر: أْف يتبَع األقوى يف االسم وىو اجلرُّ
 .      (ٔ)«مشًِتٌؾ بيَنو وبُت الفعل

 اعتالل الرماني:
ِة علٍل:   اعتلَّ الرماين جلعِل األلِف عالمًة للرَّفِع دوف النصب يف ادلثٌت بعدَّ

 العلُة األوىل: إزالُة اللَّبِس والفصِل بُت ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر السامل.
, واألقلُّ والعلُة الثانية: للمعاَدلِة بُت التثنيِة واجل مع, حيث أُعِطي األكثُر األخفَّ

 األثقَل.
 والعلُة الثالثة: أولويَُّة الرفِع باأللِف واستقاللُو, حبيث ال يكوف تابًعا للنصب.

 والعلُة الرابعة: مشاكلُة النصِب يف مجِع ادلذكّْر السامل.
.  والعلُة اخلامسة: احلمُل على األلزـِ يف إعراِب االسِم, وىو اجلرُّ

                                                           

 .ٕٗٔ-ٖٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
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 لمناقشة والموازنة: ا
األصُل يف ادلثٌتَّ ومجِع ادلذكّْر السامل أف تكوف الواُو للرفع, لتولُِّد الضَّمِة اليت ىي 
عالمُة الرفع منها, وتكوف األلُف للنصب, لتولُِّد الفتحِة اليت ىي عالمُة النصِب منها, 

, لتولُّد الكسرة اليت ىي عالمُة اجلرّْ منها, إال أّنم جعلوا األلَف للرَّفِع  وتكوف الياُء للجرّْ
, وأسقطوا الواَو ِمن إعراِب ادلثٌت, وجعلوا الواَو للرَّفع يف  يف ادلثٌت, والياَء للنصِب واجلرّْ

, وأسقطوا األلَف منها, على خالؼ األصل  . (ٔ)مجِع ادلذكَّر السامل, والياَء للنصِب واجلرّْ
 صب يف ادلثٌتَّ جبملٍة ِمن العلل وىي:واعتلَّ الرماين لتخصيص األلِف للرفع دوف الن

 علة: إزالِة اللَّبِس والفصِل بُت ادلثٌت ومجع ادلذكر السامل: 
وذلك أنو لو ُجِعل الرفُع بالواو يف ادلثٌت, كما ُجعل يف مجع ادلذكَّر السامل, ألدَّى 

, ذلك إىل اللَّبس, وعدـِ التفريِق بينهما, فُجِعل الرفُع بالواو يف اجلمع, وباأل لِف يف ادلثٌتَّ
واعتلَّ ّٔذه العلة: سيبويو, والزَّجاجي, والسَتايف, والفارسي, والعكربي, وابُن يعيش, 

 .(ٕ)والشلوبُت
, واألقلُّ األثقَل:  علة: ادلعادلِة بُت التثنيِة واجلمِع, حيث أُعِطي األكثُر األخفَّ

ا على منهاٍج واحٍد,  وذلك أفَّ التثنيَة أكثُر يف الكالـ من مجع ادلذكَّر السامل؛ ألّنَّ
واجلمُع يأيت منو تكسٌَت, وساملٌ, والتكسَت ليس فيو ىذه العالمات, حنو: )ثياب( 
و)مساجد(, و)َأْكُلب(, فاختاروا  للتثنية الكثَتِة األلَف اخلفيفَة, والواَو الثقيلَة للجمِع 

أبو الربكات ابن القليل, وشلَّن اعتل ّٔذه العلة: أبو سعيد السَتايف, وابُن جٍت, و 
 .(ٖ)األنباري, والعكربي, وابن يعيش

 علة: األولويَّة للرفع باأللف, حبيث ال يكوف تابًعا للنصب:  

                                                           

 .ٜٕٔ/ٔالسَتايف  , شرحٖٕٔينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٔ)
, اللباب ٕٗ/ٔ, التعليقة ٖٔٔ/ٔ, شرح السَتايف ٕ٘ٔ, اإليضاح ص ٚٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٕ)

 .ٖٔٔ, التوطئة ص ٖٛٔ/ٗ, شرح ادلفصل ٜٜ/ٔ
, ٜٜ/ٔ, اللباب ٜٗ, أسرار العربية ص ٛٔٚ/ٕ, سر الصناعة ٖٓٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٖ)

 .ٖٛٔ/ٗشرح ادلفصل 
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وذلك أفَّ الرفَع لو ادلرتبُة األوىل, فال بُدَّ لو من عالمٍة مستقلة ال يتبع فيها النصَب 
, فلمَّا ُجِعل يف اجلمع بالواو, كاف ال بُدَّ ِمن اختص اصو باأللف يف ادلثٌت, وشلَّن واجلرَّ

 . (ٔ)اعتلَّ ّٔذه العلة السَتايف
 علة: مشاكلِة النَّصِب يف مجع ادلذكر السامل:

وذلك بأفَّ النصَب يف مجع ادلذكر السامل بالياء, ويف األمساء السّْتة باأللف, 
ـُ ادلثٌتَّ إىل اجلمِع َأوىل من انضمامو إىل ادلفرد, فُجِعل الياُء يف ن صب ادلثٌتَّ وانضما

مشاكلًة للنصِب يف مجع ادلذكَّر السامل, وشلَّن اعتلَّ ّٔذه العلة: سيبويو, وأبو علي 
 .(ٕ)الفارسي
 علة: احلمل على اجلر: 

وذلك أنَّو ُجِعل الياُء للنصب يف ادلثٌتَّ إحلاقًا باجلرّْ ومحاًل عليو, وذلك لعدَِّة أوجٍو 
 ذكرىا النحويوف, أبرزُىا:

لزـُ يف إعراب االسم, وسلتصّّ بو, وال يكوف إالَّ فيو, والرفُع يكوف يف أفَّ اجلرَّ أ
االسم والفعل, وما لزِـ شيًئا واحًدا واختصَّ بو, فهو أقوى فيو, فلمَّا قِوي اجلرُّ يف االسم 
للزوِمو بو, كاف محُل النصب عليو أوىل يف ادلعٌت, الذي ال يكوف إال يف االسم وىو 

لوجو: سيبويو, والزجاُج, والسَتايف, وأبو الربكات ابن األنباري, التثنية, وذكر ىذا ا
 .(ٖ)والعكربي

وِمن ىذه األوجو: أفَّ ادلنصوَب وآّروَر يستوياف يف الكتابة, وسنالُفهما ادلرفوُع, 
 وذلك حنو: رأيُتك, ومررُت بك.

بزيٍد,  ومنها أيًضا: أّنما يشًتكاف يف ادلعٌت, وىو وصوُؿ الفعِل ذلما, حنو: مررتُ 
 فيكوف يف معٌت: ُجْزُت زيًدا.

                                                           

 .ٖٓٔ/ٔ ينظر: شرح السَتايف (ٔ)
 .ٖٗ/ٔ, التعليقة ٚٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٕ)
, ٓ٘, أسرار العربية ص ٖٓٔ/ٔ, شرح السَتايف ٕٛٔ, اإليضاح ص ٚٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٖ)

 .ٜٜ/ٔاللباب 
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ما يقعاف يف الكالـ فضلة.  ومنها كذلك: أّنَّ
ومنها أيًضا: أفَّ اجلرَّ أخفُّ من الرفع, فلمَّا أرادوا احلمَل على أحِدذنا كاف احلمُل 

 على األخفّْ َأوىل.
نصَب ومن ىذه األوجو كذلك: أفَّ النصَب أقرُب إىل اجلرّْ من الرفع, وذلك أفَّ ال

من احللق, وىو أقرُب إىل الياء إذ كانت ِمن وَسط الفم, يف حُت أفَّ الواَو من الشَّفتُت, 
فهي أبعُد, وذكَر ىذه األوجَو األخَتَة السَتايف, وأبو الربكات ابن األنباري, 

 . (ٔ)والعكربي
  

                                                           

 .ٜٜ/ٔ, اللباب ٓ٘, أسرار العربية ص ٖٓٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
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  املبحث الثالثاملبحث الثالث::  

 علُة زيادِة النىِن يف املثنَّى ومجِع املذكَّر السَّامل

 ص المسألة:ن
والنوُف يف التثنيِة زائدٌة, ِعوًضا من احلركة والتنوين, والدليُل على أّنا »قاؿ الرماين: 

ا رُبذُؼ يف اإلضافة, كما زُنذُؼ التنوين, فتقوؿ: )غالما زيٍد(, كما  عوٌض منهما أّنَّ
نويَن يف تقوؿ: )غالـُ زيٍد(, ألفَّ ادلضاَؼ يُعاِقب النوَف يف موضِعها, كما يُعاِقب الت

ـَ يف أوَِّؿ  موضعو, وتثبُت النوُف مع األلِف والالـِ كما تثبُت احلركُة؛ ألفَّ األلَف والالَّ
االسم, والنوَف يف آخرِه, فال شنتنُع ثبوهُتما مًعا, كثبوِت احلركة مع األلف والالـ, وشنتنُع 

 .(ٔ)«ثبوُت التنويِن مع ادلضاؼ؛ ألنَّو ال يكوف حرفاِف يف موضِع حرٍؼ واحدٍ 
 اعتالل الرماني:         

اعتلَّ الرماين لزيادة النوِف يف ادلثٌت ومجع ادلذكر السامل بعلِة العوِض عن احلركة 
والتنوين, اليت فُِقدت فيهما, واستدؿَّ الرماين على أّنا لِلِعوِض حبذِفها يف اإلضافة كما 

أؿ( التعريِف بتنزُّذِلا منزلَة حركِة زُنذؼ التنوين يف حنو: )غالما زيٍد(, واعتلَّ لبقائها مع )
 ألفَّ حركَة اإلعراِب ال رُبذؼ مع )أؿ(.  ؛اإلعراب

 المناقشة والموازنة:
يرى الرماين أفَّ ادلثٌت دلَّا تعذَّر فيو دخوُؿ حركِة اإلعراب وكذلك التنوين عليو, 

ُة عوّْض عن ذلك بنوٍف زائدٍة يف آخره, فهذه النوف عوٌض عن شيئُت, ذنا: حرك
 اإلعراب, والتنويُن, حنو: قاـ الزيداف.

عوٌض عن التنوين حبذِفها حاَؿ اليت يفي ادلثٌت النوَف  واستدؿَّ الرماين على أفَّ 
د, بتنزُّذِلا منزلَة حركة افر اإلضافة, حنو: غالما زيٍد, إالَّ أنَّو اعتلَّ لبقائها مع )أؿ( يف اإل

 اإلعراب, ألّنا ال رُبذؼ مع )أؿ(.
لرماين يغلُّْب عليها حكَم التنويِن يف اإلضافة, وحكَم احلركِة يف ادلعرَّؼ وكأفَّ ا

                                                           

 .ٕٗٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
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ِد تغليًبا حلكِم افر ا حلكِم التنوين, وأُثِبتت مع اإلبػػػ)أؿ(, فُأسِقطت مع اإلضافة تغليبً 
 احلركة.

وما ذكره الرماين ِمن أفَّ التنويَن عوٌض عن احلركة والتنوين, يتعارُض مع مذىِبو يف 
, أي أفَّ االنقالَب (ٔ)ادلثٌت, حيث وافق اجلرمي يف أفَّ إعراَب ادلثٌت باالنقالبإعراب 

ناب مناَب احلركِة, فال رُنمع بُت الِعوِض وادلعوَِّض عنو, وإدنا كاف القياُس يف مذىِبهما 
ولو أفَّ »أف تكوَف النوُف يف نصِب ادلثٌتَّ وجرّْه ِعوًضا عن التنوين وحده, قاؿ ابُن جٍت: 

اًل قاؿ: قياُس قوؿ أيب ُعمر أف تكوَف النوُف يف تثنية ادلنصوِب وآّروِر عنده ِعوٌض قائ
 .(ٕ)«من التنوين وحَده, مل أَر بو بأًسا

وكاف يكفيهما التعليُل لبقاِء النوِف يف ادلعرَّؼ بػ)أؿ( بكوف النوِف أقوى من التنوين 
والوقف, وىي متحركٌة, والتنويُن  وذلك ألفَّ النوَف ثابتٌة يف الوصل -كما قاؿ ابن جٍت-

يزيُلو الوقُف, وىو ساكٌن, فلمَّا كانت النوُف أقوى من التنوين مل تقَو )أؿ( على حذِفها,  
 .      (ٖ)كما َقوِيت على حذؼ التنوين

أمَّا َمن ذىب إىل أفَّ اإلعراَب ليس باالنقالب وال باحلروؼ, فالقوُؿ بأفَّ النوَف 
يِن ىو على قياِس مذىِبهم, وىو مذىب سيبويو وكثٍَت من عوٌض عن احلركة والتنو 

النحويُت, كادلربّْد, والسَتايف, والفارسي, وابن جٍت, واجلزويل, وابن يعيش, والشلوبُت, 
 .  (ٗ)وابِن أيب الربيع

ا عوٌض ِلما ُمِنع من احلركة والتنوين, »قاؿ سيبويو:  وتكوف الزيادُة الثانيُة نونًا, كأّنَّ
, وحركُتها الكسر, وذلك قوُلك: ذنا الرجالِف, ورأيت الرجلُِت, ومررت وىي النوفُ 

                                                           

 .ٕ٘ٔرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص ينظر: ش (ٔ)
 .٘ٔٚ/ٕسر الصناعة  (ٕ)
 .٘ٔٚ/ٕسر الصناعة  (ٖ)
, ٖٗ/ٔ, التعليقة ٖٚٔ/ٔ, شرح السَتايف ٖٗٔ/ٔ, ادلقتضب ٛٔ-ٚٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٗ)

, ٕٛٔ, التوطئة ص ٓٗٔ/ٗ, شرح ادلفصل ٕٗ, ادلقدمة اجلزولية ص ٚٔٚ/ٕسر الصناعة 
 .ٕٙ٘/ٔالبسيط 



 الباب األول: العلل النحوية يف األمساء التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

424 

 .(ٔ)«بالرجلُتِ 
إْف سأؿ سائٌل فقاؿ: ما الدليُل على أفَّ النوَف عوٌض من احلركة »وقاؿ السَتايف: 

والتنوين؟ قيل لو: الدليُل على ذلك أنَّا رأينا االسَم ادلنفرد فيو حركٌة وتنويٌن, حبقّْ التمكُِّن 
واالمسيَّة, فلمَّا ُضمَّ إليو غَتُه وثُػٍتّْ معو, زِيَد عليو حرٌؼ دلعٌت التثنية, فامتنع ما قبَل 
حرِؼ التثنية ِمن اإلعراِب والتنوين, وأُلزِـ حركًة واحدًة, ومل تُزِؿ التثنيُة عنو ما كاف لو من 

الذي أوجَبها مل تُزِْلو  االمسية والتمكُِّن, فُعوّْض النوُف من احلركة والتنوين؛ ألفَّ ادلعٌت
 .     (ٕ)«التثنية

واستدؿَّ القائلوف ّٔذا القوؿ بالدليل الذي ذكره الرماين وىو أّنا جاءت يف موضٍع 
يستحقُّ احلركَة والتنوين, وُحِذفت يف موضٍع زُنذؼ فيو التنوين, وىو اإلضافة, فدؿَّ 

 على أّنا عوٌض عن احلركة, والتنوين.
 : (ٖ)قوِؿ دليلُت آخرينوأضاؼ أصحاُب ىذا ال

أحدذنا: زيادهُتا يف األمثلة اخلمسة ِعوًضا من الضمَِّة, فدؿَّ ذلك على صحَِّة 
 تعويضها من احلركة. 

 والدليل اآلخر: أفَّ النوَف والتنويَن لفظُهما سواء.
ُة أمور  :(ٗ)إال أنَّو ُأِخذ على ىذا القوِؿ عدَّ
 ولو كانت عوًضا من التنوين حُلذفت.   منها: ثبوُت النوِف يف ادلعرَّؼ بػ)أؿ(, 

ومنها أيًضا: ثبوُت النوِف فيما ال تنويَن يف واحده, حنو: )يا زيداِف(, و)ال رجَلُِت 
 فيها(.

ومنها كذلك: ثبوُت النوِف يف تثنية ما ال ينصرؼ, حنو: )أمحراف(, فليس يف ادلفرد 
 تنويٌن فتكوف النوُف عوًضا منو.

                                                           

 .ٛٔ-ٚٔ/ٔب الكتا (ٔ)
 .ٖٚٔ/ٔشرح السَتايف  (ٕ)
 .ٔٔٔينظر: التبيُت ص  (ٖ)
 .ٜ٘ٔ/ٔ, اذلمع ٜٕٚ-ٜٕٙ/ٕ, التذييل ٘ٚ/ٔ, شرح التسهيل ٔٔٔينظر: التبيُت ص  (ٗ)



 الباب األول: العلل النحوية يف األمساء التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

425 

ذه ادلآخِذ بأفَّ النوَف دخلت على االسم عوًضا عن عن ى (ٔ)وأجاب السَتايف
احلركِة والتنويِن قبل دخوِؿ )أؿ(, ولقوَّهِتا مل تْقَو )أؿ( على إزالتها, كما َقوَِيْت على إزالة 

 التنوين.
الفعَل,  شبَّهتولصرؼ, وإدنا دخَلْتو علٌة أمَّا ادلمنوُع من الصرؼ فاألصُل فيو ا

 لَة, فيعوُد إىل حكم سائِر األمساء.والتثنيُة تزيل عنو تلك الع
ويظهُر يل أفَّ جواَب الرماين يف ثبوت النوِف يف ادلعرَّؼ بػ)أؿ( أجود من جواب 
السَتايف؛ حيث أجاب الرماين بأفَّ النوَف يف ادلعرَّؼ بػ)أؿ( ُغلّْب عليها حكُم احلركة, 

والتنويِن مًعا وبشكٍل مطلٍق, واحلركُة ال رُبذؼ مع )أؿ(, فإفَّ إعطاَء النوِف حكَم احلركِة 
واإلضافة  التعريِف,أؿ ال يصلح يف كلّْ ادلواضع؛ وذلك لوجوِد ما يعارض التنويَن, ك

وبناِء ادلفرد, ومنِعو من الصَّرؼ, واأَلوىل ما فعَلو الرماين, وىو تغليُب حكَم التنويِن يف 
, مواضَع, وتغليُب حكَم احلركِة يف مواضَع أخرى,  وىو الذي اختارَه كلّّ ِمن: ابِن جٍتّْ

 .(ٕ)واجلزويل, وابِن أيب الربيع
 : (ٖ)حيث جعل ابُن جٍت نوَف التثنيِة واجلمِع على ثالِث أحواؿ

احلاؿ األوىل: أف تكوف النوف عوًضا من احلركة والتنوين مًعا, وذلك يف كل موضع 
 حنو: رجالف, وفرساف, وغالماف.ال يكوف االسم ادلتمكن مضافًا وال معرَّفًا بػػ)أؿ(, 

احلاؿ الثانية: أف تكوف ىذه النوف عوضا من احلركة وحدىا, وذلك يف ادلعرؼ 
 بػ)أؿ(, حنو: الرجالف, والفرساف والغالماف.

احلاؿ الثالثة: أف تكوف ىذه النوف عوًضا من التنوين وحده, وذلك يف اإلضافة, 
 حنو: قاـ غالما زيٍد, ومررُت بصاحََب عمرٍو.

فلمَّا صارت كأّنا عوٌض من احلركة والتنوين, غلَّبوا عليها »وقاؿ ابُن أيب الربيع : 
حكَم التنوين يف حاٍؿ, وحكَم احلركِة يف حاٍؿ أخرى, فأسقطوىا مع اإلضافة تغليًبا 

                                                           

 .ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٚ٘-ٕٙ٘/ٔ, البسيط ٖٙٗ, ٜٗٗ/ٔ, سر الصناعة ٕٗينظر: ادلقدمة اجلزولية ص  (ٕ)
 .ٖٙٗ, ٜٗٗ/ٔالصناعة ينظر: سر  (ٖ)
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حلكم التنوين, وأثبتوىا مع األلف والالـ تغليًبا حلكِم احلركة, وكاف ذلك عداًل فيهما, 
 ادلوضعُت لضيَّعوا حكَم احلركة, ولو أثبتوىا يف ادلوضعُت لضيَّعوا حكَم ولو أسقطوىا يف

 .   (ٔ)«التنوين, وىذا ىو الصحيح يف حكِم ىذه النوف
وىذا التصنيف يف نظري ىو ما ينبغي أْف زُنمَل عليو عند القائلُت بالِعوِض من 

 احلركة والتنوين, وىو الذي أشار إليو الرماين يف تعليلو السابق.
, ىذا التصنيَف مذىًبا (ٖ), والعكربي(ٕ)وقد جعل بعُض النحويُت كابن األنباري

مستقالِّ عن مذىِب سيبويو, والذي يظهر يل أنو يندرج ربت مذىِبو, بدليِل إشارة 
 الرماين إليو, والرماين تابٌع لسيبويو يف ىذه ادلسألة. 

عوٌض من التنوين وحده,  إىل أفَّ ىذه النوفَ  (٘), والرضي(ٗ)وذىب كلّّ ِمن الزجاج
أمَّا احلركُة فقد ناب احلرُؼ منأّا يف اإلعراب, فال حاجَة للتعويض منها, وذلك بناًء 
على مذىب الكوفيُت وَمن وافقهم يف إعراِب ادلثٌت, ونسَب أبو حياف ىذا القوَؿ إىل 

 .(ٙ)ابن كيساف
مواضَع ال يصحُّ فيها ويُؤخذ على القائلُت ّٔذا ادلذىب, أفَّ ىذه النوَف تثبت يف 

 التنويُن,  كادلعرَّؼ بػ)أؿ(, وادلبٍت, والوقف.
أمَّا نوُف ادلثٌتَّ واجلمِع فالذي يقَوى عندي »وأجاب الرضيُّ عن ىذا ادلأخذ بقولو: 

ا غَُت مضافٍة, لكنَّ  أنو كالتنوين يف الواحد, يف معٌت كونو داالِّ على سباـ الكلمة, وأّنَّ
, خبالؼ الفرَؽ بينهما أفَّ ا لتنويَن مع إفادتو ىذا ادلعٌت يكوف على مخسِة أقساـ, كما مرَّ

 النوف, فإنَّو ال يشوبُو من تلك ادلعاين شيء.
وإدنا يسقُط التنوين مع الـِ التعريف الستكراه اجتماِع حرِؼ التعريف مع حرٍؼ 

                                                           

 .ٕٚ٘-ٕٙ٘/ٔالبسيط  (ٔ)
 .ٗ٘ينظر: سر الصناعة ص  (ٕ)
 .ٔٔٔ, التبيُت ص ٘ٓٔ/ٔينظر: اللباب  (ٖ)
 .ٜينظر: اجلمل ص  (ٗ)
 .ٚٛ/ٔينظر: شرح الكافية  (٘)
 .ٜٕ٘/ٕينظر: التذييل  (ٙ)
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ا ال تكوف للت  نكَت.يكوُف يف بعض ادلواضع للتنكَت, وال تسقط النوُف معها؛ ألّنَّ
وكذا يسقط التنويُن للبناء, يف حنو: يا زيُد, وال رجَل, خبالؼ النوف يف حنو: يا 

 زيداِف, ويا زيدوَف, وال مسِلَمُِت, وال مسِلِمَُت؛ ألّنا ليست للتمكُّن كالتنوين.
وكذا يسقط التنوين رفًعا وجرِّا يف الوقف, خبالؼ النوف؛ ألّنا متحركٌة, وإسكاُف 

 .  (ٔ)« الوقفادلتحرّْؾ يكفي يف
, (ٖ), ونسَبو أبو الربكات ابِن األنباري لبعض الكوفيُت(ٕ)ونقل العكربي عن الفراء

أفَّ ىذه النوَف جاءت للتفريق بُت ادلثٌتَّ واالسِم ادلفرِد ادلنصوِب حاَؿ الوقف, حنو: رأيُت 
 رجاًل.

 :(ٗ)وُردَّ ىذا القوُؿ من عدَّة أوجو
 فع خاصًة, والعامل شنيػُّْز.أحدىا: أفَّ األلَف تثبت يف الر 

 والثاين: أنَّو لو كاف كما قاؿ, مل تثبت النوُف بعد الياء؛ لعدـِ احلاجِة إليها.
 والثالث: أّنا تثبت يف اجلمع, وال لَبَس ىناؾ.

إىل أفَّ ىذه النوف ليست عوًضا شلَّا تقدَّـ, وإدنا جيء ّٔا لرفع  (٘)وذىب ابُن مالك
وإذا بطَُلت األوجُو » :حيث قاؿ بعد أف ذكر األقواَؿ السابقةَ  توىُّم إضافٍة, أو إفراٍد,

 الثالثُة, ثبتت ِصحَُّة ما قُلناه, إذ ال َمقوَؿ بعد ما تقدَّـ غَتُه, مع سالمِتو من موجباتِ 
رافعًة لتوىُِّم إضافٍة أو إفراٍد, ورفُع توىُِّم اإلضافِة بُتٌّْ, وىو  ردّْ ما قبَلو, وىو كوُف النوف

من عدِمها, يف حنو: رأيت َبٍت   حرؼ ادلذكورة نوٌف مل تعلم إضافةو مل يكن بعد األأنَّو ل
 ُكَرماء, وعجبت ِمن ناصرِي باِغُت.

ورفُع توىُِّم اإلفراِد أيًضا بُتٌّْ يف مواضَع منها, تثنيُة اسِم اإلشارة, وبعِض 
                                                           

 .ٛٛ-ٚٛ/ٔشرح الكافية  (ٔ)
 .ٔٔٔ, التبيُت ص ٙٓٔ/ٔينظر: اللباب  (ٕ)
 .ٗ٘أسرار العربية ص ينظر:  (ٖ)
 .ٜٓٔ/ٔينظر: اللباب  (ٗ)
 .ٙٚ-٘ٚ/ٔينظر: شرح التسهيل  (٘)
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ومنها مجُع ادلنقوص  ادلقصورات, حنو: ىذاِف, واخلْوَزالِف, يف تثنية بعِض العرب اخلوزىَل,
, فلوال النوُف يف ىذا وما  , حنو: مررت بادلهتِدين, وانتسبُت إىل أَِبَُت كراـٍ يف حاؿ اجلرّْ

 .       (ٔ) «أشبَهو لكاف لفُظ الواحِد كغَته
واعتاللِو ومناقشتو مع آراء النحويُت واعتالالهتم يف ىذه الرماين وبعد عرِض رأِي  

 راف:ادلسألة, يًتجَّح عندي أم
األوَُّؿ: أفَّ األوىل بالرماين أْف يُعدَّ النوَف يف منزلة التنويِن وحده, كما فعل الزجاُج, 
وابُن كيساف, والرضي؛ وذلك على قياس قولِو بأفَّ إعراَب ادلثٌت ىو 
باالنقالب, ألفَّ االنقالَب ناب مناَب احلركة, فال يُعوَّض عنها مرَّتُت, 

اإلعراِب باحلروؼ, على مذىب الكوفيُت وكذلك ىو األرجُح دلن قاؿ ب
 وَمن وافقهم.

والثاين: أفَّ تفصيَل الرماين واعتالَلو بتغليِب حكِم التنوين تارًة, وحكِم احلركِة تارًة 
 أخرى, ىو األرجُح ِلمن قاؿ بأفَّ النوَف ِعوٌض عن احلركِة والتنوين.    

 
  

                                                           

 .ٙٚ-٘ٚ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٔ)
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  :املبحث الرابع:املبحث الرابع  

ًَْك,  ًَْك(وَسْعَدْيَك, وَحَنعلُة التثنًِة يف )َلبَّ  اَن

 وامتناِع اجلنِع فًها

 نص المسألة:
وإدنا جاز التثنيُة للمبالغِة ومل رُنِز اجلمُع؛ ألفَّ التثنيَة تدؿُّ على »قاؿ الرماين: 

التفضيِل شيًئا بعَد شيٍء ِمن اجلمع, إذ كانت التثنيُة ال تكوُف إال على الواحد, واجلمُع 
باَلِغ,  قد يكوُف على غَِت الواحد

ُ
, حنو: )نَػَفٍر(, )َرْىٍط(, فهذه ادلبالغُة تقتضي تضعيَف ادل

, (ٔ)"كأنَّو قاؿ: ربنػًُّنا بعد ربنٍُّن, وحنانًا بعد حنافٍ "كما قاؿ سيبويو يف )حنانيك(: 
فالتثنيُة أدؿُّ على ىذا التفضيِل ِمن اجلمِع ِلَما بيَّنا, وُكلَّما قلَّ النظَُت يف معٌت التعظيِم 

دُّ مبالغًة, ألنَّو إذا قلَّ النظَُت قلَّ َمن ُيستغٌَت عنو بغَتِه, أْي َمن زُنتاُج إليو, وال فهو أش
ُيستغٌَت بغَتِه عنو, أي َمن زنتاُج إليو وال ُيستغٌَت عنو بغَتِه عنو, فهو أجلُّ يف التعظيِم, 

 .(ٕ)«ِلَما ليس فوؽ تعظيِمو تعظيٌم, وىذه الصفُة ال تكوف إالَّ هلل عزَّ وجلَّ 
: إفَّ )لبَّيَك( اسٌم واحٌد دبنزلة )عليك(, وىو (ٖ)وقاؿ يونسُ »وقاؿ يف موضٍع آخَر: 

 الذي فسَّرناه قبُل ِمن معٌت التثنيِة. (ٗ)خالُؼ قوِؿ اخلليل
ووجُو قوِؿ يونَس: أفَّ ادلصادَر يِقلُّ فيها التثنيُة واجلمُع, وقد وَجَد لو نظَتًا من 

 على ىذا. الواحد, وىو )عليك(, فحمَلو
 وقوُؿ اخلليِل ىو الصَّواُب ِمن ثالثِة أوجٍو:

 أحدىا: إفراُد )حناف( تارًة, وتثنيتو تارًة يف )حنانيك(.
والثاين: اإلضافُة إىل الظاىِر مع وجوِد الياء, خالَؼ قوذِلم: على زيٍد, وذلك يف: 

 لَبَّْ زيٍد, وسعَدْي زيٍد.
                                                           

 . ٖٛٗ/ٔالكتاب  (ٔ)
 . ٖٓٚشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٔينظر قوؿ يونس يف: الكتاب  (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔويو كذلك. ينظر: الكتاب وىو أفَّ )لبَّيَك( على لفظ ادلثٌت, وىو قوؿ سيب (ٗ)



 الباب األول: العلل النحوية يف األمساء التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

430 

 .           (ٔ)« التثنيِة على ما بيَّنا قبلُ والوجو الثالث: ما تقتضيُو ادلبالغُة ِمن 
 اعتالل الرماني:

يرى الرماين أفَّ تثنيَة )لبَّيَك وَسْعَديَك(, و)َحَنانَيَك( َأوىل ِمن اجلمع يف الدَّاللة 
 على ادلبالغة, واعتلَّ لذلك بعلتُت:

وتفضيَلو شيًئا  العلة األوىل: قوَُّة الداللة, وذلك أفَّ ادلبالغَة تقتضي تضعيَف ادلبالغ,
بعد شيٍء, والتثنيُة أدؿُّ من اجلمع يف التفضيل؛ ألفَّ التثنيَة يكوف ذلا واحٌد من لفظها, 
وإذا ُكرّْر ىذا الواحُد دؿَّ على ادلبالغة, خبالِؼ اجلمِع فقد ال يكوف فيو تكريٌر؛ ألنَّو يقع 

 )نفر(, و)رىط(.ا على ما ال واحَد ِمن لفظو, كػأحيانً 
انية: قلُة النظَِت يف تثنية ىذه ادلصادر, شلَّا بالغ يف معناىا, خبالِؼ رليِئها والعلة الث

 على القياس.    
وصوَّب الرماينُّ قوَؿ اخلليِل الذي يقوؿ بأفَّ )لبَّيَك( على صيغِة التثنية, وليست 

 امسًا مفرًدا, كما ذىب يونُس, واعتلَّ لتصويبو قوَؿ اخلليِل بثالِث علٍل:
ماُع يف إفراِد )حناف( تارًة, وتثنيِتو تارًة يف )حَنانَيَك(, و)لبَّيَك( دبنزلة أحدىا: السَّ 

 )حَنانيَك(.
والثاين: اإلضافُة إىل الظاىر مع وجوِد الياء, خالَؼ قوذِلم: على زيٍد, وذلك يف: 

 لَبَّْ زيٍد, وسعَدْي زيٍد.
 والوجو الثالث: ما تقتضيُو ادلبالغُة ِمن التثنية.

 الموازنة: المناقشة و 
)لبَّيَك وَسْعَديَك( و)حَنانَيَك( ِمن ادلصادِر ادلنصوبِة بأفعاٍؿ ُمضَمرٍة وجوبًا,  

وأفعاذُلا إمَّا ِمن لفِظها, وذلك يف )حَنانَيَك(, والتقدير: ربنَّْن حَنانَيَك, وإمَّا ِمن معناىا, 
 . (ٕ)ا لكوذلك يف لبَّيَك وَسْعَديَك, والتقدير فيها: متابعًة ألمرَِؾ وإسعادً 

                                                           

 .ٚٓٚ-ٙٓٚشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
, شرح اجلمل البن ٛٔٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٖٕٕ/ٖ, ادلقتضب ٖٛٗ/ٔينظر: الكتاب  (ٕ)

= 



 الباب األول: العلل النحوية يف األمساء التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

431 

ـَ بو, لبِّا وإلبابًا, كأنو (ٔ)ويف اللّْساف , أي أقا : )لبَّيَك( مأخوٌذ ِمن َلبَّ بادلكاف وأََلبَّ
 يقوؿ: أنا مقيٌم على طاعِتك إقامًة بعد إقامٍة, ورليٌب لك إجابًة بعد إجابة. 

 و)َسْعَديَك(: أي مساعدًة ألمرِؾ بعد مساعدٍة, وإسعاًدا بعد إسعاٍد.
 يَك(: أي رمحًة بعَد رمحٍة. و)حَنانَ 

وِجيَء ّٔذه ادلصادر على صيغِة التثنية لعلٍَّة يف ادلعٌت وىي ادلبالغُة, إال أفَّ العرَب 
ت عن ىذه ادلبالغِة بلفِظ ادلثٌت دوَف اجلمِع, واعتل الرماين لذلك بالعلَّتُت السابقتُت.  عربَّ

فيما وقفت -ما عن سائر النحويُت وىاتاف العلتاف اللتاف اعتلَّ ّٔما الرماين تفرَّد ّٔ
فقد  رأى الرماين أفَّ ىذا التعليل يستحقُّ التأمَُّل, والوقوَؼ عنده, حيث قاؿ:  -عليو

وىذا الذي شرحناه يكشُف لك عن النَّادِر يف ادلعٌت, وأفَّ لفظَو ينبغي أْف يُعاَمَل »
على ىذه احِلَكِم والِفطِن,  معاملًة ُتشِعر ّٔذا ادلعٌت, فسبحاَف َمن طبَع نفوَس العقالءِ 

 .(ٕ)«فتدبػَّْره
ويُفهم ِمن كالـِ الرماين أفَّ التثنيَة يف ىذه ادلصادر مقصودٌة يف ذاهتا, ويُراد ّٔا شفُع 

 الواحد, أي: إجابًة موصولًة بأخرى, ومساعدًة موصولًة بأخرى, وحنانًا موصوؿ بآخَر.    
ِة ىذه ادلصادر بأفَّ التثنيَة ىنا إدنا ىي لفظيٌة, فقد علَّلوا لتثني (ٖ)أمَّا مجهوُر النحويُت

إلفادِة التكريِر والتكثَِت بغرض ادلبالغة, وأفَّ ادلراَد منها اجلمُع ال شفَع الواحد, فلمَّا دلَّت 
 التثنية على التكرير, اسُتغٍِت ّٔا عن لفِظ اجلمع.        

ُض فيها التكثَُت, وأنَّو شيٌء يعوُد اعلْم أفَّ التثنيَة يف ىذا الباب الغر »قاؿ السَتايف: 
 مرًَّة بعد أخرى, وال يُراد ّٔا اثناِف فقط ِمن ادلعٌت الذي يُذَكر. 

فالدليُل على التكثَت بلفِظ التثنية أنك تقوؿ: ادخلوا األوَّؿ فاألوَّؿ, فإدنا غرُضك 
                                                                 

= 

 .ٜٕٖ/ٔ, شرح الكافية ٚٚ٘/ٕعصفور 
 ينظر: اللساف مادة )لبب(, و)سعد(, )حنن(.  (ٔ)
 .ٗٓٚمد شيبة ص شرح الرماين بتحقيق: د. زل (ٕ)
, ٔٛ٘/ٕ, شرح اجلمل البن عصفور ٛٔٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٖٕٚ/ٕينظر: شرح السَتايف  (ٖ)

 . ٖٛ/ٕ, اذلمع ٖ٘ٙٔ, االرتشاؼ ص ٜٕٖ/ٔشرح الكافية 
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يٍء, وتقوؿ: جاءين أْف يدخَل كلّّ, وجئُت باألوَِّؿ فاألوَِّؿ, حىت تُعِلَم أنَّو شيٌء بعد ش
رجاًل رجاًل على ىذا ادلعٌت, وال ربتاج إىل تكريره أكثَر ِمن مرٍَّة واحدٍة, فُتعِلم بو بأنَّو 
شيٌء ال يقتِصر على األوَِّؿ, وأفَّ ذلك ادلعٌت يعود بعد األوَِّؿ, ويكثر فتكتفي بذلك 

 .(ٔ)«اللفظ
ّٔا قصَد التثنية خاصًة, وإدنا يُراد  وثُػٍتّْ مبالغًة وتكثَتًا, ومل يُقصد»وقاؿ ابُن يعيش: 

ا أوَُّؿ تضعيِف العدِد وتكثَتِه  .(ٕ)«ّٔا التكثَت, فُجِعلت التثنيُة علًما لذلك؛ ألّنَّ
فإف قيل: فكيف جاءت مثنَّاًة وليس ادلعٌت على التثنية؟ »وقاؿ ابُن عصفور: 

واحد, كأفَّ ادلعٌت رنيء فاجلواب: إفَّ التثنيَة قد ذبيء للتكثَت, وال يُراد ّٔا تشفيُع ال
 .  (ٖ)«عليها: ربنػًُّنا بعد ربنُّنٍ 

على أفَّ رأَي  (ٗ)ونصَّ كلّّ ِمن أيب حياف يف االرتشاؼ, والسيوطي يف اذلمع
اجلمهور ىو: أفَّ ادلراَد ِمن ىذه التثنيِة التكثَُت ومداولُة الفعل, ال شفَع الواحِد, وإفَّ 

ا تثنيٌة  لشفِع الواحِد, ومنهم السهيلي يف )حنانيك( بعض النحويُت ذىب إىل أّنَّ
 . (٘)خاصة

وما ذىب إليو الرماين وإْف كاف سلالًفا للجمهور إال أفَّ تعليَلو جديٌر بالتأمُِّل 
 والوقوِؼ عنده.

  ) وذكر الرماين اخلالَؼ بُت اخلليِل ويونَس يف )لبَّيَك(, فاخلليُل على أّنا تثنيُة )َلبّْ
نيُة )حناف(, أمَّا يونُس فذىب إىل أّنا اسٌم مفرٌد أصُلو )لبٌَّب(, كما أفَّ )حَنانَيَك( تث

ووزنو )فَػْعَلٌل(, فُقلبت الباُء اليت ىي الالـُ الثانية ِمن )لَبَّب( ياًء ىربًا من التضعيف, 
ا دلَّ  (, مث إّنَّ ا فصار )َلَبٌَّ(, مث أُبِدلت الياُء ألًفا لتحرُِّكها وانفتاِح ما قبلها, فصارت )لَّبَّ

ُوِصلت بالكاؼ يف )لبَّيَك( وباذلاِء يف )لبَّيو(, قُِلبت األلُف ياًء, كما قُِلبت يف: )إىل( 
                                                           

 .ٖٕٚ/ٕشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٛٔٔ/ٔشرح ادلفصل  (ٕ)
 .ٔٛ٘/ٕشرح اجلمل  (ٖ)
 .ٖٛ/ٕ, اذلمع ٖ٘ٙٔينظر: االرتشاؼ ص  (ٗ)
 أي السهيلي يف ادلرجعُت السابقُت.ينظر ر  (٘)
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 .(ٔ)و)على( و)لدى(, إذا وصْلَتها بالضمَت, فقلت: إليك, وعليك, ولديك
فِعلَّة يونَس فيما ذىب إليو ىي القياُس على ُكلٍّ ِمن: )إىل( و)على( و)لدى(, 

)لبَّيَك( اسٌم ليس لو تصرُُّؼ غَتِه ِمن األمساء, ألنَّو ال يكوف إال  ووجُو الشَّبِو بينها أفَّ 
مضافًا, كما أفَّ )إليك(, و)عليك(, و)لديك( ال تكوف إال منصوبة ادلواضع, مالزمة 

 .  (ٕ)االتصاؿ
 ورأى الرماين أفَّ قوَؿ اخلليل ىو الصواُب واعتلَّ لذلك من ثالثة أوجو:

حناف( تارًة, وتثنيتو تارًة يف )حنانيك(, كما يف قوِؿ أحدىا: السَّماُع بإفراد )
 الشاعر:

 فَػَقالَػػػػػػْت َحنَػػػػػػاٌف َمػػػػػػا أَتَػػػػػػى بَػػػػػػَك َىُهنَػػػػػػا
 

ـْ أَنْػػػَت بِػػػاحلَْيّْ َعػػػػاِرؼُ    (ٖ)أَُذْو َنَسػػػٍب َأ
 

 وقوِؿ الشاعر أيًضا:
 أَبَػػػػػػػػػػا ُمْنػػػػػػػػػػِذٍر أَفْػنَػْيػػػػػػػػػػَت فَاْسػػػػػػػػػػَتْبِق بَػْعَضػػػػػػػػػػَنا

 

 (ٗ)ُف ِمػػْن بَػْعػػضِ َحَنانَػْيػَك بَػْعػػُض الشَّػػرّْ أَْىػػوَ  
 

و)لبَّيك( دبنزلة )حَنانَيك(, ذبيء تارة على لفظ ادلفرد, وتارة على لفظ ادلثٌت, 
( فيجريو رلرى: أمِس وغاِؽ.    وحكى سيبويو أف بعض العرب يقوؿ: )لبّْ

 والثاين: السَّماُع بإثبات الياِء حاَؿ إضافِتها إىل الظاىر, ومنو قوؿ الشاعر:
ػػػػػػا نَػػػػػػ  (٘)فَػلَػػػػػَّبَّ فَػلَػػػػػَبَّْ يَػػػػػَدْي ِمْسػػػػػَورِ   اَبٍِت ِمْسػػػػػػَورَاَدَعػػػػػػْوُت َلمَّ

                                                           

 .ٜٔٔ/ٔ, شرح ادلفصل البن يعيش ٙٗٚ-٘ٗٚ/ٕينظر: سر الصناعة  (ٔ)
 ينظر: ادلرجعُت السابقُت. (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕالبيت من الطويل, للمنذر بن درىم الكلَب يف اخلزانة  (ٖ)

, ٛٔٔ/ٔ, شرح ادلفصل البن يعيش ٕٕ٘/ٖ, ادلقتضب ٜٖٗ/ٔوىو من شواىد: الكتاب 
 .ٖٛ/ٕ, اذلمع ٙٙ/ٖدرر اللوامع ال

 .ٙٙالبيت من الطويل, لطرفة بن العبد يف ديوانو ص  (ٗ)
, الدرر اللوامع ٛٔٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٕٕٗ/ٖ, ادلقتضب ٖٛٗ/ٔوىو من شواىد: الكتاب 

 .ٖٛ/ٕ, اذلمع ٚٙ/ٖ
 .ٜٓٔ/ٕالبيت من ادلتقارب, لرجل من بٍت أسد يف شرح شواىد ادلغٍت  (٘)

, شرح ٜٔٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٚٗٚ/ٕ, سر الصناعة ٕٖ٘/ٔلكتاب وىو من شواىد: ا
= 
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حيث جاءت )َلَبَّْ( بالياء وىي مضافٌة إىل الظاىر الذي ىو )َيَدْي(, ولو كاف 
 مفرًدا مثل )على(, و)لدى( لكانت باأللف. 

 والوجو الثالث: ما تقتضيو ادلبالغُة من التثنية على الوجو الذي بيَّنو الرماين.
ي العلُل اليت اعتلَّ ّٔا الرماين لتصويب رأي اخلليِل وسيبويِو يف تثنية )لبَّيك(, ىذه ى

 , أمَّا العلُة األخَتة فقد تفرَّد ّٔا الرماين.(ٔ)اثنتاف منهما ذكرذنا سيبويو
والرماين وإف كاف يرى برأي اخلليل وسيبويو يف تثنية )لبَّيك(, إال أنو ذكَر وجًها 

, وىذا (ٕ)فَّ )لبَّيك( مصدٌر, وادلصادر يِقلُّ فيها التثنية واجلمعيعضد رأَي يونس, وىو أ
الوجُو الذي ذكره الرماين دليٌل على حياده وإنصافو, وعدـِ تعصُِّبو لرأي اخلليل وسيبويو, 
وقد يكوف ىذا الوجو الذي ذكره الرماين ِمن باب التأنيس بقوؿ يونس, بدليِل تصويب 

فعل أبو علي الفارسي يف ىذه القضية, قاؿ ابُن جٍت:  رأي اخلليل واالعتالؿ لو, كما
مث أفَّ أبا علي فيما بعد انتزع لنا شيًئا يُؤِنس بو قوَؿ يونس, ومل يقطع بو, وإدنا ذكره »

لِيونَس أْف زنتجَّ فيقوؿ: قولُو: )فَلَبَّْ َيَدْي( إدنا جاء على قوِؿ َمن "تعلاًل, وىو أنو قاؿ: 
ْي عظيمٌة, وىذه َعَصْي طويلٌة, أي أفَعى, وعَصى, وقد حكى قاؿ يف الوصل: ىذه أَفػْعَ 

, وىذا ليس عذرًا مقنًعا, "سيبويو أّنم يقولوف ذلك يف الوصل كما يقولونو يف الوقف
 .  (ٖ)«وإدنا فيو بعض التأنيس, والقوُؿ بعُد قوُؿ سيبويو
 

                                                                 
= 

 . ٜٕٖ/ٔ, شرح الكافية ٙٛٔ/ٕ, شرح التسهيل ٓٛ٘/ٕاجلمل البن عصفور 
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٔينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٖ, اذلمع ٕٚٗ/ٔ, البسيط ٕٖينظر: اجلمل ص  (ٕ)
 .ٚٗٚ/ٕسر الصناعة  (ٖ)
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   ام اخلاملبحث:  

 علة جىاز إجراء احلكاية على وجىه اإلعراب

 نى ومجع املذكر السامليف املث

 نص المسألة:
وإذا مسّْي بػ)رُجَلُت( جاز: ىذا رجالِف, ورأيُت رُجلُِت, ومررت »قاؿ الرماين: 

برُجلُت, على طُرؽ احلكاية, وجاز ىذا رجالُف, كقولك: ىذا عثماُف, على جعل النوِف 
ا أدؿُّ على النَّقل عن التثني ة, وادلذىُب اآلخُر حرَؼ اإلعراب, واحلكاية أقػَْيُس؛ ألّنَّ

 جائٌز؛ إلجرائو على مقتضى ما خرج إليو من الواحد.
وإذا مسّْي بػ)ُمْسِلمَُت( جاز فيو: ىذا مسِلموَف, ومسِلمُت يف النصب واجلرّْ على 
احلكاية, ورنوز: ىذا مسلمٌُت, على جعل النوِف حرَؼ اإلعراب والصَّرؼ؛ ألنَّو ليس فيو 

 .  (ٔ)«رؼسبٌب ِمن األسباب شننع الصَّ 
وإذا مسَّيَت رجاًل باالسم ادلثٌتَّ َحكيَت الطريقَة فقلت: ىذا »وقاؿ يف موضٍع آخَر: 

ُمسِلماِف, ورأيُت مسلَمُِت, ومررت دبسلَمُِت؛ ألنَّو اسٌم معرٌب بطريقٍة ِمن طرؽ 
 اإلعراب, فإذا نقلَتو إىل االسم الَعَلم مل ربتْج إىل تغيَتِه, ألنَّو اسٌم معرٌب.

إْف مسَّيَتو جبمِع السَّالمة كاف ّٔذه ادلنزلة, تقوؿ: ىذا مسلموَف, ورأيُت  وكذلك
مسِلِمَُت, ومررُت دبسلِمَُت؛ ألفَّ حاَلو ىذا ُتشِبو حالَو قبل, فليس فيو ما يوجب تغيَتَه 

  اسٍم معرٍب, وإف اختلفت عالماتُ على ما كاف عليو, إذ نُقل عن اسٍم معرٍب إىل
ال تضرُّ يف ىذا الباب, بل ترُكو على تلك الطريقة أحقُّ بو؛ ألّنا  اإلعراب يف ذلك فإّنا

أدؿُّ على التسمية بالتثنية, أو مجع السالمة على مشاَكلِة حالِو الثانية حبالو األوىل, وأمَّا 
 . (ٕ)«حكايُة الطريقة دوف الصورة فألنَّو ال عامَل معو

                                                           

 .٘ٛٚ-ٗٛٚى ص شرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موس (ٔ)
 .ٔ٘ٔٔ-ٜ٘ٔٔص  ادلرجع السابق (ٕ)
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 اعتالل الرماني:
 ثٌت ومجِع ادلذكر السامل ألمرين: اعتلَّ الرماين يف التسميِة بادل

 األمر األوؿ: التسميُة ّٔما على احلكاية, وعلَّل الرماين لذلك بأربعة ِعلل:
 إحداىا: القياُس على ما كاف قبَل التسمية.

 والثانية: عدـُ احلاجة إىل تغيَته, ألنو اسٌم معرٌب بطريقٍة من طرِؽ اإلعراب.
 ؛ ألنَّو اسٌم معرٌب نُقل إىل اسٍم معرٍب.والثالثة: عدـُ وجوِد موجِب التغيَت

 والرابعة: مشاكلُة حالِو الثانيِة حبالِو اأُلوىل.
األمر الثاين الذي اعتلَّ لو الرماين: امتناُع حكايِة الصورِة يف التسمية ّٔما, وعلَّل 
ا لذلك بعدـ وجوِد العامل يف ادلثٌتَّ ومجع ادلذكَّر السامل, وحكايُة الصورة يوجد فيهم

 عامل, كاجلملة يعمل بعُضها يف بعض.
 المناقشة والموازنة:

ذىب الرماين إىل أفَّ القياَس يف ادلثٌتَّ ومجِع ادلذكر السامل إذا مسّْي ّٔما أْف رنريا 
 :(ٔ)على احلكاية, وعلَّل لذلك بالعلل السابقة, وجعل احلكاية على وجهُت

ها صيغُة احملِكي من غَت أْف يعمل الوجو األوؿ: حكايُة الصورة, وىي أْف تؤدَّى في
 فيها عامٌل من العوامل اليت يُدِخلها ادلتكلّْم عليها.

والوجو الثاين: حكايُة الطريقة, وىي ذبري على منهاج ما كانت عليو قبُل مع عَمِل 
 العوامل فيها.

ىو وذىب الرماين إىل أفَّ الوجَو الذي زُنَكى عليهما ادلثٌتَّ ومجُع ادلذكَّر السامل 
 حكايُة الطريقة, ال حكايَة الصورة, واعتلَّ لذلك بعدـ وجوِد عامل معهما.

, حيث ذىبوا إىل أفَّ األصَل يف (ٕ)وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو قوؿ اجلمهور
التسمية بادلثٌتَّ ومجِع ادلذكر السامل أْف رُبَكى طريقُتهما, على ما كانا عليو قبل التسمية, 

                                                           

  .ٗٗٔٔينظر: شرح الرماين بتحقيق: إبراىيم ادلوسى ص  (ٔ)
, شرح ٙٓٔ/ٕ, األصوؿ ٖٗٗ, اجلمل ص ٖٙ/ٗ, ادلقتضب ٕٖٕ/ٖينظر: الكتاب  (ٕ)

 .٘ٙٔ/ٔ, اذلمع ٜٚٛ, االرتشاؼ ص ٕٙٙ/ٖ, شرح الكافية ٖ/ٗالسَتايف 
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مسِلماِف, ورأيت مسلَمُِت, ومررت دبسلَمُِت, واجلمع حنو: ىذا  فالتثنيُة حنو: ىذا
 مسِلموَف, ورأيت مسِلِمَُت, ومررت دبسِلِمَُت.

فإذا مسَّيَت رجاًل بػ)رجلُت(, فإفَّ أقَيَسو وأجوَده أْف تقوَؿ: ىذا »قاؿ سيبويو: 
, رجالف, ورأيت رجلُت, ومررت برجلُت, كما تقوؿ: ىذا مسِلموَف, ورأيت مسِلِمُتَ 

 .(ٔ)«ومررت دبسِلِمُتَ 
إذا مسَّيت رجاًل )رجلُت( فإفَّ أحسَن ذلك أْف ربِكي حالَو اليت كانت »وقاؿ ادلربد: 

يف التثنية, فتقوؿ: ىذا رجالِف قد جاء, ورأيت رجلُِت, وتقوؿ يف البلد: ىذا البحراِف يا 
ثنية, وكذلك إْف مسَّيتو فىت, ورأيت البحريَن, وإدنا اخًتت ذلك ألفَّ القصَد إدنا كاف يف الت

بقولك )مسِلموَف(, قلت: ىذا مسلموَف, ورأيت مسلمَُت, والقوؿ يف ىذا القوؿ يف 
 .(ٕ)«التثنية
وتفرَّد الرماين عن اجلمهور يف كشف العلِل اليت جعلت التسميَة باحلكايِة أوىَل  

إلعراب, وأجود, وذكر يف ذلك أربَع علل, وىي: القياُس, وعدـُ احلاجة إىل تغيَت ا
ـُ موجب التغيَت, وادلشاكلة, يف حُت اكتفى اجلمهور بعلة القياس على احملكي.  وانعدا

ِة  واعتالؿ الرماين ّٔذه العلل تقوّْي أولويََّة احلكاية وذبعَلها ىي األصل من عدَّ
ـُ ادلوجِب, وادلشاكلُة كلُّها ِعلٌل معتربة, ويقوّْي بعُضها  أوجو, فعدـُ احلاجِة, وانعدا

ا, شلَّا يُعطي األولويََّة لإلعراب باحلكاية, ولكنَّها ال سبنع من إعرابو باحلركات كما بعضً 
 يُعرُب ادلفرد؛ النتقالو بالتسمية من حاؿ التثنيِة واجلمِع إىل حاؿ ادلفرد.

ومنع الرماين حكايَة الصورة يف ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر السامل, واعتلَّ لذلك بعدـ وجوِد 
الؼ اجلملة, اليت يعمل بعُضها يف بعض, فإذا مسّْي ّٔا وجَب أف عامٍل معهما, خب

رُبَكى صورهُتا, فإذا مسَّيت رجاًل: زلمٌد قائٌم, قلت: ىذا زلمٌد قائٌم, ورأيت زلمٌد قائٌم, 
 .  (ٖ)ومررت دبحمٌد قائمٌ 

وذكر الرماين وجها آخَر من إعراِب ادلثٌت ومجع ادلذكر السامل إذا مسّْي ّٔما, وىو 
                                                           

 .ٕٖٕ/ٖالكتاب  (ٔ)
 .ٖٙ/ٗضب ادلقت (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٕ, األصوؿ ٜٖٖ, اجلمل ص ٜ/ٗ, ادلقتضب ٕٖٙ/ٖينظر: الكتاب  (ٖ)
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 اإلعراُب باحلركات, وكلُّ ِقسٌم لو وجٌو سلتلف عن اآلخر:
فادلثٌتَّ يلـز األلف, ورنعل إعرابَو باحلركات على النوف, وشُننع من الصرؼ؛ لزيادِة 
األلِف والنوِف, ألنو على منزلة عثماَف وزعفراَف, حنو: ىذا رجالُف, ورأيت رجالُف, 

 ومررت برجالُف.
أللَف ىي أفَّ األلَف أخفُّ من الياء, وليس يف الكالـ يف والعلة يف إلزاـ ادلثٌتَّ ا

, وىذه (ٔ)آخِر االسم ياٌء ونوٌف زائدتاف وقبل الياء فتحة, واحلمُل على عثماَف وزعفرافَ 
 علٌَّة مركَّبٌة من ثالِث علٍل يف إلزاـ ادلثٌتَّ األلَف إذا أُعِرب باحلركات. 

اؿ: ىذه البحريُن, ودخلت وجاءت )البحرين( على خالؼ القياس, حيث يُق
 .   (ٕ)البحريَن, ومنهم من يقوؿ: ىذه البحراف على القياس

أمَّا مجع ادلذكر السامل, فيلـز الياَء, ورنعل إعرابَو باحلركات على النوف, حنو: ىذا 
 مسلمٌُت, ورأيت مسلِميًنا, ومررت دبسلِمٍُت, ومل شُننع ِمن الصَّرِؼ لعدـ وجوِد ادلانع.

 إلزاـ اجلمِع الياَء وإعراِبو باحلركات ىي احلمُل على النظَت وىو )ِغْسِلُت(.والعلة يف 
ومل يزِد الرماين يف ىذه األوجو على ما ذكره سيبويو, وادلربُّْد, وابُن السراج, 

 , وأضاؼ بعُض النحويُت وجهُت آخرين يف التسمية جبمع ادلذكر السامل:(ٖ)والزَّجاج
النوف, وتبقى النوُف مفتوحًة على كلّْ حاٍؿ, حنو: ىذه  أحدذنا: أْف يُغيػََّر ما قبلَ 

 . (٘), ورأيت ِقنَّْسرِيَن, ومررت بِقنَّْسرِيَن, وىذا الوجُو ذكره السَتايف(ٗ)ِقنَّْسُروفَ 
واآلخر: أْف يلزـَ اجلمَع الواُو, وشُننع من الصَّرِؼ للعَلميِة وِشبو الُعجمة, ويكوف 

ُف, ورأيت زيدوَف, ومررت بزيدوَف, وقاؿ ابُن عصفوٍر دبنزلة )ىاروَف(, حنو: جاء زيدو 
 .(ٙ)وابُن مالٍك والرضيُّ وأبو حيَّاف عن ىذا الوجو: شاذّّ ال يُعوَُّؿ عليو

                                                           

 .ٕٚٙ/ٖ, شرح الكافية ٗ/ٗينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٚٙ/ٖينظر: شرح الكافية  (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٕ, األصوؿ ٖٗٗ, اجلمل ص ٖٙ/ٗ, ادلقتضب ٕٖٕ/ٖالكتاب  (ٖ)
 .ٛٙٔ/ٚمعجم البلداف وىي مدينة يف بالد الشاـ قريبة من محص. ينظر:  (ٗ)
 .ٗ/ٗينظر: شرح السَتايف  (٘)
 , االرتشاؼٕٚٙ/ٕ, شرح الكافيةٙٛ/ٔ, شرح التسهيلٗٙ/ٖينظر: شرح اجلمل  (ٙ)

= 
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ويصبح حاصُل ما ذُِكر ِمن أوجو التسمية جبمع ادلذكر السامل أربعَة أوجٍو, اثناف 
 منها باحلروؼ, واآلخراف باحلركات. 

كات من ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر السامل أالَّ تتجاوز حروفُو سبعَة وشرُط ما أُعِرب باحلر 
 .(ٔ)أحرٍؼ, فإذا ذباوزىا مل يُعربا باحلركات, كما يف: مستعتباف, ومستعتبوف

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                 
= 

 .ٜٛٛص
 .ٗٗٔ/ٔ, شرح األمشوين ٕٚٙ/ٖينظر: شرح الكافية  (ٔ)
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 الباب الثاني

  العلل النحوية يف األفعال
 

 

 فصول: ثالثةوفيــه 

 . ابمب ي مو األفعالالعلل الهحوية يف  الفصل األول:

 .العلل الهحوية يف ابمعرب مو األفعال الفصل الثاني:

 .العلل الهحوية يف التعدية واللزوم  الفصل الثالث:
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 األولالفصل 

 العلل النحوية يف املبين من األفعال

 وفيه مخسة مباحث:

  علة اشتقاق الفعل من المصدر. المبحث األول:
  .جعل البناء أصالً لألفعالعلة : الثاني المبحث
  على الحركة. الفعل الماضيعلة بناء : الثالث المبحث
  .والتوكيد النسوة يونعلة بناء المضارع المتصل بن: الرابع المبحث
 علة فعلية )نِْعَم, وبِْئَس(.: الخامس المبحث
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 علة اشتقاق الفعل من املصدر

 نص المسألة:
والذي ُأِخذ منو الفعُل: اؼبصدُر؛ ألنَّو دائٌر يف صبيِع تصاريِف الفعل,  »قاؿ الرماين: 

ُؼ فيها, فاألصُل ىو اؼبصدر, كما األصُل كما تدوُر الِفضَُّة يف صبيِع الصَّْيِغ اليت ُتصرَّ 
ىو الفضَُّة, ففي )َضَرَب( معٌت الضَّْرِب, وىو يف )سيضِرُب( و)تضِرُب(, وليس يف 
الضَّْرِب معًٌت واحٍد ِمن ىذه التصاريف, فاألصُل ىو اؼبصدر, ومنو اُشتقَّ الفعُل لِلعلَِّة 

 .  (1)«اليت بيَّنا
 اعتالل الرماني:

اؼبصدَر أصٌل للفعل, والفعُل مشتقّّ من اؼبصدر, واعتلَّ لذلك  يرى الرماين أفَّ 
 بعلتُت: 

إحدامها: وجوُد لفِظ وحروِؼ اؼبصدِر يف صبيع أنواع الفعل, حنو: ضَرَب, 
سَيضِرب, َتضِرب, اْضِرب, فلفُظ اؼبصدر موجوٌد يف صبيع اشتقاقات الفعل, فدؿَّ على 

عبميع ما ُيصاغ منها, سواًء كاف إبريًقا أو خاسبًا  أنَّو أصٌل للفعل, كما أفَّ الفضََّة أصلُ 
 أو سوارًا, أو غَتىا. 

يف صبيع األفعاِؿ اؼبشتقِة  -الذي ىو اغبَدث-والعلة األخرى: وجوُد معٌت اؼبصدر 
منو, وليس معٌت أيٍّ ِمن األفعاؿ موجوًدا يف اؼبصدر نفِسو؛ ألفَّ اؼبصدَر يدؿُّ على شيٍء 

ا الفعُل فيدؿُّ على ما يف اؼبصدر وزيادة, ومها اغبدث والزماف, واحٍد وىو اغبدث, أمَّ 
 فدؿَّ ذلك على أفَّ الفعَل مشتقّّ ِمن اؼبصدر, وفرٌع عليو. 

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه اؼبسألة عن أصل االشتقاؽ, أىو اؼبصدُر أـ الفعُل؟ وىي 

                                                           

 .105-104شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص  (1)
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, وذىب فيها الرماين إىل موافقِة (1)ُتمسألٌة خالفيٌَّة مشهورٌة بُت البصريُت والكوفي
وأمَّا : »مذىِب البصريُت القائِل بأفَّ الفعَل مشتقّّ من اؼبصدر, وفرٌع عليو, قاؿ سيبويو

الفعُل فأمثلٌة ُأِخذْت ِمن لفِظ أحداِث األظباِء, وبُِنيت ِلما مضى, وِلما يكوُف ومل يقْع, 
 .(2)«وما ىو كائٌن مل ينقطعْ 

لكوف اؼبصدِر أصاًل للفعل بالعلتُت السابقتُت, ومها: وجوُد لفِظ  واعتلَّ الرماين 
الذي ىو -وحروِؼ اؼبصدر يف صبيع تصاريف الفعِل واشتقاقاتِو, وكذلك وجوُد معناه 

يف صبيع تصاريِف الفعِل, أي أفَّ الفعَل يدؿُّ على ما يدؿُّ عليو اؼبصدِر وزيادٌة,  -اغبدث
 من اؼبصدر, وفرٌع عليو. فدؿَّ ذلك على أفَّ الفعَل مشتقّّ 

غنياف عما سوامها ِمن العلل اليت تُ  العلتُت, ولعلَّو يرى بأمهما واكتفى الرماين ّٔاتُت
اُعتلَّ ّٔا يف ىذه اؼبسألة, ألفَّ ىاتُت العلتُت مها اؼبعتمد من بُت اعتالالت البصريُت يف 

وأيب الربكات ابِن األنباري, ىذه القضية, فقد اعتلَّ ّٔما كلّّ ِمن الزَّجاج, والسَتايف, 
, وجعل الرماين ىاتُت العلَّتُت دبثابة علٍَّة واحدة, وىي وجوُد لفِظ (3)والعكربي وغَتىم

اؼبصدِر ومعناه يف صبيع تصاريِف الفعل, وذلك الرتباط اللَّفِظ باؼبعٌت, كما فعل أبو 
ظَر, وأحسُن ما قيل ىي علُة أىِل النَّ : »يف كتابو اإليضاح, وقاؿ عنها يالقاسم الزجاج

 .(4)«يف ىذا, وأَدقُّو وألطَُفو
وأضاؼ بعُض البصريُت علاًل أخرى لتأكيد صحِة مذىِبهم, ومن ىذه العلل: علُة 

, وتفسَُت ىذه العلِل على (5)اؼبصطلِح, وعلُة اؼبطلِق واؼبقيَّد, وعلُة االستغناِء واالفتقار
 النحو اآليت:

                                                           

, 192, اإلنصاؼ ص 171, أسرار العربية ص 56حو ص ينظر: اإليضاح يف علل الن (1)
  . 111, ائتالؼ النصرة ص 37التبيُت ص 

 .1/12الكتاب  (2)
, 171, أسرار العربية ص 1/16, شرح السَتايف 56اإليضاح يف علل النحو ص  ينظر: (3)

 .111, ائتالؼ النصرة ص 37, التبيُت ص 192اإلنصاؼ ص 
 .59ص  ينظر: اإليضاح يف علل النحو (4)
, 193, اإلنصاؼ ص 171, أسرار العربية ص 58ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (5)

 .111, ائتالؼ النصرة ص 39التبيُت ص 
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مَّى مصدرًا, واؼبصدر ىو اؼبوضع الذي تصدر عنو أمَّا علة اؼبصطلح: وذلك أنو ُيس
  .(1)اإلبل, فلمَّا ظبّْي مصدرًا دؿَّ على أنَّو قد صدر عنو الفعل

 , وأمَّا علُة اؼبطلق واؼبقيَّد: فاؼبصدُر يدؿُّ على زماف مطلق, والفعُل على زماف معُتَّ
 .(2)فكما أفَّ اؼبطلَق أصٌل للمقيَّد, فكذلك اؼبصدُر أصٌل للفعل

وأمَّا علُة االستغناِء واالفتقار: وذلك أفَّ اؼبصدَر اسٌم, واالسُم مستغٍن عن الفعل, 
والفعُل ال بُدَّ لو من اسم, وما يكوف مفتقرًا إىل غَته وال يقـو بنفسو, أوىل بأْف يكوف 

 .(3)فرًعا فبَّا ال يكوف مفتقرًا إىل غَته
ل, وفرٌع عليو, واعتلُّوا ؼبا ذىبوا وذىب الكوفيوف إىل أفَّ اؼبصدَر مشتقّّ من الفع 

ِة ِعللٍ   : (4)إليو ِبعدَّ
منها: أفَّ اؼبصدَر يِصحُّ لصحة الفعل, ويعتلُّ العتاللو, حنو: قاـو ِقواًما, حيث 
صحَّ اؼبصدُر لصحِة الفعل, وقاـ قياًما, اعتلَّ اؼبصدر العتالؿ الفعل, فلمَّا صحَّ اؼبصدُر 

 .(5)دؿَّ على أنَّو فرٌع عليولصحة الفعل, واعتلَّ العتاللو 
وِمن علِلهم أيًضا: أفَّ الفعَل يعمل يف اؼبصدر, حنو: ضربت ضربًا, فتنِصب )ضربًا( 
بػ)ضربُت(, فوجب أف يكوف اؼبصدُر فرًعا على الفعل؛ ألفَّ رتبَة العامِل قبل رتبِة 

 .(6)اؼبعموؿ

                                                           

, 193, اإلنصاؼ ص 171, أسرار العربية ص 58اإليضاح يف علل النحو ص ينظر:  (1)
 .111, ائتالؼ النصرة ص 39التبيُت ص 

, ائتالؼ النصرة ص 39, التبيُت ص 193نصاؼ ص , اإل171ينظر: أسرار العربية ص  (2)
111. 

 .194, اإلنصاؼ ص 172, أسرار العربية ص 1/16ينظر: شرح السَتايف  (3)
, 192, اإلنصاؼ ص 173, أسرار العربية ص 56ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (4)

 .1/28, شرح اعبمل البن عصفور 111, ائتالؼ النصرة ص 37التبيُت ص 
 : اؼبراجع السابقة.ينظر (5)
, شرح اعبمل البن 42, التبيُت ص 192, اإلنصاؼ ص 173ينظر: أسرار العربية ص  (6)

 .1/28عصفور 
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ك أفَّ رتبة اؼبؤكَّد قبل وِمن علِلهم كذلك: أفَّ اؼبصدَر يُذكر تأكيًدا للفعل, وال ش
 .(1)رتبِة اؼبؤكّْد, فدؿَّ على أفَّ الفعَل أصٌل, واؼبصدَر مشتقّّ منو, وفرٌع عليو

وِمن اعتالالهتم أيًضا: أفَّ اؼبصدَر ال يُتصوَُّر معناه, ما مل يكن فعَل فاعٍل, والفاعُل 
بو اؼبصدر أصاًل  ُوِضع لو )فَػَعَل(, و)يَػْفَعُل(, فينبغي أف يكوف الفعُل الذي يُعرؼ

 .(2)للمصدر
وفبَّا اعتلَّ بو الكوفيوف كذلك: أنو يُوَجد أفعاٌؿ ال مصادَر ؽبا, حنو: )نِعَم(, 
و)بِئَس(, و)عسى(, و)ليس(, فلو كاف الفعُل فرًعا عن اؼبصدر َلما خَلت ىذه األفعاُؿ 

 . (3)من مصادرىا, الستحالِة وجوِد الفرِع من غَت أصل
على علة اؼبصطلح اليت اعتلَّ ّٔا البصريوف بأنَّو ليس اؼبراُد بتسمية  وردَّ الكوفيوف    

اؼبصدر ّٔذا االسم صدوَر الفعِل عنو, وإمنا اؼبراُد أنو مصدوٌر عن الفعل, كما قالوا: 
 . (4))َمرَْكٌب فَارٌِه(, و)َمْشَرٌب َعْذٌب(, أي مركوٌب فارٌه, ومشروٌب عذبٌ 

 كوفيُت, بعدة أجوبة, وأبرز ىذه األجوبة:اعتالالت ال نوأجاب البصريوف ع  
 علة الصّْحِة واالعتالؿ: نجوأّم ع

 حيث أجابوا عن ىذه العلة من ثالثة أوجو: 
الوجو األوؿ: أفَّ اؼبصدَر الذي ال علَة فيو وال زيادة, ال يأيت إال صحيًحا, حنو: 

منا وقع يف أصوؿ اؼبصادر, , والكالـُ إةضربُتو ضربًا, وإمنا يأيت معتالِّ ما كانت فيو الزياد
 .(5)ال يف فروعها

ا صحَّ اؼبصدُر لصحَّة الفعل, واعتلَّ العتاللو, طلًبا للتشاكل,  الوجو الثاين: إمنَّ

                                                           

, شرح اعبمل البن 42, التبيُت ص 192, اإلنصاؼ ص 173أسرار العربية ص ينظر:  (1)
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ليجري الباُب على َسنن واحد, لئالَّ زبتلف طرُؽ تصاريف الكلمة, وىذا ال يدؿُّ على 
 .(1)األصلية والفرعية

يوجبو التصريف, وثِقُل اغبروؼ, وباُب ذلك  الوجو الثالث: أفَّ االعتالَؿ شيءٌ 
األفعاُؿ, ألفَّ صيَغها زبتلف باختالؼ معانيها, فػ)قاـ( مثاًل: أصلو: )قَػَوـَ(, فأُبِدلت 
الواُو ألًفا لتحرُِّكها, فإذا ذكْرَت اؼبصدَر من ذلك كانت العلُة اؼبوجبُة للتغيَت قائمًة يف 

 .(2)اؼبصدر وىو الثقل
 لة عمل الفعل يف اؼبصدر: ع نأمَّا اعبواب ع

فهو أنَّو لو كاف عمل الفعل يف اؼبصدر يقتضي بأف يكوف أصاًل لو, لكانت 
اغبروؼ واألفعاؿ أصاًل لألظباء, وذلك ألفَّ اغبروَؼ واألفعاَؿ تعمل يف األظباء, وال 

 . (3)خالَؼ يف أمها ليست أصاًل لألظباء, فكذلك ىهنا
 باؼبصدر: علة تأكيد الفعل نوأمَّا اعبواب ع

ىو أفَّ ىذه العلة تبطل بنحو قوؽبم: جاء زيٌد زيٌد, فإف )زيٌد( الثاين يكوف توكيًدا 
لألوؿ, وليس مشتقِّا من األوؿ, وال فرًعا عليو, فدؿَّ على أفَّ التوكيد ال يدؿُّ على 

 .(4)األصالة والفرعية
 فعَل فاعٍل:علة أفَّ اؼبصدَر ال يُتصوَّر معناه, ما مل يكن  نأمَّا اعبواب ع

فهو أفَّ القوؿ ّٔذه العلة باطل؛ ألفَّ الفعَل يف اغبقيقة ما يدؿ عليو اؼبصدر, حنو: 
الضرب والقتل, وما يسمَّى فعاًل ِمن )فَػَعَل( و)يَػْفَعُل(, إمنا ىو إخبار بوقوع ذلك الفعل 

, ومن احملاؿ اإلخبار بوقوع شيٍء قبل تسميتو  .(5)يف زماف معُتَّ
 علة وجود أفعاٍؿ ال مصادَر ؽبا: نعأمَّا اعبواُب 
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 فهذه العلُة مردودٌة بأمرين:
أحدمها: أفَّ العرَب قد تستعمل الفرَع, وتًتؾ األصل, حنو: )طَت عباِدْيد(, أي 
 متفرقة, فاستعلت لفَظ اعبمع الذي ىو فرع, ومل يستعملوا لفظ الواحد الذي ىو أصل.

وذلك أنو كما ُوجد أفعاٌؿ ال مصادَر ؽبا, واآلخر: أفَّ ىذه العلَة مردودٌة باؼبعارضة, 
فكذلك يوجد مصادُر ال أفعاَؿ ؽبا, حنو: وحيو, وويلو, وأىاًل, وسهاًل, والرجولة, 
واألبوَّة, واألمومة, فهذه كلُّها مصادُر مل ُتستعمل أفعاؽُبا, وإذا ربقَّقت اؼبعارضة بُطل 

 .(1)االستدالؿ
تسميَة اؼبصدر ّٔذا االسم اؼبراُد منها اؼبفعوؿ,  وأمَّا اعبواُب على ردّْ الكوفيُت بأفَّ 

 يبطل من وجهُت: ىذا القوؿَ , فهو أفَّ وليس اؼبوضع
أحدمها: أفَّ األلفاظ إذا أمكن ضبُلها على ظاىرىا, فال جيوز العدوُؿ ّٔا عنو, 
والظاىر يوجب أْف يكوَف اؼبصدُر للموضع وليس للمفعوؿ, فوجب ضبُلو 

 .(2)عليو
قوؽَبم: )َمرَْكٌب فارٌِه(, و)َمْشَرٌب َعْذٌب(, جيوز أف يكوف اؼبراد بو:  والثاين: أفَّ 

موضُع الركوب, وموضع الشُّرب, وُنسب إىل الفراىة والعذوبة للمجاورة,  
كما يُقاؿ: جرى النَّهُر, والنَّهُر ال جيري, وإمنا جيري اؼباء فيو, ومنو قوؽبم: 

لكونو فيو, وكذلك قالوا: يوـٌ فاجٌر, ليٌل نائٌم, أضافوا النَّوـَ إىل الليل؛ 
فأضافوا الفجوَر إليو؛ ألنو وقع فيو, والشواىد على ىذا النحو أكثُر ِمن 
أْف رُبصى, فدؿَّ على أف اؼبراد بو موضع الركوب, وموضع الشرب, 

 .(3)وُنسب إىل الفراىة والعذوبة للمجاورة
, وليس أحُدمها مشتقِّا من وِمن النحويُت من ذىب إىل أفَّ الفعَل واؼبصدَر أصالف

, وىو مردوٌد بعلل (4)اآلخر, وَنسَب األزىري والسيوطي ىذا الرأَي إىل ابن طلحة
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 البصريُت.  
اعتالالت, يًتجَّح يل أفَّ الصواَب و مناقشِة ما ورد يف ىذه اؼبسألة من أقواٍؿ وبعد 

ن اؼبصدر وفرع عليو, ما ذىب إليو البصريوف, واختاره الرماين, وىو أفَّ الفعَل مشتقّّ م
وذلك لقوّْة اعتالالهتم, وضعِف اعتالالت الكوفيُت, وألفَّ ُكلَّ علٍة من علِل البصريُت 
والرماين يف ىذه اؼبسألة تُػَعدُّ علًة معتربة, ال جيأّها أيّّ ِمن ِعلل الكوفيُت, وال تدحُضها 

اليت بيػََّنْت فساَد أجوبُتهم, خبالؼ علل الكوفيُت, فهي مردودٌة بأجوبِة البصريُت, 
 االعتالؿ ّٔا, وكلُّ ذلك على النَّحو الذي تقدَّـ. 
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  :املبحث الثاني:املبحث الثاني  

  للاافعفعألألأصاًل لأصاًل لبناء بناء الال  جعلجعل  علةعلة

 نص المسألة:
وُبٍِت الفعُل غَُت اؼبضارِع على أصِل ما جيُب لألفعاؿ, إذ كلُّ فعٍل : »قاؿ الرماين

بأنَّو ال يدؿُّ على اؼبعاين اؼبختلفة إالَّ بالصّْيغ  فأصُلو البناُء؛ لالستغناِء عن اإلعراِب فيو؛
اؼبختلفة, فأمَّا االسُم فيستحقُّ اإلعراَب؛ ألنَّو يدؿُّ على اؼبعاين اؼبختلفِة بصيغٍة واحدٍة, 

 .(1)«إذ تارًة يكوف فاعاًل, وتارًة مفعواًل, وتارًة مضافًا
 اعتالل الرماني:
بناُء, وأفَّ الفعَل اؼباضي وفعَل األمِر بُنيا على أفَّ األصَل يف األفعاؿ اليرى الرماين 

ـُ االفتقار إليو, ألنَّو  ىذا األصل, والعلُة يف بنائهما ىي االستغناُء عن اإلعراب, وعد
بإزاء كلّْ معًٌت من معانيو صيغٌة تدؿُّ عليو, حنو: )َضَرَب(, و)اْضِرْب(, حيث دؿَّ الفعُل 

معٌت األمر بصيغٍة أخرى, خبالؼ االسم الذي على معٌت اؼباضي بصيغٍة, ودؿَّ على 
يدؿُّ على اؼبعاين اؼبختلفة بصيغٍة واحدة, حيث يكوف تارًة فاعاًل, وتارًة مفعواًل, وتارًة 

 مضافًا, فيفتقر إىل اإلعراب للتَّمييز بُت ىذه اؼبعاين.
 المناقشة والموازنة:

لذلك بعلة االستغناِء, فالفعُل  ذىب الرماين إىل أفَّ األصَل يف األفعاؿ البناُء, واعتلَّ 
غَُت ؿبتاٍج لإلعراب, لعَدـِ دخوؿ اؼبعاين اؼبختلفة على الصّْيغِة الواحدة, فداللُتو على 
اؼبعاين إمنا تكوف بصيٍغ ـبتلفٍة كما تقدَّـ, فال حاجَة لإلعراب فيو, ألفَّ الغرَض ِمن 

ل على الصّْيغة الواحدة, وىذا ال اإلعراب إمنا ىو التمييُز بُت اؼبعاين اؼبختلفة اليت تدخ
 يكوف إالَّ يف االظباء.

فالعلة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين ىي علُة االستغناء, وىي العلة اليت اعتلَّ ّٔا 
, حيث ذىبوا إىل أفَّ البناَء أصٌل يف األفعاؿ واغبروؼ, واإلعراَب أصٌل يف (2)البصريوف

                                                           

 . 117الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص شرح  (1)
, أسرار 28, شرح السَتايف ص 260, اعبمل ص 77ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (2)

= 
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ا إىل أفَّ اإلعراَب أصٌل يف األفعاؿ كما , فذىبو (1)األظباء, وخالفهم يف ذلك الكوفيوف
ىو أصٌل يف األظباء, واعتلُّوا بالعلَّة نفِسها اليت اعتلَّ ّٔا البصريوف يف إعراب األظباء, 
ا زبتلُف معانيها,   وىي أفَّ األفعاَؿ تفتقر إىل اإلعراب كما تفتقر إليو األظباء, وذلك ألمهَّ

ومستقبلًة, وموجبًة ومنفيًة, وؾباَزى ّٔا, كما زبتلف معاين األظباء, فتكوف ماضيًة 
ومأمورًا ّٔا, ومنهيِّا عنها, وتكوف للمخاَطب واؼبتكلّْم والغائِب, والذَّكر واألُنثى, 
فاختالُؼ ىذه اؼبعاين يف األفعاؿ يوجب إعرأَّا, كما أوجَبو اختالُؼ اؼبعاين يف 

 .(2)األظباء
إذا قلت: ال تأكِل السَّمَك وتشرب  وفبَّا يدؿُّ على حاجِة األفعاؿ لإلعراب أنك

اللَّنَب, وحذفت اإلعراب, مل يُعلم ىل مهيت عنهما على كلّْ حاؿ, أو عن اعبمع 
 .؟(3)بينهما, أو عن أحدمها وأحبت اآلخر

وكذلك إذا قلت: لِتضرب زيًدا, وُتسقط اإلعراب, ال يُعلم ىل الالـُ الـُ )كي(, 
رب زيًدا, وُتسقط اإلعراب, ال يُعلم ىل )ال( أو الـُ األمر؟ وكذلك إذا قلت: ال تض

 .(4)للنهي أو للنفي؟ فاللَّبُس يف ىذه األمثلة موجوٌد, وال يزيُلو إال اإلعراب
يف كتابو اإليضاح يف ِعلل النحو ردَّ البصريُت على اعتالؿ  يونقل الزَّجاج

, ألنَّو إمنا زبتلف إفَّ اختالَؼ معاين األفعاؿ إمنا ىو لغَتىا ال ؽَبا: »الكوفيُت, فقاؿ
معانيها لألظباء اليت تعمل فيها, فهو الذي ذكرناه بعينو من اختالؼ اؼبعاين اؼبعتورة 

ظبية وال يتغَتَّ لألظباء, أال ترى أنَّا مل نقل إفَّ االسَم خيتلف معناه يف ذاتو ليتغيػََّر عن اال
َف فاعلًة مرًَّة ومفعولًة أخرى, اؼبسمَّى بو, وإمنا اختالُؼ اؼبعاين الداخلِة عليها ىو أْف تكو 

                                                                 
= 

, شرح اعبمل البن عصفور 7/61, شرح اؼبفصل 48, التبيُت ص 25-24العربية ص 
2/476. 

, 2/476فور , شرح اعبمل البن عص48, التبيُت ص 77ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (1)
 .1/57, اؽبمع 2/188, األشباه والنظائر 1/52شرح الكافية 

 .81ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (2)
 .1/57, اؽبمع 2/476, شرح اعبمل البن عصفور 49ينظر: التبيُت ص  (3)
 .2/476ينظر: شرح اعبمل البن عصفور  (4)
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وتكوف مأمورًة مرًَّة, ومنهيًة أخرى, وتكوف ـبربًة مرًَّة, ـبربًا عنها, وموجًبا ؽبا الفعل, 
 .(1)«ومنفًيا عنها, فهذا بعينو ىو الذي ِمن أجلو وجب لألظباء اإلعراب
عليو بأنو ديكن إزالُتو أمَّا اللَّبس الذي اعتلَّ بو الكوفيوف يف األمثلة السابقة, فقد ُردَّ 

دوَف اغباجة إىل اإلعراب, ففي اؼبثاؿ األوؿ: ال تأكِل السَّمَك وتشرب اللَّنب, فإفَّ 
النصَب يف الثاين على إضماِر )أْف(, واعبزـَ على إرادة )ال(, والرفُع على القطع, فلو 

 .(2)أُظِهرت العوامل لزاؿ اللَّبس, ومل حيتج إىل اإلعراب
لثاين: لِتضرب زيًدا, فليس فيو لَبٌس؛ ألفَّ األمَر ال يقع إالَّ يف صدر أمَّا اؼبثاؿ ا

 .(3)الكالـ, والـ )كي( ال تقع إال بعد تقدُّـِ كالـٍ عليها, حنو: جئت لِتضربَ 
وأمَّا اؼبثاؿ الثالث: ال تضرب زيًدا, فإنو لو ُحذؼ اإلعراُب مل يلتبس؛ ألفَّ للنفي 

ن(, و)مل(, و)ما(, فكاف يُؤَتى بواحٍد من ىذه اغبروؼ حروفًا ُأخَر غَت )ال(, مثل: )ل
 .   (4)ويُزاؿ اللَّبس

, وإمنا اػبالؼ بينهما (5)وال خالَؼ بُت البصريُت والكوفيُت يف بناء الفعل اؼباضي 
يف إعراب اؼبضارع, ىل إعرابُو باألصالة كما يقوؿ الكوفيوف, أو كما قاؿ البصريوف لعلٍَّة 

؟ وكذلك فعُل األمر, أىو مبٍتّّ على مذىب (6)ىو البناء أخرجتو عن أصلو الذي
 .؟(7)البصريُت أـ ُمعَرٌب كما يقوؿ الكوفيوف

فأمَّا الفعُل اؼبضارع فقد ذىب البصريوف إىل أفَّ األصَل فيو البناء, وإمنا أُعِرب لعلٍَّة 
                                                           

 .81اإليضاح يف علل النحو ص  (1)
 .1/57, اؽبمع 2/476بن عصفور ينظر: شرح اعبمل ال (2)
 .2/476ينظر: شرح اعبمل البن عصفور  (3)
 اؼبرجع السابق. (4)
 .1/113, شرح األمشوين 1/50ينظر: التصريح  (5)
, 4/476, شرح اعبمل البن عصفور 49, التبيُت ص 77ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (6)

 .1/57, اؽبمع 4/476
, شرح اؼبفصل 72, التبيُت ص 414إلنصاؼ ص , ا2/355ينظر: أمايل ابن الشجري  (7)

 .1/113, شرح األمشوين 1/50, التصريح 125, ائتالؼ النصرة ص 7/61
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لعلٍة وكلُّ فعٍل رأيتو معربًا فقد خرج عن أصلو : »أخرجتو عن أصلو, قاؿ الزَّجاجي
 .    (1)«غبقتو, فسبيُلك أْف تسأَؿ عن تلك العلِة حىت تعرَفها

وىذه العلُة اليت أخرجتو عن أصلو ىي مشأُّتو لالسم بوجود حرؼ اؼبضارعة فيو, 
وؽبذا ظبّْي مضارًعا, واؼبضارعُة ىي اؼبشأّة, ولقوَِّة ىذه اؼبشأّة وتعدُِّد أوجِهها أُعِطي 

, ومشأُّة الفعل اؼبضارع باالسم (2)صّْ األظباء وىي اإلعرابالفعُل اؼبضارُع إحدى خوا
 من طبسِة أوجٍو:

الوجو األوؿ: أنَّو يكوف شائًعا فيتخصَّص, كما أفَّ االسَم يكوف شائًعا فيتخصَّص, 
وذلك حنو: )يقوـُ( حيث يصلح للحاؿ واالستقباؿ, فإذا دخَلت عليو السُّْت أو 

)رجاًل( اسٌم شائٌع يصلح لكلّْ الرجاؿ, فإذا  )سوؼ( اختصَّ باالستقباؿ, كما أفَّ 
دخَلت عليو )أؿ( التعريف اختصَّ برجٍل بعينو, فلمَّا اختصَّ الفعُل بعد شياعو, كما 

 . (3)اختصَّ االسم بعد شياعو, شأَّو من ىذا الوجو
 الوجو الثاين: أنَّو يدخل عليو الـُ االبتداء كما تدخل على االسم, فتقوؿ: إفَّ زيًدا

لَيقوـُ, كما تقوؿ: إفَّ زيًدا َلقائٌم, والـُ االبتداء من خصائص األظباء, ودخوؽُبا على 
 .(4)الفعل اؼبضارع يدؿُّ على مشأٍّة بينهما

الوجو الثالث: أفَّ الفعَل اؼبضارع يشًتؾ فيو اغباُؿ واالستقباؿ, فأشبو األظباَء 
 .(5)على عُِت اؼباء, وعلى غَت ذلكاؼبشًتكَة, كالعُت, إذ ُتطلق على العُت الباصرِة, و 

الوجو الرابع: أفَّ الفعَل اؼبضارَع يكوف صفًة كما يكوف االسُم صفًة, فتقوؿ: مررُت 
                                                           

 .261اعبمل ص  (1)
, شرح السَتايف 77, اإليضاح يف علل النحو ص 1/50, األصوؿ 2/1ينظر: اؼبقتضب  (2)

 . 24, أسرار العربية ص 2/355, أمايل ابن الشجري 1/27
, أسرار العربية ص 2/355, أمايل ابن الشجري 1/27, شرح السَتايف 2/2قتضب ينظر: اؼب (3)

 .25ص 
, أمايل 1/28شرح السَتايف , 2/2بتصرؼ يسَت, وينظر: اؼبقتضب  25 أسرار العربية ص( 4)

 .2/355ابن الشجري 
 .27ينظر: أسرار العربية ص  (5)
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 .(1)برجٍل يضرُب, كما تقوؿ: مررُت برجل ضارٍب, فقد قاـ )يضرُب( مقاـ )ضارب(
نو, الوجو اػبامس: أفَّ الفعَل اؼبضارَع جيري على اسم الفاعل, يف حركاتو وسكو 

فػ)يضرُب( على وزف )ضارب(, يف حركاتو وسكونو, وؽبذا يعمل اسُم الفاعل عمل 
 .(2)الفعل

فلمَّا أشبَو الفعُل اؼبضارُع االسَم من ىذه األوجو استحقَّ اإلعراب دوَف غَتِه من 
 األفعاؿ.

ويرى ابُن مالك أفَّ مشأَّة فعِل اؼبضارع لالسم يف تعاقب اؼبعاين الداخلة عليو ىي 
علُة اؼبعتربُة يف إعرابو, وأفَّ ما ذكَره النحويوف من أوجو الشبو السابقة دبعزٍؿ عمَّا ِجيَء ال

باإلعراب ألجلو, وألفَّ يف الفعل اؼباضي من مشأّة االسم ما يقاوـُ اؼبشأَّة اؼبعزوََّة 
)قد(  للمضارع, ومن ذلك: شبُهو يف اإلّٔاـ, من حيث بُػْعِد اؼباضي وقُرِبو إذا ذبرَّد ِمن

 ني ٱُّٱ ـ بعد )لو( كما يف قولو تعاىل:أو اقًتف ّٔا, وكذلك مشأُّتو لالسم يف دخوؿ الالَّ 
, (4)َّ هت مت خت ٱُّٱ, وقولو تعاىل:(3)َّجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

وكذلك مشأّتو لالسم يف اتصاؿ تاِء التأنيِث بآخره كما يتصل بآخِر االسم, وكذلك 
 .   (5)هما, حنو: طََلَب طلًبا, وَفرَِح فهو َفرِحٌ مشأُّة اؼباضي للمصدر والصّْفة يف بنائ

أمَّا الكوفيوف فَتوف أفَّ إعراَب الفعِل اؼبضارِع مستحقّّ لو يف األصل, وليس ؿبمواًل 
على االسم, واعتلُّوا بدخوؿ اؼبعاين اؼبختلفة عليها, وذلك لوقوِعها على األوقات 

, على الطويلة اؼبتَّصلِة اؼبدَّة, حنو: يقـو زيٌد, حي تمُل معٌت: قائم, وتأويل: سوؼ يقـو
االستقباؿ, فحصل بذلك مشأُّتو لالسم يف اختالؼ اؼبعاين الداخلة عليو, وكذلك يف 
مالزمة الفعِل للفاعل, حنو: فالٌف يطيُع اهلل, فأمكَن أْف يقع )يطيع( على زماٍف متصل, 

يلـز اؼبسمَّى وال يزوؿ  ال ينقضي إال بانقضاء الفاعل, فهو من ىذه اعبهة كاالسم الذي
                                                           

 .27, أسرار العربية ص 1/28ينظر: شرح السَتايف  (1)
 .27نظر: أسرار العربية ص ي (2)
 .103قرة اآلية بسورة ال (3)
 .23سورة األنفاؿ اآلية  (4)
 .1/34ينظر: شرح التسهيل  (5)
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 .(1)عنو, فكاف مستحقِّا لإلعراب من ىذه اعبهة, كما تستحقُّو األظباء
عتالِؿ البصريُت فالكوفيوف اعتلُّوا الستحقاؽ الفعل اؼبضارع لإلعراب دبثل ا

م مل جيدوا مفرِّا من تشبيو الفعل اؼبضارع باالسم يف االستحقاؽ االسم  إلعراب, إال أمهَّ
ين اؼبختلفة على الصيغة الواحدة, وىذا ىو ردُّ البصريُت عليهم, بأفَّ إعراَب دخوؿ اؼبعا

الرَُّد على َمن احتجَّ ّٔذا : »الفعل اؼبضارع إمنا ىو حبقّْ الشَّبو ال حبقّْ األصل, قاؿ الزجاج
الفصل: يقاؿ لو: إمنا أنكرنا عليك قوَلك: إفَّ األفعاَؿ مستحقٌَّة لإلعراب يف األصل كما 

قَّت األظباُء, وإمنا َجعلَت أنت معتمَدؾ على أفَّ األفعاَؿ إمنا أُعرِبت ألمها استح
ضارعت األظباَء, وىذا بعيِنو قولُنا إفَّ األفعاَؿ اؼبستقبلَة ضارَعت األظباَء فاستحقَّت 

ا يف األصِل مستحقَُّة اإلعراِب قبَل اؼبضارعة  .(2)«اإلعراَب لذلك, ال ألمهَّ
مواجو حنو: )ُقْم(, و)اْضِرْب(, فذىب الكوفيوف إىل أنَّو ُمعرٌب أمَّا فعُل األمر لل

ـُ زبفيًفا, وتبعها حرُؼ اؼبضارعة, وما ُحذؼ  ؾبزوـٌ بالـِ األمِر مضمرٍة, وإمنا ُحذفت الالَّ
 .(3)للتخفيف فهو يف حكم اؼبلفوِظ بو, والتقدير يف )ُقْم( و)اْضِرْب(: لِتَػُقْم, ولَِتْضِربْ 

 بثالث علل: واعتلَّ الكوفيوف
العلة األوىل: علُة أصل, فاألصل يف األمر للمواَجِو يف حنو )افػَْعْل(: )لِتَػْفَعْل(, كما 

 .(4)يقاؿ للمتكلّْم: )لِنَػْفَعْل(, وللغائب )لِيَػْفَعْل(
  ام يل ىل مل يكّٰ, ومنو قولُو تعاىل: (5)والعلة الثانية: علُة ظباع  

                                                           

 .1/66, اؽبمع 80ينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (1)
 .80اإليضاح يف علل النحو ص  (2)
التبيُت  ,414, اإلنصاؼ ص 318, أسرار العربية ص 2/355ينظر: أمايل ابن الشجري  (3)

, شرح األمشوين 1/50, التصريح 125, ائتالؼ النصرة ص 7/61, شرح اؼبفصل 72ص 
1/113. 

, 318, أسرار العربية ص 2/355, أمايل ابن الشجري 1/469معاين القرآف للفراء ينظر:  (4)
 . 7/61, شرح اؼبفصل 72, التبيُت ص 414اإلنصاؼ ص 

, 318, أسرار العربية ص 2/355يل ابن الشجري , أما1/469معاين القرآف للفراء ينظر:  (5)
 .7/61, شرح اؼبفصل 72, التبيُت ص 414اإلنصاؼ ص 
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لَِتأُخُذوا )): دبا رووه عن النيب , وكذلك (2), يف قراءة َمن قرأ بالتاء(1)ِّمم
   .(4)((وْلتَ ُزرُُّه وَلو ِبَشوَكة  )): , ودبا ُرِوي عنو (3)((َمَصافَُّكم

والعلة الثالثة: علُة اغبذؼ, وذلك أفَّ الماِت األفعاؿ اؼبعتلَّة, يف حنو: )يرمي(,  
, حنو: لِيَػرْ  , ولِيَػْغُز, و)يغزو(, و)خيشى(, رُبذؼ يف األمر, كما رُبذؼ يف آّزـو ـِ

 .(5)ولَِيْخَش, والبناُء ال يُوجب حذفًا
 :(6)وحاصُل مذىِب الكوفيُت يف فعل األمر يتلخَّص يف ثالثة أمور

 األمر األوؿ: أفَّ فعَل األمِر معرٌب على األصل يف األفعاؿ.
 واألمر الثاين: أنو جيوز إضماُر الـِ األمِر, وإبقاُء عمِلو.

ٌة مقتطَعٌة من اؼبضارع. واألمر الثالث: أفَّ فعلَ   األمِر صيغٌة مغَتَّ
أمَّا البصريوف فذىبوا إىل أف فعل األمر مبٍت على ما جيـز بو مضارعو, فإف كاف 
صحيح اآلخر بٍت على السكوف, حنو: قْم, واضرْب, وإف كاف معتلَّ اآلخر ُبٍت على 

, وادُع, واخَش.  حذؼ حرؼ العلة, حنو: ارـِ
 م ببناء فعل األمر بثالث علل:واعتلَّ البصريوف لقوؽب

                                                           

 .58سورة يونس اآلية  (1)
وىي قراءة عثماف بن عفاف وأيب بن كعب, وأنس بن مالك, واغبسن البصري وغَتىم. ينظر:  (2)

 . 5/170, البحر احمليط 333, حجة القراءات ص 2/285النشر 
ليس لو أصل يف كتب الصحاح والسنن, وىو من مرويات النحاة  ديث ّٔذا اللفظاغب (3)

, 208, اعبمل ص 8/354, تفسَت القرطيب 1/470واؼبفسرين. ينظر: معاين القرآف للفراء 
, وينظر تعليق الدكتور ؿبمود الطناحي يف ربقيقو 5/170, البحر احمليط 415اإلنصاؼ ص 

  .355( ص 1أمايل ابن الشجري, حاشية )
يزرُُّه ولو ))))الرواية يف ىذا اغبديث بغَت ىذا اللفظ, ففي صحيح البخاري )كتاب الصالة(:  (4)

, ويف سنن ((((وُزْرُه عليك ولو بشوكةٍ ))))(: 765, ويف سنن النسائي )كتاب القبلة( برقم )((((بشوكةٍ 
 .((((واْزُرْرُه ولو بشوكةٍ ))))(: 632أيب داود )كتاب الصالة( برقم )

 .1/51, التصريح 7/61, شرح اؼبفصل 319سرار العربية ص ينظر: أ (5)
 .2/188ينظر: األشباه والنظائر  (6)
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العلة األوىل: علُة أصل, وىي أفَّ األصَل يف األفعاؿ البناُء, وذلك لعدـ افتقارِىا 
لإلعراب كما تقدَّـ, وإمنا أُعرب من األفعاِؿ ما شابو األظباَء, وال مشأَّة بُت فعِل األمِر 

 . (1)واألظباِء, فكاف مبنيِّا على أصلو
أظباَء األفعاؿ حنو: نَزاِؿ, وَتراِؾ, وَحذاِر, إمنا بُنيت ألمها ناَبت  والعلة الثانية: أفَّ 

عن فعل األمر, انزِْؿ, واتُرْؾ, واحَذْر, فلو مل يكن فعُل األمر مبنيَّا َلما ُبٍت ما ناَب 
 .(2)منابَو

 والعلة الثالثة: أفَّ عوامَل األفعاؿ ضعيفٌة, فال جيوز حذُفها وإعماؽُبا, كما مل جُيْز يف
)مل( و)لن( ونظائرمها, وكذلك فإفَّ اعبزـَ يف الفعل نظَُت اعبرّْ يف االسم, فحرُؼ اعبرّْ 
, كما أفَّ االسَم أقوى من الفعل, وحرُؼ اعبرّْ ال يسوغ إعمالُو  أقوى ِمن حرؼ اعبـز

 .(3)مقدَّرًا, إالَّ على سبيل الشُّذوذ, وإذا امتنع ىذا يف القويّْ فامتناُعو يف الضَّعيف أوىَل 
 وردَّ البصريوف على اعتالالت الكوفيُت باألجوبة التالية:

أفَّ قوَؿ الكوفيُت أفَّ األصَل يف )افعل(: لِتَػْفَعْل, كما يف: لِيَػْفَعْل للغائب, يقتضي 
 عدـَ جواِز حذِؼ الالَـّ منو, كما ال جيوز يف الغائب.

ـ من صبيع األفعاؿ  وأمَّا اعتالؽُبم للحذؼ بكثرِة االستعماؿ فهذا يفُسد حبذؼِ  الالَّ
اليت يكثر استعماؽبا, واليت تقلُّ يف االستعماؿ, ولو كاف األمر كما قالوا لوجب أْف 
خيتصَّ اغبذؼ دبا كثُر استعمالُو, دوف ما يقلُّ استعمالُو, حنو قوؽبم يف: مل يكن, مل 

, ويف مل يُهْن: مل يُك, فحذفوا النُّوَف لكثرِة االستعماؿ, ومل يقولوا يف مل يُصْن: مل يصُ 
 يُو؛ ألنو مل يكثر استعمالو.

ولو ُقدّْر أفَّ األصَل فيو ما ذكرمت فمعناه أنَّو قد تضمَّن معٌت اغبرؼ, وإذا تضمَّن 

                                                           

, 421, اإلنصاؼ ص 320, أسرار العربية ص 1/39, شرح السَتايف 2/3ينظر: اؼبقتضب  (1)
 .126, ائتالؼ النصرة ص 7/61, شرح اؼبفصل 72التبيُت ص 

 اؼبراجع السابقة. (2)
, شرح 7/61, شرح اؼبفصل 2/355, أمايل ابن الشجري 1/40يف ينظر: شرح السَتا (3)

 .1/496اعبزولية للشلوبُت 
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 .(1)معٌت اغبرؼ وجب أف يكوف مبنيِّا
أمَّا اعبواُب على علِة السماِع يف قولو تعاىل: )فبذلك فليفرحوا ىو خَت فبا 

, ((لَِتأُخُذوا َمَصافَُّكم)): وكذلك دبا ُروي عن النيب من قرأ بالتاء, جيمعوف(, يف قراءة 
اإلعراَب إمنا دخل ىذه األفعاَؿ لوجوِد  , فإفَّ ((وْلتَ ُزرُُّه وَلو ِبَشوَكة  ))ودبا ُروي عنو أيًضا: 

حرِؼ اؼبضارعة, وإذا ُحذؼ حرُؼ اؼبضارعة زالت علُة اإلعراب, فإذا زالت العلُة زاَؿ 
 .(2)فوجب أالَّ يكوف فعُل األمر إالَّ  مبنيِّا حكُمها,

(, و)اخَش(: فهو  وأمَّا اعبواُب على علِة حذِؼ حرؼ العلة من حنو: )اغُز(, و)ارـِ
, ضباًل للفعل اؼبعتلّْ على  أفَّ ىذه األحرؼ إمنا ُحذفت للبناء ال لإلعراب واعبـز

و, فكما أفَّ اغبركات الصحيح, ألفَّ ىذه األحرَؼ جرت ؾبَرى اغبركات, لشبِهها ب
, فلما وجب حذؼ ىذه األحرؼ  , فكذلك ىذه األحرُؼ رُبذؼ للجـز رُبذؼ للجـز
, وجب حذُفها كذلك يف البناء, ضباًل للمعتلّْ على الصحيح؛ ألفَّ  يف اؼبعتل للجـز

 .(3)الصَّحيَح ىو األصُل, واؼبعتلُّ فرٌع عليو, فُحذفت ضباًل للفرع على األصل
ورد يف ىذه اؼبسألة من أقواٍؿ واعتالالٍت يًتجَّح عندي ما ذىب مناقشة ما  وبعد

إليو البصريوف واختاره الرماين وىو أفَّ األصَل يف األفعاؿ البناُء, وأفَّ فعَل األمر مبٍتّّ 
 وليس معربًا, وذلك لألمور التالية:

رٌة ال ديكن األمر األوؿ: أفَّ علَة البناء اليت اعتلَّ ّٔا البصريوف والرماين علٌة ظاى
إغفاؽُبا, وىي أفَّ األفعاَؿ غَُت مفتقرٍة لإلعراب, وذلك لوجوِد صيغٍة إزاَء كلّْ معٌت, فال 

 حاجَة لإلعراب للفصل بُت معاين األفعاؿ.
األمر الثاين: توسُُّط البصريُت وَمن وافقهم يف ىذه اؼبسألة, وذلك أفَّ ما ُوجد من 

 اؼبختلفة عليو, أُعطي اإلعراَب حبقّْ ىذه األفعاؿ مشأًّا لالسم يف دخوؿ اؼبعاين
 اؼبشأّة.

                                                           

 . 126, ائتالؼ النصرة 424, اإلنصاؼ 1/41ينظر: شرح السَتايف  (1)
 . 425ينظر: اإلنصاؼ ص  (2)
, شرح اعبزولية 7/62, شرح اؼبفصل 426, اإلنصاؼ ص 1/37ينظر: شرح السَتايف  (3)

 .1/499للشلوبُت 
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األمر الثالث: أفَّ ما اعتلَّ بو الكوفيوف من السماع يف اغبديثُت السابقُت: 
ما ال أصَل ؽبما ّٔذا  ((وْلتَ ُزرُُّه وَلو ِبَشوَكة  )), و((لَِتأُخُذوا َمَصافَُّكم)) ال يصحُّ؛ وذلك ألمهَّ

يوجد يف كتب الصّْحاح والسُّنن, أمَّا اغبديث الثاين فالروايُة اللفظ, فاغبديُث األوَّؿ ال 
, ويف ((ُزرُُّه وَلو ِبَشوَكة  ي َ ))صحيح البخاري, كتاب الصالة: فيو بغَت ىذا اللفظ, ففي 

, ويف َسنن أيب داود, كتاب ((وزُْرُه عليك ولو بشوكة  ))َسنن النسائي, كتاب القبلة: 
 .(1) ((واْزرُْرُه ولو بشوكة))الصالة: 

وإذا مل تصح الرواية يف ىذين اغبديثُت باأللفاظ اؼبستشهد ّٔا, مل يصح 
 االستشهاد ّٔما.

  

                                                           

 (.457صفحة ) ,( سبق زبريج ىذه األحاديث من الكتب اؼبذكورة1)
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  :املبحث الثالث:املبحث الثالث  

  علة بناء الفعل املاضي على احلركةعلة بناء الفعل املاضي على احلركة

 نص المسألة:
و)َضَرَب( مبٍتّّ ألنَّو فعٌل غَُت مضارع, وكلُّ فعٍل غَِت مضارٍع مبٍتّّ, : »قاؿ الرماين
أصِلو من غَت عارٍض خيرجو عنو, وُبٍت على اغبركة ؼبقاربتو اؼبضارَع من  ألنَّو جرى على

 وجهُت: 
أحدمها: أنو يُوصف بو كما يُوصف باؼبضارع يف قولك: مررُت برجٍل َضَربَنا, دبنزلة: 

 )يْضرِبُنا( يف الصّْفة. 
 والوجو اآلخر: أنو يقُع موقَع )إْف( إذا قلت:  إْف ضربَت ضربُت, فهو يف موضِع:

 إْف تضرْب أضرْب. 
وُبٍت على الفتحة ألنو َلمَّا كاف يطَّرِد يف كلّْ ماٍض وجب أْف زبتار لو الفتحَة ألمها 

 .(1)«أخفُّ اغبركات
 اعتالل الرماني:

اعتلَّ الرماين لبناِء الفعل اؼباضي على اغبركة بداًل من السكوف بعلة مشأّتو بالفعل 
 اؼبضارع, وىذه اؼبشأّة من وجهُت:

دمها: وقوُعو موقَع الفعل اؼبضارع يف الصّْفة, حنو: مررت برجل َضرَبَنا, وقع أح
 الفعل )َضَربَنا( موقع: َيْضرِبُنا.

واآلخر: وقوُعو موقَع الفعل اؼبضارع يف الشرط, حنو: إْف ضربَت ضربُت, فهو يف 
 موقع: إْف تضرْب أضرْب. 

فَّة, وذلك أفَّ الفتحَة أخفُّ واعتلَّ الرماين لبناء الفعل اؼباضي على الفتح باػبِ 
 اغبركات, فناسبت اطّْراَد اغبركِة يف الفعل اؼباضي.

                                                           

 .119شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص  (1)
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 المناقشة والموازنة:
األصُل يف األفعاؿ البناء على السكوف, إال أفَّ اؼبضارَع َلمَّا شابَو االسَم أُعِطي 

لى خالؼ اإلعراَب, وبقي فعُل األمر على ىذا األصل, أمَّا اؼباضي فُبٍت على اغبركة ع
األصل, واعتلَّ الرماين لبناء الفعل اؼباضي على اغبركة دبشأّتو للفعل اؼبضارع, حيث 
اقتضت ىذه اؼبشأُّة تفضيَلو على فعل األمر, ويُبٌت على اغبركة, لكوف اغبركة أمكَن 

 من السكوف, وىذه اؼبشأّة اليت وقعت بُت الفعل اؼباضي والفعل اؼبضارع من وجهُت:
وع الفعل اؼباضي موقع الفعل اؼبضارع يف الصفة, حنو: مررُت برجٍل أحدمها: وق

 َضَربَنا, وقع الفعل )َضَربَنا( موقع: يضربُنا.
واآلخر: وقوعو موقع الفعل اؼبضارع يف الشَّرط, حنو: إْف ضربَت ضربُت, فهو يف 

 موقع: إْف تضرْب أضرْب.
علَة يف ذلك ىي أفَّ الفتحَة أخفُّ أمَّا اختياُر البناء على الفتح فذكر الرماين أفَّ ال

 اغبركات فناسبت اطّْراَد اغبركِة يف الفعل اؼباضي.
: , قاؿ سيبويو(1)وىذه العلة اليت اعتل ّٔا الرماين ىي علُة سيبويو وصبهور النحويُت

والفتح يف األفعاؿ اليت مل ذْبِر ؾبرى اؼبضارعة قوؽبم: )َضَرَب(, وكذلك كلُّ بناٍء من »
معناه فعل, ومل ُيسكّْنوا آخَر )فَػَعَل(؛ ألفَّ فيها بعَض ما يف اؼبضارعة, تقوؿ:  الفعل كاف

ىذا رجٌل َضَربَنا, فتِصُف بو النكرَة, وتكوف يف موضع )ضاِرٍب( إذا قلت ىذا رجٌل 
ضارٌب, وتقوؿ: إْف فَػَعَل فعلُت, فيكوف يف معٌت: إْف يفعْل أفعْل, فهي فعٌل كما أفَّ 

د وقعت موقَعها يف )إْف(, ووقَعت موقَع األظباِء يف الوصف, كما تقع اؼبضارَع فعٌل, وق
اؼبضارعة يف الوصف, فلم ُيسكّْنوىا كما مل ُيسكّْنوا من األظباِء ما ضارَع اؼبتمكّْن, وال 
ما ُصَتّْ من اؼبتمكّْن يف موضٍع دبنزلة غَِت اؼبتمكّْن, فاؼبضارع: ِمن َعُل, حرَّكوه؛ ألمهم قد 

ٍل, فُيجرونو, وأمَّا اؼبتمكُّْن الذي جعل دبنزلة غَت اؼبتمكّْن يف موضع: يقولوف من عَ 

                                                           

, شرح 315, أسرار العربية ص 1/77, شرح السَتايف 2/2, اؼبقتضب 1/16ينظر: الكتاب  (1)
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 .(1)«فقولك: ابدْأ ّٔذا أوَُّؿ, ويا َحَكمُ 
فسيبويو اعتلَّ لبناء الفعل اؼباضي على اغبركة بعلة اؼبشأّة للفعل اؼبضارع, وقاس 

ن َعُل, وكذلك حركَة الفعل اؼباضي على حركة األظباِء اليت حكُمها البناء, حنو: مِ 
نِة اليت بُنَيت لعلٍة دخلت عليها, حنو: يا َحَكُم.  األظباء اؼبتمكّْ

وقسَّم السَتايف األفعاَؿ إىل ثالثة أقساـ من حيث مشأّتها باألظباء, وِمن ََثَّ 
ت أحواؽُبا يف اإلعراب والبناء تبًعا ؽبذه اؼبشأّة, فقاؿ غَت أفَّ األفعاَؿ انقسمت : »تغَتَّ

 قساـ: ثالثَة أ
فِقسٌم منها ضارَع األظباَء مضارعًة تامًَّة استحقَّ ّٔا أف يكوف معربًا, وىو األفعاُؿ 
اؼبضارعة, اليت يف أوائلها الزوائُد األربع, وقد بيَّنا كيفيَة اؼبضارعة, واستحقاَؽ اؼبضارعِة 

 لإلعراب دبا أغٌَت عن إعادتو.
 ضارعًة ناقصًة, وىو الفعُل اؼباضي.والضرُب الثاين من األفعاؿ: ما ضارع األظباَء م

 والضرُب الثالث: ما مل يضارع األظباَء بوجٍو من وجوِه اؼبضارعة, وىو فعُل األمر.
فرأينا األفعاَؿ قد ترتَّبت ثالَث مراتب: أوَّؽُبا الفعُل اؼبضارع اؼبستحقُّ لإلعراب, وقد 

تَّة, فبقي على سكونو, أُعرب, وآخرُىا الثالث فعُل األمر الذي مل يضارع االسَم الب
وتوسَّط الفعُل اؼباضي, فنقص عن درجة الفعل اؼبضارع لنقصاِف مضارعتو, وزاد على 
فعِل األمر, ِلما فيو من اؼبضارعة, فلم ُيسكَّن كفعِل األمر؛ لفضِلو عليو, ومل يُعرب  

من كالفعِل اؼبضارِع لقصوره عنو, وُبٍِت على حركٍة واحدة, إذ كاف اؼبتحرّْؾ أمكَن 
 .(2)«الساكن

وىذا التقسيُم الذي ذكره السَتايف, أشار إليو السابقوف كسيبويو, واؼبربّْد, وابن 
 , إال أفَّ السَتايف أجاد يف عرِضو وتوضيِحو.(3)السراج

واكتفى الرماين يف التعليل الختيار حركِة الفتحِة يف بناء الفعل اؼباضي بعلة اػبِفَِّة, 
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وا إىل أفَّ القصَد يف ربريكو ىو أْف خيرَج عن مرتبة الساكن وىي علُة اعبمهور, حيث ذىب
الذي ىو فعُل األمر, فلمَّا كانت الفتحُة زبرجو عن ذلك, وىي أخفُّ اغبركات مل 

 يُتجاوز إىل غَتىا.
يف حُت أفَّ بعَض النحويُت اعتمد على علَّة السَّرْب والتقسيم باإلضافة إىل علة  

يف التعليل, ومن ىؤالء النحويُت: السَتايف, وأبو الربكات ابن  اػبِفَّة, وىذا أكمُل وأقوى
 .              (1)األنباري, وابُن يعيش, وابُن عصفور, واألمشوين

فالفعل اؼباضي ال خيلو أف يُبٌت على إحدى اغبركات إمَّا الكسُر, أو الضم, أو 
ٌر؛ ألنو نظَُت اعبرّْ يف األظب اء, فكما أفَّ اػبفَض ال يدخل الفتح, أمَّا الكسُر فهو متعذّْ

 الفعل, فكذلك نظَتُه. 
وأمَّا الضمُّ فال يصلح؛ حىت ال يقَع فيو اللَّبس بُت فعِل الواحد وفعِل اعبماعة, ألفَّ 
ـُ, وإذا تعذَّر البناُء على  من العرب َمن جيتزئ بالضمة عن الواو, فيقوؿ يف )قاُموا(: قا

 .(2)الفتحالكسر, أو الضم, وجب أْف يُبٌت على 
َر والتقسيَم خيترُب صبيَع  وىذا التعليل يف نظري أكمُل ِمن التعليل باػبِفَّة, ألفَّ السَّبػْ

 .   (3)األوجِو احملتملة, فيُبقي ما يصلح, وينفي ما عداه
 

  

                                                           

, شرج اعبمل 7/4, شرح اؼبفصل 315, أسرار العربية ص 1/77ينظر: شرح السَتايف  (1)
 .1/112, شرح األمشوين 2/478

 اؼبراجع السابقة. (2)
 .315ينظر: االقًتاح ص  (3)
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  :املبحث الرابع:املبحث الرابع  

  علة بناء املضارع املتصل بنوني النسوة والتوكيدعلة بناء املضارع املتصل بنوني النسوة والتوكيد

 نص المسألة:
ـُ )يَػْفَعْلَن( إتباًعا لالـِ )فَػَعْلَن(, فأمَّا الـُ )فَػَعْلَن( فُسكّْنت وُسكّْن ال: »قاؿ الرماين

لئالَّ يتواىل أربُع متحركات, وليس ذلك يف أصوِؿ كالِمهم, وال يف وزِف الشّْعِر إال فيما 
يضُعف من اؼبزاَحف, وعلُتو اػبروُج عن التعديل بكثرة اغبركات فُردَّ )فَػَعْلَن( إىل أصِلو 

ن اجتماِع أربِع متحركاٍت, وتبعو )يَػْفَعْلَن( ألنَّو صار ّٔذه الزيادِة أقرُب إليو منو فرارًا م
إىل غَته, فلمَّا كاف جيوز أْف خيرَج إىل غَِت أصِلو لشبِهو ما ليس من جنِسو, كاف إخراُجو 

 إىل أصِلو لشبِهو ما ىو من جنِسو أجَوَز, فلهذا ُبٍِت )يَػْفَعْلَن( وىو مذىُب سيبويو.
قاؿ بعُض اؼبتأخرين: ىو معرٌب؛ ألنَّو مضارٌع, وإْف ُعرض فيو ما دينع من ظهوِر و 

اإلعراب, كما أفَّ )قَػَفا( و)َرَحى( و)َعَصا( معرٌب, وإْف َمنَع مانٌع ِمن ظهوِر اإلعراِب 
 فيو.

وىذا ليس بقياس؛ ألفَّ اؼبانَع ِمن ىذا استحالُة ربريِك األلِف, وليس كذلك 
  وجَو لو إال البناء, على مذىب سيبويو.)يَػْفَعْلَن(, فال

ونظَته )ىل يَػْفَعَلنَّ( يف البناء, وذلك أفَّ النوَف الشديدة نوناف, اأُلوىل منهما 
ساكنٌة, فإذا دخلت يف األمر والنهي من قولك: )اضرَبنَّ وال تضرَبنَّ( مل يكن بُدّّ من 

الفعل ما لزَمْتو العلة, كما أُتبَع )يَػْفَعْلَن(  اغبركِة اللتقاِء الساكنُت, َُثَّ أُتبَع سائُر تصاريفِ 
 .      (1)«ما لزَمْتو العلُة ِمن )فَػَعْلَن(

 اعتالل الرماني:
أفَّ الفعَل اؼبضارَع اؼبتصَل بنوين النسوة والتوكيد حكُمو البناُء, فأمَّا يرى الرماين 

ه يف ذلك: ىي مشأُّتو اؼبضارُع اؼبتصل بنوف النسوة فهو مبٍتّّ على السكوف, والعلُة عند
للفعل اؼباضي اؼبتصِل ّٔذه النوف, ووجُو مشأِّتو للماضي ىي الفعليُة وحركُة اآلخر, 
وسكونُو إذا اتصلت بو نوُف النسوة, فلمَّا شابَو اؼبضارُع اؼباضَي وجب لو البناُء مشاكلًة 
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ىذه اؼبشأِّة ِلما لو؛ ألفَّ ىذه اؼبشأَّة َأوىل من مشأِّة اؼبضارع لالسم, وذلك لكوف 
ىو من جنسو وىو الفعل, وتلك اؼبشأُّة ِلما ليس من جنسو وىو االسم, وىذه 

 اؼبشأُّة تردُّه إىل أصلو وىو البناء, وتلك اؼبشأُّة زبرُجو عن أصلو إىل اإلعراب.
واعتلَّ الرماين لبناء الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيد الثقيلة على اغبركة دبشأّتو 

عِل األمر, حنو: اضربنَّ وال تضربنَّ, حيث وجب ربريُك آخِر الفعل للتخلُّص من لف
التقاء الساكنُت, فلمَّا شابو الفعُل اؼبضارُع فعَل األمَر يف السكوف واغبركة واتصاؿ نوف 

 التوكيد وجب لو البناء مشاكلًة لو. 
 المناقشة والموازنة:

َل اؼبضارع إذا اتصل بو نونا النسوِة ذىب الرماين يف ىذه اؼبسألة إىل أفَّ الفع
والتوكيد فإفَّ حكَمو البناء, واعتلَّ لذلك بأفَّ اؼبتصَل بنوف النسوة شابو الفعَل اؼباضي يف 

 تغَت آخرِه من اغبركة إىل السكوف, واالتصاِؿ بنوف النسوة, على النحو الذي تقدَّـ. 
ألمر يف تغَتُِّ آخرِه من السكوف إىل أمَّا اؼبتصُل بنوف التوكيد الثقيلة فقد شابو فعَل ا

اغبركة, واالتصاِؿ بنوف التوكيد, كذلك على النحو الذي تقدَّـ, وىذه اؼبشأّة ِلكال 
 أوجَبت للفعِل اؼبضارِع البناء.       -اؼباضي, واألمر-الفعلُت 

 ورأى الرماين أفَّ الفعَل اؼبضارَع وإف كاف مشأًّا لالسم يف علة اإلعراب, إال أفَّ 
ا مشأٌّة تردُّه إىل أصلو الذي ىو البناء,  مشأَّتو للفعل اؼباضي وفعل األمر َأوىل؛ ألمهَّ

 وىي كذلك مشأٌّة دبا ىو من جنسو خبالؼ مشأّتو لالسم.
فالرماين مل يفرّْؽ يف االعتالؿ بُت بناِء الفعِل اؼبضارِع اؼبتصِل بنوف النسوة, وبُت 

ُبٍت لعلَِّة اؼبشأّة إمَّا بالفعل اؼباضي, وذلك يف اؼبتصل  اؼبتصِل بنوف التوكيد, فكالمها
 بنوف النسوة, وإمَّا بفعل األمر وذلك يف اؼبتصل بنوف التوكيد.

أمَّا علُة بناِء الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنوف النسوة فالرماين موافٌق العتالؿ سيبويو 
شأّتو لو يف الفعليَّة, وتغَتُِّ , حيث اعتلُّوا بعلة اغبمِل على الفعل اؼباضي ؼب(1)واعبمهور

                                                           

, شرح 7/10, شرح اؼبفصل 1/42, التعليقة 1/157, شرح السَتايف 1/20ينظر: الكتاب  (1)
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 آخرِه من اغبركة إىل السكوف, واالتصاؿ بنوف النسوة. 
وإذا أردَت صبَع اؼبؤنث يف الفعل اؼبضارع أغْبْقت للعالمة نونًا, : »قاؿ سيبويو

وكانت عالمُة اإلضماِر واعبمِع فيمن قاؿ: أكلوين الرباغيث, وأسَكْنت ما كاف يف 
ب, كما فعلت ذلك يف )فَػَعَل( حُت قلت: فَػَعْلُت وفَػَعْلَن, فُأسِكَن الواحِد حرَؼ اإلعرا

ىذا ىهنا, وُبٍِت على ىذه العالمة, كما ُأسِكن )فَػَعَل(؛ ألنو ِفعٌل كما أنَّو ِفعٌل, وىو 
متحرٌّْؾ كما أنو متحرٌّْؾ, فليس ىذا بأْبعَد فيها إذ كانت ىي و)فَػَعَل( شيًئا واحًدا من 

ز ؽبم فيها اإلعراُب حُت ضارعت األظباُء وليست باسم, وذلك قولك: )يَػْفَعل(, إْذ جا
 .(1)«ىنَّ يَػْفَعْلَن, ولن يَػْفَعْلَن, ومل يَػْفَعْلنَ 

ومن النحويُت من اعتلَّ بِعَلل ُأخرى غَت علِة اؼبشأّة, فمنهم َمن اعتلَّ بعلة 
بو الفاعُل تركَّب معو, الًتكيب, وذلك بأفَّ الفعَل والفاعَل كالشَّيِء الواحد, فإذا اتصل 

 .(2)فُبٍت ؽبذه العلة
لكن مقتضى ىذا التعليل أْف يُبٌت كذلك ما اتصل بألِف الضَّمَت, أْو واوه, أْو يائو, 
وُأجيب عن ذلك بأنَّو منع من ذلك شبهو باالسم اؼبثٌت وصبع اؼبذكر السامل, فػ)يضرباف( 

 .(3)ه اؼبشأّةو)يضربوف(, يشبو )ضارباف( و)ضاربوف(, فلم ُينَب ؽبذ
واعتلَّ الشلوبُت, وابُن أيب الربيع لبناِء اؼبتصِل بنوف النسوة بزواِؿ اإلعراب, لكوف 
حرِؼ اإلعراب صار وسطًا لِلحاِؽ النوِف بالفعل, فإذا زاؿ اإلعراب مل يكن بُدّّ من 

 .(4)البناء؛ ألنَّو األصل
اف شبِهو باالسم, وذلك وِمن النحويُت َمن اعتلَّ لبناء اؼبتصل بنوف النسوة بنقص

ألفَّ النوَف من خصائص األفعاؿ, فلمَّا اتصل ّٔا اؼبضارع, ازدادت مباعدتُو لالسم, 
 . (5)ونقَصت مشأُّتو لو, حيث غبِقو ما ال يلحق االسم
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إال أفَّ اؼبعتمَد يف ىذه العلل ىو ما اعتلَّ بو سيبويو واعبمهور, وىو اغبمُل على 
 .(1)ابن مالك الفعل اؼباضي, وقد اختاره

وذكر الرماين أفَّ بعَض اؼبتأخرين ذىب إىل أفَّ الفعَل اؼبضارَع اؼبتصَل بنوف النسوة 
 .(2)معرٌب, وأفَّ اإلعراَب فيو مقدٌَّر, كما يف )قَػَفا( و)َرَحى( و)َعَصا(

وردَّ الرماين ىذا القوَؿ معتالِّ بفساد القياس؛ وذلك ألفَّ اؼبانَع من ظهور اإلعراب 
مثلة السابقة ىي التعذُّر, يف حُت أنو ال تعذَُّر يف إظهاِر اإلعراب يف )يَػْفَعْلَن(, يف األ

ـ, فتقوؿ: )يَػْفَعُلَن( و)يَػْفَعَلَن(, فعدـُ ظهوِر  ألنَّو ديكن إظهاُر حركة اإلعراب على الالَّ
 .(3)اإلعراب مع إمكانيتو دليٌل على البناء

تأخرين كما قاؿ, ىو مذىب ابن وىذا اؼبذىب الذي ذكره الرماين عن بعض اؼب
 .(6), والسُّهيلي(5), واختاره ابُن طلحة(4)درستويو

واعتلَّ ىؤالء النحويوف ببقاء موِجب اإلعراب فيو, وىو مشأُّتو لالسم, وبقاُء 
 موِجِبو دليٌل على بقائو, وال يُعدـ اإلعراُب إال لعدـِ موِجبو.

ٌر قبَل عالمة : »قاؿ السهيلي وأمَّا ِفْعُل صباعة النسوة فكذلك أيًضا إعرابُو مقدَّ
ٌر قبل الياء يف غالمي, فعالمُة اإلضمار منعت من ظهوره  اإلضمار, كما ىو مقدَّ
التصاؽبا بالفعل وأمها كبعض حروفو, فال ديكن تعاقُب اغبركات على الـِ الفعِل معها,  

ذكورين, وال مع الياء من غالمي, وال ديكن كما مل يكن ذلك مع ضمائر الفاعلُت اؼب
ا ضمَُت الفاعل, فهي غَُت الفعل, وال يكوف  أيًضا أف يكوف اإلعراُب يف نفِس النُّوف؛ ألمهَّ
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إعراُب شيٍء يف غَته, وال ديكن أيًضا بعدىا, فإنو مستحيٌل يف اغبركات, وبعيٌد كلُّ 
 حرِؼ اإلعراِب اسٌم أو فعٌل, فثبت أنو البعِد يف غَت اغبركات أْف يكوَف إعرابًا وبينو وبُت

مقدٌَّر كما ىو يف صبيِع األظباِء واألفعاِؿ اؼبعربِة, اليت ال يُقَدر على ظهوِر اإلعراب فيها 
 .(1)«لعلٍة مانعٍة على حنو ما تقدَّـ

ورأى السهيلي أفَّ ما ذىب إليو ال يُعدُّ ـبالفًة لسيبويو واعبمهور, ألنَّو سار على 
يت أصَُّلوىا, ومن ىذه األصوؿ أفَّ اإلعراَب يبقى ببقاء موجبو, ويعدـ لعدمو, األصوؿ ال

فإْف قيل: فقد أثبتم أفَّ فعَل صباعِة اؼبؤنَِّث معرٌب, وىذا خالٌؼ لسيبويو وَمن : »فقاؿ
م زعموا أنَّو مبٍتّّ, وإف اختلفوا يف علة بنائو, قلنا: بل ىو وفاٌؽ  وافقو من النحويُت, فإمهَّ

م علَّمونا وأصَّلوا لنا أصاًل صحيًحا, فال ينبغي لنا أْف ننقَضو ونكسره عليهم, ؽبم, أل مهَّ
وىو وجوُد اؼبضارعة اؼبوجبة لإلعراب, وىو موجوٌد يف )يَػْفَعْلَن( و)تَػْفَعْلَن(, فمىت ُوجدت 

 .(2)«الزوائُد األربع وجدت اؼبضارعة, وإذا ُوجدت اؼبضارعة ُوجد اإلعراب
إلعراِبو ببقاء موجِبو وىو اؼبضارعة, إال أنَّو منع ِمن ظهور ىذا  فالسهيلي اعتلَّ    

اإلعراب مانٌع, وىو عالمُة اإلضمار, وقاسو على االسِم اؼبضاِؼ إىل ياء اؼبتكلم, فكما 
أفَّ ياَء اؼبتكلم منعت من ظهور اإلعراب, يف حنو: جاء غالِمي, ورأيُت غالِمي, ومررُت 

االسم إنَّو مبٍتّّ, كذلك ال ينبغي أف يُقاؿ يف الفعل اؼبضارع بغالِمي, وال يُقاؿ يف ىذا 
اؼبتصل ّٔذه النوف إنو مبٍتّّ, إمنا يقاؿ: إنو معرٌب عرَض لإلعراب فيو مانٌع منَع من 

 ظهور اإلعراب فيو. 
وأجاب الشلوبُت على قياس السُّهيلي بأفَّ اإلعراَب يف الفعل اؼبضارع طارٌئ, ألفَّ 

ُء, فاتصالُو بنوف النسوة يردُّه إىل أصلو, خبالؼ االسِم إذ ليس أصُلو األصَل فيو البنا
البناء, إمنا أصُلو اإلعراب, فإذا كاف أصُلو اإلعراَب فال ينبغي أْف يُنقل عن األصل, ما 
ُوجد إليو السبيُل بوجٍو, وقد ُوجد السبيُل بأْف يُقاؿ إفَّ ذىاَب اإلعراِب ىنا عارٌض, 

 .(3)بووالعارُض ال يعتدُّ 
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وفبَّا ُيضعف ما ذىب إليو ابن درستويو ومن وافقو ىو أفَّ اؼبشأَّة ال يُعتدُّ ّٔا إذا 
عارضها ما ىو ِمن خصائص األفعاؿ, فكما أفَّ األظباَء تُبٌت ؼبشأّتها للحرؼ, وتُردُّ 
إىل أصِلها الذي ىو اإلعراب, إذا عارض ىذه اؼبشأَّة ما ىو من خصائص األظباِء  

واإلضافة, حنو: )ىذاف( و)اللذاف(, و)قبُل( و)بعُد( إذا ُأضيفتا, فكذلك الفعُل  كالتثنية
اؼبضارع, أُعِرب للمشأّة باالسم, وَلمَّا عارض ىذه اؼبشأَّة ما ىو من خصائص 

 األفعاِؿ ُردَّ إىل أصلو الذي ىو البناء.       
اين لبنائو باغبمل على فعِل أمَّا الفعُل اؼبضارُع اؼبتصُل بنوف التوكيد فقد اعتلَّ الرم

األمِر اؼبتصِل بنوف التوكيد كما تقدَّـ, ألفَّ األصَل يف فعل األمر البناُء على السكوف, إال 
أنَّو ُبٍت على اغبركة للتخلُِّص من التقاء الساكنُت, ومها سكوُف البناء, وسكوُف النوف, 

عُل اؼبضارع عليو, إذ األصُل فيو فوجب التحريك اللتقائهما, حنو: )افػَْعَلنَّ(, فُحِمل الف
البناُء على السكوف, إال أنَّو وجب ربريُكو اللتقاء الساكنُت, ووجُو مشأِّة الفعِل 
اؼبضارع بفعل األمر يف فعليَّتو وحركِتو وكذلك دخوِؿ نوف التوكيِد عليو, ووافقو يف ىذا 

 .(1)االعتالِؿ الصيمري, وابُن أيب الربيع
يروف بأفَّ الفتحَة يف اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيِد ىي فتحُة  فالرماين ومن وافقو,

التقاء الساكنُت, يف حُت يرى كثٌَت من النحويُت بأمها فتحُة تركيٍب, كفتحة تركيِب 
االسِم مع اغبرؼ, يف )قائمة( و)قاعدة(, ألنَّو َلمَّا تركَّب الفعُل مع نوف التوكيد, شابو 

 .(2)رُؼ اإلعراب, كما فُتح ما اتصل بو تاُء التأنيثما اتصل بتاء التأنيث, فُفتح ح
واعتلَّ الشلوبُت لصحِة القوِؿ بأفَّ الفتحَة للًتكيب برجوع الواو والياء يف الفعل 

ا لو كانت : »اؼبؤكد, حيث قاؿ إالَّ أفَّ أوالمها قوُؿ من قاؿ: إمها فتحُة تركيٍب؛ ألمهَّ
واُو والياء يف )ُقوَلنَّ( و)بِيَعنَّ( و)َخاَفنَّ( وما فتحَة التقاِء الساكنُت لوجب أالَّ ترجع ال

أشبَو ذلك, كما مل ترجع يف )َرَمتا( و)بَػَغتا(, وما أشبو ذلك, وما الفرؽ بينهما إال أفَّ 
الكلمتُت اؼبًتكّْبتُت َلمَّا تركَّبتا وصارتا كالكلمة الواحدة, صارتا بذلك كأمها مل يكونا 

الًتكيب قطُّ أصَلها السكوف, فلم تكن بذلك عارضًة,  مفًتقتُت قطُّ, وال كانت فتحةُ 
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فلذلك رجع معها حرُؼ اؼبدّْ واللُّْت يف )ُقوَلنَّ( و)بِيَعنَّ(, ومل ترجع يف )َرَمتا( و)بَػَغتا(؛ 
 .(1)«ألنَّو ال تركيَب ىناؾ

 وىنا اختالٌؼ ولَبٌس عند النحويُت اؼبتأخّْرين, فمنهم من يَعدُّ الًتكيَب علًَّة ألصلِ 
البناء, أي أفَّ الفعَل تركَّب مع النوف وصار معها كالكلمِة الواحدة, فُبٍت اعبزآُف, 
والًتكيُب سبٌب من أسباِب البناء, كما يف طبَس عشرَة, وَحْضَرَمْوَت, واعتلَّ ّٔذه العلِة 

, ونسب الرضيُّ القوَؿ ّٔذه العلة إىل (2)ابُن عصفور, وابُن مالك, واؼبرادي, والسيوطي
 . (3)هوراعبم

وِمن النحويُت من يعدُّه علًة للبناء على الفتح, ال ألصِل البناء, كالشلوبُت 
وغَتىم, وىؤالء يروف أفَّ علَة البناء أمٌر آخُر, غَت الًتكيب, فالشلوبُت يرى  (4)والصباف

بأفَّ الذي أوجب ذىاَب اإلعراب ىو اختالُط اؼبعاين وااللتباس, وذلك أنَّو لو أُعرب 
مع نوف التوكيد يف فعل الواحد, حنو: َيْضرِبُنَّ, ألدَّى ذلك إىل التباس فعل  اؼبضارع

الواحد بفعل اعبماعة, فلمَّا كاف اغبكُم لشبو الفعِل اؼبضارع باالسم إعرابًا يؤدّْي إىل 
 . (5)اختالط اؼبعاين والتباس بعضها ببعض, مل يُعمل عليو

لكوف البناِء على الفتح, كما قالو غَُت  قولُو: )لًتكيبو معها( تعليلٌ : »وقاؿ الصباف
 . (6)«واحد, ال ألصِل البناء

وِمن النحويُت من تردَّد بُت األمرين, فتارًة يعدُّه علًة ألصل البناء, وتارًة يعدُّه علًة 
فإف مل يَػْعِر منهما مل يُعرب؛ : »للبناء على الفتح, كاألمشوين حيث قاؿ يف موضع

من خصائص األفعاؿ, فرجع إىل أصِلو من البناء, فُبٍت مع  ؼبعارضة شبِو االسم دبا ىو
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: , وقاؿ يف موضع آخر(1)«اأُلوىل على الفتح؛ لًتكيبو معها تركيَب )طبسَة عشَر(
والضَّابُط أفَّ ما كاف رفُعو بالضمة إذا ُأكّْد بالنوف ُبٍت لًتكُِّبو معها, وما كاف يف رفعو »

. (2)لعدـ تركُِّبو معها, ألفَّ العرَب ال تركّْب ثالثة أشياء" بالنوف إذا ُأكّْد بالنوف مل يُػنْبَ؛
 .(3)وتعليُلو ىذا ـبالٌف كما قاؿ الصباف لتعليلو السابق

وذكر ابُن مالك أفَّ ِمن النحويُت من اعتلَّ لبناء اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيد    
شبُهو باالسم, لكوِف النوِف من خصائص الفعل, فقِوَي فيو جانب الفعلية, وضُعَف 

فرجع إىل أصِلو, وىو البناء, وكاف ذلك أقرب من خروجو عن أصلو إىل اإلعراب ألجل 
 . (4)الشبو باالسم, والرجوع إىل األصل يكوف بأدىن سبب

ولو كاف ذلك مؤثػّْرًا لُبٍت آّزوـُ, : »َث أبطل ابُن مالك القوَؿ ّٔذه العلة, فقاؿ
إىل ياء اؼبخاطبة؛ ألمها مساويٌة للمؤكَّد يف االتصاؿ دبا واؼبقروُف حبرؼ التنفيس, واؼبسنُد 

خيصُّ الفعل, بل ضْعُف شبِو ىذه الثالثة أشدُّ من ضْعِف شبِو اؼبؤكَّد بالنوف؛ ألفَّ النوَف 
وإْف مل يَِلْق لفظُها باالسِم فمعناىا بو الئٌق, خبالؼ )مل(, وحرِؼ التنفيس, وياِء 

السم لفظًا ومعٌت, فلو كاف اؼبوجُب بناِء اؼبؤكَّد بالنوف كومَها اؼبخاطبة, فإمها غَُت الئقٍة با
ـبتصًَّة بالفعل لكاف ما اتصل بو أحُد الثالثِة مبنيِّا؛ ألمها أمكُن يف االختصاص, ويف 

 . (5)«عدـِ بناِء ما اتصَلت بو داللٌة على أفَّ موجَب البناِء الًتكيُب, إذ ال ثالَث ؽبما
لبناء اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيد بُبعد اؼبشأِّة اؼبوجبة واعتلَّ بعُض النحويُت 

لإلعراب, وذلك بأفَّ الفعَل َلمَّا غبقتو النوُف فخصَّصتو من آخرِه باؼبستقبل بَػُعد عن شبِو 
االسم, إذ اؼبضارع إمنا أُعرب لشبِهو باالسم يف اإلّٔاـ والتخصيص باغبرؼ من أوَّلو, 

ُعد عن شبِو االسم بذلك فعاد إىل أصِلو من البناء, فلمَّا اختصَّ ىذا من آخرِه بػَ 
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 .(1)والرجوع إىل األصِل يكوف بأدىن سبب
ىذا ما وقفت عليو من اعتالالِت النحويُت يف بناء الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنوف 
التوكيد, إال أفَّ أبرَزىا علَّتا: اغبمِل على فعِل األمر, والًتكيِب, أمَّا العلتاف األخَتتاف 

تدخُل ِضمًنا يف علة اغبمِل على فعل األمر؛ ألفَّ اغبمَل على فعل األمر تقتضي  فهي
مشأَّتو فيما ىو من خصائص األفعاؿ, وىذه اؼبشأُّة تقوّْي جانَب الفعليِة يف الفعل 

 اؼبضارع, وتُبعُده عن مشأّة االسم.       
اؼبضارع اؼبتصل بنوف والذي يُفهم من اعتالؿ الرماين أنو يرى بالبناِء مطلًقا يف 

وأكثِر النحويُت   (2)التوكيد سواء كانت مباشرة, أو غَت مباشرة, وىو مذىب األخفش
, (4)ىذا ىو األقرُب, وإْف توقَّف فيو البعُض": », وقاؿ عنو الصباف(3)كما قاؿ الشاطيب

والعلُة عندىم ىي ضعُف شبِهو باالسم, وذلك بإغباِقو ما ىو من خصائص األفعاؿ, 
 النوف, أو اغبمُل على فعِل األمر كما قاؿ الرماين.وىي 
واؼبراد بنوف التوكيد اؼبباشرة أي اؼبتصلة بالفعل من غَت حاجٍز بينهما, أمَّا غَُت  

اؼبباشرة فهي اليت ُفِصل بينها وبُت الفعل بألِف االثنُت, أو واو اعبماعة أو ياء اؼبخاطبة, 
, وىل تفعُلنَّ, وىل تفعِلنَّ, وأصُل يفعالفّْ: إمَّا لفظًا أو تقديرًا, حنو: ىل يفعالفَّ 

يفعالننّْ, اجتمعت ثالُث نوناٍت, فُحذفت النوُف اأُلوىل وىي نوُف الرفع؛ كراىَة توايل 
 األمثاؿ, فصارت: يفعالفّْ.

أمَّا تفعُلنَّ وتفعِلنَّ, فُحذفت النوُف لتوايل األمثاؿ كما سبق, وصارت: تفعُلوفَّ, 
 . (5)ت الواو والياء اللتقاء الساكنُت, فصارت: تفعُلنَّ وتفعِلنَّ وتفعِلُتَّ, فُحذف

واؼبذىب اؼبشهور يف اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيد ىو التفصيل, وذلك أنو يُبٌت مع 
                                                           

 .1/109ينظر: اؼبقاصد الشافية  (1)
, شرح األمشوين 1/39, شرح ابن عقيل 1/306ينظر رأي األخفش يف: توضيح اؼبقاصد  (2)

1/118. 
 .1/107ينظر: اؼبقاصد الشافية  (3)
 .1/118حاشية الصباف  (4)
 .1/117شرح األمشوين , 1/39, شرح ابن عقيل 1/305ينظر: توضيح اؼبقاصد  (5)
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نوف التوكيد اؼبباشرة, ويبقى معربًا مع غَت اؼبباشرة, وال فرَؽ يف ذلك بُت الثقيلة 
شتغاؿ ؿبلّْو حبركِة الفرؽ, والعلة يف إعرابو مع غَت واػبفيفة, ويكوف إعرابُو مقدَّرًا؛ ال

ألنَّو ُفِصل بُت نوف التوكيد وبُت  -عند اؼبعتلُّْت بالًتكيب-اؼبباشرة ىي عدـ الًتكيب 
األفعاؿ بالضمائر السابقة, والعرب ال تركّْب ثالثَة أشياء, وىو اختياُر ابِن عصفور, 

, وقاؿ عنو اؼبرادي واألمشوين: ىو (2)هور, ونسبو ابُن عقيل إىل اعبم(1)وابِن مالك
 .(4), أمَّا الشاطيب فنسبو إىل ابن مالك(3)اؼبشهوُر واؼبنصور

وملخَّص الكالـ يف ىذه اعبزئية أفَّ من قاؿ بعلة الًتكيب يف بناء اؼبضارع اؼبتصل 
قاؿ بغَِت  بنوف التوكيد, يلزمو القوُؿ بالتفصيل؛ النعداـ الًتكيِب يف غَت اؼبباشرة, وأمَّا من

 علة الًتكيب يلـز منو القوُؿ بالبناِء مطلًقا؛ ألنو ال اعتباَر للًتكيِب يف أصل البناء.      
وذىب بعُض النحويُت إىل اإلعراب مطلًقا, سواًء اتصلت باؼبضارع نوُف التوكيد, 

, كما قاؿ ابُن درستويو, وابُن طلحة, والسُّهيلي, يف اؼبتصل بنوف (5)أو مل تتصل بو
لنسوة, ويُردُّ على ىذا القوؿ دبا رُدَّ على القوؿ ببناء اؼبتصل بنوف النسوة, ودبا تقدَّـ من ا

 العلل السابقة. 
مناقشة ما ورد يف ىذه اؼبسألة من أقواٍؿ واعتالالت, يًتجَّح عندي ثالثُة وبعد 

 أمور:
وكيد ىو األمر األوؿ: أفَّ القوَؿ ببناء الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنوين النسوة والت

 الصواُب, ِخالفًا ؼبن ذىب إىل أنَّو معرٌب إعرابًا مقدَّرًا, وذلك لِلعلِل اليت تقدَّـ ذكرُىا.
األمر الثاين: أفَّ ما ذىب إليو الرماين وىو االعتالُؿ لبناء الفعل اؼبضارع اؼبتصل 

ي بنوين النسوة والتوكيد بعلة واحدة, وىي اغبمل على الفعل اؼباضي وفعل األمر بداع
                                                           

 .1/36, شرح التسهيل 3/86ينظر: شرح اعبمل  (1)
 .1/39ينظر: شرح ابن عقيل  (2)
 .1/118, شرح األمشوين 1/306ينظر: توضيح اؼبقاصد  (3)
 . 1/107ينظر: اؼبقاصد الشافية  (4)
, اؼبقاصد 1/306, توضيح اؼبقاصد 674, االرتشاؼ ص 4/20ينظر: شرح الكافية  (5)

 .1/118, شرح األمشوين 1/106ية الشاف



 الباب الثاني: العلل الهحوية يف األفعال التعليل الهحوي عهد الرماني
 

  
 

444 

 اؼبشأّة ىو الراجح؛ وذلك لعدة أسباب:
السبب األوؿ: أفَّ علَة اغبمل على الفعل اؼباضي علٌة معتربٌة, اعتلَّ ّٔا سيبويو 
واعبمهور, ومشأّة )يَػْفَعَلنَّ( بػ)افػَْعَلنَّ( ال تبُعُد عن مشأّة )يفعْلَن( بػ)فعْلَن(, فكما 

عتالُؿ باغبمل على فعل األمر, ساغ االعتالُؿ باغبمل على اؼباضي, كذلك يسوغ اال
 حىت جيري الباُب على طريقة واحدة. 

السبب الثاين: أفَّ الفتحَة لو كانت للًتكيب يف اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيد, 
 عبُعِلت كذلك يف فعل األمر اؼبتصل بنوف التوكيد.

ِص من السبب الثالث: كما أفَّ الفتحَة يف فعل األمر اؼبتصل بنوف التوكيد للتخلُّ 
 التقاء الساكنُت, فكذلك الفتحُة يف الفعل اؼبضارع.

األمر الثالث: أنو جيوز أْف يكوَف الًتكيُب علًة للبناء على الفتح, ال ألصِل البناِء يف 
الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنوف التوكيد, وذلك لالستغناء عن ىذه العلة بعلِة بُعِده عن 

ِص األفعاؿ, وىو النوف, وكذلك باغبمل على مشأّة االسم, بإغباِقو ما ىو من خصائ
 فعل األمر اؼبتَّصِل بنوِف التوكيد.
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  بحث ااخام::بحث ااخام::املامل  

  علة فعلية )ِنْعَم, وِبْئَ:(علة فعلية )ِنْعَم, وِبْئَ:(

 نص المسألة:
وال جيوُز أْف تتصرََّؼ )نِْعَم, وبِْئَس(؛ لتضمُِّنها ما ليس ؽبا يف أصِلها, : »قاؿ الرماين

 ّّ , وىي على لفِظ اؼباضي, ألفَّ اؼبدَح إمنا يكوف دبا قد وقَع ِمن أفَّ القائَل مادٌح أو ذا
. ُـّ, إمنا يكوف دبا وقَع من فعِل اؼبذمـو  من فعِل اؼبمدوِح, وكذلك الَذ

ضمُر فيهما, وال ُيضمُر إال يف الفعل, وتعمُل الرفَع يف اعبنس,  وىي فعٌل؛ ألنَّو ي
 الرجُل. كما يعمُل الفعُل إذا قلت: َسِعَد الرجُل, أو َشِقيَ 

ا يف  وتقوؿ: نِْعَم رجاًل عبُداهلل, فتنصب رجاًل على التمييز للُمضَمِر يف )نِْعَم(, ألمهَّ
تقدير الفعِل والفاعِل, الذي يقتضي مذكورًا آخَر, فالتَّمييُز مشبٌَّو للمفعوِؿ من ىذا 

 .(1)«الوجوِ 
 اعتالل الرماني:  
 ياف جامداف, واعتلَّ لفعليتهما بعلتُت:أفَّ )نِْعَم, وبِْئَس( فعالِف ماضيرى الرماين 

العلة األوىل: ربمُُّلهما الضمََت, واإلضماُر ال يكوف إال يف الفعل. حنو: نِْعَم الرجُل 
 زيٌد, أي: )ىو(.

والعلة الثانية: أمهما يرفعاِف الفاعَل سواًء كاف ظاىرًا معرَّفًا على معٌت اعبنس, حنو: 
 رًا بنكرٍة منصوبٍة على التمييز, حنو: نِْعَم رجاًل عبُداهلل.نِْعَم الرجُل, أو كاف مضمًرا مفسَّ 

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه اؼبسألة عن )نِْعَم, وبِْئَس(, وذىب إىل أمهما فعالِف ماضياِف 
 جامداِف, واعتلَّ لفعليتهما بالعلتُت السابقتُت, ومها: ربمُُّلهما الضمََت, ورفُعهما للفاعِل.

يف اغبكم  (2)ا الذي ذىب إليو الرماين موافق ؼبذىب البصريُت والكسائيوىذ
                                                           

 .1642-1641شرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمَتي ص  (1)
, أمايل ابن 81, اإليضاح العضدي ص 1/111, األصوؿ 2/144ينظر: اؼبقتضب  (2)

= 
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واالعتالؿ, ففي العلة األوىل ذكر الرماين أفَّ اإلضماَر ال يكوف إال يف الفعل, وربمُّل 
)نِْعَم, وبِْئَس( لإلضمار دليٌل على فعليَّتهما, وىذه العلُة اعتلَّ ّٔا البصريوف والكسائي, 

تصاَؿ الضمَِت اؼبرفوع ّٔما, كما يتصل بالفعل, وذلك كما يف حكاية وأضافوا إليها: ا
, فاتصل الضمَُت ّٔما ,كما اتصل يف: قاما (1)الكسائي: )نِْعَما رجَلُِت, ونِْعُموا رجااًل(

 وقاموا, إذ إفَّ ِمن عالمات الفعل اتصالو بضمَت الرفع البارز.  
عل سواًء كاف ظاىرًا ُمعرَّفا على معٌت أمَّا اعتالُؿ الرماين الثاين وىو رفعهما للفا

اعبنس, حنو: نِْعَم الرجل, أو كاف ُمضمرًا ُمفسَّرًا بنكرة منصوبة على التمييز, حنو: نِْعَم 
: , قاؿ ابُن السراج(2)رجاًل عبُداهلل, فجاء موافًقا لتفسَت البصريُت عبملة ىذين الفعلُت

 يئاف على ضربُت: )نِْعَم, وبِْئَس( فعالِف ماضياِف..., ومها جي»
فضرٌب: يرفُع األظباَء الظاىرَة اؼبعرَّفَة باأللف والالـ, على معٌت اعبنس, َث يُذَكر 

 بعد ذلك االسُم احملموُد أو اؼبذموـُ.
الضرُب الثاين: أْف ُتضَمَر فيها اؼبرفوُع, وىو اسُم الفاعل, وتُفسّْرُه بنكرٍة 

 .(3)منصوبة"
 َس( فعالِف, وفاعُلهما على ضربُت: )نِْعَم, وبِئْ : »وقاؿ الفارسي

أحدمها: أْف يكوَف الفاعُل ُمضمرًا, قبَل الذّْكِر, فُيفسَُّر بنكرٍة منصوبٍة, واآلخر: أْف 
 يكوَف ُمظَهرًا.

                                                                 
= 

, شرح اؼبفصل 191, التبيُت ص 86, اإلنصاؼ ص 96, أسرار العربية ص 2/404الشجري 
 . 4/242, شرح الكافية 2/61ر , شرح اعبمل البن عصفو 7/127

, التبيُت ص 86, اإلنصاؼ ص 96, أسرار العربية ص 2/422ينظر: أمايل ابن الشجري  (1)
, شرح اعبمل البن عصفور 1102, شرح الكافية الشافية ص 7/127, شرح اؼبفصل 191

 .4/242, شرح الكافية 2/61
, أسرار 2/422ن الشجري , أمايل اب81, اإليضاح العقدي ص 1/111ينظر: األصوؿ  (2)

, شرح الكافية الشافية ص 7/129, شرح اؼبفصل 388, توجيو اللمع ص 104العربية ص 
 .3/40, شرح األمشوين 2/77, التصريح 2/64, شرح اعبمل البن عصفور 1105

 .112-1/111األصوؿ  (3)
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فاؼبضَمُر حنو: نِْعَم رجاًل عبُداهلل, وبِْئَس غالًما عمٌرو, ففي كلّْ واحٍد من )نِْعَم, 
كر, فلـز تفسَتُه بالنَّكرة, ليكوف ىذا التفسَُت يف تبييِنو وبِْئَس( فاعٌل ُأضِمر قبَل الذّْ 
 اؼبضمر دبنزلِة تقدُّـِ الذّْكر لو.

والضرُب اآلخُر من فاعل )نِْعَم, وبِْئَس(: أف يكوف مظهرًا, فيو األلُف والالـ, أو 
ُة ىنٌد, مضافًا إىل ما فيو األلُف والالـ, وذلك قولك: نِْعَم الرجُل عبُداهلل, وبِْئَست اؼبرأ

واؼبضاؼ إىل ما فيو األلُف والالـُ حنو قولك: نِْعَم غالـُ الرجِل عمٌرو, وبِْئَس صاحُب 
 .(1)«القوـِ عمٌرو

  آخراِف لفعلية )نِْعَم, وبِْئَس( ومها: ُتِ وأضاؼ البصريوف اعتالل
ىذه  اتصاُؿ تاِء التأنيِث الساكنة ّٔما, حنو: نِْعَمِت اؼبرأة, وبِْئَسِت اعبارية, ألفَّ 

 .(2)التاَء خيتصُّ ّٔا الفعُل اؼباضي وال تتعدَّاه, فال جيوز اغبكُم باظبية ما اتصَلت بو
ما على بناِء الفعِل اؼباضي, ولو كانتا  واالعتالُؿ اآلخُر: بناؤمها على الفتح, فألمهَّ

ؼ, وال اظبُت لكانتا معربتُت؛ ألنو ال سبَب لبنائهما, ألفَّ االسَم إمنا يُبٌت لشبِهو باغبر 
ما فعالِف  مشأَّة بُت )نِْعَم, وبِْئَس( وبُت اغبرؼ, فدؿَّ بناؤمها على الفتح على أمهَّ

 .(3)ماضياف
فحاصل ما ذُِكر من اعتالالت البصريُت والرماين طبُس ِعلٍل, وىي: ربمُُّلهما 
للضمَت, واتصاُؿ ضمَت الرفع البارز ّٔما, ورفُعهما للفاعل, واتصاُؿ تاِء التأنيِث 

 لساكنة ّٔما, وبناؤمها على الفتح. ا
, واعتلُّوا (4)وذىب الفرَّاُء وصبهوُر الكوفيُت إىل أفَّ )نِْعَم, وبِْئَس( اظباف مبتدآف

                                                           

 .84-81اإليضاح العضدي ص  (1)
, التبيُت ص 90, اإلنصاؼ ص 96بية ص , أسرار العر 2/410ينظر: أمايل ابن الشجري  (2)

, شرح الكافية الشافية ص 2/61, شرح اعبمل البن عصفور 7/127, شرح اؼبفصل 192
 .4/240, شرح الكافية 1102

, 90, اإلنصاؼ ص 96, أسرار العربية ص 422, 2/410ينظر: أمايل ابن الشجري  (3)
 .2/61, شرح اعبمل 7/127, شرح اؼبفصل 194, 192التبيُت ص 

, 96, أسرار العربية ص 2/404, أمايل ابن الشجري 2/141, 1/168ينظر: معاين القرآف  (4)
= 
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 الظبيتهما بستّْ ِعلٍل:
, وحرُؼ اعبرّْ ـبتصّّ باألظباء, فمنو قوؿ (1)العلة األوىل: دخوُؿ حرؼ اعبرّْ عليهما

 الشاعر:
 ُر يُػْؤلِػػػػػػُف بَػْيتَػػػػػػوُ أََلْسػػػػػػُت بِػػػػػػِنْعَم اعْبَػػػػػػا

 

ـَ اْلمػػاِؿ ُمْصػػرَِما   (2)َأَخػػا ِقلَّػػٍة َأْو ُمْعػػِد
 

ومنو أيًضا ما ُحِكي عن بعض العرب أنو ُبشّْر دبولودٍة, فقيل لو: نِْعَم اؼبولودُة 
 مولودُتك, فقاؿ: واهلِل ما ىي بِِنْعَم اؼبولودُة, نصرُىا بكاء, وبرُّىا سرقة.

, فدؿَّ دخوُؿ "نِْعَم السََُّت على بِْئَس الَعَتُ "أنو قاؿ:  وُحِكي عن بعض العرِب أيًضا
 اعبرّْ عليهما على أمهما اظباف ال فعالف.

والعلُة الثانية: دخوُؿ حرِؼ النداء عليهما, حنو: يا نِْعَم اؼبوىل, ويا نِْعَم النَّصَت, 
 .(3)وحرُؼ النداء ـبتصّّ باألظباء

الزماِف ّٔما كسائر األفعاؿ, فال يِصحُّ أْف يُقاَؿ:  والعلُة الثالثة: أنو ال حيُسن اقًتافُ 
نِْعَم الرجُل أمس, وال نِْعَم الرجُل غًدا, فلمَّا مل حيُسن اقًتاُف الزماِف ّٔما دؿَّ على أمهما 

 .(4)ليسا بفعلُت
                                                                 

= 

, شرح اعبمل البن عصفور 7/127, شرح اؼبفصل 191, التبيُت ص 86اإلنصاؼ ص 
 .1102, شرح الكافية الشافية ص 2/61

بيُت ص , الت86, اإلنصاؼ ص 97, أسرار العربية ص 2/404ينظر: أمايل ابن الشجري  (1)
, شرح الكافية الشافية ص 2/61, شرح اعبمل البن عصفور 7/127, شرح اؼبفصل 194

1102. 
 .128البيت من الطويل, غبساف بن ثابت يف ديوانو ص  (2)

, 86, اإلنصاؼ ص 97, أسرار العربية ص 2/405وىو من شواىد: أمايل ابن الشجري 
 .2/61, شرح اعبمل البن عصفور 7/127شرح اؼبفصل 

, التبيُت ص 87, اإلنصاؼ ص 97, أسرار العربية ص 2/405ينظر: أمايل ابن الشجري  (3)
 .3/18, اؽبمع 7/128, شرح اؼبفصل 194

, التبيُت ص 90, اإلنصاؼ ص 98, أسرار العربية ص 2/414ينظر: أمايل ابن الشجري  (4)
195. 



 الباب الثاني: العلل الهحوية يف األفعال التعليل الهحوي عهد الرماني
 

  
 

444 

ـُ التصرُّؼ, فلو كانا فعلُت لتصرَّفا تصرََّؼ األفعاؿ, فكاف منهما  والعلُة الرابعة: عد
, واألمُر, واؼبصدُر, واسُم الفاعل, ألفَّ التصرَُّؼ من خصائِص األفعاؿ, فلمَّا مل اؼبستقبلُ 

 .(1)يتصرَّفا دؿَّ على أمهما ليسا بفعلُت
والعلُة اػبامسة: دخوُؿ الالـ عليهما إذا وقعا خربين, حنو: إفَّ زيًدا لَِنْعَم الرجُل, 

ـ ال تدخل إالَّ على االسم, أو على الفعلِ  اؼبضارع, و)نِْعَم, وبِْئَس( ليسا  وىذه الالَّ
 . (2)مضارعُت, واؼباضي ال تدخل عليو, فثبت أمهما اظباف

والعلُة السادسة: أنو قد جاء عن العرب قوؽُبم: نَِعيَم الرجُل زيٌد, وليس يف أمثلِة 
 .(3)األفعاؿ بناٌء على وزف )َفِعيَل(, فدؿَّ على أمهما اظباف ال ِفعالف

اعتالِؿ البصريُت باتصاِؿ تاِء التأنيث الساكنة بػ)نِْعَم,  وأجاب الكوفيوف على
 :(4)وبِْئَس(, بأمرين

أحدمها: أفَّ ىذه التاَء غَُت ـبتصٍَّة بالفعل, بدليل دخوؽِبا على اغبرؼ, حنو: رُبََّت, 
 وشُبََّت.

واألمر اآلخر: أفَّ ىذه التاَء ليست الزمًة ؽبما بوقوع اؼبؤنث بعدمها, كما تلـز 
ـَ اؼبرأُة, وجلَس اعباريُة, يف حُت جيوز: نِْعَم األفع اَؿ اؼباضية, ألنَّو ديتِنع يف الكالـ: قا

 اؼبرأُة, وبِْئَس اعباريُة. 
وىذا دليٌل على انتقاؽبما عن الفعلية, بدخوؽِبما يف باب اؼبدِح والذْـّ, وإمنا غبقتهما 

 التاُء مراعاًة ألصلهما.     
 الكوفيُت على النَّحو التايل: وأجاب البصريوف على اعتالالت

                                                           

, التبيُت ص 87ص , اإلنصاؼ 98, أسرار العربية ص 2/414ينظر: أمايل ابن الشجري  (1)
 .3/18, اؽبمع 2/61, شرح اعبمل البن عصفور 7/127, شرح اؼبفصل 195

 .3/18, اؽبمع 195ينظر: التبيُت ص  (2)
, التبيُت ص 90, اإلنصاؼ ص 98, أسرار العربية ص 2/418ينظر: أمايل ابن الشجري  (3)

195. 
 .192, التبيُت ص 91, اإلنصاؼ ص 2/412ينظر: أمايل ابن الشجري  (4)
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أمَّا دخوُؿ حرِؼ اعبرّْ عليهما, فأوََّلو البصريوف على تقدير اغبكاية, ألفَّ حروَؼ 
 اعبرّْ تدخل على تقدير اغبكايِة على ما ىو ِفعٌل يف اغبقيقة, كما يف قوؿ الشَّاعر:

ـَ َصػػػػاِحُبوْ   واهلِل َمػػػػا لَْيلِػػػػي بِنَػػػػا
 

 (1)َجانِبُػػػػػوْ َواَل ـُبَػػػػػاِلِط اللَّيػػػػػاِف  
 

ـَ( فعٌل ماٍض, ولكنو على تقدير: واهلِل ما ليلي بِليٍل مقوٍؿ فيو:  وال خالَؼ أفَّ )نا
ـَ صاحُبو,        نا

وبذلك يكوف التقديُر يف البيت السابق: ألسَت جباٍر مقوٍؿ فيو: نِْعَم اعباُر, وكذلك 
َُت على َعٍَت مقوٍؿ فيو: بِْئَس الَعَُت, التقدير يف نِْعَم السََُّت على بِْئَس العَُت: نِْعَم السَّ 

وكذلك التقدير يف قوؿ اآلخر: واهلل ما ىي بِِنْعَم اؼبولودُة: واهلل ما ىي دبولودٍة مقوٍؿ 
فيها: نِْعَم اؼبولودُة, حيث حذفوا اؼبوصوَؼ وأقاموا الصّْفَة مقاَمو, فدخل حرُؼ اعبرّْ 

يرًا, فال يكوف فيو دليٌل على غَتِىا تقدعلى ىذه األفعاؿ لفظًا, إال أنَّو داخٌل على 
 .(2)ظبيةاال

وأمَّا دخوُؿ حرِؼ النَّداِء عليهما, يف حنو: يا نِْعَم اؼبوىَل, ويا نِْعَم النصَت, فعلى 
تقديِر حذِؼ اؼبناَدى لِلِعْلِم بو, والتقدير فيو: يا اهلُل نِْعَم اؼبوىَل أنت, ونِْعَم النصَت أنت, 

ىذه العلة أفَّ اعبمَل ال تُناَدى باتفاٍؽ, وأفَّ )نِْعَم الرجُل( صبلٌة,  والذي يدؿُّ على فساد
 . (3)فيمِتنع نداؤىا كما ديتنع نداُء )يا زيُد منطلٌق(, إالَّ على تقدير حذؼ اؼبنادى

وأمَّا امتناُعهما من اقًتاِف الزماِف ّٔما, وعدـِ تصرُِّفهما, فألفَّ )نِْعَم( و)بِْئَس( 
اؼبدِح والذـ, فُجعلت داللُتهما على الزماف مقصورًة على اآلف, ألنَّك مستوفياف غايَة 

                                                           

, وبال نسبة يف 2/416البيتاف من الرجز, أليب خالد القناين, يف شرح أبيات سيبويو  (1)
, 3/62, وشرح اؼبفصل 95, واإلنصاؼ ص 99, وأسرار العربية ص 2/366اػبصائص 

 . 3/39, وشرح األمشوين 1/28واؽبمع 
التبيُت ص  ,95, اإلنصاؼ ص 98, أسرار العربية ص 2/405ينظر: أمايل ابن الشجري  (2)

, شرح الكافية الشافية ص 2/62, شرح اعبمل البن عصفور 7/128, شرح اؼبفصل 199
1102. 

, التبيُت ص 99, اإلنصاؼ ص 101, أسرار العربية ص 2/409ينظر: أمايل ابن الشجري  (3)
 .7/128, شرح اؼبفصل 198
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, ال دبا كاف فزاؿ, وال دبا سيكوف يف  إمنا سبدُح وتذُـّ دبا ىو موجوٌد يف اؼبمدوح أو اؼبذمـو
, ومثُلو: )عسى(, فهو (1)اؼبستقبل, فلمَّا اختصَّا ّٔذا اؼبعٌت ُعِلم زمامُهما, وؽبذا مل يتصرَّفا

 .(2)ند اعبميع, وال يقًتُف بو زماٌف وال يتصرَّؼفعٌل ع
هما على خالِؼ األصل, وذلك بأفَّ )نِْعَم( ئتعليٌل لعَدـِ تصرّْفهما وىو ؾبيوللرماين 

للمبالغة يف اؼبدح, و)بِْئَس( للمبالغة يف الذْـّ, واؼببالغُة معٌت, فأشبها اغبروَؼ حيث دالَّ 
 . (3)لتعليل ابُن اػبباز يف توجيهو على اللَُّمععلى معًٌت يف غَتمها, ووافقو يف ىذا ا

ـَ قد دخلت على  ـِ عليهما, فليس فيو دليٌل على اظبيتهما؛ ألفَّ الالَّ أمَّا دخوُؿ الالَّ
 ِّ ىن  نن من زن ّٰٱاغبرؼ أيًضا, يف مثل قولو تعاىل: 

, وإمنا جاز ذلك (4)
على األظباء من حروؼ ألمها َلمَّا صُبّْدت أشبَهت األظباَء, فدخل عليهما ما يدخُل 

 .(5)التوكيد
وأمَّا قوؽُبم: إنو قد جاء عن العرب: نَِعيَم الرجُل, فهذا فبا تفرَّد بو ُقطرب, وىي 
روايٌة شاذٌة, ولئن صحَّت فليس فيها حجٌة؛ ألفَّ )نِْعَم( أصُلها: )نَِعَم( على وزف )َفِعَل( 

 . (6)فُأشبَعت الكسرُة, فنشأت الياء
ى ردّْ الكوفيُت بعدـِ اختصاِص التاِء بالفعل بدليِل دخوؽبا وأجاب البصريوف عل

على اغبرؼ, وكذلك بعدـ لزومها لػ)نِْعَم, وبِْئَس(, بأفَّ التاَء اليت يف )رُبََّت( و)شُبََّت(, 
 : (7)ليست التاَء اليت يف )نِْعَمْت(, و)بِْئَسْت(؛ الختالفها ؽبا من وجهُت

                                                           

, التبيُت 101, اإلنصاؼ ص 101, أسرار العربية ص 2/420ينظر: أمايل ابن الشجري  (1)
 .2/61, شرح اعبمل البن عصفور 201ص 

 .3/18, اؽبمع 2/61, شرح اعبمل البن عصفور 201ينظر: التبيُت ص  (2)
 .389ينظر: ص  (3)
 . 5سورة الضحى, آية  (4)
 . 201ينظر: التبيُت ص  (5)
, التبيُت 102, اإلنصاؼ ص 101, أسرار العربية ص 2/418ينظر: أمايل ابن الشجري  (6)

 .202ص 
 .192, التبيُت ص 94, اإلنصاؼ ص 2/415ينظر: أمايل ابن الشجري  (7)
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نِْعَمت اؼبرأُة وبِْئَست اعبارية, غبقت الفعل؛ لتأنيث الوجو األوؿ: أفَّ التاء اليت يف 
االسم الذي ُأسند إليو الفعل, كما غبقتو يف: قامت اؼبرأُة, أمَّا التاُء اليت يف )رُبََّت( 

 و)شُبََّت(, فلحقتو لتأنيث اغبرِؼ, ال لتأنيِث شيٍء آخر.
التاُء اليت غبقت ىذين والوجو االخر: أفَّ التاَء الالحقَة للفعل تكوف ساكنًة, أمَّا 

 اغبرفُت تكوف متحركًة, فباَف الفرؽ بينهما.
)نِْعَم, وبِْئَس(, مع وقوع اؼبؤنَِّث بعدمها, فليس ػأمَّا القوؿ بعدـ لزـو ىذه التاء ل

ـَ(, فال فرَؽ عندىم بُت:  ا تلزمها يف لغِة شطِر العرب كلزوِمها باِب )قا بصحيح, ألمهَّ
ـَ نِْعَمت اؼبرأُة, وقامت اؼب رأُة, وإمنا جاز عند الذين قالوا: نِْعَم اؼبرأُة, ومل جُيز عندىم: قا

اؼبرأُة؛ ألفَّ اؼبرأَة يف قوؽبم: نِْعَم اؼبرأُة ىنُد, واقعٌة على اعبنس, وال خالَؼ أفَّ أظباَء 
      األجناس جيوز تذكَُت أفعاؽِبا وتأنيِثها, على أفَّ اغبجَة يف جواز دخوؽبا, ال يف وجوبو.       

ِعلِل القائلُت بفعليَّة )نِْعَم, وبِْئَس( وىم البصريوف, والكسائي, واختاره  وبعد عرضِ 
الرماين, وكذلك عرض القائلُت باظبيتهما, وىم الفراُء, وصبهوُر الكوفيُت, ومناقشة ِعلِل  
 كلّْ فريق, يًتجَّح عندي أفَّ ما ذىب إليو كلّّ من البصريُت والكسائي وَمن وافقهم وىو
القوُؿ بفعلية )نِْعَم, وبِْئَس(, ىو األقرُب للصَّواب؛ وذلك لكوف الِعلل اليت اعتلُّوا ّٔا 
صرحيًة يف تعيُِت فعليَّة )نِْعَم, وبِْئَس(, كتحمُِّلهما الضمَت, واتصاِؿ ضمَِت الرفِع ّٔما, 

سبٍب للبناء,  ورفِع الفاعل, واتصاِؿ تاِء التأنيِث الساكنِة ّٔما, وبنائِهما على الفتح دوفَ 
فكلُّ ىذه االعتالالت تقطُع بفعليِة )نِْعَم, وبِْئَس(, على خالِؼ اعتالالِت الكوفيُت 

 اليت ديكن اعبواب عنها, دبا يدحض القوَؿ باظبيِتهما, على النَّحو الذي تقدَّـ.   
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  علة امتناع الجر في األفعال. المبحث األول:
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 عراب بالحروف في األفعال.علة اإل المبحث الرابع:

  علة إعمال عوامل الجزم في األفعال. المبحث الخامس:
علة اعتبار الشرط المقدر هو عامل الجزم في جواب  المبحث السادس:

  الطلب.
  علة امتناع الجزم في جواب النفي. المبحث السابع:
 علة إعراب المعتل بالحذف في الجزم. المبحث الثامن:
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  املبحث األولاملبحث األول::  

 علُة امتهاِع اجلر يف األفعال

 نص المسألة: 
وال جرَّ يف األفعاؿ؛ ألنَّو ال يكوف جرِّا إال بإضافة, وال تِصحُّ »قاؿ الرُّماين: 

اإلضافُة إىل الفعل؛ ألفَّ ادلضاَؼ إليو داخٌل يف ادلضاؼ, ُمعاِقٌب للتنوين, وال يِصحُّ 
ُة أشياَء دبنزلِة اسٍم واحٍد على طريِق ذلك يف األفعاؿ؛ ألنَّو ال يصلح أْف ُُيعَل ثالث

ـَ التَّنوين  , وال يِصحُّ أْف يقوـَ مقا زـِ اثناف: الفعُل  -وىو واحٌد على حرٍؼ واحدٍ -الالَّ
 .(ٕ)«(ٔ)والفاعُل, وىذا تفسَُت علَِّة سيبويو

 اعتالل الرماني:
اإلضافة, واإلضافُة اعتلَّ الرماين المتناع اجلرّْ يف األفعاؿ, بأفَّ اجلرَّ ال يكوف إال ب

إىل األفعاؿ شُلتنعٌة, فامتنعت من اجلرّْ ذلِذه العلَّة, وعلَّل الرُّماين المتناع اإلضافة إىل 
وجَب أْف يقوـَ الفعُل  -والفعُل ال خيلو من فاعل-اؿ بأنَّو لو ُأضيف إىل الفعِل األفع

ـَ التنوين ـَ التَّنوين؛ ألفَّ ادلضاَؼ إليو يقـو مقا , والتنوين واحٌد, فال يقوـُ وفاعُلو مقا
ـَ التنوين,  مقاَمو اثناف, ومها: الفعُل والفاعل, وإذا كاف ال يقـو الفعُل والفاعُل مقا

 -وىي: االسُم ادلضاُؼ, والفعُل ادلضاُؼ إليو, وفاعُل الفعلِ -فكذلك ال يقـو ثالثٌة 
ـَ اسٍم واحٍد, ألفَّ ادلضاَؼ وادلضاَؼ إليو يف منزلة االسِم ال واحد, وال يصلح أْف مقا

 ُُيعَل ثالثُة أشياَء يف منزلِة اسٍم واحٍد.
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن امتناع اجلرّْ يف األفعاؿ, واعتلَّ لذلك ادلنع بأفَّ 
اجلرَّ ال يكوف إال باإلضافة, واإلضافُة إىل األفعاؿ شلتنعة, واعتلَّ المتناعها بالعلتُت 

بقتُت, وذكر الرماين أفَّ ىاتُت العلتُت مها تفسٌَت لعلَِّة سيبويو, حيث قاؿ سيبويو: السا
وليس يف األفعاؿ ادلضارعة جرّّ, كما أنَّو ليس يف األمساء جزـٌ؛ ألفَّ آّروَر داخٌل يف »

                                                           

 .ٗٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٕٔٔيق: د. زلمد شيبة ص شرح الرماين بتحق (ٕ)
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  .(ٔ)«ادلضاؼ إليو, ُمعاِقب للتنوين, وليس ذلك يف األفعاؿ
وليس يف »يف نظري من عبارة الرماين اليت يقوؿ فيها: وعبارُة سيبويو السَّابقة أدؽُّ 

طلِق األفعاؿ, و «األفعاؿ جرّّ 
ُ
األفعاُؿ منها ادلاضي واألمر, ؛ ألفَّ الرماين جعل احُلكم دل

على األصل, واجلرُّ أحُد أنواع اإلعراب, واإلعراُب غَت وارٍد يف ىذين  افمبني اومه
خلو اإلعراُب حبقّْ مشأّتو لالسم, فالقياُس فيو النوعُت, خبالؼ الفعِل ادلضارع, ألنَّو يد

, كما يف االسم, إال أفَّ اجلرَّ  أف يدخَلو مجيُع أنواِع اإلعراب, من الرفع, والنصب, واجلرّْ
 امتنع من الفعل ادلضارع, فهو الذي يُعتلُّ لو عن امتناع اجلرّْ فيو, دوَف غَتِه من األفعاؿ.

ا قاؿ: ول»: يقاؿ الزَّجاج يس يف األفعاؿ ادلضارعة جرّّ, فقَصَدىا دوف سائر وإَّنَّ
 , ا كاف يف ذِكر اجلرّْ األفعاؿ, ألفَّ كلَّ فعٍل ُسوى ادلضارع عنده مبٌٍت غَُت معرب, وإَّنَّ
واجلرُّ إعراب, وَلمَّا كاف إعرابًا, وكانت األفعاُؿ ُسوى ادلضارعِة مبنيًة غََت مستحقٍة 

يما مضى من ىذا الكتاب, سقط السُّؤاؿ عنها, لإلعراب, لِلعَلِل اليت ذكرُُتا لك ف
السُّؤاؿ ِِلَ ِْل زُبَفْض؟ وبقي السُّؤاُؿ عن الفعل ادلضارع الذي ىو معرٌب, فكأنَّو أجاَب 
من سألو فقاؿ لو: إذا كاف الفعُل ادلضارُع عندؾ ُمعربًا, فِلَم امتنَع من اخلفض؟ فقاؿ: 

ٌب للتنوين, وليس ذلك يف ىذه األفعاؿ, ألفَّ آّروَر داخٌل يف ادلضاؼ إليو, ُمعاقِ 
 . (ٕ)«واختصَر اجلواب كما ترى

ـَ التنوين, ألفَّ  وفسَّر الرماين علََّة سيبويو السابقَة بعدـ صحَِّة قياـِ الفعل وفاعِلو مقا
ـَ التنوين, والتنويٌن واحد, فال يقـو مقاَمو اثناف, ومها الفعل  ادلضاَؼ إليو يقـو مقا

العتالُؿ الذي اعتلَّ بو الرماين موافٌق العتالؿ األخفش, كما نسب إليو  والفاعل, وىذا ا
قاؿ األخفُش: ال يدخل »يف اإليضاح: الزجاجي , قاؿ (ٖ), والسَّْتايفيكلّّ من الزَّجاج

؛ ألنَّو ال ُيضاؼ إىل الفعل, واخلفُض ال يكوف إال باإلضافة, ولو ُأضيف  األفعاَؿ اجلرُّ
لو من فاعل, وجب أْف يقوـَ الفعُل وفاعُلو مقاـ التنوين؛ ألفَّ إىل الفعل, والفعُل ال خي

ـَ التنوين, وىو زيادٌة يف ادلضاؼ, كما أفَّ التنويَن زيادٌة, فلم ُُيز  ادلضاَؼ إليو يقـو مقا
                                                           

 .ٗٔ/ٔالكتاب  (ٔ)
 .ٛٓٔ -ٚٓٔاإليضاح ص  (ٕ)
 .ٖٗ/ٔ, شرح السَتايف ٓٔٔينظر: اإليضاح ص  (ٖ)
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ـَ التنوين, ألفَّ االسَم ال حيتمل زيادتُت, وِل يبلغ من قلَِّة  أف نُقيَم الفعَل والفاعَل مقا
ـَ مع التنوين, التنوين وىو و  احٌد أْف يقوما مقاَمو, كما ِل حيتمل االسُم األلَف والالَّ

 .(ٔ)«وىذه ِعلَّة جيدة
والسَتايف كذلك عن األخفش اعتالاًل آخر وىو أفَّ اجلرَّ ِل يدخل الزجاجي ونقل 

األفعاَؿ ألهنا أدلٌة, وليست األدلة بالشَّيء الذي تدؿُّ عليو, وإَّنا ُيضاؼ إىل الشيء 
 .(ٕ)و, ال إىل ما يدؿُّ عليو, وال يكوف جرّّ يف الكالـ إال باإلضافةبعين

ىو أفَّ األفعاَؿ تدؿُّ على الفاعل, الزجاجي وتوضيُح ىذا الكالـ كما قاؿ 
وادلفعوؿ, واحلدث, واإلضافة إَّنا تكوف إىل الفاعل, أو ادلفعوؿ, أو احلدث, وال ذبوز 

و الفعل؛ ألفَّ الدليلَّ على الشيء غَتُه, وال اإلضافُة إىل ما دؿَّ على ىذه األشياء, وى
 .(ٖ)ذبوز اإلضافة إىل الدليِل وادلراُد بو ادلدلوؿ عليو

المتناع اإلضافة إىل األفعاؿ ِبعدـ صالحيَّة ادلعٌت, وذلك بأفَّ الزجاجي واعتلَّ 
ا تكوف على ثالثة أوجو, أحدىا: إضافُة الشيء إىل مالكو, ضل و: اإلضافة يف الكالـ إَّنَّ

ىذه داُر زيٍد, والوجو الثاين: إضافُة الشيء إىل ُمستحقّْو, أو ادلوَصل إليو, ضلو: احلمُد 
هلِل, أي ىو مستحقُّو, ومررت بزيٍد, ألفَّ الباء َأوصَلت ادلروَر إىل زيد, أمَّا الوجو الثالث: 

 فهو إضافَة الشيِء إىل جنِسو, ضلو: ىذا خامُت حديٍد.
ا ليست واقعًة على مسمَّيات وىذه األوجُو متعذّْرة يف  األفعاؿ؛ فهي ال سُبلَّك؛ ألهنَّ

ا ال  لك, فال يصحُّ أْف يُقاؿ: ىذا غالـُ َضَرَب, وال صاحُب يقوـُ, وكما أهنَّ
ُ
تستحقُّ ادل

سُبلَّك شيًئا, كذلك أيًضا ال تستحقُّو, ألنَّو لو جاز أف تستحقَّ جاز أْف سُبلَّك, وكذلك 
رّْ إىل مفعولو, ضلو: مررُت بزيٍد, غَُت جائٍز يف األفعاؿ؛ ألفَّ إيصاُؿ الفعِل حبرؼ اجل

 .(ٗ)آّروَر حبرؼ اجلرّْ مفعوٌؿ يف احلقيقة, والفعُل ال يكوف مفعواًل 
واعتلَّ السَتايف المتناع اجلرّْ يف األفعاؿ باستحالة دخوِؿ أدواتِو عليها, وىذه 

                                                           

 .ٓٔٔاإليضاح ص  (ٔ)
 .ٖٗ/ٔ, شرح السَتايف ٜٓٔينظر: اإليضاح ص  (ٕ)
 .ٓٔٔينظر: اإليضاح ص  (ٖ)
 .ٛٓٔادلرجع السابق ص  (ٗ)
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, واإلضافُة احملَضة, ولي س لدخوِؿ ىذه األدواِت على األفعاؿ األدوات ىي حروُؼ اجلرّْ
, ووافقو يف (ٔ)معٌت يُعقل, فلو قيل: ىذا غالـُ َيْضِرُب, وَمررُت بِيضرَب, َلفسد الكالـ

, وىذا االعتالؿ قريب من (ٕ)ىذا االعتالِؿ كلّّ من: العكربي, وابُن يعيش, والشلوبُت
 السابق, وىو عدـ صالحية ادلعٌت.الزجاجي اعتالؿ 

, من (ٖ) كالسَتايف, واجلُرجاين, وابِن اخلشَّاب, والُعكربي, وابِن يعيشومن النحويُت
اعتلَّ المتناع اإلضافة إىل األفعاؿ بأفَّ الغرض من اإلضافة ىو تعريُف ادلضاؼ, أو 
زبصيُصو, واألفعاُؿ ال تُعرَّؼ وال زُبصَّص؛ فهي كما أصَّل ذلا النحويوف نكراٌت ال 

ة اإلّٔاـ والتنكَت, فليس يف اإلضافة إليها فائدة, وىو  تتعرَّؼ أبًدا, بل ىي يف غاي
 كذلك اعتالؿ بعدـ صالحية ادلعٌت. 

والدليل على أفَّ األفعاؿ نكراٌت ىو أهنا ال تنفكُّ من الفاعلُت, والفعل والفاعل 
مجلٌة ُيستغٌت ّٔا, وتقع ّٔا الفائدة, واجُلمل كلها نكرات, ألهنا لو كانت معارَؼ ِل تقع 

 .(ٗ)دة, فلمَّا كانت اجلُمل مستفادٌة ُعِلم أهنا نكراتّٔا فائ
واعتل الُعكربي وابُن مالك بأفَّ اجلرَّ يف األمساء ليس بأصل؛ خبالؼ الرَّفع 
والنَّصب, فإهنما أصالف, ألفَّ األصَل الرفُع للفاعل وما ُُحل عليو, والنصُب للمفعوِؿ 

َمو, وىي عوامُل غَت مستقلّْة؛ الفتقارىا وما ُُحل عليو, أما اجلرُّ فباحلرؼ, وما قاـ مقا
إىل ما تتعلَّق بو من فعل أو ما يقـو مقامو, فموضع آّرور إما جرّّ أو نصٌب, فُحمل 

  الفعُل على االسم فيما ىو أصٌل فيو.
, إىل أفَّ العلَة يف امتناع دخوؿ (٘)وذىب كلّّ من اجلرجاين, وابِن اخلباز, والعكربي

ارع حىت ال يكوَف للفرع مزيٌَّة على األصل, وذلك أفَّ الفعَل فرٌع يف اجلر يف الفعل ادلض
                                                           

 .ٕٗ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٔٚ/ٔ, شرح ادلقدمة اجلزولية ٔٔ/ٚ, شرح ادلفصل ٛٙ/ٔنظر: اللباب ي (ٕ)
, شرح ٛٙ/ٔ, اللباب ٕ٘, ادلرذبل ص ٔٚٔ, ادلقتصد ص ٕٗ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٖ)

 .ٔٔ/ٚادلفصل 
 .ٗٗ/ٔ, شرح السَتايف ٖٔٔينظر: اإليضاح ص  (ٗ)
 .ٜٙ/ٔ, اللباب ٖٓ٘, توجيو اللمع ص ٔٚٔينظر: ادلقتصد ص  (٘)
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, فلو أُعرب باجلرّْ لكاف لو مزيٌة  اإلعراب على االسم, وزلموٌؿ عليو, وقد دخلو اجلـز
على األصل, ألفَّ اإلعراَب ال يكوف على أربعِة أضلاء يف االسم الذي ىو األصل, 

 فامتناُعو يف الفرع أوىَل وأجَدر.
, فلو دخل اجلرُّ األفعاَؿ (ٔ)واعتلَّ أكثُر الكوفيُت المتناع اجلرّْ يف األفعاؿ بالثػَّْقل

.  الجتمع ثَِقالف: ثِقُل الفعِل, وثِقُل حركِة اجلرّْ
 وُُياب عن ىذه العلَّة بأحِد جوابُت: 

ضرِب األوؿ: أفَّ الفعَل ادلضارَع آّزوـَ خُيفَّف بالكسرة إذا التقى ساكناف, ضلو: ِْل ي
 الرجُل, فتخفيُفو بالكسرة دليُل ربمُِّلو ذلذه احلركة.

االسِم ادلمنوع من  يُعامَل الفعُل يف اجلرّْ معاملةواجلواب الثاين: وىو أنَّو دُيِكن أْف 
الصرؼ, حُت ُمنع من الكسرة للثػَّْقل, وذلك لشبهو بالفعل, فيكوف جرُّه بالفتح نيابة 

 لثّْقَل ليس ىو ادلانع من اجلرّْ يف األفعاؿ. عن الكسر, وىذا دليٌل على أفَّ ا
ىذه أبرُز اعتالالِت النحويُت المتناع اجلرّْ يف الفعل ادلضارع, إال أفَّ ادلعتمَد منها 
ىو ما اعتلَّ بو سيبويو, وفسَّره األخفُش, والزَّجاُج, والرماينُّ وغَتُىم, وىو أفَّ اجلرَّ يف 

وكلُّ »: يضافة إىل األفعاؿ مستحيلة, قاؿ الزَّجاجاألفعاؿ ال يكوف إال باإلضافة, واإل
ا ىي شرُح ىذه العلَّة وإيضاُحها,  علٍَّة ُتذَكر بعد ىذا يف امتناع األفعاؿ من اخلفض, فإَّنَّ
أو مولَّدٌة عنها, وليس فيها زيادُة معٌت بوجٍو وال سبب, ال يف مذىب البصريُت وال 

 .(ٕ)«الكوفيُت
يها يف امتناع دخوِؿ اجلرّْ على الفعل ادلضارع, واقتصر فهذه العلة ىي ادلعوَُّؿ عل

؛ ألفَّ  سيبويو وَمن وافقو على تعليل امتناِع اجلرّْ على اإلضافة, وِل يعلّْلوا حلروِؼ اجلرّْ
, ألفَّ دخوَؿ حرِؼ اجلرّْ على  القياَس أْف ُُير الفعُل ادلضارُع باإلضافة, ال حبروِؼ اجلرّْ

فلْم يُعلَّل »علَّل المتناعو, خبالؼ اإلضافة, قاؿ أبو حياف: الفعل ال معٌت لو, فال يُ 
امتناع اخلفض منها بغَت اإلضافة, دلا ذكرنا من أنَّو يظهر أنَّو كاف ُيب أْف زُبفَض يف 

                                                           

 .ٙٓٔينظر رأي الكوفيُت يف: اإليضاح ص  (ٔ)
 .ٚٓٔاإليضاح ص  (ٕ)
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 .(ٔ)«اإلضافة خاصَّةً 
فَّ فإامتناع اإلضافة إىل األفعاؿ, وعلى الرُّغم من اعتالِؿ سيبويو ومجهوِر النحويُت ب

, فكاف القياُس يف (ٕ)األمساء قد ُأضيفت إىل األفعاؿ, وىي أمساُء الزماف ىناؾ بعضُ 
 حم جم هل ّٰٱ, ضلو قولو تعاىل: (ٖ)الفعل ادلضارع أْف ُُيرَّ إذا ُأضيفت إليو أمساُء الزماف

 , وضلو: ىذه ساعُة يذىُب زيٌد, وأزوُرَؾ يوـَ خيرُج أخوؾ.(ٗ) ِّمم خم
 الزماِف إىل الفعل ادلضارع بعلَّتُت: واعتلَّ النحويوف عن جواِز إضافِة أمساءِ 

ا جازت إضافُة أمساِء الزماف إىل األفعاؿ؛ ألفَّ األفعاَؿ ال بُدَّ ذلا من  إحدامها: إَّنَّ
فاِعلُت, والفعُل والفاعُل مجلٌة, والزماف يضاؼ إىل اجُلمل, ضلو: رأيتو يوـَ 

 الفعل زيٌد أمٌَت, ورأيُتو زمَن أبوؾ غائٌب, فُأضيف اسُم الزماف إىل
 . (٘)والفاعل, كما ُأضيف إىل ادلبتدأ واخلرب

واجلواب الثاين: أفَّ الغرَض يف إضافة أمساِء الزماف إىل األفعاؿ إَّنا ىو ادلصادُر, 
فكأفَّ ادلضاَؼ إليو يف احلقيقة ىو ادلصدُر؛ ألفَّ معٌت: ىذا يوـُ يقوـُ زيٌد, 

ادرىا, ولذلك ِل يؤثّْر يف أي: ىذا يوـُ قياـِ زيٍد, فاألفعاؿ دالٌَّة على مص
 .(ٙ)الفعل ادلضارِع االسُم ادلضاؼ

 -وىو القوؿ بعلَّة امتناع اإلضافة-واعًتض السُّهيلي على اعتالؿ سيبويو واجلمهور 
؛ ألفَّ اإلضافَة ِمن عوامل األمساء, وعوامُل األمساء ال  وقاؿ إفَّ القوَؿ ّٔذه العلَّة ال يلـز

رفَع األفعاِؿ ونصَبها ِل يكن بعوامل األمساء, فكذلك جرُّىا تعمل يف األفعاؿ, فكما أفَّ 
 . (ٚ)لو ُجرَّت

                                                           

 .ٔٗٔ/ٔالتذييل  (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ, التذييل ٗٗ/ٔ, شرح السَتايف ٕٔٔينظر: اإليضاح ص  (ٕ)
 .ٙٚ/ٔ, اذلمع ٓٗٔ/ٔينظر: التذييل  (ٖ)
 .ٜٔٔسورة ادلائدة اآلية  (ٗ)
 .ٗٗ/ٔ, شرح السَتايف ٖٔٔينظر: اإليضاح ص  (٘)
 .ٙٚ/ٔ, اذلمع ٓٗٔ/ٔ, التذييل ٗٗ/ٔ, شرح السَتايف ٖٔٔيضاح ص ينظر: اإل (ٙ)
 .ٖٚينظر: نتائج الفكر ص  (ٚ)
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وما ذكره السهيلي ىو أصٌل عند النحويُت, فعوامُل األمساء ال تعمل يف األفعاؿ,  
, وفضَّل السُّهيلي التمسَُّك ّٔذا األصل, (ٔ)كما أفَّ عوامَل األفعاِؿ ال تعمل يف األمساء

, حىتَّ ال ُيتمَع ثَِقالف: ثِقُل (ٕ)يُت, وىي أفَّ األفعاؿ ِل ذُبرَّ لثقلهاواالعتالَؿ بعلة الكوف
.  الفعل, وثِقُل حركِة اجلرّْ

إال أنَّو قد ُُياب على ذلك بأفَّ الرَّفَع والنَّصَب أقوى من اجلرّْ ولذلك تعدَّدت 
خبالؼ عوامُلهما, فكاف منها ما ىو سلتصّّ باألمساء, ومنها ما ىو سلتصّّ باألفعاؿ, 

, فإنو أضعُف منهما, ولذلك ِل ُُيعل لو إال عامٌل واحٌد وىو احلرؼ, وأمَّا اإلضافُة  اجلرّْ
, فليس للجرّْ إال عامل واحد.  فمقدَّرٌة حبرؼ اجلرّْ

وُُياب عن علَّة الثَّقل, دبا ُأجيب بو عن اعتالؿ الكوفيُت, وىو أفَّ الفعَل ادلضارع 
تقى ساكناف, ضلو: ِْل يضرِب الرجُل, فتخفيفو بالكسرة بالكسرة إذا ال آّزـو خُيفَّفُ 

 دليُل ربمُّلو ذلذه احلركة.
وجواٌب آخُر وىو أنَّو ديكن أْف يُعامَل الفعُل يف اجلرّْ معاملَة االسِم ادلمنوِع من 
الصَّرؼ, حُت ُمنع من الكسرة للثّْقل, وذلك لشبِهو بالفعل, فيكوف جرُّه بالفتح نيابًة 

 ذا دليٌل على أفَّ الثّْقل ليس ىو ادلانع من اجلرّْ يف األفعاؿ.عن الكسر, وى
مناقشة ما وَرَد يف ىذه ادلسألة من أقواٍؿ واعتالالت, يًتجَّح عندي أفَّ وبعد 

عتمد يف ىذه االعتالالت ىو اعتالُؿ سيبويو, وىو استحالُة اإلضافِة إىل األفعاؿ؛ 
ُ
ادل

 ذكُرمها. وذلك للعلَّتُت السَّابقتُت ادلتقدّْـِ 
 

  

 

                                                           

 .ٔٔ/ٚ, شرح ادلفصل ٜٕ/ٔ, شرح السَتايف ٘٘-ٗ٘/ٔ, األصوؿ ٘/ٕينظر: ادلقتضب  (ٔ)
 .ٖٚينظر: نتائج الفكر ص  (ٕ)
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  :املبحث الثاني:املبحث الثاني  

 اع عنل عوامل األمساء يف األفعالعلة امته

 نص المسألة:
الذي ُيوُز يف إعراِب األفعاِؿ إعماُؿ عوامِلها اليت تدخُل عليها, وال »قاؿ الرماين: 

ا  ُيوز أْف تعمَل فيها عوامُل األمساء؛ ألفَّ معٌت عوامِل االسِم يف االسم خاصًة, وإَّنَّ
ـِ اليت للتَّعريف  العامل ملُ يع دبعناه, وسبيُلها لالختصاص لالسِم كسبيِل األلِف والالَّ

 باالسم؛ ألفَّ التعريَف ال يكوُف يف الفعل. 
وكذلك سبيُل السُِّْت و)َسوَؼ( يف االختصاص بالفعل؛ ألفَّ الزيادَة اليت تكوُف 

للفعِل؛ ألنَّو أحقُّ بالدّْاللِة لالستقباِؿ, وتصَُت كحرٍؼ من حروِؼ الكلمِة ال تكوُف إالَّ 
 . (ٔ)«على الزَّماِف ِمن االسمِ 

 اعتالل الرماني:
اعتلَّ الرماين المتناع إعماِؿ عوامِل األمساء يف األفعاؿ باختصاص معٌت ىذه 
العوامِل باالسِم دوف غَتِه, وحاُؿ ىذه العوامل كحاؿ )َأْؿ( التعريِف يف اختصاصها 

  يكوف إالَّ يف االسم.باالسم, ألفَّ التعريَف ال
ما ال يعمالف يف  ومثَّل الرماينُّ كذلك باختصاص السُّْت و)َسوَؼ( بالفعل, إال أهنَّ

الفعل ادلضارع, على الرُّغم من اختصاصهما بو, واعتلَّ لِعَدـ عمِلهما بكوهِنما كاجلزء 
 من الكلمة, وجزُء الكلمة ال يعمل فيها.

 المناقشة والموازنة:
ين يف ىذه ادلسألة عن امتناع عوامِل األمساِء من العمل يف األفعاؿ, ربدَّث الرما

ا ىي خاصَّةٌ  وعلَُّتو يف ذلك ىي أفَّ معاين ىذه العوامل ال تصحُّ يف األفعاؿ, وإَّنَّ
باألمساء, وشبَّو الرماين اختصاَص تلك العوامِل باالسم باختصاص )َأْؿ( التعريِف 

باالسم, ال يصحُّ وقوُعو على الفعل؛ لكوف الفعِل ال  باالسم, ألفَّ التعريَف معًٌت خاصّّ 

                                                           

 .٘ٚٚشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٔ)
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 يتعرَّؼ.
ويقابل ما ىو سلتصّّ باالسم: العوامُل واألدواُت اخلاصَُّة بالفعل, فهي كذلك ال 
تدخل على االسم لعدـ صحَّة معناىا فيو, ومن ذلك السُُّْت و)َسوَؼ(, فهما سلتصَّاف 

 اعتبارمها كاجلزِء من الكلمة. باألفعاؿ, لداللِتهما على االستقباؿ, مع
وىذا الذي ذََكره الرماين يُعدُّ أصاًل من األصوؿ النَّحوية, وىو رُلمٌع عليو عند 

, وقد اعتمد عليو مجهوُر البصريُت يف القوؿ برافِع الفعل ادلضارع, حيث (ٔ)النحويُت
سواًء كاف االسم ذىبوا إىل أفَّ العامَل يف رفع الفعل ادلضارع ىو وقوُعو موقَع االسِم, 

مرفوًعا أو منصوبًا أو رلروًرا, ضلو: جاءين رجٌل يضحُك, ورأيت رجاًل يضحُك, ومررت 
برجٍل يضحُك, فال يُعترب اختالُؼ إعراِب األمساِء يف إعراِب األفعاؿ؛ ألفَّ العوامَل اليت 

 .(ٕ)لألمساء, ال تعمل يف األفعاؿ, وال ُتسلَُّط عليها
جعَلها النحويوف شرطًا  -وىي اختصاص ادلعٌت-ّٔا الرماين  وىذه العلَّة اليت اعتلَّ 

يف عمل احلروؼ, فما كاف منها سلتصَّا باألمساء عِمل فيها, كحروؼ اجلر, وما اختصَّ 
منها باألفعاِؿ عِمل فيها, ِإمَّا بنصب الفعل ادلضارع وىي )أْف( و)َلْن( و)َكي( 

ا(, و)ال( الناىية, والـِ األمر, و)إْف( الشرطية وما )ِلَْ(, و)َلمَّ  , وإما ِِبزِمو كػ(ٖ)و)ِإَذْف(
 . (ٗ)يف معناىا

ا بُت األمساء واألفعاؿ فال يعمُل يف أيٍّ منهما, كهمزة أمَّا ما كاف ُمشًتَكً 
ـَ زيٌد؟, و  ـَ كذلك: )َىْل(, ضلو: ىل زيٌد قائمٌ االستفهاـ, ضلو: أَزيٌد قائٌم؟ وأَقا ؟, وىل قا

                                                           

, شرح ٖٚ, نتائج الفكر ص ٕ٘, ادلرذبل ص ٜٕ/ٔ, شرح السَتايف ٘/ٕينظر: ادلقتضب  (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ, البسيط ٕٙ/ٔ, شرح اجلمل البن عصفور ٔٔ/ٚادلفصل 

, ٕٔ/ٚ, شرح ادلفصل ٖٚٗ, اإلنصاؼ ص ٜٕ/ٔ, شرح السَتايف ٘/ٕينظر: ادلقتضب  (ٕ)
 . ٕٙ/ٔشرح اجلمل البن عصفور 

, ٘ٔ/ٚ, شرح ادلفصل ٜٕسرار العربية ص , أٖٔ/ٔ, شرح السَتايف ٙ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔ, البسيط ٕٙ/ٔشرح اجلمل البن عصفور , ٚ/ٗشرح التسهيل 

, ٓٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٜٕ, أسرار العربية ص ٖٚ/ٔ, شرح السَتايف ٖٗ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٗ)
 .ٖٕٚ/ٔ, البسيط ٘ٙ/ٔشرح اجلمل البن عصفور , ٚ٘/ٗشرح التسهيل 
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 .(ٔ)زيٌد؟
ال تعمل  -األمساء واألفعاؿ :أي–احلروؼ ادلختصَّة بأحِد الَقبيلُت  إال أفَّ بعضَ 

ِن خيتصَّاف يمساء, والسُّْت و)َسْوَؼ( اللَّذفيما اختصَّت بو, كػ)َأْؿ( التعريف ادلختصّْ باأل
بالفعل ادلضارع وينقالنِو لالستقباؿ, فهذه احلروؼ ال تعمل على الرُّغم من اختصاِصها, 

 وعدـِ اشًتاكها. 
علََّل الرماين لعَدـ عمل السُّْت و)َسْوَؼ( يف الفعل ادلضارع بكوهنما كاجلزِء من و 

الكلمة, وجزُء الكلمة ال يعمل فيها, وىذا الذي اعتلَّ بو الرماين ىو اعتالُؿ 
, وذبري ىذه العلُة كذلك على عدـ عمِل )َأْؿ( التعريف على الرُّغم من (ٕ)اجلمهور

فإْف قاؿ قائٌل: ما باُؿ الـِ ادلعرفِة ال تعمل يف االسم, »ج: اختصاصها, قاؿ ابُن السَّرا 
وىي ال تدخل إالَّ على االسم, وال ُيوز أْف تدخَل ىذه الالـُ على الفعل؟ قيل لو: ىذه 
ـُ صارت من نفِس االسم, أال ترى قولك: الرجُل, يدلُّك على ما كاف يدؿُّ عليو:  الالَّ

ي يصَت مع ادلضاؼ دبنزلة اسٍم واحٍد, ضلو قولك: رجٌل, وىي دبنزلة ادلضاؼ إليو, الذ
)عبد ادللك(, ولو أفردت عبًدا ِمن ادلِلِك ِل يدّؿ على ما كاف عليو )عبُد ادللك(, 
وكذلك السُُّْت و)َسْوَؼ(, إْف سأَؿ سائٌل, فقاؿ: ِِلَ ِلَْ يُعِملوىا يف األفعاؿ إْذ كانتا ال 

ا إَّنا ىي بعُض تدخالف إالَّ عليها؟ فقصَُّتهما قصُة األ لف والالـ يف االسم, وذلك أهنَّ
 .(ٖ)«أجزاء الفعل

فهذه ىي علَُّة عدـِ عمِل بعِض احلروِؼ ادلختصَّة بأحٍد من األمساء أو األفعاؿ, إال 
يعمُل يف أحدمها إال ما كاف سلتصِّا بو, ويُهمُل منها ما كاف ال أفَّ األصَل يف ذلك أنَّو 

 ُمشًتًكا بينهما. 
 

 

                                                           

 .ٜٗ, شرح الشذور ص ٕٔأسرار العربية ص , ٘٘/ٔينظر: األصوؿ  (ٔ)
  .ٓٗ/ٔ, اذلمع ٖٔ/ٔ, شرح السَتايف ٙ٘/ٔينظر: األصوؿ  (ٕ)
 .ٙ٘/ٔاألصوؿ  (ٖ)
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  بحث الثالث:بحث الثالث:املامل  

 احلاضر زموالعلة داللة الفعل املضارع على 

 نص المسألة:
وداللة )يَػْفَعُل( على االشًتاؾ بُت احلاضِر وادلستقبل عند كثٍَت من »قاؿ الرماين: 

النحويُت, وىي للحاضر خاصًَّة يف موضوعها, كما أفَّ صيغَة العموـِ دبعٌت العموـِ 
تخرُج إىل اخلصوص, فكذلك )يَػْفَعُل( يف مذىِب ابِن خاصًة, إالَّ أْف تصحَبها قرينٌة ف

 السراج, وكاف يستدؿُّ على ذلك بأشياَء منها: 
أفَّ القائل إذا َأطلَق لفظَة )يَػْفَعُل( ِل يُفَهم منو إال معٌت احلاضر, ضلو: فالٌف 

 ُيصلّْي, وفالٌف يأكُل, وما أشبو ذلك.
قسمِة الزماف, وقسمُة الزماف على ثالثِة ومنها: أفَّ الفعَل قد ُقِصد إىل أْف ينقسَم ب

 أوجٍو: ماٍض, وحاضٍر, ومستقبٍل, فكذلك الفعُل.
ومنها: أفَّ عنايَة النَّاِس بوضع األمساِء والعالماِت للكائِن ادلوجوِد أشدُّ من عنايِتهم 

م ُيسمُّوف الولَد إذا كاف, وال ُيسمُّونو قبل أْف يكوَف, فال  ُيوز دبا ِل يكن, بدليِل أهنَّ
 على ىذا أْف يضعوا عالمًة ِلما تقضَّى, وِلما ِل يكن, وال يضعوا عالمًة للكائِن ادلوجود.

وىذا ادلذىب ىو الذي أختارُه ِلما بيَّنا من الِعلل, فػ)يَػْفَعُل( على مذىب ابِن 
السراج إذا أُريد بو احلاضُر ِل حَيتْج إىل قرينة, وعلى مذىب غَتِه حيتاج إىل قرينٍة بأف 

 . (ٔ)«قاَؿ: )ىو يفعُل اآلَف(, أو )يف ىذا الوقِت(, أو )السَّاعة( أو ما أشبو ذلكيُ 
 اعتالل الرماني:

يرى الرماين أفَّ الفعَل ادلضارع يدؿُّ على الزَّمن احلاضر خاصَّة, ضلو: فالٌف ُيصلّْي, 
ك, وذَكر )اآلَف(, أو: ىذا الوقت, وضلو ذلػوال حيتاج يف داللتو على احلاضر إىل قرينة, ك

 أفَّ ىذا القوَؿ ىو مذىُب ابِن السَّراج, واختاره الرماينُّ للِعلل التالية:
العلَّة األوىل: أفَّ الفعَل ادلضارع إذا أُطِلق ِل يُفهُم منو إال الزَّمُن احلاضر, ضلو: فالٌف 

                                                           

 .ٗٔٔ -ٖٔٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
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 ُيصلّْي, وفالٌف يأكُل.
ينقسَم الفعل بأقساـ الزَّماف, والعلَّة الثانية: أفَّ داللَة الفعل على الزماف تقتضي أْف 

 وىي ثالثُة أقساـ: ماٍض, وحاضٍر, ومستقبٍل.
والعلة الثالثة: أفَّ احلاضَر أَوىَل بالعالمة من ادلستقبل, كما أفَّ الناَس يعتنوف دبا ىو  
كائن موجود, أكثَر من عنايتهم ِلما ِْل يكن, وكذلك أسوٌة بادلاضي وادلستقبل, فكما 

  عالمٌة, فكذلك ينبغي أْف يُوضَع للحاضِر عالمٌة. ُوِضع لكلٍّ منهما
 المناقشة والموازنة:

ذىب الرماين إىل أفَّ داللَة الفعل ادلضارع على احلاضر خاصًَّة, دوف احلاجة إىل 
قرينٍة تدؿُّ عليو, فالذي يُفهم من قوذلم: زيٌد ُيصلّْي, أي: يف ىذه احلاؿ, وال حيتاج إىل 

 (, وىذه الساعة وضلو ذلك. قرينة زُبصُّْصو كػ)اآلفَ 
الستقباؿ إال بوجود قرينٍة ومقتَضى كالـ الرماين أفَّ الفعل ادلضارع ال يدؿُّ على ا

صو لذلك, كػ)َقْد(, والسُّْت و)َسْوَؼ( وغَتىا, فهذه قرائُن تنقل الفعَل من احلاضر زُبصّْ 
 اضِر دوَف االستقباؿ.إىل االستقباؿ, أمَّا إذا ذبرَّد منها فقد اقتصرت داللُتو على احل

وىذا الذي ذىب إليو الرماين على خالؼ مذىب اجلمهور, إذ يرى اجلمهور أفَّ 
, وتتعُتَّ فيو (ٔ)الفعَل ادلضارَع آّرََّد من القرائن يشًتُؾ يف الدّْاللة على احلاضر وادلستقبل
اآلَف, أو ىذه  الدّْاللُة على احلاضر إذا اقًتف بػ)اآلَف( أو ما أشبهها, ضلو: زيٌد يقوـُ 

 الساعة, أو ىذا الوقت. 
)َقْد(, أو السُّْت, أو )َسْوَؼ(, أو ػكما تتعُتَّ فيو الدّْاللة على ادلستقبل إذا اقًتف ب

أحِد النواصب, أو أدوات الشرط, ضلو: زيٌد قد يقوـُ, وسوؼ يقوـُ, وَلْن يقوـَ, وِإْف 
 تَػُقْم أَُقْم.

ضارع يف الدّْاللة على احلاضر وادلستقبل دبشأّتو واعتلَّ اجلمهوُر الشًتاؾ الفعل ادل
لالسم, حيث ُصرَّْؼ تصريَف االسم, وُجِعل اللَّفظ الواحد فيو ألكثَر من معٌت, كما أفَّ 

                                                           

فية الكاشرح , ٙ/ٚ, شرح ادلفصل ٕٚ, أسرار العربية ص ٛٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٛ/ٔلتذييل , إٕٚ/ٔ, البسيط ٙٔ/ٗ
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اللَّفَظ الواحَد يف االسم يأيت ألكثَر من معٌت, ضلو: )العُت(, إذ ُتطَلق على العُِت 
 .(ٔ)الِقبلة وغَتىاالباصرة, وعُِت ادلاء, وعُِت ادليزاف, وعُت 

أمَّا ما ذىب إليو الرماين فقد نسَبو إىل ابِن السَّراج, وِل تقتِصر النسبة إليو على 
احُلكم فحسب, بل تعدَّتو إىل العلة, فالرماين نسَب احلكم معلَّاًل إىل ابن السراج, وإْف  

رع آّرَّد كاف ابُن السراج يف كتابو األصوؿ يتَّفق مع مذىب اجلمهور يف ِداللة ادلضا
واألفعاُؿ اليت ُيسمّْيها النحويُّوف ادلضارعَة ىي اليت »على احلاضر وادلستقبل, حيث قاؿ: 

يف أوائلها الزوائُد األربعة, األلف والتاء والياء والنوف, تصلح ِلما أنت فيو من الزماف 
ت فيو من وِلما ُيستقبل, ضلو: آُكُل, وتأكُل, ويأكُل, ونأكُل, فجميع ىذا يصلح ِلما أن

الزماف, ودلا ُيستقبل, وال دليَل يف لفظو على أيّْ الزمانُت تريد, كما أنَّو ال دليَل يف 
قولك: رجٌل فعل كذا وكذا, أيَّ الرجاِؿ تريد, حىت تبيػُّْنو بشيء آخر, فإذا قلت: 
سيفعل, أو سوؼ يفعل, دؿَّ على أنَّك تريد ادلستقبل, وترَؾ احلاضر على لفِظو؛ ألنَّو 

 .(ٕ)«ىل بو, إذ كانت احلقيقة إَّنا ىي للحاضر ادلوجود, ال ِلما يُتوقَّع, أو قد مَضىَأو 
ولعلَّ ما ذكَره الرماين رأٌي آخُر البِن السَّراج يف ىذه ادلسألة, خصوًصا وأنَّو نَسب 
إليو احلكَم معلَّاًل, وإذا ُنِسب إىل العاِل ُحكماف, وكاف أحدمها معلَّاًل, واآلخر ُمرساًل, 

رسل كما قاؿ ابن جٍتأُ 
ُ
 .(ٖ)ِخذ بادلعلَّل, وتُػُؤوّْؿ ادل

أو أفَّ الرماين قد استفاد ىذا القوَؿ من آخِر ما جاء يف عبارة ابن السَّراج السابقة, 
فإذا قلت: سيفعُل, أو سوؼ يفعُل, دؿَّ على أنَّك تريد ادلستقبَل, »اليت يقوؿ فيها: 

, إذ كانت احلقيقُة إَّنا ىي للحاضر ادلوجود, ال وترَؾ احلاضِر على لفظو؛ ألنَّو َأوىل بو
 . «ِلما يُتوقَّع, أو قد مَضى

فهذه العبارة قد يُفهم منها أفَّ احلاضر َأوىل بالدّْاللة بلفظ ادلضارع من ادلستقبل, 
 مع أنَّو صرح بأنَّو ال دليَل يف لفظو على أيّْ الزمانُت.

                                                           

, الكافية بشرح الرضي ٙ/ٚ, شرح ادلفصل ٕٚ, أسرار العربية ص ٛٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٛ/ٔ, التذييل ٕٕٚ/ٔ, البسيط ٙٔ/ٗ

 .ٜٖ/ٔاألصوؿ  (ٕ)
 ٕٓٓ/ٔينظر: اخلصائص  (ٖ)
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 ما ذىب إليو:  واعتلَّ الرماين بثالث ِعلٍل منطقية, تُرجّْح
فالعلُة األوىل ىي: أفَّ الفعَل ادلضارَع إذا أُطِلق ِل يُفهم منو إال الزَّمُن احلاضر, ضلو: 
فالٌف يصلّْي, وفالٌف يأكُل, فالذي يتبادر إىل الذّْىن أنو ُيصلّْي اآلَف, ويأكُل اآلَف, ال 

 يف ادلستقبل. 
تضي أْف ينقسَم الفعل بأقساـ الزماف, والعلة الثانية: أفَّ داللَة الفعِل على الزماف تق

وأقساـ الزماف ثالثة: ماٍض, وحاضٍر, ومستقبٍل, فكما أفَّ للماضي صيغة خاصة وىي 
)فَػَعَل(, وللمستقبل كذلك صيغة خاصة وىي )افػَْعْل(, فكذلك يكوف للحاضر صيغة 

 زبصُّو وىي )يَػْفَعُل(. 
ادلستقبل, وكذلك أسوٌة بادلاضي والعلة الثالثة: أفَّ احلاضَر َأوىل بالعالمة من 

وادلستقبل, فكما ُوِضع لكلٍّ منهما عالمة, فكذلك ينبغي أْف يُوضع للحاضر عالمة, 
 وىذه الِعلة قريبٌة من اعتالؿ ابِن السَّراج يف عبارتو السابقة.

, (ٖ), والسهيلي(ٕ), وابن الطراوة(ٔ)واختار ىذا القوَؿ بعُض النحويُت, كالفارسي
ارسي أفَّ األصَل يف ادلضارع أْف يدؿَّ على احلاضر, أمَّا داللُتو على حيث يرى الف

ِاعلم أفَّ الفعَل ينقسم »ادلستقبل فهو حبقّْ الفرعية, قاؿ يف ادلسائل العسكريَّات: 
بانقساـ الزَّماف, ماٍض, وحاضٍر, وآٍت, فمثاُؿ ادلاضي ما كاف مبنيِّا على الفتح, ضلو: 

, وَضَرَب, وَدْحرََج, واْسَتْخرََج, وضلو ذلك, ومثاُؿ احلاضر: ضلو: َذَىَب, ومسََِع, وظَُرؼَ 
يقوـُ ويذىُب ويظُرُؼ, ويكتُب وُيصلّْي, وىذا الضرب الذي وصفو سيبويو بأنو كاِئٌن ِل 
ينقطع, فهذا الضَّرب وإْف كاف شيٌء منو قد مَضى, وشيٌء منو ِل ديِض, فإنَّو عند 

دلاضي وغَت ادلستقبل..., ويتَِّسع فيوقع على العرب ضرٌب من ضروب الفعل, غَت ا
, واعتلَّ الفارسي لذلك بأفَّ اللفَظ إذا أُطِلق (ٗ)«اآليت أيًضا, واألصل أْف يكوف للحاضر

فلمَّا ِل يُقدّْموا األبعَد »على القريِب والبعيِد كاف القريُب أحقَّ بو وَأوىل, حيث قاؿ: 
                                                           

 .ٛٚينظر: ادلسائل العسكريات ص (ٔ)
 . ٖٜينظر رأي ابن الطراوة يف: نتائج الفكر ص  (ٕ)
 ادلرجع السابق. (ٖ)
 .ٛٚادلسائل العسكريات ص (ٗ)



 باب الثاني: العلل النحوية يف األفعالال وي عند الرمانيالتعليل النح
 

  
 

244 

عد, دؿَّ على أفَّ األقرَب األوَُّؿ, اأَلوىل ِمن على األقرب, بل قدَّموا األقرَب على األب
  .(ٔ)«األبَعد

وىذه الِعلَّة اليت اعتلَّ ّٔا الفارسي قريبٌة من اعتالؿ الرماين الثالث, وىي أفَّ احلاضَر 
مها األقوى يف  -القرب, واحلضور :أي–َأوىَل بالعالمة من ادلستقبل, وىاتاف العلتاف 

غَتمها, كما ُقدّْـ ضمَت ادلتكلم على ادلخاطب, نظري؛ وذلك ألهنما أخصُّ من 
 .(ٕ)وادلخاطب على الغائب

أما ابُن الطَّراوة كما نَػَقل عنو تلميُذه السُّهيلي, فلم يقتِصر على قْصِر داللِة الفعل 
ادلضارع على احلاضر فحسب, بل أنكر داللتو على ادلستقبل, حىت وإْف صِحبتو قرينٌة 

ِفْعُل احلاِؿ ال يكوف »فَقو السُّهيلي يف ذلك, حيث قاؿ: تدؿُّ على االستقباؿ, ووا
مستقَباًل, وإْف حُسَن فيو )َغٌد(, كما ال يكوف الفعُل ادلستقبُل حااًل أبًدا, وال احلاُؿ 
ماضًيا, وىذا اختياُر شيِخنا رُحُة اهلل عليو, فإْف قلت: كيف يكوف حااًل: يقوـُ زيٌد 

ا ذلك على تقدير احلكاية لو إذا وقع, غًدا, وىو واقٌع يف زماٍف مستقَبلٍ  ؟ قلنا إَّنَّ
 ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱواإلشارة إىل صورِة الفعِل إذا جاء وقُتو, كما قاؿ اهلل سبحانو وتعاىل: 

, والوقوؼ مستقبٌل ال زلالة, ولكن جاء بلفظ ادلاضي حكايًة حلاؿ يوـِ (ٖ)َِّّ
يُد غًدا, ويذىب بعد احلساب فيو, ال مرتَّب على وقوٍؼ قد ثبَت, ... فكذلك: يقـو ز 

غٍد, ىو حاؿ على التقدير والتصوير ذليئتو إذا وقع, وما أَرى ىذا الذي ذكره الشَّيخ إال 
صحيًحا, إذ األصُل أالَّ حُيكم لِلفظُِت ُمتغايرين دبعٌَت واحٍد إال بدليٍل, وال لِلفٍظ واحٍد 

 .(ٗ)«دبعنيُت إال بدليٍل, وِقْف على ىذا األصل ُتتِد إىل سواء السبيل
فالسُّهيلي يرى أفَّ التعبَت بادلضارع عن ادلستقبل إَّنا ىو على تقدير احلكاية, والعلة 

 عنده: عدـُ االشًتاِؾ يف لفٍظ واحٍد على معنيُت سلتلفُت.
وما ذىب إليو السُّهيلي وشيُخو من عدـ داللة ادلضارع على ادلستقبل مع وجود 

                                                           

 .ٛٚصادلسائل العسكريات  (ٔ)
 .ٛٙٔ, شرح الشذور ص ٙٛ/ٔينظر: التذييل  (ٕ)
 .ٖٓسورة األنعاـ اآلية  (ٖ)
 .ٖٜنتائج الفكر ص  (ٗ)
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و من تكلٍُّف ظاىر؛ ألفَّ اأَلوىل عدـ التقدير, القرائن, إالَّ على تقدير احلكاية, ال خيل
وكذلك فإنَّو ليس ذلما أْف يُنِكرا ظاىرًة من ظواىر اللغة العربية وىي ادلشًتؾ, وقد أكَّد 
على وجوِدىا مجهور أىِل اللغة, كالعُت اليت ُتطَلق على العُت الباصرة, وعلى عُت ادلاء, 

 .(ٔ)وعُت ادليزاف وغَتىا
ٍك داللَة ادلضارع على احلاؿ مع التجريد, معتالَّ َِبربِه ِلما فاتو من ورجَّح ابُن مال

)فَػَعَل(, وادلستقبل الذي اختص ػاالختصاص بصيغٍة, كادلاضي الذي اختص ب
, فالعلة عند ابن مالك ىي علة معادلة, وقد أشار إىل ىذه العلة الرماين يف (ٕ))افػَْعْل(ػب

 اعتاللو السابق.
َة ادلضارِع على احلاؿ حقيقًة, وداللَتو على االستقباِؿ رلازًا, وىو وقوَّى الرضيُّ دالل

وقاؿ بعُضهم: ىو حقيقٌة يف احلاؿ, »قريٌب من مذىب الرماين ومن وافقو, حيث قاؿ: 
رلاٌز يف االستقباؿ, وىو أقوى؛ ألنَّو إذا َخال من القرائن, ِل حُيمْل إال على احلاؿ, وال 

ينة, وىذا شأُف احلقيقة وآّاز, وأيًضا من ادلناسب أْف ُيصرؼ إىل االستقباؿ إال لقر 
 .(ٖ)«يكوف للحاؿ صيغٌة خاصة, كما ألخويو

أمَّا مذىُب بعِض النحويُت كما ذكر الرماين فهو أفَّ الفعَل ادلضارَع ال يدؿُّ على 
احلاضر إال بوجود قرينٍة, ضلو: )ىو يفعُل اآلف(, أو )يف ىذا الوقت(, أو )الساعة( أو 

 .(ٗ)أشبو ذلك ما
وأمَّا فعُل احلاؿ فال فرؽ »وشلَّن ذىب إىل ذلك الزَّجاجي, حيث قاؿ يف اجُلمل: 

بينو وبُت ادلستقبل يف اللفظ, كقولك: زيٌد يقوـُ اآلَف, ويقـو غًدا, وعبداهلل ُيصلّْي اآلف, 
السُت وُيصلّْي غًدا, فإذا أردَت أْف زبلَّْصو لالستقباؿ دوف احلاؿ, أَْدَخْلَت عليو 

 .(٘)«و)َسْوَؼ(, فقلت: سوؼ يقوـُ, وسيقوـُ, فيصَت مستقَباًل ال غَت
                                                           

 .ٜٖٙ/ٔ, ادلزىر ٜٖ٘ٔينظر: لساف العرب )عُت( ص  (ٔ)
 .ٕٔ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٕ)
 .ٙٔ/ٗشرح الكافية  (ٖ)
 . ٗٔٔينظر: شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص (ٗ)
 .ٛاجلمل ص  (٘)
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ويُفهم من كالـ الزَّجاجي أفَّ األصَل يف الفعل ادلضارع ىو الدّْاللة على ادلستقبل, 
والفعُل ما دؿَّ على »وأفَّ داللَتو على احلاضر داللٌة فرعية, بدليل قولِو قبل ىذا ادلوضع: 

ـَ يقوـُ, وقعَد يقعدُ  حَدث, وزماف ماض,  . (ٔ)«أو مستقبل, ضلو: قا
وألفَّ داللَتو على احلاضر عند الزجاجي مشروطٌة باقًتانو دبا يدؿُّ عليو, واحلروُؼ 
ا تلحق الفروَع ال األصوؿ, كعالمة التأنيث, والتثنية, واجلمع,  الَُّة على ادلعاين إَّنَّ الدَّ

 . (ٕ)عاينوالتصغَت, والتعريف, وغَت ذلك من حروؼ ادل
والِعلَّة عند الزجَّاجي يف جْعِل احلاضر بلفظ ادلستقبل: ىي أفَّ ادلستقبَل أوََّؿ 
األفعاِؿ عنده, مث احلاؿ مث ادلاضي, فكلُّ جزٍء خرج من ادلستقبل إىل الوجود صار يف 

, يف حُت يرى اجلمهوُر أفَّ احلاؿ أوَّؿ األفعاؿ, ويكوف األقرب إليو يف (ٖ)حيّْز ادلاضي
ًتتيب ادلستقبل, مث ادلاضي, وعلتهم يف ذلك كما ذكر السَتايف أفَّ ادليعاد دبا ُيستقبل ال

ال يِصحُّ إال دبا ُعرؼ وُشوىد, حىت يتصوَّره ادلوعود, ويكوف ادلستقبل أقرب إىل احلاؿ؛ 
ألنَّو ُيوز مصَتُه إىل احلاؿ الذي ىو أوَّؿ, وادلاضي قد بُعد حىت ال ذبوز مساواتو يف 

  .(ٗ)يف شيٍء من األزمنةاحلاؿ 
القوؿ باختصاص الفعل الزجاجي إىل  (ٙ)وأيب حيَّاف (٘)ونَسَب كلّّ من األُبَِّذي

ادلضارع باالستقباؿ دوف احلاضر, وإنكار أْف يكوف للحاضر صيغة, معتالَّ لذلك بِقَصر 
  زمن احلاضر, حيث ال دُيكن أْف يُعربَّ عنو.
 -كما قاؿ-سَبو ألحد, وإَّنا نسب ىذه الِعلة وىذا القوؿ ذَكره الرضي دوف أْف ين

وقيل ىو حقيقٌة يف »إىل احلكماء, ويقصد ّٔم أىَل الفلسفِة وادلنطِق, حيث قاؿ: 
االستقباؿ, رلاٌز يف احلاؿ؛ خلفاء احلاؿ, حىت اختلف العلماء فيو, فقاؿ احلكماء: إفَّ 

                                                           

 .ٔص  اجلمل (ٔ)
 .ٙٛ/ٔينظر: التذييل  (ٕ)
 .ٚٛينظر: اإليضاح ص  (ٖ)
 .ٛٔ/ٔشرح السَتايف  (ٗ)
 .ٕ٘ٗينظر: شرح اجلزولية ص  (٘)
 .ٔٛ/ٔينظر: التذييل  (ٙ)
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مانًا لكاف التنصيف احلاَؿ ليس بزماف موجود, بل ىو فصل بُت الزمانُت, ولو كاف ز 
 .(ٔ)«تثليثًا

حُت ذكرا أفَّ ىناؾ من  (ٕ)وقد أشار إىل ىذه العلة كلّّ من السَتايف, وابِن عصفور
وأنكر زمانو؛ ألنَّو إمَّا أْف يكوف قد وقع,  -أي الوقت احلاضر-طَعن يف ربديد )اآلف( 

تقبل, وال سبيَل إىل فيكوف يف ُحكم ادلاضي, وإمَّا أنو ِل يقع بْعد, فيكوف يف ُحكم ادلس
 ثالث. 

فهؤالء ادلعًتضوف يروف بأفَّ )اآلف( فاصٌل بُت الزمانُت: ادلاضي وادلستقبل, وليس 
 بزماف, وإذا كاف ليس بزماٍف فال ُُيعل لو صيغٌة زبصُّو؛ الستحالِة الدّْاللِة عليو.

لفاصل وُُياب عن اعًتاضهم ىذا: بأفَّ احلاَؿ الذي يقصده النحويوف غَت )اآلَف( ا
, َفِفْعُل احلاِؿ ما قارف التَّعبَت عنو وجوَد (ٖ)بُت الزمانُت, وإَّنا ادلراد بو ادلاضي غَت ادلنقطع

جزٍء ِمن معناه, ضلو: زيٌد يكتُب, فقارف وجوَد لفِظو لوجوِد بعِض الكتابة ال كلّْها, وُعربّْ 
وما »من قوؿ سيبويو:  , وىذا ىو ادلراد(ٗ)بلفِظ )يكتُب( باتّْصاِؿ الكتابة بعِضها ببعضٍ 

 . (٘)«وما ىو كائٌن ِل ينقطعْ »
مناقشة ما وَرَد يف ىذه ادلسألة من أقواٍؿ واعتالالٍت, يظهر يل أفَّ الراجح ىو وبعد 

أفَّ الفعَل ادلضارع يشًتُؾ يف الدّْاللة على احلاضر واالستقباؿ, إال أنَّو تًتجَّح فيو داللُتو 
لك للِعلل اليت ذكرىا الرماين, وكذلك للِعلَّة اليت على احلاضر إذا ذبرَّد من القرائن, وذ

ذكرىا الفارسي وىي أفَّ اللفظ إذا أُطِلق على القريب والبعيد كاف القريُب أحقَّ بو 
 )َقْد(, أو السَُّت, أو )َسْوَؼ(, أو غَتىا. ػوَأوىل, ويتخلَّص لالستقباؿ إذا قُرِف ب

 
  

                                                           

 .ٙٔ/ٗشرح الكافية  (ٔ)
 .ٛ٘/ٔ, شرح اجلمل ٛٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
 . ٕٛ/ٔ, التذييل ٙٔ/ٗ, شرح الكافية ٛٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٖ)
 .ٕٛ/ٔينظر: التذييل  (ٗ)
 .ٕٔ/ٔالكتاب  (٘)
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  :املبحث الرابع:املبحث الرابع  

  األفعالعلة اإلعراب باحلروف يف

 نص المسألة:
ا زِيدت النُّوُف لِتكوَف إعرابًا, فيكوُف يف ثبوُِتا عالمٌة للرَّفع, »قاؿ الرماين:  وإَّنَّ

ا وجَب أْف يكوَف اإلعراُب يف التَّثنية باحلرِؼ  وسقوِطها عالمٌة لِلجزـِ والنَّصب..., وإَّنَّ
إِذ ادلشاكلُة واجبٌة إذا ِل يكن  دوف احلركِة؛ لُِيشاكَل بو نظائَره من تثنية االسم ومجِعو,

 .(ٔ)«فيها إلباٌس, وال نقٌض لألصوِؿ الصَّحيحة
 اعتالل الرماني:

ذكر الرماين أفَّ عالمَة اإلعراب يف األمثلة اخلمسة ىي النُّوُف الزائدُة يف آخِر ىذه 
ا عالمًة األمثلة, ضلو: َتفعالِف, ويَفعالِف, وَتفعلوَف, ويَفعلوَف, وَتفعلَُت, فيكوف ثبوُتُ 

, واعتلَّ الرماين إلعراب ىذه األمثلة باحلرؼ, بِعلَّة  للرَّفع, وحذُفها عالمًة للنَّصب واجلـز
, ومجع ادلذكَِّر الساِِل يف األمساء, فكما ساغ فيهما  ُمشاكلِة النظائر يف األمساء, ومها ادلثٌتَّ

 اإلعراُب باحلروؼ, فكذلك يسوغ يف األمثلِة اخلمسة.
 موازنة:المناقشة وال

ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن األمثلة اخلمسة, وىي: تفعالف, ويَفعالِف, 
وَتفعلوَف, ويَفعلوَف, وَتفعلَُت, وذَكَر أفَّ عالمَة اإلعراب يف ىذه األمثلة ىي النُّوُف, حيث 

, والنصب, ضلو قولو تعاىل:   لك خك ُّٱيكوف ثبوُُتا عالمًة للرَّفع, وحذُفها عالمًة للجـز
, وقدَّـ الرماين اجلزـَ على النَّصب؛ ألفَّ النَّصَب زلموٌؿ على اجلـز (ٕ)َّ حل جل مك

يف إعراب ىذه األمثلة, الختصاِصو بالفعل, كما ُُحل النَّصُب على اجلرّْ يف ادلثٌتَّ ومجِع 
 .(ٖ)ادلذكر السَّاِل, الختصاِصو باالسم

                                                           

 .ٖٔٔ, ٜٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
 . ٕٗاآلية  ,سورة البقرة (ٕ)
, شرح السَتايف ٖٚو ص , اإليضاح يف علل النحٜٗ/ٔ, األصوؿ ٕٛ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٖ)

 .ٕٖ٘, أسرار العربية ص ٔ٘ٔ/ٔ
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لِة نظائرِىا يف األمساء, وىي واعتلَّ الرماين إلعراب ىذه األمثلة باحلرِؼ بِعلَّة مشاك
ادلثٌتَّ ومجِع ادلذكَِّر الساِل, وعدَّ الرماين ادلثٌتَّ ومجَع ادلذكر الساِل نظائَر ذلِذه األفعاؿ, وإْف  

أف الِفعَل ال يُثٌتَّ »كاف ال يقصد أفَّ األفعاؿ تُثٌتَّ أو ذُبمع كاألمساء, بدليل قولو: 
ا يُثٌتَّ الضمَُت فيو, أ ا قصُده (ٔ)«و يُؤَتى بعالمة ُتؤِذف بأفَّ الفاعل ُمثٌتَّ أصاًل, وإَّنَّ , وإَّنَّ

مشأُّة ىذه األمثلة للُمثٌتَّ يف اتصاذِلا بألِف االثنُت, سواًء كانت عالمًة للتثنية, ضلو: 
يقوماِف الزيداِف, أو ضمَتًا ضلو: الزيداِف يقوماِف, وكذلك مشأُّتها جلمِع ادلذكَّر السَّاِل 

او اجلمع, سواًء كانت عالمًة للجمع, ضلو: يقوموَف الزيدوَف, أو ضمَتًا, يف اتصاذلا بو 
ضلو: الزيدوف يقوموَف, أمَّا ادلتَّصُل بياء ادلخاطبة, ضلو: )َتفعلَُت( فهو زلموؿ على 

 )َتفعالِف( و)َتفعلوَف(, التصالِو بالضَّمَت.
كذلك إىل أنَّو ال يوجد يف ىذه األمثلة حرٌؼ لإل عراب, واعتلَّ وذىب الرماين ُّ

لذلك بأفَّ ما اتصل ّٔذه األمثلة وىي األلُف والواُو والياُء, سواًء كانت ضمائَر أو 
عالماٍت, ال تُػَعدُّ من بُنَية الكلمة, وحرُؼ اإلعراِب ال بُدَّ أْف يكوَف آِخَر ما تُبٌَت عليو 

 الكلمة. 
ا جاءت بعد فصلِ  الفعل دبا ليس منو,  وكذلك النُّوُف, ال تكوف حرَؼ إعراٍب؛ ألهنَّ

فلم تكن آخر بُنَية الكلمة, واستدؿَّ الرماين على أفَّ النُّوَف ليست حرَؼ إعراٍب بتحرُِّكها 
حبركٍة ال تدؿُّ على اإلعراب, ولو كانت حرَؼ إعراٍب لكانت حركُتها ِوفَق أوُجِو 

مجيًعا؛ وليست األلُف يف )يفعالف( حرَؼ إعراٍب على ادلذىبُت »اإلعراب, حيث قاؿ: 
ا ىو  ا حلقتو عالماٌت تُػْؤِذف بادلعٌت يف غَته, فَمن مَجَع الضمَت فإَّنَّ ألنَّو ِْل يُثنَّ الفعل, وإَّنَّ
ا أتى بعالمٍة ُتؤِذف بأفَّ الفاعل  اسٌم ضمَّو إىل لفِظ الفعل, ومن أَتى بألف التثنية فإَّنَّ

ا حرُؼ اإلعراب آخُر الكلمة فيما بُ  , وإَّنَّ على وجٍو من وجوِه  شلَّا فيو دليلٌ  نَيْت عليومثٌتَّ
اإلعراِب باحلركاِت أو االنقالب, وليس ذلك يف ألف )يفعالف(, وال يف النُّوِف؛ ألفَّ 
النُّوَف جاءت بعد فصِل الفعل دبا ليس منو, فلم تكن آِخَر الكلمة فيما بُنَيْت عليو, 

ا متحرّْكٌة حبركٍة ال تُنِبُئ عن والدَّليل على ِصحّْة احلكِم بأفَّ النُّوَف ليست حرَؼ إعرا ٍب أهنَّ
وجٍو ِمن وجوِه اإلعراب, ولو كانت حرَؼ اإلعراِب وىي متحرّْكٌة لكانت حركُتها تُنِبُئ 

                                                           

 . ٖٓٔ-ٜٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
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ا زِيدْت النُّوُف لتكوَف إعرابًا, فيكوُف يف ثبوُِتا عالمٌة  عن وجٍو من وجوِه اإلعراب, وإَّنَّ
  .(ٔ)«للرَّفع, وسقوطُها عالمٌة للجزـِ والنَّْصبِ 

وما ذىب إليو الرماين ِمن أفَّ النُّوَف عالمٌة إلعراب األمثلة اخلمسة, وأفَّ ىذه 
, إال أنَّو خالفهم (ٕ)األمثلة ال يوجد فيها حرُؼ إعراب, ىو مذىُب سيبويو واجلمهور

يف االعتالؿ المتناع اإلعراب باحلرؼ يف ىذه األمثلة, حيث اعتلَّ الرماين ِبعلَّة 
, وذلك أنَّو دلَّا تعذَّر اإلعراُب باحلركات (ٖ)حُت اعتلَّ اجلمهور بِعلَّة التعذُّر ادلشاكلة, يف

 أُعِرب باحلرؼ نيابًة عنها.
واختُِلف يف وجِو التعذُِّر لدى القائلُت ّٔذه العلة, فِمن النحويُت كالسَّْتايف, وابِن  

حروؼ اإلعراب يف ىذه  , من علَّل لتعذُِّر اإلعراب باحلركات باشتغاؿِ (ٗ)يعيش, والرضي
األمثلة باحلركاِت اليت تناسُب حروَؼ ادلدّْ ادلتصلة ّٔا, وذلك ضلو: تضرباِف, وتضربوَف, 
وتضربَُت, حيث اشتغل حرُؼ اإلعراب الذي ىو الباُء بالفتحِة دلناسبة األلف, وبالضمَّة 

راب على حرِؼ دلناسبة الواو, وبالكسرة دلناسبة الياء, فتعذَّر بذلك ظهوُر حركِة اإلع
 اإلعراب, ويف اجلـز يقتضي حذَؼ الضمَت؛ اللتقاء الساكنُت, وذلك ال ُيوز. 

يف حُت اعتل بعض النحويُت كابن أيب الربيع بتوسُِّط حرِؼ اإلعراب حُت اتَّصَل 
 .(٘)بتلك العالمات, وحرُؼ اإلعراب ال يكوف إال يف آخِر الكلمة

ر أدؽُّ ِمن االعتالؿ بادلشاكلة؛ وذلك ألنَّو قد ويف نظري أفَّ اعتالَؿ اجلمهور بالتعذُّ 

                                                           

 .ٖٓٔ-ٜٕٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
, ٖٚ, اإليضاح يف علل النحو ص ٜٗ/ٔ, األصوؿ ٕٛ/ٗ, ادلقتضب ٜٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٕ)

, شرح ٚ/ٚ, شرح ادلفصل ٕٚ/ٕ, اللباب ٕٖ٘ص  , أسرار العربيةٔ٘ٔ/ٔشرح السَتايف 
, ٕٗٓ/ٔ, البسيط ٖٕ/ٗ, شرح الكافية ٓ٘/ٔ, شرح التسهيل ٚ٘/ٔاجلمل البن عصفور 

 .ٔٚٔ/ٔ, اذلمع ٛٛٔ/ٔالتذييل 
, شرح الكافية ٛ/ٚ, شرح ادلفصل ٕٖٗ, أسرار العربية ص ٔ٘ٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٖ)

 . ٕٗٓ/ٔ, البسيط ٖٕ/ٗ
 .ٖٕ/ٗ, شرح الكافية ٚ/ٚ, شرح ادلفصل ٔ٘ٔ/ٔالسَتايف ينظر: شرح  (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٔينظر: البسيط  (٘)
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يُفهم من ىذه ادلشاكلة أفَّ األمثلَة اخلمسة تُعَرب كما يُعَرب ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر الساِل, 
وليس األمر كذلك, وأيًضا ألفَّ علَّة ادلشاكلة ِل تتطرَّؽ إىل سبب منع اإلعراب 

 باحلركات.
المًة لإلعراب يف ىذه األمثلة بعلَّة ادلشاكلة, وذلك واعتلَّ اجلمهوُر جلعل النُّوِف ع

ا أقرُب احلروؼ إىل حروؼ ادلدّْ واللُّْت, وذلك بسبب الغُنَّة  . (ٔ)أهنَّ
ا  (ٕ)وُنِسب إىل األخفشِ  أنَّو ذىب إىل أفَّ ىذه النُّوَف ليست عالمًة لإلعراب, وإَّنَّ

ة, وىو مشابٌو لقولِو يف إعراب ادلثٌتَّ دليُل إعراٍب مقدٍَّر قبل األحرِؼ ادلتصلة بتلك األمثل
 ومجع ادلذكر الساِل. 

حيث يرى بأفَّ اإلعراَب  (ٖ)وما ُنِسب إىل األخفش قريٌب شلَّا ذىب إليو السُّهيلي
يف ىذه األمثلة مقدٌَّر على ما قبِل ىذه األحرؼ, منَع من ظهورِه اشتغاُؿ ما قبل ىذه 

)غالِمي(, وأفَّ النُّوَف يف ىذه األمثلة زلمولٌة على  األحرؼ باحلركات ادلناسبة ذلا, كما يف
النَّوف يف ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر الساِل, لوقوع الفعل موقَع األمساء, فهذه النُّوُف من سباـِ رفِع 
ا ُأحلِقت ِعوًضا عن حركة اإلعراب, قاؿ  ـَ االسم, حيث إهنَّ الفعِل ادلضارع لقياِمو مقا

النُّوف بعد حروؼ ادلدّْ يف ىذه األفعاؿ اخلمسة, فُحِملت على  وأمَّا إحلاؽُ »السُّهيلي: 
األمساء اليت يف معناىا آّموعة مجع السَّالمة, وادلثنَّاة, ضلو: )مسلموَف( و)مسلماِف(, 
وىي يف تثنية األمساِء ومجِعها ِعوٌض من التنوين كما ذكروا, مث شبَّهوا ّٔا ىذه األمثلَة 

ا إذا كانت مرفوعًة كانت واقعًة موقع  اخلمسَة, فأحلقوا النُّوفَ  فيها يف حاِؿ الرفع, ألهنَّ
االسم, فاجتمع فيها وقوُعها موقَع االسم, ومضارعُتها لو يف اللَّفظ, ألفَّ آخَرىا حرُؼ 
مدٍّ وِلُت, ومشاركُتها لو يف ادلعٌت, فُأحِلق فيها النُّوُف ِعوًضا من حركة اإلعراب ُحاًل على 

                                                           

, شرح اجلمل ٛ/ٚ, شرح ادلفصل ٕٖٗ, أسرار العربية ص ٔ٘ٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ, البسيط ٖٕ/ٗ, شرح الكافية ٚ٘/ٔالبن عصفور 

 .ٕٚٔ/ٔاذلمع  ,ٜٓٔ/ٔ, التذييل ٔ٘/ٔينظر رأي األخفش يف: شرح التسهيل  (ٕ)
 .ٗٛينظر: نتائج الفكر ص  (ٖ)
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  .(ٔ)«لت األمساُء عليها فُجِمعت بالواو والياءاألمساء, كما ُحُِ 

فكال ادلذىبُت يتشابو يف تقدير اإلعراب يف ىذه األمثلة, وقد أبطل ابُن مالٍك 
 :(ٕ)تقديَر اإلعراِب يف ىذه األمثلة بأمرين

أحدمها: أفَّ اإلعراب ِجيَء للدّْاللة على ما حيُدث بالعامل, والنُّوُف تقـو بذلك, 
 دير اإلعراب يف ىذه األمثلة.فال حاجَة لتق

واألمر اآلخر: أنَّو قد يذىب الوىُم يف تقدير اإلعراب يف ىذه األمثلة إىل الرجوع 
إىل أصلو, وىو البناء, خبالؼ: )غالِمي(, فإنَّو يسُهل التقدير فيو كوف االسم متأصّْاًل 

 فيو اإلعراب, فال يذىب الوىُم إىل بنائو دوَف سبٍب قوي.

عن بعض النحويُت أفَّ األلَف, والواَو, والياَء يف  (ٖ)اف, والسيوطيونقل أبو حيَّ 
, ومجِع ادلذكَِّر السَّاِل.  ىذه األمثلة عالمُة إعراٍب, كما يف ادلثٌتَّ

 :(ٗ)وىذا القوؿ مردوٌد بأحِد أمرين, ومها

, إمَّا أْف تكوَف النُّوُف كنوِف التثنيِة واجلمع, ويبُطل ذلك حبذِفها يف النّْصب وا جلـز
وإمَّا أْف يكوف ذلا حظّّ يف اإلعراب, ويبُطل ذلك بكوف ىذه األمثلة معربًة من مكانُت, 

 وال يكوف ذلك؛ ألنَّو خروٌج عن الفصاحة, واستعماُؿ ما ال حُيتاج إليو, وال نظََت لو.

مناقشِة ما ورَد يف ىذه ادلسألة من أقواٍؿ واعتالالٍت, يًتجَّح عندي ما ذىب وبعد 
إليو الرماين واجلمهور وىو أفَّ النوَف عالمٌة إلعراِب األمثلِة اخلمسة, فثبوُُتا عالمٌة للرفع, 
, إال أفَّ االعتالَؿ بالتعذُّر وىو اعتالُؿ اجلمهور لإلعراب  وحذُفها عالمٌة للنَّصب واجلـز

حلرِؼ دوف احلركة, أدؽُّ يف نظري من اعتالؿ الرماين وىو ادلشاكلة؛ وذلك ألفَّ اعتالَؿ با
اجلمهوِر تناوؿ امتناَع اإلعراِب باألصِل وىو احلركات, أمَّا اعتالُؿ الرماين فلم يتطرَّؽ إىل 

                                                           

 .ٗٛينظر: نتائج الفكر ص  (ٔ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٕ)
 .ٔٚٔ/ٔ, اذلمع ٜٔٔ/ٔينظر: التذييل  (ٖ)
 ادلرجعاف السابقاف.ينظر:  (ٗ)
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مثلة امتناِع اإلعراب باحلركات, وكذلك فإفَّ االعتالَؿ بادلشاكلة قد يُفهم منو أفَّ ىذه األ
تُعَرب كما يُعَرب ادلثٌتَّ ومجع ادلذكر الساِل, أْي باأللِف, والواِو, والياِء, على مذىِب 

  بعِض النحويُت, وليس ىذا مراد الرُّماين.
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  :املبحث اخلامس:املبحث اخلامس  

 عناِل عوامِل اجلزِم يف األفعالعلُة إ

 نص المسألة:
ا تعمُل حبقّْ األصل, وعوامُل األمساِء أقوى من عوامِل الفعل»قاؿ الرماين:  ؛ بأهنَّ

ا تنقُل الفعَل  وعوامُل الفعل تعمُل حبقّْ الشَّبِو, ووجُو شبِو حروِؼ اجلزـِ حبروِؼ اجلزاء أهنَّ
إىل غَِت ادلعٌت الذي كاف عليو, كما تنقُلو حروُؼ اجلرّْ إىل اإلضافة, وتكوف معو  

عمٍل ُيُب ذلا من وجوه  كالشَّيِء الواحٍد, فوجب ذلا ّٔذا العمل, مثَّ نظرنا أيُّ 
اإلعراب؟ فإذا ىو ُيُب ذلا األضعُف ِمن وجوِه اإلعراب, وىو اجلزـُ؛ إذ كاف السكوُف 
أضعَف من احلركة, بأفَّ السَّاكَن حيتاج إىل احلركِة إذا التَقى ساكناف, ويف ابتداء الكلمة, 

عمَل ىو غَُت الذي واحلركُة ال ربتاُج إىل السُّكوف, فالذي أوجَب لعامِل اجلزـِ أْف ي
, والذي  أوجَب اجلزـَ خاصًَّة, وذلك أفَّ الذي أوجَب لو أْف يعمَل شبَػُهُو حبرِؼ اجلرّْ
أوجَب لو اجلزـَ اختصاُص ادلعٌت الذي نُِقل إليو بالفعل, وىو أضعُف شلَّا يُنَقُل االسُم 

, وىو قبيٌح جدِّا للِعلَّة إليو, فال ُيوُز تقدمُي االسِم يف )ِلَْ( و)َلمَّا( والـِ األمر, و)ال(
 . (ٔ)«اليت بيَّنا

 اعتالل الرماني:
يرى الرماين أفَّ عوامَل األفعاِؿ أضعُف من عوامل األمساء, واعتلَّ لذلك بأفَّ عوامَل 
األمساِء تعمل حبقّْ األصِل, يف حُت أفَّ عوامَل األفعاؿ تعمل حبقّْ الشَّبو, فالعلُة اليت 

 ِل عوامِل اجلـز ىي ادلشأّة. اعتلَّ ّٔا الرماين يف عم
وادلشأُّة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين ىي مشأُّة عوامل اجلـز حبروؼ اجلرّْ يف نقل معٌت 
الفعل, فكما أفَّ حروَؼ اجلرّْ نقلت معٌت الفعل إىل االسم آّرور, فكذلك عوامُل اجلـز 

ِملت حروُؼ اجلـز نقلت الفعَل من ادلعٌت الذي كاف عليو إىل معًٌت آخَر, ولذلك ع
)ِلَْ(, و)َلمَّا(, والـُ األمر, و)ال( الناىية, حُت شأَّت حروَؼ الشَّرط )إْف( وأخواُِتا, 

 يف نقِل معٌت الفعل.
                                                           

 . ٜٙٔشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موسى ص  (ٔ)
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 واعتلَّ الرماين لعمل ىذه احلروؼ اجلـز يف األفعاؿ بعلتُت:
ضعَف إحدامها: علُة ادلناسبة, وذلك أفَّ ىذه العوامَل ضعيفٌة, فناسب أْف تُعَطى أ

.  أنواِع اإلعراب وىو اجلـز
والعلة الثانية: ىو اختصاُص معاين ىذه احلروؼ العوامل باألفعاؿ, ولذلك ال ُيوُز 

 دخوذُلا على األمساء؛ لعدـِ مناسبِة معانيها لألمساء. 
 المناقشة والموازنة:

وازـُ ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن إعماِؿ اجلوازـِ يف الفعل ادلضارع, وىذه اجل
ُـّ الباب فيها )إْف(, ضلو: إْف تُقْم أُقْم,  على قسمُت: القسم األوؿ: أدواُت الشرط, وأ
وما عداىا زلموٌؿ عليها, سواء كانت أمساء ضلو:)َمْن( و)ما( و)َأيُّ( و)َمْهَما(, أو 

( و)َمىَت( و)حيُثما(  . (ٔ)ظروفا ضلو: )أَيَن( و)َأَّنَّ
فعاًل واحًدا, وىي أربعُة أحرؼ: )ِلَْ(, و)َلمَّا(, والـُ أمَّا القسم الثاين: فهو ما ُيـز 

 األمر, و)ال( الناىية, ضلو: ِل يُقم زيٌد, وَلمَّا يُقم عمٌرو, ولِتُقْم, وال تُقْم.
 , واعتلَّ الرماين إلعماؿ ىذه األدوات يف الفعل ادلضارع بعلَّة ادلشأّة حبروؼ اجلرّْ

ذلك أفَّ حروَؼ اجلرّْ تنقل معٌت األفعاؿ إىل ووجُو ادلشأّة ىو نقُل معٌت الفعل, و 
االسم آّرور, ضلو: كتبُت بالقَلم, وأدواُت الشرط كذلك تنقُل معٌت الفعل إىل معٌت 
آخَر ِل يكن عليو, ضلو: إْف تُقْم أُقْم, حيث نقَلت الفعَل من احلاضر إىل ادلستقبل, 

 ونقلتو كذلك إىل الشَّرط.
ل ادلضارع ليس حبقّْ األصل, وإَّنا حبقّْ الشَّبو ببعض فهذه األدواُت عملت يف الفع
.  عوامِل األمساء, وىي حروؼ اجلرّْ

مث َُحل الرماين إعماَؿ الِقسم الثاين من اجلواـز وىي األحرُؼ اليت ذبـز فعاًل واحًدا 
على )إْف( الشَّرطية, واعتلَّ لذلك دبشأّتها كذلك يف نقل معٌت الفعل, فكما أفَّ )إْف( 

رطيَة نقلت معٌت الفعل من زماٍف إىل زماٍف, فكذلك ىذه األحرُؼ, فمثال )ِلَْ( تنقل الشَّ 
                                                           

, توجيو اللمع ٖٖٙأسرار العربية ص , ٕٙٗ/ٔسبة شرح ادلقدمة احمل, ٖٙ/ٖينظر: الكتاب  (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ, األشباه والنظائر ٙٛ/ٗ, شرح الكافية ٔٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٖٔٚص 
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 , وكذلك )َلمَّا(. (ٔ)معٌت الفعل ادلضارع إىل ادلاضي, على مذىب اجلمهور
ىي  فالِعلَّة اجلامعُة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين يف إعماِؿ ىذه األدواِت يف الفعل ادلضارع

يف نقِل معٌت الفعل, مث علَّل الرماين لعمل ىذه العوامل اجلزـَ  مشأُّتها حبروؼ اجلرّْ 
 بعلَّتُت:

إحدامها: علَّة ادلناسبة, وذلك أفَّ ىذه العوامَل ضعيفٌة, فناسَب أْف تُعطى أضعَف 
.  أنواِع اإلعراب وىو اجلـز

 والعلة الثانية: ىي اختصاُص معاين ىذه احلروؼ العوامل باألفعاِؿ دوف األمساء.
رماين يف ىذا االعتالؿ على عكِس ما اعتلَّ بو مجهوُر النحويُت, حيث جعَل وال

, يف حُت أفَّ اجلمهور اعتلُّوا لعملها  ادلشأَّة علًَّة للعمل, واالختصاَص علًَّة للجزـِ
باختصاِصها باألفعاؿ, دوف أْف تُنزَّؿ ىذه األدواُت منزلَة اجلزء من الكلمة, فهذه 

خاصةٌ  -ْف( الشَّرطية, أو احلروؼ اليت ذبـز فعاًل واحًداسواًء كانت )إ-احلروؼ 
بالدُّخوؿ على الفعل دوف االسم, وىذه ىي العلَُّة اليت اعتلَّ ّٔا ابُن السَّراج, ووافقو 

 . (ٕ)اجلمهور
أمَّا اجلزـُ فتعدَّدت فيو تعليالُُتم, فِمن النحويُت من وافق الرماين يف ُحِل عوامل 

عوامِل اجلر يف األمساء, وجَعِلها فرًعا عليها, لكوهنا أضعَف منها؛  اجلـز يف األفعاؿ على
وذلك ألفَّ عوامَل األفعاؿ أضعُف من عوامل األمساء, فكما أفَّ عوامَل اجلرّْ ضعيفٌة من 
بُت عوامل األمساء, فكذلك عوامُل اجلـز أضعُف عوامِل األفعاؿ, وناسَب ضعَف ىذه 

, فالِعلَّة يف عمِل اجلـز ىي ادلناسبة, العوامِل أْف تُعَطى أضعَف أنوا  ِع اإلعراب وىو اجلـز
 حيث ناسَب ضعُف اإلعراِب ضعَف العامِل, وىي العلة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين.
, ولعلَّ (ٖ)وشلَّن ذىب إىل ذلك: ابُن اخلبَّاز والشَّلوبُت وابُن مالك, وابُن النَّحاس

                                                           

, توجيو اللمع ٚٗ/ٕ, اللباب ٖٖٖ, أسرار العربية ص ٜٖٔينظر: اإليضاح العضدي ص  (ٔ)
 .ٕٔٔ, قواعد ادلطارحة ص ٜٕ/ٗ, شرح الكافية ٔٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٜٖٙص 

أسرار العربية  ,ٖٕٗ/ٔشرح ادلقدمة احملسبة , ٕٖ/ٔ, شرح السَتايف ٘٘/ٔينظر: األصوؿ  (ٕ)
 .ٓٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٚٗ/ٕ, اللباب ٖٖٖص 

, التعليقة ٓٛ/ٗ, شرح التسهيل ٔٓ٘/ٕ, شرح ادلقدمة اجلزولية ٜٖٙينظر: توجيو اللمع ص  (ٖ)
= 
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فعاؿ نظَُت اجلرّْ يف األمساء, فلذلك ُحُِلت الذي دعاىم إىل ذلك ىو أفَّ اجلزـَ يف األ
.  عوامُل اجلـز على عوامل اجلرّْ

وِمن النَّحويُت من ذىب إىل أفَّ أدواَت الشَّرط إَّنا جزمت ما بعدىا لعلَِّة 
ا تقتضي مجلتُت: الشرط, واجلزاء, فلمَّا طاؿ الكالـُ أُعطَيت اجلزـَ  التَّخفيف, وذلك أهنَّ

ا »ذه العلة السَّْتايف, حيث قاؿ: زبفيًفا لو, واعتل ّٔ وأمَّا حروُؼ آّازاِة والشَّرِط فإَّنَّ
ا زلتاجٌة إىل أجوبٍة من أفعاٍؿ ومُجٍل, فاستطالوا الكالـَ فأعطوه  َجَزمت ما بعدىا ألهنَّ

  .(ٔ)«اجلزـَ زبفيًفا لو, من أجِل طولو
باري, وابِن يعيش, وابِن ووافق السَّْتايف يف ىذا االعتالِؿ بعُض النَّحويُت كابِن األن

  .(ٕ)اخلبَّاز, وابِن إياز
أمَّا احلروُؼ اليت ذبـز فعاًل واحًدا, فجمهوُر النحويُت اعتلَّ لعمِلها اجلزـَ حبمِلها 

, وذلك دلشأِّتها إيَّاىا يف نقل معٌت الفعل ادلضارع من زمن إىل (ٖ)على أدوات الشرط
و جعل ىذه العلَة إلعماذِلا يف الفعل, ال لعمِلها زمن, وىذا ما اعتلَّ بو الرماين, إال أنَّ 

ا علَُّة اجلـز عنده ادلناسبُة واالختصاُص.   اجلزـَ خاصًة, وإَّنَّ
وكاف اأَلوىل بالرماين أْف ُيعَل االختصاَص علًَّة إلعماِؿ ىذه احلروؼ, وُيعَل 

, كما فعل اجلمهور, أو يكتفي بعلة ادلناسبة؛  احلمَل على أدوات الشَّرط علًَّة للجـز
, وذلك ألفَّ من األصوؿ ادلتقرَّرِة عند النَّحويُت  لكوهنا تقوـُ بنفِسها يف االعتالؿ للجـز
أفَّ احلرَؼ يعمل إذا اختصَّ وِل يكن كاجلزء من الكلمة, مث يُنظر بعد ذلك فيما 

ًكا يستحقُّو من العمل, فاالختصاُص ىو العلَّة ادلعتربَة يف عمل احلرؼ, أما إذا كاف مشًِت 
 .(ٗ)بُت األمساء واألفعاؿ, فإنَّو ال يعمل يف أحدمها

                                                                 
= 

 . ٔٗٗعلى ادلقرب ص 
 .ٖٛ/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
, قواعد ادلطارحة ٖٓٚ, توجيو اللمع ص ٓٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٖٖٙرار العربية ص ينظر: أس (ٕ)

 .ٜٕٛص 
 ادلراجع السابقة. (ٖ)
أسرار العربية  ,ٖٕٗ/ٔشرح ادلقدمة احملسبة , ٕٖ/ٔ, شرح السَتايف ٘٘/ٔينظر: األصوؿ  (ٗ)

= 
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وكذلك ألفَّ االعتالَؿ باالختصاِص يدخل فيو احلروُؼ الناصبُة للفعل: )أْف(  
وشلَّا يُفرّْؽ »وأخواُتا, قاؿ السَتايف يف االعتالؿ إلعماؿ )إْف(, وإمهاؿ )ما( ادلصدرية: 

الفعل, و)ما( يليها االسم, والفعُل يف معناىا بُت )ما( و)أْف( أفَّ )أْف(ال يليها إال 
مصدرًا, فالفعُل يف قولك: )يعجُبٍت ما تصنُع( أي: يعجُبٍت صنيُعك, واالسُم يعجُبٍت ما 
أنت صانٌع, أي صنيُعك, وكلُّ حرٍؼ يليو االسُم مرًَّة, والفعُل مرًَّة, ِل يعمْل يف واحٍد 

 .(ٔ)«منهما
, و   إَّنا علٌَّة إلعماِؿ احلروِؼ اليت تعمل يف األفعاؿ, فاالختصاُص ليس علًَّة للجـز

.   سواًء كانت بالنَّصِب أو اجلـز
وأضاؼ بعُض النَّحويُت ِعلاًل أخرى لعمل ىذه احلروؼ اجلزـَ, وجعل بعُضهم لكلّْ 
حرٍؼ من ىذه احلروؼ علًَّة زبصُّو, حيث اعتلُّوا لعمل )ِلَْ( اجلزـَ بعلَّتُت, ومها: الثػَّْقُل, 

 وسُُّط بُت احُلكمُت, وحُيَمل عليها )َلمَّا(؛ ألهنا مثُلها يف ادلعٌت وزيادة. والتَّ 
فأمَّا الثػَّْقُل فألفَّ الفعَل ثقيٌل, و)ِلَْ( تنقلو إىل زمٍن غَِت زمِن لفظو, فيزداد ثَِقاًل, 

أدوات فناَسب أْف يكوَف عمُلها اجلزـَ للتَّخفيف, وىذه الِعلَّة مستفادٌة من علَِّة اجلزـِ يف 
 الشرط. 

وأمَّا التَّوسُّط فألفَّ )ِلَْ( تَقِلب ادلضارَع إىل معٌت ادلاضي, فالفعُل باعتباِر لفِظو 
يستحقُّ احلركَة اإلعرابية, وباعتباِر معناُه يستحقُّ الِبناء, فُجِعل لو ُحكٌم متوسٌّْط وىو 

اعتلَّ ّٔاتُت العلَّتُت أبو البقاء السُّكوف الذي ىو يف ادلبٍتّْ بناٌء, ويف ادلعَرب إعراٌب, وشلَّن 
 .(ٕ)الُعكرِبي

أمَّا الـُ األمر فاعتلُّوا لعمِلها اجلزـَ بعلَِّة مشأِّة الفعل ادلضارع بفعل األمر, وذلك 
لوقوِعو موقَعو, كي يكونا على لفٍظ واحٍد, وإْف كاف أحُدمها جزًما, واآلخُر وقًفا, واعتلَّ 

                                                                 
= 

 .ٓٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٚٗ/ٕ, اللباب ٖٖٖص 
 .ٕٖ/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٚٗ/ٕب ينظر: اللبا (ٕ)
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, وأضاؼ الُعكربي علََّة الثػَّْقل اليت اعتلَّ (ٔ)ُن األنباري وابُن يعيشّٔذه العلَِّة السََّتايفُّ واب
 .(ٕ)ّٔا يف )ِلَْ(

واعتلَّ ىؤالِء لعمِل )ال( الناىية اجلزـَ بعلَِّة احلمِل على الـ األمر؛ ألفَّ األمَر ِضدُّ 
 .(ٖ)النَّهي, وُىْم حيملوف الشَّيَء على ِضدّْه كما حيملونو على نظَتِه

الِعلَُّة اجلامعة يف ىذه احلروؼ ىي ُحلها على )إْف( الشَّرطية, وىي الِعلَُّة  وإْف كانت
 اليت اعتلَّ ّٔا اجلمهور, كما تقدـ.

إىل أفَّ العلَة اجلامعة يف عمِل اجلوازـِ يف الفعِل ادلضارع ىي  (ٗ)وذىب ابُن الفرخاف
رع بعد دخوذِلا عليو, سواءً  التَّغيَُت والتحريُف الذي أحدثَػْتو ىذه احلروُؼ يف الفعل ادلضا

كاف التَّغيَت بِلزوـِ االقًتاف, وذلك يف )إْف( الشَّرطية, ضلو: إْف تْأِتٍت ُأكرِْمك, أو 
 باقتضاِب ادلعٌت, وذلك يف احلروؼ اليت ذبـز فعاًل واحًدا, ضلو: ال تفعل, وِل يفعل.

, وال تدخل فيو أدواُت النصب,  ويرى ابُن الفرخاف بأفَّ ىذا التغيَت خاصّّ باجلـز
ألفَّ علَّة النصب عنده ىي تنزُُّؿ الفعِل ادلضارع منزلَة ادلصدر بعد )أْف( وما ُُحل 

 .(٘)عليها
ويظهر يل أفَّ اعتاللو بالتَّغيَت ال يبعد عن اعتالؿ الرماين باالختصاص؛ ألفَّ  

غيَت الذي اختصاص ىذه احلروؼ يتمثَّل يف ادلعاين اليت نقَلْتها إىل األفعاؿ, وىي التَّ 
حدث بعد دخوذلا, إال أفَّ ابَن الفرخاف يلزُمو ما لزـَ الرماين وىو أفَّ ىذا التغيَت ليس 

, وإَّنا تشًتؾ فيو النَّواصُب كذلك.   خاصِّا باجلواـز
مناقشِة ما ورد يف ىذه ادلسألة من أقواٍؿ واعتالالٍت يًتجَّح عندي أفَّ اأَلوىل وبعد 

يف األفعاؿ ىو القوُؿ بعلَّة االختصاص, وىي الِعلَّة اليت  يف االعتالؿ إلعماؿ اجلوازـِ 
اعتلَّ ّٔا ابُن السَّراِج ووافقو اجلمهور, وأمَّا االعتالؿ للجـز فيتعدَّد حِبسب ما تقتضيو 

                                                           

 .ٔٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٖٖٖ, أسرار العربية ص ٖٚ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٜٗ/ٕينظر: اللباب  (ٕ)
 . ٔٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٓ٘/ٕ, اللباب ٖٖٗ, أسرار العربية ص ٖٚ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٖ)
 .ٜٜ/ٔينظر: ادلستوىف  (ٗ)
 ادلرجع السابق. (٘)
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 َأحُرؼ اجلـز من معاين, على النَّحو الذي تقدَّـ.
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  :املبحث السادس:املبحث السادس  

 يف جواب الطلبعامل اجلزم  علة اعتبار الشرط املقدر هو

 نص المسألة:
وتقوؿ: )ائِتٍت ُأكرِْمَك(, فهذا جواُب األمر, وعامُل اجلـز يف »قاؿ الرماين: 

)ُأكرِْمك( زلذوٌؼ, بتقدير: فإنَّك إْف تأِتٍت ُأكرِْمك, واألمُر َخَلٌف منو, وال يعمل الفعُل 
 .(ٔ)«يف الفعِل, ولكن قد يكوُف خَلًفا منو بداللِتو عليو

 رماني:اعتالل ال
يرى الرماين أفَّ عامَل اجلـز يف جواِب الطلِب ىو الشَّرُط ادلقدَّر, فالتقدير يف ضلو: 
ائِتٍت ُأكرْمك, ائتٍت فإنَّك إْف تأِتٍت ُأكرْمك, واعتلَّ دلا ذىب إليو بامتناع عمِل الفعِل يف 

 الفعل.
 المناقشة والموازنة:

( ىو الشَّرُط ادلقدَُّر, وىو )إفْ ِب ذىب الرماين إىل أفَّ عامَل اجلـز يف جواب الطل
وفعُل الشَّرط, والتقدير يف ضلو: ائِتٍت ُأكرِمك, ائتٍت فإنَّك إْف تأِتٍت ُأكرْمك, واعتلَّ 

 الرماين ِلما ذىب إليو بامتناع عمِل الفعِل يف الفعل.
وكذلك كلُّ ما كاف جوابًا للنَّهي, واالستفهاـ, والتمٍت, والعَرض, ضلو: ال تفعْل 

ثْنا, وأاَل ماَء أْشَرْبو, فإنَّو يُقدَّر فيو ي ُكن خَتًا لك, وأين تكوُف أُزْرؾ, وليَتو عندنا حُيدّْ
  .(ٕ)الشَّرط, كما ُقدّْر يف فعِل األمر

, واجلُرجاين,  وشلَّن ذىب إىل ىذا ادلذىب ابُن السَّراج والسَّْتايف والفارسي وابُن جٍتّْ
 . (ٖ)ُن يعيش, وابُن إيازوالزَّسلشري, وابُن اخلبَّاز, واب

                                                           

 .ٖ٘ٓٔعريفي ص شرح الرماين بتحقيق: د. سيف ال (ٔ)
 ادلرجع السابق. (ٕ)
, ٖٙٚ, توجيو اللمع ص ٕٕٓ/ٕ, التعليقة ٜٜٕ/ٖ, شرح السَتايف ٕٙٔ/ٕينظر: األصوؿ  (ٖ)

 .ٖٕٔ, قواعد ادلطارحة ص ٛٗ/ٚ, شرح ادلفصل ٕٗٔٔ, ادلقتصد ص ٜٖٚ
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والثالث: الذي حُيذؼ فيو حرُؼ اجلزاِء مع ما عِمل فيو, وفيما »قاؿ ابن السَّراج: 
والنهي, أو االستفهاـ, أو  بقي من الكالـ دليٌل عليو, وذلك إذا كاف الفعل جوابًا لألمر

 .(ٔ)«, أو العرض, تقوؿ: ائتٍت آتك, فالتأويل: ائتٍت فإنك إف تأتٍت آتكالتمٍتّْ 
جزـُ جواِب األمر, والنهي, واالستفهاـ, والتمٍت, والعرض, »وقاؿ السَّْتايف: 

: إفَّ األفعاؿ اليت تظهر بعد ىذه (ٕ)بإضماِر شرٍط يف ذلك كلّْو, والدليل على ذلك قولو
األشياء إَّنا ىي ضماناٌت يضمُنها ويِعُد ّٔا اآلِمر, والناىي, وادلستفهم, وادلتمٍت, 

ت بضماناٍت مطلقٍة, وال ِعداٍت واجبٍة على كلّْ حاٍؿ, وإَّنا ىي معلَّقٌة والعارض, وليس
دبعٌت: إْف كاف وُوِجد وجَب الضَّماف والِعَدة, وإْف ِل يوجد ِل ُيب, أال ترى أنَّو إذا 

  .(ٖ)«قاؿ: ائِتٍت آِتك, ِل يلـز اآلمر أْف يأيَت ادلأمور إال بعد أْف يأتَيو ادلأمور
, وذكر أف سيبويو قد ذبوَّز يف (ٗ)ادلذىب إىل سيبويو واخلليلونسب السَتايف ىذا 

ا اصلـز ىذا اجلواُب كما اصلـز »قولو:  فأمَّا ما اصلـز باألمر فقولك: ائِتٍت آِتك ... وإَّنَّ
م جعلوه ُمعلًَّقا باألوَّؿ غَت ُمستغٍن عنو إذا أرادوا ػجواب )إْف تأِتٍت( ب : إْف تأِتٍت, ألهنَّ

 . (٘)«)إْف تأِتٍت( غَُت مستغنيٍة عن: آِتك اجلزاء, كما أفَّ 
وىذا من سيبويو مسازلٌة يف اللَّفظ »وعلَّق السَّْتايف على كالـ سيبويو بقولو: 

ىذه األوائُل كلُّها فيها معٌت )إْف( فلذلك اصلـز », مث َُحَل عليو قوَؿ اخلليل: (ٙ)«واتّْساع
 .(ٚ)« كالمو: إْف يكن منك إتياٌف آِتكاجلواب؛ ألنَّو إذا قاؿ: ائِتٍت آِتك, فإفَّ معٌت

إىل أفَّ  (ٛ)وذىب كلّّ من ادلربِّْد, والصَّيمري, وابِن خروؼ, وابِن مالك, والرَّضي

                                                           

 .ٕٙٔ/ٕاألصوؿ  (ٔ)
 أي: سيبويو.  (ٕ)
 .ٜٜٕ/ٖشرح السَتايف  (ٖ)
 ادلرجع السابق. (ٗ)
 .ٜٗ-ٖٜ/ٖكتاب ال (٘)
 .ٜٜٕ/ٖشرح السَتايف  (ٙ)
 .ٜٗ/ٖالكتاب  (ٚ)
, شرح الكافية ٚٚٔ, تنقيح األلباب ص ٚٓٗ/ٔ, التبصرة والتذكرة ٓٛ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٛ)

= 
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اجلازـَ جلواب الطلب ىو فعُل األمر, وليس الشَّرط ُمقدَّرًا, والعلَُّة عندىم يف ذلك ىي 
 تضمُُّنو دلعٌت )إْف( الشَّرطية. 

ّٔذا القوؿ كابن خروؼ وابن مالك أفَّ ىذا ىو مذىُب اخلليل ويرى بعُض القائلُت 
فأمَّا ما اصلـز باألمر فقولك: », حيث ُفِهم من عبارة سيبويو السابقة إذ قاؿ: (ٔ)وسيبويو

, وكذلك يُفهم من عبارة اخلليِل السَّابقة أفَّ مراَده تضمُُّن فعل األمر دلعٌت «ائتٍت آتك
 اَب بنفسو دوف تقدير.)إْف( الشَّرطية, فجَزـَ اجلو 

, ولعلَّ الذي دعامها إىل (ٕ)أمَّا الزَّسلشري والرَّضي فعَزيا ىذا الرَّأي إىل اخلليل فقط
ا  ذلك أفَّ عبارَة اخلليِل صرحيٌة يف النَّصّْ على التضمُت, خبالؼ عبارِة سيبويو, مع أهنَّ

والفارسي, ذىبوا إىل أفَّ مراَده ربتمل األمرين, وكذلك ألفَّ أبرَز ُشرَّاِح كتابِو, كالسَتايف, 
 ىو تقديُر الشرِط فيها.

وردَّ الرماين ما ذىب إليو ادلربد وَمن وافقو, معتالِّ يف ذلك بعلَِّة أصٍل, وىي أفَّ 
األفعاَؿ ال تعمل إال يف األمساء, وال يعمل الفعُل يف الفعل, وىي العلَُّة اليت اعتلَّ ّٔا 

 .(ٖ)ط يف جواب الشَّرطادلانعوف ِمن عَمِل فعِل الشَّر 
أمَّا الذين ذىبوا إىل القوؿ بعمل فعل األمر يف اجلواب دوَف احلاجِة إىل تقدير 
ا عِمل يف الفعل حبقّْ التضمُت, كما أفَّ اسم الشَّرط قد  الشَّرط فاعتلِّوا بأفَّ الفعَل إَّنَّ

 عمل.عِمل يف االسم, دلا تضمَّن معٌت )إْف( مع أفَّ األصل يف االسم أالَّ ي
والصَّحيح أنَّو ال حاجَة إىل تقدير لفِظ )إْف(, بل تضمُُّن لفِظ »قاؿ ابن مالك: 

الطلِب دلعناىا ُمغٍن عن تقديِر لفِظها, كما ىو ُمغٍن يف أمساِء الشرط, ضلو: من يأِتٍت 
  .(ٗ)«ُأكرْمو

                                                                 
= 

 .ٚٔٔ/ٗ, شرح الكافية ٔ٘٘ٔالشافية ص 
 .ٔ٘٘ٔ, شرح الكافية الشافية ص ٚٚٔينظر: تنقيح األلباب ص  (ٔ)
 .ٚٔٔ/ٗ, شرح الكافية ٛٗ/ٚيعيش ينظر: ادلفصل بشرح ابن  (ٕ)
 .ٕٜ/ٗينظر: شرح الكافية  (ٖ)
 .ٔ٘٘ٔشرح الكافية الشافية ص  (ٗ)
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 ولعل ذلك الستنكارىم إسناَد اجلـز إىل الفعل, وليس ما استبعدوه»وقاؿ الرَّضي: 
ببعيد, ألنَّو إذا جاز أْف ُيزـَ االسُم ادلتضمّْن معٌَت )إْف( فعلُت, فما ادلانع أْف ُيزـَ الفعُل 

 . (ٔ)«ادلتضمُّْن معناىا فعاًل واحًدا
وىذا ردّّ على اعًتاض الرماين وَمن وافقو على عمِل فعِل األمر يف جواب الطلب, 

 كذلك يسوُغ يف الفعل.فكما ساغ التضمُُت يف االسم أْف يعمل يف الفعل, ف
وخيتلف االعًتاُض ىنا عن االعًتاِض على عمل فعل الشَّرط وحَده يف جواب 
الشرط, يف ضلو قوذلم: إْف تأِتٍت أكرْمك, على مذىب من يقوؿ بأفَّ أداَة الشرط جزمت 

, واختاره ابُن (ٕ)فعَل الشرط, وفعَل الشرط جـز اجلواب, وىو منسوٌب إىل األخفش
؛ ألفَّ فعَل الشرط يف ىذا ادلثاؿ غَُت متضمٍّْن دلعٌت احلرؼ, (ٖ)التسهيلمالك يف شرح 

ـُ العمل, يف حُت أفَّ فعَل األمر يف: ائِتٍت أكرْمك متضمٌّْن  فيبقى على أصِلو وىو عد
حلرؼ الشرط, فاالعًتاض على مذىب األخفش اعًتاٌض يف زللو, مستِنًدا إىل أصٍل من 

ُت, أمَّا االعًتاض على عمِل فعِل األمر يف جواب الطَّلب, األصوؿ ادلتقرّْرة عند النحوي
فهو وإْف كاف يستند إىل ذلك األصل إال أنَّو طرأ عليو ما يوجب استثناءه من ىذا 

 احلكم وىو التَّضمُت.
ِة مرجّْحات,  ورجَّح ادلرادي القوَؿ بإضماِر الشَّرِط ادلقدَّر على القوؿ بالتَّضمُت بعدّْ

 :(ٗ)أبرزىا
اإلضماَر أسهُل من التَّضمُت؛ ألفَّ التَّضمَُت زيادٌة بتغيَت الوضع, واإلضماَر أفَّ 

 زيادٌة بغَت تغيَت, فهو أسهل. 
وأفَّ التَّضمَُت ال يكوف إالَّ لفائدٍة, وال فائدَة يف تضمُِت الطلب معٌت الشَّرط؛ ألنَّو 

 يدؿُّ عليو بااللتزاـ.
                                                           

 .ٛٔٔ/ٗشرح الكافية  (ٔ)
, التصريح ٚٚٛٔ, االرتشاؼ ص ٕٜ/ٗينظر رأي األخفش يف: ينظر: شرح الكافية  (ٕ)

ٕ/ٗٓٓ. 
 .ٓٛ/ٗينظر: شرح التسهيل  (ٖ)
 .ٕٚ٘ٔ/ٗينظر: توضيح ادلقاصد  (ٗ)
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و, وال نفسوال ُيوز أْف يكوَف ىو الطلب وكذلك فإفَّ الشَّرط ال بدَّ لو من فعل, 
, ِلَما يف ذلك من التعسُّف. ًنا لو معٌت حرِؼ اجلرّْ   مضمَّ

, فال يعمل ُمضمرًا, كما ال  وللمانعُت لتقديِر الشَّرِط أْف يعتلُّوا بضعف عامل اجلـز
واجلزـُ يف », وقد نصَّ سيبويو على ذلك, حيث قاؿ: (ٔ)يعمل حرُؼ اجلرّْ ُمضَمرًا

فعاؿ نظَُت اجلرّْ يف األمساء, فليس لالسم يف اجلـز نصيٌب, وليس للفعل يف اجلرّْ األ
 .(ٕ)«نصيٌب, فمن مَثَّ ِل ُيضِمروا اجلازـَ كما ِل ُيضِمروا اجلارَّ 

 
  

                                                           

 .ٕٖٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٔ)
 .ٜ/ٖالكتاب  (ٕ)
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  :املبحث السابع:املبحث السابع  

 امتهاِع اجلزِم يف جواِب الهفي علُة

 نص المسألة:
ـ؛ ألنَّو يدؿُّ على تعليِق الفعِل, والنَّفُي وال ُيوُز جواُب النَّفِي باجلز »قاؿ الرماين: 

قد وقَع بانتفاِء الفعِل على القطِع, ولكْن ُيوُز جواُب النَّفِي بالفاِء؛ ألنَّو على الصَّرِؼ 
 .(ٔ)«عن اإلشراِؾ يف الفعِل إىل الدَّاللِة على أنَّو ُمسبَُّب الفعلِ 

 اعتالل الرماني:
ثُنا, واعتلَّ ذلذا ادلنِع بعلِة أنَّو ديتنع جزـُ جواِب يرى الرماين  النفي, ضلو: ما تأتينا ربدّْ

التناقض, حيث إفَّ النفَي يناقض معٌت الشرط, فالشرُط يقـو على تعليِق وقوع الفعل, 
 والنَّفُي يقطُع بعدـِ ربقيِق وقوِع الفعل.

ء السبِب, وجوََّز الرماين دخوَؿ الفاِء على اجلواب ليُدؿَّ على انتفاِء ادلسبَِّب النتفا
 )أْف( ادلضمرة. ػويُنَصب اجلواُب ب

 المناقشة والموازنة:
ثُنا, وذكر أنو  ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن جواِب النَّفِي يف ضلو: ما تأتينا ربدّْ
ديتنع فيو اجلزـُ, معتالَّ لذلك بتناقض النَّفِي مع معٌت الشرط, ألفَّ الشرَط عند النحويُت 

, ومقتضى ىذا التعريِف أفَّ (ٕ)ٍء, حبيث إذا ُوجد األوَُّؿ ُوِجد الثاينىو تعليُق شيٍء بشي
اجلواَب يتوقَّف على ربقُِّق الشرط, فإذا انتفى الشرُط فمحاٌؿ أْف يتحقََّق اجلواُب, فال 

 يكوف حديٌث إال بإتياٍف, وإذا انتفى اإلتياُف انتفى احلديث.
ْف(, ليدؿَّ على أفَّ ربقََّق أب بإضمار )ِء على اجلواب, فيُنصَ ولكْن ُيوُز دخوُؿ الفا
, فالفرُؽ بُت ربِط اجلواِب بالفاء مع نصبو, وبُت جزمو: (ٖ)الفعِل سبٌب لتحقُِّق اجلواب

أنَّو بالفاء مع نصِبو يقتضي أف يكوف وجوُد الفعِل ادلنفيّْ سبًبا لوجوِد اجلواب, أمَّا 
                                                           

 .ٖ٘ٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٔ)
 .ٖٔٓٔ, كشاؼ اصطالح الفنوف ص ٖٔٔينظر: التعريفات ص  (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٙينظر: ادلغٍت  (ٖ)
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ثَنا, ُجِعل يعٍت أفَّ ترَؾ الفعِل سبٌب للجو فاجلواُب باجلـز  اب, فإذا قيل: ما تأتينا فتحدّْ
ْثنا, جلُِعل ترُؾ اإلتياِف سبًبا  وجوُد اإلتياِف سبًبا للتحديث, ولو قيل: ما تأتينا ربدّْ

  .(ٔ)للتحديث, وىذا زلاؿٌ 
, وعلتُّهم يف ذلك على النحو (ٕ)وما ذىب إليو الرماين ىو مذىُب مجهوِر النحويُت

فإذا حذْفَت الفاَء َجزْمَت يف مجيِعها إالَّ يف النفي؛ »عكربي: الذي ذكَره الرماين, قاؿ ال
ألفَّ النَّفَي عدـٌ, والعدـُ ال ُُياَزى بو, أْو ال يصحُّ التعليق بو, وال يكوف سبًبا لغَته, 

 . (ٖ)«والفاُء تدؿُّ على أفَّ األوََّؿ سبٌب للثاين
ال يتضمَّن معٌت الشرِط, فقاؿ: واعتلَّ الرضي دلنع اجلزـِ بأفَّ النفَي خرٌب, واخلرُب 

اعلم أفَّ كلَّ ما ُُياُب بالفاء فينتصب ادلضارع بعد الفاء, يصحُّ أْف ُُياَب دبضارٍع »
, إالَّ النَّفي؛ ألفَّ غََت النفي منها طلٌب, والنَّفُي خرٌب زلٌض, والطلُب أظهُر يف  رلزـو

 . (ٗ)«تضمُِّن معٌت الشرط
وأمَّا النفُي فليس لو جواٌب رلزوـٌ, », حيث قاؿ: واعتلَّ ادلرادي كذلك بالتناقض

فإنَّو يقتضي ربقيَق عدـِ الوقوع, كما يقتضي اإلُياُب ربقَُّق الوقوِع, فال ُيوز بعده  
 .(٘)«كاإلُياب

وِل أقف على سلالٍف يف ىذه ادلسألة عدا الصَّيمري, فإنَّو أجاز جزـَ جواِب النفي, 
فأقِصْدؾ, حيث أجاَز فيو اجلزـُ دلَّا تضمَّن معٌت  ومثَّل لذلك بقولو: ما أنت جواًدا

 .(ٙ)آّازاة, والتقديُر فيو: ما أنت جواًدا, فإنَّك إْف تكن جواًدا أقِصْدؾ
فالصَّيمري يرى بأفَّ معٌت آّازاة يصحُّ يف النفي, على التقدير الذي قدَّره, كما 

                                                           

 .ٖٔٛينظر: توجيو اللمع ص  (ٔ)
رح الكافية , شٖٔٛ, توجيو اللمع ص ٗٙ/ٕ, اللباب ٚٚٔينظر: تنقيح األلباب ص  (ٕ)

  .ٕٙ٘ٔ/ٗ, توضيح ادلقاصد ٙٔٔ/ٗ, شرح الكافية ٔ٘٘ٔالشافية ص 
 .ٗٙ/ٕاللباب  (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٗشرح الكافية  (ٗ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗتوضيح ادلقاصد  (٘)
 .ٚٓٗ/ٔينظر: التبصرة والتذكرة  (ٙ)
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, وا  .(ٔ)لعرضصحَّ يف األمر, والنَّهي, واالستفهاـ, والتَّمٍتّْ
ـَ, والتَّمٍَت, والعرَض طلٌب,  إال أنَّو يُعًَتض عليو بأفَّ األمَر, والنَّهَي, واالستفها
والطلُب أظهُر يف تضمُِّن معٌت الشرط, خبالؼ النَّفِي فإنو خرٌب, ألنَّو يقطع بتحقيِق عدـِ 

 . (ٕ)الفعل, واخلرُب ال يتوافق مع معٌت الشَّرط
 

  

  

                                                           

 .ٚٓٗ/ٔينظر: التبصرة والتذكرة  (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٗينظر: شرح الكافية  (ٕ)
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  :املبحث الثامو:املبحث الثامو  

 عتل  اخآرِر باحلفِف يف اجلزِمإعراِب امل علُة

 نص المسألة:
ـِ سكوُف حرِؼ العلَِّة يف الرفع, وحذفُو يف »قاؿ الرماين:  وإعراُب الفعِل ادلعتلّْ الالَّ

, وإجراؤه على أصلو يف النصب, وذلك ألفَّ الضمَّ والكسَر ثقيٌل يف نفِسو, وقد  اجلـز
, فصار ِمن منزلة ادلضاَعف, وادلضاَعُف مستْكرٌَه, وقع على حرؼ العلَِّة وىو ِمن جنِسو

فثُقل من الوجهُت, ولِزـَ احلذَؼ للتَّخفيِف, فأمَّا النَّصُب فجرى على أصِلو خلِفَِّة الفتِح, 
وُحِذؼ احلرُؼ يف اجلـز ألفَّ اجلازـَ َلمَّا ِْل يصادْؼ حركًة وصادَؼ حرفًا من جنِس 

و: يغُزو, وِل يغُز, وكذلك سبيل: يرمي, فأمَّا: خيَشى, احلركة عِمَل فيو فحَذَفو, وذلك ضل
فتقوؿ فيو: ىو خيَشى, ولن زبَشى؛ ألفَّ األلَف ال تتحرَّؾ, وتقوؿ: ِل زبَش, فتحِذُؼ 

 . (ٔ)«األلَف كمثِل ما حذْفَت أخَتيها
 اعتالل الرماني:

اآلخر ىي التخفيُف  يرى الرماين أفَّ العلَة يف تقدير الضمَِّة يف الفعِل ادلضارِع ادلعتلّْ 
 من الثػَّْقل احلاصِل من اجتماِع احلركِة حبرؼ العلة. 

كما اعتلَّ حبذِؼ حرِؼ العلة يف جـز ادلضارع بعلة ادلشأّة باحلركة, وذلك أفَّ 
 اجلازـَ َلمَّا ِل ُيد حركًة حيذفها, حذَؼ حرَؼ العلَِّة السَّاكِن, ألنو دبنزلتها.

 المناقشة والموازنة:
لرماين يف ىذه ادلسألة عن إعراب الفعِل ادلضارِع ادلعتلّْ اآلخِر, ضلو: يغُزو, ربدَّث ا

ويرِمي, وخيَشى, وذىب إىل أفَّ ىذه األفعاَؿ الثالثَة تقدَّر فيها الضمَُّة يف حاِؿ الرفع, 
واعتلَّ بذلك بعلِة الثّْقِل يف إظهار الضمِة يف الواِو والياِء, فوجب التخفيُف من ىذا 

 أمَّا األلُف فيتعذَّر ظهوُر احلركِة فيها. الثّْقل,
ويف حالة النصِب تظهر حركُة الفتِح على الواو والياء, ضلو: لن يغزَو, ولن يرمَي 

                                                           

 .ٖٙٔد. زلمد شيبة ص شرح الرماين بتحقيق:  (ٔ)
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لعدـ احلاجة إىل تقدير الفتحة, وذلك خلفَِّتها, أمَّا يف )خيَشى( فاحلركُة تتعذَّر فيها كما 
  يف الرفع.

ىذه األفعاؿ بتسكُت حرِؼ العلَِّة, وليس مراُده وعربَّ الرماينُّ عن تقدير الضمِة يف 
أفَّ السكوَف عالمٌة للرفِع يف األفعاؿ ادلعتلَِّة اآلخر, وإال لكاف االسُم ادلنقوُص  

, معربًا بالسكوف, وكذلك االسُم ادلقصوُر كػك )الرََّحى(, ػ)القاِضي( يف حاليَت الرفِع, واجلرّْ
 .(ٔ)ىذا ال يقولُو ذو ُلبٍّ كما قاؿ السَتايفو)العَصا(, يف الرفع, والنصب, واجلر, و 

ويف حالة اجلـز ذىب الرماين إىل أفَّ عالمَة اإلعراب يف الفعِل ادلضارِع ادلعتلّْ اآلخِر 
, وِل خيَش, واعتلَّ الرماين ذلذا احلذؼ بأفَّ  ىي حذُؼ حرِؼ العلة, ضلو: ِل يغُز, وِل يرـِ

ىذه األفعاؿ حذَؼ األلَف والواَو والياَء؛ لكوف  اجلازـَ َلمَّا ِل يصادؼ حركًة حيذفها يف
ا من جنسها, سواًء كانت ىذه احلروؼ مركَّبًة من  ىذه احلروؼ ُتشبو احلركات, ألهنَّ

 .(ٕ)احلركات على قوؿ بعض النحويُت, أو احلركاُت مأخوذٌة منها على قوِؿ آخرين
يف ذلك على النحو , وعلَُّتهم (ٖ)وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو مذىب اجلمهور

الذي ذكره الرماين وىي علة ادلشأّة, إال أفَّ ىذه العلَة أتت صرحية عند بعضهم, يف 
, فمن النحويُت الذين صرَّحوا ّٔذه العلة شلَّن سبق ِل تكن صرحية عند آخرينحُت 

: إذا إْف سأؿ سائٌل فقاؿ», قاؿ السَتايف: (ٗ)الرماين: ابُن السَّراِج, وأبو سعيٍد السَتايف
, ما عالمة اجلـز فيو؟ قيل لو: حذُؼ الياء.  قلت ِل يْرـِ

 .فإْف قاؿ: كيف جاز أْف يكوَف حذُؼ حرٍؼ من نفِس الكلمِة عالمَة إعراٍب؟
قيل لو: إَّنا جاز ألفَّ ىذه احلروَؼ ُمْشِبهٌة للحركة, وذلك أفَّ احلركَة منو مأخوذٌة, 

ذلك فقد كاف يف حاؿ الرفع ال يدخلو وىو على قوؿ بعضهم: ىو حركٌة مْشَبعٌة, ومع 
                                                           

 .ٕٚٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٔ)
 .ٕٕٖ, أسرار العربية ص ٜٚٔ/ٔ, النكت ٕٚٔ/ٔينظر: شرح السَتايف  (ٕ)
, شرح ٖٓٔ, اإليضاح يف علل النحو ص ٗٙٔ/ٕ, األصوؿ ٙٙٔ/ٖينظر: ادلقتضب  (ٖ)

ح , شر ٖٖ٘, توجيو اللمع ص ٕٕٖ, أسرار العربية ص ٜٚٔ/ٔ, النكت ٕٚٔ/ٔالسَتايف 
 .ٕ٘/ٗالكافية 

 .ٕٚٔ/ٔ, شرح السَتايف ٗٙٔ/ٕينظر: األصوؿ  (ٗ)
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حركٌة, كما ال تدخل احلركَة حركٌة, فلمَّا أشبَو احلركَة, واجلزـُ حيذُؼ ما يصادؼ من 
احلركات, حذَؼ ىذه الياَء, إْذ كانت دبنزلة احلركة, فكاف حذُفها جزًما, كما يكوف 

  .(ٔ)«حذُؼ احلركِة جزًما
, وإف كاف يُفَهم من (ٕ)هم كادلربد والزَّجَّاجيأمَّا الذين ِل يصرّْحوا ّٔذه العلة ف 

وِمن ذلك ما  »عباراُتم وجوُد عالقِة ادلشأِّة بُت ىذه احلروؼ واحلركات, قاؿ ادلربد: 
كاف آخرُه ألًفا, أْو ياًء, أْو واًوا من األفعاؿ, فإفَّ اجلزـَ يُذِىب ىذه احلروَؼ؛ ألفَّ اجلزـَ 

متحرًّْكا حذفَت احلركة, وإْف صادفَتو ساكًنا كاف  حذُؼ األواخِر, فإذا صادفَت احلرؼَ 
احلرُؼ ىو احملذوؼ, وبقي ما قبلو على حركتو, وذلك قوُلك: ِل يغُز, وِل خيَش, وِل 

 .(ٖ)«يرـِ 
, (ٗ)ونسب بعُض ادلتأخرين كأيب حياف, وناظِر اجليش, وخالِد األزىري, والصَّبَّاف

لة الفرؽ, وأفَّ ىذه احلروَؼ ُحِذفت عند إىل سيبويو أنَّو اعتلَّ حلذؼ ىذه احلروؼ بع
, وإَّنا عالمُة اجلـز ىي حذُؼ الضمِة ادلقدَّرِة,  ا ِل رُبذؼ للجـز , أي أهنَّ اجلازـِ ال باجلاـز

 .(٘)ونسب ناظُر اجليِش ىذا القوَؿ إىل احملقّْقُت
 واعتلَّ أبو حياف لكوف ىذه احلروؼ رُبذؼ عند اجلاـز ال باجلاـز بثالث ِعلٍل: 

وىل: أفَّ ىذه احلروَؼ ليست عالمًة للرفع, وإَّنا عالمُة الرفِع ىي الضمُة ادلقدَّرُة, األ
 واجلازـُ ال حيذؼ إالَّ عالمَة الرفِع.

يف ضلو: يغزو, ويرمي, نية الكلمة, وىذه احلروُؼ ثانية: أفَّ اإلعراَب زائٌد عن بوال
 , وال ادللحق باألصلي.نية للكلمة, واجلازـُ ال حيذؼ احلرَؼ األصليَّ ب وخيشى, من

والثالثة: أفَّ حذَؼ ىذه احلروِؼ إَّنا ىو أَلْمِن االلتباِس, وذلك ألفَّ القياَس يقتضي 
                                                           

 .ٕٚٔ/ٔشرح السَتايف  (ٔ)
 .ٖٓٔ, اإليضاح يف علل النحو ص ٙٙٔ/ٖينظر: ادلقتضب  (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٖادلقتضب  (ٖ)
, حاشية ٚٛ-ٙٛ/ٔ, التصريح ٜٕٔ, سبهيد القواعد ص ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔينظر: التذييل  (ٗ)

 . ٙٚٔ/ٔالصباف 
 .ٜٕٔهيد القواعد ص ينظر: سب (٘)
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حذَؼ الضمِة ادلقدَّرِة يف احلروؼ, ولكن لو اكُتِفي بذلك لبقي آّزوـُ على صورِة 
 ادلرفوع, فُحذفت ىذه احلروُؼ لِئالَّ يلتبس آّزوـُ بادلرفوع.

ا عاقَبت الضمَة, فُأجرِيت يف »ياف: قاؿ أبو ح وإَّنا حذَؼ اجلازـَ ىذه احلروَؼ ألهنَّ
احلذؼ رلرى ما عاقبتو, فكما أفَّ الضمَة رُبذؼ يف ضلو: ِل خيرْج, فكذلك رُبذؼ ىذه 

, ىكذا قرَّر الشيوُخ.  احلروُؼ باجلاـز
, يدؿُّ ونقوؿ: الذي يقتضيو النظُر أفَّ ىذه احلروَؼ اضلذفت عند اجلازـِ ال باجل اـز

 على أهنا ِل رُبذؼ للجـز شيئاف:
أحدمها: أفَّ اجلازـَ ال حيذؼ إال ما كاف عالمًة للرفع, وىذه احلروُؼ ليست عالمًة 

 للرفع, وإَّنا عالمُة الرفِع ضمٌَّة مقدَّرٌة فيها.
واآلخر: أفَّ اإلعراَب زائٌد على ماىيِة الكلمة, والواو والياء يف ضلو: يغزو, ويرمي, 

احلروؼ األصلية, إذ مها ِمن الغزو, والرمي, واأللُف يف: يغشى منقلبٌة من أصٍل, من 
ألنَّو من الغشياف, وقد يكوف احلرُؼ ُملحًقا بأصٍل, ضلو: يْسَلْنِقي, ويْغَرْنِدي, ماضيهما: 
, وال  اْسَلنػَْقى, واْغَرْنَدى, ومها ملحقاف باْحَرصْلَم, وحرُؼ اجلـز ال حيذؼ احلرَؼ األصليَّ
, فكاف القياُس يقتضي أْف حيذَؼ اجلازـُ الضمََّة ادلقدَّرَة يف احلروؼ,  ادللحَق باألصليّْ
لكن يبقى آّزوـُ بصورة ادلرفوِع لو اقُتِصر على ذلك, فحذَؼ اجلازـُ الضمَة ادلقدَّرَة, 

ا إفَّ وُحِذفت ىذه احلروُؼ لِئالَّ يلتبس آّزوـُ بادلرفوع, لكوف الصورِة واحدًة, فلذلك قلن
, ويف كتاب سيبويو إدياٌء إىل ىذا ادلعٌت  .(ٔ)«ىذه احلروَؼ رُبذُؼ عند اجلاـز ال باجلاـز

واعلم »من عبارتو اليت يقوؿ فيها:  عن سيبويو ولعلَّ ىؤالِء ادلتأخرين فهموا ذلك
, لِئالَّ يكوف اجلزـُ دبنزلِة ال رفع, فحذفوا  أفَّ اآلخَر إذا كاف ُيَسكَُّن يف الرفِع ُحِذَؼ يف اجلـز

, وِل يغُز, وِل خيَش, وىو  كما حذفوا احلركَة ونوَف االثنُِت واجلميِع, وذلك قوُلك: ِل يرـِ
 .(ٕ)«يف الرفع ساكُن اآلخر, تقوؿ: ىو يرمي, ويغزو, وخيشى

ُر الضمُة على ىذه  وجعل ىؤالِء اخلالَؼ يف ىذه ادلسألة مبنيِّا على: ىل تقدَّ

                                                           

 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔالتذييل  (ٔ)
 .ٖٕ/ٔالكتاب  (ٕ)
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ـْ ال؟احلروِؼ حاَؿ الرفِع, والفتح  .ُة على األلِف حاَؿ النصِب, أ
فذكروا أفَّ سيبويو يقوؿ بالتقدير فيها, أمَّا ابُن السَّراج فال يرى بتقدير احلركات 
على ىذه احلروؼ, وعلََّل لذلك بأفَّ اإلعراَب يف الفعل فرٌع, فال حاجَة لتقديره فيو, 

وإَّنا امتُِنع »إلعراب حيث قاؿ: , مع أفَّ ابَن السَّراِج أشار إىل تقدير ا(ٔ)خبالِؼ االسم
من ضمّْ الياِء والواِو ألهنا تثُقل فيهما, فإْف دخل اجلزـُ اختلفا يف الوقف والوصل, 
, فُحِذفت الواُو والياُء, وكذلك يف الوصل, تقوؿ: ِل يغُز عمرًا,  فقلت: ِل يغُز, وِل يرـِ

ِل تصادؼ اجلازـَ حركٌة حيذُفها, وِل يرـِ بكرًا, وإَّنا ُحِذفت الواُو والياُء يف اجلـز إذا 
  .(ٕ)«فُحِذفت الواُو والياُء ألفَّ احلركَة منهما, ولِيكوَف للجزـِ دليلٌ 

وىذه النّْسبُة اليت ذكرىا ىؤالء ادلتأخروف عن ابِن السراج, ِل أقف عليها عند 
 ادلتقدّْمُت, فجمهوُر النحويُت ال يرى بالفرؽ بُت رأيي سيبويِو وابِن السَّراج. 

أمَّا اعتالُؿ سيبويو وإْف كاف األمُر كما ذكر ىؤالء ادلتأخروف ِمن أفَّ العلَة عند 
سيبويو ىي علُة فرٍؽ, ولكن ال يعٍت أفَّ حذَؼ ىذه احلروِؼ ليس عالمًة لإلعراب, وأفَّ 

فحذفوا كما حذفوا »عالمَة اإلعراِب عنده ىي حذُؼ الضمِة ادلقدَّرِة, بدليل قولو: 
, حيث دؿَّ ذلك على أفَّ حذَفها عالمٌة لإلعراب, كما «االثنُت واجلميعاحلركَة ونوَف 

, وكذلك )نوُف( األمثلِة اخلمسة, وىذا ىو تفسَُت السَتايف يف  ُحِذفت احلركُة يف اجلـز
, لئالَّ يكوف اجلزـُ دبنزلة »شرحو على الكتاب, حيث قاؿ:  وقولو: )ُحِذؼ يف اجلـز
؛ ألهنم لو اقتصروا على حذِؼ الضمّْ  الرفع(, يعٍت: حذؼ احلرؼ الساكن عالمة للجـز

ادلقدَِّر, الستوى لفُظ اجلـز والرفع, وإَّنا أراد: يسكَُّن يف حاؿ الرفع بالضمّْ ادلقدَِّر, 
وقولو: )فحذفوا كما حذفوا احلركة, ونوف االثنُت واجلمع(, يعٍت: حذفوا الياَء يف )يرمي(  

 . (ٖ)«الثنُت واجلمع يف )يقوماف( و)يقوموف(كما حذفوا احلركَة يف )يذىب(, ونوَف ا
وىذا التفسَُت ىو الذي فهَمو اجلمهوُر من كالـ سيبويو, ال كما فهَمو أبو حياف 

                                                           

, حاشية ٚٛ-ٙٛ/ٔ, التصريح ٜٕٔ, سبهيد القواعد ص ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔينظر: التذييل  (ٔ)
 .ٙٚٔ/ٔالصباف 

 .ٗٙٔ/ٕاألصوؿ  (ٕ)
 .ٕٚٔ/ٔشرح السَتايف  (ٖ)
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 وغَتُه من ادلتأخرين.
واالعتالُؿ بعلة الفرؽ ال يقلُّ أمهيًة عن االعتالؿ بادلشأّة, فهي علٌة ُمعتربٌة, اُعتلَّ 

ة, كرفع الفاعل, ونصب ادلفعوؿ, ومعمويَل )كاف( ّٔا يف كثٍَت من األحكاـ النحوي
, باإلضافة (ٔ)و)إفَّ( وغَتىا, وشلَّن وافق سيبويو يف ىذا االعتالؿ أبو القاسم الزجاجي

 تقدَّـ ذكرُه من بعض ادلتأخرين.  نإىل م
مناقشة ما ورد يف ىذه ادلسألة من أقواٍؿ واعتالالٍت يظهر يل أفَّ الراجَح يف وبعد 
ِة ىو أفَّ عالمَة اجلزـِ يف األفعاؿ ادلعتلة ىو حذؼ حروؼ العلة, وذلك ىذه ادلسأل

لعلتُت مها: مشأُّة ىذه احلروؼ حبركاُتا, وكذلك للتفريِق بُت صورة آّزـو وادلرفوع, 
  وىو مذىب الرماين واجلمهور يف ىذه ادلسألة كما تقدَّـ.

  
  

 
  

                                                           

 .ٖٓٔينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ٔ)
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 لثالفصل الثا

  العلل اليحوية يف التعدية واللسوو
 

 مباحث: ستةوفيه 

  الفعل ولزومه. ةعلة تعدي المبحث األول:
علة جواز االقتصار على المفعول األول في الفعل  المبحث الثاني:

 المتعدي إلى ثالثة.
)دخلُت  ة في:تعديال)ذهبُت الشاَم( و  في زومللاعلة  المبحث الثالث:

  يَت(.الب
  الفعل إلى ثالثة مفاعيل. ةعلة تعدي المبحث الرابع:

قوة عمل المصدر معرَّفًَا أو ماضياً, وامتناع عمل علة  المبحث الخامس:
 اسم الفاعل معرَّفَاً أو ماضياً. 

  لمستثنى.ل اً الفعل مع األداة ناصب كونعلة   المبحث السادس:
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 هولسوِم الفعِل ِةتعدي علُة

 نص المسألة:
,  »قاؿ الرماين:  كالفعل ادلتعدّْم ىو الذم يدؿُّ على مفعوؿو من غًًن كسيطًة حرؼو

(, فهذا يدؿُّ على مفعوؿو من غًًن كسيطًة  كقولك: )مضركب(, ك)مقتوؿ(, ك)مشتـو
, فهو متعدٍّ ذلذه العلًة, فأمَّا )شلركره بو( فال يدؿُّ الفعلي على مفعوؿو إال بوسيطًة  حرؼو

ينا ذلذه العلةحر  ( متعدّْ  .(ُ)«ؼ, فليس )مررتي
 اعتالل الرماني:

, من غًن كسيطة حرؼ جرٍّ  اعتلَّ الرماين لتعديًة الفعًل بصحًَّة بناًء اسًم ادلفعوًؿ منو
  .مشتوـه  فهو , كشتمى مقتوؿه  فهو , كقتلى مضركبه  فهو ضلو: ضربى 

( بعدـ بناًء اسًم مفعو  ؿو منو إال بواسطة حرؼ, يف حٌن اعتلَّ للزـك الفعًل )مرَّ
( فهو   .بو شلركره ضلو: )مرَّ

 المناقشة والموازنة:
ألفعاؿ: ىو كلُّ ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألة عن الفعل ادلتعدّْم, كادلتعدّْم من ا

, كذكر الرماين أفَّ العلةى يف تعدية الفعًل ىي (ِ)و إىل مفعوؿو أك أكثرفعلو جاكزى فاعل
 فهو , كشتمى مقتوؿه  فهو , كقتلى مضركبه  فهو فعوؿ منو, ضلو: ضربى ادل اسمً  بناءً  ةي صحَّ 

(  خبالؼ ,مشتوـه  , حرؼو  منو إال بواسطةً  ؿً فعو ادل اسمً  بناءي فإنَّو ال يصحُّ الفعل)مرَّ
 بو(. : )شلركره فييقاؿ

كاعتلَّ الرماين ّٔذه العلًة لكوهنا تدؿُّ على ادلفعوؿ مباشرةن, كما كاف يدؿُّ على 
, أمَّا الفعل الذم ال يصل إىل مفعولو إال بواسطة حرؼ, ادلفعوؿ مبا شرةن فهو فعله متعدٍّ

  فهو فعله الزـه.
                                                           

 .ُّٖشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص ( ُ)

, االرتشاؼ ص ُُٔ/ُ, ادلقرب ِٔ/ٕ, شرح ادلفصل ُٗٔينظر: اإليضاح العضدم ص ( ِ)
َِٖٖ . 
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, (ُ)كاعتالؿ الرماين لتعدية الفعل بالداللة على مفعولو مباشرةن ىو اعتالؿي اجلمهور
إال أفَّ الرماين اختلف عنهم يف التعبًن عن ىذه الداللة, حيث عَّبَّ عنها بصحًة بناًء 

, كىي داللةه من جهَتى  اسمً  ادلفعوًؿ من الفعل ادلتعدم دكف احلاجة إىل كساطة حرؼو
اللفظ كادلعىن, كشلَّن كافق الرماين يف االعتالؿ لتعديًة الفعًل بصحًة بناًء اسًم ادلفعوًؿ منو: 

 .(ِ)ابني يعيش, كابني عصفور, كابني مالك, كالرضي, كأبو حياف, كابني ىشاـ, كاألمشوين
ضٍربه فيها يالقي »ابني السراًج لتعديًة الفعل بادلالقاة كالتأثًن, حيث قاؿ: كاعتلَّ 

ينا,  شيئنا كيؤثػّْري فيو, كضٍربه منو ال يالقي شيئنا كال يؤثػّْري فيو, فسيمّْي الفعلي ادلالًقي متعدّْ
 .(ّ)«كما ال ييالًقي غًنى متعدٍّ 

على ادلفعوًؿ  التأثًن, أم كقوعي الفعلً فابني السراًج عَّبَّ عن داللًة التَّعديًة بادلالقاة ك 
  لى النصًب فيو.بو مباشرةن, كعم

ادلتعدّْم »كًمن النحويٌن كابًن احلاجًب مىن اعتلَّ لتعدية الفعًل بالتعلُّق, حيث قاؿ: 
(, كغًني ادلتعدّْم خبالفو,   , كػ)ضىرىبى كغًني ادلتعدّْم, فادلتعدّْم ما يتوقَّف فهميو على متعلّْقو

 .(ْ)«(كػ)قػىعىدى 
؛ كذلك (ٓ)الرضي, كابًن عمركف :من العلة, أك ىذا القيد كلٌ  كاعرتضى على ىذه

, كبػىعيدى, كخىرىجى, كدىخىلى, إذ ال تيفهم معانيها إال  ألنَّو يدخلي فيو غًني ادلتعدّْم, ضلو: قػىريبى
.  دبتعلّْقو

                                                           

شرح  ,ِٔ/ٕشرح ادلفصل  ,ٖٔأسرار العربية ص  ,ُٗٔاح العضدم ص اإليضينظر: ( ُ)
االرتشاؼ ص  ,ُْٖ/ِشرح التسهيل  ,ُُٔ/ُادلقرب , ٕٗٔ/ِادلقدمة اجلزكلية للشلوبٌن 

َِٖٖ. 

, شرح الكافية ُْٗ/ِ, شرح التسهيل ُُٔ/ُ, ادلقرب ِٔ/ٕينظر: شرح ادلفصل ( ِ)
, شرح ُٕٕ/ِ, أكضح ادلسالك ُِٕٓ, سبهيد القواعد ص َِٖٖ, االرتشاؼ ص ُّٔ/ْ

 .ُِٔ/ِاألمشوين 

 .ُٗٔ/ُاألصوؿ ( ّ)

 .ُّٓ/ْالكافية بشرح الرضي ( ْ)

 .ُِٕٓ, سبهيد القواعد ص ُّٓ/ْينظر: شرح الكافية ( ٓ)
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من الالـز  كال يتميػَّزي ادلتعدّْم»كنقل ناظري اجليش اعرتاضى ابًن عمركف إذ يقوؿ: 
قػٍتيو,  بادلعىن كالتعلًُّق, فإفَّ الفعلٌن قد يتَّحداًف معىن, كأحديمها متعدٍّ, كاآلخري الزـه, كصدَّ

 .(ُ)«كآمنتي بو, كنسيتيو, كذىلتي عنو
 : كما قالو ًمن أفَّ ادلتعدّْم ال يتميػَّزي »كقد ردَّ ناظري اجليًش اعرتاضى ابًن عمركف قائالن

علًُّق, خالؼي قوًؿ األكثرين, كأمَّا ما ذكرىه ًمن أفَّ الفعلىٌن قد من الالـز بادلعىن كالت
يتَّحداًف معىن, كأحديمها متعدٍّ, كاآلخري الزـه, كصدَّقتيو كآمنتي بو, إىل آخًر األمثلًة الَت 
ذكرىىا, فلك أٍف سبنعى اربادى معىن الفعلىًٌن يف مجيع ما أكردىه, كىو الظاىر, فيقاؿ: معىن 

خىصُّ من معىن صدقتيو, إذ قد يصدّْؽي اإلنسافي غًنىه, كال يؤًمني بو, ككذا إذا آمنتي بو أى 
 .(ِ)«حقَّقى الناظري نظرىه, أمكنىو أٍف يفرّْؽى بٌن معىن نسيتيو كذىلتي عنو, ككذا بقية األمثلة

ا آخرى للمتعدّْم, كىو: أفَّ يتصلى   كأضاؼ ابني مالك إىل ما ذكره الرماين قيدن
, ضلو: صدَّقتيو, (ّ), أٍك ياؤيه باطَّرادو غًن ادلصدرية هىاؤ م كاؼي الضمًًن, أٍك بالفعل ادلتعدّْ 

. , كزلبوبه  كأحببتيو, فهو ميصدَّؽه
, ألفَّ الالزـى ال يصل إىل ادلفعوؿ,  كّٔذين القيدين يتميَّز الفعلي ادلتعدّْم من الالـز

, ضلو: ذىلتي عنو , فهو مذىوؿه عنو, كرغبتي كال ييصاغي منو ادلفعوؿي إالَّ بواسطًة حرؼو
مها  -يف نظرم-فيو, فهو مرغوبه فيو, كأعرضتي عنو, فهو معرضه عنو, كىذاًف القيداًف 

أجودي ما ذيًكر يف ضابًط الفعل ادلتعدّْم الطَّرادمها فيو, كىو الذم سار عليو أكثري 
 .(ْ)ادلتأخرين

على األرجًح من  -اللزـكالتَّعدّْم ك  :أم-كًمن األفعاًؿ ما يتساكل فيو االستعماالف 
ينا  قوؿ اجلمهور, ضلو: نصحتيك, كنصحتي لك, كشكرتيك, كشكرتي لك, فييسمَّى متعدّْ

                                                           

 .ُِٕٓسبهيد القواعد ص ( ُ)

 ادلرجع السابق. ( ِ)

 .ُْٗ/ِينظر: شرح التسهيل ( ّ)

, ُٕٕ/ِ, أكضح ادلسالك ُِٕٓد ص , سبهيد القواعَِٖٖاالرتشاؼ ص  ينظر:( ْ)
 .ُِٔ/ِشرح األمشوين , ِْٔ/ُالتصريح 
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 .(ُ)بوجهٌن
كحصر النحويوف األفعاؿى الالزمة يف مجلةو من ادلعاين كاألكزاًف, منها: أفعاؿي 

, كاٍسوىدَّ, كح , كابٍػيىضَّ , كقصيرى سينى كقبيحى, كبابي السجايا, كطبائعي النػٍَّفًس, ضلو: طاؿى
 , , كتفعلىلى, ضلو: تدٍحرىجى, كانٍػفىعىلى ضلو: انٍػقىطىعى كاٍنصىرىؼى , كعذيبى )فػىعيلى( ضلو: ظريؼى

, كافػٍعىنػٍلىلى ضلو: اٍحرىصٍلىمى, كافػٍعىاؿَّ ضلو: اٍْحىارَّ  , كافػٍعىلىلَّ, ضلو: اٍقشىعىرَّ كافػٍعىلَّ ضلو: اٍْحىرَّ
(ِ). 

دالئلي على عدـً التَّعدم من غًًن حاجةو إىل  فهذه األكزافي »قاؿ ابني مالك: 
  .(ّ)«الكشًف عن معانيها

, ضلو: مررتي بزيدو, بغًًن ادلتعدّْم, أم غًن  كمسَّى الرماين الفعلى ادلتعدّْم حبرؼ اجلرّْ
سطة احلرؼ, كاعرتض ابني اخلباًز على تسمية امتعدٍّ بنفسو, كإمنا تعدَّل إىل ادلفعوؿ بو بو 

, حبجًَّة أفَّ ليس كلُّ حركًؼ اجلرّْ تيعدّْم الفعلى إىل ادلتعدّْم إىل ا دلفعوؿ بو حبرًؼ اجلرّْ
كتقسيميو الفعلى ادلتعدّْم إىل ادلفعوًؿ بو إىل: متعدّْ بنفسو, »ادلفعوًؿ بو, حيث قاؿ: 

, ضلو قولك: مررتي  ؛ ألفَّ ما تعدَّل إليو الفعلي حبرًؼ اجلرّْ كمتعدٍّ حبرًؼ اجلرّْ غًني مستقيمو
ا, كيكثر يف ب زيدو, ال ييسمَّى مفعوالن بو على حدّْ تسميًة زيدو يف قولك: ضربتي زيدن

م إٍف أرادكا أنَّو على حدّْ ما  عبارات النحويٌن تسميةي آّركًر مفعوالن بو, كفيو نظر؛ ألهنَّ
, ف ذلك تعدَّل إليو الفعلي بنفًسو فهذا خطأه, كإٍف أرادكا بالتسمية مراعاةى معىن حرًؼ اجلرّْ

خيتلف باختالؼ حركًفو, فما تعدَّل إليو بالالـ ييسمَّى مفعوالن لو, كما تعدَّل بػ)إىل( 
 .(ْ)«ييسمَّى مفعوالن إليو, كىم ال يقولوف: مفعوؿه إليو, كال مفعوؿه منو

اب عن ىذا االعرتاض بأفَّ ىذه التسميةى إمنا ىي من باًب التَّغليًب.   كقد ُيي
, بل ىناؾ شيئاًف آخراًف ييعدَّل كتعديةي الفعًل الالزـً   ال تقتصري على حرؼ اجلرّْ

, كمها:  ّٔما الفعلي الالـز
                                                           

 .ٓ/ّاذلمع  ,َِٖٖاالرتشاؼ ص , ُْٗ/ِشرح التسهيل , ُُٔ/ُينظر: ادلقرب ( ُ)

, شرح الكافية الشافية ص ّٗٔ/ِ, شرح ادلقدمة اجلزكلية للشلوبٌن ُٗٔ/ُينظر: األصوؿ ( ِ)
 .ْْٔ/ُ, التصريح ُِٔ, توضيح ادلقاصد ص ُّٔ

 .ُّٔالكافية الشافية ص شرح ( ّ)

 .ُْٕتوجيو اللمع ص ( ْ)
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ا, كأقعدتي عمرنا, فالفعل )خرىجى(, ككذلك الفعل  التعديةي باذلمزًة, ضلو: أخرجتي زيدن
  )قعىدى( ًمن األفعاؿ الالزمة, إال أنَّو عيدّْمى ّٔما إىل ادلفعوًؿ بو بواسطًة اذلمزًة.

كلّّ   عيدّْمى لتعديةي بالتضعيف, ضلو: فرٍَّحتي زيدنا, كخرٍَّجتي ادلتاعى, حيثي ككذلك ا
 ًمن )فرًحى( ك)خرىجى( بواسطة التضعيف.

, كنيسب إىل ادلَّبًد أنو خالفىهم يف التعديًة (ُ)كىذه ىي كسائلي التعديًة عند اجلمهور
ةي عنده إال باذلمزًة حبرؼ الباء, حيث أنكرى أٍف ييعدَّل الفعلي بالباًء فليست التعدي

  .(ّ)يف ىذا القوؿ و للمَّبدً هيلي موافقتى عن السُّ  كنقل ادلرادمُّ  ,(ِ)كالتضعيفً 
كعلةي ادلَّبًد كالسُّهيلي يف ذلك ىي أفَّ الباءى تقتضي مصاحبةى الفاعًل للمفعوؿ, 

, كال يلزميك أٍف تقوـى معو, كإ ا, جعلتىو يقـو : أقمتي زيدن ذا خبالؼ اذلمزًة, فإذا قلتى
: قمتي بزيدو فادلعىن جعلتىو يقوـي, كقمتي معو  .(ْ)قلتى

, قاؿ (ٓ)كابًن أيب الربيًع, كادلرادم, عصفورو  ابنً كاعرتض على ىذا القوؿ كلّّ ًمن: 
كىذا الذم ذىب إليو مل ييساعىٍد عليو, فإفَّ لسافى »على ادلَّبد:  ابني أيب الربيع معرتضان 

 لك اك يق ىق ّٰٱعلى ادلَّبًّْد كالسُّهيلي قوليو تعاىل:  , كشلَّا يريدُّ (ٔ)«العرًب سلالفه لو
  ِّىك مك

قتيبة:  ابني  ما حكاهي , ككذلك (ٖ), أم أذىبى مسعىهم كأبصارىىم(ٕ)

                                                           

البسيط , ٓٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٖٔ, أسرار العربية ص ُٗٔاإليضاح العضدم ص  ينظر:( ُ)
ُ/ُْٔ. 

, شرح اجلمل البن عصفور ُْٕ/ُالبسيط , ِّْ/ُينظر رأم ادلَّبد يف: شرح السًنايف ( ِ)
 . ّٖ, اجلىن ص ُُٓ/ُ

 .ّٖص اجلىن  ينظر:( ّ)

 .ّٖ, اجلىن ص ُْٕ/ُالبسيط  ,ُُٓ/ُشرح اجلمل البن عصفور  ينظر:( ْ)

 ادلراجع السابقة.( ٓ)

 .ُْٕ/ُالبسيط ( ٔ)

 .َِسورة البقرة اآلية ( ٕ)

 .ُِٔ/ُ, الدر ادلصوف َِّ/ُينظر: البحر احمليط ( ٖ)
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 , كبقوؿ الشاعر أيضنا:(ُ)احرفن  , أم فما أسقطى حبرؼو  طى فما سقى  فالفه  مى تكلَّ 
انىػػػٍت كىضلىٍػػػني عىلىػػػى ًمػػػػىنن   ًديىػػػاري الَّػػػًَت كى

 

ػػػػػػػلُّ بًنىػػػػػػػا لىػػػػػػػ  ائًػػػػػػػبً  ٍوالى صلىىػػػػػػػاءي ربًى  (ِ)الرَّكى
 

لُّنىا, كادلعىن: تصيػّْرينا حالالن زلرًمٌن.   أم: ربًي
مناقشًة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو يرتجَّح يل األمراًف كبعد 

 التالياف:
أحديمها: أفَّ ما اعتلَّ بو الرماين يف تعديًة الفعل كىو صوغي اسًم ادلفعوًؿ منو, ضلو: 

, ضرى  , ككذلك ما أضافىو ابني مالكو , ىو أجودي ما قيل فيو من اعتالالتو بى فهو مضركبه
كىو اتصاؿي كاًؼ الضمًن, أٍك ىاؤيه, أٍك ياؤيه بالفعل, ضلو: لقيتيك, كرأيتيو, كسألىين, 

 كذلك الطَّراًد ىاتٌن العلتٌن يف األفعاًؿ ادلتعديًة. 
: ضعفي ما نيًسب إىل ادلَّبّْ  ًد كالسُّهيلي من إنكاًر تعديًة الفعًل بالباء, كاألمري اآلخري

 كذلك دلخالفًتو ما نيًقل عن العرب.
 

  

                                                           

 .ُْٕ( ينظر: أدب الكاتب ص ُ)

 .ٕٕديوانو ص البيت من الطويل, كىو لقيس بن اخلطيم, يف ( ِ)
شرح  ,ِّْ/ُشرح السًنايف  ,ُٗٔ, اإليضاح العضدم ص ِٗٓ/ِكىو من شواىد: الكامل 

 . ُْٖالبسيط ص , ُِٓ/ُاجلمل البن عصفور 
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  ثاىيثاىياملبحث الاملبحث ال::  

 إىل ثالثة املتعدِّي يف الفعِل املفعوِل األوَِّلعلى  االقتصاِر جواِز علُة

 نص المسألة:
يتعدَّل إىل كاختلفوا يف االقتصاًر على أحًد ادلفعوًلٌن يف الفعل الذم »قاؿ الرماين: 

, (ُ)ثالثةو يف ىذه, فذىب سيبويًو إىل أنَّو ال ُيوز االقتصاري فيو على أحًد ادلفعوًلٌن
؛ ألنو دبنزلًة (ِ)كذىب ابني السراًج إىل أنَّو ُيوز االقتصاري على ادلفعوًؿ األكًَّؿ خاصةن 

قتصارى كترؾى الفاعًل يف الباًب الذم قبلىو, كىذا ىو الصوابي الذم ال شكَّ فيو؛ ألفَّ اال
ا( ىو معىن  االقتصاًر إمنا ُيب من طريًق ادلعىن, فلمَّا كاف معىن ادلفعوًؿ يف )أعلمت زيدن
الفاعًل يف )عًلمى زيده(, كجاز االقتصاري على الفاعًل يف )عًلمى زيده(, جاز على ادلفعوًؿ يف 

 تي مٍ )أعلى فعوًؿ األكًَّؿ يف ؛ ألفَّ ادلعىن كاحدو, كلو مل ُييز االقتصاري على ادلا(زيدن  تي مٍ )أعلى 
مل ُييز االقتصاري يف )عًلمى زيده(؛ ألفَّ ادلعىن كاحده, إال أنَّو دبقداًر أنَّو جعلىو غًنيه ا( زيدن 

 .(ّ)«ا(زيدن  تي مٍ )أعلى يعلىمي يف باًب 
 اعتالل الرماني:
 ادلفعوؿ األكؿ يفصواًب مذىًب ابًن السراًج كىو جوازي االقتصاًر على يرل الرماين 

ا.مفاعيلو  م إىل ثالثةً الفعل ادلتعدّْ   , ضلو: أعلمتي زيدن
ابًن السراًج بعلًة القياًس على الفاعل, حيث ُيوز  كاعتلَّ الرماين لتصويًبو رأمى 

االقتصاري عليو دكف ادلفعوًؿ يف ضلو: عًلمى زيده, كقياسي الرماين ادلفعوؿى األكَّؿى على الفاعًل 
ا, فادلفعوؿي  األكَّؿي للفعًل ادلتعدّْم إىل ثالثًة مفاعيلو ىو الفاعلي يف  لكوف ادلعىن كاحدن

 األصًل, إالَّ أنَّو صيًنّْ مفعوالن بو بعدى تعديًة الفعل.
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألًة عن االقتصاًر على ادلفعوؿ األكَّؿ يف الفعل ادلتعدّْم 
                                                           

 .ّٗ/ُينظر: الكتاب ( ُ)

 مل يصرح ابن السراج يف كتابو األصوؿ جبواز االقتصار, كلعلو صرح بذلك يف كتاب آخر. ( ِ)

 .َِّ-َِِد. زلمد شيبة ص  شرح الرماين بتحقيق:( ّ)
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كرأل أفَّ الصوابى يف ىذه ادلسألة ىو ما ذىب  ,ازيدن  ضلو: أعلمتي إىل ثالثة مفاعيل, 
إليو ابني السراج, كىو جوازي حذًؼ ادلفعوًؿ الثاين كالثالث, كاالقتصاري على ادلفعوًؿ 

 األكًَّؿ, كليس ما ذىب إليو سيبويًو من منًع حذًؼ أحًد ىذه ادلفعوالت.
ي علةي القياًس على كاعتلَّ الرماين لتصويبو رأًم ابًن السراج بالعلًَّة السابقًة كى

الفاعل, فكما ُيوز االقتصاري على الفاعل يف )عًلمى زيده(, ُيوز كذلك اإلبقاءي على 
ا(, لكوف ادلفعوًؿ األكؿ ىو الفاعل يف األصل.  ادلفعوؿ األكًَّؿ يف )أعلمتي زيدن

, مع (ُ)كنسب الرماين ىذا ادلذىبى إىل ابًن السراج, ككذلك فعلى كثًنه من النحويٌن
ابنى السراًج مل يصرّْح يف كتابو األصوؿ, كإمنا تكلَّم عن االقتصار على الفاعل يف  أفَّ 

يو, كسواء عليك »الفعل ادلتعدّْم, حيث قاؿ:  كاعلم أفَّ كلَّ فعلو متعدٍّ لك أالَّ تيعدّْ
 , : ضربتي أكاف يتعدَّل إىل مفعوؿو كاحد, أك إىل مفعولٌن, أك إىل ثالثة, لك أٍف تقوؿى

, ُيوز أٍف كال تذكر ا , ككذلك ظننتي , لتفيدى السامعى أٍف قد كاف منك ضربه دلضركبى
, إىل أٍف تيفيدى غًنىؾ ذلك : ظننتي كعلمتي  .(ِ)«تقوؿى

إال أفَّ الفارسي أكرد يف كتابو التعليقًة عبارةن نسبها البًن السراج يصرُّح فيها جبواز 
ُيوز االقتصاري عندم على قاؿ أبو بكرو: »االقتصار على ادلفعوؿ األكؿ, قاؿ فيها: 

ادلفعوًؿ األكًَّؿ يف ىذا الباب من حيث جاز االقتصاري على الفاعل يف الباب الذم قبلو, 
يف قولك: رأل زيده؛ ألفَّ ادلفعوؿى األكَّؿى يف ىذا الباًب ىو الفاعلي يف الباب الذم قبلىو, 

)أفػٍعىلى(, جاز االقتصاري  فًمن حيث جاز االقتصاري على الفاعًل قبلى أٍف تنقلى الفعلى إىل
 .(ّ)«على ادلفعوؿ

نصّّ صريحه يف مذىب ابًن السراج, ككذلك يف  نقلها الفارسيُّ فهذه العبارةي الَت 
بياف العلة, لكنها غًني موجودةو يف كتابو األصوؿ, كقد تكوف يف كتابو آخرى البًن 

 السراج.
                                                           

, ّٖٖ/ُ, التصريح ُِّٓ, االرتشاؼ ص ُْٓ/ْ, شرح الكافية ِٕ/ُينظر: التعليقة ( ُ)
 .َٔٓ/ُاذلمع 

 .ُُٖ/ُاألصوؿ ( ِ)

 .ِٕ/ُالتعليقة ( ّ)
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عتالؿ, كقد اختار ىذا كيكوف الرماين بذلك موافقنا البًن السراج يف احلكم كاال
 كابنً ادلذىب أكثري النحويٌن, كابًن كيساف كالسًنايف كابًن يعيش, كابًن مالك, كالرضي, 

, كقد اعتلَّ ىؤالء بالعلة الَت اعتلَّ ّٔا ابني (ُ)كأيب حياف, كابًن ىشاـ كغًنىمأيب الربيع, 
 السراج كالرماين.

ا مل تنعدـ باالقتصار  كأضاؼ ابني مالك علةن أخرل كىي كجودي الفائدة, حيث إهنَّ
عليو, كما تنعدـ باالقتصار على أحد مفعويلى )ظننت(, فإذا اقتصرت على ادلفعوؿ 
ا, مل خٍيلي الكالـي من  ا كبشىك مسيننا, كقلت: أعلمتي زيدن األكًَّؿ يف ضلو: أعلمتي زيدن

يعلىم
 . (ِ)الفائدة بذكر ادل

صاري على ادلفعوؿ األكؿ دكف الثاين كذىب ىؤالء كذلك إىل أنَّو كما ُيوز االقت
كالثالث, فإنَّو كذلك ُيوز االقتصاري على ادلفعولٌن الثاين كالثالث دكفى األكؿ, ضلو: 

يعلىم بو
  .(ّ)أعلمتي كبشىك مسيننا, لعلة كجوًد الفائدًة بذكر ادل

 , مع أفَّ (ْ)كنسب كلّّ من أيب حياف, كاألزىرم, كالسيوطي, ىذا ادلذىبى إىل ادلَّبد
كال ُيوز االقتصاري »عبارتىو يف ادلقتضب ييفهىم منها عكسي ما نيسب إليو, حيث قاؿ: 

؛ ألفَّ ادلعىن يبطلي العبارة عنو؛ ألفَّ ادلفعولىٌن ابتداءه  على بعض مفعوالًِتا دكفى بعضو
, فألزمو ذلك الفعلى غًنيه, كصار كقولك: دخل زيده يف  كخَّبه, كادلفعوؿي األكَّؿي كاف فاعالن

اًر, كأدخلتيو إيَّاىا أناال  .(ٓ)«دَّ

                                                           

, شرح الكافية ََُ/ِ, شرح التسهيل ٖٔ/ٕ, شرح ادلفصل ِٕٖ/ُينظر: شرح السًنايف ( ُ)
, التصريح َٖ/ُ, أكضح ادلسالك ُِّٓاؼ ص االرتش, َْٓ/ُالبسيط , ُْٓ/ْ
 .َٔٓ/ُ, اذلمع ّٖٖ/ُ

 .ََُ/ِينظر: شرح التسهيل ( ِ)

, شرح الكافية ََُ/ِ, شرح التسهيل ٖٔ/ٕ, شرح ادلفصل ِٕٖ/ُشرح السًنايف  ينظر:( ّ)
, التصريح َٖ/ُ, أكضح ادلسالك ُِّٓ, االرتشاؼ ص َْٓ/ُالبسيط  ,ُْٓ/ْ
 .َٔٓ/ُ, اذلمع ّٖٖ/ُ

 .َٕٓ/ُ, اذلمع ّٖٖ/ُ, التصريح ُِّٓاالرتشاؼ ص  ظر:ين( ْ)

 .ُِِ/ّادلقتضب ( ٓ)
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أمَّا سيبويو فظاىري كالًمو أنو ال ُييز االقتصارى على أحًد ادلفاعيًل الثالثة, حيث 
كال ُيوز أٍف تقتصرى على مفعوؿو منهم كاحدو دكف الثالثة؛ ألفَّ ادلفعوؿى ىهنا  »قاؿ: 

 .(ُ)«كالفاعل يف الباب األكًَّؿ الذم قبلو يف ادلعىن
سيبويًو سلالفنا ًلما عليو اجلمهور, من جواز االقتصاًر على ادلفعوؿ  فيكوف رأمي 

األكؿ, كييفهم من عبارة سيبويو السابقة أفَّ العلةى يف عدـ حذًؼ أحًد ىذه ادلفاعيل 
الثالثة ىي أفَّ ادلفعوؿى كالفاعل, فال ُيوز حذفيو, كأفَّ ادلفعولىٌن الثاين كالثالث كمفعويلى 

 ؼي أحًدمها.)ظنَّ( فال ُيوز حذ
كاختلف النحويوف يف ادلراد من عبارة سيبويو السابقة, فحملىها بعضيهم على 
ظاىرىا, كىو عدـي اجلواز, كْحلىهم ىذا الفهمي على متابعتو يف امتناًع االقتصاًر على 
 , ادلفعوًؿ األكؿ, كًمن ىؤالء النحويٌن: ادلَّبدي, كابني بابشاذو, كابني طاىرو, كابني خركؼو

 .(ِ)لوبٌن, كابني عصفوركالشَّ 
كيرل ابني مالك أفَّ مىن كافق سيبويو ليس لو علةه إال اتباعى ظاىًر كالـً سيبويو, كأفَّ 

 .(ّ)األكثرين قد تأكَّليوا عبارتىو السابقة
إال أفَّ الذم يظهر يل أفَّ العلةى عند ىؤالء ىي العلةي ادلفهومةي من عبارة سيبويو 

اذو بعلًة عدـ الفائدة, كذلك لتعلًُّقها باجلملة الثانية, كىي السابقة, كاعتلَّ ابني بابش
كًمن الناًس من ال ُييزي االقتصارى عليو, كيوجب »ادلفعولىٌن الثاين كالثالث, حيث قاؿ: 

ادلفعولىٌن الباقيٌن معو, كىو ادلذىبي الصحيح, كعليو قوذلم: أعلمى اهللي النَّيبَّ الصالةى 
علّْمنا, كمعلَّمنا, كشيئنا أيعًلم, فالفائدةي متعلقةه باجلملة الثانية, مخسنا, فػ)أعلىمى( يقتضي م

  .(ْ)«فلذلك كاف األجودي اإلتيافى بادلفعوالًت الثالثة
ا  كاعتلَّ ابني عصفورو لعدـ جواًز االقتصاًر بعلة اللَّبس, كذلك يف ضلو: أعلمتي زيدن

                                                           

 .ّٗ/ُالكتاب ( ُ)

, شرح اجلمل َِٕ, التوطئة ص ّْٔ/ِ, شرح ادلقدمة احملسبة ُِِ/ّينظر: ادلقتضب ( ِ)
 .َٔٓ/ُ, اذلمع ّٖٖ/ُ, التصريح ُِّٓاالرتشاؼ ص  ِْٗ/ُ

 .ََُ/ِينظر: شرح التسهيل ( ّ)

 .ّْٔ/ِة احملسبة ( شرح ادلقدمْ)
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ا, أك على عمرنا أخاؾ, حيث يؤدّْم االقتصاري على ادلفعوؿ األكَّؿً  , ضلو: أعلمتي زيدن
( ادلتعديةي إىل  ادلفعولىٌن: الثاين كالثالث, ضلو: أعلمتي عمرنا أخاؾ, إىل التباس )أعلمتي

, مث قاس يف بػثالثة,  ( دبعىن: عرىٍفتي ( ادلتعديًة إىل اثنٌن, ادلنقولًة من )عًلٍمتي )أعلمتي
ا زلمولةه عليها يف  ادلنع باقي األفعاؿ الَت تتعدَّل إىل ثالثة مفاعيلو على ( ألهنَّ )أعلمتي

 العمل, كمتضمّْنةه معناىا.
ا أخاؾ, مل تدر: ىل ىي »قاؿ ابني عصفور:  أال ترل أنَّك إذا قلت: أعلمتي زيدن

( دبعىن: )عرفت(, فلم ربًذؼ شيئنا, أك ادلنقولةي من  ( ادلنقولةي من )عًلمتي )أعلمتي
( ادلتعديًة إىل فعلٌن, فتكوف قد حذفت ا؟ )عًلمتي  .مفعوالن كاحدن

ا مل تدًر أيضنا: ىل ىي ادلتعديةي إىل ثالثةو, فتكوف قد  كإذا قلت: أعلمتي زيدن
ا؟ فلمَّا كاف  حذفتى مفعولىٌن, أك ادلتعديةي إىل مفعولٌن, فتكوف قد حذفت مفعوالن كاحدن

 ذلك يؤدّْم إىل اللَّبس مل ُييز.
(, كإٍف كاف ذلك ال يؤدّْ  م فيها إىل اللَّبس, ْحالن على كمل ُييز يف أخوات )أعلىمتي

ا إمنا تعدَّت إىل ثالثةو باحلمل عليها كتضمًُّنها معناىا ( ألهنَّ   .(ُ)«)أعلىمتي
كًمن النحويٌن من ْحلى عبارةى سيبويو على ظاىرىا كذلك, إال أنَّو خالفو فيما 

 .(ِ)ذىب إليو, كما فعل الرماين, كًمن ىؤالء أبو حياف, كاألزىرم, كالسيوطي
تأكَّؿ كثًنه من النحويٌن عبارةى سيبويًو السابقة, كرأىكا أفَّ ادلرادى بقولو: )ال ُيوز( ك 

أم: ال حيسن, أك يقبح, فيكوف حكمي سيبويًو على االقتصار على ادلفعوؿ األكَّؿ ىو 
 القبحي, كليس عدـى اجلواًز.

األعلم الشنتمرم, كشلَّن أكَّؿى عبارةى سيبويًو على ىذا التأكيل: أبو سعيد السًنايف, ك 
 على مفعوؿو  تقتصرى  أفٍ  كال ُيوزي كقوؿي سيبويو: )», كغًنىم, قاؿ السًنايف: (ّ)كابًن يعيش
ىهنا   ادلفعوؿى  ألفَّ (, فإفَّ معناه ال حيسين, أال ترل إىل قولًو: )الثالثةً  دكفى  منهم كاحدو 

                                                           

 .ِْٗ/ُشرح اجلمل ( ُ)

 .َٕٓ/ُ, اذلمع ّٖٖ/ُ, التصريح ُِّٓينظر: االرتشاؼ ص ( ِ)

 .ٖٔ/ٕ, شرح ادلفصل ِٗٓ/ُ, النكت ِٕٖ/ُينظر: شرح السًنايف ( ّ)
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عل يف الباب الذم (, كُيوز االقتصاري على الفاوالذم قبلى  ؿً األكَّ  يف البابً  كالفاعلً 
 قبلو.

ككثًنه من مفسّْرم كتاًب سيبويو من ادلتقدّْمٌن كادلتأخّْرين, ردبا قالوا: ال ُيوزي 
االقتصاري على كاحدو من الثالثة, تلقُّننا من لفًظ سيبويو, من غًًن تفتيشو كال ربصيل, 

تيك بو  .(ُ)«كالصَّحيحي ما خَّبَّ
يبويو يف ىذه ادلسألًة موافقه لرأًم اجلمهور, فالسًنايف كمىن كافقو يركف بأفَّ رأمى س

 كىو جوازي االقتصاًر على ادلفعوؿ األكؿ, إال أفَّ يف ذلك االقتصاًر قبحه.
؛ كذلك لثالثًة أمورو:  كيف تأكيًل السًنايف كمىن كافقو نظره

األمر األكؿ: أفَّ عبارةى سيبويو: )ال ُيوز( كاضحةه يف ادلنع كعدـً اجلواز, كال ربتملي 
 التأكيل.

كاألمر الثاين: أنَّو لو كاف مرادي سيبويو أنو ُيوز االقتصاري مع القبح, ألدَّل ذلك إىل 
ذبويزًه االقتصارى على أحًد ادلفعولٌن الثاين كالثالث, إلشراًكو معو يف 
احلكم, كاالقتصاري على أحًد ادلفعولىٌن الثاين كالثالث غًني جائزو 

 .(ِ)باتفاؽ
 ىهنا كالفاعل يف البابً  ادلفعوؿى  ألفَّ ادلرادى من قوؿ سيبويو: ) كاألمر الثالث: أفَّ 

: ىو امتناعي حذًؼ ادلفعوؿ األكؿ, ألنَّو (الذم قبلو يف ادلعىن ؿً األكَّ 
الفاعلي يف الباب الذم قبلو, كالفاعلي ال ُيوز حذفيو, كىو تعليله 

 المتناع حذفو, كليس لالقتصار عليو.
مىن كافقو إىل ىذا التأكيل ىو النَّأمي بسيبويًو عن سلالفًة كلعلَّ الذم دعا السًنايف ك 

اجلمهوًر يف ىذه ادلسألة, ككاف األىكىل ّٔم ْحلى اللَّفًظ على ظاىرًه, خصوصنا كأفَّ عبارةى 
 ادلنًع صرحيةه ككاضحةه, ال ربتمل التأكيل.

                                                           

 .ِٕٖ/ُ( شرح السًنايف ُ)

, ِّٗ/ُ, شرح اجلمل ْٔ/ٕ, شرح ادلفصل ُُٕ/ُ, التعليقة ُُٖ/ُينظر: األصوؿ ( ِ)
 .َٕ/ِ, أكضح ادلسالك َِٖٗشاؼ ص االرت
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الراجحى فيها مناقشًة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو يظهر يل أفَّ كبعد 
ىو ما ذىب إليو الرماين كاجلمهوري كنيًسب إىل ابًن السراج, كىو جوازي االقتصار على 
ادلفعوؿ األكًَّؿ يف الفعل ادلتعدّْم إىل ثالثة مفاعيل, كذلك للعلة الَت اعتلُّوا ّٔا كىي 

(, ككذلك للعلًَّة الَت ذكرىا ابني مالك كىي ع ـي القياسي على الفاعل يف باب )ظننتي د
 .(ُ)امتناًع الفائدًة يف االقتصاًر عليو

  
    

                                                           

 .ََُ/ِينظر: شرح التسهيل ( ُ)
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  لثلثاملبحث الثااملبحث الثا::  

 )دخلُت البيَت( يف: ةتعديالو ,اَو()ذهبُت الشَّ يف: لسوِوال علُة

 نص المسألة:
ـى( ُيوز على طريق احلذؼ, دبعىن: »قاؿ الرماين:  كقوؿي العرًب: )ذىبتي الشَّا

, فليس دبتعدٍّ, كال عًملى  فيو الفعلي على جهًة الظَّرًؼ, كلكن على جهًة  ذىبتي إىل الشَّاـً
.  حذًؼ حرًؼ اجلرّْ

 , : فسيبويًو يذىبي إىل أنَّو حيًذؼ منو حرؼي اجلرّْ ( ففيو خالؼه فأمَّا )دخلتي البيتى
, كإىل ىذا كاف يذىب ابني السراًج, كيستدؿُّ على ذلك (ُ)كتقديريه: دخلتي يف البيتً 

 .(ِ)رجتي من البيًت, كنظًنيه: غيٍرتي يف الغىورً بالنَّظًن كالنَّقيض, فنقيضيو: خ
(, الطَّراًده يف  ( متعدٍّ, كػ)بنيتي البيتى كأمَّا أبو عيمر اجلرمي فيقوؿ: )دخلتي البيتى

( إال يف (ّ)كلّْ مدخوؿو  , ضلو: دخلتي مكةى, كدخلتي ادلدينةى, كال يطَّردي )ذىبتي
 :  ذىبتي إىل مكةى.)مذىوبو إليو(, ال ُيوز: ذىبتي مكةى, حىت تقوؿى

و كالذم عندم أفَّ أصلى ىذا الباًب أفَّ ادلتعدّْم ىو ما دؿَّ على مفعوؿو من جهًة أنَّ 
, فأمَّا االستعماؿي فيجرم على أفَّ ادلتعدّْم ىو ما دؿَّ ال خيلو منو, فهذا أصلي الباب

ينا , فهو ال خيلو يف األصل ًمن أٍف يكوفى متعدّْ , إال أنَّو على مفعوؿو بغًن كسيطًة حرؼو
أيجرًم يف االستعماؿ رلرىل ما ال يتعدَّل لعلةو من العلل, أك يكوف يف األصل ال يتعدَّل 
أصالن فهو ال بيدَّ فيو من احلرؼ, ضلو: مررتي بزيدو, فأمَّا )أمرتيك بكذا( فال بيدَّ فيو من 

تعماؿ سلرجى ما ال مأمورو, كمأمورو بو, فأصليو ادلتعدّْم إىل اثنٌن إال أنَّو أيخرًج يف االس
يتعدَّل إال إىل كاحدو؛ للحاجًة إىل ادلأمور كادلأموًر بو, فاستمرَّ االستعماؿي على ىذا, 
( يف األصل متعدٍّ, على ما قاؿ أبو عمر, إال أنَّو يف حكًم االستعماًؿ  فػ)دخلتي البيتى

                                                           

 .ّٓ/ُينظر: الكتاب ( ُ)

 .ُُٕ/ُينظر: األصوؿ ( ِ)

, أسرار ُّٖ/ِ, أمايل ابن الشجرم ِِٕ/ُينظر رأم اجلرمي كاعتاللو يف: شرح السًنايف ( ّ)
 .ُّْٓ, االرتشاؼ ص ِْٗ/ُ, شرح الكافية ُُٖالعربية ص 
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 . (ُ)«اقد جرل رلرىل غًًن ادلتعدّْم, بدليًل النَّقيًض كالنَّظًًن على ما بيَّن
 اعتالل الرماني:

ـى الشَّ  : ذىبتي يرل الرماين أفَّ الفعلى )ذىب( الزـه غًني متعدو, كأفَّ قوذلىم ؼ ذً , حي ا
 لذلك بعلتٌن:  كاعتلَّ , اجلرّْ  منو حرؼي 

قاؿ: , فيي احلرؼً  إال بواسطةً  مباشرةن  ادلفعوؿً  صاغ منو اسمي و ال يي العلة األكىل: أنَّ 
  إليو. مذىوبه 

ل إىل ادلفعوؿ , كإمنا يتعدَّ يف داللتو على ادلفعوؿ مباشرةن  رادً االطَّ  ية: عدـي كالعلة الثان
 .إىل مكةى  , ضلو: ذىبتي بواسطةو 

كيرل الرماين أيضنا بأفَّ رأمى سيبويًو كابًن السَّراًج يف لزكـً الفعًل )دىخىلى(, كحذًؼ 
, صحيحه باعتباًر االستعماؿ.   حرًؼ اجلرّْ يف ضلو: دخلتي البيتى

رل كذلك بأفَّ رأمى اجلرمي يف تعدّْم ىذا الفعًل, كأفَّ ما بعدىه مفعوؿه بو, كي
 صحيحه باعتبار األصل.

, فإذا   كاعتلَّ الرماين لصحًة مذىًب اجلرمي بأفَّ الفعلى )دىخىلى( ال بيدَّ لو من مفعوؿو
 كاف كذلك فهو أصله يف التعدم.

اًج باحلمًل على النظًًن كالنقيًض, كما اعتلَّ الرماين لصحة مذىًب سيبويًو كابن السر 
(, ضلو: غيٍرتي يف الغىوًر, كنقيضيو: )خىرىجى(, ضلو: خرجتي من  فنظًني الفعًل )دىخىلى(: )غىارى

  البيًت, ككالمها الزـه, فدؿَّ على أفَّ )دىخىلى( فعله الزـه.
 المناقشة والموازنة:

( ك)دى  خىلى(, يف ضلو: )ذىبتي ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن الفعلٌن: )ذىىىبى
(, كرأل  ـى(, ك)دخلتي البيتى أفَّ ىذين الفعلٌن خيتلف كلّّ منها عن اآلخر, من الشا

( فهو الزـه غًني متعدٍّ, كاعتلَّ لذلك  , فأمَّا الفعلي )ذىىىبى  علتٌن: بحيث التعدم كاللزـك
 قاؿ: مذىوبه يي , فإال بواسطة احلرؼً  ادلفعوؿً  صاغ منو اسمي و ال يي العلة األكىل: أنَّ 

                                                           

 .ُٖٔ-ُٖٓبتحقيق: د. زلمد شيبة ص  ( شرح الرماينُ)
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  إليو.
ـي  ل إىل ادلفعوؿ , كإمنا يتعدَّ يف داللتو على ادلفعوؿ مباشرةن  رادً االطَّ  كالعلة الثانية: عد

 إىل مكة. , ضلو: ذىبتي بواسطةو 
( كتقديًر حرؼ اجلرّْ يف ـى الشَّ  قوذلم: )ذىبتي  كرأم الرماين يف لزـك الفعًل )ذىىىبى (, ا

اين مل ييعلّْل حلذؼ حرًؼ اجلرّْ كما علَّل ابني السراج, , إال أفَّ الرم(ُ)ىو رأمي اجلمهور
 , كىو أىكىل لتأكيد صحًة احلكم.(ِ)حيث اعتلَّ لذلك بعلَت االتَّساًع كاالستخفاؼً 
ـى  : )ذىبتي كمل يصرّْح سيبويًو بتقدير حرًؼ اجلرّْ يف كمثلي »غًنى أنَّو قاؿ:  (,الشا

ـى دخلتي البيتى  ...كلكنهم أجازكا ىذا كما »األخًن:  , مث قاؿ عن(ّ)«ذىبتي الشَّا
(, كإمنا معناه: دخلتي يف البيت, كالعامل فيو ىنا الفعل  أجازكا قوذلىم: )دخلتي البيتى

  .(ْ)«كليس ادلنتصبي ىنا دبنزلة الظرؼ
نقلوا  (ٓ)كاختيًلف يف النقل عنو, فبعضي النحويٌن كالرضي, كأيب حياف, كالسيوطي

ـى( نيصب على  , عنو أفَّ )الشا , كبعضيهم كابن مالكو الظرفية, تشبيهنا لو بغًن ادلختصّْ
. (ٔ)كابًن أيب الربيع, كابن ىشاـ  نقلوا عنو أنَّو منصوبه بإسقاط حرًؼ اجلرّْ

 ,(خرج)ك (,انطلق)ك مذىبى اجلمهوًر, فذىب إىل أفَّ )ذىب( الفراءي  كخالف
 فيقولوف: ذىبتي  ,العرب ذلك عن ذكرتصلي بنفًسها إىل أمساء األماكًن كالبلداف, ك 

ـى الشَّ  ـى الشَّ  , كانطلقتي وؽى السُّ  , كذىبتي ا ـى الشَّ  , كخرجتي وؽى السُّ  , كانطلقتي ا قاؿ:  مث, ا

                                                           

, أمايل ابن الشجرم ِِٕ/ُشرح السًنايف , ُُٕ/ُ, األصوؿ ّٓ/ُالكتاب ينظر: ( ُ)
شرح الكافية , ُُّ/ُشرح اجلمل البن عصفور , ِِٖ/ِشرح التسهيل  ,ُّٕ/ِ
 .ُّْٔ, االرتشاؼ ص ِْٗ/ُ

 .ُُٕ/ُينظر: األصوؿ ( ِ)

 .ّٓ/ُالكتاب ( ّ)

 .ُٗٓ/ُادلرجع السابق ( ْ)

 .ُُِ/ِ, اذلمع ُّْٔ, االرتشاؼ ص ِْٗ/ُشرح الكافية ينظر: ( ٓ)

 .ِّٔ/ِأكضح ادلسالك , ِِٖ/ِشرح التسهيل , ُْٔ/ُينظر: البسيط ( ٔ)
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علَّل لذلك , مث (ُ)«, كانطلقتي , كذىبتي مسعناه يف ىذه األحرؼ الثالثة: خرجتي »
 .(ِ)«اىام إيَّ استعماذلً  لكثرةً  (إىل) إلقاءى  الثالثةً  كاستجازكا يف ىذه األحرؼً »: بقولو

 ىي كثرةي  دكف احلرؼ كما قاؿ الفراءي  ىذه األفعاؿً  يف تعديةً  عند العرب فالعلةي 
  , فحيًذؼ احلرؼي اتّْساعنا كزبفيفنا, كىي العلةي الَت اعتلَّ ّٔا ابني السراج.االستعماؿً 

كىذا »كقاؿ أبو حياف:  ,(ّ)«البصرة ال حيفظوف ذلك كأىلي »عصفور:  قاؿ ابني 
, إال أفَّ ابن عصفور مل يعيدَّ ما ذكره الفراءي (ْ)«و سيبويًو كال البصريوفشيءه ال حيفظ

لكنَّو عندم حيتمل : »حجَّةن؛ الحتماؿ أنو قد مسعو يف الشّْعر, مث قاس عليو, حيث قاؿ
, ألفَّ الكوفيٌن كثًننا ما يفعلوف ىذا,  , فقاس عليو النَّثرى أٍف يكوفى قد مسع ذلك يف ادلنظـو

فظ إال يف الشّْعر, فإذا تبٌنَّ أفَّ ىذا مذىبيو, مل أعين أهنم ُي يزكف يف الكالـ ما ال حيي
 .(ٓ)«ييصرّْح ىل مسع ذلك يف الكالـً أك يف الشّْعًر, مل يكن ذلك حجَّةن 

( فمذىب سيبويًو كابًن السراج كىو  أمَّا الفعلي )دىخىلى( يف قوذلم: )دخلتي البيتى
, كتقديريه: دخلتي يف أنَّو فعله  (ٔ)مذىبي اجلمهوًر كذلك الزـه حيًذؼ منو حرؼي اجلرّْ

ـى(.   البيت, كما ىو احلاؿ يف )ذىبتي الشا
غيٍرتي يف )كاعتلَّ ابني السراج للزكمو بعلة احلمل على النَّظًًن كالنَّقيًض, فنظًنيه: 

الغىوًر, كنقيضيو: خرجتي من البيًت( ككالمها الزـه, فكما أفَّ النظًنى كالنقيضى غًني 
  .(البيتى  )دخلتي عدّْيىٌن, فكذلك مت

كقد اختلف النحويوف يف )دخلتي البيت( ىل ىو متعدٍّ أك غًني : »قاؿ ابني السراج
                                                           

 .ِّْ/ّمعاين القرآف ( ُ)

 ادلرجع السابق( ِ)

 ,ُّّ/ُشرح اجلمل البن عصفور شرج ( ّ)

 .ُّْٔاالرتشاؼ ص ( ْ)

 .ُّّ/ُ شرح اجلمل البن عصفورشرح ( ٓ)

, أمايل ابن الشجرم ِِٕ/ُ, شرح السًنايف ُُٕ/ُ, األصوؿ ّٓ/ُالكتاب  ينظر:( ٔ)
شرح اجلمل البن عصفور , ِِٖ/ِشرح التسهيل  ,ُُٖأسرار العربية ص  ,ُّٕ/ِ
 .ُّْٔ, االرتشاؼ ص ِْٗ/ُ, شرح الكافية ُُّ/ُ
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متعدٍّ, كإمنا التبس عليهم ذلك الستعماًؿ العرًب لو بغًن حرًؼ اجلرّْ يف كثًنو من 
) إمنا عنيتى  ادلواضع, كىو عندم غًني متعدٍّ, كما قدَّمناه, كإنك لىمَّا قلت: )دخلتي

 , بذلك انتقالىك من بسيًط األرًض كمنكًشفها إىل ما كاف منها غًنى بسيطو منكشفو
( إذا أتيتى الغىور,  ( مثلي )غيٍرتي فاالنتقاؿي ضربه كاحده, كإٍف اختلفت ادلواضع, ك)دخلتي

 .) ينا, كجب أٍف يتعدَّل )غيٍرتي ( متعدّْ  فإٍف كجب أٍف يكوفى )دخلتي
ينا, كإف  كدليله آخر: أنَّك ال ينا إال كاف مضادُّه متعدّْ  ترل فعالن من األفعاؿ متعدّْ

, كسكىنى, ف ( غًني متعدٍّ,  ػكاف غًنى متعدٍّ كاف مضادُّه غًنى متعدٍّ, فمن ذلك: ربرَّؾى )ربرَّؾى
( ك)اٍسوىدَّ( كالمها غًني متعدٍّ, ك)خىرىجى( ضدُّ )دىخىلى(,  ك)سكىنى( غًني متعدٍّ, ك)ابٍػيىضَّ

 .(ُ)«( غًني متعدٍّ, فواجب أٍف يكوفى )دىخىلى( غًنى متعدٍّ, كىذا مذىبي سيبويوك)خىرىجى 
ككافق ابنى السراج يف ىذا االعتالؿ بعلة احلمل على النظًن كالنقيض مجهوري 

 : (ّ), كأضاؼ أبو علي الفارسي إىل اعتالًؿ ابًن السراج علتٌن أخريٌن(ِ)النحويٌن
( كىو يف الغالب مصدره إحدامها: االعتالؿي بادلصدر, حيث  إفَّ مصدرىه )فعوؿه

, كشحب شحوبنا, كال ُييء يف ادلتعدّْم  لألفعاؿ الالزمة, ضلو: صعد صعودنا, كنزؿ نزكالن
, كالنهوؾ, كاحلملي على األكثر أكىل. , ضلو: اللزـك   إال قليالن

بالباء, ضلو: كاألخرل: االعتالؿي بالنقل, حيث يينقىل إمَّا باذلمزة ضلو: أىدخلتيو, كإمَّا 
 دخلتي بو.

كابني الشجرم, كأبو  ,ابني بابشاذ كشلَّن كافق الفارسي يف االعتالؿ بادلصدر:
 .(ْ)الَّبكاًت ابني األنبارم, كابن عصفور, كالرضي, كابني أيب الربيع

                                                           

 .ُُٕ-َُٕ/ُاألصوؿ ( ُ)

, ُّٖ/ِ, أمايل ابن الشجرم ِِٕ/ُايف شرح السًن , ُُٕاإليضاح العضدم ص  ينظر:( ِ)
, البسيط ِْٗ/ُ, شرح الكافية َّٖ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ُُٖأسرار العربية ص 

ُ/ُْٔ . 

 .ُُٕاإليضاح العضدم ص  ينظر:( ّ)

 ,ُُٖ, أسرار العربية ص ُّٖ/ِأمايل ابن الشجرم  ,َّٕ/ِشرح ادلقدمة احملسبة  ينظر:( ْ)
 .ُْٔ/ُالبسيط  ,ِْٗ/ُشرح الكافية  ,َّٖ/ُشرح اجلمل البن عصفور  ,ُُٖ
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(, منصوبه على حذًؼ كيرل اجلمهوري  ( يف قوذلم: )دخلتي البيتى أفَّ )البيتى
, كالعلةي يف ح ذفو االتساعي كاخلفَّةي, كالتقدير فيو: دخلتي يف البيًت, أك دخلتى حرًؼ اجلرّْ

, كاختيًلف يف النقل عن سيبويو يف نصبو إمَّا على الظرفية, كإمَّا على حذؼ (ُ)إىل البيتً 
ـى(. , على النحو الذم تقدَّـ يف: )ذىبتي الشَّا   اجلارّْ

( متعدٍّ, كأفَّ  أمَّا اجلرمي فذىب إىل أفَّ الفعل )دخل( يف ضلو: )دخلتي  البيتى
( مفعوؿه بو, كاعتلَّ لذلك كما نقل عنو الرماين بعلة االطَّراًد, كذلك ضلو: دخلتي  )البيتى

 مكةى, كدخلتي ادلدينةى.
 ,(ِ)إىل األخفشكلّّ من ابًن عصفور, كأيًب حياف, كاألمشوين ىذا ادلذىب كنسب  

كأبو الَّبكات ابن األنبارم, يف حٌن نسب أكثري النحويٌن, كالسًنايف, كابن الشجرم, 
, كقد يكوف ىذا ادلذىب لكليهما  (ّ)كالرضي, كابن أيب الربيع, ىذا ادلذىب إىل اجلرمي

  .(ْ)كما ذكر أبو حياف
كشلَّن ذىب إىل ىذا ادلذىب ادلَّبدي, إال أنَّو جعلو من قبيل األفعاؿ الَت تتعدَّل تارةن 

, كدخلتي يف بنفسها, كتارةن باحلرؼ, ضلو: نصحتيو, كنصحتي  لو, فيقاؿ: دخلتي البيتى
 .(ٓ)البيتً 

 :(ٕ), كاعتلَّ ادلَّبدي لتعدم الفعل )دىخىلى( بثالث علل(ٔ)كصوَّبو ابني يعيش

                                                           

, أمايل ابن ِِٕ/ُ, شرح السًنايف ُُٕاإليضاح العضدم ص , َُٕ/ُينظر: األصوؿ ( ُ)
شرح الكافية  ,َّٖ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ُُٖ, أسرار العربية ص ُّٖ/ِالشجرم 

 .ُْٔ/ُالبسيط  ,ِْٗ/ُ

 .ُٖٓ/ِاألمشوين  , شرحُّْٓ, االرتشاؼ ص َّٖ/ُينظر: شرح اجلمل ( ِ)

شرح  ,ُُٖ, أسرار العربية ص ُّٖ/ِ, أمايل ابن الشجرم ِِٕ/ُشرح السًنايف  ينظر:( ّ)
 .ُْٔ/ُالبسيط  ,ِْٗ/ُالكافية 

 .ُّْٓينظر: االرتشاؼ ص ( ْ)

 .ّّٗ-ّّٕ/ْينظر: ادلقتضب ( ٓ)

 .ْْ/ِينظر: شرح ادلفصل ( ٔ)

 .ّّٗ-ّّٕ/ْادلقتضب  ينظر:( ٕ)
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 دكف كاسطة, ضلو: دخلتيو.األكىل: داللتيو على ادلفعوؿ 
( عمىله كقعى على )البيت(, كيطَّرد يف كلّْ  كالعلة الثانية: االطرادي, كذلك أفَّ )دخلتي

, كدخلتي ادلسجدى, كىي العلة الَت نقلها الرماين عن م , ضلو: دخلتي الدَّارى دخوؿو
 اجلرمي.
, كىدىمتي   , كأصلحتي الدَّارى أمَّا العلة الثالثة: فهي احلملي على: عمرتي الدَّارى

, يف كصوؿ الفعل إىل ادلفعوؿ.   الدَّارى
)دىخىلى( يتعدَّل تارةن  كىذا الذم يظهر يل من رأم اجلرمي أنَّو يرل بأفَّ الفعلى 

  .(ُ)بنفسو, كتارةن باحلرؼ, كىو الذم نسبو إليو أبو سعيد السًنايف
كيرل الرماين أفَّ كال ادلذىبٌن صحيحه, كىو لزكـي الفعل )دىخىلى( على رأم سيبويًو 

 كابًن السراج, ككذلك تعديو على رأًم اجلرمي.
راج بعلة ابًن السراج السابقة كىي سيبويًو كابًن الس كاعتلَّ الرماين لتصحيحو مذىب

 احلملي على النظًن كالنقيض.
كما اعتلَّ لتصحيح مذىًب اجلرمي بعلة اعتباًر األصل, كىو داللتيو على ادلفعوؿ, 
, كىذا ادلدخوؿي ىو يف األصل مفعوؿه بو, كرأل  ألنَّو ال بيدَّ للفعل )دخل( من مدخوؿو

دكهًنا فهو متعدٍّ, كىذا سواءن كاف ذلك بواسطةو أك  فعوؿو الرماين أفَّ كيلَّ ًفعلو دؿَّ على م
ينا إالَّ إذا دؿَّ على مفعولًو  ىو األصلي يف التعدية, إال أنَّو يف االصطالح ال ييسمَّى متعدّْ

 دكفى كاسطةو. 
مناقشة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو يظهر يل أفَّ الراجحى يف كبعد 

(, متعدٍّ, كأفَّ ىذا الفعلى من  ىذه ادلسألًة ىو أفَّ  الفعلى )دىخىلى( يف ضلو: )دخلتي البيتى
األفعاؿ الَت تتعدَّل تارةن بنفسها, كتارةن بواسطًة احلرؼ, كىو مذىبي اجلرمي, كادلَّبد, 
كمنسوبه إىل األخفش, ككافقهم الرماينُّ, كابني يعيش, كىذا الرتجيح مبينّّ على األمور 

 التالية:
,  األمر األكؿ: , كدخلتي ادلسجدى اطّْرادي تعديًتو إىل ادلفعوؿ, ضلو: دخلتي البيتى

                                                           

 .ِِٕ/ُايف شرح السًن  ينظر:( ُ)
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, كما ذكر ذلك كلّّ من اجلرمي كادلَّبد  .(ُ)كدخلتي الدارى
( من لى خى للفعل )دى  دَّ و ال بي ألنَّ كاألمر الثاين: داللتيو يف األصل على ادلفعوؿ, 

  .(ِ)اينالرم كما ذكربو,   ىو يف األصل مفعوؿه  , كىذا ادلدخوؿي مدخوؿو 
كاألمر الثالث: توفػُّري شرًط تعديًة الفعًل فيو, كىذا الشرطي ىو: صوغي اسًم ادلفعوًؿ 
(, ككذلك اتصاليو بضمًن ادلفعوؿ مباشرة ضلو: البيتي  منو مباشرةن, فتقوؿ: )مدخوؿه
دخلتيو, كىذا الشرطي سار عليو كثًنه من ادلتأخرين كابًن مالك, كأيب حياف, كابًن ىشاـ 

 , كىو مطَّرده يف كلّْ فعلو متعدٍّ. (ّ)مكغًنًى
 , , كىدىمتي الدَّارى يًة من ضلو: عمرتي الدَّارى كاألمر الرابع: احلملي على األفعاًؿ ادلتعدّْ

, كما ذكر ذلك ادلَّبدي أيضنا   .(ْ)كأصلحتي الدَّارى
 

  

                                                           

 .ّّٗ/ْ, ادلقتضب ُٖٔينظر: شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص ( ُ)

 .ُٖٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد أبو شيبة ص  ينظر:( ِ)

, أكضح ُِٕٓ, سبهيد القواعد ص َِٖٖاالرتشاؼ ص , ُْٗ/ِشرح التسهيل  ينظر:( ّ)
 .ُِٔ/ِ, شرح األمشوين ِْٔ/ُ, التصريح ُٕٕ/ِادلسالك 

 .ّّٗ/ْادلقتضب  ينظر: (ْ)
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  :املبحث الرابع:املبحث الرابع  

 مفاعيل إىل ثالثِة الفعِل ِةتعدي علُة

 نص المسألة:
الفعلي الذم يتعدَّل إىل ثالثةو ىو ادلنقوؿي إىل )أىفػٍعىلى( أك )فػىعَّلى(, : »اينقاؿ الرم

كالفعلي الذم ال يتعدَّل إىل ثالثةو ىو ما مل يينقٍل, كإمنا كجب ذلك كراىيةى التعقيًد 
توضّْحي معىن التعديًة إىل ثالثةو, كىو كلُّ ما نيًقل ًمن  داخًل ادلعاين, فاختًنى لو طريقةه بت

ا ىو على أفَّ )فػىعىلى( ييوجب أفَّ الفاعلى صار على )فػىعى  لى( إىل )أىفػٍعىلى( للتعدية, فإمنَّ
هي غًنيه على ادلعىن, فاستمرَّ ىذا فيما  ادلعىن, فإذا نيًقل إىل )أىفػٍعىلى( أكجبى أفَّ الفاعلى صًنَّ

ـى زيده  , كأقامىو غًنيه, ال يتعدَّل, كما يتعدَّل إىل كاحدو, كما يتعدَّل إىل اثنٌن, كقولك: قا
, كأىٍضرىبىوي غًنيه, ككىسىا زيده عمرنا جيبَّةن, كأىٍكسىاهي غًنيه عمرنا جبَّةن, أم جعلىو يكسوه  كضىرىبى

  .(ُ)«جبَّةن, فهذا قياسه مطَّرده 
 اعتالل الرماني:

يرل الرماين أنَّو ُيوز يف األفعاؿ الثالثيًة ادلتعديًة إىل مفعولٌن أٍف تتعدَّل إىل ثالثة 
فاعيل, كذلك عن طريق النَّقًل إمَّا باذلمزًة, أك التضعيف, سواءن كانت تلك األفعاؿي شلا  م

ها كاف أصلي مفعولىيها ادلبتدأى كاخلَّبى, ضلو: ) ظنَّ( ك)عىًلمى(, أك مل يكن أصلي مفعولىي
 (. ادلبتدأى كاخلَّبى, ضلو: )كىسىا

زـً  القياس تلك األفعاًؿ بعلةً واز نقل كاعتلَّ الرماين جل يف النقل, فكما جاز نقلي الالَّ
ا, ككذلك نقل ادلتعدّْم إىل مفعوؿو  , ضلو: قاـ زيده, كأقمتي زيدن إىل ادلتعدّْم إىل مفعوؿو
ا عمرنا, كذلك ُيوز نقل:   كتعديتيو إىل مفعولىٌن, ضلو: ضربى زيده عمرنا, كأضربتي زيدن

ا عمرنا جبَّةن, ع  لى طريق القياس.كسا زيده عمرنا جبَّةن, إىل أكسيتي زيدن
 
 

                                                           

 .َِِ( شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص ُ)
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 المناقشة والموازنة:
 :(ُ)تنقسم األفعاؿي ادلتعديةي إىل مفعولٌن قسمٌن

: أفعاؿه تتعدَّل إىل مفعولٌن ليس أصليهما ادلبتدأى كاخلَّبى, ضلو:  القسمي األكؿي
 )أعطى(, ك)كسا(, فتقوؿ: أعطى زيده عمرنا درمهنا, ككسا زيده عمرنا ثوبنا.

فعلو متعدٍّ إىل مفعوؿو كاحدو, ُيوز نقليو ّٔمزة التعدية, كيدخل يف ىذا الباب كلُّ 
ا عمرنا, أم: جعلتيو  (, فتقوؿ: ضربى زيده عمرنا, مث تقوؿ: أضربتي زيدن ضلو: )ضىرىبى

 يضربيو. 
, كىي بابي )ظنَّ( كاخلَّبى  هما ادلبتدأى ل إىل مفعولٌن أصلي تتعدَّ كالقسمي الثاين: أفعاؿه 
ا أخاؾ. كأخواًِتا, ضلو: ظن زيده عمرن   ا أخاؾ, كعلم زيده خالدن

كذىب الرماين إىل أفَّ الثالثي ًمن ىذين القسمٌن ُيوز أٍف يتعدَّل إىل ثالثًة 
مفاعيل, كذلك عن طريق النَّقًل, إمَّا باذلمزة أك التضعيف, حيث يصبح الفاعلي قبلى 

 ازيدن  يتي كسالنقل لتلك األفعاؿ مفعوالن بو بعد النقل, فاجتمع ثالثةي مفاعيل, ضلو :أ
ا أخاؾ, كأعلمتي زيدنا عمرنا قائمنا, كأريتي عمرنا بكرنا ذا اا ثوبن عمرن  , كأظننتي بكرنا زلمدن

ا أباؾ. ا خالدن  ماؿ, كنبَّأتي زيدن
كعلةي الرماين جلواز التعدية يف ىذين القسمٌن مطلقنا ىي القياسي يف النقل, فكما 

, ككما جاز أيضنا نقلي ادلتعدم إىل كاحدو إىل  جاز نقلي الالزـً إىل متعدٍّ إىل مفعوؿو
 مفعولٌن, فكذلك ُيوز نقلي ادلتعدم إىل مفعولٌن للعمل يف ثالثًة مفاعيل.

نَّو على خالًؼ مذىب  كإف كاف موافقا فيو للقياس فإكىذا الذم ذىب إليو الرماين
يهما , حيث قصر اجلمهوري التعديةى على فعلٌن من األفعاؿ الَت أصلي مفعول(ِ)اجلمهور

                                                           

, شرح اجلمل ّٔ/ٕ, شرح ادلفصل ُّٕ, اإليضاح العضدم ص ُٕٕ/ُينظر: األصوؿ ( ُ)
 .ِٕٓ/ُالبن عصفور 

شرح , ََُ/ِشرح التسهيل , ّٔ/ٕ, شرح ادلفصل ُّٕاإليضاح العضدم ص  ينظر:( ِ)
االرتشاؼ ص  ,َْٓ/ُالبسيط  ,ُِْ/ْالكافية  , شرحِٕٓ/ُاجلمل البن عصفور 

 . َٖ/ِ, أكضح ادلسالك ُِّّ
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ادلبتدأي كاخلَّبي, كمها )أعلىمي( ك)أىرىل(, ادلنقوالف من )عًلمى( ك)رىأىل(, فهذاف الفعالف رلمعه 
على تعديتهما إىل ثالثة, كأحلقى اجلمهوري ما ضيمّْن معىن ىذين الفعلٌن, لوركد السماًع 

(, ك)حدَّثى  ( ك)أٍخبػىرى : )نبَّأى( ك)أىنٍػبىأى(, ك)خبػَّرى (, ضلو: نبَّأتي أباؾ فيها, كىي مخسةي أفعاؿو
ا عمرنا  ا األمًنى كردينا, كأخَّبتي زيدن تي زيدن ا مقيمنا, كخَّبَّ ا خالدن أخاؾ منطلقنا, كأنبأتي زلمدن

ا أخاه عال , كحدَّثتي زلمدن ا.ػذا ماؿو  من
تعديةي باقي أفعاًؿ القلوب, فتقوؿ: أظننتيك  (ِ)كابًن السراج (ُ)كنيًسب إىل األخفشً 

ا قائمنا, ككذا .تي دٍ جى كٍ أ, ك كى تي مٍ زعى أ, ك كى تي خلٍ أ, ك كى حسبتي أ زيدن  كى
, حيث قاس كلّّ ًمن  كالعلةي عندمها يف جواز تعديًة ىذه األفعاؿ ىي القياسي
(, كىي العلةي الَت اعتلَّ  ( ك)أريتي األخفًش كابًن السراج باقي ىذه األفعاؿ على )أعلمتي

 ا. ا ال مساعن قياسن  ّٔا الرماين, فاجلوازي عند ىؤالء
وف بذلك الرماين موافقنا ًلما نيًسب إىل األخفًش, كابًن السراج, إال أنَّو توسَّع كيك

يف القياس, كأجاز نقلى كلَّ ما يتعدَّل إىل مفعولٌن, يف حٌن قصىرى كلّّ من األخفًش كابًن 
( كأخواًِتا  السراًج القياسى يف أفعاؿ القلوب, كلعلَّ العلةى يف قصًر القياًس على )ظننتي

( يف أمرين:ىي مشا ( ك)أريتي  ّٔةي ىذه األفعاًؿ لػ)أعلمتي
 األمر األكؿ: أفَّ ىذه األفعاؿى مجيعىها أفعاؿه للقلوب.

  كاألمر الثاين: أفَّ مفعويلى ىذه األفعاًؿ شلَّا أصليو ادلبتدأي كاخلَّب.
لى أمَّا الرماين فلعلَّو ال يرل بالفرؽ ما بٌن أفعاًؿ القلوب كغًنًىا يف جواًز القياس ع

(, فإذا جاز القياسي يف باقي أفعاًؿ القلوب, جاز يف كلّْ فعلو  (, ك)أريتي )أعلمتي
ا عمرنا ثوبنا.  يتعدَّل إىل مفعولٌن, ضلو: أكسيتي زيدن

                                                           

, ادلفصل بشرح ابن يعيش ِٖٓ/ُ, النكت ِٗٔينظر رأم األخفش يف: ادلقتصد ص ( ُ)
, ُِْ/ْشرح الكافية , ِٕٗ/ُشرح اجلمل البن عصفور , ََُ/ِشرح التسهيل , ٓٔ/ٕ

 .َٗٓ/ُاذلمع  ,ُِّّاالرتشاؼ ص 

 .َٗٓ/ُ, اذلمع ُِّّاالرتشاؼ ص  بن السراج يف:ينظر رأم ا( ِ)
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, كاعتلُّوا لذلك بعلة السماع , حيث مل يرًد السماعي (ُ)كقد ردَّ اجلمهوري ىذا القياسى
( )نبَّأى عاًؿ الَت ضيمّْنت معنامها, كىي: إال يف تعدية )أعلىمى( ك)أىرىل(, ككذلك األف

 . ((, ك)حدَّثى رى بػى ( ك)أخٍ (, ك)خبػَّرى أى بى ك)أنػٍ 
قاؿ أبو عثماف: كال ُيوز أٍف يينقلى من ىذه األفعاؿ غًني ما : »قاؿ الفارسي

ا عمرنا منطلقنا   .(ِ)«ايستعًمل منو, كمل ُييٍز: أظننتي زيدن
ع عن فهذا إبطاؿه من ادلازين للقياًس يف ىذه ا دلسألة, ككجوبي االقتصاًر على ما مسًي

 العرب يف تعديًة ىذه األفعاؿ.
كاعتلَّ ابني عصفورو إلبطاًؿ القياًس بقلة ادلقيًس عليو, حيث قاؿ بعد أٍف ذكر قياسى 

كذلك غًني جائزو عندنا؛ ألنَّو مل يوجد من األفعاؿ ادلتعديًة إىل مفعولٌن ما : »األخفشً 
ىذا الباًب, أعين: ما ال ُيوز فيو االقتصاري عليو, كال ًمن غًنه, إالَّ  نيًقل باذلمزة, ال ًمن

 .(ّ)«)أعلىمى( ك)أىرىل(, كلفظاًف ال ينبغي أٍف ييقاس عليهما
أمَّا ابني مالك فاعتلَّ إلبطاؿ القياًس بأفَّ ادلسموعى الذم ًقيس عليو سلالفه للقياس, 

ال يتعدَّل دبا يتعدَّل إىل كاحدو بنفسو, فال ييقاس عليو, كذلك ألفَّ النقلى ييلًحق ما 
كتلحق كذلك ما يتعدَّل إىل كاحدو دبا يتعدَّل إىل اثنٌن بنفسو, كليس يف الكالـ ما 
يتعدَّل إىل ثالثةو فييلحىقي بو متعدٍّ إىل اثنٌن, فمقتضى ىذا أالَّ ييعدَّل بالنقل متعدٍّ إىل 

ع  تعديةي )أعلىمى( ك)أىرىل( إىل ثالثةو على خالؼ اثنٌن؛ لعدـً أصلو ميلحىقو بو, إال أنَّو مسي
 .(ْ)القياس فقيبل, ألجل ذلك السماع

كردَّ الرضيُّ كذلك ىذا القياسى حبجًَّة االتفاؽ على خالفو, كلعدـً رليًء السماًع 
كلو جاز القياسي يف ىذا جلازى أيضنا يف غًن أفعاًؿ القلوب, ضلو: : »فيو, حيث قاؿ

                                                           

شرح , ٓٔ/ٕادلفصل شرح , ِٗٔادلقتصد ص , ُٕٔاإليضاح العضدم ص  ينظر:( ُ)
, االرتشاؼ ص ُِْ/ْ, شرح الكافية ِٕٗ/ُشرح اجلمل البن عصفور , ََُ/ِالتسهيل 
 .َٗٓ/ُ, اذلمع ُِّّ

 .ُٕٔاإليضاح العضدم ص ( ِ)

 .ِٕٗ/ُشرح اجلمل ( ّ)

 .ََُ/ُنظر: شرح التسهيل ي( ْ)



 الباب الثاني: العلل النحوية يف األفعال التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

554 

ا جبَّةن, ا قائمنا, كجلاز بالتضعيف أيضنا, يف أفعاؿ القلوًب  أكسوتيك زيدن كأجعلتيك زيدن
يها كالزًمها  كغًنًىا, كمل ُيز ذلك اتفاقنا, كجلازى نقلي مجيًع األفعاًؿ الثالثية, متعدّْ
ا, فثبت أفَّ ىذا موكوؿه إىل  ا عمرنا, كذىَّبتي خالدن بالتضعيف كاذلمزة, ضلو: أنصرتي زيدن

 .(ُ)«الثالثي إىل بعض أبواب ادلتشعّْبة السماع, أعين النقلى من
ز القياسى فيها, مع أفَّ  فاجلمهوري أككلى تعديةى ىذه األفعاًؿ إىل السماع, كمل ُيًي

)نبَّأى(  ػالسماع مل يقتصر على )أعلىمى( ك)أىرىل(, بل كرد يف أفعاؿو أخرل متعدّْدةو ك
) (, ك)حدَّثى ( ك)أٍخبػىرى مهورى أكَّذلىا بتضمًٌن معنامها, أك كلكنَّ اجل ,ك)أنٍػبىأى(, ك)خبػَّرى

ا, أم: عن زيدو, أك احلاؿ, كما قاؿ السيوطي , ضلو: نبَّئتي زيدن  .(ِ)حذًؼ حرًؼ اجلرّْ
كلعل الذم سوَّغ للمجيزين القياسى ىو رليءي السماع يف غًن )أعلىمى( ك)أىرىل(, مع 

  عدـ تأكيلهم بتضمًُّن معنامها يف ادلسموع.
يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو يظهر يل أفَّ الراجح فيها مناقشة ما كرد كبعد 

, كىو الوقوؼي عند السماع, يف تعديًة ىذه األفعاؿ, كعدـي  ىو ما ذىب إليو اجلمهوري
 يس عليو سلالفه الذم قً  ادلسموعى القياًس فيها, كالعلةي يف ذلك كما ذكر ابني مالك أفَّ 

 .(ّ)قاس عليوللقياس, فال يي 
  

  

                                                           

 .ُِْ/ْشرح الكافية ( ُ)

 .َِٓ/ُينظر: اذلمع ( ِ)

 .ََُ/ُشرح التسهيل  ينظر:( ّ)
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   اخلامضاخلامضاملبحث املبحث::  

 علة قوة عنل املصدر معرًَّفا أو ماضًيا

 معرًَّفا أو ماضًياوامتياِع عنِل اشه الفاعل 

 نص المسألة:
كادلصدري يعملي معرفةن كاف أك نكرةن, كما يعملي ماضينا كاف أك : »قاؿ الرماين

؛ ألنَّو ييناسب الفعلى ادلاضي كما يناسبي ادلضارعى من جهًة اشتقاقً  و منو, مستقبالن
 كالتعريفي ال دينعيو أٍف ييشتقَّ منو, فهذه منزلتيو.

وزي أٍف يعملى إذا كاف معرفةن عملى الفعل, كال إذا كاف فأمَّا اسمي الفاعًل فال ُي
ماضينا؛ ألنَّو إمنا يعملي دبضارعًتو الفعلى الذم ضارعىو على الوجًو الذم يضارعيو عليو, 

  .(ُ)«كىو كقوعيو موقعىو على معناه, فإذا خرج عن ىذا مل يعمل
ا, فن معرَّ  ادلصدري  ا, فيعملي زيدن  ربً ن الضَّ مً  عجبتي  :كتقوؿ: »كقاؿ يف موضعو آخرى 

 ا, على أفَّ زيدن  اربي ك: ىذا الضَّ , كقولً ا حبرؼ التعريفً فن معرَّ  الفاعلً  اسمي  كال يعملي 
ؼ أك رّْ عي  سواءن  ادلصدرى  أفَّ  لً بى ن قً , مً (الذم) عريف, كليس دبنزلةً للتَّ  حرؼه  ـى كالالَّ  األلفى 

و الفاعل؛ ألنَّ  كذلك اسمي   فيو, كليس موجوده  العملً  منو, عليو فسببي  ر فهو مشتقّّ كّْ ني 
(لي عى و على معىن )يفٍ ل, كىو أنَّ و عمً الذم ألجلً  ؼ زاؿ السببي رّْ إذا عي 

(ِ). 
كُيوزي أٍف يعملى ادلصدري كىو ًلما مضى, كما جاز أٍف يعملى كىو : »كقاؿ أيضنا

؛ ألفَّ العلةى الَت تقتضي لو العملى موجودةه يف كلّْ تلك األحواًؿ, كليس كذلك  معرَّؼه
 .(ّ)«اسمي الفاعًل؛ ًلما بيَّنا ًمن قبل

 اعتالل الرماني:
)أٍف( سواءن كاف معرَّفنا, أك ماضينا, ىو بػيرل الرماين أفَّ العلةى يف عمًل ادلصدًر ادلقدَّر 

 , لكونو أصالن ادلصدر منمشتق الفعل  أم أفَّ  بقاءي سبًب العمًل, كىو االشتقاؽ,
                                                           

 .ّْٔ-ّّٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص ُ)

 .ْْٓادلرجع السابق ص ( ِ)

 .ْٓٓادلرجع السابق ص ( ّ)
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. كلذلك أيعًمل سواءن كاف نكرةن  للفعل,  أك معرفةن, أك ماضينا أك حاالن أك مستقبالن
يف حٌن امتنع عملي اسًم الفاعل إذا كاف معرَّفنا, أك ماضينا؛ لكونًو أيبًعدى عن مشأًّة 

 الفعًل ادلضارع الَت عًمل من أجلها, إمَّا بأداًة التعريف, أك بالداللة على ادلاضي.
 المناقشة والموازنة:

ة عن امسٌن من األمساًء العاملًة عملى الفعل, كمها ربدث الرماين يف ىذه ادلسأل
)أٍف( كالفعًل, كاسمي الفاعل, كذىب إىل أفَّ ادلصدرى يعمل معرَّفنا كما بػادلصدري ادلقدَّر 

ا, فالتعريفي ال دينع ادلصدرى من العمل,  يعمل منكَّرنا, ضلو: عجبتي من الضَّرًب زيدن
, خبالؼ اسًم ككذلك ال ييشرتطي يف عمًلو زمافه, بل يع ملي ماضينا كحاالن كمستقبالن

 )أؿ(, كال إذا كاف ماضينا.بػالفاعًل, فإنَّو ال يعملي إذا كاف معرَّفنا 
كاعتل الرماين ًلما ذىب إليو بأفَّ العلةى يف عمًل ادلصدًر عملى فعًلو ىي اشتقاؽي 

ك التنكًن, أك تغًنًُّ الفعًل منو, لكونًو أصالن للفعل, كىذه العلَّةي ال تتأثَّر بالتعريف أ
الزَّماف, فال عَّبةى يف عمًل ادلصدًر بتعريًفو أك تنكًنًه, أك اختالًؼ زمانًو؛ لوجوًد مقتضىى 

  العمل, كىو االشتقاؽ.
أمَّا اسمي الفاعًل فذىب الرماين إىل أفَّ العلةى يف عمًلو عملى الفعًل ىي مشأّتيو 

ك كاف ماضينا أيبًعد عن تلك ادلشأّة, كعاد إىل للفعل ادلضارع, فإذا تعرَّؼ اسمي الفاعًل أ
 أصلو, كىو امتناعي عمًل األمساء.

, كىو  (ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين يف عمًل ادلصدًر ىو مذىبي اخلليًل كسيبويو
)أؿ(, بػ, حيث أجازكا عملى ادلصدًر إذا كاف معرَّفنا (ِ)كذلك مذىبي مجهوًر البصريٌن

, ضلو: يعجبين الضَّربي زيده عمرنا, كالعلةي عندىم يف ذلك  فًنفعي الفاعلى, كينصبي  ادلفعوؿى
ىي العلة الَت اعتلَّ ّٔا الرماين, كىي أفَّ ادلصدرى إمنا أيعًمل عمىلى الفعل لكوًف الفعل 

 مشتقِّا منو, فال يتأثػَّري إعماؿي ادلصدًر بتعريفو أك تنكًنه.
                                                           

 .ُٖٗ/ُ( ينظر: الكتاب ُ)

شرح , َٔ/ٔشرح ادلفصل , ّْٗ/ِة احملسبة شرح ادلقدم, ُِٓ/ُينظر: ادلقتضب ( ِ)
, التصريح ُِِٔ, االرتشاؼ ص ُُٖ/ِشرح اجلمل البن عصفور , ُُٔ/ّالتسهيل 

 . ْٖ/ّ, اذلمع َّْ/ِ, شرح األمشوين ٔ/ِ
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لك بعضي البصريٌن كابًن , ككذ(ُ)كخالفهم يف ذلك الكوفيوف, كالبغداديوف
)أؿ( فإنَّو ال ُيوزي إعماليو, كاعتلَّ بػ, حيث ذىبوا إىل أفَّ ادلصدرى إذا كاف معرَّفنا (ِ)السراج

ىؤالء بأفَّ ادلصدرى إمنا عًملى ألجًل مشأًّتو للفعل, كالفعلي نكرةه, فلمَّا عيرّْؼى زاؿ شبهيو 
ـي العمل.  بالفعل, فرجع إىل أصلو, كىو عد

عمًل ادلصدًر عند الكوفيٌن كمىن كافقهم ىي مشأّةي الفعًل, كعلةي امتناًعو ىي فعلةي 
 زكاؿي ادلشأًّة بالتعريف.
 كريدَّ عليهم بأمرين:

, (ّ)َّ خت حت جت هب ُّٱأحدمها: إعماؿي ادلصدًر ادلضاًؼ, ضلو قولًو تعاىل: 
, كلو كاف  التعريفي دينع حيث إفَّ اإلضافةى يف ىذا الباًب زلضةه يتعرَّؼي ّٔا ادلضاؼي

 .(ْ)إعماؿى ادلصدًر, المتنعى إعماؿي ادلعرًَّؼ باإلضافة
 الشاعر:كاألمر اآلخر: السَّماعي, ضلو قوًؿ 

 اءىهي دى ٍعػػػػػػػػػػػػػًة أى ايىػػػػػػػػػػػػػكى يفي النّْ عً ضىػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػي اأٍلى اًخػػػػرى يػي  ارى رى الًفػػػػ اؿي خيىىػػػػ   (ٓ)لٍ جى
 

ايىةً كىو قوليو: ))أؿ( بػ ؼى عرَّ ادل ادلصدرى  حيث أىعملى الشاعري  , فنصبى بو مفعوالن (النّْكى
اءىهي بو كىو قولو: )  .(أىٍعدى

 :كمنو أيضنا قوؿ الشاعر
ػػػػلً عى  دٍ قىػػػػلى  ػػػػ يًن نَّػػػػأى  ةً ًنى  ادلغًػػػػىلى كٍ أي  تٍ مى ػػػػػنٍ أى  مٍ لىػػػػػفػى   تي رٍ رى كى اعى مى ٍسػػػػػمً  بً رٍ الضَّػػػػػ نٍ عىػػػػػ لٍ كي

(ٔ) 

                                                           

التصريح  ,ِّْ/ِ, ادلساعد ُِِٔاالرتشاؼ ص  ينظر رأم الكوفيٌن كالبغداديٌن يف:( ُ)
  .َّْ/ِشرح األمشوين  ,ْٖ/ّ, اذلمع ٔ/ِ

 .ُّٕ/ُينظر: األصوؿ ( ِ)

 .ُِٓسورة البقرة اآلية ( ّ)

 .ُُٖ/ِشرح اجلمل البن عصفور  ينظر:( ْ)

 البيت من ادلتقارب, كمل أعثر لو على نسبة لقائلو.( ٓ)
شرح , ُُٔ/ّشرح التسهيل , ٗٓ/ٔ, شرح ادلفصل ُِٗ/ُكىو من شواىد: الكتاب 

 .ْٕ/ّ, اذلمع ٔ/ِالتصريح , َُْ/ّ, شرح الكافية ُُٖ/ِاجلمل البن عصفور 

, كدلالك بن زغبة ُّٗ/ُ, كالكتاب ْْٔالبيت من الطويل, للمرار األسدم يف ديوانو ص ( ٔ)
 .َْْ/ّالباىلي يف اخلزانة 

= 
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)أؿ( كىو قوليو: )الضَّرًب(, فنصب بو مفعوالن بو كىو بػادلعرَّؼى  ادلصدرى  عملى فأى 
 )ًمٍسمىعىا(.قولو: 

ايًة(, ك)ًمٍسمىعىا(, ليسا معمولىٌن للمصدًر ادلعرًَّؼ,  كذىب ادلانعوف إىل أفَّ )النّْكى
ا لعاملو زلذكؼو يفسّْريه ادلصدري ادلذكور , كىو فعل, ضلو: يػيٍنًكي أعداءىه, كضربتي (ُ)كإمنَّ

, ضلو: نكايةو أعداءىه, كضربو ًمسمعنا.  ًمسمعنا, أك مصدره منكَّره
ابني مالكو ىذا التقديرى ًلما فيو من التكلًُّف, كإلتياًف النصًب يف مواضعى ال كردَّ 

 , ضلو قوؿ الشاعر:(ِ)يصلح فيها إتيافي فعلو 
 فإنَّػػػػػػكى كالتَّػػػػػػأًبٌنى عيػػػػػػٍركىةى بػىٍعػػػػػػدىمىا

 

ػػػػوىارًعي    (ّ)دىعىػػػػاؾى كىأىيٍػػػػًدينىا إًليػػػػًو شى
 

, حيث منعى إعماؿى ادلصدًر (ْ)كنسب الرضيُّ إىل ادلَّبًّْد سلالفتىو للخليًل كسيبويو
)أؿ( لعلًة استفحاًؿ العلميًَّة فيو, كىي العلةي الَت اعتلَّ ّٔا الكوفيوف كمىن بػادلعرًَّؼ 
  كافقهم.
, (ٓ))أؿ( كلكن على قبحو بػإعماًؿ ادلصدًر ادلعرًَّؼ  جبوازً  القوؿي  ب إىل الفراءً سً كني 

, كاعتلَّ ابني احلاجب (ٔ)البصريٌن كبعضي  ,أبو علي الفارسيإىل ىذا احلكًم ذىب شلَّن ك 
                                                                 

= 

, شرح ُُٔ/ّ, شرح التسهيل ٗٓ/ٔشرح ادلفصل , ُِٓ/ُكىو من شواىد: ادلقتضب 
 . ِْٗ/ِشرح األمشوين , َُْ/ّالكافية 

شرح , ْٖ/ّ, اذلمع ٔ/ِ, التصريح ُِِٔ, االرتشاؼ ص ُُٔ/ّهيل شرح التس ينظر:( ُ)
 .َّْ/ِاألمشوين 

 .ُُٔ/ّشرح التسهيل  ينظر:( ِ)

 البيت من الطويل, كمل أعثر لو على نسبة لقائلو.( ّ)
, شرح األمشوين َُُْ/ِ, شرح الكافية الشافية ُُٕ/ّكىو من شواىد: شرح التسهيل 

ِ/ِْٗ. 

 .َُْ/ّينظر: شرح الكافية ( ْ)

 .ِّْ/ِالفراء يف: ادلساعد  ينظر رأم( ٓ)

, التصريح ِّْ/ِ, ادلساعد ُِِٔاالرتشاؼ ص , َُٔينظر: اإليضاح العضدم ص ( ٔ)
 . َّْ/ِشرح األمشوين , ْٖ/ّ, اذلمع ٔ/ِ
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)أٍف( كالفعًل, كدخوؿي )أؿ( يضًعفي تقديرىه, كإذا ضعيف بػلذلك بأفَّ ادلصدرى مقدَّره 
 .(ُ)تقديريه ضعيف عمليو

كذىب ابني الطراكًة, كأبو بكرو بني طلحةى إىل التفصيل بٌن أٍف يعًقبى الضمًني 
ا دلسيءه إليو, أم )أؿ(, فيجوز إعماليو, ضلبػادلصدرى ادلعرَّؼى  و: إنَّك كالضربي خالدن

كضربيك, أٍك ال يعًقبيو فال ُيوزي إعماليو, ضلو: عجبتي من الضَّرًب زيدو عمرنا, كاختار ىذا 
 .(ِ)ادلذىبى أبو حياف

, فادلاضي ضلو: عجبتي من  كيعمل ادلصدري ماضينا كما يعمل حاضرنا, أك مستقبالن
ا أمس, كتقديريه: أٍف ضر  ا, ضرًبك زيدن ا غدن بتىو, كادلستقبلي ضلو: عجبتي من ضرًبك زيدن

, كاعتلُّوا جلواز ذلك بالعلة الَت ذكرىا (ّ)كتقديره: أف تضرب, كىذا مذىبي اجلمهورً 
, كذلك لكونو أصالن لكلّْ كاحدو من  الرماين, كىي أفَّ ادلاضي ال يعارضي االشتقاؽى

 األفعاؿ الثالثة. 
, (ٓ)نَّو خالفى اجلمهورى يف ذلك, فمنع إعمالىو ماضيناأ (ْ)كنيسب إىل ابًن أيب العافية

 . (ٔ)«كلعلَّو ال يصحُّ عنو: », قاؿ أبو حياف(ٓ)ماضينا
ا؛ ا, أك ماضين فن إذا كاف معرَّ و عملً  أمَّا اسمي الفاعًل فذىب الرماين إىل عدـً جوازً  
بالداللة لتعريف, أك اا بل من أجلها, إمَّ ادلضارع الَت عمً  الفعلً  د عن مشأّةً بعً و أي لكونً 

  على ادلاضي.

                                                           

 . ّٓٔ/ِينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل ( ُ)

 . ْٖ/ّ, اذلمع ٔ/ِ, التصريح ُِِٔاالرتشاؼ ص ينظر: ( ِ)

, ِِٗ/ِ, ادلساعد ِِٔٓ, االرتشاؼ ِٖٕ, التوطئة ص ُٔ/ٔ: شرح ادلفصل ينظر( ّ)
 .ْٔ/ّ, اذلمع ّّْ/ِ, شرح األمشوين ْ/ِالتصريح 

إماـ جامع  ,دلقرئ اإلشبيلي زلمد بن أيب العافية أبو عبد اهلل اإلشبيلي النحوم ادلقرئىو ا( ْ)
ق(. ينظر يف َٗٓ)م, تويف سنة ا يف النحو كاللغة, أخذ عن األعلم الشنتمر بلنسية, كاف بارعن 

 .ُْٗ/ّترمجتو: الوايف بالوفيات 

 .ْٔ/ّ, اذلمع ِِٗ/ِ, ادلساعد ِِٔٓينظر رأم ابن أيب العافية يف: االرتشاؼ ص ( ٓ)

 .ِِٔٓاالرتشاؼ ص ( ٔ)
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)أؿ( الَت للتعريف, كليست ادلوصولةى, أمَّا إذا كانت موصولةن فإفَّ بػكيقصد الرماين 
, كإمنا يعمل ماضينا, كاعتلَّ الرماين لذلك بكوف  اسمى الفاعًل ال يعملي حاالن كال مستقبالن

, كادلاضي أعرؼي من ادلستقبل, حيث قاؿ ا ي: »الغرًض ىو التعريفي عملي عمىلى كإمنَّ
مل على  ( إمنا حيي ادلضارعى إذا كاف نكرةن على معناه, ال على معىن ادلاضي, ك)الضَّاربي
, فطلىبى  ا عمرنا(؛ ألفَّ ادلاضي أعرؼي من ادلستقبل, كالغرضي التعريفي )الذم ضربى زيدن

, فال ُيوزي أٍف ييعدىؿ عن ىذا إ ال ىذا الغرضي ما ىو أشدُّ تعلُّقنا بو شلَّا ىو أعرىؼي
 .(ُ)«بدليل

)أؿ(  بأفَّ  )أؿ( ال يعمل, كاعتلَّ بػ ادلقرتفً  الفاعلً  اسمى  إىل أفَّ  (ِ)األخفشكذىب 
 بعده ليس مفعوالن  ادلنصوبى  , كالَت يف )الرجل(, ال موصولة, كيرل بأفَّ الَت فيو معرفةه 

  بو. بادلفعوؿً  على التشبيوً  ا انتصبى بو, كإمنَّ 
دنا ًمن )أؿ( فذىب الرماين إىل أنَّو ال يعملي ماضينا, إمَّا إذا كاف اسمي الفاعًل رلرَّ  

كاعتلَّ بالعلًة السابقًة كىي بعديه عن مشأًّة الفعًل ادلضارع, لكوًف اسًم الفاعل إمنا عًمل 
لشبًهو بالفعل ادلضارع, كالداللةي على ادلاضي تيبعديه عن تلك ادلشأّة, كىذا الذم ذىب 

كدليليو استقراءي لغًة العرب, : », قاؿ ابني احلاجب(ّ)رإليو الرماين ىو مذىبي اجلمهو 
كحكمتيو أنَّو إذا كاف للحاًؿ كاالستقباًؿ كاف موافقنا لو يف ادلعىن كاللَّفظ, فال يلزـي ًمن 

  .(ْ)«إعماذًلم ما قًومى شبهيو بالفعل, إعماذليم ما ملٍى يٍقوى قوَّتىو
, كابًن مضاء, ك (ٓ)كخالف اجلمهورى يف ذلك كلّّ من الكسائي  , فذىبوا (ٔ)ىشاـو

                                                           

 .ّّٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص ُ)

 . ٓٓ/ّمع , اذلِِّٕ, االرتشاؼ ص ُٗ/ُينظر: معاين القرآف لألخفش ( ِ)

, َُُُالبسيط ص , ٕٓ/ّ, شرح التسهيل ٕٔ/ٔ, شرح ادلفصل ُْٗ/ْينظر: ادلقتضب ( ّ)
شرح , ٓٓ/ّ, اذلمع ُِ/ِ, التصريح ّٕٗ, شرح الشذكر ص ُِِٕاالرتشاؼ ص 

 .ّْْ/ِاألمشوين 

 .َْٔ/ِاإليضاح ( ْ)

شرح , ٕٓ/ّ, شرح التسهيل ٕٔ/ٔشرح ادلفصل , ْٖينظر رأم الكسائي يف: اجلمل ص ( ٓ)
 .ّٕٗ, شرح الشذكر ص ُِِٕاالرتشاؼ ص  ,َُُُالبسيط ص  ,ُْٕ/ّالكافية 

, ُِ/ِ, التصريح ُٕٗ/ِ, ادلساعد ِِِٕينظر رأم ىشاـ كابن مضاء يف: االرتشاؼ ص ( ٔ)
= 
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ا  إىل جواًز إعماًؿ اسًم الفاعل إذا كاف ماضينا, كأجاز الكسائي ضلو: ىذا ضاربه زيدن
ا أمس, و دبعىن الفعل, عملى  جلواز ذلك بأفَّ  كاعتلَّ  أمس, فهو يف معىن: ىذا ضربى زيدن

 . (ُ) ِّرن مم ام  يل  ّٰٱكاستدؿَّ على جواز ما ذىب إليو بقولو تعاىل: 
نع اجلمهوري ما ذىب إليو الكسائي, معتلٌّْن ذلذا ادلنع بأفَّ العربى مل تيعًمل اسمى كم 

الفاعًل الذم يف معىن احلاضًر كادلستقبًل لكونو فيو معىن الفعلي فقط, كإمنا عًمل لعلَّتٌن 
كمها: ادلعىن, كالشبوي اللفظي, لكونًو جارينا على الفعل يف احلركات كالسَّكنات, فإذا 

 : ( يف قلتى ا فهما دبنزلة )يضرب( ك)يكـر ا, أك: مكرـه عمرنا غدن ا غدن ىذا ضاربه زيدن
  .(ِ)ادلعىن, كمثليهما يف اللفظ, من حيث احلركات كالسكنات كالزيادة

؛ : »قاؿ ابني مالكو معرتضنا على مذىًب الكسائي  كمذىبيو يف ىذه ادلسألًة ضعيفو
ًضيُّ 

ي
, ال يشبوي الفعلى ادلاضي إال ًمن ًقبىًل ادلعىن, فال ألفَّ اسمى الفاعًل الذم ييرادي بو ادل

, أعين الذم ييرادي بو معىن ادلضارع, كما مٍل ييعطى  ييعطىى ما أيعًطي ادلشاًبوي لفظنا كمعىنن
االسمي ًمن منع الصرؼ بعلةو كاحدةو ما أيعًطي ذك العلتٌن, كأيضنا فإفَّ الفعلى ادلضارعى 

مل زلموؿه على اسًم الفاعًل يف اإل عراب, فحيًمل اسمي الفاعًل عليو يف العمل, كمل حيي
مل اسمي الفاعًل عليو يف العمل  .(ّ)«الفعلي ادلاضي على اسًم الفاعًل يف إعراب, فلم حيي

كىاتاف العلتاف اللتاف اعتلَّ ّٔما ابني مالك ترجع إىل العلة الَت اعتلَّ ّٔا الرماين  
على الفعًل ادلضارًع كدلشأًّتو إيَّاه, كرليؤيه على  كىي أفَّ اسمى الفاعًل إمنا عًمل باحلملً 

ا ذلتأكَّ صيغًة ادلاضًي ييبعديه عن تلك ادلشأّة, أمَّا اآليةي الَت استدؿَّ ّٔا الكسائي فقد 
  .(ْ)ذراعيو احلاؿ, أم يبسطي  على حكايةً  اجلمهوري 
امتناًع آّرًَّد منها: )أؿ( إذا كاف ماضينا, ك بػكالعلةي يف إعماًؿ اسًم الفاعًل ادلقرتًف  

                                                                 
= 

 .ٓٓ/ّ, اذلمع ُِ/ِ

 .ُٖسورة الكهف اآلية ( ُ)

 ,ُْٕ/ّشرح الكافية , ٕٓ/ّ, شرح التسهيل ٕٔ/ٔشرح ادلفصل , ْٖاجلمل ص  :نظري( ِ)
 .ّٕٗ, شرح الشذكر ص ُِِٕاالرتشاؼ ص  ,َُُُالبسيط ص 

 . ٕٓ/ِشرح التسهيل ( ّ)

االرتشاؼ ص  ,َُُُ, البسيط ص ُْٕ/ّ الكافية, شرح ٕٔ/ٔشرح ادلفصل  ينظر:( ْ)
 .ّٕٗ, شرح الشذكر ص ُِِٕ
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ا عًمل بالنيابة ال بالشَّبًو, حيث نابت )أؿ( عن )الذم( كفركًعو,  ىي أفَّ ادلقرتفى ّٔا إمنَّ
ـى ما  كنابى اسمي الفاعًل عن الفعًل ادلاضي, فقاـ تأكُّليو بالفعًل مع تأكُّلًو )أؿ( بالذم مقا

 .(ُ)فاتو من الشَّبًو اللَّفظي
ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالت, توصلت فيها لألمور كبعد مناقشة ما كرد يف 

 التالية:
, حيث إفَّ ادلصدرى أصله  األمر األكؿ: أفَّ العلةى يف عمًل ادلصدًر ىي االشتقاؽي
لًلفعل, فعًمل كما عًمل فرعيو كىو الفعلي, كأفَّ ىذا العملى ال يتأثػَّري بتعريفو كال بتنكًنو, 

 ىبي الرماين كاجلمهور.كال بتغًنًُّ األزمنة, كىو مذ
األمر الثاين: أفَّ العلةى يف عمًل اسًم الفاعًل ىي مشأّتيو للفعل, كأفَّ ىذه ادلشأّةى 
تتأثَّر بالداللًة على ادلاضي, فيمتنعي إعماًؿ اسًم الفاعًل إذا كاف ماضينا, كىو مذىبي 

 الرماين كاجلمهور.
  .يعمل ماضينا كحاضرنا كمستقبالن  ()أؿبػاألمر الثالث: أفَّ اسمى الفاعًل ادلقرتف 

 
  

 

                                                           

 .ٓٓ/ّ, اذلمع ُُ/ِ, التصريح ٕٔ/ِينظر: شرح التسهيل ( ُ)
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  :املبحث الصادط:املبحث الصادط  

 لنصتثيى ل االفعل مع األداة ىاصًب كونعلة 

 نص المسألة: 
الذم ُيوزي يف االستثناًء من احلركًؼ ما فيو معىن إخراًج بعضو ًمن  : »قاؿ الرماين

 كيلٍّ؛ ألفَّ االستثناءى على ىذا ادلعىن.
إالَّ باحلرؼ؛ ألنَّو لتعديًة الفعًل, كما أفَّ حرؼى اجلرّْ كال ُيوزي أٍف يكوفى يف األصل 

للتعدية, ككما أفَّ حرؼى العطًف للتعدية, إال أفَّ حرؼى اجلرّْ مع ذلك عامله؛ ًلما فيو 
 .(ُ)«ًمن معىن اإلضافة الَت ُيبي ذلا ضربه من اإلعراًب يف أصًل الًقسمةً 

( للتَّعدية : »كقاؿ أيضنا ا كانت )إالَّ : كإمنَّ ا, ألنَّك لو قلتى يف: سار القوـي إال زيدن
ا, مل يكن لو معىن, فإذا  : مررتي زيدن ا, مل يكن لو معىن, كما لو قلتى سار القوـي زيدن
ا, صار لو  : سار القوـي إال زيدن : مررتي بزيدو, صار لو معىن, فكذلك إذا قلتى قلتى

  .(ِ)«معىن
؛ ألنَّو مفعوؿه على معىن الذم ُيوزي يف االستثناًء من ميوجى : »كقاؿ أيضنا : النصبي بو

(, كلو دؿَّ حبقيقًة معناه,  ادلستثىن, إالَّ أفَّ الفعلى ال يدؿُّ على أنَّو مستثىن إال بوسيطًة )إالَّ
ا ا, كأىستثين زيدن  .(ّ)«لىعًمل فيو كما يعمل: استثنيتي زيدن

 اعتالل الرماني:
ـي بتعديًة بػ يرل الرماين أفَّ عاملى النصًب يف االسم ادلستثىنى   ( ىو الفعلي ادلتقدّْ )إالَّ

(, كاعتلَّ ًلما ذىب إليو بادلعىن, كذلك أفَّ معىنى االستثناًء ال يتحقَّقي بالفعًل إال  )إالَّ
ٍتو يف العمًل كذلك, فعًمل بواسطًتها  (, فلمَّا عدَّت الفعلى يف ادلعىن, عدَّ بواسطًة )إالَّ

 النصبى يف االسًم ادلستثىنى ّٔا.
 

                                                           

 . ّْٕسيف العريفي ص شرح الرماين بتحقيق: د. ( ُ)

 .َْْادلرجع السابق ص ( ِ)

 .ْٔٗادلرجع السابق ص ( ّ)
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 ناقشة والموازنة:الم
(, إذا كاف الكالـ ميوجىبنا, بػربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألًة عن ناصًب ادلستثىن   )إالَّ

ـي بتعديًة  ا, كذىب إىل أفَّ عاملى النصًب فيو ىو الفعلي ادلتقدّْ ضلو: سار القوـي إالَّ زيدن
(, كاعتلَّ دلا ذىب إليو بالعلًة السابقًة, كىي أفَّ معىن اال ستثناًء ال يتحقَّقي بالفعل من )إالَّ

ٍتو يف العمل. ٍتو يف ادلعىن عدَّ (, فكما عدَّ   غًًن )إالَّ
, كحرًؼ   ( للفعل يف االستثناء, بتعديًة كلٍّ ًمن حرًؼ اجلرّْ كقاس الرماين تعديةى )إالَّ

( كحدىىا, كما تعملي حركؼي اجلرّْ بعدـ  العطًف للفعل, كاعتلَّ الرماين لعدـ عمًل )إالَّ
اختصاًصها, حيث إفَّ حركؼى اجلرّْ تفيدي معىن اإلضافًة, كىو معىنن خاصّّ باألمساء, 
كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي مجهوًر البصريٌن, كابًن السراج, كالسًنايف, 

كأيب  بابشاذ, كابنً  كالفارسي, كابًن جين, ككافقهم كثًن من النحويٌن, كاجلرجاين,
, (ُ), كالعكَّبم, كابن اخلباز, كابن يعيش, كالشلوبٌن, كناظر اجليشالَّبكات ابًن األنبارم

)إال( ىو الفعل أك ما يف معناه بػحيث ذىب ىؤالء إىل أف عامل النصب يف ادلستثىن 
 بواسطة )إال(. 

( فتعدَّل بػكاعتلَّ ىؤالء ًلما ذىبوا إليو بأفَّ الفعلى كإٍف كاف الزمنا, إال أنَّو قػيوّْمى  )إالَّ
يةن,  إىل ادل ( ال تعملي كإٍف كانت ميعدّْ , إال أفَّ )إالَّ ستثىن, كما تعدَّل الفعلي حبرًؼ اجلرّْ

, كإمنا  ( مل زبتصُّ باألمساًء كحدىىا, كحركًؼ اجلرّْ كما يعملي حرؼي اجلًر؛ ألفَّ )إالَّ
ا قىط إالَّ يقرأ, كما لقيتي زلمدنا  تدخلي كذلك على األفعاؿ كاحلركؼ, ضلو: ما رأيتي زيدن
( باألمساء, مل تعمل فيها, كقاس البصريوف تعدّْم  قىط إالَّ يف ادلسجد, فلمَّا مل زبتص )إالَّ
( يف االستثناء, على تعدّْم الفعًل بواسطة الواًك يف ادلفعوًؿ معو, ضلو:  الفعًل بواسطًة )إالَّ

 . (ِ)استول ادلاءي كاخلشبةى, كجاء الَّبدي كالطياًلسةى, كىو قياسه على النَّظًن

                                                           

, سر الصناعة َِٓ, اإليضاح العضدم ص َٔ/ّ, شرح السًنايف ُِٖ/ُاألصوؿ ينظر: ( ُ)
, َُِأسرار العربية ص  ,ِِّ/ُشرح ادلقدمة احملسبة  ,ٗٗٔ/ِ, ادلقتصد ُِٖ/ُ

, سبهيد ٕٔ/ِ, شرح ادلفصل ِٖٖ/ُفية , الغرة ادلخِّْ, التبيٌن ص ِِٓ/ُاإلنصاؼ 
 .ُِّٓالقواعد ص 

, سر الصناعة َِٓ, اإليضاح العضدم ص َٔ/ّ, شرح السًنايف ُِٖ/ُاألصوؿ ينظر:  (ِ)
= 
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ض على البصريٌن بنحو: القوـي إخوانيك إالَّ زيدنا, حيث انتصب ادلستثىن, كمل   كاعرتي
 .(ُ)يتقدٍَّمو فعله, فدؿَّ على أفَّ الناصبى أمره آخري ًسول الفعل

 :(ِ)كأيجيب عن ىذا االعرتاض جبوابٌن 
 ا.أحدمها: أفَّ معىن الفعًل موجوده, كىو أفَّ ادلعىن: القوـي يناسبونك إالَّ زيدن 

كالثاين: أفَّ احلكمى إذا ثبت بعلةو ثبت يف مواضعى كإٍف مل تكن العلةي موجودةن طردنا 
 للباب, كما يف قوذلم: )أىًعدي(, ك)نىًعدي(, ك)تىًعدي(, ْحالن على )يىًعدي(. 

على ىذا ادلذىب بصحًة تكريًر االستثناء, الدين  و بدري مالك, كابني  كاعرتض ابني 
(, ضلو: قبضتي عشرةن إالَّ   أربعةن إالَّ درمهنا إالَّ ريبعنا, كال فعلى يف ادلثاًؿ ادلذكوًر إالَّ )قبضتي

( لًزـى تعديتيو إىل األربعًة دبعىن احلطّْ, كإىل الدّْرىًم دبعىن اجلٍَّبً, كإىل بػفإذا جيعل معدِّل  )إالَّ
حدو, معدِّل حبرؼو الرُّبًع دبعىن احلطّْ, كذلك حكمه دبا ال نظًنى لو؛ ألنَّو استعماؿي فعلو كا

 .(ّ)كاحدو, على معنيٌن متضادَّين
ا  ( يف ىذا ادلثاؿ ليست دبعىن احلطّْ فقط, كإمنَّ كأيجيبى عن ىذا االعرتاًض بأفَّ )إالَّ
 ) , فػ)إالَّ , فهو مثبته جاء إدخاؿي الدّْرىًم يف احلكم, ًمن جهًة أنَّو مستثىن ًمن منفيٍّ

  .(ْ)دخوليو يف احلكم لذلكحطَّتو ًمن األربعًة اخلارجًة, فلزًـ 
كاختيًلف يف النسبًة إىل سيبويو, فمنهم مىن نسىبى إليو القوؿى بادلذىب السابق,  

, كمنهم مىن نسبى إليو أفَّ عاملى (ٓ), كابًن يعيش, كابًن اخلبازبابشاذكابًن جين, كابًن 
                                                                 

= 

, َُِأسرار العربية ص  ,ِِّ/ُشرح ادلقدمة احملسبة  ,ٗٗٔ/ِ, ادلقتصد ُِٖ/ُ
, سبهيد ٕٔ/ِل , شرح ادلفصِٖٖ/ُ, الغرة ادلخفية ِّْ, التبيٌن ص ِِٓ/ُاإلنصاؼ 

 .ُِّٓالقواعد ص 

 .ّٖٓ/ِ, شرح اجلمل البن عصفور ّْٓينظر: التبيٌن ص ( ُ)

 .ّْٓ( ينظر: التبيٌن ص ِ)

 .ِّٗ, شرح األلفية البن الناظم ص ِٕٕ/ِينظر: شرح التسهيل ( ّ)

 .ُِّٓسبهيد القواعد ص ينظر: ( ْ)

الغرة , ٕٔ/ِرح ادلفصل ش ,ِِّ/ُشرح ادلقدمة احملسبة  ,ُِٖ/ُسر الصناعة ينظر: ( ٓ)
 .ِٖٖ/ُادلخفية 
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ـي الكالـ, قياسنا على التمييز, كشلَّن اختار القوؿى ّٔذا ادلذىًب ابني  النصًب ىو سبا
(,  (ُ)عصفورو كادلرادم , كمنهم مىن نسب إليو أفَّ الناصبى ىو الفعلي ًمن غًًن كاسطةو )إالَّ

( كحدىىا, كابًن بػ, كًمن النحويٌن مىن نسبى إليو أفَّ النصبى (ِ)كابًن خركؼ )إالَّ
أل , كقد أطاؿ ابني مالك يف تقرير ما ذىب إليو, كما سيأيت ذكريه الحقنا, كر (ّ)مالك

 أفَّ ىذا ىو مذىبي كلٍّ ًمن سيبويو, كادلَّبد.
كسببي ىذا االختالًؼ ىو إمجاؿي كالـً سيبويو يف ىذه ادلسألة, حيث اختيًلف يف  

كالوجوي اآلخري أٍف يكوفى االسمي بعدىا : »فهًم ادلراًد بكالمو عن عامًل النصب, إذ يقوؿ
, كما تعملي )عشركف( فيما خارجنا شلَّا دخلى فيو شلَّا قبلىو, عامالن فيو ما ق بلىو ًمن الكالـً

 .(ْ)«بعدىا, إذا قلت: عشركفى درمهنا
رىجه شلَّا أىدخىٍلتى فيو : »كقاؿ أيضنا : ال يكوفي ادلستثىن فيو إال نصبنا, ألنَّو سلي ىذا بابه

غًنىه, فعًمل فيو ما قبلىو كما عًمل )العشركف( يف الدرىًم, حٌن قلت: لو عشركفى درمهنا, 
كذلك قوليك: أتاين القوـي إالَّ أباؾ, كمررتي بالقوـً إالَّ  -رْحو اهلل-قوؿي اخلليًل  كىذا

أباؾ, كالقوـي فيها إالَّ أباؾ, كانتىصبى األبي إذ مل يكن داخالن فيما دخلى فيو ما قبلىو, كمل 
ن, يكن صفةن, ككاف العاملي فيو ما قبلىو ًمن الكالـ, كما أفَّ الدرىمى ليس بصفةو للعشري

لٍت عليو كعًمل فيها  .(ٓ)«كال زلموؿو على ما ْحًي
( ربتملي  فيما بعدىا (عشركف)و من الكالـ, كما تعمل  فيو ما قبلى عامالن فعبارةي ) 

ه, أك الفعلي  كلَّ ما نيًسب إليو من األكجو السابقة, كىي أفَّ العاملى فيها: إمَّا الفعلي كحدى
ـي الكالـ, أك )إ ( أك سبا ( كحدىىا, إالَّ أفَّ الذم يظهري يل أفَّ الراجحى من بواسطًة )إالَّ الَّ

(؛ كذلك ألمرين: أحدمها: أنَّو أمٍجلى الكالـى  مراًده ىو أف العامل فيها ىو الفعلي مع )إالَّ

                                                           

 .ُٕٓ, اجلىن الداين ِٖٓ/ِينظر: شرج اجلمل ( ُ)

, اجلىن الداين ص َُٔٓ, االرتشاؼ ص ِٕٕ/ِينظر رأم ابن خركؼ يف: شرح التسهيل ( ِ)
 . ّْٗ/ّ, ادلقاصد الشافية ُٔٓ

 .ُِٕ/ِشرح التسهيل ( ّ)

 .َُّ/ِالكتاب ( ْ)

 .ُّّ/ِادلرجع السابق ( ٓ)
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( كحدىىا خلصَّهما بالذّْكر.  ه, أك )إالَّ (, كلو كاف مراديه الفعلى كحدى  عمَّا قبلى )إالَّ
مى أكثًر البصريٌن دلراًده, كمنهم الرماين, كلو كاف كاألمر اآلخر: كوفي ذلك فه

لسيبويًو رأمه آخري غًني ما ذىب إليو الرماين كمجهوري البصريٌن لكاف أظهرى سلالفتىو, أك 
  كازىفى بٌن القولٌن, مث قرَّب بينهما, كما ىو منهجيو يف شرحو على الكتاب.

حملذكؼي )استثين(, أك )ال أعين(, كذىب ادلَّبدي إىل أفَّ ناصبى ادلستثىن ىو الفعلي ا 
ا, ىو: جاءين القوـي  ( بدؿه ًمن ىذا الفعل, كتقديري الكالـ يف: جاءين القوـي إال زيدن ك)إالَّ

ا, فحيًذؼ ىذا الفعلي كجيء  ا, أك: ال أعين زيدن ( دليالن عليو.بػأستثين زيدن  )إالَّ
ا فيهم, كذلك ألنَّك لىمَّا قلت: جاءين القوـي كقع عن: »قاؿ ادلَّبد د السامع أفَّ زيدن

ا, كأستثين فيمن جاءين  ( بدالن من قولك: ال أعين زيدن ا, كانت )إالَّ فلمَّا قلت: إالَّ زيدن
ا, فكانت بدالن من الفعل  .(ُ)«زيدن

, كنيًسب أيضنا إىل بعض (ِ)كنسب السًنايفُّ ىذا الرأمى إىل الزجاًج كذلك
كىذا غًني : »ىل ىذا ادلذىب, حيث قاؿ, كخطَّأى السًنايفُّ مىن ذىب إ(ّ)الكوفيٌن

: أستثين غًنى  ؛ ألنَّا نقوؿ: أتاين القوـي غًنى زيدو, فننصبي )غًنى(, كال ُيوز أٍف نقوؿى صحيحو
ا قبلىو فعله كفاعله, كال بيدَّ لو  ـى الناصبى لو, كإمنَّ زيدو, كليس قبل )غًن( حرؼه تقيميو مقا

, فالفعلي ىو ال , كناصبي )غًن( ىو الناصبي ًلما بعد إذا كاف منصوبنا من ناصبو ناصبي
) كليس  معىن االستثناءً لً  إمنا ىو تفسًنه  ىذا التقديرى  أفَّ  السًنايف , مث ذكر(ْ)«)إالَّ

 . (ٓ)لو بناصبو 
ًة ردكدو أخرل منها كريدَّ كذلك على ىذا ادلذىًب بعدَّ

(ٔ): 
                                                           

 .َّٗ/ْادلقتضب ( ُ)

 .َٔ/ّينظر: شرح السًنايف ( ِ)

 .ٕٔ/ّ, شرح ادلفصل ِِٓ/ُينظر: اإلنصاؼ ( ّ)

 .َٔ/ّشرح السًنايف ( ْ)

 ادلرجع السابق.( ٓ)

شرح ادلقدمة احملسبة , ُِٖ/ُسر الصناعة ينظر يف الردكد على مذىب ادلَّبد كالزجاج: ( ٔ)
, شرح ادلفصل ِّْلتبيٌن ص ا ,ِِٓ/ُ, اإلنصاؼ َُِأسرار العربية ص , ِِّ/ُ

= 
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ماؿي معاين احلركًؼ ال أفَّ القوؿى ّٔذا ادلذىًب يؤدّْم إىل إعماًؿ معاين احلركؼ, كإع
( ألدَّل إىل:  ُيوز, كًمن أمثلًة ذلك: ما زيده قائمنا, فلو أيعًملٍت )ما( على معىن )نفيتي
, ال يعمل ما فيها ًمن معىن:  ا قائمنا, كىذا ال يصحُّ, ككذلك حركؼي االستفهاـً ما زيدن

كؼي العطًف ال )أستىفًهمي(, كحركؼي الشرًط ال يعملي ما فيها ًمن معىن )أشريطي(, كحر 
ا مل ُييز إعماؿي معاين احلركؼ؛ ألفَّ  ( كإمنَّ (, أك )مجىعتي يعملي ما فيها ًمن معىن )عطىفتي
ا كيًضعٍت نائبةن عن األفعاؿ لإلُياز كاالختصار, فإذا أىعمىلتى معاين احلركًؼ  احلركؼى إمنَّ

 فقد رجعتى إىل األفعاؿ, فأبطلتى ذلك ادلعىن من اإلُياز كاالختصار.
 ن تلك الردكد أيضنا: كمً 

( دبعىن أستثين, لوجبى أالَّ ُيوزى يف ادلستثىن إال النصب, كال  أنَّو لو كاف العاملي )إالَّ
خالؼى يف جواز الرفًع كاجلرّْ يف النفي, ضلو: ما جاءين أحده إال زيده, كما مررت بأحدو 

 إال زيدو, فدؿَّ على أهنا ليست ىي العاملةى دبعىن أستثين.
 ردكد كذلك:كًمن ال

 ) ( بدالن من )أستثين(, فيكوف ما بعد )إالَّ أنو ال ديتنع من تقدير )امتنىعى( أك )زبلَّفى
 ,) مرفوعنا كليس منصوبنا, ألفَّ تقدير )أستثين( ليس بأكىلى من تقدير )امتنعى( أك )زبلَّفى

.)  كلكٍن كجوبي نصًبها دؿَّ على أنَّو ليس على إعماًؿ معىن )إالَّ
 بو كذلك:  كشلَّا ييردُّ 

(  بػأنَّو إذا قيدّْر العاملي  )أستثين( كاف الكالـي مجلتٌن, كإذا أيعًمل الفعل بتوسًُّط )إالَّ
 كاف الكالـي مجلةن كاحدةن, كجعليو مجلةن كاحدةن أكىلى من مجلتٌن ًمن غًن إضافًة فائدة.

ي ىذه أبرزي الردكًد كادلآخًذ على مذىب ادلَّبًد, كالزجاًج, كبعًض الكوفيٌن , الَت تبٌنّْ
فالقوؿي دبا قاؿ أبو : »ضعفى ىذا ادلذىًب, كفساًد االحتجاًج بو, قاؿ ابني بابشاذ

  .(ُ)«العباس يؤدّْم إىل خرؽو عظيمو ال رقعى لو

                                                                 
= 

ِ/ٕٔ. 

 .ِِّ/ُ( شرح ادلقدمة احملسبة ُ)
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 :  كحيًكي عن الكسائي ثالثةي أقواؿو
َّب, )أفَّ( مقدَّرةن بعد )إال( زلذكفةى اخلبػ)إال( منصوبه بػفالقوؿي األكؿ: أفَّ ادلستثىن 

ا مل يقم ا, قاـ القـو إال أفَّ زيدن : قاـ القوـي إال زيدن  .(ُ)فتقديري
ما قبلها, كذلك  (إال)و انتصب بادلخالفة, حيث خالف ما بعد أنَّ كالقوؿي الثاين:  

لو  به عنو القياـ, كما قبلها موجى  ما بعد )إال( منفيّّ  ا, فإفَّ إال زيدن  يف ضلو: قاـ القوـي 
 . (ِ)القياـ

  .(ّ)بو )إال( ينتصب على التشبيو بادلفعوؿً بػادلستثىن  أفَّ  الثالث:كالقوؿي 
كقد اعرتض السًنايفُّ كغًنيه على قوؿ الكسائي األكًَّؿ بأفَّ )أفَّ( إذا كقعىٍت بعد 
, كال بيدَّ أفَّ ييقدَّر لو عامله يعمل  ا كامسىها كخَّبىىا يف موضع اسمو , ألهنَّ )إال( فلها تقديره

 .(ْ)فيو
وليو الثاين فقد ريدَّ بأفَّ ادلخالفةى ال تيوجبي نصبنا, كلو كاف اخلالؼي يوجبي أمَّا ق

 .(ٓ)النصبى ألكجبىو يف: قاـ زيده ال عمرهك؛ ألفَّ ما بعد )ال( سلالفه ًلما قبلها
)إال( بادلفعوًؿ بو, فهو قريبه من مذىب بػكأمَّا قوليو الثالث: كىو تشبيوي ادلستثىن 

 .(ٔ)ضي القوؿى بأفَّ العاملى فيو ىو الفعلي ادلتقدّْـالبصريٌن؛ ألنَّو يقت
كذىب الفراء, كبعضي الكوفيٌن, كىو ادلشهوري من مذىًبهم إىل أفَّ )إال( مركَّبةه ًمن 
)إفَّ( ك)ال( مث خيفّْفٍت )إفَّ( كأيدًغمٍت يف )ال(, فإذا انتصبى االسمي بعدىا فعلىى تغليًب 

ا تركَّبت بػًب حكًم )ال(, كشبَّهها الفراءي حكًم )إفَّ(, كإذا ارتفع فعلىى تغلي )لوال(, ألهنَّ
                                                           

, شرح ٕٕ/ّ, شرح ادلفصل ِِٓ/ُ, اإلنصاؼ ُٔ/ّينظر قولو ىذا يف: شرح السًنايف ( ُ)
 . َُٔٓ, االرتشاؼ ص َٖ/ِ, شرح الكافية ِٕٗ/ِالتسهيل 

اجلىن الداين  ,َُٔٓ, االرتشاؼ ص ّٖٓ/ِينظر قولو ىذا يف: شرح اجلمل البن عصفور ( ِ)
 .ُٖٖ/ِ, اذلمع ُْٓ/ُ, التصريح ّْٗ/ّ, ادلقاصد الشافية ُٕٓص 

 .ِّْالتبيٌن ص , ِِٓ/ُ, اإلنصاؼ ِٔ/ّشرح السًنايف ينظر قولو ىذا يف: ( ّ)

 .ِٔ/ّشرح السًنايف ينظر: ( ْ)

 .ّٖٓ/ِشرح اجلمل البن عصفور ينظر: ( ٓ)

 .ّْٓ, التبيٌن ص ُِّ/ُ( اإلنصاؼ ٔ)
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ا   .(ُ)ًمن )لو( ك)ال( كجيعلٍت حرفنا كاحدن
, كال ديكن   كاعرتض البصريوف على ىذا القوًؿ بكونو رلرَّدى دعول تفتقر إىل دليلو

إذا خيفّْفٍت الوقوؼي عليها, كلو كاف األمري كما ذكركا لوجبى أالَّ تعملى؛ ألفَّ )إفَّ( الثقيلةى 
 .(ِ)بطيل عمليها

)لوال(؛ ألفَّ )لو( لىمَّا تركَّبت مع )ال( بطيلى حكمي   ذلا بػ كال حجَّةى للفرَّاًء يف تشبيهو
 , كلّْ كاحدو منهما عمَّا كاف عليو يف حاؿ اإلفراد, كحدىثى ذلما بالرتكيب حكمه آخري

كمي كلُّ كاحدو منهما عمَّا كاف ككذلك كلُّ حرفٌن ريكّْب أحديمها مع اآلخر, فإنَّو يبطلي ح
  .(ّ)عليو يف حاًؿ اإلفراد, كحيدثي ذلما بالرتكيب أمره آخري 

)إال( انتصب عن سباـً الكالـ, قياسنا على بػكذىب بعضي ادلتأخرين إىل أفَّ ادلستثىن  
ل و كما عمً ل فيو ما قبلى فعمً » التمييز, كنسبىو بعضيهم إىل سيبويو كما تقدَّـ, حيث قاؿ:

, كشلَّن اختار ىذا ادلذىب: ابني «ادرمهن  , حٌن قلت: لو عشركفى رىمً يف الدّْ  (لعشركفا)
 .(ْ)عصفور, كادلرادم

( كحدىىا, كذكرى أنَّو بػكذىب أبني مالك إىل أف الناصب للمستثىن   ( ىو )إالَّ )إالَّ
مجهور مذىبي سيبويو, كادلَّبد, كاجلرجاين, كأنَّو قد خًفي كوفي ىذا مذىبى سيبويًو على 

الشُّراًح لكتابو, كاجتهدى يف االستدالًؿ لصحة ما ذىب إليو بنصوصو من الكتاب, 
 . (ٓ)يطوؿي ذكريىا

                                                           

شرح , ِّْ, التبيٌن ص ِِٓ/ُ, اإلنصاؼ ّٔ/ّشرح السًنايف الفراء يف:  ينظر رأم( ُ)
شرح الكافية  ,ّٖٓ/ِشرح اجلمل البن عصفور , ِٕٗ/ِشرح التسهيل  ,ٕٕ/ّادلفصل 

 .َُٔٓ, االرتشاؼ ص َٖ/ِ

 ,ٕٕ/ّشرح ادلفصل , ِّْ, التبيٌن ص ِِٓ/ُ, اإلنصاؼ ّٔ/ّشرح السًنايف  :ينظر (ِ)
, االرتشاؼ َٖ/ِشرح الكافية  ,ّٖٓ/ِرح اجلمل البن عصفور ش, ِٕٗ/ِشرح التسهيل 

 .َُٔٓص 

 ادلراجع السابقة.( ّ)

 .ُٕٓ, اجلىن ِٖٓ/ِشرج اجلمل ينظر: ( ْ)

 .ِّٕ-ُِٕ/ِينظر: شرح التسهيل ( ٓ)
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( نظًنةى  إالَّ أفَّ خالصةى ما فهمىو ابني مالك من ىذه النصوص أفَّ سيبويو جعل )إالَّ
( )ال( احملمولًة على )إفَّ(, كأفَّ ادلرادى بالعامل يف قولو: )ما قبلىو من الكال ـ( أم )إالَّ

ا قبل ادلستثىن, ال قبل غًنًه, كالفعلي قبلو كقبل غًنًه, كما إذا قيل: تاءي ادلثىنَّ  كحدىا؛ ألهنَّ
مفتوحه ما قبلىها, كياءي اجلمًع مكسوره ما قبلها, عيًلم زللُّ الفتحًة كالكسرًة, كشلَّا يعضدي 

وقًع الدّْرىًم من العشرين, فعيًلم ذلك أيضنا أفَّ سيبويًو جعل موقعى ادلستثىن ًمن عامًلو كم
ا مثلي العشرينى يف االتصاؿ  ( فإهنَّ , خبالؼ )إالَّ أنَّو مل ييرًد الفعلى؛ ألنَّو منفصله مكتفو
ا ادلرادةي, كشلَّا يعضد رأيىو كذلك تصريحي سيبويو بأفَّ  كعدـً االكتفاًء, فدؿَّ على أهنَّ

ا على لغ ة مىن ال ييبًدؿ ىو غًني )رأيت(, فتعٌنَّ كونيو الناصبى يف: ما رأيت أحدنا إالَّ زيدن
.)  )إالَّ

( ىي : »مث قاؿ ابني مالك بعد أٍف أكرد ىذه النصوص فحاصلي كالـً سيبويًو أفَّ )إالَّ
, كال مشغوالن عنها دبا ىو أقول, كمىن نسىبى  الناصبةي, لىمَّا ايستثيًن ّٔا, إذا مل يكن بدالن

 .(ُ)«ًلطى فيما تأكَّؿإليو خالؼى ىذا فقد تقوَّؿ, أك غ
كنسبى ابني مالك ىذا القوؿى إىل ادلَّبد كذلك, بناءن على فهًمو من عبارتو 

, لكاف يف حكم ادلوجود, كلىلىزًـ من ذلك (ِ)السابقة , كزلتجِّا بأنَّو لو كاف الفعلي عامالن
  .(ّ)مجعه بٌن البدًؿ كادلبدىًؿ عنو, يف غًن إتباعو كال ضركرةو 

نى مالكو فيما ذىب إليو: ابنيو بدري الدين, يف شرحو على األلفيةكشلَّن كافقى اب 
(ْ). 

كتعقَّب ناضرى اجليًش يف شرحو على التسهيل ما ذىب إليو ابني مالك, كرأل بأفَّ  
ما ذكره حيتمل التَّأكيلى كالردَّ, كأنو يتحاكم يف ىذه ادلسألة إىل ابًن مالكو نفًسو حيث 

ناعى أٍف تكوفى الواكي كحدىىا ىي الناصبةي, إذ لو كانت كذلك قرَّر يف باب ادلفعوؿ معو امت
, ألنَّو من شأف الناصًب أٍف يتَّصلى بو (ٓ)لوجب اتصاؿي الضمًًن إذا كقع مفعوالن معو

                                                           

 .ِّٕ/ِشرح التسهيل ( ُ)

 .َّٗ/ْادلقتضب ينظر: ( ِ)

 .ِّٕ/ِشرح التسهيل ينظر: ( ّ)

 .ِّٗاأللفية ص شرح ينظر: ( ْ)

 .َِٓ/ِ( ينظر: شرح التسهيل ٓ)
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, ضلو: إنَّو, كليتو, كلعلَّو, ككذلك بقيةي النواصًب من األفعاؿ,  الضمًني ادلنصوبي
 .(ُ)كاحلركؼ

الك ما تقدَّـ سابقنا من رأم اجلمهور, كىو أفَّ )إال( ال كشلا ييردُّ بو على ابًن م 
؛ لكوهنا  ا تدخل كذلك على , كإمنَّ ركؼ اجلرّْ حمل زبتص باألمساء كحدىا, كزبتصُّ بعملو

 يف ا قط إالَّ  يقرأ, كما لقيت زلمدن ا قط إالَّ األفعاؿ, كاحلركؼ, ضلو: ما رأيت زيدن 
 .(ِ)فيها مل تعملٍ  باألمساء, (إالَّ )ا مل زبتص ادلسجد, فلمَّ 

, يظهر يل أفَّ الراجحى كبعد   مناقشة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو
فيها ىو ما ذىب إليو مجهور البصريٌن, كاختاره الرماين, من أفَّ الناصبى للمستثىن 

(, كأفَّ ىذا ىو األبػ ـي بواسطًة )إالَّ ( يف الكالـ ادلوجًب ىو الفعلي ادلتقدّْ قربي إىل مراًد )إالَّ
سيبويو, كأفَّ عدا ىذا ادلذىًب يف ىذه ادلسألة يػيعىدُّ مرجوحنا, كذلك للعلًل الَت تقدَّـ 

 ذكريىا. 
 

  

                                                           

 .ُِّْينظر: سبهيد القواعد ص ( ُ)

, ٕٔ/ِ, شرح ادلفصل ِِٕ/ُ, اإلنصاؼ ٗٗٔ/ِ, ادلقتصد ُِٖ/ُسر الصناعة  ينظر:( ِ)
 .ُِّٓسبهيد القواعد ص 
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  باب الثالثال

  حوية يف احلروفالعلل اله
 

 :فصل واحد وفيــه
 وهو:

 .العلل الهحوية يف األحكام املتعلقة باحلروف
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 فصل

 العلل الهحوية يف األحكام املتعلقة باحلروف

 :مثانية مباحثوفيه 

 .بناء الحروفالنحوي في  يلعلتالالمبحث األول: 
.)  المبحث الثاني: علة حرفية )ُربَّ

المبحث الثالث: علة امتناع عمل )إْن( المخففة, ووجوب 
 عمل )أْن( المخففة في األسماء.

 امتناع العطف بـ )لكْن( في اإليجاب.المبحث الرابع: علة 
 .والعلة في ذلك )لن(حقيقة المبحث الخامس: 

المبحث السادس: علة إعمال )ما( عمل )ليس( عند 
 الحجازيين, وإهمالها عند التميميين.

 المبحث السابع: علة إعمال )الَت( في الحين خاصة.
 ( لنداء المتوسط.يْ علة اعتبار )أَ المبحث الثامن: 
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  األول:األول:  املبحثاملبحث  

 التعليل الهحوي يف بهاء احلروف

 نص المسألة:
ا كبعًض الكلمًة, كبعضي الكلمًة : »قاؿ الرماين كأمَّا اغبركؼي فتستحقُّ البناءى؛ ألَّنَّ

ا اإلعرابي لالسًم بكمالًو, فمنزلتيها دبنزلًة )جىٍع( ًمن )جىٍعفىر(  .(ُ)«مبينّّ, كإَّنَّ
 اعتالل الرماني:
ةى يف بناء اغبركًؼ ىي تنزُّؽبيا منزلةى اعبزًء من الكلمة, كجزءي أفَّ العليرل الرماين 

.  الكلمًة مبينّّ ال يستحقُّ اإلعرابى
 المناقشة والموازنة:

ًن يف يرًهنيالنحويبعض عرَّؼ    اغبرؼى بنََّّو ما دؿَّ عل  مع
  -, كىذا التعريف (ِ)

, حيث (ّ)كسيبويًو كيرًهأكَلى من تعريف اؼبتقدمني,   -كما قاؿ العكربمُّ, كابني يعيش
عرَّفوا اغبرؼى بنََّّو ما جاء ؼبعً؛ كذلك ألفَّ يف قوؽبم: ما جاء ؼبعً يف يره, إشارةن إَل 

العلًة, كاؼبرادي من اغبدّْ الداللةي عل  الذَّاًت, ال العلةى اليت كيًضع ألجًلها
(ْ). 

, ك)إفَّ( : ـبتصٍّ باالسًم, ك(ٓ)كتنقسم حركؼي اؼبعاين إَل ثالثة أقساـو  حركؼ اعبرّْ
, كالقسًم الثالث: ما ىو  كأخواًِتا, كـبتصٍّ بالفعًل, كػ)قد(, ك)سوؼ(, كحركًؼ اعبزـً

 مشرتؾه يف الدخوًؿ عل  االسًم كالفعًل, كبو: مهزًة االستفهاـ.
: عاملةو فيما تدخلي عليو,  (ٔ)كًمن حيث العمل تنقسم ىذه اغبركؼي إَل قسمني 

                                                           

 .ُُٖشرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص  (ُ)
 .َِ, اعبً ص ِ/ٖشرح اؼبفصل , َٓ/ُ, اللباب ْٓينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ِ)
, أسرار العربية ص ٖ, اإليضاح العضدم ص ُُْ/ُ, اؼبقتضب ُٕ/ُينظر: الكتاب  (ّ)

ُِ. 
 .ِ/ٖ, شرح اؼبفصل َٓ/ُينظر: اللباب  (ْ)
 .ِٓ, اعبً الداين ص ُِ, أسرار العربية ص ٓٓ/ُينظر: األصوؿ  (ٓ)
 اؼبراجع السابقة.  (ٔ)
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, كحركًؼ ا , ك)إفَّ( كأخواًِتا, كيًر عاملةو كتسمَّ  باؼبهمىلًة, كػ)قد(, كحركؼ اعبرّْ عبـز
 ك)سوؼ(, كالسّْني, ك)ىل(.
: أحاديةو, كاؽبمزًة, كالباًء, كالسنًي, (ُ)ٍنيتها إَل طبسة اقساـو كتنقسمي من حيث بً 

(, كالكاًؼ, كثنائيةو, كػ)إٍذ(, ك)عن(, ك)إٍف(, ك)قد(, كثالثيةو, كػ)إَل(, ك)إفَّ(, ك)ثَّ 
(, ك)لعلَّ(, كطباسيةو, كػ)لكنَّ(.   ك)على (, كرباعيةو, كػ)حَّتَّ

كاتَّفقى النحويوف عل  أفَّ البناءى أصله يف ىذه اغبركؼ, كال ييعربي منها شيءه  
(ِ) ,

كالعلةي يف ذلك كما ذكر الرماين ىي أفَّ ىذه اغبركؼى كاعبزء من الكلمة, كجزءي الكلمًة 
ا مفتقرةه إَل يرىا يف تنديًة مبينّّ, كلعلَّ مرادى الرماين  بتنزُّؽًبا منزلةى اعبزًء من الكلمة, أم أَّنَّ

اؼبعً, فال تقوـي بنفسها, كما أفَّ جزءى الكلمة ال يقوـي بنفسو, فاستحقَّت بذلك البناءى, 
كلذلك بيًنيٍت بعضي األظباًء كالضمائر, كاألظباء اؼبوصولًة, ك)قبلي(, ك)بعدي( كإٍف كاف 

؛ ؼبشأًّتها للحرًؼ يف االفتقار, كعدـً االستقالؿ بنفسهااألصلي في ها اإلعرابى
(ّ) . 

كىذه العلة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين ىي اعتالؿي اعبمهور, حيث ذىبوا إَل أفَّ ىذه  
اغبركؼى ال تدؿُّ بنَّفيًسها عل  اؼبعاين, كإَّنا ىي تنثراته يف األظباًء كاألفعاًؿ القائمًة 

 .(ْ)بنفًسها ؼبعاَّيها
كاعتلَّ اعبمهوري كذلك لبناًء اغبركًؼ بعدـ اغباجًة إَل اإلعراب, فبقيىٍت عل   

أصلها, كذلك ألفَّ اإلعرابى إَّنا ىو للفصًل بني اؼبعاين اؼبختلفًة يف الصيغًة الواحدة,  
كالفاعًل كاؼبفعوًؿ, كاإلضافًة كيرىا, كىذه اؼبعاين موجودةه يف األظباء دكفى اغبركًؼ؛ 

ا ًدثي لىبسنا  ألَّنَّ تدؿُّ عل  ما كيًضعٍت لو بصيىًغها, فعدـي اإلعراًب ال خيلُّ دبعاَّيها, كال ُيي

                                                           

 .َّينظر: اعبً الداين ص  (ُ)
, أسرار العربية ص ٕٕ, اإليضاح يف علل النحو ص َٓ/ُ, األصوؿ ُٓ/ُينظر: الكتاب  (ِ)

, ّٕٗ/ِ, شرح الكافية ْٕٕ/ِشرح اعبمل البن عصفور , ّٕ/ُشرح التسهيل , َِ
 .ٖٓ/ُ, اؽبمع ْٕٔاالرتشاؼ ص 

, ّٕ/ُرح التسهيل ش, ْْٕ/ِ, شرح اعبمل البن عصفور َّينظر: أسرار العربية ص  (ّ)
 : .ْٔ/ُ, اؽبمع ْٔ/ُتصريح ال
 اؼبراجع السابقة. (ْ)
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فيها, كاإلعرابي زيادةه, كال حاجةى للزيادًة لغر فائدةو 
(ُ). 

كيف َّظرم أفَّ ىذه العلةى ال تقلُّ أمهيَّةن عن علًة االفتقاًر؛ كذلك الطّْراًدىا, يف 
, كمل ييستثنى من األظباًء إال ما شابوى اغبرؼى فنخذى حكمىو األظباء, كاألفعاؿ, كاغبركؼ

كىو البناءي, ككذلك مل ييستثنى من األفعاًؿ إال اؼبضارع, كذاؾ ؼبشأًّتو االسمى, فنخذى 
 حكمىو كىو اإلعراب. 

كاعرتض أبو حيافى عل  ىذه العلة, بنفَّ بعضى اغبركًؼ ؽبا معافو كثرةو, كمع ذلك  
دي كثرنا من اغبركًؼ يكوف ؼبعافو ـبتلفةو ييفهىم منو  : »مبنيةّّ, إذ يقوؿفاغبركؼي كلُّها  فإََّّا قبًى

ًن منها حالةى الرتكيًب, كذلك كبو )ًمن(, فإَّنا تكوف البتداًء الغايًة, كللتبعيًض,  كلُّ مع
 .(ِ)«كللتبينًي, عند من يرل ذلك, كمل ييعرٍب شيءه منها

اض بنفَّ ىذه اؼبعاين اليت تن ي للحرؼ ىي كأجاب َّاظري اعبيًش عل  ىذا االعرت  
مدلوؿي اغبرًؼ كمعناه, فليس ىناؾ أمره زائده عل  اؼبعً, ُيتاجي اغبرؼي بسبًبو إَل 

يف َّفًسها, كػ)زيدو( الداؿّْ عل  ين ؽبا معا اإلعراب, خبالًؼ اإلعراًب لألظباء, فإفَّ 
تاجي بسبًبها  , كؽبا كذلك معافو أيخري زائدةه ُيي إَل اإلعراًب, كالفاعليًة, كاؼبفعوليًة, إَّسافو

  .(ّ)كاإلضافةً 
, يظهر يل أفَّ الصوابى  كبعد  مناقشًة ما كرد يف ىذه اؼبسنلة من أقواؿو كاعتالالتو

ما اعتلَّ بو الرماين كاعبمهور, كأََّّو ال كجوى العرتاًض أيب حياف عل  اعتالًؿ اعبمهور؛ 
  مهور, عل  النَّحو الذم تقدَّـ.كذلك ًلما أجابى بًو َّاظري اعبيًش عن اعب

 

  

 

                                                           

, شرح ّّ/ُ, شرح التسهيل ِٓ, أسرار العربية ص ٕٕينظر: اإليضاح يف علل النحو ص  (ُ)
 .ِِٖ/ُ, سبهيد القواعد ُٔ/ُالكافية 

 .ُُِ/ُالتذييل كالتكميل  (ِ)
 .َِّينظر: سبهيد القواعد ص  (ّ)
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  ثانيثانياملبحث الاملبحث ال::  

 علُة حرفيِة )ُربَّ(

 نص المسألة: 
؛ ألفَّ )كىٍم( للعد»قاؿ الرماين:  ( حرؼه ًد, كمعناىا يف َّفًسها, ك)كىٍم( اسمه, ك)ريبَّ

 حى أٍف تكوفى فاعلةن, كمفعولةن, كظرفنا, كمبتدأةن لًييخبػىرى عنها.كلذلك صل
ا تقليلي عددو, معناىا فيما اتَّصلىت بو, كدليلي كمل جييز مث (؛ ألَّنَّ لي ذلك يف )ريبَّ

 .(ُ)«ذلك قوؿي العرًب: كم رجلو أفضلي منك, كال جيوزي عندىم: ريبَّ رجيلو أفضلى منك
 اعتالل الرماني:

, كليست اظبنا, كاعتلَّ غبرفيًَّتها بعلَّتني: ( حرؼه  ذىب الرماين إَل أفَّ )ريبَّ
َل: عدـي صالحيًَّتها لعالماًت األظباء, كبو: الفاعليًة, كاؼبفعوليًة, كالظرفيًة, العلة األك 

 كاالبتداًء.
 كالعلة الثاَّية: أفَّ معناىا يف يرًىا, كسائًر اغبركؼ.

( ىو التقليلي.  كيرل الرماين بنفَّ معً )ريبَّ
 المناقشة والموازنة:

( كمعنا ا حرؼه يفيدي ربدَّث الرماين يف ىذه اؼبسنلة عن )ريبَّ ىا, كذىب إَل أَّنَّ
التقليلى, خالؼى )كىٍم(, كاعتلَّ بالعلتني السابقتني, كمها: أفَّ )كىٍم( معناىا يف َّفًسها, 
( معناىا يف يرىا, كأفَّ )كىٍم( يصليح ؾبيؤىا فاعلةن, كمفعولةن, كظرفنا, كمبتدأن,  ك)ريبَّ

( ال تصلح أٍف ذبيءى عل  ىذه اؼبعاين, فدؿَّ  ذلك عل  اظبيًة )كىٍم(, كحرفيًة ك)ريبَّ
.)  )ريبَّ

( ىو التقليله, عل  عكًس )كىٍم(, بدليل  كذىب الرماين كذلك إَل أفَّ معً )ريبَّ
: ريبَّ رجلو أفضلى منك.  قوؽًبم: كم رجلو أفضلى منك, يف حني ال جيوزي

                                                           

 .ُٕٗٓلدمرم ص شرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل ا (ُ)
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( ىو مذىبي البصريني كما ذىب إليو الرماين من حرفيًة )ريبَّ
 , حيث ذىبوا إَل(ُ)

, كاعتلُّوا بالًعلًل اليت اعتلَّ ّٔا الرماين, قاؿ سيبويو ( حرؼي جرٍّ كاعلم أفَّ : »أفَّ )ريبَّ
(؛ ألفَّ اؼبعً كاحده, إالَّ أفَّ )كىٍم( اسمه,  )كىٍم( يف اػبرًب ال تعملي إالَّ فيما تعملي فيو )ريبَّ

, دبنزلًة )ًمن(, كالدَّليل عليو أفَّ العربى ت ( يري اسمو قوؿ: كىٍم رجيلو أفضلى منك, ك)ريبَّ
 .(ِ)«ذبعليو خربى )كىٍم(, أخربىَّاهي يوَّسي عن أيب عمروك

( بعدـً اإلخباًر عنها, خالؼ )كىٍم(, فدؿَّ ذلك عل   فسيبويو اعتلَّ غبرفيَّة )ريبَّ
(, كاظبيًة )كىٍم(.  حرفيًَّة )ريبَّ

( بعلَّتني:   أمَّا اؼبربدي فاعتلَّ غبرفيًة )ريبَّ
 ناعي ؾبيًئها فاعلةن, أك مفعولةن, ككذلك عدـي اإلخباًر عنها.إحدامها: امت

  كالعلة األخرل: امتناعي دخوًؿ حرًؼ اعبرّْ عليها.
ا : »قاؿ اؼبربدي  : ريبَّ رجلو أفضلى منك, فال يكوفي لو اػبربي؛ ألَّنَّ ( إذا قلتى فنمَّا )ريبَّ

, ك)كىٍم( ال تكوفي إالَّ اظبنا, أالى ترل أفَّ حرك  ؼى اػبفًض تدخل عليها, حرؼي خفضو
ا تكوف فاعلةن, كمفعولةن, تقوؿ: كم رجلو ضربىك, فهي ىاىنا فاعلةه, فإذا قلت: كم  كأَّنَّ
ا  رجلو قد رأيتى فهي مفعولةه, ككذلك لو قلت: كم رجلو رأيتو, لكاَّت مرفوعةن؛ ألَّنَّ

«هي ابتداءه؛ ًلشغًلك الفعلى عنها, ككذلك تقوؿ: إَل كم رجلو قد ذىبتى فلىٍم أرى 
(ّ). 

, كىي: عدـي اإلخباًر عنها, كامتناعي دخوًؿ  كاعتلَّ ابني السراًج غبرفيًَّتها بثالًث عللو
كال جيوزي أٍف : »حرًؼ اعبرّْ عليها, كالعلة الثالثة: عدـي معاقبًة الفعًل ؽبا, حيث قاؿ

( كما جعلتىو خربن  : ريبَّ رجلو أفضلى منك, ال جيوزي أٍف ذبعلىو خربنا لػ)ريبَّ ا لػ)كىٍم(, تقوؿى
 , , كليست باسمو كػ)كىٍم(: أفَّ )كىٍم( يدخلي عليها حرؼي اعبرّْ ( حرؼه ي أفَّ )ريبَّ كفبَّا يتبنيَّ
, كال تولًيها  , كإََّّك تيويل )كىٍم( األفعاؿى (, تقوؿ: ًبكىٍم رجلو مررتى كال يدخلي عل  )ريبَّ

                                                           

, شرح َٔ, اعبمل ص ُْٔ/ُ, األصوؿ ٕٓ/ّ, اؼبقتضب ُُٔ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
, شرح ّّٔ/ُ, اللباب ُّٗ, اإلَّصاؼ ص ُِٓ, اإليضاح العضدم ص ْْٗ/ِالسرايف 
 .ُّٗ/ِ, اؼبغين ّْٖ, اعبً ص ُّٕٕ, االرتشاؼ ص ِٔ/ٖاؼبفصل 

 .ُُٔ/ِالكتاب  (ِ)
 .ٕٓ/ّاؼبقتضب  (ّ)
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)   .(ُ)«)ريبَّ
ذيًكر, كىي: أفَّ ما بعدىا ؾبركره كًمن البصريني مىن أضاؼ علالن أخرل, سيول ما 

ا تتعلَّق دائمنا بفعلو  , كأَّنَّ ا حرؼى جرٍّ ا, كال معً لإلضافًة فيها, فتعنيَّ كوَّني أبدن
, كىذا (ِ)

ا مبنيَّةه ًمن ير عارضو عرضى لبنائًها, كلو كاَّت اظبنا لكاَّت  , كأَّنَّ حكمي حرًؼ اعبرّْ
 .(ّ)معربةن 

: فيصبحي ؾبموعي ما اعتلَّ بو البصر   يوف سبعى ًعللو
 العلة األكَل: أفَّ معناىا يف يرىا, كسائًر اغبركًؼ. 

ا ال تصلح أٍف ذبيءى فاعلةن, أك مفعولةن, أك ظرفنا, أك مبتدأن.   كالعلة الثاَّية: أَّنَّ
ا حرؼى  ا, كال معً لإلضافة فيها, فتعنيَّ كوَّني كالعلة الثالثة: أفَّ ما بعدىا ؾبركره أبدن

 .  جرٍّ
. كالعلة ال , كىذا حكمي حرًؼ اعبرّْ ا تتعلَّق دائمنا بفعلو  رابعة: أَّنَّ

 كالعلة اػبامسة: عدـي دخوًؿ حرًؼ اعبرّْ عليها, خالؼى )كم(. 
كالعلة السادسة: أَّنا تيوًصلي معً الفعًل إَل ما بعدىا إيصاؿى يرًىا من حركًؼ 

( أكصلىٍت معً  , كبو: ريبَّ رجلو عاملو أدركت, فػ)ريبَّ اإلدراًؾ إَل الرجًل كما اعبرّْ
يركًر إَل )زيدو( يف: مررتي بزيدو.

 أكصلىت الباءي معً اؼب
ا مبنيةه من يًر عارضو عرضى لبناًئها, كلو كاَّت اظبنا لكاَّت  كالعلة السابعة: أَّنَّ

  معربةن.
 ,(ْ)كذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفيني, كاألخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش يف أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد قولىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

                                                           

 .ُْٔ/ُؿ األصو  (ُ)
 .ّّٔ/ُينظر: اللباب  (ِ)
 . ِٕ/ٖينظر: شرح اؼبفصل  (ّ)
, ُّٗ, اإلَّصاؼ ص ُْٖ/ُينظر رأم كاعتالالت الكوفيني كاألخفش يف: األصوؿ  (ْ)

, شرح ُٕٓ/ّ, شرح التسهيل ِٕ, أمايل السهيلي ص ِٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ّّٔ/ُاللباب 
 .ُّٗ/ِ, اؼبغين ّْٗ ص , اعبًُّٕٕ, االرتشاؼ صَٖٔ, البسيط صِٖٖ/ْالكافية 
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( اسػػػػػػمه, ال (ْ), كالػػػػػػدماميين(ّ)ضػػػػػػي, كالرَّ (ِ), كالسػػػػػػهيلي(ُ)كابػػػػػػًن ال ػػػػػػراكة  , إَل أفَّ )ريبَّ
, كاعتلَّ الكوفيوف كمىن كافقهم بالعلل التالية:   حرؼه

بػىري عنها, كما يف قوؿ الشاعر:   العلة األكَل: أََّّو خيي
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ملٍى   ًإٍف يػىٍقتػيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ قػىتػٍ

 

ػػٍن عىػػارنا عىلىيػػكى كىريبَّ قػىٍتػػلو عىػػاري   يىكي
(ٓ) 

 

 ر( يىدؿُّ عل  أََّّو خربه عنها.فرٍفعي )عا
, فرٍفعي )ظريف( يدؿُّ عل  (ٔ)كًمن ذلك أيضنا: قوؿي بعض العرب: ريبَّ رجلو ظريفه 

بػىري عنها, فدؿَّ ذلك عل  اظبيتها.  عل  أََّّو خربه عنها, كاغبركؼي ال خيي
 ) كالعلة الثاَّية: القياسي عل  َّقيضتها )كم(, ألفَّ )كم( للعدًد كالتكثًر, ك)ريبَّ

عدًد كالتقليًل, ك)كم( اسمه, فما يقابليها ينبغي أٍف يكوفى اظبنا مثلىهالل
(ٕ). 

ا ال تقعي إال يف صدر الكالـ, كحركؼي اعبرّْ ال تقعي يف صدر  كالعلة الثالثة: أَّنَّ
ا راب ةه بني األظباًء كاألفعاؿً  ا تقعي متوس ةن؛ ألَّنَّ الكالـ, كإَّنَّ
(ٖ). 

ا ال تعملي  إال يف َّكرةو, كحركؼي اعبرّْ تعملي يف النكرة كاؼبعرفة كالعلة الرابعة: أَّنَّ
(ٗ). 

ا ال تعملي إال يف َّكرةو موصوفة, كحركؼي اعبرّْ تعملي يف َّكرةو  كالعلة اػبامسة: أَّنَّ
                                                           

, ُّٕٕ, االرتشاؼ َٖٔ, البسيط ص ِٕينظر رأم ابن ال راكة يف: أمايل السهيلي ص  (ُ)
 . ّْٗاعبً ص 

 . ِٕينظر: أمايل السهيلي ص  (ِ)
 .َِٗ/ْينظر: شرح الكافية  (ّ)
 .ِِٕ/ُينظر: حاشية الدماميين  (ْ)
 .ٕٔٓ/ٗاػبزاَّة يف  لثابت بن ق نة, البيت من الكامل (ٓ)

, شرح الكافية ُٕٓ/ّ, شرح التسهيل ّْٔ/ُ, اللباب ٔٔ/ّكىو من شواىد: اؼبقتضب 
 .ُّٗ/ِ, اؼبغين ّْٗ, اعبً ص ِِٗ/ْ

 : .ِٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ُْٖ/ُينظر: األصوؿ  (ٔ)
 .َِٗ/ْ, شرح الكافية ّْٔ/ُ, اللباب ُّٗينظر: اإلَّصاؼ ص  (ٕ)
 .ُّٗينظر: اإلَّصاؼ ص  (ٖ)
 .لسابقاؼبرجع اينظر:  (ٗ)



 الباب الثالث: العلل الهحوية يف احلروف التعليل الهحوي عهد الرماني
 

  
 

355 

 .(ُ)موصوفة, كيًر موصوفة
يو, كلو كاَّت حرفنا عباز  كالعلة السادسة: أََّّو ال ُيوزي إظهاري الفعًل الذم تيعدّْ

 .(ِ)ا يف سائر حركًؼ اعبرّْ إظهاريه, كم
, قاؿ تعاَل:  (: ريبى , فيقاؿ يف )ريبَّ   يم ىم ّٰٱكالعلة السابعة: أََّّو يدخليها اغبذؼي

 ِّ ىن من خن حن جن
ا ليست حبرؼو (ّ)  .(ْ), فدؿَّ ذلك عل  أَّنَّ

( للحركًؼ يف ىذه األشياء, دليله  كيرل الكوفيوف كمىن كافقهم بنفَّ ـبالفةى )ريبَّ
 حرفيتها. عل  اظبيتها, كعدـً 

( ؾبركره  ( مبتدأه, ك)رجلو قاؿ ابني ال راكة يف قوؽبم: ريبَّ رجلو لقيتيو: إفَّ )ريبَّ
(, كقاسىو عل : كم رجلو لقيتيو باإلضافة, ك)لقيتيو( خربه عن اؼببتدأ )ريبَّ
(ٓ) . 

 ,) كقد أجاب السهيلي عن اعتالؿ البصريني بعدـً دخوًؿ حرؼ اعبرّْ عل  )ريبَّ
: )قىلَّ(, ك)أىقىلَّ(, كبو: قلَّ رجله يقوؿي ذلك, كحركؼي اعبرّْ ال تدخل يف بتضمًُّنها معً

) ىذا اؼبقاـ, فامتنع ؽبذه العلًة أٍف يدخلى حرؼي اعبرّْ عل  )ريبَّ
(ٔ).  

كيٍقوىل عندم مذىبي الكوفيني كاألخفش, أعين  : »كيف شرح الكافية قاؿ الرضي
( مضاؼه إَل النكرةً  ا اظبنا؛ فػ)ريبَّ , يف أصل الوضع: قليله ًمن كوَّنى , فمعً: ريبَّ رجلو

ا, عل  أََّّو  : كثره ًمن ىذا اعبنس, كإعرابيو رفعه أبدن ىذا اعبنس, كما أفَّ معً كم رجلو
 .(ٕ)«مبتدأه ال خربى لو

(, قياسنا عل  َّقيضًتها )كم(, إال  فالرضيُّ موافقه للكوفيني كاألخفش يف اظبيًة )ريبَّ
 باًر عنها, فرل برأًم البصريني يف عدـً اإلخباًر عنها.أََّّو خالفهم يف اإلخ

                                                           

 .ُّٗينظر: اإلَّصاؼ ص  (ُ)
 اؼبرجع السابق. (ِ)
 .ِسورة اغبجر اآلية  (ّ)
 .ُّٗينظر: اإلَّصاؼ ص  (ْ)
 . َٖٔينظر قوؿ ابن ال راكة يف: البسيط ص  (ٓ)
 .ِٕينظر: أمايل السهيلي ص  (ٔ)
 .َِٗ/ْشرح الكافية  (ٕ)
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( دكف موًجبو لو, ال ينفي أمَّا الدماميين فرل  أفَّ احتجاجى البصريني ببناًء )ريبَّ
اظبيتىها؛ كذلك ألََّّو ميكن أٍف يكوفى سببي بناًئها ما قيل يف )كم( من تضمًُّنها معً 

أك مشأًّتها اغبرؼى كضعنا يف بعض لغاًِتا, كىو  اإلَّشاًء الذم حقَّو أٍف يؤدَّل باغبرؼ,
 .(ُ)زبفيفي الباء, كضبلي التشديًد عليو طردنا للباب

(, ليس  جَّةن حبكرأل البصريوف أفَّ ما اعتلَّ بو الكوفيوف كاألخفشي للقوؿ باظبية )ريبَّ
في ؽبم فيما ذىبوا إليو؛ ألَّو ميكن اعبوابي عنها دبا يدحضي تلك االعتالالت, كييضعً 

التعويلى عليها, كًمن ىذه األجوبة اليت أجاب ّٔا البصريوف عل  اعتالالت الكوفيني ما 
 يلي: 

:  اعبواب عل  االحتجاج باإلخبار عنها: أوالا
( ليس ؽبا معً  ؛ ألفَّ )ريبَّ ( يري مستقيمو حيث يرل البصريوف أفَّ اإلخبارى عن )ريبَّ

( يف يف َّفًسها حَّت يصحَّ َّسبةي اػبرًب إليها,  كلذلك تكوف الصفةي تابعةن ّٓركًر )ريبَّ
( متَّحدةي اؼبعً, فعيًلم بذلك أفَّ اػبربى ليس عن  التذكر كالتنَّيث, كاإلفراد كاعبمع, ك)ريبَّ

 .)  )ريبَّ
, كالتقدير: ريبَّ  كأمَّا قوؿي الشاعر: ريبَّ قتلو عارو, فالصحيحي أََّّو خربه ؼببتدأو ؿبذكؼو

قتلو ىو عاره 
ال يكوف إالَّ عل  ذلك, فهذا إَّشادي بعًضهم, كبعضيهم : »اؼبربد, قاؿ (ِ)

 .(ّ)«ينشديه: كبعضي قتلو عاري 
, برفع )ظريف( عل  أََّّو خربه  كأمَّا احتجاجيهم بقوًؿ بعًض العرب: ريبَّ رجلو ظريفه

(, فقد ردَّه ابني السراًج بنََّّو إَّنا جييءي عل  الغلًط كالتشبيًو بػ)كم(, كاألصلي  فيها  لػ)ريبَّ
)  .(ْ)جرُّىا َّعتنا لػ)رجلو

( عل  َّقيضًتها )كم(: ثانياا:  اعبوابي عل  قياس )ريبَّ
                                                           

 .ِِٕ/ُشرح الدماميين عل  اؼبغين  (ُ)
, اؼبغين ّْٗ, اعبً ص ُٕٓ/ّ, شرح التسهيل ّْٔ/ُاللباب  ,ٔٔ/ّينظر: اؼبقتضب  (ِ)

ِ/َِّ. 
 .ٔٔ/ّاؼبقتضب  (ّ)
 .ُْٖ/ُاألصوؿ  (ْ)
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( عل  )كم( ال يصحُّ؛ كذلك ألمرينيرل البصريوف  أفَّ قياسى الكوفيني )ريبَّ
(ُ): 

ا يف  أحدمها: أفَّ االظبيةى ال تثبتي باإلغباؽ يف اؼبعً, فال ييقاؿ: إفَّ )ًمن( اسمه؛ ألَّنَّ
التبعيض, ككذلك )ما(, ال ييقاؿ: ىي اسمه؛ ألفَّ معناىا النَّفي, معً 

 فاالظبيةي تيعرىؼ ًمن أمرو آخر.
, كلو  ربى عنها, كتدخلي عليها حركؼي اعبرّْ كاآلخر: أفَّ )كم( اسمه لعددو, كلذلك خيي
( ليست  , ك)ريبَّ جيًعل مكاَّنا عدده كبره أيً عنها, كبو: ألًف رجلو

يل, كالتقليلي كالنفي, كلذلك استعملوا )أقلَّ( دبعً للعدد, كإَّنا للتقل
 النفي, كقوؽبم: أقلُّ رجلو يقوؿي ذاؾ إالَّ زيدو, أم: ما رجله.

كيرل كلّّ ًمن ابًن مالك, كابًن أيب الربيع بنفَّ القياسى يف )كم( أٍف تكوف حرفنا؛ 
ا دالةه عل  معً يف يرىا, إال أفَّ العربى حكمىٍت ؽبا بنحك اـً األظباء, فندخلوا ألَّنَّ

( عل  ما يقتضي  , كأخربكا عنها, فخرجىٍت عن قياًسها, كتركىٍت )ريبَّ عليها حرؼى اعبرّْ
 . (ِ)القياس فيها
( ال تقع إالَّ يف صدًر الكالـ: ثالثاا:  اعبوابي عل  أفَّ )ريبَّ

حيث أجاب البصريوف عل  ذلك بنفَّ معناىا التقليلي, كتقليلي الشيًء ييقارب  
يىو, فنشبهٍت حرؼى النفي, كحرؼي النَّفًي لو صدري الكالـَّف

(ّ). 
( ال تعملي إال يف َّكرةو: رابعاا:  اعبوابي عل  أفَّ )ريبَّ

ا لىمَّا كاَّت تدؿُّ عل  التقليل, كالنكرةي تدؿُّ عل  التكثر,  كأجابوا عن ذلك بنَّنَّ
 .(ْ)كجب أٍف زبتصَّ بالنكرة, ليصحَّ فيها التقليل

ا ال تعمل إال يف َّكرةو موصوفةو:اعب خامساا:  وابي عل  أَّنَّ
                                                           

 .ّٓٔ/ُ, اللباب َِّينظر: اإلَّصاؼ ص  (ُ)
 .ُٖٔ, البسيط ص ُٕٓ/ّينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 . ِٖ/ٖ, شرح اؼبفصل َِّ, اإلَّصاؼ ص ُْٕ/ُينظر: األصوؿ  (ّ)
, شرح اؼبفصل ُِّ, اإلَّصاؼ ص ِِٔ, أسرار العربية ص ُْٕ/ُينظر: األصوؿ  (ْ)

ٖ/ِٕ. 
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كذلك للتَّعويض عن حذًؼ الفعًل الذم تتعلَّق بو, كقد يظهري ذلك الفعل يف 
 . (ُ)ضركرة الشعر
يو: سادساا:  اعبوابي عل  أََّّو ال جيوزي إظهاري الفعل الذم تعدّْ

ا فعلوا ذلك إجيازنا كاختصارنا, لداللًة اغباًؿ عليو, كما  إذا قلت: ريبَّ رجلو يعلمي, إَّنَّ
, فحيًذؼ لداللًة اغباًؿ عليو , أٍك لقيتي فالتقديري فيو: ريبَّ رجلو يعلمي أدركتي
(ِ). 

 اعبوابي عل  دخوًؿ اغبذًؼ عليها, كاغبذؼي ال يدخلي عل  اغبرؼ: سابُعا:
أجاب البصريوف بنفَّ ذلك يري مسلَّمو بو, فإََّّو قد جاء اغبذؼي يف اغبرؼ, كبو: 

فَّ( اؼبشدَّدة, جيوز زبفيفيها كىي حرؼ, كيف حكاية ثعلب كىو من أئمًة الكوفيني ما )إ
(: سىٍف أفعلي, كسىٍو أفعلي, فحيًذفت الواكي  يدحض احتجاجىهم, حيث حكى  يف )سوؼى

نىع حذؼي حرؼو كاحدو؟ كالفاءي, كإذا أيًجيز حذؼي حرفني, فكيف ميي
(ّ). 

من أقواؿو كاعتالالت, يظهري يل أفَّ الراجحى ىو مناقشًة ما كرد يف ىذه اؼبسنلة كبعد 
, كليس اظبنا؛ كذلك  ( حرؼي جرٍّ ما ذىب إليو البصريوف, ككافقهم الرماين, كىو أفَّ )ريبَّ
للعل اليت اعتلوا ّٔا, كأفَّ ما ذىب إليو الكوفيوف كاألخفشي كمىن كافقهم رأمه مرجوحه, 

  ليها.كذلك إلمكاَّية توجيًو اعتالالًِتم, كالردّْ ع
  

                                                           

 .ُِّ, اإلَّصاؼ ص ِِٔينظر: أسرار العربية ص  (ُ)
 ,ُِّ, اإلَّصاؼ ص ِِٔ, أسرار العربية ص ُْٕ/ُينظر: األصوؿ  (ِ)
 .ُِّينظر: اإلَّصاؼ ص  (ّ)
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  لثلثاملبحث الثااملبحث الثا::  

 يف األمساء علة امتهاع عنل )إِى( املخففة, ووجوب عنل )أِى( املخففة

 نص المسألة:
 كقاؿ األعش :: »قاؿ الرماين

ػػػػػوا ًسػػػػػييوًؼ اؽٍبًٍنػػػػػًد قىػػػػػٍد عىًلمي يىػػػػةو كى  يف ًفتػٍ
 

ػػػلُّ مىػػػٍن ُيىٍفىػػػ  كيػىٍنتىعًػػػلٍ   الًػػػكه كي أىٍف ىى
(ُ) 

 

جرًم عل  ما يقتضيو حاؽبيا من لزـك معً اؼبصدًر, كليس  ففي )أىٍف( ضمري اؽباًء, لًت
ا إذا خهفّْفىت أيخرًجٍت إَل أٍف تصرى حرفنا من حركًؼ  كذلك )ًإٍف( اؼبخفَّفة؛ ألَّنَّ
االبتداء, فلم جيٍب ؽبا أٍف تعملى يف ميظهىرو, كال ميضمىرو, كليس كذلك )أٍف(؛ ًلما يلحقيها 

العمًل رأسنا, حَّت ال تعملي يف ميظهرو, كال  من االختالًؿ يف معً اؼبصدًر برتؾً 
 .(ِ)«ميضمىرو 

فحاؿي )ًإٍف( إذا خيفّْفىٍت يقتًضي أٍف ذبرمى ؾبرىل أخًتها, : »كقاؿ يف موضعو آخر
كىي الـي االبتداًء, فال تعملي يف اللَّفًظ, كال التقديًر, كليس لػ)أٍف( بالفتًح, ما زبرجي إليو 

يف أََّّو حرؼه من حركًؼ االبتداء, فلىزًمها العملي يف اللفًظ فبَّا يقتضي أٍف ذبرمى ؾبراه 
  .(ّ)«كالتقدير؛ لًلزكـً معً اؼبصدًر, ككاف ىذا أحقَّ ّٔا عل  حسب مقتض  حاؽًبا

 اعتالل الرماني: 
امتناع إعماؿ )ًإٍف( اؼبخفَّفًة, ككجوًب إعماًؿ )أىٍف( اؼبخفَّفًة, كاعتلَّ يرل الرماين 
ًإٍف( اؼبخفَّفًة بعلة القياس, كذلك أفَّ )إٍف( إذا خيفّْفٍت خرجىٍت من المتناًع إعماًؿ )

, حيث صارت حرؼى ابتداءو, يكوف االسمي بعدىا مبتدأن,  مقتضاىا إَل مقتضن  آخرى
كالقياسي يف حركًؼ االبتداًء أالَّ تعملى, لزكاًؿ اختصاًصها, ثَّ قاسها الرماين يف امتناًع 

                                                           

 .َِٖ, اؼبعلقات ص ْٓالبيت من البسيط, ينظر: الديواف ص ( ُ)
, اإلَّصاؼ ص ْٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ٗ/ّ, اؼبقتضب ُْٔ/ّد: الكتاب كىو من شواى

 .َْٔ/ٓ, اػبزاَّة ّٗٔ/ْ, شرح الكافية ُٕٔ
 .ُْٖٗشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمرم ص  (ِ)
 .ّْٓ-ّْْشرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آؿ موس  ص  (ّ)
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( االبتد  اًء, ألفَّ )الـى( االبتداًء ال تعمل.العمًل عل  )الـً
يف الظاىر, أك الضمر, فإٍف مل  يف حني أفَّ )أىٍف( إذا خيفّْفٍت ال ييلغى  عمليها سواء ن
ا مل زبرج من  تعمل يف الظاىًر قيدّْرى اظبيها ضمرنا, كالعلةي يف كجوًب إعماؽًبا ىي أَّنَّ

 اؼبصدر, فإذا أيبً ل عمليها اختلَّ مقتضاىا, فال تصري حرؼى ابتداءو, بل تبق  عل  معً
 معناىا. 

 المناقشة والموازنة:
)إفَّ( ك)أفَّ( من اغبركًؼ الناسخًة اليت تدخلي عل  اعبملة اإلظبية, فتعملي يف اؼببتدأً 
, كيصر اظبنا ؽبا, كيبق  اػبربي مرفوعنا, عل  خالؼو يف رافًعو, كقد تقدَّـ الكالـ  النصبى

 .(ُ)عليو
حويوف لعمًل ىذه األحرًؼ يف األظباء باختصاصها, حيث اختصَّت كعلَّلى الن

بدخوؽبا عل  األظباء, فاستحقَّت العملى فيها, ث علَّلوا لعمًلها النصبى يف اظبها, كالرفعى 
كما تقدَّـ -دبشأًّتهما للفعل اؼباضي, كىذه اؼبشأّةي  -عل  رأم البصريني-يف خربىا 

ذكريىا
 اؼبعً, فًمن أكجًو الشَّبًو اللفظي: أفَّ ىذه األحرؼى تكوف يف اللَّفظ كيف -(ِ)

ا مبنيةه عل  الفتًح كالفعل اؼباضي, ككذلك  ثالثيةه, فهي عل  كزًف الفعًل اؼباضي, كأَّنَّ
ا تقتضي االسمى كما يقتضي الفعلي  دخوؿي َّوًف الوقاية عليها كما تدخلي عل  الفعل, كأَّنَّ

  االسمى.
, كمعً أمَّا الشَّبوي اؼبعنوم ف هو كجودي معً الفعًل فيها, فمعً )إفَّ( ك)أفَّ(: حقَّقتي
  )كنفَّ(: شبَّهت, كىكذا.

فَّفي بعضي ىذه األحرًؼ, فيؤثػّْري التخفيفي عل عملها, كحديثي الرماين يف  كقد خيي
ىذه اؼبسنلًة عن )إٍف( ك)أٍف( اؼبخفَّفتنًي, حيث ذىب إَل أََّّو ميتًنع عملي )إٍف( اؼبخفَّفًة 
من الثقيلة يف األظباء, سواءن كاف يف الظاىًر أك الضمًر, كاعتلَّ الرماين المتناع عمًلها 
, حيث  بعلًة القياس, كذلك أفَّ )إٍف( إذا خيفّْفىٍت خرجىٍت ًمن مقتضاىا إَل مقتضن  آخرى

                                                           

 .ْٕ علة عمل )إفَّ( كأخواِتا الرفع يف اػبرب صم لب : ينظر (ُ)
 .ٕٕ ينظر: ص (ِ)
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 صارت حرؼى ابتداءو, يكوف االسمي بعدىىا مبتدأن, كالقياسي يف حركًؼ االبتداء أالَّ تعملى,
( االبتداء, ألفَّ )الـى(  لزكاًؿ اختصاًصها, ث قاسها الرماين يف امتناًع العمًل عل  )الـً

 االبتداًء ال تعمل.
, حيث ذىبوا إَل امتناًع (ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين موافقه ؼبذىب الكوفيني

 عمل )إٍف( اؼبخفَّفًة, كاعتلَّ الكوفيوف المتناًع عملها بالًعلًل التالية:
ا أشبهىٍت الفعلى اؼباضي يف اللَّفًظ, ال علة األكَل: أفَّ )إفَّ( اؼبشدَّدةى إَّنا عًملىٍت ألَّنَّ

ا مبنيةه عل  الفتًح كما أََّّو  , كأَّنَّ ا عل  ثالثًة أحرؼو كما أََّّو عل  ثالثًة أحرؼو كذلك أَّنَّ
 .(ِ)مبينّّ عل  الفتح, فإذا خيفّْفىٍت زاؿى شبهيها بو, فوجبى أٍف يب يلى عمليها

كالعلة الثاَّية: أفَّ )إفَّ( اؼبشدَّدةى من عوامًل األظباًء, ك)إٍف( اؼبخفَّفًة من عوامل 
األفعاؿ, فينبغي أالَّ تعملى اؼبخفَّفةي يف األظباء, كما ال تعملي اؼبشدَّدةي يف األفعاؿ, ألفَّ 

 .(ّ)عاؿعواًملى األفعاًؿ ال تعملي يف األظباًء, كعواملي األظباًء ال تعملي يف األف
أمَّا العلة الثالثة: فهي عل  النَّحو الذم اعتلَّ بو الرماين كىي أفَّ )إٍف( اؼبخفَّفةى 
صارت حرؼى ابتداءو, كدخلىٍت عل  االسًم كالفعل, فزاؿ اختصاصيها باألظباء, كالقياسي 
ا فيها أالَّ تعملى لزكاؿ اختصاًصها, كذلك ألفَّ اغبركؼى ال تعمل إالَّ إذا اختصَّت إمَّ 

, أمَّا يري اؼبختصًَّة فال عملى ؽبا, يف أمٍّ منهما بنظباء, كإمَّا بنفعاؿو
(ْ) . 

ىذه أبرزي العلًل اليت اعتلَّ ّٔا الكوفيوف كالرماين, كاليت يركف دبوجًبها امتناعى عمًل 
)إٍف( اؼبخفَّفًة كجوبنا, كصحَّحى مذىبىهم الزبيدم صاحب ائتالًؼ النُّصرة, كاستشعرى من  

                                                           

, شرح ّْ/ِ, شرح التسهيل ُِٖ, التبيني ُْٔينظر رأم الكوفيني يف: اإلَّصاؼ ص  (ُ)
, اؽبمع ِّٖ/ُ, اؼبساعد ُٗٔ, ائتالؼ النصرة ص ُُِٕ, االرتشاؼ ص ّٔٔ/ْالكافية 

ُ/ّْٓ. 
, ْٗٔ/ِ, شرح السرايف ِّٓ/ُ, األصوؿ ّٖٓ/ِينظر اعتالؿ اؼباَّعني يف: اؼبقتضب  (ِ)

 .ُٗٔ, ائتالؼ النصرة ص ُٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ُِٖ, التبيني ُْٔاإلَّصاؼ ص 
 .َُٕ, ائتالؼ النصرة ص ُِٖ, التبيني ُْٔينظر: اإلَّصاؼ ص  (ّ)
, اؼبساعد ّٓٔ/ْ, شرح الكافية ّّ/ِ, شرح التسهيل َُٖينظر: رصف اؼبباين ص  (ْ)

ُ/ِّٔ. 
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كاألصحُّ عندم مذىبي الكوفيني, : »اعبمهوًر ترجيحى ىذا اؼبذىب, حيث قاؿ كالـً 
 .(ُ)«ككالـي اعبماىًر ييشًعري برتجيًحو

: إٍف (ِ)أمَّا البصريوف فذىبوا إَل أفَّ )إٍف( اؼبخفَّفةى جيوز إعماؽبيا , فيجوزي أٍف يقاؿى
ا من لقه, كاعتلُّوا عبواًز إعماؽًبا بالعلًل التالية:  زيدن

 زت رت يب ىب نب ّٰٱ, كًمن ذلك قولو تعاَل: (ّ)لة األكَل: علةي ظباعالع
((ْ) ِّمت , يف قراءة مىن قرأى بتخفيًف النُّوًف, كٍَّصًب )كيالِّ

(ٓ) . 
ثنا مىن ًَّثقي بو, أََّّو ظبعى من الع: »كًمن السماًع ما حكاه سيبويو, حيث قاؿ رًب حدَّ

 .(ٔ)«مىن يقوؿ: إٍف عمرنا ؼبن لقه 
علًل البصريني, كىي اليت اعتلَّ ّٔا كلّّ ًمن: ابًن يعيش, كابًن  كىذه العلةي أبرزي 

  .(ٕ)مالك, كابًن عصفور, كالرضي, كأيب حياف, كاؼبرادم, كابًن ىشاـ
, كذلك أفَّ )إٍف( مشبَّهةه بالفعل, كشبهيها بو ليس يف  كالعلة الثاَّية: علةي قياسو

ا يف تنكيد اؼبعً كذلك, فإذا خي  فّْفىٍت صارت دبنزلة فعلو حيًذؼى منو اللَّفًظ فقط, كإَّنَّ

                                                           

 .َُٕائتالؼ النصرة ص  (ُ)
, ْٗٔ/ِ, شرح السرايف ِّٓ/ُ, األصوؿ ّٖٓ/ِؼبقتضب , اَُْ/ِينظر: الكتاب  (ِ)

, شرح الكافية ّّ/ِ, شرح التسهيل ُٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ُِٖ, التبيني ُْٔاإلَّصاؼ ص 
 .ُٗٔائتالؼ النصرة ص  ُُِٕ, االرتشاؼ ص ّٓٔ/ْ

, شرح ُِٖ, التبيني ُْٔ, اإلَّصاؼ ص ْٗٔ/ِ, شرح السرايف َُْ/ِينظر: الكتاب  (ّ)
, اؼبغين ُُِٕ, االرتشاؼ ص ّٓٔ/ْ, شرح الكافية ّّ/ِشرح التسهيل , ُٕ/ٖاؼبفصل 

 : .ُٗٔ, ائتالؼ النصرة ص ُّٖ/ُ
 .ُُُسورة ىود اآلية  (ْ)
كىي قراءة أيب بكر عن عاصم, كقرأ ابن كثر, كَّافع ّٔذه القراءة مع زبفيف )ؼبا(. ينظر:  (ٓ)

  .ِٔٔ/ٓالبحر احمليط , ّٕ/ٔ, التبياف ّٔٓ/ُ, الكشف َِٗ/ِ, النشر ّّٗالسبعة ص 
 .َُْ/ِالكتاب  (ٔ)
, شرح الكافية ّْٖ/ُشرح اعبمل , ّّ/ِشرح التسهيل , ُٕ/ٖينظر: شرح اؼبفصل  (ٕ)

 .ُّٖ/ُ, اؼبغين َِٖ, اعبً ص ُُِٕ, االرتشاؼ ص ّٓٔ/ْ
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بعضي حركًفو, كالفعلي يعمل ؿبذكفنا عمليو تامِّا؛ ألََّّو يعملي باؼبعً, كليس باللَّفظ, كبو: 
مل يكي زيده من لقنا, كيف اعتالؽبم ىذا ردّّ عل  اعتالًؿ الكوفيني كىو زكاؿي الشَّبًو بالفعل 

 .(ُ)اؼباضي
استصحاًب األصل, حيث إفَّ )إٍف( أصليها: )إفَّ( كىي  أمَّا العلة الثالثة: فهي عل 

عاملةه, فعًملىٍت ـبفَّفةن استصحابنا ألصًلها
(ِ). 

كردَّ البصريوف عل  زكاًؿ االختصاص, حيث تدخلي عل  األظباًء كاألفعاؿ, بنفَّ فبَّا  
, فتبق  يسوّْغي عملى )إٍف( ىو أفَّ تلك األفعاؿى اليت تدخل عليها جيوزي سقوطيها بعدىىا

ـبتصَّةن باألظباء, فيب لي بذلك االحتجاجي بزكاًؿ االختصاص
(ّ). 

م قد كفُّوا عمىلى )إفَّ( باتصاؽًبا بػ)ما( الزائدًة, لعلًَّة  كميكن أٍف يػيرىدَّ عل  البصريني بنَّنَّ
, كىي العلةي اليت اعتلَّ ّٔا الرماين كالكوفيوف, يف إب اًؿ عمىًل )إٍف( (ْ)زكاًؿ االختصاص

خفَّفًة, فالعلةي يف اؼبوضعنًي كاحدةه, فكما أفَّ ىذه العلةى أب لىت العملى يف اؼبتصلًة اؼب
  بػ)ما( الزائدًة, كذلك ينبغي أٍف يب يلى ّٔا العملي يف اؼبخفَّفًة.

كألزىـى النحويوف )الـى( االبتداًء يف )إٍف( اؼبخفَّفًة اؼبهملة؛ كذلك للتفريًق بينها كبني 
إٍف زيده لقائمه, فلو قيل: إٍف زيده قائمه, الحتملى أفَّ اؼبرادى: ما زيده قائمه,  و:)إٍف( النافيًة, كب

ـي لعدـً اإللباس أمَّا إذا أيعًملىٍت )إٍف( فال تلزميها الالَّ
(ٓ). 

ا إذا خيفّْفىٍت ال ييلغى  عمليها, فإٍف مل تعمل يف الظاىًر  أمَّا )أٍف( فرل الرماين أَّنَّ
 ذا جاء بعدىا اسمه مرفوعه أك فعله قيدّْر اظبيها ضمرنا, كما يف بيتعًملٍت يف الضمر, فإ

                                                           

, شرح ِْٖ, التبيني ُٓٔ, اإلَّصاؼ ص ْٗٔ/ِ, شرح السرايف ِّٓ/ُينظر: األصوؿ  (ُ)
 .ُٗٔالؼ النصرة ص , ائتُٕ/ٖاؼبفصل 

 .ْْٗ/ُ, شرح األمشوين ِّٔ/ُ, التصريح ّٔٔ/ُينظر: أكضح اؼبسالك  (ِ)
 .َُٖينظر: رصف اؼبباين ص  (ّ)
, شرح ُّٕ/ُ, التصريح ُِْٖ, االرتشاؼ ص ِّْ/ُينظر: شرح اعبمل البن عصفور  (ْ)

 .ّْْ/ُشرح األمشوين 
, شرح اعبمل البن ّْ/ِ, شرح التسهيل ُٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ِّٓ/ُينظر: األصوؿ  (ٓ)

 .ّٓٔ/ْ, شرح الكافية ّْٖ/ُعصفور 
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ا مل زبرج من مقتضاىا, فال تصري  األعش  السابق, كالعلةي يف كجوًب إعماؽًبا ىي أَّنَّ
 حرؼى ابتداءو, بل تبق  عل  معً اؼبصدر, فإذا أيبً ل عمليها اختلَّ معناىا.

, كعلتيهم يف كجوًب إعماؽًبا (ُ)كاعبمهورً  كما ذىب إليو الرماين ىو مذىبي سيبويوً 
ىو بقاءي اختصاًصها باالسم, كإذا جاء بعدىا الفعلي كجب تقديري اظًبها مضمرنا, كبو: 
ربقَّقتي أٍف سيقوـي زيده, التقدير: أََّّو سيقوـي زيده, كالدليلي عل  أََّّو ال يليها الفعلي: أََّّو 

لتنفيس, أك )قد( يف اإلجياب, كبو قولًو تعاَل: يلزـي الفصلي بينها كبني الفعًل حبرًؼ ا
ِّ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ

رًؼ َّفيو , كحب(ّ)ِّمك لك خك حك ّٰٱ, كقولو تعاَل: (ِ)
, إالَّ إذا كاف الفعلي يرى (ْ)ِّمه جه ين ىن من ّٰٱيف النفي, كبو قولو تعاَل: 

, كػ)عس (, ك)ليس(, فإََّّو ال ييفصىلي بينهما, كبو قولو تعاَل:   حج مث هت ّٰٱمتصرّْؼو
؛ كذلك (ٔ)ِّهن من خن حن جن مم ّٰٱ, كقولو تعاَل: (ٓ)ِّجخ  مح جح مج

 لشبًههما باألظباء, فكنََّّو مل يعقٍبها إالَّ االسمي.
كاشرتيًطى يف ضمر )أٍف( أٍف يكوف ؿبذكفنا, كال يظهري إال يف الضركرًة الشعرية
, كما (ٕ)

 كما يف قوؿ الشاعر: 
ػػػػػنىٍلًتيًن  ػػػػاًء سى قىػػػًك   فػىلىػػػػٍو أٍَّػػػػًك يف يىػػػػوـً الرَّخى ملٍى أىخٍبىػػػٍل كىأىٍَّػػػًت صىػػػًديقي طىالى

(ٖ) 
                                                           

, ُُْ, رصف اؼبباين ص ِّٖ/ُ, األصوؿ ُّٔ/ِ, اؼبقتضب ُّٔ/ّينظر: الكتاب  (ُ)
, شرح الكافية ّْٔ/ُ, شرح اعبمل البن عصفور َْ/ِ, شرح التسهيل ِٕ/ٖشرح اؼبفصل 

 . َّّ/ُ, التصريح ّٖٔ/ْ
 .َِسورة اؼبزمل اآلية  (ِ)
 .ُُّاؼبائدة اآلية  سورة (ّ)
 .ٖٗسورة طو اآلية  (ْ)
 .ُٖٓسورة األعراؼ اآلية  (ٓ)
 .ّٗسورة النجم اآلية  (ٔ)
شرح التسهيل , ِٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ُُْ, رصف اؼبباين ص ِّٗ/ُينظر: األصوؿ  (ٕ)

 .ُّّ/ُ, التصريح ّْٔ/ُشرح اعبمل البن عصفور , ِْ/ِ
 ة.البيت من ال ويل, كمل أعثر لو عل  َّسب( ٖ)

, شرح ُُٓ, رصف اؼبباين ص ِٔ, األزىية ص ْٗٔ/ِكىو من شواىد: شرح السرايف 
= 
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ميضمىرى يردُّ األشياءى ػكاعتلَّ ابني عصفورو لوجوًب حذًؼ اظًبها إذا كاف ضمرنا بنفَّ ال
يضمىري لوجبى ردُّ )أىٍف( إَل أصًلها من التشديد

إَل أصوؽًبا, فلو ظهر االسمي اؼب
(ُ). 

ا دبا بعدىىا يػيعىدُّ اتصالني, كاعتلَّ النحويوف لوجوًب عمًلها يف الضمر بنفَّ اتصاؽبى 
أحدمها: اتصاؿي العامًل باؼبعموؿ, كاآلخر: اتصاؿي الصلًة باؼبوصوؿ, كىي مع صلتها يف 

فلمَّا قًومى اتصاؽبيا دبا بعدىا, كاف ال بيدَّ من اسمو ميقدَّرو  -أم اؼبصدر-تقدير اؼبفرد 
ا دبا ب عدىىا اتصاؿه كاحده, كمعً اعبملًة تعملي فيو, خبالؼ )إٍف( اؼبخفَّفًة, فإفَّ اتصاؽبى

 .(ِ)باؽو دكف تغير, كلذلك مل تعمل
كَّسب السيوطي يف كتاًبو اؽبمع إَل سيبويو منعى إعماًؿ )أٍف( اؼبخفَّفة
, كلعلَّو (ّ)

: كىمه منو؛ ألفَّ الذم يف كتاًب سيبويو, كالذم اشتيًهر عنو إَّنا ىو إعماؽبيا, حيث قاؿ
كمىن قاؿ»

ِّ جل مك لك خك حك ّٰٱ:(ْ)
فكنََّّو قاؿ: أََّّو يىضىبي اهلًل عليها, ال  (ٓ)

ا كبعدىا األظباء إالَّ كأَّت تريدي الثقيلةى مهضمىرنا فيها االسمي  فّْفها يف الكالـ أبدن   .(ٔ)«زبي
م ال  كَّسب كلّّ ًمن أيب حياف, كاؼبرادم, كابًن ىشاـ, كالسيوطي, إَل الكوفيني أَّنَّ

, مع أفَّ كالـى الفرَّاًء خالؼي ما َّيًسب إليهم, (ٕ)رو ييعًملوف )أٍف( ال يف ظاىرو كال ميضمى 
, كعلَّق (ٖ)«كقد خفَّفىت العربي النوفى ًمن )أٍف( الناصبًة, ثَّ أٍَّفذيكا ؽبا َّصبنا: »حيث قاؿ

                                                                 
= 

 . ْْٓ/ُ, اؽبمع ٖٗ/ُ, اؼبغين ّٖٔ/ْ, شرح الكافية ْٕ/ٖاؼبفصل 
 ,ّْٔ/ُينظر: شرح اعبمل  (ُ)
, شرح األمشوين ْٗٔ/ِ, شرح الكافية ّٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ُّٔ/ِينظر: اؼبقتضب  (ِ)

ُ/ْْٓ. 
 .ّْٓ/ُ ينظر: اؽبمع (ّ)
(, كىي ؿبلُّ الشاىد. ينظر: السبعة  (ْ) كىي قراءة يعقوب كاغبسن, بتخفيف )أٍف( كرفع )يىضىبي

 .َّّ/ِ, النشر ُُٕ/ِ, اإلقناع ّْٓص 
 .ٗسورة النور اآلية  (ٓ)
 .ُّٔ/ّالكتاب  (ٔ)
 .ّْٓ/ُ, اؽبمع ُٖٗ/ُ, اؼبغين ُِٗ, اعبً ص ُِٕٓينظر: االرتشاؼ ص  (ٕ)
 .َٗ/ِمعاين القرآف  (ٖ)
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كظاىريه أَّنا تعملي م لقنا كاؼبثقىلًة, كَّقل ابني اؼبستويف: »البغدادمُّ عل  ىذا قائالن 
عنو  (ُ)

رح أبياًت اؼبفصل: )مل ييسمىٍع من العرًب زبفيفي )أىٍف( كإعماؽبيا إال يف ش -أمّْ الفراء-
, فنمَّا مع الظاىًر فال, كلكٍن إذا خفَّفوىا رفعوا(.  مع اؼبٍكيًنّْ؛ ألََّّو ال يتبنيَّ فيو اإلعرابي

 .(ِ)«اَّته 
سى مناقشًة ما كرد يف ىذه اؼبسنلًة من أقواؿو كاعتالالتو يرتجَّح عندم أفَّ القياكبعد 

ا  يف )ًإٍف( اؼبخفَّفًة ىو إمهاؽبيا, كىو مذىبي الكوفيني كالرماين, كذلك ألفَّ )إٍف( إَّنَّ
أيعًملىت باختصاًصها باألظباء, كمشأًّتها للفعًل اؼباضي, كىاتاف العلَّتاف اَّتقضتا 
بتخفيًفها, كما اَّتقضتا بدخوؿ )ما( الزائدًة عليها, فكفَّتها عن العمل, فالقياسي يقتضي 

ا جيوز ا متناعى عمًلها, إالَّ أفَّ السماعى يف إعماؽًبا عل  قلًَّتو, يقضي بعدـً إمهاؽًبا البتَّة, كإَّنَّ
إعماؽبيا عل  القلًَّة, كىو مذىبي اعبمهور
(ّ).  

 
  

                                                           

ىو شرؼ الدين أبو الربكات اؼببارؾ بن أضبد بن اؼببارؾ اللخمي اإلربلي, اؼبعركؼ بابن  (ُ)
اؼبستويف, الوزير العامل, كاألديب الشاعر, مؤرخ, من العلماء باغبديث كاللغة كاالدب, كاف 

ظاـ يف رئيسنا جليلى القدر, كثرى التواضع, ألَّف: إثبات احملصل يف شرح أبيات اؼبفصل, كالن
, ِِٕ/ِق. ينظر: بغية الوعاة ّٕٔشرح شعر اؼبتنيب كأيب سباـ, كتاريخ أربل. تويف سنة 

  .ِٗٔ/ٓاألعالـ 
 .ْٔٔ/ِاػبزاَّة  (ِ)
, شرح اعبمل َْ/ِ, شرح التسهيل ِٕ/ٖ, شرح اؼبفصل ُُْينظر: رصف اؼبباين ص  (ّ)

, شرح ّْٓ/ُ, اؽبمع َّّ/ُ, التصريح ّٖٔ/ْ, شرح الكافية ّْٔ/ُالبن عصفور 
 .ْْٓ/ُاألمشوين 
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  رابعرابعاملبحث الاملبحث ال::  

 ِع العطِف بــ)لكِو( يف اإلجيابعلُة امتها

 نص المسـألة:
: ما مررتي برج: »قاؿ الرماين ( كذبعلي اغبمارى كتقوؿي لو بل ضبارو, فتيضًربي عن )رجلو

: ما مررتي برجلو لكٍن ضبارو, فقد  مكاَّىو, كنََّّك قلت: ما مررتي حبمارو, فإٍف قلتى
ـى عليها النَّفيي فيكوف  أكجهتى اؼبركرى للحمار؛ ألفَّ )لكٍن( لإلجياًب كالنَّفي, إمَّا أٍف ييقدَّ

ـى عليها اإلجيابي فيكوف ما بعدىىا َّفينا حبرًؼ النَّفًي ال ما بعدىىا إجيابنا, كإمَّا أٍف ييقدَّ 
: جاءين القوـي لكٍن زيده؛ ألََّّو  ؿبالةى, كقوًلك: جاءين القوـي لكٍن زيده مل ينًت, كال جيوزي
ا )لكٍن( لإلجياًب بعد النَّفًي, أك النَّفي بعد اإلجياًب حبرًؼ َّفيو,  ليس يف ىذا َّفيه, كإَّنَّ

ـى أك يتنخَّرى فحرؼي النَّفًي ال  . (ُ)« بيدَّ ًمن أٍف يتقدَّ
 اعتالل الرماني:

؛ ألفَّ  يرل الرماين أََّّو ال جيوزي الع في بػ)لكٍن( بعد اإلجياًب دكفى حرًؼ َّفيو
)لكٍن( تفيدي االستدراؾى سواءن يف اإلجياًب أك النَّفي, كاالستدراؾي بعد اإلجياًب ال يكوف 

ا دبفرًدىا, بل ال بيدَّ من كجود حر  ًؼ النَّفًي معها؛ ألفَّ )لكٍن( ليست للنَّفي, كإَّنَّ
لالستدراؾ, كال يكوف النَّفيي إالَّ حبرًؼ النَّفًي, خالؼى )بٍل(, حيث جيوز فيها الع في 
ا لإلضراب عن اؼبذكوًر األكًَّؿ, دكفى تغيرو يف  بعد اإلجياًب كالنَّفًي عل  حدٍّ سواء؛ ألَّنَّ

 اؼبعً.
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين يف ىذه اؼبسنلة عن الع ف بػ)لكٍن(, كذىب إَل أََّّو ميتنع االستدراؾي 
بػ)لكٍن( بعد اإلجياًب إالَّ مع ذكًر حرًؼ النَّفًي, كبو: أتاين زيده لكن عمروك مل ينًت, كال 
 جيوزي عنده: أتاين زيده لكٍن عمروك؛ كاعتلَّ الرماين بالعلة السابقة كىي أفَّ )لكٍن( حرؼي 

, كال يكوفي النفيي إالَّ حبرًؼ النَّفي. , كليس حرؼى َّفيو  استدراؾو

                                                           

 .َُٗشرح الرماين بتحقيق: د. اؼبتويل الدمرم ص  (ُ)
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كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي البصريني
 , كاعتلُّوا لذلك بعلتني:(ُ)

ـي السَّماًع, حيث مل ييسمع الع في بػ)لكٍن( يف اإلجياًب دكفى ذكًر  العلة األكَل: عد
  .(ِ)حرًؼ النفي

ـي ا غباجًة؛ كذلك ألفَّ الع فى ّٔا يف اإلجياب ال يكوف إالَّ يف كالعلة الثاَّية: عد
الغلىًط كالنّْسياًف, كالع ف بػ)بٍل( يف اإلجياب, كبو: جاءين زيده بل عمرهك, كإذا كاف 
األمري كذلك فال حاجةى إليها؛ ألََّّو قد ايستيغيًن عنها بػ)بٍل( يف اإلجياب, كال حاجةى 

ًى باغبركًؼ عن اغبركًؼ يف بعض األحواًؿ إذا  لتكثًر اغبركًؼ اؼبوجبًة للغلىط , كقد ييستغ
) (, كعن )كىدىعى( بػ)ترىؾى ( بػ)ًمثًلكى  .(ّ)كاف يف معناه, كما ايستيغيًن عن )كىكى
, كبو: جاءين زيده (ْ)كذىب الكوفيوف إَل أََّّو جيوزي الع في بػ)لكٍن( يف اإلجياب

ما جيوز الع في بػ)بٍل( يف اإلجياًب لكن عمرهك, كاعتلُّوا بعلة القياس عل  )بٍل(, فك
كالنفي, فكذلك )لكٍن(؛ كذلك الشرتاًكهما يف اؼبعً, فإذا قيل: ما جاءين زيده لكٍن 
عمرهك, كما لو قيل: ما جاءين زيده بل عمرهك, حيث ييثبىتي آّيءي للثاين دكفى األكًَّؿ, فإذا  

ًن كاحدو, كقد اشرتكا يف الع ًف ّٔما يف النَّ   في, فكذلك جيوزي يف اإلجياب.كاف يف مع
 كأجاب البصريوف عن اعتالًؿ الكوفيني بثالثة أمور:

ـي السَّماًع, حيث مل ييسمع الع في بػ)لكن( يف اإلجياًب دكفى ذكًر  األمر األكؿ: عد
  .(ٓ)حرًؼ النفي

ا ىو يف النَّفًي دكف اإلجياب؛ ألفَّ  كاألمر الثاين: أفَّ اشرتاؾى )لكٍن( ك)بٍل( إَّنَّ
, كليس عل  طريًق النسياًف كاػب ًن, كإذا كاف كذلك فال  مشاركتىها ؽبا يف النَّفًي صوابه

                                                           

, االرتشاؼ ص َُٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ّٓٓ, اإلَّصاؼ ص َُٓ/ُينظر: اؼبقتضب  (ُ)
 .ُٖٓ/ّ, اؽبمع ُْٗ, ائتالؼ النصرة ص َٓٓ/ّ, اؼبغين ُٖٗٗ

 .ُٖٓ/ّ, اؽبمع َٓٓ/ّينظر: اؼبغين  (ِ)
 .ّٓٓينظر: اإلَّصاؼ ص  (ّ)
, َٓٓ/ّ, اؼبغين ُٖٗٗ, االرتشاؼ ص ّٓٓينظر رأم الكوفيني يف: اإلَّصاؼ ص  (ْ)

 . ُٖٓ/ّ, اؽبمع ُْٗائتالؼ النصرة ص 
 .ُٖٓ/ّ, اؽبمع َٓٓ/ّينظر: اؼبغين  (ٓ)
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ييقاس عليها يف اإلجياب
(ُ).  

أمَّا األمر الثالث: فهو أفَّ مشاركةى )لكٍن( ك)بٍل( يف بعض األحياًف, ال يعين 
ذلك أََّّو ال القياسى عليها يف كلّْ األحواًؿ, إذ ليس ًمن ضركرةو تدعو إَل ذلك, كمن 

: )كبىٍل(, كما ييقاؿ: )كلكٍن(, فكما مل جييز القياسي عل  )لكٍن( يف  ُيسيني أٍف ييقاؿى
دخوؿ الواًك, كذلك ال جيوزي القياسي عل  )بٍل( يف الع ًف ّٔا يف اإلجياب
(ِ). 

, كردُّكا ما ذىب إليو الكوفيوف (ّ)ككافق اؼبتنخركف ما ذىب إليو البصريوف كالرماين
: )قاـ زيده( ث جئتى بػ)لكٍن( جعلتىها : »عدـً السَّماع, قاؿ ابني ىشاـبعلَّة  فإٍف قلتى

: لكٍن عمرهك مل يقٍم, كأجاز الكوفيوف: )لكٍن  حرؼى ابتداءو, فجئتى باعبملًة, فقلتى
  .(ْ)«عمرهك( عل  الع ًف, كليس دبسموعو 

: بني يعيش, حيث قاؿكجيوزي أٍف تغين اؼبخالفةي يف اؼبعً عن حرًؼ النَّفي كما ذكر ا
: جاءين زيده لكٍن عمروك؛ ألََّّو جيب أفَّ الثاين فيها عل  خالًؼ معً األكًَّؿ, » كال جيوزي

 : , فإذا كصٍلتىو فقلتى : جاءين زيده, فهو إجيابه من يًر إضرابو عن األكًَّؿ, فإذا قلتى
ا: جاءين زيده لكٍن لكٍن عمرهك, صار إجيابنا أيضنا كفسدى الكالـي, كلكٍن تقوؿي يف مثل ىذ

عمرهك مل ينت, حَّت يصرى ما بعدىىا َّفينا كالذم قبلىها إجيابنا, لتحقيًق االستدراؾ ..., 
؛ ؼبخالفًة الثاين األكَّؿى يف اؼبعً, فجرىل  : تكلَّم زيده لكٍن عمرهك سكتى جازى كلو قلتى

  .(ٓ)«ؾبرىل النَّفًي بعد اإلثبات
ة من أقواؿو كاعتالالت, يرتجَّح عندم ما ذىب إليو  مناقشًة ما كرد يف ىذه اؼبسنلكبعد 

كلّّ من البصريني كالرماين, كىو امتناعي الع ًف بػ)لكٍن( بعد اإلجياًب دكفى ذًكًر حرًؼ 
النفي, كذلك للعلًل اليت اعتلُّوا ّٔا, كأفَّ ما ذىبى إليو الكوفيوف يفتقري إَل السَّماع, 

                                                           

 .ّٓٓينظر: اإلَّصاؼ ص  (ُ)
 اؼبرجع السابق. (ِ)
, َٓٓ/ّين , اؼبغُٖٗٗ, االرتشاؼ ص َُٔ/ٖ, شرح اؼبفصل ّٓٓينظر: اإلَّصاؼ ص  (ّ)

 .ُٖٓ/ّ, اؽبمع ُْٗائتالؼ النصرة ص 
 .َٓٓ/ّاؼبغين  (ْ)
 .َُٔ/ٖشرح اؼبفصل  (ٓ)
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م خصوصنا كأفَّ الكوفيني عيًرؼ عن منهًجه فيقدّْموف  القليل, السَّماعى  يقيسوف عل م أَّنَّ
, فهم يف ىذه اؼبسنلًة عل  خالًؼ ما عيًرؼى عن ردى عن العرًب كإٍف خالفى القياسى ما ك 

منهًجهم, حيث قدَّموا القياسى عل  السماًع, كقد ردَّ البصريوف قياسىهم بالرُّدكًد السَّابًق 
  ذكريىا.
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  ام ام املبحث اخلاملبحث اخل::  

 ذلكعلُة يف و( والحقيقة )ل

 نص المسألة:
كقاؿ اػبليلي يف )لىٍن(: أصليها: )ال أٍف(, كلكنَّها حيًذفت: »قاؿ الرماين

, ككجوي (ُ)
, كتنعقدىذا القوًؿ أََّّو لىمَّا كاف ينبغي تقليلي األصوًؿ, كتكثري الفركًع؛ لًتيضبىطى ا  ألصوؿي

تيغيًن حبفًظها عن حفًظ فركًعها, يف النَّفًس عل  أىمكىًن ما يكوفي, كتقتضي فركعىها, ف
راعى  ىذا األصلى, فوجدى )لٍن( يتوجَّوي فيها أٍف ترجعى إَل )أىٍف( كما ترجعي اغبركؼي 

 اؼبضمَّنةي دبعً: أىٍف, فردَّىا إليها؛ ؽبذه العلًة.
ا ف(ِ)كخالفىو يف ذلك سيبويوً   لىٍن , ككجوي خالًفو أََّّو ييلزًميو االمتناعى من جواًز: أمَّا زيدن

ـي معموؿي الصّْلًة عل   , كما ميتنعي من جواًز: أمَّا زيدنا فال الضٍَّربي لو؛ ألََّّو ال يتقدَّ أضًربى
 اؼبوصوؿ.

كال بيدَّ للخليًل ًمن أٍف يركـى االَّفصاؿى ًمن ىذا بنفَّ )لىٍن( لىمَّا كثيرٍت حَّت صارت 
 دبنزلًة حرؼو كاحدو, عيوًملٍت معاملةى: )ملٍى(.

ًى عليو اػبليلي, فإََّّو ال  كالصوابي قوؿي  سيبويو؛ ألََّّو كإٍف ريكًعيى األصلي الذم ب
مىلى عليو بالتعسًُّف إذا توجَّو طريقه ال تعسُّفى فيو, كيف اغبمًل عل : )الى  يصليحي أٍف ُيي
أىٍف( تعسُّفه بكثرًة اغبذًؼ؛ إذ حيًذفىت األلفي كاؽبمزةي, كبتقدًًن معموًؿ الصّْلًة عل  كجوو 

أفَّ )لىٍن( دبنزلًة )ملٍى( يف االستعماًؿ, فيصر من أجًل ىذا ضبلي  دَّ ًمن أٍف يرًجعى فيو إَلال بي 
 .(ّ) «)لىٍن( عل : )ال أٍف( تعسُّفنا ال جيوزي 

 اعتالل الرماني:
يرل الرماين أفَّ العلةى اليت دعت اػبليلى للقوًؿ بنفَّ أصلى )لىٍن(: )ال أىٍف( ىي تقليلي 

إال أََّّو عل  الريًم من ىذا القصًد فإفَّ الصوابى يف )لىٍن( ىو ما  األصوًؿ كضبً ها,
                                                           

 .ُْٕ/ِ, األصوؿ ٖ/ِ, اؼبقتضب ٓ/ّينظر رأم اػبليل يف: الكتاب  (ُ)
 .ٓ/ّينظر: الكتاب  (ِ)
 .ٖٕٕشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ّ)
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( ك)أىٍف(.  ا حرؼه بسيطه, كليست مركَّبةن ًمن )الى  ذىب إليو سيبويًو كىو أَّنَّ
كاعتلَّ لتصويبو مذىبى سيبويًو عل  مذىًب اػبليًل بنفَّ ما ذىب إليو اػبليلي فيو 

  تعسُّفه من كجهني:
ًؼ, حيث يقتضي تفسري اػبليًل حذؼى حرفني مها: األلفي ًمن أحدمها: كثرةي اغبذ
 )ال(, كاؽبمزةي من )أىٍف(.

كالوجو اآلخر: أفَّ القوؿ بنفَّ أصلىها )ال أىٍف( يلزـي تقدًنى معموًؿ الصلًة عل  
 اؼبوصوؿ, كىو فبتنعه.

 كعلَّل الرماين لصحًة مذىًب سيبويًو خبليوًّْه من التعسًُّف السَّابق.
 شة الموازنة:المناق

, ينصبي الفعلى اؼبضارعى, كخيلصيو لالستقباؿ, كبو: لٍن يقوـى زيده,  )لىٍن( حرؼي َّفيو
كمذىبي اػبليل يف ىذا اغبرًؼ أََّّو مركَّبه من )ال أىٍف( كحيًذفت مهزةي )أىٍف( زبفيفنا, ث 

 حيًذفت األلفي اللتقاًء الساكنني.
بعلًة تقليًل األصوًؿ كضبً ها, ألفَّ اؼبنخذى كقد اعتلَّ الرماين ًلما ذىب إليو اػبليلي 

ا ىو تقليلي األصوًؿ ما أمكنى ال تكثريىا, فال  يف ىذه الصناعًة كما قاؿ الشلوبني إَّنَّ
ا  ( إَّنَّ ( ك)ضٍربه ( ك)ضرىبى (, ك)مضركبه (, ك)اٍضًرٍب(, ك)ضاًربه يقاؿي يف )يٍضًربي

( كجيًعل الباقي فرعنا عليو, كإذا  أصوؿه كلُّها, كإَّنا جيًعل األصلي كاحدنا منها كىو ) ضىٍربه
كاف األمري كذلك كجب أف ييسلكى ذلك اؼبسلكى يف: )ال(, ك)لىٍن(, ك)ال أىٍف(, فال 
, كلكنَّ أحدىىا فرعه عن اآلخرىيًن, كتكوفي )لىٍن( منخوذةه ًمن )ال(  ييقاؿ: إَّنا ثالثةي أصوؿو

 . (ُ)ك)أىٍف(
, كما (ِ)ًة التخفيف؛ كذلك لكثرًة االستعماؿكايعتلَّ غبذًؼ اؽبمزًة من )أىٍف( بعلَّ 

(, ك)كيليمّْو(, كاألصلي فيهما: أمُّ شيءو, ككيلي أيمّْو, كلىمَّا حيًذفت  حيًذفت يف )أيشو
                                                           

 .ّْٕ/ِينظر: شرح اؼبقدمة اعبزكلية للشلوبني  (ُ)
, شرح ِّ/ِ, اللباب ُّّ, أسرار العربية ص ّّ/ُ, شرح السرايف ٓ/ّينظر: الكتاب  (ِ)

 .ُٓ/ْ, شرح التسهيل ُٓ/ٕاؼبفصل 



 الباب الثالث: العلل الهحوية يف احلروف التعليل الهحوي عهد الرماني
 

  
 

555 

 اؽبمزةي للتخفيًف تًبعىها حذؼي األلًف اللتقاء الساكنني.
كَّسب ابني مالكو إَل الكسائي القوؿى دبذىب اػبليًل يف أصل )لىٍن(
, كقد (ُ)

  .(ِ)افقهما يف ذلك السُّهيليك 
كخالف سيبويًو اػبليلى يف ىذه اؼبسنلًة, فذىب إَل أفَّ )لىٍن( حرؼه بسيطه يري 
, كىو َّقيضي )سوؼ(, كاعتلَّ سيبويو ًلما ذىبى إليو جبواًز تقدًًن معموًؿ معموًؿ  مركَّبو

, كلو كاف أصليها )ال أىٍف( لىم ا لٍن أضربى ا جاز تقدًني معموًؿ )لىٍن( عليها, يف كبو: زيدن
 صلًتها عليها.

ا )ال أىٍف(, كلكنَّهم حذفوا لكثرتًو يف كالًمهم : »قاؿ سيبويو فنمَّا اػبليلي فزعم أَّنَّ
..., كأمَّا يريه فزعمى أََّّو ليس يف )لىٍن( زيادةه, كليسٍت من كلمتني, كلكنَّها دبنزلًة شيءو 

ا يف حركًؼ ال , يف أََّّو عل  حرفني ليس فيو زيادةه, كأَّنَّ نصًب دبنزلة )ملٍى( يف حركًؼ اعبـز
ا فلٍن  ا, كلو كاَّت عل  ما يقوؿي اػبليلي لىما قلت: أمَّا زيدن ليس كاحده من اغبرفني فيو زائدن

؛ ألفَّ ىذا اسمه, كالفعلي صلةه, فكنََّّو قا ا فال الضٍَّربي لوأضًربى   .(ّ)«ؿ: أمَّا زيدن
سيبويو, كاعتلُّوا بالعلة اليت ذكرىا سيبويو, ككافق الرماين كاعبمهوري ما ذىب إليو 

كأضاؼ الرماين عل  اعتالؿ سيبويو كاعبمهوًر بعلًَّة اػبليوّْ من التعسًُّف الذم ينشني من 
 اغبذًؼ يف )ال أىٍف(, ككذلك تقدًًن معموًؿ الصَّلًة عل  اؼبوصوؿ.

لى يف القصًد كعل  الريم من تصويًب الرماين ؼبذىب سيبويو إال أََّّو أَّصفى اػبلي
من مذىبو, كىو تقليلي األصوًؿ كضب يها, حيث يرل الرماين أفَّ ىذه العلةى ىي اليت 
ا, إالَّ إذا كاف اغبملي عل  ذلك  دعت اػبليلى إَل القوؿ ّٔذا اؼبذىب, كأَّو ينبغي مراعاِتي

 بالتعسًُّف, فإفَّ األىكَل تركيو, كتقدًني ما خال من التعسًُّف. 
ىب اػبليل بتقليًل األصوًؿ أبو علي الشلوبني, يف شرحو عل  كفبَّن اعتلى ؼبذ

                                                           

 .ُٓ/ْينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .ََُينظر: َّتائج الفكر ص  (ِ)
 .ٓ/ّالكتاب  (ّ)
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 , حيث اعتلَّ بالعلة السابقة اليت ذكرىىا ّٔا الرماين.(ُ)اؼبقدّْمًة اعبزكليةً 
كأضاؼ بعضي النحويني كالعكربم, كابًن مالك, كاؼبرادم, كالشاطيب, علَّةن أخرل  

ـي الرتكيب, كال يرى ما اعتلَّ بو سيبويو كالرماين, كىي علةي األصلً  , حيث إفَّ األصلى عد
ييق ىعي بالرتكيًب إال بدليلو ظاىرو, كال دليلى عل  ذلك
(ِ). 

كأجاب اؼبازين عن اعرتاض سيبويًو كاعبمهوًر الذم يقوؿي بامتناًع تقدُّـً معموًؿ 
بالرتكيًب,   الصَّلًة عليها, بنفَّ ذلك ال يلزـي اػبليلى؛ ألفَّ اغبركؼى تتغيػَّري أحكاميها كمعاَّيها

الرتكيًب تفيدي امتناعى الشَّيًء المتناًع يرًه, كبو:  )لو( إذا ريكّْبىت مع )ال(, فقبلكما يف 
لو جئتين أع يتيك, كبعد الرتكيًب تفيدي امتناعى الشَّيًء لوجوًد يره, كبو: لوال زيده لكاف  

أف يكوف أصلي: )لٍن(: كذا ككذا, ككقع بعده اؼببتدأ, فتغرَّ اغبكمي كاؼبعً, فكذلك جيوز 
ا فلٍن أضًربى  : أمَّا زيدن )ال أىٍف(, ث أفَّ اغبكمى تغيػَّرى برتكيب )ال( معو, فجاز أٍف تقوؿى
(ّ). 
كأمَّا : »كأجاب السُّهيلي كذلك ّٔذا اعبواب يف ترجيًحو ؼبذىًب اػبليًل, حيث قاؿ

عرتضى عليو سيبويو يف تقدًن )لٍن( فهي عند اػبليًل مركَّبةه من )ال( ك)أىٍف(, كال يلزميو ما ا
فمعناىا اؼبفعوًؿ عليها؛ ألََّّو جيوز يف اؼبركَّبات ما ال جيوز يف البسائط, فإذا ثبت ذلك 

  .(ْ)«َّفيي اإلمكاف بػ)أىٍف(
إال أفَّ ىذا الذم أجاب بو كلّّ من اؼبازين كالسهيلي ال يكفي لرتجيح مذىب 

تامِّا, فيكوف جزءه من الكالـً مقدَّرنااػبليل؛ ألفَّ الكالـى عل  تقدير اػبليًل ليس 
, قاؿ (ٓ)

وف قوليك: لن يقوـى يلزـي منو أٍف تكوف )أىٍف( كما بعدىا يف تقدير مفردو, فال يك: »اؼبرادم
 .(ٔ)«زيده, كالمنا

                                                           

 .ّْٕ/ِينظر: شرح اؼبقدمة اعبزكلية  (ُ)
 .ْ/ٔ, اؼبقاصد الشافية ُِٕ, اعبً ص ُٓ/ْتسهيل , شرح الّّ/ِينظر: اللباب  (ِ)
 . ََُٓينظر رأم اؼبازين يف: اؼبقتصد ص  (ّ)
 . َََُّتائج الفكر ص  (ْ)
, اؼبقاصد َّٓ-َِٓ/ّ, اؼبغين ُِٕ, اعبً الداين ص ِٖٔينظر: رصف اؼبباين ص  (ٓ)

 . ْ/ٔالشافية 
 .ُِٕاعبً الداين ص  (ٔ)
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كألفَّ اؼبوصوؿى : »كقاؿ ابني ىشاـ يف ترجيًح مذىًب سيبويو عل  مذىب اػبليل
ّّ  كالـه كصلتيو مفرده, ك)لٍن أفعلى(    .(ُ)«تا

كَّيًسب إَل الفراء أََّّو ذىب إَل أٍف أصلى )لٍن( ك)مل( كاحده كىو: )ال(, فنيبًدؿ من 
, كقاسو الفراءي عل  إبداًؿ النوًف ألفنا يف (ِ)ألًف )ال( النوفي يف: )لٍن(, كاؼبيم يف: )مل(

 ِّ ينّٰ
(ّ) . 

كردَّه اعبمهور بنفَّ ىذا ادعاءه ال يثبتي إال بدليلو قاطع, كال دليلى لدل الفراًء فيما 
, فيقاؿ للمحتجّْ عنو: ما », قاؿ السرايف: (ْ)ادَّعاه كىذا ادعاءي شيءو ال َّعلمي فيو دليالن

 .(ٓ)«ما قلت: فال جيدي إَل ذلك سبيالن الدليلي عل  
الثقيًل من اػبفيًف, ألفَّ النوفى مق عه, كاأللفى  أمَّا قياسيو فمردكده ًمن حيث إبداؿً 

, كالصوتي أخفُّ من اؼبق ع, فإذا أيبًدلت النوفي من األلف خرج من اػبًفًَّة إَل  صوته
ا زبرجي من الثػّْقىل إَل اػبًفَّة, فال ييقاسي  الثػّْقىل, عكس إذا أيبًدلت األلفي إَل النوف؛ ألَّنَّ

 .(ٔ)أحدي اؼبوضعني عل  اآلخر
مناقشًة ما كرد يف ىذه اؼبسنلة من أقواؿو كاعتالالت, يظهر يل أفَّ الصوابى عد كب

فيها ىو ما ذىب إليو سيبويو, كاختاره الرماين كاعبمهور, كىو أفَّ )لىٍن( حرؼه بسيطه, 
, ال ما ذىب إليو اػبليلي, كذلك للعلًل السابقة اليت اعتلُّوا ّٔا, كأفَّ ما ذىب  يري مركَّبو

  اءي ؾبرَّدي دعول تفتقري إَل الدليًل, فال اعتبارى ؽبا.إليو الفر 
 

                                                           

 .َّٓ-َِٓ/ّاؼبغين  (ُ)
, ُٓ/ْ, شرح التسهيل ِٖٓ, رصف اؼبباين ص ّْ/ُرأم الفراء يف: شرح السرايف ينظر  (ِ)

 .ِِٕ, اعبً ص ّٖ/ْشرح الكافية 
 .ُٓسورة العلق اآلية  (ّ)
, شرح الكافية ُٓ/ْ, شرح التسهيل ِٕٖ, رصف اؼبباين ص ّْ/ُينظر: شرح السرايف  (ْ)

ْ/ّٖ. 
 .ّْ/ُشرح السرايف  (ٓ)
 .ِٕٖص ينظر: رصف اؼبباين  (ٔ)
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  سادسسادساملبحث الاملبحث ال::  

 علُة إعناِل )ما( عَنَل )لي ( عهد احلجازيني

 عهد التنينيني وإيناِلًا

 نص المسألة:
الذم جيوزي يف )ما( أٍف تعملى عملى )ليس( إذا كاَّت )ليس( عل  : »قاؿ الرماين

ها, ككوَّيو عل  معً النَّفي, كىذا عل  مذىًب أىًل أصًلها يف ترتيب اػبرًب بعد اظبً 
ا َّفيه, كىي للحاًؿ كما أف )ليس(  (ُ)اغبجاز م شبهوا )ما( بػ)ليس( من جهة أَّنَّ ؛ ألَّنَّ

 .(ِ)ِّٰر ٰذ يي ّٰٱكذلك, فنعملوىا عملها, كبلغة أىل اغبجاز جاء القرآف: يف 
م أجرىكىا  فإَّنم ال يعملوَّنا يف شيءو, فيقولوف: (ّ)كأمَّا بنو سبيمو  )ما زيده قائمه(؛ ألَّنَّ

ا  عل  أصلها, كذلك أفَّ أصلىها اإللغاءي من العمًل عل  قياًس حركًؼ االستفهاـ, ألَّنَّ
تنقلي اإلجيابى إَل النَّفي, كما ينقل حرؼي االستفهاـً اػبربى إَل االستخباًر, فيقتضي 

ـى ع ن ذلك اؼبعً بعينو, فكذلك ذلك أٍف تؤدَّل صورةي اللَّفًظ لإليذاًف بنفَّ االستفها
  .(ْ)«اًز أخرجوىا عن أصًلها بالشَّبوً سبيلي النَّفًي بػ)ما(, إالَّ أفَّ أىلى اغبج

 
 اعتالل الرماني:

اعتلَّ الرماين إلعماًؿ )ما( عملى )ليس( عند اغبجازيني بعلًَّة الشَّبًو بينهما, 

                                                           

, رصف اؼبباين ص ٔٓٓ/ِ, أمايل ابن الشجرم ُٖٖ/ْ, اؼبقتضب ٕٓ/ُينظر: الكتاب  (ُ)
, اعبً ص ُُٕٗ, االرتشاؼ ص ّٖٔ/ُ, شرح التسهيل ُّْ, أسرار العربية ص َُّ
 .ّٖٖ/ُ, شرح األمشوين ّٖٗ/ُ, اؽبمع ُِٔ/ُ, التصريح ِٕٕ/ُ, اؼبساعد ِِّ

 .ُّسورة يوسف اآلية  (ِ)
, رصف اؼبباين ص ٔٓٓ/ِ, أمايل ابن الشجرم ُٖٖ/ْ, اؼبقتضب ٕٓ/ُلكتاب ينظر: ا (ّ)

, اعبً ص ُُٕٗ, االرتشاؼ ص ّٖٔ/ُ, شرح التسهيل ُّْ, أسرار العربية ص َُّ
 .ّٖٖ/ُ, شرح األمشوين ّٖٗ/ُ, اؽبمع ُِٔ/ُ, التصريح ِٕٕ/ُ, اؼبساعد ِِّ

 .ِّٕشرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص  (ْ)
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 كمشأّتىها ؽبا من كجهني:
 . أحدمها: أفَّ معنامها النَّفيي 
ما لنفًي اغباؿ.  كالثاين: أَّنَّ

كما اعتلَّ لعدـ إعماؽًبا عند التميميني بعلة األصًل, ألفَّ األصلى فيها أالَّ تعملى, 
 قياسنا عل  حركًؼ االستفهاـ.

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه اؼبسنلًة عن )ما( اغبرفيًة النافيًة للجنس, كذكر أفَّ فيها 

 لغتني: 
ا لغةي أىًل (ُ)ألكَل: لغةي أىًل اغبجاز, قيل: كأىل ِتامةاللغة ا , كذكر اؼبالقي أَّنَّ
ظبية, )ليس(, حيث تدخلي عل  اعبملة اال , كىي إعماؿي )ما( عملى (ِ)اغبجاًز كقبد

 ٰذ يي ُّٱفرتفعي االسمى, كتنصبي اػبربى, كعل  ىذه اللغًة َّزؿ القرآفي يف كبو قولًو تعاَل: 
 . (ّ)َّٰر

ـي إعماؽًبا.كاللغة الثاَّي , كىي بقاءي )ما( عل  األصًل فيها كىو عد  ة: لغةي بين سبيمو
كاعتلَّ الرماين إلعماؽًبا عل  اللغًة األكَل بعلة الشَّبًو بػ)ليس(, كذكر فيها كجهني 

 للشَّبىو:
 أحدمها: أفَّ )ما( تفيدي معً النَّفًي, كما أفَّ )ليس( للنَّفي.

ا لًنفي اغب  اًؿ, كما أفَّ )ليس( لًنفًي اغباًؿ كذلك.كالوجو الثاين: أَّنَّ
كما اعتلَّ إللغاًء عمًلها عل  لغًة بين سبيمو بعلة األصًل, قياسنا عل  حركًؼ 

  االستفهاـ.

                                                           

 .ِِّ, اعبً ص ُُٕٗاالرتشاؼ ص  ينظر: (ُ)
 . َُّينظر: رصف اؼبباين ص  (ِ)
 .ُّسورة يوسف اآلية  (ّ)
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, (ُ)عتالؿي اعبمهوًر ؽباتني اللغتنياكىذا االعتالؿ الذم اعتلَّ ًبو الرماين ىو 
( ك)ليس( مل يذكرمها الرماين كأضاؼ اعبمهوري كجهني آخرىين ألكجًو الشَّبىًو بني )ما

ظبيًة, ككذلك دخوؿي الباًء يف خرًب )ما(  الِّ منهما يدخل عل  اعبملًة اال: أفَّ كي (ِ)كمها
كما تدخلي يف خرًب )ليس(, فتصر بذلك أربعةى أكجوو للشَّبًو بينهما, كىذه األكجوي 

 سوَّيىٍت لػ)ما( أٍف تعملى عمىلى الفعًل )ليس( عند اغبجازيني.
ا بنو سبيمو فلم ييعًملوىا لعلًة عدـً اختصاًصها باألظباء, كشرطي العمًل للحرًؼ أفَّ أمَّ 

, فإذا كاف اغبرؼي يدخل  , أك بفعلو كحركؼ اعبزـً يكوفى ـبتصِّا إمَّا باسمو كحركؼ اعبرّْ
, كمهزًة  عل  كيلٍّ منهما فإفَّ القياسى فيو أالَّ يعملى, كحركؼ الع ًف, كحركًؼ االستفهاـً

بتداًء, ك)ما( ًمن ىذه اغبركًؼ اليت تدخل عل  كيلٍّ من األظباء كاألفعاًؿ, كبو: ما اال
ـي العمل, ك  ذلك أبقاىا بنو سبيمو عل  لزيده قائمه, كما يقوـي زيده, فاألصلي فيها ىو عد

 أصًلها, كمل ييعًملوىا. 
كمل يصرّْح الرماين بعلة عدـً االختصاص, بل اكتف  بالقياًس عل  حركًؼ 

الستفهاـ, كحركًؼ االستفهاـً تدخل عل  كيلٍّ من األظباًء كاألفعاًؿ, فكنفَّ الرماين ا
أشار إَل ىذه العلًة بصورةو يًر مباشرةو, كإف كاف األىكَل بو التصريحي ّٔذه العلًة كما فعل 

 اعبمهور.
كذىب الكوفيوف إَل أفَّ )ما( يف لغة اغبجازيني ال تعملي يف اػبرب
, كاعتلُّوا (ّ)

عدـي اختصاًصها باألظباء, كال مراعاةى عندىم للشَّبًو اؼبعنوم بػ)ليس(؛ ألََّّو شبوه ب مهاؽباإل
, فال تقوىل )ما( عل  العمًل يف اػبرب كما عًملىت )ليس(؛ ألفَّ )ليس( فعله,  ضعيفه
ا اػبربي عندىم منصوبه حبذًؼ حرًؼ  , كاغبرؼي أضعفي من الفعل, كإَّنَّ ك)ما( حرؼه

, فاأل , فلمَّا حيًذؼ حرؼي اعبرّْ اَّتصبى اػبربي, اعبرّْ صلي يف: ما زيده قائمنا: ما زيده بقائمو

                                                           

 .ِِّ, اعبً ص ُُٕٗاالرتشاؼ ص  ,َُّرصف اؼبباين ص ينظر:  (ُ)
, رصف ُْٓ, اإلَّصاؼ ص ُّْ, أسرار العربية ص ٓٓٓ/ِينظر: أمايل ابن الشجرم  (ِ)

 .ّٖٗ/ُاؽبمع , ُِٔ/ِ, اؼبقاصد الشافية َُّاؼبباين ص 
, شرح التسهيل ُْْ, اإلَّصاؼ ص ُّْينظر رأم الكوفيني يف: أسرار العربية ص  (ّ)

 .ّٖٗ/ُ, اؽبمع ُِٔ/ُ, التصريح ُِٖ/ِ, اؼبقاصد الشافية ِّٕ/ُ
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كاستدؿَّ الكوفيوف عل  صحًة قوؽبم بامتناع النصب إذا قيدّْـ اػبربي, كبو: ما قائمه زيده؛ أك 
حرؼي عند دخوًؿ أداًة االستثناًء, كبو: ما زيده إالَّ قائمه؛ ألََّّو ال يدخلي عل  اػبرًب فيهما 

 .(ُ)اعبرّْ 
أمَّا البصريوف فركف أفَّ )ما( يف لغة اغبجازيني تعملي يف اػبرب, كىي الناصبةي لو
(ِ) ,

كىو اختياري الرماين, كاعتلُّوا لذلك بعلة اغبجازيني كىي اؼبشأّةي بػ)ليس(, حيث ذىبوا 
)ليس(, كىو  إَل أفَّ اؼبشأّةى بينهما يف األكجًو السابًق ذكريىا اقتضت أٍف تعملى عملى 

رفعي االسًم, كَّصبي اػبرًب, كما اقتضت مشأّةي اسًم الفاعًل بالفعل أٍف يعملى عملىو
(ّ) . 

, بنََّّو ير ميسلَّمو  كأجاب البصريوف عل  دعول الكوفيني بنفَّ األصلى: ما زيده بقائمو
ا أيدًخلىت الباءي يف خرًب )ما(  , كإَّنَّ ا للنفي,  بو, بل األصلي عدـي كجوًد حرًؼ اعبرّْ تنكيدن

ا لقائمه  ـي يف خرب )إفَّ( كبو: إفَّ زيدن كما تدخلي الالَّ
(ْ). 

كاعرتض البصريوف كذلك عل  قوؿ الكوفيني: إفَّ اػبربى منصوبه حبذؼ حرًؼ 
, بنفَّ حذؼى حرًؼ اعبرّْ ال ييوجبي َّصبنا, كلو كاف األمري كما قالوا لوجب النصبي  اعبرّْ

ره من األظباء تدخليها حركؼي اعبرّْ كال تنتصبي يف كلّْ موضعو حيًذؼ منو, ككث
ِّ هس مس هث ّٰٱ, كبو قولًو تعاَل: (ٓ)حبذًفها

 ىم مم ّٰٱ, كقولًو عز كجل: (ٔ)
ا, ككف  اهللي َّصرنا, كًمن ذلك (ٕ)ِّيم , كلو حيًذؼ حرؼي اعبرّْ لقيل: كف  اهللي شهيدن

اعبرّْ منها  ذلك أيضنا قوؽبيم: حبسًبك زيده, كما جاءين ًمن أحدو, كإذا حيًذؼ حرؼي 

                                                           

, اؼبقاصد ِّٕ/ُ, شرح التسهيل ُْْ, اإلَّصاؼ ص ُّْينظر: أسرار العربية ص  (ُ)
 ..ّٖٗ/ُ, اؽبمع ُِٔ/ُ, التصريح ُِٖ/ِالشافية 

 ينظر: اؼبراجع السابقة. (ِ)
 ينظر: اؼبراجع السابقة. (ّ)
 .ُْْينظر: اإلَّصاؼ ص  (ْ)
, اؽبمع ُِٖ/ِ, اؼبقاصد الشافية ُْْ, اإلَّصاؼ ص ُّْينظر: أسرار العربية ص  (ٓ)

ُ/ّٖٗ. 
 .ٕٗسورة النساء اآلية  (ٔ)
 .ْٓسورة النساء اآلية  (ٕ)
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لقيل: حسبيك زيده, كما جاءين أحده, ككلُّ ذلك بالرفًع ال يرى 
(ُ). 

فهذه العلةي اليت اعتلَّ ّٔا الكوفيوف الَّتصاب اػبرًب يري م َّردةو, كاالطَّرادي أحدي 
, فيب لي بذلك االعتالؿي ّٔذه العلًَّة كىي أفَّ اػبربى (ِ)شركًط العلًة اؼبوًجبة للحكم

. منصوبه حبذؼً   حرًؼ اعبرّْ
 :(ّ)كاشرتط آّيزكف إلعماؽًبا شركطنا, أبرزيىا ما يلي

الشرط األكؿ: تنخُّري اػبرًب, فإٍف تقدَّـ ارتفعى, كبو: ما قائمه زيده, كَّيًسب إَل الفراًء 
 .(ْ)جوازي َّصًبو

( ب يلى عمليها, كبو:   ّّٰٰكالشرط الثاين: بقاءي النفي, فإف اَّتقض َّفيي خربًىا بػ)إالَّ
 .(ٓ) ِّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

ـي اقرتاًف اظًبها بػ)إٍف( الزائدة, فإذا اقرتف ّٔا ب يلى عمليها عند  كالشرط الثالث: عد
البصريني, كبو: ما إٍف زيده قائمه, كَّيًسب إَل الكوفيني جوازي 

 .(ٔ)النصبً 
زيده قائمه,  كالشرط الرابع: أالَّ تيؤكَّدى بػ)ما(, فإذا أيكّْدىٍت ّٔا ب لى العملي, كبو: ما ما

كحيًكي عن بعًض الكوفيني جوازي النصبً 
(ٕ). 

                                                           

, اؽبمع ُِٖ/ِ, اؼبقاصد الشافية ُْْؼ ص , اإلَّصاُّْينظر: أسرار العربية ص  (ُ)
ُ/ّٖٗ. 

 . ِّّينظر: االقرتاح ص  (ِ)
, شرح ُُّ, رصف اؼبباين ص ُْٓ, أسرار العربية ص ٔٓٓ/ِينظر: أمايل ابن الشجرم  (ّ)

, التصريح ِٕٕ/ُ, اؼبساعد ِّّ, اعبً ص ُُٕٗ, االرتشاؼ ص ّٗٔ/ُالتسهيل 
 .ّٖٗ/ُ, اؽبمع ّٖٖ/ُ, شرح األمشوين ُِٔ/ُ

, اؽبمع ِْٔ/ُ, التصريح ِّْ, اعبً ص ُُٕٗينظر رأم الفراء يف: االرتشاؼ ص  (ْ)
ُ/ِّٗ . 

 .ُْْسورة آؿ عمراف اآلية  (ٓ)
 .ُّٗ/ُ, اؽبمع ِِٔ/ُ, التصريح ِّٕ, اعبً ص ََُِينظر: االرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ُّٗ/ُ, اؽبمع ََُِينظر: االرتشاؼ ص  (ٕ)
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؛ ألََّّو عمله   كاعتلَّ النحويوف إلب اًؿ عمًلها يف األحواؿ اؼباضية بنفَّ عملىها ضعيفه
بالشَّبًو, كؾبيؤىا يف ىذه األحواًؿ ييضًعفي شبهىها بػ)ليس(, فيب يلي بذلك العملي, كترجعي 

 . (ُ)إَل أصًلها
, يظهر يل أفَّ الراجحى مناقشة ما كبعد  كرد يف ىذه اؼبسنلًة من أقواؿو كاعتالالتو

فيها ىو ما ذىب إليو البصريوف كاختاره الرماين, كىو أفَّ )ما( اغبجازيةى تعملي يف االسًم 
كاػبرب, كما عًملىٍت )ليس( فيهما, فرتفعي االسمى, كتنًصبي اػبربى, كذلك لعلًة اؼبشأًّة 

 بًق ذكريىا. بينهما يف األكجًو السا
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

, شرح ُُّ, رصف اؼبباين ص ُْٓأسرار العربية ص , ٔٓٓ/ِينظر: أمايل ابن الشجرم  (ُ)
 .ُّٗ/ُ, اؽبمع ّٗٔ/ُالتسهيل 
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  بعبعاملبحث السااملبحث السا::  

 إعناِل )الَت( يف احلنِي خاصًة علُة

 نص المسألة:
ا : »قاؿ الرماين ( أٍف تعملى يف اغبنًي خاصةن أضعفى كجوًه العمًل؛ ألَّنَّ كحكمي )التى

ا يف اؼبرتبًة الثالثة, إذ األيكَل لػ)ليس(, كالثاَّيةي لػ)ما(, كالثالثةي لػ)الت(, من أجًل  أَّنَّ
ةه عن أصًلها بلحاًؽ عالمًة التنَّيًث  أشبهىٍت )ليس( من كجوو كاحدو, كىي مع ذلك ميغرَّ
فيها, كال تيستعمىلي إالَّ مع حذًؼ اظًبها؛ لتكوفى عل  أضعًف كجوًه العمًل من جهًة أََّّو 

م مل تعمٍل مل يظهٍر عمليها يف االسم, كالنصبي للخرًب أحقُّ ًّٔا؛ ألََّّو دبنزلًة الظَّرًؼ الذ
ا إذا مل (ُ)ِّخي حي جي ّٰٱيف لفًظو, كؽبذا كاف أجودى فبَّن رفعى فقاؿ:  ,... إالَّ أَّنَّ

تلحٍقها التاءي عًملىت يف سائًر النكراًت دكفى اؼبعارًؼ, كإذا غبقٍتها التاءي عًملىٍت يف اغبنًي 
ا مع التاًء يف اؼبرتبة الرابعة: )ليس(, ثَّ )ما(, ث )ال( ت عملي يف النكرًة دكفى خاصةن؛ ألَّنَّ
( تعملي يف )اغبني( خاصةن, كقدَّمنا الًعللى يف ذلك  . (ِ)«اؼبعرفًة, ث )التى

 اعتالل الرماني:
( تعملي عملى )ليس( لعلًة الشَّبًو بينهما؛ إال أفَّ عملىها  يرل الرماين أفَّ )التى

 مقصوره عل  اغبنًي خاصةن؛ كاعتلَّ لذلك بعلتني: 
 شبًهها بػ)ليس(؛ ألََّّو شبوه من كجوو كاحدو كىو النَّفي. العلة األكَل: ضعفي 

كالعلة الثاَّية: تغيػُّريىا عن أصًلها, بزيادًة تاًء التنَّيًث يف آخرىا, إذ األصلي فيها 
 )ال(, كىذا التغيػُّري أضعفىها عن العمل.

 المناقشة والموازنة:
(, كذكر أََّّو حرؼي َّف , كأفَّ أصلىو )ال( ربدث الرماين يف ىذه اؼبسنلة عن )التى يو

                                                           

 .ّسورة ص اآلية  (ُ)
 كإعرابو كالرفع قراءة عيس  بن عمر, كأيب السماؿ, كقرأ اعبمهور بالفتح. ينظر: معاين القرآف

 .ّٕٔ/ٕ, البحر احمليط ُِٗ, ـبتصر الشواذ ص َِّ/ْللزجاج 
 .ِّٖد. ؿبمد شيبة ص  شرح الرماين بتحقيق: (ِ)
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(, كىو مذىب اعبمهور (, ك)ريبَّتى  .(ُ)زًيدىٍت عليها تاءي التنَّيث, كما يف )شبيَّتى
( جيوزي فيها أفَّ تعملى عملى )ليس( عل  لغًة  كذىب الرماين إَل أفَّ )التى

اغبجازيني؛ ألجًل الشَّبًو بينهما, كىو النَّفي, كىو مذىبي سيبويًو كاعبمهورً 
إالَّ أيضنا,  (ِ)

, كالتقدير: (ّ)َّ خي حي جي ُّٱأََّّو قصيرى عمليها عل  اغبني خاصةن, كما يف قولو تعاَل: 
, فال تعملي يف يًر اغبني, كاعتلَّ الرماين لذلك بالعلتني  كالتى اغبنيي حنيى مناصو

 السابقتني كمها: ضعفي شبًهها بػ)ليس(؛ ألََّّو شبوه من كجوو كاحدو كىو النَّفي.
ا عن أصلها, بزيادة تاًء التنَّيًث يف آخرىا, إذ األصلي فيها )ال(, ككذلك تغيػُّريى

 كىذا التغيػُّري أضعفىها عن العمل.
( تن ي يف اؼبرتبة الرابعًة من مراتب العمًل, ككلُّ مرتبةو تنقصي  كذكر الرماين أفَّ )التى

يًس عليو, عن سابقًتها درجةن يف كيفية العمل, حيث ين ي يف اؼبرتبة األكَل: الفعلي اؼبق
كىو )ليس(, كيف اؼبرتبة الثاَّية: )ما(, إٍذ تعملي عملى )ليس( إال أََّّو ييشرتىطي لعمًلها عدَّةى 

شركطو تقدَّـ ذكريىا
, ث ين ي يف اؼبرتبة الثالثًة )ال(, فتعملي يف النكرة فقط, كيف اؼبرتبة (ْ)

(, فتعملي يف اغبني خاصةن, كال يظهري اظبيها.  الرابعًة )التى
( عل  لفًظ اغبنًي خاصةى ىو كىذ ا الذم ذىب إليو الرماين يف اقتصاًر عمًل )التى

كأمَّا أىلي اغبجاًز فيشبّْهوَّنا بػ)ليس( إذ كاف معناىا  : »مذىبي سيبويو, حيث قاؿ
( يف بعض اؼبواضع, كذلك مع اغبنًي خاصةن, ال تكوف  كمعناىا, كما شبَّهوا ّٔا )التى

( إالَّ مع اغبني, تيضمً   .(ٓ)«ري فيها مرفوعنا, كتنصبي اغبنيى )التى
ككافق سيبويًو صبعه من النحويني, كاألخفش, كابًن السراج, كالسرايف, كيرًىم
(ٔ) ,

                                                           

, االرتشاؼ ُٕٗ/ِ, شرح الكافية ُُٔ/ِ, شرح اؼبفصل ِّٔينظر: رصف اؼبباين ص  (ُ)
 . ّٗٗ/ُ, اؽبمع ِٖٔ/ُ, التصريح ّٕٓ/ّ, اؼبغين ْٖٓ, اعبً ص َُُِص 

 اؼبراجع السابقة. (ِ)
 .ّسورة ص اآلية  (ّ)
 .ُّٔينظر: ص  (ْ)
 .ٕٓ/ُالكتاب  (ٓ)
 . ِّٕ-ِّٔ/ُ, شرح السرايف ٔٗ/ُ, األصوؿ ِْٗ/ُف ينظر: معاين القرآ (ٔ)
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 .(ُ)كَّعتىهم السيوطي باعبمهورً 
كاعتلَّوا لذلك دبثل ما اعتلَّ بو الرماين, كىو ضعفي شبىًو )ال( بػ)ليس(, فنيعً يىٍت 

كال تعملي ىذه إالَّ يف األحياًف خاصةن, سواءن : »يشأدىن مراتًب العمل, قاؿ ابني يع
ا  ا يف اؼبرتبًة الثالثًة, فػ)ليس( أقول اؼبراتب؛ ألَّنَّ َّصبىٍت, أك رفعىٍت, كالعلةي يف ذلك أَّنَّ

( األصلي, ثَّ   . (ِ)«)ما(, ث )التى
( تعملي يف اغبنًي كمرادًفو, كبو: ساعةو,  كذىب صبعه من النحويني إَل أفَّ )التى

, كَّيًسب ىذا القوؿي إَل الفرَّاءً كأ كقاؿ : », قاؿ الرضي(ْ), كأيب علي الفارسي(ّ)كافو
 .(ٓ)«لفراءي: تكوف مع األكقاًت كلّْهاا

, يف اقتصاًر عمًل (ٔ)كيف االرتشاؼ َّسب أبو حياف إَل الفرَّاًء موافقتىو لسيبويوً 
( عل  لفًظ اغبني, كتبعىو يف ىذه النسبًة ابني ىشاـو يف ا , إالَّ أفَّ عدـى (ٕ)ؼبغين)التى

ه يف كتابو معاين القرآف بلفًظ اغبنًي ييضًعفي ىذه النسبةى, كيقوّْم َّسبةى الرضيتقييد
(ٖ). 

كفبَّن قاؿ ّٔذا اؼبذىب: الزـبشرم, كابني يعيش, كالشلوبني, كابني مالك, كابني 
عصفور, كالرضي, كالشاطيب, كابني ىشاـ, كاألمشوين كيرىم
أفَّ َّعتى  , كبذلك يظهر(ٗ)

؛ لكوف القائلني دبذىب  َّعتى السيوطي ًلمن كافقى مذىبى سيبويو باعبمهوًر فيو َّظره
  الفرَّاًء كالفارسي ليسوا بقلَّةو, بل صبعه ييعتدُّ بو من النحاة.

                                                           

 .ََْ/ُينظر: اؽبمع  (ُ)
 .ُُٕ-ُُٔ/ِشرح اؼبفصل  (ِ)
 .ُٔٗ/ِينظر رأم الفراء يف: شرح الكافية  (ّ)
 .ُّٔ/ّ, اؼبغين ُُُِينظر رأم الفارسي يف: االرتشاؼ ص  (ْ)
 .ُٔٗ/ِشرح الكافية  (ٓ)
 .ُُُِينظر: االرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ُّٔ/ّؼبغين ينظر: ا (ٕ)
 .ّٖٗ-ّٕٗ/ِينظر: معاين القرآف  (ٖ)
, شرح الكافية ّٕٕ/ُ, شرح التسهيل ُُٔ/ِ, شرح اؼبفصل ِ/ّينظر: الكشاؼ  (ٗ)

, شرح ِٕٖ/ُ, أكضح اؼبسالك ْٖٗ, اعبً ص ِْٓ/ِ, اؼبقاصد الشافية ُٔٗ/ِ
 .َُْ/ُاألمشوين 
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 كاعتلَّ ىؤالء النحويوف ًلما ذىبوا إليو بعلتني:
( يف مرادًؼ  ع إعماؿي )التى , كبو قوًؿ (ُ)اغبنيالعلة األكَل: علةي السماع, حيث ظبًي

 قوًؿ الشاعر:
ـى ال ػػاعىةى مىٍنػػدىـَّىػػًد تى سى  بػيغىػػاةي كىالى

 

ميٍبتىًغيًو كىخىيمي  كالبػىٍغيي مىٍرتىعي  
(ِ)

 

( يف لفًظ الزماًف )ساعة( كما عًملىٍت يف لفظ )حني(,  حيث عًملىٍت )التى
. : التى الساعةي ساعةى مندـو  كالتقديري

 ككذلك قوؿ اآلخر:
نىا كى  تى أىكافو طىلىبيػػػػػػػػػػػػػػػوا صيػػػػػػػػػػػػػػػٍلحى  الى

 

نىػػػا أىٍف لىػػػيسى ًحػػػنيى بػىقىػػػاءً   بػٍ فىنىجى
(ّ) 

 

( عل  مرادًؼ اغبنًي كىو )أكاف(, إال أََّّو جاء ؾبركرنا كما سيتَّضحي  إذ دخلت )التى
 بيافي ذلك يف موضعو قريبو بإذف اهلل. 

أمَّا العلة الثاَّية: فهي علةي القياًس, كذلك أفَّ ىذه األلفاظى من ألفاًظ األحياًف, 
( يف اغبنًي, تعمل يف مرادًفو, بل إفَّ بعضىهم فًهمى من عبارًة سيبويًو  فكما تعملي )التى

ا الزمافي م لقنا, قاؿ ابني عصفور كمىن : »السابقًة أََّّو ال يقًصدي لفظى اغبنًي خاصةن, كإَّنَّ
, فخ نه؛ فقد ضبلىو عل  أََّّو يريدي بقولًو: )ال يكوفي إالَّ مع اغبنًي(: اغباءى, كالياءى, كالنوفى 

                                                           

, شرح الكافية ّٕٕ/ُ, شرح التسهيل ُُٔ/ِ, شرح اؼبفصل ِ/ّينظر: الكشاؼ  (ُ)
, شرح ِٕٖ/ُ, أكضح اؼبسالك ْٖٗ, اعبً ص ِْٓ/ِ, اؼبقاصد الشافية ُٔٗ/ِ

 .َُْ/ُاألمشوين 
البيت من الكامل, كىو حملمد بن عيس  التميمي, كما يف شرح شواىد العيين حباشية الصباف ( ِ)

 , كقيل ىو ؼبهلهل بن مالك الكناين, يف اؼبرجع َّفسو.َُْ/ُالصباف 
, ُُُِ, االرتشاؼ ص ُٔٗ/ِ, شرح الكافية ّٕٕ/ُح التسهيل كىو من شواىد: شر 

 .ُٕٓ/ْ, اػبزاَّة َُْ/ُ, شرح األمشوين ِّٖ/ُاؼبساعد 
 .َّالبيت من اػبفيف, أليب زبيد ال ائي النصراين. ينظر: الديواف ص ( ّ)

, شرح التسهيل ِِٔ, رصف اؼبباين ص ّٖٗ/ِكىو من شواىد: معاين القرآف للفراء 
, َِْ/ُ, اؽبمع َْٗ, اعبً ص ُُِِ, االرتشاؼ ص ُٖٗ/ِكافية , شرح الّٖٕ/ُ

 . َُْ/ُشرح األمشوين 
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 .(ُ)«جاء عمليها يف يرًه
ل : »كقاؿ الشاطيب كال يريدي خصوصى لفًظ اغبنًي, بل الزمافى م لقنا, كعل  ذلك ضبًي

  .(ِ)«قوؿي سيبويو: )كذلك مع اغبنًي خاصةن(
(, ير ما ذىب إليو سيبويو كاعبمهور, كمنها:  كىناؾ أقواؿه أخرل يف عمًل )التى

ا ال تعملي شيئنا,  , فإف كاف ما بعدىا مرفوعنا فباالبتداًء, كإف  أَّنَّ ا ليست بفعلو ألَّنَّ
, كَّسبى كيلّّ من ابًن السراًج, كالسرايف, كالرماين ىذا القوؿى  كاف منصوبنا فبإضماًر فعلو

( ال تعملي شيئنا, ألفَّ : », قاؿ الرماين(ّ)إَل األخفش كاألخفشي يذىبي إَل أفَّ )التى
غبركؼ اليت ال تعمل, كقد ضعيفىٍت عن منزلة )ما(, فإذا قياسىها بقياس يرًىا من ا

اجتمع الضَّعفاًف: ضٍعفي )ما(, كضٍعفيها يف َّفسها امتنعى عمليها, كمذىبي سيبويًو ىو 
 . (ْ)«الصَّوابي 

: مع أفَّ رأمى األخفًش يف كتابو معاين القرآف موافقه ؼبذىًب سيبويو, حيث قاؿ
( بػ)ليس( كأضمركا » ( إالَّ مع فشبَّهوا )التى فيها اسمى الفاعًل, كال تكوف )التى

 , كقد يكوفي لألخفًش رأمه آخري يف ىذه اؼبسنلة.(ٓ)«)حني(
كمن األقواؿ أيضنا: أَّنا تعملي عملى )إفَّ(, فتنصبي االسمى, كترفعي اػبربى, كتفيدي 

عموـى النَّفًي, كعيزًم ىذا القوؿي إَل األخفًش كذلك
(ٔ). 

, ذبرُّ أظباءى الزماف, عند بعًض العرب, حكى  كمن األقواؿ كذلك: أَّنَّ  ا حرؼي جرٍّ

                                                           

 .ِْٓ/ِينظر كالـ ابن عصفور السابق يف اؼبقاصد الشافية  (ُ)
 اؼبرجع السابق. (ِ)
, شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص ِّٕ/ُ, شرح السرايف ٕٗ/ُينظر: األصوؿ  (ّ)

ِّٗ. 
 .ِّٗيق: د. ؿبمد شيبة ص شرح الرماين بتحق (ْ)
 .ِْٗ/ُمعاين القرآف  (ٓ)
, ْٖٖ, اعبً ص ّٕٔ/ٕ, البحر احمليط ُُُِينظر رأم األخفش يف: االرتشاؼ ص  (ٔ)

 . َِْ/ُ, اؽبمع ِٗٔ/ُالتصريح 
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ذلك الفرَّاءي 
 , كاستشهد بقوؿ الشاعر السابق: (ُ)

تى أىكافو  نىا كىالى  طىلىبيػػػػػػػػػػػػوا صيػػػػػػػػػػػػٍلحى
 

نىػػػػػا أىٍف لىػػػػػيسى ًحػػػػػنيى بػىقىػػػػػاءً   بػٍ  فىنىجى
 

كًمن العرًب من خيفضي ّٔا اغبنيى, أك ما يف معناه, منبّْهةن عل  : »قاؿ اؼبالقي
, كال يكوف كجزءو منو, أصليو أٍف يعملى اعبرَّ األ  . (ِ)«صًل من اػبفًض, إذ ما خيتصُّ باسمو

كليس بشيءو؛ : »كَّسب الرضيُّ ىذا القوؿى إَل الكوفيني, ث اعرتض عليهم بقولو
, كمل ييسمىٍع )التى  (, كاختصاصي اعبارّْ ببعض آّركراًت َّادره إذ لو كاف عبىيرَّ يري )أكافو

( جبرّْ )حني( إالَّ شاذِّاحنًي منا , كأيضا لو كاف جارِّا لكاف ال بيدَّ لو من فعلو أك (ّ)صو
 .(ْ)«معناه يتعلَّقي بو

 كأيجيب عن البيت السابق, كقراءًة اعبرّْ جبوابني:
 ,) ( ك)حنيو( عل  إضماًر )ًمن( االستغراقية بعد )التى أحدمها: أفَّ اعبرَّ يف )أكافو

: التى من أكافو   .(ٓ), كالت من حنًي مناصو كالتقديري
؛ لقٍ ًعو عن  (, ث بييًن اؼبضاؼي كالثاين: أفَّ األصلى يف البيت: )كالتى أكافى صلحو
اإلضافة, ككاف بناؤيه عل  الكسر؛ لشبهًو بػ)َّزاؿ( يف الوزف, أك ألََّّو قيدّْر بناؤه عل  

  .(ٔ)السكوف, ث كيًسر اللتقاًء الساكنني
, يظهر يل أفَّ الراجحى يف مناقشة ما كرد يف ىذه كبعد  اؼبسنلًة من أقواؿو كاعتالالتو

ا تعملي عمل )ليس( يف اغبنًي  عمًل )الت( ىو مذىبي الفراًء كالفارسًي كيرمها, كىو أَّنَّ
كمرادًفو, ال كما ذىب إليو الرماين كيريه, كالذم يرجّْح عندم ىذا القوؿى ىو قوَّةي أدلًَّة 

, ككذلك صحةي االحتماًؿ يف اؼبراًد من أصحاًب ىذا القوؿ, كىي السماعي  , كالقياسي
                                                           

 .ّٖٗ/ِينظر: معاين القرآف  (ُ)
 .ِِٔرصف اؼبباين ص  (ِ)
, ـبتصر الشواذ ص َِّ/ْللزجاج كىي قراءة أخرل لعيس  بن عمر. ينظر: معاين القرآف  (ّ)

 .ّٕٔ/ٕ, البحر احمليط ّ/ّ, الكشاؼ ُِٗ
 .ُٖٗ/ِشرح الكافية  (ْ)
 .ّْٔ/ّ, اؼبغين ُْٗ, اعبً ص ّٖٔ/ٕ, البحر احمليط ُٗٗ/ِينظر: شرح الكافية  (ٓ)
 .ّْٔ/ّ, اؼبغين ُْٗ, اعبً ص ّٖٔ/ٕ, البحر احمليط ُٗٗ/ِينظر: شرح الكافية  (ٔ)
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عبارة سيبويًو السابقًة, فيصحُّ أٍف يكوفى مراديه ًمن )اغبني( الزمافى م لقنا, كال يتعارضي مع 
ىذا القوًؿ ما اعتلَّ بو الرماين من ضعًف عملها؛ ألفَّ عملىها يف األحياًف دكف يرًىا ىو  

  ا.كذلك مظهره من مظاىًر ضعًف عمًله
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  ثاموثامواملبحث الاملبحث ال::  

 ِي( لهداِء املتوسِِّطعلُة اعتباِر )َأ

 نص المسألة:
 الذم ُيوزي فيو إجراًء اغبركًؼ اليت يينادىل ّٔا عل  أربعًة أكجوو:: »قاؿ الرماين

حرؼه للبعيًد, كحرؼه للقريًب, كحرؼه للوسًط بني القريًب كالبعيًد, كحرؼه 
َـّ حركًؼ النَّ  داًء, كال جيوزي أٍف ييستعمىلى اغبرؼي الذم ىو للقريًب يف للجميًع؛ ليكوفى أ

 موضًع البعيًد؛ ألََّّو ليس فيو شيءه من حركًؼ اؼبدّْ كاللَّنًي.
يىا( للبعيًد؛  , كالياءي, فػ)أىيىا(, ك)ىى يىا, كأىٍم, كاأللفي كحركؼي النَّداًء طبسةه: أىيىا, كىى

يىا( عل  بدًؿ اؽباًء ألََّّو قد ميكّْنى حرؼي اؼبدّْ فيو باأللًف كا ا )ىى لياًء, كمها حرفا اؼبدّْ, كإَّنَّ
  من اؽبمزًة, للمناسبًة اليت بينهما دبخرًج اغبرؼ.

كٍَّن سبكنيى )أىيىا(,  فنمَّا )أىٍم( فًلٍلوسًط بني القريًب كالبعيًد؛ ألفَّ فيو حرؼى مدٍّ مل ميي
 إذ ليس ما قبلىو منو, كىو حرؼه كاحده, كىي الياءي.

, كقوًلك: أىزىيدي أىقًبٍل..., كأمَّا )يا( فهي للجميعي؛ كأمَّا  النَّداءي الذم للقريًب: فاأللفي
, مع إجياًز لفًظو, فهو أحقُّ أٍف يكوفى أيمِّا؛ لًتمكًُّنو مع  ألفَّ فيها حريفى اؼبدّْ عل  أمتّْ حاؿو

  .(ُ)«ًخفًَّتوً 
  :اعتالل الرماني

, حرفاًف لنداء البعيًد كمها: يرل الرماين أفَّ حركؼى النداًء تكوف عل   أربعة أقساـو
يىا(, كحرؼه لنداًء الوسًط كىو )أىٍم(, كحرؼه لنداًء القريًب كىو اؽبمزةي,  )أىيىا( ك)ىى

  كحرؼه لنداًء اعبميًع كىو )يىا(.
كاعتلَّ الرماين لتخصيًص )أىٍم( لنداًء الوسًط بني القريًب كالبعيًد, بكوًف الياًء حرؼى 

ت حرؼى مدٍّ, ألفَّ ما قبلىها مفتوحه, فالصوتي ّٔا قصره, كالبعيدي ُيتاج إَل مدّْ ًلنيو, كليس
يىا(, ك)يا( اليت يينادىل ّٔا البعيدي, فإََّّو مييدُّ  الصَّوًت لًيىسمىعى النَّداءى, عل  عكس )أىيىا(, ك)ىى

                                                           

 .ُِّبتحقيق: د. سيف العريفي ص  شرح الرماين (ُ)
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, فيسمعيو البعيدي, كذلك لوجوًد حرًؼ اؼبدّْ يف ىذه األدكات.  فيها الصَّوتي
 لمناقشة والموازنة:ا

يىا(, ك)أىٍم(,  ربدث الرماين يف ىذه اؼبسنلًة عن حركؼ النداًء, كىي: )أىيىا(, ك)ىى
: قسمه لنداًء البعيًد كمها )أىيىا(  ا تنقسم إَل أربعة أقساـو كاؽبمزةي, ك)يا(, كذىب إَل أَّنَّ

يىا(, كقسمه لنداًء الوسًط كىو )أىٍم(, كقسمه لنداًء القريًب كىو ا ؽبمزة, كقسمه لنداًء ك)ىى
 اعبميًع كىو )يا(.

كاعتلَّ الرماين لتخصيص )أىٍم( بقسمو خاصٍّ كىو َّداءي الوسًط بالعلًَّة السابقة, كىي  
كوفي الياًء حرؼى ًلنيو, كليست حرؼى مدٍّ, ألفَّ ما قبلها مفتوحه, فالصوتي ّٔا قصره, 

  عكًس حركًؼ النَّداًء اليت للبعيد, كالبعيدي ُيتاج إَل مدّْ الصوًت لًيسمىعى النَّداءى, عل
يىا(, ك)يا(؛ لوجوًد حرًؼ اؼبدّْ فيها.  كىي )أىيىا(, ك)ىى

كىذا الذم ذىب إليو الرماين مذىبه مغايره ؼبذىًب اعبمهوًر يف ىذه اؼبسنلًة, 
مراتب, كىي: القريب, كالوسط, كالبعيد, يف حني يرل  حيث ذىب إَل أفَّ للنداًء ثالثة

, كالبعيدي  اعبمهوري بنفَّ  للنداًء مرتبتني فقط, كمها: القريبي
(ُ) . 

بىرىاف, كابني أيب الربيع كافق الرماين يف ىذا اؼبذىب: ابنكفبَّن 
, كاؼبالقي, قاؿ (ِ)

يصًغي إليك؛ لتقارًب لفًظها, كىي يف النَّداًء أبعدي من : »اؼبالقي
زبتصُّ بالقريًب منزلًة اؼب
 .(ّ)«من اؽبمزًة ك)أىيىا(اؽبمزة؛ فهي يف اؼبنزلًة الوس ى  

فاؼبالقي اعتلَّ لقرًّٔا من َّداًء القريًب بًقصىر صوًِتا, كوف الياًء حرؼى ًلنيو, إالَّ أََّّو 
جعلىها أبعدى من اؽبمزة, أم: للوسط؛ لكوًَّنا عل  حرفني, كىذا االعتالؿي الذم اعتلَّ بو 

يركف أفَّ القريبى يكفي فيو  اؼبالقي قريبه من اعتالًؿ الرماين, فالقائلوف ّٔذا اؼبذىبً 
                                                           

, شرح اؼبفصل ِّٗ/ُ, األصوؿ ِّّ/ْ, اؼبقتضب َِّ-ِِٗ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
, شرح الكافية ُٕٕ/ِ, شرح اعبمل البن عصفور ّٖٔ/ّ, شرح التسهيل ُُٖ/ٖ
, ٗ/ْ, أكضح اؼبسالك ََُٓ, توضيح اؼبقاصد ص ُِٕٗ, االرتشاؼ ص ِْٓ/ْ

 .ِّْ/ٓاؼبقاصد الشافية 
 .َِٔ/ِ, التصريح ِّْ/ٓينظر رأم ابًن برىاف كابًن أيب الربيع يف: اؼبقاصد الشافية  (ِ)
 .ُّٓرصف اؼبباين ص  (ّ)
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حرؼه كاحده لقيرًبو, كىو اؽبمزةي, كالبعيدي ما كاف الصوتي فيو فبدكدنا لًييسمىعى, كىو )أىيىا( 
يىا(, ك)يا( إال أفَّ )يا( تصلحي للقريًب كذلك؛ لكوًَّنا أيَـّ الباًب, أمَّا )أىٍم( فنبعدي من  ك)ىى

؛ لًًقصىًر الصَّوًت فيها, كعدـً مدّْه, كلذلك القريب؛ لكوًَّنا عل  حرفني, كأدىن من البعيدً 
 ىي يف منزلةو كس ى  بني القريًب كالبعيًد.

, كبقيًَّة (ُ)كذىب كيلّّ من: سيبويًو, كاؼبربًّْد, كابًن السَّراًج إَل أفَّ )أىٍم( لنداًء البعيد
ؼبتنخرين:  حركًؼ النّْداًء, عدا اؽبمزًة اليت لنداء القريب, ككافقهم يف ذلك صباعةه من ا

كالصيمرم, كابًن بابشاذ, كالشلوبني, كابًن مالك, كابًن عصفور, كاؼبرادم, كابًن ىشاـ, 
 .(ِ)كالشاطيب كيرىم

كعدَّ الشاطيب ىذا القوؿى مذىبنا عبمهوًر البصريني
, كاعتلَّ اؼبؤيدكف لسيبويو عل  (ّ)

 لعرًب., حيث إفَّ سيبويو أخربى بذلك ركايةن عن ا(ْ)صحة مذىًبو بالركاية
كَّظر الشلوبني لذلك بإَّزاًؿ حرًؼ اللّْنًي منزلةى حرًؼ اؼبدّْ, كما أديموا يف كبو:  

 .(ٓ)ثوب بَّكر, كقـو مَّالك, تشبيها دبداٌؽ, كدابَّة
كذىب صباعةه من اؼبتنخّْرين إَل أفَّ )أىٍم( لنداًء القريًب كاؽبمزة, كاعتلُّوا لذلك 

 فهي لنداًء البعيد. بًقصىًر صوًِتا, أمَّا سائري اغبركؼً 
, كابني  كفبَّن ذىب إَل ىذا اؼبذىًب: ابني اػبشاب, كالزـبشرم, كاعبزكيل, كابني معطو

 .(ٔ)يعيش, كابني اغباجب, كالرضي
                                                           

 .ِّٗ/ُ, األصوؿ ِّّ/ْ, اؼبقتضب َِّ-ِِٗ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
, شرح اعبزكلية ُّٔ, شرح اعبمل البن بابشاذ ص ّّٕ/ُينظر: التبصرة كالتذكرة  (ِ)

, توضيح اؼبقاصد ص ُٕٕ/ِ, شرح اعبمل البن عصفور ّٖٔ/ّ, شرح التسهيل ْٗٗ/ّ
 .ِّْ/ٓ, اؼبقاصد الشافية ٗ/ْ, أكضح اؼبسالك ََُٓ

 .ِّْ/ٓينظر: اؼبقاصد الشافية  (ّ)
, توضيح اؼبقاصد ص ّٖٔ/ّ, شرح التسهيل ُٕٕ/ِينظر: شرح اعبمل البن عصفور  (ْ)

 .ِّْ/ٓ, اؼبقاصد الشافية ََُٓ
 .ْٗٗ/ّينظر: شرح اعبزكلية  (ٓ)
ف و , الفصوؿ اػبمسُٖٕ, اؼبقدمة اعبزكلية ص َّٗ, اؼبفصل ص ُُٗينظر: اؼبرذبل ص  (ٔ)

= 
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ك)أىٍم(, كاؽبمزةي تستعمالف إذا كاف صاحبيك قريبنا, كإَّنا كاف  : »قاؿ ابني يعيش
, كالنائمى  اؼبستثًقلى, كالسَّاىي, ييفتقىري يف دعائهم إَل  كذلك ًمن ًقبىًل أفَّ البعيدى, كاؼبرتاخيى

 , يىا( أكاخرىينَّ ألًفاته رفًع صوتو كمدّْه, كىذه األحرؼي الثالثةي اليت ىي: )يىا( ك)أىيىا( ك)ىى
كاأللفي مالزمةه للمدّْ, فاستيعًملىٍت يف دعائهم إلمكاف امتداًد الصوًت كرفًعو ّٔا, كليست 

ا ليستنا يف )أىٍم( كذلك؛ ألالياءي ى مدَّةن, ًمن حيث كاف ما قبلىها مفتوحنا, كذلك ال  َّنَّ
ركًؼ يكوف مدَّةن إالَّ إذا سيكّْنىٍت, ككاف حركةي ما قبلىها من جنًسها, كاؽبمزةي ليست من ح

 .(ُ)«اؼبدّْ فاستيعًملىٍت للقريب
إليو كاعرتض ابني مالكو كيريه عل  القائلني ّٔذا اؼبذىًب بنفَّ معتمدىىم فيما ذىبوا 

ا ىو عل  الرأم, كال يصح أٍف ييعرتىضى بالرأم عل  الركاية, قاؿ ابني مالك كمىن : »إَّنَّ
زعمى أفَّ )أىٍم( كاؽبمزًة يف االختصاص بالقرًب, مل يعتمد يف ذلك إالَّ عل  رأًيًو, كالركايةي 

 . (ِ)«ال تيعارىضي بالرأم
كَّسب ابني مالكو القوؿى ّٔذا اؼبذىًب إَل اؼبربدً 
كتابعىو يف ىذه النسبًة كيلّّ من: , (ّ)

و لرأم يف اؼبقتضىًب ييفهىمي منو موافقت, مع أفَّ كالـى اؼبربًد (ْ)أيب حياف, كالسيوطي
كَّقلىو ابني مالكو يف الشَّرًح عن اؼبربد, كمل أىرى مذىبىو يف كتابو : », قاؿ الشاطيب(ٓ)سيبويو

  .(ٔ)«ن أين َّقلىو؟!اؼبقتضىًب إالَّ كمذىًب سيبويًو كاعبمهوًر, فاَّظر مً 
, يظهر يل فيها أفَّ الراجح  كبعد عرض ما كرد يف ىذه اؼبسنلًة من أقواؿو كاعتالالتو
ىو ما ذىب إليو سيبويًو كصبهوري البصريني, كىو أفَّ )أىٍم( لنداًء البعيد؛ كذلك لثالثًة 

 أمورو: 
                                                                 

= 

 .ِْٓ/ْ, شرح الكافية ِِٖ, الكافية ص ُُٖ/ٖ, شرح اؼبفصل َُِص 
 .ُُٖ/ٖشرح اؼبفصل  (ُ)
 .ّٖٔ/ّشرح التسهيل  (ِ)
 .ّٖٔ/ّينظر: شرح التسهيل  (ّ)
 .ِٕ/ِ, اؽبمع ُِٕٗينظر: االرتشاؼ ص  (ْ)
 .ِّّ/ْينظر: اؼبقتضب  (ٓ)
 .ِّٓ/ٓاؼبقاصد الشافية  (ٔ)
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لعرب, كقد َّقلوا أفَّ فإََّّو َّيًقل عن ا: »األمر األكؿ: الركايةي عن العرب, قاؿ الشاطيب
, كال ييعارضي بقياسو   .(ُ)«كضعىها لنداًء البعيد, فهو اؼبقبوؿي

كاألمر الثاين: أََّّو جيوزي مدُّىا, فيقاؿ فيها: )آٍم(, كما حكى  الكسائي, فيكوف 
اؼبدُّ فيها دليالن عل  البيعدً 
(ِ).  

ةو يف َّدائو؛ لكوًَّو كاقعه كاألمر الثالث: أََّّو ال حاجةى لتخصيًص اؼبتوسًّْط بنداةو خاصَّ 
بني القريًب كالبعيًد, كما يصحُّ يف القريًب كالبعيًد فهو حرمّّ بنٍف يصحَّ يف اؼبتوسًّْط, 

ا ؽبذه العلَّة.  كلذلك أيفلىو اعبمهور ريدبَّ

 
  

                                                           

 .ِّْ/ٓاؼبقاصد الشافية  (ُ)
 .ِّّ, اعبً ص ُِٕٗ, االرتشاؼ ص ُّٓينظر: رصف اؼبباين ص  (ِ)
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 ولالفصل األ

 العلل اليحوية يف التكديه والتأخري

 ـًا:مبحث اثنا عشروفيه 

 علة إعراب )قائٌم زيٌد( و)تميميٌّ أنا( على التقديم والتأخير.المبحث األول: 
علة جواز تقديم خبر )كان( عليها وعلى اسمها, وامتناع المبحث الثاني: 

 تقديم خبر )ليس(   عليها. 
   علة امتناع تقدم خبر )إنَّ( عليها أو على اسمها.الث: المبحث الث

 علة جواز اإللغاء في التأخير والتوسط في )ظنَّ( وأخواتها. المبحث الرابع: 
 علة امتناع تقديم معمول المصدر عليه. المبحث الخامس: 
 علة امتناع تقديم معمول اسم الفعل عليه.المبحث السادس: 
تقديم الحال على صاحبها, وامتناع تقديم الصفة علة جواز المبحث السابع: 

 على الموصوف. 
أو الجار  علة امتناع تقدم الحال على عاملها الظرفالمبحث الثامن: 

 .والمجرور
 .على عامله علة امتناع تقديم التمييزالمبحث التاسع: 
  علة امتناع تقدم المستثنى في أول الكالم.المبحث العاشر: 

 علة امتناع تقدم الفاعل على الفعل.   المبحث الحادي عشر:
 علة اعتبار الجواب للمتقدم من الشرط أو القسم.المبحث الثاني عشر: 
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 والتأخري علُة إعراِب )قائٌه زيٌد(, و)متينيّّ أىا( على التكديِه

 نص المسألة: 
: قائمه زيده, على التقدمًي كالتأخًَت, »قاؿ الرماين:  كال جيوزي على ترتيب ككذلك جيوزي

؛ ألفَّ اسمى الفاعًل مل يىعتًمٍد على شيءو قبلو.  الكالـً
: سبيميّّ أنا, كمشنوءه مىن يشنؤيؾ, كخزّّ صيفَّتيك, على التقدمًي كالتأخَت, كإف   كجيوزي
؛ ألنَّو لىمَّا قًومى عامليو بأنَّو حيًملي عملىُت كىو معٌت يقتضي  كاف ليس لو عامله متصرّْؼه

, كمل دينعو ذلك ضعفيو, كما أفَّ ما آًخريهي ألفه  ميعتمىدى  , ككاف ال ديكن أٍف يتصرَّؼى الكالـً
كَّني  , كمل دينٍعو ضعفيو, كإمنا منعىو منو أنَّو ال ديي نًة ال يدخليها اإلعرابي من األمساًء ادلتمكّْ

ع لوجىبى ما جي يعرىًب يف التمكًُّن, حىت لو ثػيٍتّْ أك صبًي
ب للمتمكًّْن, فيو, فحكميو حكمى ادل

ككذلك االبتداءي عامله قًومّّ بأنَّو: معٌت يقتضي ميعتمىدى الكالـى, كيعمل يف شيئُت حبقّْ 
األصل, فلم يىضٌر فيو مع ىذا أٍف ال ديًكني تصرُّفيو, كجاز تقدميي معمولًو على االبتداء, 

نٍع ذلك العاملي اللَّفظي إذا كاف ال يتصرَّؼي   .(ُ)«كمل ديى
 اني:اعتالل الرم

يرل الرماين جواًز تقدُّـً اخلرًب على ادلبتدًأ يف األمثلة التالية: قائمه زيده, فادلبتدأي: 
ـه,  ـه, ككذلك: سبيميّّ أنا, ادلبتدأي: )أنا(, ك)سبيميّّ(: خربه مقدَّ )زيده(, ك)قائمه(: خربه مقدَّ

ـه, كالتقديري يف كأيضنا: مشنوءه مىن يشنؤيؾ, ادلبتدأي: )مىن يشنؤيؾ(, ك)مشنوءه( خربه م قدَّ
ىذه األمثلة: زيده قائمه, كأنا سبيميّّ, كمىن يشنؤيؾ مشنوءه, كاعتلَّ جلواًز ذلك بقوًَّة العامًل 
ـى  الذم ىو االبتداء, حيث عًمل يف معمولُت, كمها ادلبتدأي, كاخلربي, كلذلك جاز أٍف يتقدَّ

ـى تصرًُّفو ليس من باب ضعفو, اخلربي على ادلبتدأ, على الرغم من عدـ تصرًُّفو؛ ألفَّ عد
كإمنا الستحالتو, كما يف تقدير اإلعراًب يف األمساء ادلقصورًة, حيث مل يظهر فيها 

 اإلعرابي لتعذُّرًه, كليس لضعًفو.    
 

                                                           

 .َُْْ-ُّْٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
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 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن جواًز تقدُّـً اخلرًب على ادلبتدأ, كذىب إىل أنَّو 

ـى على ادلبتدأ يف األمثلًة السابقة, كاعتلَّ الرماين جلواز ذلك بقوًة جيوزي يف اخل رب أٍف يتقدَّ
العامًل الذم ىو االبتداء, حيث عمل يف معمولُت, مها: ادلبتدأي كاخلربي, فجاز دلعمولًو 

ـى على ادلبتدأ, على الرغم من عدـً تصرًُّفو؛ ألنَّو ال يينظىري إىل عدـً الت صرًُّؼ اخلرًب أٍف يتقدَّ
 إالَّ يف العامل اللَّفظي. 

كىذا الذم ذىب إليو الرماين من جواًز تقدُّـً ادلبتدًأ على اخلرب يف األمثلة السابقة, 
, إال أفَّ الرماين اعتلَّ جلواز ذلك بعلةو عقليةو, كىي قوةي العامًل (ُ)ىو مذىبي البصريُت

, حيث جاء تقدُّـً اخلرًب على (ِ)الذم ىو االبتداء, يف حُت اعتلَّ البصريوف بعلة السماعً 
, (ّ)ادلبتدأ كثَتنا يف كالـ العرب كأشعارىم, فمن ذلك قوذليم: )يف بيًتو ييؤتىى احلىكىمي(

: )سبيميّّ أنا(, ك)مشنوءه مىن يشنؤيؾ(, ك)خزّّ (ْ)سيبويو لألمثلة ككذلك حكايةي 
صيفَّتيك(

 , ككذلك قوؿي الشاعر:(ٓ)
 أىٍكرىميهػػػػػػػػػػػا قىًبيلىػػػػػػػػػػػةه أىأٍلىـي األىٍحيػػػػػػػػػػػاءً 

 

كىأىٍغػػػدىري النَّػػػاًس بًػػػاجًلَتىاًف كىاًفيهػػػا 
(ٔ) 

 

 أم: أكرميها أىأٍلىـي األحياًء.
 كمنو قوؿي الشاعًر أيضنا:

                                                           

, ٕٕٓ, البسيط ص ِٗ/ُ, شرح ادلفصل ُٔ, اإلنصاؼ ص ُِٕ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
 .ٓٓ/ِ, ادلقاصد الشافية َُُٖاالرتشاؼ ص 

 ادلراجع السابقة. (ِ)
 .ُٔ, اإلنصاؼ ص ُِّ, الوسيط يف األمثاؿ ص ُّ/ِينظر: األمثاؿ للميداين  (ّ)
 .ُِٕ/ِينظر: الكتاب  (ْ)
 .ِّْٔ( ص الصيفَّة ىي ما يوضع للسرج, جيعلو الراكب ربتو. ينظر: اللساف )صفف (ٓ)
 .ِٔٓالبيت من البسيط, حلساف بن ثابت رضي اهلل عنو. ينظر: الديواف ص  (ٔ)

, ادلقاصد النحوية ّّٕ/ّ, التذييل ِْ/ِ, الدرر ِٔٗ/ُكىو من شواىد: شرح التسهيل 
 .ِّٗ/ُ, اذلمع ّْٓ/ُ
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 بػىنيونىػػػػػػػػػػا بػىنيػػػػػػػػػػو أىبٍػنىائًنػػػػػػػػػػا كىبػىنىاتينػػػػػػػػػػا
 

ػاًؿ اأٍلىبىاًعػػدً   بػىنيػوىينَّ أىبٍػنىػػاءي الرّْجى
(ُ) 

 

 أم: بػىنيو أبنائًنا بػىنيونا.
ىا ًمن كالـ العرًب دليله عند البصريُت, على جواًز تقدُّـً اخلرًب فهذه الشواىدي كغَتي 

؛ ألفَّ ادلبتدأى زلكوـه عليو, فال بيدَّ من  ـي التقدُّـً على ادلبتدأ, كإٍف كاف األصلي يف ذلك عد
 . (ِ)تقدديو ليتحقَّقى 

القياًس  باإلضافًة إىل علًَّة السماًع بعلة ابًن مالكك ابًن أيب الربيع كاعتلَّ كلّّ ًمن 
 . (ّ)على تقدُّـً الفعًل على فاعلو, كذلك ًلشىبًو األمساًء باألفعاؿ

ا, كشبَّو ادلبتدأى بالفاعًل يف كونو  حيث شبَّوى ابني مالك اخلربى بالفعل يف كونو مسندن
ا إليو  .(ْ)مسندن

اؿي األفعاًؿ من جهة التصرًُّؼ, فاألفععلى أمَّا ابني أيب الربيع فقاس ادلبتدأى كاخلربى 
زبتلفي عليها األزمنةي, فجعلىت العربي األبنيةى دليالن على ذلك, كاألمساءي زبتلف عليها 
ادلعاين, فجيًعل اإلعرابي دليالن على ذلك, فاختالؼي األزمنًة يف األفعاؿ نظَتي اختالًؼ 

فكما ادلعاين يف األمساء, فلزًـ من ذلك أفَّ كيلَّ اسمو متصرّْؼو جيوز تقدميي معمولًو عليو, 
ـي  ـي معموليو عليو, كذلك األمساءي اليت تتصرَّؼي يتقدَّ أفَّ الفعلى الذم يدؿُّ على األزمنًة يتقدَّ

 .(ٓ)معموذليا عليها
ككجوه ثافو ذكره ابني أيب الربيع كىو أفَّ ادلبتدأى عًملى حبقّْ األصل, فال يينظىري إىل 

لفعل, كىذا التعليلي مستفاده من تعليل تصرًُّفو من عدـً تصرًُّفو, فليس عمليو زلموالن على ا
كىذا االنفصاؿي مذكوره عن : »الرماين, كما صرَّح بذلك ابني أيب الربيع حيث قاؿ

                                                           

 .ْْْ/ُ. كينظر: اخلزانة ُِٕالبيت من الطويل, للفرزدؽ, كىو بيت مفرد يف ديوانو ص  (ُ)
, التذييل ِٕٗ/ُ, شرح التسهيل ٗٗ/ُ, شرح ادلفصل ِٔكىو من شواىد: اإلنصاؼ ص 

  .ّّّ/ُ, شرح األمشوين ِّٗ/ُ, اذلمع ّّٕ/ّ
 .ِّٗ/ُينظر: اذلمع  (ِ)
 .ِٔٗ/ُ, شرح التسهيل ُٖٓينظر: البسيط ص  (ّ)
 .ِٔٗ/ُينظر: شرح التسهيل  (ْ)
 .ِٖٓ-ُٖٓينظر: البسيط ص  (ٓ)
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 .(ُ)«الرماين, كىو حسىنه 
كاشًتيًط جلواز تقدُّـً اخلرًب على ادلبتدأ: عدـى اللَّبًس, كأٍف يكوفى ادلبتدأي كاخلربي 

؛ ألنَّو ال يتميػَّزي ادلبتدأي معرفتُت, حنو: زيده أخوؾ, أك نكرتُت , حنو: أفضلي منك أفضلي مٍتّْ
ـً   .     (ِ)من اخلرب إالَّ بالتقدُّ

كذىب الكوفيوف إىل امتناع تقدُّـً اخلرًب على ادلبتدأ, كاعتلُّوا ذلذا ادلنًع بأفَّ ذلك 
ائم( يؤدّْم إىل تقدمي ضمًَت االسًم على ظاىره؛ ألنَّو إذا قيل: قائمه زيده, كاف يف )ق

ضمَتي )زيد(, فقد تقدَّـ ضمَتي االسًم على ظاىره, كال خالؼى يف أفَّ رتبةى ضمًَت االسًم 
 .(ّ)بعد ظاىره, فوجب إالَّ جيوزى تقددييو عليو

كأجاب البصريوف عن قوؿ الكوفيُت: إفَّ جوازى تقدمًي ادلبتدًأ على اخلرب, يؤدّْم إىل 
ًد ىذا القوؿ؛ كذلك ألفَّ اخلربى كإٍف كاف جواز تقدمًي ضمًَت االسًم على ظاىره, بفسا

متقدّْمنا يف اللَّفًظ, إالَّ أنَّو متأخّْره يف التقدير, كإذا كاف متقدّْما لفظنا, متأخّْرنا تقديرنا, فال 
اعتبارى ّٔذا التقدمًي يف منع اإلضمار, كذلذا جاز: ضرب غالمىو زيده, إذا جيًعل )زيده( 

؛ أل , ك)غالمىو( مفعوالن فَّ )غالمىو( كإف كاف متقدّْمنا عليو يف اللفظ, إالَّ أنَّو يف فاعالن
 .(ْ)تقدير التأخَت, فلم دينٍع ذلك من تقدمًي الضمَت

, يًتجَّح عندم فيها ما  كبعد مناقشًة ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو
بتدًأ يف قوذلم: )قائمه ذىب إليو البصريوف, كاختاره الرماين, كىو جوازي تقدمًي اخلرًب على ادل

زيده(, ك)سبيميّّ أنا(, ك)مشنوءه مىن يشنؤيؾ(؛ كذلك ًلعلَّيت السَّماًع كالقياًس, على النَّحو 
 الذم تقدَّـ. 

                                                           

 .ِٖٓ-ُٖٓ ينظر: البسيط ص (ُ)
, شرح األمشوين ّّٖ/ّ, التذييل ِٔٗ/ُ, شرح التسهيل ٗٗ/ُينظر: شرح ادلفصل  (ِ)

 . ِّٗ/ُ, اذلمع ُّّ/ُ
, َُُٖ, االرتشاؼ ص ِٗ/ُ, شرح ادلفصل ُٔينظر رأم الكوفيُت يف: اإلنصاؼ ص  (ّ)

 .ّّّ/ُ, اذلمع ٓٓ/ِادلقاصد الشافية 
 .ٕٔ-ّٔينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)
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  :املبحث الثاىي:املبحث الثاىي  

 علة جواز تكديه خرب )كاٌ( عليها وعلى امسها

 تكديه خرب )ليض(  عليها وامتياع

 نص المسألة:
ا تتصرَّؼي يف  كجيوزي يف خربً : »قاؿ الرماين ـى على امًسها كعليها؛ ألَّنَّ )كاف( أٍف يتقدَّ

ـى خربيىا عليها؛  نفًسها, فيقتضي ذلك تصرُّفيها يف عمًلها, كال جيوزي يف )ليس( أٍف يتقدَّ
ا ال تتصرَّؼي يف نفًسها  . (ُ)«ألَّنَّ

 اعتالل الرماني:
لَّ جلواز ذلك بتصرًُّؼ يرل الرماين جبواًز تقدـً خرًب )كاف( عليها كعلى امسها, كاعت

)كاف( يف نفسها, فأدَّل ذلك إىل جواًز تصرًُّفها يف عملها, من حيث تقدمي خربًىا 
ـى خرًب )ليس( عليها, فال ييقاؿ: منطلقنا ليس زيده,  كتأخَته, يف حُت منعى الرماين تقدُّ

تصرًُّفها يف عمًلها, كاعتلَّ لذلك ادلنًع بعلًة عدـً التصرًُّؼ يف نفسها, شلَّا أدَّل إىل منًع 
 من حيث تقدمًي خربًىا عليها.   

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن تقدمًي خرًب )كاف( ك)ليس( عليهما, كذىب إىل 
ـي خرًب )كاف( عليها كعلى امسها, كاعتلَّ جلواز ذلك بتصرًُّؼ )كاف( يف  أنو جيوزي تقدُّ

ا يف عملها, من حيث تقدمي خربًىا كتأخَته عليها كعلى نفسها, فاقتضى جوازى تصرًُّفه
ـى خرًب )ليس( عليها, كاعتلَّ لذلك ادلنًع بعلًة عدـً  امسها, يف حُت منعى الرماين تقدُّ
التصرًُّؼ يف نفسها, شلَّا أدَّل إىل منًع تصرًُّفها يف عمًلها, من حيث تقدمًي خربًىا عليها, 

, كال كيقصد الرماين بعدـً التصرًُّؼ,  أم أفَّ الفعلى )ليس( ال يكوفي منو مضارعه, كال أمره
ـي التصرًُّؼ يف نفًسو منعىو من التصرًُّؼ يف معمولو, كىذه العلةي جعلت  , فعد اسمي فاعلو
)ليس( يف ادلرتبة الثانيًة من مراتب األفعاؿ, كىي امتناعي تقدُّـً معموذًلا عليها, كذلك 

,  لضعًفها عن األفعاًؿ ادلتصرّْفة, ـي معموذًلا عليها, حنو: زيدنا أكرمتي إذ جيوزي فيها تقدُّ
                                                           

 .ُِٓبتحقيق: د. زلمد شيبة ص  شرح الرماين (ُ)



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

126 

 كذاىبنا كاف زيده.
, كنسب أبو (ِ), كابًن السراج(ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي الكوفيُت

 .(ّ)علي الفارسي, كابني جٍت ىذا ادلذىبى إىل ادلربدً 
كأبو الربكات ابني كاختار ىذا ادلذىبى كثَته من ادلتأخرين, منهم اجلرجاين, 

األنبارم, كابني احلاجب, كابني مالك, كالرضي, كأبو حياف, كابني ىشاـ, كالشاطيب, 
 .(ٓ), كعدَّه ابني ىشاـ مذىبى احملقّْقُت(ْ)كالزبيدم

كنسب كلّّ ًمن ابًن اخلباز, كالشلوبُت, كابًن مالك, كأيب حياف, كاألزىرم, 
, كتبع بعضيهم الفارسيَّ كابنى جٍت (ٔ)البصريُتكاألمشوين ىذا ادلذىبى كذلك إىل متأًخرم 

, مع أفَّ ادلربّْدى مل ييصرٍّْح بو يف كتابو ادلقتضب, كإمنا (ٕ)يف نسبًة ىذا ادلذىًب إىل ادلربد
ـي على امسها , كمل يذكير يف (ٗ), كىذا يكاد ينعقدي اإلصباعي عليو(ٖ)ذكر أفَّ خربىىا يتقدَّ

                                                           

, ِْْ, التبيُت ص ُّٖاإلنصاؼ ص  ,ُُْينظر رأم الكوفيُت يف: أسرار العربية ص  (ُ)
, ادلقاصد الشافية ُُُٕ, االرتشاؼ ص َُِ/ْ, شرح الكافية ُّٓ/ُشرح التسهيل 

  .َّٕ/ُ, شرح األمشوين ِْٓ/ُ, التصريح ُِّ, ائتالؼ النصرة ص َُٕ/ِ
 .َٗ-ٖٗ/ُؿ ينظر: األصو  (ِ)
 .ُٖٖ/ُ, اخلصائص َِٖينظر: ادلسائل احللبيات ص  (ّ)
, اإليضاح يف شرح ُُْ,اإلنصاؼ ص ُُْ, أسرار العربية ص َْٖينظر: ادلقتصد ص  (ْ)

, ُُُٕ, االرتشاؼ ص َُِ/ْ, شرح الكافية ُّٓ/ُ, شرح التسهيل ٕٖ/ِادلفصل 
 .ُِّنصرة ص , ائتالؼ الَُٕ/ِ, ادلقاصد الشافية ُّ/ِاللمحة البدرية 

 .ُّ/ِينظر: اللمحة البدرية  (ٓ)
, االرتشاؼ ص ُّٓ/ُ, شرح التسهيل ِِٖ, التوطئة ص ُّٗينظر: توجيو اللمع ص  (ٔ)

 . َّٕ/ُ, شرح األمشوين ِْٓ/ُ, التصريح ُُُٕ
, شرح الكافية ُّٓ/ُ, شرح التسهيل ْٕٕ/ِينظر رأم ادلربد يف: شرح ادلقدمة اجلزكلية  (ٕ)

 .َّٕ/ُ, شرح األمشوين ُُُٕؼ ص , االرتشاَُِ/ْ
 .ُْٗ/ْينظر: ادلقتضب  (ٖ)
, شرح التسهيل ُُْ/ٕ, شرح ادلفصل ُٖٔ/ُ, اللباب َُُينظر: اإليضاح ص  (ٗ)

 .ٕٔٔ, البسيط ص ّْٗ/ُ
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حيث ذكرى أفَّ بعضى النُّحاًة منع توسُّطى خرًب )ليس( بينها ذلك خالفنا إالَّ ابني درستويو, 
 . (ُ)كبُتى امسها؛ تشبيهنا ذلا بػ)ما(

, أمَّا اجلوازي فقد صرَّح بو يف اإليضاح, (ِ)كنيًسب إىل أيب علي الفارسي ًكال ادلذىبُت
كجيوزي أيضنا: منطلقنا كاف زيده, كشاخصنا صار بكره؛ ألفَّ العاملى : »اإليضاح, حيث قاؿ

, متص , كىكذا خربي )ليس( يف قوًؿ ادلتقدمُت من البصريُت, كىو عندم القياسي رّْؼي
: منطلقنا ليس زيده  ؛ (ْ), كأمَّا ادلنعي فنيًسب إليو أنَّو قاؿ بو يف ادلسائًل احللبيات(ّ)«فتقوؿي

ا ذكرى ادلذىبُت, كاعتلَّ لكيلٍّ (ْ)احللبيات ؛ مع أينَّ مل أجٍده مصرّْحنا بو فيها, كإمنَّ
 .  (ٓ)منهما

تلَّ ادلانعوف لتقدُّـً خرًب )ليس( عليها بالعلًَّة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين, كىي عدـي كاع
التصرًُّؼ؛ ألفَّ الفعلى إذا مل يتصرٍَّؼ يف نفسو مل يتصرٍَّؼ يف معمولو, كقاسها ىؤالء على 
غَتًه من األفعاؿ اليت ال تتصرَّؼ, كفعل التعجًُّب, ك)عسى( ك)نعم( ك)بئس(, فكما 

ـي خربي )ليس( عليها؛ لعدـً أنَّو ال ـي على ىذه األفعاًؿ شلَّا يتعلَّقي ّٔا, فكذلك ال يتقدَّ  يتقدَّ
 .  (ٔ)التصرُّؼً 

ـى  كمنهم مىن قاسىها على )ما(؛ لشبًهها ّٔا يف ادلعٌت كالعمًل, ك)ما( ال جيوزي أٍف يتقدَّ
 . (ٕ)خربيىا عليها, فال ييقاؿ: منطلقنا ما زيده, فكذلك ما أشبهىها

                                                           

 .َُٕ/ْ, التذييل ُُٗٔينظر: رأم ابن درستويو يف: االرتشاؼ ص  (ُ)
, شرح ّّٕ/ُ, اذلمع ُُِٕ-ُُُٕ, االرتشاؼ ص ُّٓ/ُشرح التسهيل  ينظر: (ِ)

 .َّٕ/ُاألمشوين 
 .َُُاإليضاح ص  (ّ)
 .َّٕ/ُ, شرح األمشوين ُُِٕ-ُُُٕينظر: االرتشاؼ ص  (ْ)
 .ُِٖ -َِٖينظر: ادلسائل احللبيات ص  (ٓ)
, شرح الكافية ُّٓ/ُ, شرح التسهيل ُّٖ,اإلنصاؼ ص ُُْأسرار العربية ص  (ٔ)

, ُِّ, ائتالؼ النصرة ص َُٕ/ِ, ادلقاصد الشافية ُُُٕ, االرتشاؼ ص َُِ/ْ
  .َّٕ/ُ, شرح األمشوين ّّٕ/ُ, اذلمع ِْٓ/ُالتصريح 

, التذييل َُِ/ْ, شرح الكافية ُّٓ/ُ, شرح التسهيل ُّٖينظر: اإلنصاؼ ص  (ٕ)
 .ُُٕ/ِ, ادلقاصد الشافية َُٖ/ْ
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كًمن النحويُت من ييغلّْبي عليها احلرفية, بل إفَّ بعضىهم كالبغداديُت مىن عدَّىا حرفنا 
, كسواءن كانت حرفنا, أك (ُ)من حركًؼ النَّفي, فال ييعملوَّنا, حنو: ليس زيده منطلقه 

ـي معموليو عليو.  مشبَّهةن باحلرًؼ امتنعى تقدُّـً خربًىا عليها؛ ألفَّ احلرؼى ال يتقدَّ
ـى خربيىا كذىب ا لبصريوف, كنيًسب إىل ادلتقدمُت منهم أنَّو جيوزي يف )ليس( أٍف يتقدَّ

 يك  ىك مك لك اك ّٰٱعليها, كاعتلُّوا لذلك اجلواًز بالسماع, كىو قوليو تعاىل: 
, ككجوي الدليًل من ىذه اآلية أنَّو قيدّْـ معموؿي خرًب )ليس( على )ليس(, (ِ)ِّمل

ـى على )ليس(, كلو مل جييٍز تقدميي خرًب فقوليو: )يوـى يأتيهم( متعلّْقه بػ) مصركفنا(, كقد قيدّْ
)ليس( عليها, دلا جاز تقدميي معموًؿ خربًىا عليها؛ ألفَّ ادلعموؿى ال يقعي إالَّ حيث يقع 

 .(ّ)العامل
كًمن النحويُت مىن نسبى ىذا ادلذىبى إىل سيبويو, مع أنَّو مل ييصرٍّْح بو, كًمن ىؤالء 

كذلك  : »يف اخلصائص يف )باب االحتجاج بقوؿ ادلخالف(ابًن جٍت, حيث قاؿ 
تجُّ بو عليو أٍف ييقاؿ لو:  كإنكاًر أيب العباًس جوازى تقدمًي خرًب )ليس( عليها, فأحدي ما حيي

 .(ْ)«إجازةي ىذا مذىبي سيبويًو كأيب احلسن, ككافًَّة أصحابًنا, كالكوفيوف أيضنا معنا
للبصريُت كالكوفيُت, كمل خيالفهم فيو إالَّ  فابني جٍت جعل القوؿى باجلواز مذىبنا

, كىذه النسبةي من (ٓ)ادلربدي, كلعلو يقصد بالكوفيُت الفرَّاءى؛ ألنَّو نيًسب إليو جوازي ذلك
, (ٔ)ابن جٍت تفتقدي إىل الدّْقة؛ ألفَّ ابنى السراًج قد صرَّح بالقوًؿ بادلنع يف كتابو األصوؿ

ربد؛ لكوف ادلربًد مل يصرٍّْح بادلنًع كما تقدَّـ, كمذىبيو يف ذلك أكضحي ًمن مذىًب ادل
                                                           

 .ُُٕ/ِينظر: ادلقاصد الشافية  (ُ)
 .ٖسورة ىود اآلية  (ِ)
, ُّٖ, اإلنصاؼ ص ُِٖ-َِٖعتالذلم يف: ادلسائل احللبيات ص ينظر رأم البصريُت كا (ّ)

, ّّٕ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ّْٓ/ُ, شرح التسهيل ُُْ/ٕ, شرح ادلفصل ُّٖ
, ُّٕ/ِ, ادلقاصد الشافية َُٖ/ْ, التذييل ٕٔٔ, البسيط ص َُِ/ْشرح الكافية 

 .َّٕ/ُ, شرح األمشوين ّّٕ/ُ, اذلمع ِْٓ/ُ, التصريح ُِّائتالؼ النصرة ص 
 .ُٖٖ/ُاخلصائص  (ْ)
 .ِْٓ/ُ, التصريح ُُِٕ, االرتشاؼ ص ُُْ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ٓ)
 .َٗ-ٖٗ/ُينظر: األصوؿ  (ٔ)
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ككذلك فإفَّ الكوفيُت نيًقل عنهم ادلنعي كىو ادلشهوري من مذىًبهم كما سبق الكالـي عنو, 
فال يكوف القوؿي باجلواز مذىبنا للكوفيُت, كمل أًجٍد مىن كافق ابنى جٍت يف نسبًة مذىًب 

 .(ُ)ربم يف كتابو اللُّباباجلواًز إىل عموـً الكوفيُت إالَّ العيك
كأمَّا نسبةي القوًؿ باجلواز إىل سيبويو فالذم يظهري يل أنو ال يصحُّ؛ لكوف سيبويًو مل 

كليس لصاحًب الكتاب يف ذلك نصّّ, كقد استدؿى : »ينيصَّ على ذلك, قاؿ اجلرجاين
وضعو من  بعضي أصحابًنا على أفَّ مذىبىو جوازي تقدمًي خرًب )ليس( عليها دبسألةو يف م

, كقاؿ أبو (ِ)«كتابو, كقد ذكرتي ذلك يف ادلغٍت, كبيػٍَّنتي كجوى تعرّْيها ًمن الداللة
, كالصحيحي : »الربكات ابني األنبارم كزعم بعضيهم أنَّو مذىبي سيبويًو, كليس بصحيحو
 .(ّ)«أنَّو ليس لو فيو نصّّ 

لىما أغفلو الرماين؛ ألفَّ  كيف نظرم أنَّو لو كاف لسيبويو رأمه يف ادلسألًة يقوؿ باجلوازً 
ًمن منهًجو إذا كاف لو رأمه سلالفه لسيبويو أنَّو يصرّْحي دبخالفتو لو, كىو يف ىذه ادلسألًة 
مل ييًشر إىل رأم سيبويو, فهذا يقوّْم القوؿى بعدـً كجوًد رأمو صريحو لسيبويو يف ىذه 

 ادلسألة.    
و علي الفارسي, كابني جٍت, كابني كشلَّن كافق قدماءى البصريُت يف ىذا ادلذىب: أب

بىرىاف, كالزسلشرم, كالشلوبُت, كابني يعيش, كابني عصفور, كابني أيب الربيع
(ْ). 

كًمن ىؤالء من أضاؼ إىل علة السماًع االعتالؿى بالقياس, كتعدَّدٍت أقيستيهم يف 
ـي خ(ٓ)ذلك, فأبو علي الفارسي, قاسها على )كاف( ربًىا ؛ ألفَّ كاف جيوز فيها تقدَّ

عليها؛ لتصرّْفها, حنو: منطلقنا كاف زيده, ك)ليس( كذلك جيوز فيها على القياًس, على 

                                                           

 .ُٖٔ/ُينظر: اللباب  (ُ)
 .َْٗادلقتصد ص  (ِ)
 .ُّٖاإلنصاؼ ص  (ّ)
, ادلفصل ص ٖٓ/ُ, شرح اللمع البن برىاف ُٖٖ/ُ, اخلصائص َُُينظر: اإليضاح ص  (ْ)

, البسيط ص ّْٕ/ُ, شرح اجلمل ِِٖ, التوطئة ص ُُْ/ٕادلفصل , شرح ِٗٔص 
ٕٖٔ . 

 .َُُينظر: اإليضاح ص  (ٓ)
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 الرغم من عدـً تصرًُّفها.
كقاسها ابني يعيش على مطلىًق األفعاًؿ, لكوَّنا فعالن يف نفسها, كاعتلَّ لعدـ رليًء 

نًقصيها حقَّها, كما يف لفًظ ادلضارًع منها لالستغناء عنو بلفظ ادلضارًع, كىذا ادلعٌت ال يي 
(, مل ينقص ًمن حيكًم  ( ك)يىدىعي( لىمَّا ميًنعا لفظى ادلاضي, لالستغناًء عنو بػ)تػىرىؾى )يىذىري

 .    (ُ)عمًلها, فالعمل لػ)ليس( حبقّْ األصل, كبالقياس على سائًر األفعاؿ
ـى اخلرًب عليها, بتقدًُّمو على امًسها,  حنو: ليس قائمنا أمَّا ابني أيب الربيع فقاس تقدُّ

زيده, كرأل أفَّ )ليس( كإف كانت غَتى متصرّْفةو يف نفسها, إالَّ أفَّ ذلا بعضى التصرًُّؼ, 
حيث يصحُّ نفييها للماضي كاحلاؿ, كادلستقبل, حنو: ليس زيده قائمنا أمس, كليس زيده 

ا, فاستيغًٍت عن تصرًُّفها بتقييد اخلرًب ب الزماف, فصارت قائمنا اآلف, كليس زيده قائمنا غدن
ا متصرّْفةن, فكما أيجيزى تصرُّفيها يف تقدُّـً خربًىا على امًسها, كذلك جيوز  بذلك كأَّنَّ

 .(ِ)تصرُّفيها يف تقدُّـً اخلرًب عليها, فكالمها تصرُّؼه 
ىذه أبرزي اعتالالًت كأقػٍيىسًة القائلُت جبواًز تقدُّـً خرًب )ليس( عليها, إال أفَّ ادلعتمدى  

ـى احتجَّ بالسماع, : »ًِتم ىو السَّماعي, قاؿ ابني عصفورمن اعتالال كالذم جييزي التقدُّ
 .(ّ)«كلوال ذلك مل جييٍز تقددييو

كأجاب ادلانعوف على ىذه االعتالالت كاألقيسة دبا ييضًعفي االعتمادى عليها يف 
ابقة إذ نظرم, كييبًطلي االحتجاجى ّٔا, حيث أجابوا على االعتالؿ بالسَّماع يف اآلية الس

 تقدَّـ معموؿي خرًب )ليس( عليها, بأربعًة أجوبةو:
ا فاٍضًرٍب, كعمرنا ال  أحدىا: أفَّ ادلعموؿى قد يقعي حيث ال يقعي العاملي, حنو: أمَّا زيدن
ٍن, كحقَّكى لن أيًضيعى, فكما مل يلزـٍ من تقدمي معموًؿ الفعًل بعد )أمَّا(  ِتًي

, كادلنصوًب على )ال(, ك)لن( تقدميي الفعًل, كال ًمن تقدمي معموًؿ  آّزكـً
تقددييهما عليهما, كذلك ال يلزـي من تقدمًي معموًؿ خرًب )ليس( تقدميي 

                                                           

 .ُُْ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ُ)
 .ٖٕٔينظر: البسيط ص  (ِ)
 .ّْٕ/ُشرح اجلمل  (ّ)
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 .(ُ)اخلربً 
كالثاين: أفَّ )يوـى يأتيهم( منصوبه بفعلو ميٍضمىرو؛ ألفَّ قبلو: )ما حيًبسيو( فػ)يوـى 

, كأنَّو قيل: يعرفوف يـو يأتيهم, ك)ليس مصركفن  ا( صبلةه يأتيهم( جوابه
 .(ِ)حاليةه مؤكّْدةه أك مستأنًفةه 

كالثالث: أٍف يكوفى )يـو يأتيهم( مبتدأن مبنيِّا إلضافًتو إىل اجلملة, كذلك سائغه مع 
 .(ّ)ادلضارع كسوًغو مع ادلاضي

( معموؿي )مصركفنا( فإنَّو سائغه تقدُّميو على )ليس(؛  كالرابع: أنَّو مت التسليمي بأفَّ )يـو
 كالظرؼي ييتوسَّعي فيو ما ال ييتوسَّعي يف غَته.           لكونًو ظرفنا, 

أمَّا اجلوابي على القوؿ بالعمًل حبقّْ األصل, فهو أفَّ عملى )ليس( عملى األفعاًؿ  
إثباته ألصًل الفعليًة فيها, أمَّا كصفي العمل كىو التقدميي فهو مسلوبه لفقًد كصًف 

, كالدليلي على ذ لك االستقراءي, فإفَّ األفعاؿى ادلتصرّْفةى ثبتى ذلا أصلي الفعليًة كىو التصرُّؼي
العمًل لىمَّا ثبتى ذلا أصلي الفعلية, كثبتى ذلا كصفي العمًل كىو التصرُّؼي بالتقدمًي لىمَّا 
ثبتى ذلا كصفي الفعليًة, كىو التصرُّؼي لألزمنًة, أمَّا األفعاؿي غَتي ادلتصرّْفًة, حنو: )نًٍعمى( 

( ك)عسى ( كفعًل التعجًُّب, ثبتى ذلا أصلي العمًل لىمَّا ثبتى ذلا أصلي الفعلية, ك)بًٍئسى
ـي معموالًِتا عليها لىمَّا سيًلبىٍت  , كسيًلبىٍت كصفى العمًل فلم جييٍز تقدُّ فعًملىٍت الرفعى كالنصبى

 .(ْ)كصفي الفعليًة كىو التصرُّؼي لألزمنة
امًسها ىو أفَّ مقتضىى شبىًو )ليس( أمَّا اجلوابي على القياس على تقدُّـً خربًىا على 

بػ)ما( أالَّ يتوسَّطى خربيىا على امًسها, كما امتنع توسيطي خرًب )ما( كلكن قيًصد ترجيحي ما 
لو فعليةه على ما ال فعليةى لو, فأيعًطي بعضي التصرًُّؼ, كىو توسُّطي اخلرًب, كذلك كاؼو 

                                                           

, ادلقاصد الشافية ُُٖ/ْ, التذييل َُِ/ْ, شرح الكافية ّْٓ/ُينظر: شرح التسهيل  (ُ)
ِ/ُٕٓ. 

, ُُٖ/ْ, التذييل ّْٓ/ُ, شرح التسهيل ُٗٔ/ُ, اللباب ُِْإلنصاؼ ص ينظر: ا (ِ)
 .ُٕٔ/ِادلقاصد الشافية 

 ادلراجع السابقة. (ّ)
 .ُْٕ/ِ, ادلقاصد الشافية ُِْينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)
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 .(ُ)يف ترجيح فعليًَّتها
ه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالتو يًتجح عندم ما ذىب ما كرد يف ىذ مناقشةكبعد 

إليو الكوفيوف, كابني السراج, كاختاره الرماين, ككثَته من ادلتأخرين, كىو امتناعي تقدُّـً خرًب 
 )ليس( عليها, خالفنا للمتقدمُت من البصريُت, كمىن كافقهم, كذلك لألمور التالية:

ـي  : اطّْرادي علًة ادلانعُت, كىي عد التصرًُّؼ, حيث اطَّردت يف فعًل التعجب,  أكالن
ـى معموؿي ىذه األفعاؿ لعدـً  ك)نعم(, ك)بئس(, ك)عسى(, فلم يتقدَّ

 تصرًُّفها.
ـى خرًب )كاف( عليها لعلًة  ا أجازكا تقدَّ ثانينا: أفَّ آّيزين لتقدُّـً خرًب )ليس( عليها إمنَّ

يدكري مدارى العلة, فمىت التصرًُّؼ, كىذه العلةي انتفىٍت يف )ليس(, كاحلكمي 
كيًجدىت العلةي كيًجد احلكمي, فكيف يكوف احلكمي باجلواز يف )ليس( كالعلةي 

 .منتفيةه؟!
ثالثنا: أفَّ مقتضى الًتتيًب بُت األفعاًؿ ادلتصرّْفًة كاألفعاًؿ غًَت ادلتصرّْفًة كاحلركًؼ 

قبلىو درجةن يف ادلشبَّهًة باألفعاؿ أٍف ينقصى كلُّ قسمو من ىذه األقساـ عمَّا 
العمل, فاألفعاؿي ادلتصرفةي ذلا مطلقي العمًل من الرفع, كالنصب, كتقدُّـً 
معموالًِتا, كاألفعاؿي غَتي ادلتصرّْفًة ذلا العملي يف ادلعرفة كالنكرة, دكفى تقدُّـً 
معموالًِتا, كاحلركؼي ادلشبَّهةي باألفعاؿ ذلا العملي يف ادلعرفًة دكفى النكرًة, كدكفى 

ـى خربي )ليس( على امًسها لًتزيدى درجةن يف تقدُّ  ا تقدَّ ـً معموالًِتا كذلك, كإمنَّ
ـي خربًىا عليها لًتنقيصى درجةن عن األفعاًؿ  العمل عن )ما(, كميًنع تقدُّ

 ادلتصرّْفًة.
رابعنا: إمكانيةي توجيًو استدالًؿ آّيزين بالسَّماًع, فقد ذكر ادلانعوف عدةى أكجوو يف 

 ة الكردية, كقد تقدَّـ ذكريىا.  توجيًو اآلي
خامسنا: ضعفي أٍقًيسىًة البصريُت, كىي قياسي )ليس( على األفعاًؿ ادلتصرفة, 
ككذلك على تقدُّـً خربًىا على امًسها, كقد تقدَّـ الردُّ على ىذه األقيسة, 
كييقاًبلي ذلك قوَّةي قياًس ادلانعُت, حيث قاسوا )ليس( على احلرًؼ يف اللَّفًظ 

                                                           

 .ُٕٓ/ِ, ادلقاصد الشافية ُُٖ-َُٖ/ْ, التذييل ُُْينظر: أسرار العربية ص  (ُ)
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, كمقتضى ذلك أفَّ (ُ)عٌت, فشبهيها باحلرًؼ أقول ًمن شبًهها بالفعلكادل
 يكوفى قياسىها على احلرًؼ أىكىلى ًمن قياًسها على الفعل.

 

                                                           

 .ّّٓ/ُ, شرح التسهيل ُٗٔ/ُاب , اللبُّٗينظر: اإلنصاؼ ص  (ُ)
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  :املبحث الثالث:املبحث الثالث  

َّ( علي  ها أو على امِسهاعلُة امتياِع تكدُِّو خرِب )إ

 نص المسألة:
ـى خربيىا عليها, ك : »قاؿ الرماين ال على امًسها, إالَّ أٍف يكوفى ظرفنا؛ كال جيوزي أٍف يتقدَّ

ا جاز تقدميي الظَّرًؼ على االسًم ألنَّو مستهلّّ على ادلعٌت,  , كإمنَّ ا حرؼه ال يتصرَّؼي ألَّنَّ
 .(ُ)«كثَته يف الكالـ, فقيدّْـ على طريًق االتساع

 اعتالل الرماني:
ـي خرًب )إفَّ( عليها, كال على ا مًسها, كاعتلَّ لذلك ادلنًع يرل الرماين أنَّو ال جيوز تقدُّ

, فإنَّو جيوزي أٍف يتوسَّطى بينها كبُت امًسها؛ لعلًة   بعدـً التصرًُّؼ, كاستثٌت من ذلك: الظَّرؼى
 كثرتًو يف الكالـ, فييتَّسىعي فيو ما ال يػيتَّسىعي يف غَته.

 المناقشة والموازنة:
يها, أك على امسها, ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن حكم تقدُّـً خرًب )إفَّ( عل

ا, ككذا سائر  ا, كال: إفَّ قائمه زيدن كذىب إىل عدـً جواًز ذلك, فال جيوز: قائمه إفَّ زيدن
 الباب, كاعتلَّ لذلك ادلنع بعلة عدـً التصرُّؼ.

, فإنَّو جيوزي أٍف يتوسَّطى بينها كبُت امسها,  كاستثٌت الرماين من ذلك احلكًم: الظَّرؼى
ا, كالعلةي يف جواز ذلك كثرتيو يف الكالـ, فكلُّ كالـو ال بيدَّ فيو من حنو: إفَّ أمامىك زيدن 

 , فييتَّسعي فيو ما ال يػيتَّسعي يف غَته.(ِ)ظرؼو ملفوظو بو أك مقدَّرو, كما قاؿ ابني عصفور
كىذه الذم ذىب إليو الرماين يكادي ينعقد اإلصباعي عليو, حيث إينَّ مل أقف على 

ـي التصرًُّؼ يف نفًسها, سلالفو فيو, كاعتلَّ اجل مهوري بالعلة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين كىي عد
ألفَّ ىذه احلركؼى جوامدي؛ فال تتصرَّؼي تصرُّؼى الفعًل, ككلُّ ما عًملى عمىلى الفعًل 

                                                           

 .ُْٖٕشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
 .َْْ/ُينظر: شرح اجلمل  (ِ)
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 .(ُ)يتصرَّؼي يف نفسو, فال يتصرَّؼي يف معمولو كال
ه األحرؼ على أمسائها برفع كاعتلَّ أبو الربكات ابني األنبارم المتناع تقدُّـً خرًب ىذ

, فلو قيدّْـ ادلرفوعي على  االلتباس, كذلك أفَّ ىذه األحرؼى تشبو الفعلى لفظنا كمعٌتن
, كرأل أفَّ عدـى تصرًُّؼ ىذه األحرًؼ غَتي   ادلنصوب مل ييعلىم ىل ىي حركؼه أك أفعاؿه

, ك : »كاؼو لتمييزًىا عن األفعاؿ, حيث قاؿ احلركؼي ال فإٍف قيل: األفعاؿي تتصرَّؼي
 , ؛ ألنَّو قد يوجد أفعاؿه ال تتصرَّؼي ا حركؼه ـي التصرًُّؼ ال يدؿُّ على أَّنَّ , قيل عد تتصرَّؼي
(, ك)عسى( ك)ليس(, كفعلي التعجب, ك)حبَّذا(, فلمَّا كاف ذلك  كىي: )نًٍعمى(, ك)بًٍئسى

 .(ِ)«االلتباسيؤدّْم إىل االلتباس باألفعاؿ, كجب تقدميي ادلنصوًب على ادلرفوع رفعنا ذلذا 
كاعتلَّ ابني األنبارم بعلةو أخرل كىي علةي الفرعيًة على الفعًل يف العمل؛ ألفَّ ىذه 
األحرؼى شأّىت الفعلى يف اللفظ كادلعٌت, فحيًملىت عليو يف العمل, ككانت فرعنا عليو يف 

ألفَّ األصلى  عمل الرفًع كالنصًب, كتنبيهنا ذلذه الفرعيًة قيدّْـ فيها ادلنصوبي على ادلرفوع؛
 .(ّ)تقدميي ادلرفوًع, فأيعًطي الفرعي الفرعى 

ككافق ابنى األنبارم يف ىذه العلًة صباعةه من النحويُت, كاجلزكيل, كالعكربم, كابًن 
 .  (ْ)يعيش, كابًن مالك, كابًن عصفور, كالرضي, كأيب حياف

ماًر, كذلك أفَّ ثالثنا على ما تقدَّـ كىو تعذُّري اإلضآخر كأضاؼ العكربم اعتالالن 
ـى جلاز إضماريه, كاحلرؼي ال يتصل بو ضمَتي ادلرفوع, كالتاء, كالواك, يف:  ادلرفوعى لو تقدَّ

                                                           

, ْْٕ, ادلقتصد ص ُُٔ, اإليضاح العضدم ِٓ, اجلمل ص ُِّ/ ُينظر: األصوؿ  (ُ)
, شرح ادلفصل َِٗ/ُ, اللباب َُُ, ادلقدمة اجلزكلية ص ُْٗأسرار العربية ص 

شرح اجلمل البن , ٖ/ِشرح التسهيل , ٖٕٓ/ِشرح ادلقدمة اجلزكلية للشلوبُت , َُّ/ُ
, التصريح ّْ/ٓ, التذييل ِٖٗ/ُ, شرح الكافية ُٕٕ, البسيط ص َْْ/ُعصفور 

 .ِْٔ/ُ, شرح األمشوين ِٗٗ/ُ
 .ُْٗأسرار العربية ص  (ِ)
 ادلرجع السابق. (ّ)
 ,ٖ/ِ تسهيل, شرح الَُّ/ُح ادلفصل, شر َِٗ/ُ, اللبابَُُينظر: ادلقدمة اجلزكلية ص (ْ)

 .ّْ/ٓالتذييل  ,ُٕٕص , البسيطِٖٗ/ُشرح الكافية ,َْْ/ُعصفور البن اجلمل شرح
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(, ك)قاموا(  .(ُ))قمتي
 : (ِ)كاعتلَّ ابني أيب الربيع المتناًع تقدُّـً خرًب ىذه األحرًؼ بثالث علل

ـي التصرًُّؼ, كىي علةي اجلمهور.  إحداىا: عد
ـي عليها  ذه األحرؼى ذلا الصدري يف الكالـ, كاحلركؼي الصدكري كالثانية: أفَّ ى ال يتقدَّ

 ىا.حيز ما كاف يف 
ـي على الفعل,  كالعلة الثالثة: أفَّ خربى ىذه األحرًؼ مشبَّوه بالفاعل, كالفاعلي ال يتقدَّ

 فلذلك ال جيوز تقدميي خربًىا عليها.
ـى اخلرًب على كىذه العللي خاصةه بامتناع تقدُّـً اخلرًب على )إفَّ  ( كأخواِتا, أمَّا تقدُّ

ـي التصرًُّؼ.  أمساًء ىذه األحرًؼ فاعتلَّ ابني أيب الربيع المتناعو بعلةو كاحدةو كىي عد
كاستثٌت اجلمهوري من ىذا احلكم توسُّطى اخلرًب بُت ىذه األحرؼ كبُت أمسائها إذا  

ا.      كاف ظرفنا, حنو: إفَّ عندؾ عمرنا, كأحلقوا بو اجلارَّ كآّ , حنو: إفَّ يف الداًر زيدن  ركرى
كاعتلَّ اجلمهوري جلواز توسًطهما باالتّْساع فيهما؛ كذلك لكثرًِتما يف الكالـ, كىي 

 العلةي اليت اعتلَّ ّٔا الرماين.
, يظهر يل أفَّ أبرزى ما ييعتمىدي يف  مناقشةكبعد  ما كرد يف ىذه ادلسألًة من اعتالالتو

( كأخواًِتا, أك توسًُّطو ىي ما اعتلَّ بو الرماين كاجلمهوري كىي علةي منًع تقدُّـً خرًب )إفَّ 
عدـً التصرًُّؼ؛ كذلك لكوَّنا مطَّردةن يف األفعاؿ كما شأّها, كًمن َثىَّ تأيت علةي الفرعية 
ًكني أٍف تعضيدى ىاتُت  اليت اعتلَّ ّٔا ابني األنبارم, كصباعةه من النحويُت, كباقي العلل ديي

 دكف أٍف تستىًقلَّ بنفًسها. العلتُت,

 

                                                           

 .َِٗ/ُينظر: اللباب  (ُ)
 .ِٕٕ-ُٕٕينظر: البسيط ص  (ِ)
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  :املبحث الرابع:املبحث الرابع  

َّ( وأخواِتهاعلُة جواِز اإللغاِء يف التأخرِي   والتوشُِّط يف )ظ

 نص المسألة:
الذم جيوزي يف الفعًل من اإللغاء, إٍف كاف شلَّا ييستدرىؾي بو, أٍف ييلغىى : »قاؿ الرماين

, ك  ال جيوزي أٍف ييلغىى يف التقدمي؛ ألفَّ الكالـى يف التأخًَت كالتوسًُّط؛ ألنَّو موضعي استدراؾو
 مبٍتّّ عليو.

كاألفعاؿي اليت جيوزي فيها اإللغاءي ىي اليت يصليحي أٍف ييستدرىؾى ّٔا, ألفَّ معناىا يف 
 اجلملة, كقد اكتفىٍت بفاعًلها, كقامت اجلملةي بنفًسها.

كما ىو زلتمىله أف ... كقسمةي ىذه األفعاًؿ على ثالثًة أكجو: )ظنّّ(, ك)ًعٍلمه( 
 ,) (, ك)ظنػىٍنتي ا سبعةي أفعاؿو كىي: )حىًسٍبتي (, كعًدِتي يكوفى عن )ظنٍّ( أك )ًعلمو
, كالثالثةي  (, فالثالثةي األيكىؿي شكّّ (, ك)زىعىٍمتي (, ك)كىجىٍدتي (, ك)رىأىٍيتي (, )عىًلٍمتي ك)ًخٍلتي

( بُت الشًَّك كاليقًُت.       اليت تليها يقُته, ك)زىعىٍمتي
, كتقوؿ: كإمنَّ  ا جاز اإللغاءي يف التأخًَت كالتوسًُّط دكفى التقدمًي ألنَّو موضعي استدراؾو

, فتيلًغي )أىظينُّ(؛ لتوسًُّطًو بُت االسًم كاخلرًب, كلك فيو اإلعماؿي على  عبدي اهلًل أظنُّ ذاىبه
 األصل.

 :(ُ)كقاؿ اللَّعُت ادلنقرم
كىيف األىرىاًجيػػػػػػًز ًخٍلػػػػػػتي اللُّػػػػػػٍؤـي كاخٍلىػػػػػػوىري   أىبًػػػػػػػػػػػػاألىرىاًجيًز يىػػػػػػػػػػػػاٍبنى اللُّػػػػػػػػػػػػٍؤـً تيوًعػػػػػػػػػػػػديين 

(ِ) 

                                                           

امسو منازؿ بن زمعة, من بٍت منقر, كقاؿ ىذا البيت يهجو بو العجاج, كقيل: رؤبة بن  (ُ)
 العجاج.

 من البسيط, كيف عجزه أكثر من ركاية:البيت  (ِ)
 كيف األراجيز خلت اللـؤ كالفشلي  فَتكل:

 كيف األراجيز رأس القوؿ كالفشلي  كيركل أيضنا:
 كعلى الركاية األخَتة ال يوجد شاىد يف البيت.

, شرح ُّٓ, اإليضاح العضدم ص ُّٖ/ُ, األصوؿ َُِ/ُكىو من شواىد: الكتاب 
= 
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(؛ لتوسًُّطها بُت االسم كاخلرب.  فأىلغى )ًخٍلتي
كاإللغاءي يف التأخًَت أقول منو يف التوسًط؛ ألنَّو أبعدي للعامًل من التسلًُّط على 

ـى االسمي فقط أمكنى أٍف يعملى الظنُّ, كقولك: )زيدن  ا أظنُّو منطلقنا(, اجلملة, ألنَّو إذا تقدَّ
 .(ُ)«فإذا تأخَّرى مل يكن لو على اجلملة سبيله 

 اعتالل الرماني:
يرل الرماين جبواز إلغاًء عمًل )ظنَّ( كأخواًِتا يف االسم كاخلرب إذا تأخَّرىٍت عنهما, 
, كاعتلَّ جلواز ذلك  أك توسَّطىٍت بينهما, حنو: زيده ظننتي منطلقه, كزيده منطلقه ظننتي

الشكّْ أك اليقًُت على صبلةو قائمةو بنفسها, شلَّا أضعفى معٌت تلك األفعاًؿ,  باستدراؾً 
 فضعيف عمليها. 

 كذكر الرماين ثالثى عللو أخرل جلواًز إلغاًء ىذه األفعاًؿ:
 إحداىا: أفَّ عملى ىذه األفعاًؿ يف اجلملة, كىو أضعفي من العمل يف ادلفرد.

 العمل يف فاعلها.كالثانية: أفَّ ىذه األفعاؿى اكتفىٍت ب
 كالثالثة: أفَّ اجلملةى قد قامت بنفسها, كبيًنيٍت على االبتداء.

َث علَّل لوجوب إعماًؿ أفعاًؿ القلوًب إذا تقدَّمىٍت, بكوف اجلملًة بيًنيىٍت على معاين  
 تلك األفعاؿ, من الشكّْ أك اليقُت, فعًملىٍت فيها.

 المناقشة والموازنة:
سألًة عن اإلعماؿ كاإللغاًء يف باًب أفعاًؿ القلوب, كىي ربدث الرماين يف ىذه ادل

ا, كاإللغاءي ىو: إبطاؿي العمًل لفظنا كزلالِّ دكف موًجبو لًتًكو  . (ِ))ظنَّ( كأخواِتي
 كقسَّمى الرماين ىذه األفعاؿى من حيث التقدمي كالتأخَت إىل ثالث مراتب:

                                                                 
= 

, اذلمع ّٗٔ/ُ, التصريح َُِٕ, االرتشاؼ ص ٖٓ/ِ, شرح التسهيل ٖٓ/ٕادلفصل 
ُ/ُْٗ. 

 .ّْٗ-ّْٖشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ُ)
 .ّٔ/ِ, شرح األمشوين َْٗ/ُ, اذلمع ّٗٔ/ُ, التصريح َُِٔينظر: االرتشاؼ ص  (ِ)
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ا منطلقنا , ادلرتبة األكىل: التقدميي, حنو: ظننتي زيدن , كذكر أنَّو جيب فيو اإلعماؿي
كاعتلَّ لذلك بأفَّ اجلملةى بينيٍت على معاين تلك األفعاؿ, من الشًك 

 كاليقًُت, فيجب إعماذليا.
, حنو: زيده ظننتي  كادلرتبة الثانية: التوسُّطي, كذكر أنَّو جيوزي فيها اإللغاءي كاإلعماؿي

ا ظننتي منطلقنا.      منطلقه, كزيدن
, إالَّ أفَّ األحسنى فيو كادلرتبة الثا , كذكر أنَّو جيوزي فيو اإللغاءي كاإلعماؿي لثة: التأخُّري

.  اإللغاءي؛ حنو: زيده منطلقه ظننتي
كاعتلَّ الرماين جلواز اإللغاًء حاؿى توسًُّطها أك تأخُّرًىا بأفَّ اجلملةى مل تػيٍْبى عليها,  

ا بيًنيٍت على االبتداء, َث دخلىٍت عليها تلك ا , فهي يف معٌت االستدراًؾ إمَّا كإمنَّ ألفعاؿي
, فمعناىا ضعيفه يف اجلملة, كلىمَّا ضعيفى معناىا ضعيفى عمليها,  باليقُت, أك الشكّْ

 كاعتلَّ الرماين كذلك بالعلل الثالث السابقة         
كرأل بأفَّ ىذه األفعاؿى إذا تأخَّرىٍت, كاف اإللغاءي أقول من اإلعماؿ, كاعتلَّ لذلك  

التأخَتى أبعدى تسلُّطى العامًل على اجلملة, فأضعفى عملىو؛ إال أنَّو جيوزي إعماذليا على  بأفَّ 
 األصل فيها.

 كاستشهد الرماين على جواًز إلغاًء عمًل ىذه األفعاًؿ بقوؿ الشاعر:
 أىبًػػػػػػػػػاألىرىاًجيًز يىػػػػػػػػػاٍبنى اللُّػػػػػػػػػٍؤـً تيوًعػػػػػػػػػديين 

 

 ري كىيف األىرىاًجيػػػػػػًز ًخٍلػػػػػػتي اللُّػػػػػػٍؤـي كاخٍلىػػػػػػوى  
 

كىذا الذم ذىب إليو الرماين من اإلعماًؿ كاإللغاًء يف ىذا الباب ىو مذىبي 
: , كاعتالليو يف ىذه ادلسألة موافقه كذلك العتالذلما, قاؿ سيبويو(ُ)سيبويًو كاجلمهور

ا كاف التأخَتي أقول ألنَّو » ككيلَّما أردتى اإللغاءى فالتأخَتي أقول, ككلّّ عريبّّ جيّْده... كإمنَّ
ًضي كالميو على اليقُت, أك بعدما يىبتدئي كىو ييريدي اليقُتى, َث  ا جييءي بالشًَّك بعدما ديى إمنَّ

                                                           

, اإليضاح ّْٓ/ُ, شرح السَتايف ُُٖ/ُ, األصوؿ ُِٗ-ُُٗ/ُينظر: الكتاب  (ُ)
شرح , ٖٓ/ٕ, شرح ادلفصل ِْٗ/ُ, اللباب َُٔسرار العربية ص , أُّْالعضدم ص 

, اذلمع َُِٕ, االرتشاؼ ص ِٔٗ/ُشرح اجلمل البن عصفور , ٖٓ/ِالتسهيل 
ُ/َْٗ . 
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, كما تقوؿ: عبدي اهلًل صاحبي ذاؾ بلىغىًٍت   .(ُ)«ييدركوي الشكُّ
ا : »كشرحى السَتايف ىذه العلةى بشكلو أكضحى, حيث قاؿ كإمنا جاز إلغاؤىا؛ ألَّنَّ

ـى شيءه منها حصل لفظي دخلىٍت على صبلةو قائمةو ب نفسها, فإذا تقدَّمىٍت اجلملةي, أك تقدَّ
, فحيًملىت اجلملةي على منهاًجها كلفًظها قبل دخوًؿ  اخلرًب, كمل يكن يف الكالـ لفظي شكٍّ
 , , كصيَتّْ موضًع الشكّْ كاليقًُت يف تقديًر ظرؼو لو, فإذا قلت: زيده منطلقه ظننتي الشكّْ

ـى الفعلي, حصل أك: زيده ظننتي منطلقه, ف , كإذا تقدَّ كأنَّك قلت: زيده منطلقه يف ظٍتّْ
ـى الشكُّ يف خربًه,  فعلي الشكّْ كاليقًُت قبلى كركًد االسًم فعًملى؛ ألفَّ االسمى كردى كقد تقدَّ

ـي ًمن أٍف جيرمى على لفًظًو األكَّؿ, قبل دخوًؿ الشكّْ كاليقُتً   .(ِ)«فمنعىو ذلك التقدُّ
كأبو الربكات ابني األنبارم المتناع إلغاًء ىذه األفعاًؿ إذا تقدَّمٍت  كاعتلَّ اجلرجاين,

بعلًة التناقض, كذلك أفَّ التقدميى يدؿُّ على قوًة العنايًة ّٔذه األفعاؿ, كاإللغاءي من دالئًل 
 .(ّ)ضعًفها, فال جيتمعي اإللغاءي كالتقدميي 

ًؿ إذا تقدَّمىٍت, كىي كأضاؼ ابني األنبارم علةن أخرل لوجوب إعماًؿ ىذه األفعا
ا إذا تقدَّمىٍت كقعٍت يف أعلى مراتًبها, فوجب إعماذليا, كمل جييز إلغاؤىا  .(ْ)أَّنَّ

كاعتلَّ الرضيُّ لوجوًب إعماذًلا إذا تقدَّمىٍت بتغلًُّب عامًل النصًب على عامًل الرفع؛ 
بي اللَّفظيُّ ادلعنومَّ ألفَّ عامًل النصًب لفظيّّ, كعاملى الرفًع معنومّّ, فمع تقدًُّمها يغلي 

(ٓ). 
كالذم ييفهىمي ًمن كيلّْ ىذه االعتالالًت ىو ضعفي عمًل ىذه األفعاؿ؛ ألفَّ األصلى 
فيها أالَّ تعملى؛ لكوًَّنا داخلةن على ادلبتدأ كاخلرب, ككلُّ عاملو داخله يف اجلملة ينبغي أالَّ 

 .  (ٔ)بًو, َث ازدادت ضعفنا بتأخُّرًىايعملى, كلكنَّها شيبػّْهىٍت بباًب )أعطىى(, فعًملىٍت بالشَّ 

                                                           

 .ُِٗ-ُُٗ/ُالكتاب  (ُ)
 .ّْٓ/ُشرح السَتايف (ِ)
 .َُٔ, أسرار العربية ص ْٔٗينظر: ادلقتصد ص  (ّ)
 .َُٔينظر: أسرار العربية ص  (ْ)
 .ُٔٓ/ْظر: شرح الكافية ين (ٓ)
, شرح اجلمل البن ْٖ/ٕ, شرح ادلفصل ِْٗ/ُ, اللباب ُِٔينظر: أسرار العربية ص  (ٔ)

 .ِٔٗ/ُعصفور 
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كمذىب اجلمهوري كما تقدَّـ ىو التخيَتي بُت اإلعماًؿ كاإللغاًء يف ىذه األفعاًؿ إذا 
, فذىب  توسَّطىٍت أك تأخَّرىٍت, كىو الذم سار عليو الرماين, كخالفهم يف ذلك األخفشي

ال التخيَت, فإذا ايبتًدئ بالفعل  إىل أفَّ إعماؿى ىذه األفعاًؿ كإلغاءىىا على سبيًل اللُّزـك
 .(ُ)كجب إعماليو, كإذا تأخَّر, أك توسَّطى كجب إلغاؤه

ـى أك  كيرل ابني أيب الربيع أنَّو إذا بيٍت الكالـي على الفعل فإنَّو جيب إعماليو سواءن تقدَّ
, أمَّا إذا بيًٍت الكالـي على االبتداء, َث طرأى الفعلي فيجبي اإللغاءي  كىو يف الًشقّْ , (ِ)تأخَّرى

 الثاين ًمن رأيو موافقه لرأم األخفش.
إىل جواًز إلغاًء ىذه  (ٓ), ككافقهم ابني الطراكة(ْ), كاألخفشي (ّ)كذىب الكوفيوف

 األفعاًؿ كإعماذًلا إذا تقدَّمىٍت, إالَّ أٍف اإلعماؿى أحسني, كاعتلُّوا لذلك بعلتُت:
 إحدامها: السماعي, كمنو قوؿي الشاعر:

ػػػذاؾى أيدّْ  ػػػىتَّ صػػػارى ًمػػػٍن خيليًقػػػيكى  بٍػػػتي حى
 

ًة األىدىبي   ػػػيمى ؾي الشّْ ػػػٍدتي مىػػػالى  (ٔ)أىينّْ كىجى
 

( مع تقدًُّمو, كلو أعملىو لقاؿ: كجدتي مالؾى الشيمًة  حيث ألغىى عملى )كىجىٍدتي
.) ما مفعوالف لػ)كجدتي  األدبىا, بنصًب )مالؾ(, ك)األدب( على أَّنَّ

 كمنو قوؿي الشاعر أيضنا:
ػػػػػػو كآ ػػػػػػاأىٍرجي ينا ًمٍنػػكى تػىٍنويػػلي   ميػػػػػػلي أىٍف تىػػػػػػٍدنيو مىوىدَِّتي ػػاؿي لىػػدى كىمىػػا ًإخى

(ٕ) 
                                                           

 .َْٗ/ُ, اذلمع َُِٕينظر رأم األخفش يف: االرتشاؼ ص  (ُ)
 .ّْٖ-ّْٕينظر: البسيط ص  (ِ)
فاء العليل , شَُِٖ, االرتشاؼ ص ِٓٗ/ُينظر رأم الكوفيُت يف: شرح اجلمل  (ّ)

 .ّٗ/ِ, شرح األمشوين ُْٗ/ُ, اذلمع ّٕٗ/ُ
, ُْٗ/ُ, اذلمع ّٕٗ/ُ, شفاء العليل َُِٖينظر رأم األخفش يف: االرتشاؼ ص  (ْ)

 .ّٗ/ِشرح األمشوين 
 .ُْٗ/ُ, اذلمع ّٕٗ/ُ, شفاء العليل َُِٖينظر رأم ابن الطراكة يف: االرتشاؼ ص  (ٓ)
 .ُّٗ/ٗيف خزانة األدب البيت من البسيط, لبعض الفزاريُت  (ٔ)

, أكضح ُٔٓ/ْ, شرح الكافية ِٓٗ/ُكىو من شواىد: شرح اجلمل البن عصفور 
 . َْ/ِ, شرح األمشوين ُْٗ/ُ, اذلمع ٓٔ/ِادلسالك 

 .ِٔالبيت من البسيط, لكعب بن زىَت يف ديوانو ص  (ٕ)
= 
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كذلك ألغىى الشاعري عملى )إخاؿ( فرفع )تنويل(, كالظرؼى )لدينا(, كلو أعملىو 
.  لقاؿ: كما إخاؿي منك تنويالن

لكالـ , كقد تقدَّـ ا(ُ)كالعلةي الثانيةي اليت اعتلَّ ّٔا الكوفيوف ىي ضعفي ىذه األفعاؿً 
 على كجًو ضعًفها.

, كالتقديري يف (ِ)كخرَّج البصريوف ما احتجَّ بو الكوفيوف على تقديًر ضمًَت الشَّأفً 
, كاجلملةي بعده يف موضًع  البيتُت: )كجدتيو( ك)إخاليو(؛ فيصَت ضمَتي الشَّأًف مفعوالن أكَّالن

 ادلفعوًؿ الثاين, كيكوف بذلك الفعلي عامالن غَت ميلغىى. 
؛ لثبوًت ذلك ضركرةن يف غَت ذلك ادلوضًع ًمن نواسخ : »ضيقاؿ الر  كىذا أقربي

 .(ْ), كألنَّو أكىل من إلغاًء العمل بالكلية كما قاؿ السيوطي(ّ)«االبتداء
كيرل ابني عصفورو بأفَّ استدالؿى الكوفيُت بقوًؿ الشاعر: )أين كجدتي مالؾي الشّْيمًة 

( ال حجَّةى فيو؛ ألفَّ )كجدتي  ىا, كىي اجلملة: وسطةه بُت اسًم )إفَّ( كخرب ( متاألدبي
) , كقد أجاز البصريوف: مىت تظنُّ زيده منطلقه؟ برفًع ادلفعولُت؛ (ٓ))مالؾي الشيمًة األدبي

 .   (ٔ)لكوف )تظن( مل ذبٍئ صدرى الكالـ
نَّو ال إفعيفنا أمَّا اجلوابي عن العلة الثانية فهو أفَّ ىذه األفعاؿى كإٍف كاف عمليها ض

ى عند تقدًُّمها؛ لكوَّنا عواملى لفظيةن, كاالبتداءي عامله معنومّّ, كالعاملي اللَّفظيُّ أقول ييلغى 

                                                                 
= 

, ٕٔ/ِ, أكضح ادلسالك ُٕٓ/ْ, شرح الكافية ٖٔ/ِكىو من شواىد: شرح التسهيل 
 .َْ/ِشرح األمشوين , ُْٗ/ُذلمع ا

 .ُٕٓ/ْينظر: شرح الكافية  (ُ)
, ُٕٓ/ْ, شرح الكافية ِٔٗ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ٖٔ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)

 . ّٗ/ِ, شرح األمشوين ُْٗ/ُ, اذلمع ّٕٗ/ُشفاء العليل 
 .ُٕٓ/ْشرح الكافية  (ّ)
 .ُْٗ/ُينظر: اذلمع  (ْ)
 .ِٔٗ-ِٓٗ/ُينظر: شرح اجلمل  (ٓ)
 ادلرجع السابق. (ٔ)
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 .(ُ)من العامًل ادلعنوم
اب عن الشاىًد الثاين دبا أجاب بو ابني عصفورو عن الشاىد األكَّؿ, كىو توسُّطي  كجيي

 الفعًل القليب, كعدـي تصدُّرًه.    
اعتالالتو يظهر يل أفَّ الراجح ىو ك دلسألًة من أقواؿو ما كرد يف ىذه ا مناقشةكبعد 

, كاختاره الرماين, كىو أفَّ أفعاؿى القلوًب جيب إعماذليا إذا تقدَّمىٍت,  ما ذىب اجلمهوري
كجيوزي فيها اإللغاءي كاإلعماؿي إذا تأخَّرىٍت, أك توسَّطىٍت؛ كذلك للعلل السابقًة اليت اعتلَّ 

 ّٔا الرماين كاجلمهور.   
  

  

 

                                                           

 .ُٕٓ/ْينظر: شرح الكافية  (ُ)
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  :املبحث اخلامض:املبحث اخلامض  

 علُة امتياِع تكديِه معنوِل املصدِر عليه.

 نص المسألة:
ـي على  : »قاؿ الرماين كال جيوزي تقدمًي معمولًو عليو؛ ألنَّو صلتيو, كالصلةي ال تتقدَّ

ا كاف ادلصدري موصوالن ألنَّو يف معٌت )أىٍف فػىعىلى(, أٍك )أىٍف يػىٍفعىلى(, ك)أىٍف(  ادلوصوًؿ, كإمنَّ
ى بو أنَّو يف ىذا  , فعيوًملى ادلصدري ىذه ادلعاملةى يف الصّْلًة لًييبػىُتَّ ناقصه حيتاجي إىل ميتمّْمو

: عًجٍبتي ًمن ضىٍربو زيده عٍمرنا, ك  (, ال ال جيوزي تقدميي )عمرك( على )ضربادلعٌت, فتقوؿي
: عمرنا عجبتي من ضربو زيده, كال: عجبتي عمرنا ًمن ضربو زيده؛ ًلما بيَّ  نا من تقوؿي

 . (ُ)«العلة
 اعتالل الرماني:

ـى معموؿي ادلصدًر عليو, كاعتلَّ لذلك ادلنًع بكوف  يرل الرماين أنَّو ال جيوز أٍف يتقدَّ
 , ـي على ادلوصوًؿ, كاعتلَّ لكوف ادلصدًر موصوالن ادلعموًؿ صلةن للمصدر, كالصلةي ال تتقدَّ

 ك)أىٍف( ناقصه حيتاجي إىل ما يتمّْميو. بأنَّو يف معٌت )أىٍف فػىعىلى(, أك )أىٍف يػىٍفعىلى(,
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين يف ىذه ادلسألًة عن حكًم معموًؿ ادلصدًر العامًل عملى فعًلو من 
ـى معموؿي ادلصدًر عليو, فال  حيث التقدمي كالتأخَت, كذىب إىل أنَّو ال جيوز أٍف يتقدَّ

 جبتي عمرنا من ضٍربو زيده.ييقاؿ: عمرنا عجبتي من ضٍربو زيده, كال: ع
كاعتلَّ الرماين لذلك بالعلة السابقة, كىي أفَّ ادلصدرى يف حكم ادلوصوًؿ, كادلعموؿي  

ـى الصلةي على ادلوصوؿ.  يف حكم صلًتو, كال جيوز أٍف تتقدَّ
كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي اجلمهور, كاعتالليو موافقه كذلك 

ىل أفَّ ادلصدرى ال ييؤخَّري عن معمولًو للعلة السابقة, كمن , حيث ذىبوا إ(ِ)العتالذلم
                                                           

 .ُْٓشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ُ)
, شرح ادلفصل َِْ/ّ, الكافية بشرح الرضيُّٕ/ُ, األصوؿ ُٕٓ/ْينظر: ادلقتضب  (ِ)

 .ْٔ/ّ, اذلمع ٓ/ِ, التصريح ُْْ, شرح القطر ص ُُّ/ّ, شرح التسهيل ٕٔ/ٔ
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 .(ُ)النحويُت كابن ىشاـو كاألزىرم مىن عدَّه شرطنا من شركًط عمًل ادلصدر
كىذا ادلنعي مشركطه بالعلًة السابقًة كىي كوفي ادلصدًر يف معٌت ادلوصوؿ, كذلك أٍف 

مل يكن ادلصدري يف تقدير حرؼو يكوفى مقدَّرنا حبرؼو مصدرمٍّ مع الفعل, أمَّا إذا 
مصدرمٍّ مع الفعل, فال ديتنعي فيو تقدميي معمولًو عليو, بل جيوزي فيو كما جيوزي يف الفعل, 
من حيث تقدمي معمولًو كتأخَتًه؛ ألفَّ ادلصدرى يف ىذه احلالًة ليس يف معٌت ادلوصوؿ, 

ا(, حيث ناب ادلصدري  )ضربنا( منابى )اٍضًرٍب(,  كإمنا نابى منابى فعًلو, حنو: )ضربنا زيدن
ا ضٍربنا(  . (ِ)فيجوزي فيو ًمن التقدمًي ما جيوزي يف فعًلو, فتقوؿ: )زيدن

, كًمن (ّ)كًمن النحويُت من منعى التقدميى قياسنا على ادلصدًر ادلقدًَّر حبرؼو مصدرم
ـى على التقدمًي إال أالَّ ييقدٌ  كاألحوطي : »ىؤالء أبو حياف, حيث قاؿ يف االرتشاؼ

 . (ْ)«سماعو بً 
, إىل أفَّ  كذىب صباعةه من النحويُت كادلربد, كابًن السراج, كالسَتايف, كابًن ىشاـو
ا معموؿه للفعًل احملذكًؼ الناصًب  ا( يف ادلثاؿ السابق غَتي معموؿو للمصدر, كإمنَّ )زيدن

ا( ليس معموالن للمصدر  .(ٓ)للمصدر, فيكوف التقدميي على مذىًبهم جائزنا ؛ لكوًف )زيدن
ا(, ك)الضٍربى زيده(, فكثَته من النحويُت : »قاؿ السَتايف أمَّا قوليك آمرنا: )ضربنا زيدن

, كاحلقيقة يف ذلك غَتي ما قالوه اتّْساعنا,  يتًَّسعوف فيو فيقولوف: العاملي يف )زيد( ادلصدري
ا , كتقديريه: اضرٍب ضربنا زيدن ا العاملي يف )زيد(: الفعلي الذم نصبى ادلصدرى , فالعاملي كإمنَّ

(, كيف )زيدو( صبيعنا: الفعلي, كلكن ىذا ادلصدري صار بدالن من اللَّفًظ بفعًل  يف )ضىٍربو

                                                           

 . ٓ/ِ, التصريح ُْْالقطر ص ينظر: شرح  (ُ)
, شرح ْ/ِ, التصريح ُِٗ/ّ, شرح التسهيل ْٕٔ, البسيط ص ْٓينظر: اجلمل ص  (ِ)

 . َٓ/ّ, اذلمع ُّْ/ِاألمشوين 
 .َٓ/ّينظر: اذلمع  (ّ)
 .ِِٓٓاالرتشاؼ ص  (ْ)
-ِّْ, شرح القطر ص ْٓ/ّ, شرح السَتايف ُّٕ/ُ, األصوؿ ُٕٓ/ْينظر: ادلقتضب  (ٓ)

ّّْ. 
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 . (ُ)«األمر, فاتَّسعوا أٍف يقولوا: إنَّو العاملي يف االسم لىمَّا كاف خلفنا من العامل
و كنسب كلّّ ًمن أيب حياف, كالسيوطي إىل ابًن السراج سلالفةى اجلمهوًر كذكرا أنَّ 

ـى معموًؿ ادلصدًر عليو إذا كاف ادلصدري يف معٌت ادلوصوؿ, حنو: يعجبٍت عمرنا  أجاز تقدُّ
 .(ِ)ضىٍربي زيدو 

كما نيًسب إىل ابًن السراًج خالؼي ما عليو رأييو يف كتاًبو األصوؿ, إذ مذىبيو فيو 
ـي  معموًؿ موافقه دلذىب اجلمهوًر يف ىذه ادلسألة, حيث نصَّ على أنَّو ال جيوزي تقدَّ

ـى الفاعلي, : »ادلصدًر عليو إذا كاف يف حكم ادلصدر, فقاؿ كاعلم أنَّو ال جيوز أٍف يتقدَّ
كال ادلفعوؿي الذم مع ادلصدًر؛ ألنَّو يف صلتو, ككذلك إٍف كيكّْد ما يف الصّْلًة, أك كيًصف, 

ا دخوؿي عمروك, فتن  .(ّ)«أصبي الدَّارى بالدخوؿ, كاف خطلو قلت: دارىؾ أعجبى زيدن
ـى معموًؿ الفعًل احملذكًؼ الناصًب للمصدر, حنو: ضربنا  ا أجاز ابني السراج تقدُّ كإمنَّ

ا ضربنا ا, فيجوز فيو: زيدن ا للفعل (ْ)زيدن ا( ليس معموالن للمصدر, كإمنَّ ؛ ألفَّ )زيدن
 .(ٓ)احملذكؼ, كقد تقدَّـ بيافي اخلالًؼ يف ذلك

ـى معموؿى ادلصدًر عليو إذا كاف كنسب ابني ىشاـو إىل السهيلي أنَّو أجاز ت     قدُّ
 ِّ جف مغ جغ مع ّٰٱجارِّا كرلركرنا, مستدالِّ بقولو تعاىل: 

, كبقوذًلم: اللهمَّ اجعٍل لنا من (ٔ)
 . (ٕ)من أمرًنا فرجنا كسلرجنا

كلعلَّ العلةى اليت جعلت السهيلي يستثٍت اجلارَّ كآّركرى ىي االتساعي, حيث جيوزي فيو 
يبعدي أٍف يأخذى الظرؼي حكمىو؛ لشىبًو الظرًؼ باجلارّْ كآّركًر, كىو  ماال جيوزي يف غَته, كال

الذم ذىب إليو الرضيُّ حيث استثٌت كيالِّ من الظرًؼ, كاجلارّْ كآّركًر من امتناع تقدـً 
                                                           

 . ْٔ-ْٓ/ِح السَتايف شر  (ُ)
 .ْٔ/ّ, اذلمع ِِٔٓينظر: االرتشاؼ ص  (ِ)
 .ُّٕ/ُاألصوؿ  (ّ)
 ادلرجع السابق. (ْ)
 ينظر: الصفحة السابقة. (ٓ)
 .َُٖسورة الكهف اآلية  (ٔ)
 . ُْْينظر: شرح القطر ص  (ٕ)
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معموًؿ ادلصدًر عليو إذا كاف يف معٌت الصلة, كاعتلَّ جلواز ذلك, بالسماًع, كاالتساًع, 
ِّ خي حي  جي يه ّٰٱتعاىل: حيث استشهدى بقولو 

 جل مك ّٰٱ, ككذلك بقولًو تعاىل: (ُ) 
 ِّ خل حل

 (ِ).)  , كأيضنا بقوذلم: )اللهم ارزقٍت من عدكّْؾ الرباءةى, كإليك الفرارى
, كليس كلُّ مؤكَّؿو بشيءو حكميو حكمي : »قاؿ الرضي كتقديري الفعًل يف مثًلو تكلُّفه

درم من جهًة ادلعٌت, مع أنَّو ال يلزمو ما أيكّْؿ بو, فال منعى من تأكيًلو باحلرًؼ ادلص
ـي عليو ادلفعوؿي الصريحي لضعًف عمًلو, كالظرؼي كأخوه, يكفيهما  أحكاميو, بلىى, ال يتقدَّ

 .(ّ)«رائحةي الفعل
كأجاب ابني مالك عمَّا كردى من تقدـً ادلعموًؿ على ادلصدًر يف مثل ىذه الشواىًد 

 بثالثة أجوبة:
ادلعموؿ ادلتقدـً عامله يفسّْريه ادلصدري ادلذكور, كيكوف ىذا  أحدىا: أنَّو ييقدَّري يف

ِّ مب خب حب جب ّٰٱالتقديري نظَتى التقديًر يف قولو تعاىل: 
(ْ)

أم:   
 أم: ككانوا زاىدين فيو من الزاىدين.

 كالثاين: أنَّو يكوف على نيًة التقدمًي كالتأخَت.
وؿ, كما ايستبيح فيو كالثالث: أنَّو ييستباحي يف ادلصدًر ما ال يستباحي يف ادلوص

 .(ٓ)استغناؤه عن معموؿو ال دليلى عليو
كالذم يظهر يل يف ىذه ادلسألة أنَّو ييتسمَّحي يف الظرؼ, كاجلارّْ كآّركًر, كيػيتَّسعى 

, فيجوز أٍف يتقدَّما على ادلصدًر الذم يف معٌت ادلوصوؿ, كما جاز فيهما أٍف افيه
ا يتوسَّطا بُت )إفَّ( كامًسها, حنو: إفَّ   .(ٔ)عندؾ عمرنا, كإفَّ يف الدار زيدن

                                                           

 .ِسورة النور اآلية  (ُ)
 .َُِسورة الصافات اآلية  (ِ)
 .َْٔ/ّشرح الكافية  (ّ)
 .َِسورة يوسف, اآلية  (ْ)
 .ُُْ-ُُّ/ّينظر: شرح التسهيل  (ٓ)
 .ّّٔص  علة امتناع تقدـ خرب )إٌف( عليها كعلى امسها مبحث :ينظر (ٔ)
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كيقويو كذلك ما ذكره ابني مالك, كالرضيُّ كىو أنَّو ييستباح يف ادلصدر ما ال 
ييستباح يف ادلوصوؿ, كيعضد ىاتُت العلَّتُت ما كرد من السماع, كىو كثَته يف كالـً 

 .  (ُ)العرًب كما قاؿ الرضي
  

  

      

                                                           

 .َْٔ/ّينظر: شرح الكافية  (ُ)
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  :املبحث الصادط:املبحث الصادط  

 ع تكديه معنول اشه الفعل عليهتياعلة ام

 نص المسألة:
(؛ ألفَّ العًاملى ال يتصرَّؼي : »قاؿ الرماين ا عليك(, كال )زيدنا حذىرىؾى كال جيوزي )زيدن

 يف نفًسو, فال يتصرَّؼي يف معمولًو بالتقدمًي كالتأخًَت, كأمَّا قوؿي الشاعر:
يىا أىيػُّهىا اٍلمىاًئحي دىٍلًوم ديكنىكىا

(ُ) 
ا قا ؿ: )يا أيُّها ادلائحي دىٍلًوم( أم: خيٍذ دلوم, َث قاؿ: )دكنىكا( بعدما اكتفى فإمنَّ

, كليس على التقدمًي كالتأخَت ًلما بيَّنا  . (ِ)«الكالـي األكَّؿي
 اعتالل الرماني:

ا عليك(, كال )زيدنا يرل الرماين  امتناًع تقدـً معموًؿ اسًم الفعًل عليو, حنو: )زيدن
(, كاعتلَّ لذل ك ادلنًع بعدـ تصرًُّؼ العامًل يف نفسو, كعدـي تصرًُّؼ العامًل يف حذىرىؾى

 نفًسو دينعيو من تصرًُّفو يف غَته.
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن تقدُّـً معموًؿ اسًم الفعًل عليو, كذىب إىل أنَّو ال 
(, كاعتلَّ الرماين جيوز أٍف يتقدـى على عاملو, فال ييقاؿ: )زيدنا عليك(, كال  ا حذىرىؾى )زيدن

ـي التصرًُّؼ؛ ألفَّ عدـى تصرًُّؼ العامًل يف نفسو دينعيو  لذلك ادلنًع بالعلة السابقة, كىي عد
 من تصرًُّفو يف غَته, كالتقدميي كالتأخَتي من التصرُّؼ.

                                                           

 .َّٓ/ّالبيت من الرجز, جلارية من بٍت مازف, يف شرح شواىد العيٍت حباشية الصباف  (ُ)
 نكا إين رأيت الناس حيمدك  كبعده:

 كادلائح اسم فاعل من ادليح, كىو الذم ينزؿ البئر فيمأل الدلو إذا قل ماؤىا.
, أسرار ُّٓ/ِ, شرح السَتايف َِٔكىذا البيت من شواىد: معاين القرآف للفراء ص 

, ُّٕ/ِ, شرح التسهيل ُُٕ/ُ, شرح ادلفصل ُٕٖ, اإلنصاؼ ص ُٓٔالعربية ص 
 .َّٓ/ّاألمشوين , شرح ُِٗ/ِ, التصريح ٖٗ/ّشرح الكافية 

 .ِْٓشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ِ)
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, ف يكوف كخرَّج الرماين البيتى السابقى على إضماًر عاملو يفسّْريه اسمي الفعًل ادلذكوري
 تقديريه: خيٍذ دٍلًوم دكنىك, فال يكوفي يف البيت تقدميه على ىذا التقدير.  

كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي سيبويًو كالبصريُت, ككذلك الفراءي من 
ـي (ُ)الكوفيُت, ككافقهم يف ذلك صبهوري ادلتأخرين , كاعتلَّ سيبويو بالعلًة السابقًة كىي عد

ا عنو الرماين, كلسيبويو علةه أخرل اعتلَّ ّٔا, كىي الفرعيةي على التصرًُّؼ, كقد أخذى
كاعلم أنَّو : »الفعًل يف العمل, كالفرعي ال بيدَّ أٍف ينحطَّ عن درجًة األصًل, قاؿ سيبويو

ا خلفىك(؛ ألنو ليس من أمثلًة الفعل, فقبيحى أٍف جيرم ما  يقبحي: )زيدا عليك(, ك)زيدن
ا(, فتنصبي بإضمارًؾ الفعلى َثَّ تذكري ليس من األمثلًة رلراىا, إ : )زيدن الَّ أٍف تقوؿى

, كال يتصرَّؼي تصرُّؼى  )عليك( بعد ذلك, فليس يقوىل ىذا قوَّةى الفعًل؛ ألنَّو ليس بفعلو
 .       (ِ)«الفاعًل الذم يف معٌت )يٍفعىلي(

مساءى األفعاًؿ ككافقى اجلمهوري سيبويًو يف االعتالًؿ ّٔاتُت العلتُت, حيث ذكركا أفَّ أ
إمنا عًملىٍت عملى الفعًل لقياًمها مقامىو, فصارت فرعنا عليو يف العمل, فينبغي أالَّ تتصرَّؼى 
تصرُّفىو, ككجب امتناعي تقدُّـً معموالًِتا عليها, كلو جاز تقدميي معموالًِتا عليها ألدَّل إىل 

 درجًة األصل. التسويًة بُت الفرًع كاألصل, كالفرعي ال بيدَّ أٍف ينحطَّ عن
ككذلك فإفَّ أمساءى األفعاًؿ غَتي متصرّْفةو يف نفسها, فينبغي أالَّ يتصرَّؼى عمليها, 

 فوجب امتناعي تقدُّـً معموالًِتا عليها.
كالرماين كما تقدَّـ موافقه دلذىب سيبويو كاجلمهوًر يف ىذه ادلسألة, إالَّ أنَّو اكتفى 

ـي التص , (ّ)رؼ, كما فعل ادلربّْدي يف كتابو ادلقتضبباالعتالؿ بعلةو كاحدة, كىي عد

                                                           

, شرح السَتايف َِِ/ّ, ادلقتضب َِٔ, معاين القرآف للفراء ص ِِٓ/ُينظر: الكتاب  (ُ)
, شرح ُُٕ/ُ, شرح ادلفصل ُٕٖ, اإلنصاؼ ص ُٓٔ, أسرار العربية ص ُّٓ/ِ

, االرتشاؼ ص ِٔٔ, البسيط ص ٖٗ/ّ, شرح الكافية ُّْٗالكافية الشافية ص 
, ِٖ/ّ, اذلمع ُِٗ/ِ, التصريح ّٓ, ائتالؼ النصرة ص ِْٖ, شرح القطر ص ُُِّ

 .َّٓ/ّشرح األمشوين 
 .ِّٓ-ِِٓ/ُالكتاب  (ِ)
 .َِِ/ّينظر: ادلقتضب  (ّ)
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كلعلَّهما يرياًف بأفَّ ىذه العلةى تكفي يف احلكم دبنًع تقدُّـً معموًؿ اسًم الفعًل عليو؛ 
كذلك لكوف ىذه العلًة مطَّردةن يف األفعاؿ, فما يتصرَّؼي منها يف نفًسو جاز تصرُّفيو يف 

ـي التصرًُّؼ مانعنا معمولًو, كما مل يتصرٍَّؼ يف نفًسو مل يتصرَّ  ٍؼ يف معمولًو, كإذا كاف عد
 يف األفعاؿ, فًمن باًب أىكىل أٍف دينعى يف أمساًء األفعاًؿ اليت ىي فرعه عنها.

ـى    كخالف الكسائيُّ اجلمهورى يف ىذه ادلسألة, فذىب إىل أنَّو جيوزي أٍف يتقدَّ
, (ِ)ًر الكوفيُت عدا الفرَّاء, كنيًسب ىذا ادلذىبي إىل صبهو (ُ)معموؿي اسًم الفعًل عليو

 .(ّ)كاعتلَّ آّيزكف بعلَّتُت, كمها: السماعي كالقياسي 
, حيث تقدَّـ (ْ)ِّحن جن يم ّٰٱأمَّا السماعي فقد استشهدكا بقولو تعاىل: 

( على عاًملو اسًم الفعًل )عليكم(, ألفَّ ادلعٌت: عليكم كتابى اهلًل,  ادلعموؿي )كتابى
 كالتقدير فيو: الزموا.

 شهدكا كذلك بالبيت الذم ذكره الرماين سابقنا كىو قوؿي الشاعر:      كاست
 يىا أىيػُّهىا اٍلمىاًئحي دىٍلًوم ديكنىكىا

كالشاىد فيو: تقدميي معموًؿ اسًم الفعًل )دلوم( على عامًلو )دكنكا(, كالتقدير: 
 دكنىك دلوم, فدؿَّ ذلك على جواًز تقدمًي معموًؿ اسًم الفعًل على فاعلو.

ا العلة الثانية اليت اعتلَّ ّٔا الكسائيُّ كصبهوري الكوفيُت فهي القياسي على الفعل أمَّ 
ا, ك)دكنك  ا( أم: الـز زيدن الذم قاـ مقامىو اسمي الفعًل, كذلك أفَّ معٌت )عليك زيدن
, كبكرنا خذ, لكاف  ا الـز بكرنا( أم: خذ بكرنا, كلو قيدّْـ ادلفعوؿي بو على الفعل فقيل: زيدن

 فكذلك ما قاـ مقامىو كىو اسمي الفعل. جائزنا,
                                                           

, شرح الكافية ُُٕ/ُ, شرح ادلفصل ُّٓ/ِينظر رأم الكسائي يف: شرح السَتايف  (ُ)
, ُِٗ/ِ, التصريح ِْٖ, شرح القطر ص ُُِّ, االرتشاؼ ص ُّْٗالشافية ص 

 . َّٓ/ّ, شرح األمشوين ِٖ/ّاذلمع 
, ٖٗ/ّ, شرح الكافية ُٕٖ, اإلنصاؼ ص ُٓٔينظر رأم الكوفيُت يف: أسرار العربية ص  (ِ)

 .َّٓ/ّ, شرح األمشوين ّٓ, ائتالؼ النصرة ص ُُِّاالرتشاؼ ص 
 جع اليت يف احلاشيتُت السابقتُت.تنظر اعتالالت الكسائي كصبهور الكوفيُت يف ادلرا (ّ)
 .ِْسورة النساء اآلية  (ْ)



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

166 

 كردَّ البصريوف ما ذىب إليو الكسائيُّ كصبهوري الكوفيُت بالردكد التالية:
: ليس ذلم فيو حجَّةه؛ ألفَّ   ِّحن جن يم ّٰٱأفَّ االحتجاجى باآلية الكردية:  أوًَّلا

ليكم( )كتاب( ليس منصوبنا بػ)عليكم(, كإمنا ىو منصوبه على الفعًل ادلقدًَّر, ك)ع
متعلّْقه بو, أك بالعامًل احملذكؼ, كالتقديري يف اآلية: كتبى اهللي كتابنا عليكم, كقيدّْر ىذا 

  يت ىت نت ّٰٱالفعلي كمل يظهٍر لداللًة ما تقدَّـ عليو كىو قوليو تعاىل: 

 .(ِ)ألفَّ التحرميى يستلزـي الكتابة (ُ)اآلية...ِّ رث
جَّةى ذلم فيو كذلك؛ ألنَّو يصحُّ تقديري أفَّ استشهادىىم بالبيت السابق ال ح ثانياا:

 )دلوم( على ثالثة أكجوو:
؛ ألنَّو مبتدأه, ك)دكنكا( اخلربي   .(ّ)الوجو األكؿ: أٍف يكوفى يف موضع رفعو

: لثاين: أٍف يكوفى يف موضع رفعو كذكالوجو ال ك؛ ألنَّو خربه دلبتدأو مقدَّرو, كالتقديري
 .      (ْ)ىذا دلوم دكنىك

, كلكنَّو ليس منصوبنا بػ)دكنكا(, كإمنا  أمَّا الوجو الثالث: أٍف يكوفى يف موضع نصبو
, كالتقديري فيو: خذ  ىو منصوبه بفعلو مقدَّرو يفسّْريه ادلصدري ادلذكوري

, كذىب إىل ىذا التخريًج الرماين كما تقدَّـ, كقد (ٓ)دلوم دكنك
 .(ٔ)كافق فيو زبريجى الفرَّاًء كالسَّْتايف

                                                           

 .ِّسورة النساء اآلية  (ُ)
, أسرار ُّٓ/ِ, شرح السَتايف َِِ/ّ, ادلقتضب َِٔينظر: معاين القرآف للفراء ص  (ِ)

, ِْٖ, شرح القطر ص ُُٕ/ُ, شرح ادلفصل ُٖٖ, اإلنصاؼ ص ُٔٔالعربية ص 
 .َّٓ/ّ, شرح األمشوين ِٖ/ّ, اذلمع ُِٗ/ِ, التصريح ّٓائتالؼ النصرة ص 

 .َّٓ/ّ, شرح األمشوين ُّْٗ, شرح الكافية الشافية ص ُُٕ/ُينظر: شرح ادلفصل  (ّ)
 .ٖٗ/ّ, شرح الكافية ُٕٖ, اإلنصاؼ ص ُٓٔينظر: أسرار العربية ص  (ْ)
, ُٓٔ, أسرار العربية ص ُّٓ/ِ, شرح السَتايف َِٔينظر: معاين القرآف للفراء ص  (ٓ)

, شرح ُّْٗ, شرح الكافية الشافية ص ُُٕ/ُ, شرح ادلفصل ُٕٖاإلنصاؼ ص 
 .َّٓ/ّ, شرح األمشوين ُِٗ/ِ, التصريح ٖٗ/ّالكافية 

 .ُّٓ/ِ, شرح السَتايف َِٔينظر: معاين القرآف للفراء ص  (ٔ)
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؛ كذلك ألمرين:أفَّ اال ثالثاا:  عتالؿى بالقياًس على الفعًل غَتي صحيحو
أحدمها: أفَّ ذلك يؤدّْم إىل التسويًة بُت األصًل الذم ىو الفعلي, كبُت الفرًع كىو 

 .(ُ)اسمي الفعًل, كال بيدَّ أٍف ينحطَّ الفرعي عن درجة األصل
ؼه يف نفًسو, كاألمر اآلخر: ىو أفَّ الفعلى الذم قامت مقامىو ىذه األلفاظي متصرّْ 

فيجوز أٍف يتصرَّؼى عمليو, كىذه األلفاظي غَتي متصرّْفوة يف نفسها, 
 .(ِ)فيتعُتَّ أالَّ يتصرَّؼى عمليها, فوجب امتناعي تقدمًي معموالًِتا

 ما كرد يف ىذه ادلسألًة من أقواؿو كاعتالالتو يظهر يل ما يلي: مناقشةكبعد 
: أفَّ الراجحى يف ىذه ادلسألًة  , ليو سيبويًو, كالبصريوف, كالفراءىو ما ذىب إأكَّالن

كاختاره الرماين, كىو امتناعي تقدُّـً معموًؿ اسًم الفعًل عليو, كذلك للعلَّتُت 
 السابقتُت كمها: علةي الفرعيًة, كعلةي عدـً التصرًُّؼ.

ثانينا: ضعفي مذىًب الكسائيّْ كصبهوًر الكوفيُت يف ىذه ادلسألًة كىو جوازي تقدُّـً 
موًؿ اسًم الفعًل عليو؛ كذلك لضعف اعتالذًلما, حيث أيجيب عن علًة مع

السماًع بعدَّة أجوبةو تضعفي االحتجاجى ّٔا, أمَّا علةي القياًس فحيًكم عليها 
 بإبطاذًلا؛ لعدـً تطابًق ادلقيًس مع ادلقيًس عليو.

دةو كىي علةي عدـً ثالثنا: أفَّ اقتصارى  الرماين يف ىذه ادلسألًة على االعتالًؿ بعلةو كاح
التصرًّْؼ, ال يػيعىدُّ _ يف نظرم _ قصورنا يف االعتالؿ؛ ألفَّ ىذه العلةى تكفي 
للقوؿ بامتناًع تقدُّـً معموًؿ اسًم الفعًل عليو, كذلك الطّْراًدىا يف باًب 

 .  (ّ)األفعاؿ, ككذلك يف باًب )إفَّ( كأخواًِتا, كما تقدَّـ
 

                                                           

, شرح الكافية ُُٕ/ُ, شرح ادلفصل ُُٗ, اإلنصاؼ ص ُٓٔينظر: أسرار العربية ص  (ُ)
, حاشية الصباف ُِٗ/ِ, التصريح ّٓ, ائتالؼ النصرة ص ِٔٔسيط ص , البٖٗ/ّ
ّ/َّٓ. 

 ادلراجع السابقة. (ِ)
 ينظر ادلبحثاف: الثاين كالثالث من ىذا الفصل. (ّ)
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  :املبحث الصابع:املبحث الصابع  

 تكديِه احلاِل على صاحبهاعلُة جواِز 

 اِع تكديِه الصّْفِة على املوصوفوامتي

 نص المسألة:
كاحلاؿي يصليحي تقددييها مع أٍف تكوفى مؤخَّرةن, كال يصليحي تقدميي الصّْفًة, : »قاؿ الرماين

ا متمّْمةه لالسًم, كاآلخر:  مع أفَّ مرتبتىها أٍف تكوفى مؤخَّرةن؛ الجتماًع سببُت: أحدمها: أَّنَّ
 تابعةه.

ا للفائدًة, فموضعيها بعدى ما ييذكىري للبياف, إذ  ا ترتػَّبىٍت يف التَّأخًَت ألَّنَّ : فإمنَّ فأمَّا احلاؿي
ادلعلوـي طريقه إىل علًم آّهوؿ, فبهذا الوجًو ترتػَّبىٍت, فلم دينٍع السَّببي الواحدي, كمنعى 

 .(ُ)«فإذا انفردى بأحًدمها مل دينٍعو السبباف, كما أفَّ السببُت يف )أضبدى( دينعيو من الصَّرًؼ,
 اعتالل الرماني:

ـى على صاحبو, يف حُت أنَّو ديتنعي يف الصّْفًة  يرل الرماين أنَّو جيوز يف احلاؿ أٍف يتقدَّ
ـى على موصوفها, كاعتلَّ الرماين لذلك بأفَّ الصفةى اجتمع فيها سبباف دلنًع  أف تتقدَّ

 وصوفها, كالثاين: أَّنا تابعةه لو.تقدًمها: أحدمها: أَّنا متمّْمةه دل
أمَّا احلاؿي فلم دينٍع من تقدًُّمو سول سببه كاحده: كىو أفَّ الفائدةى ال تكوف إالَّ بعد 
البياف, كىذا السببي غَتي كاؼو دلنع تقدُّـً احلاًؿ على صاحبها, قياسنا على ادلمنوع من 

تُت مل تكن األخرل كافيةن للمنع من الصَّرًؼ لعلَّتُت, حنو: )أضبد( إذا انتفٍت إحدل العلَّ 
 الصَّرؼ.

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن تقدُّـً احلاًؿ على صاحبو, كالصفًة على 
ـى على صاحبو, حنو: جاء راكبنا زيده,  موصوفها, كذىب إىل أنَّو جيوز يف احلاؿ أٍف يتقدَّ

 ـى على موصوفها, كاعتلَّ لذلك بالعلل السابقة.يف حُت أنَّو ديتنعي يف الصفًة أٍف تتقدَّ 

                                                           

 .ُُّٕ-ُُّٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
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كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي اجلمهور, حيث ذىبوا إىل أنَّو جيوزي يف 
ـى على صاحبو, إذا كاف مرفوعنا أك منصوبنا, كاعتلُّوا لذلك دبشأًّة احلاًؿ  احلاؿ أٍف يتقدَّ

ـى, كيتأخَّرى اخلربي, فكذلك األصلي كصاحًبو بادلبتدًأ كاخلرًب, فكما أفَّ أصلى ادلبت دًأ أٍف يتقدَّ
األصًل يف احلاؿ كصاحًبو يف التقدمًي كالتأخَت,   احلاؿ كصاحًبو, إالَّ أنَّو جيوز سلالفةيف 

 .(ُ)كما جاز سلالفةى األصًل يف ادلبتدأً كاخلرًب, ما مل يعًرٍض مانعه دينعي سلالفةى األصل
حلاًؿ على صاحبو إذا كاف منصوبنا, حيث ذىبوا كخالف الكوفيوف يف جواز تقدُّـً ا

ا, كاعتلُّوا لعدـً جوازًه بأنَّو ييوًىم  إىل ادلنع يف ذلك, فال جيوزي عندىم: أبصرتي راكبنا زيدن
ا( بدؿه  , ك)زيدن  .(ِ)أٍف )راكبنا( مفعوؿه

وًىم
ي
 .    (ّ)كردَّ البصريوف اعتالؿى الكوفيُت السابق؛ كذلك لًبيعًد ادل

اف صاحبي احلاًؿ رلركرنا ففي تقدمًي احلاًؿ عليو تفصيله, كذلك على النَّحًو أمَّا إذا ك
 اآليت: 

: أٍف يكوفى صاحبي احلاًؿ رلركرنا باإلضافًة, حنو: قولًو تعاىل:   ىث نث مث ّٰٱأكَّالن
ـى ىندو مسرعةن, فال جيوزي تقدميي احلاًؿ (ْ) ِّىف يث , كحنو: عرفتي قيا

ـي الفصًل بُت على صاحًبو آّركًر باإلضافة, كا لعلةي يف ىذا ادلنًع ىي عد
 .(ٓ)ادلضاًؼ كادلضاؼ إليو

ثانينا: أٍف يكوفى صاحبي احلاًؿ رلركرنا حبرًؼ جرٍّ غًَت زائدو, سواءن كاف ظاىرنا أك  
, كىذا  : مررتي ضاحكةن ّٔندو, كال: مررتي ضاحكنا ًبكى ضمَتنا, فال جيوزي

                                                           

, ّّٓ/ِل , شرح التسهيِٖٓ, البسيط ص ٕٓ/ِ, شرح ادلفصل ُِٓ/ُينظر: األصوؿ  (ُ)
 .ِّٓ/ِ, اذلمع ِٗ/ِشرح الكافية 

, االرتشاؼ ص ِٗ/ِ, شرح الكافية ْٕٕينظر رأم الكوفيُت يف: شرح الكافية الشافية ص  (ِ)
 .ِّٔ/ِ, اذلمع ُُٖٓ

 .ْٕٕينظر: شرح الكافية الشافية ص  (ّ)
 .ُِّسورة النحل اآلية  (ْ)
, اذلمع ُُٖٓ, االرتشاؼ ص ِٗ/ِ, شرح الكافية ْٕٕينظر: شرح الكافية الشافية ص  (ٓ)

ِ/ِّٔ. 
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 .(ُ)مذىبي البصريُت, كأكثًر النحويُت
وا ذلذا ادلنًع بعلتُت: إحدامها: أفَّ العاملى يف احلاًؿ ىو العاملي يف صاحب كاعتلُّ 

, فكأفَّ حلرًؼ اجلرّْ  احلاًؿ, كمل يعمل الفعلي يف صاحب احلاًؿ إالَّ بواسطًة حرًؼ اجلرّْ
ـي على احلرؼ؛ ألفَّ حرؼى اجلرّْ ال يتصرَّؼ  . (ِ)حظِّا من العمًل يف احلاؿ, كاحلاؿي ال يتقدَّ

؛ ألفَّ : »نصَّ الرماين على ىذه العلة حيث قاؿ كقد : مررتي كاقفنا برجلو كال جيوزي
 . (ّ)«الباءى لىمَّا سلَّطىت العاملى صارت دبنزلة العامًل الذم ال يتصرَّؼ

: القياسي على امتناع التقدمًي يف احلاًؿ آّركًر  كالعلة الثانية اليت اعتلَّ ّٔا اجلمهوري
 .(ْ)باإلضافًة احملضة

, كابًن بىرىاف, كابًن (ٓ)كخالف يف ذلك كيلّّ من: ابًن كيساف, كأيب علي الفارسي
ـى احلاؿي يف  مالك, كالرضي, كأيب حياف, كالسيوطي, حيث ذىبوا إىل أنَّو جيوزي أٍف يتقدَّ

 .(ٔ)حنو: مررتي ضاحكةن ّٔندو 
و بقولو , حيث استشهدكا على جواز ما ذىبوا إلي(ٕ)كاعتلَّ ىؤالء بعلة السَّماعً  
 ِّ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱتعاىل: 

, فػ)كافَّةن( حاؿه من )الناس(, كاألصلي: للنَّاًس  (ٖ)
للنَّاًس كافَّةن, فدؿَّ ذلك على جواًز تقدُّـً احلاًؿ على صاحبو إذا كاف رلركرنا حبرًؼ جرٍّ 

                                                           

, البسيط ٕٓ/ِ, شرح ادلفصل ُِٗ/ُ, اللباب ُِٓ/ُ, األصوؿ ُِْ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
 .ِّٔ/ِ, اذلمع ِٗ/ِ, شرح الكافية ّّٔ/ِ, شرح التسهيل ِٗٓص 

 ادلراجع السابقة. (ِ)
 .ُُْٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ّ)
 .ّّٔ/ِ, شرح التسهيل ْْٕفية الشافية ص ينظر: شرح الكا (ْ)
, االرتشاؼ ِٗ/ِ, شرح الكافية ّّٕ/ِينظر رأم ابن كيساف كالفارسي يف: شرح التسهيل  (ٓ)

 .ِّٔ/ِ, اذلمع ُٕٗٓاالرتشاؼ ص 
, شرح الكافية الشافية ص ّّٕ/ِ, شرح التسهيل ُّٕ/ُينظر: شرح اللمع البن برىاف  (ٔ)

 .ِّٔ/ِ, اذلمع ِٗٔ/ٕ, البحر احمليط َّ/ِ, شرح الكافية ْْٕ
 ادلراجع السابقة. (ٕ)
 .ِٖسورة سبأ اآلية  (ٖ)
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 غًَت زائد.
كالبًن كيسافى اعتالؿه آخري كىو القياس, كذلك أفَّ العاملى يف احلاًؿ ىنا الفعلي يف 

, حنو: جاء راكبنا زيده  ـي احلاًؿ على صاحبو إذا كاف العاملي فعالن  .         (ُ)احلقيقة, كجيوزي تقدُّ
 كأضاؼ ابني مالكو إىل علًة السماًع علتُت أيخريُت:  

 . (ِ)إحدامها: ضعفي علًل ادلانعُت
بو يف كاألخرل: القياسي على حاًؿ ادلفعوًؿ بو, كذلك أفَّ آّركرى حبرؼو ىو مفعوؿه 

 .  (ّ)ادلعٌت, فال ديتنعي تقدميي حالًو عليو, كما ال ديتنعي تقدميي حاًؿ ادلفعوًؿ بو
, كآّركًر باإلضافة؛  أمَّا الرضي فَتل بأفَّ ىناؾ فرقنا يف احلكم بُت آّركًر حبرًؼ اجلرّْ

عًض حركفو, ألفَّ حرؼى اجلرّْ ميعىدٍّ للفعًل كاذلمزًة, كالتضعيًف, فكأنَّو من سباـ الفعل كب
ا : أذىبتي راكبةن ىندن : ذىبتي راكبةن ّٔندو, فكأنَّك قلتى  .(ْ)فإذا قلتى

كأجاب بعضي ادلانعُت كالزجَّاج كغَتًه, عن االعتالؿ بالسماع يف اآلية السابقة: 
بأفَّ )كافَّةن( حاؿه من الكاًؼ يف )أرسلناؾ(, كادلعٌت: إالَّ جامعنا للناًس يف اإلبالغ, 

, كنسبى إليو كيلّّ من الزسلشرم, كأيب حياف أفَّ التَّاءى يف )كافَّةن( (ٓ)ٌت اجلامعكالكافَّةي دبع
مةو(, ك)راكيةو(  .   (ٔ)للمبالغًة كما يف )عالَّ

, كتقديريه )إرسالةه عامَّةه ذلم(, َث  ا صفةه دلصدرو زلذكؼو كذىب الزسلشرمُّ إىل أَّنَّ
كمىن جعلىو حاالن : »آّركر, حيث قاؿ أىنكرى على مىن أعربىو حاالن متقدّْمنا على صاحبو

ـى احلاًؿ عليو يف اإلحالًة دبنزلًة تقدُّـً آّركًر  من آّركًر متقدّْمنا عليو فقد أخطأى؛ ألفَّ تقدُّ
ـى  , ككم ترل شلَّن يرتكبي ىذا اخلطأى َثَّ ال يقعي بو حىت يضُّمَّ إليو أٍف جيعلى الالَّ على اجلارّْ

                                                           

 .ٗٓ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ُ)
 .ّّٕ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 .ْْٕينظر: شرح الكافية الشافية ص  (ّ)
 .َّ/ِينظر: شرح الكافية  (ْ)
 .ِْٓ/ْينظر: معاين القرآف كإعرابو  (ٓ)
 .ِٗٔ/ٕيط , البحر احملُِّ/ٓينظر: الكشاؼ  (ٔ)
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 يستوم لو اخلطأي األكَّؿي إالَّ باخلطًأ الثاين, فال بيدَّ لو من ارتكاًب دبعٌت )إىل(؛ ألنَّو ال
 .(ُ)«اخلطأين

كردَّ أبو حياف ىذين اجلوابُت: أمَّا اجلوابي األكَّؿي فإفَّ اللُّغةى ال تساعدي عليو؛ ألفَّ 
( ليس دبحفوظو أفَّ معناه: صبىعى.  )كىفَّ

, فهو خركجه عمَّا نقلوا؛ كأمَّا جوابي الزسلشرم كىو جعليها صفةن دلص درو زلذكؼو
, كمل ييتصرٍَّؼ فيها  ألفَّ ادلنقوؿى عن العرًب بأفَّ )كافَّةن( دبعٌت )عامَّة( ال تكوفي إالَّ حاالن

 . (ِ)بغَت ذلك
 , أمَّا إذا كاف صاحبي احلاًؿ رلركرنا حبرًؼ جرٍّ زائدو, حنو: ما جاءين ًمن أحدو عاقالن

 .    (ّ)حبو, فيقاؿ: ما جاءين عاقالن ًمن أحدو فيجوزي فيو التقدميي على صا
كالشّْقُّ اآلخري من ىذه ادلسألًة ىو امتناعي تقدُّـً الصّْفًة على ادلوصوًؼ, كىو مذىبي 

ـى النَّعتي (ْ)اجلمهور , كقد كافقهم الرماين يف ذلك, حيث ذىبوا إىل أنَّو ال جيوزي أف يتقدَّ
ًع ذلك بإحدل العلَّتًُت اللتًُت اعتلَّ ّٔما الرماين, على ادلنعوًت, كاعتلَّ اجلمهوري المتنا 

ـي  ـي على متبوًعو, فكما ديتنع تقدَّ كىي كوفي الصفةي تابعنا للمنعوت, كالتابعي ال يتقدَّ
ادلعطوًؼ على ادلعطوًؼ عليو, كالتوكيًد على ادلوكًَّد, كالبدًؿ على ادلبدىًؿ منو؛ لكوًَّنا 

 . (ٓ)عًت على ادلنعوًت ذلذه العلَّةً توابعي, كذلك ديتنعي تقدُّـً النَّ 
مًل, كىي كادلوصوؼ معرفتاف, جيًعل افإٍف تقدَّمىت الصفةي ككانت صاحلنة دلباشرًة الع

 ِّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ, حنو قولًو تعاىل: (ٔ)ادلوصوؼي بدالن ًمن الصّْفةً 
يف  (ٕ)

                                                           

 .ُِّ/ٓالكشاؼ  (ُ)
 .ِٗٔ/ٕينظر: البحر احمليط  (ِ)
, ِٗ/ِ, شرح الكافية ْٕٕ, شرح الكافية الشافية ص ّّٕ/ِينظر: شرح التسهيل  (ّ)

 .ِّٔ/ِ, اذلمع ُُٖٓاالرتشاؼ ص 
 .ْٖ/ّ, شرح األمشوين ُِٕ/ّ, اذلمع ُُِٓينظر: شرح الكافية الشافية ص  (ْ)
 ادلراجع السابقة. (ٓ)
 .ُُّ/ِينظر: التصريح  (ٔ)
 .ِ-ُسورة إبراىيم اآلية  (ٕ)
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 .(ُ)يف قراءًة اجلرّْ 
 , كقوؿ الشاعر:(ِ)كإٍف كانا نكرتًُت نيًصبت الصّْفةي على احلاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػا طىلىػػػػػػػػػػػػػػػػلي  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػةى ميوًحشن  ًلمى
 

أىنَّػػػػػػػػػػػػػػػو ًخلىػػػػػػػػػػػػػػػػلي   يػىليػػػػػػػػػػػػػػػوحي كى
(ّ) 

 

ـى على موصوفو النكرًة )طللي(. ى نصبي )موحشنا( على احلاؿ حُت تقدَّ  حيث تعُتَّ
كخالف اجلمهورى يف ذلك زلمده بني مسعودو الغزنوم, صاحبي كتاًب البديع يف 

, منها سلالفتيو ذلم يف ىذه (ٓ)يف مسائلى كثَتةو , كىو كتابه خالفى فيو النحويُت (ْ)النحو
ىذه ادلسألًة حيث ذىبى إىل جواًز تقدُّـً الصّْفًة على ادلوصوؼ إذا كانت الثنُت, أك 
ـى أحدي ادلوصوفُت على الصّْفة, حنو: قاـ زيده العاقالًف كعمرهك,  صباعةو, بشرًط أٍف يتقدَّ

 شاعر:كاعتلَّ جلواز ذلك بالسماع, حيث استشهد بقوًؿ ال
مىػػػػػػػػػػػةن   كلىٍسػػػػػػػػػػػتي ميًقػػػػػػػػػػػرِّا لًلرّْجػػػػػػػػػػػاًؿ ظيالى

 

الًيىػػػػػا  ػػػػي اأٍلٍكرىمىػػػػػاًف كىخى  (ٔ)أىَبى ذاؾى عىمّْ
 

 يريد: أىَبى ذاؾ عمّْي كخايل األكرماف.      
كقد جاء نظَتي ىذا يف ادلبتدًأ كاخلرًب, حنو: زيده قائماًف : »قاؿ أبو حياف

                                                           

كىي قراءة اجلمهور, كقرأ نافع, كابن عامر, كاحلسن, كأبو جعفر: )اهللي( بالرفع. ينظر: النشر  (ُ)
 . ّّٗ/ٓ, البحر احمليط ُِٕ, االرباؼ ص ِٖٗ/ِ

 .ُُّ/ِ, التصريح ِّٗينظر: شرح القطر ص  (ِ)
 .َٔٓزة يف ديوانو ص البيت من الوافر, لكثَت ع (ّ)

, شرح ُْٕ, أسرار العربية ص ِْٗ/ِ, اخلصائص ُِّ/ِكىو من شواىد الكتاب 
 .ّْ/ٔ, اخلزانة ْٖٓ/ُ, التصريح ِّٗالقطر ص 

, كشف الظنوف ص ْٖ/ّ, شرح األمشوين ُِٕ/ّ, اذلمع ُّٔٗينظر: االرتشاؼ ص  (ْ)
ِّٔ. 

 .ِْٓ/ُينظر: بغية الوعاة  (ٓ)
 كمل أقف على قائلو.البيت من الطويل,  (ٔ)

, اذلمع ّٕٓ/ٔ, ادلغٍت ُّٔٗ, االرتشاؼ ص ُِِكىو من شواىد: ضرائر الشعر ص 
 . ْٖ/ّ, شرح األمشوين ُِٕ/ّ
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 .(ُ)«كعمرهك
جَّ بو صاحبي البديع, كعدَّه ابني عصفورو من كقد ردَّ اجلمهوري الشاىدى الذم احت

 .   (ِ)الضرائًر الشّْعرية
 ما كرد يف ىذه ادلسألة من أقواؿو كاعتالالت, يظهر يل أمراف: مناقشةكبعد 

, كاختاره  األكَّؿ: أفَّ الراجحى يف تقدُّـً احلاًؿ على صاحًبو ىو ما ذىبى إليو اجلمهوري
ـى على صاحًبو إذا كاف صاحبيو الرماين, كىو أنَّو جيوزي يف احلا ؿ أٍف يتقدَّ

مرفوعنا, أك منصوبنا, أك رلركرنا حبرًؼ جرٍّ زائدو, كديتنعي تقدُّميو إذا كاف 
زائدو؛ كذلك للعلل السابقة اليت غَت صاحبيو رلركرنا باإلضافة, أك حبرًؼ جرٍّ 

 اعتلُّوا ّٔا.    
دلوصوؼ ىو ما ذىب إليو اجلمهور, كاآلخر: أفَّ الصَّوابى يف تقدُّـً الصّْفًة على ا

كاختاره الرماين, كىو امتناعي تقدُّـً الصّْفًة على ادلوصوؼ؛ كذلك للعلتُت 
.  السابقتُت اللتُت اعتلَّ ّٔما الرماين كاجلمهوري

  

  

 

                                                           

 .ُّٔٗاالرتشاؼ ص  (ُ)
 .ْٖ/ّ, شرح األمشوين ُِٕ/ّ, اذلمع ُِِينظر: ضرائر الشعر ص  (ِ)
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  :ًاملبحث الثامً:املبحث الثام  

 ودلروًرا علُة امتياِع تكدُِّو احلاِل على عامِله إذا كاٌ ظرًفا, أو جارِّا

 :نص المسألة
ـى على العامًل الذم ال »قاؿ الرماين:  : قائمنا فيها رجله؛ ألفَّ احلاؿى ال تتقدَّ كال جيوزي

, كال جيوزي أٍف ييسوَّل بينهما يف قوًَّة  ؛ لضعًفو عن منزلًة العامًل الذم يتصرَّؼي يتصرَّؼي
 .(ُ)«العمل؛ ألنَّو إخراجي الشَّيًء عن حقّْو الذم جيبي لو

 اعتالل الرماني: 
امتناًع تقدُّـً احلاًؿ على عامًلو إذا كاف ظرفنا, أك جارِّا كرلركرنا, فال الرماين  يرل

, كما  ييقاؿ: قائمنا فيها رجله, كاعتلَّ الرماين ذلذا ادلنًع بضعًف العامًل, كىو الظَّرؼي
, فال يستوم يف العمًل مع العامًل ادلتصرًّْؼ, كىو  أشبهو, كذلك بكونو غَتى متصرّْؼو

شبهيو؛ لكوًف الظَّرًؼ كشبًهو زلموالن على الفعًل يف العمل, فوجبى أٍف ينحطَّ عنو الفعلي ك 
 درجًتو يف العمل. 

 المناقشة والموازنة:
 : (ِ)ينقسمي العاملي يف احلاًؿ إىل قسمُت

القسم األكؿ: الفعلي, حنو: جاء زيده راكبنا, كرأيتي عمرنا كاقفنا, كيلحق ّٔذا الًقسم: 
بالفعل, كاسًم الفاعل, كاسًم ادلفعوؿ, كالصّْفًة ادلشبَّهة, حنو: زيده منطلقه  الوصفي ادلشبَّوي 

 مسرعنا.
كالقسم الثاين: معٌت الفعًل, كىو ما ييسمَّى بالعامل ادلعنوم, كأمساًء اإلشارة, حنو: 

أك الظرًؼ,  منا,ىذا زيده قائمنا, ألفَّ معناه: أينػىبّْوي كأيًشَتي, كحرًؼ النّْداء, حنو: يا ربَّنا مينعً 
اًر زيده قائمنا.      كه حنو: عندىؾ عمر   جالسنا, أك اجلارّْ كآّركًر, حنو: يف الدَّ

                                                           

 .ُُْٗشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتم ص  (ُ)
, ِٓٓ, البسيط ص ُْ/ِ, شرح الكافية ِٖٖ/ُر يف أقساـ العامل يف احلاؿ: اللباب ينظ (ِ)

 . ِّٖ/ِاذلمع 
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كحديث الرماين يف ىذه ادلسألة عن تقدُّـً احلاًؿ على عاملو ادلعنوم إذا كاف ظرفنا, 
ـى احلاؿي على عامًلو إذا   كاف ظرفنا, أك جارَّا كرلركرنا, حيث ذىب إىل أنَّو ال جيوزي أٍف يتقدَّ

اًر زيده, كاعتلَّ الرماين ذلذا ادلنًع بالعلًة السابقة  أك جارنا كرلركرنا, فال ييقاؿ: قائمنا يف الدَّ
 كىي ضعفي العامًل, كذلك لعدـً تصرًُّفو, فال يستوم يف العمًل مع العامل ادلتصرّْؼ.

الرماين  , كقد اعتلَّ (ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي سيبويًو كاجلمهورً 
: قائمنا فيها رجله, فإٍف قاؿ : »ذلذا ادلنًع بعلًة سيبويو, قاؿ سيبويو كاعلٍم أنَّو ال ييقاؿي

قيل لو: فإنَّو مثليو يف القياًس, ألفَّ  ؟قائله: أٍجعليوي دبنزلًة: راكبنا مرَّ زيده, كراكبنا مرَّ الرجلي 
( كلكنَّهم كرًىوا ذلك فيما مل يك ن من الفعل؛ ألفَّ )فيها( كأخواًِتا ال )فيها( دبنزلًة )مرَّ

, كلكنَّهنَّ أينزًلنى منزلةى ما يىستغًٍت بو االسمي ًمن  يتصرٍَّفنى تصرُّؼى الفعًل, كليس بفعلو
, ككافق اجلمهوري سيبويًو يف االعتالًؿ (ِ)«الفعًل, فأٍجرًًه كما أٍجرىٍتوي العربي كاستحسىنىتٍ 

 ّٔذه العلة.
ـى احلاًؿ على  كذىب األخفشي إىل سلالفة اجلمهور يف ىذه ادلسألًة حيثي أجاز تقدُّ

عامًلو إذا كاف ظرفنا, أك جارِّا كرلركرنا, بشرط تقدُّـً ادلبتدًأ على احلاؿ, حنو: زيده قائمنا يف 
الدار, أمَّا إذا تأخَّر ادلبتدأي, فإنَّو يوافق اجلمهورى يف امتناع تقدُّـً احلاًؿ على عاملو, فال 

, كنسبى كيلّّ من أيب حياف, كابًن (ّ)ا زيده يف الدار, كال: قائمنا يف الداًر زيده ييقاؿ: قائمن 
 .    (ْ)عقيل, كاألزىرم ىذا ادلذىبى إىل الفراًء كذلك

:  كاعتلَّ األخفشي جلواز ما ذىب إليو بثالث عللو

                                                           

, شرح ٕٓ/ِ, شرح ادلفصل َِٗ/ُ, اللباب ُِٓ/ُ, األصوؿ ُِْ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
, البسيط ص ِْ/ِ, شرح الكافية ُّٕ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ّْٔ/ِالتسهيل 

 .َِْ/ِ, اذلمع ََٔ/ُصريح , التَُٗٓ, االرتشاؼ ص ِٔٓ
 .ُِْ/ِالكتاب  (ِ)
, شرح اجلمل البن ّْٔ/ِ, شرح التسهيل َِٗ/ُينظر رأم األخفش كاعتاللو يف: اللباب  (ّ)

, اذلمع ََٔ/ُ, التصريح َُٗٓ, االرتشاؼ ص ِْ/ِ, شرح الكافية ُّٕ/ُعصفور 
ِ/َِْ . 

 .ََٔ/ُ, التصريح ِّ/ِ, ادلساعد َُٗٓينظر: االرتشاؼ ص  (ْ)
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 خف حفّٰالعلة األكىل: السَّماعي, حيث استشهدى بقولو تعاىل: 
 ويات( كىي منصوبةه على احلاؿ, على العامًل )بيمينو(., إذ تقدَّمىٍت )مط(ُ)ِّمف

 كاستشهد أيضنا بقوؿ الشاعر:
ػػػػػمٍ  ػػػػػوزو زليًٍقػػػػػيب أىٍدرىاًعهي  رىٍىػػػػػطي ابٍػػػػػًن كي

 

ارً   ػػػػذى  (ِ)فًػػػػيًهٍم كىرىٍىػػػػطي رىبًيعىػػػػةى بٍػػػػًن حي
 

ـى احلاؿي )زليًٍقيب أىٍدرىاًعًهٍم( على العامل )ًفيًهٍم(.  حيث تقدَّ
 .(ّ)تقدـ أحد اجلزأين كتقدـ أحدمها؛ كذلك لتوقف ادلعٌت عليهماكالعلة الثانية: أفَّ 

 .    (ْ)أمَّا العلةي الثالثة: أفَّ الظرؼى متعلّْقه بالفعل, فكأفَّ الفعلى ملفوظه بو
, لكوًف الظرًؼ عامالن معنوينا, كالعام لي ادلعنوم كردَّ اجلمهوري ما ذىب إليو األخفشي

 .(ٓ)اقدمن ال يعملي إالَّ مت
( معمولةه كأجي ب عن اعتالؿ األخفًش بالسَّماًع: بأنَّو غَتي ميسلَّمو بو؛ ألفَّ )مطوياتو

ا حاؿه من الضمَت ادلستًًت فيها فظي منو إالَّ (ٔ)لػ)قبضتو( على أَّنَّ , كمع ذلك فإنَّو ال حيي
اًكزى ذلك قياسنا على ىذا القليل  .(ٕ)ىذا القليل, فال ينبغي أٍف جيي

رجيو عن كونًو أمَّا اعتالليو بتقدُّ  ـً أحًد اجلزأين: فأيجيب عنو بأفَّ ىذا التقدُّـً ال خيي
, كالظركؼي ال تتصرَّؼ ـى تصرُّؼه  .(ٖ)معنويِّا, كأفَّ التقدُّ

                                                           

 .ٕٔسورة الزمر اآلية  (ُ)
 .ٗٓالبيت من الكامل, للنابغة الذبياين يف ديوانو ص  (ِ)

, شرح اجلمل البن ّٕٓ, شرح الكافية الشافية ص ّْٔ/ِكىو من شواىد: شرح التسهيل 
 .َُٕ/ّ, ادلقاصد النحوية ُّٕ/ُعصفور 

 .َِٗ/ُينظر: اللباب  (ّ)
 ادلرجع السابق. (ْ)
, البسيط ُّٕ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ٕٓ/ِ, شرح ادلفصل َِٗ/ُينظر: اللباب  (ٓ)

 .ََٔ/ُ, التصريح ِٔٓص 
 .ََٔ/ُينظر: التصريح  (ٔ)
 .ُّٕ/ُينظر: شرح اجلمل البن عصفور  (ٕ)
 .ُِٗ/ُينظر: اللباب  (ٖ)
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كأمَّا اعتالليو بتعلًُّقو بالفعل: فأيجيب عنو بأفَّ العملى للظرًؼ, كليس لذلك الفعل, 
عمًل اإلشارة؛ ألفَّ الفعلى يصحُّ إظهاريه مع إفَّ عملى الظرًؼ أضعفي ًمن  :كجيوزي أٍف ييقاؿى 

ى أفَّ العملى للفعل, كأمَّا معٌت اإلشارًة فال جيتمعي مع اسًم اإلشارًة, فصار  الظرؼ, فتبُتَّ
 .(ُ)اسمي اإلشارًة يف منزلة الفعل

, إالَّ أنَّو حكىمى عليو بضعًفو, حيث قاؿ : كصحَّحى ابني مالكو ما ذىب إليو األخفشي
خفًش دينعي تقدميى احلاًؿ الصَّرحيًة على العامًل الظريف مطلقنا, كالصحيحي جوازيه كغَتي األ»

 . (ِ)«زلكومنا بضعًفو
كذىب ابني بىرىاف إىل جواًز تقدُّـً احلاًؿ على عاملو الظَّرؼ, أك اجلارّْ كآّركًر,  

, (ْ)ِّخك حك  جك مق ّٰٱ, حنو: (ّ)بشرًط أٍف يكوفى احلاؿي ظرفنا, أك جارِّا كرلركرنا أيضنا
, كىو حاؿه من الضَّمَت يف )هلل(.(ْ)ِّخك  , فػ)ىنالك(: ظرؼي مكافو

 كاعتلَّ ابني بىرىاف لذلك اجلواًز بعٌلًة التوسًُّع يف الظَّرؼ, كاجلارّْ كآّركر.  
كالذم يظهري يل أفَّ الراجحى ىو ما ذىب إليو سيبويًو كاجلمهوري كاختاره الرماين, 

عاملو ادلعنوم إذا كاف ظرفنا, أك جارِّا كرلركرنا؛ كذلك للعلة كىو امتناعي تقدُّـً احلاًؿ على 
 السابقة اليت اعتلُّوا ّٔا. 

كلعلَّ زبصيصى الرماين ذلذين النوعُت من بُت أنواًع العامًل ادلعنوم ىو لوقوًع 
اخلالًؼ فيو كما تقدَّـ, كإف كاف الرماين مل يذكر يف ذلك خالفنا, أمَّا إذا كاف العاملي 

غَتى ظرؼو كال جارٍّ كرلركرو, فال خالؼى يف أنَّو ال يتقدَّـ احلاؿي عليو, فال يقاؿ:  ادلعنومُّ 
 .(ٓ)قائمنا ىذا زيده 

يزي أٍف يتقدَّـ احلاؿي على عاملو إذا كاف فعالن  كالذم ييفهىمي من اعتالؿ الرماين أنَّو جيي

                                                           

 .ُِٗ/ُينظر: اللباب  (ُ)
 .ّْٔ/ِشرح التسهيل  (ِ)
 .ُّٔ/ُينظر: شرح اللمع  (ّ)
 .ْْة سورة الكهف اآلي (ْ)
, شرح اجلمل البن عصفور ٕٓ/ِ, شرح ادلفصل ِٖٗ/ُ, اللباب ُِٓ/ُينظر: األصوؿ  (ٓ)

 .ٔٗٓ/ُ, التصريح ِٔٓ, البسيط ص ُّٔ/ُ
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, ككافقهم  (ُ)ُتمتصرّْفنا, حنو: مسرعنا جاء زيده, كىو موافقه يف ذلك دلذىب البصري
, كالعلةي يف جواًز ذلك ىي قوةي العامًل كتصرًُّفو يف نفًسو, (ِ)كذلك صبهوري ادلتأخرين

كىي علةه مطَّرًدةه, فإذا كاف العاملي متصرّْفنا يف نفسو كجب أٍف يكوف متصرّْفنا يف عملو, 
فعوًؿ بو على كإذا كاف عمليو متصرّْفنا جاز تقدميي معمولًو عليو, فكما جيوزي تقدميي ادل

الفعل, حنو: عمرنا ضربى زيده, جيوزي تقدميي احلاًؿ عليو, لكوف احلاًؿ شبيهنا بادلفعوًؿ بو, 
 كىذه علةي قياس. 

, حيث استشهدكا بقوؿ اهلل تعاىل: (ّ)كأضاؼ اجلمهوري اعتالالن آخرى كىو: السماع
 ِّ ىل مل خلّٰ

ـى احلاؿي )خشَّعنا( على عامًلو الفعًل )خي(ْ) رجوف(, , إٍذ تقدَّ
, أم: متفرّْقُت يرجعي (ٓ)ككذلك استشهدكا دبا جاء يف ادلثل: )شىتَّ تؤكبي احلىلىبىةي(

(, فدؿَّ ذلك  ( على عاملو الفعًل ادلتصرًّْؼ )تؤكبي ـى احلاؿي )شىتَّ احلالبوف, حيث تقدَّ
 على جوازًه.

ى الفعًل , فذىبوا إىل أنَّو ال جيوزي تقدميي احلاًؿ عل(ٔ)كخالفهم الكوفيوف يف ذلك
العامًل فيو, إذا كاف صاحبي احلاًؿ امسنا ظاىرنا, حنو: راكبنا جاء زيده, كجيوز تقددييو إذا  
, كاعتلَّ الكوفيوف ًلما ذىبوا إليو بأفَّ ذلك يؤدّْم  كاف صاحبيو ضمَتنا, حنو: راكبنا جئتي

حًبو ادلتأخًّْر, إىل تقدمًي الضمًَت على االسًم الظاىر؛ ألفَّ يف احلاًؿ ضمَته يعودي على صا
                                                           

, َُِ, اإلنصاؼ ص ُِٓ/ُ, األصوؿ ُٖٔ/ْ, ادلقتضب ُِْ/ِينظر: الكتاب  (ُ)
 .ُِّالتبيُت ص 

, ُّٔ/ُالبن عصفور  , شرح اجلملِّْ/ِ, شرح التسهيل ٕٓ/ِينظر: شرح ادلفصل  (ِ)
, اذلمع ْٗٓ/ُ, التصريح ُُٖٓ, االرتشاؼ ص ِٔٓ, البسيط ص ِْ/ِشرح الكافية 

ِ/ِّٕ. 
 .ِّٕ/ِ, اذلمع ْٗٓ/ُ, التصريح ُِّ, التبيُت ص َُِينظر: اإلنصاؼ ص  (ّ)
 .ٕسورة القمر اآلية  (ْ)
 .ّٖٓ/ُ, رلمع األمثاؿ ُْٓ/ُينظر: صبهرة األمثاؿ  (ٓ)
, شرح ُِّ, التبيُت ص َُِ, اإلنصاؼ ص ُِٓ/ُفيُت يف: األصوؿ ينظر رأم الكو  (ٔ)

, اذلمع ْٗٓ/ُ, التصريح ُُٖٓ, االرتشاؼ ص ِٗ/ِ, شرح الكافية ُّْ/ِالتسهيل 
ِ/ِّٕ. 
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 أمَّا إذا كاف صاحبي احلاًؿ ضمَتنا, فالضمَتاف يشًتكاف يف عوًدمها على مفسّْرو ذلما.
كأجاب البصريوف بأفَّ اعتالؿى الكوفيُت فاسده؛ كذلك ألنَّو كإٍف كاف مقدَّمنا يف 

التقدمي, كما يف  اللَّفًظ إالَّ أنَّو مؤىخَّره يف التقدير, كإذا كاف مؤخَّرنا يف التقديًر جاز فيو
 ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ّٰٱقولو تعاىل: 

, ككما جاز أيضنا تقدميي اخلرًب على ادلبتدأ, (ُ)
(, كقوذليم أيضنا: )يف  كىو كثَته يف كالـً العرب, كمن ذلك قوذليم: )يف أكفانًو ليفَّ ادليّْتي

بيًتو يػيٍؤتىى احلىكىمي(
(ِ). 

اًؿ على عاملو مطلقنا, كاعتلَّ لذلك كنيًسب إىل اجلرمي أنَّو ذىب إىل منًع تقدُّـً احل
 .(ّ)ادلنًع بالقياس على التمييز, كذلك لشىبىًو احلاًؿ بالتمييز

كريدَّ مذىبيو بالسَّماًع, كما يف الشواىًد ادلتقدّْمًة, ككذلك بعدـً صحًَّة القياس, 
, (ْ)التً كذلك ألفَّ احلاؿى يقتضيو الفعلي بوجوو, فجاز تقددييو كما جاز تقدميي سائًر الفض

, فال ييقاسي (ٓ), كألفَّ ما يفًتؽي فيو احلاؿي عن التمييًز أكثري شلَّا جيتمعي فيو(ْ)التً الفض
 عليو.   

, يظهر يل أفَّ الراجحى  مناقشةكبعد  ما كرد يف ىذه ادلسألًة من أقواؿو كاعتالالتو
, كاختاره الرماين, كىو امتناعي تقدُّـً احلاؿً  على  فيها ىو ما ذىب إليو سيبويًو كاجلمهوري

عامًلو إذا كاف ظرفنا, أك جارِّا كرلركرنا, كجوازي تقدًُّمو عليو إذا كاف فعالن متصرّْفنا, كذلك 
 للعلل السَّابًق ذكريىا.    

  

 

                                                           

 .ٕٔسورة طو اآلية  (ُ)
 , ِّٓ, التبيُت ص ُُِينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 . ِّٕ/ِينظر: اذلمع  (ّ)
 ادلرجع السابق. (ْ)
 .َْٖ/ٓ ينظر: ادلغٍت (ٓ)



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

116 

  التاشع:التاشع:  املبحثاملبحث  

 ِع تكديِه التَّنييِس على عامِلهعلُة امتيا

 نص المسألة:
كمذىبي ادلازين يف تقدمًي التَّمييًز أنَّو جيوزي قياسنا على احلاًؿ اليت : »قاؿ الرماين

م ال  , كىو خالؼي مذىًب سيبويًو, ككثَتو من النحويُت؛ ألَّنَّ يعملي فيها ًفعله متصرّْؼه
, كىو  جيوّْزيكف تقدميى التَّمييًز؛ ألفَّ العاملى كإٍف كاف متصرّْفنا, فإنَّو يعملي على كجًو ضعفو

عن الفاعًل إىل التمييًز, إذ األصلي: )طابىٍت نفًسي(, ك)تصبَّبى عرىًقي(, كالفرؽي  النَّقلي 
, كليس التمييزي كذلك؛ ألنَّو فيما نيًقلى خاصَّةن  بينىو كبُتى احلاًؿ: أفَّ احلاؿى جيوزي يف كلّْ فعلو

يف احلقيقًة, كليس  شلَّا ييفهىمي منو معٌت ادلنقوًؿ, كإٍف كاف الفعلي أيضيفى إىل غًَت مىن ىو لوي 
.  كذلك احلاؿي

 :(ُ)كأنشدى أبو عثمافى لًلميخىبَّل
ًبيبيهػػػػػػػػا ػػػػػػػٍلمىى لًٍلًفػػػػػػػرىاًؽ حى ػػػػػػػري سى  أىتػىٍهجي

 

ػػػا بًػػػالًفراًؽ تىًطيػػػبي   كىمىػػػا كػػػافى نػىٍفسن
(ِ) 

 

كقد خيوًلف يف ىذًه الركايًة, فًقيل إفَّ الركايةى الصَّحيحةى: )كما كاف نفًسي بالفراًؽ 
)  .(ّ)«تطيبي

 

                                                           

ىو ادلخبل السعدم ربيع بن ربيعة بن عوؼ, من بٍت أنف الناقة, من سبيم, شاعر فحل  (ُ)
, عاش يف اجلاىلية كاإلسالـ, عيمّْر طويالن كمات بالبصرة. ينظر يف ترصبتو: الشعر  سلضـر

 .َِْكالشعراء ص 
ك ألعشى مهداف , كلو أك لقيس بن ادللوح أَِٗالبيت من الطويل, للمخبل يف ديوانو ص  (ِ)

 .ِٗٗ/ِيف شرح شواىد العيٍت حباشية الصباف 
, األصوؿ ّٕ/ ّا, كىو من شواىد: ادلقتضب كللبيت ركايات متعددة, سيأيت ذكرىا الحقن 

, اخلصائص َِّ, اإليضاح العضدم ص ٖٕ/ِ, شرح السَتايف ِّْ, اجلمل ص ِِْ/ُ
 . ّٖٗ/ِ, شرح التسهيلْٕ/ِ, شرح ادلفصل ُِِ, اإلنصاؼ ص ّْٖ/ِ

 .ّْٖشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص (ّ)
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 الرماني:اعتالل 
, كال: عرقنا يرل الرماين  امتناًع تقدُّـً التمييًز على عاملو, فال ييقاؿ: نفسنا طبتي

ـى التمييًز  يزي تقدُّ , موافقةن لسيبويًو كاجلمهور, كردَّ الرماينُّ مذىبى ادلازين الذم جيي تصبٍَّبتي
رماين إلبطاًؿ علَّيت على عامًلو ادلتصرؼ, لعلَّيت القياًس على احلاؿ, كالسَّماع, كاعتلَّ ال

ادلازين: بأفَّ القياسى ال يصحُّ؛ كذلك للفرًؽ بُت احلاؿ كالتمييز, ًمن أكثر ًمن كجوو, منها: 
ضعفي عمًل العامًل يف التمييز, على عكًس عمًلو يف احلاًؿ, ككذلك رليءي احلاًؿ من  

, على خالًؼ التمييز.  كيلّْ فعلو
ؼ يف الركاية, كأفَّ الركايةى الصحيحةى يف البيت ىي: أمَّا السَّماعي فردَّه الرماين باخلال
 .)  )كما كاف نفسي بالفراؽ تطيبي

 المناقشة والموازنة:
ربدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن حكم تقدـ التمييز على عاملو, كذىب إىل أنو 
ال جيوز يف التمييز أف يتقدـ على عاملو, كإف كاف متصرفا, كذكر اخلالؼ يف ذلك بُت 

ازين من جهة, كسيبويو كاجلمهور من جهة أخرل, حيث ذىب ادلازين إىل جواز تقدمي ادل
, يف حُت ذىب سيبويو (ُ)التمييز على عاملو ادلتصرؼ, معتال لذلك بالقياس على احلاؿ

 .(ِ)كاجلمهور إىل امتناع تقدـ التمييز على عاملو
رد اعتالؿ ادلازين كذىب الرماين إىل موافقة سيبويو كاجلمهور يف ىذه ادلسألة, ك 

 بالقياس كالسماع, على النحو الذم تقدـ.
كمل يذكر الرماين مىن خالف سيبويًو يف ىذه ادلسألًة عدا ادلازين, يف حُت أفَّ ىناؾ  

ًمن النحويُت مىن خالف سيبويو, كقاؿ ّٔذا ادلذىًب, سواءن ًمن البصريُت, أك الكوفيُت, 
                                                           

, اإلنصاؼ ٖٕ/ِ, شرح السَتايف ِِْ/ُ, األصوؿ ّٕ/ ّينظر رأم ادلازين يف: ادلقتضب  (ُ)
 .ّٖٗ/ِ, شرح التسهيلْٕ/ِ, شرح ادلفصل ُِِص 

, ٖٕ/ِ, شرح السَتايف ِّْ, اجلمل ص ِِْ/ُ, األصوؿ َِٓ/ُينظر: الكتاب  (ِ)
, ّّٔ, التبيُت ص ُِِ, اإلنصاؼ ص ّْٖ/ِ, اخلصائص َِّ اإليضاح العضدم ص

, شرح الكافية ُْٓ/ٓ, ادلغٍت ِْٖ/ِ, شرح اجلمل البن عصفور ْٕ/ِشرح ادلفصل 
ِ/ُٕ. 
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بة ىذا ادلذىب إليو كيلّّ من: ابًن مالك, فًمن الكوفيُت: الكسائي, كقد صرَّح بنس
, كلعلَّو ادلشاري إليو عند أيب الربكات ابًن األنبارم حيث نسب (ُ)كالرضي, كأيب حياف

, يف حُت نسب العكربم ىذا ادلذىبى إىل الكوفيُت (ِ)ىذا القوؿى إىل بعًض الكوفيُت
, كلقوًؿ ابًن (ْ)ىذه ادلسألة, كىذا غَتي دقيق؛ لكوف الفراًء موافقنا لسيبويًو يف (ّ)عامة

يزيه, كالكوفيوف يف ذلك على مذىًب سيبويًو فيو: »السراجً   .(ٓ)«ككاف سيبويًو ال جيي
أمَّا ًمن البصريُت, فنيًسب إىل اجلرمي جوازي تقدمًي التمييًز على العامل ادلتصرًّْؼ, 

: أبو حياف, كالسيوطي, كاألمشوين ه النسبةي تناقضي ما , كىذ(ٔ)كشلَّن نسبى إليو ىذا القوؿى
ـى احلاًؿ على عاملو  نسبو إليو السيوطيُّ يف احلاؿ, حيث نقلى عنو أنَّو ال جييزي  تقدُّ

 , كىذا تناقضه يستحيلي معو صحةي ًكال القولُت.(ٕ)مطلقنا, قياسنا على التمييز
ـى التمييز على عاملو ادلتصرؼ: أبو العباس ادلربّْ  ًد كًمن البصريُت الذين أجازكا تقدُّ

كاعلٍم أفَّ التَّبيُتى إذا كاف العاملي : »حيث نصَّ على ذلك يف كتابو ادلقتضب, إذ يقوؿ
فيو فعالن جاز تقددييو؛ لتصرًُّؼ الفعل, فقلت: تفقٍَّأتي شحمنا, كتصبٍَّبتي عرقنا, فإٍف 

..., كتقوؿ: راكبنا جاء زيده؛  , كعرقنا تصبٍَّبتي , فقلت: شحمنا تفقٍَّأتي ألفَّ شئتى قدَّمتى
, كىذا رأمي أيب عثماف  العاملى فعله؛ فلذلك أجٍزنا تقدميى التمييزى إذا كاف العاملي فعالن

 . (ٖ)«ادلازين
فالعلةي عند آّيزين لتقدُّـً التمييًز مها السَّماعي, كالقياسي على احلاؿ, فأمَّا السماعي 

 فكما يف البيت السابًق الذم أكردىه الرماين, كىو قوؿي الشاعر: 

                                                           

 .ُّْٔ, االرتشاؼ ص ُٕ/ِ, شرح الكافية ّٖٗ/ِينظر: شرح التسهيل (ُ)
 .ُِِينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 .ّّٔينظر: التبيُت ص  (ّ)
 .ٕٗ/ُالقرآف  ينظر: معاين (ْ)
 .ِِْ/ُاألصوؿ  (ٓ)
 .ََّ/ِ, شرح األمشوين ِٖٔ/ِ, اذلمع ُّْٔينظر: االرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ِّٕ/ِينظر: اذلمع  (ٕ)
 .ّٕ/ ّادلقتضب  (ٖ)
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ًبيبيهػػػػا ػػػػٍلمىى لًٍلًفػػػػرىاًؽ حى ػػػػري سى  أىتػىٍهجي
 

ػػا بًػػػالًفراًؽ تىًطيػػػبي    كىمىػػا كػػػافى نػىٍفسن
 

(, فدؿَّ ذلك ادلسموعي  ـى التمييزي )نفسنا( على عامًلها ادلتصرًّْؼ )تطيبي حيث تقدَّ
 على جواز تقدُّـً التمييًز على عاملو إذا كاف فعالن متصرّْفنا. 

حيث إفَّ العاملى يف التمييز شيئاف: أحدمها: اسمه كأمَّا القياسي على احلاؿ, فًمن 
, فاالسمي اجلامد حنو: العشركف درمهنا, كأفضلي منك أبنا,  جامده, كاآلخر: فعله متصرّْؼه
كىذا الًقسم ال جيوزي تقدميي التمييًز فيو على عامًلو, أمَّا القسمي الثاين فهو الفعلي 

, حنو: تفقٍَّأتي شحمنا, كىذا ال ًقسمي جيوزي تقدمي التمييًز على عامًلو, فتقوؿ: ادلتصرّْؼي
.  شحمنا تفقٍَّأتي

كىذاف القسماف يف التمييز ييشبهاف احلاؿ, كذلك أفَّ العاملى يف احلاؿ على قسمُت 
, كاآلخر: معٌت الفعل, فالفعلي ادلتصرّْؼي جيوز فيو التقدميي  أيضنا, أحدمها: الفعلي ادلتصرّْؼي

ضاحكنا, كضاحكنا قاـ زيده, أمَّا معٌت الفعل فال جيوزي تقدُّـً كالتأخَتي, حنو: قاـ زيده 
احلاًؿ عليو, فال ييقاؿ: قائمنا ىذا زيده, كقائمنا خلفىك زيده, كألجًل ىذه ادلشأًّة جاز 

 . (ُ)قياسي التمييًز على احلاًؿ عند ىؤالء
كادلازين,  أمَّا البصريوف كمعهم اجلمهوري فردُّكا ما ذىب إليو كيلّّ ًمن الكسائي,

كادلربد, كمنعوا أٍف يتقدَّـ التمييزي على عاملو مطلقنا, سواءن كاف العاملي فيو: فعالن متصرّْفنا 
:  أك معٌت الفعل, كاعتلُّوا لذلك بعدًة عللو

العلة األكىل: أفَّ  التمييزى فاعله يف ادلعٌت؛ ألفَّ ادلعٌت يف: تصبَّبتي عرقنا, كتفقَّأتي 
رقي, كتفقَّأ شحمي, فلمَّا كاف ىو الفاعلي يف ادلعٌت, مل جييز شحمنا, أم: تصبَّبى ع

تقددييو, كما مل جييز تقدميي الفاعًل على الفعل, خبالًؼ احلاؿ؛ ألنَّو جاء يف الكالـ بعد 
أٍف استوىف الفعلي فاعلىو من كلّْ كجوو, فأشبىوى ادلفعوؿى بو, فجاز تقدُّميو على عاملو 

ـي  ادلفعوًؿ بو على الفعًل كالفاعل, فتقوؿ: عمرنا ضربى زيده,  ادلتصرًّْؼ, كما جاز تقدُّ
 .(ِ)كذلذا الفرًؽ بطيلى قياسي التمييًز على احلاؿ

                                                           

 . ٖٕ/ِينظر:  (ُ)
, ّّٔ, التبيُت ص ُِِ, اإلنصاؼ ص ّْٖ/ِ, اخلصائص ٖٕ/ِينظر: شرح السَتايف  (ِ)

 .ْٕ/ِشرح ادلفصل 
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كالعلة الثانية: أفَّ العاملى يف باب التمييًز ال يعملي إال يف نكرة, فهو أضعفي من 
عًملٍت فيو عليها,   باب الصفًة ادلشبَّهًة, فلمَّا كانت الصفةي ادلشبَّهةي ال جيوز تقدميي ما

 .(ُ)كاف التمييزي أىكىل بادلنع منها؛ لضعًفو عنها, كىذه علةي قياسو على الصفًة ادلشبَّهة
ه ًلما بعده كالنعت, كالنعتي ال جيوز تقددييو على  كالعلة الثالثة: أفَّ التمييزى مبُتّْ

 .      (ِ)ادلنعوت, فكذلك التمييز, كىي كذلك علةي قياسو على النعت
اعًتض البصريوف على اعتالؿ الكوفيُت بالسَّماع باعًتاض الرماين السابق, كىو ك   

 اخلالؼي يف الركاية, كذلك يف قوؿ الشاعر:  
ًبيبيهػػػا ػػػٍلمىى لًٍلًفػػػرىاًؽ حى ػػػري سى  أىتػىٍهجي

 

ػػا بًػػالًفراًؽ تىًطيػػبي    كىمىػػا كػػافى نػىٍفسن
 

 : (ّ)صريُتحيث حكى كلّّ ًمن: الزجاجي, كالسَتايف أفَّ الركايةى عند الب
 كمىا كافى نػىٍفسه بًالًفراًؽ تىًطيبي 

 : (ْ)كنقلى الفارسيُّ عن أيب إسحاؽ الزَّجاج أفَّ الركايةى فيو
 كمىا كافى نػىٍفًسي بًالًفراًؽ تىًطيبي 

كىي الركايةي اليت حكاىا الرماين يف ىذا البيت, كعلى الركايتُت السابقتُت, ال يكوف 
 ـى التمييز.يف البيًت حجَّةّّ ًلمن أجاز تقدُّ 

 فأمَّا ما أنشده أبو عثماف, كتاله فيو أبو العباس من قوًؿ ادلخبَّل: : »قاؿ ابني جٍتّْ 
ًبيبيهػػػا ػػػٍلمىى لًٍلًفػػػرىاًؽ حى ػػػري سى  أىتػىٍهجي

 

ػػا بًػػالًفراًؽ تىًطيػػبي    كىمىػػا كػػافى نػىٍفسن
 

 فتقابليو بركايًة الزَّجَّاجي, كإمساعيل بن نصر, كأيب إسحاؽ أيضنا:
 نػىٍفًسي بًالًفراًؽ تىًطيبي كمىا كافى 

يػّْزي ىو الفاعلي يف ادلعٌت,  يمى
فركايةه بركايةو, كالقياسي ًمن بعدي حاكمه, كذلك أفَّ ىذا ادل

                                                           

 .ٖٕ/ِ, شرح السَتايف ِِْ/ُ, األصوؿ َِٓ/ُالكتاب  (ُ)
 . ْٓٓ/ّ, ادلقاصد الشافية ُٕ/ِ, شرح الكافية ِْٖ/ِينظر: شرح اجلمل البن عصفور  (ِ)
 .ٕٗ/ِ, شرح السَتايف ِّْينظر: اجلمل ص  (ّ)
 .َِّينظر: اإليضاح العضدم ص  (ْ)
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أالى ترل أفَّ أصلى الكالـً تصبَّب عرقي, كتفقَّأ شحمي, َث نيًقل الفعلي فصار يف اللَّفظ 
قدميي الفاعًل على الفعل, فكذلك ال يل, فخرج الفاعلي يف األصل شليىيػّْزنا, فكما ال جيوزي ت

 . (ُ)«جيوزي تقدمًي ادلميًّْز, إذ كاف ىو الفاعلي يف ادلعٌت
فابني جٍتّْ يرل بأفَّ احلكمى يف ىذه ادلسألًة ىو القياسي كليس السماعى, كذلك 
الختالًؼ الركايات, ككلُّ فريقو يعتد بركايتو, إالَّ أفَّ القياسى ىو الفيصلي يف احلكًم يف 

 لك, كرأل بأفَّ القياسى مع القائلُت بادلنًع, على النَّحو الذم تقدَّـ.ذ
 , ا بفعلو زلذكؼو كمنهم مىن يرل بأفَّ )نفسنا( يف البيت مل تينصىٍب على التمييز, كإمنَّ

 .(ِ)كالتقدير: أعًٍت نفسنا, فهو مفعوؿه ال سبييز
ف حبيبيها نفسنا, أم: كمنهم مىن يرل بأفَّ نصبىو على أنَّو خربي )كاف(, أم: ما كا

 .(ّ)إنساننا يطيبي بالفراؽ
تجُّ بو على اإلعراًب يف  اب عن البيت كذلك بأنَّو ضركرةه شعريةه, ال حيي كجيي

 .     (ْ)االختيار
كيرل ابني عصفورو أفَّ اعتالؿى البصريُت بالعلتُت السابقتُت كمها: أفَّ التمييزى منقوؿه 

س حجَّةن ذلم, كليس ىو السَّببي يف منع تقدُّـً عن الفاعل, كالقياسي على النعت, لي
التمييًز على عاملو؛ كذلك ألفَّ التمييزى قد يكوف منقوالن عن ادلفعوؿ, كقولو تعاىل: 

 ِّ نب مب زبّٰ
, ككذلك لو كاف التمييز كالنعًت لىما جاز توسُّطيو بُت العامل (ٓ)

 طُّو.كادلميَّز, حنو: طاب نفسنا زيده؛ ألفَّ النعتى ال جيوزي توس
 , كذكر ابني عصفورو أفَّ العلةى يف امتناع تقدُّـً التَّمييز ىي كوفي العامًل فيو ليس فعالن
ـي الكالـ, فكما جاز يف )عشرين( أٍف تنصبىو فكذلك ينتصبي  كإمنا العامل فيو ىو سبا

                                                           

 .ّْٖ/ِاخلصائص  (ُ)
 .َّْ, التبيُت ص ِِّينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 . ِْٖ/ِ, شرح اجلمل البن عصفور َّْظر: التبيُت ص ين (ّ)
 .ْٕ/ِ, شرح ادلفصل َُّ/ُ, اللباب َّْينظر: التبيُت ص  (ْ)
 .ُِسورة القمر اآلية  (ٓ)
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 .(ُ)بعد سباـً الكالـ
, لكوًف الشَّ  يًء إذا خرج عن كيرل الرضي كذلك بأفَّ اعتالؿى البصريُت ليس دبيٍرضو

أصلو قد ال ييراعى ذلك األصلي, كما يف ادلفعوًؿ بو لىمَّا صار نائبنا للفاعل, حيث كاف 
ـي على الفعل, فلمَّا صار نائبنا للفاعل لزًمو الرفعي, كالتأخُّر عن  منصوبنا, كجيوزي فيو التقدُّ

يأخذى حكمى  الفعل, فال مانع أيضنا أف يكوف للفاعل إذا صار على صورة ادلفعوًؿ أفٍ 
.  ادلفعوًؿ من جواز التقدُّـً

كال يستبعدي الرضيُّ أفَّ األصلى يف التمييز أٍف يكوفى موصوفنا بادلميَّز, سواءن كاف عن 
مفردو, أك نسبةو, فكأفَّ األصل يف: عندم منواف مسننا: عندم مسنه منواف, كيف طاب زيده 

 ذا األصل, كتأخَّر التمييزي لعلتُت: نفسنا: لًزيدو نفسه طابٍت, إالَّ أنَّو عيًدؿ عن ى
, ليكوفى أكقعى يف النفس, ألفَّ النفسى تتشوَّؽي إىل معرفًة ما  إحدامها: لًغرًض اإلّٔاـً

 أئًّم عليها.
 كاألخرل: ًلذًٍكًر التفصيًل بعد اإلصباؿ.

 .(ِ)كتقدميي التمييًز خًيلُّ ّٔذا ادلعٌت, كييبًطلي الغرضى الذم من أجًلو تأخَّر التمييز
كذىب ابني مالكو إىل سلالفة سيبويًو كاجلمهوًر, كرأل بأفَّ الصوابى يف ىذه ادلسألًة 
ىو قوؿي الكسائي كادلازين كادلربًّْد, كىو جوازي تقدُّـً التمييًز على عاملو ادلتصرًّْؼ, حيث 

ا, فإٍف أصبع النحويوف على منًع تقدُّـً التمييًز على عاملو إذا مل يكن فعالن متصرّْفن : »قاؿ
 : , كادلنعي مذىبي سيبويو, كاجلوازي مذىبي كاف إيَّاه حنو: طابى زيده نفسنا, ففيو خالؼه
؛ قياسنا على سائًر الفضالًت ادلنصوبًة بفعلو  الكسائي, كادلازين, كادلربد, كبقوذًلم أقوؿي

, كًلصحًَّة كركًد ذلك يف الكالـً الفصيح بالنَّقًل الصَّحيح شهد ابني , َث است(ّ)«متصرّْؼو
مالكو بالبيت السابق, كبأبيات أخرل جاء فيها التمييزي متقدّْمنا على عامًلو الفعًل 

 ادلتصرًّْؼ, منها قوؿي الشاعر:

                                                           

 .ِْٖ-ِْٕ/ِشرح اجلمل  (ُ)
 .ِٕ-ُٕ/ِشرح الكافية  (ِ)
 .ّٖٗ/ِشرح التسهيل  (ّ)
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ٍزًمػػػػػػي يف ًإبٍػعىػػػػػػاًدمى األىمىػػػػػػال  ضىػػػػػػيػٍَّعتي حى
 

ػػٍيبنا اٍشػػتػىعىالى   كىمىػػا اٍرعىوىيٍػػتي كىرىٍأًسػػي شى
(ُ) 

 

 كمنها أيضنا قوؿي الشاعر:
 ذىٍرعنػػػػػػػا أىًضػػػػػػػيقي ًبضىػػػػػػػارًعو كىلىٍسػػػػػػػتي ًإذىا 

 

ػػًر ًمػػٍن ييٍسػػرً   كىالى يىػػاًئسو ًعٍنػػدى التػَّعىسُّ
(ِ) 

 

 ككذلك قوؿي الشاعر:
ػػػػػػػػػػٌتى  ػػػػػػػػػػا تىًطيػػػػػػػػػػبي بًنػىٍيػػػػػػػػػػًل اٍلمي  أىنػىٍفسن

 

ػػػارىا  نيػػػوًف يينػػػاًدم ًجهى كىدىاًعػػػي اٍلمى
(ّ) 

 

لفاعلي ال َث ردَّ ابني مالكو اعتالؿى البصريُت, القائل بأفَّ التمييزى فاعله يف ادلعٌت, كا
 :(ْ)جيوزي تقدُّميو على الفعًل, ًمن ستًَّة أكجوو 

 األكؿ: أنَّو دٍفعي ركاياتو برأمو ال دليلى عليو, فال ييلتفىتي إليو.  
كالثاين: أفَّ جٍعلى التمييًز كبعًض الفضالًت ضربه من ادلبالغًة ففيو تقويةه ال توىُت, 

لتقويةي, كتأكَّدٍت ادلبالغةي, فإذا حيًكم بعدى ذلك جبواًز التقدمًي ازدادٍت ا
 فاندفعى اإلشكاؿ. 

كالثالث: أفَّ أصالةى فاعليًة التمييًز ادلذكوًر كأصالًة فاعليًة احلاًؿ يف حنو: جاء راكبنا 
 , , على االستغناء بالصفة, كجاء رجله راكبه رجله, فإفَّ أصلىو: جاء راكبه

ـى  على عدـ االستغناء ّٔا, كالصفةي كادلوصوؼي شيءه كاحده  يف ادلعٌت, فقدَّ
)راكبنا( كنيًصب دبقتضى احلالية, كمل دينٍع ذلك تقدديىو على )جاء( مع أنَّو  

                                                           

 البيت من البسيط, كمل أعثر على نسبة لقائلو. (ُ)
, سبهيد ّٓٓ/ّ, ادلقاصد الشافية ٔٔ/ِ, ادلساعد ّٖٗ/ِشواىد: شرح التسهيل كىو من 

 .ََّ/ِ, شرح األمشوين ُِّٗالقواعد ص 
 البيت من الطويل, كمل أعثر على نسبة لقائلو. (ِ)

, ادلقاصد الشافية ٕٕٕ, شرح الكافية الشافية ص ّٖٗ/ِكىو من شواىد: شرح التسهيل 
 .ُِّٗ, سبهيد القواعد ص ّٓٓ/ّ

 البيت من ادلتقارب, كمل أعثر على نسبة لقائلو. (ّ)
, سبهيد القواعد ص ّٓٓ/ّ, ادلقاصد الشافية ّٖٗ/ِكىو من شواىد: شرح التسهيل 

ُِّٗ. 
 .َّٗ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)
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ييزاؿي عن إعراًبو األصلي, كعن صالحيًة االستغناًء بو عن ادلوصوًؼ, ككما 
 تػينيوًسيى األصلي يف احلاؿ, كذلك تػينيوًسيى يف التمييز. 

لًة يف عمدةو جيًعلٍت فضلةن لصحَّ اعتباريىا يف فضلةو كالرابع: أنَّو لو صحَّ اعتباري األصا
جيًعلٍت عمدةن, فكاف جيوزي للنائب عن الفاعل من التقدمي على رافًعو ما  

 كاف جيوزي لو قبل النيابة.
كاخلامس: أفَّ منعى تقدمًي التمييًز ادلذكوًر عندى مىن منعىو مرتَّبه على كونًو فاعالن يف  

بعض الصُّوىر, كيف غَتًىا ىو خبالًؼ ذلك,  األصل, كذلك إمنا ىو يف
حنو: امتألى الكوزي ماءن, كفجَّرنا األرضى عيوننا, كيف ىذا داللةه على 

 ضعًف علًة ادلنع, بقصورىا عن صبيع الصور. 
كالسادس: أفَّ امتناعى أصالًة الفاعليًة يف منع التقدمًي على العامًل مًتكؾه يف حنو: 

ا درمهنا, فإفَّ  , مل  أعطيتي زيدن )زيدان( يف األصًل فاعله كبعد جعًلو مفعوالن
ييعتربى ما كاف لو ًمن منًع التقدمي؛ بل أيًجيز فيو ما جيوزي فيما ال فاعليةى لو 

 يف األصل, فكذا ينبغي أٍف ييفعىلى بالتمييز ادلذكور.
ا كاف فثبتى دبا بيَّنتيو أفَّ تقدميى التمييًز على عاملو إذ: »كقاؿ ابني مالك بعد ذلك

ٍزه , كإٍف كاف سيبويًو مل جيًي  . (ُ)«فعالن متصرّْفنا جائزه
كىو الصَّحيحي؛ لكثرًة ما كرد من : »ككافق أبو حياف اختيارى ابًن مالك, فقاؿ

سيبويو مل ينقيل : », َث قاؿ أيضنا(ِ)«الشواىد على ذلك, كقياسنا على سائًر الفضالت
ا ىذا ًمن رأًيو , كلو اطَّلع على ما قالتو العربي يف ذلك من فيو ادلنعى عن العرب, إمنَّ

التقدمًي التَّبعىو, لكنَّو ىو مل يطَّلٍع على ذلك, كقد جاء منو صبلةه يف كالـً العرًب تػيبػٌٍتى 
ا سبنع ذلك, فوجب  القواعدي الكيلَّيةي على مثلها ,كمل ينقيٍل نصِّا عن أحدو من العرب أَّنَّ

 .(ّ)«يػيتَّبعى القوؿي باجلواًز كاحلقُّ أحقُّ أٍف 

                                                           

 .َّٗ/ِينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .ُُّ/ْالتذييل كالتكميل  (ِ)
 ادلرجع السابق. (ّ)
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ا   ؛ ألفَّ سيبويًو عاصر العربى األقحاحى, كمًسعى منهم, كإمنَّ كما قالو أبو حياف فيو نظره
 كاف رأييو فيما حيكيو عنهم, كأقيستيو بعد استقراًء كالًمهم.

أمَّا األبياتي اليت استشهد ّٔا ابني مالكو على جواز تقدُّـً التمييًز على العامًل 
, كال اعتدادى بو...كلو كاف مقوالن : »ها الشَّاطيبادلتصرًّْؼ, فقاؿ عن فاجلميعي إٍف صحَّ نادره

لسيًمع, لكنَّو مل ييسمىٍع إالَّ نادرنا يف الشّْعر, الذم ىو زللُّ الضركرًة, فدؿَّ على أفَّ العربى 
ا  .   (ُ)«سبتنع منو قصدن

صريُت, فقد نقل الشاطيبُّ كأمَّا األكجوي السّْتةي اليت ردَّ ّٔا ابني مالكو على اعتالؿ الب
, كسأعيدي ذكرى ىذه األكجًو َثَّ اجلوابى (ّ)اجلوابى عنها (ِ)عن شيًخو أيب عبًد اهلل الفخار

 على كلّْ كجوو منها:
: أنَّو دفعي ركاياتو برأمو ال دليلى عليو.  أمَّا الوجوي األكَّؿي
, كإمنا قلنا:  ع من التقدمي سلصوصه فاجلواب عنو: أنَّا مل نػيريدَّ قٌط ركايةن برأمو إفَّ ما مسًي

بالشعر الذم جيوز فيو تقدميي ما ال جيوزي تقددييو يف النثر, على تسليم أفَّ إعرابَّو سبييزه, 
 كقد يتَّجوي لو إعرابه آخر.

كأما الثاين: أفَّ جعلى التمييًز كبعض الفضالت زلصّْله لضربو من ادلبالغة, ففيو 
 د ذلك جبواًز التقدمًي ازدادت التقويةي, كتأكَّدت ادلبالغة.تقويةه ال توىُت, فإذا حيًكم بع

فاجلواب عنو: أفَّ ادلسألةى من باًب تشبيًو األصوًؿ بالفركع, كإذا شيبّْوى أصله بفرعو مل 
مىلي عليو يف الوجو الذم كقع  ا حيي مىلى عليو األصلي يف صبيع كجوىو, كإمنَّ يقوى الفرعي أٍف حيي

ا كقع  فيو التشبيوي دكف ما مل يقع فيو تشبيو, كيف تقدمًي التمييًز زيادةي بعدو عن األصل, كإمنَّ
 التشبيوي بادلفعوؿ يف رلرًَّد النَّصًب ال يف جواًز التقدمي, فوجب االمتناع.

                                                           

 .ْٓٓ-ّٓٓ/ّادلقاصد الشافية  (ُ)
ىو زلمد بن علي بن أضبد اخلوالين البَتم األندلسي, إماـ عصره, كشيخ النحاة يف زمانو,  (ِ)

من أبرز مؤلفاتو: شرح صبل الزجاجي, عاش آخر حياتو يف غرناطة, كدرَّس فيها إىل أٍف تويف 
 . ّٗ/ّق( على األرجح. ينظر يف ترصبتو: اإلحاطة يف أخبار غرناطة ْٕٓسنة )

 . ٖٓٓ -ٔٓٓ/ّ: ادلقاصد الشافية ينظر (ّ)



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

166 

كأمَّا الثالث: أفَّ أصالةى فاعليًة التمييًز ادلذكوًر كأصالًة فاعليًة احلاؿ, حنو: جاء راكبنا 
اء راكبه على االستغناًء بالصفة, كجاء )رجله( على عدـً االستغناء رجله, فإفَّ أصلىو: ج

( كنيًصب دبقتضى احلالية,  ّٔا, كالصفةي كادلوصوؼي شيءه كاحده يف ادلعٌت, فقيدّْـ )راكبه
كمل دينع ذلك تقددييو على )جاء( مع أنَّو ييزاؿي عن إعرابو األصلي, كعن صالحية 

 وًسيى األصلي يف احلاؿ, كذلك تػينيوًسيى يف التمييز.االستغناء بو عن ادلوصوؼ, فكما تػيني 
ا, كذلك أفَّ ما ذكرىه من أصالًة فاعليًة احلاًؿ  فاجلواب عنو: أفَّ ىذا تلفيقه بعيده جدن
, كإمنا أصليها أٍف تكوفى  ؛ ألفَّ احلاؿى مل تكن قٌط فاعلةن ال لفظنا كال أصالن غَتي صحيحو

, كمل يكن قٌط راتبنا ذلا, تابعةن دلوصوؼو تكوفي على حسىًبو مً  , أك خفضو , أك نصبو ن رفعو
 فيكوف كالتمييز.

كأمَّا الرابع: أنَّو لو صحَّ اعتباري األصالًة يف عمدةو جيعًلٍت فضلةن, لصحَّ اعتباريىا يف 
فضلةو جيًعلٍت عمدةن, فكاف جيوزي لنائبو عن الفاعًل من التقدمي على رافًعو ما كاف جيوزي 

ة, كاألمري خبالؼ ذلك, ألفَّ حكمى النَّائبى فيو حكمي ادلنوًب عنو, كال ييعتبػىري لو قبلى النّْياب
 حاليو اليت انتقل عنها, فكذلك التمييزي ادلذكور.

ـه, كىو  ا ناب عن الفاعًل يف كجوو ال يصحُّ معو تقدُّ فاجلواب عنو: أفَّ النائبى إمنَّ
لواحد, كامتناعي حذًفو, كما أفَّ الفاعلى  شٍغلي الفعًل بو, كبناؤيه لو, كجعليو معو كالشيًء ا

كذلك فيما ذيكر, خبالؼ التمييز, فإنَّو دلن ييشىبَّوي بادلفعوًؿ إالَّ يف رلرًَّد النصًب خاصةن, 
 من حيث اشتغلى الفعلي بغَتًه لفظنا, فأشبىوى الفضالًت, فانتصب انتصأّا.

مىن منعىو مرتَّبه على كونًو فاعالن  كأمَّا اخلامس: أفَّ منعى تقدمًي التمييًز ادلذكوًر عند
يف األصل, كذلك إمنا ىو يف بعض الصور, كيف غَتىا ىو خبالًؼ ذلك, حنو: امتأل 

 ِّ نب مب زب ّٰٱالكوزي ماءن, ك
, كيف ىذا داللةه على ضعًف علًة ادلنًع لقصورًىا (ُ)

 عن عموـً صبيع الصور.
ضبلي ما ليس فيو سببه على فاجلواب عنو: أنَّو قد صحَّ يف غَت موضعو من العربية 

ما فيو السَّببي إذا كاف اجلميعي من بابو كاحدو؛ ليجرم الكلُّ على أسلوبو كاحدو,  
( مع )يىدىعي(, ككامتناًع نعًت الضَّمًَت بغَت  كػ)تىًعدي( ك)نىًعدي( ك)أىًعدي( مع )يىًعدي( ككػ)يىذىري

                                                           

 .ُِسورة القمر اآلية  (ُ)



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

166 

 , كىذا من ذلك.نعًت البياف, ضبالن على امتناًع نعًتو بو, كنظائريه كثَتةه 
كأمَّا السادس: أفَّ امتناعى أصالًة الفاعليًة يف منًع التقدمًي على العامًل مًتكؾه يف حنو: 
ا درمهنا, فإفَّ )زيدان( يف األصل فاعله, كبعد جعًلو مفعوالن مل ييعتربى ما كاف لو  أعطيتي زيدن

يف األصًل, فكذا ينبغي أٍف  ًمن منًع التقدمًي؛ بل أيًجيز فيو ما جيوزي فيما ال فاعليةى لو
 ييفعىلى بالتمييًز ادلذكور.

فاجلواب عنو: أفَّ ىذا بعيًنو ىو ردُّ ابًن عصفور, كأيجيبى بالفرًؽ بُت ادلسألتُت: أفَّ 
ا كاف فاعالن يف بػيٍنيةو أيخرل  ا( ىنا, مل يكن قطُّ فاعالن ّٔذه البػيٍنيًة النَّاصبًة لو, كإمنَّ )زيدن

قًل, كمها بػيٍنيتاًف سلتلفتاف كما ترل, كأمَّا التمييزي فإنَّو فاعله يف األصًل كىي )عطا( قبلى النَّ 
كادلعٌت ّٔذه البػيٍنيًة الناصبًة لو يف احلاؿ, كليس مفعوالن صحيحنا كػ)زيد( يف: أعطيتي زيدنا 

 درمهنا, كقد تقدَّـ ىذا ادلعٌت. 
, مناقشةكبعد  يظهر يل أفَّ الراجحى  ما كرد يف ىذه ادلسألًة من أقواؿو كاعتالالتو

فيها ىو مذىبي سيبويًو كاجلمهوًر, كىو امتناعي تقدُّـً التمييًز على عامًلو, فال ييقاؿ: عرقنا 
, كىو اختياري الرماين, كذلك للعلًل السابقًة اليت اعتلُّوا ّٔا. , كال: شٍحمنا تفقٍَّأتي  تصبٍَّبتي
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  :املبحث العاظر:املبحث العاظر  

 يى يف أوَِّل الكالودُِّو املصتثعلُة امتياِع تك

 نص المسألة: 
؛ ألنَّو تقييده ًلما قبلىو, كال : »قاؿ الرماين كال جيوزي تقدمًي االستثناًء يف أكًَّؿ الكالـً

 يصحُّ التقييدي ًلما مل يوجد.
كال ييعاًرضي ىذا تقددييو على ادلستثٌت منو؛ ألفَّ ادلستثٌت منو إذا كاف جيوزي تركيو؛ 

, كقد صار الكالـي الذم يدؿُّ على ادلستثٌت منو دبنزلًة ًلداللًة الكالـً علي و؛ فتأخَتيه أجوزي
 . (ُ)«ذكرًه يف التقدمي

 اعتالل الرماني:
ـى القوـي, كاعتلَّ  الرماين امتناعيرل  ا قا تقدُّـً ادلستثٌت على اجلملة, فال ييقاؿ: إالَّ زيدن

م إخراج  ادلستثٌت أيف االستثناء,  ييده للحكًم الذمالرماين ذلذا ادلنع بأفَّ االستثناءى تق
يخرىجي على احلكًم كعلى ادلخرىًج منو مل يصٌح؛ لكونًو 

ـى ادل من حكًم ادلستثٌت منو, فإذا تقدَّ
 إخراجنا ًلما مل ييوجىد.

َث ذكر الرماين أفَّ ىذا ادلنعى ال يتعارضي مع تقدمًي ادلستثٌت على ادلستثٌت منو, كالعلةي 
ادلستثٌت منو؛ لداللًة الكالـً عليو, فإذا جاز حذفيو, جاز يف ذلك ىي جوازي حذًؼ 

 تأخَتيه من باب أىكىل.
 المناقشة والموازنة:

على العامًل  :أم–ربدث الرماين يف ىذه ادلسألًة عن تقدُّـً ادلستثٌت على اجلملة 
ييقاؿ: كذىب إىل أنَّو ال جيوزي للمستثٌت أٍف يتقدَّـ على اجلملة, فال  -كادلستثٌت منو معنا

ـى القوـي كاعتلَّ الرماين ذلذا ادلنًع بالعلًة السابقة. ا قا  إالَّ زيدن
كيرل الرماين أفَّ ىذا ادلنعى ال يتعارضي مع تقدمي ادلستثٌت على ادلستثٌت منو, حنو: 
ا القوـي, كاعتلَّ لذلك جبواز حذًؼ ادلستثٌت منو, فإذا جاز احلذؼي جاز  خرجى إالَّ زيدن

                                                           

 .ُٓٓ-ُْٓشرج الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ُ)
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 أىكىل.التأخَتي من باب 
, كاعتلَّ (ُ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي البصريُت, كأكثًر ادلتأخرين

 البصريوف كمىن كافقهم دلنع تقدُّـً ادلستثٌت على اجلملًة بالعلل اآلتية:
( فيما قبلىها, كذلك ال  العلة األكىل: أفَّ تقدميى ادلستثٌت يلزـي أٍف يعملى ما بعدى )إالَّ

,  جيوز؛ ألفَّ )إالَّ  ؛ لكوف االستثناًء يف معٌت النفي, كحرؼي النفًي غَتي سلتصٍّ ( حرؼي نفيو
ه فيما قبلىو, فهو قياسه على  , كحرؼي االستفهاـً ال يعملي ما بعدى كحرؼ االستفهاـً

 . (ِ)حرًؼ االستفهاـ
كالعلة الثانية: أفَّ حرؼى االستثناًء ًجيءى بو كصلةن للفعل, كتقويةن لو, فال جيوزي 

و على ما ييوًصليو, قياسنا على كاك ادلعيًَّة, دلشأًّتها ذلا يف العمل, كىو تعدّْم الفعًل تقدديي 
ـى على اجلملة ( ال جيوزي أٍف تتقدَّ  .(ّ)بواسطتها, كىو ال يتقدَّـ على العامل, فكذلك )إالَّ

ال  كالعلة الثالثة: القياسي أيضنا على )ال( العاطفًة, دلشأًّتها ذلا يف ادلعٌت, فكما
( أٍف تتقدَّـ على  جيوزي يف )ال( العاطفًة أٍف تتقدَّـ على العامل فكذلك ال جيوزي يف )إالَّ

 .(ْ)اجلملة
, كذلك يف حنو: ما  كالعلة الرابعة: القياسي على البدؿ؛ ألفَّ االستثناءى ييشاًبوي البدؿى

ا, كإال زيده, فيجوز فيو النصبي على االستثناًء, كا لرفعي على البدلية, قاـ أحده إالَّ زيدن
 .(ٓ)كادلعٌت كاحده, فلمَّا شابوى االستثناءى البدؿ, امتنع تقددييو كما امتنع تقدميي البدؿ

, كىو كيف جيوزي تقددييو على ادلستثٌت منو, كالبدؿي  كقد يقع يف ىذه العلة إشكاؿه
 ال جيوز تقددييو على ادلبدؿ منو؟

                                                           

, ّْٗ, التبيُت ص ٖٔ, ادلفصل ص ِّٕ, اإلنصاؼ ص ِّٖ/ِينظر: اخلصائص  (ُ)
, ُُٕٓ, االرتشاؼ ص ْٖ/ِ, شرح الكافية ِٖٓ/ِ, شرح التسهيل ُُّ/ُاللباب 
 .ُْٗ/ِاذلمع 

 .َّٓ, التبيُت ص ِّٖينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 .ُْٗ/ِ, اذلمع ّْٗينظر: التبيُت ص  (ّ)
 . ُْٗ/ِ, اذلمع ُُّ/ُينظر: اللباب  (ْ)
 .ّْٗ, التبيُت ص ِّٖ, اإلنصاؼ ص ِّٕ/ِينظر: اخلصائص  (ٓ)



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

166 

و باجلواًب السابق, كىو نأنَّو أجاب ع يل الرماين, إالَّ كىذا اإلشكاؿي كقع يف تعل
.  جوازي احلذؼ, فإذا جاز احلذؼي فالتَّأخيري أٍجوىزي

, كال ييناًسبي ىذا االعتالؿ, فاألصلي  إالَّ أٌف جوابى الرماين ييناًسب اعتاللىو السابقى
ـي البدؿي على ادلبدًؿ منو, كأ ـى ادلستثٌت على ادلستثٌت منو, كما ال يتقدَّ جاب ابني أالَّ يتقدَّ

 , جٍتّْ على ىذا اإلشكاؿ بأنَّو لىمَّا ذباذب ادلستثٌت شبىهاف: أحدمها: كونيو مفعوالن
ـى على ادلستثٌت منو, كأيخّْرى  , أيعًطي ادلستثٌت منزلةن كيٍسطىى بينهما, فقيدّْ كاآلخر: كونيو بدالن

 .(ُ)عن الفعًل الناصب, عمالن ًبًكال الشَّبىهُت
يف االعتالًؿ دلنًع تقدُّـً االستثناًء على اجلملة, كأضاؼ إليها  ككافق الرضيُّ الرماينَّ 

ـي السَّماًع, حيث قاؿ كاألىكىل مذىبي البصريُت؛ لعدـً السَّماًع, : »علةن أيخرل كىي عد
, َثَّ نيًسب  كدينعيو القياسي أيضنا, كذلك أفَّ ادلستثٌت أيخرًجى من ادلستثٌت منو يف احلقيقة أىكَّالن

ّٓموع, كىو يف الظاىر سلرىجه من احلكًم أيضنا, ألفَّ الظاىرى أنَّك أخرٍجتى احلكمي إىل ا
ا, كإٍف مل يكن يف احلقيقًة سلرىجه منو,  ا( من آّيء يف قولك: جاءين القوـي إالَّ زيدن )زيدن

 .(ِ)«كمرتبةي ادلخرًج أٍف يكوفى بعد ادلخرىًج منو
, ككأفَّ ادلعتلُّْت ّٔذه العلًة يركف (ّ)طيكشلَّن اعتلَّ بعلة عدـً السَّماًع كذلك: السيو 

 أنَّو مل ييسمىٍع ما يصحُّ االحتجاجي بو يف تقدُّـً ادلستثٌت على اجلملة.
ىذه اعتالالتي البصريُت كمىن كافقىهم المتناًع تقدُّـً ادلستثٌت على اجلملة, كقد 

أفَّ أغلبى ىذه العلًل  جاءٍت متعدّْدةن, شلَّا يدؿُّ على قوًَّة رأيهم يف ىذه ادلسألة, كما
 تعتمدي على القياًس على النظائر.

                                                           

 .ِّٕ/ِينظر: اخلصائص  (ُ)
 .ْٖ/ِينظر: شرح الكافية  (ِ)
 .ُْٗ/ِينظر: اذلمع  (ّ)
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إىل جواًز تقدُّـً ادلستثٌت على  (ّ), كالزجاج(ِ), كالكوفيوف(ُ)كذىب الكسائي
, حيث استشهدكا بقوًؿ (ْ)اجلملة, كاعتلُّوا جلواًز ذلك بعلتُت: إحدامها: السَّماع

 الشاعر: 
ػػػػالى أىفَّ الًعتىػػػػاؽى ًمػػػػن اٍلمىطىايىػػػػا  خى

 

حىًسُتى بًػًو فػىهيػنَّ إًلىيػًو شيػوسي  
(ٓ) 

 

 كبقوًؿ الشاعًر أيضنا:
ةو لىػػػػػػػػيسى ًّٔػػػػػػػػا طيػػػػػػػػورًمُّ   كىبػىٍلػػػػػػػػدى

 

ػػػالى اجٍلًػػػنَّ ًّٔػػػا ًإٍنًسػػػيُّ   كىالى خى
(ٔ) 

 

حيث تقدَّمىٍت كيلّّ ًمن أداًة االستثناًء )خال( كادلستثٌتى على اجلملة, كإذا جاز يف 
(, فجوازيه يف األ  صًل أىكىل.  )خال( كىي فرعي )إالَّ

, كذلك أفَّ ادلستثٌتى جيوزي تقددييو على ادلستثٌت منو, (ٕ)كالعلة األخرل: علةي قياسو 
حنو: ما يلى إالَّ أباؾ صديقه, فكما جاز تقددييو على ادلستثٌت منو, جاز تقددييو على 

 العامًل؛ ألفَّ العاملى يف االستثناًء فعله, كتقدميي ادلفعوًؿ على الفعًل جائزه.
 أجاب البصريوف عن ىاتًُت العلتُت باألجوبة التالية:ك 

                                                           

, االرتشاؼ ص ِٖٓ/ِ, شرح التسهيل ِّٕأم الكسائي يف: اإلنصاؼ ص ينظر ر  (ُ)
 .ُْٗ/ِ, اذلمع ُُٕٓ

, ْٖ/ِ, شرح الكافية ّْٗ, التبيُت ص ِّٕينظر رأم الكوفيُت يف: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 .ُْٗ/ِ, اذلمع ُُٕٓاالرتشاؼ ص 

 .ُْٗ/ِ, اذلمع ُُٕٓ, االرتشاؼ ص ِّٕينظر رأم الزجاج يف: اإلنصاؼ ص  (ّ)
, ُُٕٓ, االرتشاؼ ص ْٖ/ِ, شرح الكافية ّْٗ, التبيُت ص ِّٕينظر: اإلنصاؼ ص  (ْ)

 .ُْٗ/ِاذلمع 
 .ٔٗالبيت من الوافر, أليب زبيد حرملة بن ادلنذر الطائي. ينظر: ديوانو ص  (ٓ)

اخلصائص  ,ُّٖ, اجلمل ص ِْٓ/ُ, ادلقتضب ِٖ/ِكىو من شواىد: رلاز القرآف 
 .ُّٓص , التبيُت ِّٕ, اإلنصاؼ ص ّْٖ/ِ

ٍفقىةو ليسى ّٔا طيويلُّ ُّٗالبيت من الرجز, للعجاج يف ديوانو ص  (ٔ)  , كالركاية فيو: كخى
, شرح التسهيل َّٓ, التبيُت ص ِّٕ, اإلنصاؼ ص ِٔ/ّكىو من شواىد: ادلنصف 

 . ُْٗ/ِ, اذلمع ُُٕٓ, االرتشاؼ ص ُِٗ/ِ
 .ُّٓينظر: التبيُت ص  (ٕ)
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: أفَّ االستثناءى يف البيًت األكًَّؿ غَتي ميسلَّمو بأنَّو كقعى يف أكًَّؿ الكالـ؛ ألفَّ قبلى  أكالن
 ىذا البيًت:

 ًإىلى أىٍف غىرَّسيػػػوا كىأىغىػػػبَّ ًمػػػنػٍهيمي 
 

ًسػػػيسي    قىرًيٍػبنػػػا مىػػػا حييىػػػسُّ لىػػػوي حى
 

 حىًسػػُتى بًػػًو فػىهيػػنَّ إًلىيػػًو شيػػوسي   اؽى ًمن اٍلمىطىايىاخىالى أىفَّ الًعتى 
 

 .(ُ)فإذا كاف كذلك فال يكوفي فيو حجَّةه لالستدالًؿ بو
 كأمَّا قوؿي الشاعر:

ةو لىػػػػػػػػيسى ًّٔػػػػػػػػا طيػػػػػػػػورًمُّ   كىبػىٍلػػػػػػػػدى
 

ػػػػػػالى اجٍلًػػػػػػنَّ ًّٔػػػػػػا ًإٍنًسػػػػػػيُّ    كىالى خى
 

 :(ِ)ففيو تقديراف
, فحذىؼى )إنسيّّ(, , كال إنسيّّ خال اجلنٌ ا طورمّّ التقديري األكؿ: كبلدةه ليس ّٔ

 فأٍضمىرى ادلستثٌت منو, كفسَّرىه بادلضهىر.
, فػ)ّٔا( مقدَّرةه بعد )ال( كتقدميي االستثناًء لثاين: كال ّٔا إنسيّّ خال اجلنٌ كالتقدير ا

 فيو للضركرة, فال يكوفي فيو حجَّةه.
 :كأمَّا االعتالؿي بالقياًس فييجابي عنو بأحًد جوابُت

أحدمها: جوابي ابًن جٍتّْ السابق, كىو أفَّ ادلستثٌت ذباذبىوي شبىهاف: أحديمها: كونيو 
, فأيعًطي ادلستثٌت منزلةن كسطىى بينهما, فقيدّْـ على ادلستثٌت  : كونيو بدالن , كاآلخري مفعوالن

 منو, كأيخّْر عن الفعًل النَّاصًب, عمالن ًبًكال الشَّبىهُت. 
ابي عنو كذلك بأفَّ  ( مع ما بعدىا ال ذبرم رلرىل ادلفعوؿً  كجيي ألنَّو حدثه فيها  ؛)إالَّ

ـى عليو ما يتعلَّقي بو معناه, مل جييٍز  (, كما صار يف حرًؼ العطف, فإنَّو لىمَّا تقدَّ معٌت بػ)إالَّ
 .(ّ)تقددييو, فال ييقاؿ يف: قاـ زيده كعمرهك, كعمرهك قاـ زيده 

ن أقواؿو كاعتالالتو يظهري يل أفَّ الراجحى فيها ما كرد يف ىذه ادلسألًة م مناقشةكبعد 

                                                           

 .ُّٓ ص , التبيُتِّٗينظر: اإلنصاؼ ص  (ُ)
 .َِْ-ِّٗينظر: اإلنصاؼ ص  (ِ)
 .ِّٓينظر: التبيُت ص  (ّ)
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ىو مذىبي البصريُت, كىو اختياري الرماين, كأكثًر ادلتأخرين, كىو امتناعي تقدُّـً ادلستثٌت 
الكوفيُت, كالزجَّاج,  أكَّؿ اجلملة, كذلك للعلل السابقة اليت اعتلُّوا ّٔا, كلضعًف اعتالؿً 

 .كابن مالك
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   ععر:ععر:املبحث احلادي املبحث احلادي  

 علُة امتياِع تكدُِّو الفاعِل على الفعِل

 نص المسألة:
ـى الظرؼي : »قاؿ الرماين الذم جيوزي يف الفاعًل من اإلعراًب الرفعي, كجيوزي فيو أٍف ييقدَّ

ا غيَتّْ عن ادلصدًر لًيػىٍنبىًٍت عليو  ـى على الفعل؛ ألنَّو إمنَّ كادلفعوؿي عليو, كال جيوز أٍف ييقدَّ
اف, فميكّْنىٍت الزمنا لًتًصحَّ الفائدةي بو, إذ موضوعيو للفائدًة مع داللًتو على الزمالفاعلي بناءن 

ي عن كجًو الفائدًة فيو, كىو  الفائدةي بو غاية التَّمكًُت, بأٍف كيًضعى ذلا على أٍف يلزمىو ما ييبُتّْ
ٍ عن الفائدًة يف الفعًل؛ ألفَّ لًلمت ًم إذا ابتدأى باالسًم أٍف كلّْ الفاعلي, فلو ذيًكر ميقدَّمنا مل ييبُتّْ

ربى   عنو دبا شاء ًمن فعلو أك غَتًه, فليس يف ىذا ادلوضًع إيذافه بأنَّو بيافه عن موضًع خيي
 . (ُ)«الفائدًة يف الفعًل ًلما بيَّنا

 اعتالل الرماني:
 تقدُّـً الفاعًل على الفعل؛ كاعتلَّ لذلك بأفَّ بيافى موضًع الفائدةً  الرماين امتناعيرل 

ٍ عن موضًع الفائدًة من الفعل, كما  ـى الفاعلي مل يبُتَّ ال يتحقَّقي إالَّ بتقدُّـً الفعل, فإذا تقدَّ
 لو كاف الفعلي متقدّْمنا.
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألًة عن رتبًة الفعًل كالفاعًل, كذىب إىل أنَّو ال جيوزي 
ـى على الفعل, ـى الفعلي على الفاعًل, حنو: قاـ زيده,  للفاعًل أٍف يتقدَّ بل الواجبي أٍف يتقدَّ

كاعتلَّ الرماين لذلك بالعلًة السابقة, كىي أفَّ موضعى الفائدًة ال يتحقَّقي إالَّ بتقدُّـً الفعل, 
فإذا تأخَّر الفعل عن الفاعل, حنو: زيده قاـ, مل ييشعىٍر ببياًف موضًع الفائدًة من الفعًل؛ 

ـى على الفعًل أيعًربى مبتدأن, كصار الفعلي خربنا لو كسائًر األخبار. ألفَّ االسمى   إذا تقدَّ
, حيث (ِ)كىذا الذم ذىب إليو الرماين ىو مذىبي البصريُت, كأكثر ادلتأخرين

                                                           

 .َُٖ-ُٕٗشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ُ)
, نتائج ُْٖ/ُ, اللباب ٕٗ, أسرار العربية ص ّٖٓ/ِ, اخلصائص ّٕ/ُينظر: األصوؿ  (ِ)

ية , شرح الكافٔٗ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور َُٕ/ِ, شرح التسهيل ٕٓالفكر ص 
= 
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ـى االسمي مل يرتفع بالفعل  ذىبوا إىل أنَّو جيبي يف الفاعل أٍف يتأخَّر عن الفعل, فإذا تقدَّ
ا  يرتفعي باالبتداء, إٍف كاف صاحلنا لالبتداء, حنو: زيده قاـ, كإٍف كقع االسمي ادلتأخًّْر, كإمنَّ

بعد أداةو زبتصُّ بالفعل, كأدكات الشرًط كالتحضيض, ارتفع بفعلو مضمىرو يفسّْريه الفعلي 
 حض جض مص ّٰٱالظاىًر ادلتأخّْر, فيكوف بذلك فاعالن للفعل احملذكؼ, حنو قولو تعاىل: 

 ِّ مض خض
(ُ)   . 

ا اعتلَّ بو البصريوف كمىن كافقهم المتناع تقدُّـً الفاعًل على الفعل ىو أفَّ كأبرز م
ـى على الفعًل أصبح عرضةن لتسلًُّط العوامًل عليو, كاالبتداء, كاحلركًؼ  االسمى إذا تقدَّ

 . (ِ)الناسخة, فيكوف معموالن لتلك العوامل, ال لًلفعل
كالعكربم المتناع تقدُّـً الفاعًل على  كاعتلَّ كيلّّ ًمن أيب الربكات ابًن األنبارم,

 . (ّ)الفعل بأفَّ الفاعلى كاجلزًء من الفعل, كال جيوزي تقدُّـً جزًء الشيًء عليو
 كأضاؼ العكربم إىل العلًة السابقًة ثالثى عللو أخرل: 

أحدىا: أفَّ كونىو فاعالن ال ييتصوَّري حقيقةن إالَّ بعد صدكًر الفعل منو, كما يف: كاتبنا, 
 كبانينا.

ـى على الفعًل جاز أٍف ييسنىدى الفعلي إىل غَته, حنو: زيده  كالثانية: أفَّ االسمى إذا تقدَّ
 قاـ أبوه.

ـى على الفعًل مل حيتج الفعلي إىل ضمًَت ادلثٌتَّ  كالثالثة: أفَّ الفاعلى لو جاز أٍف يتقدَّ
 كال اجلمع, حنو: الزيداف قاما, كالزيدكف قاموا.

ما اعتلَّ بو العكربمُّ أربعى عللو يف امتناع تقدُّـً الفاعًل على  كبذلك يكوف حاصلي 

                                                                 
= 

, اذلمع ّْٗ/ُ, التصريح ٖٓ/ِ, أكضح ادلسالك َُِّ, االرتشاؼ ص ُٖٔ/ُ
 .ٓٔ/ِ, شرح األمشوين ُُٓ/ُ

 .ٔسورة التوبة اآلية  (ُ)
 .َُٕ/ِ, شرح التسهيل ّٖ, أسرار العربية ص ّٕ/ُينظر: األصوؿ  (ِ)
 .ُْٗ/ُ, اللباب ٕٗينظر: أسرار العربية ص  (ّ)
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 .(ُ)الفعل
كيرل السهيلي بأفَّ العلةى يف امتناًع تقدُّـً الفاعًل على الفعل ىي: اعتمادي الفعًل 

ـى عليو  .(ِ)عليو, كألفَّ الفعلى إمنا صيغ ًمن أجًل الفاعل, فال جيوزي أٍف يتقدَّ
ـى كنقل أبو حياف عن الزَّ  جاجي أنو حكىى اإلصباعى عن النحاًة يف أفَّ الفاعلى إذا قيدّْ

 .(ّ)على فعلو مل يرتفع بو
إالَّ أنَّو نيقل عن الكوفيُت أَّنم خالفوا اجلمهورى يف ىذه ادلسألة, فذىبوا إىل جواًز 

ـى زيده, كزيده (ْ)تقدمًي الفاعًل على الفعل, مع بقاًء فاعليًتو ـى,  , فال فرؽى عندىم بُت: قا قا
 , ككالمها معموؿه للفعل )قاـ(.   فكال االمسُت فاعله عندىم

كشبرةي اخلالًؼ تظهري يف التثنيًة كاجلمع, فيجيزي الكوفيوف: الزيداف : »قاؿ أبو حياف
 . (ٓ)«قاـ, كالزيدكف قاـ, كال جييزي ذلك البصريوف

 وؿ الشاعر:كاعتلَّ الكوفيوف ًلما ذىبوا إليو بعلًة السماع, حيث استشهدكا بق 
ا ػػػػػاًؿ مىٍشػػػػػييها كىئًيػػػػػدى  مىػػػػػا لىٍلًجمى

 

ا  ًديػػدى ٍنػػدىالن حيىًٍمٍلػػنى أىـٍ حى  (ٔ)أىجى
 

 : ا(, كالتقديري ـى الفاعلي )مىٍشييها( على عامًلو, كىو الصّْفةي ادلشبَّهةي )كىئًيدى حيث قيدّْ
ا مشييها.  كئيدن

                                                           

 .ُْٗ/ُينظر: اللباب  (ُ)
 .ٕٓ: نتائج الفكر ص ينظر (ِ)
 .َُِّينظر: االرتشاؼ ص  (ّ)
, ٔٗ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور َُٕ/ِينظر رأم الكوفيُت يف: شرح التسهيل  (ْ)

, شرح ُُٓ/ُ, اذلمع ّْٗ/ُ, التصريح ٖٔ/ِ, أكضح ادلسالك َُِّاالرتشاؼ ص 
 .ٓٔ/ِاألمشوين 

 .َُِّاالرتشاؼ ص  (ٓ)
, ِٓٗ/ٕ, كاخلزانة ِٔٓ/ُٓ, كاألغاين ََِالكاتب ص  البيت من الرجز, للزباء يف أدب (ٔ)

 .ٓٔ/ِكللخنساء يف شرح شواىد العيٍت 
, أكضح ادلسالك ٔٗ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور َُٖ/ِكىو من شواىد: شرح التسهيل 

  .ٓٔ/ِ, شرح األمشوين ُُٓ/ُ, اذلمع ٖٖ/ِ
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 كاستشهدكا كذلك بقوؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػ  ةو فىظىػػػػػػػػلَّ لىنػػػػػػػػا يػػػػػػػػوـه لىًذيػػػػػػػػذه بًًنٍعمى

 

 (ُ)فىًقػػػٍل يف مىًقيػػػلو حنىٍسيػػػوي ميتىًغيّْػػػػبً  
 

ـى الفاعلي )حنسيو( على عامًلو اسًم الفاعًل )متغيّْب(, كالتقدير: يف مقيلو  حيث قيدّْ
 متغيّْبو حنسيوي.

 كًمن شواىدىم أيضنا قوؿي الشاعر:
ػػػػػا  صىػػػػػدىٍدتى فىأىٍطوىلٍػػػػػتى الصُّػػػػػديكدى كىقػىلَّمى

 

ًد يىػػديكـي ًكصىػػاؿه عىلىػػى طيػػوًؿ الصُّػػديك  
(ِ) 

 

: كقلَّما يدكـي  ( على عاملو الفعًل )يدكـي(, كالتقديري ـى الفاعلي )كصاؿه كذلك قيدّْ
 كصاؿه على طوؿ الصدكد.

ىذه أبرزي الشواىًد اليت استشهد ّٔا الكوفيوف على جواًز تقدُّـً الفاعًل على الفعل, 
منا يف ىذه الشواىد يدؿُّ على جواًز تقدًُّمو على  حيث ذىبوا إىل أفَّ رليءى الفاعًل متقدّْ

 الفعل.
 كردَّ البصريوف ما ذىب إليو الكوفيوف, من كجهُت:

أحدمها: أنَّو ًمن شرًط الفاعل أالَّ يقوـى غَتيه مقامىو مع كجوًده, حنو قاـ زيده, فلو  
 كاف تقدميي )زيد( على الفعل دبنزلة تأخَتًه, لىما جاز: زيده قاـ أبوه, كلىمَّا جاز ذلك دؿَّ 

 على أنَّو مل يرتفع بالفعل, بل باالبتداء.
كالوجو الثاين: أنَّو لو كاف األمري كما قاؿ الكوفيوف, لوجب أالَّ خيتلفى حاؿي الفعًل, 
ـى, كما ييقاؿ: قاـ الزيداًف, كقاـ  ـى, كالزيدكفى قا كلكاف ينبغي أٍف ييقاؿ: الزيداًف قا

                                                           

 .ّٖٗالبيت من الطويل, المرئ القيس يف ديوانو ص  (ُ)
, سبهيد القواعد ٔٗ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور َُٖ/ِد: شرح التسهيل كىو من شواى

 . ُِٖٓص 
, كنسبو سيبويو لعمر بن ربيعة. ينظر: َْٖالبيت من الطويل, للمرار الفقعسي يف ديوانو ص  (ِ)

 .ُّ/ُالكتاب 
, شرح ُِّ/ٖ, شرح ادلفصل ِِٗ/ُ, النكت ِْٕ/ُكىو من شواىد: شرح السَتايف 

  .ٔٗ/ُشرح اجلمل البن عصفور , َُٖ/ِالتسهيل 



 الباب الزابع: العلل النحوية يف املزكبات ي عند الزمانيالتعليل النحو
 

  
 

166 

 . (ُ)سمى يرتفعي باالبتداء, ال بالفعلالزيدكفى, فلمَّا مل جييٍز ذلك دؿَّ على أفَّ اال
ـى,   م يركف جبواز: الزيداًف قا تجُّ بو على الكوفيُت؛ ألَّنَّ إالَّ أفَّ ىذا الوجوى ال حيي

ـى.      ـى, كما تقدَّ  كالزيدكف قا
 أمَّا أدلةي الكوفيُت السابقة فقد أيجيب عنها باألجوبة التالية:

, أمَّا البيتي األكَّؿ: فػ)مشييها(: مبت ا(: حاؿه من فاعًل فعلو زلذكؼو دأه, ك)كئيدن
ا, حيث حيًذؼ اخلربي, كاكتيًفي باحلاؿ , كىذا نظَتي قوذلم: (ِ)كالتقدير: مشييها يظهري كئيدن

 .(ّ))حيٍكميكى ميسىمَّطنا(
(, الذم ىو مصدره كيًضع موضعى اسًم  كأمَّا البيتي الثاين: فػ)حنسيو( مرفوع بػ)مقيلو

 .(ْ)قائله حنسيو, كمعناه كمعٌت )متغيّْب( كاحده الفاعل, كأنَّو قاؿ: 
 كأمَّا البيتي الثالث: ففيو ثالثةي أجوبة:

( مرفوعه بفعلو مقدَّرو, يفسّْريه الفعلي ادلذكور, كتقديريه: كقلَّما  أحدىا: أفَّ )كصاؿه
, أك حنو ذلك  .(ٓ)يبقى كصاؿه

(؛  الثاين: ( فاعالن مقدَّمنا للفعًل )يدـك ألفَّ )قلَّما( ال يليها إالَّ أٍف يكوفى )كصاؿه
األفعاؿي الظاىرة, كيكوف ىذا البيتي من الضركراًت الشعريًة فال ييقاس 

 .(ٔ)عليو
 : ( بػ)قىلَّ(, كالتقديري عىلى )ما( زائدةن, كيرتفعي )كصاؿه الثالث: أنَّو جيوزي يف )قلَّما( أٍف ذبي

                                                           

 .ُْٗ/ُ, اللباب ْٖ-ّٖينظر: أسرار العربية ص  (ُ)
, شرح األمشوين ُُٓ/ُ, اذلمع ٖٖ/ِ, أكضح ادلسالك َُٖ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)

ِ/ٔٔ . 
ا ال ييرد. ينظر: رلمع األمثاؿ  (ّ)  .ُِِ/ُأم: نافذن
 .ٖٗ/ُينظر: شرح اجلمل البن عصفور  (ْ)
 .ُِّ/ٖادلفصل  ينظر: شرح (ٓ)
, شرح اجلمل البن َُٗ/ِ, شرح التسهيل ِِٗ/ُ, النكت ِْٕ/ُينظر: شرح السَتايف  (ٔ)

 .ٖٗ/ُعصفور 
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 .  (ُ)قلَّ كصاؿه يدكـي 
, يظهر يل أفَّ الصوابى ما كرد يف ىذه ادلسأل مناقشةكبعد  ًة من أقواؿو كاعتالالتو

فيها ىو ما ذىب إليو البصريوف, كاختاره الرماين, كىو امتناعي تقدُّـً الفاعًل على الفعل, 
كذلك لًلعلل السابقة اليت اعتلُّوا, إالَّ أفَّ األىكىل يف ادلسألًة أٍف ييقيَّدى ىذا الذم ذىبوا إليو 

كىمى جبوازًه يف الضركرة, كما فعل بعضي النحويُت,  باالختيار, أم يف سعًة الك الـ, كحيي
 .      (ِ)كالسَتايف, كاألعلم, كابًن عصفور

     
  

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِِٗ/ُ, النكت ِْٕ/ُينظر: شرح السَتايف  (ُ)
 .ٖٗ/ُ, شرح اجلمل البن عصفور ِِٗ/ُ, النكت ِْٕ/ُينظر: شرح السَتايف  (ِ)
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  :املبحث الثاىي ععر:املبحث الثاىي ععر  

 للنتكدِّْو مً العرِط أو الَكَصهعلُة اعتباِر اجلواِب 

 نص المسألة:
ليو القىسىمي أٍف يكوفى جوابي الذم جيوزي يف اجلزاًء الذم يدخلي ع: »قاؿ الرماين

 القىسىًم يكفي ًمن جواًب اجلزاء.
كال جيوزي أٍف يكفي جوابي اجلزاًء ًمن جواًب القىسىم؛ ألفَّ القىسىمى لىمَّا كقعى يف صدًر 
الكالـً كاف أحقَّ باجلواب؛ ألفَّ الكالـى مبٍتّّ عليو, كليس كذلك لو كقعى متأخّْرنا, أك 

 دلوقعى موقعي االستدراًؾ بالشَّيًء بعد ما بيًٍت الكالـي على غَته.متوسّْطنا؛ ألفَّ ىذا ا
: كاهلل ًإٍف أىتػىٍيتىًٍت ال أىفػٍعىلي, فهذا جوابي القسىًم, كقد كىفىى ًمن جواًب اجلزاء.  كتقوؿي

: كاهلًل زيده منطلقه؛ ألفَّ القسىمى ال يػيلىغىى  , كما ال جيوزي كال جيوزي: كاهلًل ًإٍف تىٍأًتًٍت آًتكى
, فتػيٍلًغي القىسىمى؛ ألنَّو متوسّْطه  : أنىا كاهلًل ًإٍف تأًتًٍت ال آًتكى  .(ُ)«متقدّْمنا...كتقوؿي

 اعتالل الرماني:
يرل الرماين أنَّو إذا اجتمعى يف اجلملًة قىسىمه كشرطه, ككاف القسىمي يف أكًَّؿ اجلملة, فإفَّ 

ـى زيده  ألىقيومىنَّ, أمَّا إذا توسَّطى القسىمي أك  جوابىو ييغٍت عن جواًب الشرط, حنو: كاهلًل ًإٍف قا
, فيكوف اجلوابي للشرًط, حنو: أنىا كاهلًل ًإٍف تػىقيٍم أىقيٍم, كًإٍف تػىقيٍم كاهلًل أىقيٍم.   تأخَّرى

كاعتلَّ الرماين لذلك: بأفَّ القسىمى إذا كقعى يف أكًَّؿ الكالـً كاف أحقَّ باجلواًب؛ 
 أٍف يكوفى اجلوابي لو. العتماًد الكالـً عليو, فلذا كجبى 

 المناقشة والموازنة:
إذا كيًجد يف اجلملًة شرطه, فال بيدَّ لو من جوابو لذلك الشَّرًط, حنو: إٍف تأتًٍت آًتك, 
ككذلك إذا كيًجد يف اجلملًة قسىمه ال بيدَّ ًمن جوابو لو, حنو: كاهلًل لىتػىقيومىنَّ, إالَّ أنَّو قد 

 فييغًٍت جوابي أحًدمها عن اآلخر. جيتمعي يف اجلملًة شرطه كقسىمه,
كربدَّث الرماين عن حاالًت اجتماًع الشَّرًط بالقسىًم يف اجلملة, كذكر يف ذلك 

                                                           

 .ََُٕ-ََُٔص ( شرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ُ)
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:  ثالثى حاالتو
ـى القسىمي أكَّؿى اجلملًة, كذىب الرماين إىل أفَّ جوابىو ييغٍت عن  احلالة األكىل: أٍف يتقدَّ

ـى جواًب الشرط؛ كاعتلَّ لذلك باعتماًد الكالـً ع , فتقوؿ: كاهلًل إٍف قا ليو, ألنَّو كقعى أكَّالن
 زيده ألقومىنَّ.  

ـى الشرطي, كيتأخَّرى القسىمى, كذىب الرماين إىل أفَّ القسىمى  كاحلالة الثانية: أٍف يتقدَّ
ييلغىى, كيكوفي اجلوابي للشَّرًط, حنو: إٍف تقيٍم كاهلًل أقيٍم, كاعتلَّ الرماين لذلك بأفَّ الكالـى 

 على الشَّرًط, كمل يػيٍْبى على القسىًم.  بيًٍت 
كاحلالة الثالثة: أٍف يتوسَّطى القسىمي بُت ادلبتدًأ كالشَّرًط, فإفَّ القسىمى ييلغىى كذلك, 
ذىؼى جوابي الشرًط  كيكوف اجلوابي إمَّا  للشرًط, حنو: أنا كاهلًل إٍف تقيٍم أقيٍم, كإمَّا أٍف حيي

تدأ, كاعتلَّ الرماين لذلك بأفَّ الكالـى مل يػيٍْبى على كالقسىًم, كيكوف الفعلي خربنا للمب
ا بيًٍت الكالـي على ادلبتدأ, فكاف حقُّو اإللغاء.       القسم, كإمنَّ

كىذا الذم ذىب إليو الرماين يف احلالتُت: األيكىل كالثانيًة ىو مذىبي سيبويو 
اجلوابى يكوف للمتقدّْـً  , حيث ذىبوا إىل أنَّو إذا اجتمعى شرطه كقسىمه, فإفَّ (ُ)كاجلمهور

, ألفَّ القسىمى ال يكوف لغونا إذا كقع أكَّؿى  ًة االعتناًء بادلتقدّْـً منهما, كاعتلُّوا لذلك بشدَّ
ـى كاف اجلوابي لو؛ العتماًد الكالـً عليو.  الكالـ, ككذلك الشَّرطي إذا تقدَّ

, حيث (ِ)الك, كالرضيكخالف اجلمهورى يف احلالًة األكىل كيلّّ ًمن: الفراًء, كابًن م
ـى زيده  ذىبوا إىل أنَّو جيوزي أٍف يكوف اجلوابي للشَّرًط إذا تقدَّـ القسىمي عليو, حنو: كاهلًل ًإٍف قا

 يقيٍم عمرهك, كاعتلُّوا لذلك بالسماع, حيث استدلُّوا بقوؿ الشاعر:
ػػػةو   (ّ)اٍلقىػٍوـً نػىٍنتىًفػلٍ الى تػىٍلًفنىا ًمٍن ًدمىػاًء   لىػػػًئٍن ميًنٍيػػػًت بًنػػػا عىػػػٍن ًغػػػبّْ مىٍعرىكى

                                                           

, شرح اجلمل البن عصفور ُٕٗ/ِ, التعليقة ِّْ/ّ, شرح السَتايف ْٖ/ّينظر: الكتاب  (ُ)
 .َْْ/ِ, اذلمع ُّْ/ِ, التصريح ُّٖٕ, االرتشاؼ ص ُّٕ/ِ

, شرح ٖٖٗ, شرح الكافية الشافية ص ُِٔ/ّ, شرح التسهيل ٕٔ/ُينظر: معاين القرآف  (ِ)
 . ْٕٓ/ْالكافية 

 .ّٔسيط, لألعشى يف ديوانو ص البيت من الب (ّ)
, شرح الكافية الشافية ُِٔ/ّ, شرح التسهيل ٖٔ/ُكىو من شواىد: معاين القرآف للفراء 

= 
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حيث اجتمعى يف البيت شرطه كقسىمه, فالشرطي )إٍف( اليت يف )لىًئٍن(, كالقسىمي داللةي 
: )ال تػىٍلًفنىا(,  , تقديريه: كاهلًل لىًئٍن, كجاء اجلوابي ا موطّْئةه لًقسىمو زلذكؼو ـً عليو, ألَّنَّ الالَّ

 عن الشرًط ادلتأخّْر.
 :كذلك بقوًؿ الشاعر  واكاستدل

ثٍػتىػػػػػوي اٍليػىػػػػػٍوـى صىػػػػػاًدقنا ػػػػػافى مىػػػػػا حىدَّ  لىػػػػػًئٍن كى
 

اًر اٍلقىػٍيًظ لًلشَّػٍمًس بىاًديىػا   (ُ)أىصيٍم يف نػىهى
 

كذلك جاء اجلوابي )أىصيٍم(, عن الشرًط ادلتأخًّْر, على الرغم من تقدُّـً القسىًم 
 عليو.

 كأجاب اجلمهوري عن البيتُت السابقُت بأحًد جوابُت: 
ـى يف )لىًئٍن( زائدةه, كليست موطّْئةن للقسىماألكَّؿ: أفَّ ال  .(ِ)الَّ

 .  (ّ)كاجلواب الثاين: أفَّ ترجيحى اجلواًب للشرًط يف ىذين البيتُت لًلضَّركرة
أمَّا احلاؿي الثالثةي اليت ذكرىا الرماين كىي اليت يتوسَّطي فيها القسىمي, فإفَّ ظاىرى كالـً 

ًم, كاالستغناًء عنو جبواًب الشرًط, حنو: أنا كاهلًل ًإٍف الرماين ىو القوؿي بوجوًب إلغاًء القسى 
 تقيٍم أقيٍم, أك حذًؼ كيلٍّ ًمن  جواًب الشرًط كالقسىًم, كجعًل الفعًل خربنا للمبتدأ.

كمذىبي كجوًب إلغاًء القسىًم إذا توسَّطى بُت ادلبتدًأ كالشَّرًط, ىو مذىبي صباعةو من 
, كاعتلَّ ابني مالكو لوجوًب االستغناًء (ْ)بًن مالكالنحويُت: كالسَتايف, كالفارسي, كا

                                                                 
= 

 .ِْ/ْ, شرح األمشوين ْٕٓ/ْ, شرح الكافية ٖٖٗص 
, كخزانة األدب ِْ/ْالبيت من الطويل, المرأة من عقيل. كما يف شرح شواىد العيٍت  (ُ)

ُُ/ِّٖ. 
, شرح الكافية ُٖٗ, شرح الكافية الشافية ص ٖٔ/ُاين القرآف للفراء كىو من شواىد: مع

 .ِْ/ْ, شرح األمشوين َْْ/ِ, اذلمع ْٕٓ/ْ
 . ّْ/ْ, شرح األمشوين ُٓٔ/ٕينظر: التذييل  (ِ)
 .ّْ/ْينظر: حاشية الصباف  (ّ)
, شرح الكافية ُِٔ/ّ, شرح التسهيل ُٕٗ/ِ, التعليقة ِّْ/ّينظر: شرح السَتايف  (ْ)

 .ُٖٗافية ص الش
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جبواًب الشرًط: بأفَّ تقديرى سقوًط الشرًط سللّّ دبعٌت اجلملة, خبالًؼ القسىًم؛ لكونًو 
 .(ُ)مسيوقنا ّٓرًَّد التوكيد, كاالستغناًء عن التوكيد سائغه 

الشرًط, كإلغاًء كظاىري كالـً سيبويو يف ىذه ادلسألًة ىو جوازي االستغناًء جبواًب 
: أنا كاهلًل إٍف تأتًٍت : »القسًم, إذا توسَّطى,  كليس األمري على الوجوب, قاؿ سيبويو كتقوؿي

: أنا كاهلًل إٍف  ال آًتك, ألفَّ ىذا الكالـى مبًٍتّّ على )أنا(, أال ترل أنَّو حسىنه أٍف تقوؿى
, فإذا بدأتى بالقسىًم مل جيي   .(ِ)«ٍز إالَّ أٍف يكوفى عليوتأتًٍت آًتك, فالقسمي ىاىنا لٍغوه
 .(ْ), ككافقو أكثري ادلتأخرين(ّ)كإىل ىذا ذىب ابني خركؼو يف شرحو على الكتاب

أمَّا اعتالؿي ابًن مالكو لوجوًب االستغناًء جبواًب الشرًط إذا توسَّط اخلربي, كىو أفَّ 
لّّ باجلملة, يف حُت أف تقديرى سقوًط القسىمً  لٍّ؛ لكونًو  تقديرى سقوًط الشرًط سلًي غَتي سلًي

 :(ٓ)ّٓرًَّد التوكيًد, فأجاب عنو الشاطيبُّ جبوابُت
ا ىو لداللًة اآلخىًر عليو, فكأنَّو موجوده اجلواب  األكؿ: أفَّ سقوطى أحًد اجلوابُت إمنَّ

, أك إخالؿ.  لفظنا, فال يعودي حذؼي جواًب الشرًط عليو بنقصو
رًط سًلالِّ كما قاؿ ابني مالك, فإفَّ سقوطى كاجلواب الثاين: أنَّو إذا كاف سقوطي الشَّ 

القسىًم كذلك سًللّّ حبسىًب القصد, فإفَّ قٍصدى التوكيًد ينايف حذؼى 
 ادلؤكًَّد, كما أفَّ حذؼى الشرًط ينايف قصدى التقييًد بو.

, يظهر يل أمراف: مناقشةكبعد   ما كردى يف ىذه ادلسألًة من أقواؿو كاعتالالتو
و إذا  اجتمعى يف اجلملة شرطه كقسىمه, ككاف القسىمي يف أكًَّؿ اجلملة, األمر األكؿ: أنَّ 

فإفَّ الراجحى فيو ىو ما ذىب إليو اجلمهور, كاختاره الرماين, كىو كجوبي االستغناًء 

                                                           

 .ُِٔ/ّينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .ْٖ/ّينظر: الكتاب  (ِ)
 .َُٕينظر: تنقيح األلباب ص  (ّ)
, ُِٗ/ْ, أكضح ادلسالك ُّٖٕ, االرتشاؼ ص ْٓٓ/ْينظر: الكافية بشرح الرضي  (ْ)

 . ُٕٕ/ٔادلقاصد الشافية 
 .ُٕٕ/ٔينظر: ادلقاصد الشافية  (ٓ)
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 جبواًب القسىًم عن جواب الشرط, خالفنا للفرَّاًء, كابًن مالك, كالرضي.
فإنَّو ييستغٌتى جبواًب الشَّرًط على جواًب : أنَّو إذا توسَّطى القسىمي, خراألمر اآل

الفنا القسىًم, على سبيل اجلواًز, كليس الوجوب, كىو الظَّاىري من مذىًب سيبويو, خ
 الوجوب.     للرماين كغَتًه شلَّن يرل 

 
  

  



 الباب الرابع: العلل النحوية يف املركبات التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

8;: 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 العلل الهحوية يف احلرف

 :تسعة مباحثوفيه 

اسم الفاعل إذا كان صلة  خبرفي دخول الفاء  امتناععلة : المبحث األول
  .الخبر إال على تقدير حذف )أل(

علة اقتصار حذف الخبر في باب )إنَّ( على الظرف أو  المبحث الثاني:
 الجار والمجرور. 

 بعد )لوال(. هحذف ذكر الخبر أو علة المبحث الثالث:
 علة تقدير المحذوف في عامل المنادى.  المبحث الرابع:

علة جواز حذف حرف النداء من الَعَلم, وامتناعه من  المبحث الخامس:
 . , واسم اإلشارةالنكرة
 علة تقدير الحذف والتعويض في )اللهمَّ(. المبحث السادس:
 .وإبقاء التابع تبوععلة عدم جواز حذف الم المبحث السابع:
 علة التقدير على حذف الفاء في )إْن أتيتني آتيك(. المبحث الثامن:
 علة وجوب حذف فعل القسم إذا ذُكر المقسم به. المبحث التاسع:
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 علُة امتهاِع دخوِل الفاِء يف خرِب اسِم الفاعِل إذا كاى صلَة )َأِل(

 إال على تكديِس حرِف اخلرب 

 مسـألة:نص ال
الذي جيوُز يف فعِل األمِر والنَّهِي محُل االسِم عليو مع شغِلو عنو, »قاؿ الرماين: 

ما ال يكوناف إالَّ بالفعل, فاقتضاؤمها للفعِل أشدُّ  على أنَّو االختياُر ووجُو الكالـ؛ ألَّنَّ
ـُ خيلو من الفعل, وال خيلو األمرُ  , إذ كاف االستفها والنَّهُي  ِمن اقتضاِء حرِؼ االستفهاـِ

 من الفعل.
وال جيوُز إدخاُؿ الفاِء مع رفِع االسِم؛ ألنَّو يصَُت ٔتنزلة )زيٌد فقائٌم(, وجيوُز إدخاذُلا 
مع نصِب االسِم يف قولك: )زيًدا فاضرْبو(, ألنَّو ٔتنزلِة: اِْئِت زيًدا فاضرْبو, وكذلك لو 

األوَّؿ كأنَّو ضرٌب آخر,   قدَّرَتو على: اضرْب زيًدا فاضرْبو, وجعلت: )اضرْب زيًدا(
كأنَّك قلت: اختصَّ زيًدا بالضَّرِب فاضرْبو, فهذا يصحُّ دخوُؿ الفاِء فيو, وال جيوُز: )زيٌد 
فاضرْبو( على أفَّ )زيًدا( مبتدأٌ, وقوَلك: )فاضرْبو( خرٌب, ِلما بيَّنا ِمن أنَّو ٔتنزلِة: )زيٌد 

 فقائٌم(.
 ين ىن ّٰٱ,(ٔ)ِّمه جه ين ىن من خن حن جن ّٰٱويف التنزيل: 
, فكلُّ ىذا رُِفع على (ٖ)ِّٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ,(ٕ)ِّمه  جه

حذِؼ اخلرب, ال على أفَّ األمَر يف موضِع اخلرِب, ِلما ذكرنا أفَّ االختياَر احلمُل على 
 الفعل.

وتقديرُه: )فيما يتلى عليكم الزانية والزاين(, أو:)فيما فرض عليكم(, أو )فيما كتب 
النحو, وال ُُيَمُل على الشذوِذ عن القياس, ولو عليكم(, وكذلك كلُّ ما جاء من ىذا 

                                                           

 .ٕسورة النور اآلية  (ٔ)
 .ٖٛسورة ادلائدة اآلية  (ٕ)
 .ٙٔسورة النساء اآلية  (ٖ)
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 .             (ٔ)«وجٌو حَسٌن يتوجَُّو عليو يف التأويل
 اعتالل الرماني:

تقديِر حذِؼ اخلرِب يف اآليات السابقة, وذلك ألنَّو ال جيوز  الرماين وجوبيرى 
من كالـ الرماين أفَّ دخوُؿ الفاِء يف خرب اسِم الفاعِل إذا كاف صلَة )أؿ(, والذي يُفَهم 

العلَة ذلذا ادلنع ىي عدـُ وجوِد ادلسوِّْغ لدخوؿ الفاِء على اخلرب يف ىذا ادلوضع, فذلك 
 وجب تقديُر حذِؼ اخلرب . 

 المناقشة والموازنة:
األصل يف خرب ادلبتدِأ أالَّ تدخَل عليو الفاُء؛ وذلك لقوَِّة ارتباِطو بادلبتدأ, فهو ُيشبو 

, (ٕ)تدِأ نسبَة الفعِل من الفاعل, ولذا مل ُيتْج إىل حرٍؼ يربطو بادلبتدأيف نسبتو من ادلب
فال يُقاؿ: )زيٌد فقائٌم(, وِمن أجل ذلك منع الرماين أْف يُقاؿ: )زيٌد فاضرْبو( على أْف 

)زيٌد فقائٌم(, وذىب إىل أفَّ  ػجُيَعَل )زيٌد( مبتدأً, و)فاضرْبو( اخلرَب, وقاسو يف ادلنع ب
ذا ادلثاؿ ىو: )زيًدا فاضرْبو(, على أنَّو مفعوٌؿ لفعٍل مقدٍَّر يفسّْرُه الفعُل الوجَو يف ى

 ادلذكور, والتقدير فيو: اِْئِت زيًدا فاضرْبو.
وذىب الرماين إىل منِع دخوِؿ الفاِء يف خرِب اسِم الفاعِل إذا كاف صلَة )أؿ(, إالَّ 

, وكذلك ِّ ين ىن من خن حن جن ّٰٱعلى تقديِر حذِؼ اخلرب, كما يف قولو تعاىل: 
, وذىب إىل أفَّ التقديَر يف ىذه ِّ مه  جه ين ىن ّٰٱقولو تعاىل: 

, أو: (فيما يُتلى عليكم السارُؽ والسارقةُ ), و(فيما يُتلى عليكم الزانيُة والزاين)اآليات: 
, واعتلَّ الرماين ذلذا ادلنِع بعدـِ وجوِد (فيما ُكِتب عليكم), أو: (فيما فُِرض عليكم)

وؿ الفاِء على اخلرِب يف ىذا ادلوضع, فذلك وجَب تقديُر حذِؼ اخلرب, وإْف  ادلسوِّْغ لدخ
 كانت ىذه العلُة غََت مصرٍَّح ّٔا عند الرماين, ولكنَّ مفهوـَ كالِمو يدؿُّ عليها.

, حيث ذىبوا (ٖ)وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو مذىُب سيبويِو ومجهوِر البصريُت
                                                           

 .ٜٖٚ-ٖٛٚاين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص شرح الرم (ٔ)
 .ٖٚٗ/ٔ, اذلمع ٕٖٛ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٕ)
, معاين القرآف للزجاج ٚٚ, معاين القرآف لؤلخفش ص ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٖ)

, التذييل ٔٗٔٔ, االرتشاؼ ٖٙٔ/ٔ, أمايل ابن الشجري ٜٛٗ/ٔ, شرح السَتايف ٔٚٔ/ٕ
= 
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ِم الفاعِل إذا كاف صلَة )أؿ( إالَّ على تقديِر حذِؼ إىل منع دخوِؿ الفاِء يف خرِب اس
اخلرب, واعتلُّوا لذلك ادلنِع بأفَّ ادلوصوَؿ مل يُوَصل ّتملٍة تصلُح ألداِة الشرِط, وال ٔتا قاـ 

 مقاَمها, بل ادلوصوُؿ )أؿ(, وصلُة )أؿ( ال تصلُح ألداِة الشرط.  
, ِّمه جه ين ىن من خن حن جن ّٰٱوأمَّا قولُو عزَّ وجلَّ:  : »قاؿ سيبويو

, فِإفَّ ىذا مل يُػْْبَ على الفعل, ولكنَّو ِّ مه  جه ين ىن ّٰٱوقولُو تعاىل: 
(ٔ)ِّحم جم يل ىل مل ّٰٱجاء على مثِل قولِو تعاىل: 

 ىق يف ىف ّٰٱ, مثَّ قاؿ بَػْعُد:  
َثُل للحديِث الذى بعده, فذكر أخبارًا وأحاديَث, ِّيق

َ
, فيها كذا وكذا, فإمنا ُوِضَع ادل

َقَصص َمَثُل اجلّنة, أو شلَّا يُقصُّ عليكم َمَثُل اجلنَّة, فهو زلموٌؿ على فكأَنَّو قاؿ: وِمن ال
 .(ٕ)ىذا اإِلضماِر وضلوِه, واهللُ تعاىل أعلم"

: , قاؿ سيبويو(ٖ)وقرَِئ: )الزانية والزاين(, )والسارؽ والسارقة(, بالنَّصِب على األمر
زايَن(, وىو يف العربيِة على ما ذكرُت وقد قرَأ أناٌس: )والسارَؽ والسارقَة(, و)الزانيَة وال»

, ويعٍت سيبويِو بالعامَِّة أي: مجاعة (ٗ)«لك من القوَِّة, ولكْن أََبْت العامَُّة إالَّ القراءَة بالرَّفعِ 
 .(٘)الُقرَّاء

ا (ٙ)وليس مراُد سيبويِو الطَّعَن على الُقرَّاِء يف قراءِة الرَّفِع, كما قاؿ الفخُر الرازي , وإمنَّ
م مل جيعلوا الرفَع فيو ُعُدوذل أفَّ  أرادَ  م من النَّصِب على االشتغاؿ, إىل الرفِع دليٌل على أَّنَّ

: خرَب عنو بفعل األمر, ألنَّو ال جيوُز ذلك ألْجِل الفاء, قاؿ أبو حيافػُ على االبتداء ادل
                                                                 

= 

 .ٖٛٗ/ٔ, اذلمع ٜٚ/ٗ
 .٘ٔمد اآلية سورة زل (ٔ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔالكتاب  (ٕ)
وىي قراءة عيسى بن عمر, وُيِت بن يعمر, وأيب جعفر, وشيبة, وأيب السماؿ, ورويس, وأيب  (ٖ)

, البحر ٕٚ/ٗ, ٔٚٔ/ٕ, معاين القرآف للزجاج ٓٓٔ, ٕٖعيلة. ينظر: سلتصر الشواذ ص
 .ٖٜٕ/ٙ, ٜٔٗ/ٖاحمليط 

 ادلرجع السابق. (ٗ)
 .ٜٔٗ/ٖ, البحر احمليط ٔٚٔ/ٕللزجاج  ينظر: معاين القرآف (٘)
 .ٜٕٕ/ٔٔينظر: تفسَت الرازي  (ٙ)
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االشتغاؿ مع وجود فقولو: )أََبْت العامَُّة إالَّ الرفَع( تقويٌة لتخرجِيو, وتوىٌُت للنَّصِب على »
الفاء, ألفَّ النصَب على االشتغاِؿ ادلرجَِّح على االبتداء يف مثل ىذا الًتكيِب ال جيوُز إالَّ 
إذا جاز أْف يكوَف مبتدأً سُلربًا عنو بالفعل الذي يفسّْرُه العامُل يف االشتغاؿ, وىنا ال جيوُز 

جيوَز النصُب, فمعٌت كالـِ  ذلك؛ ألجِل الفاِء الداخلِة على اخلرب, فكاف ينبغي أالَّ 
 .(ٔ)«سيبويو: يقوّْي الرفَع على ما ذُِكر, فكيف يكوُف طاِعًنا يف الرفع

وشلَّن وافق مجهوَر البصريُت يف ىذا ادلذىِب من ادلتأخرين: ابُن أيب الربيع, وأبو 
 . (ٕ)حياف, وناظُر اجليش

, إىل (ٙ), والزَّجاجِ (٘), وادلربّْدِ (ٗ), وُنِسب إىل عامَّة الكوفيُت(ٖ)وذىب ُكلّّ ِمن الفرَّاءِ 
 إىل جواز دخوِؿ الفاِء على خرِب اسِم الفاعِل إذا كاف صلَة )أؿ(.

واعتلُّوا لذلك بتضمُِّن ادلبتدِأ الذي ىو ادلوصوُؿ معٌت الشرط؛ فصار اخلرُب كجواِبو 
التقديَر الذي يدخُلو الفاُء, واستدلُّوا على صحِة ما ذىبوا إليو باآليات السابقة, وجعلوا 

 فيها: َمن زََن فاجلدوه, وَمن سرَؽ فاقطعوا يده.
فاخلرُب عند ىؤالِء ىو الفعُل الذي دخَلْت عليو الفاُء, ويكوف الكالـُ عندىم ِمن 
مجلٍة واحدٍة, يف حُت أفَّ الكالـَ على مذىِب مجهوِر البصريُت مركٌَّب من مجلتُت: 

 الثانية: اجلملُة اليت دخَلْت عليها الفاء.اأُلوىل: مجلُة ادلبتدأِ واخلرِب احملذوِؼ, و 
مرفوعاِف ٔتا عاد من ذكرمها, : »ِّين ىن ّٰٱقاؿ الفرَّاُء يف قولو تعاىل: 

والنصُب فيهما جائٌز, كما جيوُز أزيٌد ضربَتو؟ وأزيًدا ضربتو؟ وإمنا ٗتتاُر العرَب الرفَع يف 
ما غَُت موقػََّتُت, فُوجّْها توجي َو اجلزاء, كقولك: َمن سرَؽ فاقطعوا )السارؽ والسارقة( ألَّنَّ

يَده, فػ)َمن( ال يكوف إالَّ رفًعا, ولو أردَت سارقًا بعينو أو سارقًة بعيِنها كاف النصُب وجُو 
                                                           

 .ٜٓٗ/ٖالبحر احمليط  (ٔ)
  .ٕٗٓٔ, ٘تهيد القواعد ص ٜٚ/ٗ, التذييل ٔٚ٘ينظر: البسيط ص  (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕ, ٖٙٓ/ٔينظر: معاين القرآف  (ٖ)
 .ٖٛٗ/ٔ, اذلمع ٔٛ/ٗ, التذييل ٕٚٔ/ٕينظر: معاين القرآف للزجاج  (ٗ)
 .ٕٕٛ/ٕينظر: الكامل  (٘)
 .ٕٚٔ/ٕينظر: معاين القرآف للزجاج  (ٙ)
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 .(ٔ)«الكالـِ 
َرفعَتهما ٔتا عاد ِمن ذكرمها يف قولو: )ُكلَّ واحٍد : »ِّحن جنّٰٱوقاؿ يف 

َمن زََن فافعلوا بو  -واهللُ أعلم-ُء, ومعناه منهما(, وال يُنَصب مثل ىذا؛ ألفَّ تأويَلو اجلزا
 .    (ٕ)«ذلك

ووافق الكوفيُت, وادلربَد, والزَّجاج يف ىذه ادلسألِة مجاعٌة من ادلتأخرين: كالزسلشري, 
, حيث ذىبوا إىل جواِز دخوِؿ الفاِء يف خرِب اسِم الفاعِل إذا كاف (ٖ)وابِن مالك, والرضي

لة السابقة, وىي تضمُُّن ادلبتدأِ ادلوصوِؿ معٌت الشرط, قاؿ صلَة )أؿ(؛ معتلُّْت لذلك بالع
تدخل الفاُء على خرِب ادلبتدِأ وجوبًا بعد )أمَّا(, إالَّ يف ضرورٍة, أو مقارنِة : »ابُن مالك

قوٍؿ أغٌت عنو ادلقوُؿ, وجوازًا بعد مبتدٍأ واقٍع موقَع )َمن( الشرطية, أو )ما( أخِتها, وىو 
ـ  )أؿ( ادلوصولُة ٔتست , فقاس ابُن مالٍك دخوَؿ الفاِء على خرب )أؿ( (ٗ)«قِبٍل عا

 ادلوصولة, على دخولِو على خرِب )َمن( و)ما( ادلوصولتُت.
ويف كالـُ ادلصنِّْف : »وتعقَّب أبو حياف ابَن مالك يف عبارتِو السابقِة, حيث قاؿ 

ِة أوجٍو:  نقٌد ِمن عدَّ
)َمن( الشرطية, أو )ما( أخِتها, وىو )أؿ(  بعد مبتدٍأ واقٍع موقعَ : »أحدىا: أنَّو قاؿ

وليس )أؿ( ىو ادلبتدأُ, بل ىو وصَلُتو ىو ادلبتدأُ, لذلك ظهر اإلعراُب يف  «ادلوصولةُ 
 الصلة.

ا اُستفيد من )أؿ(, فقد  ـ (, والعموـُ يف الوصف إمنَّ والثاين: أنَّو قاؿ: )ٔتستقِبٍل عا
ـ   (, فتوقػََّفْت معرفُة )أؿ( على وصفها ٔتا ذكر, وصَف )أؿ( بقولو: )ادلوصولُة ٔتستقِبٍل عا

ـ (, فال يُعَرُؼ ادلستقِبٍل إالَّ  وتوقػََّفْت معرفُة وصٍف )مستقِبل( بالعمـو على قولو: )عا
ْـّ, وىو ادلستفاُد عموُمو ِمن  بدخوؿ )أؿ(, وال يُعَرُؼ )أؿ( إالَّ بوصِفو بادلستقِبِل العا

 َف معرفُتو على معرفة ما يتعرَُّؼ بو, وذلك ال يصحُّ البتَّة.)أؿ(, فلـز ُكالِّ منهما أْف تتوقَّ 
                                                           

 .ٖٙٓ/ٔمعاين القرآف  (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٕادلرجع السابق  (ٕ)
 .ٕٛٙ/ٔ, شرح الكافية ٕٖٛ/ٔ, شرح التسهيل ٖٔٙ/ٔينظر: الكشاؼ  (ٖ)
 .ٕٖٛ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٗ)
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الثالث: أنَّو بدَأ من ادلبتدأ الذي ادَّعى أفَّ الفاَء تدخُل يف خربِه بشيٍء سلتَلٍف فيو, 
ومل يذكر اخلالَؼ ال يف ُفصّْ الكتاب وال يف شرحو, فدؿَّ على أنَّو مل يطَّلع على 

اختلفوا يف دخوِؿ الفاِء يف خرب ادلبتدِأ الذي دخلْت عليو اخلالؼ, وذلك أفَّ النحويُت 
 , مث ذكر أبو حياف اخلالَؼ بُت النحاِة يف ىذه ادلسألة.(ٔ)«)أؿ(

ورجََّح أبو حياف ما ذىب إليو سيبويِو والبصريوف, معتالِّ لذلك بالعلة السابقة, 
( وضلومها, غَُت موجوٍد فيما وىي أفَّ السَّبَب ادلسوَّْغ لدخوؿ الفاِء يف خرب )الذي( و)اليت

دخلْت عليو )أؿ( ٔتعناىا, وىو أْف تكوف الصلُة ظرفًا, أو رلرورًا, أو مجلًة فعليًة غََت 
 .(ٕ)شرطيٍة, وىذا شرٌط يف الصلة, وأمَّا شرُط اخلرِب فهو أْف يكوَف مستحقِّا بالصّْلة

أنَّو ال حجََّة ذلم  واعًتض أبو حياف على مذىِب الكوفيُت, وادلربِد, والزجاِج, وذكر
زلذوٌؼ,  ِّين ىن ّٰٱٱيف اآليات السابقة؛ وذلك ألفَّ خرَب )الزاين والزانيُة(, و

تقديرُه: فيما فُِرض عليكم الزانيُة والزاين, وفيما فُِرض عليكم السارُؽ والسارقُة, أي: 
ختاَر يف ضلو ُحكُمها, واستدؿَّ على صحة ىذا التقدير برفِع أكثِر الُقرَّاِء ذلما, مع أفَّ ادل

 .    (ٖ)"زيًدا فاضرْبو" النَّصُب, فلوال أفَّ التقديَر ما ذُِكر لكاف ادلختاُر النصبُ 
إذا كاف  ِّحن جنّٰٱوردَّ أبو حياف اعتالَؿ الفراِء القائِل بعدـِ جواِز النَّصِب يف 

ألفَّ تأويَلو  فأمَّا ما اعتلَّ بو الفراُء ِمن أفَّ ِمثَل ىذا ال يُنصبُ : »يف معٌت الشرِط, بقولو
اجلزاُء, فتعليٌل غَُت صحيٍح؛ ألفَّ تعليَل اجلزاِء ال وجو لو ِلمْنِعو النَّصَب؛ ألفَّ االسَم يف 
اجلزاء ينتصب, تقوؿ: أيًا تضِرْب َأضرْبو, فلمَّا رفعهما أكثُر الُقرَّاء, والعامُل يف الضمَت 

اخلرب, بل اخلرُب زلذوٌؼ, وقرأ  أمٌر, دؿَّ ذلك على أفَّ قوَلو )فَاْجِلُدوا( ليس يف موضع
ناٌس من الُقراِء منهم عيسى بُن عمَر )الزَّانَِيَة َوالزَّاين( بالنصب, فيكوف ضلو: زيًدا 

 .    (ٗ)«فاضربو
 ىن ّٰٱوانتقد ناظُر اجليِش ابَن مالك يف أفَّ ما ذكَره يف تقدير قولو تعاىل: 

                                                           

 .ٜٚ/ٗالتذييل  (ٔ)
 ادلرجع السابق.  (ٕ)
 ادلرجع السابق. (ٖ)
 .ٜٚ/ٗالتذييل  (ٗ)
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ب االشتغاؿ, حيث يف ىذه ادلسألِة سلالٌف ِلما ذكَره يف با ِّ مه  جه ين
, ويف ىذه ادلسألِة وافق تقديَر الكوفيُت (ٔ)وافق تقديَر سيبويِو يف باِب االشتغاؿ

 .(ٕ)وادلربّْد
والظاىُر أفَّ ادلختاَر يف ىذه ادلسألِة مذىُب سيبويِو, وعليو : »مث قاؿ بعد ذلك

ويِو ومجهوُر , وىو الذي يظهُر يل يف ىذه ادلسألة, من أفَّ ما ذىب إليو سيب(ٖ)«التعويل
البصريُت واختاره الرماين, وىو منع دخوِؿ الفاِء يف خرِب اسِم الفاعِل إذا كاف صلَة )أؿ( 

 إالَّ على تقديِر حذِؼ اخلرب, ىو الراجح فيها, وذلك للعلة السابقة اليت اعتلُّوا ّٔا.
 

  

                                                           

 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٕينظر: شرح التسهيل  (ٔ)
 .ٕٗٓٔينظر: ٘تهيد القواعد ص  (ٕ)
 ادلرجع السابق. (ٖ)
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   :املبحث الثاني: املبحث الثاني  

 اجلازِّ واجملسوز وأعلُة اقتصاِز حرِف اخلرِب يف باِب )إىَّ( على الظسِف, 

 نص المسألة:
الذي جيوُز يف حذِؼ اخلرِب الذي ىو ظرٌؼ يف باِب )ِإفَّ( إذا كاف : »قاؿ الرماين

قد ذُِكر ما يُفتَخُر ٔتثِلو, أو يُتمٌتَّ مثُلو, أْف ُُيَذَؼ حرُؼ اإلضافِة الذي على معٌت 
ٔتثِلو اقتضى إضافَتو إىل َمن يليُق ِبو  اخلرِب؛ لداللِة الكالـِ عليو, ألنَّو إذا ذُِكر ما يُفتَخرُ 

شلَّن ذُكر, أو يكوف ُيضاُؼ إىل ادلتكلِّْم ْتَسِب مقتَضى الكالـ, وال جيوُز يف ىذا إالَّ 
 حذُؼ حرِؼ اإلضافِة مع ما اتَّصل بو دوف غَتِه من األخباِر ألمرين:

 أحدمها: ما يقتضيُو االفتخاُر من اإلضافِة إىل ادلفتِخر.
آلخر: أفَّ الظرَؼ َلمَّا َقِوَي حىت جاز تقدميُو على االسم يف باب )إفَّ(  والوجو ا

 و ٔتا ليس لغَتِه من األخبار.َزْت تقدميَو تقتضي لو جواَز حذفكانت تلك القوُة اليت جوَّ 
وتقوؿ: إفَّ مااًل, وإفَّ ولًدا, وإفَّ عدًدا, وتقديرُه: إفَّ لنا مااًل, ألنَّو َلمَّا ذُِكر ما 

 ُر ٔتثلو اقتضى إضافَتو إىل ادلتكلِّْم وذويو, ِمن عشَتتِو وآلِو.يُفتخَ 
وإذا قاؿ الرجلُّ للرجِل: ىل لكم أحٌد إْف النَّاُس ألبَّ عليكم؟ فقاؿ: إفَّ زيًدا وإفَّ 

 عمرًا, جاز حذُؼ اخلرِب لوجهُت: 
شلَّن يُعتمُد أحدمها: ما دؿَّ عليو السؤاُؿ يف أوَِّؿ الكالـ, ألنَّو اقتضى ذكَر َمن ذلم 

 .(ٔ)«عليو يف النائبة, والوجو اآلخر: أنَّو ذَكَر شلَّن يُفتَخُر ٔتِثِلو
 اعتالل الرماني:

يرى الرماين جواز حذِؼ اخلرِب يف باب )إفَّ( سواًء كاف االسُم معرفًة أو نكرًة, 
رًا, إالَّ أنَّو قَصَر وذلك لداللِة الكالـِ عليو, ضلو: إفَّ مااًل, وإفَّ ولًدا, وإفَّ زيًدا, وإفَّ عم

 احلذَؼ على الظرؼ, واجلارّْ وآّرور, حيث يكوف تقديُر احملذوِؼ فيما تقدَّـ: إفَّ لنا.
 واعتلَّ الرماين لقْصِر حذِؼ اخلرِب على الظرؼ, واجلارّْ وآّروِر بعلتُت:

                                                           

 .ٕٓ٘ٔ-ٔٓ٘ٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتي ص  (ٔ)
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 إحدامها: ما يقتضيو االفتخاُر ِمن اإلضافة إىل ادلفتِخر.
الظَّرِؼ, واجلارّْ وآّرور, حيث جاز تقدميُهما على االسِم يف والعلة األخرى: قوُة 

 باب )إفَّ(, فلمَّا جاز تقدميُو على االسم جاز حذفُو.
 المناقشة والموازنة:

ٖتدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن حذِؼ اخلرِب يف باب )إفَّ(, وذىب إىل أنَّو جيوز 
نكرًة؛ وذلك لداللِة الكالـِ عليو, ضلو: إفَّ أْف ُيذَؼ اخلرب, سواًء كاف االسُم معرفًة أو 

مااًل, وإفَّ ولًدا, وإفَّ زيًدا, وإفَّ عمرًا,  إالَّ أنَّو قَصَر ىذا احلذَؼ على الظرِؼ, واجلارّْ 
 وآّرور.

واعتلَّ الرماين ِلما ذىب إليو بالعلتُت السابقتُت, ومها: ما يقتضيو االفتخاُر من 
 اإلضافة إىل ادلفتِخر.

ِة الظرِؼ, واجلارّْ وآّرور, حيث جاز تقدميُهما على االسم يف باب )إفَّ(, فلمَّا وقوَّ 
 جاز تقدميُو على االسم, جاز حذفُو.

وىذا الذي ذىب إليو الرماين وىو جواُز احلذِؼ سواًء كاف االسُم معرفًة أو نكرًة, 
 .(ٔ)وافقهم أكثُر ادلتأخرينو ىو مذىُب سيبويِو والبصريُت, 

 (ىذا باٌب ما َُيسن عليو السكوُت يف ىذه األحرؼ اخلمسة): »ويوقاؿ سيب
إلضمارؾ ما يكوف مستَقرًّا ذلا وموضعا لو أظهرتو, وليس ىذا ادلضَمر بنفس ادلظهر. 
وذلك: إف ماال وإف ولدا وإف عددا, أي إف ذلم ماال. فالذي أضمرت ذَلُْم, ويقوؿ 

ا, أي: عمرً  ا, وإفَّ زيدً  كم, فيقوؿ: إفَّ الرجل للرجل: ىل لكم أحٌد إف الناس أْلٌب علي
 .(ٕ)«إف لنا

ِلم ادلخاَطُب ما تعٍِت النَّكرُة ىا ىنا واحٌد, وإمنا ٖتذؼ إذا عوادلعرفُة و : »وقاؿ ادلربد
                                                           

, ٖٗٚ/ٕ, اخلصائص ٓٚٗ/ٕ, شرح السَتايف ٖٓٔ/ٗ, ادلقتضب ٔٗٔ/ٕينظر: الكتاب  (ٔ)
, ٜٕٗٔ, االرتشاؼ ص ٖٙٚ/ٗ, شرح الكافية ٔٔ/ٕهيل , شرح التسٜٗٔ/ٔشرح ادلفصل 

 .ٖ٘ٗ/ٔ, اذلمع ٜٗ/٘التذييل 
 . ٔٗٔ/ٕالكتاب  (ٕ)
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ـَ لو خربًا, أو جيري القوُؿ على لسانِو  . (ٔ)«بأْف تُقدّْ
عندىم حذُؼ اخلرِب إذا   , فال جيوزُ (ٕ)أمَّا الكوفيوف فذىبوا إىل اشًتاِط تنكَِت االسم

كاف االسُم معرفًة, واعتلُّوا ِلما ذىبوا إليو بأفَّ أكثَر ما ورد يف حذِؼ اخلرِب إمنا يكوف مع 
 النكرة, وِمن ذلك قوؿ الشاعر: 

 ِإفَّ زَلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِّ وإفَّ ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَٖتاًل 
 

ػػْفِر َمػػا َمَضػػى َمَهػػاَل    (ٖ)َوِإفَّ يف السَّ
 

 رٖتاًل يف اآلخرة.إفَّ لنا زلالِّ يف الدنيا, وم :أي
, (ٗ)واشًتط الفرَّاُء جلواز حذِؼ اخلرِب تكريَر )إفَّ(, سواًء كاف امُسها معرفًة, أو نكرةً 

واعتلَّ لذلك لُيعَلَم أفَّ أحَدمها سلالٌف لآلَخر عند َمن يظنُّو غَت سلالٍف, واعتضَد لذلك 
بابُة الفأرُة, فقاؿ: إفَّ  بابَة وإفَّ الفأرَة, وتقديرُه: إفَّ  ٔتا ُحِكي أفَّ أعرابيِّا قيل لو: الذُّ الذُّ
ما سلتلفتاف.  بابَة ُذبابٌة, وإفَّ الفأرَة فأرٌة, ومعناه: إَّنَّ  الذُّ

وقد اعًتض البصريوف على ىذين ادلذىبُت, وردَّومها بشواىَد كثَتٍة, حيث جاء 
 مث زث ّٰٱتعاىل: اخلرُب فيها زلذوفًا مع تعريف االسم, وِمن غَت تكرير لػ)إفَّ(, منها: قولو 

أي: يُػَعذَّبُوف, حيث ُحِذؼ خرُب )إفَّ(, وامُسها معرفٌة, ومل  (٘)ِّىف يث ىث نث
 .(ٙ)تتكرَّر

                                                           

 .ٖٓٔ/ٗادلقتضب  (ٔ)
, شرح الكافية ٔٔ/ٕ, شرح التسهيل ٜٗٔ/ٔينظر رأي الكوفيُت يف: شرح ادلفصل  (ٕ)

 .ٖ٘ٗ/ٔ, اذلمع ٜٗ/٘, التذييل ٜٕٗٔ, االرتشاؼ ص ٖٙٚ/ٗ
 .ٖٕٛ, لؤلعشى يف ديوانو ص البيت من ادلنسرح (ٖ)

, شرح ادلفصل ٖٖٚ/ٕ, اخلصائص ٖٓٔ/ٗ, ادلقتضب ٔٗٔ/ٕوىو من شواىد: الكتاب 
 .ٖ٘ٗ/ٔ, اذلمع ٜٕٗٔ, االرتشاؼ ٖٙٚ/ٗ, شرح الكافية ٘ٔ/ٕ, شرح التسهيل ٗٓٔ/ٔ

, شرح ادلفصل ٖٗٚ/ٕ, اخلصائص ٓٚٗ/ٕينظر رأي الفراء واعتاللو يف: شرح السَتايف  (ٗ)
, التذييل ٜٕٗٔ, االرتشاؼ ص ٖٙٚ/ٗ, شرح الكافية ٔٔ/ٕالتسهيل  , شرحٜٗٔ/ٔ
 .ٖ٘ٗ/ٔ, اذلمع ٜٗ/٘

 .ٔٗسورة فصلت اآلية  (٘)
, التذييل ٜٕٗٔ, االرتشاؼ ص ٖٙٚ/ٗ, شرح الكافية ٔٔ/ٕينظر: شرح التسهيل  (ٙ)

= 
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 ومنها أيًضا قوُؿ الشاعر:
 َخػػػػػاَل َأفَّ حيِّػػػػػا ِمػػػػػْن قُػػػػػػَريٍش تَػَفضَّػػػػػُلوا

 

 (ٔ)اأْلََكاِرـَ نَػْهَشاَل  َعَلى النَّاِس َأْو َأفّ  
 

 ( الثانيِة, وامُسها معرفٌة, وىي غَُت مكرَّرٍة.أي: تفضَُّلوا, حيث ُحِذؼ خرُب )أفَّ 
 ومنها كذلك قوُؿ الشاعر:

يػػػُل تَػبَػػػدََّلتْ   أَتَػػػوين فَػَقػػػاُلوا يَػػػا مجَِ
 

نَػػػػُة أَبْػػػػَدااًل فَػُقْلػػػػُت َلَعلَّهػػػػا   (ٕ)بُػثَػيػْ
 

أي: َلَعلَّها تبدََّلْت, كذلك ُحِذؼ خرُب )لعلَّ( لداللِة الكالـِ عليو, وامُسها معرفٌة, 
 رَّر.         ومل تتك

فدلَّت ىذه الشواىُد على أنَّو جيوُز أْف ُُيَذَؼ اخلرُب يف باب )إفَّ( مع تعريِف 
 االسم. 

والصحيُح من ىذه ادلذاىِب مذىُب سيبويو؛ للقياِس والسماِع, : »قاؿ أبو حياف
 أمَّا القياُس: فإمجاُع النحويُت على إجازِة حذِؼ اخلرِب إذا ُعِرؼ معناُه يف غَت باب

, مث استدؿَّ أبو حياف (ٖ)«)إفَّ(, فينبغي أْف جيوَز ذلك يف باب )إفَّ( إذا ُعِرؼ ادلعٌت
 . (ٗ)على السماِع بالشواىد السابقة

                                                                 
= 

 .ٖ٘ٗ/ٔ, اذلمع ٜٗ/٘
, ٓٚٗ/ٕايف , وشرح السَت ٖٔٔ/ٗالبيت من الطويل, نسب إىل األخطل يف ادلقتضب  (ٔ)

, وليس يف ديوانو, قاؿ ٗٓٔ/ٔ, وشرح ادلفصل البن يعيش ٕٕٖ/ٔوأمايل ابن الشجري 
 . «ولو يف ديوانو قصيدة على ىذا الوزف والروي, ومل أجده فيها: »ٖ٘ٛ/ٗالبغدادي يف اخلزانة 

, التذييل ٖٚٚ/ٗ, شرح الكافية ٘ٔ/ٕ, شرح التسهيل ٖٗٚ/ٕوورد بال نسبة يف: اخلصائص 
٘/٘ٔ.  

 .ٜٓٔالبيت من الطويل, جلميل بثينة يف ديوانو ص  (ٕ)
, اذلمع ٕٕ/٘, التذييل ٕٕٓ, شرح عمدة احلافظ ص ٚ/ٕوىو من شواىد: شرح التسهيل 

ٔ/ٖٗٙ. 
 .ٜٗ/٘التذييل  (ٖ)
 .ٜٗ/٘التذييل  (ٗ)
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أمَّا ما ذىب إليو الرماين ِمن اقتصاِر احلذِؼ على الظَّرِؼ, واجلارّْ وآّرور, فهو 
حذِؼ الظرِؼ واجلارّْ وآّرور  , واعتلَّ الرماين القتصاره على(ٔ)مذىُب سيبويو واجلمهور

بالعلَّتُت السابقتُت, ومها: ما يقتضيو االفتخاُر ِمن اإلضافة إىل ادلفتخر, وقوَُّة الظرؼ 
واجلارّْ وآّرور, حيث جاز تقدميُهما على االسم يف باب )إفَّ(, فلمَّا جاز تقدميُو على 

 االسم, جاز حذفُو.
النَّكرُة يف ىذا : »فتخاِر, ابُن خروؼ, حيث قاؿوشلَّن وافق الرماين يف اعتالِلو باال

الباِب أكثُر يف الكالـِ مع حذِؼ اخلرِب, الذي ىو الظَّرُؼ وآّروُر, وبابُو الكثرُة 
ـٌ؛ ألجِل االبتداِء بالنكرة  .(ٕ)«واالفتخاُر, وتقديرُه مع النَّكرِة ُمقدَّ

ّٓرور, فهي علُة اجلمهور, قاؿ ابُن أمَّا العلُة الثانيُة: وىي قوَُّة الظرِؼ, واجلارّْ وا
اعلْم أفَّ أخباَر ىذه احلروِؼ إذا كانت ظرفًا, أو جارِّا ورلرورًا فإنَّو قد جيوز : »يعيش

حذُفها, والسكوُت على أمسائها دوَّنا؛ وذلك لكثرِة استعماذِلا, واالتساِع فيها على ما 
 .(ٖ)«ذكرناه, وداللِة قرائِن األحواِؿ عليها

, إىل عدـِ اقتصاِر احلذِؼ على (ٗ)النحويُت كابِن مالك, والرضي وذىب بعضُ 
الظرِؼ, واجلارّْ وآّرور, بل جيوز أْف يكوَف احملذوُؼ شيًئا آخَر, واستشهد الرضيُّ ٔتا 

حُت َمتَّ إليو قرشيّّ بصلٍة, فقاؿ لو عمر:  -رمحو اهلل-ُحكي عن عمَر بِن عبِد العزيز 
تُّ حاجَتو, فقاؿ عمر: )لعلَّ ذلك(, والتقديُر: إفَّ ذلك )إفَّ ذلك(, مثَّ ذكَر ادلا

ُمصدٌَّؽ, ولعلَّ مطلوَبك حاصٌل, فُحِذؼ اخلرُب, وىو غَُت ظرٍؼ, وال جار  ورلروٍر, وىذا 
 .(٘)دليٌل على جوازه

ورجَّح ابُن يعيش أْف يُقدََّر احملذوُؼ يف ىذا الشاىد بالظرؼ, واعتلَّ لذلك 
                                                           

, االرتشاؼ ص ٜٗٔ/ٔ, شرح ادلفصل ٓٚٗ/ٕ, شرح السَتايف ٔٗٔ/ٕينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ, اذلمع ٜٗ/٘, التذييل ٜٕٗٔ

 .ٓ٘/٘ينظر كالـ ابن خروؼ يف: التذييل  (ٕ)
 .ٜٗٔ-ٖٜٔ/ٔشرح ادلفصل  (ٖ)
 .ٖٚٚ/ٗ, شرح الكافية ٗٔ/ٕينظر: شرح التسهيل  (ٗ)
 .ٖٚٚ/ٗينظر: شرح الكافية  (٘)
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جليُد أْف يُقدََّر احملذوُؼ ظرفًا, ضلو: إفَّ لك ذاؾ, أي: حقُّ وا: »بالقياس, حيث قاؿ
القرابة, ولعلَّ لك ذاؾ, فادلعٌت واحٌد, إالَّ أنَّو ِمن جهِة اللَّفِظ جاٍر على منهاِج 

 .    (ٔ)«القياس
وأقوُؿ: ال ُمْلِجَئ إىل جْعِل مجيِع األخباِر : »وتعقَّبو الرضيُّ بعد أْف نقل رأيَو فقاؿ 

ُر ما يستقيُم بواحملذ  .(ٕ)«معٌت الكالـُ, ظرفًا كاف أْو ال وفِة ظروفًا, فِلَم نرتكُبو؟ بل نُقدّْ
 ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتالالٍت يظهر يل فيها أمراف: مناقشةوبعد 

األوَّؿ: أفَّ الراجَح يف حذِؼ اخلرِب يف باب )إفَّ( أْف يكوَف مع االسِم ادلعرفة 
و مذىب سيبويو والبصريُت, واختاره الرماين, ومجهور ادلتأخرين, وذلك لعلَّيت والنكرة, وى

 القياِس والسماِع اليت تقدَّـ ذكرمها.
واألمر الثاين: أفَّ الراجَح أْف يُقتَصَر حذُؼ اخلرِب على الظرِؼ, واجلارّْ وآّروِر, وىو 

ما, وأنَّو جيوُز فيهما ما ال مذىُب اجلمهور, واختاره الرماين, وذلك لعلِة االتَّساِع فيه
 جيوُز يف غَتمها. 

  

                                                           

 .ٜٗٔ/ٔشرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٖٚٚ/ٗشرح الكافية  (ٕ)
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  :املبحث الثالث:املبحث الثالث  

 بعد )لوال( أو حرفه اخلربذكس علة 

 نص المسألة:
ُؼ لداللِة ما أُبِقي على ما أُلِقي الذي جيوُز يف اخلرِب الذي ُُيذ: »قاؿ الرماين

ْـّ يف )لوال(, وال جيوُز حذُؼ اخلرِب اخلاص؛ ألفَّ  ُلو وال الكالـَ ال ُيتم حذُؼ اخلرِب العا
 يدؿُّ عليو, وىو يدؿُّ على العاـ, فلذلك جاز حذفُو.

وتقوؿ: لوال عبُد اهلل لكاف كذا وكذا, وتقديرُه: لوال عبُد اهلل بادلكاِف الذي ىو بو 
اِر لكاف كذا وكذا, مل  لكاف كذا وكذا, على اخلرِب العاـ, ولو قلت: لوال عبُد اهلل يف الدَّ

 نَّو خرٌب خاصّّ ال يدؿُّ عليو الكالـ.جُيز حذفُو, أل
وال جيوُز أْف يكوَف )لكاف كذا وكذا( ىو اخلرُب؛ ألنَّو جواٌب ٔتعٌت مجلٍة فيها 
الفائدُة, على حدّْ قوِلك: لوال عبُد اهلل يف دارؾ ألتيت, فػ)لوال( يدخُل على االسم؛ 

دخُل على الفعِل؛ ألفَّ اجلواَب ألفَّ اجلواَب منعِقٌد ٔتعٌت مجلٍة من مبتدٍأ وخرٍب, و)لو( ي
 .(ٔ)«منعِقٌد ٔتعٌت مجلٍة من فعٍل وفاعل

 اعتالل الرماني:
ّّ, واآلخُر: يرى الرماين  أفَّ اخلرَب يف )لوال( ينقسم إىل قسمُت: أحِدمها: خرٌب عا

 خربّّ خاصّّ.
دّْ وذىب إىل أنَّو جيوز حذُؼ اخلرِب العاـ, واعتلَّ لذلك بداللِة الكالـِ عليو, وس

جواِب )لوال( مسدَّه, ضلو: لوال زيٌد لزرُتك, أمَّا اخلرُب اخلاصُّ فَتى الرماين بأنَّو ال جيوُز 
 حذفُو, والعلُة يف ذلك ىي عدـُ داللِة الكالـِ عليو.

وذىب الرماين إىل أفَّ جواَب )لوال( ليس ىو اخلرُب؛ ألنَّو مجلٌة منعِقدٌة ِمن فعٍل 
 دٍة من مبتدأٍ وخرب.وفاعل, جاءت بعد مجلٍة منعق

 
                                                           

 .ٔ٘ٗٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتي ص  (ٔ)
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 المناقشة والموازنة:
ٖتدث الرماين يف ىذه ادلسألة عن حكِم اخلرِب بعد )لوال( اليت تفيد امتناَع الشيِء 
ّّ, وخربّّ خاصّّ,  لوجوِد غَتِه, وذىب إىل أفَّ اخلرَب بعدىا ينقسم إىل قسمُت: خرٌب عا

ُـّ فيجب حذفُو, ضلو: لوال زيٌد ألكرمُتك,  أي: لوال زيٌد موجوٌد ألكرمُتك, فأمَّا العا
ْـّ بعلَّتُت: إحدامها: داللُة الكالـِ عليو, واألخرى:  واعتلَّ الرماين لوجوِب حذِؼ اخلرِب العا

 سدُّ جواِب )لوال( مسدَّه.
أمَّا اخلرُب اخلاصُّ فذىب الرماين إىل أنَّو ال جيوز حذفُو, ضلو: لوال زيٌد يف الدار 

 لكاف كذا وكذا,          
 واعتلَّ الرماين لذلك بعدـ داللِة الكالـِ عليو, فامتنع حذفُو.

وقد نسَب   -حسب علمي-وىذا الذي ذىب إليو الرماين تفرَّد بو عن سابقيو 
كثٌَت من ادلتأخرين ىذا ادلذىَب إليو, كابِن مالك, وأيب حياف, وادلرادي, وابِن ىشاـ, 

 مل ينسبوه إىل أحٍد شلَّن سبق الرماين., و (ٔ)والشاطيب, واألزىري, واألمشوين, والسيوطي
, مع أينَّ مل أقْف عليو فيما اطَّلعُت (ٕ)ونسبوه كذلك إىل ابِن الشجري, والشلوبُت

إفَّ خرَب ادلبتدِأ بعد : »عليو من كتبهما, ولعلَّ ما ُنِسب إىل ابن الشجري ُفِهم من قولو
ِّ جئ يي ىي ني مي  زي ري ّٰٱ)لوال( قد ظهَر يف قولو تعاىل: 

(ٖ), 
 .(٘)«(ٗ)ِّمض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ّٰٱوكذلك: 

زىري, ِمن: ابِن مالك, وابِن ىشاـ, واألووافق الرماينَّ يف ىذا ادلذىب ُكلّّ 
ا وجب حذُؼ اخلرِب بعد لوال االمتناعية ألنَّو معلوـٌ : », قاؿ ابُن مالك(ٙ)واألمشوين وإمنَّ

                                                           

, ٙٗٗ/ٖ, ادلغٍت ٓٓٙ, اجلٌت ص ٜٛٓٔ, االرتشاؼ ص ٕٙٚ/ٔينظر: شرح التسهيل  (ٔ)
 .ٖٖٚ/ٔ, اذلمع ٕٖٗ/ٔ, شرح األمشوين ٕٕ٘/ٔ, التصريح ٚٓٔ/ٕادلقاصد الشافية 

 ادلراجع السابقة. (ٕ)
 .ٖٛسورة النساء اآلية  (ٖ)
 .ٖٔٔسورة النساء اآلية  (ٗ)
 .ٓٔ٘/ٕأمايل ابن الشجري  (٘)
, شرح األمشوين ٕٕ٘/ٔتصريح , الٕٕٔ/ٔ, أوضح ادلسالك ٕٙٚ/ٔ: شرح التسهيل ينظر (ٙ)

= 



 الباب الرابع: العلل النحوية يف املركبات التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

977 

دلدلوُؿ على امتناعو ىو اجلواُب, ٔتقتضى )لوال(, إذ ىي دالٌَّة على االمتناع لوجود, وا
وادلدلوُؿ على وجوده ىو ادلبتدأُ, فإذا قيل: لوال زيٌد ألكرمُت عمرًا, مل ُيَشكَّ يف أفَّ 
ِ احملذوِؼ, ووجب ِلسدّْ  ادلراَد: وجوُد زيٍد مانٌع من إكراـِ عمرٍو, فصحَّ احلذُؼ لتَعُتُّ

ثبوت: الكوُف ادلطلُق, ولو أُريد كوٌف ُمَقيٌَّد ال اجلواِب مسدَّه, وحُلولِو زللَّو, وادلراُد ىنا بال
دليَل عليو مل جُيز احلذُؼ, ضلو: لوال زيٌد ساَلَمنا ما سِلم, ولوال عمٌرو عندنا ذلَلك, ومنو 

لوال قوُمِك حديٌث عهُدُهْم ِبُكْفٍر أَلسَّْسُت البيَت على قواعِد )))) :قولُو 
وىذا الذي ذىبُت إليو ىو مذىُب : »ذلك , مث قاؿ ابُن مالٍك بعد(ٕ)«(ٔ)((((إبراهيمَ 

 .(ٖ)«الشجري, والشلوبُت, وغَفَل عنو أكثُر الناسابن الرماين, و 
وذىب ابُن مالك إىل أفَّ اخلرَب ادلقيََّد إذا دؿَّ عليو دليٌل جاز حذفُو وجاز إثباتُو, 

, فيجوُز إثباتُو )مَحْوُه(: خرٌب مفهوـُ ادلعٌت ػضلو: )لوال أنصاُر زيٍد مَحْوُه مل يْنُج(, ف
 , مث ُجِعل ِمن ىذا القبيِل قوُؿ أيب العالء ادلعري:(ٗ)وحذفُو

                                                                 
= 

ٔ/ٖٕٗ. 
رواه البخاري, كتاب العلم )باب من ترؾ بعض االختيار سلافة أف يقصر فهم بعض الناس  (ٔ)

-يا عائشة لوال قومك حديٌث عهدُىم ))))(, والرواية فيو: ٕٙٔعنو فيقعوا يف أشد منو( رقم )
وباٌب لنقضُت الكعبة, فجعلت ذلا بابُت, باٌب يدخل الناس,  -بكفرٍ  قاؿ ابن الزبَت:

 ., ففعلو ابُن الزبَت((((خيرجوف
أمل تري أفَّ ))))(: ٙٓ٘ٔويف رواية أخرى للبخاري, كتاب احلج )باب فضل مكة وبنياَّنا( رقم )

على قواعد  قوَمك َلمَّا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعِد إبراىيم؟ فقلت: يا رسوؿ اهلل أال تردىا
 . ((((إبراىيم؟ قاؿ: لوال حدثاُف قوِمك بالكفر لفعلت

وورد احلديث بعدِة رواياٍت يف صحيح مسلم, من كتاب احلج )باب نقض الكعبة وبنائها( رقم 
لوال حداثُة عهِد قوِمك بالكفر لنقضُت الكعبة, وجلعلُتها على أساس ))))(: منها: ٖٖٖٔ)

أفَّ قوَمك  لوال)))), ومنها: ((((بيَت استقصَرْت, وجلعْلُت ذلا خلًفاإبراىيم, فإفَّ قريًشا حُت بَنْت ال
  .((((حديثو عهٍد بشرؾ ...

 .ٕٙٚ/ٔشرح التسهيل  (ٕ)
 ادلرجع السابق. (ٖ)
 .ٕٙٚ/ٔشرح التسهيل  (ٗ)
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 يُػػِذيُب الرُّْعػػػُب ِمْنػػُو ُكػػػلَّ َعْضػػػبٍ 
 

 (ٔ)فَػلَػػػػواَل اْلِغْمػػػػػُد ميٍُُسػػػػػُكُو َلَسػػػػػااَل  
 

 وِمن السَّماِع الذي استدؿَّ بو القائلوف ٔتذىِب الرماين قوُؿ الشاعر:
ُهمُ فَػػػَواهلِل لَػػواَل فَػػاِرُس ا  جْلَػػْوِف ِمػػنػْ

 

يَػػاُب َحِبيػػبُ    (ٕ)آَلبُػػو َخزَايَػػا َواإْلِ
 

 حيث ذُِكر اخلرُب بعد )لوال( وىو: )منهم(.
 ومنو أيًضا قوُؿ ادلرأِة:

 فَػػػػػػػػػػَواهلِل لَػػػػػػػػػْواَل اهللُ ُٗتَْشػػػػػػػػػى َعَواِقبُػػػػػػػػػوْ 
 

ػػػػرِيِر َجَوانِبُػػػػو   (ٖ)حَلُػػػػرَّْؾ ِمػػػػْن ِىػػػػذا السَّ
 

 (. شىٗتُ كذلك ذُِكر اخلرُب بعد )لوال( وىو )
أمَّا اجلمهوُر فذىبوا إىل أفَّ اخلرَب بعد )لوال( واجُب احلذِؼ؛ ألنَّو ال يكوف بعدىا 
إالَّ كونًا مطلًقا, أي: عامِّا, كما عربَّ عنو الرماين, واعتلُّوا لوجوب حذِفو بالعلتُت 

لوال( السابقتُت اللتُت اعتلَّ ّٔما الرماين, ومها: داللُة الكالـِ عليو, وسدُّ جواِب )
 . (ٗ)مسدَّه

واعًتض ُكلّّ ِمن: ابِن عصفور, وابِن أيب الربيع, وأيب حياف, والشاطيب, والسيوطي, 

                                                           

 .ٗ٘البيت من الوافر, ينظر: ديوانو سقط الزند ص  (ٔ)
, شرح ٕٙٚ/ٔهيل ومعٌت )العضب( أي: السيف, وىذا البيت من شواىد: شرح التس

, ٚٗٗ/ٖ, ادلغٍت ٓٓٙ, اجلٌت ص ٜٛٓٔ, االرتشاؼ ص ٖٖ٘/ٔاجلمل البن عصفور 
  .٘ٓٔ/ٕادلقاصد الشافية 

 .ٜٖٗ, ادلفضليات ص ٖٗالبيت من الطويل, لعلقمة الفحل, ينظر: ديوانو ص  (ٕ)
 .٘ٓٔ/ٕ, ادلقاصد الشافية ٜٗ٘وىو من شواىد: البسيط ص 

امرأة يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو, تشتكي من الوحدة البيت من الطويل, قالتو  (ٖ)
 وبعد الزوج.

, ٗٚٛ, ٘تهيد القواعد ص ٛٙٙ, شرح شواىد ادلغٍت ص ٜٗٗ/ٖوىو من شواىد: ادلغٍت 
 .ٕٕٔ/٘اخلزانة 

, ٕ٘ٚ/ٔ, شرح الكافية ٖٖ٘/ٔ, شرح اجلمل البن عصفور ٜ٘/ٔينظر: شرح ادلفصل  (ٗ)
, ٙٓٔ/ٕ, ادلقاصد الشافية ٜٜ٘, اجلٌت ص ٜٛٓٔ, االرتشاؼ ص ٜٗ٘البسيط ص 

 .ٕٖٗ/ٔ, شرح األمشوين ٖٖٚ/ٔ, اذلمع ٕٕٗ/ٔالتصريح 
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على مذىِب الرماين يف ىذه ادلسألة, حيث ذكروا أفَّ ىذا ادلذىَب ال يسِنُده السماُع, 
زيٍد إيَّانا ما وإمنا ادلسموُع أنَّو إذا كاف اخلرُب مقيًَّدا, ُجِعل مبتدأً, ضلو: لوال مسادلُة 

 . (ٔ)سِلم
فمنهم َمن قاؿ: جيوز غَُت ذلك, فأجاز أْف يقوؿ: لوال زيٌد : »قاؿ ابُن أيب الربيع

جالٌس ألكرمُتك, ولوال عمٌرو ذاىٌب ألتيُت إليك, ومنهم من قاؿ: ال تقوُؿ العرُب 
ىذا ىذا, وإمنا تقوؿ العرب يف مثل ىذا: لوال جلوُس زيٍد, ولوال ذىاُب عمرٍو, وإىل 

 . (ٕ)«ذىب أكثُر النحويُت
ونقل أبو حياف عن األخفش أنَّو حَكى عن العرب أَّنم ال يأتوف بعد االسِم الواقِع 
بعد )لوال( باحلاؿ, كما ال يأتوف باخلرب, وإْف ورد خرٌب دلبتدٍأ بعد )لوال( كاف شذوًذا أو 

 .(ٖ)ضرورًة, وىو ُمْنِبهٌة على األصل
غَُت سلتاٍر, بل ادلختاُر ما  -أي ابن مالك-ختاره وىذا الذي ا: »وقاؿ أبو حياف

حكاه اجلمهوُر ِمن أفَّ خرَب ادلبتدِأ بعد )لوال( جيُب إضمارُه, وأنَّو ال يكوف إالَّ كونًا 
 .(ٗ)مطلًقا"

, فأجاب عنو ىؤالء أمَّا االستشهاُد باحلديث السابق ادلرويّْ عن النَّيب 
 ادلعًتضوف بأحد جوابُت: 

مجلٌة اعًتاضيٌة, ُفِصل ّٔا بُت )لوال(  ((((  حديٌث عهدُهم بكفرٍ )))): أفَّ اجلواب األوؿ
 .(٘)وجوأِّا؛ ِلما فيو من التنديد والتبيُت, ويكوف اخلرُب زلذوفًا

, وأفَّ الروايَة الصحيحَة فيو ىي: (ٙ)واجلواب الثاين: أفَّ ىذا احلديَث مرويّّ بادلعٌت 
                                                           

, اجلٌت ص ٕٕٛ/ٖ, التذييل ٜٗ٘, البسيط ص ٖٖ٘/ٔينظر: شرح اجلمل البن عصفور  (ٔ)
 .ٖٖٚ/ٔ, اذلمع ٙٓٔ/ٕ, ادلقاصد الشافية ٜٜ٘

 .ٜٗ٘البسيط ص  (ٕ)
 .ٕٕٛ/ٖينظر: التذييل  (ٖ)
 رجع السابق.ادل (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٕ, ادلقاصد الشافية ٜٗ٘ينظر: البسيط ص  (٘)
 .ٖٖٚ/ٔ, اذلمع ٖٚٛ/ٕ, ٘تهيد القواعد ٜٗ٘ينظر: البسيط ص  (ٙ)
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ىذه الروايُة جاريٌة على القاعدة ادلشهورة, وكذلك و  (ٔ)((((  ...لوال حداثُة قوِمك بالكفر))))
فإفَّ ىذا احلديَث جاء برواياٍت متعدّْدٍة, كالروايتُت السابقتُت, ومها يف صحيح البخاري, 

, وزلاٌؿ أْف (ٕ)((((َلْواَل َأنَّ قـَْوَمِك َحِديثُو َعْهدٍ ))))وكالروايِة اليت يف صحيح مسلم, وىي: 
الروايات ادلتعدّْدِة يف آٍف واحٍد, فدؿَّ على أفَّ ىذه الروايات  تكلَّم ّٔذه يكوَف النَّيبُّ 

 قد ُرِويْت بادلعٌت ال باللفظ.   
ويف نظري أفَّ اجلواَب األوََّؿ َأوىل ِمن اجلواب الثاين؛ ألنَّو ال يصحُّ ردَّ االستدالِؿ 

 باحلديث ْتجَِّة الروايِة بادلعٌت, وذلك لعدة أمور:
ا عل ا تفيد منها: صحيٌح أَّنَّ ا ال تفيد القطَع باألحكاـِ النحويِة, إال أَّنَّ ى تسليِم أَّنَّ

ـُ التبديل, ال سيَّما والتشديد يف ضبِط ألفاِظها والتحرّْي  غلبَة الظنّْ ّٔا, ألفَّ األصَل عد
ا  يف نقِلها بأعياَّنا شلَّا شاع بُت الرواة, والقائلوف منهم ّتواِز الروايِة بادلعٌت معًتفوف بأَّنَّ

ُؼ اأَلوىل, وغلبُة الظنّْ كافيٌة يف مثل تلك األحكاـِ بل يف األحكاـِ الشرعيِة فال خال
 يؤثر فيها االحتماُؿ ادلخالُف للظاىر.

ومنها: أفَّ اخلالَؼ يف جواز النَّقِل بادلعٌت يف غَت ما مل يُدوَّْف يف كتب, أمَّا ما ُدوّْف 
حاديِث وقع يف الصَّدِر األوَِّؿ قبل فساِد فال جيوُز تبديُل ألفاِظو بال خالؼ, وتدويُن األ

اللغِة, وحُت كاف كالـُ أولئك ادلبدّْلُت على تقدير تبديلهم يسوغ االحتجاُج بو, وغايُتو 
يومئٍذ تبديُل لفٍظ ُُيتجُّ بو بآخَر كذلك مث دوّْف ذلك البدُؿ, وُمِنع من تغيَته, ونْقِلو 

ضرُّ توىُّم ذلك االحتماِؿ السابِق يف وال ي ,بادلعٌت, فبقي حجةِّ يف بابو صحيحةً 
 .(ٖ)استدالذلم ادلتأخر

 أمَّا قوُؿ الشاعر:  
ُهمُ   فَػػػػَواهلِل لَػػػواَل فَػػػاِرُس اجْلَػػػْوِف ِمػػػنػْ

 

يَػػػػػػاُب َحِبيػػػػػػبُ    آَلبُػػػػػػو َخزَايَػػػػػػا َواإْلِ
 

فُيحَتمُل أْف يكوَف )منهم( متعلًّْقا ٔتا يف )فارس( ِمن معٌت الفعل, والتقديُر: لوال 

                                                           

 .ٚٔٚص  احلديث( تقدـ ٗتريج ٔ)
 .ٚٔٚ( تقدـ ٗتريج ىذه الرواية صٕ)
 .ٕٖٗ/ٔينظر: حاشية الصباف  (ٖ)
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 .(ٔ)رُس العظيُم منهمىذا الفا
 وأمَّا قوُؿ ادلرأة: 

 فَػػػػػػػَواهلِل لَػػػػػػْواَل اهللُ ُٗتَْشػػػػػػى َعَواِقبُػػػػػػوْ 
 

ػػػػرِيِر َجَوانِبُػػػػوْ    حَلُػػػػرَّْؾ ِمػػػػْن ىػػػػذا السَّ
 

 فقد ُخرّْج على وجهُت:
أحدمها: أْف تكوَف )ٗتشى( مجلَة اعًتاٍض, والتقديُر: لوال اهللُ حلُرّْؾ, مث بَػيػََّنْت ّتملٍة 

 لسبَب الذي ألجِلو كاف االمتناُع من ذلك, وىو خشيُة اهلل.االعًتاِض ا
واآلخر: أْف يكوَف )ُٗتشى عواقُبو( على إضمار )أْف(, وإبطاِؿ العمِل عند 
إضمارِىا, ويكوف )ُٗتشى عواقُبو( بدُؿ اشتماٍؿ من )اهلل(, والتقديُر: لوال اهلُل خشيُة 

 . (ٕ)عواقِبو
 البيتُت حجٌَّة؛ وذلك لدخوؿ االحتماِؿ عليهما.ورأى ادلانعوف بأنَّو ليس يف ىذين 

, إال أفَّ ابَن ىشاـٍ (ٖ)أمَّا بيُت أيب العالء فخطَّأه ادلانعوف, وعدُّوه من اللَّحن
الحتماِؿ تقديِر )مُيِْسُك(  -أي تلحيُنو-وليس ّتيٍّْد : »اعًتض على تلحيِنو, حيث قاؿ

تقدير مث ُحِذفْت )أْف( فارتفَع الفعل, أو بدِؿ اشتماؿ, على أفَّ األصَل: أفَّ مُيِْسَكو, 
 .   (ٗ)«)مُيِْسُكو( مجلًة معًتضةً 

, وردَّه اجلمهوُر؛ ألنَّو ال (٘)وذىب ابُن الطراوِة إىل أفَّ جواَب )لوال( ىو خرُب ادلبتدأ
رابَط بُت ادلبتدأ وجواب )لوال(, ألفَّ اجلواَب مجلٌة, وليس فيها عائٌد إىل ادلبتدأ, واجلملُة 

 .(ٙ)ا وقعْت خربًا فال بُدَّ فيها من عائٍد إىل ادلبتدأإذ

                                                           

 .ٚٓٔ/ٕ, ادلقاصد الشافية ٜٗ٘ينظر: البسيط ص  (ٔ)
 .ٗٚٛ, ٘تهيد القواعد ص ٜٗٗ/ٖينظر: ادلغٍت  (ٕ)
, ٓٓٙ, اجلٌت ص ٜٛٓٔ, االرتشاؼ ص ٖٖ٘/ٔينظر: شرح اجلمل البن عصفور  (ٖ)

 .ٕٖٗ/ٔ, شرح األمشوين ٖٖٚ/ٔ, اذلمع ٕٕ٘/ٔالتصريح 
 .ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٖادلغٍت  (ٗ)
 .ٔٓٙ, اجلٌت ص ٓ٘ٗ/ٖ, ادلغٍت ٜٛٓٔينظر رأي ابن الطراوة يف: االرتشاؼ ص  (٘)
 .ٓ٘ٗ/ٖ, ادلغٍت ٕ٘ٚ/ٔ, شرح الكافية ٜ٘/ٔينظر: شرح ادلفصل  (ٙ)
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منها  حجار أف ال يظهر يل ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتالالتٍ  مناقشةوبعد 
قوُؿ الرماين وَمن وافقو, وىو أفَّ اخلرَب ينقسم إىل قسمُت: مطلٍق, ومقيٍَّد, وادلقيُد ال  ىو

ىو اعتباُر ترجيح ىذا القوؿ عليو, والذي يدعوين إىل  جيوُز حذفُو؛ لعدـِ داللِة الكالـِ 
أنَّو مُيكن احلكُم و ىم, , وتكلُِّف تأويِل اجلمهوِر يف مجيع شواىدومن وافقو الرماين أدلةِ 
 , وأفَّ الغالَب ىو وجوُب احلذؼ.ما ورد ِمن ىذه الشواىد بالنادر على
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   :املبحث السابع: املبحث السابع  

 املهادىكديِس احملروِف يف عامِل علُة ت

 نص المسألة:
وتقوُؿ: )يا عبَد اهلل(, فهذا ينتصُب بفعٍل زلذوٍؼ, واختلفوا يف : »قاؿ الرماين

تقديرِه, فقدَّره سيبويِو على )يا أُريُد عبَد اهلل(؛ ألنَّو إذا قاؿ: )يا عبَد اهلل( فقد دؿَّ على 
 أنَّو يريُد عبَد اهلل.

يَر يوِجُب أفَّ النّْداَء خرٌب, إْذ )أُريُد وخالف يف ذلك ابُن السراج؛ ألفَّ ىذا التقد
عبَد اهلل( خرٌب, وليس األمُر كذلك؛ بإمجاِع أفَّ النداَء ليس ٓترٍب, فعَدَؿ عن ىذا التقديِر 

 ذلذه العلة.
فقلنا لو: فما تقديُر العامِل فيو؟ فقاؿ كالًما يدؿُّ على ما أشرُحو: وىو أفَّ ادلصدَر 

فعٌل على جهِة اخلرِب, وفعٌل ليس ٓترٍب, كفعِل األمر, فكذلك أصٌل لؤلفعاِؿ, يُؤخُذ منو 
مُيِكن أْف يُؤخَذ منو فعٌل ليس ٓترٍب يدؿُّ على النّْداء, وذلك أفَّ اإلرادَة يُؤخُذ منها )أراَد( 
وىو خرٌب, ويُؤخُذ منها )أَرِْد( على األمر, وإْف مل ُيستعمل ذلك الفعُل على ىذا ادلعٌت, 

ليو, وإْف كاف قد ُأمِهل لالستغناِء بػ)يا( استغناًء الزًما حىت يسقَط ٔتثِل ما ولكنَّو مدلوٌؿ ع
, ومل  سقط الفعُل يف ىذا الباب وىو الكثرُة إىل حد  يصَُت ادلعٌت بو أظهَر, وىو أخفُّ
ُيتْج إىل فعٍل ّٔذه ادلنزلِة يُذَكُر يف غَت باِب النداء, فخرج من الكالـ رأًسا, ومل خيرج 

 تاُج إليها يف كالـٍ آخر, وإْف استغٌت عنو يف ىذا الكالـ.ألنَّو ُي
وللمحتجّْ لسيبويو أْف يقوَؿ: إفَّ الفعَل احملذوَؼ إذا لِزـَ حذفُو صار ٔتنزلِة ما يدؿُّ 
على ادلعٌت داللَة التضمُت, ألنَّو يدؿُّ عليو من غَت ذكِر لفٍظ موضوٌع لو, فيخرُج لو عن 

ذا ُقدّْر بالذّْكِر لو رجع إىل معٌت اخلرِب للتصريِح الذي وقع بو, معٌت اخلرِب ذلذه العلة, فإ
وليس جيوُز أْف يكوَف النّْداَء على معٌت اخلرب, ألنَّو ال جيوُز التصريُح بالفعِل العامِل فيو, 
واحتجَّ بقوذِلم: يا إيَّاؾ أعٍت, ِمن جهة أنَّو يف معٌت ادلنادى, وإْف ظهَر عامُلو, مع 

 .(ٔ)«نساُف إيَّاؾ أعٍت, فادلعٌت يؤوُؿ إىل شيٍء واحدتقديرِه: يا إ
                                                           

 .ٖٓٙ-ٔٓٙشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (ٔ)
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 اعتالل الرماني:
يرى الرماين أفَّ عامَل النصِب يف ادلنادى يف ضلو: )يا عبَد اهلل( ىو الفعُل احملذوُؼ 
ادلقدَُّر, مث ذكَر االختالَؼ يف تقدير ىذا الفعِل بُت سيبويِو وابِن السراج, حيث قدَّرَه 

, واعًتَض عليو ابُن السراج ْتجَِّة أفَّ ىذا التقديَر يُفِضي إىل أْف يكوَف سيبويِو بػ)أُريُد(
النداُء خربًا, وقد انعقد اإلمجاع على أنَّو ليس ٓترٍب, وذىب إىل أفَّ تقديَر الفعِل ىو 

 )أَرِْد( بصيغِة األمر؛ لتطابُِقو يف األسلوب مع النَّداء, فكالمها إنشاٌء.
سيبويو ال يلـز منو ما اعًتض عليو ابُن السراج, وىو معٌت  ويرى الرماين أفَّ تقديرَ 

اخلرب, واعتلَّ لذلك بأفَّ حذَؼ الفعِل مع تقديره كأنَّو دؿَّ على معٌت الفعِل داللَة 
 تضمُت, فخرج بذلك عن معٌت اخلرب.

 المناقشة والموازنة:
نصِب يف ٖتدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن تقديِر الفعِل احملذوِؼ يف عامل ال

َر الفعَل احملذوَؼ يف  النَّداء, وذكَر يف ذلك تقديرين: أحدمها تقديُر سيبويو, حيث قدَّ
, واآلخر: تقديٌر نقَلو عن ابِن السَّراج, حيث قدَّره بفعِل (ٔ))يا عبَد اهلل( بػ)أُرِيُد عبَد اهلل(

يبويو, وىو أفَّ )يا األمِر, أي )أَرِْد عبَد اهلل(, وذكر اعًتاَض ابِن السراج على تقدير س
عبَد اهلل( أسلوُب إنشاء, و)أُرِيُد عبَد اهلل( أسلوُب خرب, فكيف يُقدَُّر اخلرُب باإلنشاء؟ 

َر الفعُل احملذوُؼ بفعِل األمِر؛ لكونِو إنشاًء.       فاأَلوىل أْف يُقدَّ
وأجاب الرماين عن االعًتاِض الذي نقلو عن ابِن السراج بأفَّ حذَؼ الفعِل مع 

 ديرِه كأنَّو دؿَّ على معٌت الفعِل داللَة تضمٍُت, فخرج بذلك عن معٌت اخلرب.تق
وىذا التوجيُو الذي ذكره الرماين, وىو داللُة اإلنشاِء يف الفعِل ادلضارِع ادلقدَّر, ىو 

والناصُب لو فعٌل مضَمٌر تقديرُه: أُنادي زيًدا, أو : », قاؿ ابُن يعيش(ٕ)مذىُب اجلمهور
دعو, وال جيوُز إظهاُر ذلك وال اللَّفِظ بو؛ ألفَّ )يا( قد نابْت عنو, وألنَّك إذا أُرِيُد, أو أَ 

                                                           

 .ٜٕٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٔ)
, شرح التسهيل ٖٕٛ/ٔ, شرح اجلزولية للشلوبُت ٕٚٔ/ٔينظر: ينظر: شرح ادلفصل  (ٕ)

 .ٕ٘/ٕ, اذلمع ٓٛٗ/ٕ, ادلساعد ٖٙٗ/ٔ, شرح الكافية ٖٛ٘/ٖ
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صرَّحَت بالفعِل وقلت: )أُناِدي( أو )أُرِيد( كاف إخبارًا عن نفسك, والنداُء ليس 
نو فيما بعد فتقوؿ: ناديُت بإخباٍر, وإمنا ىو نفُس التصويِت بادلنادى, مث يقُع اإلخباُر ع

  . (ٔ)«زيًدا
 واعتلَّ سيبويو واجلمهوُر لوجوِب حذِؼ الفعِل يف النداء بثالِث علٍل: 

األوىل: كثرُة االستعماِؿ, والثانية: داللُة حرِؼ النّْداِء عليو, والثالثة: إفادتُو 
 .(ٕ)فائدَتو

ومن النحويُت كاجلرجاين, من اختار ادلذىب ادلنسوب إىل ابن السراج وىو جعل 
األمر, معتال باالعًتاض السابق, وىو االلتباس باخلرب, قاؿ تقدير الفعل على صيغة 

غَت أَّنم اختصروا فأضمروا ىذا الفعل إضمارا الزما, وصار )يا( كالعوض : »اجلرجاين
؛ دلا ذكرنا من أنو ال يلتبس باخلرب  .(ٖ)«منو, وكاف ىذا أذىب يف اجلـز

د اهلل( بػ)أدعو إمنا قدرنا )يا عب: »وأجاب الشلوبُت عن ىذا االعًتاض بقولو
عبداهلل( و)أنادي عبداهلل( بعد أف قررنا أف أدعو عبد اهلل وأنادي عبد اهلل ليس على 
وضعو الذي ىو اخلرب, ولكن على أف جعل لفظ اخلرب, ٔتعٌت التنبيو الذي ىو قولك: 
امسع أو تنبو, أو ما أشبو ذلك, قاؿ: وليس ىذا بنكَت, فإف العرب قد ٕتعل اخلرب ٔتعٌت 

ر, واألمر ٔتعٌت اخلرب, فيكوف ىذا شلا جعل فيو اخلرب ٔتعٌت األمر, وىذا األمر ىنا إمنا األم
ىو معناه التنبيو الذي ىو امسع وتنبو, وما أشبو ذلك, فكأف ىذا القائل يقدر أف العرب 
أزالت ىذا اخلرب الذي ىو أدعو وأنادي عن وضعو, وجعلتو ٔتعٌت تنبو وامسع, مث جعلت 

منابو, وىو ّٔذا ادلعٌت, مث استغنت بػ)يا زيد( عن أدعو زيدا, وأنادي زيدا, يا زيد نائبا 
الذي ّٔذا ادلعٌت, فهذا لعمري قوؿ لو احتجنا إليو لقلنا بو, ولكنو ال ُيتاج إليو, 
والدعوى فيو تكثُّر, فالقوؿ الذي قدمناه أوىل؛ ألنو ال يلـز عليو االعًتاض الذي اعًتض 

زمو االعًتاض مل ُيتج إىل االنفصاؿ الذي ترتكب معو ىذه بو ادلعًتض, وإذا مل يل
                                                           

 .ٕٚٔ/ٔشرح ادلفصل  (ٔ)
, اذلمع ٖٙٗ/ٔ, شرح الكافية ٕٚٔ/ٔ, ينظر: شرح ادلفصل ٜٕٔ/ٔينظر: الكتاب  (ٕ)

 .ٕٛٓ/ٖ, شرح األمشوين ٕ٘/ٕ
 .ٗ٘ٚادلقتصد ص  (ٖ)
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الدعوى العريضة, فالقوؿ بو ىو الذي ال ينبغي أف يعتمد سواه ولذلك اعتمده اإلماـ 
 .                  (ٔ)«رمحو اهلل

مل أقْف عليو يف كتابِو  -من االعًتاِض السابق- وما نقلو الرماينُّ عن ابِن السراج 
دُت ابَن السراِج موافًقا لسيبويِو يف تقديِر الفعل )أُناِدي(, أْو )أدعو(, األصوؿ, بل وج

: إالَّ أنَّو ذىب إىل أفَّ )يا( نفَسها ىي العاملُة نيابًة عن الفعِل احملذوِؼ, حيث قاؿ
ى النصُب, ِمن ِقَبِل أفَّ قوَلك: )يا فالُف( ينوُب عن أْف تعلَم أفَّ حقَّ ُكلّْ منادً  وينبغي»

أُناِدي فالنًا, ألفَّ قوَلك: )يا( ىو العمُل بعينو, وأنَّو فارَؽ سائَر الكالـ, ألفَّ  قوِلك:
الكالـَ لفٌظ يُغٍِت عن العمل, وىذا العمُل فيو ىو اللَّفُظ, فإْف قلت: ناديُت زيًدا بعد 
قولك: يا زيُد, ىو مثُل قوِلك: ضربُت زيًدا, بعد علِمك ذلك بو, فتأمَّل ىذا, فإنَّو 

 .         (ٕ)«ٌد يف ىذا البابمنفر 
وىذا نصّّ صريٌح البِن السراج يف أفَّ حرَؼ النداِء ىو عامُل النصِب يف ادلنادى, 

 والعلُة عنده ىي نيابُة احلرؼ عن الفعل.
وقد ُنِسب ىذا الرأي إىل ادلربد, واشُتِهر عنو ذلك, مع أفَّ رأيَو يف ادلقتضِب يوافق 

العامَل يف ادلناَدى ىو الفعُل احملذوؼ, حيث قاؿ:" اعلْم  ما ذىب إليو سيبويو, وىو أفَّ 
أنَّك إذا دعوَت مضافًا نصبَتو, وانتصابُو على الفعِل ادلًتوِؾ إظهارُه, وذلك قوُلك: يا 
عبَد اهلل؛ ألفَّ )يا( بدٌؿ ِمن قولك: )أدعو( و)أُريد(, ال أنَّك ُٗترب أنَّك تفعل, ولكْن ّٔا 

عاًل, فإذا قلت: يا عبَد اهلل, وقع دعاؤؾ بعبِد اهلل فانتصَب على ُعِلم أنَّك قد أوقعَت ف
 . (ٖ)«أنَّو مفعوٌؿ تعدَّى إليو فعُلك

وِمن النحويُت الذين نسبوا للمربِّْد القوَؿ بأفَّ عامَل النصِب يف ادلنادى ىو حرُؼ 
وكاف أبو » , قاؿ ابُن يعيش:(ٗ)النَّداِء النائِب عن الفعل: ابُن يعيش, والرضي, واألمشوين

العباس ادلربِد يقوُؿ: الناصُب نفُس )يا( لنيابِتها عن الفعل, قاؿ: ولذلك جاَزْت 
                                                           

 .ٕٗٛ-ٖٕٛ/ٔشرح اجلزولية  (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٔاألصوؿ  (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٗادلقتضب  (ٖ)
 .ٕٛٓ/ٖ, شرح األمشوين ٖٙٗ/ٔ, شرح الكافية ٕٚٔ/ٔينظر: ينظر: شرح ادلفصل  (ٗ)
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 . (ٔ)«إمالُتها
فعُل وانتصاُب ادلنادى عند سيبويو على أنَّو مفعوٌؿ بو, وناصُبو ال: »وقاؿ الرضي

ستعماِؿ, ولداللِة أدعوا زيًدا, فُحِذؼ الفعُل حذفًا الزًما؛ لكثرِة االادلقدَُّر, وأصُلو عنده: 
حرِؼ النداِء عليو, وإفادتِو فائدَتو, وأجاز ادلربُد نصَب ادلنادى على حرِؼ النداِء, لسدِّْه 
مسدَّ الفعل, وليس ببعيد؛ ألنَّو مُياُؿ إمالَة الفعل, فال يكوف إَذْف من ىذا الباب, أي ما 

 . (ٕ)«انتصَب ادلفعوُؿ بو بعامٍل واجِب احلذؼ
هر يل أفَّ ىذا ادلذىب البِن السراِج وليس للمربد, وقد اعًتض وشلَّا تقدَّـ يظ

 ادلتأخروف على ىذا ادلذىِب من عدة أوجو:
ا لو عِملت  أحدىا: أفَّ احلروَؼ ال تعمُل ٔتا فيها من معاين األفعاؿ خاصًة, ألَّنَّ

ها بذلك لعِملت احلروُؼ كلُّها, إذ ليس حرُؼ معٌت خيلو ِمن معٌت الفعل, وإمنا يعمل في
ما توافَرْت فيها مشأُّة الفعل, كػ)إفَّ( وأخواِِتا, و)ما( احلجازية, وتلك ادلشأُّة ليسْت 

 .(ٖ)موجودًة يف حرِؼ النّْداِء, فينبغي ذلا أالَّ تعمل
واجلواب الثاين: أنَّو لو كانت )يا( عاملَة النصِب يف النداِء َلما ُفِصَلْت عن معموذلا 

(؛ ألفَّ حقَّها االتصاُؿ ٔتعموذلا إذا كانت عاملًة, فلمَّا يف )يا إياؾ(, وَلقيل: )ياؾ
ُفِصلْت دؿَّ على أفَّ العامَل فعٌل مضَمٌر بعد الياء, لو ظهَر التَّصَل ادلعموُؿ بو, فلمَّا 

 .(ٗ)ُأضِمر مل يبَق للمعموِؿ عامٌل يتَّصُل بو فانفصل
عن الفعِل دلا جاز حذُفها؛ واجلواب الثالث: أنَّو لو كانت )يا( عاملَة النصِب نيابًة 

 .           (٘)ألفَّ العرَب ال ٕتمُع بُت الِعَوِض وادلعوَِّض عنو يف الذّْكِر وال يف احلذؼ
ونسب كلّّ ِمن ابِن يعيش, والرضي, إىل أيب علي الفارسي أنَّو ذىب إىل أفَّ )يا( 

وليس ىناؾ فعٌل  وأخواِِتا أمساُء أفعاٍؿ, ٔتعٌت: )أدعو( وىي العاملُة يف ادلنادى,
                                                           

 .ٕٚٔ/ٔشرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔشرح الكافية  (ٕ)
 .ٕٕٛ/ٔينظر: شرح اجلزولية للشلوبُت  (ٖ)
 . ٓٛٗ/ٕ, ادلساعد ٕٕٛ/ٔ( ينظر: شرح اجلزولية للشلوبُت ٗ)
 . ٕٙ/ٕينظر: اذلمع  (٘)
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 .(ٔ)مقدَّرٌ 
ِة ردود:   وُردَّ ىذا ادلذىُب بعدَّ

 .(ٕ)أحدىا: أفَّ أمساَء األفعاِؿ ال تكوف أقلَّ من حرفُت, واذلمزُة من أدواِت النّْداء
ا لو كانت أمساَء أفعاٍؿ لتحمَّلِت الضمَتَ   .(ٖ)والثاين: أَّنَّ

ا لو كانت أمساَء أفعاؿٍ والثا ا مجلٌة, وادلنصوُب  الكُتِفي ّٔا لث: أَّنَّ دوَف ادلنادى؛ ألَّنَّ
ا تستقلُّ يف الكالـ  .(ٗ)فضلٌة, وال قائَل بأَّنَّ

ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ اعتالالٍت, يظهُر يل أفَّ الراجَح فيها  مناقشةوبعد 
ىو تقديُر سيبويو يف عامل النصب يف ادلنادى, وىو الفعُل احملذوُؼ )أُريد(, أو )أدعو(, 

اختياُر الرماين واجلمهور, وأنَّو ال يلزـُ ِمن ىذا التقديِر االعًتاُض الذي نقلو الرماين  وىو
 عن ابِن السَّراج, كما تبُتَّ ِمن خالِؿ ادلناقشة.

 
  

                                                           

 .ٖٙٗ/ٔ, شرح الكافية ٕٚٔ/ٔينظر: شرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ ينظر: شرح الكافية (ٕ)
 .ٕٙ/ٕ, اذلمع ٖٙٗ/ٔينظر: شرح الكافية  (ٖ)
 ادلرجعاف السابقاف. (ٗ)
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  :املبحث اخلامس:املبحث اخلامس  

 علُة جواِش حرِف حسِف الهِّداِء مو الَعَلِم

 الهَّكسة, واسِم اإلشازة وامتهاِعه ِمو

 نص المسألة:
وجيوُز حذُؼ حرِؼ النّْداِء من االسم )الَعَلم(؛ ألفَّ البياَف الذي فيو : »لرماينقاؿ ا

لكونِو علًما مع اإلقباِؿ عليو قد ُيستغٌَت بو عن حرِؼ النداء, كقوذِلم: حاِر بُن كعٍب, 
 .(ٕ) ِّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ, و(ٔ)ِّجف  مغ جغ مع ّٰٱويف التنزيل: 

وال ادلبهِم, ألنَّو قد ُحِذؼ منو )أيُّها( إذ  وال جيوُز حذُؼ حرِؼ النداِء من النَّكرةِ 
األصُل: يا أيُّها الرجُل, ويا أيُّهذا, فلم جُيَمْع عليو حذُؼ حرِؼ النداِء, وحذُؼ الوصلِة 

 .   (ٖ)«إىل ندائو
 اعتالل الرماني:

يرى الرماين جواز حذِؼ حرِؼ النداِء من العلم, واعتلَّ لذلك باالستغناء عنو 
 االسم ادلنادى, وذلك لكونِو علًما سلصوًصا للمراد نداؤه, مع اإلقباِؿ بالبياف الذي يف

عليو, ومثَّل بو بػ)يا حاِر بَن كعٍب( أي: يا حاِرُث بَن كعٍب, حيث ُحِذؼ حرُؼ 
 النداِء الذي ىو )يا(, ورُخّْم ادلنادى.

شارة, يف حُت ذىب إىل أنَّو ميتنُع حذُؼ حرِؼ النداِء من ادلنادى النكرة واسم اإل
ـْ, واعتلَّ لذلك ادلنِع بعدـِ اجلمِع بُت حذفُت, ومها  فال يُقاؿ: رجُل أَقِبْل, وال: ىذا تقدَّ
حذُؼ حرِؼ النّْداِء, ووصلِة النّْداِء, ألفَّ األصَل يف )يا رجُل(, و)يا ىذا(: يا أيُّها 

 الرجل, ويا أيُّهذا.
 

                                                           

 .ٜٕسورة يوسف اآلية  (ٔ)
 .ٖٙسورة إبراىيم اآلية  (ٕ)
 .ٜٗٛٔ-ٛٗٛٔشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتي ص  (ٖ)
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 المناقشة والموازنة:
ن حذؼ حرِؼ النداء, حيث ذىب إىل جواِز ٖتدث الرماين يف ىذه ادلسألِة ع

حذِفو من االسم الَعَلم, واعتلَّ الرماين جلواِز ذلك بالعلِة السابقِة وىي االستغناُء عنو 
بالبياف الذي يف ادلناَدى وىو كونُو علًما سلصوًصا, وباإلقباؿ عليو, كما يف قولو تعاىل: 

 . ِّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱوقولو عزَّ وجلَّ: , ِّجف  مغ جغ مع ّٰٱ
أمَّا إذا كاف ادلنادى نكرًة, أو اسَم إشارٍة فذىب الرماين إىل امتناِع حذِؼ حرِؼ 
ـْ, واعتلَّ لذلك ادلنِع بعدـِ اجلمِع بُت  النداِء منو, فال يُقاؿ: رجُل أَقِبْل, وال: ىذا تقدَّ
حذفُت, ومها حذُؼ حرِؼ النداء, ووصلِة النداء, ألفَّ األصل يف )يا رجل(, و)يا 

 يا أيُّها الرجل, ويا أيُّهذا.ىذا(: 
, وقد اعتل الرماين بعلة (ٔ)وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو مذىب البصريُت

وإْف شئَت حذفتَػُهنَّ كلَُّهنَّ استغناًء, كقوِلك: : »سيبويو يف ىذه ادلسألة, قاؿ سيبويو
 حاِر بَن كعٍب, وذلك أنو جعلهم ٔتنزلة َمن ىو مقِبٌل عليو ْتضرتو خياطبو.

وال ُيُسُن أْف تقوَؿ: ىذا, وال: رجُل, وأنت تريد: يا ىذا, ويا رجُل وال جيوُز ذلك 
يف ادلبَهم؛ ألفَّ احلرَؼ الذي يُنبَّو بو لزِـ ادلبهَم ,كأنَّو صار بداًل ِمن )أيُّ( حُت حذفَتو, 

سنًا افعْل  فلم تُقل: يا أيُّها الرجل, وال: يا أيُّهذا, ولكنَّك تقوؿ إْف شئت: َمن اليزاُؿ زلُ 
 .(ٕ)«)أّي( ػكذا وكذا؛ ألنَّو ال يكوُف وصًفا ل

وأجاز سيبويو على ضعٍف حذَؼ حرِؼ النداِء يف الشعِر للضرورة, وذكر أنَّو ورَد 
وقد جيوُز حذُؼ )يا( ِمن النكرِة يف : »حذفُو يف بعض األمثاؿ على سبيل القلة, فقاؿ

 الشعر, وقاؿ العجَّاج: 
 (ٖ)ري َعِذيرِيَجارَِي اَل َتْستَػْنكِ 

                                                           

, االرتشاؼ ص ٕٕٛ, أسرار العربية ص ٕٛ٘/ٗ, ادلقتضب ٖٕٓ/ٕينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٖ, شرح األمشوين ٖٖ/ٕ, اذلمع ٕٛٓ/ٕالتصريح , ٕٓٛٔ

 .ٖٕٓ/ٕالكتاب  (ٕ)
 .ٕٙصدر بيت من الرجز للعجاج يف ديوانو ص  (ٖ)

= 
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, و)أطرِْؽ  (ٕ), و)أصِبْح ليُل((ٔ)يريُد: يا جاريُة, وقاؿ يف َمَثل: )افَتِد سلنوُؽ(
 . (ٗ), وليس ىذا بكثٍَت, وال بقوي "(ٖ)َكرا(

واعتلَّ اجلمهوُر كذلك باعتالِؿ سيبويو, حيث أجازوا حذَؼ حرِؼ النداِء من 
منعوا حذَفو من النكرة, واسِم اإلشارة؛ حىت ال الَعَلم استغناًء عنو؛ ألجِل الدَّاللة عليو, و 

 جيتمَع يف ادلنادى حذفاف: حذُؼ ادلوصوؼ, وحذُؼ حرِؼ النداِء, فيكوف إجحافًا.
ا : »قاؿ ابُن يعيش ويف اجلملة حذُؼ احلروِؼ شلّا يَْأباه القياُس, ألفَّ احلروَؼ إمنَّ

, ومهزُة االستفهاـِ نائبٌة عن )أْنِفي( جيَء ّٔا اختصارًا ونائبة عن األفعاؿ, فَػ )ما( النافيةُ 
ستفِهُم(, وحروُؼ العطف عن )أْعِطُف(, وحروُؼ النداِء نائبٌة عن أنائبٌة عن )

)أُناِدي(, فإذا أخْذَت ٖتذُفها كاف اختصاَر ادلختَصر, وىو إجحاٌؼ, إالَّ أنَّو قد ورد 
 :أي–لدالَُّة كالتلفُّظ بو, وقولو فيما ذكرناه لقوَِّة الدَّاللِة على احملذوؼ, فصار القرائُن ا

, جَعل ذلك شرطًا يف «جيوُز حذُؼ حرِؼ النَّداِء شلَّا ال يوَصُف بو )أيّّ(: »-الزسلشري
جواِز حذِفو ال علًَّة, ومنهم َمن جعل ذلك علًَّة, وإمّنا ىو اعتباٌر وتعريٌف للموضِع الذي 

                                                                 
= 

 سَتي وإشفاقي على بعَتي   و٘تامو:
 والعذير: األمر الذي ُياولو اإلنساف فيعذر فيو.

, ٙٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٛٛ/ٕ, أمايل ابن الشجري ٕٓٙ/ٗوالبيت من شواىد: ادلقتضب 
  .ٖٕٛ/ٔاخلزانة 

ىذا ادلثل يضرب لكل مضطر وقع يف شدة وىو يبخل بافتداء نفسو ٔتالو. ينظر: رلمع  (ٔ)
  .ٔ٘ٗ/ٕاألمثاؿ 

يضرب ىذا ادلثل لكل من يظهر الكراىة للشيء, أي: صر صبًحا. ينظر: رلمع األمثاؿ  (ٕ)
 . ٚ٘ٔ/ٔ, مجهرة األمثاؿ ٕٖٕ/ٕ

ف, وحذفت معها األلف لكوَّنا لينا زائدة ورابعة, مث قلبت أصلو: يا كرواف, رخم ْتذؼ النو  (ٖ)
الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها, و٘تاـ ىذا ادلثل: إف النعاـ يف القرى, وىو مثل يضرب دلن 

خفض يا كرا عنقك للصيد فإفَّ َمن ىو أكرب اتكرب, وقد تواضع من ىو أشرؼ منو, أي: 
, ٛ٘ٔ/ٔ, مجهرة األمثاؿ ٕ٘ٛ/ٕ. ينظر: رلمع األمثاؿ وأطوؿ عنًقا منك وىو النعاـ قد ِصيد

  .ٕٔٓ/ٖحاشية الصباف 
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕالكتاب  (ٗ)
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وَف وصًفا لػ)أي ( ودعوتَو, فإنَّو ال ُُيذؼ منو حرُؼ النداء, فقالوا: كلُّ ما جيوُز أف يك
جيوز حذُؼ حرِؼ النداِء منو؛ ألنَّو ال جُيمُع عليو حذُؼ ادلوصوِؼ, وحذُؼ حرِؼ 
النداِء منو, فيكوَف إجحافًا, فلذلك ال تقوؿ: رجُل أقبْل, وال: غالـُ تعاَؿ, وال: ىَذا 

ىذه األشياَء جيوز أف تكوف نُعوتًا  َىُلمَّ, وأنت تريُد النّْداَء حىت يظهَر حرُؼ النداِء؛ ألفَّ 
لػ)أّي(, ضلَو: يا أيُّها الرجُل, ويا أيّها الغالـُ, ويا أيُّهذا, ألفَّ )أيِّا( مبهٌم, وادلبهُم يُػنػَْعت 

 .(ٔ)«ٔتا فيو األلُف والالـُ, أو ٔتا كاف مبَهًما مثَلو
ا ُيستغٌت عنو إذا كاف : »وقاؿ الرضي ا ال ُٖتذُؼ ِمن النَّكرة ألفَّ حرَؼ التنبيِو إمنَّ وإمنَّ

ادلنادى مقِباًل عليك, متنبػًّْها ِلما تقوؿ, وال يكوف ىذا إالَّ يف ادلعرفة؛ ألنَّو مقصوٌد 
 .(ٕ)«قصَدىا

ونقل الرضي عن البصريُت علًة أخرى المتناع حذِؼ حرِؼ النداِء من اسم اإلشارِة 
ا مل جُيْز احلذُؼ عند البصريُت : »الداللُة على خروِجو عن أصلو, حيث قاؿ وىي وإمنَّ

مع اسِم اإلشارِة وإف كاف متعرّْفًا قبل النداء؛ ِلما ذكرنا قبُل ِمن أنَّو موضوٌع يف األصِل 
ِلما يشاُر إليو للمخاطب, وبُت كوِف االسم ُمشارًا إليو, وكونِو منادى, أْي سلاطًبا تنافٌر 

اىٌر, فلمَّا ُأخرِج يف النداء عن ذلك األصِل وجِعل سلاطًبا, احتيج إىل عالمٍة ظاىرٍة ظ
 . (ٖ)«تدؿُّ على تغيَته, وجعِلو سلاطًبا, وىي حرُؼ النداء

, (ٗ)وذىب الكوفيوف إىل جواز حذِؼ حرِؼ النداِء من النكرِة, واسِم اإلشارة
, ويرى (٘)قلَِّة جواِز احلذِؼ فيهماووافقهم يف ذلك ابُن مالٍك, إال أنَّو كاف يرى ب

الكوفيوف أفَّ جواَز احلذِؼ فيهما قياٌس مطَّرٌد, واعتلُّوا جلواز ذلك بالسماع, حيث 
استدلُّوا باألمثاؿ اليت ذكرىا سيبويو, واستدؿَّ ابُن مالك باحلديث ادلنسوب إىل النَّيب 

                                                           

 .٘ٔ/ٕشرح ادلفصل  (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔشرح الكافية  (ٕ)
 ادلرجع السابق. (ٖ)
, ٗ٘ٓٔ, توضيح ادلقاصد ص ٜٕٔٔينظر رأي الكوفيُت يف: شرح الكافية الشافية ص  (ٗ)

 .ٕٕٓ/ٖين , شرح األمشو ٕٛٓ/ٕالتصريح 
 .ٜٕٔٔ, شرح الكافية الشافية ص ٖٙٛ/ٖينظر: شرح التسهيل  (٘)
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 :((((َفرِِجي ًة عن موسى عليو السالـ, حُت فرَّ حكاي , وبقولو (ٔ)((((اْشَتدِّي َأْزَمُة تـَنـْ
 . (ٕ)((((ثوِبي َحَجرُ ))))احلجُر بثوِبو, حُت وضَعو عليو ليغتِسَل: 

 ىه مه جه ّٰٱواستدؿ الكوفيوف على حذفو مع اسِم اإلشارِة بقولو تعاىل: 
ِّ يه

 , والتقديُر عندىم: يا ىؤالِء, وكذلك استدلوا بقوِؿ ذي الرمة:(ٖ)
 َؿ َصػػػػاِحيب ِإَذا مَهَلَػػػػْت َعْيػػػػٍِت ذَلػػػػا قَػػػػا

 

ـُ    (ٗ)ٔتِْثلِػػػػػػػػػػػػَك َىػػػػػػػػػػػػَذا َلْوَعػػػػػػػػػػػػٌة َوَحػػػػػػػػػػػػرَا
 

 أي: ٔتثِلك يا ىذا.
ونقل الرضي عن الكوفيُت علًَّة أخرى _ جلواز احلذِؼ مع اسِم اإلشارة _ غَت علِة 

 .(٘)السماع, وىي كوَُّنا معرفًة قبَل النداء
نثرًا, وقصُر اسِم واإلنصاُؼ القياُس على اسِم اجلنس, لكثرتِو نظًما و : »قاؿ ادلرادي

 .      (ٙ)«اإلشارِة على السماع, إذ مل يرد إالَّ يف الشّْعر
, قاؿ ادلربد: (ٚ)وأجاب البصريوف عن األمثاِؿ والشواىِد الشعريِة بالشذوذ والضرورة

 واألمثاُؿ يستجاُز فيها ما يستجاُز يف الشّْعر؛ لكثرِة االستعماؿ.
 .(ٛ)أفَّ )ىؤالء( خرُب ادلبتدأ, وليست منادىأمَّا اآليُة الكرمية, فُأِجيب عنها ب

                                                           

 ., ومل يثبت عن النيب ٕٕٓ/ٔأخرجو الدراقطٍت يف )أطراؼ الغرائب واألفراد(  (ٔ)
)باب: حديث اخلضر مع موسى عليهما السالـ(  أخرجو البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء (ٕ)

  (.ٖٕٕٖرقم )
 .٘ٛية سورة البقرة اآل (ٖ)
 . ٖٙ٘البيت من الطويل. ينظر: ديواف ذي الرمة ص  (ٗ)

, التصريح ٜٕٔٔ, شرح الكافية الشافية ص ٖٙٛ/ٖوىو من شواىد: شرح التسهيل 
 .ٕٔٓ/ٖ, شرح األمشوين ٜٕٓ/ٕ

 .ٕٙٗ/ٔينظر: شرح الكافية  (٘)
 .ٙ٘ٓٔتوضيح ادلقاصد ص  (ٙ)
, شرح ٖٗ/ٕ, اذلمع ٕٕٓ/ٕصريح , التٕٓٛٔ, االرتشاؼ ص ٙٔ/ٕينظر: شرح ادلفصل  (ٚ)

 .ٕٕٓ/ٖشرح األمشوين 
 .ٖٗ/ٕ, اذلمع ٕٙٗ/ٔينظر: شرح الكافية  (ٛ)
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ثوبي )))), وأمَّا حديُث فهو مل يثبت عن النيب  ((((اشتدِّي أزمُة تنفرجي))))أمَّا حديُث 
 ((((ثوبي يا حجرُ )))), بدليل وروِده بروايٍة أخرى وىي (ٔ)فيحتَمُل أنَّو ُرِوي بادلعٌت ((((حجر

 .(ٕ)بإثباِت حرِؼ النداء
اعتالالٍت, يظهر يل أفَّ الراجَح و ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ ما ورد يف  مناقشةوبعد 

فيها ىو ما ذىب سيبويو والبصريوف, واختاره الرماين, وىو جواُز حذِؼ حرِؼ النّْداِء 
 من الَعَلم, وامتناُعو من النَّكرِة, واسم, اإلشارة, وذلك للعلِل السابقة اليت تقدَّـ ذكرُىا. 

  

                                                           

 .ٖٗ/ٕينظر: اذلمع  (ٔ)
ا وحده يف اخللوة وردت ىذه الرواية يف صحيح البخاري, كتاب الغسل )باب من اغتسل عريانً  (ٕ)

 (.ٕٗٚاخللوة ومن تسًت فالتسًت أفضل( رقم )
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   :املبحث السادس: املبحث السادس  

 حلرِف والتعويِض يف )اللَُّهمَّ(ديِس اعلُة تك

 نص المسألة:
وتقوُؿ: اللَُّهمَّ اغِفْر يل, فادليُم فيو بدٌؿ ِمن )يا(, ودليُل ذلك: أنَّو ال : »قاؿ الرماين

 جيوُز إالَّ يف النّْداء.
ا ِمن أدواِت ا    ا زِيدت ادليُم يف آخِر االسِم دوف أوَّلِو لِئالَّ يُوَىم ذلك أَّنَّ لنّْداِء, وإمنَّ

وُجِعلْت على حرفُت لُِتشاِكَل ما ىي عوٌض منو, ومل جُيْز زيادُِتا يف حشو االسم؛ ألفَّ 
 الزيادَة يف حشِو االسِم تُوِجُب تغيََت ادلعٌت عمَّا كاف عليو يف األصل.

, فإنَّو يفَسُد (ٔ)وَمن ذىب إىل أفَّ األصَل فيو: يا اهلُل أُمَّنا ٓتٍَت, وىو مذىُب الفراءِ 
 ذلك من ثالثِة أوجو:

 أحدىا: حذُؼ )يا( الذي ذكَرَه مع االسم على األصل, من غَِت عوٍض.
والثاين: كثرُة احلذِؼ, وإذا توجَّو األمُر على ما يكثُر فيو احلذُؼ أو يِقلُّ, واستوت 

 احلاُؿ إالَّ ِمن ىذه اجلهة, فما يِقلُّ ىو الصواب.
 سِم ليس عليو دليٌل.والوجو الثالث: ادعاءُ زيادِة معٌت يف اال

 .(ٕ)«فالصواُب مذىُب اخلليِل وسيبويو
 اعتالل الرماني: 
صحِة مذىِب اخلليِل وسيبويِو, وىو أفَّ ادليَم ادلشدَّدة يف )اللَُّهمَّ( ِعوٌض يرى الرماين 

ا ال تُزاُد إالَّ يف النداء, فدؿَّ ذلك على  ِمن حرؼ النداِء احملذوِؼ )يا(, واعتلَّ لذلك بأَّنَّ
ا عوٌض من الياء.  أَّنَّ

ا من أدوات النداء,  واعتلَّ الرماين لكوَِّنا مل تُػَزد أوََّؿ الكالـِ لكي ال يُظنُّ أَّنَّ
   وكذلك مل تُػَزْد وسَط الكالـ حىت ال ُٖتِدَث تغيَتًا يف معٌت الكلمة.

                                                           

 .ٖٕٓ/ٔينظر: معاين القرآف  (ٔ)
 .ٕٙٚٔ-ٕ٘ٚٔشرح الرماين بتحقيق: د. زلمد متويل ص  (ٕ)
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 ويرى الرماين فساِد مذىِب الفراِء يف تقدير ادليم يف )اللَُّهمَّ( حيث ذىب إىل أفَّ 
ادليَم ليست عوًضا من )يا(, وإمنا بقيَُّة مجلٍة زلذوفٍة, وىي: أُمََّنا ٓتٍَت, ويكوف التقديُر: 

 يا اهللُ أُمََّنا ٓتٍَت. 
 واعتلَّ الرماين لفساد ىذا ادلذىب بثالث علل:

 ىا: حذؼ )يا( الذي ذكره مع االسم على األصل, من غَت عوض.احدإ
األمر على ما يكثر فيو احلذؼ أو يقل, واستوت والثانية: كثرة احلذؼ, وإذا توجو 

 احلاؿ إال من ىذه اجلهة, فما يقل ىو الصواب.
 والعلة الثالثة: ادعاء زيادة معٌت يف االسم ليس عليو دليل.

 المناقشة والموازنة:
ذىب الرماين إىل أفَّ الصواَب يف )اللَُّهمَّ( ىو ما ذىب إليو اخلليُل وسيبويِو وىو أفَّ 

ادلشدَّدَة عوٌض من )يا( احملذوفِة, يف )يا اهلل(, واعتلَّ لتصويبو ذلذا ادلذىِب بأنَّو ال ادليَم 
يقاؿ )اللَُّهمَّ( إالَّ يف النداء, وال يُقاؿ يف غَته, حيث ُيستفاد بقوؿ )اللَُّهمَّ( ما ُيستفاُد 

ا عوٌض ِمن الياء.   بقوؿ )يا اهلل( فدؿَّ ذلك على أَّنَّ
يادِة ادليِم يف آخِر االسِم, وعدـِ زيادِِتا يف أوَّلِو, وال وسِطو, وذكر الرماين علَة ز 

ا ِمن أدواِت النّْداء, ولو زِيدت يف وسطو  وىذه العلُة ىي أنَّو لو زِيدت يف أوَّلِو لُظنَّ أَّنَّ
ألحدَثْت تغيَتًا يف معٌت الكلمة, واعتلَّ كذلك لتضعيفها ٔتشاكلة )يا( يف عدِد حروفو, 

ا عوضٌ   منو. ألَّنَّ
: وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو مذىُب اخلليل وسيبويو كما ذكر, قاؿ سيبويو

: )اللَُّهمَّ( نداٌء, وادليُم ىنا بدٌؿ ِمن )يا(, فهي ىا ىنا فيما -رمحو اهلل-وقاؿ اخلليُل »
يف الكلمِة   آخُر الكلمِة ٔتنزلِة )يا( يف أوَّذِلا, إالَّ أفَّ ادليَم ىا ىنا -رمحو اهلل-زعَم اخلليُل 

 .   (ٔ)«كما أفَّ نوَف )ادلسلمَُت( يف الكلمِة بُِنَيْت عليها
, فادليُم ادلشدَّدُة يف (ٕ)وىو كذلك مذىُب البصريُت, ووافقهم أكثُر ادلتأخرين

                                                           

 .ٜٙٔ/ٕالكتاب  (ٔ)
, ٜٕٓ, اإلنصاؼ ص ٕٖٕ, أسرار العربية ص ٖٖٛ/ٔ, األصوؿ ٜٖٕ/ٗينظر: ادلقتضب  (ٕ)

= 
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)اللَُّهمَّ( عوٌض من )يا(, وأفَّ الضمَة اليت يف اذلاء ضمُة بناء؛ لكونو منادى, كػ)يا زيُد(, 
ىذا ادلذىب بالعلة السابقة, واستدلُّوا لصحة ىذا ادلذىِب بعدـِ اجلمِع واعتلُّوا الختيار 

 بُت )يا( وادليم, فال يُقاؿ: يا اللَُّهمَّ؛ ألنَّو ال جُيَمُع بُت العوِض وادلعوَّض عنو.
أمَّا زيادُة ادليِم يف آخر االسِم فتعدَّدْت علُل النحويُت فيها, فالرماين اعتمد على 

ا من أدوات ادلعٌت, علِة السَّرِب والت قسيم, حيث ذكر أنَّو امتنع زيادُِتا أوَّاًل كي ال يُظنُّ أَّنَّ
 وامتنع زيادُِتا وسطًا كي ال ُٖتِدث تغيَتًا يف ادلعٌت, فلم يبَق إالَّ زيادِتا آخر االسم.

ا أمَّا السَتايف كما نقل عنو األزىري فاعتلَّ لزيادِِتا آِخرًا ألفَّ ادليَم ُعِهدْت زيادِتُ 
, واعتلَّ (ٕ), واعتلَّ الرضيُّ لتأخُِّر ادليم تربًُّكا باالبتداء باسم اهلل تعاىل(ٔ)آِخرًا كميم )ُزْرُقم(

 .   (ٖ)زيادتا ادليُم و)أؿ( يف األوَّؿ كاف ادلعوَِّض منو لِئالَّ ٕتتمعاألزىريُّ لكوَِّنا مل تُػَزْد م
وًضا من )يا(, وإمنا بقيُة مجلٍة وذىب الفراُء إىل أفَّ ادليَم يف )اللَُّهمَّ( ليست ع
 زلذوفٍة وىي: أُمَّنا ٓتٍَت, ويكوف التقديُر: يا اهللُ أُمََّنا ٓتٍَت.

وُنسب ىذا ادلذىُب كذلك إىل الكوفيُت, كما يف كتب اخلالِؼ النحوي 
 , واعتلَّ الفراُء والكوفيوف لكوِف ادليِم ليست عوًضا من )يا( بعلتُت: (ٗ)وغَتِىا

أفَّ األصَل فيها: يا اهلُل أمََّنا ٓتٍَت, إالَّ أنَّو َلمَّا كثُر يف كالمهم, واشُتِهر  العلة األوىل:
على ألسنِتهم حذفوا بعَض الكالـِ ٗتفيًفا, كما قالوا: )َىُلمَّ( واألصل: )ىا أَْلُمم( 

ا فحذفوا اذلمزَة ٗتفيًفا وأدغموا ادليَم يف ادليم, وكما فعلوا يف: )ويلمَّو( إذ األصُل فيه
                                                                 

= 

, ٖٖٛ/ٔ, شرح الكافية ٔٓٗ/ٖ, شرح التسهيل ٙٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٜٖ٘التبيُت ص 
, التصريح ٚٗتالؼ النصرة ص , ائٛٙٓٔ, توضيح ادلقاصد ص ٜٕٔٔاالرتشاؼ ص 

 . ٕٙٔ/ٖ, شرح األمشوين ٚٗ/ٕ, اذلمع ٖٕٕ/ٕ
 .ٖٕٕ/ٕينظر: التصريح  (ٔ)
 .ٖٖٛ/ٔينظر: شرح الكافية  (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٕينظر: التصريح  (ٖ)
, توضيح ادلقاصد ص ٜٕٔٔ, االرتشاؼ ص ٜٖ٘, التبيُت ص ٜٕٓينظر: اإلنصاؼ ص  (ٗ)

, شرح ٛٗ/ٕ, اذلمع ٕٕٗ/ٕ, التصريح ٚٗ, ائتالؼ النصرة ص ٔٔ٘/ٕ, ادلساعد ٜٙٓٔ
 .ٕٚٔ/ٖاألمشوين 
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 )ويٌل أَلمّْو(, فحذفوا وخفَُّفوا.
ولعل الذي قوَّى القوَؿ ّٔذا ادلذىب عند الفراِء ىو أنَّو وجد ادليَم مضعَّفًة, فلم 

ومل صلد العرَب زادت مثَل ىذه ادليِم يف نواقِص األمساِء إالَّ : »يُسغ لو زيادُِتا, حيث قاؿ
ا   َـّ( تريد: يا اهللُ سلفَّفًة, مثل )الفم(, و)ابنم(, و)ىم(, ونرى أَّنَّ كانت كلمًة ُضمَّ إليها )ُأ

ـْ( َلمَّا تُرِكت  أُمَّنا ٓتٍَت, فكثُرت يف الكالـِ فاختلطْت, فالرفعُة اليت يف اذلاء من مهزِة )أ
 .    (ٔ)انتقلْت إىل ما قبلها"

والعلة الثانية: أنَّو مُسع يف ىذا االسِم اجلمُع بُت ادليِم و)يا(, ومن ذلك قوؿ 
 الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػا  ِإينّْ ِإَذا َمػػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػػَدٌث أََلمَّ
 

ػػػػػا   (ٕ)أَقُػػػػػوُؿ يَػػػػػا اللَُّهػػػػػمَّ يَػػػػػا اللَُّهمَّ
 

 وكذلك قوُؿ الشاعر:
 َوَمػػػػػػػا عليػػػػػػػػك أْف تَػُقػػػػػػػػويل ُكلََّمػػػػػػػػا

 

 َصلَّيُت َأْو َسبَّْحُت يا اللَُّهمَّ َما
 (ٖ)اْرُدْد َعلينػػػػػػػا َشػػػػػػػيَخَنا ُمَسػػػػػػػلََّما

 

يُم عوًضا ِمن )يا( َلَما جاز أْف جُيمَع حيث مجُِع بُت ادليم و)يا(, ولو كانت ادل
 بينهما؛ ألفَّ الِعوَض وادلعوََّض ال جيتمعاف. 

 وردَّ الرماين ىذا ادلذىَب, معتالِّ لفساِده بثالث علل:
                                                           

 .ٖٕٓ/ٔمعاين القرآف  (ٔ)
, ونسب إىل أمية بن ٖٙٗ/ٖالبيت من الرجز, أليب خراش اذلذيل يف شرح أشعار اذلذليُت  (ٕ)

 .ٜٕ٘/ٕأيب الصلت يف اخلزانة 
 , التبيُتٜٕٔ, اإلنصاؼ ص ٕٖٕ, أسرار العربية ص ٕٕٗ/ٗوىو من شواىد: ادلقتضب 

, التصريح ٖٗٛ/ٔ, شرح الكافية ٔٓٗ/ٖ, شرح التسهيل ٙٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٜٖ٘ص 
 .ٛٗ/ٕ, اذلمع ٕٕٗ/ٕ

 البيت من الرجز, ومل أعثر لو على نسبة لقائلو. (ٖ)
, شرح ٜٖ٘, التبيُت ص ٜٕٔ, اإلنصاؼ ص ٖٕٓ/ٔوىو من شواىد: معاين القرآف للفراء 

 . ٜٖ٘/ٔ, اخلزانة ٖٛٗ/ٔالكافية 
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 العلة األوىل: حذُؼ )يا( من غَِت عوض.
 والعلة الثانية: كثرُة احلذؼ. 

 عليو دليل. والعلة الثالثة: ادَّعاُء زيادٍة معٌت يف االسم ليس
 وِمن البصريُت َمن اعتلَّ بعلٍل أخرى غَِت ما اعتلَّ بو الرماين, وِمن ىذه العلل:

أنَّو لو صحَّ التقديُر السابق, َلمَّا صحَّ )اللَُّهمَّ أُمََّنا ٓتٍَت(؛ ألنَّو يكوف تكرارًا ال فائدَة 
 .(ٔ)منو, وجواُز ذلك دوف قبٍح دليٌل على فساِد التقدير

أيًضا: أنَّو لو صحَّ التقديُر َلَما جاز استعماًلو يف ادلكارِه, ضلو: اللَُّهمَّ  وِمن العلل
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ّٰٱأَْىِلْكُهم وال تُػْهِلْكنا, وضلو قولو تعاىل: 

 ِّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس
, ولو كاف التقديُر: أُمَّنا ٓتٍَت, لكاف (ٕ)

 .(ٖ)ظاىَر الفساِد والتناقضِ 
أنَّو لو كاف األصُل: يا اهلُل أُمََّنا ٓتٍَت, لكاف ُُيتاُج إىل العاطف يف وعلٌة أخرى وىي 

ضلو: اللَُّهمَّ ارمْحَنا, فيقاؿ: اللهمَّ وارمْحَنا, فلمَّا جاز دوف عاطٍف دؿَّ على فساِد 
 .   (ٗ)التقدير

ادليَم إمنا  وىذه العلُل مع ما اعتلَّ بو الرماين ُتضِعُف القوَؿ ّٔذا التقدير, وُتؤكُّْد بأفَّ 
 ىي عوٌض من )يا( يف )يا اهلل(.

ِة  أمَّا السَّماُع الذي استشهد بو الفراء والكوفيوف فأجاب عنو البصريوف بعدَّ
 :(٘)أجوبة

                                                           

, التصريح ٙٔ/ٕ, شرح ادلفصل ٕٜٕ, اإلنصاؼ ص ٖٖٕأسرار العربية ص ينظر:  (ٔ)
ٕ/ٕٕٗ. 

 .ٕٖسورة األنفاؿ اآلية  (ٕ)
, شرح ادلفصل ٜٜٖ, التبيُت ص ٕٜٕ, اإلنصاؼ ص ٖٕٗينظر: أسرار العربية ص  (ٖ)

ٕ/ٔٙ. 
 .ٕٚٔ/ٖ, حاشية الصباف ٕٜٕينظر: اإلنصاؼ ص  (ٗ)
, شرح ادلفصل ٜٜٖ, التبيُت ص ٕٜٕص  , اإلنصاؼٖٕٗينظر: أسرار العربية ص  (٘)

= 
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 أحدىا: أفَّ ىذه الشواىَد رلهوٌؿ قائُلها, فال يكوف فيها حجٌَّة ِلما ذىبوا إليو.
أقوُؿ أللَُّهمَّ أللَُّهمَّا, و: َسبَّْحُت أَْو والثاين: أفَّ الروايَة الصحيحَة يف ىذين البيتُت: 

 َصلَّيُت أللَُّهمَّا, بقطع مهزة الوصل, وىو جائٌز يف الشعر.   
والثالث: أنو مجُِع بينهما للضرورة, والذي سهََّل اجلمَع بينهما أفَّ الِعوَض يف آخر 

 الكلمِة, وادلعوََّض يف أوَّذِلا, وذلك جائٌز يف ضرورة الشعر.
ما ورد يف ىذه ادلسألِة ِمن أقواٍؿ واعتالالٍت يظهُر يل أفَّ الراجَح فيها  مناقشة وبعد

ادلتأخرين, وىو أفَّ ادليَم  واختاره الرماين, ومجهورُ ىو ما ذىب إليو اخلليُل وسيبويِو, 
ادلشدَّدَة يف )اللَُّهمَّ( عوٌض ِمن )يا(, بدليِل اختصاِصها بالنداء, وامتناِع اجلمِع بينها 

 بُت )يا(, وأفَّ ما استدؿَّ بو الفراُء والكوفيوف ضعيٌف ال يقوى أف يكوَف ُحجًَّة.و 

 
  

                                                                 
= 

 .ٛٗ/ٕ, اذلمع ٕٕٗ/ٕ, التصريح ٖٛٗ/ٔ, شرح الكافية ٔٓٗ/ٖ, شرح التسهيل ٙٔ/ٕ
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   :املبحث السابع: املبحث السابع  

 حرِف املتبوِع, وإبكاِء التابع علُة عدِم جواِش

 نص المسألة: 
الذي جيوُز يف التوابِع إجراُء الثاين على إعراِب األوَِّؿ, ألفَّ العامَل : »قاؿ الرماين

على طريِق التََّبِع لؤلوَِّؿ, ِمن أْجِل أنَّو يعمُل أوَّاًل يف ادلتبوع, مث يعمُل يف التابع  يعمُل فيو
ٔتا جيب لكلّْ واحٍد منهما من ادلرتبة, فمرتبُة األوَِّؿ ادلتبوِع قبَل مرتبِة الثاين الذي ىو 

ا يظهُر  عمُل العامِل يف الثاين تابٌع, وال جيوُز أْف ُُيَذَؼ األوَُّؿ ذلذه العلة, ِمن أنَّو إمنَّ
األوَِّؿ بُطَل عمُلو يف  ْتَسِب ما ظهَر ِمن عمِلو يف األوَِّؿ, فإذا مل يظهْر عمُلو يف

 .(ٔ)«الثاين
 اعتالل الرماني:

ا  يرى الرماين أنَّو ال جيوُز حذُؼ ادلتبوِع مع إبقاِء تابِعو, واعتلَّ لذلك بأفَّ العامَل إمنَّ
يَّة, فال يظهُر عمُلو يف التابع إالَّ بعد أْف يظهَر يف ادلتبوع, فإذا عِمل يف التابِع ْتقّْ التبع

 ُحِذؼ ادلتبوُع بُطَل أْف يعمَل يف التابع؛ لكوف عمِلو مل يظهْر يف ادلتبوع.
 المناقشة والموازنة:

, وقد حصر (ٕ)توابُع االسِم ىي الثواين ادلشاركُة ِلما قبَلها يف اإلعراِب والعامل
, وىي: النعُت, والتوكيُد, والبدُؿ, وعطُف (ٖ)لتوابَع يف مخسة أشياءالنحويوف ىذه ا

تبوِع مع تابِعو من البياِف, وعطُف النََّسِق, وحديث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن حكم ادل
واحلذؼ, حيث ذىب إىل أنَّو ميتنُع حذُؼ ادلتبوِع مع إبقاِء تابِعو, واعتلَّ  ذكرحيث ال

ي أفَّ العامَل إمنا عمل يف التابع ْتقّْ التبعية, فال يظهُر عمُلو لذلك بالعلة السابقة, وى
                                                           

 .ٕٖٛشرح الرماين بتحقيق: د. ادلتويل الدمَتي ص  (ٔ)
, اذلمع ٕٚٚ/ٕ, شرح الكافية ٕٙٛ/ٖ, شرح التسهيل ٖٛ/ٖينظر: شرح ادلفصل  (ٕ)

 .ٖٛ/ٖ, شرح األمشوين ٖٔٔ/ٖ
, االرتشاؼ ص ٕٚٚ/ٕ, شرح الكافية ٕٙٛ/ٖ, شرح التسهيل ٖٛ/ٖينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)

 .ٖٛ/ٖ, شرح األمشوين ٖٔٔ/ٖ, اذلمع ٚٓٔ/ٕ, التصريح ٜٚٓٔ
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يف التابع إال بعد أْف يظهَر يف ادلتبوع, فإذا ُحِذؼ ادلتبوُع بُطَل أف يعمَل يف التابع؛ لكوف 
 عمِلو مل يظهر يف ادلتبوع.

ا, فشِمل  ويُفَهم من كالـ الرماين أفَّ العامَل يف التابع ىو العامُل يف ادلتبوع مطلقً 
كالُمو مجيَع التوابع, يف حُت تعدَّدت مذاىُب النحويُت يف ىذه ادلسألة على النحو 

 التايل: 
 أمَّا النعُت والتوكيُد وعطُف البياِف ففيها مذىباف:

 .  (ٔ)أحدمها: أفَّ العامَل فيها ىو العامُل يف ادلتبوِع, وىذا مذىُب اجلمهور 
 . (ٕ), وىو تبعيَُّتها ِلما قبَلها, وىو مذىب األخفشواآلخر: أفَّ العامَل فيها معنويّّ 

 وأمَّا البدُؿ فكذلك فيو مذىباف:
, (ٖ)أحدمها: أفَّ العامَل فيو مقدٌَّر ِمن جنِس العامِل األوَّؿ, وىذا مذىُب اجلمهور

ىذا ادلذىَب إىل الرماين, مع أفَّ كالَمو ىنا خيالُف  (ٗ)ونسَب كلّّ ِمن ابِن يعيش والرضي
 ِسب إليو. ما نُ 

واآلخر: أفَّ العامَل يف البدِؿ ىو العامُل يف ادلبدِؿ منو, وىذا مذىُب سيبويو, 
وادلربد, وىو الذي ذىب إليو الرماين يف كالمو السابق, واختار ىذا ادلذىَب ابُن 

 .(٘)مالك
 النََّسِق ففيو ثالثة مذاىب: وأمَّا عطف

ِؼ عليو بواسطِة احلرؼ وىو مذىُب األوؿ: أفَّ العامَل فيو ىو العامُل يف ادلعطو 
 . (ٙ)اجلمهور

والثاين: أفَّ العامَل يف الثاين مقدٌَّر بعد احلرؼ, ِمن جنس العامِل يف األوَّؿ, وُنِسب 

                                                           

 .ٗٔٔ/ٖ, اذلمع ٚٓٔ/ٕ, التصريح ٕٜٙٔينظر: االرتشاؼ ص  (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ, اذلمع ٚٓٔ/ٕينظر رأي األخفش يف: التصريح  (ٕ)
 .ٗٔٔ/ٖ, اذلمع ٚٓٔ/ٕ, التصريح ٜٕٚ/ٕ, شرح الكافية ٚٙ/ٖينظر: شرح ادلفصل  (ٖ)
 .ٜٕٚ/ٕ, شرح الكافية ٚٙ/ٖينظر: شرح ادلفصل  (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٖ, شرح التسهيل ٜٕ٘/ٗ, ادلقتضب ٓ٘ٔ/ٔينظر: الكتاب  (٘)
 .ٗٔٔ/ٖ, اذلمع ٛٓٔ/ٕ, التصريح ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٕينظر: شرح الكافية  (ٙ)
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 . (ٔ)ىذا ادلذىُب إىل الفارسي وابِن جٍت
 .(ٕ)والثالث: أفَّ العامَل فيو ىو حرُؼ العطِف بالنيابة, وىو قوُؿ بعِض النحويُت

ذىب إليو الرماين من امتناِع حذِؼ ادلتبوع, مع إبقاِء تابعو, فهو من  أمَّا ما
األصوِؿ ادلتقرّْرِة عند النحويُت, إالَّ أنَّو اُستُثٍِت ادلنعوُت, حيث ورد حذفُو كثَتًا, وإْف كاف 
القياُس فيو أالَّ ُيذَؼ؛ وذلك للعلة السابقة اليت اعتلَّ ّٔا الرماين, ولعلٍَّة أخرى ذكرىا 

اعلْم أفَّ الصفَة وادلوصوَؼ : »يعيش, وىي منافاُة الغرِض, ووجوِد اللَّبِس, حيث قاؿ ابنُ 
ا ُيصل من رلموعِهما, كاف  َلمَّا كانا كالشيِء الواحِد من حيث كاف البياُف واإليضاُح إمنَّ
القياُس أالَّ ُُيَذَؼ واحٌد منهما؛ ألفَّ حذَؼ أحِدمها نقٌض وتراجٌع عمَّا اعتزُموه, 

ا وقع ْتذِفو لَبٌس, أاَل ترى أنَّك إذا فادل وصوُؼ القياُس يأ ى حذفُو ِلما ذكرناه, وألنَّو رٔتَّ
قلت: مررُت بطويٍل, مل يُعَلْم ِمن ظاىِر اللَّفِظ أفَّ ادلمروَر بو إنساٌف, أْو ُرمٌح, أْو ثوٌب, 

م قد حذفوه إذا ظهَر أمرُ  ه, وقوِيْت الدَّاللُة وضلو ذلك شلَّا قد يُوصُف بالطُّوِؿ, إالَّ أَّنَّ
 .    (ٖ)«عليو, إمَّا ْتاٍؿ, أو لفظٍ 

, حيث اشًتطوا جلواِز (ٗ)وىذا الشرُط الذي ذكره ابُن يعيش ىو شرُط اجلمهور 
ـَ ذكرُه, ضلو:  حذِؼ ادلنعوِت وجوَد القرينِة اليت تدؿُّ عليو, وِمن ىذه القرائن: أْف يتقدَّ

ُص النعِت بو, ضلو: مررُت بكاتٍب وحائٍض, ومنها: ائتٍت ٔتاٍء ولو بارًدا, ومنها: اختصا
, ضلو: ال َرِطَب, وال يابَس, ومنها: إجراؤه رلرى األمساء, ضلو: مررُت  قصُد العموـِ
بالفقيو, أو القاضي, ومنها: إشعارُه بالتعليل, ضلو: َأكرِـ العاملَ, وَأِىن الفاسَق, ومنها:  

 .  (٘)ريًبا منك, وصحبُتك طوياًل كوُف الوصِف لزماٍف أو مكاٍف, ضلو: جلست ق
  

                                                           

 .ٗٔٔ/ٖ, اذلمع ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٕينظر: شرح الكافية  (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ, اذلمع ٛٓٔ/ٕ, التصريح ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٕينظر: شرح الكافية  (ٕ)
 .ٜ٘/ٖشرح ادلفصل  (ٖ)
-ٕٚٔ/ٖ, اذلمع ٕٚٔ/ٕ, التصريح ٖٜٛٔ, االرتشاؼ ص ٕٕٖ/ٖينظر: شرح التسهيل  (ٗ)

ٖ/ٕٔٚ-ٕٔٛ. 
 ادلراجع السابقة. (٘)
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  :املبحث الثامو:املبحث الثامو  

 فاِء يف )إِى َأَتيَتِهي آِتِيك(علُة التكديِس على حرِف ال

 نص المسألة:
 وتقوُؿ: إْف أتيتٍِت آتِْيك, فيجوُز على وجهُت: : »قاؿ الرماين

 حذُؼ الفاِء, بتقديِر: فأنَا آتِْيك, فهذا جائٌز بإمجاع. 
, وال جيوُز (ٔ)ى التقدمِي يف آتِْيك إْف أتيتٍت, فهذا جيوُز عند سيبويووالوجُو الثاين: عل

؛ ألفَّ الكالـَ إذا وقع موقَعو, مل جُيْز أْف يُنَوى بو غَُت (ٖ), وابِن السراج(ٕ)عند أيب العباس
 موقِعو.

والذي عندي يف ذلك أفَّ حذَؼ الفاِء أقوى؛ لتوجُِّهو يف مواضَع قد جاء يف الشعِر 
 ال يصلُح فيو التقدمي.  الفصيحِ 

والذي ذكَره سيبويِو جيوز؛ ألفَّ الكالـَ يقتضيو يف مثل قولِو: وادلرُء ذئٌب عنَد الرَّشا 
ـْ ما يقتضيو توطئًة ذلذا ادلوقع, مع أنَّو  أْف يَػْلَقها, وتكوف إجازتُو يف ادلوضِع الذي مل يتقدَّ

عِل التقدمُي, لِتستقيَم بُنيَة الكالـ, كما ال إذا كاف ال بُدَّ من تغيٍَت ْتذٍؼ أْف يُنَوى يف الف
بُدَّ ِمن أْف يُنَوى حذُؼ الفاِء؛ ليستقيَم الكالـُ, ولو استقاـ ِمن غَِت حذٍؼ وال تقدمٍي, 

قوذُلم: ليس جيوُز أْف يُنَوى يف الكالـِ الذي وقع موقَعو  (ٗ)مل جيز واحٌد منهما, فبازى
َوى بالكالـِ حذُؼ حرٍؼ منو إذا كاف تامِّا, فإْف قاؿ: غَُت موقِعو: ليس جيوُز أيًضا أْف يُن

ـ  إذا احتاج إىل احلرؼ, قيل لو: وليس يف موقِعو إذا الرفُع التقدمُي فيو, وال ىو  ليس بتا
: آتِيك إْف أتيتٍت  .(٘)«جواٌب, وإْف دؿَّ على معٌت اجلواب كما يدؿُّ

 
                                                           

 .ٙٙ/ٖينظر: الكتاب  (ٔ)
 .ٚٙ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٕ)
 .ٜٗٔ/ٕينظر: األصوؿ  (ٖ)
 )بزا(.  ٕٚ/ٗٔأي: عاَدَؿ. ينظر: اللساف  (ٗ)
 . ٜٓ٘-ٜٜٗشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (٘)
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 اعتالل الرماني:
كاف ماضًيا, وجوابُو مضارًعا, جيوز فيو الرفع, ضلو: أفَّ فعَل الشرِط إذا  يرى الرماين 

 )إْف أتيتٍت آتِْيك(, وذىب إىل أفَّ جواَز الرفِع يكوف على وجهُت: 
أحدمها: على تقدير حذِؼ الفاء, ويكوف ىو جواب الشرِط أي: )إْف أتيتٍت فأنَا 

 آتِْيك(, وىذا الوجُو متفٌق على صحِتو. 
التأخَت, وجواُب الشرِط زلذوٌؼ, أي: )آتِْيك إْف واآلخر: على تقديِر التقدمِي و 

أتيتٍت(,وأجاز ىذا الوجَو سيبويو, يف حُت منعو ادلربُد, وابُن السراج, واعتالَّ دلنع ىذا 
 الوجِو بأفَّ الكالـَ إذا وقع موقَعو, مل جُيز أْف يُنَوى يف غَت موقِعو.

ُد وابُن السراج, وىو حذُؼ وذىب الرماين إىل أفَّ التقديَر الذي اقتصر عليو ادلرب 
ِة تقديِر  الفاء, أقوى ِمن تقدير التقدمي, الذي أجازه سيبويو؛ واعتلَّ الرماين لذلك بصحَّ

  مواضَع ال يصحُّ فيها التقدمي.حذِؼ الفاِء يف
 المناقشة والموازنة:

ٖتدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن فعِل الشرِط إذا كاف ماضًيا, وجوابُو مضارًعا, 
ث ذىب إىل أنَّو جيوُز فيو الرفع, ضلو: )إْف أتيتٍت آتِْيك(, ويرى الرماين بأفَّ جواَز حي

 الرفِع على وجهُت:  
وؼ, وتكوُف أحدمها: على تقديِر حذِؼ الفاِء, ويكوُف ىذا الفعُل خربًا دلبتدٍأ زلذ

 جواِب الشرط, وتقديرُىا: )إْف أتيتٍت فأنا آتِْيك(.  اجلملُة يف زللّْ جزـٍ 
الوجو اآلخر: على تقديِر التقدمِي والتأخَِت, وجواُب الشرِط زلذوٌؼ, لداللِة ادلتقدّْـ و 

إْف : »عليو, وتقديُر الكالـ: )آتِْيك إْف أتيتٍت(, وأجاز ىذا الوجَو سيبويو, حيث قاؿ
 أتيتٍت آتِْيك, أي: آتِْيك إْف أتيتٍت, قاؿ زىَت:

 َوِإْف أَتَػػػػػػػػػػػػػػػاُه َخِليػػػػػػػػػػػػػػػٌل يَػػػػػػػػػػػػػػػوـَ َمْسػػػػػػػػػػػػػػػأََلةٍ 
 

 (ٕ)«(ٔ)يَػُقػػػوُؿ اَل َغائِػػػٌب َمػػػايل َواَل َحػػػرـُِ  
 

فسيبويِو يرى التقديَر يف ىذا البيِت: يقوُؿ إْف أتاُه خليٌل..., على التقدمِي والتأخَِت, 
                                                           

 .ٗ٘البيت من البسيط, لزىَت بن أيب سلمى يف ديوانو ص  (ٔ)
, اإلنصاؼ ص ٕٜٔ/ٕ, األصوؿ ٛٙ/ٕ, ادلقتضب ٙٙ/ٖوىو من شواىد: الكتاب 

 . ٚٚ/ٗ, شرح التسهيل ٚ٘ٔ/ٛ, شرح ادلفصل ٜٛٗ
 .ٙٙ/ٖالكتاب  (ٕ)
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أمَّا ادلربُد فمنع ىذا الوجَو, وذىَب إىل أفَّ )يقوُؿ( ال يكوف إالَّ على حذِؼ الفاِء, أي: 
المتناِع ىذا الوجِو بالعلِة السابقِة اليت نقَلها  , واعتلَّ ادلربدُز فيو التقدميُ فهو يقوُؿ, وال جيو 

: عنو الرماين وىي أفَّ الكالـَ إذا وقع موقَعو, مل جُيز أْف يُنَوى يف غَِت موقِعو, قاؿ ادلربد
َر لغَتِه, أاَل » والذي قاؿ ال يصلُح عندي؛ ألفَّ اجلواَب يف موضِعو, فال جيُب أْف يُقدَّ

ـٌ؛ ألفَّ حقَّ الفاعِل أْف ترى أنَّك  تقوُؿ: يضِرُب غالَمو زيٌد؛ ألفَّ )زيد( يف ادلعٌت مقدَّ
يكوَف قبَل ادلفعوِؿ, ولو قلت: ضرَب غالُمو زيًدا, مل جُيز؛ ألفَّ الفاعَل يف موضِعو, فال 

 . (ٔ)«جيوُز أْف يُقدََّر لغَته
ّٔا ادلربد, وإْف كاف ابُن  ونقل الرماين عن ابِن السراج ادلنَع كذلك, للعلة اليت اعتلَّ 

ا حكى كالـَ سيبويو وكالـَ ادلربد , إالَّ أنَّو (ٕ)السَّراِج مل يصرّْْح برأيو يف ىذه ادلسألة, وإمنَّ
يف موضٍع آخَر أنشَد أبياتًا رُفَع فيها ما وقَع موقَع اجلواب, وفعُل الشرِط مضارٌع, وقد 

عند أيب العباِس وعندي فيو ويف مثالِو أنَّو  والذي: »وافق رأيُو فيها رأي ادلربّْد حيث قاؿ
موضِعو إذا  تنِوي بو غَت على إضماِر الفاِء ال غَت؛ ألفَّ اجلواَب يف موضِعو, فال جيوُز أفْ 

 .(ٖ)«ُوِجد لو تأويل
وكالُمو ىذا ُيتمل أْف يدخَل فيو ما كاف فعُل الشرِط فيو ماضًيا, وُيتمُل أْف يكوَف 

الشرِط فيو مضارًعا رلزوًما, وذكر الفارسيُّ أفَّ ابَن السراج قد  مقصورًا على ما كاف فعلُ 
 .(ٗ)خالف ىذا القوَؿ يف غَت األصوؿ

ويرى الرماين بأنَّو جيوُز الوجُو الذي ذكره سيبويو, وىو تقديُر التقدمِي, واعتلَّ الرماين 
 الشاعر:جلواِز ىذا الوجِو بأفَّ الكالـَ يقتضي التقدمَي يف بعِض الشواىد, كقوؿ 

 (٘)َواْلَمػػْرُء ِعْنػػَد الرََّشػػا ِإْف يَػْلَقهػػا ِذيْػػبُ   َىػػػػػػػػػػػػػػَذا ُسػػػػػػػػػػػػػػرَاَقُة لِْلُقػػػػػػػػػػػػػػْرآِف َيْدُرُسػػػػػػػػػػػػػػوُ 
                                                           

 .ٚٙ/ٕادلقتضب  (ٔ)
 .ٜٗٔ/ٕينظر: األصوؿ  (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٖادلرجع السابق  (ٖ)
 .ٙ٘ٗينظر: ادلسائل البغداديات ص  (ٗ)
قاؿ : »(ٛٙ/ٖالبسيط, مل أعثر على نسبة لقائلو, قاؿ سيبويو )الكتاب  ( البيت من٘)

 .«األصمعي: ىو قدمي أنشدنيو أبو عمرو
= 
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: وادلرءُ ذئٌب عنَد الرَّشا إْف يْلَقها. إىل حيث ذىَب الرماين   أفَّ تقديَر الكالـِ
 وكذلك قوِؿ الشاعر:

ػػػػػػرَعُ  ػػػػػػرَُع بْػػػػػػَن َحػػػػػػاِبٍس يَػػػػػػا أَقػْ  يَػػػػػػا أَقػْ
 

 (ٔ)ُيْصػػػػرَْع َأُخػػػػوَؾ ُتْصػػػػرَعُ  ِإنَّػػػػَك ِإفْ  
 

 .(ٕ)يرى الرماين بأفَّ التقديَر فيو: ِإنََّك ُتْصرَُع ِإْف ُيْصرَْع َأُخوؾ
وقد منع ادلربُد وابُن السراِج التقدمَي يف ىذين البيتُت, واعتالَّ لذلك بالعلة 

 .(ٖ)السابقة
عمَل األداِء قد  وىذاف البيتاف سلالفاف للبيت السابق: وإْف أتاه خليٌل ...؛ ألفَّ 

يتُت, وال جيوُز رفُع ما وقع موقَع اجلواب, إالَّ يف الشّْعِر بظهر يف فعِل الشرط, يف ىذين ال
 .                                                   (ٗ)للضرورة, والقياُس فيها جزـُ اجلواب

لفاِء يف ما وقع موقَع وُنِسب إىل الكوفيُت القوُؿ ّٔذا ادلذىِب _أي: تقدير حذِؼ ا
اجلواب إذا كاف فعُل الشرط ماضًيا, ضلو: )إْف أتيتٍت أتيُتك(_ وشلَّن نسَبو إليهم: أبو 

 , فيكوف مذىُبهم متَّفًقا مع مذىِب ادلربِد, وابِن السراج.(٘)حياف, والسيوطي, واألمشوين
ن تقديِر التقدمي, ويرى الرماين بأفَّ توجيَو الرفع على تقديِر حذِؼ الفاِء أقوى مِ     

                                                                 
= 

, ٜٔ/ٕ, أمايل ابن الشجري ٕ٘ٙ/ٖ, شرح السَتايف ٖٜٔ/ٕوىو من شواىد: األصوؿ 
  .ٖ/ٕ, اخلزانة ٕٔٙٔشرح الكافية الشافية ص 

, وشرح الشواىد ٚٙ/ٖالبيت من الرجز, وىو منسوب جلرير بن عبد اهلل البجلي يف الكتاب  (ٔ)
, ونسب كذلك إىل عمرو بن اخلثاـر البجلي, شاعر جاىلي. ٕٓ/ٛ, واخلزانة ٕٚ/ٗللعيٍت 

 .ٕٗ/ٛ, واخلزانة ٕٚ/ٗ ر: شرح الشواىد للعيٍتينظ
, ٙ٘ٗ, ادلسائل البغداديات ص ٕٜٔ/ٕ, األصوؿ ٓٚ/ٕوىو من شواىد: ادلقتضب 

, ٘ٓٔ/ٗ, شرح الكافية ٛٚ/ٗ, شرح التسهيل ٛ٘ٔ/ٛ, شرح ادلفصل ٜٙٗاإلنصاؼ ص 
  .ٓٙٗ/ٕ, اذلمع ٖٓٗ/ٕ, التصريح ٗٚٛٔاالرتشاؼ ص 

 .ٜٔ٘د. سيف العريفي ص  ينظر: شرح الرماين بتحقيق: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٖ, األصوؿ ٓٚ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٖ)
 .ٕٛ/ٗ, شرح األمشوين ٓٙٗ/ٕ, اذلمع ٖٓٗ/ٕ, التصريح ٛ٘ٔ/ٛينظر: شرح ادلفصل  (ٗ)
 .ٕٙ/ٗ, شرح األمشوين ٓٙٗ/ٕ, اذلمع ٙٚٛٔاالرتشاؼ ص  (٘)
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وعلَُّتو يف ذلك أفَّ تقديَر حذِؼ الفاِء يصحُّ يف مواضَع ال يصحُّ فيها تقديُر التقدمي, 
ُ فيها تقديُر حذؼ الفاِء: قوُؿ الشاعر:   وِمن ادلواضع اليت يتعُتَّ

 َمػػػْن يَػْفَعػػػِل احلََْسػػػَناُت اهللُ َيْشػػػُكرَُىا
 

ػػػػػرّْ ِعْنػػػػػَد اهلِل ِمػػػػػْثاَل   ػػػػػُر بِالشَّ  (ٔ)فِ َوالشَّ
 

ا جاز : »قاؿ الرماين فهذا ضرورٌة على حذِؼ الفاِء, ِمن قولو: فاهلُل يشُكرُىا, وإمنَّ
يف الضرورِة على التشبيو ٔتا ُُيَذُؼ يف الكالـ شلَّا يكوف عليو دليٌل, فدليُلو ىهنا وقوُعو 

 .(ٕ)«موقَع اجلواب؛ ألنَّو يُفَهُم منو: يشكرُىا اهللُ, والتقديُر: فاهللُ يشكرُىا
 ومنها كذلك قوؿ الشاعر:

ػػَز ِشػػْربَػَها  بَػػٍِتْ ثُػَعػػٍل اَل تَػْنَكُعػػوا اْلَعنػْ
 

ػَز ظَػاملُِ    (ٖ)َبٍِتْ ثُػَعٍل َمػْن يَػْنَكػِع اْلَعنػْ
 

 .  (ٗ)«كأنَّو قاؿ: فهو ظاملٌ : »قاؿ الرماين
فهذه ادلواضُع اليت وجب فيها تقديُر حذِؼ الفاِء جعَلْت الرماين يقوّْي ىذا الوجَو 

  .)إْف أتيتٍت آتِْيك(يف 
وبذلك يكوف الرماين يف حكِمو على ىذه ادلسألِة قد وقف موقًفا وسطًا بُت 
سيبويِو, وبُت ادلربِد وابِن السراج, حيث أجاز الوجهُت كما فعل سيبويو, إالَّ أنَّو قوَّى 

                                                           

اهلل عنو, ومل  ( إىل حساف بن ثابت رضيٗٙ/ٖالبيت من البسيط, نسبو سيبويو )الكتاب  (ٔ)
 أجده يف ديوانو.

, وإىل عبد الرمحن بن حساف بن ٕٛٛوُنسب إىل كعب بن مالك رضي اهلل عنو يف ديوانو ص 
, وإىل عبد اهلل بن حساف بن ٔٙ, وشعر عبد الرمحن بن حساف ص ٓٚ/ٕثابت يف ادلقتضب 

 . ٖٓ/ٗثابت يف شرح الشواىد للعيٍت 
, سر ٕٔٛ/ٕ, اخلصائص ٕٙ٘/ٖالسَتايف , شرح ٜ٘ٔ/ٕوالبيت من شواىد: األصوؿ 

 .ٜٗ/ٜ, اخلزانة ٙٚ/ٗ, شرح التسهيل ٕٗٙ/ٔالصناعة 
 .ٜٛٗشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٕ)
 .٘ٙ/ٖالبيت من الطويل, لرجل من بٍت أسد, مل أقف على امسو. ينظر: الكتاب  (ٖ)

  و)ثعل(: حي من طيء, ومعٌت )تنكعوا( أي: ٘تنعوا.
, شرح الكافية الشافية ص ٖٔٚ/ٔ, النكت ٕٙ٘/ٖواىد: شرح السَتايف وىو من ش

  .ٖٔ/ٗ, شرح األمشوين ٕٚٛٔ, االرتشاؼ ص ٕٔٙٔ
 .ٜٛٗشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٗ)



 الباب الرابع: العلل النحوية يف املركبات التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

978 

 الوجَو الذي اقتصَر عليو ادلربُد وابُن السراج, وىو الوجُو ادلتَّفُق على صحتو.
أي إذا كاف فعُل الشرِط -ىناؾ وجٌو ثالٌث ذىب إليو الرضيُّ يف ىذه ادلسألة و 

ضلو: )إْف أتيتٍت آتِْيك(: وىو أفَّ )آتِْيك( ىو اجلواُب,   -ماضًيا, واجلواُب مضارًعا
 وليس على تقديِر حذِؼ الفاء, وال التقدمِي والتأخَت.

لعدـ ظهوِر عمِلها يف فعِل واعتلَّ الرضيُّ ِلما ذىَب إليو بضعِف األداة, وذلك 
 الشرط, لكونِو ماضًيا, شلَّا أدَّى إىل ضعِفها عن العمل يف اجلواب.

ورأى الرضيُّ أفَّ الوجهُت السابقُت اللذين ذكرمها النحاُة فيهما نظر؛ وذلك 
فعند النحاِة الرفُع يف ذلك اجلواِب ألحِد : »الختصاِصهما بالضرورة, قاؿ الرضي

و يف نيِة التقدمِي, وإمَّا لنيِة الفاِء قبل الفعل, وفيو نظٌر؛ ألفَّ ىذين وجهُت: إمَّا لكون
الوجهُت سلتصَّاف بالضرورة, وكالُمنا يف حاؿ السعة, واأَلوىل أْف يُقاؿ: تغيػََّر عمُل )إْف( 
وضُعَفْت يف ىذه الصورة عن جزـِ اجلواِب, حليلولِة ادلاضي بيَنها وبيَنو غَت معموٍؿ فيو, 

 تعمْل يف الشرط مل تعمْل يف اجلزاء, فتكوَف األداُة جازمًة لشيٍء واحٍد, وىو فلمَّا مل
الشرُط تقديرًا, كما ٕتزـُ سائَر اجلوازـِ فعاًل واحًدا, كػ)مْل( و)َلمَّا(, والـِ األمر, و)ال( 

 .(ٔ)«النَّهي
ة, فالرضي يرى بأفَّ )آتِْيك( جواٌب للشَّرِط غَُت معموٍؿ فيو, لضعِف عمِل األدا

 بكوف فعِل الشرِط ماضًيا.
والذي يظهر يل أفَّ ما ذىب إليو الرضي فيو نظٌر؛ وذلك ألفَّ األصَل يف عمل أداِة 
الشرِط أْف تعمَل يف فعِل الشرِط وجواِبو, إالَّ أنَّو تعذَّر عمُلها يف فعل الشرط لكونو 

جلواِب ما مينع من عمِلها ماضًيا, ومل يُػْلَغ عمُلها, بل كاف اجلزـُ مقدَّرًا فيو, وليس يف ا
فيو, فالبقاُء على األصِل َأوىل, إالَّ إذا ظهَر خالفُو, فيجُب تقديِر الكالـِ مراعاًة 

 لؤلصل.   
              

                                                           

 .ٛٓٔ/ٗشرح الكافية  (ٔ)
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  :املبحث التاسع:املبحث التاسع  

 لَكَسِم إذا ُذِكس امُلكَسُم ِبهعلُة وجوِب حرِف فعِل ا

 نص المسألة:
ِم إجراؤىا على احلذؼ, وال جيوُز الذي جيوُز يف األفعاِؿ يف الَقسَ : »قاؿ الرماين

ُل( معٌت الِعَدة, ويف )فعْلُت( معٌت: بو؛ لِئالَّ يُوَىَم يف )أَْفعِ  إظهاُر الفعِل مع ذِكِر ادلقَسمِ 
ا ىو منعقٌد ٔتعٌت القَسِم انعقاًدا الزًما,  ما كاف وقع منك, وليس األمُر على ذلك, وإمنَّ

 ألفعَلنَّ, فالباُء يف موضِع نصٍب بػ)أحِلُف(, إالَّ أفَّ فتقديُر )باهلِل ألفعَلنَّ(: أحلُف باهللِ 
 .(ٔ)«الفعَل زلذوٌؼ ال جيوُز إظهارُه؛ ِلما بيَّنا

 اعتالل الرماني:
ذىب الرماين إىل وجوِب حذِؼ فعِل القَسِم, إذا ذُِكر ادلقَسَم بو, يف ضلو: )باهلِل 

وىم بذكره أّف ادلراد معٌت الوعد لئال يألفعَلنَّ(, وعلُة الرماين لوجوِب حذِؼ الفعِل: 
للمضارع, ألنو مستقبل )أحلف(, ومعٌت ما كاف وقع من قبل وىو ادلاضي )حلفت(, 
فهذا إخبار, وادلراد حقيقة ىو إنشاء القسم مع الفعلُت ادلاضي وادلضارع, فحذفو يُبعد 

 .ىذا اللبس
 المناقشة والموازنة:

قَسِم بو, ٖتدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن حكِم إظه
ُ
اِر فعِل القَسِم مع ِذكِر ادل

قَسُم بو, فال يُقاؿ: أحلُف باهلِل ألفعَلنَّ, 
ُ
وذىب إىل أنَّو جيُب حذُؼ الفعِل إذا ذُِكر ادل

ا يُقاؿ: باهلِل ألفعَلنَّ, واعتلَّ الرماين ِلما ذىب إليو بالعلِة السابقة, ىي لكي ال يقَع  وإمنَّ
 ِلُف(, و)حَلْفُت(, بػ)أَفػَْعُل(, و)فَعْلُت(.اللَّبُس بُت فعِل القَسِم )َأحْ 

وىذا الذي ذىب إليو الرماين من وجوب حذِؼ فعِل القَسِم مطلًقا, سلالٌف ِلما 
, حيث أجازوا ظهوَر فعِل القَسِم مع الباء, فُيقاؿ: أُقِسُم باهلِل, وأحِلُف (ٕ)عليو اجلمهور

                                                           

 . ٙٙٓٔشرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (ٔ)
, ٜٜٔ/ٖ, شرح التسهيل ٕٖ/ٛ, شرح ادلفصل ٖٔٗ/ٔ, األصوؿ ٖٚٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٕ)

 .ٜٖٔ/ٕ, اذلمع ٙٙٚٔ, االرتشاؼ ص ٕ٘٘/ٔشرح اجلمل البن عصفور 
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قَسِم بو, وِمن  باهلِل, واعتضدوا لذلك بالسَّماِع, حيث ورد كثَتًا
ُ
إظهاُر الفعِل مع ذِكِر ادل

 ِّ جه هن من خن ّٰٱذلك قولُو تعاىل: 
 حي جي يه ّٰٱ, وقولُو عزَّ وجلَّ: (ٔ)

 ِّ خي
 , وكذلك قوُؿ الشاعر:(ٕ)

 َفأَْقَسْمُت بِاْلبَػْيِت الَِّذي طَاَؼ َحْوَلوُ 
 

(ٖ)رَِجاٌؿ بَػنَػْوُه ِمْن قُػَريٍش َوُجْرُىمِ  
 

 القَسِم مع الباء. ظهاُر فعلذلك على أنَّو جيوُز إ فدؿَّ 
ـُ, و)ُمْن(, (ٗ)ومنعوا ظهوَر الفعِل مع باقي حروِؼ القَسمِ  , وىي الواُو, والتاُء, والالَّ

 فال يُقاؿ: أُقِسُم واهلِل, وال: أُقِسُم تاهلِل.
 :(٘)واعتلَّ اجلمهوُر الختصاِص الباِء ّتواِز ظهوِر الفعِل معها بعلَّتُت

ا األصلُ   يف التَّعِدية. إحدامها: أَّنَّ
 واألخرى: أفَّ الباَء معناىا اإللصاُؽ, وادلراُد إيصاُؿ معٌت احللِف إىل احمللوؼ.

َـّ الباِب, وما سواىا من  وذىب اجلمهوُر إىل أفَّ ذلك ِمن خصائص الباء, لكوَِّنا أ
 .(ٙ)حروؼ القَسِم فرٌع عنها

على الظاىر, ضلو:  وِمن خصائص الباِء أيًضا أَّنا تدخُل على الضمَت, كما تدخلُ 
, أي أقسمُت ِبك, وال جيوُز ذلك يف باقي حروؼ القسم  .(ٚ)ِبَك أَلُْنَصَرفَّ يا َربُّ

                                                           

 .ٖ٘سورة النور اآلية  (ٔ)
 .ٙ٘سورة التوبة اآلية  (ٕ)
, شرح ادلعلقات ٘ٓٔالبيت من الطويل, لزىَت بن أيب سلمى يف معلقتو. ينظر: ديوانو ص  (ٖ)

 . ٘ٚالسبع للزوزين ص 
 .ٖٖ/ٛد ىذا الشاىد يف شرح ادلفصل البن يعيش وور 

, ٜٜٔ/ٖ, شرح التسهيل ٕٖ/ٛ, شرح ادلفصل ٖٔٗ/ٔ, األصوؿ ٖٚٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (ٗ)
 .ٜٖٔ/ٕ, اذلمع ٙٙٚٔ, االرتشاؼ ص ٔ٘٘/ٔشرح اجلمل البن عصفور 

, اذلمع ٔ٘٘/ٔ, شرح اجلمل البن عصفور ٖٖ/ٛ, شرح ادلفصل ٖٚٔ/ٕينظر: ادلقتضب  (٘)
ٕ/ٖٜٔ. 

 ادلراجع السابقة. (ٙ)
, ٔ٘٘/ٔ, شرح اجلمل البن عصفور ٜٜٔ/ٖ, شرح التسهيل ٖٖ/ٛينظر: شرح ادلفصل  (ٚ)

= 
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ا ُتستعَمُل يف القَسِم االستعطايف, ضلو: باهلِل  وشلَّا اختصَّت بو الباُء كذلك أَّنَّ
ـَ زيٌد, أي: أسأُلك باهلِل ُمستحِلًفا  .(ٔ)أخربين, وباهلِل ىل قا

إىل أنَّو جيوُز إظهاُر الفعِل مع الواو, فيقاؿ: أُقِسُم واهلِل  (ٕ)يسافوذىب ابُن ك
وال ُيفظُو : »ألقوَمنَّ, وىو خالُؼ مذىِب اجلمهور, واعًتض عليو ابُن عصفوٍر بقولو

أحٌد من البصريُت, فإْف جاء شيٌء ِمن ذلك فينبغي أْف يُتَأوََّؿ على أْف يكوَف )أُقِسُم(  
 . (ٖ)«ى بعد ذلك بالَقَسِم, وال جُيَعُل )واهلل( متعلًّْقا بالقَسمكالًما تامِّا, مث أتَ 

ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتالالٍت يظهر يل أفَّ الصواَب  مناقشةوبعد 
فيها ىو ما ذىب إليو اجلمهوُر, وىو أنَّو جيوُز إظهاُر فعِل القَسِم مع الباِء وحَدىا, دوَف 

لعلَّتُت السَّابقتُت اللََّتُِت اعتل ّٔما اجلمهور, خالفًا للرماين باقي حروِؼ القَسم, وذلك ل
الذي منع ظهوِر الفعِل مطلًقا, وكذلك خالفًا البِن كيساف الذي أجاز ظهوَر الفعِل مع 

 الواو. 
 

        

 
  
  

                                                                 
= 

 .ٜٖٔ/ٕاذلمع 
 .ٜٖٔ/ٕ, اذلمع ٜٜٔ/ٖينظر: شرح التسهيل  (ٔ)
 .ٖٜٖ/ٕ, اذلمع ٙٙٚٔ, االرتشاؼ ص ٕ٘٘/ٔينظر رأيو يف: شرح اجلمل البن عصفور  (ٕ)
 .ٕ٘٘/ٔشرح اجلمل  (ٖ)
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 لثالفصل الثا

 العلل اليحىية يف اإلضنار

 مباحث: سبعةوفيه 

 في )أأنَت عبُداهلل كلمتو(.  تقديرعلة عدم ال المبحث األول:
 علة جواز النصب واإلضمار في )أزيًدا أخاه تضربو(. المبحث الثاني:
 علة وجوب إضمار الفعل وجوازه في التحذير. المبحث الثالث:
ما جرى مجرى المصدر في وجوب إضمار العامل في علة المبحث الرابع:

 الدعاء.
 إلضمار في البيت:لعلة ترجيح الرفع  المبحث الخامس:

مممممرُم اْلَعَصممممماِفيرِ   ال بَْأَس بِاْلَقْوِم ِمْن طُوٍل َوِمْن ِعَظمٍ  َْ  ِجْسمممممُم اْلِب َممممماِل َوْأ
 

َم في )نِعْ  التمييزإذا ذكر  الفاعلإضمار امتناع علة  المبحث السادس:
 وبِْئَس(.

بعد  المضمرة )أْن( اعتبار الناصب للفعل المضارععلة المبحث السابع: 
 .(َتى)و الجر الم
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  :املبحث األول:املبحث األول  

 (؟كلنَتهيف )أأىَت عبُداهلل  تقديزعلة عدو ال

 نص المسألة:
وتقوؿ: )أأنَت عبُد اهلِل ضربَتو؟( فالوجُو الرفُع يف ىذا عند »قاؿ الرماين: 

, فقاؿ: الوجُو النَّصُب؛ ألفَّ )أنت( لو سبٌب مرفوٌع (2)و األخفشُ , وخالفَ (1)سيبويو
)عبد اهلل(, كأنَّك قلت:  بالفعل, فينبغي أْف يكوَف مفسّْرًا لفعٍل يرفُع )أنت(, ويقُع على 

أنَت عبَد اهلِل ضربَتو, وسيبويِو يرفُع )عبَد اهلِل( ويعتلُّ يف ذلك بأنَّو وقَع موقًعا  أضرْبت
 َأوىل, وىو موقُعو بعد )أنت(. ليس بالفعل

ا يطلُب الفعَل  والذي عندي أفَّ الصَّواَب ما ذكره سيبويو؛ ألفَّ حرَؼ االستفهاـِ إَّنَّ
ِلما فيو من الفائدة, وليس يطلُب الفعَل ِمن أجِل أفَّ معناه فيو, كما يطلُب حرُؼ 

لك: )أزيٌد أخوؾ(, كما ال اجلزاء, ألنَّو لو كاف كذلك مل جُيْز أْف يبدَأ بعده االسُم يف قو 
ا يدخُل حرُؼ االستفهاـِ على صيغِة اخلرِب فينقُلو إىل  يُبتَدُأ بعد )إْف( يف اجلزاء, وإَّنَّ
االستخباِر, فالتقديُر: )أنَت عبُد اهلل ضربَتو(, والفائدُة يف اجلملِة اليت ىي )عبُد اهلِل 

ا  ضربتو(, فهي خرُب )أنت(, فإذا دخلو ألُف االستفهاـ, وىو يطلُب ما فيو الفائدة, فإَّنَّ
يطلُب اجلملَة اليت ىي )عبُد اهلل ضربَتو( وال يطلُب الفعَل؛ ألنَّو قد حصل مطلوبُو الذي 
ىو الفائدُة يف اجلملة, فالقياُس على األصوِؿ الصحيحِة مذىُب سيبويِو, ال 

 .(3)«األخفش
 اعترل الرماني:

اهلل ضربَتو؟( ىو مذىُب سيبويو, وىو رفُع يرى الرماين أفَّ الصواَب يف )أأنَت عبُد 
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)عبد اهلل( على االبتداء, ال كما ذىب األخفُش, الذي يرى بالنصِب فيو, لعلة إضماِر 
 فعٍل قبَلو, يفسّْرُه الفعُل ادلذكوُر ادلتأخّْر, وىو ما ُيسمَّى باالشتغاؿ. 

بعد  واعتل الرماين لتصويب مذىِب سيبويو بعدـ احلاجِة إىل إضماِر فعلٍ 
ـَ يطلُب الفائدَة ِمن مجلِة )عبد اهلل تضربو(؛ لكوِِنا خرَب  االستفهاـ؛ وذلك ألفَّ االستفها

 )أنت(, وال يطلُبها من الفعل.
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين ىنا عن مسألٍة من مسائل اإلضماِر يف باب االشتغاؿ, واالشتغاُؿ 
َتِه أو ُمًلِبِسو, ولو تفرَّغ العامُل لذلك ىو أْف يسبَق اسٌم عامًًل مشتغًًل عنو بضم

, فياالسِم لَ  لًلسم عند نصبو عامٌل يفسّْرُه العامُل ادلتأخُّْر  قدَّرنصَبو لفظًا أو زلًلِّ
 .(1)ادلذكوُر, حنو: زيًدا أكرمُتو, وزيًدا أكرمُت أخاه

وإذا صحَّ االشتغاُؿ فيجب نصُب االسِم السابِق إذا تًل ما خيتصُّ بالفعل,  
كأدواِت الشرط, حنو: إْف زيًدا لقيَتو فأكرِْمو, وأدواِت التحضيض, حنو: ىًلَّ زيًدا 

 .(2)أكرمَتو, وأدواِت االستفهاـِ غَِت اذلمزة, حنو: ىل زيًدا رأيَتو
أمَّا اذلمزُة, فًل جيب نصُب االسِم بعدىا على االشتغاؿ, وإَّنا يًتجَّح, حنو: أزيًدا 

النصِب ىي أفَّ اذلمزَة غََت سلتصٍَّة بالفعل, كباقي أخواِِتا,  ضربَتو, والعلة يف عدـ وجوبِ 
ـَ, وأزيٌد أخوؾ  . (3)بل جيوز أْف تدخَل على االسم, حنو: أزيٌد قا

َـّ الباب, وىم يتوسَّعوف يف  والعلُة يف عدـ وجوِب دخوذِلا على األفعاؿ ىي كوُِنا أ
 .  (4)أمهات األبواب مامل يتوسَّعوا يف غَتىا
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لرماين يف ىذه ادلسألِة عن االسم ادلشتَغِل عنو إذا حاؿ بينو وبُت وحديث ا
االستفهاـِ اسٌم آخر, حنو: )أأنَت عبُد اهلِل تضربُو؟(, وىي مسألٌة خًلفيٌة, تناوؿ الرماين 
فيها اخلًلَؼ بُت سيبويو واألخفش, حيث ذكر مذىَب ُكلٍّ منهما, وكذلك اعتًلَلو ِلما 

 اين أحد ادلذىبُت, واعتلَّ  كذلك لتصويبو.      ذىب إليو, مث صوََّب الرم
ادلسألِة ىو أفَّ )أنت( مبتدأٌ, ومجلَة  هفذكر الرماين أفَّ ادلختاَر عند سيبويو يف ىذ

)عبُد اهلل( مرفوٌع على االبتداء, وىو َأوىل من نصبو على  )عبُد اهلل تضربُو(, خربُه, فػ
أفَّ )عبَد اهلل( وقع موقًعا ال يَغِلُب عليو االشتغاؿ, واعتلَّ سيبويو ِلما ذىب إليو, ب

الفعل, وىو وقوُعو بعد الضمَت )أنت(, وال اعتباَر حلكم االستفهاـ؛ لكونِو ِحيل بينو 
 وبُت )عبد اهلل( بالضمَت.

وتقوُؿ: أأنَت زيٌد تضربُو, ذُبريو ىهنا رلرى: أنا زيٌد ضربُتو؛ ألفَّ »قاؿ سيبويو: 
, وال )أنت( مث ابتدأَت, ىذا ولالذي يلي حرَؼ االستفهاـِ  يس قبَلو حرُؼ استفهاـٍ

 .(1)«ىو بالفعِل وتقدمِيو أَوىل شيءٌ 
مث ذكر الرماين مذىَب األخفش يف ىذه ادلسألِة وىو أفَّ اأَلوىل ىو نصُب )عبد 
اهلل( على االشتغاؿ يف: )أأنَت عبَد اهلل ضربَتو؟(, واعتلَّ لذلك بوجوِد االستفهاـِ يف 

ًلـ, والفعِل يف آخره, فػ)أنت( فاعٌل لفعٍل مقدٍَّر, و)عبد اهلل( مفعولُو, أوَِّؿ الك
والتقدير: أضربَت أنت عبَد اهلل ضربَتو؟, فاألخفُش يقيُسو على )أزيًدا ضربَتو؟(, فيجعُل 

 النصَب فيو َأوىل.
لذلك وذىب الرماين إىل أفَّ الصواَب يف ىذه ادلسألِة ىو مذىُب سيبويو, واعتلَّ 

فعٍل بعد االستفهاـ؛ وذلك ألفَّ مهزَة االستفهاـِ ليست شلَّا  تقديراحلاجِة إىل بعدـ 
ـَ كما  ا تطلب الفعَل باحلمل على )إْف( الشرطية؛ ألفَّ االستفها تطلب الفعَل بذاِِتا, وإَّنَّ
يكوف عن الفعِل كذلك يكوف عن االسم, فتقوؿ: أزيٌد أخوؾ؟ وأزيٌد قاـ؟ إالَّ أنَّو إذا  

ادلبتدِأ فعًًل اُختَت حينئٍذ يف االسم الرفُع بإضمار فعٍل, وأمَّا إذا كاف غََت فعٍل كاف خرُب 
هلل فًل جيوز فيو إالَّ الرفُع باالبتداء, حنو: أزيٌد أخوؾ؟ واخلرب يف قولك: أأنت عبُد ا

ا ىو اجلملة اال ـُ يطلب الفائدَة من ىذه اجلملة, ضربَتو؟ إَّنَّ مسية ال الفعل, واالستفها
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 ا اخلرب, وال يطلُبها من الفعل, فًل حاجَة لتقدير الفعل.لكوِن
وىذه العلُة اليت اعتل ّٔا الرماين ىي شرٌح العتًلِؿ سيبويو السابق, فالذي أبطل 
اختياَر النصِب مع االستفهاـ ىو الفصُل بينو وبُت االسِم باسٍم آخر, قاؿ السَتايف: 

بُت حرِؼ االستفهاـ وبُت االسِم الذي  اعلْم أفَّ سيبويو وَمن ذىب مذىَبو: إذا حاؿ»
وقع الفعُل على ضمَتِه باسٍم آخر, ومل يكن ِمن سببو, ُجِعل ذلك االسُم احلائُل بينهما 
سُلرًِجا لًلسِم الذي بعده عن حكِم االستفهاـ الذي من أجِلو أف خُيتاَر النصُب فيو 

عبُد اهلل ضربَتو؟(؛ ألفَّ  بإضمار فعٍل, فلم جيز النصُب يف )عبد اهلل( إذا قلت: )أأنت
)عبد اهلل( مل يِل حرَؼ االستفهاـ كما ولَِيو يف قولك: أعبَد اهلل ضربَتو؟, وحاؿ )أنت( 
بُت ألِف االستفهاـ وبُت )عبد اهلل(, فصار )عبد اهلل( كأنَّو مبتدٌأ ليس قبَلو حرُؼ 

 .(1)«استفهاـ
, (2)وافٌق للجمهوروىذا الذي ذىب إليو الرماين من اختيار مذىب سيبويو, م
 حيث اختار اجلمهوُر ما ذىب إليو سيبويو, معتًلِّ لذلك بعلة سيبويو.

...فسيبويو خيتار فيو الرفَع, ويشبػُّْهو بػ)زيٌد ضربُتو(, واألخفُش »قاؿ ابُن عصفور: 
خيتار فيو النصَب, وجُيريو رلرى: )زيًدا ضربُتو(, وىذا الذي ذىب إليو أبو احلسن ليس 

ـَ ال تتقدَُّمو أداٌة تشبو اجلزاَء, كما كاف   بشيٍء؛ ألفَّ  القياَس يرُِد عليو؛ ألفَّ االستفها
 .(3)«كذلك يف: )أزيًدا ضربَتو(, فًل مسوَّْغ إًذا الختياِر الفعل

؛ بناًء على أفَّ الفعَل الذي ال يصلح للعمِل »وقاؿ الرضي:  ونظُر سيبويِو أدؽُّ
 .(4)«, ما كاف عند مندوحةٍ بنفِسو, ال ُُيَمل على تفسَتِه للعامل

وأطاؿ أبو حياف الكًلـَ يف ىذه ادلسألة, حيث نقل أقواَؿ عدٍد من حناِة ادلغرب, 
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, قاؿ أبو حياف: وقد خطَّأ معظُم (1)وسأذكر ما قالو بشيٍء من التلخيص, والتصرؼ
 (2)ُن والدٍ النحويُت األخفَش يف اختياره النصَب على الرفع, واختلفوا يف الردّْ عليو: أمَّا اب

فَتى بأفَّ االشتغاؿ ال يكوف بالنظر إىل امسُت أصًًل, وأفَّ سيبويو ال جييز ما قالو 
األخفش, وذلك أفَّ الفعَل ادلشتِغَل ال بُدَّ أف يكوف خربًا عن االسم, فإذا قلت: أزيًدا 

ولو ضربَتو؟ فػ )ضربَتو( خرٌب, وقد كاف خربًا لو قبل االشتغاؿ حُت قلت: زيٌد ضربَتو, 
قلت: أأنت عبُد اهلل ضربَتو؟ مل يكن )ضربتو( خربًا عن )أنت(, وإَّنا يكوف خربُه 
اجلملُة, فخرج عن االشتغاؿ, وال يُعًَتض على ىذا بقولك: أزيٌد أنت ضاربُو؟ فيقاؿ 
فيها: ىذا جائٌز, وليس خربًا عن )زيد(, بل )أنت( وما بَعده ىو اخلرب, وقد أمجعوا على 

)أنت( مع )ضارب( دبنزلة )ضرب(؛ ألنَّو ال يصحُّ لو عمٌل إال  جواز النصِب؛ ألفَّ 
 معتمًدا, وإذا كاف كذلك فًل فاصَل حينئٍذ.

مفسٍّرًا « ضربَتو»فاعتلَّ المتناِع ما أجازه األخفُش بأنَّو يصَت  (3)وأمَّا ابُن مضاء
ال يقوى ىذه لعامٍل يطلب معمولُت ملفوظًا ّٔما, ومها: )عبد اهلل(, و)أنت(, والتفسَُت 

 القوَة.
واعًتض ابُن خروؼ على ىذا القوِؿ بأفَّ التفسََت أبًدا كذلك؛ أال ترى أنك إذا 

ُر لو فعًًل, يعمل يف فاعٍل ويف ادلفعوِؿ ادلنطوِؽ بو.  قلت: أعبَد اهلل ضربَتو؟ فتقدّْ
الواحد  وُردَّ ىذا االعًتاُض بأفَّ ادلعمولُت ىنا منطوٌؽ ّٔما, وىناؾ مل يُلفْظ بادلعموؿِ 

إال حُت لفظت بالعامل, ومل يكونا ملفوظًا ّٔما حىت يفتقرا إىل ما يفسُّْر عامَلهما, 
 فليس ىذا مثل ذلك.

فاعتلَّ المتناع ذلك من أجل أنَّك إذا قلت: أعبُد اهلِل  (4)أمَّا أبو بكر بن طاىر
ا -ضرب أخوه زيًدا؟ برفع )عبد اهلل( بفعٍل مضَمٍر يفسّْره ما بعده ذلك بطريق  فإَّنَّ

احلمل للفاعل على ادلفعوؿ, وإالَّ فلم يكن من حقّْو أْف يفسَّْره؛ إذ ال يصحُّ لو أْف يعمَل 
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فيو, فإذا فسَّرنا بو على ذلك كاف على طرٍؼ من الضعف, فًل يتعدَّى بو أكثَر من 
ذلك, فإذا رفعت )أنت( بفعٍل مضمٍر يفسّْره الفعُل ادلتصُل بسبِبو وىو التاء, فقد 

وَّزَت بو األمَر ادلتوسََّع فيو بأْف فسَّرَت بو فعًًل يعمل فيو مع بُعِده منو, ووقوِع الفصل ذب
 بينهما, وىم إَّنا تسازلوا يف ذلك حُت االتصاؿ.

وىذا أيًضا يقرُب أف يكوف مانًعا يف ادلسألة من النصب, »قاؿ أبو علي الشلوبُت: 
 مينع سيبويو من ذلك إالَّ ما داـ )أنت( وأْف يكوَف سيبويو منَعو ذلذا, وُيتمل أنَّو مل

يتعرض ذلذا, مبتدأً, وأنَّو إَّنا ذكَر الوجَو يف ادلسألِة اليت وقعت فيها )أنت( مبتدأً, ومل 
كاف فيها الفصُل بادلبتدأ بُت اذلمزة اليت تطلب الفعَل وبُت الكًلـ صار   وكأنَّو قاؿ: َلما

 .(1)«كأنَّو ال مهزَة استفهاـِ فيو
وقاؿ قوـٌ: ال خًلَؼ بُت سيبويو واألخفش, بل مها مقصداف, إْف »ألُبَّذي: وقاؿ ا

أُدخلت اذلمزُة على )أنت زيٌد ضربَتو(, حاَؿ رفِع )زيد(, اُختَت الرفُع يف )زيد(, و)أنت( 
مبتدأٌ, وإْف أدخلتها حاؿ نصِب )زيًدا( فينبغي أف يكوف )أنت( مرفوًعا بإضمار فعٍل 

 .(2)«)زيد( ػُر الناصُب ليفسّْرُه الفعُل ادلضمَ 
يف احلقيقِة ال خًلَؼ بينهما, وإَّنا منع سيبويو من الذي ذىب »وقاؿ الشلوبُت: 

إليو األخفُش ما دامت )أنت( مبتدأً, وكذلك كاف يقوؿ األخفُش لو سئل عنو, فأمَّا 
ك إذا جعلَت )أنت( فاعًًل بالفعل الذي يفسّْره )ضربتو( ادلتصُل بسبَبيو فًل يُنكر ذل

سيبويو, وال مينُع منو, وَمن خطَّأ األخفَش على خطٍأ, والصحيح أفَّ األخفَش غَُت 
معارٍض لػسيبويو, وكًلُمهما واحٌد من غَت خًلٍؼ بينهما, وإَّنا ىو كادلتمّْم ال ادلعًتض, 

تطلب الفعَل اختيارًا على أصلها, وكأف  -أعٍت يف: أأنت عبُد اهلل ضربتو- واذلمزُة ىنا
ض ىذه ادلسألَة على الوجو األضعف؛ لئًلَّ يُتوىََّم أفَّ أدواِت االستفهاـ ال سيبويو فر 

ـَ إالَّ مسائُل  جيوز أْف ُُيَمَل ما بعدىا إالَّ على فعل, من حيث إنَّو مل يُذكر فيما تقدَّ
زلمولٌة على الفعِل فيما ذكر منها بعد أداٍة تطلب الفعَل اختيارًا؛ فكأنَّو ىنا كادلنِكت, 

أفَّ اذلمزَة إذا ُفصِلْت بينها وبُت االسم ادلشتَغِل عنو دببتدٍأ مل تقَو أْف تطلَب فعًًل  ولَتي
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يعمل يف ادلشتَغِل عنو من حيث الفصل, ولُِيعلَم أفَّ ىذا جائٌز ِمن كًلمهم وجيد, فإذا  
على الوجو األضعف_ ال جيوز يف )عبد  أعٍت على جعل )أنت( مبتدأ-كاف على ىذا 

الرفُع على الوجو األضعف كما قاؿ؛ ألفَّ اذلمزَة قد جعلها ىنا كالعدـ من اهلل( إالَّ 
فًل ُُيمُل )عبد اهلل( على فعٍل على االختيار  -حيث إِنا مل تدخل على )عبد اهلل(

ا مل تِلِو, واألخفُش اختار ادلختاَر يف ىذه ادلسألة الذي ىو الوجوُ  ادلعتاِد يف اذلمزة؛ ألِنَّ
و ىنا سيبويو, ومل يذكره, وىو أْف يكوَف )أنت( فاعًًل بفعٍل يفسّْرُه األحسُن الذي أمهل

الفعُل األخَت, ويكوُف )عبد اهلل( منصوبًا على ادلفعولية بالفعل الرافِع لػ)أنت( على 
الفاعلية, وإذا كاف فاعًًل بفعٍل مضَمٍر ال جيوز يف )عبد اهلل( إالَّ النصب؛ ألنَّو مفعوٌؿ, 

قاؿ: النصُب يف عبد اهلل أجوُد, يعٍت أفَّ الرفَع جائٌز, فاجلواب: أفَّ فإْف قلت: األخفُش 
األخفَش إَّنا أراد أف يقوؿ: إفَّ الوجَو ادلؤدَّْي لنصب )عبد اهلل( على اللزوـِ أجوُد من 

 .(1)«الوجو ادلؤدّْي لرفِعو على االختيار
ُت سيبويو فأبو علي الشلوبُت كما نقل عنو أبو حياف ال يرى بوجود اخلًلِؼ ب

كادلتمِّْم لسيبويو, وليس معًتًضا عليو كما يرى    -كما قاؿ-واألخفش, وإَّنا األخفش 
أكثُر النحويُت, ويف نظري أفَّ اجلواَب الذي ذكَره الشلوبُت عن مراِد األخفِش ىو الذي 
ُفِهم منو اخلًلُؼ عند السابقُت, وىو جْعُل الوجِو ادلؤدّْي لإلضماِر َأوىل من الوجِو 

 دلؤدّْي للرفع, وىذا ىو منشأُ اخلًلِؼ بُت سيبويو واألخفش.ا
واستثٌت اجلمهوُر من ىذه ادلسألة الفصَل بُت االستفهاـِ واالسِم بالظرؼ, أو اجلارّْ 
ـَ يبقى على  وآّرور, حنو: أكلَّ يوـٍ زيًدا تضربُو, وأيف الداِر زيًدا ضربَتو, فإفَّ االستفها

النصِب, والعلُة يف عدـ اعتباِر الفصِل بالظرؼ واجلارّْ  األصل يف حكِمو وىو اختيارُ 
 .   (2)وآّرور ىو االتساُع فيهما؛ حيث جعلوا الفصَل ّٔما َكًل فصلٍ 

ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتًلالٍت يظهر يل أفَّ الراجَح فيها  مناقشةوبعد 
أفَّ )أنت( مبتدأٌ, ومجلَة )عبُد  ىو ما ذىب إليو سيبويو, واختاره الرماين واجلمهور, وىو
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اهلل تضربُو(, خربُه, فػ)عبد اهلل( مرفوٌع على االبتداء, وىو َأوىل ِمن نصِبو على إضماِر 
 الفعل, وذلك للعلل السابقة. 
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  :ٌاملبحث الثاىٌ:املبحث الثاى  

 (علُة جىاِس اليَّصِب واإلضناِر يف )أسيّدا أخاه تضزبه؟

 نص المسألة:
 (1)يف جواِز )أزيًدا أخاه تضربو؟( بالنصِب, فأجازه سيبويو واختلفوا»قاؿ الرماين: 

؛ ِلما يلزـُ منو تفسَُت (3)على )زيًدا ضربُتو(, وأباه بعُض النحويُت ادلتقدّْمُت (2)واألخفش
ا يُنَصُب األُخ أوَّاًل  التفسَِت بتفسٍَت, وذلك تعسٌُّف وتعقيٌد ال جيوُز يف الكًلـ, إذ كاف إَّنَّ

)تضربو( وىو فعٌل مثلو, كأنَّك قلت: )أزيًدا تضرُب أخاه تضربُو؟( مث يُفسُّْر بفعٍل يفسّْرُه 
ىذا الفعُل الواقُع على األِخ فعًًل آخَر يقع على زيد, كأنَّك قلت: )أأىْنَت زيًدا تضرُب 
أخاه تضربُو؟(, ففرُّوا من تفسَِت التفسَِت على ىذا التعقيد, وردَّ عليهم األخفُش ذلك 

 .(4)«الظاىَر قد صار مفسّْرًا ذلما, ويُفَهُم منو معنامها, فجاز ذلذه العلة بأفَّ الفعلَ 
 اعترل الرماني:

يرى الرماين صحِة مذىِب سيبويِو واألخفِش القائِل جبواِز النصِب يف )أزيًدا أخاه 
تضربُو؟( على االشتغاؿ, قياًسا على )زيًدا ضربُتو(, واعتلَّ لذلك باعتًلِؿ األخفش وىو 

الفعَل ادلتأخَّْر ادلذكوَر )تضربُو( فسَّر فعلُت: فعٌل نصَب )أخاه(, وفعٌل نصَب )زيًدا(, أفَّ 
حيث ُفِهم منو معنامها, والتقديُر: )أأىْنَت زيًدا تضرُب أخاه تضربُو(, فجاز النصُب 

 على إضماِر ىذين الفعلُت ذلذه العلة.
النحويُت ادلتقدّْمُت على النَّصب ورأى الرماين أفَّ ىذه العلَة تُردُّ على اعًتاض بعِض 

 على االشتغاؿ لعلِة التعسُِّف والتعقيد؛ لكوف ادلفسَِّر ال يكوُف مفسّْرًا.
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين ىنا عن مسألٍة أخرى من مسائِل باب االشتغاؿ, وىي تفسَُت عامِل 
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كاف من سبِبو, وكاف ادلشغوُؿ   االسِم ادلشغوِؿ عنو العامُل الظاىُر عامًًل فيما قبَلو, إف
مسَنًدا إىل غَت ضمَتمها, حنو: )أزيًدا أخاه تضربُو؟( ونقَل اخلًلَؼ يف ىذه ادلسألة, 
حيث ذكر أفَّ مذىَب سيبويِو واألخفش ىو جواُز النصِب يف )أزيًدا أخاه تضربُو؟( على 

لقدماِء على االشتغاؿ, قياًسا على )زيًدا ضربُتو(, يف حُت اعًتض بعُض النحويُت ا
جواِز النصِب على االشتغاؿ, حيث ذىبوا إىل أنَّو ال جيوز يف )زيد( إالَّ الرفُع على 
االبتداء, واعتلُّوا دلنع النصِب بالتعسُّف والتعقيد, وذلك لكوِف النصِب على االشتغاِؿ 

الظاىر وىو  يلـز منو أْف يكوَف ادلفسَُّر مفسّْرًا, أي يكوف الفعُل ادلضَمُر ادلفسَّر بالفعلِ 
)تضرُب أخاه تضربُو( مفسّْرًا للفعِل ادلضَمِر العامِل يف )زيد(, وتقديرُه: )أىْنَت زيًدا(, 

 وتفسَُت التفسَِت بالتفسَِت تعسٌُّف وتعقيد.  
مث نقل الرماين كذلك ردَّ األخفش على ىذا االعًتاِض بأفَّ الفعَل ادلتأخَر ادلذكوَر 

رين, وُفِهم منو معنامها, فجاز النصُب على إضمار ىذين )تضربُو( فسََّر الفعلُت ادلضمَ 
 الفعلُت ذلذه العلة.

ويُفَهم من عرض الرماين ذلذا اخلًلِؼ واجلواِب عن اعًتاِض ادلانعُت جبواِب 
األخفش موافقَتو دلذىب سيبويو واألخفش, واختار ىذا ادلذىَب ُكلّّ ِمن السَتايف, وابِن 

 .(1)مالك
وكذلك نقِلو لردّْ الرماين العًتاض بعِض النحويُت ادلتقدمُت, إالَّ أفَّ يف نقِل 

عن نقِل السَتايف, حيث ذكر السَتايف أفَّ اعًتاَض ادلانعُت للنصب  اً األخفش اختًلف
على اإلضماِر ىو أفَّ كوَف الناصِب لػ)زيد(, و)األخ( يف )أزيًدا أخاه تضربُو؟( ال خيلو 

 من أحِد أمرين:
لناصُب ذلما فعًًل واحًدا, وىذا ال يستقيم؛ ألفَّ زيًدا ليس أحدمها: أْف يكوَف ا

ا ادلضروُب أخوه, وال جيوز أْف ُيضَمَر لػ)زيد( الضرُب, كما  دبضروب, إَّنَّ
 ُيضَمُر لألخ.

واألمر اآلخر: أْف يكوَف )زيد( وأخوه منصوَبُت بفعلُت سلتلفُت, فكيف يصَت 
 )تضربُو( تفسَتًا لفعلُت سلتلفُت؟
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, مث نقل جواَب األخفش عن (1)لو السَتايف عن اعًتاض ادلانعُتىذا ما نق
ففي ذلك جواباف: أحُدمها: أفَّ »اعًتاضهم على تفسَِت )تضربو( لفعلُت سلتلفُت, فقاؿ: 

ىذا الفعَل الواقَع بضمَِت )األخ( قد دؿَّ على الفعل الذي نصَب )األخ(, فإذا دؿَّ عليو 
ِلم صار تفسَتًا للفعل الذي نصب )زيًدا(؛ ألفَّ ما صار كالظاىر, وُعِلم ما ىو, فإذا عُ 

ُعِلم فهو كالظاىر, وتقدير ىذا: أنَّا إذا قلنا: )أزيًدا أخاه تضربُو؟( نصبنا )زيًدا( 
بػ)البست(, ونصبنا )األخ( بػ)تضرب(, فكأنَّا قلنا: أالبْسَت زيًدا تضرُب أخاه تضربُو؟ 

( دؿَّ على )تضرب( الذي نصب )األخ(, فػ)تضربو( الثاين الذي وقع على ضمَت )األخ
ودؿَّ )تضرب( الذي نصب )األخ( على )البست( الذي نصب )زيًدا(, وىذا قوُؿ 

 .(2)«األخفش
بُت القولُت ادلنسوبُت لألخفش, فالرماين نسب لو القوَؿ بأفَّ الفعَل  اً وأِجُد فرق

دلتأخَّْر ادلذكوَر فسَّر أحَد )تضربو( فسَّر الفعلُت, والسَتايف نسب لو القوَؿ بأفَّ الفعَل ا
الفعلُت, وىذا الفعُل ادلفسَُّر فسَّر الفعَل اآلخر, وىو األمُر الذي اعًتض عليو ادلانعوف, 

 ووصفوه بالتعسُِّف والتعقيد.
ووافق السَتايف يف نسبة ىذا اجلواب إىل األخفش: ابُن خروؼ, ولكن دوف القطِع 

 .    (3)«الردُّ قيل: ىو لألخفشوىذا »بصحة ىذه النسبة, قاؿ ابن خروؼ: 
مث ذكر السَتايف اجلواَب الثاين وىو أفَّ الفعَل الواحَد قد يدؿُّ يف حاٍؿ على نظَته 
يف اللَّفظ, حنو: أزيًدا ضربَتو؟ فتقديرُه: أضربَت زيًدا ضربَتو؟ ويدؿُّ يف حاٍؿ أخرى على 

يًدا ضربَت أخاه؟ فإذا قلت: غَِت نظَته, حنو: أزيًدا ضربَت أخاه, فتقديرُه: أالبْسَت ز 
أزيًدا أخاه تضربُو؟ دؿَّ )تضربُو( على فعلُت: فعٌل ينصُب )األخ(, وفعٌل ينصُب )زيًدا(, 
فيدؿُّ الضرُب على مًلبسٍة وضرٍب يف حاٍؿ واحدة, كما دؿَّ على ادلًلبسِة والضرِب يف 

 .    (4)حالُت سلتلفُت
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و ألحٍد, ىو اجلواُب الذي نقلو الرماين وىذا اجلواُب الذي ذكره السَتايف ومل ينسبْ 
عن األخفش, ولعلَّ نقل الرماين العًتاِض ادلانعُت وجواِب األخفش عنو أدؽُّ يف نظري 
من نقِل السَتايف؛ وذلك ألفَّ اجلواب الذي نسبو السَتايف لألخفش ال ُيلُّ اإلشكاَؿ يف 

ادلفسَِّر ال يفسُّْر, خبًلؼ  ادلسألة, بل ىو األمُر الذي اعًتض عليو ادلانعوف, وىو كوفُ 
اجلواب الذي نسبو الرماين لألخفش فهو أجوُد يف الردّْ على اعًتاض ادلانعُت, وىو 

 اجلواُب اآلخُر الذي ذكره السَتايف دوف عزو.
واعتلَّ ابُن مالك جلواز مذىِب سيبويو واألخفش باجلواب الذي نقَلو السَتايف عن 

اه تضربُو, أو يضربُو عمرو, فيُنصُب )األخ( بفعٍل تقوؿ: أزيًدا أخ»األخفش, فقاؿ: 
مضَمٍر مفسٍَّر بػ)تضربو(, وتنصُب )زيًدا( بفعٍل آخَر مفسَّرًا بادلضمر الذي نصَب 
)األخ(؛ ألفَّ ادلضَمر الذي نصب األَخ قد فسَّره الفعُل الظاىر, وُعِرؼ واستباف حىت 

 .     (1)«َمِر قبَلوصار كالظاىِر فهو مفسٌَّر دبا بعده, ومفسٌّْر للمض
ويرى أبو حياف أفَّ ادلختاَر من ىذين ادلذىبُت ىو مذىُب ادلانعُت للنَّصب على 

 :(2)اإلضمار, واعتلَّ لذلك بعلتُت
 إحدامها: أفَّ السماَع ال يعِضُد مذىَب سيبويو واألخفش.

 واألخرى: أفَّ القياَس يقتضي منَع النصب.
ا ىي وىذه ادلسألُة ليس »قاؿ أبو حياف:  نصُب )زيد( فيها مساًعا عن العرب, وإَّنَّ

مسألٌة قياسيٌة, والقياُس يقتضي منَع النصِب يف )زيد(؛ ألنَّو إْف ُنِصب لـز أحَد األمرين, 
 وكًلمها شلتنع:

أحدمها: أْف يكوَف )ضربتو( قد فسَّر فعلُت: أحُدمها ناصٌب للسبيب, وىو األخ, 
ال يفسَّر إالَّ ما يعمل, فلو  -كما تقرر-؛ ألنَّو )زيد(, وال جيوز ذلك واآلخُر ناصٌب ؿ

مل يشتغل )ضربت( بضمَِت األِخ لنصَب األَخ, وإذا نصَب األَخ مل يكن لينصَب زيًدا؛ 
 ألنَّو ال يتعدَّى إليو, بل جيب أْف يقوَؿ: زيٌد أخاه ضربت.

                                                           

 .2/147شرح التسهيل  (1)
 .6/254 , التذييل2174ينظر: االرتشاؼ ص  (2)
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خ, ويكوف واألمر الثاين: أْف يكوَف )ضربتو( مفسّْرًا للفعل احملذوؼ العامِل يف األ
)زيد(, واحملذوُؼ ال يفسُّْر احملذوَؼ؛ ألنَّو  ػىذا الفعُل احملذوؼ قد فسَّر الفعَل الناصَب ل

إَّنا ُحِذؼ لداللة ادلثَبِت عليو, وال ُُيَذُؼ لداللة زلذوٍؼ؛ ألفَّ احملذوَؼ عدـٌ, والعدـُ 
 .(1)«ال داللَة لو

ي نقلو عنهم الرماين ومل خيرج أبو حياف عن االعًتاِض السابق للقدماء الذ
 والسَتايف, وجُياب عنو جبواب األخفش والسَتايف السابقُت.

مث إنَّو »قاؿ ناظُر اجليش معلًّْقا على إبطاِؿ أيب حياف لقياِس سيبويو واألخفش: 
 .(2)«أفسَد القياَس دبا مل أربقَّق أنَّو ُمفِسدٌ 

يظهُر يل أفَّ الصواَب يف  ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتًلالتٍ  مناقشةوبعد 
ادلسألة ىو ما ذىب إليو سيبويو واألخفش, واختاره الرماين, وىو جواُز النصِب يف 
)أزيًدا أخاه تضربو؟( على االشتغاؿ, قياًسا على )زيًدا ضربتو(, ويظهُر يل كذلك أفَّ 

الفعَل  َأوىل العلتُت بالنسبة إىل األخفش ىي العلُة اليت نقلها الرماين عنو, وىي أفَّ 
ادلتأخَّْر ادلذكوَر )تضربو( َفسَّر فعلُت: فعٌل نصب )أخاه(, وفعٌل نصب )زيًدا(, حيث 

زيًدا تضرب أخاه تضربُو؟(؛ وذلك لكوف ىذه العلِة  منو معنامها, والتقدير: )أأىْنتَ  ُفهم
 يصلُح أْف تكوَف جوابًا عن إشكاِؿ بعِض النحويُت القدماء كما تقدَّـ.

 
 

                                                           

 .6/355التذييل  (1)
 .1709سبهيد القواعد ص  (2)
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   الثالث:الثالث:املبحث املبحث  

 يف التحذيزوجىاسه علة وجىب إضنار الفعل 

 نص المسألة: 
الذي جيوُز يف الفعِل ادلًتوِؾ إظهارُه يف األمِر والتحذيِر نصُب »قاؿ الرماين: 

, على الفعِل  ادلفعوِؿ على حذؼ الفعِل الذي يُؤَذُف بو حاَؿ التحذيِر أو احلضّْ
 ادلخصوِص على تقديِر األمِر.

الفعِل يف ىذا الباب؛ ألنَّو كثُر حىت بلَغ إىل حدٍّ صار ذكُر االسِم  وال جيوُز إظهارُ 
 فيو دبنزلِة ذكِر الفعل, وىو على ثًلثة أوجو: 

األوؿ: ما ال جيوُز إظهاُر الفعِل معو مفرًدا, وال غََت مفرٍد, كقوذِلم يف التحذير: 
 )إيَّاؾ(. 

لواو خاصًة, وجيوُز يف اإلفراد,  الثاين: ما ال جيوُز إظهاُر الفعِل معو يف العطِف با
 كقوذلم: )رأَسك واجلداَر(. 

الثالث: ما ال جيوز يف التكريِر إظهاُر الفعِل معو, وجيوُز يف اإلفراد, كقوذلم: )احلذَر 
 احلذَر( و)النجاَء النجاَء(.

وُكلُّ ذلك قد اجتمع فيو سبباف يقتضي كلُّ واحٍد منهما حذَؼ الفعِل, فػ)إيَّاؾ( 
و يف حاِؿ ربذيٍر, وأنَّو ال يكوف إالَّ على الفعِل؛ ألنَّو شلَّا ال يعمُل فيو عامٌل غَُت فيو أنَّ 

الفعل, وأمَّا ادلعطوُؼ فقد اجتمع فيو سبباف: حاُؿ الفعِل من التحذير, أو الًتغيب, 
 واآلخر: ذِكرُه على ما عِمل فيو الفعُل يف األوَِّؿ فقوَّى اقتضاؤه للفعل؛ ألنَّو على عملُت
ِمن عمِل الفعِل بتكريرِه على تلك الصيغة, فُكلُّو جيري على قياٍس واحٍد, وىو الذي 
ذكره سيبويو أنَّو كثُر حىت بلَغ إىل حٍد يصَُت دبنزلِة ذكره, فامتنع دخوُؿ الفعِل عليو, كما 

 .(1)«ميتنُع دخوُؿ فعٍل على فعل
 

                                                           

 .577-576شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (1)
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 اعترل الرماني:
يف التحذير واإلغراء, وذكر أفَّ ىذا  يرى الرماين وجوب إضماِر عامِل النَّصبِ 

 احلكَم يكوف يف  ثًلث حاالت: 
.  احلالة األوىل: مع )إيَّاؾ( يف التحذير خاصًة, حنو: إيَّاؾ والشرّْ

 واحلالة الثانية: مع العطف بالواو خاصًة, حنو: رأَسك واجلداَر, واألىَل والولَد.
 ذَر, والنَّجاَء النَّجاَء. واحلالة الثالثة: مع ادلكرَِّر, حنو: احلذَر احل

واعتلَّ الرماين لوجوِب إضماِر الفعِل يف ىذه احلاالت بعلٍة جامعٍة ذلذه احلاالت: 
وىي كثرُة االستعماؿ, حىت صار االسُم يف التحذيِر واإلغراِء بداًل من اللَّفِظ بالفعل, 

 والفعُل ال يدخل على الفعل.
صة, حيث اعتلَّ لوجوِب اإلضمار مع )إيَّاؾ( مث علََّل الرماين لكلّْ حالٍة بعلٍة خا

ا ال تكوف معمولًة  باجتماع سببُت, أحدمها: القرينُة اليت تكوف يف التحذير, واآلخر: أِنَّ
 إالَّ لفعٍل, فقامت مقاَمو.

واعتلَّ لوجوب اإلضماِر مع ادلعطوؼ بالواو باجتماِع سببُت كذلك, أحدمها: 
ٍؿ الفعل, حيث قوَّى اقتضاَءه للفعل, فوجب القرينُة, واآلخر: عطُفو على معمو 

 اإلضمار.
واعتلَّ كذلك لوجوِب اإلضماِر مع ادلكرَّر, باجتماِع سببُت كذلك, أحدمها: 

 القرينُة, واآلخر: أنَّو على عملُت من عمل الفعل, وذلك بتكريره.
عتًلُؿ مث ذكر الرماين أفَّ ما اعتلَّ بو يف ىذه ادلسألة ىو اعتًلُؿ سيبويو, وىو اال

 بالكثرِة حىت صار االسُم يف التحذير واإلغراء نائًبا عن لفظ الفعل. 
 المناقشة والموازنة:

ربدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن حكم إضماِر عامِل النصِب يف التحذير 
واإلغراء, والتحذير ىو تنبيُو ادلخاَطب على أمٍر مكروٍه ليجتنَبو, واإلغراُء تنبيُو ادلخاَطب 
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 .(1)مٍر زلموٍد ليفعَلوعلى أ
النَّصِب يف التحذيِر واإلغراء, يف  ماين إىل أنَّو جيُب إضمار عاملوذىب الر 

ـَ الفعل,  احلاالت السابقة, واعتلَّ لذلك بكثرِة االستعماؿ, حيث قاـ االسُم فيهما مقا
 واعتلَّ كذلك بعلٍل تفصيليٍة زبصُّ ُكلَّ حالٍة, على النحو السابق.

, حيث ذىبوا إىل أفَّ (2)إليو الرماين ىو مذىُب سيبويو واجلمهور وىذا الذي ذىب
التحذيَر واإلغراَء امساِف منصوباِف بفعٍل مضَمٍر, وىذا اإلضماُر يتوجَّب يف احلاالت 

 التالية:
, فػ)إياؾ(: يف زللّْ  الحالة األولى: مع )إياؾ( يف التحذيِر خاصًة, حنو: إياؾ والشرّْ

ديره: )احذْر( أو )باِعْد(, ويكوف بعد )إيَّا( على األرجح, نصٍب بفعٍل زلذوٍؼ, تق
 واختُِلف يف تقدير الكًلـ على ثًلثة أقواؿ:

, والشرَّ منك, وىذا  ( ىو: إيَّاؾ باعْد من الشرّْ أحدىا: أفَّ التقديَر يف )إيَّاؾ والشرّْ
 .  (5), واختاره ابُن عصفور(4), ومجاعٍة من النحويُت(3)تقديُر السَتايف

, فيكوُف من عطِف و  , واحذر الشرَّ القوؿ الثاين: أفَّ التقديَر: إيَّاؾ باعْد من الشرّْ
 .(6)اجلمل, وىذا تقديُر ابِن طاىر, وابِن خروؼ

                                                           

, 4/75,79, أوضح ادلسالك 858, توضيح ادلقاصد ص 1477ينظر: االرتشاؼ ص  (1)
 .3/278, شرح األمشوين 2/18اذلمع 

, أسرار العربية ص 2/170, شرح السَتايف 3/215, ادلقتضب 1/274ينظر: الكتاب  (2)
, االرتشاؼ ص 1/480, شرح الكافية 2/160, شرح التسهيل 2/25, شرح ادلفصل 168

 .3/279, شرح األمشوين 2/17, اذلمع 2/273, التصريح 2/571, ادلساعد 1479
 .2/170ينظر: شرح السَتايف  (3)
/ 2تصريح , ال2/570, ادلساعد 858, توضيح ادلقاصد ص 1478ينظر: االرتشاؼ ص  (4)

 .3/281, شرح األمشوين 2/18, اذلمع 274
 .1/253ينظر: ادلقرب  (5)
, 2/570, ادلساعد 1478, االرتشاؼ ص 2/161ينظر رأيهما يف: شرح التسهيل  (6)

 .3/281, شرح األمشوين 2/18, اذلمع 274/ 2التصريح 
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, فُحِذؼ ادلضاُؼ  وثالث األقواؿ: أفَّ التقديَر فيو: احذْر َتًلِقي نفِسك والشَّرَّ
وىذا تقديُر ابِن مالك, وعلَّل ابُن  وأقيُم ادلضاُؼ إليو مقاَمو, ويكوُف من عطِف الفرد,

 .      (1)مالٍك للقوؿ ّٔذا التقديِر بكونو أقلَّ تكلًُّفا, فكاف عنده َأوىل من القولُت السابقُت
وجوُب اإلضماِر مع العطِف بالواو خاصة, حنو: رأَسك واجلداَر,  والحالُة الثانية:

بفعٍل مضَمٍر, واجلداُر مفعوٌؿ معو, والتقديُر: احذْر رأَسك واجلداَر, فػ)رأسك( منصوٌب 
وجيوُز أْف يكوَف التقديُر: اتَِّق رأَسك, واحذِر اجلداَر, فينتصُب ُكلُّ واحٍد منهما بفعٍل 

 . (2)مضَمرٍ 
وجوُب اإلضماِر مع ادلكرَّر, حنو: احلذَر احلذَر, والنَّجاَء النَّجاَء,  والحالُة الثالثة:

 الـز النَّجاَء النَّجاَء. والتقديُر: احذر األسَد األسَد, و 
واعتلَّ سيبويِو واجلمهوُر لوجوب إضماِر الفعِل يف ىذه احلاالت بكثرِة االستعماؿ, 

)إيَّاؾ( نابْت عن لفِظ  حىت صار االسُم يف التحذير واإلغراء بداًل من اللَّفظ بالفعِل, فػ
بدِؿ ِمن اللَّفظ بالفعل, الفعِل لكثرِة التعليل ّٔا, وأمَّا العطُف والتكراُر فجعلومها كال

ـَ الفعِل يف ادلكرَّر ىو االسُم األوَّؿ.    والذي قاـ مقا
وحذفوا الفعَل من )إيَّاؾ( لكثرِة استعماذِلم إيَّاه يف الكًلـ, فصار »قاؿ سيبويو: 

بداًل من الفعل, وحذفوا كحذِفهم )حينئٍذ اآلف( فكأنَّو قاؿ: احذر األسَد, ولكن ال بُدَّ 
 .(3)«ألنَّو اسٌم مضموـٌ إىل آَخرَ من الواو؛ 

ا حذفوا الفعَل يف ىذه »مث قاس سيبويِو ادلكرََّر على )إياؾ(, حيث قاؿ:  وإَّنَّ
األشياء حُت ثنَّوا لكثرِِتا يف كًلمهم, واستغناًء دبا يروف من احلاؿ, ودبا جرى من الذّْكِر, 

مثَل: )إيَّاؾ(, ومل يكن  وصار ادلفعوُؿ األوُؿ بداًل من اللفظ بالفعل, حُت صار عندىم
)إيَّاؾ( حيث  مثَل )إيَّاؾ( لو أفردتو؛ ألنَّو مل يكثر يف كًلمهم كثرَة )إيَّاؾ(, فُشبّْهْت بػ

 .(4)«طاؿ الكًلـُ, وكاف كثَتًا يف الكًلـ
                                                           

 .2/161ينظر: شرح التسهيل  (1)
 .3/281, شرح األمشوين 2/26شرح ادلفصل  ,2/307ينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل  (2)
 .1/274الكتاب  (3)
 .1/275 الكتاب (4)
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وما عدا ىذه احلاالِت جيوز إظهاُر العامِل يف التحذير واإلغراء, وذلك إذا أُفرَِد 
 ومل يُعطف عليو, حنو: العهَد, فيجوُز: الـز العهَد, أو احفظ العهَد. االسُم, فلم ُيكرَّر,

 :(1)ومنو قوُؿ جرير
 َخػػػػػػلّْ الطَّرِيػػػػػػَق ِلَمػػػػػػْن يَػْبػػػػػػٍِت ادلنَػػػػػػاَر بِػػػػػػوِ 

 

 (2)َوابْػػػػُرْز بِبَػػػػْرَزَة حيػػػُث اْضػػػطَرََّؾ اْلَقػػػَدرُ  
 

ََت حيث أُظِهر الفعُل العامُل يف التحذير, وىو )َخلّْ(, وذلك لكوِف االسِم غ
 مكرٍَّر, وال معطوفًا عليو, فدؿَّ ذلك على جواز إظهاره.

ونُِقل عن بعض النحويُت جواُز إظهاِر الفعِل العامِل مع ادلكرَِّر, حنو: احذر األسَد 
 , وىو سلالٌف ِلما عليو اجلمهور. (3)األسدَ 

وميتنُع يقُبُح فيو اإلظهاُر وال ميتنُع, »وشلَّن ذىب ىذا ادلذىَب اجلزويل, حيث قاؿ: 
, والعلُة عند ىؤالء كما نقل عنهم الرضيُّ ىي أفَّ تكريَر ادلعموِؿ للتأكيد (4) «عند قوـٍ 

 ِّ حل جل  مك لك خك حكجكّٰٱ, كقولو تعاىل: (5)ال يُوجُب حذَؼ العامل
(6). 

وُردَّ ىذا ادلذىُب بعدـِ السماِع, حيث مل ُيسمْع ذكُر العامِل مع تكرير احملذَِّر 
السابقُة فًل يصحُّ االحتجاُج ّٔا يف ىذه ادلسألة؛ ألفَّ ادلوجِبُِت  , أمَّا اآليةُ (7)منو

لإلضماِر مع التكريِر يف التحذيِر واإلغراِء مل يقولوا بأفَّ ُكلَّ معموٍؿ مكرٍَّر ُموِجٌب حلذؼ 

                                                           

 .211ديوانو ص  (1)
  البيت من البسيط, ومعٌت )ادلنار( أي: حدود األرض, و)الربزة(: األرض الواسعة. (2)

, أوضح 2/30, شرح ادلفصل 2/173, شرح السَتايف 1/254وىو من شواىد: الكتاب 
 .3/282رح األمشوين , ش4/78ادلسالك 

, 2/17, اذلمع 2/571, ادلساعد 859, توضيح ادلقاصد ص 1/481ينظر: شرح الكافية  (3)
 .3/283شرح األمشوين 

 .272ادلقدمة اجلزولية ص  (4)
 .1/481ينظر: شرح الكافية  (5)
 .21سورة الفجر اآلية  (6)
 .3/481ينظر: شرح الكافية  (7)
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 .(1)عاملو
ما ورد يف ىذه ادلسألة ِمن أقواٍؿ واعتًلالت يظهُر يل فيها أفَّ  مناقشةوبعد 

ا ذىب إليو اجلمهور, ووافقهم الرماين, وىو وجوُب إضماِر العامِل يف الصواَب ىو م
التحذيِر واإلغراِء, يف احلاالِت الثًلثة التالية, وىي: مع )إيَّاؾ( يف التحذيِر خاصًة, ومع 
ادلعطوِؼ بالواو خاصًة, حنو: رأَسك واجلداَر, ومع ادلكرَِّر, وذلك للعلِل السابقة اليت 

 واجلمهور. اعتلَّ ّٔا الرماين
 

  

                                                           

 .3/481ينظر: شرح الكافية  (1)
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  :املبحث الزابع:املبحث الزابع  

 علُة وجىِب إضناِر العامِل فًنا جزى جمزى املصدِر يف الدُّعاء

 نص المسألة:
الذي جيوُز يف اسِم اجلنِس ادلدعوّْ بو إذا كاف شلَّا يصُلُح يف ادلذكوِر »قاؿ الرماين: 

نَّو جيري رلرى ادلصدِر أْف يُدَعى بو لو, أو عليو أْف يُنصَب على الفعِل ادلًتوِؾ إظهارُه أل
يف اسِم اجلنس, إالَّ أفَّ ادلصدَر جنُس الفعل, وىذا جنُس ادلعٌت, وىو شلَّا يصلُح أْف 
يُدَعى بِو لو, أو عليو كادلصدر, وفيو عمُل الفعِل, فلهذا صُلَح أْف جيري رلرى ادلصدِر 

 يف الفعِل ادلًتوِؾ إظهارُه يف الدعاء.
عُل؛ ألفَّ حذَفو أبلُغ؛ ِمن أجِل أنَّو ُيتمُل وجوًىا سلتلفًة وال جيوُز أْف يظهَر فيو الف

شلَّا يُدَعى بو, كقولك: )تربًا وجنداًل(, على تقدير: ألزَمُو اهلُل تُربًا وجْنَداًل, أو: أطعَمُو 
اهلُل تُربًا وجنداًل, أو: جعل اهلُل رزَقو تُربًا وجنداًل, فصار ِمن أجِل ىذا يف حكِم ادلصدِر 

لفِظ الفعِل منو, ؤّذا نقَص اسُم اجلنِس عن ادلصدِر فصار أقلَّ منو يف  يف أخذِ 
 .(1)«االستعماؿ

 اعترل الرماني:
يرى الرماين القياِس يف وجوِب إضماِر الفعِل العامِل فيما جرى رلرى ادلصدِر يف 

 الدُّعاِء ِمن أمساِء األجناِس قياًسا على ادلصدر, حنو: )تُربًا وجنداًل(.
لرماين لوجوب إضماِر الفعل يف ىذه األمساء بعلتُت: إحدامها: القياُس على واعتل ا

ادلصدر الًلزـِ إضماُر ناصِبو, واألخرى: ربقُُّق البًلغِة يف حذفو؛ وذلك لكوف حذِفو 
ُيتمل وجوًىا متعدّْدًة يف تقديِر الفعل, حيث جيوز أْف يكوَف التقديُر فيها: ألزَمُو اهلُل تُربًا 

أو: أطعَمُو اهلُل تُربًا وجنداًل, أو: جعل اهلُل رزَقو تُربًا وجنداًل, فصار حذفُو أبلَغ  وجْنَداًل,
 من ذكرِه.

 

                                                           

 .642شرح الرماين بتحقيق: د. زلمد شيبة ص  (1)
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 المناقشة والموازنة:
زـِ إضماُر  ربدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن أمساِء األعياِف النائبِة مناَب ادلصدِر الًلَّ

ومها يف معٌت: َترِبْت يداه, أي ال ناصِبو, على سبيِل الدعاء, حنو: )تُربًا وجنداًل(, 
أصاَب خَتًا, و)التُػْرُب(: الًتاب, و)اجلندُؿ(: احلجارة, وىذا التقديُر يف ادلعٌت, وليس يف 

م جعلوه بداًل من », وىو ادلراُد من قوِؿ سيبويو: (1)اإلعراب واخُتزِؿ الفعُل ىهنا؛ ألِنَّ
َم أفَّ ادلراَد من كًلِمو ىو أفَّ النَّاصَب , حىت ال يُتوىَّ (2)«قولك: َترَِبْت يداؾ وُجنِدَلتْ 

ذلما )تربت(, و)جندلت(, بل مراُده أنَّو ال يُقاُؿ )تربًا( إالَّ يف ادلعٌت الذي يُقاؿ فيو: 
, فهما (3)«كأنَّو قاؿ: ألزمَك اهلُل وأطعَمَك اهلُل تُربًا وجنداًل »َترِبْت يداؾ, بدليِل قولِو: 

, يف حُت خالف (4)قدٍَّر, وقد وافقو اجلمهوُر يف ذلكعند سيبويِو مفعوالف بفعٍل م
ما انتصبا انتصاَب ادلصادِر,  (5)الشلوبُت مذىَب سيبويو واجلمهور, حيث ذىب إىل أِنَّ

ـِ عليها, حنو: تُربًا لك, كما تدخل على: سقًيا  واستدؿَّ على ذلك جبواِز دخوِؿ الًلَّ
الستدالؿ؛ ألفَّ الًلـَ إَّنا ىي للتبيُت, وىي لك, وُردَّ عليو بأنَّو ال حجََّة لو يف ىذا ا

 .(6)متعلّْقٌة دبحذوؼ, والتبيُت زلتاٌج إليو كما ُيتاُج إليو يف )سقًيا( وحنوه
, وىو وجوُب (7)ومذىب الرماين يف ىذه ادلسألة موافق دلذىِب سيبويو واجلمهور

                                                           

, سبهيد 470, توضيح ادلقاصد ص 1380, االرتشاؼ ص 2/195ينظر: شرح التسهيل  (1)
 .1875القواعد ص 

 .315-1/314الكتاب  (2)
 ادلرجع السابق. (3)
, االرتشاؼ 2/195, شرح التسهيل 1/122, شرح ادلفصل 2/206ينظر: شرح السَتايف  (4)

 .2/95, اذلمع 1875, سبهيد القواعد ص 470, توضيح ادلقاصد ص 1380ص 
, اذلمع 1/480, ادلساعد 1876, سبهيد القواعد ص 1380ينظر رأيو يف: االرتشاؼ ص  (5)

2/95. 
 .2/95, اذلمع 1/480ينظر: ادلساعد  (6)
, شرح التسهيل 1/122, شرح ادلفصل 2/206, شرح السَتايف 1/314ينظر: الكتاب  (7)

, 1875, سبهيد القواعد ص 470, توضيح ادلقاصد ص 1380, االرتشاؼ ص 2/195
 .2/95اذلمع 
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اعتلَّ الرماين لذلك إضماِر الفعِل النَّاصِب ذلذه األمساء اليت نابْت مناَب ادلصدِر, و 
بالعلتُت السابقتُت, ومها: القياُس على ادلصدِر الًلزـِ إضماُر ناصِبو, وكذلك ربقُُّق 
البًلغِة يف حذِفو؛ كوف حذِؼ الفعِل أبلَغ من ذكرِه؛ وذلك لكوف حذِفو ُيتمل وجوًىا 

أْف يكوف التقدير فيها: : ألزَمُو اهلُل تُربًا وجْنَداًل, متعدَّدًة يف تقدير الفعل, حيث جيوز 
 أو: أطعَمُو اهللُ تُربًا وجنداًل, أو: جعل اهللُ رزَقو تُربًا وجنداًل. 

أمَّا العلُة الثانية عند الرماين فهي علٌة بًلغيٌة, تكُمُن يف تعدُِّد أوجِو التقديِر يف 
فتِقر إىل اجلانِب البًلغي بظهوره؛ لكونِو الفعِل احملذوؼ, خبًلِؼ ظهور الفعل, حيث يَ 

 ال ُيتمُل إالَّ الفعَل ادلذكور.
أمَّا سيبويو واجلمهور فقد اعتلُّوا لوجوب إضماِر الفعِل بالقياِس على ادلصدِر الًلزـِ 
إضماُر ناصِبو, وكذلك بداللِة الكًلـِ عليو, كما ىو احلاُؿ يف ادلصدر, حنو: سبحاَف 

ا وشكرًا ال كفرًا, حيث ُحِذؼ الفعُل الناصُب ذلذه ادلصادِر وجوبًا اهلل, ولبَّيك, ومحدً 
ـَ أفعاذِلا لقياِمها مقا

(1). 
ويف نظري أفَّ اعتًلَؿ الرماين وإْف كاف مل يصرّْْح فيو بداللِة الكًلـِ على الفعل إالَّ 

ا ُحِذؼ أفَّ ىذه العلُة موجودٌة ضمًنا يف اعتًللو بالقياِس على ادلصدر, لكوف ادلصدِر إ َّنَّ
 فعُلو لداللِة الكًلـِ عليو, وذلك بقياِمو مقاَمو, فكذلك يكوف حكُم ما ِقيَس عليو.

بل إفَّ اعتًلَؿ الرماين بتحقُِّق البًلغِة يف حذِؼ الفعل, يُعدُّ إضافًة ِلما ذُِكر من 
و العنايُة اعتًلالٍت يف ىذه ادلسألِة, تفرََّد ّٔا الرماين, وِمن منهِج الرماين يف اعتًلالتِ 

 احي البًلغيِة يف تعليًلتو.     بالنو 
 

 

                                                           

, شرح التسهيل 1/122, شرح ادلفصل 2/206, شرح السَتايف 1/314ينظر: الكتاب  (1)
, 1875, سبهيد القواعد ص 470, توضيح ادلقاصد ص 1380, االرتشاؼ ص 2/195

 .2/95اذلمع 
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  ملبحث اخلامس:ملبحث اخلامس:اا  

 إلضنار يف البًت: لعلة تزجًح الزفع 

ًِ ِعَظٍه ًِ ُطىٍل َوِم َِمممماِل َوِأِاَلمممماُو اِلَعَصمممماِفِر   ال َبِأَس ِباِلَقِىِو ِم  ِجِسممممُه اِلِب
 

 نص المسألة:
 وقاؿ حساُف بُن ثابٍت:»قاؿ الرماين: 

ـَ تَػْزُجػػػرُُكمْ َحػػػاُر بِػػػَن    َكْعػػػٍب َأاَل َأْحػػػًَل
 

 َعنَّػػػػػا َوأَنْػػػػػػُتْم ِمػػػػػْن اجَلُػػػػػوِؼ اجلََْمػػػػػاِخَتِ  
 

ـُ اْلَعَصػػػػاِفَتِ    بَْأَس بِاْلَقْوـِ ِمْن طُوٍؿ َوِمْن ِعَظمٍ ال  (1)ِجْسػػػػُم اْلِبغَػػػػاِؿ َوْأْحػػػػًَل
 

, ولكْن على اإلضماِر, كأنَّو قا (2)فهذا عند سيبويو ؿ: ذلم مرفوٌع على غَِت الذَّـِ
جسُم البغاِؿ وأحًلـُ العصافَِت؛ ألفَّ الفائدَة يف تعريِف ما ُىم عليو ِمن ىذا ادلعٌت, ويدؿُّ 
على ذلك حسُن إظهاِر الرافِع يف مثل ىذا, وضعُف اإلتباِع, لو قاؿ: )جسِم البغاِؿ 

(, لضْعِف الكًلـِ بو؛ ألنَّو ليس من صفِتو يف  واحًلـِ العصافَِت( على إتباِع )بالقوـِ
احلقيقِة إذ ىو اسُم جنٍس, فحُسن معٌت اخلرِب فيو, أي: ذلم جسُم البغاِؿ وأحًلـِ 

 العصافَِت.
نصُبو على الذْـّ, وعلى ذلك قياُس الرفِع؛ ألنَّو قد دؿَّ على ذمّْهم  (3)وأجاز اخلليلُ 

ْـّ, وتقديرِه _لو أتب َع_ على يف أوَِّؿ الكًلـ, فصُلَح أْف تُقَطَع الصفُة على معٌت الذَّ
 حذِؼ: ذوي جسِم البغاِؿ وأحًلـِ العصافَِت.

                                                           

 .213ن ثابت يف ديوانو ص البيت من البسيط, حلساف ب (1)
ومعٌت: )اجلوؼ(: مجع أجوؼ وىو العظيم اجلوؼ, و)اجلماخَت(: مجع مجخور وىو 

 الضعيف, يهجو بٍت احلارث بن كعب وينعتهم بضخامة األبداف, وضآلة العقوؿ.
, 2/401, شرح السَتايف 4/233, ادلقتضب 74-2/73والبيت من شواىد: الكتاب 

 . 2/102ح ادلفصل , شر 2/80أمايل ابن الشجري 
 .2/74ينظر: الكتاب  (2)
 ادلرجع السابق. (3)
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 .(1)«وِكًل القولُت زلتمٌل, وقوُؿ سيبويِو أقيُس ِلما بيَّنا
 اعترل الرماني:

أنَّو جيوُز يف البيت السابق إعراباف: إمَّا الرفُع على اخلربية, وذلك ذكر الرماين 
العصافَِت, وىو قوُؿ سيبويو, وإمَّا  بإضماِر ادلبتدِأ, والتقدير: ذلم جسُم البغاِؿ وأحًلـُ 

النصُب على إضماِر الفعِل, والتقديُر: أذكُر جسَم البغاِؿ وأحًلـَ العصافَِت, وىو قوُؿ 
 اخلليِل.   

أفَّ القياَس ىو ما ذىب إليو سيبويِو وىو الرفُع يف )جسُم البغاِؿ ورأى الرماين 
 وأحًلـُ العصافَِت(, واعتلَّ لذلك بعلتُت:

 الفائدِة يف اإلخباِر بو. ا: ربقُّقإحدامه
 واألخرى: حسُن إظهاِر ادلبتدِأ, فلذلك كاف اأَلوىل أْف يُعَرَب على اخلرب.

ـُ ما يدؿُّ  إالَّ أفَّ إعراَب اخلليِل وىو النصُب على الذْـّ لو وجٌو زلتَمٌل, وىو تقدُّ
اخَت(, فجاز فيو النصُب على الذْـّ يف البيت السابق, وىو قولُو: )وأنتم ِمن اجُلوِؼ اجلم

 على الذْـّ. 
 المناقشة والموازنة:

ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن األوجِو اإلعرابيِة اجلائزِة يف البيت السابق, وذكر 
 أنَّو جيوُز فيو إعراباف: 

أحدمها: الرفُع على اخلرب, وذلك بإضماِر ادلبتدِأ, والتقديُر: ذلم جسُم البغاِؿ 
 فَِت, وىذا إعراُب سيبويو. وأحًلـُ العصا

واآلخر: النصُب على إضماِر الفعل, والتقدير: أذكُر جسَم البغاِؿ وأحًلـَ 
 العصافَِت, شتًما ذلم, وىو إعراُب اخلليل. 

َد »قاؿ سيبويو بعد أْف أنشد البيتُت:  فَلْم يُرِْد أْف جيعلو شتًما, ولكنَّو أراد أْف يُعدّْ
 هم فكذا.قاؿ: أمَّا أجسامهم فكذا, وأمَّا أخًلق َرىا, فكأنَّوصفاِِتم ويفسّْ 
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 .(1)«وقاؿ اخلليُل رمحو اهلل: لو جعَلو نصًبا على الفعل لكاف جائزًا
والرماين يرى بأفَّ القياَس مع سيبويو, واعتلَّ لذلك بالعلتُت السابقتُت ومها: أفَّ 

ا اإلخباُر عن صفاِِتم, وكذلك حسُن إظها ِر ادلبتدأ, فكاف الغرَض ليس الشتم؛ وإَّنَّ
الرفُع على اخلربية َأوىل ِمن النصِب على الذْـّ, وإْف كاف جيوُز النصُب على الذْـّ لتقدُّـِ ما 
يدؿُّ على الذْـّ يف البيت السابق وىو قولُو: )وأنتم من اجلوؼ اجلماخَت( أي: ُعَظماء 

 اجلوِؼ وضعفاء.
الذْـّ ىي أفَّ ِعَظَم األجساـِ ال وكأفَّ العلَة عند سيبويِو يف عدـِ نصِب البيت على 

ا الشتُم قلَُّة عقوذِلم, ولذلك رُِفع البيُت على اخلرب.  يصحُّ أْف تكوَف شتًما, وإَّنَّ
أمَّا اخلليُل فَتى بأفَّ ِعَظَم األجساـِ مع قلَِّة العقوِؿ شتٌم وذّّ؛ لكوِِنما متناقضُت, 

 ولذلك جاز نصُبو على الذَّـ.
يصرّْْح ّٔتُت العلتُت إالَّ أفَّ يف كًلِمو ما ُيشَت إىل وجوِدمها, وىو وإْف كاف الرماين مل 

أفَّ اخلليَل مَحَل )جسَم البغاِؿ وأحًلـَ العصافَِت( على ما تقدَّـ من الذَّـِ وىو )وأنتم ِمن 
اجلوِؼ اجلماخَت(, وذلك يف الدَّاللة على التناقض من حيث ِعَظِم اجلوؼ والضعف, 

 , وقلَِّة العقل.وكذلك ِعَظُم اجلسمِ 
مل جيعْل »يف حُت أجاد أبو سعيد السَتايف يف عرض ىاتُت العلتُت, حيث قاؿ: 

م ليس ذلم  جسَم البغاِؿ شتًما؛ ألفَّ عظَم األجساـِ ليس بشتٍم وال ذٍـّ, وإَّنا ذمَّهم بأِنَّ
ا قاؿ اخلليل: لو جعَلو شتًما فنص َبو جلاز, ِمن األحًلـِ ما ُيشاِكُل عظَم أجساِمهم, وإَّنَّ
 .(2)«ألفَّ عظَم األجساـِ مع قلَِّة العقوِؿ ذّّ أبلُغ ِمن ذْـّ صَغِر العقِل مع صَغِر اجِلسم

ا يُوِجد  والرماين كعادتِو يف ادلوازنة بُت األقواؿ, ال يتسرَُّع يف زبطئة أحِدمها, وإَّنَّ
واألرجح, ويف ىذه  لكلّْ قوٍؿ وجًها يقوّْيو, وعلًة ذبيزُه, مثَّ بعد ذلك ُيكُم باألقَيسِ 

ادلسألِة رجََّح قوَؿ سيبويو على قوؿ اخلليِل, دوف زبطئِة قوِؿ اخلليل, ورأى بأفَّ قوَؿ 
 سيبويِو ىو القياُس, وذلك للعلتُت السابقتُت.
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  :املبحث السادس:املبحث السادس  

 علة امتياع اجلنع بني الفاعل الظاٍز والتنًًش يف )ِىِعَه وِبِئَس(.

 نص المسألة:
وال جيوُز إظهاُر ادلضَمِر يف )نِْعَم, وبِْئَس(؛ ألنَّو يبطُل ادلعٌت الذي »ؿ الرماين: قا

ِمن أجِلو صحَّ اإلضماُر قبل الذّْكر: ِمن ربريِك نْفِس ادلخاَطِب على التأىُِّب ِلما يأيت 
فسَِّر, فبُطَل من الذّْكِر, وألنَّو لو ظهر ادلضَمُر أغٌَت عن التَّفسَت؛ ألنَّو ال وجَو لتفسَِت ادل

أْف يكوَف ىناؾ مضَمٌر يظهُر, وصار الكًلـُ على طريِق التعاُقِب لِلجنِس ادلعرَِّؼ باأللِف 
ـٌ قوُمك, وإنَّو ذاىبٌة أمُّك ـِ واإلضماِر, ونظَتُه قوُؿ العرب: إنَّو كرا  .    (1)«والًلَّ

 اعترل الرماني:
التمييِز يف )نِْعَم, وبِْئَس(, فًل يُقاؿ: يرى الرماين امتناِع اجلمِع بُت الفاعِل الظاىِر و 

نِعم الرجُل رجًًل زيٌد؛ فإذا ذُِكر التمييُز وجَب إضماُر الفاعِل, حنو: نعم رجًًل زيٌد, 
واعتلَّ الرماين لوجوِب إضماِر الفاعِل يف حاِؿ ذُِكر التمييُز بتحقُِّق الغرَض الذي من 

وتشوُِّفو دلعرفِة جنِس ادلخصوِص بادلدِح أو  أجِلو ُأضِمر الفاعُل, وىو تطلُُّع ادلخاَطبِ 
 الذَّـ. 

كما اعتلَّ المتناِع ذِْكِر التمييِز مع ظهوِر الفاعِل بعدـِ احلاجة, حيث إفَّ ظهوَر 
ـُ مل يُعْد ىناؾ  ـَ عن جنس ادلخصوِص بادلدح أو الذـ, وإذا رُفع اإليها الفاعِل رفَع اإليها

َف يف الكًلـ تكراٌر, والذي يُفَهُم من كًلـ الرماين حاجٌة إىل ذِكر التمييز, لكي ال يكو 
 أفَّ العلَة عنده ىي االستغناُء بأحِدمها عن اآلخر.

 المناقشة والموازنة:
ربدَّث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن حكِم اجلمِع بُت الفاعِل الظاىِر والتمييز, 

الرَُّجُل رجًًل زيٌد, فإذا ظهر  وذىب إىل أنَّو ال جيوُز أْف جُيمَع بينهما, فًل يُقاؿ: نِعمَ 
 الفاعُل امتنع ذِكُر التمييز, وإذا ذُِكَر التمييُز وجب إضماُر الفاعل.
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 واعتلَّ الرماين لذلك بالعلِة السابقِة وىي علِة االستغناِء.
والذي تقدَّـ من »وىذا الذي ذىب إليو الرماين ىو مذىُب سيبويو, حيث قاؿ: 

حىت يُبيػَّْنو, وال يكوُف يف موضِع اإلضماِر يف ىذا الباب  اإلضماِر الزـٌ لو التفسَتُ 
 .(1)«مظَهرٌ 

فظاىر كًلـِ سيبويو أفَّ الفاعَل الظاىَر والتمييَز ال جيتمعاف, وقد وافقو يف ذلك  
ي, كثٌَت من النحويُت: كالسَتايف, وابن يعيش, وابن عصفور, وأيب حياف, وادلراد

القائلوف ّٔذا ادلذىِب بالعلة اليت ذكرىا الرماين وىي , واعتلَّ (2)والشاطيب, وناظر اجليش
واحتجَّ يف »علُة االستغناء, حيث اسُتغٍِت برفع اإلّٔاـِ بالفاعِل الظاىِر, قاؿ ابُن يعيش: 

ذلك سيبويو بأفَّ ادلقصوَد من ادلنصوب وادلرفوِع الدَّاللُة على اجلنس, وأحُدمها كاٍؼ عن 
,  -أي سيبويو والسَتايف-ُتهما وحجَّ », قاؿ األزىري: (3)«اآلَخر أفَّ التمييَز لرفِع اإلّٔاـِ

ـَ مع ظهوِر الفاعل  .(4)«وال إّٔا
إىل جواِز اجلمِع  (5)يف حُت ذىب ُكلّّ ِمن ادلربِد, وابِن السراج, وأيب على الفارسي

وا على بُت الفاعِل الظاىِر والتمييز, واعتلُّوا لذلك بالزيادِة يف البياِف والتوكيِد, واستدلُّ 
ذلك بالقياِس والسماِع, حيث قاسوا ذِكَر التمييِز مع الفاعِل الظاىِر على ذكِر التمييز 
يف قوذلم: عندي ِمن الدراىِم عشروف درمهًا, حيث جاز ذكُر التمييز )درمهًا( مع انتفاِء 

واعلْم » اإلّٔاـ, فدؿَّ ذلك على جواز رليِء التمييِز للتوكيِد ال لرفِع اإلّٔاـ, قاؿ ادلربد:
أنَّك إذا قلت: نِْعَم الرجُل رجًًل زيٌد, فقولك: )رجًًل( توكيد؛ ألنَّو مستغًٌت عنو بذكِر 
ا ذكرَت الدرىَم  الرجِل أوَّاًل, وإَّنا ىذا دبنزلِة قوِلك: عندي من الدراىم عشروف درمهًا, إَّنَّ
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 توكيًدا, ولو مل تذكْره مل ربتْج إليو, وعلى ىذا قوُؿ الشاعر:
 ْد ِمثْػػػػػػػػػػػػَل زَاِد أَبِيػػػػػػػػػػػػَك ِفينَػػػػػػػػػػػػػاتَػػػػػػػػػػػػػَزوَّ 

 

 (2)«(1)فَػػػػػِنْعَم الػػػػػزَّاُد زَاُد أَبِيػػػػػَك زَاَدا 
 

, وأطاؿ ابُن مالك يف تقريِر صحَِّة (3)وشلَّن اختار ىذا ادلذىَب اجلزويل, وابُن مالك
ومنع سيبويِو اجلمَع بُت التمييِز وإظهاِر الفاعِل, وأجاز ذلك »ىذا ادلذىب, حيث قاؿ: 

وقولُو يف ىذا ىو الصحيح, وحامُل سيبويو على ادلنِع كوُف التمييِز يف  أبو العباس,
ـُ إذا ظهر الفاعُل زاؿ, فًل حاجَة إىل التمييز, وىذا  , واإلّٔا األصِل مسوقًا لرفِع اإلّٔاـِ

ـَ فيو كقوِلك لو من الدراىِم عشروف  :االعتباُر يلزـُ منو منُع التمييِز يف ُكلّْ ما ال إّٔا
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ّٰٱثُل ىذا جائٌز بًل خًلؼ, ومنو قولُو تعاىل: درمهًا, وم

ِّ هئ
ِّ حس جس مخ جخ  مح  ّٰٱ, وقولو تعاىل: (4)

 زن ّٰٱ, وقولو تعاىل: (5)
فكما  (7)ِّري ٰى ين ىن نن ّٰٱ, وقولو تعاىل: (6) ِّين ىن نن من

 ُحِكم باجلواز يف مثل ىذا, وُجِعل سبُب اجلواِز التوكيَد ال رفَع اإلّٔاـ, فكذلك يُفَعُل يف
حنو: نِْعَم الرُجُل رجًًل, وال مُينع؛ ألفَّ زبصيَصو بادلنِع ربكٌُّم ِبًل دليٍل, ىذا لو مل 

 تستعمْلو العرُب, فكيف وقد استعملْتو العرُب كقوؿ الشاعر:
 والتػَّْغِلِبيػػوَف بِػػْئَس اْلَفْحػػُل َفْحُلُهػػمُ 

 

ُء ِمْنِطيػػػػػػػقُ    (8)َفْحػػػػػػػًًل َوأُمُُّهػػػػػػػْم َزالَّ
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 ر على األظهِر األبعِد من التكلف:ومثُلو قوُؿ اآلخَ 
 تَػػػػػػػَزوَّْد ِمثْػػػػػػَل زَاِد أَبِيػػػػػػَك ِفينَػػػػػػا

 

 فَػػػػػػػِنْعَم الػػػػػػػزَّاُد زَاُد أَبِيػػػػػػػَك زَاَدا 
 

 وِمن وروِد التمييِز للتوكيِد ال لرفِع اإلّٔاـِ قوُؿ أيب طالب:
ػػػػدٍ   َوَلَقػػػْد َعِلْمػػػُت بِػػػػَأفَّ ِديػػػَن زُلَمَّ

 

(1)يَناِمْن َخَْتِ أَْديَاِف الرَبِيَِّة دِ  
 

 ومثُلو قوُؿ اآلخر: 
 َفأمَّػػػػػػػػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػػػػػػػػيِت َخَتُىػػػػػػػػػػػػػػػا يُػْرذَبَػػػػػػػػػػػػػػػى

 

ِفظَػػػػةْ    (3)«(2)فَػػػػَأْجَوُد ُجػػػػْوًدا ِمػػػػَن الًلَّ
 

السابقة, حيث  واألبيات فابُن مالٍك احتجَّ على سيبويِو بوروِد التمييِز يف اآليات
القوُؿ دبنِع التمييِز يف كلّْ  ورد للتوكيِد ال لرفِع اإلّٔاـ, ويرى ابُن مالٍك بأنَّو يلزـُ سيبويو

ـَ فيو, كقوذلم: لو من الدراىِم عشروف درمهًا, وال خًلَؼ يف جوازه, مث ذىب  ما ال إّٔا
إىل أفَّ منَع اجلمِع بُت الفاعِل الظاىِر والتمييِز ربكٌُّم ال يستِنُد إىل دليل, بل إفَّ السماَع 

 يعِضُد القوَؿ جبواِز اجلمِع بينهما.
الذي استشهد بو آّيزوف للجمع بينهما: قوؿ احلارث بن عباد حُت  وِمن السماع

 .(4)«نعم القتيل قتيًل أصلح بُت بكر وتغلب»بلغو مقتل ابنو جبَت: 
ويرى ادلانعوف للجمع بُت الفاعِل الظاىِر والتمييِز بأفَّ السماَع الذي استدؿَّ بو 

                                                           

البيت من الكامل, أليب طالب عم النيب صلى اهلل عليو وسلم. ينظر: شرح الشواىد للعيٍت  (1)
3/49. 

, ادلقاصد الشافية 10/116, التذييل 1107وىو من شواىد: شرح الكافية الشافية ص 
 .3/49, شرح األمشوين 2/79, التصريح 4/519

, ومعٌت الًلفظة: البحر, 175حقات ديوانو ص البيت من ادلتقارب, ونسب لطرفة يف مل (2)
 وقيل: الرحى. 

, 4/45, األشباه والنظائر 10/116, التذييل 5/259مقاييس اللغة  وىو من شواىد:
  .9/397اخلزانة 

 .16-3/14شرح التسهيل  (3)
, شرح 4/517, ادلقاصد الشافية 2051, االرتشاؼ ص 1/322ينظر: الكامل البن األثَت  (4)

 .3/49 شرح األمشوين



 الباب الرابع: العلل النحوية يف املركبات التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

077 

َع, حيث تأوَّلوا )زاًدا( على أنَّو آّيزوف ال يصحُّ االحتجاُج بو, وتأوَّلوا ىذا السما 
منصوٌب بػ)تزوَّد(, أي: تزود زاًدا مثل زاِد أبيك, أمَّا )فحًًل( و)فتاًة( فتأولومها على 

 .(1)احلاِؿ ادلؤكّْدة, ال على التمييز
وعندي تأويٌل غَُت ما ذكروه, وىو أقرُب, وذلك أْف يُدَّعى أفَّ يف »قاؿ أبو حياف: 

َتًا, و)َفحًًل( و)فتاًة( و)زاًدا( سبييٌز لذلك الضمَت, وتأخَّر عن )نِْعَم وبِْئَس( ضم
ادلخصوِص على جهِة النُّدور, كما ُرِوي نادرًا: نِعَم زيٌد رجًلً, على نيِة التقدمي, أي: 
نِعَم رجًًل زيٌد, و)الفحل( و)الفتاة( و)الزاد( ىي ادلخصوصُة, و)َفحُلهم( و)ىنُد( و)زاُد 

رفوع قبلها, والتقدير: والتَِّغلِبيُّوف بئَس فحًًل الفحُل َفحُلهم, أي: أبيك( أبداٌؿ من ادل
بئَس فحًًل فحُلهم, ونِعَم فتاًة ىنُد, أي: نِعَم فتاًة ىنُد, وفنعَم زاًدا الزواُد زاُد أبيك, 

ًلً أي: فِنعَم زاًدا زاُد أبيك, كما تأوَّلنا نِعَم زيٌد رجًلً على التقدمِي والتأخَِت, أي: نِعَم رج
زيُد. وىذا تأويٌل سائٌغ سهل, وفيو إبقاُء نِعَم على ما فيها من اإلضماِر, وتفسَُت ذلك 

 .(2)«ادلضَمِر باالسِم ادلنصوب
ـَ فيو, حنو:  وأمَّا ما ذكره ابُن مالٍك ِمن أنَّو يلزـُ سيبويو دبنع التمييِز يف ُكلّْ ما ال إّٔا

يات الشريفة, فقد اعًتض عليو ُكلّّ من لو عندي عشروف درمهًا, وكذلك االستدالُؿ باآل
أيب حياف, وادلرادي, والشاطيب, وناظر اجليش, حيث ذكروا أفَّ أمساَء العدِد مبهمٌة يف 
أصِل وضِعها, فهي زلتاجٌة للتمييِز من األصل, فإذا اقًتف ّٔا يف بعض ادلواضِع ما يبينها  

مييِز معها؛ ألفَّ استغناءىا عن التمييِز الت ٍذ مؤكًّْدا, وال ُيستنَكُر ذِكركاف التمييُز حينئ
َ  الرجُل زيٌد, فإفَّ الرجَل غَتُ  عارٌض, وليس حبقّْ األصالِة, خبًلؼ: نِعمَ  زلتاٍج إىل أْف يُبُتَّ

 .(3)أنَّو رجٌل يف موضٍع من ادلواضع, فباف الفرُؽ بينهما
ا اِندَمْت فخرََج أكثُر ما ذكر من الشواىِد عن ادلسألِة, ...وإذ»قاؿ الشاطيب: 

                                                           

, سبهيد القواعد ص 10/118, التذييل 2/71, شرح اجلمل 7/133ينظر: شرح ادلفصل  (1)
  .2/79, التصريح 630, توضيح ادلقاصد ص 2559

 .119-10/118التذييل  (2)
, سبهيد 4/518, ادلقاصد الشافية 628, توضيح ادلقاصد ص 10/118ينظر: التذييل  (3)

 . 2559القواعد ص 
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 .            (1)«قاعدُة السماِع, والقياِس, مل يبَق ما يُعوَُّؿ عليو يف اجلواز
, (2)وِمن النحويُت َمن ذىب إىل أفَّ التمييَز إْف أفاد معًٌت ال يُفيُده الفاعُل جاز

 يُفْده حنو: نِعَم الرجُل رجًًل فارًسا زيُد, َلمَّا ُوِصف التمييُز بقولِو: )فارًسا( أفاد ما مل
, واستدؿَّ القائلوف ّٔذا القوِؿ بقوؿ (3)الفاعُل, وُنِسب ىذا القوُؿ إىل ابِن عصفور

 الشاعر:
 زَبَيػَّػػػػػػػػػػػػػػػَرُه, وملَْ يَػْعػػػػػػػػػػػػػػػِدْؿ ِسػػػػػػػػػػػػػػػواهُ 

 

 (4)فَػػػِنْعَم ادلػػػرُء ِمػػػْن َرُجػػػٍل َِتػػػاِمي 
 

ُز حيث مجَع بُت فاعِل )نِْعَم( الظاىِر )ادلرُء(, وبُت التمييِز )رجٍل(, وأفاد التميي
 معٌت زائًدا عن الفاعل, وىو كونُو ِتاميِّا.

ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتًلالٍت يًتجَُّح عندي فيها ما  مناقشةوبعد 
ذىب إليو سيبويو, وىو اختيار الرماين, والسَتايف وكثٍَت من النحويُت, وىو امتناُع اجلمِع 

َس(, وذلك للعلة اليت اعتلُّوا ّٔا, وىي بُت الفاعِل الظاىِر والتمييِز يف )نِْعَم, وبِئْ 
 االستغناُء بأحِدمها عن اآلَخر. 

 
  

                                                           

 .4/520لشافية ادلقاصد ا (1)
, سبهيد 4/518, ادلقاصد الشافية 628, توضيح ادلقاصد ص 10/118ينظر: التذييل  (2)

 . 2559القواعد ص 
 ادلراجع السابقة. (3)
 .3/49البيت من الوافر, أليب بكر بن األسود. ينظر: شرح الشواىد للعيٍت  (4)

, التذييل 2/72شرح اجلمل البن عصفور , 2/133وىو من شواىد: شرح ادلفصل 
, اذلمع 2/80, التصريح 2561, سبهيد القواعد ص 4/518, ادلقاصد الشافية 10/119
  .3/49, شرح األمشوين 3/23
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   :املبحث السابع  

ٌِ( املضَنَزِة بعد الِو  اتى()اجلزِّ, و علُة اعتباِر اليَّاصِب للفعِل املضارِع )َأ

 نص المسألة:
ُـّ حر »قاؿ الرماين:  ا أ وِؼ اإلضافة, وىي وأمَّا الًلـُ فيجوُز إضماُر )أْف( معها؛ ألِنَّ

زلتِملٌة لِلُمْلِك والَغرِض, فإذا ُأخرَِجْت مع الفعِل إىل الغرِض خاصًَّة ُأضِمَر معها )أْف(؛ 
ا تكوُف للغرِض مع ادلصدِر, كقوِلك: جئُتو حِذرًا  ا إَّنَّ لُِيؤِذَف خبروِجها إىل الغرِض, ألِنَّ

 منو, أي: لِلحذر.
ُـّ حروِؼ اإلضافة, ومل يصُلْح أْف ُيضَمَر مع الباء؛ للعل ـَ أ ِة اليت ذكرنا ِمْن أفَّ الًلَّ

 وىي تكثُر يف الغرِض الذي يَُدؿُّ عليو بادلصدر.
ا زلتِملٌة للوجوِه من الغايِة يف ادلفرد,   وأمَّا )حىت( فصُلَح بعدىا إضماُر )َأْف(؛ ألِنَّ

غايِة يف ادلفرِد على جهِة والغايُة يف اجلملة, والغايُة اليت معها شركٌة, فإذا ُأخرَِجْت إىل ال
التأويِل ِبذكِر الفعِل الذي يدؿُّ على ادلصدر, ُأضِمر معها )أْف(, ولزَِمها اإلضماُر ذلذه 

 العلة.
ا تلزـُ طريقًة واحدًة  ومل جُيْز مثل ذلك يف )إىل(, وإْف شاركْتها يف معٌت الغاية, إالَّ أِنَّ

قيٌض؛ ألنَّك ال تقوؿ: خرجُت من كلزوـِ نقيِضها الذي ىو )ِمن(, وليس لػ)حىت( ن
 بغداَد حىت البصرة, على تلك الطريقة.

ـِ و)حىت(: أفَّ حرَؼ اجلرّْ ال يدخُل إالَّ على  والدليل على أفَّ )أْف( مضمرٌة يف الًلَّ
ا تظهُر مع )أْف(, وُتضَمُر على معٌت واحٍد, فلو مل تكن  االسم, ودليٌل آخُر: وىو أِنَّ

 .(1)«معٌت ادلظَهَرة, ويظهُر عمُلها كما يظهُر إذا كانت مذكورةً مقدَّرًة مل تواِفْق 
 اعترل الرماني:

, و)حىت( منصوٌب بػ)أْف( مضَمرٍة, حنو:  يرى الرماين أفَّ الفعَل ادلضارَع بعد الـِ اجلرّْ
جئُت أِلكرَِمك, وأسَُت حىت تطُلَع الشمُس, واعتلَّ الرماين إلضماِر )أْف( بعدمها بأفَّ 

                                                           

 .790-788شرح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص  (1)
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احلرفاف, حيث إفَّ الـَ ع الفعل ادلضارع دبنزلِة ادلصدِر الذي يدخُل عليو ىذاف )أْف( م
, حنو: جئُتو للحذِر منو, ودخوذُلا على الفعِل يف الغالب مع ادلصدر اجلرّْ تُفيُد التعليلَ 

ا ىو للتعليل, حنو: جئُتك لِتكرِمٍت, و)أْف( مع الفعِل يف تأويل ادلصدِر الذي تدخُل  إَّنَّ
 ًلـ. عليو ال

, والعطُف, واالستئناُؼ, وإذا دخلْت  وكذلك )حىت( ربتمُل ثًلثَة أوجٍو وىي: اجلرُّ
ا مع الفعِل  َ إضماُر )أْف(؛ ألِنَّ على الفعِل وجب تأويُلو بادلصدر؛ لكوِِنا جارًَّة, فتعُتَّ

 يف تأويِل ادلصدر.
ـِ و)حىت( بدليلُت: بعدالرماين على إضماِر )أْف(  مث استدؿَّ   الًلَّ

, وحروُؼ اجلرّْ ال تدخُل على األفعاؿ؛  أحدمها: أفَّ ىذين احلرفُِت من حروؼ اجلرّْ
ا من عوامِل األمساء.  ألِنَّ

ـُ تغَِت ادلعٌت والعمل, سواًء ظهرْت )أْف(  ـ: وىو عد واآلخُر وىو خاصّّ بالًلَّ
 بعدىا, أو ُأضِمرْت, فدؿَّ ذلك على صحَِّة القوِؿ بإضمارىا.

 زنة:المناقشة والموا
اليت -ربدث الرماين يف ىذه ادلسألِة عن الفعِل ادلضارِع ادلنصوِب بعد الـِ اجلرّْ 

وبعد )حىت(, حنو: جئت لِتكرَِمٍت, وأسَُت حىت تطُلَع  -ُتسمَّى )الـُ كي( لكوِِنا للسَّببِ 
الشمُس, وذىب إىل أفَّ الناصَب ذلذا الفعِل ىو )أْف( ادلضمرُة بعد ىذين احلرفُت, 

الرماين ِلما ذىب إليو بأفَّ )أْف( مع الفعل ادلضارع دبنزلِة ادلصدِر الذي يدخل  واعتلَّ 
 عليو ىذاف احلرفاف, مثَّ استدؿَّ على إضماِر )أْف( بعدمها بالدليلُت السابقُت. 

, ووافقهم كذلك (1)وىذا الذي ذىب إليو الرماين موافٌق دلذىِب سيبويو والبصريُت
ىذا باب احلروؼ اليت ُتضَمُر فيها )أْف(, »قاؿ سيبويو: يف االعتًلِؿ ذلذا ادلذىب, 

ـ الَّيت يف قولك: جئُتك لِتفعَل, و)حىت( وذلك يف قولك: حىت تفعَل ذاؾ,  وذلك الًلَّ

                                                           

, اإليضاح العضدي 151-2/150, األصوؿ 37, 2/7, ادلقتضب 6-3/5ينظر: الكتاب  (1)
, 37, ادلقدمة اجلزولية ص 477, 461, اإلنصاؼ ص 3/196, شرح السَتايف 315ص 

 . 1661, 1659, االرتشاؼ ص 7/19شرح ادلفصل 
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ا انتصَب ىذا بػ)أْف(, و)أْف( ىنا مضَمرٌة؛ ولو مل ُتضَمْر لكاف الكًلـُ زلااًل؛ ألفَّ  فإَّنَّ
ا يعمًلف يف ا ـ و)حىت( إَّنَّ ألمساء فيُجرَّاِف, وليسا من احلروؼ اليت ُتضاؼ إىل الًلَّ

 .      (1)«األفعاؿ, فإذا َأضمْرَت )أْف( حُسَن الكًلـُ؛ ألفَّ )أْف( و)تَػْفَعَل( دبنزلِة اسٍم واحدٍ 
ـَ من عوامل األمساء, »وقاؿ ادلربد:  ـِ مضَمرٌة, وذلك ألفَّ الًلَّ فػ)أْف( بعد ىذه الًلَّ

مُل يف األفعاؿ, فػ)أْف( بعدىا مضَمرٌة, فإذا َأضَمْرَت )أْف( نصبَت وعوامُل األمساِء ال تع
ا والفعَل مصدٌر,  ـُ, ألفَّ )أْف( والفعَل اسٌم واحٌد, كما أِنَّ ّٔا الفعَل, ودخَلْت عليها الًلَّ

 .(2)«فادلعٌت: جئُت أِلْف ُأكرَِمك, أي: جئُت إلكراِمك, كقولك: جئُت لِزيدٍ 
فَّ الفعَل ينصُب بعدىا بإضماِر )أْف(؛ وذلك ألفَّ )حىت( اعلْم أ»وقاؿ يف )حىت(: 

من عوامِل األمساِء اخلافضِة ذلا..., فإذا وقعْت عوامُل األمساِء على األفعاؿ, مل يستقْم 
على  الفعَل اسٌم مصدٌر, فتكوُف واقعةً وصُلها ّٔا إالَّ على إضماِر )أْف(؛ ألفَّ )أْف( و 

حىت سبنَعٍت, وأنا أقُف حىت تطُلَع الشمُس, فإذا نصبَت  األمساء, وذلك قوُلك: أنا أسَتُ 
ّٔا على ما وصفُت لك كاف ذلك على أحِد معنيُت: على )كي(, وعلى )إىل أْف( ألفَّ 

 .(3)«)حىت( دبنزلة )إىل(
ـ و)حىت(, إذا دخًل على  ىذه ىي علُة البصريُت يف القوِؿ بإضماِر )أْف( بعد الًلَّ

ذلذا الفعِل ىو )أْف( ادلضَمرُة بعد ىذين احلرفُت, إالَّ أفَّ الفرَؽ  الفعِل ادلضارع, فالناصبُ 
ـُ, كما ذكر  بينهما ىو أفَّ )أْف( جيوُز فيها اإلضماُر, وجيوُز فيها اإلظهاُر بعد الًلَّ

ا واجبُة اإلضماِر بعد )حىت(, على مذىب البصريُت  . (4)الرماين, يف حُت أِنَّ
ـَ و)حىت( مها الناصباِف للفعِل ادلضارِع بنفسيهما, إىل أفَّ الًلَّ  (5)وذىب الكوفيوف
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 من غَِت إضماِر )أْف(.
ـَ الناصِب للفعل, حيث  واعتلَّ الكوفيوف ِلما ذىبوا إليو بقياـِ ىذيِن احلرفُت مقا
ا تشتمُل على معناىا, وكما أفَّ )كي( تنصُب الفعَل,  ـَ )كي(؛ ألِنَّ ـُ مقا قامت الًلَّ

ا ال زبلو ِمن أْف فكذلك ما قاـ مقاَمو,  واألمُر ينطبق أيًضا على )حىت(, حيث إِنَّ
تكوَف دبعٌت )كي(, حنو: أِطع اهلَل حىت يُدخِلك اجلنََّة, أو تكوف دبعٌت )إىل أْف( حنو: 
اذكر اهلَل حىت تطُلَع الشمُس, أي: إىل أْف تطُلَع الشمس, فإذا كانت دبعٌت )كي( فقد 

ـَ )كي( و)كي( تنصب, فكذل ك ما قاـ مقاَمها, وإف كانت دبعٌت )إىل أْف( قامت مقا
 فقد قامت مقاـ )أْف(, و)أْف( تنصُب, فكذلك ما قاـ مقاَمها.

ـَ نصَبْت الفعَل بنفِسها, بكوِِنا تُفيد معٌت  واعتلَّ بعُض الكوفيُت للقوِؿ بأفَّ الًلَّ
ْـّ الباب, الشرط, حنو: قمُت لِتقوـَ, فأشبَهْت )إْف( الشرطيَة, فجزموا بػ)إْف(؛ لكو  ِِنا أ

؛ للتفريِق بينهما ـِ  .(1)ونصُبوا بالًلَّ
 :(2)وقد اعًتض الكوفيوف عن اعتًلؿ البصريُت السابِق بأمرين

أحدمها: أنَّو ال جيوُز أف يكوَف ىذاف احلرفاف مها اللذاف يعمًلف اجلرَّ يف األمساء؛ 
ِر: أمرُت بأْف ُتكِرـَ, فعدـُ ألنَّو لو جاز ذلك جلاز أْف يُقاَؿ: أمرُت بُِتْكِرـَ, على تقدي

 جواِز ذلك دليٌل على فساِد ىذه العلِة.
ما من عوامِل  ما من عوامِل األمساء, إالَّ أِنَّ واألمر اآلخر: وإْف متَّ التسليُم بأِنَّ
ـَ ذبزـُ األفعاَؿ يف األمِر, حنو:  األفعاؿ يف بعِض أحواذِلا, والدليُل على ذلك: أفَّ الًلَّ

فكما جاز أْف تعمَل يف بعِض أحواذِلا يف ادلستقبل جزًما, جاز أيًضا أف تعمَل لِيُقْم زيٌد, 
 يف بعِض أحواذِلا فيو نصًبا.

ـَ و)حىت( نصبا الفعل  وردَّ البصريوف على اعتًلؿ الكوفيُت القائِل بأفَّ الًلَّ
ـَ )كي(, و)كي( تنصُب, بقوذلم: أنَّا ال ُنسلّْم أْف )كي(  بنفسيهما لقياِمهما مقا
, وتارًة  ا حرُؼ جرٍّ ا تنصُب تارًة بتقديِر )أْف(؛ ألِنَّ تنصُب بنفِسها على اإلطًلؽ, وإَّنَّ
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تنصُب بنفِسها, وليس محُلهما على إحدى احلالُت َأوىل من األخرى, بل محُلهما عليها 
يف احلالِة اليت تنصُب الفعَل بتقديِر )أْف( َأوىل من محِلهما عليها يف احلالة اليت تنصُب 

, ويف ال ـ و)حىت( حرفا جرٍّ , كما أفَّ الًلَّ ا يف احلالة اأُلوىل حرُؼ جرٍّ فعَل بنفسها؛ ألِنَّ
احلالِة الثانيِة حرُؼ نصٍب, ومحُل حرِؼ اجلرّْ على حرِؼ اجلرّْ َأوىل من محِل حرِؼ اجلرّْ 
على حرِؼ النصب, فكما أفَّ )كي( يف ىذه احلالِة تنصُب الفعَل بتقديِر )أْف( فكذلك 

ـُ و)حىت( ينبغي أْف ينِصبا الفعَل بتقديِر )أْف(  .(1)الًلَّ
ـَ و)حىت( يشتمًلف على معٌت )كي(, فردَّ عليو  وأمَّا قوُؿ الكوفيُت: إفَّ الًلَّ
ما يشتمًلف على معٌت )كي( إذا كانت ناصبًة, فكذلك  البصريوف بقوذلم: كما أِنَّ

فرَؽ بُت )كي( الناصبِة, و)كي( اجلارَِّة يشتمًلف على معناىا إذا كانت جارًَّة؛ ألنَّو ال 
 .(2)يف ادلعٌت

ـِ تُفيد معٌت الشَّرط,  وأجاب البصريوف على اعتًلؿ بعِض الكوفيُت بكوِف الًلَّ
ا تُفيد التعليَل, ولو   ا تُفيد معٌت الشرط, وإَّنَّ فأشبَهْت )إْف( الشرطيَة, بقوذِلم: ال ُنسلُّْم أِنَّ

,   كانت تُفيد الشرَط لكاف ينبغي ـِ , فُيجَزـُ بالًلَّ أْف رُبَمَل على )إْف( الشرطيِة يف اجلـز
 .(3)كما جُيَزـُ بػ)إْف( للمشأِّة اليت بينهما

ـُ  ـُ الداخلُة على الفعِل ىي الًلَّ أمَّا اعًتاُض الكوفيُت القائُل: لو كانت الًلَّ
كِرـَ, فأجاب عنو اخلافضُة, جلاز أْف تقوؿ: )أمرُت بُِتْكِرـَ( على معٌَت: أمرت بأْف تُ 

ـ قد تدخُل على  البصريوف بقوذلم: إفَّ حروَؼ اجلرّْ ال تتساوى يف ذلك, ألفَّ الًلَّ
ادلصادِر اليت ىي أغراُض الفاعلُت يف أفعاذلم, وىي شاملٌة, جيوُز أْف ُيسأَؿ ّٔا عن ُكلّْ 

ـِ خُيبَػُر )كذا(؛ ألفَّ ِلُكلّْ فاعٍل غرضً  ػِفعٍل, فُيقاُؿ: مِلَ فعْلَت؟ فُيقاُؿ: ل ا يف فعِلو, وبالًلَّ
ما  ا دخَلْت على )أْف( والفعِل, ألِنَّ ( يف معناىا, فكأِنَّ عن مجيِع ذلك, و)َكْي(, و)َحىتَّ
مصدٌر إلفادِة )َأْف( ذلك الغرَض من إيقاِع الفعِل ادلتقدّْـ, مث ُحِذفْت "أْف" زبفيًفا, 

ىا, وليس ذلك بأوَِّؿ ما فصارت ىذه احلروُؼ كالعوِض منها, ولذلك ال جيوُز ظهورُ 
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 .    (1)ُحِذؼ لكثرِة االستعماؿ
ـَ )أْف( إذا كانت يف معٌت  وأجاب البصريوف عن اعتًلِؿ الكوفيُت بقياـ )حىت( مقا
( على مذىبكم,  )إىل أْف( بقوذلم: إفَّ ىذا االعتًلَؿ يفسُد جبواِز ظهوِر )أْف( بعد )حىتَّ

عدىا؛ ألنَّو ال جيوُز أْف جُيَمَع بُت البدِؿ وادلبَدِؿ ولو كانت بداًل عنها َلما جاز ظهورُىا ب
 .(2)عنو

ما ورد يف ىذه ادلسألِة من أقواٍؿ واعتًلالٍت, يظهُر يل أفَّ الراجَح  مناقشةوبعد 
فيها ىو ما ذىب إليو سيبويو والبصريوف, واختاره الرماين, وىو أفَّ الفعَل ادلضارَع 

ـِ اجلارَِّة, وبعد )حىت(, ال كما ذىب إليو الكوفيوف, يُنَصُب بػ)أْف( مضَمرًة بعد الًلَّ 
 وذلك لِلعلِل السَّابقِة اليت سبَّت مناقشُتها.                      
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 الفصل األول

 خصائص التعلًل النحىٍ عند الرمانٌ

ال شكَّ أنَّ الناظَر يف شرح الرماين على كتاب سيبويو يلحظ عنايَة الرماين بالتعليل 
نَّ شيوَع النظريات عنايًة فائقًة, فقلَّما يرتك حكًما دون أن يعلَّْل لو, وما من شكٍّ يف أ

الفلسفية كان من أثره أْن انساَح علماُء النحِو يف طريق الفلسفة, ففلسفوا النحو 
بإمعاهنم يف التعليل, واسرافهم فيو, وظهر أثُر ذلك يف تعليالت الرماين النحوية, حيث 

 امتازت تعليالتُو بعدٍد من اػبصائص, اليت من أبرزىا:
 :علة في مواضع كثيرة للحكم الواحد بغير التعليل -1

الذي ينظر يف شرح الرماين على كتاب سيبويو يرى عناية الرماين بالتعليل عناية 
فائقة فقلَّما يرتك حكًما دون أْن يعلَل لو, ويف بعض األحيان يورد أكثَر من علة يف 

يف اؼبسألة الواحدة, فكان شديَد االىتماِم بالتعليل, ومن أمثلة ذلك اعتاللو عبواز اعبر 
وتقول: )ىذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍب(, فالوجُو فيو »)ىذا جحُر ضبٍّ خرٍب(, حيث قال: 

الرفع, وىو الصواُب وكالُم أكثِر العرب؛ ألنَّو من صفِة األوَّل, وقد جرَّه بعُض العرب؛ 
ألنَّ اؼبضاَف مع اؼبضاِف إليو دبنزلة شيٍء واحٍد, مع مشاكلِتو لو يف التوحيِد, والتذكًِن, 

لتأنيِث, وقرِب اعبوار, وكلُّ ىذه األسباِب تقتضي جواَز ضبِلو عليو, كأنَّو ىو وا
 .(ٔ)«األوَّلُ 

و)يا َحَكُم( »ومن ذلك أيًضا: اعتاللو لبناء اؼبنادى اؼبفرِد اؼبعرفة, حيث قال: 
, مبينّّ؛ ألنَّو وقع موقَع الكناية, وذلك أنَّ اؼبخاطَب إدنا سُناَطُب يف كلّْ موضٍع بالكنايةِ 

ضمراِت مبينّّ, وُبيِن 
ُ

, وكلُّ مْكيِنٍّ ِمن اؼب إالَّ يف النّْداِء خاصًة, فُبيِن لوقوِعو موقَع اؼبْكيِنّْ
ِن,... وُبيِن على الضَّمّْ ألنَّ لو يف حاِل اإلعراِب يف  على اغبركِة ألنَّ لو أصاًل يف التمكُّ

ضافِة إىل النفس, كقولك: النداء إذا قلت: )يا حكَمنا( النصب, ولو الكسُر يف حال اإل
 .(ٕ)«يا حَكِم, فلْم يبَق إالَّ الضَّمُّ 
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وكذلك اعتاللُو الختصاِص بعض األدواِت بعمل اعبزم يف األفعال, حيث قال: 
ا تعمُل حبقّْ األصل, وعوامُل الفعل تعمُل » وعوامُل األظباِء أقوى من عوامِل الفعل؛ بأهنَّ

بِو, ووجُو شبِو حروِف اعب ا تنقُل الفعَل إىل غًِن اؼبعىن الذي  حبقّْ الشَّ زِم حبروِف اعبزاء أهنَّ
يِء الواحٍد, فوجب  كان عليو, كما تنقُلو حروُف اعبرّْ إىل اإلضافة, وتكون معو كالشَّ
ؽبا ّٔذا العمل, مثَّ نظرنا أيُّ عمٍل رنُب ؽبا من وجوه اإلعراب؟ فإذا ىو رنُب ؽبا 

؛ إذ كان السكوُن أضعَف من اغبركة, بأنَّ األضعُف ِمن وجوِه اإلعراب, وىو اعبزمُ 
اكَن زنتاج إىل اغبركِة إذا التَقى ساكنان, ويف ابتداء الكلمة, واغبركُة ال ربتاُج إىل  السَّ
كون, فالذي أوجَب لعامِل اعبزِم أْن يعمَل ىو غًُن الذي أوجَب اعبزَم خاصًَّة,  السُّ

, والذي أوجَب لو اعبزَم اختصاُص وذلك أنَّ الذي أوجَب لو أْن يعمَل شبَ ُهُو حبر  ِف اعبرّْ
اؼبعىن الذي نُِقل إليو بالفعل, وىو أضعُف فبَّا يُنَقُل االسُم إليو, فال رنوُز تقدمُي االسِم 

ا للِعلَّة اليت بيَّنا ا( والِم األمر, و)ال(, وىو قبيٌح جدِّ  .(ٔ)«يف )َلَْ( و)َلمَّ
 سيبويو, وقد يضمُِّن بعًضا منها: الكثير من تعليالتو متَّسقٌة مع تعليالت -2

حبكم أنَّ الرماينَّ شارٌح لكتاب سيبويو, فقد جاء مذىبو موافًقا ؼبذىب سيبويو, وَل 
ا, وتبًعا لذلك فقد جاء الكثًن من اعتالالتو موافًقا  سنالفو إال يف مسائل قليلٍة جدِّ

آخر من عنده,  العتالالت سيبويو, وقد يذكر اعتاللو بالنص, ويضيف إليو اعتالاًل 
وال ذبوُز اإلضافُة يف )اغَبَسِن »فمن ذلك اعتاللُو المتناع )اغبسن وجٍو(, حيث قال: 

َض فبَّا ُمِنع, ىذه علُة سيبويو, وفيو  وجًها(؛ ألنَّ ىذا َل شُننع ما ىو لو البتَّة, فيلزم أْن يُعوَّ
اغبقيقيِة بأنَّ األوََّل معرفٌة  علٌة أخرى: وىو أنَّ اإلضافَة اللفظيَة إذا كانت منافرًة لإلضافةِ 

ًها لإلضافِة اغبقيقيِة دبعاقبة النون,   والثاين نكرٌة, فال رنوز ذلك إالَّ أْن يكوَن ُمشب َّ
ا إذا خرج عن ىذا فال رنوُز البتََّة؛ ألنَّو منافٌر لإلضافِة  كقوؽِبم: )الطَّيبو أخباٍر(, فأمَّ

 .(ٕ)«يقيِة من غًن شَبٍو يقتضي جواَزهاغبق
وال جرَّ يف األفعال؛ »ومن ذلك أيًضا اعتاللو المتناع اعبر يف األفعال, حيث قال: 

ألنَّو ال يكون جرِّا إال بإضافة, وال تِصحُّ اإلضافُة إىل الفعل؛ ألنَّ اؼبضاَف إليو داخٌل يف 
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اؼبضاف, ُمعاِقٌب للتنوين, وال يِصحُّ ذلك يف األفعال؛ ألنَّو ال يصلح أْن رُنعَل ثالثةُ 
زِم, وال يِصحُّ أْن يقوَم مقاَم التَّ  وىو واحٌد -نوين أشياَء دبنزلِة اسٍم واحٍد على طريِق الالَّ

 . (ٔ)«اثنان: الفعُل والفاعُل, وىذا تفسًُن علَِّة سيبويو -على حرٍف واحدٍ 
 يعرض لبعض العلل بشرٍح واسٍع, وبياٍن مستفيض: -3

يضاِح والبيان, فال يكتفي فيها يرى الرماين يف بعض اؼبسائل مدى حاجِتها لإل
باإلرناز, بل يستفيض يف شرحها وبياهنا, ومن ذلك اعتاللُو لبيان أظباء األجناس 

فإن قال قائٌل: َل جاز أن تكوَن اؼبعرفُة ذبري على كلّْ واحٍد من »معرفة, حيث قال: 
ة, وىذا شرُط النكرة؟  األُمَّ

ة يف الوضع األصلي يف اللغة دون  قيل لو: ليس ذبري على كلّْ واحٍد من األُمَّ
عرّْفة وإْن َل 

ُ
استعمال اؼبتكلّْم ؽبا يف كالمو, بأنَّو ال رنوز أْن يستعمَلها إالَّ مع العالمِة اؼب

يِء بعيِنو.   تكن لفظيًة, فهي إشارٌة أو ما يقوُم مقاَم اإلشارِة من اؼبقصِد اػباصّْ إىل الشَّ
( معرفًة إذا قال القائل: رأيُت أسامَة, ؼبن ...  فإْن قال قائٌل: فكيف يكون )أسامةُ 

 ليس بينو وبينو عهٌد فيو؟
قيل لو: ألنَّ منزلَتو كمنزلِة قولِو: رأيُت األسَد, ؼبن ليس بينو وبينو عهٌد فيو, كأنو 
و ّٔذا االسم على ىذا اؼبعىن, وصار على شَبو  قال: رأيُت الواحَد من األسد, فخصَّ

تعريِف اعبنس, ِمن جهِة أنَّو يُفَهم منو االختصاُص للواحِد تعريِف العهد, وعلى شَبِو 
ِم عهِده, فهو على جهِة اعبنِس من ىذا الوجو, وىو على شَبِو العهِد  بعيِنو من غًن تقدُّ
من جهِة اختصاِص الواحد, فهذا االسُم على ىذا اؼبعىن ِمن غًن أن يرجَع إىل صبلة 

ا يُقال: إنَّ األلَف وال َم تُعرّْف على جهة العهِد أو اعبنس, ويدخل يف االسم, وإدنَّ الَّ
ذلك شبو أحِدذنا, وقد ظهر الدليُل الواضُح على ذلك من جهِة األسِد اؼبعرَِّف باأللف 
والالم, ىي عالمٌة لفظيٌة, فكذلك )أسامُة( قد صحَبو عالمُة تعريِفو على ىذه اعبهة, 

 إال أهنا غًُن لفظية.
ئِب ُدَأالُن, برتك الصَّرِف دليٌل وقوُل العرِب لألسِد: أسام ُة, وللثَّعلِب: ثعالُة, وللذّْ
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 على التعريِف على التفسًِن الذي بيَّنا.        
معرفٌة, بغًن  باع والوحوش أن يكوَن ؽبا أظباءٌ ... فإْن قال قائٌل: َِلَ وجَب يف السّْ 

 .عالمٍة ذبري ؾبَرى األظباء األعالم, وَل رنب ذلك لكلّْ شيء؟
باِع أشبهت ما يعِقل ِلعَظِم شأنِو بعقِلو, فُخصَّت بأظباَء  قيل لو: لِعَظِم شأن السّْ

ذبري ؾبرى األعالِم كما ُخصَّ ما يعِقل باألظباء األعالم, مع أهنا ؼبَّا كانت وحشيًة 
اُل عليها وحشيِّا ؼبشاكلِتها حباؽبا على حقيقتها من جهة  اقتضت أْن يكوَن التعريُف الدَّ

 لواقع فيها.التشاكل ا
باع أظباُء أعالٍم )كزيد وعمرو( إذ آثروا أْن  ... فإْن قال قائُل: فهالَّ وجَب للسَّ

 .رنعلوا ؽبا اؼبعارَف على ىذه الطريقة؟
قيل لو: ال رنب ذلك؛ الجتماِع أسباٍب منها: أهنا أنقُص يف ِعَظم الشأِن فبَّا 

عنها, عن منزلة ما يعقل, ومنها: أهنا يعِقل, ومنها: قلُة اغباجِة للذّْكر ؽبا, واإلخباِر 
 .(ٔ)«وحشيٌَّة, تقتضي معارَف وحشيًة ليكوَن أدلَّ عليها باؼبشاكلة

ف   )غدوُة( ال »ومن ذلك أيًضا اعتاللو لتعريف )ُغدوة( و)ُبكرة(, حيث قال: 
ينصرُف؛ ألنَّو مؤنٌث معرفٌة, وكذلك )بكرُة(, ونظًنُه يف التأنيث والتعريِف: )أسامُة( 

 )ُجعالُة(.و
وىذا الضرُب من التعريف بغًن عالمٍة, وال وضِع االسِم للشيِء خاصة, ال رنب 

 ِلما ساواه يف معناه وىو تعريٌف نادٌر.
وإدنا جاز مثُلو يف )غدوَة( و)بكرَة( ألنَّ أصَل ما رنب بو تعريُف الوضِع كتعريف 

 )طلحَة( و)ضبزَة( من أظباء الناس أمران:
 نساِن باسٍم ُخصَّ بو ال ُيشركو فيو غًنُه.أحدذنا: تفضيُل اإل

 واآلخر: اغباجُة إىل كثرة الذّْكِر لو.
ا أشبو ابتداُء اليوم وىو أوَّلو ىذه األظباَء األعالَم من أظباِء الناِس يف اغباجة إىل   فلمَّ
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 كثرِة الذّْكِر ُخصَّ باالسم العَلم, وَل يستحق ذلك على الكمال؛ ألنَّو َل رُنَعل من جهةِ 
التفضيل, فصار يصلح لكلّْ غدوٍة, وإن كان موضوًعا لغدوِة يوِمك خاصًة, على أنو إذا 
ُضرب يف غٍد فهو لغدوٍة ُعِدل خاصًة ذلك اؼبنهاُج يف كل يوٍم يأيت, وليس كذلك 
يِء خاصًة دبا لو ساواه غًنُه يف كلّْ شيٍء َل رنب ؽبا مثُل اظِبو,  طلحُة وضبزُة؛ ألنَّو للشَّ

 .        (ٔ)«إذا ساواه وقٌت آخُر على مثل معناه وجَب لو مثُل اظِبو, فتدبَّر ذلكو)غدوُة( 
 يصرُِّح كثيًرا بلفظ العلة: -4

جاء يف كثًن من اؼبواضع اليت اعتل فيها الرماين التصريح بلفظ العلة, وىذا فبا يدل 
باشتقاق الفعل  على عناية الرماين جبانب العلة, ومن أمثلة ذلك قولُو يف االعتالل للقول

والذي ُأِخذ منو الفعُل: اؼبصدُر؛ ألنَّو دائٌر يف صبيِع تصاريِف الفعل, كما »من اؼبصدر: 
َيِغ اليت ُتصرَُّف فيها, فاألصُل ىو اؼبصدر, كما األصُل ىو  ُة يف صبيِع الصّْ تدوُر الِفضَّ

ُة, ففي )َضَرَب( معىن الضَّْرِب, وىو يف )سيضِرُب( و)تضِرُب(,  وليس يف الضَّْرِب الفضَّ
معىًن واحٍد ِمن ىذه التصاريف, فاألصُل ىو اؼبصدر, ومنو اُشتقَّ الفعُل لِلعلَِّة اليت 

 .(ٕ)«بيَّنا
ي ىو الذي يدلُّ »وكذلك قولو يف االعتالل لتعديِة الفعل ولزومو:  والفعل اؼبتعدّْ

(, فهذا على مفعوٍل من غًِن وسيطِة حرٍف, كقولك: )مضروب(, و)مقتول(, و)مشتوم
يدلُّ على مفعوٍل من غًِن وسيطِة حرٍف, فهو متعدٍّ ؽبذه العلِة, فأمَّا )فبروٌر بو( فال يدلُّ 

يًا ؽبذه العلة  .(ٖ)«الفعُل على مفعوٍل إال بوسيطِة حرف, فليس )مررُت( متعدّْ
وقد »ومن ذلك أيًضا: اعتاللو لردّْ قول الفراء يف جواز )اغبسن وجٍو(, حيث قال: 

لفرَّاُء على تقدير: )الذي ىو َحَسُن وجٍو(, وىذا ال يلزم؛ ألنَّو إضافُة نكرٍة إىل أجازه ا
نكرة, فليس فيو منافرُة اإلضافِة اغبقيقيِة كما يف )اغَبَسن وجٍو( مع أنَّ األلَف والالَم 

 دبنزلة التنوين, فكأنَّو قد قال اجتمع التنويُن واإلضافُة مع اؼبنافرة.
ا اجتمع سببان  , أحُدذنا: أنَّ األلَف والالَم دبنزلة التنوين, وأنَّ األوََّل معرفٌة, فلمَّ
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 والثاين نكرٌة على ِضدّْ ما رنُب لإلضافِة اغبقيقية, َل رُنْز.
ومع ذلك فإنَّو َل ُيسَمْع شيٌء ِمن ىذا الذي أجازه الفرَّاء, وإدنا يُتكلَّم فيو على 

, وقد بي َّ  ع وَصحَّ نَّا أنَّو منافٌر لألصوِل من غًن شَبٍو يقتضي طريق القياس على ما قد ظبُِ
 . (ٔ)«اعبواَز, ففَسد ؽبذه العلة

 عنايتو بالعلل الثواني والثوالث: -5 
َل يقتصر الرماين يف اعتاللو على العلل األوىل _أي التعليمية_ بل اتَّسم بعنايتو 

ء األصوليٌن, وتضمٌن بالعلل اعبدليِة, وىي العلُل الثواين والثوالث, وكذلك توظيفو آلرا
علِلو من كالم اؼبناطقة والفالسفة, فقد يبالغ يف تطبيق األحكام النحوية, واستقصاء 
األمثلة, واالفرتاضات اللغوية والنظرية, والتعليل الفلسفي اؼبنطقي؛ ليظهر مقدرَتو 

يٌل على العلمية, ونزعتو العقلية, وردّبا أصبح ىذا النهُج فبَّا يتباىى بو النحوي, فهو دل
سعة ثقافتو وعلمو, ومن دناذج تلك العلل: اعتاللو عبعل األلف عالمة للرفع دون 

ا كان الرفُع باأللِف دوَن الواِو للفصِل بٌن التثنيِة »النصب يف اؼبثىن, حيث قال:  وإدنَّ
 واعبمِع, إذ األلُف ال يكون قبَلها إالَّ مفتوًحا, فاقتضى ذلك أْن زبتصَّ بأحِد الياءين ِمن

ا  التثنيِة واعبمِع؛ لِئالَّ يُبىن الكالُم على اللَّبس, ووجب أْن تكوَن األلُف للتثنية؛ ألهنَّ
ها  أخفُّ ِمن اعبمع, كما أنَّ الواحَد أخفَّ ِمن التثنية, فهي على ثالِث مراتب, وأخفُّ

 دوَن اعبمِع.الواحُد مث التثنيُة, مثَّ اعبمُع, فقد باَن أنَّ األلَف رنُب أْن زبتصَّ التثنيَة 
وَل رُنز أْن رُنعَل النصُب باأللِف على األصوِل الصحيحة؛ ألنَّو رنُب منو أْن يكوَن 
الرفُع تابًعا, وال رنوز أْن يكوَن ذلك؛ ألنَّ الرفَع أوَّاًل فال يكوَن تابًعا, وال رنوُز أْن يكوَن 

أن يكون مثَلو يف اعبمع, الرفُع باأللِف, والنصُب تابًعا للعالمة باأللف ألمرين: أحِدذنا: 
, كما ىو يف اعبمع, لُيشاِكَل, وال يُبىَن على  أي يكون تابًعا يف التثنيِة لعالمِة اعبرّْ
, إذ ىو لو ال يف غًنه, والرفٌع  التنافِر, والوجِو اآلخر: أْن يتبَع األقوى يف االسم وىو اعبرُّ

 .      (ٕ)«مشرِتٌك بيَنو وبٌن الفعل
و)ِمن قبُل(, »تاللو لبناء )ِمن قبُل( و)ِمن بعُد(, حيث قال: ومن ذلك أيًضا: اع 
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ا ُقطع عن  و)ِمن بعُد( مبينّّ؛ ألنَّو جرى على الغاية, ومعىن الغايِة أنَّ سباَمو اإلضافُة, فلمَّ
اؼبضاِف صار كبعِض االسم, وُبين على اغبركِة ألنَّ لو أصاًل يف اغبركِة ُمستعماًل,  

رتَو, وُبين على الضمة ألنَّو ؼبا ُأخرَِج عن اإلعراب كقولك: من قبٍل, ومن بعدٍ  , إذا نكَّ
 .            (ٔ)«إىل البناء ُبين على حركٍة ال تكوُن لو يف حالِة اإلعراب, لِيؤذَن خبروِجو إىل البناء

 :األقوال المختلفة للتقريب بينها االعتالل لوجاىة -6
سيبويو, إال أنَّو َل يكن متعصًبا ؼبذىبو, بل  على الرغم من أنَّ الرماين كثًُن اؼبوافقة ل

كان متقباًل لألقوال األخرى, ومعتالِّ لوجاىتها, وىذا ما شنيز الرماين, وىو حياُده, 
وعدم تعصبو للمذىب, وكذلك عدم تشنيعو على اؼبخالف, ومن أمثلة ذلك قولو يف 

رة الواقعة أحوااًل,  واختلفوا »إذا تنوَّع ّٔا الفعل: االعتالل عبواز القياس يف اؼبصادر اؼبنكَّ
يف: )أتانا ُسرعًة(, و)أتانا ُرجلًة(: فأجازه أبو العباس على القياس الذي ذكرنا, وأباه 

 سيبويو؛ ألنَّو مصدٌر وقع موقع اغبال, من غًن أْن يغلَب على الباب.
 وقوُل أيب العباس أقوى يف ىذا؛ ألنَّو قد أفاد اؼبصدر الواقع موقع اغبال تنويع

 .(ٕ)«الفعل, وىو حَسٌن ُمتقبٌَّل يف الفهم, فال سبيَل إىل اؼبنع مع ظهورِه ىذا الظهور
ا قول جرير:»ومن ذلك أيضا قولو:   وأمَّ

 َمَش  َق اؽبَ  واِجُر غبََْمُه  نَّ َم  َع السُّ  َرى
 

 (ٖ)َح     هَّ َذَى      ْاَ َكاَلِك     اًل َوُص      ُدورًا 
 

ا( و)ذىَب ُأَخرًا(, أي: ذىب فحملو سيبويو على اغبال, وقدرىا على )ذىَب ُقُدمً 
رًا, وىو مصدٌر وقَع موقَع اغبال, ويف البيت اسُم جنٍس وقَع موقَع  ًما, وذىب متأخّْ متقدّْ

 اغبال. 
وذىب أبو العباس إىل أنَّو سبييٌز دبنزلة: )طبَت بذلك نْفًسا(؛ ألنَّو اسُم جنٍس جاء 

)طبَت بذلك نْفًسا(, وِكال القولٌن بعد ُمبَهم زنتمل الوجوه, فاقتضاُء التمييِز كاقتضاء 
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 . (ٔ)«عندي ؿُبتَمٌل, وقوُل أيب العباس أسهُل؛ ألنَّ التمييز فيو أظهر
وقوُل »وكذلك قولو يف االعتالل للزوم )ذىبت الشام(, وتعدية )دخلت البيت(: 

اِم, فليس دبتعدٍّ  اَم( رنوز على طريق اغبذف, دبعىن: ذىبُت إىل الشَّ , العرِب: )ذىبُت الشَّ
.  وال عِمَل فيو الفعُل على جهِة الظَّرِف, ولكن على جهِة حذِف حرِف اعبرّْ

 , ا )دخلُت البيَت( ففيو خالٌف: فسيبويِو يذىُب إىل أنَّو ُحِذف منو حرُف اعبرّْ فأمَّ
وتقديرُه: دخلُت يف البيِت, وإىل ىذا كان يذىب ابُن السراِج, ويستدلُّ على ذلك 

 نقيُضو: خرجُت من البيِت, ونظًنُه: ُغْرُت يف الَغوِر.بالنَّظًن والنَّقيض, ف
, ك   )بنيُت البيَت(, الطَّراِده يف  ا أبو ُعمر اعبرمي فيقول: )دخلُت البيَت( متعدٍّ وأمَّ

, حنو: دخلُت مكَة, ودخلُت اؼبدينَة, وال يطَّرُد )ذىبُت( إال يف (ٕ)كلّْ مدخولٍ 
 تقوَل: ذىبُت إىل مكَة. )مذىوٍب إليو(, ال رنوز: ذىبُت مكَة, حه

ي ىو ما دلَّ على مفعوٍل من جهِة أنَّو  والذي عندي أنَّ أصَل ىذا الباِب أنَّ اؼبتعدّْ
ي ىو ما دلَّ  ال سنلو منو, فهذا أصُل الباَب, فأمَّا االستعماُل فيجري على أنَّ اؼبتعدّْ

يًا, إال أنَّو على مفعوٍل بغًن وسيطِة حرٍف, فهو ال سنلو يف األصل ِمن أْن يكوَن  متعدّْ
ى  ى لعلٍة من العلل, أو يكون يف األصل ال يتعدَّ ُأجرِي يف االستعمال ؾبَرى ما ال يتعدَّ
ا )أمرُتك بكذا( فال بُدَّ فيو من  أصاًل فهو ال بُدَّ فيو من اغبرف, حنو: مررُت بزيٍد, فأمَّ

ي إىل اثنٌن إال أنَّو ُأخِر  ج يف االستعمال ـبرَج ما ال مأموٍر, ومأموٍر بو, فأصُلو اؼبتعدّْ
ى إال إىل واحٍد؛ للحاجِة إىل اؼبأمور واؼبأموِر بو, فاستمرَّ االستعماُل على ىذا,  يتعدَّ
, على ما قال أبو عمر, إال أنَّو يف حكِم االستعماِل  ف   )دخلُت البيَت( يف األصل متعدٍّ

ي, بدليِل النَّقيِض والنَّظًِن ع  . (ٖ)«لى ما بيَّناقد جرى ؾبَرى غًِن اؼبتعدّْ
ومن ذلك أيًضا: التعليل لصحة كال القولٌن يف تقدير احملذوف يف عامل النداء, 

وتقوُل: )يا عبَد اهلل(, فهذا ينتصُب بفعٍل ؿبذوٍف, واختلفوا يف تقديرِه, »حيث قال: 
                                                           

 .ٔٙٔص ينظر: ( ٔ)
, أسرار ٖٛٔ/ٕ, أمايل ابن الشجري ٕٕٚ/ٔ( ينظر رأي اعبرمي واعتاللو يف: شرح السًنايف ٕ)

 .ٖ٘ٗٔ, االرتشاف ص ٕٜٗ/ٔ, شرح الكافية ٔٛٔالعربية ص 
 .ٕٗ٘ينظر: ص ( ٖ)
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ره سيبويِو على )يا أُريُد عبَد اهلل(؛ ألنَّو إذا قال: )يا عبَد اهلل( فقد دلَّ  على أنَّو يريُد فقدَّ
 عبَد اهلل.

وخالف يف ذلك ابُن السراج؛ ألنَّ ىذا التقديَر يوِجُب أنَّ النّْداَء خرٌب, إْذ )أُريُد 
عبَد اهلل( خرٌب, وليس األمُر كذلك؛ بإصباِع أنَّ النداَء ليس خبرٍب, فعَدَل عن ىذا التقديِر 

 ؽبذه العلة.
ًما يدلُّ على ما أشرُحو: وىو أنَّ اؼبصدَر فقلنا لو: فما تقديُر العامِل فيو؟ فقال كال

أصٌل لألفعاِل, يُؤخُذ منو فعٌل على جهِة اػبرِب, وفعٌل ليس خبرٍب, كفعِل األمر, فكذلك 
شُنِكن أْن يُؤخَذ منو فعٌل ليس خبرٍب يدلُّ على النّْداء, وذلك أنَّ اإلرادَة يُؤخُذ منها )أراَد( 

ى األمر, وإْن َل ُيستعمل ذلك الفعُل على ىذا اؼبعىن, وىو خرٌب, ويُؤخُذ منها )أَرِْد( عل
ولكنَّو مدلوٌل عليو, وإْن كان قد ُأذِنل لالستغناِء ب   )يا( استغناًء الزًما حه يسقَط دبثِل 
, وَل  ما سقط الفعُل يف ىذا الباب وىو الكثرُة إىل حدٍّ يصًُن اؼبعىن بو أظهَر, وىو أخفُّ

ِة يُذَكُر يف غًن باِب النداء, فخرج من الكالم رأًسا, وَل سنرج زنتْج إىل فعٍل ّٔذه اؼبنزل
 ألنَّو زنتاُج إليها يف كالٍم آخر, وإْن استغىن عنو يف ىذا الكالم.

وللمحتجّْ لسيبويو أْن يقوَل: إنَّ الفعَل احملذوَف إذا لزَِم حذفُو صار دبنزلِة ما يدلُّ 
يو من غًن ذكِر لفٍظ موضوٌع لو, فيخرُج لو عن على اؼبعىن داللَة التضمٌن, ألنَّو يدلُّ عل

ر بالذّْكِر لو رجع إىل معىن اػبرِب للتصريِح الذي وقع بو,  معىن اػبرِب ؽبذه العلة, فإذا ُقدّْ
وليس رنوُز أْن يكوَن النّْداَء على معىن اػبرب, ألنَّو ال رنوُز التصريُح بالفعِل العامِل فيو, 

عين, ِمن جهة أنَّو يف معىن اؼبنادى, وإْن ظهَر عامُلو, مع واحتجَّ بقوؽِبم: يا إيَّاك أ
 .(ٔ)«تقديرِه: يا إنساُن إيَّاك أعين, فاؼبعىن يؤوُل إىل شيٍء واحد

 وكذلك قولو يف علة ترجيح الرفع على اإلضمار يف البيت:
 اَل بَْأَس بِاْلَقْوِم ِمْن طُوٍل َوِمْن ِعَظمٍ 

 

 (ٕ)َعَص   اِفًنِ ِجْس   ُم اْلِبغَ   اِل َوْأْح   اَلُم الْ  
 

ِم, ولكْن على اإلضماِر, كأنَّو قال: ؽبم جسُم  فهذا عند سيبويو مرفوٌع على غًِن الذَّ

                                                           

 .ٕٓٚينظر: ص ( ٔ)
 .ٖٚٚ( تقدم زبريج البيت ص ٕ)
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البغاِل وأحالُم العصافًِن؛ ألنَّ الفائدَة يف تعريِف ما ُىم عليو ِمن ىذا اؼبعىن, ويدلُّ على 
البغاِل واحالِم ذلك حسُن إظهاِر الرافِع يف مثل ىذا, وضعُف اإلتباِع, لو قال: )جسِم 

العصافًِن( على إتباِع )بالقوِم(, لضْعِف الكالِم بو؛ ألنَّو ليس من صفِتو يف اغبقيقِة إذ 
 ىو اسُم جنٍس, فحُسن معىن اػبرِب فيو, أي: ؽبم جسُم البغاِل وأحالِم العصافًِن.

هم يف وأجاز اػبليُل نصُبو على الذمّْ, وعلى ذلك قياُس الرفِع؛ ألنَّو قد دلَّ على ذمّْ 
, وتقديرِه  مّْ على حذِف:  -لو أتبعَ -أوَِّل الكالم, فصُلَح أْن تُقَطَع الصفُة على معىن الذَّ

 ذوي جسِم البغاِل وأحالِم العصافًِن.
 .(ٔ)«وِكال القولٌن ؿبتمٌل, وقوُل سيبويِو أقيُس ِلما بيَّنا

 ظهور أثر المنطق في تعليالتو: -8
باؼبنطق, وتأثُّرِه بو يف مؤلفاتو, نتيجًة ؼبا شاع يف تقدم الكالم على اىتمام الرماين 

عصره من االىتمام بعلم الفلسفة واؼبنطق, حيث امتزجت بعض تعليالتو باؼبنطق, ومن 
وإدنا اخُتصَّ الِعلُم بأنَّو »النماذج على ذلك: قولو يف أثناء اغبديث عن )ظن( وأخواهتا: 

يصلح ألعمّْ العام, وىو اغباضُر, والغائُب, رنوز أن يكوَن متعلُقو معىن اعبملة؛ ألنَّو 
ا صُلح ذلك ُأجرِي عليو, وأمَّا  واؼبوجوُد, واؼبعدوُم, ومعىن اؼبفرِد, ومعىن اعبملة, فلمَّ
الظنُّ واغُبسباُن فيقاربان معىن الِعلم, ألنَّو قوُة اؼبعىن يف النفِس, والِعلم على الثقة باؼبعىن 

ثقة, فلذلك ُأجرِي الظنُّ ؾبرى الِعلم, وقد يعمُل على يف نفس العاقل, والقوُة تقارب ال
 .(ٕ)«الظنّْ يف كثًٍن من األشياء إذا شذَّ طريُق الِعلم

ن فال رنوز أن يكوَن على أقلّْ من »ومن النماذج أيًضا قولو:  ا االسُم اؼبتمكّْ وأمَّ
دِل ثالثِة أحرف ..., فهذا عليو أكثُر األظباء, وىو الذي رنب أن يكوَن على أع

األبنية, وىو ثالثُة أحرف, مث يليو األربعُة, ألنَّو تعديٌل بعد األعدل, مث يليو اػبمسُة, 
ألنَّو خروٌج عن التعديل, دبرتبة ذباوز التعديل, فيحتمُل مثُلو لقرِبو من التعديل وُشبّْو بو, 

ا الستة فال يكون يف األصول البتَّة؛ ألنَّو خروٌج عن التعديل يف األصول دبا ال زنتمُل  فأمَّ
مثلو؛ لبعِده من التعديل, ولكن يكون يف التفريغ زائًدا على ستِة أحرٍف, فيخرج دبرتبٍة 

                                                           

 .ٖٚٚينظر: ص ( ٔ)
 .ٜٚٔص  ( شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبةٕ)
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ويكون على سبعٍة بزائٍد, فيخرج دبرتبتٌن؛ ألنَّ الفروَع أحقُّ بالتكثًن من األصول, فلذلك 
ا اقتضتو العلة       .      (ٔ)«خرج دبرتبتٌن, وَل زبرج األصوُل إال دبرتبٍة عمَّ

 العناية النواحي البالغية في تعليالتو: -7
َل يغفل الرماين عن اعبانب البالغي يف تعليالتو لألحكام النحوية اليت يرى 
بصحتها, حيث كانت البالغة حاضرة يف عدد من ىذه االعتالالت, وىذا يدل على 

لبالغية غزارة علمو, وسعة اطالعو, ومن تلك االعتالالت اليت حضرت فيها اؼبعاين ا
وإدنا جاز »قولو يف االعتالل لتثنية: )لبيك, وسعديك, وحنانيك(, وامتناع اعبمع فيها: 

التثنيُة للمبالغِة وَل رُنِز اعبمُع؛ ألنَّ التثنيَة تدلُّ على التفضيِل شيًئا بعَد شيٍء ِمن اعبمع, 
لواحد, حنو: إذ كانت التثنيُة ال تكوُن إال على الواحد, واعبمُع قد يكوُن على غًِن ا

باَلِغ, كما قال سيبويو يف )حنانيك(: 
ُ

)نَ َفٍر(, )َرْىٍط(, فهذه اؼببالغُة تقتضي تضعيَف اؼب
ًنا بعد ربنٍُّن, وحنانًا بعد حنانٍ » , فالتثنيُة أدلُّ على ىذا التفضيِل ِمن «كأنَّو قال: ربن ُّ

أشدُّ مبالغًة, ألنَّو إذا قلَّ النظًُن اعبمِع ِلَما بيَّنا, وُكلَّما قلَّ النظًُن يف معىن التعظيِم فهو 
قلَّ َمن ُيستغىَن عنو بغًنِه, أْي َمن زُنتاُج إليو, وال ُيستغىَن بغًنِه عنو, أي َمن زنتاُج إليو 
وال ُيستغىَن عنو بغًنِه عنو, فهو أجلُّ يف التعظيِم, ِلَما ليس فوق تعظيِمو تعظيٌم, وىذه 

 .  (ٕ)«الصفُة ال تكون إالَّ هلل عزَّ وجلَّ 
وكذلك قولو يف االعتالل لوجوب إضمار العامل فيما جرى ؾبرى اؼبصدر يف 

الذي رنوُز يف اسِم اعبنِس اؼبدعوّْ بو إذا كان فبَّا يصُلُح يف اؼبذكوِر أْن يُدَعى »الدعاء: 
بو لو, أو عليو أْن يُنصَب على الفعِل اؼبرتوِك إظهارُه ألنَّو رنري ؾبرى اؼبصدِر يف اسِم 

نس, إالَّ أنَّ اؼبصدَر جنُس الفعل, وىذا جنُس اؼبعىن, وىو فبَّا يصلُح أْن يُدَعى ِبو لو, اعب
أو عليو كاؼبصدر, وفيو عمُل الفعِل, فلهذا صُلَح أْن رنري ؾبرى اؼبصدِر يف الفعِل 

 اؼبرتوِك إظهارُه يف الدعاء.
نَّو زنتمُل وجوًىا ـبتلفًة وال رنوُز أْن يظهَر فيو الفعُل؛ ألنَّ حذَفو أبلُغ؛ ِمن أجِل أ

فبَّا يُدَعى بو, كقولك: )تربًا وجنداًل(, على تقدير: ألزَمُو اهلُل تُربًا وجْنَداًل, أو: 
                                                           

 .ٕٗٔ-ٖٕٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. صاحل العبد اللطيف ص ٔ)
 .ٜٕٗينظر: ص ( ٕ)
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اهلُل تُربًا وجنداًل, أو: جعل اهلُل رزَقو تُربًا وجنداًل, فصار ِمن أجِل ىذا يف حكِم  أطعَموُ 
اعبنِس عن اؼبصدِر فصار أقلَّ منو يف اؼبصدِر يف أخِذ لفِظ الفعِل منو, ؤّذا نقَص اسُم 

 .(ٔ)«االستعمال
وال رنوز أْن يتصرَّف »ومن ذلك أيًضا اعتاللو لوجوب تعريف )البتة( حيث قال: 

ك  ك( ِلما فيو من معىن اؼببالغة, كأنَّو قيل فيو: على كلّْ وجٍو وسبٍب, إذا قيل: أجدَّ )أجدَّ
ا ال تفعل كذا, ونظًنُه: ال ال تفعُل كذا وكذا, ولذلك ال رنوز أْن يُنكَّ  َر فيقال: أجدِّ

ر للمبالغة اليت  أفعلو البتََّة, كأنَّو قال: قْطًعا على كلّْ وجٍو وسبٍب, فال رنوز أْن يُنكَّ
 . (ٕ)«فيو
 تفرُّده ببعض العلل النحوية: -8

لعل اىتمام الرماين وولعو الشديد بالعلل العقلية جعاله يتفرد عن سائر النحويٌن 
و)ُبْكَرُة( معرفة  »لعلل, ومن ذلك اعتاللو لتعريف )ُغدوة( و)بُكرة(, حيث قال: ببعض ا

ك   )ُغْدَوَة(, و)َضْحَوٌة( نكرة ك   )َعِشيٍَّة(؛ ألن أوََّل النهاِر ابتداُء األعمال, فلو قوٌَّة بذلك 
 . (ٖ)«ليس لغًنه؛ ألنَّ االبتداَء دبنزلِة األصِل الذي يُبىن عليو غًنُه

يًضا اعتاللو لداللة )حنانيك( على اؼبثىن لفظًا ومعىًن, بداللتو على قلة ومن ذلك أ
فالتثنيُة أدلُّ على ىذا التفضيِل ِمن اعبمِع ِلَما بيَّنا, »النظًن يف اؼببالغة, حيث قال: 

 وُكلَّما قلَّ النظًُن يف معىن التعظيِم فهو أشدُّ مبالغًة, ألنَّو إذا قلَّ النظًُن قلَّ َمن ُيستغىَن 
عنو بغًنِه, أْي َمن زُنتاُج إليو, وال ُيستغىَن بغًنِه عنو, أي َمن زنتاُج إليو وال ُيستغىَن عنو 
بغًنِه عنو, فهو أجلُّ يف التعظيِم, ِلَما ليس فوق تعظيِمو تعظيٌم, وىذه الصفُة ال تكون 

أعظُم فبَّن يكثر َمن إالَّ هلل عزَّ وجلَّ, وَمن يقول: ما ُيستغىن بو عنو فبَّن زُنتاُج إليو فهو 
ُيستغىَن بو عنو, َل يدل على أشدّْ اؼببالغة؛ ألنَّ ىذا يهون أمرُه لكثرِة من ُيستغىن بو 
عنو, وىذا الذي شرحناه يكشف لك عن النَّادِر يف اؼبعىن, وأنَّ لفظَو ينبغي أْن يُعامَل 

ه اغِبَكِم والفطِن, معاملًة ُتشِعر ّٔذا اؼبعىن, فسبحاَن من طبَع نفوِس العقالِء على ىذ
                                                           

 .ٓٚٚينظر: ص ( ٔ)
 .ٜٖٓينظر: ص ( ٕ)
 .ٜٖ٘ينظر: ص ( ٖ)
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 .(ٔ)«فتدبره
  

 

                                                           

 .ٜٕٗينظر: ص ( ٔ)
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 الفصل الجانٌ

 أنىاع العلل النحىية عند الرمانٌ

أنَّ العلَة ىي أحُد أركان القياس النحوي األربعة الواجِب وجوُدىا عند  ال شكَّ 
جامعة بٌن اؼبقيس واؼبقيس عليو, وىي كما القياس, حيث ال يقوُم القياس إال على علة 

 (ٕ)الذي نقل عنو السيوطي (ٔ)قال أبو عبد اهلل الدينوري يف كتابو )شبار الصناعة(
 صنفان:

 علٌة تطَّرُد على كالم العرب, وتنساُق إىل قانون لغتهم.
 وعلٌة ُتظِهر حكمَتهم, وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدىم يف موضوعاهتم.

َعب, إالَّ أنَّ مداَر وىم لأُلوىل أ كثُر استعمااًل, وأشدُّ تداواًل, وىي واسعُة الشُّ
 اؼبشهورة منها على أربعٍة وعشرين نوًعا.   

د الدينوري ىذه العلل اليت استخرج أظباءىا اؼبتناثرة, حه ازبذت لديو وضَع  وعدَّ
بأغلب تلك األنواع اؼبصطلح, وإذا تتبَّعنا أنواَع العلل يف شرح الرماين وجدنا أنَّو علل 

 اليت ذكرىا الدينوري, بل وأضاف إليها علاًل أخرى, فمن ىذه العلل:
 علة سماع: -1

والسماع من األصول النحوية اليت اعتمد الرماين عليها كثًنًا يف اعتالالتو, ولو ثالثة 
ًدا ومقرّْرًا للحكم, وأحيانً  ا مظاىر يف توجيو الرماين وتعليلو, فقد يكون السماع مؤكّْ

ُح بو وجٌو على وجٍو, وىذا يظهر جليِّا يف اؼبسائل اػبالفية, وقد  يكون دورًا ترجيحيِّا يُ َرجَّ
يقضي بفساد حكم, نتيجة انعدام ذلك األصل الذي شنكن أن يستند إليو التوجيو, 
ومن أمثلة ذلك: اعتاللو لداللة )لبيك وسعديك(, و)حنانيك( على التثنية لفظا 

                                                           

( ىو اغبسٌن بن موسى ين ىبة اهلل الدينوري النحوي, يلقب باعبليس, صاحب كتاب )شبار ٔ)
, كشف ٖٕٔوطي. ينظر: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ص الصناعة( الذي نقل عنو السي

 . ٖٕ٘/ٔالظنون 
 .ٕٙ٘( ينظر: االقرتاح ص ٕ)
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 .(ٔ)جود السماع يف إفرادىاومعىن, حيث اعتل بو 
ومنها أيًضا ردُّه مذىَب الفراِء القائل جبواز )اغبسن وجٍو(؛ وذلك لعدم وجود 

وقد أجازه الفرَّاُء على تقدير: )الذي ىو َحَسُن وجٍو(, وىذا »السماع فيو, حيث قال: 
كما يف )اغَبَسن ال يلزم؛ ألنَّو إضافُة نكرٍة إىل نكرة, فليس فيو منافرُة اإلضافِة اغبقيقيِة  

وجٍو( مع أنَّ األلَف والالَم دبنزلة التنوين, فكأنَّو قد قال اجتمع التنويُن واإلضافُة مع 
 اؼبنافرة.

ا اجتمع سببان, أحُدذنا: أنَّ األلَف والالَم دبنزلة التنوين, وأنَّ األوََّل معرفٌة,   فلمَّ
 رُنْز. والثاين نكرٌة على ِضدّْ ما رنُب لإلضافِة اغبقيقية, َل

ومع ذلك فإنَّو َل ُيسَمْع شيٌء ِمن ىذا الذي أجازه الفرَّاء, وإدنا يُتكلَّم فيو على 
, وقد بي َّنَّا أنَّو منافٌر لألصوِل من غًن شَبٍو يقتضي  ع وَصحَّ طريق القياس على ما قد ظبُِ

 . (ٕ)«اعبواَز, ففَسد ؽبذه العلة
 علة قياس: -2

األصول النحوية اليت اعتمد الرماين على االعتالل  األصَل الثاين من ويعدُّ القياسُ 
ّٔا, حيث كان يبين القياَس على الكثرة اؼبطردة من كالم العرب, ومن أقيسة الرماين: 
اعتاللو لبناء )يا ابَن أُمَّ(, و)يا ابَن عمَّ(, بالقياس على )طبسة عشر(, حيث قال: 

(, فتبني» ِة االتصال, حه صار كاسٍم واحٍد وتقوُل: )يا ابنَّ أمَّ(, و)يا ابَن عمَّ و؛ لشدَّ
بناَء )طبسَة عشَر(, فصارت النُّوُن يف )يا ابَن أمَّ( يف منزلِة حرٍف يف وسِط االسم, 

(, ودخل االسُم الثاين يف األوَّل حه صار آخرُه كسائر حروفو  . (ٖ)«وكذلك )يا ابَن عمَّ
ِق أركاهنا, ومن ذلك ردُّه مذىَب وقد يردُّ الرماين بعَض األقيسِة لفسادىا, وعدم ربقُّ 

وقال بعُض »القائلٌن بإعراب الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنوين النسوة والتوكيد, حيث قال: 
اؼبتأخرين: ىو معرٌب؛ ألنَّو مضارٌع, وإْن ُعرض فيو ما شننع من ظهوِر اإلعراب, كما أنَّ 

                                                           

 .ٜٕٗينظر: ص ( ٔ)
 .ٜٗٔينظر: ص ( ٕ)
 .ٕٖٚينظر: ص ( ٖ)
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 ِر اإلعراِب فيو.)قَ َفا( و)َرَحى( و)َعَصا( معرٌب, وإْن َمنَع مانٌع ِمن ظهو 
وىذا ليس بقياس؛ ألنَّ اؼبانَع ِمن ىذا استحالُة ربريِك األلِف, وليس كذلك 

 .   (ٔ)«)يَ ْفَعْلَن(, فال وجَو لو إال البناء, على مذىب سيبويو
 علة تشبيو:-3

وىي علة تقوم على إكساب اؼبتشأٌّن حكًما واحًدا, ومن أمثلتها: تعليلو لعمل 
( وأخواهتا الر  الذي رنوُز يف »فع يف اػبرب دبشأّتها للفعل اؼباضي, حيث قال: )إنَّ

ا  األحرِف اػبمسة اليت تعمُل يف االسم واػبرب أْن تنصَب االسَم, وترفَع اػبرَب, ألهنَّ
 .(ٕ)«مشبَّهٌة بالفعل اؼباضي, من ِجهة أهنا على ثالثة أحرف, وآخرُىا مبينّّ على الفتح

ضي على اغبركة ؼبشأّتو للمضارع, حيث يقول: وكذلك اعتاللو لبناء الفعل اؼبا
و)َضَرَب( مبينّّ ألنَّو فعٌل غًُن مضارع, وكلُّ فعٍل غًِن مضارٍع مبينّّ, ألنَّو جرى على »

 أصِلو من غًن عارٍض سنرجو عنو, وُبين على اغبركة ؼبقاربتو اؼبضارَع من وجهٌن: 
ررُت برجٍل َضَربَنا, دبنزلة: أحدذنا: أنو يُوصف بو كما يُوصف باؼبضارع يف قولك: م

فة.   )يْضرِبُنا( يف الصّْ
والوجو اآلخر: أنو يقُع موقَع )إْن( إذا قلت:  إْن ضربَت ضربُت, فهو يف موضِع: 

 إْن تضرْب أضرْب. 
ا كان يطَّرِد يف كلّْ ماٍض وجب أْن زبتار لو الفتحَة ألهنا  وُبين على الفتحة ألنو َلمَّ

 .(ٖ)«أخفُّ اغبركات
ا كذلك اعتاللو لوجوب ارباد عامل اغبال وصاحبها, حيث شبَّو اغباَل ومنه

يء الذي ىي حاٌل »باػبرب, فقال:  وال رنوز أْن يعمَل يف اغبال إال الذي عِمل يف الشَّ
لو؛ ألنَّ منزلَتها منو كمنزلِة اػبرب من اؼبخرَب عنو, إْذ كانت ُتذكُر لزيادِة الفائدِة فيو, كما 

فائدة فيو, فإْن عِمل يف اؼبخرَب عنو االبتداُء عِمل يف اػبرب االبتداُء, وإْن يُذكُر اػبرُب لل
                                                           

 .ٖٙٗينظر: ص ( ٔ)
 .ٖٚينظر: ص ( ٕ)
 .ٜ٘ٗينظر: ص ( ٖ)
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( وأخواهُتا عِمل يف خربه, وكذلك )كان( وأخواهُتا, و)ظننت( وأخواهُتا,  عِمل فيو )إنَّ
 .(ٔ)«فاالنعقاد يف ىذا بالعامل على طريقٍة واحدةٍ 

 علة استغناء:-4
, وقد تتبَّع (ٕ)«غناُء بالشيِء عن الشيءألنَّ من كالِمهم االست»قال سيبويو: 

دٍة, فمن ذلك اعتاللو المتناع  الرماين ىذا األصل, واعتلَّ ّٔذه العلة يف مواضَع متعدَّ
وال رنوز »نداء ما فيو )أل(, لالستغناء حبرف النداء عن حرف التعريف, حيث قال: 

اء, وىو من االستغناء أن يُنادى ما فيو األلف والالم؛ لالستغناِء عنهما بتعريف الند
الالزم, الذي يكون خالفُو ما ال زُنتاج إليو على وجٍو, وفْعُل ما ال زُنتاج إليو على وجٍو 

 .(ٖ)«ال رنوز
ومن ذلك أيًضا: اعتاللُو لوجوب حذف اػبرب بعد )لوال( استغناء عنو جبوابو, 

أُلِقي حذُف  الذي رنوز يف اػبرب الذي زُنذُف لداللة ما أُبِقي على ما»حيث قال: 
اػبرِب العام يف )لوال(, وال رنوز حذُف اػبرِب اػباص؛ ألنَّ الكالَم ال زنتمُلو وال يدلُّ 

 .(ٗ)«عليو, وىو يدلُّ على العام, فلذلك جاز حذفُو
 علة استثقال:-5

ة ويتجنَّب  وىي من العلل اليت راعتها العرُب يف كالمها, فاؼبتكلم يرغب يف اػِبفَّ
 يف الكالم, وذلك أْن يستثقلوا عبارًة, أو كلمًة, أو حرفاً, أو حركًة, الث َّْقَل الكثًنَ 

ا يُثقلو, وقد اعتل الرماين  ِة يف الكالم واالبتعاُد عمَّ فالقصُد من ىذه العلَّة ربصيُل اػبفَّ
وذلك لكوِن »ّٔذه العلة يف عدة مواضع, منها كوُن االسم قبل الفعل, حيث قال: 

من وجهٌن: أحدذنا: أنَّو مشتقّّ من االسِم على ما بيَّنا, واآلخر: الفعِل أثقَل من االسم 
 .(٘)«أنَّو يقوُم بنفِسو يف الكالم اؼبفيد, وال يقوم الفعُل بنفِسو

                                                           

 .ٕٓٔينظر: ص ( ٔ)
 .ٚٚٗ/ٔ( الكتاب ٕ)
 .ٕٚٚينظر: ص ( ٖ)
 .ٕٔٚظر: ص ين( ٗ)
 .ٖٗٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص ٘)
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ومن ىذه اؼبواضع أيًضا: اعتاللُو الستغنائهم عن ماضي )يدع( دباضي )ترك(, 
 .(ٔ)«ها, وليس كذلك )ترك(ألنَّ الواَو ُتكَره أوَّاًل, وىي ثقيلٌة يف نفسِ »حيث قال: 

 علة فرق:-6
وقد اعتلَّ ّٔا الرماين يف عدٍد من األحكام النحوية, ومن ذلك اعتاللُو عبعِل األلِف 
عالمًة للرفع دون الواو يف اؼبثىن, وذلك للتفريق بينو وبٌن صبع اؼبذكر الساَل, حيث قال: 

واعبمع, إذ األلُف ال يكون قبَلها  وإدنا كان الرفُع باأللف دون الواو؛ للفصِل بٌن التثنية»
إالَّ مفتوًحا, فاقتضى ذلك أن زبتصَّ بأحد الياءين من التثنية واعبمع؛ لِئالَّ يُبىن الكالُم 

 .(ٕ)«على اللَّبس
 علة تعويض:-7

ومن ذلك اعتاللو بزيادة النون يف اؼبثىن وصبع اؼبذكر الساَل, بالعوض عن اغبركة 
يف التثنيِة زائدٌة, ِعوًضا من اغبركة والتنوين, والدليُل على  والنونُ »والتنوين, حيث قال: 

ا رُبذُف يف اإلضافة, كما زُنذُف التنوين, فتقول: )غالما زيٍد(,   أهنا عوٌض منهما أهنَّ
كما تقول: )غالُم زيٍد(, ألنَّ اؼبضاَف يُعاِقب النوَن يف موضِعها, كما يُعاِقب التنويَن يف 

َم يف أوَِّل موضعو, وتثبُت النوُن م ع األلِف والالِم كما تثبُت اغبركُة؛ ألنَّ األلَف والالَّ
االسم, والنوَن يف آخرِه, فال شنتنُع ثبوهُتما مًعا, كثبوِت اغبركة مع األلف والالم, وشنتنُع 

 .(ٖ)«ثبوُت التنويِن مع اؼبضاف؛ ألنَّو ال يكون حرفاِن يف موضِع حرٍف واحدٍ 
يم يف )اللهم( بالعوض عن حرف النداء, حيث قال: وكذلك اعتاللو لزيادة اؼب

وتقوُل: اللَُّهمَّ اغِفْر يل, فاؼبيُم فيو بدٌل ِمن )يا(, ودليُل ذلك: أنَّو ال رنوُز إالَّ يف »
 النّْداء.

ا ِمن أدواِت النّْداِء,     ا زِيدت اؼبيُم يف آخِر االسِم دون أوَّلِو لِئالَّ يُوَىم ذلك أهنَّ وإدنَّ
على حرفٌن لُِتشاِكَل ما ىي عوٌض منو, وَل رُنْز زيادهُتا يف حشو االسم؛ ألنَّ  وُجِعلتْ 

                                                           

 .ٛٗٔص  ,شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة (ٔ)
 .ٛٔٗينظر: ص ( ٕ)
 .ٕٕٗينظر: ص ( ٖ)
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ا كان عليو يف األصل  .(ٔ)«الزيادَة يف حشِو االسِم تُوِجُب تغيًَن اؼبعىن عمَّ
 علة نظير:-8

وىو أْن زُنَمَل الشيُء على نظًنه ليثبت لو حكُمو, وقد علل الرماين ّٔذه العلة يف 
ها اعتاللو غبمِل النصِب على اعبرّْ يف صبع اؼبؤنث الساَل, إذ ضبَلو على عدة مواضع, من

ويلحق اؼبؤنَث »نظًنه صبِع اؼبذكر الساَل, من حيث ضبل النصب على اعبرّْ فيو, فقال: 
, وإدنا وجب  يف صبع السالمِة ألٌف وتاٌء مضمومٌة يف الرفِع, ومكسورٌة يف النصِب واعبرّْ

ِر إذ ىو نظًنُه يف اعبمع, وىو فرٌع أْن يكوَن النصُب تابعً  ا للجرّْ ليجرَي على حدّْ اؼبذكَّ
ه ِر يقتضي أْن يكوَن على حدّْ  .(ٕ)«على صبِع اؼبذكَّ

 علة نقيض:-9
والعرب قد زنملون الشيء على نقيضو كما زنملونو على نظًنه, وقد اعتل الرماين 

للجنس حبملها على نقيضتها  ّٔذه العلة يف عدة مواضع, منها تعليلو لعمل )ال( النافية
( لإلثبات, حيث قال:  ( الناصبة لألظباء؛ ألن )ال( للنفي, و)إنَّ الذي رنوز يف »)إنَّ

النفي ب    )ال( أن تعمل النصب يف النكرة بغًن تنوين, وإدنا عملت النصب؛ ألهنا نقيضة 
ضربت  )إن( والنقيضان رنريان يف اإلعراب ؾبرى واحًدا, كقولك: ضربت زيًدا, وما

 . (ٖ)«عملت فيو دبنزلة اسم واحدما زيًدا, وعملت بغًن تنوين ألهنا مع 
 علة حمل على المعنى:-17

ومن اؼبواضع اليت اعتل فيها الرماين ّٔذه العلة تقدير عامل اؼبنادى يف )يا عبداهلل(, 
دبنزلِة ما إنَّ الفعَل احملذوَف إذا لزَِم حذفُو صار »حيث قدره ب   )أريد عبد اهلل(, فقال: 

لو, فيخرُج لو  لُّ عليو من غًن ذكِر لفٍظ موضوعٍ يدلُّ على اؼبعىن داللَة التضمٌن, ألنَّو يد
ر بالذّْكِر لو رجع إىل معىن اػبرِب للتصريِح الذي وقع  عن معىن اػبرِب ؽبذه العلة, فإذا ُقدّْ

التصريُح بالفعِل العامِل  على معىن اػبرب, ألنَّو ال رنوزُ  , وليس رنوُز أْن يكوَن النّْداءُ بو
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فيو, واحتجَّ بقوؽِبم: يا إيَّاك أعين, ِمن جهة أنَّو يف معىن اؼبنادى, وإْن ظهَر عامُلو, مع 
 .(ٔ)« تقديرِه: يا إنساُن إيَّاك أعين, فاؼبعىن يؤوُل إىل شيٍء واحد

 علة مشاكلة:-11
وتقول: »يث قال: وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف منع تأكيد النكرة باؼبعرفة, ح

د ّٔا  رىَم أصبَع, وال رنوز: أخذُت درذنًا أصبَع؛ ألنَّ )أصبَع( معرفٌة, وال يُؤكَّ أخذَت الدّْ
رُىا معرفًة, كما ال يكون  النكرة؛ ألنَّ التأكيَد دبنزلة التكرير, فال يكون تكريُر النكرة يصي ّْ

رُىا نكرًة.  تكريَر اؼبعرفِة يصي ّْ
كتع(, و)أصبع, أكتع(, معارُف ِمن غًن عالمة:   و)أصبعون, أكتعون( و)صبع,

ضمُر الذي ىو ّٔذه اؼبنزلة, فاقتضت اؼبشاكلُة 
ُ

د ّٔا اؼب بألٍف والٍم, أو إضافة, ألنَّو يُؤكَّ
د ّٔا, ِلما بيَّنا ِمن أنَّ  أْن ذبري على ىذه الطريقة, ووجب أن تكون ؽبا معارُف تؤكَّ

 .(ٕ)«كرة, ألنَّ التأكيَد رنري ؾبرى التكرير كما بيَّناتأكيَد اؼبعرفِة باؼبعرفة, والنكرِة بالن
ومن اؼبواضع كذلك اليت اعتل ّٔا الرماين ّٔذه العلة االعتالل باإلعراب باغبرف يف 

ا زِيدت النُّوُن لِتكوَن إعرابًا, فيكوُن يف ثبوهِتا عالمٌة »األمثلة اػبمسة, حيث قال:  وإدنَّ
ا وجَب أْن يكوَن اإلعراُب يف التَّثنية للرَّفع, وسقوطُها عالمٌة لِلجزِم  والنَّصب..., وإدنَّ

باغبرِف دون اغبركِة؛ لُِيشاكَل بو نظائرَه من تثنية االسم وصبِعو, إِذ اؼبشاكلُة واجبٌة إذا َل 
 .(ٖ)«يكن فيها إلباٌس وال نقٌض لألصوِل الصَّحيحة

 علة معادلة:-12
المة للرفع يف اؼبثىن وذلك للمعادلة وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف جعل األلف ع

ووجب »بٌن التثنية واعبمع, حيث أعطي األكثر األخف, واألقل األثقل, قال الرماين: 
ا أخفُّ من اعبمع, كما أنَّ الواحَد أخفُّ من التثنية, فهي  أن تكوَن األلُف للتثنية؛ ألهنَّ

ها الواحُد مث التثنيُة, مث اعبمعُ  , فقد بان أنَّ األلَف رنُب أْن على ثالِث مراتب, وأخفُّ
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 .  (ٔ)«زبتصَّ التثنيَة دوَن اعبمع
 علة مجاورة:-13

وتقوم ىذه العلة على تأثر الكلمة دبا رناورىا, وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف 
وتقول: )ىذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍب(, »قوؽبم: )ىذا جحر ضب خرب(, حيث قال: 

وكالُم أكثِر العرب؛ ألنَّو من صفِة األوَّل, وقد جرَّه فالوجُو فيو الرفع, وىو الصواُب 
بعُض العرب؛ ألنَّ اؼبضاَف مع اؼبضاِف إليو دبنزلة شيٍء واحٍد, مع مشاكلِتو لو يف 
التوحيِد, والتذكًِن, والتأنيِث, وقرِب اعبوار, وكلُّ ىذه األسباِب تقتضي جواَز ضبِلو 

 . (ٕ)«عليو, كأنَّو ىو األوَّلُ 
 وب:علة وج-14

وىي ما رنب وجوُد اؼبعلوِل عندىا, ويتوقَّف عليها وجوُد الشيء, وقد اعتل الرماين 
واالبتداُء يعمُل الرفَع يف شيئٌن: اؼببتدأِ, واػبرِب »ّٔذه العلة يف رفع اؼببتدأ واػبرب, فقال: 

البياِن الذي ىو ىو؛ ألنَّو رنب يف كلّْ واحٍد منهما أنَّو معتمُد الكالم, فاؼببتدُأ معتمُد 
 .(ٖ)«عالمٌة يف االسم ؼبعتَمِد الكالمواػبرُب معتمُد الفائدة, والرفُع 

والفاعُل رُِفَع ألنَّو »واعتلَّ ّٔذه العلة كذلك يف رفع الفاعِل ونائِبو, حيث قال: 
معتَمُد البيان, وكذلك ما َل ُيَسمَّ فاعُلو, رُِفَع ألنَّو معتَمُد البيان, فعلَُّتهما واحدٌة, 

 .(ٗ)«هما واحدٌ وحكمُ 
 علة جواز:-15

وىي خالف العلة السابقة, دبعىن أهنا ليست دبوجبة, وقد علل الرماين ّٔذه العلة 
يف مواضع كثًنة, ومن ذلك اعتاللو للرفع على اػبربية يف )زيد خلُفك(, حيث قال: 

ربية, كأنو وتقوُل: ىو ِمينّْ مْرَأًى وَمْسَمُع, فهذا قد خرج ـبرج التَّحقيق بالرفع على اػب»
رنعلو ىو اؼبرَأى واؼبْسمع, ورنوز: ىو مين مرَأًى ومْسمًعا, على معىن: ىو مين حبيث 
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 .(ٔ)«يرى ويسمع, فينصب على الظَّرف, واألوَّل أغلُب يف الكالم
 علة اختصار:-16

وقد استعان الرماين ّٔذه العلة يف كثًن من اؼبواضع, منها: جواز االقتصار على 
واختلفوا يف االقتصاِر » الفعل اؼبتعدي إىل ثالثة مفاعيل, حيث قال: اؼبفعول األول يف

ى إىل ثالثٍة يف ىذه, فذىب سيبويِو إىل أنَّو ال  على أحِد اؼبفعوِلٌن يف الفعل الذي يتعدَّ
رنوز االقتصاُر فيو على أحِد اؼبفعوِلٌن, وذىب ابُن السراِج إىل أنَّو رنوز االقتصاُر على 

خاصًة؛ ألنو دبنزلِة الفاعِل يف الباِب الذي قبَلو, وىذا ىو الصواُب الذي  اؼبفعوِل األوَّلِ 
ا كان معىن  ال شكَّ فيو؛ ألنَّ االقتصاَر وترَك االقتصاِر إدنا رنب من طريِق اؼبعىن, فلمَّ
اؼبفعوِل يف )أعلمت زيًدا( ىو معىن الفاعِل يف )عِلَم زيٌد(, وجاز االقتصاُر على الفاعِل 

, ولو َل رُنز ْمُت زيًدا(؛ ألنَّ اؼبعىن واحدٌ زيٌد(, جاز على اؼبفعوِل يف )أعلَ يف )عِلَم 
ِل يف )أعَلْمُت زيًدا( َل رُنز االقتصاُر يف )عِلَم زيٌد(؛ ألنَّ  االقتصاُر على اؼبفعوِل األوَّ

 .(ٕ)«اؼبعىن واحٌد, إال أنَّو دبقداِر أنَّو جعَلو غًنُه يعَلُم يف باِب )أعَلْمُت زيًدا(
 علة تخفيف:-17

وقد تكون ىذه العلة من أكثر العلل اليت اعتل ّٔا الرماين يف شرحو, حيث اعتل 
ّٔا يف كثًن من اؼبواضع, ومن ذلك بناء )طبسة عشر( وما قيس عليها على الفتح, 

ا )طبسَة عشَر( فُبين ألنَّ فيو معىن اغبرف, إذ معناه: طبسٌة وعشرٌة, »حيث قال:  فأمَّ
ِن ُيستعمل, وُبيِن على الفتحة ألنَّ حاَلو يف وُبين على اغب ركة ألنَّ لو أصٌل يف التمكُّ

 .(ٖ)«الرتكيِب يقتضي التخفيفَ 
ووجب أن تكوَن »ومنها كذلك جعل األلف عالمة للرفع يف اؼبثىن, حيث قال: 

ا أخفُّ من اعبمع, كما أنَّ الواحَد أخفُّ من التثنية, فهي على  األلُف للتثنية؛ ألهنَّ
ها الواحُد, مث التثنيُة, مث اعبمُع, فقد بان أنَّ األلَف رنب أْن زبتصَّ ثال ث مراتب, وأخفُّ
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 .(ٔ)«التثنيَة دون اعبمع
 علة أصل:-18

من اؼبواضع اليت علل الرماين فيها ّٔذه العلة: بناء الفعل اؼباضي واألمر, حيث 
إذ كلُّ فعٍل فأصُلو البناء؛ وُبيِن الفعُل غًُن اؼبضارِع على أصِل ما رنب لألفعال, »قال: 

لالستغناِء عن اإلعراب فيو؛ بأنَّو ال يدلُّ على اؼبعاين اؼبختلفِة إالَّ بالصيغ اؼبختلفة, فأمَّا 
االسُم فيستحقُّ اإلعراب؛ ألنَّو يدلُّ على اؼبعاين اؼبختلفِة بصيغٍة واحدة, إذ تارًة يكوُن 

 .(ٕ)«فاعاًل, وتارًة مفعواًل, وتارًة مضافًا
 التصرف:عدم علة التمكُِّن و -19

وىي من العلل اليت اعتل ّٔا الرماين بكثرة, خصوصا يف مسائل التقدمي والتأخًن, 
ورنوز يف خرِب )كان( »ومن ذلك اعتاللو المتناع تقدم خرب )ليس( عليها, حيث قال: 

ا تتصرَُّف يف نفسها, فيقتضي ذلك تصرُّفَ  َم على اظِبها وعليها؛ ألهنَّ ها يف أْن يتقدَّ
ا ال تتصرَّف يف نفِسها َم خربُىا عليها؛ ألهنَّ  .(ٖ)«عمِلها, وال رنوز يف )ليس( أْن يتقدَّ
( عليها أو على اظبها, إذ يقول:  وال رنوز »وكذلك اعتاللو المتناع تقدم خرب )إنَّ

أن يتقدم خربىا عليها, وال على اظبها, إال أن يكون ظرفا؛ ألهنا حرف ال يتصرف, 
تقدمي الظرف على االسم ألنو مستهل على اؼبعىن, كثًن يف الكالم, فقدم وإدنا جاز 

 .(ٗ)«على طريق االتساع
ومن ىذه اؼبواضع أيًضا اعتاللُو المتناع تقدمي معموِل اسِم الفعِل عليو, حيث قال: 

وال رنوُز )زيًدا عليك(, وال )زيًدا حذرك(؛ ألنَّ العامَل ال يتصرَُّف يف نفِسو, فال »
 .(٘)«ُف يف معمولِو بالتقدمي والتأخًنيتصرَّ 
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 علة كثرة االستعمال:-27
(, حيث قال:  وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف بناء )يا ابَن أُمَّ(, و)يا ابَن عمَّ

ِة االتصال, حه صار كاسٍم واحٍد » (, فتبنيو؛ لشدَّ وتقوُل: )يا ابنَّ أمَّ(, و)يا ابَن عمَّ
وُن يف )يا ابَن أمَّ( يف منزلِة حرٍف يف وسِط االسم, بناَء )طبسَة عشَر(, فصارت النُّ 

ل حه صار آخرُه كسائر حروفو,  (, ودخل االسُم الثاين يف األوَّ وكذلك )يا ابَن عمَّ
فصار اغبرُف األخًُن دبنزلة حرٍف يف وسِط الكلمة, كما صار النُّوُن من )ابن( ّٔذه 

 رِة االستعمال, حه صارا دبنزلِة اسٍم واحٍد.اؼبنزلة, وجرَيَا ؾبرًى واحًدا؛ وإدنا ذلك لكث
ورنوز: )يا ابَن أمَّ( وال رنوز: )يا ابَن أَب(؛ ألنَّو َل يكثْر تلك الكثرَة حه يصًَن 
( وال رنوز: )يا ابَن أَخ(؛ ألنَّو َل يبلْغ تلك  دبنزلِة اسٍم واحٍد, وكذلك رنوز: )يا ابَن عمَّ

 . (ٔ)«اؼبنزلةَ 
          :علة إزالِة التباس-21

عراب يف األظباء, ة يف عدة مواضع, منها اعتاللو لإلوقد اعتل الرماين ّٔذه العل
دٍة بصيغٍة واحدة, فيقع فيها اللَّبس, فكان ال بُدَّ من وذلك لكوهنا تدل على معاٍن متعدّْ 

ُب وُبيِن الفعُل غًُن اؼبضارِع على أصِل ما رن»زالة ىذا اللَّبس, قال الرماين: اإلعراب إل
لألفعال, إذ كلُّ فعٍل فأصُلو البناُء؛ لالستغناِء عن اإلعراِب فيو؛ بأنَّو ال يدلُّ على اؼبعاين 
ا االسُم فيستحقُّ اإلعراَب؛ ألنَّو يدلُّ على اؼبعاين  يغ اؼبختلفة, فأمَّ اؼبختلفة إالَّ بالصّْ

 .  (ٕ)«ًة مضافًااؼبختلفِة بصيغٍة واحدٍة, إذ تارًة يكون فاعاًل, وتارًة مفعواًل, وتار 
ومن ىذه اؼبواضع كذلك اعتاللُو عبعِل األلِف عالمًة للرفع يف اؼبثىن, والواو عالمة 

وإدنا كان الرفُع باأللِف دوَن الواِو للفصِل بٌن »للرفع يف صبع اؼبذكر الساَل, حيث قال: 
تصَّ بأحِد ها إالَّ مفتوًحا, فاقتضى ذلك أْن زبواعبمع, إذ األلُف ال يكوُن قبل التثنية

 .  (ٖ)«الياءين من التثنية واعبمع؛ لِئالَّ يُبىَن الكالُم على اللَّبس

                                                           

 .ٜٖٓينظر: ص ( ٔ)
 .ٜٗٗينظر: ص ( ٕ)
 .ٛٔٗينظر: ص ( ٖ)



  الباب اخلامس: منهج الرماني يف التعليل النحوي التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

815 

 علة االتساع:-22
وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف عدة مواضع منها: تقدمي الظرف واعبار وآّرور 

م خربُىا عليها, وال على اظِبها, »على اسم )إن( وأخواهتا, حيث قال:  وال رنوُز أن يتقدَّ
ا حرٌف ال يتصرف, وإدنا جاز تقدمُي الظرِف على االسِم ألنَّو إ الَّ أْن يكون ظرفًا؛ ألهنَّ

م على طريِق االتساع  . (ٔ)«مستِهلّّ على اؼبعىن, كثًٌن يف الكالم, فُقدّْ
 علة إجحاف:-23

وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف امتناع حذف حرف النداء من النكرة, واسم 
تمع يف اؼبنادى حذفان: حذف اؼبوصوف, وحذف حرف النداء, اإلشارة, حه ال رن

وال رنوُز حذُف حرِف النداِء من النكرة وال اؼببَهِم, ألنَّو »فيكون إجحافًا, قال الرماين: 
قد ُحِذف منو )أيُّها( إذ األصُل: يا أيُّها الرجُل, ويا أيُّهذا, فلم رُنمْع عليو حذُف 

 .   (ٕ)«إىل ندائوحرِف النّْداِء, وحذِف الوصلِة 
 علة تعذر: -24

ِر  ِر: امتناُع اعبرّْ يف األفعال, وذلك لتعذُّ ومن اؼبواضع اليت اعتلَّ فيها الرماين بالتعذُّ
وال جرَّ يف األفعال؛ ألنَّو ال يكون جرِّا إال بإضافة, وال »اإلضافِة فيها, قال الرُّماين: 

داخٌل يف اؼبضاف, ُمعاِقب للتنوين, وال  تِصحُّ اإلضافُة إىل الفعل؛ ألنَّ اؼبضاَف إليو
يِصحُّ ذلك يف األفعال؛ ألنَّو ال يصلح أْن رُنعَل ثالثُة أشياَء دبنزلِة اسٍم واحٍد على طريِق 

زم, وال يِصحُّ أْن يقوَم مقاَم التَّنوين  اثنان: الفعُل  -وىو واحٌد على حرٍف واحدٍ -الالَّ
 .  (ٖ)«والفاعلُ 

 علة عدم الحاجة:-25
عتل الرماين ّٔذه العلة يف عدم زبصيص أعالم ألفراد الوحوش والسباع, حيث وا

باع أظباُء أعالٍم )كزيد وعمرو( إذ آثروا أْن رنعلوا »قال:  فإْن قال قائُل: فهالَّ وجَب للسَّ

                                                           

 .ٖٙٙينظر: ص ( ٔ)
 .ٕٙٚظر: ص ين( ٕ)
 .ٖٛٗينظر: ص ( ٖ)
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 .ؽبا اؼبعارَف على ىذه الطريقة؟
ِن فبَّا قيل لو: ال رنب ذلك؛ الجتماِع أسباٍب منها: أهنا أنقُص يف ِعَظم الشأ

يعِقل, ومنها: قلُة اغباجِة للذّْكر ؽبا, واإلخباِر عنها, عن منزلة ما يعقل, ومنها: أهنا 
 . (ٔ)«وحشيٌَّة, تقتضي معارَف وحشيًة ليكوَن أدلَّ عليها باؼبشاكلة

 علة مخالفة وخروج عن النظائر: -26
ل(, حيث وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف بناء )أي( يف حنو: )اضرب أيهم أفض

وعلُة جواِز البناِء يف )اضرب أيُّهم أفضل(: خروُجو عن نظائره, دبا يقتضي حذفًا »قال: 
يكون الباقي بعده دبنزلِة بعِض االسم, وبعُض االسِم مبينّّ, فجرى ؾبرى: )ِمن قبُل, 
وِمن بعُد( من أجِل اغبذِف الذي يقتضي تبقيَة بعِض االسم, وال رنوُز ذلك يف نظائره 

 .   (ٕ)«ٍة قد اختصَّ ّٔا, وىو ما ذكرنالعلَّ 
 علة القبح:-27

ومن اؼبواضع اليت اعتل فيها الرماين ّٔذه العلة بناء الفعل اؼباضي اؼبتصل بنون 
فأما الم »النسوة على السكون, وذلك حه ال تتواىل أربع حركات, قال الرماين: 

نت لئالَّ يتواىل أربُع متحركات, وليس  ذلك يف أصوِل كالمهم, وال يف وزِن )فَ َعْلَن( فُسكّْ
عِر إالَّ فيما يضعُف من اؼبزاحف, وعلُتو اػبروُج عن التعديِل بكثرِة اغبركات فُردَّ  الشّْ

 .  (ٖ)«)فَ َعْلَن( إىل أصِلو فرارًا من اجتماِع أربِع متحركات
 علة إتباع: -28

النسوة على  وقد اعتل الرماين ّٔذه العلة يف بناء الفعل اؼبضارع اؼبتصل بنون
السكون إتباًعا لبناء الفعل اؼباضي اؼبتصل بنون النسوة على السكون, حيث قال: 

ن الُم )يَ ْفَعْلَن( إتباًعا ِلالِم )فَ َعْلَن(»  .  (ٗ)«وُسكّْ

                                                           

 .ٖٔٗينظر: ص ( ٔ)
 .ٕٓٚينظر: ص ( ٕ)
 .ٖٙٗينظر: ص ( ٖ)
 .ٖٙٗينظر: ص ( ٗ)
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 علة إشعار:-29
عرَّف 

ُ
ومن اؼبواضع اليت اعتل فيها الرماين ّٔذه العلة جواِز النصِب على اغبال يف اؼب

وللمصدِر الذي رنوز أْن يقَع معرًَّفا »و: )أرسلها العراك(, حيث قال: ب  )أل(, يف حن
باأللف والالم موقَع اغبال, ىو الذي اسُتعمل من ذلك, وال يُقاس عليو؛ ألنَّ علَتو 
نادرٌة, وال يصلح أْن ذبرَي يف النظائر, فلهذا َل رنِر اغُبكُم بو يف النظائر, وىو كقوؽبم: 

: اإلشعاُر بقوِة اؼبصدِر اؼبنوّْع للفعِل مع أنَّو مَغي ٌَّر بوقوِعو موقَع أرسلها الِعراك, وعلُتو
 .(ٔ)«اغبال, فحكمُة ىذه العلِة أْن تكوَن نادرًة ألنَّو يكفي يف اإلشعاِر ما اسُتعِمل منو

 علة الضرورة الشعرية:-37
 اؼبقصود بالضرورة الشعرية: ىو ما ال يقع إال يف الشعر ,سواء كان للشاعر عنو

 .(ٕ)مندوحة أم ال
وقد كان الرماين يعتل ّٔذه العلة يف أغلب ما جاء من الشعر ـبالًفا للقياس, ومن 

وتقول: ىذا سواَءك, أي »ذلك اعتاللو عبرّْ )سواء( يف الشعر بالضرورة, حيث قال: 
 ىذا مكاَنك على جهة البدل منو.

 وقال األنصاري:
 وال يَنِط ُق الَفحش  اَء َم  ْن ك  اَن ِم  نُهمُ 

 

 (ٖ)ِإذا َجَلُس    وا ِمنّ    ا وال م    ن ِس    َوائَِنا 
 

َهو ب           )غًن(, كأنَّو قال:  فجرَّه على الضرورة, وإدنا جاز ىذا يف االضطراِر أنو شب َّ
 وال ِمن غًنِنا, إذ فيو معىن: )غًن(.

 وقال األعشى:
 ذَب      اَنُف ع      ن ُج      لّْ الَيمام      ِة ن      اَقيت

 

 (ٗ)وما َقَص َدْت م ن أَىِله ا ِلِس َواِئَكا 
 

                                                           

 .ٜٖٔينظر: ص ( ٔ)
 . ٛٗٔ( شرح اغبدود النحوية ص ٕ)
 .ٛٙٔ( تقدم زبريج البيت ص ٖ)
 .ٛٙٔ ( تقدم زبريج البيت صٗ)
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 . (ٔ)«فهذا ضرورٌة مثُل األوَِّل, كأنو قال: لغًنكا
ومن ذلك أيًضا ما ذكره الرماين من أن األصل يف باب كان إذا اجتمع فيو معرفة 

ونكرة أْن يكوَن االسُم اؼبعرفَة, واػبرُب النكرَة؛ ألنَّو األصُل فيما يقع بو الفائدة, حنو:  
ُل االسُم نكرًة, واػبرُب معرفًة على سبيل القلب يف كان زيٌد قائًما, إالَّ أنَّو قد رُنعَ 

 , حنو قول الشاعر:(ٕ)الكالم, وال يكوُن إالَّ يف ضرورة الشعر
 فَِإنّ    َك اَل تُ بَ    ايل بَ ْع    َد َح    ْولٍ 

 

ٌ َك  اَن أُمَّ  َك أَْم ضِبَ  ارُ   ٌْ  (ٖ)َأظَ  
 

 وقول الشاعر كذلك:
 َأاَل َم       ْن ُمْبلِ       ٌغ َحسَّ       اَن َع       ينّْ 

 

 (ٗ)َن ِطبَّ َك أَْم ُجنُ ونُ َأِسْحٌر َك ا 
 

ومن ذلك أيًضا توجيُو الفصِل بٌن اؼبضاف واؼبضاف إليو بغًن الظرف بالضرورة, 
وال رنوُز )ىذا ُمعِطي درذنًا زيٍد(, بإصباع, ألنَّو ال يُقاُس على ما رواه األخفش »فقال: 

 من قولو:
ةٍ   فَ َزَجْجتُ َه                          ا بِ                           ِمَزجَّ

 

 (٘)ةزَجَّ اْلَقلُ          وَص َأيب َم          زَادَ  
 

ألنَّ ىذا ال رنيزُه أحٌد من النحويٌن إالَّ األخفش, وىو عنده قبيٌح شاذّّ, فال يُقاس 
 .(ٙ)«عليو

ا ضرورٌة قوُل الشاعر:  هها الرماين على أهنَّ  ومن الشواىد اليت وجَّ
 َم  ْن يَ ْفَع  ِل اغبََْس  َناِت اهللُ َيْش  ُكرُىا

 

 (ٚ)والشَّ   رُّ بِالشَّ   رّْ ِعْن   َد اهلِل ِم   ْثالنِ  
 

فهذا ضرورٌة على حذِف الفاء, من قولو: فاهللُ يشكرُىا, وإدنا جاز يف »حيث قال: 

                                                           

 .ٛٙٔ ص :( ينظرٔ)
 .ٖٛٗ ص :( ينظرٕ)
 .ٖٛٗ ( تقدم زبريج البيت صٖ)
 .ٜٖٗ ( تقدم زبريج البيت صٗ)
 .ٓٛٔ ( تقدم زبريج البيت ص٘)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ( شرح الرماين, بتحقيق: د. شيبة ص ٙ)
 .ٖٗٚ ( تقدم زبريج البيت صٚ)
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الضرورِة على التشبيو دبا زُنَذف يف الكالم فبَّا يكوُن عليو دليٌل, فدليُلو ىهنا وقوُعو موقَع 
 .(ٔ)«اعبواب؛ ألنَّو يُفَهُم منو: يشكرُىا اهلل, والتقديُر: فاهللُ يشكرُىا

 
  

 
           

                                                           

 .ٗٗٚ ص :( ينظرٔ)
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 الفصل الجالح

 التأثُّر والتأثري

 وفيه مبحثان:

 تأثُّر الرماني بمن سبقو. المبحث األول:
 تأثير الرماني فيمن أتى بعده. المبحث الثاني:
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  :املبحح األول:املبحح األول  

 تأثُّر الرمانٌ مبن سبقه

ث ُّرُه حوى شرُح الرماين عددًا كبًنًا من العلماء الذين َأخذ منهم الرماين, وظهَر تأ
جليِّا ّٔؤالء النحاة الذين سبقوه, سواًء كانوا بصريٌن, أو كوفيٌن, غًن أنَّ الرماين َل يكن 
ؾبرََّد ناقٍل أو جامٍع, بل كانت لديو قدرٌة فائقٌة على التعليِل والرتجيح, حيث كان 

م يف دراسِة مسائل البح  ث.يناقش ويبدي رأيَو, ويعلّْل ويدلّْل, على النحِو الذي تقدَّ
مة الغالبةإالَّ أنَّ ت على شرحو, وذلك حبكم موافقتو ؽبم  أثَّره بالبصريٌن كان ىو السّْ

يف اؼبذىب, فالرماين بصري اؼبذىب, عدا يف بعض اؼبسائل, اليت قال فيها دبذىب 
 الكوفيٌن, ومن أبرز النحاة الذين تأثر ّٔم الرماين:

 الخليل بن أحمد:
ليل يف شرحو, وكان موقفو من تلك اآلراء ـبتلًفا على راء اػبآذكر الرماين كثًنًا من 

 النحو التايل:
أخذه برأيو يف بعض اؼبسائل, ومن ذلك: امتناع اعبر على آّاورة إذا حصلت  -ٔ

وتقول: )ىذاِن ُجْحرا َضبٍّ َخرِباِن(, فال رنوز اعبرُّ يف ىذا »اؼبخالفة, حيث قال: 
 ورنوز عند سيبويو على ذلك القياس. عند اػبليل؛ لعدم موافقِة الضبّْ يف العدد,

والوجُو مذىُب اػبليل؛ ألنَّو إذا كان فيو سبٌب ُيضعُفو, مث حدث سبٌب آخُر 
 .(ٔ)«يقتضي ضعَفو, َل يكن بعد الضعِف إال االمتناع

ومنها أيًضا: موافقتو للخليل يف تثنية )لبيك(, و)سعديك(, و)حنانيك(, حيث 
وابُ »قال:   ِمن ثالثِة أوجٍو: وقوُل اػبليِل ىو الصَّ

 أحدىا: إفراُد )حنان( تارًة, وتثنيتو تارًة يف )حنانيك(.
والثاين: اإلضافُة إىل الظاىِر مع وجوِد الياء, خالَف قوؽِبم: على زيٍد, وذلك يف: 

ٌَّْ زيٍد, وسعَدْي زيٍد.  ل

                                                           

 .ٕٕ٘ ص :( ينظرٔ)
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 .(ٔ)«والوجو الثالث: ما تقتضيُو اؼببالغُة ِمن التثنيِة على ما بيَّنا قبلُ 
تحسانو لرأي اػبليل, مع تصويبو رأي غًنه, ومن ذلك: جواز تقدير الرفع على اس -ٕ

اغبكاية يف: )اضرب أيُّهم أفضل( على رأي اػبليل, وكذلك جواز البناء على 
والذي عندي أنَّ قوَل اػبليِل جائٌز حَسٌن, »الضم على رأي سيبويو, حيث قال: 

 . (ٕ)«وكذلك مذىُب سيبويو
 وقال حساُن بُن ثابٍت:» ومن ذلك أيًضا قولو:

 َح  اُر بِ  َن َكْع  ٍب َأاَل َأْح  اَلَم تَ ْزُج  رُُكمْ 
 

 َعنَّ    ا َوأَنْ     ُتْم ِم    ْن اعَبُ    وِف اعبََْم    اِخًنِ  
 

 ِجْسُم اْلِبَغاِل َوْأْحاَلُم اْلَعَصاِفًنِ   اَل بَْأَس بِاْلَقْوِم ِمْن طُوٍل َوِمْن ِعَظمٍ 

ِم,  ولكْن على اإلضماِر, كأنَّو قال: ؽبم جسُم فهذا عند سيبويو مرفوٌع على غًِن الذَّ
البغاِل وأحالُم العصافًِن؛ ألنَّ الفائدَة يف تعريِف ما ُىم عليو ِمن ىذا اؼبعىن, ويدلُّ على 

حالِم أتباِع, لو قال: )جسِم البغاِل و ذلك حسُن إظهاِر الرافِع يف مثل ىذا, وضعُف اإل
كالِم بو؛ ألنَّو ليس من صفِتو يف اغبقيقِة إذ العصافًِن( على إتباِع )بالقوِم(, لضْعِف ال

 ىو اسُم جنٍس, فحُسن معىن اػبرِب فيو, أي: ؽبم جسُم البغاِل وأحالِم العصافًِن.
هم يف  وأجاز اػبليُل نصُبو على الذمّْ, وعلى ذلك قياُس الرفِع؛ ألنَّو قد دلَّ على ذمّْ

, وتقديرِه _لو أتبَع_ على حذِف: أوَِّل الكالم, فصُلَح أْن تُقَطَع الصفُة على معىن  مّْ الذَّ
 ذوي جسِم البغاِل وأحالِم العصافًِن.

 .(ٖ)«وِكال القولٌن ؿبتمٌل, وقوُل سيبويِو أقيُس ِلما بيَّنا
وأجاَز اػبليُل )إيَّاك »ـبالفة رأي اػبليل, وتصويب رأي غًنه عليو, كما يف قولو:  -ٖ

(, وىذا ال نَ ْفِسَك(, على قوِل بعِضهم: )إذا بلغ الرَّج وابّْ تٌَن, فإيَّاُه وإيَّا الشَّ ُل السّْ
ا  رنوز عند ابِن السراج وغًنِه من النحويٌن؛ ألنَّو شاذّّ يف القياِس واالستعماِل, أمَّ
ُم توجب أنَّ الكاَف  شذوُذه يف القياِس فلخروِجو عن نظائرِه, إْذ كانت األلُف والالَّ

ذلك: )النَّجاَء زيٍد(؛ ألنو معرفٌة شنتنُع  للخطاب, وليست باسٍم, وأنَّو ال رنوز على
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شنتنُع من اإلضافة, فيجب أْن  أحقُّ ّٔذا اغبكم؛ ألنَّو معرفةٌ  من اإلضافة, فاؼبضمر
 تكوَن الكاُف فيو للخطاب, وليست باسٍم.

ا شذوُذه يف االستعمال فلم ُيسمع يف شيٍء من الكالم, وال أحَد من العرب,  وأمَّ
وأنَّو يف يف ىذا اؼبوضع الواحد..., فقد باَن أنَّ ىذا الكالَم شاذّّ  إالَّ ِمن ىذا القائل

 . (ٔ)«ُحكِم اللَّحِن الفاسد
وقال اػبليُل يف )َلْن(: »ومن ذلك أيًضا ـبالفتو لو يف أصل )لن(, حيث قال: 

ا كان ينبغي تقليُل األصولِ  , أصُلها: )ال أْن(, ولكنَّها ُحِذفت, ووجُو ىذا القوِل أنَّو َلمَّ
يف النَّفِس على أَمَكِن ما يكوُن, وتقتضي  روِع؛ لُِتضَبَط األصوُل, وتنعقدوتكثًُن الف

ُو فيها أْن  فروَعها, فُتغيِن حبفِظها عن حفِظ فروِعها, راَعى ىذا األصَل, فوجَد )لْن( يتوجَّ
نُة دبعىن: َأْن, فردَّىا إليها؛ ؽبذه   العلِة.ترجَع إىل )َأْن( كما ترجُع اغبروُف اؼبضمَّ

ا زيًدا فَلْن   وخالَفو يف ذلك سيبويِو, ووجُو خالِفو أنَّو يُلزُِمو االمتناَع من جواِز: أمَّ
لِة على  ُم معموُل الصّْ أضِرَب, كما شنتنُع من جواِز: أمَّا زيًدا فال الضَّْرُب لو؛ ألنَّو ال يتقدَّ

 اؼبوصول.
ا كثُرْت حه صارت وال بُدَّ للخليِل ِمن أْن يروَم االنفصاَل ِمن ىذا  بأنَّ )َلْن( َلمَّ

 دبنزلِة حرٍف واحٍد, ُعوِملْت معاملَة: )َلَْ(.
والصواُب قوُل سيبويو؛ ألنَّو وإْن ُروِعَي األصُل الذي بىَن عليو اػبليُل, فإنَّو ال 
َف فيو, ويف اغبمِل على: )اَل  و طريٌق ال تعسُّ ِف إذا توجَّ يصُلُح أْن زُنَمَل عليو بالتعسُّ

لِة على وجٍو أَ  ٌف بكثرِة اغبذِف؛ إذ ُحِذَفت األلُف واؽبمزُة, وبتقدمِي معموِل الصّْ ْن( تعسُّ
ال بُدَّ ِمن أْن يرِجَع فيو إىل  أنَّ )َلْن( دبنزلِة )َلَْ( يف االستعماِل, فيصًن من أجِل ىذا 

ًفا ال رنوزُ   . (ٕ)«ضبُل )َلْن( على: )ال أْن( تعسُّ
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 سيبويو:
مُة البارزُة يف شرحو, حيث تابَعو يف أغلب آرائو,  تأث ُُّر الرماين بسيبويو ىو السّْ

حها, وكثًنًا ما كان زنتجُّ ويعتلُّ لتصحيِح مذىِبو, ولعلَّ ذلك يرجع  وصوَّب أقواَلو وصحَّ
 إىل أمرين: 

أحدذنا: أنَّ سيبويِو إماُم اؼبذىب البصري, والرماين بصريُّ اؼبذىب, فال يريد ـبالفَة 
 ِبو.إماِم مذى

ٌر لغوامِضو, ومعلٌّْل وؿبتجّّ  واألمر اآلخر: أنَّ الرماين شارٌح لكتاب سيبويو, ومفسّْ
ِلما فيو من مسائَل وأحكام, فاقتضى ذلك موافقَتو لكثًٍن فبا جاء يف 

 الكتاب. 
وتقول: زيٌد قصُدك, واؼبعىن: زيٌد أماَمك, فرتفع »ومن األمثلة على ذلك قولو: 

 ألوَّل.على أنَّ الثاين ىو ا
وكذلك: زيٌد خلُفك, رنوز على ىذا التقدير عند سيبويو واؼبازين وأكثر النحويٌن, 
وال رنوز عند أيب ُعمر إالَّ يف الضَّرورة؛ ألنَّ األغلب عليو الظَّرف, فال رنوز أْن سنرَج 

ا ىو األغلب عليو إال على طريق االتّْساع يف ضرورة الشاعر.  عمَّ
واُب يف ىذا مذىبُ  ِنو  والصَّ ن, فقد وجب لو بتمكُّ سيبويو؛ ألنَُّو ظرٌف متمكّْ

ِمن أْن يكوَن لو حبقّْ التصرُُّف يف الرَّفع والنَّصب, وإنَّ قلَّ فيو الرَّفع, فإنَّ ذلك ال سُنرجو 
ن مي التمييز على عاملو, حيث قال: . ومن األمثلة أيًضا: موافقتو يف امتناع تقد(ٔ)«التمكُّ

دمِي التَّمييِز أنَّو رنوُز قياًسا على اغباِل اليت يعمُل فيها ِفعٌل ومذىُب اؼبازين يف تق»
م ال رنوُّْزون تقدمَي  متصرٌّْف, وىو خالُف مذىِب سيبويِو, وكثًٍن من النحويٌن؛ ألهنَّ
التَّمييِز؛ ألنَّ العامَل وإْن كان متصرّْفًا, فإنَّو يعمُل على وجِو ضعٍف, وىو النَّقُل عن 

مييِز, إذ األصُل: )طاَبْت نفِسي(, و)تصبََّب عَرِقي(, والفرُق بيَنو وبٌَن الفاعِل إىل الت
اغباِل: أنَّ اغباَل رنوُز يف كلّْ فعٍل, وليس التمييُز كذلك؛ ألنَّو فيما نُِقَل خاصًَّة فبَّا يُفَهُم 

لك منو معىن اؼبنقوِل, وإْن كان الفعُل ُأضيَف إىل غًِن َمن ىو لُو يف اغبقيقِة, وليس كذ
 .(ٕ)«اغبالُ 
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دير سيبويو يف النداء, حيث قال: ومن تلك األمثلة كذلك: احتجاجو لصحة تق
ره سيبويِو وتقول» : )يا عبَد اهلل(, فهذا ينتصُب بفعٍل ؿبذوٍف, واختلفوا يف تقديرِه, فقدَّ

 اهلل. على )يا أُريُد عبَد اهلل(؛ ألنَّو إذا قال: )يا عبَد اهلل( فقد دلَّ على أنَّو يريُد عبدَ 
وخالف يف ذلك ابُن السراج؛ ألنَّ ىذا التقديَر يوِجُب أنَّ النّْداَء خرٌب, إْذ )أُريُد 
عبَد اهلل( خرٌب, وليس األمُر كذلك؛ بإصباِع أنَّ النداَء ليس خبرٍب, فعَدَل عن ىذا التقديِر 

 ؽبذه العلة.
حذفُو صار دبنزلِة ما  ...وللمحتجّْ لسيبويو أْن يقوَل: إنَّ الفعَل احملذوَف إذا لزِمَ 

يدلُّ على اؼبعىن داللَة التضمٌن, ألنَّو يدلُّ عليو من غًن ذكِر لفٍظ موضوٌع لو, فيخرُج لو 
ر بالذّْكِر لو رجع إىل معىن اػبرِب للتصريِح الذي وقع  عن معىن اػبرِب ؽبذه العلة, فإذا ُقدّْ

و ال رنوُز التصريُح بالفعِل العامِل بو, وليس رنوُز أْن يكوَن النّْداَء على معىن اػبرب, ألنَّ 
فيو, واحتجَّ بقوؽِبم: يا إيَّاك أعين, ِمن جهة أنَّو يف معىن اؼبنادى, وإْن ظهَر عامُلو, مع 

 . (ٔ)«تقديرِه: يا إنساُن إيَّاك أعين, فاؼبعىن يؤوُل إىل شيٍء واحد
ى أن تأييَده لو على أنَّ الرماين قد سنالف سيبويو يف بعض اؼبسائل, وىذا دليٌل عل

ليس ّٓرَِّد اؼبتابعة, وإدنا ؼبتابعة اغبقّْ اؼبؤيَِّد باغبجة والربىان, فهو إذا رأى اغبقَّ والدليَل 
 معو وافقو, وإذا رآه مع غًنه أخذ بو.

رِة  خالف فيها الرماين سيبويو: جوازُ  ومن اؼبسائل اليت القياس يف اؼبصادر اؼبنكَّ
واختلفوا يف: )أتانا ُسرعًة(, و)أتانا »َع ّٔا الفعل, حيث قال: الواقعِة أحوااًل, إذا تنوَّ 

ُرجلًة(: فأجازه أبو العباس على القياس الذي ذكرنا, وأباه سيبويو؛ ألنَّو مصدٌر وقع 
 موقع اغبال, من غًن أْن يغلَب على الباب.

ع وقوُل أيب العباس أقوى يف ىذا؛ ألنَّو قد أفاد اؼبصدر الواقع موقع اغبال تنوي
 . (ٕ)«الفعل, وىو حَسٌن ُمتقبٌَّل يف الفهم, فال سبيَل إىل اؼبنع مع ظهورِه ىذا الظهور

ُر الضمًن يف ومن تلك اؼبسائل اليت خالف الرماين فيها سيبويو أيًضا: تقدي
واختلفوا يف موضِع الكاِف: فذىب اػبليُل, ويونُس, وسيبويِو »)لوالك(, حيث قال: 

ا يف موضِع َجرٍّ  مٌن, وابُن السراج إىل إىل أهنَّ , وذىب األخفُش, وبعُض النحويٌن اؼبتقدّْ
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أهنا يف موضِع رفٍع, وإدنا أُوِقَعْت عالمُة آّروِر موقَع عالمِة اؼبرفوِع ِلَما بيَّنا على طريقِة 
االستعارة, كما يقُع اؼبصدُر موقَع اغباِل, يف قوؽبم: إدنا أنت سًنًا سًنًا, وكما يقع 

 ُف يف: اؼبصدُر اؼبعرَّ 
 أرسَلها الِعراَك...

موقَع اغباِل, وكلُّ ذلك على طريِق االستعارِة, ويستحيُل أْن يكوَن على اغبقيقِة, 
وكذلك يقُع ضمًُن آّروِر موقَع ضمًِن اؼبرفوِع على طريِق االستعارِة, وشنتنُع على اغبقيقِة, 

ِع, ألنَّو ال مناسبَة بٌن اؼبرفوِع وآّروِر وال رنوُز أْن يُوَضَع على االشرتاِك بٌن آّروِر واؼبرفو 
يصلح ألجِلها ىذا, كما أنَّ بٌن آّروِر واؼبنصوِب مناسبًة يصُلُح ألجِلها اتفاُق العالمِة, 

ا أْن يُنَقَل ضمًُن آّروِر إىل موضِع ضمًِن اؼبرفوِع فغًُن فبتنٍع, وشواىُده كثًنٌة.   فأمَّ
خفِش؛ ألنَّو لو كان موضُع الكاِف جرِّا, لوجَب والذي خنتارُه يف ىذا: مذىَب األ

, واغبرُف الذي يعمُل اعبرَّ ال بُدَّ  أْن يكوَن اغبرُف عاِماًل, إذ ال رنوُز اعبرُّ إال بعامِل اعبرّْ
أْن يكوَن فيو معىن اإلضافِة, وال بُدَّ ِمن أْن يعمَل يف موضِعو الفعُل, وليس كذلك يف 

 .  (ٔ)«)لوال(
عدي سائل أيضا: مسألة االقتصار على اؼبفعول األول يف الفعل اؼبتومن تلك اؼب 

واختلفوا يف االقتصاِر على أحِد اؼبفعوِلٌن يف الفعل »إىل ثالثة مفاعيل, حيث قال: 
ى إىل ثالثٍة يف ىذه, فذىب سيبويِو إىل أنَّو ال رنوز االقتصاُر فيو على أحِد  الذي يتعدَّ

إىل أنَّو رنوز االقتصاُر على اؼبفعوِل األوَِّل خاصًة؛ ألنو اؼبفعوِلٌن, وذىب ابُن السراِج 
دبنزلِة الفاعِل يف الباِب الذي قبَلو, وىذا ىو الصواُب الذي ال شكَّ فيو؛ ألنَّ االقتصاَر 
ا كان معىن اؼبفعوِل يف )أعلمت زيًدا( ىو  وترَك االقتصاِر إدنا رنب من طريِق اؼبعىن, فلمَّ

زيٌد(, وجاز االقتصاُر على الفاعِل يف )عِلَم زيٌد(, جاز على  معىن الفاعِل يف )عِلمَ 
ِل ْمُت زيًدا(؛ ألنَّ اؼبعىن واحدٌ اؼبفعوِل يف )أعلَ  , ولو َل رُنز االقتصاُر على اؼبفعوِل األوَّ

يف )أعَلْمُت زيًدا( َل رُنز االقتصاُر يف )عِلَم زيٌد(؛ ألنَّ اؼبعىن واحٌد, إال أنَّو دبقداِر أنَّو 
 .(ٕ)«ا(و غًنُه يعَلُم يف باِب )أعَلْمُت زيدً جعلَ 
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 األخفش:
خالف الرماينُّ األخفَش يف كثًن من اؼبسائل, وال سيما تلك اليت خالف فيها 
األخفُش سيبويو, وَل يوافقو الرماين إالَّ يف مسائل قليلة, فمن اؼبسائل اليت خالفو فيها: 

يها اإلعراب, يف ُكلٍّ من اؼبثىن وصبع اؼبذكر جعُل األلِف والواِو والياِء حروَف إعراٍب, وف
ا دال (ٔ)الساَل, يف حٌن يرى األخفشُ  وخالف يف »ئُل على اإلعراب, قال الرماين: أهنَّ

ذلك األخفُش, فزعم أنَّو ليس فيها حرُف إعراٍب؛ ألنَّ اإلعراَب عنده اغبركات اليت 
رُف إعراٍب ال إعراَب فيو, تتعاقب حبسب العوامل, وليس ذلك يف التثنية, وال يكوُن ح

 .(ٕ)«وقد بيَّنا فساَد ىذا اؼبذىب
ومن تلك اؼبسائل أيًضا: امتناع الفصل بٌن اؼبتضايفٌن إالَّ بالظرف, أو اعبارّْ 

وال رنوُز )ىذا ُمعِطي »وآّرور, حيث يرى األخفش جبواز الفصل بغًنذنا, قال الرماين: 
 على ما رواه األخفش من قولو: درذنًا زيٍد(, بإصباٍع؛ ألنَّو ال يُقاسُ 

ةٍ   فَ َزَجْجتُ َه                          ا بِ                           ِمَزجَّ
 

 (ٖ)زَجَّ اْلَقلُ          وَص َأيب َم          زَاَدة 
 

ألنَّ ىذا ال رنيزُه أحٌد من النحويٌن إالَّ األخفش, وىو عنده قبيٌح شاذ, فال يُقاس 
 عليو.

يكن بعد وإدنا َل رُنز ألنَّو ؼبَّا ضُعف يف الظَّرف الفصُل بٌن اعبار وآّرور, وَل 
عر وال يف غًنِه  . (ٗ)«الضَّعِف إال االمتناع, امتنع يف غًن الظَّرف, فلم رُنز يف الشّْ

وتقول: )أأنَت عبُد اهلِل ضربَتو؟( »وكذلك من اؼبسائل اليت خالفو فيها قولو: 
فالوجُو الرفُع يف ىذا عند سيبويو, وخالَفو األخفُش, فقال: الوجُو النَّصُب؛ ألنَّ )أنت( 

ًرا لفعٍل يرفُع )أنت(, ويقُع علىلو س  بٌب مرفوٌع بالفعل, فينبغي أْن يكوَن مفسّْ
أنَت عبَد اهلِل ضربَتو, وسيبويِو يرفُع )عبَد اهلِل( ويعتلُّ  )عبداهلل(, كأنَّك قلت:  أضرْبتَ 

                                                           

, التعليقة ٖٓٔ, اإليضاح يف علل النحو ص ٔ٘ٔ/ٕ( ينظر رأي األخفش يف: اؼبقتضب ٔ)
 .ٖٔٚ/ٕ, سر الصناعة ٕٙ/ٔ

 .ٕ٘ٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص ٕ)
 .ٓٛٔص  دم زبريج البيت( تقٖ)
 .ٓٛٔينظر: ص ( ٗ)
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 يف ذلك بأنَّو وقَع موقًعا ليس بالفعل َأوىل, وىو موقُعو بعد )أنت(.
وابَ  ا يطلُب الفعَل  والذي عندي أنَّ الصَّ ما ذكره سيبويو؛ ألنَّ حرَف االستفهاِم إدنَّ

 .(ٔ)«ِلما فيو من الفائدة, وليس يطلُب الفعَل ِمن أجِل أنَّ معناه فيو
ومنها كذلك: مسألُة عمِل )الت( يف اغبٌن خاصة, حيث نسب إىل األخفش 

( ال تعمُل واألخفُش يذىُب إىل أنَّ )التَ »عدم جواز عملها مطلقا, قال الرماين: 
شيًئا, ألنَّ قياَسها بقياس غًنِىا من اغبروف اليت ال تعمل, وقد ضُعَفْت عن منزلة )ما(, 

ها, ومذىُب سيبويِو فإذا اجتمع الضَّعفاِن: ضْعُف )ما(, وضْعُفها يف نفسها امتنَع عملُ 
وابُ   .(ٕ)«ىو الصَّ

ألخفش: )إنَّ وال يصحُّ قوُل ا»تنكًن )ما( التعجبية, حيث قال:  ومنها كذلك
بِب,  ِب إّٔاُم السَّ )ما( ؽبا صلٌة كصلِة )الذي(, واػبرُب ؿبذوف؛ ألنَّ اؼبطلوَب يف التعجُّ
لة, وذلك مناقٌض ِلما رنُب يف  وإذا ُوِصَلت )ما( خرجْت عن اإلّٔام إىل اإليضاِح بالصّْ

ِب  ب, فالصَّحيُح يف ىذا قوُل سيبويو: )إنَّ )ما( وحَدىا يف التعجُّ  .     (ٖ)«ال ِصلَة ؽباالتعجُّ
إالَّ أنَّ الرماين أخذ برأي األخفش يف عدد من اؼبسائل, ولكنها يسًنة العدد, ومن 
أمثلة ذلك: تقدير الضمًن يف )لوال(, حيث وافق األخفَش يف أنَّ الضمًَن يف ؿبلّْ رفٍع, 

م ذكُر ذلك يف ـبا , وقد تقدَّ  . (ٗ)لفتو لسيبويوخالفًا لسيبويو الذي يرى بأنَّو يف ؿبلّْ جرٍّ
ومن اؼبسائل اليت وافق فيها الرماين رأي األخفش وتعليلو: مسألة جواز النصب 

واختلفوا يف جواِز )أزيًدا أخاه تضربو؟( »يًدا أخاه تضربو(, قال الرماين: واإلضمار يف )أز 
مٌن؛ بالنصِب, فأجازه سيبويو واألخفُش على )زيًدا ضربُتو(, وأباه بعُض النحويٌن اؼبتقدّْ 

ٌف وتعقيٌد ال رنوُز يف الكالم, إذ كان  ِلما يلزُم منو تفسًُن التفسًِن بتفسًٍن, وذلك تعسُّ
رُه )تضربو( وىو فعٌل مثلو, كأنَّك قلت: )أزيًدا تضرُب  ا يُنَصُب األُخ أوَّاًل بفعٍل يفسّْ إدنَّ

ُر ىذا الفعُل الواقُع على األِخ فعاًل آخَر يقع  على زيد, كأنَّك أخاه تضربُو؟( مث يُفسّْ
                                                           

 .ٔ٘ٚينظر: ص ( ٔ)
 .ٕٔٚينظر: ص ( ٕ)
 .ٕٜٖينظر: ص ( ٖ)
 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛينظر: ص ( ٗ)
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قلت: )أأىْنَت زيًدا تضرُب أخاه تضربُو؟(, ففرُّوا من تفسًِن التفسًِن على ىذا التعقيد, 
رًا ؽبما, ويُفَهُم منو معناذنا,  وردَّ عليهم األخفُش ذلك بأنَّ الفعَل الظاىَر قد صار مفسّْ

 .(ٔ)«فجاز ؽبذه العلة
 :الجرمي

رمي, وكان يف الغالب يرد ىذه اآلراء, ومن ذكر الرماين يف شرحو بعًضا من آراء اعب
وتقول: زيٌد قصُدك, واؼبعىن: زيٌد أماَمك, فرتفع على أنَّ الثاين ىو األوَّل, »ذلك قولو: 

وكذلك: زيٌد خلُفك, رنوز على ىذا التقدير عند سيبويو واؼبازين وأكثر النحويٌن, وال 
ا رنوز عند أيب ُعمر إال يف الضَّرورة؛ ألنَّ األغلب ع ليو الظَّرف, فال رنوز أْن سنرَج عمَّ

واُب يف ىذا مذىُب  ىو األغلب عليو إال على طريق االتّْساع يف ضرورة الشاعر, والصَّ
ِنو التصرُُّف يف الرَّفع والنَّصب, وإنَّ قلَّ  ن, فقد وجب لو بتمكُّ سيبويو؛ ألنَُّو ظرٌف متمكّْ

 .(ٕ)«فيو الرَّفع
ي يف بعض األقوال, ومنها: قولو يف معىن اإلعراب, حيث  إالَّ أنَّ الرماين وافق اعبرم

كان اعبرمي يرى بأن اإلعراب ىو االنقالب, ووافقو الرماين على ذلك حيث قال: 
وىذا اؼبذىب أيًضا مذىُب اعبرمي, واإلعراُب تغي ُُّر آخِر الكلمة فيما بُِنيت عليو »

 . (ٖ)«باإلعرا قالُب من حاٍل من إىل حاٍل بوجوهبعامل, وىو االن
ومنها كذلك تعدية )دخلت البيت(, حيث رأى الرماين جبواز قول اعبرمي, وصحة 

وقوُل العرِب: )ذىبُت »اعتاللو, وكذلك جواز رأي سيبويو, وابن السراج, حيث قال: 
, وال عِمَل فيو  اِم, فليس دبتعدٍّ اَم( رنوز على طريق اغبذف, دبعىن: ذىبُت إىل الشَّ الشَّ

.الفعُل على جهِة   الظَّرِف, ولكن على جهِة حذِف حرِف اعبرّْ
 , ا )دخلُت البيَت( ففيو خالٌف: فسيبويِو يذىُب إىل أنَّو ُحِذف منو حرُف اعبرّْ فأمَّ
وتقديرُه: دخلُت يف البيِت, وإىل ىذا كان يذىب ابُن السراِج, ويستدلُّ على ذلك 

 ُغْرُت يف الَغوِر.بالنَّظًن والنَّقيض, فنقيُضو: خرجُت من البيِت, ونظًنُه: 
                                                           

 .ٜ٘ٚينظر: ص ( ٔ)
 .ٓٚينظر: ص ( ٕ)
 .ٚٓٗينظر: ص ( ٖ)
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, ك   )بنيُت البيَت(, الطَّراِده يف  ا أبو ُعمر اعبرمي فيقول: )دخلُت البيَت( متعدٍّ وأمَّ
كلّْ مدخوٍل, حنو: دخلُت مكَة, ودخلُت اؼبدينَة, وال يطَّرُد )ذىبُت( إال يف )مذىوٍب 

 إليو(, ال رنوز: ذىبُت مكَة, حه تقوَل: ذىبُت إىل مكَة.
ي ىو ما دلَّ على مفعوٍل من جهِة أنَّ  أصَل ىذا الباب أنَّ  والذي عندي و أنَّ اؼبتعدّْ

ي ىو ما دلَّ ال سنلو منو, فهذا أصُل الباب , فأمَّا االستعماُل فيجري على أنَّ اؼبتعدّْ
يًا, إال أنَّو  على مفعوٍل بغًن وسيطِة حرٍف, فهو ال سنلو يف األصل ِمن أْن يكوَن متعدّْ

ى ُأجرِي يف االستعما ى لعلٍة من العلل, أو يكون يف األصل ال يتعدَّ ل ؾبَرى ما ال يتعدَّ
ا )أمرُتك بكذا( فال بُدَّ فيو من  أصاًل فهو ال بُدَّ فيو من اغبرف, حنو: مررُت بزيٍد, فأمَّ
ي إىل اثنٌن إال أنَّو ُأخرِج يف االستعمال ـبرَج ما ال  مأموٍر, ومأموٍر بو, فأصُلو اؼبتعدّْ

ى إال  إىل واحٍد؛ للحاجِة إىل اؼبأمور واؼبأموِر بو, فاستمرَّ االستعماُل على ىذا, يتعدَّ
, على ما قال أبو عمر, إال أنَّو يف حكِم االستعماِل  ف   )دخلُت البيَت( يف األصل متعدٍّ

ي, بدليِل النَّقيِض والنَّظًِن على ما بيَّنا  .  (ٔ)«قد جرى ؾبَرى غًِن اؼبتعدّْ
 المبرد:

 يف شرحو من ذكر آراء اؼبربد, فكان يوافقو يف بعضها, وسنالفو يف أكثر الرماين
بعضها, إال أن موقفو من الغالب منها ىو ؿباولة اعبمع بٌن قويل اؼبربد, وسيبويو, حيث 
يرى بأن مؤداذنا واحد, أو أنَّ كال الرأيٌن صواب, ومن أمثلة اعبمع بٌن قوليهما قولو: 

( على أربعِة أوجٍو: أن يكونا معرفتٌن, أو نكرتٌن, أو وقسمُة االسِم واػبرِب يف )كان»
 يكون األوَُّل معرفًة, والثاين نكرًة, أو يكون األوَُّل نكرًة, والثاين معرفًة.

وحقُّو أنَّ االسَم اؼبعرفُة, واػبرَب النكرُة؛ ألنَّو األصُل فيما يقع بو الفائدة, فإذا كانا 
علَتو االسَم, وجعلَت اآلخَر اػبرَب, إالَّ أْن تعِرض معرفتٌن فأنت باػبيار, أيَّهما شئَت ج

علٌة, وكذلك سبيُل النكرتٌن يف النفي, كقولك: ما كان إنساٌن َمَلًكا, وما كان َمَلٌك 
 إنسانًا.

ا جْعُل االسِم نكرًة, واػبرِب معرفًة فهو قلُب ما ينبغي أْن يكوَن عليو الكالُم,  فأمَّ
 وقد جاء يف الشعر: 

                                                           

 .ٕٗ٘ينظر: ص ( ٔ)
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 اَلَفًة ِم  ْن بَ ْي  ِت رَْأسٍ َك  َأنَّ ُس  
 

 (ٔ)َيُكوُن ِمزَاَجها َعَسٌل َوَماءُ  
 

ا قول الشاعر:  فأمَّ
 فَِإنّ    َك اَل تُ بَ    ايل بَ ْع    َد َح    ْولٍ 

 

ٌ َك  اَن أُمَّ  َك أَْم ضِبَ  ارُ   ٌْ  (ٕ)َأظَ  
 

فسيبويو زنمُلو على أنَّو جعَل االسَم النكرَة, واػبرَب اؼبعرفَة, وكذلك قول أيب قيس 
 :بن األسلت

 َأاَل َم       ْن ُمْبلِ       ٌغ َحسَّ       اَن َع       ينّْ 
 

 (ٖ)َأِسْحٌر َك اَن ِطبَّ َك أَْم ُجنُ ونُ  
 

وأبو العباس سنالُفو يف ىذا, ويقول: إنَّ )كان( فيها ضمًٌن معرفٌة, واظُبها وخربُىا 
 معرفة أيًضا, فهو من باِب ما اسُم )كان( وخربُىا كالذنا معرفٌة.

ذىب سيبويو؛ ألنَّ )كان( مضمرًة قد رُفع والذي عندي أنَّ ىذا ال يقدح يف م
ٌٌ أمََّك, مث  فيها النكرُة اؼبذكورُة بعد ألف االستفهام, وُنصب اؼبعرفُة بتقدير: أكان ظ
ر ذلك ب     )كان( اؼبذكورة, فقد صحَّ شاىُده على ما ذىب إليو, إذ كان ىذا التقدير  فسَّ

 .(ٗ)«ال بُدَّ للجميع أن يرِجعا إليو
 وأما قول جرير:»قولو:  ومنها كذلك 

 َمَشَق اؽبَواِجُر غبََْمُه نَّ َم َع السُّ َرى
 

 (٘)َح    هَّ َذَى    ْاَ َكاَلِك    اًل َوُص    ُدورًا 
 

فحملو سيبويو على اغبال, وقدرىا على )ذىَب ُقُدًما( و)ذىَب ُأَخرًا(, أي: ذىب 
رًا, وىو مصدٌر وقَع موقَع اغبال, ويف البيت اسمُ  ًما, وذىب متأخّْ جنٍس وقَع موقَع  متقدّْ

 اغبال. 
وذىب أبو العباس إىل أنَّو سبييٌز دبنزلة: )طبَت بذلك نْفًسا(؛ ألنَّو اسُم جنٍس جاء 
بعد ُمبَهم زنتمل الوجوه, فاقتضاُء التمييِز كاقتضاء )طبَت بذلك نْفًسا(, وِكال القولٌن 

                                                           

 .ٖٛٗص  زبريج البيت ( تقدمٔ)
 .ٖٛٗص  زبريج البيت ( تقدمٕ)
 .ٜٖٗ صزبريج البيت  ( تقدمٖ)
 .ٜٖٗص زبريج البيت ينظر: ( ٗ)
 .ٔٙٔص  زبريج البيت ( تقدم٘)
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 .(ٔ)«عندي ؿُبتَمل, وقوُل أيب العباس أسهُل؛ ألنَّ التمييز فيو أظهر
 وقال اؼبرَّار األسدي:»كذلك على إجازتو للمذىبٌن قولو: ومن األمثلة  

 أَنَ  ا ابْ  ُن التَّ  ارِِك الَبْك  رِيّْ ِبْش  رٍ 
 

 (ٕ)َعَلي    ِو الطَّ    ًُن تَ ْرقُ بُ    ُو ُوُقوَع    ا 
 

ا )ِبْشٍر( فقال سيبويو:  ارِب الرَّجِل(, وأمَّ  .«ضبََلو على آّرور»فهذا شاىٌد يف )الضَّ
ُر فيو الثاين يف موضِع األول, »س: وقال أبو العبا  ال رنوُز اعبرُّ فيو؛ ألنَّ البدَل يُقدَّ

 .«وال رنوُز: )أنَا ابُن التَّارِِك ِبْشٍر(, فليس فيو إال النَّصبُ 
والذي عندي أنَّ الذي ذكَره أبو العباِس يف البدِل على ما قال يف امتناِعو, ولكْن 

َف بياٍن, رنري ؾبَرى الصَّفِة اليت يعمُل العامُل رنوُز ما قال سيبويُو على أْن يكوَن عط
 .(ٖ)«فيها وىي يف موضِعها

 وقال الشاعر: »ومن األمثلة كذلك قولو: 
ْىَر َأْطَعُم  وُ   آلَي  ُت َح  بَّ اْلعِ  رَاِق ال  دَّ

 

 (ٗ)َواغبَْبُّ يَْأُكُلُو يف اْلَقْريَِة السُّ وسُ  
 

وقال أبو العباس: )ليس ىو   فهذا على )آليُت على حبّْ العراِق( عند سيبويو,
وِكال الوجهٌن عندي جائٌز؛ ألنَّو ال  (٘)كذلك, ولكن ىو: آليُت ال أطعُم حبَّ العراِق(

ىو العامُل, فِكال  ال بُدَّ من ؿبذوٍف, مع أنَّ )آليت( ؼبَّا ولَيو اؼبنصوُب اقتضى أْن يكونَ 
 .  (ٙ)«الوجهٌن حسنٌ 

ا اآلراُء اليت وافق الرماين فيها اؼب ربد فمن أمثلتها: جواز القياس على اؼبصادر أمَّ

                                                           

 .ٔٙٔينظر: ص ( ٔ)
 .ٕٓٓينظر: ص ( ٕ)
 .ٕٓٓينظر: ص ( ٖ)
 .ٜ٘( البيت من البسيط, للمتلمس يف ديوانو ص ٗ)

, شفاء العليل ٚٚٗ/ٔ, البسيط ٕٚٔ/ٔ, شرح السًنايف ٜٚٔ/ٔوىو من شواىد: األصول 
 .ٜٕ٘/ٕ , شرح أبيات اؼبغينٖٗٗ/ٔ

 .ٜٕ٘/ٕ, شرح أبيات اؼبغين ٚٚٗ/ٔ, البسيط ٜٚٔ/ٔ( ينظر قول اؼبربد يف: األصول ٘)
 .ٖٜٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. ؿبمد شيبة ص ٙ)
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واختلفوا يف: )أتانا »اؼبنكرة الواقعة حااًل, إذا تنوع ّٔا الفعل, حيث قال الرماين: 
ُسرعًة(, و)أتانا ُرجلًة(: فأجازه أبو العباس على القياس الذي ذكرنا, وأباه سيبويو؛ ألنَّو 

 اب.مصدٌر وقع موقع اغبال, من غًن أْن يغلَب على الب
وقوُل أيب العباس أقوى يف ىذا؛ ألنَّو قد أفاد اؼبصدر الواقع موقع اغبال تنويع 

 . (ٔ)«الفعل, وىو حَسٌن ُمتقبٌَّل يف الفهم, فال سبيَل إىل اؼبنع مع ظهورِه ىذا الظهور
 يك ُّٱويف التنزيل: »من آرائو, ومن أمثلة ذلك قولو:  وخالف الرماين اؼبربد يف عدد

, فوقع اعبزاء على بعد (ٕ)َّ ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل
ا(, وإن كانت تطلُب االسَم, ألنَّو دبنزلِة االبتداء الذي يطلب االسم, وال شننع من  )أمَّ
ا(, وجواُب اعبزاِء مدلوٌل عليو َل يُذكر عند  ا اعبواُب بالفاء فهو ل   )أمَّ حرف اعبزاء, وأمَّ

ا( واعبزاِء صبيًعا؛ ألنَّو قد سيبويو, واألخفُش يذىب إىل أنَّ الفاَء يف ىذا ج واُب )أمَّ
ُز جزُم الفعِل حبرف اعبزاِء أن و انعقد ّٔما يف اؼبعىن من غًن مانٍع أن يكوَن ؽبما, وال رن

يكوَن اعبواُب ؽبما؛ ألنَّو رنب يف حال اعبزم أْن سنلص للجزاء, إذ موقُعو موقَع الفعل 
؛ ألنَّو أقيُس على األصول, إذ  (ٖ)وآّزوم يف حال جزم الشرط, واأَلوىل مذىُب سيبوي

كان إذا اجتمع القسم واعبزاء كان اعبواب للقسم داالِّ على جواب اعبزاء, كقولك: 
ا(؛ ألهنا وقعت يف صدر الكالم كما يقع القسم,  واهلل إْن أتيتين أُلكرمنَّك, فكذلك )أمَّ

حرِف اليت منع منها , فأجازا اعبزاَء فيو بعد األ(ٗ)وخالف يف ذلك أبو العباس والزيادي
 . (٘)«مذىُب سيبويو للعلل اليت بيَّنا سيبويو اعبزاء, والصوابُ 

 ابن السراج:
ظهر تأثر الرماين بابن السراج واضًحا يف شرحو, فهو كثًنًا ما يعتلُّ بعللو, ويوافق 
على آرائو, والسبب يف ذلك ىو أنَّ الرماين تتلمذ على ابن السراج, وقرأ عليو الكتاب, 

                                                           

 .ٕٚٔينظر: ص ( ٔ)
 .ٜٔ-ٜٓ( سورة الواقعة اآليتان ٕ)
 .ٜٚ/ٖ( ينظر: الكتاب ٖ)
 . ٕٛٔ/ٕ( ينظر رأي اؼبربد والزيادي يف: التعليقة ٗ)
 .ٖٜٛ-ٜٔٛح الرماين بتحقيق: د. سيف العريفي ص ( شر ٘)
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وأجاَز اػبليُل )إيَّاك نَ ْفِسَك(, »ن العلل واآلراء, فمن ذلك قولو: أثَّر بشيخو يف كثًن مفت
(, وىذا ال رنوز عند ابِن  وابّْ تٌَن, فإيَّاُه وإيَّا الشَّ على قوِل بعِضهم: )إذا بلغ الرَّجُل السّْ

ا شذ وُذه يف القياِس السراج وغًنِه من النحويٌن؛ ألنَّو شاذّّ يف القياِس واالستعماِل, أمَّ
ُم توجب أنَّ الكاَف للخطاب, وليست  فلخروِجو عن نظائرِه, إْذ كانت األلُف والالَّ
باسٍم, وأنَّو ال رنوز على ذلك: )النَّجاَء زيٍد(؛ ألنو معرفٌة شنتنُع من اإلضافة, فاؼبضمر 

يو للخطاب, أحقُّ ّٔذا اغبكم؛ ألنَّو معرفُة شنتنُع من اإلضافة, فيجب أْن تكوَن الكاُف ف
 وليست باسٍم.

ا شذوُذه يف االستعمال فلم ُيسمع يف شيٍء من الكالم, وال أحَد من العرب,  وأمَّ
إالَّ ِمن ىذا القائل يف ىذا اؼبوضع الواحد..., فقد باَن أنَّ ىذا الكالَم شاذّّ وأنَّو يف 

 .(ٔ)«ُحكِم اللَّحِن الفاسد
اَم( رنوز على طريق اغبذف, وقوُل العرِب: )ذىبُت »قولو:  ومن ذلك أيضاً  الشَّ

, وال عِمَل فيو الفعُل على جهِة الظَّرِف, ولكن  اِم, فليس دبتعدٍّ دبعىن: ذىبُت إىل الشَّ
.  على جهِة حذِف حرِف اعبرّْ

 , ا )دخلُت البيَت( ففيو خالٌف: فسيبويِو يذىُب إىل أنَّو ُحِذف منو حرُف اعبرّْ فأمَّ
 ىذا كان يذىب ابُن السراِج, ويستدلُّ على ذلك وتقديرُه: دخلُت يف البيِت, وإىل

 بالنَّظًن والنَّقيض, فنقيُضو: خرجُت من البيِت, ونظًنُه: ُغْرُت يف الَغوِر.
, ك   )بنيُت البيَت(, الطَّراِده يف  ا أبو ُعمر اعبرمي فيقول: )دخلُت البيَت( متعدٍّ وأمَّ

ال يطَّرُد )ذىبُت( إال يف )مذىوٍب كلّْ مدخوٍل, حنو: دخلُت مكَة, ودخلُت اؼبدينَة, و 
 إليو(, ال رنوز: ذىبُت مكَة, حه تقوَل: ذىبُت إىل مكَة.

ي ىو ما دلَّ على مفعوٍل من جهِة أنَّ  و والذي عندي أنَّ أصَل ىذا الباِب أنَّ اؼبتعدّْ
ي ىو ما دلَّ ال سنلو منو, فهذا أصُل الباب , فأمَّا االستعماُل فيجري على أنَّ اؼبتعدّْ

يًا, إال أنَّو  على مفعوٍل بغًن وسيطِة حرٍف, فهو ال سنلو يف األصل ِمن أْن يكوَن متعدّْ
ى  ى لعلٍة من العلل, أو يكون يف األصل ال يتعدَّ ُأجرِي يف االستعمال ؾبَرى ما ال يتعدَّ

ا )أمرُتك بكذا( فال بُدَّ فيو م ن أصاًل فهو ال بُدَّ فيو من اغبرف, حنو: مررُت بزيٍد, فأمَّ
                                                           

 .ٕ٘ٔينظر: ص ( ٔ)
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ي إىل اثنٌن إال أنَّو ُأخرِج يف االستعمال ـبرَج ما ال  مأموٍر, ومأموٍر بو, فأصُلو اؼبتعدّْ
ى إال إىل واحٍد؛ للحاجِة إىل اؼبأمور واؼبأموِر بو, فاستمرَّ االستعماُل على ىذا,  يتعدَّ

, على ما قال أبو عمر, إال أنَّو يف حكِم االست عماِل ف   )دخلُت البيَت( يف األصل متعدٍّ
ي, بدليِل النَّقيِض والنَّظًِن على ما بيَّنا  . (ٔ)«قد جرى ؾبَرى غًِن اؼبتعدّْ

واختلفوا يف »وكذلك من اؼبواضع اليت وافق فيها الرماين شيخو ابن السراج قولو: 
ى إىل ثالثٍة يف ىذه, فذىب سيبويِو  االقتصاِر على أحِد اؼبفعوِلٌن يف الفعل الذي يتعدَّ

وز االقتصاُر فيو على أحِد اؼبفعوِلٌن, وذىب ابُن السراِج إىل أنَّو رنوز إىل أنَّو ال رن
ِل خاصًة؛ ألنو دبنزلِة الفاعِل يف الباِب الذي قبَلو, وىذا ىو  االقتصاُر على اؼبفعوِل األوَّ
الصواُب الذي ال شكَّ فيو؛ ألنَّ االقتصاَر وترَك االقتصاِر إدنا رنب من طريِق اؼبعىن, 

ا كان معىن اؼبفعوِل يف )أعلمت زيًدا( ىو معىن الفاعِل يف )عِلَم زيٌد(, وجاز  فلمَّ
االقتصاُر على الفاعِل يف )عِلَم زيٌد(, جاز على اؼبفعوِل يف )أعَلْمُت زيًدا(؛ ألنَّ اؼبعىن 
واحٍد, ولو َل رُنز االقتصاُر على اؼبفعوِل األوَِّل يف )أعَلْمُت زيًدا( َل رُنز االقتصاُر يف 

َم زيٌد(؛ ألنَّ اؼبعىن واحٌد, إال أنَّو دبقداِر أنَّو جعَلو غًنُه يعَلُم يف باِب )أعَلْمُت )علِ 
 .(ٕ)«زيًدا(

مؤدَّاذنا واحد, كما يف  وقد رنمع الرماين بٌن قويل سيبويو وابن السراج, ويرى بأنَّ 
ره  وتقول: )يا عبد اهلل(, فهذا ينتصب بفعٍل ؿبذوٍف, واختلفوا يف تقديره,»قولو:  فقدَّ

سيبويو على )يا أُريُد عبَد اهلل(؛ ألنو إذا قال: )يا عبد اهلل( فقد دلَّ على أنو يريد 
 عبداهلل.

وخالف يف ذلك ابُن السراج؛ ألنَّ ىذا التقدير يوجب أنَّ النداَء خرٌب, إذ )أُريُد 
ىذا التقدير ُعِدل عن عبَد اهلل( خرٌب, وليس األمر كذلك بإصباِع أنَّ النداَء ليس خبرٍب, ف

 .(ٖ)«ؽبذه العلة

                                                           

 .ٖٗ٘-ٕٗ٘ينظر: ص ( ٔ)
 .ٖ٘٘ينظر: ص ( ٕ)
 .ٕٓٚينظر: ص ( ٖ)
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 .(ٔ)ورأى الرماين أنَّ كال الوجهٌن جائز؛ لكون اؼبعىن يؤول إىل شيٍء واحدٍ 
إال أنَّ الرماين اعرتض على شيخو ابن السراج يف بعض اؼبواضع, ومن ذلك 
اعرتاضو على تعليلو لعدم إعمال )سوف( مع أهنا ـبتصة بالفعل, إذ علل ابن السراج 

السٌن كجزء من الفعل, دبنزلة ما يزاد يف حشو الفعل, فاعرتض عليو  بأهنا صارت مع
ا مع الفعل وىذا االعتالُل يدخل عليو أْن تكوَن )أْن( غًَن عاملٍة؛ ألهنَّ »الرماين بقولو: 

 .   (ٕ)«دبنزلِة اسٍم واحدٍ 
 

    

                                                           

 .ٕٓٚينظر: ص ( ٔ)
 .ٚٛٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. إبراىيم آل موسى ص ٕ)
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  ٌاملبحح الجانٌاملبحح الجان::  

 تأثريه يف من بعده

من العلوم, أن يكون لو أثر فيمن جاء حري بعاَل كبًن كالرماين قد صنف يف كثًن 
بعده, من تالمذتو وغًنىم, سواء كان ذلك يف النحو أو يف غًنه من العلوم األخرى 
اليت أتقنها الرماين وصنف فيها, ولذلك أجد من الصعوبة حصر كل من تأثر بو, وإدنا 

 أكتفي بذكر أبرز من تأثر بو, وىم:
ه(, يف كتابو )تفسًن ٜٖٔقي )تتلميذه أبو القاسم سعيد بن سعيد الفار  -ٔ

اؼبسائل اؼبشكلة يف أول اؼبقتضب( فقد كان يذكره يف مواضع كثًنة, ويسألو 
مستفسرا, فكأنو سيبويو مع اػبليل, أو ابن جين مع الفارسي, وكان يسميو 

وؼبا كانت األلف والالم قد صحبت »)شيخنا( أو )الشيخ(, ومن ذلك قولو: 
, فصار يف صورة االسم ومعىن الفعل, وجب أن تغًن اظبا قد غًن إىل معىن الفعل

ىي أيضا عن أصلها, فيكون لفظها لفظ اغبرف, ومعناىا معىن االسم, لسكون 
التغيًن فيها مشاكاًل للتغيًن فيما صحبتو من االسم, وعلى ىذا كان يعتمد 

و أوَّاًل, وىو وجٌو جيٌّْد, مث خاطبتُ  -أيده اهلل-شيخنا أبو اغبسن علي بن عيسى 
على ذلك بعد حٌن, فقال يل: إنَّ صاحب اؼبقالة ىذه إدنا ضبَلو على القول ّٔا  

رنب أْن يُراعى ما  -لعمري–ىذا كراىَة أْن سُنرَج الكلمَة عن أصلها إىل غًنه, و 
 .     (ٔ)«ُوِجد إليو السبيل

ه(, وتأثره بشيخو الرماين ظاىر من خالل ٓٓٗتلميذه أبو حيان التوحيدي )ت -ٕ
الرماين يف كتبو: أخالق الوزيرين, واإلمتاع واؼبؤانسة, والبصائر  تكرر اسم

 .(ٕ)والذخائر, واؼبقابسات
تلميذه أبو ؿبمد عبد اهلل بن علي الصيمري, يف كتابو )التبصرة والتذكرة(, فقد  -ٖ

ورد اسم الرماين يف عدد من اؼبواضع, وكان يسميو يف بعضها )شيخنا(, ومن 
ر باأللف والالم حنو: الضارب أنا والضاريب زيٌد(: تلك اؼبواضع قولو يف اإلخبا

                                                           

 .ٜٗ-ٛٗ( تفسًن اؼبسائل اؼبشكلة يف أول اؼبقتضب ص ٔ)
 ب.( تنظر فهارس تلك الكتٕ)
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وأما شيخنا أبو اغبسن علي بن عيسى النحوي فيختار أن تدخل األلف »
والالم على اعبملة األوىل, وال تدخلهما على اعبملة الثانية, وتعطف الفعل 
الذي يف اعبملة الثانية على معىن الفعل الذي يف اعبملة األوىل, قياسا على ما 

 ِّ خن حن جن  مم خم حم جم ّٰٱالقرآن من قولو تعاىل:  يف
(ٔ) 

قال أبو اغبسن: كأنَّو قيل: إنَّ الذين تصدقوا والالئي تصدقن, وأقرضوا اهلل قرًضا 
 .(ٕ)«حسًنا, فعطَف الفعَل على معىن الفعِل الذي يف صورة االسم

ه( يف كتابو )اؼبخصص(, وقد صرح يف اؼبقدمة بالنقل عنو ٛ٘ٗابن سيده )ت -ٗ
تابيو: اعبامع يف تفسًن القرآن, وشرح الكتاب, وكان يسميو: اؼببسوط يف  من ك

 .(ٖ)كتاب سيبويو
ه( يف كتابو )األمايل(, وقد تكرر اسم الرماين يف عدد ٕٗ٘ابن الشجري )ت -٘

قيل لعلي بن عيسى الرماين: َِلَ عوَّضوا »من اؼبواضع, ومن تلك اؼبواضع قولو: 
: أٍب, وأٍخ؟ فقال :كراىَة إدخاِل ألِف الوصل يف: اسٍم, وابٍن, وَل يعوّْضوا يف

 على ألف الوصل.
ؽبما, واجتلبوا ؽبما اؽبمزَة الوصلية, صارت ذنزتاذنا يائٌن؛  أراد أنَّو لو أسكنوا أوَّ

 .    (ٗ)«النكساِر اؽبمزِة قبلهما, فقيل: إيٌب, وإيخٌ 
يف ه( يف كتابو )شرح اؼبفصل(, فقد أورد مذىب الرماين ٖٗٙابن يعيش )ت -ٙ

د صاحُب الكتاب كوَن البدِل »عدة مواضع, ومن تلك اؼبواضع قولو:  وقد أكَّ
مستِقالِّ بنفسو وأنَّو ليس من تتمة األول, كالنعت يكون يف حكم تكرير العامل, 
وذلك أنَّك إذا قلت مررت بأخيك زيد, تقديره: مررت بأخيك بزيد, وإذا 

ُر ىو  قلت: رأيت أخاك زيًدا, تقديره: رأيت أخاك رأيت زيًدا, فذلك اؼبقدَّ
العامل يف البدل, إال أنَّو ُحِذف لداللة األول عليو, فالبدُل من غًن صبلة اؼببدل 
منو, ىذا مذىب أيب اغبسن األخفش, وصباعٌة من متأخري احملققٌن, كأيب علي 

                                                           

 .ٛٔ( سورة اغبديد اآلية ٔ)
 .ٕٖ٘( التبصرة والتذكرة ص ٕ)
 .ٖٔ/ٔ( ينظر اؼبخصص ص ٖ)
 .ٖٕٛ/ٕ( أمايل ابن الشجري ٗ)
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 .(ٔ)«الرماين وغًنىم
االستغناء ( يف كتابو )ٗٛٙالقرايف: شهاب الدين أبو العباس أضبد بن إدريس )ت -ٚ

يف االستثناء(, فقد نقل نصوصا كثًنة من كالمو يف مواضع كثر, بل وجعل شرح 
ر نقلو عنو بقولو:  قال الرماين »الرماين للكتاب مرجعا أصيال لكتابو, وكان يصدّْ

, وأحيانًا ينقل من شرح الرماين ألصوِل ابِن السراج, كما نصَّ «يف شرح سيبويو
 .(ٕ)على ذلك

يف كتابو )شرح الكافية(, وقد أورد بعضا من آراء الرماين ه( ٙٛٙالرضي )ت -ٛ
إهنا دخيلة على االستفهام؛ »وكالمو يف عدة مواضع, ومنها قولو عن )ىل(: 

 .(ٗ), وىذا القول للرماين(ٖ)«ألن أصلها )قد(
ه( يف كتابو )البسيط(, نقل عن الرماين اعتاللو لتقدم كلٍّ ٛٛٙابن أيب الربيع ) -ٜ

ُم »أ والفعل عليهما, حيث قال: من معمويل اؼببتد إنَّ الفعَل األصليَّ يتقدَّ
ُم  معمولُو عليو, والفعُل الذي أطلق عليو ىذا االسم حبكم اؼبساؿبة ال يتقدَّ
معمولُو عليو, لِيفرََّق بٌن الفعل األصلي والفعل غًن األصلي, مثَّ ما أذنل عمل 

ف يف معمولو بالتقدمي الفعل رنري على ىذا, فما كان متصرفًا يف نفسو تصرَّ 
والتأخًن, وما كان غًن متصرٍّْف يف نفسو َل يتصرَّف يف معمولو, ليجري الفعل 
على حكم األصل, فالنحويون َل يقولوا ىذا إالَّ يف األفعال, وما أُعِمل عمل 
ا اؼببتدأ فعمُلو حبقّْ األصل, وليس عملو باغبمل  األفعال, ِلما ذكرت لك, وأمَّ

ِم معمولو عليو إىل تصرُِّفو وعدم تصرُِّفو, وىذا االنفصاُل  على الفعل فينظر يف تقدُّ
 .    (٘)«مذكوٌر عن الرماين, وىو حسنٌ 

ه( يف كتابو )رصف اؼبباين(, فقد ذكر أن )أي( يف النداء يف ٕٓٚاؼبالقي )ت -ٓٔ

                                                           

 .ٚٙ/ٖ( شرح اؼبفصل ٔ)
 .ٕٕ٘, ٜٕٗ, ٙٗٔ, ٖٙٔ, ٖ٘ٔ, ٜٔٔ, ٖٔٔ, ٜٚ, ٔٙ( ينظر: االستغناء ص ٕ)
 .٘ٓٗ/ٗ( شرح الكافية ٖ)
 .ٙٓٗيم آل موسى ص ( ينظر: شرح الرماين بتحقيق: د. إبراىٗ)
 .ٕٛ٘( البسيط ص ٘)
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 .(ٕ), وىذا قول الرماين(ٔ)اؼبنزلة الوسطى بٌن اؽبمزة و)أيا(
)االرتشاف(, فقد نقل عن الرماين يف أكثر من  ه( يف كتابو٘ٗٚأبو حيان )ت -ٔٔ

وذىب », ومن تلك اؼبواضع قولو يف رافع اؼببتدأ واػبرب: (ٖ)عشرين موضعا
 .(ٗ)«األخفش, وابن السراج, والرماين إىل أهنما مرفوعان باالبتداء

ه( يف كتابو )اعبىن الداين(, فقد نقل عن الرماين يف عدة ٜٗٚاؼبرادي )ت -ٕٔ
واالسُم الواقُع بعد »)رب( تدل على التقليل, حيث قال: مواضع, منها: أن 

( يدلُّ على قليٍل, وكذا قال ابُن درستويو, والرماين يف شرح ىذا اؼبوضع من   )ُربَّ
 .(٘)«كالم سيبويو

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٖ٘ٔ( ينظر: رصف اؼبباين ص ٔ)
 .ٙٔٙينظر: ص ( ٕ)
 .ٕٙٔٚ( ينظر فهرس األعالم ص ٖ)
 .٘ٛٓٔ( االرتشاف ص ٗ)
 .ٚٗٗ( اعبىن الداين ص ٘)
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  :املبحح األول:املبحح األول  

 ممًزات منهجه:

 امتاز منهج الرماين يف تعليلو بعدة فبيزات, كان أبرزىا:
 عنايتو الفائقة بالعلة النحوية, فال يكاد يذكر حكًما حنويِّا دون أْن يُعلَّْل لو. -ٔ
ع العلل النحوية, وقد تنوُُّع اعتالالت الرماين فقد زادت على ثالثٌن نوًعا من أنوا  -ٕ

م إيضاُح ذلك.  تقدَّ
 اىتماُمو بإيراد اآلراء والعلل اؼبتعددة يف اؼبسألة.   -ٖ
عزو اآلراِء والعلِل إىل أصحأّا, ودقُتو يف ذلك, فالرماين يتَّسُم باألمانة العلمية  -ٗ

 فيما ينقلو عن السابقٌن.
ا, دون تعصب راء اؼبخالفٌن ويوجههآعدُم التعصِب ؼبذىب أو رأي, بل يناقش  -٘

 أو تشنيع عليهم.
 عنايُتو باألصول النحوية يف اعتالالتو, وخاصة السماع, والقياس. -ٙ
اعتماُده على طريقة السؤال واعبواب يف شرحو, فبا يعٌن على فهمو, وتقريبو إىل  -ٚ

 األذىان. 
كثرُة االستشهاد والتمثيل لألحكام اليت يطلقها على اؼبسألة؛ وذلك لُِيعٌن  -ٛ

 فهمها. اؼبتلقي على 
وحكُم )الَت( أْن تعمَل يف اغبٌِن »عنايُتو بالتقسيم واؼبراتب, كما يف قولو:  -ٜ

ا يف اؼبرتبِة الثالثة, إذ اأُلوىل ل   )ليس(, والثانيُة  خاصًة أضعَف وجوِه العمِل؛ ألهنَّ
ا أشبَهْت )ليس( من وجٍو واحٍد, وىي مع  ل   )ما(, والثالثُة ل   )الت(, من أجِل أهنَّ

ٌة عن أصِلها بلحاِق عالمِة التأنيِث فيها, وال ُتستعَمُل إالَّ مع حذِف ذلك مُ  غًنَّ
اظِبها؛ لتكوَن على أضعِف وجوِه العمِل من جهِة أنَّو َل يظهْر عمُلها يف االسم, 
والنصُب للخرِب أحقُّ ِّٔا؛ ألنَّو دبنزلِة الظَّرِف الذي َل تعمْل يف لفِظو, وؽبذا كان 

ا إذا َل تلحْقها التاءُ أجوَد فبَّن رفَع  فقال: )والَت حٌُن مناٍص(,... إالَّ أهنَّ
عِمَلت يف سائِر النكراِت دوَن اؼبعارِف, وإذا غبقْتها التاُء عِمَلْت يف اغبٌِن 
ا مع التاِء يف اؼبرتبة الرابعة: )ليس(, مثَّ )ما(, مث )ال( تعمُل يف النكرِة  خاصًة؛ ألهنَّ
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منا الِعلَل يف ذلكدوَن اؼبعرفِة, مث )الَت( ت  .     (ٔ)«عمُل يف )اغبٌن( خاصًة, وقدَّ
            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٜٓٙينظر: ص ( ٔ)
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   :ٌاملبحح الجانٌ: املبحح الجان  

 املآخذ علًه

 من أبرز اؼبآخِذ على منهج الرماين يف تعليلو ما يلي:
منها  إدخالُو اؼبنطق يف بعض تعليالتو, فبا جعل بعض علِلو سبيل إىل اؼبنطق أكثر -ٔ

ا االسُم اؼبتمكن فال رنوز أن يكون على أقل »حو, ومن ذلك قولو: إىل الن وأمَّ
من ثالثة أحرف ..., فهذا عليو أكثر األظباء, وىو الذي رنب أن يكون على 
أعدل األبنية, وىو ثالثة أحرف, مث يليو األربعة, ألنو تعديل بعد األعدل, مث 

تعديل فيحتمل مثلو لقربو من يليو اػبمسة, ألنو خروج عن التعديل دبرتبة ذباوز ال
التعديل وُشبّْو بو, فأما الستة فال يكون يف األصول البتة؛ ألنو خروج عن 
التعديل يف األصول دبا ال زنتمل مثلو؛ لبعده من التعديل, ولكن يكون يف 
التفريغ زائًدا على ستة أحرف فيخرج دبرتبة ويكون على سبعة بزائد, فيخرج 

حق بالتكثًن من األصول, فلذلك خرج دبرتبتٌن, وَل زبرج دبرتبتٌن؛ ألن الفروع أ
 .(ٔ)«األصول إال دبرتبة عما اقتضتو العلة

فال رنوز يف »غموُض أسلوِبو وتعقيُده يف بعض اؼبواضع, ومن ذلك قولو:  -ٕ
اغبكاية ِلما ال ينصرُف إالَّ منع الصرف, كما ال رنوز يف اغبكاية التامة يف 

يكون إالَّ دبا ال ينصرف, فإن ُذىب بو مذىب  األمثلة ِلما ال ينصرف, ال
 .(ٕ)«الرتصبِة انصرف

إغفالُو لبعض األجوبة عن بعض األسئلة اليت يعقدىا يف كلّْ باب, كما يف هناية  -ٖ
( احملذوفة العامل  .(ٖ)باب )أنَّ

حاجة الكالم  لىعلل, واالستطراد فيها دبا يزيد عاستفاضُة الشرح يف بعض ال -ٗ
: فإن قال قائٌل: َل جاز أن تكوَن اؼبعرفُة ذبري على كلّْ فيها, ومن ذلك قولو

ة, وىذا شرُط النكرة؟  .واحٍد من األُمَّ
                                                           

 .ٕٗٔ-ٖٕٔ( شرح الرماين بتحقيق: د. صاحل العبد اللطيف ص ٔ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ. إبراىيم آل موسى ص ( شرح الرماين بتحقيق: دٕ)
 .ٛٔٔ( اؼبرجع السابق ص ٖ)
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ة يف الوضع األصلي يف اللغة دون  قيل لو: ليس ذبري على كلّْ واحٍد من األُمَّ
عرّْفة

ُ
وإْن َل  استعمال اؼبتكلّْم ؽبا يف كالمو, بأنَّو ال رنوز أْن يستعمَلها إالَّ مع العالمِة اؼب

يِء بعيِنو.   تكن لفظيًة, فهي إشارٌة أو ما يقوُم مقاَم اإلشارِة من اؼبقصِد اػباصّْ إىل الشَّ
...  فإْن قال قائٌل: فكيف يكون )أسامُة( معرفًة إذا قال القائل: رأيُت أسامَة, ؼبن 

 .ليس بينو وبينو عهٌد فيو؟
, ؼبن ليس بينو وبينو عهٌد فيو, كأنو قيل لو: ألنَّ منزلَتو كمنزلِة قولِو: رأيُت األسدَ 

و ّٔذا االسم على ىذا اؼبعىن, وصار على شَبو  قال: رأيُت الواحَد من األسد, فخصَّ
تعريِف العهد, وعلى شَبِو تعريِف اعبنس, ِمن جهِة أنَّو يُفَهم منو االختصاُص للواحِد 

ِم عهِده, فهو على جهِة اعبنِس من ىذا الوج و, وىو على شَبِو العهِد بعيِنو من غًن تقدُّ
من جهِة اختصاِص الواحد, فهذا االسُم على ىذا اؼبعىن ِمن غًن أن يرجَع إىل صبلة 
َم تُعرّْف على جهة العهِد أو اعبنس, ويدخل يف  ا يُقال: إنَّ األلَف والالَّ االسم, وإدنَّ

ِف باأللف ذلك شبو أحِدذنا, وقد ظهر الدليُل الواضُح على ذلك من جهِة األسِد اؼبعرَّ 
والالم, ىي عالمٌة لفظيٌة, فكذلك )أسامُة( قد صحَبو عالمُة تعريِفو على ىذه اعبهة, 

 إال أهنا غًُن لفظية.
ئِب ُدَأالُن, برتك الصَّرِف دليٌل  وقوُل العرِب لألسِد: أسامُة, وللثَّعلِب: ثعالُة, وللذّْ

 على التعريِف على التفسًِن الذي بيَّنا.        
معرفٌة, بغًن  باع والوحوش أن يكوَن ؽبا أظباءٌ قال قائٌل: َِلَ وجَب يف السّْ  ... فإنْ 

 .عالمٍة ذبري ؾبَرى األظباء األعالم, وَل رنب ذلك لكلّْ شيء؟
باِع أشبهت ما يعِقل ِلعظَ   ِم شأنِو بعقِلو, فُخصَّت بأظباءقيل لو: لِعَظِم شأن السّْ

األظباء األعالم, مع أهنا ؼبَّا كانت وحشيًة ذبري ؾبرى األعالِم كما ُخصَّ ما يعِقل ب
اُل عليها وحشيِّا ؼبشاكلِتها حباؽبا على حقيقتها من جهة  اقتضت أْن يكوَن التعريُف الدَّ

 التشاكل الواقع فيها.
باع أظباُء أعالٍم )كزيد وعمرو( إذ آثروا أْن إْن قال قائُل: فهالَّ وجَب للسّ ... ف

 .الطريقة؟ رنعلوا ؽبا اؼبعارَف على ىذه
قيل لو: ال رنب ذلك؛ الجتماِع أسباٍب منها: أهنا أنقُص يف ِعَظم الشأِن فبَّا 
يعِقل, ومنها: قلُة اغباجِة للذّْكر ؽبا, واإلخباِر عنها, عن منزلة ما يعقل, ومنها: أهنا 



  الباب اخلامس: منهج الرماني يف التعليل النحوي التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

846 

 .      (ٔ)«وحشيٌَّة, تقتضي معارَف وحشيًة ليكوَن أدلَّ عليها باؼبشاكلة
    

  

                                                           

 .ٖٔٗ-ٖٓٗينظر: ص ( ٔ)
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 وفيها أهم النتائج, والتوصيات. 
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 اخلامتة

 احلمد هلل وكفى, والصالة والسالم على النيب ادلصطفى, أما بعد:
فبعد االنتهاِء بفضِل اهلل ومنّْو وكرِمو من ىذا البحث ادلوسوم بالتعليل النحوي عند 
الرماين يف شرحو لكتاب سيبويو, ويف هناية ادلطاف معو, حرِيّّ يب أْن ُأسجّْل ىنا أبرَز ما 

 من نتائج من خالل ىذا البحث, وىي كاآليت: توصَّلُت إليو
أنَّ ظاىرة الّتعليل يف اللُّغة العربية, من أبرز الظواىر اليت ال ميكن جتاىلها  -ٔ

 واالستغناء عنها, وال ميكن دراسة البحث اللغوي العريب وفهمو إال من خالذلا.
ما  أنَّ العلَة النحويَة قد بلغت يف عصر الرماين مرحلة النضوج, حيث ظهر -ٕ

يُعرف بالعلل الثواين والثوالث, وكذلك تأثرت ببعض علوم ذلك العصر,  
 كالفلسفة وادلنطق. 

تأكَّد من خالل البحث عنايُة الرماين الفائقة بالتعليل النحوي, فال تكاد متر  -ٖ
ظاىرٌة أو مسألٌة حنوية من دون أن يعتلَّ ذلا, فضاًل عن أنو قد يعلّْل للحكم 

 النحوي بأكثر من علة.
أنَّ شرح الرماين على الكتاب يُعدُّ من الكتب ادلهمة يف النحو العريب؛ ألنّو ميّثل  -ٗ

مرحلة النضوج الفكري ممثاًل بشخصية الرماين, من خالل طريقة مناقشتو 
للمسائل النحوية وحتليالتو, وتعليالتو, فربز الرماين بعقليتو الفذة, ادلستوعبة 

 ألغلب مسائل النحو.
ث أنَّ الرماين مل يكن رلرََّد ناقٍل, بل نراه يُعلّْل ويشرح كلَّما ظهر من خالل البح -٘

اقتضت الضرورة, ويطيل يف سرد بعض التعليالت, وكذلك ذكُر أقواِل بعض 
ا بارًعا يف 

ً
العلماء يف ادلسألة النحوية, وىذا يدل على أن الرماين كان عادل

وسيبويو, وادلربد, وابن التعليل, وكانت لو الريادة يف ىذا ادلنحى بعد اخلليل, 
 السراج.

تأكَّد من خالل البحث متابعة الرماين لسيبويو يف كثري من تعليالتو, إالَّ أنَّو كان  -ٙ
يضيف إىل بعضها ِعلاًل من عنده, وأحيانًا خيالف سيبويو يف بعض األحكام 

 اليت ذىب إليها على النحو الذي تقدم.
نقل الرماين عدًدا من آراِء العلماء السابقني كاألخفش, وادلربد, وابن السراج, ال  -ٚ
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توجد يف كتبهم اليت بني أيدينا, ممَّا يدلُّ على وجود نسخ أخرى لتلك الكتب 
غري متوفرة لدينا, أو أنَّ تلك اآلراء قيلت من خالل ادلدارسة وادلناقشة وخاصًة 

 مع شيخو ابن السراج.
خالل البحث أن الرماين بصري ادلذىب, سواًء من حيث اعتالالتو تأكَّد من  -ٛ

وآرائو, أو من حيث تطبيق أصول ادلذىب البصري يف السماع, والقياس, 
 واألعاريب. 

ظهر من خالل البحث عدُم تعصُِّب الرماين للمذىب, فقد كان يعرض اآلراء,  -ٜ
 نيٍع على ادلخالفني.وخيتار منها ما يراه مناسًبا, مث يعلّْل الختياره, دون تش

ظهر من خالل البحث ولع الرماين بتثبيت القواعد واألحكام النحوية, وقد ال  -ٓٔ
يكتفي بسرد علة واحدة, بل يذكر أكثر من ذلك, وما ذلك إال زيادة يف 

 اإلفهام, وترسيخ احلكم النحوي.
ظهر من خالل البحث عناية الرماين باألصول النحوية يف اعتالالتو, وخاصة  -ٔٔ

اع, والقياس, حيث كان يكثر من االستشهاد باآليات القرآنية, وبالشواىد السم
 الشعرية.

ظهر من خالل البحث ولُع الرماين الشديُد بادلنطق والفلسفة, حيث َضمَّن  -ٕٔ
 بعَض تعليالتو أقوال األصوليني, والفقهاء, وأىل ادلنطق.

لباحثني يف ىذا التخصص  أمَّا أبرُز التوصيات اليت أراىا تستحقُّ العنايَة, وأُوصي ا
 بأخِذىا يف عني االعتبار فهي ما يلي:

دراسُة العلِل النحويِة عند مزيٍد من النحويني, الذين مل يأخذوا حقَّهم من  -ٔ
 الدراسِة وتسليِط الضَّوء.

دراسُة اختياراِت الرماين النحوية, حيث كان لو العديُد من االختياراِت  -ٕ
 والرتجيحاِت النحوية.

ياِس عند الرماين, فقد كان الرماين مهتمِّا بالقياس النحوي, وظهر أثُر دراسُة الق -ٖ
 ذلك يف الكثرِي من تعليالتو.   
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقمها اآلية
 البقرة

 ٖٖ٘ ٕٓٱ  ِّىك مك لك اك يق ىق ّٰٱ

 ٔٓ٘ ٕٗٱَّ حل جل مك لك خك ُّٱ

 ٛٚٚ ٗٚٱِّري ٰى ين ىن نن ّٰٱ

 ٖٓٚ ٘ٛٱِّ يه ىه مه جه ّٰٱ

 ٕٗٔ ٜٔ ِّىن نن  من زن رنّٰ

 ٕ٘٘ ٕٚٔٱَّ زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ

 ٚ٘٘ ٕٔ٘ َّ خت حت جت هب ُّٱ

 ٕٛٔ ٕٓٙ ِّزئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱ

 آل عمران

 ٚٓٙ ٗٗٔ ِّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّّٰٰ

 النساء

 ٕ٘٘ ٔ َّمي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

رَْحامِِ خي  حي جي يه ىه ُّٱقراءة محزة: 
َ
 ٜٕ٘ ٔ َّواأل

 ٜٕ٘ ٔٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

 ٜٜٙ ٙٔٱِّٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ

 ٗ٘ٙ ٖٕٱٱِّ رث  يت ىت نت ّٰٱ

 ّٓٔ ٕٗٱ  ِّحن جن يم ّٰٱ



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٛ٘ 

 الصفحة رقمها اآلية

ْٔٓ 

 ٙٓٙ ٘ٗٱِّيم ىم مم ّٰٱ

 ٙٓٙ ٜٚٱِّ هس مس هث ّٰٱ

 ٖٔٚ ٖٛٱِّ جئ يي ىي ني مي  زي ري ّٰٱ

 ٖٔٚ ٖٔٔٱِّمض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ّٰٱ

 ٕٓٙ ٕٚٔٱَّ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ُّٱ

 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱ
ٱَّحم جم هلمل

ٕٔٙ ٕ٘٘ 

 المائدة

 ٖٕٔ ٙٱَّ يب ىب نب ُّٱ

 ٜٚ ٕٕٱِّخس حس جس مخّٰ

 ٖٛٱِّمه  جه ين ىن ّٰٱ

ٚٓٓ 
ٚٓٔ 
ٕٚٓ 
ٚٓٗ 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ّٰٱ

 ِّخص
ٜٙ ٜ٘ 

 ٜٔ٘ ٖٔٔٱِّمك لك خك حك ّٰٱ

 ٛٛٗ ٜٔٔٱِّمم خم حم جم هل ّٰٱ

 األنعام

 ٜٚٗ ٖٓ َِّّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ
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 الصفحة رقمها اآلية

ْوََلَدهْمِ﴿قراءة ابن عامر: 
َ
َوَكَذلَِكُِزّيَِنِمَِكثرٍِيِِمَنِالُْمْْشِكنَِيَِقتُْلِأ

ََكئِهمِْ  ﴾ُُشَ
ٖٔٚ 

ٔٛ٘ 
ٔٛٚ 

 األعراف

 ٛٚٚ ٕٗٔٱِّين ىن نن من زن ّٰٱ

 ٛٚٚ ٘٘ٔٱِّ حس جس مخ جخ  مح  ّٰٱ

 ٜٔ٘ ٘ٛٔ ِّجخ  مح جح مج حج مث هت ّٰٱ

 فالاألن

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ّٰٱ
 ِّ مض خض حض جض  مص

ٖٕ ٖٜٚ 

 التوبة

 ٚٛ ٖ َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 ٛٛٙ ٙٱٱِّ مض خض حض جض مص ّٰٱ

 ٛٚٚ ٖٙٱِّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ّٰٱ

 ٛٗٚ ٙ٘ٱِّ خي حي جي يه ّٰٱ

 يونس

 ٗ٘ٗ ٛ٘ ِّمم  ام يل ىل مل يكّٰ

 ىود

 ٖٓٙ ٛٱِّمل يك  ىك مك لك اك ّٰٱ

 ٜٛ٘ ٔٔٔ ِّمت زت رت يب ىب نب ّٰٱ

 يوسف

 ٕٙٚ ٜٕٱِّجف  مغ جغ مع ّٰٱ
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 الصفحة رقمها اآلية
ٕٚٙ 

 ٖٔ ِّٰر ٰذ يي ّٰٱ
ٖٙٓ 
ٙٓٗ 

 ِإبراىيم

 ٓٙٙ ٕ-ٔ  َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

 ٖٙ ِّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ
ٕٚٙ 
ٕٚٚ 

 الحجر

 ٕٛ٘ ٕٱِّ ىن من خن حن جن  يم ىم ّٰٱ

 ٖ ٜ ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰٱ

 ٕٓٱَّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّٱ
ٕ٘ٙ 
ٕٙٔ 

 النحل

 ٚ٘ٙ ٖٕٔ  ِّىف يث ىث نث مث ّٰٱ

 اإِلسراء

 ٜٔٔ ٖٔ ِّ حض  جض مص خص حصّٰ

 الكهف

 ٔٙ٘ ٛٔ ِّرن مم ام  يل  ّٰٱ

 ٜٗٙ ٕٓٱٱِّ مب خب حب جب ّٰٱ

 ٙٙٙ ٗٗٱٱِّخك حك  جك مق ّٰٱ

 ٛٗٙ ٛٓٔٱٱِّ جف مغ جغ مع ّٰٱ
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 الصفحة رقمها اآلية
 مريم

 ٕٗٚ ٜٙ ِّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ّٰٱ
 طو

 ٛٙٙ ٚٙٱٱِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ّٰٱ

 ٜٔ٘ ٜٛٱِّمه جه ين ىن من ّٰٱ

 ٕٖٛ ٜٗ َّزن رن مم ام يل ىل ملُّٱ

 األنبياء

 ٖٕٔ ٕٜ ِّجه ين ىن  من خنّٰ

 النور

 ٕٱِّمه جه ين ىن من خن حن جن ّٰٱ

ٚٓٓ 
ٚٓٔ 
ٖٚٓ 
ٚٓٗ 

 ٜٗٙ ٕٱٱِّ خي حي  جي يه ّٰٱ

 ٛٗٚ ٜ ِّ جل مك لك خك حك ّٰٱ

 ٛٗٚ ٖ٘ٱِّ جه هن من خن ّٰٱ

 العنكبوت

 ٜٜ ٗٗ ِّجت هب مب خب حبّٰ

 الروم
 ٖٙٓ ٗ َّخص حص مس خس  حس جسُّ

 لقمان
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 الصفحة رقمها اآلية
 ٙٛ ٕٚ ِّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقّٰ

 سبأ

 ٛ٘ٙ ٕٛٱٱِّ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ

 ٖٔ َّمن خن حن جن ُّٱ
ٕٖٚ 
ٕٗٓ 
ٕٗٚ 

 الصافات

 ٖٖٖ ٚٗ َّ مك لك خك ُّٱ

 ِّ خل حل جل مك ّٰٱ
 

 ٜٗٙ ٕٓٔٱ

 ص

 ٓٔٙ ٖ ِّخي حي جي ّٰٱ

 الزمر

 ٘ٙٙ ٚٙ  ِّمف خف  حف  ّٰٱ

 فصلت

 ٚٙٔ ٓٔ   ِّ حس جس مخ جخ  مح  ّٰٱ

 ٛٓٚ ٔٗٱِّىف يث ىث نث مث زث ّٰٱ

  محمد

 ٔٓٚ ٘ٔ ِّحم جم يل ىل مل ّٰٱ

 ٔٓٚ ٘ٔٱِّيق ىق يف ىف ّٰٱ

 الذاريات

  ٛ٘ ِّ  ىث نث مث ّٰٱ
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 الصفحة رقمها اآلية
 النجم

 ٖٜ٘ ٜٖ ِّهن من خن حن جن مم ّٰٱ

 القمر

 ٗٙٙ ٚ  ِّ ىل مل خلّٰ

 ٕٔٱٱِّ نب مب زبّٰ
ٙٚٗ 
ٜٙٚ 

 الرحمن

 ٜٔٔ ٓٔ ِّنن من زنّٰٱ
 الواقعة

 َّ زث  رث يت ىت نت ُّٱ
ٕٚ 
ٗٔ 

ٖٜٛ 

 الحديد

 ٖٛٛ ٛٔ ِّ خن حن جن  مم خم حم جم ّٰٱ

 المجادلة

  ٖ ﴾يفىق ىف يث ىث﴿

 الحاقة

 ٜٖٛ ٕ-ٔ َّ حت جت هب مب ُّٱ

 نوح

 ٕٛٔ ٛ ِّ مظ حط مض خض ّٰٱ

 المزمل

 ٜٔ٘ ٕٓ ِّ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ
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 الصفحة رقمها اآلية
 البروج

 ٖٕٓ ٘ٔ ِّ حس جس مخ ّٰٱ

 الفجر

 ٛٙٚ ٕٔ ِّ حل جل  مك لك خك حكجكّٰٱ

 الضحى

 ٓٛٗ ٘ ِّ ىن  نن من زن ّٰٱ

 العلق

 ٕٓٙ ٘ٔ ِّ ينّٰ
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 الهبوية فهرس األحاديث

 الصفحة طرف الحديث
 ٗٚٔ سألُت ربي َأَّلا ُيَسلَِّط على ُأماتي عدوًّا ِمن سوى أنفِسهم

عرة البيضاء في جلد الثور األسودما أنتم في ِسواكم من ا  ٗٚٔ ألمم إَّل كالشا
 ٜٛٔ َىْل َأنْ ُتْم تَارُِكوا ِلي َصاِحِبي

اَّلً   ٕٙ٘ إنما َمثَ ُلُكْم واليهوِد والنصارى كرُجٍل استعمل ُعما

 يزرُُّه ولو بشوكةٍ 
ٗ٘٘ 
ٗ٘ٛ 

 وُزْرُه عليك ولو بشوكةٍ 
ٗ٘٘ 
ٗ٘ٛ 

 .واْزُرْرُه ولو بشوكةٍ 
ٗ٘٘ 
ٗ٘ٛ 

 ُذوا َمَصافاُكملَِتأخُ 
ٗ٘٘ 
ٗ٘ٚ 
ٗ٘ٛ 

 وْلتَ ُزرُُّه وَلو ِبَشوَكةٍ 
ٗ٘٘ 
ٗ٘ٚ 
ٗ٘ٛ 

 ٛ٘ٗ ُزرُُّه وَلو ِبَشوَكةٍ ي َ 
 ٗٔٚ يا عائشة لوَّل قومك حديٌث عهدُىم بكفرٍ 

ا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعِد إبراىيم؟   ٗٔٚ ألم تري أنا قوَمك َلما
 ٗٔٚ عبةلوَّل حداثُة عهِد قوِمك بالكفر لنقضُت الك

 ٗٔٚ لوَّل أنا قوَمك حديثو عهٍد بشرك 
ٚٔٚ 

ْسُت البيَت على قواعِد إبراىيمَ   ٗٔٚ لوَّل قوُمِك حديٌث عهُدُىْم ِبُكْفٍر أَلسا
 ٙٔٚ    حديٌث عهدُىم بكفرٍ 
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 الصفحة طرف الحديث
 ٚٔٚ لوَّل حداثُة قوِمك بالكفر.

 ٚٔٚ  َلْوََّل َأنا قَ ْوَمِك َحِديثُو َعْهدٍ 

فَ  ي َأْزَمُة تَ ن ْ  ٖٔٚ رِِجياْشَتدِّ

 ٖٔٚ ثوِبي َحَجُر 
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 فهرس الشعر

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
 كاالٍسػػػػػػػػػػػػعي ًمٍبػػػػػػػػػػػػػ ي ميٍ ػػػػػػػػػػػػػػرى ه كىمىٍ ػػػػػػػػػػػػػً  
ٍَ ً ٍ  ػىبىػػػػا ََّ   اٍئىػػػػ ػػػػ ىً  العىٍىػػػػً   كىالشَّ

ِو عىػػػػػػػػػػػػػػػًن الٍػػػػػػػػػػػػػػػً ٍ ً  بًػػػػػػػػػػػػػػػ ى   ػًبيىابىػػػػػػػػػػػػػػػ  كىكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػ ى و ًمػػػػػػػػػػػػػػنى ا ٍيػػػػػػػػػػػػػػػريكًؼ ميػػػػػػػػػػػػػػٍ ً     ًلشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػبىاكىالٍ  ٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػًعمن   مىػػػػػػػػػػػػػػػ ى ك   ي  مى

ػاٍ ً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو أي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىأىصِّرو كىكى
 

 ٕٙٛ ابن مالك الرجز

ػػػػػػػػػػػأىفَّ سيػػػػػػػػػػػ ى ىِن ًمػػػػػػػػػػػٍن بػىٍيػػػػػػػػػػػً  رىٍأسو   كى
 

 

ػػػػػػػػػػػػ ه كىمىػػػػػػػػػػػػاءي  مػػػػػػػػػػػػا عى ى ػػػػػػػػػػػػعفي ًمزىا ى  يىكي
 

 حسان بن ثابت الوافر

ٖٗٛ 
ٖ٘ٔ 
ٖ٘٘ 
ٖ٘ٙ 
ٖٛٔ 

بىا كىالى ى أىكافو   طىلى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ى
 

بىػػػػػػػػػػػا أى    ٍف لىػػػػػػػػػػػيقى ًءػػػػػػػػػػػ ى بػى ىػػػػػػػػػػػاءً  ىأى ى ػٍ
 أبو زبيد الطائي الخفيف 

ٕٙٔ 
ٙٔٗ 

َى يىزًيػػػػػػػػػػػػ ي ىىػػػػػػػػػػػػارًعه ً ي يػػػػػػػػػػػػعمِو   لًييٍ ػػػػػػػػػػػػ
 

 كُميٍ ىػػػػػػػػػػػػً يه ً َّػػػػػػػػػػػػا تيً ػػػػػػػػػػػػي ي ال َّػػػػػػػػػػػػعا  ي  
 

 الطويل
 الحارث بن نهيك

أو نهشل بن 
 حري

ٔٗٛ 

  ػىػػػػػػعىاً لىػػػػػػػعالى  ىػػػػػػاًرسي ا ٍىػػػػػػػٍعًف ًمػػػػػػػبػٍميعي 
 

ً يػػػػػػػػػػػ ي   يىػػػػػػػػػػا ي ءى زىايىػػػػػػػػػػػا كىاٍ ً َى بيػػػػػػػػػػع   َلى
 علقمة الفحل الطويل 

ٚٔ٘ 
ٚٔٚ 

احىػػػػٍ  كىمىٍػػػػني عىلىػػػػَ ًمػػػػ ن   ًديىػػػػاري الَّػػػػًت كى
 

ا ًػػػػػػػػػػ ً   ػػػػػػػػػػ ِّ بًبىػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػٍعالى  ىىػػػػػػػػػػاًء الرَّكى  َتًى
 

 ٖٗ٘ قيس بن الخطيم الطويل
  ػػػػػػػػاليعـى قػىرَّبٍػػػػػػػػ ى َاعحػػػػػػػػا كىتىٍشػػػػػػػػ ميبىا

 

َى   ىمىا  اٍذ ى ٍ   ـً  ًب  ٕٙ٘ لم يعرف البسيط عىاى ً  ًمنٍ  كاألىيَّا
ػػػػػػػػػ ي لىكً  ػػػػػػػػػاقى ي أىٍف ًقيػػػػػػػػػ ى ذىا رى ى َى  بَّػػػػػػػػػ ي 

 

ػػػػػ ي   ػػػػػٍعؿو كيلنػػػػػً  رى ى  يىػػػػػا لىيػػػػػ ى ًعػػػػػ َّةى ءى
 

 ٖٖٛ عبداهلل بن مسلم البسيط
ػػػػػػػػػ ي  ػػػػػػػػػاقى ي أىٍف ًقيػػػػػػػػػ ى ذىا رى ى َى  لىًكبَّػػػػػػػػػ ي 

 

ػػػػػ ي   ػػػػػٍعؿو كيلنػػػػػً  رى ى  يىػػػػػا لىيػػػػػ ى ًعػػػػػ َّةى ءى
 

  ٖٛٚ 
ِو  ِى كىٍ ػػػػػػػػػ و  ىػػػػػػػػػٍ ً ميٍ رً ىػػػػػػػػػ َى سيػػػػػػػػػبَّ  تيرًيػػػػػػػػػ

 

ػػػػػاءى لىػػػػػٍيقى   ػػػػػاؿه كىالى حىػػػػػ ى ي  مىٍل ى َى  ًِبىػػػػػا 
 ذو الرمة البسيط 

ٕٕٛ 
ٕٖٓ 

َيليً ػ   كىذاؾى أيدنٍب ي ءى َّ  ػارى ًمػٍن 
 

ًِ األىدى ي   ػػػػيمى ؾي الشن ػػػػٍ  ي مىػػػػ ى  أى ن كى ى
 

 ٗٗٙ بعض الفزاريين البسيط
ػػػػػػػػعىل ًمػػػػػػػػن ًطػػػػػػػػ     مىػػػػػػػػا إٍف رىأىيٍبػػػػػػػػا لًٍلمى

 

 كالى عىػػػػػػػػػػػً ٍمبا قػىٍمػػػػػػػػػػػرى كىٍ ػػػػػػػػػػػ ه  ىػػػػػػػػػػػ    
 

 ٜٔٔ لم يعرف الرجز
ػػػػػػػيػٍ ى  يػػػػػػػراًدمِّ سى

  ىىػػػػػػػٍع ى كىقىػػػػػػػٍ  بىػػػػػػػ َّ ا 
 

بىػػػاًطً  طىالًػػػ ً   ػػػٍيًط األى َى  ًمػػػٍن ابٍػػػًن أىًْ 
 الطويل 

معاوية بن أبي 
 سفيان

ٜٔٔ 



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٕٛٙ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
ػػاً  كيلنًمػػعي  ٍِ ذىًكم الزٍَّك ى  يىػػا  ىػػاًح بػىلنػػ

 

 ٖٕٔ أبو الغريب البسيط الذَّحى ً  عيرىا اٍمىلَّ ٍ  ًإذىا كىٍ  ه  لىٍيقى  أىفٍ  
ػػػػػ ِّ   مىػػػػػٍن أىػػػػػنَّ أىفَّ الػػػػػػمىٍع ى ُميًٍ  يػػػػػ ي  كىكي

 

ػػػػػػػػػػعاًء ا ىػػػػػػػػػػ ن مىٍكػػػػػػػػػػذيك ي    مي ىلَّػػػػػػػػػػ ه ًب ى
 

 ٕٚٔ أبو داؤد اإليادي البسيط
ػػػػَ بًالػػػػ َي أىٍم ى ػػػػٍن يىػػػػ  مىً يبىًِ رىٍءليػػػػ ي ػ ىمى

 
  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػًهٌ  كىقػىيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػاره ًِبىػػػػػػػػػػػػػػػػػا لى ىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  

 
 الطويل

ضابيء بن 
 ٜٔ الحارث

ً ي يمػػػػػػػػ ػػػػػػػػٍلمىَ لًٍلً ػػػػػػػػرىاًؽ ءى ػػػػػػػػري سى  اأىتػىٍماي
 

ػػػػػػا بًػػػػػػالً راًؽ تىً يػػػػػػ ي    كىمىػػػػػػا كػػػػػػافى حػىٍ  ن
 

 المخبل السعدي الطويل
ٜٙٙ 
ٕٙٚ 
ٖٙٚ 

ِو  ػػػػػػػػػػػ   ىظىػػػػػػػػػػػ َّ لىبػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػعـه لىًذيػػػػػػػػػػػذه بًًبٍ مى
 

  ىً ػػػػػػػػػػٍ  ً  مىً يػػػػػػػػػػ و مىٍ يػػػػػػػػػػ ي مي ىً ينػػػػػػػػػػ ً  
 

 ٜٓٙ امرؤ القيس الطويل

ِو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمزى َّ   ػىزى ىٍا ػيمى
 

 

 زىجَّ اٍل ىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعصى أىًْ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىادىة 
 

 

مجزوء 
 لم يعرف الكامل

ٔٛٓ 
ٔٛٗ 
ٜٛٔ 
ٕٛٚ 

 يػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػرع بػػػػػػػػػن ءػػػػػػػػػابق يػػػػػػػػػا أح ػػػػػػػػػا
 

ـى ً ٍ  ىػػػػػػػا   أىحٍػػػػػػػ ى الَّػػػػػػػًذم طىلٍَّ ػػػػػػػ ى عىػػػػػػػا
 

 ٕٖٓ األحوص الرجز

 يىػػػػػػػػا ميػػػػػػػػرَّ يىػػػػػػػػا بٍػػػػػػػػنى كىاقًػػػػػػػػ و يىػػػػػػػػا أىحٍػ ىػػػػػػػػا
 

ـى ً ٍ  ىػػػػػػػا   أىحٍػػػػػػػ ى الَّػػػػػػػًذم طىلٍَّ ػػػػػػػ ى عىػػػػػػػا
 

 ٕٖٓ األحوص الرجز
َى بًػػػػػال ى ى   مىػػػػػا زىاؿى يػيػػػػػٍعًقني مىػػػػػٍن يػى يمِّػػػػػ

 

 ًسػػػػػػػػػعىاؾى مىػػػػػػػػػاحً ي  ىٍ ػػػػػػػػػلى ي الػػػػػػػػػػميٍ  ىاجً ك  
 

 ٜٛٔ لم يعرف الكامل
ػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػنى ا ىػػػػػػػػػػػػٍعدىجً  مى بػىيػٍ  أىٍكمىػػػػػػػػػػػػٍ  بً ىيػٍ

 

ػػػػػػػػػػػ ً   ـى  ىٍ أىٍءاي ػػػػػػػػػػػذا ال ىػػػػػػػػػػػا ؾى  ى  لىػػػػػػػػػػػعالى
 السريع 

عمرو بن أبي 
 ربيعة

ٕٗٔ 

ا ػػػػػػػػػػػػػا ءى ىػػػػػػػػػػػػػ ى ػػػػػػػػػػػػػرَّ ً يمى  ًإذىا اٍل ي يػػػػػػػػػػػػػعدي كى
 

ا كيلَّػػػػػػػػػػػػػػػ ي مي ىػػػػػػػػػػػػػػػرَّدىا  ً يػػػػػػػػػػػػػػػ ن  يػىٍعمنػػػػػػػػػػػػػػػا  ى
 

 رفلم يُع الرجز
ٖٛٗ 
ٖٛٛ 

ا ػػػػػػػػػػػػػاًؿ مىٍشػػػػػػػػػػػػػييما كى ًيػػػػػػػػػػػػػ ى  مىػػػػػػػػػػػػػا لىٍلًامى
 

ا  ً يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىالن دىًٍمٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػنى أىـٍ ءى  أى ى
 

 ٜٛٙ الزباء الرجز
َى ً يبىػػػػػػػػػػػػػػا  تػىػػػػػػػػػػػػػػزىكٍَّد ًمٍِػػػػػػػػػػػػػػ ى زىاًد أىبًيػػػػػػػػػػػػػػ

 

َى زىادىا    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٍ عى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّادي زىادي أىبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٛٚٚ جرير الوافر 

ٜٚٚ 
ِي لىػػ ي    ػػا بيػنبنػػا ذا  ػػري ي البٍِّ ػػً   ىاٍ ػػ

 

ػػػػػ ي  كىًطػػػػػ ٍ   َى ِي ميٍمػػػػػ و حيٍ ػػػػػ ى ي رى   ى ىاعىػػػػػ
 

 ٕٗٔ غير معروف البسيط
 بػىبيعحىػػػػػػػػػػػػػػػا بػىبيػػػػػػػػػػػػػػػع أىبٍػبىا ًبػػػػػػػػػػػػػػػا كىبػىبىاتيبػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػاًؿ اأٍلىبىاًعػػػػػػػػػ ً    بػىبيػػػػػػػػػع ينَّ أىبٍػبىػػػػػػػػػاءي الرن ى
 

 ٕ٘ٙ الفرزدق الطويل 
ػػػػػػٍيً  ً  ـى يىػػػػػػذيكدي البَّػػػػػػاسى عىٍبمػػػػػػا ًب ى   ػى ىػػػػػػا

 

ػػػػػػً ي و ًإ ى ً ٍبػػػػػػ ً    كىقػػػػػػاؿى أىالى الى ًمػػػػػػٍن سى
 

 ٖٖٖ لم يعرف طويلال
ػػػنَّ مىػػػ ى ال ِّػػػرىل مىمي ػػػ ى ا ىػػػعاً ري  ٍى  مىشى

 

كًػػػػػػػػػػ ن كى يػػػػػػػػػػ يكرنا  ػػػػػػػػػػٍرى كى ى ػػػػػػػػػػ َّ ذى ى  ءى
 

 ٖٗ جرير الكامل



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٖٛٙ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
ٔٙٔ 
ٔٙٗ 
ٜٚٙ 
ٖٛٔ 

ِػيػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػًهفَّ ًإٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػبادنا إًلىٍيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػًمرىا  َي ػػػػػػػػػػػػػػا   كى ىرِّ ػػػػػػػػػػػػػػا حػىٍِػػػػػػػػػػػػػػػرنا كحىٍظمن
 

 ٘ٚٔ ابن مالك 
 لِّػػػػػػػػػػػػٍعابًػػػػػػػػػػػػأىمن تػىػػػػػػػػػػػػرىا يعي األىرىًىػػػػػػػػػػػػٍ ى ءى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػ يعا الًك ىػػػػػػػػػػػػػػػارا  بىراًف أىـٍ عى ى  أىأىلػػػػػػػػػػػػػػػ َّ
 

 ٜٔٔ لم يعرف الوافر
ػػػػػػبيعًءةو  َى  كىمىٍػػػػػػني قػى ػىٍلبػػػػػػا األيٍسػػػػػػ ى أيٍسػػػػػػ ى 

 

ٍػػػػػرا  ا عىلىػػػػػَ لىػػػػػذَّةو  ى ػػػػػرًبيعا بػىٍ ػػػػػ ن َى ػػػػػا    ىمى
 

 ٖٙٓ بعض بني عقيل الطويل
مىػػػػػػػػػػػػػػػاًف اللَّػػػػػػػػػػػػػػػذاًف  ػىػػػػػػػػػػػػػػػرَّا   ػىيىػػػػػػػػػػػػػػػا ال ي ى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ   َى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف تىٍكً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىاحىا   اًإيَّاكيمى
 لم يُعرف الرجز 

ٖٖٚ 
ٖٚٗ 

َى  ىٍ  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًإٍف يػىٍ  ػيليػػػػػػػػػػػػػػػػػعؾى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػًهفَّ قػى ػٍ
 

َى كىري َّ قػىٍ ػػػػ و عىػػػػاري   ػػػػٍن عىػػػػارنا عىلىيػػػػ  يىكي
 

 ٔٛ٘ ثابت بن قطنة الكامل
ػػػػػػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػػػػػػػا تىً يػػػػػػػػػػػػػ ي بًبػىٍيػػػػػػػػػػػػػً  اٍلمي  أىحػىٍ  ن

 

ػػػػػػػػػارىا  بيػػػػػػػػػعًف ييبػػػػػػػػػاًدم ً مى  كىدىاًعػػػػػػػػػ  اٍلمى
 

 ٙٚٙ لم يعرف المتقارب
َى الى تػي ىػػػػػػػػػػػػػاً   ػػػػػػػػػػػػػٍعؿو  ىًهحٌػػػػػػػػػػػػ   بػىٍ ػػػػػػػػػػػػػ ى ءى

 

َى أىـٍ مًحىػػػػػػػػػػػػػػاري   ػػػػػػػػػػػػػػافى أيمَّػػػػػػػػػػػػػػ  أىأىػػػػػػػػػػػػػػٍكه كى
 

 خداش بن زىير الوافر

ٖٗٛ 
ٖ٘ٓ 
ٖٕ٘ 
ٖٖ٘ 
ٛٔٛ 
ٖٛٔ 

ػػػػػػعٍ  ُيًٍ ػػػػػػًك أىٍدرىاًعمي ػػػػػػعزو   رىٍ ػػػػػػيي ابٍػػػػػػًن كي
 

ارً   ػػػػػػػػذى ِى بٍػػػػػػػػًن ءي   ًػػػػػػػػيًمٍع كىرىٍ ػػػػػػػػيي رىبًي ىػػػػػػػػ
 

 ٘ٙٙ النابغة الذبياني الكامل
ػػػػػٍن يػىٍ ػػػػػً  ا بىػػػػػارى  ػػػػ ن ال َّرًيػػػػػ ى ًلمى  بًػػػػػ ً  َى

 

 كىابٍػػػػريٍز بً ػىػػػٍرزىةى ءيػػػَّي اٍىػػػ ىرَّؾى اٍل ىػػػ ىري  
 

 ٛٙٚ جرير البسيط
 كىلىٍ ػػػػػػ ي ًإذىا ذىٍرعنػػػػػػا أىًىػػػػػػي ي ًب ىػػػػػػارًعو 

 

ػػػػًر ًمػػػػٍن ييٍ ػػػػرً    كىالى يىػػػػاً قو ًعٍبػػػػ ى ال ػَّ ى ِّ
 

 ٙٚٙ لم يُعرف الطويل
ػػا ًِ ًإٍذ  ىاى ػػافى ابٍػػنى الػػػميرىا ى ػػٍكرىافي كى  أىسى

 

ػػػػػػػ  ػػػػػػػا ً ىػػػػػػػٍعًؼ الشَّ ًيمن ػػػػػػػاًكري َتى  اـً أىـٍ مي ى ى
 

 الفرزدق الطويل
ٖٜٗ 
ٖٕ٘ 
ٖٖ٘ 

ػػػػػػػػػػػػػػا حىػػػػػػػػػػػػػػابىً  ًمٍ ػػػػػػػػػػػػػػعىرىا  دىعىػػػػػػػػػػػػػػٍع ي لىمَّ
 

ٍم ًمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػعىرً     ػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  ػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػكٍَّ يىػػػػػػػػػػػػػػػػ ى
 

 ٖٖٗ رجل من بني أسد المتقارب
ػػػريكيعٍ  ـى تػىٍز ي ٍ ػػػ و أىالى أىٍءػػػ ى ػػػاري بًػػػنى كى  ءى
 ال بىٍأسى بًاٍل ىٍعـً ًمٍن طيعؿو كىًمٍن ًعظىعو 

ًَ ً عىبَّػػػػا كى   ػػػػا  أىحٍػػػػػ يٍع ًمػػػػٍن ا ىيػػػػعًؼ ا ٍىمى
ـي اٍل ى ىػػػػػػاً  ً   ً ٍ ػػػػػػعي اٍلً  ىػػػػػػاًؿ كىٍأٍءػػػػػػ ى

 

  
ٖٚٚ 
ٜٚٛ 
ٕٕٛ 



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٛٙٗ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
ػػػػػػػػػا  لى ىػػػػػػػػػٍ  رىأىيٍػػػػػػػػػ ي عىاى نػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػٍذ أىٍم ى

 

ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػ ىاً   ىٍ ى ػػػػػػػػػػػا ًزنا ًمٍِػػػػػػػػػػػ ى ال َّ  عىاى
 

 ٜٜٕ لم يعرف الرجز
 ًإ ى أىٍف  ىرَّسيػػػػػػػػػػػػػػعا كىأى ىػػػػػػػػػػػػػػ َّ ًمػػػػػػػػػػػػػػبػٍميعي 

ػػػػػػػػػػ ى أىفَّ الً  ىػػػػػػػػػػاؽى   ًمػػػػػػػػػػن اٍلمى ىايىػػػػػػػػػػا َى
 

ً ػػػػػػػػػػيقي    قىرًيٍػ نػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػا ديىػػػػػػػػػػقِّ لىػػػػػػػػػػ ي ءى
ػػػػػػػػػعسي  َي ػػػػػػػػػنَّ إًلىيػػػػػػػػػً   ً ػػػػػػػػػ ى بًػػػػػػػػػً   ػىمي  ءى

 

  ٙٛ٘ 

ػػػػػػػػػػػػٍرأىةن كىقٍػػػػػػػػػػػػً  ا ىػػػػػػػػػػػػعىاًدم  مي ػػػػػػػػػػػػاًكدي  ي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ه عى يػػػػػػػػػػػػػػػػعسي   أحَّػػػػػػػػػػػػػػػػ ي رى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػعِّ كى َى  أى
 

 ٖٜٔ أبو زبيد الطائي الوافر
ػػػػػػػػػػ ى أىفَّ الً  ىػػػػػػػػػػاؽى ًمػػػػػػػػػػن اٍلمى ىايىػػػػػػػػػػا  َى

 

ػػػػػػػػػنَّ   ً ػػػػػػػػػ ى بًػػػػػػػػػً   ػىمي ػػػػػػػػػعسي  ءى َي  إًلىيػػػػػػػػػً  
 الوافر 

حرملة  أبو زبيد
 بن المنذر

ٙٛٗ 

ػػػ ي  ػػػ َّ اٍل ًػػػرىاًؽ الػػػ ٍَّ رى أىٍط ىمي  آلىيػػػ ي ءى
 

ػػػػػػعسي   ًِ ال ِّ  كىا ٍىػػػػػػ ِّ يىٍأكيليػػػػػػ ي ً  اٍل ىٍريىػػػػػػ
 

 ٕٖٛ الملتمس البسيط
 أىبىػػػػا ميٍبػػػػًذرو أى ٍػبػىٍيػػػػ ى  ىاٍسػػػػ ىٍ ً  بػىٍ  ىػػػػبىا

 

َى   بىاحػىٍي  ٖٖٗ طرفة بن العبد الطويل بػىٍ ضً  نٍ مً  أىٍ عىفي  الشَّرن  بػىٍ ضي  ءى
 أىحىػػػػػػػػا ابٍػػػػػػػػني ال َّػػػػػػػػػارًًؾ ال ىٍكػػػػػػػػرًمن ًبٍشػػػػػػػػػرو 

 

 عىلىيػػػػػػػػػػػػػػػً  ال َّػػػػػػػػػػػػػػػ ي تػىٍرقػي يػػػػػػػػػػػػػػػ ي كيقيععىػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مرار بن سعيد الوافر
ٕٓٓ 
ٕٓٔ 
ٖٕٛ 

ٍشػػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػػ نرًٍع أىحٍػػػػػػػػػػ ى ًإذىا  كىلىػػػػػػػػػػًبٍ عى ءى
 

 ديًعيىػػػػػػػػػػػػػػػٍ  حػىػػػػػػػػػػػػػػػزىاًؿ كى يَّ ً  الػػػػػػػػػػػػػػػػذٍِّعرً  
 الكامل 

زىير بن أبي 
 مىسل

ٕٜٗ 

 ًقً ػػػػػػػػػ  قػىٍ ػػػػػػػػػ ى ال ػَّ ىػػػػػػػػػرًِّؽ يىػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػ ىاعىا
 

ًَ اٍلعىدىاعىػػػػػػػػػا  َي مىٍعقىػػػػػػػػػعه مىٍبػػػػػػػػػ  كىالى يىػػػػػػػػػ
 

 ٖٙ٘ القطامي الوافر
ٍبػػػػػػػػػ ي  ىػػػػػػػػػً ي ا ميٍرىىػػػػػػػػػ ىا  يىػػػػػػػػػا لىٍي ىػػػػػػػػػً  كي

 

ػػػػػػػػػػٍعالن أىٍك ػى ىػػػػػػػػػػا  ٍل ىاءي ءى  َتىًٍمليػػػػػػػػػػً  الػػػػػػػػػػذَّ
 لم يُعرف الرجز 

ٖٖٛ 
ٖٛٚ 

 قػػػػػػػػ   ػػػػػػػػرًَّ  ال ىكػػػػػػػػرةي يعمنػػػػػػػػا أ ىى ىػػػػػػػػا
 

 لم يُعرف الرجز ........ 
ٖٛٗ 
ٖٛٚ 

ػػلً عى   ٍ  ىػلى  ػػً  حَّػػأى  ةً  ى  ا  ًػ ى كٍ أي   ٍ مى   ي رٍ رى  كى
 

ػػػػػحٍ أى  عٍ لىػػػػػ ػى    ا ى مى ٍ ػػػػػمً   ً رٍ ال َّػػػػػ نٍ عىػػػػػ  ٍ كي
 

 ٚ٘٘ مرار األسدي الطويل
ػػػػػػػػاًبقو يىػػػػػػػػا أىقٍػػػػػػػػػرىعي   يىػػػػػػػػا أىقٍػػػػػػػػػرىعي بٍػػػػػػػػنى ءى

 

ػػػػػػػػػعؾى تيٍ ػػػػػػػػػرىعي   َي َى ًإٍف ييٍ ػػػػػػػػػرىٍع أى  ًإحَّػػػػػػػػػ
 الرجز 

جرير البجلي أو 
 مرو البجليع

ٚٗٗ 

َى كال َّػػػػػػػػػػػأًب ى عيػػػػػػػػػػػٍركىةى بػىٍ ػػػػػػػػػػػ ىمىا   هحَّػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػعىارًعي   َى  دىعىػػػػػػػػػػػػػاؾى كىأىيٍػػػػػػػػػػػػػً يبىا إًليػػػػػػػػػػػػػً  
 

 ٛ٘٘ لم يعرف الطويل
ػػػػػػػػػػػػػاالن يػى ىػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ػػػػػػػػػػػػػره ءى  كىمىٍ ػػػػػػػػػػػػػ ىره ميبىكَّ

 

ِن زىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه طىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ   ٍِػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو كى ػىٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًبكى
 

 ٕٛٔ ابن مالك 
َى  ىميبىػػػػا بىػػػػافه مىػػػػا أىتىػػػػَ بىػػػػ   ػى ىالىػػػػٍ  ءى

 

ػػػػ و أىـٍ أىحٍػػػػ ى بًػػػػا ٍى ن عىػػػػاًرؼي أىذيٍك    حى ى
 

 ٖٖٗ المنذر بن درىم الطويل
ًِ الرَّ ىػػػػػعي   تى ً   ًاٍمً يىاءنا حى ىل ا ًٍ عاؾى رًي ىً ما يٍزحىػػػػػ

 كمػػػػػا تى ىػػػػػمَّنى مػػػػػاءى ا 
 

 ٜٓٔ جرير البسيط
ػػػػػػ َّ مىػػػػػػبػٍمى ن  ػػػػػػا ال ػٍَّ رًيػػػػػػ ى كالشَّ   ىأىٍكرىدى ى

 
ػػػػػػػرَّةى الػػػػػػػًعٍرًد عىػػػػػػػ   اًطعي قى ىػػػػػػػايي ميً يػػػػػػػ ه كى

 
 ٘ٗٔ أوس بن حجر الطويل



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٛٙ٘ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرة ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة

 

 ال يػػػػػػػػػػأتيمع مػػػػػػػػػػن كرا مػػػػػػػػػػع ح ػػػػػػػػػػع 
 

 المنسرح
 قيس بن الخطيم

أو عمرو بن امرئ 
 القيس

ٕٓٓ 
ٕٓٚ 
ٕٜٓ 

ِن  ػػػػ ِّ مىػػػػٍع  قػىرىابىػػػػ  كًمػػػػٍن قػىٍ ػػػػً  حىػػػػادىل كي
 

ػػػا عى ى ىػػػٍ  مىػػػٍع ن عىلىيػػػً  ال ىعاًطػػػعي     ىمى
 

 ٖ٘ٓ لم يعرف الطويل
ػػػػػػػعارًم سيػػػػػػػييع يبا تػي ىلَّػػػػػػػ ي ً    ًمٍِػػػػػػػً  ال َّ

 

ٍ ػػػػً   يػػػعطه حػى ىػػػػاًحعي    كىمىػػػا بىيبىمػػػا كىاٍلكى
 

 ٕٚ٘ مسكين الدارمي الطويل
 كإالَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍعلىميعا أىحَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأحٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يعٍ 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػ اؽً   ًَ بىػػػػػػػػػػػػػػػا ً    بي ػػػػػػػػػػػػػػػاةه مػػػػػػػػػػػػػػػا بىً يػٍ
 بشر بن أبي خازم الوافر 

ٛٚ 
ٜٙ 

شَّػٍ  ي بى ػ ىكيع كال     َتىٍ ىػًك أ َّ خى
 يػىٍزدىً يػػػػػػػػػػػػػػً  كىعيػػػػػػػػػػػػػػ ي يعأىحىػػػػػػػػػػػػػػا ً َّػػػػػػػػػػػػػػٍن 

 

 لشػػػػػػ ءو كال أ َّ ًمػػػػػػنى ا ػػػػػػعً  أى ٍػػػػػػػرىؽي  
ػػػػػػرىؽي  ٍَ  كال أحَّػػػػػ  با ٍشػػػػػػً    ال ىٍيػػػػػً  أى

 

 ٛٛ جعفر بن علبة الطويل

ػػػأىٍلً  بًػػػًذم  ػػػ َّ سى ػػػاً عً  ى  عىػػػبػٍميعي  ا ىمى
 

 كىأىًْ حػي ىػػػػػػػػػػٍيعو ًذٍم اللنػػػػػػػػػػعىاًء الػػػػػػػػػػػميٍ رىؽً  
 

 ٕٚ٘ لم يعرف الكامل
ًَ   يىػػػػػ ػػػػػأىٍلً ً   ػىلىػػػػػٍع أحٍػػػػػ ػػػػػاًء سى َى  عـً الرَّ

 

ىػػػػػػػٍ  كىأىحٍػػػػػػػً   ىػػػػػػػً ي ي   ًَ  ىٍ أىٍَ قىػػػػػػػ  طى ى
 

 ٜٔ٘ لم يُعرف الطويل
ػػػػػػعي   كال ػٍَّ ًلً يػػػػػعفى بًػػػػػػٍ قى اٍل ىٍ ػػػػػػ ي  ىٍ ليمي

 

ءي ًمٍبً يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع زىالَّ   ىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن كىأيمِّمي
 

 ٛٚٚ جرير البسيط
ًِ حػػػػػػاقىًت  ػػػػػػ ن اليىمامػػػػػػ ػػػػػػاحىعي عىػػػػػػٍن  ي  َتى

 

ٍ  ًمػػػػٍن    أى ًلمػػػػا ًلً ػػػػعىاً كىاكىمىػػػػا قى ىػػػػ ى
 

 األعشى الطويل
ٜٔٙ 
ٕٔٚ 
ٛٔٚ 

ػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػا أيمػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػا  ي دىلٍػػػػػػػػػعم ديكحىكى
 

 إ  رأيػػػػػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػػػػػاس دمػػػػػػػػػػػػػػ كحكا 
جارية من بني  الرجز 

 مازن
ٙ٘ٔ 
ٖٙ٘ 

ـى كالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ايي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً   أىٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى أىيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 إٍذ  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػ يي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػًبٍ عى مػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ٜٓٔ األعشى المنسرح 

ػػػػػػػػػػػػ اأىبىػػػػػػػػػػػػً ٍ كيلىيػػػػػػػػػػػػ و ًإفَّ عىمَّ   َّ اللَّػػػػػػػػػػػػذى
 

الى   ػػػػػػػػػا األىٍ ػػػػػػػػػ ى  قػىػػػػػػػػػ ى ى ا ليػػػػػػػػػعؾى كى ىكَّكى
 

 ٕٓٔ لألخطل الكامل
يٍرمىػػً  عىلىػػَ 

ػػأفَّ حىٍ ػػ ى ال ىٍبكى يػػعً  ا  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّؿً  يمى

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا   ذيرىا قي َّ
 سيػػػػػػػػػػػػػػ يعري كى ػػػػػػػػػػػػػػافن بًأيػػػػػػػػػػػػػػً م  يػػػػػػػػػػػػػػزَّؿً 

 

 
 

الرجز 
 المشطور

 ٕٕٚ العجاج

ٍيػػػػػػػػػػػػػ ى قػىػػػػػػػػػػػػػٍيقو  َى  لىً يػػػػػػػػػػػػػ يٍع بًػػػػػػػػػػػػػا ٍىزًيرىًة 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرً قى الى ًق ػػػػػػػػػػػػػػػػاالى  ػى يٍلػػػػػػػػػػػػػػػػ    يٍع مىارىسى
 

 ٖٗٔ جرير الوافر
ٍزًمػػػ  ً  ًإبٍػ ىػػػاًدمى األىمىػػػ   ىىػػػيػٍَّ  ي ءى

 

ػػػ ػى ى ى   ٍَ ػػػٍي نا ا َى  كىمىػػػا اٍرعىعىيٍػػػ ي كىرىٍأًسػػػ  
 

 ٙٚٙ لم يُعرف البسيط
ُىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كإفَّ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَتى ن   ًإفَّ 

 
ػػػػػػػػ ى   ػػػػػػػٍ ًر مىػػػػػػػػا مى ىػػػػػػػػَ مىمى  كىًإفَّ ً  ال َّ

 ٛٓٚ األعشى المنسرح 



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٛٙٙ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
ػػػػ ى أىفَّ ءي ػػػػا ًمػػػػٍن قػيػػػػرىي و تػى ى َّػػػػليعا  َى

 

ػػػ ى   ػػػاًرـى حػىٍمشى  عىلىػػػَ البَّػػػاًس أىٍك أىٍف اأٍلىكى
 

 ٜٓٚ األخطل الطويل
ػػػػػػ َّ عىٍ ػػػػػػ و   ييػػػػػػًذي ي الرٍِّعػػػػػػ ي ًمٍبػػػػػػ ي كي

 

ػػػػػػػػػػػػاالى     ػىلىػػػػػػػػػػػػعالى اٍلً ٍمػػػػػػػػػػػػ ي  يو يػػػػػػػػػػػػكي ي لى ى
 

 ٘ٔٚ سقط الزند الوافر
ػػػػػػػػػػلىما ال ًػػػػػػػػػػراؾى ك  يىذيٍد ػػػػػػػػػػػا ك    أىٍرسى

 

 ييٍشػػػػػػػػػػػً ٍ  علػػػػػػػػػػػَ حػى ىػػػػػػػػػػػً  الػػػػػػػػػػػ نَاؿً  
 

 لبيد الوافر
ٖٜٔ 
ٕٖٛ 
ٕٛٙ 

 اءىيي  ى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًِ أى ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى يعي البن  ً ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػرى يػي  ارى رى الً ػػػػػػػػػػػػ اؿي يىىػػػػػػػػػػػػ  ًَ ػػػػػػػػػػػػ  اأٍلى ا   ٍ  ى
 

 ٚ٘٘ لم يُعرف المتقارب
 أىبًػػػػػػػػاألىرىاً يًز يىػػػػػػػػاٍبنى اللِّػػػػػػػػٍ ـً تيعًعػػػػػػػػ يً  

 

 َلػػػ  اللػػػـ  كال شػػػ ي ك  األرا يػػػز  
 

 ٜٖٙ اللعين المنقري البسيط
 أىبًػػػػػػػػاألىرىاً يًز يىػػػػػػػػاٍبنى اللِّػػػػػػػػٍ ـً تيعًعػػػػػػػػ يً  

 

 رأس ال ػػػػػعؿ كال شػػػػػ ي ك  األرا يػػػػػز  
 

 ٜٖٙ اللعين المنقري البسيط
َو بىػػػػػػػػػػػػػػػًإذىا مىػػػػػػػػػػػػػػػا لىً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػ ى   ً  مىالًػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػٍع أىٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػ ي   ػػػػػػػػػػػػػػلنٍع عىلىػػػػػػػػػػػػػػَ أىيػِّمي   ى ى
 

 غسان بن وعلة المتقارب
ٕٕٚ 
ٕٚٚ 
ٕٕٛ 

ً ػػػػييعًؼ اٍ ًٍبػػػػً  قىػػػػٍ  عى  ِو كى يىػػػ ػػػػعا  ً  ػٍ  ًلمي
 

ػػػػ ِّ مىػػػػٍن دىٍ ىػػػػَ كيػىٍب ى ًػػػػ ٍ   َه كي الًػػػػ  أىٍف  ى
 

 ٙٛ٘ األعشى البسيط
ِو  ػػػػػ  لىػػػػػً ٍن ميًبٍيػػػػػً  بًبػػػػػا عىػػػػػٍن ً ػػػػػ ن مىٍ رىكى

 

 الى تػىٍلً بىػػػػػػا ًمػػػػػػٍن ًدمىػػػػػػاًء اٍل ىػػػػػػٍعـً حػىٍب ىً ػػػػػػ ٍ  
 

 ٜٗٙ األعشى البسيط
ِى ميعًءشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان طىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  يٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًلمى

 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ًَ  يػىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعحي كىأىحَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
مجزوء  

 الوافر
 عزة كثير

ٕٖٔ 
ٕٔٙ 
ٙٙٔ 

ػػػػػػػػػػػػأىفَّ صػي ىػػػػػػػػػػػػػ نا ً  أى ىػػػػػػػػػػػػاًحً  كىٍدقًػػػػػػػػػػػػػ ً   كى
 

 كى ًػػػػػػػػػػػػػ ي أيحػػػػػػػػػػػػػاسو ً  ً ىػػػػػػػػػػػػػادو ميزىمَّػػػػػػػػػػػػػ ً  
 

 ٖٕٔ امرؤ القيس الطويل
ٍػػػػػػػػ ي يىػػػػػػػػػا كىأىؿٍ  ػػػػػػػػ َّ  ى َي  كبًاٍىػػػػػػػػً رارو 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ   ُىًٍكػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ا ٍيمى  ًإالَّ مىػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اً كى
 

 ٕٖٚ لم يُعرف الرجز
ػػػػػعن يػىعٍ  ػػػػػيَّ اٍلًك ىػػػػػا ي بكى َي ػػػػػا   منػػػػػاكىمى

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعًدم  يػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر ي أىٍك ييزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    يػىمي
 
 

 

 أبو حية النميري الوافر
ٖٔٛ 
ٜٔٔ 

ػػػػػػػعفي كىًمػػػػػػػػٍ ءىًت  َىػػػػػػػٍ و ال أىكي ػػػػػػػ   ٍَ   ىًر
 

باًءػػػػػػػػً  يىعمنػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػٍ رةو بً ىً ػػػػػػػػي ً    كى
 

 ٜٛٔ لم يعرف الطويل
ػػػػػػػػػػا َي ػػػػػػػػػػع كآميػػػػػػػػػػ ي أىٍف تىػػػػػػػػػػٍ حيع مىعىدَّ  أىٍر ي

 

َى تػىٍبعيػػػػػػػػ ي   يبا ًمٍبػػػػػػػػ ػػػػػػػػاؿي لىػػػػػػػػ ى َى  كىمىػػػػػػػػا ًإ
 

 ٖٗٙ كعب بن زىير بسيطال
ػػا لىػػ ي  َى ػػعىا ً  ا ىػػٍرً  مىػػٍن ال أى َى  ُهيىػػا أى

 

ا  ػػػػػػػػعىةن  ىػػػػػػػػ ىعىاُهي ػػػػػػػػاؼى يػىٍعمنػػػػػػػػا حػى ػٍ َى  ًإذىا 
 

 الطويل
 درنا بنت عبعبة

أو عمرة 
 الجشعمية

ٖٔٛ 



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٛٙٚ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
ً مػػػػػػػػا ػػػػػػػػيَّ بػىٍماى َى   ىأٍ ػػػػػػػػ ى ىٍ  بػىٍ ػػػػػػػػ ى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ قػىٍ ػػػػػػػػػػػػػػرنا ريسيػػػػػػػػػػػػػػعميما قػىلىمػػػػػػػػػػػػػػػا   كى
 

 ٗٛٔ لم يعرف المنسرح
ػػػػػػػػػػعي ال   ىػػػػػػػػػػا ًلعفى ا ػػػػػػػػػػ ى كاَلمريكحىػػػػػػػػػػ ي  ي

 

 ٕٓٔ أبو زبيد الطائي الوافر ميٍ ظىمىا ال ٍَّ رً  ُيٍ ىثً  ًمن َىشيعا مىا إذىا 
 كىلى ىػػػػػػػػٍ  أىبًيػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػنى ال ى ىػػػػػػػػاًة ً ىٍبػػػػػػػػػزًؿو 

 

ُىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػريكـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػرًجه كىالى    ىأىبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الى ءى
 

 ٕٙٚ األخطل الكامل
 أىلىٍ ػػػػػػ ي بًػػػػػػًبٍ عى ا ٍىػػػػػػاري يػيٍ لًػػػػػػعي بػىٍي ىػػػػػػ ي 

 

ـى اٍلمػػػػػاًؿ ميٍ ػػػػػرًمىا  ِو أىٍك ميٍ ػػػػػً  ػػػػػا ًقلَّػػػػػ َى  أى
 

 ٚٚٗ حسان بن ثابت الطويل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىثه أىلىمَّ  ًإ ن ًإذىا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ءى

 

 

ػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػعَّ يىػػػػػػػػػػػػا اللَّميمَّ  أىقيػػػػػػػػػػػػعؿي يىػػػػػػػػػػػػا اللَّمي
 الرجز 

أبو خراش 
 ٖ٘ٚ الهمذلي

ػػػػػػػػػػػػا  كىمىػػػػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػػػػَ أٍف تػى يػػػػػػػػػػػػعً  كيلَّمى
ػػػػػعَّ مىػػػػػا ػػػػػ ٍَّ  ي يػػػػػا اللَّمي   ىػػػػػلَّي ي أىٍك سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػلَّمىااٍردي  بىا مي ى ػػػػػػػػػػػػػػػػي ى َى  ٍد عىليبػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  
 ٖ٘ٚ ذو الرمة الطويل

ـً   كػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف بًػػػػػػػػػػػػػػػػٍرذىٍكفى أبػػػػػػػػػػػػػػػػا ًع ىػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـً    زىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و مًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره ديؽَّ باللناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ٕٜٔ لم يعرف الرجز
ػػػػا قىػػػػاؿى  ىػػػػاًءًك   ًإذىا ُهىىلىػػػػٍ  عىٍيػػػػً   ى

 
ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػرىا ِه كىءى ا لىٍععىػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػذى َى  ى  ً ًٍِلًػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ٖٓٚ ذو الرمة الطويل

 يىػػػػػػػػاٍبنى اللِّػػػػػػػػٍ ـً تيعًعػػػػػػػػ يً  أىبًػػػػػػػػاألىرىاً يًز 
 

ٍلػػػػػ ي اللِّػػػػػٍ ـي كا ٍىػػػػػعىري   ًَ  كىً  األىرىاً يػػػػػًز 
 اللعين المنقري البسيط 

ٖٜٙ 
ٙٗٔ 

ًليػػػػػػػػػػػػ ه يىػػػػػػػػػػػػعـى مىٍ ػػػػػػػػػػػػأىلىِو  َى  كىًإٍف أىتىػػػػػػػػػػػػايي 
 

ػػػػػػػػًرـي    يػى يػػػػػػػعؿي الى  ىا ًػػػػػػػػ ه مىػػػػػػػػاً  كىالى ءى
 

 البسيط
زىير بن أبي 

 ٕٗٚ سلمى

ابىػػػػً ٍ صػي ىػػػػ و الى تػىٍبكى يػػػػعا اٍل ى  ػػػػٍربػىمى ًَ ػػػػزى   بػٍ
 

ػػػػػزى أىػػػػػاً ي   ػػػػػً  اٍل ىبػٍ  بىػػػػػً ٍ صػي ىػػػػػ و مىػػػػػٍن يػىٍبكى
 

 ٘ٗٚ رجل من بني أسد الطويل 

ٍعلى ي  طىاؼى  الًَّذم بًاٍل ػىٍي ً   ىأىٍق ىٍم ي  ػػػػػػٍر يعً   ءى ػػػػػػاؿه بػىبػىػػػػػػٍعيي ًمػػػػػػٍن قػيػػػػػػرىي و كى ي  رً ى
 

 الطويل
زىير بن أبي 

 سلمى
ٚٗٛ 

 ٜٓٙ مرار الفقعسي الطويل ًك ىاؿه عىلىَ طيعًؿ ال ِّ يكًد يى يكـي    ى ىٍد ى  ىأىٍطعىٍل ى ال ِّ يكدى كىقػىلَّمىا
ٍبػػػػػػػ ي قػىػػػػػػػػٍ  ن  ػػػػػػػرىا ي ككي ػػػػػػػاغى ً ى الشَّ   ى ى

 
 أىكػػػػػػػػػػػػػادي أى ىػػػػػػػػػػػػػ ِّ بًا ػػػػػػػػػػػػػاًء ا ىًمػػػػػػػػػػػػػيعً  

 
 ٖ٘ٓ يزيد بن الصعق الوافر

ـي  ِى مىٍبػػػػػػػػ ى ػػػػػػػػاعى ـى ال ػي ىػػػػػػػػاةي كىالى ى سى  حىػػػػػػػػً 
 

ػػػػػػػػػػػػيعي   َى  كال ػىٍ ػػػػػػػػػػػػ ي مىٍرتىػػػػػػػػػػػػ ه ميٍ  ىً يػػػػػػػػػػػػً  كى
 

 ٕٔٙ محمد بن عيسى ملالكا

ػػاءى مىػػٍن كػػافى ًمػػبميعي   كىالى يىبً ػػ ي ال ىٍ شى
 

 ًإذىا  ىلى يػػػػػػػػعا ًمبَّػػػػػػػػا كىالى ًمػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػعىا ًبىا 
 الطويل 

 المرار بن سالمة
 أو األنصاري

ٔٙٛ 
ٜٔٙ 



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٛٙٛ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
ٛٔٚ 

ػػػػػػا مي ػػػػػػابػىرىةو  ىحػػػػػػ ى ميٍ  ىػػػػػػادي ً  ا ىٍياى  ألى
 

ػػػػ ِّ مىػػػػٍن عىػػػػادىاؾى ًح ىاحػػػػا   يىٍ ػػػػلىَ ًِبىػػػػا كي
 

 ٜٛٔ لم يعرف البسيط
ػػػػػػػ و  ُيىمَّ  كىلى ىػػػػػػػٍ  عىًلٍمػػػػػػػ ي بًػػػػػػػأىفَّ ًديػػػػػػػنى 

 

ًِ ًديبىػػػػػػػػػػا  ًيَّػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍ ً أىٍديىػػػػػػػػػػاًف ال ى َى  ًمػػػػػػػػػػٍن 
 

 ٜٚٚ أبو طالب  الكامل
ػػػػبىا ي اي يىٍشػػػػكيري ىا  مىػػػػٍن يػىٍ  ىػػػػً  ا ٍى ى

 

فً   ٍِ ى ػػػػػػػػػرن ًعٍبػػػػػػػػػ ى اً ًمػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػري بًالشَّ  كىالشَّ
 حسان بن ثابت البسيط 

ٚٗ٘ 
ٛٔٛ 

 زمن الػػػػػػػػػػمىراتًً   ىٍ تػىػػػػػػػػػريعٍ يى يٍ ػػػػػػػػػنى ً هػػػػػػػػػع 
 

بىػػػػػاً نً    بػىعىاًديػػػػػً  ًمػػػػػٍن قػىػػػػػرًٍع الً ً ػػػػػ َّ الكى
 

 ٛٛٔ الطرماح الطويل
 أىتيٍ ًمػػػػػػػػػػ ي ً يبػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػٍن أىراؽى ًدمىاءىحػػػػػػػػػػا

 

 ٕٔٗ عمرو بن العاص الطويل كىلىٍعالؾى  ٍى يػىٍ ًرٍض أًلىٍء ابًبا ءى ىنٍ  
ػػػػػػػػػػػػػافى عىػػػػػػػػػػػػػ ن  ِه ءى َّ  أىالى مىػػػػػػػػػػػػػٍن ميٍ لًػػػػػػػػػػػػػ

 

َى أىـٍ  يبيػػػػػػػػػػعفي أىًسػػػػػػػػػػٍ ره    ػػػػػػػػػػافى ًط َّػػػػػػػػػػ  كى
 

 الوافر
بن  أبوقيس

 األسلت

ٖٜٗ 
ٖ٘ٓ 
ٖٕ٘ 
ٛٔٛ 
ٖٛٔ 

ػػػػػػػػػػا باأليىػػػػػػػػػػاـً َتىىيػَّػػػػػػػػػػزى ٍ  ػػػػػػػػػػا  ى ى ى   ػىلىمَّ
 

ػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػا ذي ِّىػػػػػػػػػػػػا كاٍك  ابػيمى مى  صػي ىاتنػػػػػػػػػػػػا عىلىيػٍ
 

 ٖٓٔ أبو ذؤيب الهذلي الطويل
ػػػػػػػػاتًي ى  ػػػػػػػػا رىأىٍ  سى  مىػػػػػػػػا ًاٍسػػػػػػػػ ػىٍ  ػىرى ٍ  لىمَّ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػا لًلَّػػػػػػػػػػػػػػػً  دىرِّ اليػىػػػػػػػػػػػػػػػٍعـى مىػػػػػػػػػػػػػػػنٍ   مىمى  الى
 عمرو بن قميئة السريع 

ٖٔٛ 
ٜٔٔ 

ػػػػ ى ٍ  َى  َتىيػػػػرِّ علىػػػػَ مػػػػا تىٍ ػػػػ ىًمرِّ كقىػػػػٍ  
 

  ى  ًػػػػ ى عى ػػػػ يال ىيًق ًمٍبمػػػػا  يػػػػػ يكرً ا 
 

 ٙٛٔ لم يعرف الطويل
ًِ ال ً ي ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػرِّ عىلىػػػػػػػػػػػػَ اٍلكى  أيبىػػػػػػػػػػػػاً   أىكي

 

ٍ ً ػػػػػػػػػػػ  أىـٍ ًسػػػػػػػػػػػعىا ىا  ػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػافى ءى  أىً يمى
 

 ٕٙ٘ العباس بن مرداس الوافر
 ِه أىأٍلىـي األىٍءيػػػػػػػػػػػػػػػػاًء أىٍكرىميمػػػػػػػػػػػػػػػػاقىً يلىػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كىأىٍ ػػػػػػػػػ ىري البَّػػػػػػػػػاًس بًػػػػػػػػػاً  ىاًف كىاً يمػػػػػػػػػا 
 

 ٕٗٙ حسان بن ثابت البسيط
يػػػػػػػ ي تػى ىػػػػػػػ َّلى ٍ   أىتىػػػػػػػعً   ػى ىػػػػػػػاليعا يىػػػػػػػا  ًى

 

االن  ػى يٍلػػػػػػػػػػػػػ ي لى ىلَّمػػػػػػػػػػػػػا  ِي أىبٍػػػػػػػػػػػػػ ى بىػػػػػػػػػػػػػ  بػيِػىيػٍ
 

 ٜٓٚ جميل بثينة الطويل
ِي لًٍل يػػػػػػػػػػػػػٍرآًف يىٍ ريسيػػػػػػػػػػػػػ ي  ا سيػػػػػػػػػػػػػرىاقى ػػػػػػػػػػػػػذى   ى

 

ػػػا ًإٍف يػىٍل ىمػػػا ًذيٍػػػ ي كى   َى ػػػٍرءي ًعٍبػػػ ى الرَّ  اٍلمى
 

 ٖٗٚ لم يُعرف البسيط
ـى  ىػػػػػػػػػػػػاًء ي ٍ   كاً مىػػػػػػػػػػػػا لىٍيلًػػػػػػػػػػػػ  بًبىػػػػػػػػػػػػا

 

احً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ    كىالى ُميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلًي اللَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف  ى
 

 ٜٚٗ أبو خالد القناني الرجز
ػػػػػػػػػػَ عىعىاًق يػػػػػػػػػػ ٍ    ػىػػػػػػػػػػعىاً لىػػػػػػػػػػٍعالى اي خيٍشى

 

ػػػػػػػرًيًر  ىعىا   حً يػػػػػػػ  ىيػػػػػػػرنؾى ًمػػػػػػػٍن ً ػػػػػػػذا ال َّ
 الطويل 

امرأة في عهد 
 عمر

ٚٔ٘ 
ٚٔٛ 

َى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيٍرَتىىػػػػػػػػػػػػػػػػَ   ىأمَّػػػػػػػػػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػًت 
 

  ٍِ ً ظىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػٍعدنا ًمػػػػػػػػػػػػػنى ال َّ   ىػػػػػػػػػػػػػأىٍ عىدي  ي
 

 ٜٚٚ طرفة المتقارب
ُيٍ ىً ػػػػػػػػػػػػػػريكحى ي   ك ٍ يػىٍرتىً ػػػػػػػػػػػػػػٍ  كالبَّػػػػػػػػػػػػػػاسي 

 

يٍ  ىً ػػػػػػػػ ى رىكىاً  يػػػػػػػػ ٍ  
ي نػػػػػػػػا كأىيػػػػػػػػً م ا    ًى

 

 ٕٓٔ لم يعرف الطويل
 ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػعىل اٍل ًػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ كىاكىلػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍع يػىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىاحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا   ًف ًدحَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يٍع كىمى
 

 ٙٚٔ الفند الزماني الهزج
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ٜٛٙ 

 الصفحة القائل البحر الشطر الثاني  الشطر األول
صٍػ ىػػػ ي اٍليػىػػػٍعـى  ىػػػاًدقنا ػػػافى مىػػػا ءى َّ  لىػػػً ٍن كى

 

 ٜ٘ٙ امرأة من عقيل الطويل أى يٍع ً  حػىمىاًر اٍل ىٍيًظ لًلشٍَّمًق بىاًديىا 
ػػػػػػػػػػػػارًمى الى تىٍ ػػػػػػػػػػػػ ػىٍبًكرم عىػػػػػػػػػػػػًذيرًم   ى

 

 سػػػػػػػػػ م كإَػػػػػػػػػ اق  علػػػػػػػػػَ ب ػػػػػػػػػ م 
 

 ٕٚٚ العجاج الرجز
ةو لىػػػػػػػػػػػػػػػػيقى ًِبػػػػػػػػػػػػػػػػا طيػػػػػػػػػػػػػػػػعرًمِّ   كىبػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػ ى

 

ػػػػػػػػػػػػػػ ى اٍ ًػػػػػػػػػػػػػػنَّ ًِبػػػػػػػػػػػػػػا ًإٍحً ػػػػػػػػػػػػػػ ِّ   َى  كىالى 
 العجاج الرجز 

ٙٛٗ 
ٙٛ٘ 

ِن  مىػػػػػػػػػػ  كلىٍ ػػػػػػػػػػ ي ميً ػػػػػػػػػػر ا لًلرن ػػػػػػػػػػاًؿ أي ى
 

الًيىػػػػػػػا  َى ػػػػػػػ  اأٍلٍكرىمىػػػػػػػاًف كى  أىَبى ذاؾى عىمن
 

 ٔٙٙ لم يُعرف الطويل
 خىىيػَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىيي  ك ىٍ يػىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ٍؿ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعايي 

 

ػػػػػػػػػػاًم  ىػػػػػػػػػ  َى ػػػػػػػػػػ و   ًبٍ عى ا ػػػػػػػػػػرءي ًمػػػػػػػػػٍن رى ي
 الوافر 

أبو بكر بن 
 ٔٛٚ األسود

ػػػػػػػػػػػػا ًإذىا مىػػػػػػػػػػػػا  كىً ٍ حػىٍ ػػػػػػػػػػػػقه أىقيػػػػػػػػػػػػعؿي  ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً     تػيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًعيً  لى ىلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أىٍك عى ى
 

 ٕ٘ٗ عمران بن حطان الوافر
ًَ يىالًَّت تػىيٍَّمً  قػىٍلًك   ًمنى أٍ ًل

 
 

ِه بًاٍلًعدن عى ن   يلى ًَى  كىأىٍحً  
 

 

 ٖٖٚ لم يُعرف الوافر
ٖٚ٘ 

مى  اٍمريؤه  كأىٍح ى  ػػػػػػًعم   ىعىل كىمىا ًطٍ  ى  لىعالى مى ًِ البػٍَّيػػػػػػً  ميبػٍ  بًأىٍ رىاًمػػػػػػً  ًمػػػػػػٍن ًقلَّػػػػػػ
 

 ٕٓٗ يزيد بن الحكم الطويل

 ككػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػعطن لػػػػػػػػػػػػعالم ط ػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػًعم  مى ًِ البػٍَّيػػػػػػً  ميبػٍ  بًأىٍ رىاًمػػػػػػً  ًمػػػػػػٍن ًقلَّػػػػػػ
 

 ٕٓٗ يزيد بن الحكم الطويل
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ٛٚٓ 

 فهرس األعالم

 الصفحة مالعل
ريِّ بن سهل  ٜٔ إبراىيم بن السا

ريِّ  = ابن الَسرااج  ٜٔ محمد بن السا
 ٕٔ د بن النعمانمحمد بن محم=  ابن العلم

 ٕٔ علي بن منصور بن طالب الحلبي  = بن القارحا
 ٜ٘٘ المبارك اللخمي اإلربليالمبارك بن أحمد بن =  ابن المستوفي

 ٛ٘ محمد بن عبد اهلل = ابن الورّاق
 ٜٔ محمد بن الحسن األزديُّ البصريُّ  = بن ُدريدا

 ٜٔ  أحمد بن الحسن بن العباس البغدادي = ابن ُشَقير
د الكوفي =ابن عبدوس   ٜ٘ علي بن محما

 ٛ٘ محمد بن أحمد= ابن كيسان 
 ٜٔ أحمد بن موسى بن العباس البغداديُّ  = ابن ُمجاىد

 ٜ٘ ابن ىشام األنصاري 
 ٜ٘ عبد اهلل بن الحسين = البقاء العكبري بوأ

 ٕٔ علي بن عبد اهلل بن الدقااق  = أبو القاسم الدقيقي
 ٕٓ أبو بكر أحمد بن محمد بن عاصم الُحْلواني 

 ٖٗٔ أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاىر
 ٕٔ علي بن محمد بن العباس  = أبو حيان التوحيدي 

 ٕٓ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار =الفارسي أبو علي 
 ٜٖٗ أبو قيس بن األسلت األوسي األنصاري

 ٜٔ أحمد بن الحسن بن العباس البغدادي
 ٕٔ أحمد بن بكر الَعْبدي 

 ٜٔ أحمد بن علي
 ٜ٘ أحمد بن محمد

 ٜٔ أحمد بن موسى بن العباس البغداديُّ 
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ٛٚٔ 

 الصفحة مالعل
 ٜٔ أحمد بن علي=  اإلخشيدي

 ٜ٘ إسماعيل بن محمد النحوي
 ٜ٘ أحمد بن محمد = البرجاني

 ٜ٘ البقاء العكبري بوأ
 ٛ٘ بكر بن محمد بقّية

 ٗٓٛ ن ىبة اهلل الدينوريبالحسين بن موسى =  الجليس
 ٕٓ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار

 ٛ٘ لحسن بن عبد اهلل األصبهانيا
 ٕٓ الحسن بن عبد اهلل بن المرزُبان

 ٕٕ الحسن بن علي بن محمد الجوىري 
 ٕٕ ابن الدىان= الحسن بن محمد بن علي بن رجاء 

 ٗٓٛ اهلل الدينوري الحسين بن موسى ين ىبة
 ٕٔ أبو حيان التوحيدي 

ب  ٖٗٔ أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاىر=  الُخدا
 ٛٗ الخليل بن أحمد الفراىيدي 

 ٜٔ بن ُدريدا
 ٜٙٙ ربيع بن ربيعة بن عوف

 ٛٔ علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل الرماني = 
اج ريِّ بن سهل  = الزاجا  ٜٔ إبراىيم بن السا

 ٛ٘ عبد الراحمن بن إسحاق =لزاجاجي ا
 ٛ٘ سعيد بن سعيد

 ٜٔ ابن الَسرااج
 ٕٔ سعيد بن سعيد الفارقي

هيليا  ٜ٘ أحمد بن محمد = لسُّ

يرافي   ٕٓ الحسن بن عبد اهلل بن المرزُبان =السِّ
 ٜٔ ابن ُشَقير
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ٕٛٚ 

 الصفحة مالعل
 ٕٔ عبد الباقي بن محمد بن بانيس النحوي 

 ٛ٘ عبد الراحمن بن إسحاق
 ٜ٘ عبد اهلل بن الحسين

 ٕٕ عبد اهلل بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي
ْيد الَبطَْلُيوسي  ٚٙ عبد اهلل بن محمد ابن السِّ

 ٛٗ بن إسحاق الحضرميعبداهلل 
 ٕٔ عبيد اهلل بن محمد بن َجْرو األسدي 

 ٛ٘ جني عثمان بن
 ٕٕ المحسن التنوخي علي بن 

 ٕٕ طلحة بن كردان النحوي  بن علي
 ٕٔ علي بن عبد اهلل بن الدقااق

 ٛٔ علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل
 ٕٓ الفارسيأبو علي 

د الكوفي  ٜ٘ علي بن محما

 ٕٔ علي بن محمد بن العباس
 ٕٔ ابن العلم

 ٛٗ بن العالء اعمرو 
 ٖٙ٘ عمير بن شييم التغلبي

 ٛٗ عيسى بن عمر الثقفي 
 ٜ٘ عيسى بن موىوب

 ٛ٘ سعيد بن سعيد  = لفارقيا
 ٕٓٓ مرار بن سعيد بن نضلة بن األشتر األسديال=  الفقعسي

 ٕٔ  أبو القاسم الدقيقي
 ٕٓٓ القارحابن 

 ٕ٘ محمد بن المستنير = قطرب
 ٜٖٗ أبو قيس بن األسلت 
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ٖٛٚ 

 الصفحة مالعل
 ٜٖٔ لبيد بن ربيعة بن مالك العامري

 ٛ٘ لحسن بن عبد اهلل األصبهاني= ا لفذة
 ٛ٘ لحسن بن عبد اهلل األصبهاني= ا لكذة

 ٛ٘ ابن كيسان
 ٛ٘ بكر بن محمد بقّية = لمازنيا

 ٜ٘٘  المبارك بن أحمد بن المبارك اللخمي اإلربلي
 ٛ٘ محمد بن علي العسكري = مبرمان

 ٜٔ ابن ُمجاىد
 ٜ٘٘ محمد بن أبي العافية اإلشبيلي 

 ٛ٘ محمد بن أحمد
 ٕٕ محمد بن أحمد بن عمر الخالل اللغوي

 ٜٔ محمد بن الحسن األزديُّ البصريُّ 
ريِّ   ٜٔ محمد بن السا

 ٕ٘ محمد بن المستنير
 ٖٔٚ محمد بن سعدان الضرير الكوفي 

 ٛ٘ محمد بن عبد اهلل 
 ٕٕ محمد بن عبد اهلل بن حمدان الدلفي العجلي 

 ٛ٘ محمد بن علي العسكري
 ٛٚٙ محمد بن علي بن أحمد الخوَّلني البيري

 ٕٔ محمد بن محمد بن النعمان
 ٜٙٙ ربيع بن ربيعة بن عوف = المخبل السعدي

 ٕٓٓ المرار بن سعيد بن نضلة بن األشتر األسدي
 ٛٙٔ المرار بن سالمة العجلي

 ٜ٘٘ ابن المستوفي
 ٛ٘ ئكىارون بن الحا

 ٕٕ ىالل بن المحسن بن إبراىيم بن ىالل الكاتب
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ٛٚٗ 

 الصفحة مالعل
 ٛ٘ ابن الورّاق

اوي المغربي  ٜ٘ يحيى الشا
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ٛٚ٘ 

 فهرس األماكو

 الصفحة المكان

 ٜٔ بغداد

 ٛٔ ُسرا َمن رََأى

ونيزياة  ٜٔ الشُّ

 ٛٔ َقصر الرّمان 

 ٖٖٛ ِقناْسُرونَ 
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ٛٚٙ 

 ثبت املصادر واملراجع

 أوًَّل: المصادر والمراجع:
لزبي م  ل    الل يع الشر   ا ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة, .ُ

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕب ك    -  مك  ِ البم ِ ال ربيَُِت ي : د. طارؽ ا باْ  ط
أبو علي الفارسي, حياتو ومكانتو بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات  .ِ

ق َُْٗ  ة    –  دار ا   ععا  ا  يِِ ّل    ال  اح إئاعي  َلك  ط والنحو,
 ـ.ُٖٗٗ –

البن ءار ال       َت ي :  د المبتكرة من أطراف العشرة,إتحاف المهرة بالفوائ .ّ
ا ام ِ  -  كزارة الش كف ا س ميِ كاألكقاؼُز   بن حا ر البا ر كآَرين  ط

 ـ. ُْٗٗ -قُُْٓا س ميِ  
  ُلل اف ال ين ابن ا  ي   َت ي : بعزيا  ال را    ط اإلحاطة في أخبار غرناطة, .ْ

 ـ.ََِٗ ر  ا زا -دار األم  لل راسا 
 ـ. ُٓٗٗ برا يع م   َ   بِ ال أليع كالرت ِ كالبشر  . إحياء النحو, .ٓ
لل  ا   َت ي : د.  أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض: .ٔ

 ـ.ُٖٓٗ - َُُْٓم  إبرا يع ال با  دار االع  اـ  
ب ك    -سالِ  م س ِ الر ِالبن ق ي ِ  َت ي : ُم  ال ا   ط أدب الكاتب: .ٕ

 ـ.ُٔٗٗ - ُُْٕ
ألْ ءياف األح ل    َت ي : د. ر   عِماف  ارتشاف الضرب من لسان العرب: .ٖ

 ـ.ُٖٗٗ - ُُْٖ  مك  ِ ا ا   بال ا رة  ُُم   ط
ا    ا لعء   من م  ععا  جمم   للمركم  َت ي : ع   األزىية في علم الحروف: .ٗ

 ـ.ُّٗٗ - ُُّْالل ِ ال ربيِ ب مش   
ألْ ال كا  ابن األح ارم  َت ي : ُم  ِباِ ال ي ار  م  ععا   ر العربية,أسرا .َُ

 ـ. ُٕٓٗ -قُّٕٕدمش    -اجملم  ال لم  ال ْر
اجملي  ديا    لليما   َت ي : د. ع   إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: .ُُ

 ـ.ُٖٔٗ - َُْٔ  َركِ ال  اعِ ال ربيِ ال  عديِ  ُط
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  م س ِ ُال اؿ سا  مكـر  ط لل يعط   د. ع   ر في النحو:األشباه والنظائ .ُِ
 ـ.ُٖٓٗ - َُْٔب ك   -الرسالِ

البن ءار ال       َت ي : عل  ُم  ال ااكم  دار  اإلصابة في تمييز الصحابة: .ُّ
 هن ِ م ر لل    كالبشر.

البن ال ي  ال  ليعس   َت ي : د. محزة  إصالح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي: .ُْ
 ـ.ُٕٗٗ - ُّٗٗالرياض   -  دار ا ريطُا البشريت  ط ع  

ألْ س ي  ع   ا لَ األ م    َت ي : امح  ُم   األصمعيات اختيار األصمعي, .ُٓ
 ق. ُّٗٗم ر   -  دار ا  ارؼٕع   ال  ـ ُم   اركف  ط -َاكر

 ـ.ُّٕٗل ل  أْ ا كاـر  مبشعرا  ا ام ِ اللي يِ   أصول الّتفكير الّنحوي, .ُٔ
 ـ.ُُٖٗالرباط   -ٌم  َ  ا لعا   األطل   أصول الّنحو العربي, .ُٕ
  لل ك عر َتَّاـ ء اف  دار األصول, دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب .ُٖ

 ـ.ُٖٖٗب  اد   -الش كف الِ ا يِ ال امِ
  م س ِ ّا    ال  ل   ط البن ال راج  َت ي : د. ع   األصول في النحو: .ُٗ

 ـ.ُٔٗٗ - ُُْٕب ك    -الِالرس
 -ألْ بكر األح ارم  َت ي : ُم  أبع ال    إبرا يع  ا ك  ِ ال  ريِ األضداد: .َِ

 ـ.ُٕٖٗ   َُْٕب ك    - ي ا
  دار ُألْ    ر الب اس  َت ي : ع   ا ب ع َلي  إبرا يع  ط إعراب القرآن, .ُِ

 ق.  ُُِْب ك    -الك   ال لميِ
ر الرجال والنساء من العرب والمستعربين األعالم قاموس تراجم ألشه .ِِ

 ـ.ُٕٗٗب ك    -  دار ال لع للم ي َُِ  ال ين الزركل   ط والمستشرقين:
 - ُّْٓال ا رة   -ألْ ال رج األ  ما   ط  ِ دار الك   ا  ريِ األغاني: .ِّ

 ـ.ُِٕٗ
  ِ  ؿ ال ين ال يعط   َت ي : ع   ا كيع ع يِ  ط اَّلقتراح في أصول النحو, .ِْ

 ـ.ََِٔ –ق ُِْٕدمش    -دار ال  كيت
  دار ُ  البن ال اذش  َت ي : : أمح   ري  ا زي ل  طاإلقناع في القراءات السبع .ِٓ

 ق. ُُْٗب ك    -الك   ال لميِ
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ال ا رة   -  مك  ِ اَلدا ُالبن مالَ  ط ألفية ابن مالك في النحو والصرف: .ِٔ
 ـ.ََُِ - ُِِْ

ب ك    -  دارا ي ِال  ـ  اركف  ط للز ا    َت ي : ع   أمالي الزجاجي: .ِٕ
 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕ

لل ميل   َت ي : ُم  إبرا يع ال با  م عرة عن ط  ِ ال  ادة   ر   أمالي السهيلي: .ِٖ
 ـ.َُٕٗ - َُّٗ

  مك  ِ ُرم  َت ي : د. ُمعد ُم  ال باء   طالبن الشا أمالي ابن الشجري: .ِٗ
 ـ.ُِٗٗ - ُُّْال ا رة   -ا ا  

البن ا ا    َت ي :  ادم ء ن  مالي النحوية )أمالي القرآن الكريم(:األ .َّ
 ـ.ُٖٓٗ - َُْٓب ك    -  مك  ِ البم ِ ال ربيِ كعا  الك  ُمحعدم  ط

 ق. ُِِْب ك    -  ا ك  ِ ال  ريُِألْ ءياف ال عءي م  ط اإلمتاع والمؤانسة, .ُّ
  دار ُم  أبع ال    إبرا يع  طلل      َت ي : د. ُ إنباه الرواة عن أنباه النحاة: .ِّ

 ـ.ُٖٔٗ - َُْٔب ك    -ال ا رة كم س ِ الك   الِ ا يِ -ال كر ال ْر
د  َت ي : ز   سل اف  ط اَّلنتصار لسيبويو على المبرد, .ّّ   م س ِ ُالبن كالَّ

 ـ.  ُٔٗٗ -قُُْٔب ك    -الرسالِ
ألْ ال كا  ابن  اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين: .ّْ

ا مي    األح ارم  كم   ك ا : )االح  اؼ من ا ح اؼ(  م  ُي  ال ين ع  
 ـ.ُٕٖٗ   َُْٕ ي ا   -ب ك  -ا ك  ِ ال  ريِ

البن  شاـ األح ارم  كم   )ع ة ال الَ إ   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: .ّٓ
 - مي   ا ك  ِ ال  ريِ   ي اا َت ي  أكى  ا  الَ( َت ي : ُم  ُي  ال ين ع  

 ب ك .
  دار ِألْ عل  ال ارس   َت ي : د. ء ن َاذ   ر عد  ط اإليضاح العضدي: .ّٔ

 ـ.ُٖٖٗ - َُْٖال لـع  
البن ا ا    َت ي : د. معسَ ببَّام ال ليل   كزارة  اإليضاح في شرح المفصل: .ّٕ

 ـ.ُِٖٗاألكقاؼ كالش كف ال يبيِ  ا ممعريِ ال راقيِ  
 -  دار الب ا قْللز ا    َت ي : د. مازف ا  ارؾ  ط يضاح في علل النحو:اإل .ّٖ

 ـ.ُِٖٗ - َُِْب ك   
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  دار ُالبن أْ الربي   َت ي : د. عياد الِ يت  ط البسيط في شرح جمل الزجاجي: .ّٗ
 ـ.ُٖٔٗ - َُْٕب ك    -ال ر  ا س م 

 –  دار  ادر ُاى   طألْ ءياف ال عءي م  َت ي : كداد ال  البصائر والذخائر, .َْ
 ـ.ُٖٖٗ - ػَُْٖب ك   

لل يعط   َت ي : د. ُم  أبع ال     بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: .ُْ
ركاي  ُإبرا يع  ط  ـ.ُْٔٗ - ُّْٖ  م   ِ عي َ ال اْ ا لك َك

  من مبشعرا  ُلل  كزآبادم  َت ي : ُم  ا  رم  ط البلغة في تراجم أئمة اللغة: .ِْ
 - َُْٕا   عطا  كالرتاث  م يِ إءياء الرتاث ا س م  بالكعي    مركز

 ـ.ُٕٖٗ
ال  ار أمح   راج  م   ِ  للزبي م  َت ي : ع   تاج العروس من جواىر القاموس: .ّْ

 ـ.ُٓٔٗ - ُّٖٓءكعمِ الكعي   
  دار ُألْ بكر ا  ي  ال   ادم  َت ي : بشار ععاد م ركؼ  ط تاريخ بغداد, .ْْ

 ـ ََِِ - ػ ُِِْب ك    –  ال ر  ا س م
  ألْ ااسن ا     بن تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرىم .ْٓ

   ار لل  اعِ كالبشر كال عزي  ُِم  ال بَع   َت ي : ع   ال  اح ُم  ا لع  ط
 ـ. ُِٗٗ -قُُِْال ا رة   -كا ع ف

 -  دار ال كرُمح  م   َ  طلل يمرم  َت ي : د.      أ التبصرة والتذكرة: .ْٔ
 ـ.ُِٖٗ - َُِْدمش   

ألْ ال  اء ال ك م  َت ي : عل  ُم  ال ااكم  الباَر:  التبيان في إعراب القرآن, .ْٕ
ركاي    ـ.ُٕٔٗعي َ ال اْ ا لك َك

ألْ ال  اء ال ك م  َت ي : د.  التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين: .ْٖ
 - َُْٔ  دار ال ر  ا س م   ب ك   ُال ِيم   ط الرمحن بن سليماف ع  

 ـ.ُٖٔٗ
ألْ ءياف  َت ي : د. ء ن  ب اكم   التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: .ْٗ

 ـ.ُٕٗٗ - ُُْٖدمش    -  دار ال لعُط
  م س ِ ُألْ ءياف األح ل    َت ي  : ع يع ع   الرمحن  ط تذكرة النحاة, .َٓ

 ـ.ُٖٔٗ - ػَُْٔب ك    -الرسالِ
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  ُالبن مالَ  َت ي : ُم  كام  بركا   ط تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: .ُٓ
 ـ.ُٕٔٗ - ُّٕٖال ا رة  -كزارة الِ ا ِ

  عيعف ال عد  للشيط َال  األز رم  َت ي : ُم  باس التصريح بمضمون التوضيح: .ِٓ
 ـ.َََِ -  ُُِْب ك    -  دار الك   ال لميِ ُط

 ـ.ُّٖٗ - َُّْ  دار الك   ال لميِ  ُللار ا   ط التعريفات: .ّٓ
  ُألْ عل  ال ارس   َت ي : ععض بن مح  ال عزم  ط التعليقة على كتاب سيبويو, .ْٓ

 ـ.َُٗٗ - ػ َُُْال ا رة   -ِم   ِ األماح
 -البن الب اس  َت ي : د.  ي  ع   ا ععي ِ  كزارة الِ ا ِ التعليقة على المقرب, .ٓٓ

 . ََِْ-قُِْْعمَّاف  
الرمحن بن  لل مامي   َت ي : د. ُم  بن ع   تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: .ٔٓ

 ـ.ُّٖٗ - َُّْ  ُُم  ا   ل  ط
ا ع عد  الشيط:  ألْ ءياف  َت ي : الشيط: عادؿ أمح  ع   تفسير البحر المحيط: .ٕٓ

 ـ.ُّٗٗ   ُُّْب ك    -  دار الك   ال لميُِعل  ُم  م عض  ط
البن َر   َت ي :   ار  مام   دار ال كر الل با  لل  اعِ  تلخيص كتاب الجدل, .ٖٓ

 ـ.ُِٗٗكالبشر  
 : أ. د. عل  ُم   اَر لباأر ا ي   َت ي تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, .ٗٓ

 ق. ُِْٖال ا رة   -  دار ال  ـ لل  اعِ كالبشر كال عزي  كالرت ُِكآَركف  ط
ألْ ال    عِماف بن     َت ي : د.  التنبيو على شرح مشكل أبيات الحماسة, .َٔ

 -د. ت ري  ء ن ع   ال اط   دار الك   كالعصا   ال عميِ -سي ة ءام  ع   ال اؿ
 ال ا رة. 

البن برم  َت ي : م   َ ءاازم  بيو واإليضاح عما وقع في الصحاح,التن .ُٔ
 ـ. َُٖٗال ا رة  -كآَرين  جمم  الل ِ ال ربيِ

م  بن أمح  ال       َت ي : ُم   التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع,   .ِٔ
 م ر. –زا   الكعصرم  ا ك  ِ األز ريِ للرتاث 

ألْ ا  ن ابن َركؼ  َت ي : َلي ِ  كتاب,تنقيح األلباب في شرح غوامض ال .ّٔ
 ام ِ  -ُم  ب يرم  كليِ ال ععة ا س ميِ ك بِ ا  اظ علَ الرتاث ا س م 

 ال ات . 



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٛٛٔ 

لألز رم  َت ي : جممععِ من ا     ا  س ِ ا  ريِ ال امِ لل أليع  تهذيب اللغة: .ْٔ
 ـ.ُْٔٗ - ُّْٖكاألح اء كالبشر  دار ال عميِ ال ربيِ لل  اعِ  

  دار ال  ـ لل  اعِ ِالبن ا  از  َت ي :  ايز زك  ُم  ديا   ط توجيو اللمع, .ٓٔ
 ـ. ََِٕ - ػُِْٖم ر   –كالبشر كال عزي  كالرت ِ 

للمرادم  َت ي : د.  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: .ٔٔ
 ـ.ُٕٓٗال ا رة   -  مك  ِ الكليا  األز ريِِالرمحن عل  سليماف  ط ع  

 ـ.ُُٖٗ - َُُْللشلعب : َت ي : د. يعسع أمح  ا  عع   التوطئة: .ٕٔ
  كزارة ُألْ ع   ا ال يبعرم  َت ي : ءبَّا ء اد  ط ثمار الصناعة في علم العربية, .ٖٔ

 ـ.ُْٗٗعمَّاف   -الِ ا ِ
 -  م س ِ الرسالِٓللز ا    َت ي : عل  تع ي  ا م   ط الجمل في النحو: .ٗٔ

 ـ.ُٔٗٗ - ُُْٕب ك   
اجملي   ألْ   ؿ ال  كرم  َت ي : ُم  أبع ال    إبرا يع  كع   جمهرة األمثال: .َٕ

   دار ا ي  ب ك .ِق ام   ط
للمرادم  َت ي : د.   ر ال ين ق اكة  كد. ُم   الجنى الداني في حروف المعاني: .ُٕ

 ـ.ُِٗٗ - ُُّْب ك    -ح مي  اى   دار الك   ال لميِ
لل  رم  ال   ِ األَ ة   ابن عقيل أللفية ابن مالك: حاشية الخضري على شرح .ِٕ

 ـ.َُْٗ - ُّٗٓم   َ ال اْ ا لك كأكالدي   ر  
 م ر.  -ا    ِ ال ميِ حاشية الشمني على شرح الدماميني على مغني اللبيب, .ّٕ
كم   َرح  حاشية الصبان على شرح علي بن محمد األشموني أللفية ابن مالك: .ْٕ

 الرءكؼ س    ا ك  ِ ال ع ي يِ. : ط  ع  َعا   ال ي   َت ي 
  ٓألْ زرعِ ع   الرمحن بن ز لِ  َت ي : س ي  األ  ا   ط حجة القراءات, .ٕٓ

 ـ. ُٕٗٗ - ػُُْٖب ك    -م س ِ الرسالِ
 –ل ل  بن عي َ الرما   َت ي : إبرا يع ال امرا    دار ال كر  الحدود في النحو, .ٕٔ

 عماف.
   (َُّٗ-ال ادر بن عمر لل   ادم  )ع   ن العرب:خزانة األدب ولب لباب لسا .ٕٕ

  مك  ِ ا ا   بال ا رة  م   ِ ا     ْال  ـ ُم   اركف  ط َت ي : ع  
 ـ.ُٕٗٗ- ُُْٖ
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ب ك    -  عا  الك  ّالبن     َت ي : ُم  عل  الباار  ط الخصائص: .ٖٕ
 ـ.ُّٖٗ - َُّْ

 الكعي . -يِ   ككالِ ا   ععا     جيِ ع   الرزاؽ ا  دراسات في كتاب سيبويو .ٕٗ
ألمح  بن األم  الشب ي     الدرر اللوامع على ىمع الهوامع شرح جمع الجوامع, .َٖ

 -قُُْٗب ك    -  دار الك   ال لميَُِت ي : ُم  باس  عيعف ال عد  ط
 ـ.ُٗٗٗ

لل َّم  ا لك  َت ي : د. أمح  ُم   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: .ُٖ
 ـ.ُٖٔٗ - َُْٔ  دار ال لع  ُط ا راط 

  مك  ِ ا ا    َِت ي : د.عادؿ سليماف  اؿ  ط ديوان األحوص األنصاري, .ِٖ
 ـ.ُٖٗٗ-قُُُْ

  دار الك   َِرء  كق ـ ل : مم م ُم  حا ر ال ين  ط ديوان األخطل: .ّٖ
 ـ.ُْٗٗ - ُُْْب ك    -ال لميِ

  دار ُأمح  ال امرا   ط –َت ي  : أحعار ال ا    ديوان أبي دؤاد اإليادي, .ْٖ
 ـ.  ََُِ- ػُُّْدمش    -ال  ماء

ب  اد   -َت ي : حعرم محعدم ال ي    م   ِ ا  ارؼ ديوان أبي زُبيد الطائي, .ٖٓ
 ـ.ُٕٔٗ

 -با عدي  مك  ِ الرتاث َت ي : ء ن ُم  ديوان أبي قيس صيفي بن األسلت, .ٖٔ
 ال ا رة 

 ا ماميز. -اَلدا َت ي : د. ُم  ء    مك  ِ  ديوان األعشى الكبير, .ٕٖ
 -قَََُْت ي : ُم  يعسع  ع  دار ب ك    ديوان أوس بن الحجر التميمي, .ٖٖ

 ـ.َُٖٗ
  دار الك ا  ال ْر  َُت ي : جمي  طراد  ط ديوان بشر بن أبي خازم األسدي, .ٖٗ

 ـ.ُْٗٗ -قُُْٓ
 ـ.ُٖٔٗ -قَُْٔدار ب ك  لل  اعِ كالبشر   ديوان جرير, .َٗ
 -م  َت ي : د. ء   ح ار  : دار م ر لل  اعَِ ر ا   ال ذر  ديوان جميل, .ُٗ

 ـ.ُٕٗٗم ر  
  دار الك   َِت ي : ع   أ عل  ممبا  ط ديوان حسان بن ثابت األنصاري, .ِٗ
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 ـ.ُْٗٗ -قُُْْب ك    -ال لميِ
ب ك    -  دار الك   ال لميُِألْ َتاـ  َت ي : أمح  ب     ط ديوان الحماسة: .ّٗ

 ـ.ُٖٗٗ - ُُْٖ
  َُت ي : ع   ال  كس أبع  احل  ط رح أبي نصر الباىلي,ديوان ذي الرمة بش .ْٗ

 ـ.ُِٖٗ-قَُِْ  ة   -م س ِ ا  اف
َت ي : كليع ال كس   مك  ِ ابن  ديوان رؤبة بن العجاج )مجموع أشعار العرب(: .ٓٗ

 الكعي . -ق ي ِ
ال ا رة   -بشرح ص ل   ال ار ال عميِ لل  اعِ كالبشر ديوان زىير بن أبي سلمى: .ٔٗ

 ـ.ُْٔٗ - ُّْٖ
 -  دار الك   ال لميَِّت ي : مم م ُم  حا ر ال ين  ط ديوان طرفة بن العبد, .ٕٗ

 ـ.ََِِ -قُِّْب ك   
دمش    -ا  يظ ال  ل   مك  ِ أطلق ركايِ األ م    َت ي : ع   ديوان العجاج: .ٖٗ

 ـ.ُُٕٗا    ِ ال  اكحيِ ب مش   
دريِ  -ال  اؿَت ي : ل     ديوان علقمة الفحل بشرح األعلم الشنتمري, .ٗٗ

 ـ.ُٗٔٗءل    -  دار الك ا  ال ْرُا  ي   ط
 ـ. ُْٖٗ-قَُْْدار ب ك  لل  اعِ كالبشر   ديوان الفرزدق, .ََُ
 ب ك . -َت ي : د. حا ر ال ين األس   دار  ادر ديوان قيس بن الخطيم, .َُُ
 ـ.ُٓٗٗ - ُُْٔب ك   -َرح: ق رم مايع  دار ا ي  ديوان كثير عزة: .َُِ
 -  ا ك  ِ ال  ريِ   ي اَُت ي  : د. دركي  ا عي م  ط ر,ديوان كعب بن زىي .َُّ

 ـ.ََِٖ - ػُِْٗب ك   
 ب ك . -دار  ادر ديوان لبيد بن ربيعة العامري, .َُْ
  ػ.ُِْٖب ك   -  دار  ادرُ  َت ي : ح ي  ال ري    طديوان المخبل السعدي .َُٓ
ل كر ال ْر    دار اُالبن م اء ال رطك  َت ي : َعق  ىيع  ط الرد على النحاة, .َُٔ

 ـ.ُْٕٗ
للمال    َت ي : د. أمح  ُم  ا راط   رصف المباني في شرح حروف المعاني: .َُٕ

 م  ععا  جمم  الل ِ ال ربيِ ب مش .
 -  دار ال كرّ   ازف ا  ارؾ  طالرماني النحوي في ضوء شرحو لكتاب سيبويو .َُٖ
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 ـ.ُٓٗٗدمش  
  دار ُ: َعق  ىيع  طألمح  بن معسَ ال   ادم  َت ي  السبعة في القراءات, .َُٗ

 ق.ََُْم ر   –ا  ارؼ 
 -  دار ال لعِالبن     َت ي : د. ء ن  ب اكم  ط سر صناعة اإلعراب: .َُُ

 ـ.ُّٗٗ - ُُّْدمش   
 ـ.ُٕٓٗ-قُّٕٔب ك   -ألْ ال  ء ا  رم  دار  ادر سقط الزند, .ُُُ
 -اَت ي : ُم  ُي  ال ين ع   ا مي   ا ك  ِ ال  ريِ   ي  سنن أبي داود, .ُُِ

 ب ك .
-عل  ُم  م عض  دار ا  ر ِ -َت ي : عادؿ أمح  ع   ا ع عد سنن الدراقطني, .ُُّ

 ـ.ََُِ -قُِِْب ك   
  مك   ا   ععا  َِت ي : ع   ال  اح أبع   ة  ط سنن النسائي الصغرى, .ُُْ

 ـ. ُٖٔٗ -قَُْٔءل    -ا س ميِ
    بهَراؼ: لشمق ال ين الذ ك  َت ي : جممععِ من ا سير أعالم النبالء, .ُُٓ

 ـ.ُٖٓٗ - ػَُْٓب ك    -  م س ِ الرسالَِّ ي  األرحاؤكط  ط
  جيِ ا  يِ   م  ععا   ام ِ  الشاىد وأصول الّنحو في كتاب سيبويو, .ُُٔ

 ـ .ُْٕٗالكعي   
البن ال ماد ا ب ل   ا ك   ال اارم لل  اعِ  شذرات الذىب في أخبار من ذىب: .ُُٕ

 ب ك . -كالبشر
البن ع ي   كم   )مب ِ ا لي  ب   ي  َرح  على ألفية ابن مالك:شرح ابن عقيل  .ُُٖ

 - ََُْال ا رة   -  دار الرتاثَِا مي   ط ابن ع ي ( : ُي  ال ين ع  
 ـ.َُٖٗ

ال  ار  راج  مك  ِ دار  ألْ س ي  ال كرم  َت ي : ع   شرح أشعار الهذليين: .ُُٗ
 ال ا رة. -ا  ر ِ كم   ِ ا   

 ظر: ءاَيِ ال  اف.يب – شرح األشموني .َُِ
ا مي  ال ي  ُم  ع   ا مي   دار  البن الباأع  َت ي : ع   شرح ألفية ابن مالك: .ُُِ

 ب ك . -ا ي 
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الرمحن ال ي  كد. ُم  ب كم ا   عف   البن مالَ  َت ي : د. ع   شرح التسهيل: .ُِِ
 ـ.َُٗٗ - َُُْ   ار لل  اعِ  ُط
ألْ ا  ن ابن َركؼ  َت ي : د. سلعل ُم  عر    ام ِ  شرح جمل الزجاجي, .ُِّ

 ق.ُُْٗأـ ال رل  
 بع  باح. اء  أ البن ع  عر  َت ي : د.شرح جمل الزجاجي )الشرح الكبير(:  .ُِْ
البن بابشاذ  َت ي : د. ء   عل  ل  ِ ال   م   ام ِ ب  اد   شرح الجمل, .ُِٓ

 ـ.ََِّ- ػُِْْ
  دار ُلل اكم   َت ي : د. ُم  ال ي  ا برا يع  ط شرح الحدود النحوية: .ُِٔ

 ـ.ُٔٗٗ - ُُْٕب ك    -الب ا ق
  دار الك   ُألْ عل  ا رزكق   َت ي :  ري  الشيط  ط شرح ديوان الحماسة, .ُِٕ

 ـ.ََِّ - ػُِْْب ك    -ال لميِ
إمي   البن  شاـ األح ارم  َت ي : د. شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب: .ُِٖ

 ـ.ُٔٗٗ- ُُْٕب ك    -  دار الك   ال لميُِب ي  ي  ع   ط
 يبظر: ءاَيِ ال  اف. شرح الشواىد للعيني, .ُِٗ
لل يعط   ب   ي ا  كت لي ا : ُم  ُمعد ابن ال  ميذ  شرح شواىد المغني: .َُّ

 ب ك . -   كقع علَ ط   : أمح  أا ر كع اف  دار مك  ِ ا ياةالرتكزم الشب ي 
الرمحن ال كرم   البن مالَ  َت ي : ع حاف ع   شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ: .ُُّ

 ـ.ُٕٕٗ - ُّٕٗب  اد   -م   ِ ال ا 
البن  شاـ األح ارم  َت ي : ُم  ُي  ال ين ع    شرح قطر الندى وبل الصدى, .ُِّ

 ـ.ُْٗٗ-قُُْْ ِ ال  ريِ     ا ك ُا مي   ط
  من ِء ن عمر  ط للرى   ت  ي  كتذيي : يعسعشرح كافية ابن الحاجب:  .ُّّ

 ـ.ُٔٗٗمبشعرا   ام ِ بب ازم  
  مركز ال  َّ ُا ب ع  ري م  ط البن مالَ  َت ي : ع   شرح الكافية الشافية: .ُّْ

  . َُِْدمش    -مكِ  دار ا أمعف -ال لم  كإءياء الرتاث ال لم 
عل  سي   -ألْ س ي  ال  ا   َت ي : أمح  ء ن مم   تاب سيبويو,شرح ك .ُّٓ

 ـ.ََِٖب ك    -  دار الك   ال لميُِعل   ط
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البن  شاـ األح ارم  َت ي :  ادم هنر   شرح اللمحة البدرية في علم العربية: .ُّٔ
 ـ.ََِٕعماف   -  دار اليازكرم ال لميُِط
- ػَُْْ  الكعي   ُ ا ز  ارس  ط البن بر اف ال ك م  َت ي : د. شرح اللمع, .ُّٕ

 ـ.ُْٖٗ
 - ػُِّْب ك    -  للزكز   دار إءياء الرتاث ال ْرشرح المعلقات السبع .ُّٖ

 ـ. ََِِ
 ال ا رة. -ب ك   مك  ِ ا  بك -البن ي ي   عا  الك   شرح المفصل: .ُّٗ
  ُألْ عل  الشلعب   َت ي : د. ترك  ال  يك  ط شرح المقدمة الجزولية الكبير: .َُْ

 ـ.ُّٗٗ - ُُّْالرياض   -مك  ِ الَر 
  الكعي   ُالكرمي  ط البن بابشاذ  َت ي : َاد ع   شرح المقدمة المحسبة: .ُُْ

 ـ.ُٕٕٗ-ُٕٔٗ
  دار الرتاث  ّلل ريرم  َت ي : د. أمح  ُم  قاسع  ط شرح ملحة اإلعراب: .ُِْ

 ـ.ُٕٗٗ - ُُْٕ
ار الرتاث ال ْر    دّالبن ق ي ِ  َت ي : أمح  ُم  َاكر  ط الشعر والشعراء: .ُّْ

 ـ.ُٕٕٗ
م  بن عي َ ال ل يل   َت ي : : د. الشريع  شفاء العليل في إيضاح التسهيل, .ُْْ

 ـ.ُٖٔٗمكِ ا كرمِ   -  دار ال ي ليِ ُع   ا عل  ال كايت  ط
البن  ارس  َت ي : ال ي  أمح    ر  م   ِ عي َ ال اْ  الصاحبي في فقو اللغة: .ُْٓ

ركاي  .ال ا رة -ا لك َك
ال  عر ع ار   للاع رم  َت ي : أمح  ع   الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(: .ُْٔ

 ـ.ُٕٗٗ - ُّٗٗب ك    -  دار ال لع للم ي ِط
ال اق      لع بن ا ااج البي ابعرم  َت ي  ُم    اد ع   صحيح اإلمام مسلم: .ُْٕ

اد با ملكِ ال ربيِ حشر كتعزي : ر اسِ إدارا  ال  عث ال لميِ كا   اء كال ععة كا َر
 ـ.َُٖٗ - ََُْال  عديِ  

 ـ.ُٖٗٗ - ُُْٗالرياض   -لل  ارم  بي  األ كار ال كليِ صحيح البخاري: .ُْٖ
البن بٍشكيعاؿ  َت ي : إبرا يع ا بيارم  دار الك ا   الصلة في تاريخ أئمة األندلس, .ُْٗ

 ـ.  ُٖٗٗ -قَُُْال ا رة   -ا  رم
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  دار األح لق لل  اعِ ُل ي  إبرا يع ُم   طالبن ع  عر  َت ي : ا ضرائر الشعر, .َُٓ
 ـ.َُٖٗكالبشر  

  ط   ُللزبي م  َت ي : ُم  أبع ال    إبرا يع  ط طبقات النحويين واللغويين: .ُُٓ
 ـ.ُْٓٗ - ُّّٕكحشر: ُم  سام  أم  ا ا  . 

  م   ِ ِالبن س ـ ا م    َرح ُمعد ُم  َاكر  ط طبقات فحول الشعراء: .ُِٓ
 ا رة  حشر  ام ِ ا ماـ ُم  بن س عد ا س ميِ بالرياض.ال  -ا   

ٌبِ ًدي ىٍل   طبقات المعتزلة, .ُّٓ ً ٍلزىر  دار مك  ِ  –ألمح  بن دىي ا رت َ  َت ي : سيعسى
 ـ.ُُٔٗ - ػ َُّٖب ك    -ا ياة

م  بن عل  ال اككدم  َت ي :  بِ من ال لماء بهَراؼ الباَر   طبقات المفسرين, .ُْٓ
 ب ك .   -  ال لميِدار الك 

ل    ال ا ر ا ر ا   َت ي : أحعر بن أْ بكر الشي   ال ا   ا    العوامل المئة,  .ُٓٓ
 ق.ػ َُّْ  ة   -  دار ا بماجُط
لل لي  بن أمح  ال را ي م  َت ي : د. مم م ا  زكم  كد. إبرا يع  العين: .ُٔٓ

 ـ.ُٖٖٗ - َُْٖب ك    -  مبشعرا  األعلمٌ  للم  ععا ُال امرا    ط
البن ا  از  َت ي : ءام  بن ُم  ال       الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية: .ُٕٓ

 الرمادم. -ب  اد-الباَر دار األح ار
البن م     َت ي : د. ُمعد ُم  ال باء   مك  ِ ا  اف   الفصول الخمسون: .ُٖٓ

ركاي.    عي َ ال اْ ا لك َك
 -  م س ِ الرسالُِ ي : د.  ا ز  ارس  طالبن ال  اف  َت الفصول في العربية: .ُٗٓ

 ـ.ُٖٖٗ - َُْٗأرب    -ب ك   دار األم 
  دار الك ا  ال ْر  ُللِ الك  َت ي : د.  ا ز ُم   ط فقو اللغة وسر العربية: .َُٔ

 ـ.ُّٗٗ - ُُّْ
رء : د. يعسع عل  ال عي   ط الفهرست: .ُُٔ   دار الك   ُالبن الب مي  ى    َك

 ـ.ُٔٗٗ - ُِْٔب ك    -ال لميِ
 ـ.ُٕٓٗ  م   ِ ا ام ِ ال عريِ   ِل  ي  األ  ا   ط في أصول الّنحو, .ُِٔ
  ُالرمحن ا رعشل   ط لل  كزآبادم  إع اد كت  مي: ُم  ع   القاموس المحيط: .ُّٔ

 ـ.ُٕٗٗ - ُُْٕب ك   -دار إءياء الرتاث ال ْر  كم س ِ ال اريط ال ْر
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َريع  -  ادم  َت ي : يق أبع ا يااءالبن إياز ال  قواعد المطارحة في النحو, .ُْٔ
 ـ.  َُُِ-قُِّْإرب    -عل  ا م   دار األم  للبشر كال عزي  -الباار

  مك  ِ دار ُا  ط البن ا ا    َت ي : د. طارؽ  ع ع   الكافية في النحو: .ُٓٔ
 ـ.ُٖٔٗ - َُْٕ  ة   -الع اء

 -ِ م ر للبشر كال   للم د  َت ي : ُم  أبع ال    إبرا يع  دار هن  الكامل: .ُٔٔ
 م ر. -ال االِ

  دار ُالبن األص   َت ي : أْ ال  اء ع   ا ال اى   ط الكامل في التاريخ, .ُٕٔ
 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕب ك    -الك   ال لميِ

ال ا رة  -  مك  ِ ا ا  ّال  ـ ُم   اركف  ط ل ي عي   َت ي : ع   الكتاب: .ُٖٔ
 ـ.ُٖٖٗ - َُْٖ

ال  ي   مك  ِ البم ِ  لٌ ماك   َت ي : د. ل    ع  ل كشاف اصطالحات الفنون: .ُٗٔ
 ـ.ُّٔٗ - ُِّٖا  ريِ  

للزُمشرم  َت ي :  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: .َُٕ
 ـ.ََِٗ -قَُّْب ك    -َلي  مأمعف  دار ا  ر ِ

   ا   َلي ِ  ع  ب   ي  : ُم كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .ُُٕ
 َرؼ ال ين يال  ا كر    بيلك  الكلي    مبشعرا  مك  ِ ا ِ .

لل ي رة اليم   َت ي : د.  ادم ع يِ م ر  ا ممعريِ  كشف المشكل في النحو: .ُِٕ
 ـ.ُْٖٗإءياء الرتاث ا س م    -ال راقيِ كزارة األكقاؼ كالش كف ال يبيِ

قابل  كأع ي لل     للك عم  الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(: .ُّٕ
م  ا  رم  ط  ِ  ب ك    -  م س ِ الرسالِِككى   مارس : د. ع حاف دركي  ُك

 ـ.ُٖٗٗ - ُُْٗ
لل ك م  َت ي :  ازم ُم ار طليما    اللباب في علل البناء واإلعراب: .ُْٕ

ب ك    -دمش   دار ال كر ا  ا ر -  دار ال كرُا ل  ح ماف  ط ع   كد.
 م  ععا  مركز   ِ ا ا   للِ ا ِ كالرتاث ب ْ.من  -ـُٓٗٗ - ُُْٔ

  ت  ي : أم  ُم   ( ُُٕالبن مبظعر )ُم  بن مكـر _   لسان العرب: .ُٕٓ
م  ال ادؽ ال  ي م  ط ع     دار إءياء الرتاث ال ْر كم س ِ ال اريط ِالع ا  ُك

 ـ.ُٕٗٗ -  ُُْٕب ك    -ال ْر 
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  ابن األح ارم  َت ي : س ي  األ  ا   ألْ ال كا لمع األدلة في أصول النحو, .ُٕٔ
 ـ .ُٕٓٗم   ِ ا ام ِ ال عريِ  

  م   ِ ُألْ ال    عِماف بن     َت ي : ءام  ا  من  ط اللمع في العربية, .ُٕٕ
 ـ. ُِٖٗب  اد   -ال ا 

 -  مك  ِ ا ا  ِللز اج  َت ي : د.   ل قرٌاعِ  ط ما ينصرف وما َّل ينصرف: .ُٖٕ
 ـ.ُْٗٗ - ُُْْال ا رة  

  ل يع ال ين اَلم م  َت ي : المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين .ُٕٗ
   مك  ِ ك  ِ. ِء ن ُمعد الشا     ط

 -  م س ِ الرسالِِألْ ع ي ة  َت ي : د. ُم    اد سزك   ط مجاز القرآن: .َُٖ
 ـ.ُُٖٗ - َُُْب ك   

ا  ارؼ   ر    دار ِال  ـ  اركف  ط لِ ل   َت ي : ع   مجالس ثعلب: .ُُٖ
 ـ.َُٔٗ

ا مي   م   ِ ال بِ  للمي ا   َت ي : ُم  ُي  ال ين ع   مجمع األمثال: .ُِٖ
 ام يِ.

البن     َت ي : عل   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: .ُّٖ
ال  اح إئاعي  َلك  اجمللق األعلَ  ا ليع الباار كد. ع   البا م حا ع  كد. ع  

  . ُّٖٔال ا رة   -كف ا س ميِ  بِ إءياء الرتاث ا س م للش  
 ال ا رة. -مك  ِ ا  بك مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع, .ُْٖ
 -البن سي ي  اع   ب   ي  : مك   ال   ي  ب ار إءياء الرتاث ال ْر المخصص: .ُٖٓ

 ـ.ُٔٗٗ - ُُْٕب ك   
 ـ. َُٗٗ ام ِ ب  اد    م   ِ ِ  جيِ ا  يِ   ط المدارس النحوية, .ُٖٔ
 ـ.ُِٕٗ - ُِّٗ  دمش   ُالبن ا شا   َت ي : عل  ءي ر  ط المرتجل: .ُٕٖ
لل ك عر مم م ا  زكم   م   ِ  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الّلغة والنحو, .ُٖٖ

 ـ.ُٓٓٗب  اد   -دار ا  ارؼ
م  لل يعط   َرح كت لي : ُم   اد ا ع  بَ  المزىر في علوم اللغة وأنواعها: .ُٖٗ ُك

 ال ا رة. -  دار الرتاثّأبع ال    إبرا يع  كعل  ُم  ال ااكم  ط
 -  دار ال لعُألْ عل  ال ارس   َت ي : ء ن  ب اكم  ط المسائل الحلبيات, .َُٗ



 الفهارس الفنية التعليل النحوي عند الرماني
 

  
 

ٜٛٓ 

 ـ. ُٕٖٗ -قَُْٕدمش    
ألْ عل  ال ارس   َت ي : د. عل   ابر  المسائل العسكريات في النحو العربي, .ُُٗ

 ـ.ُِٖٗ ِ ب  اد    م   ِ  امِا ب عرم  ط
ألْ عل  ال ارس   َت ي :   ح ال ين  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: .ُِٗ

 ب  اد. -ا ال بكاكم  م   ِ ال ا  ع  
البن ع ي   َت ي : د. ُم  كام  بركا   دار  المساعد على تسهيل الفوائد: .ُّٗ

 ـ.َُٖٗ - ََُْدمش    -ال كر
اف  َت ي : د. ُم  ب كم ا   عف  دار الِ ا ِ البن ال َر المستوفى في النحو, .ُْٗ

 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕال ا رة   -ال ربيِ
  ؿ ال ين ال يعط   َت ي : د. ح ماف ياس   المطالع السعيدة في شرح الفريدة: .ُٓٗ

 ـ.ُٕٕٗب  اد   -ء    دار الرسالِ لل  اعِ
 -ار الشركؽ  دِال  اح إئاعي  َلك  ط للرما   َت ي : د. ع   معاني الحروف: .ُٔٗ

 ـ.ُُٖٗ - َُُْ  ة  
  عا  ُا لي  ع  ي َلك  ط للز اج  َت ي : د. ع   معاني القرآن للزجاج وإعرابو: .ُٕٗ

 ـ.ُٖٖٗ - َُْٖب ك   -الك  
ال ا رة   -  م   ِ ا   ُلألَ    َت ي : د.   ل ُم  قرٌاعِ  ط معاني القرآن: .ُٖٗ

 ـ.َُٗٗ - ُُُْحشر مك  ِ ا ا    
  عا  ّأمح  يعسع  ايت  ط -لل راء  َت ي : ُم  عل  الباار :معاني القرآن .ُٗٗ

 ـ.ُّٖٗ -قَُّْب ك    -الك  
لشما  ال ين ياقع  بن ع   ا ا معم  َت ي : إء اف ع اس   معجم األدباء, .ََِ

 ـ  ُّٗٗ - ػ  ُُْْب ك    -  دار ال ر  ا س م  ُط
  دار الك   ُ زيز ا ب م  طال لياقع  ا معم  َت ي :  ري  ع   معجم البلدان: .َُِ

 ـ.َُٗٗ - َُُْب ك    -ال لميِ
-قُِْٕال ا رة   -لي ىي مراد  دار ا  يَّ معجم تراجم الشعراء الكبير, .َِِ

 ـ.ََِٔ
 -ب ك   كدار إءياء الرتاث ال ْر -عمر رىا ك الِ  مك  ِ ا  بك معجم المؤلفين: .َِّ

 ب ك .
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  مك  ِ ِال  ـ ُم   اركف  ط البن  ارس  َت ي : ع   معجم مقاييس اللغة: .َِْ
 ـ.َُٕٗ - َُّٗكم   ِ م   َ ال اْ ا لك كأكالدي   ر  

 -ألْ ءام  ال زا   َت ي : سليماف دحيا  دار ا  ارؼ معيار العلم في فن المنطق, .َِٓ
 ـ.ُُٔٗم ر  

البن  شاـ األح ارم  َت ي : د. مازف ا  ارؾ  مغني اللبيب عن كتب األعاريب: .َِٔ
م  عل    - ُُِْب ك    -  دار ال كرُمح  ا  را   : س ي  األ  ا   طُك

 ـ.ُِٗٗ
ع   ال  ـ  -للم    ال ك  َت ي : أمح  ُم  َاكر أبع األَ اؿ المفضليات, .َِٕ

 ال ا رة.  -  دار ا  ارؼُٔم   اركف  ط
للشاطك   المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(: .َِٖ

 ـ.ُٔٗٗ - ُُْٕمكِ ا كرمِ   -. عياد الِ يت  مك  ِ دار الرتاثَت ي : د
لل ي   ِبام  َزاحِ األد   المقاصد النحوية في شرح شواىد شروح األلفية: .َِٗ

 ـ.ُِٗٗ  ا    ِ األم يِ ب عالؽ  ُلل   ادم  ط
للار ا   َت ي : د. كاأع  ر ا ر اف  مبشعرا   المقتصد في شرح اإليضاح: .َُِ

 ـ.ُِٖٗا ممعريِ ال راقيِ   -ا ِ كا ع ـكزارة الِ 
   بِ إءياء الرتاث ّا ال  ع يمِ  ط للم د  َت ي : ُم  ع   المقتضب: .ُُِ

 ـ. ُْٗٗ -قُُْٓال ا رة   -ا س م 
الع ا  ُم   م   ِ  للازك   َت ي : د. َ  اف ع   المقدمة الجزولية في النحو: .ُِِ

 أـ ال رل.
ا ا  عرم  ال   ِ  ال  ار ا عارم كع   أمح  ع  البن ع  عر  َت ي :  المقرب: .ُِّ

 ـ.ُِٕٗ - ُِّٗاألك  
البن     َت ي : إبرا يع م   َ  المنصف شرح لكتاب التصريف للمازني: .ُِْ

- ُّّٕإدارة إءياء الرتاث ال  مي   -  كزارة ا  ارؼ ال معميِ ُا أم   ط كع  
 ـ.ُْٓٗ

  َُت ي : سي     زر  ط مالك, منهج السالك في الكالم على ألفية ابن .ُِٓ
 ـ.ُْٕٗا م يِ الشرقيِ األمريكيِ 

ألمح  بن دىي ا رت َ  ت  ي : تعما  المنية واألمل في شرح كتاب الملل والنحل, .ُِٔ
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 ق.  ُُّٔءي ر أباد    –آرحل   دا رة ا  ارؼ
ر ي   -ئي  د يع  -ل ري      موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب, .ُِٕ

 ـ.ُٔٗٗب ك    -  مك  ِ ل باف حاَركفُ  ار  مام   ط -ال اع 
لشمق ال ين الذ ك  َت ي : عل  ُم  ال ااكم   ميزان اَّلعتدال في نقد الرجال, .ُِٖ

 ـ.  ُّٔٗ - ػُِّٖب ك    -  دار ا  ر ِ لل  اعِ كالبشرُط
عل  م عض  دار  -لل ميل   َت ي : عادؿ ع   ا ع عد نتائج الفكر في النحو: .ُِٗ

 ـ.ُِٗٗ -قُُِْب ك    –ال لميِ  الك  
 -  دار ال كرّ ازف ا  ارؾ  ط النحو العربي: العلة النحوية نشأتها وتطورىا, .َِِ

 ـ. ُُٖٗب ك   
ألْ ال كا  ابن األح ارم  َت ي : ُم  أبع ال     نزىة األلباء في طبقات األدباء: .ُِِ

 ال ا رة. -ال اَّالِ  -إبرا يع  دار هن ِ م ر
البن ا زرم  ت  ي : عل  ُم  ال  َّاع  دار الك    قراءات العشر:النشر في ال .ِِِ

 ال معميِ.
  دار ُء ن ا لط  ط نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين, .ِِّ

 ـ.َََِعماف   -الشركؽ للبشر كال عزي 
ا ن سل اف   لألعلع الشب مرم  َت ي : ز   ع   النكت في تفسير كتاب سيبويو: .ِِْ

 ـ.ُٕٖٗ - َُْٕالكعي    -  مبشعرا  م م  ا   عطا  ال ربيُِط
 ب ك . -لل ل شب م  دار الك   ال لميِ نهاية األرب في معرفة أنساب العرب: .ِِٓ
مشق    ؿ ال ين ال يعط   َت ي : أمح ىمع الهوامع في شرح جمع الجوامع:  .ِِٔ

 ـ.ُٖٗٗ - ُُْٖب ك    -  دار الك   ال لميُِال ين  ط
ألْ ا  ن العاء م  َت ي : د. ع يع ُم  ع   الرمحن   في األمثال,الوسيط  .ِِٕ

 ـ.ُٕٓٗ -قُّٓٗالكعي      -م س ِ دار الك   الِ ا يِ
ترك  م   َ   -ل  ح ال ين ال   م  َت ي : أمح  األرحاؤكط الوافي بالوفيات, .ِِٖ

 ـ. َََِ - ػَُِْب ك    -دار إءياء الرتاث
  ألْ ال  اس أمح  بن ُم  بن َلكاف  َت ي : زمانوفيات األعيان وأنباء أبناء ال .ِِٗ

 ـ.  ُْٗٗب ك    -  دار  ادرُإء اف ع اس  ط
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 ا: الرسائل العلمية:ثانيً 
: ل ل  بن عي َ الرما   اجملل  األكؿ من أكؿ الك ا  إ  هنايِ شرح كتاب سيبويو .َِّ

ي : ُم  إبرا يع )با  ا   ر ا ِ  امعؿ علَ ال    ا رتكؾ إأماري(  دراسِ كَت 
 ق.ُُْٓ -قَُُْْي ِ  رسالِ دك عراي  بكليِ الل ِ ال ربيِ  ام ِ أـ ال رل ل اـ 

: ل ل  بن عي َ الرما   من )با  ل يَ كأَعاَا( إ  هنايِ )با  شرح كتاب سيبويو .ُِّ
يع   ىركرة الش ر(  دراسِ كَت ي : ا  عٌ  بن رم اف ال ًَّم م  رسالِ دك عراي   الرَت

 ق.َُِْليِ الل ِ ال ربيِ  ام ِ األز ر ل اـ بك
: ل ل  بن عي َ الرما   من )با  الب بِ( إ  هنايِ )با  شرح كتاب سيبويو  .ِِّ

األ  اؿ   ال  ع(  دراسِ كَت ي : سيع بن ع   الرمحن ال ري    رسالِ دك عراي  
 ق.ُُْٖبكليِ الل ِ ال ربيِ  ام ِ ا ماـ ُم  بن س عد ا س ميِ ل اـ 

ل ل  بن عي َ الرما   من )با  ا ركؼ الت ت َ  علَ  شرح كتاب سيبويو: .ِّّ
ال    دكف االسع( إ  هنايِ )با  ا كايِ(  دراسِ كَت ي : إبرا يع بن معسَ ا عسَ  
رسالِ دك عراي  بكليِ الل ِ ال ربيِ  ام ِ ا ماـ ُم  بن س عد ا س ميِ ل اـ 

 ق.َُِْ
بن عي َ الرما   من )من با  ألع الع     األئاء إ   ل ل  شرح كتاب سيبويو: .ِّْ

هنايِ الشرح(  دراسِ كَت ي :  احل بن ع   ال زيز ال    الل يع رسالِ دك عراي  بكليِ 
 ق.ُِْٕ -قُِْٔالل ِ ال ربيِ  ام ِ ا ماـ ُم  بن س عد ا س ميِ ل اـ 

 : البحوث المنشورة:اثالثً 
ب     لل ك عر: قاسع ُم   احل   َّ مبشعر   اجمللِ أا رة ا م  علَ ا عار ا  .ِّٓ

حي اف  - ػ ُِْٖ(  ربي  األكؿ ِ(  ال  د )ّاألردحيِ   الل ِ ال ربيِ كآداِبا  اجملل  )
 ـ.ََِٕ

ال ٌلِ الب عيِ ب  البظريِ كال   ي   لل ك عرة هناد  لي  ء ن   َّ مبشعر   جملِ  .ِّٔ
 ـ.ُٖٔٗآدا  ا   ب ريِ  ال  د الراب  عشر  
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة الموضوع
 ٖ المقدمة:

 ٗ أُهيِ ا عىعع
 ٗ ا عىعع أس ا  اَ يار

 ٗ ال راسا  ال اب ِ
 ٙ َ ِ ال  َّ

 ٗٔ ال راسِ راءا  إ
 ٙٔ التمهيد: الرماني والعلة النحوية

كك اب :  ا   َّ األكؿ : عل  بن عي َ الرما  ءيات  كآصاري كمكاح   ال لميِ
 ٚٔ َرح ك ا  سي عي  بهجياز.

 ٘ٗ ا   َّ الِا : حشأة ال ل  الب عيِ كت عر ا_ حظرة تارييِ_ بهجياز.
 ٔٙ الباب األول: العلل النحوية في األسماء

 ٕٙ الفصل األول: العلل النحوية في األسماء المعربة
 ٖٙ ا   َّ األكؿ: ال ل  الب عيِ   ا ر ععا 

 ٗٙ ا  .ا    أ أك علِ ال ام    ر    ا  ل  األكؿ:
 ٓٚ ا  ل  الِا : علِ الر   علَ ا  يِ   )زي ه َل يَ(.
 ٖٚ ا  ل  الِالَّ: علِ عم  )إف( كأَعاَا الر     ا  .

 ٚٚ ا  ل  الراب : علِ ر   ال اع  كحا   ال اع .
 ٗٛ .)لكنَّ()أٌف( ك ا  ل  ا امق: علِ ر   ا   عؼ علَ ُ  اسع )إفَّ( ك

 ٜٗ ا  ل  ال ادس: علِ ام باع ال  ع علَ ا عى    )إفَّ( ق   جم ء ا  .
 ٜٜ المبحث الثاني: العلل النحوية في المنصوبات

 ٜٜ ا  ل  األكؿ: علِ مح  الب   علَ ا ر      ا  حَّ ال ا .
 ٙٓٔ ا  ل  الِا : علِ عم  )إفَّ( كأَعاَا الب     االسع.  

 ٛٓٔ ا  ل  الِالَّ: علِ عم  ال      ا   عؿ م  . 
 ٘ٔٔ ا  ل  الراب : علِ عم  ال      ا   عؿ أل ل . 
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 الصفحة الموضوع
 ٕٓٔ ا  ل  ا امق: علِ ك ع  اَتاد عام  ا اؿ ك اء ما. 

ا  ل  ال ادس: علِ  عاز ال ياس علَ ا  ادر ا بكرة العاق ِ أءعاالن إذا تبعع 
 ٕٚٔ ِبا ال   .

 ٜٖٔ   ل  ال اب : علِ  عاز الب   علَ ا اؿ   ا  رَّؼ ا
 ٜٖٔ ا  ألِ األك : علِ  عاز الب   علَ ا اؿ   ا  رؼ بػػػ)أؿ(.

 ٔ٘ٔ ا  ألِ الِاحيِ: علِ  عاز الب   علَ ا اؿ   ا  رؼ با ىا ِ.
 ا  ل  الِامن: علِ اَ يار الب   علَ ال مييز   ال ي : 

 ٔٙٔ ك ن ك  كرناء  ذ ر ك  ا عا ر  ممن م  ال رل   مش  

 ٚٙٔ ا  ل  ال اس : علِ ك ع  الب   علَ الظر يِ   ) ذا سعاءىؾ(.
 ٜٚٔ المبحث الثالث: العلل النحوية في المجرورات

 ٓٛٔ ا  ل  األكؿ: علِ مب  ال    ب  ا   اي   ب   الظرؼ.
 ٜٗٔ ا  ل  الِا : علِ ام باع )ا  ن ك  و(.

 ٕٓٓ م باع ا ر علَ ال  ليِ   )أحا ابني ال ارًؾ ال كرمن بشرو(.ا  ل  الِالَّ: علِ ا
ا  ل  الراب : علِ تر ي  ا ر   الكاؼ   ) ع ال اربعؾ(  ك)ُها 

 ٕٚٓ ال ارباؾ(.

 ٕ٘ٔ )إياؾ ح ً َ(.  ر )ح  َ( با ىا ِ   ا  ل  ا امق: علِ ام باع
.)  ٕٕٚ ا  ل  ال ادس: علِ  عاز ا ر   ) ذا   ري ى   َر و

 ٖٕٚ ل اب : علِ ام باع ت  ير ا ر   ال م    )لعالؾ  كلعالم(.ا  ل  ا
 ٕٔ٘ ا  ل  الِامن: علِ ام باع ال  ع علَ ال م  اجملركر إال بهعادة ا ار. 

 ٕ٘ٙ الفصل الثاني: العلل النحوية في األسماء المبنية
 ٕ٘ٙ ا َارة اءا   َّ األكؿ: علِ بباء ائ

 ٕٓٚ علِ بباء )أمِّ( ا ع علِ.ا   َّ الِا : 
 ٕٗٛ األمر    أئاء ما كاف علَ كزف )ً  اؿ( من ا   َّ الِالَّ: علِ بباء 

 ٜٕٛ ا   َّ الراب : علِ بباء )أمًق( .
 ٖٗٓ ا   َّ ا امق: علِ بباء )ق  ي( ك)ب  ي(.

 ٖٔٔ ا   َّ ال ادس: علِ بباء ا رك ا .
 ٕٖٓ ا   َّ ال اب : علِ بباء ا بادل ا  رد ا  ر ِ.
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 الصفحة الموضوع
 ٕٖٚ الِامن: علِ بباء )يا ابنى أيَـّ( ك)يا ابن ععَّ(. ا   َّ

 ٖٖٔ ا   َّ ال اس : علِ بباء اسع )ال( البا يِ للابق  إذا كاف م ردنا حكرة.
 ٜٖٖ الفصل الثالث: العلل النحوية في التعريف والتنكير

 ٖٓٗ ا   َّ األكؿ: علِ اع  ار أئاء األ باس م ر ِ. 
 ٖٛٗ ء اسع )كاف( حكرة  َك  ا م ر ِ.ا   َّ الِا : علِ جم 

 ٜٖ٘ ا   َّ الِالَّ: علِ ت ريع )بيكرة( ك)  كة(. 
 ٖٛٙ ا   َّ الراب : علِ ام باع ح اء ما  ي  )أؿ(.
 ٖٛٚ . ا   َّ ا امق: علِ ام باع تعكي  البكرة

 ٜٖٓ ا   َّ ال ادس: علِ ك ع  ت ريع )ال  َِّ(    )ال أ  ل  ال  َِّ(.  
 ٕٜٖ ا   َّ ال اب : علِ تبك  )ما( ال  ا يِ.

 ٓٓٗ ا   َّ الِامن: علِ ت ريع كتبك  ال م  ال ا   ال ا   إ  حكرة. 
 ٙٓٗ الفصل الرابع: العلل النحوية في التثنية والجمع

 ٚٓٗ ا   َّ األكؿ: علِ ا عرا  با ركؼ   ا ِ  ك   ا ذكر ال ا .
 ٛٔٗ     األلع ع مِ للر   دكف الب     ا ِ .  ا   َّ الِا : علِ

 ٕٕٗ ا   َّ الِالَّ: علِ زيادة البعف   ا ِ  ك   ا ذكر ال ا . 
ا   َّ الراب : علِ ال ِبيِ   )ل يَ  كس  يَ  كءباحيَ(  كام باع ا م  

 ٜٕٗ  يما.

 ِ  ك   ا   َّ ا امق: علِ  عاز إ راء ا كايِ علَ ك عي ا عرا    ا
 ٖ٘ٗ ا ذكر ال ا .

 ٓٗٗ الباب الثاني: العلل النحوية في األفعال
 ٔٗٗ ال    األكؿ: ال ل  الب عيِ   ا    من األ  اؿ
 ٕٗٗ ا   َّ األكؿ: علِ اَ  اؽ ال    من ا   ر.

 ٜٗٗ .ؿا  ألأ  ن ل باء     الا   َّ الِا : علِ 
 ٜ٘ٗ اى  علَ ا ركِ.ا   َّ الِالَّ: علِ بباء ال    ا 

 ٖٙٗ ا   َّ الراب : علِ بباء ا  ارع ا     ببع  الب عة كال عكي .
.)  ٗٚٗ ا   َّ ا امق: علِ   ليِ )حًٍ عى  كبًٍ قى

 ٕٛٗ الفصل الثاني: العلل النحوية في المعرب من األفعال
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ٜٛٚ 

 الصفحة الموضوع
 ٖٛٗ ا   َّ األكؿ: علِ ام باع ا رن   األ  اؿ.

 ٜٓٗ لِ ام باع عم  ععام  األئاء   األ  اؿ. ا   َّ الِا : ع
 ٖٜٗ ا اىر. لزمناا   َّ الِالَّ: علِ داللِ ال    ا  ارع علَ 

 ٔٓ٘ ا   َّ الراب : علِ ا عرا  با ركؼ   األ  اؿ.
 ٚٓ٘ ا   َّ ا امق: علِ إعماؿ ععام  ا ـز   األ  اؿ.

 ٗٔ٘ عام  ا ـز    عا  ال ل .ا   َّ ال ادس: علِ اع  ار الشرط ا   ر  ع 
 ٜٔ٘ ا   َّ ال اب : علِ ام باع ا ـز    عا  الب  .

.  ٕٕ٘ ا   َّ الِامن: علِ إعرا  ا     اَلَر با ذؼ   ا ـز
 ٕٛ٘ الفصل الثالث: العلل النحوية في التعدية واللزوم

 ٜٕ٘ ا   َّ األكؿ: علِ ت  يِ ال    كلزكم .
 عاز االق  ار علَ ا   عؿ األكؿ   ال    ا    م إ   ا   َّ الِا : علِ

 ٖ٘٘ ص صِ. 

.) ـى( كال   يِ  : )دَل ي ال ي ى  ٕٗ٘ ا   َّ الِالَّ: علِ اللزـك  : )ذ   ي الشا
 ٓ٘٘ ا   َّ الراب : علِ ت  يِ ال    إ  ص صِ م اعي . 

ام باع عم  اسع ا   َّ ا امق: علِ قعة عم  ا   ر م رَّ نا أك ماىينا  ك 
 ٘٘٘ ال اع  م رَّ نا أك ماىينا.

 ٖٙ٘ ا   َّ ال ادس: علِ كعف ال    م  األداة حا  نا للم  ِ .
 ٖٚ٘ الباب الثالث: العلل النحوية في الحروف

 ٗٚ٘  العلل النحوية في األحكام المتعلقة بالحروف :فصل
 ٘ٚ٘ في بناء الحروف. لتعليل النحوياا   َّ األكؿ: 

(.الِا : ا   َّ   ٛٚ٘ علِ ءر يِ )ري َّ
: علِ ام باع عم  )إٍف( ا    ِ  كك ع  عم  )أٍف( ا    ِ   لَّا   َّ الِا
 ٙٛ٘ األئاء.

 ٜٗ٘ : علِ ام باع ال  ع بػػػػػػ )لكٍن(   ا جيا .لراب اا   َّ 
 ٜٛ٘ .كال لِ   ذلَ )لن(  ي ِء:  امقاا   َّ 
)ما( عم  )ليق( عب  ا اازي   كإُها ا عب  : علِ إعماؿ  ادسا   َّ ال
 ٖٓٙ ال ميمي .
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 الصفحة الموضوع
(   ا   َا ِ. با   َّ ال ا  ٜٓٙ : علِ إعماؿ )ال ى
 ٙٔٙ : علِ اع  ار )أم( لب اء ا  عسي.ِامنا   َّ ال

 ٕٔٙ الباب الرابع: العلل النحوية في المركبات
 ٕٕٙ الفصل األول: العلل النحوية في التقديم والتأخير

 ٖٕٙ ا   َّ األكؿ: علِ إعرا  )قا عه زي ه( ك)َتيم ٌّ أحا( علَ ال   مي كال أَ .
ا   َّ الِا : علِ  عاز ت  مي َ  )كاف( عليما كعلَ ائما  كام باع ت  مي 

 ٕٚٙ َ  )ليق(   عليما. 

 ٖٙٙ ا   َّ الِالَّ: علِ ام باع ت  ـ َ  )إفَّ( عليما أك علَ ائما.  
 ٜٖٙ لراب : علِ  عاز ا ل اء   ال أَ  كال عسي   )أنَّ( كأَعاَا. ا   َّ ا

 ٙٗٙ ا   َّ ا امق: علِ ام باع ت  مي م معؿ ا   ر علي . 
 ٔ٘ٙ ا   َّ ال ادس: علِ ام باع ت  مي م معؿ اسع ال    علي .

ا   َّ ال اب : علِ  عاز ت  مي ا اؿ علَ  اء ما  كام باع ت  مي ال  ِ 
 ٙ٘ٙ ا ع عؼ.  علَ

 ٖٙٙ ا   َّ الِامن: علِ ام باع ت  ـ ا اؿ علَ عاملما الظرؼ أك ا ار كاجملركر.
 ٜٙٙ ا   َّ ال اس : علِ ام باع ت  مي ال مييز علَ عامل .

 ٔٛٙ ا   َّ ال اَر: علِ ام باع ت  ـ ا   ِ    أكؿ الك ـ. 
 ٚٛٙ علَ ال   .   ا   َّ ا ادم عشر: علِ ام باع ت  ـ ال اع 

 ٖٜٙ ا   َّ الِا  عشر: علِ اع  ار ا عا  للم   ـ من الشرط أك ال  ع.
 ٜٛٙ الفصل الثاني: العلل النحوية في الحذف

ا   َّ األكؿ: علِ ام باع دَعؿ ال اء   َ  اسع ال اع  إذا كاف  لِ )أؿ( 
 ٜٜٙ إال علَ ت  ير ءذؼ ا  . 

ر ءذؼ ا     با  )إفَّ( علَ الظرؼ أك ا ار ا   َّ الِا : علِ اق  ا
 ٙٓٚ كاجملركر. 

 ٕٔٚ ب   )لعال(. أك ءذ   ا   كرذ ا   َّ الِالَّ: علِ 
 ٕٓٚ ا   َّ الراب : علِ ت  ير اذكؼ   عام  ا بادل. 

ا   َّ ا امق: علِ  عاز ءذؼ ءرؼ الب اء من ال ىلىع  كام باع  من البكرة  
 ٕٙٚ كاسع ا َارة. 
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 الصفحة الموضوع
 ٕٖٚ   َّ ال ادس: علِ ت  ير ا ذؼ كال  عيض   )اللمعَّ(.ا 

 ٖٛٚ ا   َّ ال اب : علِ ع ـ  عاز ءذؼ ا   عع كإب اء ال اب .
 ٔٗٚ ا   َّ الِامن: علِ ال   ير علَ ءذؼ ال اء   )إٍف أتي   آتيَ(.
 ٚٗٚ ا   َّ ال اس : علِ ك ع  ءذؼ     ال  ع إذا ذيكر ا   ع ب .

 ٓ٘ٚ ثالث: العلل النحوية في اإلضمارالفصل ال
 ٔ٘ٚ (. ؟  )أأح ى ع  يا كلم   ل   يراا   َّ األكؿ: علِ ع ـ 

ا أَاي ت رب   ٜ٘ٚ (.؟ا   َّ الِا : علِ  عاز الب   كا ىمار   )أزي ن
 ٗٙٚ ا   َّ الِالَّ: علِ ك ع  إىمار ال    ك عازي   ال  ذير.

 ٓٚٚ ال ام   يما  رل جمرل ا   ر   ال عاء. ا   َّ الراب : علِ ك ع  إىمار
 ا   َّ ا امق: علِ تر ي  الر   علَ ا ىمار   ال ي :

 ٖٚٚ   عي ال  اًؿ كأء ـي ال  ا  ً بأس بال ـع من طعؿ كمن عظع   ال 

ا   َّ ال ادس: علِ ام باع ا م  ب  ال اع  الظا ر كال مييز   )حًٍ عى 
.)  ٙٚٚ كبًٍ قى

  ا  ارع )أٍف( ا  مرة ب   الـ ا ر ا   َّ ال اب : علِ اع  ار البا   لل  
 ٕٛٚ .(ء )ك

 ٛٛٚ الباب الخامس: منهج الرماني في التعليل النحوي
 ٜٛٚ ال    األكؿ: َ ا   ال  لي  الب عم عب  الرما . 

 ٖٓٛ ال    الِا : أحعاع ال ل  الب عيِ عب  الرما .
 ٕٓٛ ال    الِالَّ: ال أصر كال أص 

 ٕٔٛ أصر الرما   ن س   األكؿ: تا   َّ 
 ٖٚٛ الِا : تأص ي   من ب  يا   َّ 

 ٔٗٛ  مبم  الرما    ت ليل  الب عمال    الراب : ت عمي
 ٕٗٛ ا   َّ األكؿ:  يزا  مبما 
 ٗٗٛ ا   َّ الِا : ا آَذ علي 

 ٚٗٛ الخاتمة
 ٓ٘ٛ الفهارس الفنية:
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ٜٓٓ 

 الصفحة الموضوع
 ُٖٓ  مرس اَليا  ال رآحيِ.

 ٖٗٓ  مرس األءاديَّ.
 ُٖٔ  مرس الش ر.

 َٕٖ  مرس األع ـ .
 ٕٖٓ  مرس األماكن.

 ٕٖٔ ص   ا  ادر كا را  .
 ْٖٗ  مرس ا عىععا .

 

 


