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  التعليل بالقياس في كتاب أسرار العربية لألنباري

  

  ***نهاد الموسى و ** عفاف محمد المقابلة

  ملخص

الغرض الـذي يترمـاه هـذا البحـث هـو رصـد ظـاهرة مشـتهرة تشـيع فـي كتـاب أسـرار العربيـة لألنبـاري،               
ملمسـتوى التركيبـي فـي    في كتاب أسـرار العربيـة جملـة فاقعـة مـن التعلـيالت فـي ا        لة على التعليل بالقياسؤص

ن هذا الكتاب يمثل الجانـب العلمـي التطبيقـي فـي التعليـل؛      إ .لأو حكم إال ويعّل ال تكاد مسألة تمرإذ اللغة، 
مكثرا من التساؤالت التـي قـد تـدور علـى ألسـنة المتعلمـين ثـم يجيـب         . لذلك نجده مليئًا بالتعليالت المتتالية

  .إليه بشاهد من الشعر أو النثرعنها ليوضح الفكرة ويعلل صحة ما ذهب 

ر البحـــث علـــى تعريـــف لمفهــوم التعليـــل فـــي اللغـــة واالصــطالح، وبيـــان المقصـــود بالقيـــاس لغـــًة     وتــوفّ 
ــواع       ــة أن ــى ثالث ــيالت إل ــافع تصــنيف التعل ــن الن ــي،   : واصــطالحا وارتــأى البحــث أن م التعليــل بالقيــاس التمثيل

  .مسترفدا لها جملة من الشواهد التي تؤطرها. قترانيوالتعليل بالقياس األولوي، والتعليل بالقياس اال

  .وبآخره استفرغ البحث جملة من النتائج التي استظهرها، ونهض لها

  :المقدمة

النحو العربي، نشـأ مساندًا للقاعدة النحوية، يقدم لها التفسير  في نظريةيعد التعليل أصًال 
العلة النحوية موضوع قديم متجدد شغل  وموضوع. نحوية األول، فكل قاعدة ال بد لها من عّلة

والتعليل اللغوي يهتم أساسًا بالحالة اإلعرابية ألواخر الكلمات، إلى جانب . العلماء قديما وحديًثا
 استبدال حرف بآخر، أو تغيير صيغة كثير من الظواهر اللغوية كحذف بعض حروف الكلمة، أو

  .الكلمة، وغير ذلك من الظواهر

رار العربية يعد كتابًا جامعًا لمباحث النحو والصرف العربيين، ويتميز هذا وبما أن كتاب أس
الكتاب بأنه من الكتب النادرة التي تعالج موضوع العلة النحوية والتعليل معالجة تطبيقية ويقدم 

ة، للمتعلم عرضًا شامًال ومبسطًا لقواعد اللغة العربية إذ نجد هذا الكتاب مليئًا بالتعليالت المتتابع

                                                        
   2016جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  قدم هذا البحث استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة والنحو* 
  .، جامعة اليرموك، إربد، األردنوآدابها لعربيةقسم اللغة ا **
   .الجامعة األردنية، عمان، األردن ،قسم اللغة العربية ***
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وال تكاد مسألة تمر أو حكم إال ويعلل، وتنتشر هذه التعليالت في كل صفحات الكتاب ارتأيت أن 
   .أقوم بدراسة هذا الموضوع

يمثل الجانب  "لمع األدلة"وكتاب أسرار العربية يمثل الجانب التطبيقي للتعليل في حين 
عن العلة بعيدا عن  يل فكان حديثهصل بين العلة والتعلالنظري للعلة، وقد تبين أن األنباري قد ف

 بين تربط التي القرينة هي فالعلة. والتعليل العلة بين فرًقا هناك أن في التعليل، وتبين هحديث
 أو سبب بيان التعليل بينما. عليه المقيس حكم المقيس إعطاء وتسوغ عليه، والمقيس المقيس
  .عليه والمقيس المقيس بين جامعا كوني أن التعليل في يشترط فال لغوية ظاهرة اصطناع تفسير

ّنا ال نجد دراسات سابقة تناولت التعليل بتفصيالته، في كتاب أهذا الموضوع  ويعود اختيار
  ".أسرار العربية لألنباري"

 خليل الفتاح عبد إبراهيم للباحث" األنباري عند النحوية العلة" بعنوان دراسة سوى
 عنمنها  األول الفصل في تحدث إذ فصول وثالثة يدتمه في الدراسة هذه وجاءت. المجالي
   .مشفوعة بفكرة عن كتبه الثالثة وآثاره األنباري

 ثالث إلى قسمها إذ التعليل ومراحل وتطورها، العلة تاريخ تناول فقد الثاني الفصل أما
   .التعليل أسباب عن وتحدث غيرها، عن بخصائص اختصت منها مرحلة كل مراحل

 ثالثة في العلة وجاءت الثالثة كتبه في األنباري عند العلة تناول فقد لثالثا الفصل أما
   :مباحث

 في األنباري اعتمدها التي القياسية والقواعد واألصول األدلة، لمع في القياسية العلة
 تحدثت الدراسة فهذه إذن العربية أسرار في الجدلية والعلل اإلنصاف، كتابه في وردوده مناقشاته

   .عام بشكل الثالثة كتبه في األنباري عند العلة عن

 أسرار( كتابه في األنباري عند والعلة التعليل عن الحديث حصرت فقد الدراسة هذه أما
. الرسالة تلك منهجية عن تختلف معينة منهجية وفق واستخراجها فيه، العلل بتتبع وذلك) العربية
   .ووجهته ومنهجه رتهنظ لكل ولكن السابقة، الدراسات انتقاص يعني ال وهذا

 في وجهوده األنباري ابن: "بعنوان وهي النحو، في األنباري جهود تناولت دراسة وثمة
 فصول، ثالثة يتضمن باب وكل أبواب ثالثة على الكتاب هذا اشتمل وقد ،"علوش لجميل "النحو

   .وآثاره وحياته عصره فتتناول األول الباب أما
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 فيه تحدث جانبًا الباب هذا في المؤلف ذكر وقد النحوي، بارياألن إنتاج تناول الثاني والباب
 قبل والتعليل والعلة النحو، أصول من العلة مكانة البداية في فذكر األنباري عند والتعليل العلة عن

   .األنباري

 صحة على واالستدالل واألصلية، القياسية العلة وبين األنباري عند والتعليل العلة تناول ثم
 التعدي بين والعلة. بالعلة الوصف وإلحاق واإلخالة، بعلتين، الحكم تعليل ثم شروطها،و العلة،

 العلة بين قارن ثم النحوية، العلة وطبيعة العلة، على واالعتراض وإشكاالت، وشبه والقصور،
 القوة من ونصيبها تعليالته وبين األنباري عند التعليل عن تحدث ثم العقلي، والدليل النحوية
   .والتعليل العلة في ومصادره عف،والض

   .النحو في األنباري منهج تناول الثالث والباب

 من يسيرًا جزًءا وجعلها ذكرها، على اقتصر وقد والتعليل، العلة تناول علوش جميل إن
   .عنده الدراسة محور تكن ولم كتابه

" العربية أسرار " كتاب في وتحليلها النحوية العلل استقراء على قامت دراستي أن حين في
 العلة بين والمقابلة الحكم، إثبات في العلل هذه دور وبيان النحوية، أصولها إلى وردها لألنباري

 العوامل تناول الدراسة من شطرًا أن كما" العربية أسرار" في وتطبيقاتها النظرية أصولها في
   .وتعليمه العربي النحو علم في تأصيلية مالحظات وهي والتعريفات

   .الدراسة لموضوع لمناسبته التحليلي الوصفي المنهج اخترت فقد الدراسة، منهج عن اأم

  :مفهوم التعليل

معناه الشرب بعد الشرب تباعا، وجني الثمر مرة ) علَّ أو عَلَل(التعليل من الفعل : في اللغة -
أي أن . )1(بعد مرة أخرى، والعلة بالكسر هي المرض، والحدُث يشَغُل صاحبه عن وجهه

 .التتابع والتجدد" عَلَل"مدلول مادة 

هو بيان علة الشيء، وتقرير ثبوت المؤثر إلثبات األثر، ويطلق على ما : في االصطالح -
والتعليل في النحو هو تفسير اقتراني يبين علة . )2(يستدل فيه من العلة على المعلول

والتعليل هو بيان . )3(العامةاإلعراب أو البناء على اإلطالق وعلى الخصوص وفق أصوله 
أي أنه يفسر الظواهر اللغوية في النحو والصرف، . )4(سبب ابتداع العرب ظاهرة لغوية

 .واألصوات تفسيرا علميا
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  التعليل بالقياس

قدره على مثاله، : قاس الشيء بغيره، وعلى غيره؛ فانقاس، أي: معناه التقدير، فيقال: القياس لغة
  .)5(بينهما َقيس رمح، أي َقدر رمح: وكانوا يقولون. مقياسا: مقدارومن هنا سمي ال

  :القياس اصطالحا

ويقصد بذلك . )6(القياس حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه: "اريبيقول األن
  .الخ...كأن ترفع الفاعل، وتنصب المفعول. حمل الكالم الذي نحاكي به كالم العرب الفصيح

: ، نحو)7(القياس حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم األصل على الفرع: "األنباريويقول 
وفي هذا القول عرض ألقسام ). حمًال على الفاعل هأو ما لم يسم فاعل(ارتفاع نائب الفاعل 

  :القياس

 .الفاعل: المقيس عليه وهو األصل نحو .1
 .نائب الفاعل: المقيس وهو الفرع .2

 .اإلسناد: والعلة .3

  الرفع :الحكم .4

إن فكرة القياس على كثرة ما : يقول عبده الراجحي ،استعمل سيبويه القياس بمعنى االطراد
وفي الكتاب إلحاح على هذا التصور فنجد فيه . قيل لم تكن عند سيبويه غير متابعة الكالم العربي

  .شيوعفالقياس هنا بمعنى االطراد وال. )8(ألن هذا أكثر في كالمهم وهو القياس: مثل قوله

  .القياس التمثيلي، والقياس األولوي، والقياس االقتراني: وللقياس ثالثة أنواع

  القياس التمثيلي

ويقصد به حمل بناء على بناء، أو إلحاق صيغة بأخرى، لما بين الطرفين من تشابه، وقد 
مر في النهي حمًال على األمر، واأل) ال(يحمل الشيء على نظيره كما يحمل على نقيضه، كجزم 

  .ضد النهي

  . استعمل األنباري عددا من التعليالت كعلة الشبه والتشبيه والمشابهة

   .)9(المثل: الشبه لغًة

هو أن تقابل قضية لغوية بقضية لغوية أخرى، وتعطيها حكمها، لقرينة  :والشبه اصطالحا
  . )10(المشابهة، وهي تقابل علَّة الفرق
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  :وبيان ذلك في التعليالت اآلتية

حذف تاء التأنيث ألن ياء النسب قد تنزلت منزلة تاء التأنيث في ) بعلة الشبه(ل األنباري علَّ
رومي وروم، وزنجي وزنخ، ففرقوا بين الواحد : الفرق بين الواحد والجمع، أال ترى أنهم قالوا

مرة نخلة ونخل، وت: (والجمع بياء النسب، كما فرقوا بتاء التأنيث بين الواحد والجمع في قولهم
فلما وجدت المشابهة بينهما من هذا الوجه لم يجمعوا بينهما كما لم يجمعوا بين عالمتي ) وتمر
  . )11(تأنيث

من وَكم وقبُل وبعد وأين وكيف : وعللَّ األنباري بعلة الشبه بناء االسم غير المتمكن نحو
من وَكم وقبُل وبعد : نحوفأما االسم غير المتمكن ف: "وأمس ألنها تشبه الحروف، وفي ذلك يقول

وأين وكيف وأمس وهؤالء وإنما بنيت هذه األسماء؛ ألنها أشبهت الحروف، أو تضمنت 
  .)12("معناها

وعلّل األنباري بعلة الشبه جعل التنوين عالمة للصرف دون غيره ألنه خفيف يضارع حروف 
ألن أولى ما يزاد : يره؟ قيلِلم جعلوا التنوين عالمة للصرف دون غ: فإن قيل: "العلة يقول

حروف المد واللين وهي األلف والياء والواو، إال أنهم عدلوا عن زيادتها إلى التنوين لما يلزم من 
اعتاللها وانتقالها، أال ترى أنهم لو جعلوا الواو عالمة للصرف ال نقلبت ياء في الجر النكسار ما 

نتقال من حال إلى حال، كان التنوين أولى من قبلها؟ وكذلك حكم الياء واأللف في االعتالل واال
غيره ألنه خفيف يضارع حروف العلة، أال ترى أنه غنة في الخيشوم، وأنه ال معتمد له في الحلق 

أي أن األنباري جعل سبب كون التنوين فرًقا بين االسم . )13("فأشبه األلف إذ كان حرًفا هوائيا
  .علة لخفتهالمتصرف وغير المتصرف هو شبهه بحروف ال

إْذ . وعلل األنباري بعلة التشبيه تسمية جمع التكسير بهذا االسم؛ ألنه يشبه بتكسير اآلنية
إنما يسمى بذلك على التشبيه : ِلم يسمى جمع التكسير جمع تكسير؟ قيل: إن قال قائل: "يقول

جمع التكسير  لشبه بينإن وجه ا. )14("بتكسير اآلنية؛ ألن تكسيرها إنما هو إزالة التئام أجزائها
  .وتكسير اآلنية هو أن تتكسر بنية الجمع

 ال فِلم: "يقول إذ الحرف، أشبه ألنه ؛)عسى( الفعل صرف عدم العلة بهذه األنباري وعّلل
 يتصرف، ال حرف ولعّل لعّل، أشبه الطمع معنى فيه كان لما ألنه الحرف؛ أشبه ألنه: قيل يتصرف؟

 التي )لعل( ب تشبيهًا) عسى( الرجاء فعل تصرف عدم سبب ألنباريا جعل .)15("أشبهه ما فكذلك
  .يشبهها ما كذلكو تتصرف ال) لعل( أن فكما رجاء حرف هي

 الذي أفعل باب على دخول التصغير على التعجب حمًلا) بعلة المشابهة( األنباري وعّلل
 بلغ لمن إال" زيدا أحسن ما: "تقول ال أنك ترى أال ذلك، في اللفظين الشتراك والمبالغة للتفضيل

 فلهذه الحسن، في أفضلهم كان لمن إال" القوم أحسن زيد: "تقول ال كما الغاية في الحسن،
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" الغزالن أميلح غزالنك" تقول كما ،"غزالنا أميلح ما يا: "قوله في التصغير جاز بينهما المشابهة
 أفعل وهو منك أفعل: "حملوا همأن بينهما المشابهة هذه اعتبار على يدل والذي.. ذلك أشبه وما

  .)16(..."أفعله ما: "قولهم على" القوم

هل النصب محمول : فإن قيل: "يقولف النصب على الجر،حمل وعّلل األنباري بعلة الشبه 
النصب محمول على الجر؛ ألن داللة الياء على : على الجر، أو الجر محمول على النصب؟ قيل

؛ ألن الياء من جنس الكسرة، والكسرة في األصل تدّل على الجر أشبه من داللتها على النصب
على  جعل األنباري النصب محموًال على الجر وذلك ألن الياء في داللتها ".الجر، وكذلك ما أشبهها

الجر أقوى منها في داللتها على النصب فهي من جنس الكسرة والكسرة عالمة جر وكذلك األصل 
 . فيما يشبهها

بعلة الشبه أن الفاعل يشبه المبتدأ ووجه الشبه أن الفاعل يكون هو والفعل وعّلل األنباري 
إن الفاعل يشبه المبتدأ، : "قول األنبارييوفي ذلك . جملة، كما يكون المبتدأ مع الخبر جملة

والمبتدأ مرفوع، فكذلك ما أشبهه، ووجه الشبه بينهما أن الفاعل يكون هو والفعل جملة، كما 
أي أن سبب رفع  ."مع الخبر جملة، فلما ثبت للمبتدأ الرفع، حمل الفاعل عليه يكون المبتدأ

كل منهما مسند إليه في جملته، و الفاعل هو شبهه بالمبتدأ فكل منهما يكون مع غيره جملة
سمية ومن هنا جاء المبتدأ هو المسند إليه في الجملة االو فالفاعل مسند إليه في الجملة الفعلية

 . االشبه بينهم

 باألفعال تشبيها الخبر ونصب االسم رفع )وأخواتها كان(بهذه العلة في باب  األنباري وعلل
 فرفعت الحقيقية، باألفعال تشبيها: قيل الخبر؟ ونصبت االسم، رفعت َفِلم: "يقول إذ الحقيقية،

ء االسم بعد أي أن سبب مجي. )17("بالمفعول له تشبيها الخبر ونصبت بالفاعل، تشبيها له االسم
األفعال الناقصة مرفوعا وخبرها منصوبا تشبيه األفعال الناقصة بالتامة فيأتي بعدها فاعل ثم 

  .مفعول

ـ تشبيها لها ب في بعض أشعارهم )عسى(من خبر ) أن(عّلل األنباري بعلة التشبيه حذف و
يحذفونها في إنما : قيل في بعض أشعارهم؟ )عسى(من خبر " أن"فِلم حذفوا : "، إذ يقول)كاد(

 )عسى(من أفعال المقاربة كما أن  )كاد(، فإن )كاد(ـ ألجل االضطرار تشبيها لها ببعض األشعار 
من خبرها في نحو " أن"من أفعال المقاربة، فلهذا الشبه بينهما جاز أن ُتحمل عليها في حذف 

  :)18(قوله
  َفرج َقريبيُكون وراَءه    ِفيِه تعسى الهم اّلِذي َأمسي

في إثباتها  )عسى( ـمعها، فكذلك كاد تشبه ب) أن(في حذف ) كاد(وكما أن عسى ُتشبه بـ 
  :)19(معها، قال الشاعر
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  قد كاد ِمن ُطول البلى أن يمصحا  

مع كاد، وإن كان االختيار حذفها، حمال على عسى، فدّل على وجود المشابهة ) أن(فأثبت 
  .)20("بينهما

إن : "في لغة أهل الحجاز بأنها ترفع االسم وتنصب الخبر، يقول) ما(ل األنباري عمل وعّل
أشبهت ) ما(ألن : ِلم عملت ما في لغة أهل الحجاز فرفعت االسم ونصبت الخبر؟ قيل: قال قائل

. تنفي الحال) ليس(تنفي الحال كما أن ) ما(أن : أحدهما: ووجه الشبه بينهما من وجهين) ليس(
تدخل على المبتدأ والخبر؛ ) ليس(تدخل على المبتدأ والخبر كما أن ) ما(أن : الثاني والوجه

فإذا ثبت أنها ) ليس(ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر 
قال الله . )21(فوجب أن تعمل عملها فترفع االسم وتنصب الخبر، وهي لغة القرآن) ليس(أشبهت 

؛ ألن الباء )بشرا(ألنها نصبت  في هذه اآلية؛) ليس(عمل ) ما(تعمل  )22(}ا هـَذا بشرام{: تعالى
 قد استعملت فيه، فال يكاد أهل الحجاز ينطقون إال بالباء، فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر

 .)23(وأال ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إال هذا"فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك 

 وخبرها اسمها بين فصل إذا الحجاز أهل لغة في) ما( عمل بطالن الشبه بعلة األنباري وعّلل
 وخبرها اسمها بين فصلت إذا الحجاز أهل لغة في عملها بطل فِلم: قيل فإن: "يقول ذلك وفي بإال

 لتبط "إال"و النفي، وهو المعنى جهة من) ليس( أشبهت ألنها عملت إنما )ما( ألن: قيل بإال؟
أصبحت تفيد معنى  "ما" ـفـ .)24("تعمل أال وجب المشابهة زالت وإذا المشابهة، فتزول النفي معنى

  .الحصر بوجود إال فال تفيد معنى النفي لذلك بطل عملها

 بني لم" يقول إذ المعرفة، المفرد المنادى بناء التشبيه بعلة النداء باب في األنباري وعّلل
: أوجه ثالثة من وذلك الخطاب كاف أشبه أنه: أحدهما: لوجهين: قيل المعرفة؟ المفرد المنادى
 من الخطاب كاف أشبه فلما الثالثة بهذه يتصف منهما واحد كل ألن واإلفراد؛ والتعريف الخطاب

 ينقطع غاية صار ألنه األصوات أشبه أنه الثاني والوجه. مبنية الخطاب كاف أن كما بني األوجه هذه
 المفرد المنادى لبناء جعل األنباري أن أي. )25("أشبهها ما فكذلك مبنية صواتواأل الصوت عندها
 فيه منهما وكل مفرد منهما وكل معرفة منهما فكل الخطاب) كاف( بـ شبهه: األول سببين المعرفة

   .مبنية كلها واألصوات األصوات يشبه المعرفة المفرد المنادى أن: والثاني. الخطاب معنى

 كان لما ألنه الضم على بني أنه: األنباري يقول إذ الضم، على المنادى بناء لةالع بهذه وعّلل
 على بنوهما كما الضم على فبنوه) وبعد قبُل( أشبه عندها، وينقطع الكالم بها يتم غاية
 بنائه سبب بيان إلى األنباري ينتقل السابقة الفقرة في المنادى بناء سبب بيان َفبعد .)26("الضم
   .عندهما وينقطع الكالم يتم فبهما دعبف لبَقب شبهه وهو غيره دون بالذات الضم على
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 الصفة وضمة بناء ضمة زيد وضمة اللفظ على هنا الحمل جواز العلة بهذه األنباري وعّلل
 فيه، الطراده للفاعل الرفع أشبه مفرد منادى اسم كل في اطرد لما الضم ألن: قيل" إعراب ضمة
 االسم وأن بناء ضمة كونها عن يخرجها لم الشبه هذا أن غير الرفع، يتبعه أن جاز الرفع أشبه فلما
  .)27("مبني

  القياس األولوي

، ويستعمل في مقابلة )28(فالن أولى بهذا األمر من فالن أي أحق به من غيره: يقال: أولى لغة
   .)29("الجواز، وكما أن الصواب في مقابلة الخطأ

ى بناء إما لخفته أو لقربه أو في البقاء عليه زيادة في المعنى حمل بناء عل: أولى اصطالحا
أو في حذفه الجتماع معنيين، كالحمل على األخف أولى من الحمل على األثقل، والحمل على 

  .األقرب في المعنى والترتيب أولى من الحمل على األبعد

أن الواو تقتضي : اأحدهم: عّلَل األنباري جعل الواو دون غيرها بدًال من الباء لوجهين
الواو  أن: الجمع، كما أن الباء تقتضي اإللصاق، فلما تقاربا في المعنى أقيمت مقامها، والثاني

تقاربا في المخرج كانت أولى من  فلمامخرجها من الشفتين، كما أن الباء مخرجها من الشفتين 
  . )30("غيرها

حالة الرفع في اإلتباع عندما وجب اختيار الضمة في ) باب الوقف(وعّلَل األنباري في 
التحريك اللتقاء الساكنين ألنها الحركة التي كانت في حالة الوصل، فكانت أولى من غيرها، قال 

  :)31(الشاعر

"النَُّقر دذ جة إ32("أنا ابن ماوي( .  

 أن: "، وفي ذلك يقولالرفع من أخف الجر نأل عّلل بها األنباري حمل النصب على الجر؛و
 الحمل من أولى األخف على الحمل كان ،أحدهما على الحمل أرادوا فلما ،الرفع من أخف رالج
 الفم وسط من والجر ،الحلق أقصى من النصب أن وهو :سادسا وجها عندي ويحتمل .األثقل على

 الفم وسط إلى قربأ الحلق أقصى ألن ؛الرفع من قربأ الجر إلى النصب فكان الشفتين من والرفع
 على حمله من أولى األقرب على حمله كان أحدهما على النصب حمل أرادوا فلما ،تينالشف من

   .)33( ..".بما يليه ويقرب منه أحق والجار ،األبعد

في كلمة مسلمات وصالحات واألصل مسلمتات  التأنيث تاء حذفعّلل األنباري بها و
 كان مفِل: "وصالحتات فحذفوا التاء األولى لئال يجمعوا بين عالمتي التأنيث في كلمة واحدة، يقول

 ،والتأنيث الجمع على تدل والثانية ،فقط التأنيث على تدل ألنها :قيل ؟ىأوَل ولىاُأل التاء حذف
   .)34("أولى األولى وحذف ،بقيتهات كان معنى زيادة الثانية في كان فلما
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مقامها وكانت ) الواو(وأقيمت ) مع(حذف ) المفعول معه(وعّلل األنباري بهذه العلة في باب 
 من أولى) الواو( كانت إنما :قيل ؟غيرها من ىأول الواو كانت مفِل :أولى من غيرها، إذ يقول

 كانت فلما ،الجمع) الواو( ومعنى ،ةالمصاحب) مع( معنى ألن؛ )مع( معنى في) الواو( ألن ؛غيرها
   .)35("غيرها من ىأول كانت) مع( معنى في

 في الجر على النصب حمل وجب لما ألنه التأنيث؛ جمع في الجر على النصب حمل بها وعّلل
 الفرع هو الذي المؤنث جمع في الجر على النصب حمل أيضا وجب األصل، هو الذي المذكر جمع
 يكن لم وإن االعتالل، في يِعد على وَنِعد، أِعد: حملوا قد كانوا وإذا األصل، على للفرع حمال
 طريق من ذلك كان عليه، فرع وهو المذكر جمع على المؤنث جمع يحمل فألن عليه، فرعا

  .)36(األولى

 دون المذكر المفرد مع ركبوه أي) ذا( مع) حب( تركيب) حبذا( باب في بها األنباري وعّلل
 فرع كلها والجمع والتثنية والتأنيث األصل، هو المذكر المفرد ألن والمجموع؛ والمثنى المؤنث

 تركيبه من أولى األخف، هو الذي األصل مع تركيبه كان التركيب، أرادوا فلما منه، أثقل وهي عليه
  .)37(األثقل هو الذي الفرع مع

: قولهم في الفعل مقام يقوم بأن أولى االسمين أي) التحذير( باب في بها األنباري وعّلل
)األسد يكون أن يجب الفعل ألن األول؛ هو الفعل مقام يقوم بأن االسمين أولى: "يقول ،)األسد 

 يكون أن ينبغي الفعل مقام يقوم الذي االسم فكذلك مفعول؛ ألنه الثاني االسم على مقدما
  .)38("مقدما

 في المستثنى يرتفع فبماذا: ليقو إذ البدل على المستثنى رفع العلة بهذه األنباري وعّلل
 أولى؟ البدل كان فِلم: قيل فإن الباب، أصل على النصب ويجوز البدل، على يرتفع قيل النفي؟

 ألن أولى؛ موافقا اللفظ فيكون واحدا المعنى كان إذا فإنه للفظ، الموافقة: أحدهما: لوجهين: قيل
  .)39(أولى اللفظ فقةموا كان اتفقا إذا المعنى، باختالف يشعر اللفظ اختالف

 في تدخل ولم المذكر، في العشرة إلى الثالثة من الهاء دخول العلة بهذه األنباري وعّلل
 تدخل ولم رجال خمسة نحو المذكر في العشرة إلى الثالثة من الهاء أدخلت لم قائل قال المؤنث

 ،)عالمة( في زيدت ماك للمبالغة زيدت الهاء أن: الثالث والوجه:... أوجه ألربعة قيل المؤنث في
  .)40(بزيادتها أولى فكان المؤنث، من أفضل والمذكر) نسابة(و

 نكرة واحدا وتسعين تسعة إلى عشر أحد بعد ما يكون أن وجوب األنباري بها وعّلل
 هو، نوع أي من المعدود تبيين النوع ذكر من المقصود ألن نكرة واحدا كان إنما: قيل. منصوبة

 النكرة الواحد ألن المعرفة؛ الواحد من أولى النكرة الواحد وكان النكرة، بالواحد يحصل وهذا
  .)41(المعرفة الواحد من أخف
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 الواو دون الباء القسم حروف في األصل أن) القسم باب( في العلة بهذه األنباري وعّلل
 أقسم نألفعل بالله: (قولك في التقدير أن ترى أال الزم، فعل المحذوف القسم فعل ألن والتاء؛

 يقتضيه الذي الحرف ألنه ؛)الباء( هو األحرف هذه من المعدي والحرف) بالله أحلف أو بالله
 أولى فكانت) اإللصاق( معناها الباء ألن المعدية؛ الحروف من غيره دون) الباء( كان وإنما الفعل،

  .)42(تعديته مع به بالمقسم القسم فعل ليتصل غيرها من

 عالمة وحذفها للرفع عالمة ثبوتها جعل) وبنائها األفعال إعراب( ابب في األنباري بها وعّلل
 بعكس يكن ولم والنصب، للجزم عالمة والحذف للرفع، عالمة الثبوت جعلوا وإنما والنصب، للجزم
 فأعطوا عليه طارئان والنصب والجزم أول الرفع أن كما عليه، طارئ والحذف أول الثبوت ألن ذلك؛
  .)43(الجزم على محمول فيهما والنصب الطارئ رئوالطا األول األول

 والفاعل والفعل الموصول االسم صار ألنه المتصل المنصوب الضمير حذف جواز بها وعّلل
 التخفيف، لها طلبوا الواحد الشيء بمنزلة األشياء هذه صارت فلما واحد، شيء بمنزلة والمفعول

  .)44(أولى حذفه فكان األشياء، هذه من رهغي بخالف فضلة المفعول ألن أولى المفعول حذف وكان

  القياس االقتراني: ثانيا
يقصد بالقياس االقتراني استنباط نتيجة من قضيتين أو جملتين كل منهما تتكون من موضوع 

والقضية الحملية تشبه عندنا في العربية . ومحمول، والنتيجة تتكون أيضا من موضوع ومحمول
بتدأ وخبر، فالمبتدأ يشبه الموضوع والخبر يشبه المحمول الجملة االسمية التي تتكون من م

  : )45(ويمكن أن نمّثل لهذا القياس بالمثال اآلتي

  )قضية تتكون من موضوع ومحمول(مقدمة كبرى    كل الطلبة مجتهدون

قضية تتكون من موضوع ومحمول(مقدمة صغرى      علي طالب(  

قضية تتكون من موضوع ومحمول(نتيجة      علي مجتهد(  

ومعيار الصدق في هذا االستدالل  ،ويمكننا أن نستخلص من شيء نعرفه معرفة يقينية، نتائج
هو مدى اتساق النتائج مع المقدمات، غير أن االستدالل هنا ال يعطينا علما جديدا طالما أن 

لذلك فقد اعتبر النقاد هذا االستدالل . النتيجة التي سنصل إليها متضمنة في المقدمات أصال
. وعلى ذلك فإن التعليالت المرتكزة على هذا النوع من المعرفة تكون عقيمة هي األخرى .)46(عقيما

  .وقد جاء القياس االقتراني نادرا وهو وسيلة من وسائل التعليل عند الكوفيين خاصة

استعمل األنباري القياس االقتراني في المستوى النحوي وقد جاء قليال جدا ومن تعليالته 
في الجمع للعاقل ) الواو والنون(فمن المعروف في العربية أنها تستعمل  ،)التثنية والجمع(في باب 

إْذ َقاَل يوسف َألبيِه يا { :إذا كان مذكرا، أما لغير العاقل فنستعمل صيًغا أخرى ففي قوله تعالى
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ر راْلَقمو سمالشا وَكبَكو رشع دُت َأحَأينِّي رِدينَأبِت إاجِلي س مُتهساجدين(جاءت كلمة . )47( }َأي (
 بالسجود وصفها لما ألنه بصيغة الجمع للعاقل رغم أن الشمس والقمر والكواكب ليست عاقلة؛

   .)48(يعقل من جمع جمعت فلهذا يعقل من مجرى أجراها ،يعقل من صفات من وهو

  :االقتراني اآلتيفلو حللنا هذا التعليل المنطقي وجدناه يشتمل على القياس 

  مقدمة كبرى        كل من يسجد يفعل فعل البشر

  مقدمه صغرى        الشمس والقمر والكواكب تسجد

  نتيجة     البشر ِفعلالشمس والقمر والكواكب تفعل 

   :ثم نستخدم النتيجة بعد ذلك كمقيس في قياس تمثيلي كما يلي

  .الشمس، القمر، الكواكب تفعل أفاعيل البشر: المقيس

  .البشر يجمعون بالواو والنون: عليه قيسالم

  .األفاعيل واحدة بين البشر من جهة، الشمس والكواكب من جهة أخرى: وجه الشبه

  .الجمع بالواو والنون لما يخص الشمس والكواكب قياسا اقترانيا على ما يخص البشر: الحكم

ن َفَقاَل َلها وِلَألرض ِائِتيا َطوعا َأو َكرها ُثم اسَتوى إَلى السماء وِهي دَخا{ تعالى قولهوكذلك 
 ،بالقول وصفهما لما ألنه بصيغة الجمع للعاقل؛) طائعين(جاءت كلمة  .)49(}َقاَلَتا َأَتيَنا َطاِئِعين

 الطريقةبويمكننا تحليل هذة االية  .)50(يعقل من مجرى أجراهما ،يعقل نم صفات من والقول
  .نفسها

الحروف التي ال تلزم الجر فيه ) باب حروف الجر(به األنباري بالقياس االقتراني في وما علل 
فتكون اسما كما تكون حرفا، فإذا كانت اسما دخل عليها حرف الجر، ) عن(وعلى، فأما  وهي عن

  :)51(فكانت بمعنى الناحية، وما بعدها مجرور باإلضافة، كقول الشاعر

  ِد ُكلِّهاَفُقلُت اجعلي ضوَء الَفراِق
  

  )52(يميًنا ومهوى الّنجم ِمن عن ِشماِلِك  
  

اسما دخل عليها حرف الجر، فكانت بمعنى فوق وما بعدها مجرورا ) على(وإذا كانت 
  :باإلضافة كقول الشاعر

  عليه بعدما تم ِظمؤها ِمن َغدْت

  

  لهجاَء مزيزب َتِصلُّ وعن قيض  

  

 اسم أنه على ويدلك. ظرفا إال يكون ال اسم وهو: )على(ر ثم قال بعد ذلك عن حرف الج
  :)53(الشاعر قال. عليه من نهض: العرب بعض قول
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  )54(مجهل ببيداَء قيض وعن َتِصلُّ   ِخمسها َتم بعدما عليه ِمن َغدْت  

  :)55(اآلخر وَقاَل

  )56(َفَترفَّعا اسَتوى شمسال حاجب رأْت   ما بعد الطَّلَّ َتْنُفض عَليِه من َغدْت  

  :الخاتمة
وآلت الدراسة إلى . عالج البحث مسألة التعليل بالقياس في كتاب أسرار العربية لألنباري

  :النتائج اآلتية

 .التعليل قديم قدم الدرس اللغوي إذ استعمل في تفسير الظواهر اللغوية .1

النحوية في وجهة نظر تعليلية فقدم استعرض األنباري في كتابه أسرار العربية جميع األبواب  .2
 .صورة شاملة للعلل أبرزت مدى تشعبها، وإحاطتها بكل المسائل النحوية

تأثر الدرس النحوي بعلم الفقه، فاألنباري جعل التعليل سببا للحكم، أي أن الحكم نتيجة  .3
لمقيس فألحق القياس النحوي بالقياس الفقهي الذي يتخذ من اشتراك العلة بين ا. للتعليل

 .عليه والمقيس طريًقا لتوحيد الحكم بينهما
التعليل بالقياس التمثيلي، والتعليل : جاء التعليل بالقياس عند األنباري على ثالثة أنواع هي .4

 .بالقياس األولوي، والتعليل بالقياس االقتراني
 .قد يكون للحكم الواحد غير علةفإن علل النحو ليست ثابتة محددة،  .5

في كتاب أسرار العربية كثرة مفرطة إذ ال تكاد مسألة نحوية أو ظاهرة تخلو  تكثر التعليالت .6
 .من التعليل

التعليل يشمل ذكر سبب تسمية بعض الظواهر اللغوية بمصطلحات معينة نحو، تعليل تسمية  .7
 .بهذه األسماء) االسم والفعل والحرف(أقسام الكلم 

وية قائم على المطارحة، مكثرا من طرح المنهج الذي أتبعه األنباري في عرض المسائل اللغ
األسئلة التي قد تدور على ألسنة المتعلمين، ثم يجيب عنها مستشهدا بالشواهد ليقدم ذلك 

  .بطريقة مبسطة
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Abstract 

The purpose of this study is exploring a phenomenon known in Al – Anbari's 
"Assrar Al-Arabiya" rooted in reasoning through measurement. 

In this book there are many examples of reasoning in the structural level of 
language and there is no judgment or issue without an explanation. This book represents 
the applied scientific aspect of explanation. Therefore, we can note that it is full of 
successive reasoning with a lot of questions issued by learners then, answering them to 
clarify the idea and explaining its validity through poetry or prose as well mentioned in 
this study. 

The study clarified the concept of reasoning in language and in its scientific aspects 
and classified reasoning into: reasoning through representative measurement, priority 
reasoning and conjugation reasoning with providing examples and evidences. 

Finally, the study concluded several findings mentioned at the end of the study. 
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