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 املستخلص:

 – 265العلَّـة النحويـة يف األمسـاء عنـد أبـي علـي الشـلوبني )       يدرس هذا البحث 

عمدُت إىل دراسـة العلـة يف    حيثرح املقدمة اجلزولية الكبري(( ( يف كتابه شـه642

هذا الكتاب، خاّصًة وإن املصادر النحوية مل تكـ  منصـفة يف بيـان رأل الشـلوبني     

بالرغم م  أنه كان إمام حناة األندلس يف عصرِه، فرأيُت علال مل يـذكرها ببلـه مـ     

 النحاة.

 العلة النحوية ، االمساء ، الشلوبنيالكلمات الرئيسية: 

Abstract 
This paper studies the grammatical cause and explanations of 
nouns as examined by Abu Ali Al-Shaloubeen in his book 
The Grand Explanation of Jazuli Introduction because the 
linguistic literature lacks due reference to Al-Shaloubeen's 
views in spite of the fact that he was the imam of Andulusian 
grammarians. He stated many grammatical causes and 
interpretations that no other grammarian ever stated. 
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 املقدمة

آله وصحبه وم  احلمُد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا حممد وعلى     

 وااله، وبعد:

ما كان للنحو ان ينطفأ نوره، وينفذ علمه، فما زلنا نرى آراًء جديدة وأبواًلا سديدة، 

وم  اجلدير ذكرها وعدم اهماهلا، وهذا الذل دفعين إىل دراسـة مووـوعي ))العلَّـة    

 ( يف كتابه شـرح املقدمـة  ـه642 – 265النحوية يف األمساء عند أبي علي الشلوبني )

اجلزولية الكبري(( فقد عمدُت إىل دراسة العلة يف هذا الكتاب، خاّصًة وإن املصادر 

النحوية مل تك  منصـفة يف بيـان رأل الشـلوبني بـالرغم مـ  أنـه كـان إمـام حنـاة          

 األندلس يف عصرِه، فرأيُت علال مل يذكرها ببله م  النحاة.

ع مع شرح كتاب اجلزولية على مجلة م  املصادر واملراج الدراسةواعتمدُت يف هذه 

 املعين بالدراسة.

وابتضت طبيعة البحث أن يتألف م  مبحثني، أما املبحث األول: علَّـة اختصـا    

حكم باسٍم دون غريه، واملبحث الثاني: علل اختيار احلركات يف األمساء، ثم ختمت 

هـذا  البحث خبامتة ذكرُت فيها أهم النتائج اليت توصلُت إليهـا يف الدراسـة، ومـع    

 فإنين ال أدعي الكمال لبحثي، الن الكمال املطلق هلل وحده.

 

 املبحث األول: علل اختصا  حكم باسٍم دون غريه.

 ِعّلة اختصا  عالمة التأنيث والتثنية واجلمع بالفاعل دون املفعول به.-1

علل سيبويه إلحلاق تاء التأنيـث بالفعـل بأنهـا للفصـل بـني املـذكر واملينـث، أل        

على التأنيث، ألنها ليست ومريا كالواو واأللف، وإمنا هي كهاء )طلحـة(  للداللة 
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وليست باسـم، يقـول سـيبويه: ))إال أنهـم أدخلـوا التـاء ليفصـلوا بـني التأنيـث          

والتذكري، وحذفوا األلف والنون ملا بـدأوا بالفعـل يف تثنيـة املينـث ومجعـه، كمـا       

بالتـاء للتأنيـثأل ألنهـا ليسـت      ( ثم بال: ))وإمنا جاءوا1حذفوا ذلك يف التذكري(()

عالمــة إوــمار كــالواو واأللــف، وإمنــا هــي كهــاء تأنيــث يف )طلحــة( وليســت   

 (5باسم((.)

(، إذ ال بد للفعل مـ   3وأواف الزخمشرل ألن الفاعل يلي الفعل فهو كاجلزء منه)

فاعل، فالفعل والفاعل كاملتضايفني، فكما إن املضاف حيتاج إىل  مضاف إليـه دائمـا   

 الفعل حيتاج إىل فاعل دائًما.كذلك 

وبني اب  االنبارل بأنه ال جيوز تقديم الفاعل على الفعل ألن الفاعل كـاجلزء مـ    

 (2(، واستدل عليها بسبعة أدلة.)4الكلمة)

ووافق الشلوبني آراء العلماء اليت ذكرناها وذكرها يف كتابه اعتداًدا بها، وذكـر أنـه   

ال ُيسـَتغَنى عـ  الفاعـل، فلـذلك كـان الفعـل       ميك  أن ُيسَتغَنى ع  املفعول بـه و 

والفاعل كالشيء الواحـد، ولـذلك حلقـت هـذه العالمـة الفعـل للفاعـل ولـيس         

للمفعول به، وأن التذكري هو األصل واملينث هو فرع لـهأل ألن مـا ال يسـتغنى عنـه     

تقوى الداللة عليه خبالف ما يستغنى عنه، لذلك اتصلت عالمـة التأنيـث واملثنـى    

 (6بالفعل للفاعل دون غريه.)واجلمع 

وبال اب  عقيل إن اسناد املاوي إىل مينث تلحقه تاء التأنيث سواء كـان التأنيـث   

حقيقيًّا أم جمازيًّا، وسواء كان الفعل متصرًفا تامًّا أو نابًصا، والفاعل متصـل وجـ    

إال  االتصال بها، أما إْن كان هناك ومري منفصل فلم ييَت بالتاء حنو: )هنٌد مـا بـام  

 (7هي(.)
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وإذا فصل بني الفعل والفاعل املينث بــــ )إال( مل جيز اثبات التاء عنـد اجلمهـور   

فنقول )ما بام إال هنٌد( و )ما طلـع إال الشـمس(، فاحلـذف مفضـل علـى االثبـات       

 (8وتعبري املصنف هذا انه مفضل يشرُي إىل جواز إثباته ولكنه بليل جدا.) 

تلحق الفعلأل ألن معناها يف الفاعل، إال أنها حلقتـه ألن   وبال األمشوني حق التاء أّلا

الفاعل كاجلزء م  الفعل، كما جاز أن يتصل بالفاعل عالمة رفع الفعل يف االفعال 

 (9اخلمسة، وذكر أيضا أن هذا سواء يف التأنيث احلقيقي واجملازل.)

فيجـوز  ويعلل األزهرل وجوب تأنيث الفعل لئال يتوهم أن الفاعل املنتظر مـذكر  

أن يقال: )هند بام أبوها( و)الشمس طلع برنها(، خبـالف الضـمري املنفصـل، حنـو:     

)هند ما بام إال هي(  فالتذكري واج  يف النثر لكي ال حيصل التوهم الذل ذكرنـاهأل  

 (11ألن الفعل ال يكون له.)

وم  الواوح أن العلماء متفقون يف هذه املسـألة فـإن الفعـل والفاعـل متالزمـان،      

ن اإلوافة يف الفعل ألجل الفاعل وليس ألجـل املفعـول بـه، لكـ  ميكـ  أن      فتكو

تكون ألجل املفعول به يف حالة املبين للمجهولأل ألنه عندما حيـذف الفاعـل يصـري    

املفعول به نائًبا عنه، فعندما يكون املفعـول بـه مينثـا والفاعـل مـذكًرا وال يينـث       

عول به الذل ناب مناب الفاعـل،  الفعل، فإن حذف الفاعل يينث الفعل ألجل املف

لك  حينئذ يكون املصطلح نائ  الفاعل، أل إنه يف كل األحـوال ترجـع العالمـة    

 للفاعل.

 ِعّلة استعمال كالهما للمثنى دون أمجع وأكتع ومجع.  -5

 يقول سيبويه بعدم صحة استعمال )أمجع( للمثنى، فال نقول )بام الزيدان أمجعـان( 

 (11باملثنى.)وإمنا الصحيح أن تيكد 
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ووافق أبو القاسم سيبويه بعدم جواز استعمال )مجعـاوان وكتعـاوان وبصـعاوان(    

  ُُ للمينثنيأل ألن العرب مل تستعمله، وأما أهل الكوفة فقد اجازوا ذلك، وتبع بعـ

حناة البصرة الكوفيني ومنهم الكسائي فقد أجازوا القول: )رأيُت الزيدي  أمجعني( 

، وبد خطأ أبو جعفر النحـاس مـ  أجـاز ذلـك وهـم      و)رأيُت جارتيك مجعاوي (

البصــريني، وعلــل لــذلك بســببني: األول: إن العــرب مل تســتعمل للمثنــى ســوى 

)كليهما وكلتيهما(، والثاني أنك ال تقول )رأيُت زيًدا أمجع(أل ألن أمجع ال ييكد بها 

جـاز تثنيـة   إال ما جاز تفريقه، إذا ال جيوز التوكيد لــ )الزيدان(، ولك  أبو جعفر أ

أمجع فيما جاز تفريقه حنو بـوهلم: )أخـذت ماليهمـا أمجعـني ( و )هـدمت داريهمـا       

مجعاوي ( بياسا على )أخذت ماله أمجع( أراد ملا جاز توكيد املال بأمجع جاز ذلك يف 

 (15يقول إنه مل يسمع م  العرب هذا.)تثنيته، ورأيته غري مقبول عند البطليوسي و

د هو تكرار ملعنى امليكد، فإذا بلت )درهمان كالهما( عِلَم وبال السهيلي إن التوكي

أنهما اثنان، أل كأنك بلت اثنان، أما إذا بلت )درهمان أمجعان( كأنك بلـت أمجـع   

 وأمجع، وهذا ال يصحأل ألن أمجع فيه معنى )كـل(، و)كـل( ال يثنـى وال جيمـع، وإمنـا     

 (13يثنى الضمري الذل يضاف إليه كل)

ويه وم  تبعه م  البصريني يف عدم استعمال هذه األلفـا  يف  ووافق الشلوبني سيب

املثنى، وبال إن رأل البصريني هو الصحيح، وعلل لـذلك بأنـه مل ُيسـمع، فبـذلك     

يكون بد استغين عنه، واملخالفون إمـا أن اـالفوا البتضـاء القيـاس لـه أو لسـماع       

كان بياًسا فالسـماع بـد   مسعوه، لك  مل ينبغ  أن يلفت إىل ما خالفوا ألجلهأل ألنه إن 

عاروه بأنهم تركـوه ومل يسـتعملوه، والسـماع إذا عـارق القيـاس مل يلتفـت إىل       
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القياس، وإن كان مساعا فهو وال بد مساع بليـلأل ألن البصـريني بـد اسـتقرأوه فلـم      

 (14جيدوه، فدل ذلك على بلته وشذوذه إن وجد، والشاذ القليل ال يعتد به.)

املثنى م  العرب إال بالنفس أو بالعني، أو بكال يف التذكري ونفى اب  مالك توكيد 

وبكلتا يف التأنيث، وأجاز الكوفيون أن ييكد املثنى بياًسا  يف التذكري بـأمجعني، ويف  

التأنيث جبمعاوي ، مع علمهم أنه مل ينقل ذلك ع  العرب، ووافـق ابـ  خـروف    

 (12وفيني وبال إن ذلك ال مانع منه.)الك

النا م ما مينع منه، وهو أن م  شروط استعمال املثنى جواز جتريـده  لك  عند اب  

(، وبذلك ال يصح بولنا: )جاء زيد وعمـرو  16عالمة التثنية، وعطف مثله عليه) م 

أمجعان( ألنه ال جيوز أن تقول: جاء أمجع وأمجع، ألن امليكد بـأمجع كامليكـد بكـل، إذ    

اجليشـان   اآلخر، فلو بلت: )جـاء  بعضها موبعالبد أن تكون له أجزاء، يصح وبوع 

 (17عان( مل يأبه القياس.)أمج

))وأجاز الفراء نص  )أمجع( ومجعاء وتثنيتهما على احلال، وحكى: أعجبين القصـر  

 (18ة أمجعني ومجعاوي  على احلال((.)أمجع والدار مجعاء، وأجاز يف التثني

وال مجعاوان وهذا مذه  وبال اب  هشام إن أمجع ومجعاء ال يثنيان، فال يقال أمجعان 

مجهور البصريني وهو الصحيح، فال يصح االستغناء ع  )كال وكلتـا( بــ )أمجعـان    

اء وأجـاز الكوفيـون واالخفـ     ومجعاوان( كما استغنوا بتثنية سي عـ  تثنيـة سـو   

 (19ذلك.)

ية بهـا  وذكر نا ر اجلي  إن أكتع وكتعاء وأبصع وبصعاء وأبتع وبتعاء ال جيوز التثن

 (51البصريني أيضا.) وهذا رأل
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وواوح م  كالم النحاة أنه ال يوجد خالف بينهم يف هـذه املسـألة عـدا الكـوفيني     

الذي  جوزوا استعمال أمجع لتوكيد املثنى وهذا غـري مقبـول عنـد اجلمهـور، إذ إن     

أمجع هو لتوكيد اجلمع، فال جيوز ان نقول ع  شخصـني، أمجعـان ألنـه َسـُيعد  كـل      

وهذا غري مقبول إال إذا كان املثنى السم جنس جيـوز تفريقـه    واحد منهما جمموعة،

على ما ذكره النحاس فإنه جيوز توكيده بــ  )أمجعان( حنو: )جاء اجليشان أمجعان( أو 

 )جاء الفريقان امجعان(.

 علة زيادة التنوي  يف االسم. -3

يكـون  التنوي  هو إحدى عالمات االسم اليت متيزه م  الفعـل، ومـ  البـديهي أن    

 لذلك علة.

وبد وبف على ذلك الكـثري مـ  النحـاة، ومـنهم سـيبويه إذ ذكـر أن علَّـة دخـول         

طريـق املعنـى ال عـ      التنوي  االسم هو خلفة االسم وثقل الفعل وهذا يكون ع 

 (51طريق اللفظ.)

وبال املربد: ))إنَّ التنوي  يف األمساء كلها عالمة فاصلة بينها وبني غريه، وأنـه لـيس   

 (55) ل أن يسأل ِلَم انصرف االسم((.ائللس

وبد علل الشلوبني لذلك أيًضا، فذكر أن التنوي  زيد يف االسـم ليـدل علـى أنـه     

أصل يف األلفا  املفردة ال كالفعـل واحلـرفأل ألن األمسـاء هـي األصـل يف األلفـا        

 (53املفردة، واألفعال واحلروف هما الفرعان عليهما.)

ال بدَّ له م  االسم وإال مل يك  كالًما، واالسم بـد   ومما يدل على ذلك ))إن الفعل

 (54اهلل اهلنا وعبد اهلل أخونا((.) يستغين ع  الفعل، نقول:
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وهذا ما ذكره الشلوبني يف أكثر م  مووع، إذ بال ألن الكـالم املفيـد ال الـو مـ      

 (52طيع االستغناء ع  الفعل واحلرف.)االسم بينما نست

رب عنه، بينما الفعل ال يكون إال خمربا به، أما احلرف فـال  وكذلك االسم ارب به وا

ســم يف الكــالم دون الفعــل اــرب بــه وال اــرب عنــه، فــدلَّ ذلــك علــى أصــالة اال 

 (56واحلرف.)

بال الشلوبني بعد ذكره هذه األدلة على دخول التنوي  االسـم بوصـفه األصـل يف    

هو الذل ارب بـه واـرب عنـه     األلفا  على فرعيه الفعل واحلرف، إنه ملا كان االسم

 (57على أنه أصل الكالم دونهما.) دون الفعل واحلرف دلَّ

فإن بيل: هناك م  األمساء ما ال يدخلها التنوي  كاألمسـاء املبنيـة والـيت ال تنصـرف     

ٌُ وال تنوي فإمنا هي ملضارعتها الف ، بـال ابـ  يعـي :     (58)عل فإنه ال يدخله خف

(، وبد ذكـره  59أل ألن املبنيات ال يدخلها تنوي  التنكري)هذا التنوي  تنوي  التمك 

عالمتــه عــدم االعــراب اجلزولــي فقــال: ))وكــل اســم عــرق فيــه شــبه احلــرف ف

 (31والتنوي ((.)

ا التنوي  يف نقول كيف هذا وبد علمنا أن االمساء أصل يف االلفا  ومل يدخل بعضه

 (31النوعني السابقني.)

التنوي  كما ذكر اجلزولي فائدته أن االسـم بـاٍق    ثم فصل الشلوبني ذلك فقال: إن

على أصـالته، واالسـم املـبين لـيس بابًيـا علـى أصـالتهأل ألنـه مل يـَب حتـى أشـبه            

 (35احلرف.)

وبال أيًضا: ))فلما أشبه كل واحد منها احلرف والفعل أحلق بـذلك الـذل أشـبهه    

 (33فلم يبَق على أصالته بذلك االحلاق((.)
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نحاة بأن االسم غري املنصرف امتنع ع  التنوي  واخلفُأل ألنـه  وهو بهذا يوافق ال

 (34ُأشِبَه بالفعل.)

 (32ة لألمك  عندهم واألخف عليهم((.)وبال سيبويه: ))فالتنوي  عالم

لذلك بال الشلوبني متأثرا به إمنا التنوي  للداللة على ما هـو أصـل مـ  االلفـا      

نصرف الـذل مل يبـَق واحـد منهـا علـى      املفردة البابي على أصالته خبالف املبين وامل

 (36ا شبه به.)أصالته ألنه ُأحِلَق مب

وبال الشلوبني مـ  التنوينـات مـا ال يكـون إال يف األمسـاء، وهـو تنـوي  التـنكري         

والعوق واملعادلة، ومنها ما يكون يف األمساء واألفعال وهذا الذل يكون يف القوايف 

بي القاسـم وبـول اجلزولـي أنهـا تنفـرد      وهي التنوينات البابيات، فال يصح بول أ

 (37ال يتوجه اال يف تنوي  التمك .) بالتنوي  على االطالق ألن ذلك

واجلواب على ذلك أن يقال أن تنوي  التمك  هو األصل يف هذه التنوينـات وهـو   

 (38البقية، وكأن البقية فرٌع عليه.)االكثر يف الكالم م  

تفربة بني املنفصل واملتصل م  االمسـاء، فهـي   بال السهيلي إن فائدة التنوي  هي لل

تدخل االسم عالمة النفصاله مما بعده، ولذلك يكثر يف النكرات اليت مل تضف وال 

 باإلوـافة تكاد املعارف حتتاج إىل ذلك إال فيما بلَّ م  الكالمأل ألن املعارف ختـتص  

 (39فال حتتاج إىل التنوي  إذا ُأويفْت.)

صـادر لـه هـذه العلـة، وجعـل هلـا نصـيًبا مـ  اهتمامـه          ثم بني العكربل يف عدة م

باملسائل النحوية وذكر آراء لبعُ العلماء فيها، فذكر بـول سـيبويه الـذل ذكرنـاه     

سابقا، ثم ذكر بول الفراء يف هذه العلة، وبال إن السب  يف ذلك هـو للفـرق بـني    



 02:7102        مجلة جامعة االنبار للغات واالداب
 

544 
 

أن العبـارة  سـيبويه إال   املنصرف وغري املنصرف، وبال العكربل هذا يرجع إىل بول

 (41مضطربة.)

(، وبوهلم هذا فاسٌد 41وذه  آخرون إىل أن العلَّة هي التفريق بني االسم والفعل)

 لسببني:

السـب  األول: إن مـا ال ينصــرف اسـم ومــع هـذا ال ينــون، والسـب  الثــاني أن      

الفوارق بني االسم والفعل كثرية مثل االلف والالم اليت للتعريف وحـروف اجلـر   

وبد والسني وسوف والتصرف )أل االفعال املاوية واملضـارعة واالمـر(   واالوافة 

 (45.... اخل فلم حيتج إىل التنوي .).

 وذه  بوم  إىل أن العلَّة للفرق بني املفرد واملضاف، وهذا فاسٌد أيًضا ألسباب:

أوال: أن غري املنصرف مفرد وال ينون، وثانيا ان املفرد مفارق للمضـافأل ألن املفـرد   

السكوت عليه خبالف املضاف فهو خمصو  حمتاج إىل ما يأتي بعده، واالسم يصح 

الذل ال ينصرف بد يضاف لك  اوافته غري الزمة لذلك يكون مفـردا مـع أنـه ال    

ينون فلو كان التنوي  هو الفاصل الرئيس بني املفرد واملضاف لزم أن يكون االسم 

فهـو أن املعرفـة املخصصـة     منصرفا أل منونا يف كل حاالتـه، أمـا السـب  األخـري    

 (43. )والالم مفرد ال ينون وال يضاف باأللف

لك  م  ذكر أن الفعل حيتاج إىل متمم وهو الفاعل وال ميك  أن ينون، فقولـه فيـه   

 نظرأل ألن االسم أيضا حيتاج إىل ما يتممه فاملبتدأ حيتاج إىل اخلرب دائما.

ية( وهي أن التنوي  يفيد االطالق،  وميك  أن أزيد يف هذه املسألة علَّة أخرى )معنو

فال يصبح هناك تقييد يف الكلمة خبالف الفعل الذل يتقيد بالزم  وهـذا ال يتفـق   

 مع التنوي .
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وفضال ع  ذلك فإن الفعل بد يـتغري آخـره عنـدما يطـرأ عليـه عـارٌق كـدخول        

األدوات العاملة عليه مثل أدوات النص  واجلزم فتحذف م  الفعل ما فيـه أصـل   

زائد م  احلروف، وهذا ال يتفق مع الفعل دخول التنوي  عليه، خبـالف االسـم    أو

فإنه ال يطرأ عليه مثل هذا التغيري، حتى لو خضع لتغيري ما فإن التنوي  حيـل حمـل   

احملذوف م  احلروف، مثل االسم املنقو  يف حاليت الرفع واجلر مثل )هذا بـاٍق(  

 ها التنوي .فأصل الكلمة )باوي( حذفت الياء وعوق عن

كما إن األصل يف االعراب أن يكون لألمساء، والتنوي  هو عالمة إلعراب للمعرب 

م  األمساء املتمكنة، خبالف البناء فإن األصل فيه أن يكون لألفعـال، لـذلك يكـون    

 التنوي  أصًلا يف األمساء وال حظَّ لألفعال فيه ألنه ال يتفق معها.

 حكم التام.علة جميء احلال بعد كالم يف  -4

يعلل الشلوبني علَّة جميء احلال بعد كالم تام أنه ممـا انتصـ  بـاملفعول بـه وشـبهه      

املفعول م  جهة أنه يأتي بعد كالم تام م  جهـة مـا، ومثـال ذلـك: )وـربي زيـًدا       

 (44بائًما( فهو يف تأويل )وربي زيًدا إذا كان بائًما(.)

وبد يكـون سـب  ذلـك أن هـذه      وبد اعتل بعلة العلماء السابقني ومل يذكر ذلك،

العلَّة مشهورة لذلك ذكر رأيه فيها فقط ومنهم املربد واب  السراج، فذكر املـربد أن  

احلال يأتي بعد كالم تام أو يف حكم التام كما يف بولنـا: )زيـد يف الـدار بائمـا( أو     

 (42)و اخلرب.)يف الدار زيد بائما( فنص  بائما على احلال إذا جعل )يف الدار( ه

وذكر اب  السراج يف )وربي زيدا بائما( إن بائما حـال لزيـد والتقـدير )وـربي     

زيدا إذا كان بائما( وبد سدت بائما مسد اخلرب ألن وربي مبتدأ، فال يصح تقـديم  

بائما على زيد ألن زيد صلة لضربي وبائما مبنزلة اخلرب لــ )وربي( فكما ال يصح 
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حسٌ ( كذلك ال جيوز هـذا وكـذا بقيـة    )وربي حسٌ  زيدا( واملراد )وربي زيدا 

 (46الصالت.)

ويفصل الشلوبني يف بول اب  السراج دون ذكره يف املسألة علـى وجـه اخلصـو     

بأن جميء احلال بعد كالم يف حكم التام فهو كما يف بولك )وـربي زيـًدا إذا كـان(    

زيًدا  والتقدير )إذا كان زيد( وكان مبعنى وجد كالم تام يف األصل، فقولك: )وربي

بائًما( احلال فيه يف الظاهر )بائًما( أل كالم غري تام، لكنـه يف احلقيقـة بعـد بولـك     

واملعـين فيـه )كـان زيـد( فهـذا       –أل بعد كان وما بعدها  -)وربي زيًدا إذا كان( 

كالم تام وحده دون اليت ببلها )وربي زيًدا بائًما( فيكون بعد كالم غري تام  اهرًيـا  

 (47ة بعد كالم تام.)إال أنه يف احلقيق

فإن بيل إن املتكلم مل يرد بهذا الكالم )وربي زيًدا إذا كان( بل أراد )وربي زيـًدا  

إذا كان بائًما( فقائم ليس بعد كالم تام أو يف حكم التامأل ألنك لـو بلـت )وـربي    

زيد إذا كان( مل يتم مراد القائل، فنقول هذا فهم سوء، إذ أن املـراد مـ  عـدم جمـيء     

ملقصود به متام كالم املتكلم إمنا جميئها بعد كالم ميكـ  أن  احلال إال بعد التمام ليس ا

يكون تاًما حتى وإن مل يتم فيه مراد املتكلم، ومثالنا على ذلك: )بام زيـٌد وـاحًكا(   

وإمنا مراده أن ارب بقيام زيد واحًكا فيتم مراده يف بولنا )بام زيد( ولو كـان احلـال   

 –املـتكلم   –يا حال تأتي بعـد متـام مـراده    يأتي بعد متام مراد املتكلم فليس يف الدن

اإلخبار خبرب مقيد حبال، فال يتم هذا الكالم باخلرب دون احلال، وإمنا املقصـود مبجـيء   

ى وإن مل الكالم بعد متام الكالم هو جميئها بعد كالم م  املمك  أن يكـون تاًمـا حتـ   

 (48)يتم فيه مراد املتكلم.
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سبقه بأن جميء احلال بعـد كـالم تـام او يف     ويوافق اب  يعي  كالم الشلوبني وم 

حكم التام بانها مشبهة للمفعول فإذا بلت بمـُت فـال بـد مـ  بيـان حـال القيـام        

فقولك: )جاء عبد اهلل راكبا( مثل بولك: )ورب زيد عبد اهلل( فأشـبهت بـاملفعول   

 (49وأتت بعد كالم تام.)

بائمـا هـي خـرب لـــ      ووافقه أيضا اب  مالك وذكر مثل كالمه وأوـاف عليـه بـأن   

)وربي( وليست خرب لكان الن كان أتـت هنـا تامـة وليسـت نابصـة فلـو كانـت        

نابصة المتنع أن تقع موبع اجلملة االمسية وتعـرب حـال ولكنهـا أتـت تامـة علـى       

 (21تأويل العرب بذلك.)

فلذلك أتت احلال بعد الكالم التام او يف حكم التام إلمتام املعنـى وهـذا مـا اتفـق     

 لعلماء.عليه ا

 املبحث الثاني: علل اختيار احلركات يف األمساء.

ِعلَّة استعمال الفتحـة للخفـُ وأصـلها للجـر، واسـتعمال احلـذف للنصـ         -1

 وأصله للجزم.

هذه م  العلل اليت مل يذكرها اجلزولي يف مقدمته، لك  ذكرهـا الشـلوبني وعللـها،    

أل  -ل سيبويه: ))فأثبتوها وبد اعتل بعلة سيبويه وم  تبعه دون نسبتها إليهم، فقا

يف الرفع وحذفوها يف اجلزم كما حذفوا احلركة يف الواحـد،   –نون األفعال اخلمسة 

ووافق النص  اجلزم كما وافق النص  اجلر يف األمساء، ألن اجلزم يف األفعال نظـري  

إنـه لـيس للفعـل يف اجلـر      اجلر يف األمساء، ولـيس لألمسـاء يف اجلـزم نصـي  كمـا     

 (21نصي ((.)
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( ووافقه بذلك 25وذكر املربد هذه املسألة ومل يك  تعليله خمتلفا ع  تعليل سيبويه)

 (23اب  الوراق أيضا.)

وفصَّل الشلوبني يف هذه املسألة بأن باب الفتحة للنص  ولـيس للخفـُ، لكنهـا    

دخلت يف اخلفُ يف األمساء املشبهة للفعل، وهـي األمسـاء املمنوعـة مـ  الصـرف      

الفعـل يف امتنـاع دخـول التنـوي  واالوـافة إليهـاأل ألن التنـوي         فحكم هلا حبكم 

 (24واالوافة ال يدخالن األفعال.)

أما احلذف فبابـه اجلـزم، ولكـ  دخـل يف النصـ  يف األفعـال الـيت اتصـلت بهـا          

الضمائر الثالثة ألف االثـنني وواو اجلماعـة ويـاء املخاطبـة فأعربـت بـالنون، أل       

ا يف النص ، وبقي اجلر فلمـا كانـت للنـون حالتـان     بثبوت النون يف الرفع وحبذفه

فقط وهي احلذف واالثبـات، وكـان الرفـع مقـدما يف رتبتـه علـى النصـ  واجلـر،         

وجبت له حالة االثبات وهي متقدمة بالرتبة أيًضا على احلذف، أمـا حالـة احلـذف    

فهي للجزم، وبقي النص  ليحمل إحدى احلالتني فحمل احلذف يف نصـبه تشـبيًها   

ص  يف املثنى واجلمعأل ألنه كان حمموًلا على اجلر فيهمـاأل ألن اجلـزم نظـري اجلـر     للن

 (22فهو خمتص باألفعال واجلر خمتص باألمساء.)

وبد أفرد اب  احلاج  هذه املسألة بإمالء وذكر أنه جعل اجلزم نظري اجلر يف األمساءأل 

على األمساء ُجِعَل ألن مزية األفعال اختصاصها باجلزم فلكي ال تكون لألفعال مزية 

 (26اجلر خمتص بها َفُحِمَل شيء على شيء آخر.)

وبد وافق الشلوبني اب  مالك وأبـو القاسـم املـرادل الـذل بـال إن حـق بعـُ        

احلروف اليت تدخل الفعل وتنصبه أن جتزمه ولكنها نصبته محال على اجلزم كمـا يف  

 (27أْن املصدرية.)
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  أن سب  تقديم اجلزم على النصـ  هـو   وإىل ذلك ذه  اجلرجاول األزهرل وبيَّ

( فنـراه يسـتدل علـى علتـه بعلـة اخـرى       28مثل محل اجلر على النص  يف املثنـى) 

مشابهة هلا، فحمل هو وسابقيه الشيء على شيء آخر كي ال اتص أحدهما بشـيء  

 دون اآلخر.

 

 ِعلَّة انصراف مجع املينث السامل دائًما.-5

امل يكون منصرًفا، وعلل ذلك بأن هـذا اجلمـع ال   بّي  الشلوبني أن مجع املينث الس

يكون إال منوًنا، وال يك  كاملفرد ومجع التكسري فإنهما ال ينونـان يف حـاالت عـّدة،    

فكان هذا النوع م  اجلمع منوًنا كان كأنـه كلـه منصـرف، وإن كـان تنوينـه لـيس       

 (29.)للصرف فقد يكون تنوي  مقابلة أل مقابلة النون يف مجع املذكر السامل

وهو بهذا يعتل بعلة سيبويه إذ بال: ))وصـار التنـوي  مبنزلـة النـون، أال تـرى إىل      

عرفات مصروفة يف كتاب اهلل عز وجل وهي معرفة، الدليل على ذلك بول العرب: 

 (61هذه عرفاٌت مبارًكا فيها...((.)

يكـ    ووافق سيبويه املربد واب  بابشاذ فجعال مجع املينث منونا دائما حتـى وإن مل 

 (61تنوينه تنوي  صرف.)

بال الشلوبني مبينا أن هذا التنوي  للصرف مطلًقا: )) فليس هذا النوع مما يدخلـه  

التنوي  للصرف أيًضا فيكون منه منصرف وغري منصرف كـاملفرد ومجـع التكسـري،    

 (65فيه انصرف أو مل ينصرف((.)  -اجلزولي  –فلذلك مل يقل امليلف 

سيبويه بكالمه، إذ ذكـر إن مـ  بـال هـذا تنـوي  مقابلـة       واستدل الشلوبني بقول 

وليس لالنصراف هو بول جمازل ال حقيقة، لك  ميك  أن يقال فيه إنه منصرًفاأل ألن 
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لفظه كلفظ املنصرف على التجوز، وميك  أن يفسر مـ  وجـه آخـر وهـو أن هـذا      

مل تـيثر   التنوي  يف هندات وغريها تنوي  صرف، إال أن العلل املـيثرة يف التنـوي   

فيه يف كل مووع كونه مقابًلا لنون مجع املـذكر السـامل، وبهـذا يكـون معنـى بـول       

النحويني أنه تنوي  مقابلة وليس تنوي  صـرف مبعنـى أنـه ُأوـيَفْت املقابلـة فيـه       

لتنوي  الصرف وليس بتنوي  صرف جمرد، وبهـذا يكـون تنـوي  هنـدات وحنوهـا      

 (63تنوي  صرف ال جماز.)

موافقا الشلوبني أنه ال حيذف التنوي  م  مجع املينث السامل، حنـو:  وذكر اب  عقيل 

)هذه أذرعاٌت( و)رأيت أذرعاٍت( و)مررُت بأذرعاٍت( وبال ع  هـذا هـو املـذه     

 (66( واب  علي الصبان.)62( وتابعهم على ذلك السيوطي)64الصحيح)

 

 عال.علَّة تأصيل الضمة على غريها م  عالمات الرفع يف األمساء واألف-3

( 67مساء واألفعال ال ختلو م  الضمة)ذكر النحاة ومنهم الفارسي م  العلماء أن األ

وذكر أبو البقاء العكربل أن األصل يف االعراب هي احلركـة، فالضـمة حادثـة عـ      

ذلك ابـ   ( ووافقـه بـ  68العامل والعمُل هو نتيجة العمـل ) الفعل وإن الفعل هو 

يف االعراب فتكون الضـمة هـي األصـل يف    ( ومبا أن احلركة هي األصل 69يعي )

عالمات الرفع، وبد فصل الشلوبني يف بول العلمـاء بـأن الضـمة هـي األصـل يف      

عالمات الرفع وما جاء على غري ذلك فقد خرج ع  أصـله، وبـد علـل الشـلوبني     

ذلك بأن الضمة يعرب بها املفرد والفرع، واملفرد هو األصل يف اللغة العربية وكل 

بالضمة يف حالة الرفع، أما املثنـى ومجـع املـذكر السـامل ومجـع املينـث       مفرد يعرب 

السامل فهذه فروع على املفرد، فاملثنى ال يعرب بالضـمة بـل يعـرب بـاأللف ومجـع      
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املذكر يعرب الواو أما املينث ومجع التكسـري فيعربـان بالضـمة وهمـا فـروع، وال      

أن  لفـرع، فبـان بـذلك   يوجد غري الضمة م  عالمات الرفع يعرب بها األصـل وا 

 (71الضمة هي األصل يف األمساء.)

وسب  عدم رفع املثنى ومجع املذكر السامل بالضمة ورفعهما باحلروف هو أن األلف 

والواو حرفا علة وحروف العلة تستثقل فيها احلركـات الظـاهرة إذا مل يسـك  مـا     

العـراب،  ببلها، وإن سك  ما ببلها فستجرى جمرى الصـحيح يف حتركهـا حبركـات ا   

وحرفا التثنية واجلمع ليس ساك  ما ببلهما ساكًنا بل ما ببلهما متحـرك، لـذلك مل   

 (71تثنية واجلمع باحلركات الظاهرة.)تعرب ال

فإن بيل كان ينبغي أن تعرب باحلركات املقدرة لو تعذر إعرابها باحلركات الظاهرة 

فقالوا: )بـام الزيـدان(   وبد فعل ذلك مجاعة م  العرب وهم بنو احلارث ب  كع  

و)رأيـت الزيـدان( و )مـررت بالزيـدان(، إال أن اجلمهـور مل يقولـوا ذلــك، ومَل مل       

 (75يفعلوا ذلك بالرغم م  أن االعراب يف األصل باحلركات.)

فيجي  الشلوبني بائًلا: )) إنهم لو أعربوا التثنية واجلمع باحلركات املقـدرة لكـان   

 (73وجد فيهما االعراب  اهًرا أبدا((.)هذان النوعان م  األمساء ال ي

ثم يعلل هذا بذكره أن ليس كذلك األمساء اليت أعربـت باحلركـات املقـدرة ينعـدم     

فيها االعراب فهناك م  األمساء ما تعرب باحلركات املقدرة ويظهـر فيهـا احلركـات    

الظاهرة يف مووع آخـر حنـو: العصـا والفتـى والرحـى والقاوـي والغـازل ومـا         

ألن هذه األمساء وإن مل يظهر فيها االعراب فإن مـ  نوعهـا مـا  هـر فيهـا      شابههاأل 

اإلعراب فلم يعدم  هور اإلعراب فيها كلـها، ولـو أعـرب اجلمـع السـامل واملثنـى       

باحلركات املقدرة، لُعِدَم  هور اإلعراب منها باجلملة، فكرهوا عدم  هور اإلعـراب  
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بـاختالف العوامـل الداخلـة عليهمـا      يف النوع كله، كما إن املثنى واجلمع يتغريان

 (74فأصبح اعرابهما خمتلف األحوال، فلذلك اجتنبوه.)

وكذلك املعرب م  األفعال فإن األصل يف حالة رفعها هي الضمة يف حالة الرفـعأل  

ألن مجيعها ترفع بالضمة يف حالة عدم اسنادها إىل الضمائر الـثالث، ألنهـا عنـدما    

ألف االثنني وواو اجلماعة وياء املخاطبة فسـتعرب  تسند إىل الضمائر الثالث وهي 

بثبوت النون يف حالة األفعال اخلمسة وبهذا تكـون عالمـة ثبـوت النـون فرعـا يف      

 (72االعراب.)

وبد استشعر الشلوبني أمًرا وتسـاءل عنـه بقولـه مَل مل يرفـع املضـارع بالضـمة إن       

 أنه ال ميكـ  أن يكـون   اتصلت به نونا التوكيد ونون النسوة وبين على الفتح، فبني

مرفوعا بالضمة يف حالة بنائه إذ ال تكون الضمة عالمـة للبنـاء، فكمـا إن املضـارع     

املبين ال ميك  أن يضم فكذلك الفعل املسند إىل الضـمائر الـثالث يوجـ  رفعـه     

 (76بثبوت النون أل بغري الضمة ألنه ال ميك  أن جيتمع اعرابان يف كلمة واحدة.)

فور على ذلك بأن الضمة هي عالمة الرفع فإن تعـذر االعـراب   ووافقهم اب  عص

(، 77بها فسيعرب اللفظ بالواو، وإن تعذر االعراب به فسيكون االعراب بـاأللف) 

 وهذا يبني أن الضمة هي األصل يف عالمات الرفع.

ووافقهم على بذلك الروي حيث أشار إىل أن احلركات هي األصل وذلك بـذكره  

 (78حلركات.)بيام احلروف مقام ا

( وبـذلك تكـون الضـمة    79وذكر السيوطي أن احلركات هي األصل يف االعـراب) 

هي األصل يف الرفع وم  البديهي أن تكون الضمة هي األصلأل ألنها ترفع املفـرد  
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فأصل الكالم هو اإلفرادأل ألن بعُ عالمات االعـراب حتـذف كـالنون يف األفعـال     

 اخلمسة.

 والواو استثقاًلا.علة تقدير الضمة على الياء  -4

بني الشلوبني علة اسـتثقال  هـور الضـمة علـى اليـاء والـواو وتقـديرها عليهـا         

 ألمري :

األمر األول: إما لكون الضـمة مسـتثقلة يف نفسـها ودليـل ذلـك تسـكينهم هلـا يف        

)َعُضد( فيقول )َعْضد(، وال حيصل هذا يف الفتحة يف مثل بوهلم )َجَمل( وإمنا يفعل 

و ما ذكرناه ويف الكسرة حنو)َكِتـف( فيقـال )ِكْتـف(، فـدّل ذلـك      ذلك يف الضمة حن

على ثقل الضمة والكسرة يف أنفسهما، وأوـاف إىل ذلـك اجتمـاع االمثـال، ومـا      

اجتمع هنا م  األمثال احلركة اليت يف الواو واليـاء واحلركـة الـيت ببلـهما، فـالواو      

ذا موافًقا للمربد حيث وكالمه ه (81والياء مضارعتان للحركات ألنها م  جنسها.)

بال: ))الضمة والكسرة مستثقلتان يف احلروف املعتلـة  فَأمـا ِفـي النصـ  فتحـّرك      

الياء.... وذلك كقولك: ُأريد َأن تْرمَي يا فتى، وَأْن تغزَو، فـاعلم كمـا تقـول: رَأيـت     

 (85َباِويا وغازًيا((.)

هلا، وحتذف اليـاء  وسبق الشلوبني أيضا اب  يعي  بتقدير الضمة والكسرة الستثقا

 (83يف االسم املنقو  ويعوق عنها بالتنوي .)

ويضيف الشـلوبني بائًلـا: ))أال تـرى أنهمـا ينشـ ن عـ  إشـباع احلركـات، فلمـا          

اجتمعت األمثال خففوا بأن أسقطوا احلركة املسـتثقلة، الـدليل علـى صـحة هـذه      

) ْبـي( مل يسـتثقلوا   العلة: أنهم إذا أسكنوا ما ببل الواو والياء يف حنـو )َغـْزو( و   
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الضمةأل ألنه بد بلت األمثال هناك لكون مـا ببـل الـواو واليـاء سـاكًنا ال متحرًكـا       

 (84فاحتملوا ما بقي م  الثقل لقلته((.)

ويعلل الشلوبني حلذفهم الضمة لثقلها يف نفسها بأنهم استثقلوا الكسرة والضمة 

بالقاوـي( فـال يظهـرون     ومل يستثقلوا الفتحة، فيقولون: )جاء القاوي( و ) مررت

 ( 84الضمة والكسرة لثقلهما، فإن بالوا: )رأيت القاوَي( أ هروا الفتحة خلفتها.)

أما األمر الثاني: فهو أن الياء والواو حرفا علة مـا ببلـهما مـ  جنسـهما، فضـارعا      

األلف بذلكأل ألن األلف حرف علة وما ببله هو م  جنسه، فلما شابها األلف وما 

ببلهما م  جنسهما أعطيا حكما م  أحكام األلف هو سكونهما يف املووع الـذل  

يف املووع الذل يقتضـي هلـا احلركـة،    يوج  هلما احلركة فيه، كما إن األلف تكون 

حنو: )هذه العصا( و )كسرت العصا( و )مررت بالعصا(، إال أننا نعلـم أن املشـبه   

بشيء ال يقوى بوة املشبه به، وأن األلف ال تتحرك وال جيوز فيها احلركة أصًلا ألنـه  

غري ممك  فيها احلركة، وهذا الشـيء توبيـف مـ  اهلل عـز وجـل، أل إننـا مل منلـك        

القدرة لتحريكها، وهو بكالمه هذا يوافق اب  السراج يف عدم حتريك األلف بـال:  

(، ال باستبداهلا حبرف آخر، إال أننا باسـتطاعتنا  82))ألن األلف ال ميك  حتركها...(()

حتريك الواو والياء، لذلك مل متنع الواو والياء مـ  كـل احلركـات، والـدليل علـى      

 الفتحة ولكـ  ُمِنَعـْت الكسـرة والضـمة مـ       ذلك أنها تظهر يف حالة النص  يف

 (86الظهور عليها لثقلها.)

والفتحة هي أخف احلركات فظهورها غري ممنـوع لـذلك بـالوا: )رأيـُت القاوـَي(      

فظهرت الفتحة خلفتها، إال أننا عندما نقول )جـاء القاوـي( و )مـررت بالقاوـي(     

امتنـاع  هـور الضـمة     فال تظهر الضمة والكسرة عليهما لثقلهما، فلما كان سب 
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والكسرة يف حاليت الرفع واجلر للمنقو  أو املعتل باليـاء لشـبههما بـاأللف مـ      

حيث ما كانت حركة ما ببلهما مـ  جنسـهما، كانـت اليـاء والـواو إن ُسـك َ  مـا        

ببلهما فستكون احلركات فيها  اهرة، حنو: هذا غـزٌو ورأيـُت غـزًوا وعجبـُت مـ       

اء ساكنة أل ما ببل الياء ساكنة، واأللف ال يكون سـاكًنا  غزٍو، وكذلك  ْبي كون الب

ما ببلها، فال توجد مضارعة بني هذي  احلرفني واأللف إن سك  مـا ببلـهما، فبقيـا    

على أصلهما بتحريكهما يف املووع الذل يقتضي فيـه  هـور احلركـة يف مووـعها     

 (87املناس .)

ويه: ))وإذا كان ببل الياء والـواو  ولعله بال هذا متأثًرا بسيبويه وم  تبعه، بال سيب

حرف ساك  جرتا جمرى غري املعتل، وذلك حنو َ ْبي وَدْلوأل ألنه مل جيتمع ياء وكسـرة  

 (88وال واو وومة((.)

(، وهـذه اآلراء الـيت ذكرتهـا للعلمـاء مل     91( والشـاط)) 89ووافقه بها اب  مالـك) 

 يذكرها الشلوبني ولعل سب  هذا الشتهار هذه العلة.

 

 والنتائج الدراسةخامتة 

 

 ال بدَّ لكل حكم حنول م  علة، فالعلَّة مالزمة لكل العلوم وموجبة هلا. -

إن الشلوبني مل يوافق أبا عيسى اجلزولي يف كل ما جاء به، فنراه االفه يف بعُ  -

 املواوع

مل يقتصر الشلوبني على ما جاء به اجلزولي يف مقدمته، فما مل يذكره يف بـاٍب مـا    -

 يضيفه ويذكر ذلك.
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إنه اعتل بعلل سييبويه كثرًيا وبعُ موافقيه، وهذا يدل على أنه اتبـع املـذه     -

 البصرل

 إنه مل يذكر حكًما حنويا إال وأتبعه بعلته، فنرى كتابه مليًئا بالتعليل. -

 إن بعُ العلل اليت جاء بها مل يذكرها غريه م  النحاة. -

ذا الكتاب وكت  أخرى له، حتى إنـه ينـابُ   إنه ينابُ بعًضا م  آرائه بني ه -

 نفسه يف هذا الكتاب.

إنه كان يأخذ الكثري م  أبوال النحاة دون نسـبتها إلـيهم، ودون ذكـره أن هـذا      -

 ليس له.

 إن بعُ األدوات النحوية تعمل جماًزا ال حقيقة. -

ئله إىل مع أخذ الشلوبني بالعلَّة القياسية والتعليمـة إال أنـه مييـل يف أكثـر مسـا      -

العلل اجلدلية، فنراه يعرق أبوال النحاة السابقني له ويرد عليهم إن كان معارًوـا  

 ويوافقهم إن كان موافًقا.

 إنه نس  أبواًلا لعلماء مل تك  هلم. -

مل يستدل بكالمه م  القرآن والكريم أو احلديث النبـول الشـريف إال القليـل     -

ه بليًلا كان يف كتابه، لكنـه يأخـذ بأمثلـة    فالشعر كان أكثر منهما، وحتى الشعر فنرا

 السابقني له أو أمثلة م  عنده كي يعلل املسألة، ومع هذا فقد كانت علله مقنعة.

إنه كان الكات  والقارئ يف الوبت نفسـه، فنـراه يـبين افرتاوـات مـا سـيقوله        -

 القارئ أمٍر ما فيجئ به ويعلله ببل براءة القارئ لكالمه.

 ة السماعية، ويأخذ بالعمل على اجملاز يف بعُ املسائل.إنه يأخذ بالعلَّ -
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اهتم باالسم واحلرف أكثر م  الفعل يف هذا الكتاب، لعل هذا ألن االسـم هـو    -

 األصل يف اللغة.

 أن احلال ُنِصَبت على التشبيه باملفعول به، فلم يك  نصبها حقيقة. -

 أن مجع املينث السامل منصرف دائما. -

 

 اهلوام 

 القران الكريم*

 

 .37/ 5الكتاب: 

 .38/ 5: كتابال
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 .156-152اجلمل: ينظر: احللل يف اصالح اخللل م  كتاب 

 .1178/ 3ينظر: شرح الكافية الشافية: 

 .679/ 5ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 518/ 3ينظر: شرح اب  عقيل على الفية ب  مالك: 

 .361ينظر:  شرح اب  النا م على ألفية ب  مالك: 

، والتذييل والتكميل يف شرح 361ينظر: شرح اب  النا م على ألفية ب  مالك: 

 .554/ 1كتاب التسهيل: 

 .1925/ 4ارتشاف الضرب م  لسان العرب: 

/ 3، أووح املسالك على ألفية اب  مالك: 594ينظر: شرح بطر الندى وبل الصدى: 

، شرح التصريح على التوويح: 515/ 3، شرح اب  عقيل على ألفية ب  مالك: 598

3 /138. 

 .3593/ 7ينظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 

 .51/ 1ينظر: الكتاب: 

 319 \3املقتض : 

 573 \1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 51 \1الكتاب: 

 581 – 579 – 573 \1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 7 – 6، االيضاح العضدل: 37 \1ينظر: االصول يف النحو: 

 573 \1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري:
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 .319/ 3 ينظر: املقتض :

 .88 – 87/ 1ينظر: شرح املفصل: 

 8املقدمة اجلزولية يف النحو: 

 573 \1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 574 – 573 \1: شرح املقدمة اجلزولية الكبريينظر: 

 574 \1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 81 \5، األصول يف النحو: 319 \3، املقتض : 51 \1ينظر: الكتاب: 

 .55/ 1الكتاب: 

 574 \1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 577 \1ينظر: املصدر نفسه: 

-577/ 1، وبد فصل الشلوبني يف هذه املسألة، ينظر: 577/ 1ينظر: املصدر نفسه: 

579. 

 69ينظر: نتائج الفكر يف النحو: 

مذاه  النحويني: ، التبيني ع  77 –74 \1ينظر: اللباب يف علل البناء واالعراب 

 118 - 182، مسائل خالفية يف النحو: 172 –173

 .112ينظر: مسائل خالفية يف النحو: 

 .117: مسائل خالفية يف النحوينظر: 

 .172ينظر: التبيني ع  مذاه  النحويني: 

 .731/ 5ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .311/ 4ينظر: املقتض : 
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 .541 – 538 /5ينظر: األصول يف النحو: 

 .731 – 731/ 5ينظر: األصول يف النحو: 

 .731/ 5ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .5/4ينظر: شرح املفصل: 

 .578/ 1ينظر: شرح التسهيل: 

 .19/ 1الكتاب: 

 .85/ 4ينظر: املقتض : 

 .511ينظر: علل النحو: 

 .439/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .441/ 1قدمة اجلزولية الكبري: ينظر: شرح امل

 .771/ 5ينظر: أمالي اب  احلاج : 

 .56، اجلنى الداني يف حروف املعاني: 21/ 1ينظر: شرح التسهيل: 

 .82/ 1ينظر: شرح التصريح على التوويح 

 .331/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .533/ 3الكتاب: 

 .48 – 47النحوية: ، شرح املقدمة 331/ 3ينظر: املقتض : 

 .331/ 1شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .331 – 331/ 1: شرح املقدمة اجلزولية الكبريينظر: 

 .72/ 1ينظر: شرح اب  عقيل على ألفية اب  مالك: 

 .58/ 1ينظر: همع اهلوامع بشرح مجع اجلوامع: 
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 .28/ 1ينظر: حاشية الصبان على شرح األمشوني أللفية اب  مالك: 

 .152ر: التعليقة على كتاب سيبويه: / ينظ

 .168ينظر: التبيني ع  مذاه  النحويني: 

 .121/ 1ينظر: شرح املفصل: 

 .331/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .333/ 1: شرح املقدمة اجلزولية الكبريينظر: 

 .333/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .333/ 1: شرح املقدمة اجلزولية الكبري

 .334 – 333/ 1: شرح املقدمة اجلزولية الكبري ينظر:

 .335/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 334/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .26/ 1ينظر: شرح مجل الزجاجي: 

 399/ 5ينظر: شرح الروي على الكافية: 

 .79/ 1ينظر: همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: 

 .338 – 337/ 1نظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: ي

 .134/ 1املقتض : 

 .179/ 1ينظر: شرح املفصل: 

 .338/ 1شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 338/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .48/ 1األصول يف النحو: 



 02:7102        مجلة جامعة االنبار للغات واالداب
 

525 
 

 .339/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .341 – 339/ 1ينظر: شرح املقدمة اجلزولية الكبري: 

 .384/ 4الكتاب: 

 .399/ 1متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 

 .559/ 1ينظر: شرح ألفية اب  مالك للشاط): 

  

 املصادر واملراجع

 

 القران الكريم •

أسرار العربيـة، عبـد الـرمح  بـ  حممـد بـ  عبيـد اهلل األنصـارل، أبـو           •

 -هــ 1451 1هـ( دار األربم ب  أبي األربم، ط277كمال الدي  األنبارل ) الربكات،

 1م، عدد األجزاء: 1999

األصول يف النحو، أبو بكر حممد ب  السرل ب  سهل النحـول املعـروف    •

 –هــ( حتقيـق: عبـد احلسـني الفتلـي، ميسسـة الرسـالة، لبنـان         316باب  السراج )

 .3بريوت، عدد األجزاء:

احلاج : عثمان ب  عمر ب  أبي بكر ب  يـونس، أبـو عمـرو    أمالي اب   •

هـ( حتقيـق: د. فخـر صـال سـليمان     646مجال الدي  اب  احلاج  الكردل املالكي )

 .5م، عدد األجزاء: 1989 -هـ  1419بريوت،  –األردن، دار اجليل  -بدارة، دار عمار 
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د بـ   أووح املسالك على ألفية ب  مالك، عبد اهلل ب  يوسـف بـ  أمحـ    •

هــ( حتقيـق: يوسـف    761عبد اهلل اب  يوسف، أبو حممد، مجال الدي ، ابـ  هشـام )  

 .4الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، عدد األجزاء: 

ه( حققه وبدم لـه: د. حسـ    377االيضاح العضدل، أبو علي الفارسي )ت •

 1م، عدد األجزاء:1969 –ه 1389، 1طجامعة الرياق،  –شاذلي فرهود، كلية اآلداب 

التبيني ع  مذاه  النحويني، أبو البقاء عبد اهلل ب  احلسني ب  عبـد اهلل   •

هــ( حتقيـق: د. عبـد الـرمح  العثـيمني، دار      616العكربل البغدادل حمـ  الـدي  )  

 .1م، عدد األجزاء: 1986 -هـ 1416، 1الغرب اإلسالمي، ط

ــاب  • ــل يف شــرح كت ــذييل والتكمي ــان األندلســي   الت ــو حي التســهيل: أب

، 1دمشـق، دار كنـوز إشـبيليا ، ط    -ه( حتقيق: د. حس  هنداول، دار القلـم  742)ت

 .11د.ت، عدد األجزاء: 

التعليقة على كتاب سيبويه، احلس  ب  أمحـد بـ  عبـد الغفـار الفارسـّي       •

، م1991 -هـ 1411، 1هـ( حتقيق: د. عوق ب  محد القوزل، ط377األصل، أبو علي )

 .6عدد األجزاء: 

متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: محـد بـ  يوسـف بـ  أمحـد، حمـ         •

هـ( دراسة وحتقيق: أ. د. علـي  778الدي  احلل) ثم املصرل، املعروف بنا ر اجلي  )

 -حممد فاخر وآخرون، دار السالم للطباعة والنشـر والتوزيـع والرتمجـة، القـاهرة     

 .11هـ عدد األجزاء:  1458، 1مجهورية مصر العربية ط

اجلنى الداني يف حروف املعاني، أبو حممد بدر الدي  حس  ب  باسم ب   •

 -هـ( حتقيـق: د. فخـر الـدي  ببـاوة     749عبد اهلل ب  علّي املرادل املصرل املالكي )
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 -هــ   1413، 1لبنـان، ط  –األستاذ حممد نديم فاول، دار الكت  العلمية، بـريوت  

 .1م، عدد األجزاء:  1995

حاشية الصبان على شرح األمشونى أللفية اب  مالك، أبو العرفـان حممـد    •

 1لبنـان، ط  -هــ( ، دار الكتـ  العلميـة بـريوت    1516ب  علي الصبان الشافعي )

 .3م، عدد األجزاء: 1997-هـ  1417

احللل يف إصالح اخللل م  كتاب اجلمل، أبو حممد عبد اهلل ب  حممـد بـ     •

 ه( حتقيق: سعيد عبد الكريم سعودل، د.ط، د.ن.251السيد البطليوسي )

شرح اب  عقيل على ألفية ابـ  مالـك، ابـ  عقيـل، عبـد اهلل بـ  عبـد         •

هـ( حتقيق: حممد حميي الدي  عبـد احلميـد،   769الرمح  العقيلي اهلمداني املصرل )

 -هــ   1411، 51القاهرة، دار مصر، سعيد جودة السحار وشـركاه، ط   -دار الرتاث 

 .4، عدد األجزاء: م 1981

شرح اب  النا م على ألفية ب  مالك، بدر الدي  حممد اب  اإلمـام مجـال    •

هــ( حتقيـق: حممـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـ         686الدي  حممد ب  مالـك ) 

 .1م، عدد األجزاء:  5111 -هـ  1451، 1العلمية، ط

أبـو  شرح األمشوني على ألفية اب  مالـك، علـي بـ  حممـد بـ  عيسـى،        •

 -هــ( دار الكتـ  العلميـة بـريوت    911احلس ، نور الدي  اأُلْشُموني الشـافعي ) 

 .4م، عدد األجزاء: 1998 -هـ1419 1لبنان، ط

شرح التسهيل، حممد ب  عبد اهلل، اب  مالك الطائي اجلياني، أبو عبد اهلل،  •

هجـر  هـ( حتقيق: د. عبد الرمح  السيد، د. حممـد بـدول املختـون،    675مجال الدي  )

 .4م، عدد األجزاء: 1991 -هـ 1411، 1للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط
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شرح التصريح على التوويح أو التصريح مبضمون التوويح يف النحـو،   •

خالد ب  عبد اهلل ب  أبي بكر ب  حممد اجلرجاوّل األزهرل، زي  الـدي  املصـرل،   

 -هــ 1،1451لبنـان، ط  -وتبري-هـ( دار الكت  العلمية 912وكان يعرف بالوباد )

 .5، عدد األجزاء: 5111

شرح مجل الزجاجي، أبو احلس  علي ب  ميم  ب  حممد بـ  علـي ابـ      •

ه( بدمه وووع هوامشه وفهارسه: فّواز الشّعار، دار الكتـ   669عصفور األشبيلي )

 .3م عدد األجزاء: 1998 –ه 1419، 1لبنان، ط –العلمية، بريوت 

الصدى، عبد اهلل ب  يوسف ب  أمحد بـ  عبـد اهلل   شرح بطر الندى وبل  •

هـ( حتقيق: حممـد حميـي الـدي     761اب  يوسف، أبو حممد، مجال الدي ، اب  هشام )

 .1، عدد األجزاء: 1383، 1عبد احلميد، القاهرة، ط

شرح الكافية الشافية، حممد ب  عبد اهلل، اب  مالك الطائي اجليـاني، أبـو    •

هـ( حتقيق: عبد املـنعم أمحـد هريـدل، جامعـة أم القـرى      675عبد اهلل، مجال الدي  )

مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي كليــة الشــريعة والدراســات 

 .2، د.ت، عدد األجزاء: 1اإلسالمية مكة املكرمة، ط

 

شرح املقدمة اجلزولية الكبري، أبو علي ب  عمر ب  حممد ب  عمر األزدل  •

قه: د. تركـي بـ  سـهو بـ  نـزال آل العتـي)، مكتبـة        ه( درسه وحق642الشلوبني )

 .3م، عدد األجزاء: 1993 –ه  1413، 1الرياق ، ط –الرشد 

ه( حتقيـق: الـدكتور   469شرح املقدمة النحوية، طاهر ب  أمحد اب  بابشاذ ) •

 .5م، عدد األجزاء: 1978، 5حممد أبو الفتوح شريف، ط 
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، أبـو احلسـ ، ابـ  الـوراق     علل النحو، حممد ب  عبـد اهلل بـ  العبـاس    •

ه 1451، 1الريـاق، ط  –هـ( حتقيق: حممود جاسم حممد دروي ، مكتبة الرشـد  381)

 .1م، عدد األجزاء: 1999 –

الكتاب، عمرو ب  عثمان بـ  بنـرب احلـارثي بـالوالء، أبـو بشـر، امللقـ          •

، 3القـاهرة، ط  –هـ( حتقيق: عبد السالم حممد هـارون، مكتبـة اخلـا ي    181سيبويه )

 .4م، عدد األجزاء:  1988 -هـ  1418

اللباب يف علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد اهلل ب  احلسني بـ  عبـد    •

هــ(  حتقيـق: د. عبـد اإللـه النبهـان، دار      616اهلل العكربل البغدادل حم  الـدي  ) 

 .5م، عدد األجزاء: 1992 -هـ 1416، 1دمشق، ط  –الفكر 

أبـو البقـاء عبـد اهلل بـ  احلسـني بـ  عبـد اهلل        مسائل خالفية يف النحو،  •

هـ( حتقيق: حممد خـري احللـواني، دار الشـرق    616العكربل البغدادل حم  الدي  )

 .1م، عدد األجزاء: 1995 -هـ 1415، 1بريوت، ط –العربي 

املفصل يف صـنعة اإلعـراب، أبـو القاسـم حممـود بـ  عمـرو بـ  أمحـد،           •

، 1بريوت ط:  –: د. علي بو ملحم، مكتبة اهلالل هـ( حتقيق238الزخمشرل جار اهلل )

 1عدد األجزاء:  1993

املقتض ، حممد ب  يزيد ب  عبـد األكـرب الثمـاىل األزدل، أبـو العبـاس،       •

بـريوت،   –هـ( حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتـ .  582املعروف باملربد )

 .4م، عدد األجزاء: 1994 –ه 1412، 1ط
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لية يف النحو، عيسى ب  عبد العزيز بـ  َيَلْلَبْخـت اجلزولـي    املقدمة اجلزو •

هـ( حتقيق: د. شعبان عبد الوهاب حممد، مطبعـة  617الرببرل املراكشي، أبو موسى )

 .1م، عدد األجزاء: 1988، 1أم القرى، دار الغد العربي، ط

نتائج الفكر يف النحو، أبو القاسم عبـد الـرمح  بـ  عبـد اهلل بـ  أمحـد        •

ــة 281ي )الســهيل ــ  العلمي ـــ( دار الكت ــريوت، ط  –ه ــدد  1995 - 1415، 1ب م، ع

 .1األجزاء: 

همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، عبـد الـرمح  بـ  أبـي بكـر، جـالل        •

مصـر،   –هـ( حتقيق: عبد احلميد هنـداول، املكتبـة التوفيقيـة    911الدي  السيوطي )

 .3م، عدد األجزاء: 1994، 5ط

 

 

 

 

 


