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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 الِعلل النَّحوية في المبني من األسماء في ُشروح التسهيل

 دراسة وصفيَّة تحليليَّة
 

 األستاذ الدكتور رافد حميد سويدان             لعالء أحمد صبار نزا

 قسم اللغة العربية -جامعة األنبار/ كلية اآلداب
36917@gmail.com dall                     u.iqdrraha 75@uoanbar.ed 

 
 الملخص

لذلك فقد  ،وحديثا   بارزة في الدرس النحوي العربي قديما   التعليل النحوي سمة   نَّ إ 

لل النحوية في المبني من األسماء في شروح التسهيل، دراسة وصفية في هذا البحث )العِ  تناولتُ 

زا  فيه  ها تمهيد ذكرتُ تح بمقدمة يعقبُ فت  ن يُ أتحليلية(، واقتضت طبيعة البحث  مفهوم العلة عن موج 

 ،سماء المبنيةبعض األ ا مضمون البحث فقد شمل  مَّ أاح التسهيل ، رَّ عن شُ  ، ونُبذة  النحوية

 بثبت   ة  تلوَّ برز النتائج م  أل البحث بخاتمة   والظروف، ثم طويتُ  ،فعالسماء األأو ،كالضمائر

 التوفيق.      للمصادر والمراجع، وهللا ولي  

      The grammatical cause is important thing in the Arabic 

grammatical lesson, therefore I have dealt with( the grammatical causes 

in regular nouns in Shrooh AL- tasheel  adjectival  studying). I concluded 

this research with apreface then introduced asummary on Shrooh AL- 

tasheel life and grammatical cause. The  nature of the research required 

to be divided to pronouns, verbs nouns and envelops. I ended it with 

results.                                                                               

 ة ــمد   ــقم  ـال

الحمدُ هلل الكريم المنَّان ، صاحب الفضل واإلحسان ، والصالة والسالم على المعل ِم  

ا بعد:  ِ المرس ل محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين ، أم   األول، والنَّبي 

ة  بارزة في الدرس النحوي  عل م  ظاهر من معاِلم منهجه ،  العربي فإنَّ التعليل ِسم  ، وم 

ل أحكاما  كثيرة  ، وهذه  وإنَّ االط الع على د أنَّ النحو يُشك ِ كتب النحو وإدامة النظر في متونها يُؤك ِ

ا لها من أهمية  األحكام ال بُدَّ لها من قياس  واستقراء  ، والعلة من أهم أركان القياس النحوي  ِلم 

دأ في مرحلة  ، لذلك فإنَّ التعليل النحوي قد بكبيرة في ترسيخ األحكام وتقعيد القواعد النحوية

مبكرة  الستكشاف ظواهر اللغة والوقوف على األحكام النحوية ، إذ إنَّ االرتباط بين الحكم 

 النحوي والعلة ارتباط  وثيق  وعميق  . 

وبما أنَّ "شروح التسهيل" تُعدُّ من الكتب النحوية المهمة في التراث النحوي العربي؛  

المرموقة، هذا من جهة، ومن جهة  أُخرى فإنَّ هذه  نظرا  ألهمية ُمؤلفيها ومكانتهم العلمية

الشروح تمتاز بوفرة العلل النحوية الُمراِدفة لألحكام النحوية، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. 

ويُعدُّ باب األسماء المبنية من األبواب المهمة في النحو العربي، لذلك ارتأيُت أن أتناول في هذا 

ز ِعلل  الم   بني من األسماء في شروح التسهيل، فكان البحث موسوما  بـ ) الِعلل البحث الُموج 

 ني من األسماء في ُشروح التسهيل "دراسة وصفيَّة تحليلية"(. بالنَّحوية في الم
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زا  عن  ،  مفهوم العلة النحوية وكان من طبيعة البحث أن يتقدَّمه تمهيد، تناولُت فيه ُموج 

زا  عن اح التسهيل وموج  اشتمل  مضمون البحث على بعض األسماء المبنية، كالضمائر، ، و ُشرَّ

وأسماء األفعال، والظروف وغيرها، ثم أنهيُت البحث  بخاتمة  ألبرز النتائج ثم بث بت  للمصادر 

 والمراجع .

وأتقدَّم بالشكر الجزيل لمشرفي األُستاذ الدكتور رافد حميد سويدان الذي فتح  لي قلب ه  

دَّ ومكتبت ه ، ولم يدَّ  ن م  خْر وسعا  في إبداء النصح والتوجيه لي ، فجزاهُ هللاُ خيرا  ، كما أشكر كلَّ م 

 لي يد  الع ون. 

وختاما  أسأل هللا  تعالى أن يجعل عمل نا خالصا  لوجهه الكريم ، فإْن كان هذا البحث وافيا   

نٌّ منه سبحانه ، وإن لم يكن فإنَّ الكمال هلل وحد ه ، ونسأله تعالى أن يُجنبنا الخطأ والزل ل  فذلك م 

 في القوِل والعمِل .

 

 

 دــمهيـالت

 أوالً: مفهوم العلة النَّحوية:ـــ  

 العلة لغةً واصطالحاً: -1

ا بالفتح فتأتي بمعنى الشَّربة الثانية ، والفعل:   العلة، لغة : تأتي بفتح العين وكسرها ، أمَّ

وع ل ال   ، واإلبل تعُلُّ نفس ها ع لَّ القوُم إبل ُهم يعُلُّون ها ع الَّ  
ا بالكسر فتأتي بمع(1) نى المرض ، علَّ . أمَّ

، وتأتي بمعنى السبب ، وهو ما يهمنا في هذا البحث ،  (2)، أي: مرض  ، فهو عليل  يِعلُّ واعت لَّ 

. (3)، أي: سببُهفالعلة: هي السبب ،يقال: هذا ِعلَّة  لهذا ، أي: سبب  له، وقد اعت لَّ الرجُل وهذه ِعلَّتُه 

 ومن هذا المدلول اللغوي أخذ النحاة هذه اللفظة .  

والعلة اصطالحا : هي تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما ورائها وشرح األسباب 

ظ تْهُ حين  (4)التي جعلتها على ما هي عليه ، أو هي األمر الذي يزعم النحويون أنَّ العرب الح 

فها الجرجاني بأن ها )ما يتوقف (5)عينا  من التعبير والصياغةاختارْت في كالمها وجها  م . وعرَّ

ذي أدَّى . فالعلة النحوية إذن: هي السبب ال(6)عليه وجود الشيء ويكون خارجا  عنه مؤث ِرا  فيه(

ب ه  .إلى حكم  نحوي وأوج 

 أقسام العلة النحوية:  -2

ابُن جني إلى قسمين: العلل الموِجبة،  ذكر النحويون أقساما  كثيرة  للعلل النحوية، فقسَّمها

زة ِ والِعلل المجو 
. وقسَّمها الزجاجي إلى ثالثة أقسام، وهي: العلل التعليمية، والعلل القياسية، (7)

ا السيوطي فقد ذكر  أنواعا  كثيرة  من الِعلل، وهي:  (8)والعلل الجد لية النظرية علة سماع، ». أمَّ

استثقال، وعلة فرق، وعلة توكيد، وعلة تعويض، وعلة نظير،  وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة

وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة 

وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفيف، وعلة داللة حال، وعلة أصل، 

 (9)«أُولىوعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة 

 

اح التسهيل:   ثانياً: ن بذة عن ش رَّ

يَّاني، األندلسي  ابن مالك: -1 هو أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الج 

ه(، من مؤلفاته "الخالصة 672الشافعي، من أشهر نحاة القرن السابع الهجري ، تُُوفي سنة )

ة، والوافية في شرح الكافية، وعمدة الحافظ وعدة الالفظ، المشهورة باأللفية، والكافية الشافي
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وكتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وشرح التسهيل، وس ْبك المنظوم وف ك المختوم، 

 . (10)وغيرها"

هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي ان الغرناطي، أبو حي ان أبو حيَّان:  -2

يَّاني الن ِ   إلى قرية من البربر، تُُوفي  سنة )األندلسي الج 
ه(، من أهم تصانيفه: البحر 745ْفِزي نسبة 

المحيط في التفسير، والتذييل والتكميل في شرح كتب التسهيل، وارتشاف الضرب من لسان 

ب، وكتاب التذكرة، والمبدع في  العرب، ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك، وتقريب المقرَّ

 . (11)التصريف، وغيرها

هو الحسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي، أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أُم قاسم  المرادي: -3

ه(، من مؤلفاته: إعراب القران، 749المرادي، المغربي األصل، المصري المولد، تُُوفي  سنة )

ن ى الداني في حروف  وشرح التسهيل، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، والج 

ل في النحوالمعاني،   . (12)وشرح المفصَّ

هو بهاء الدين عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد بن محمد بن عقيل ابن عقيل:  -4

ا مؤلفاته فهي 769القرشي العقيلي، الهمذاني األصل، المصري الشافعي، تُُوفي  سنة ) ه( ، أمَّ

ع النفيس على مذهب اإلمام محمد بن شرح ألفية ابن مالك، والمساعد على تسهيل الفوائد، والجام

 .   (13)إدريس، واإلمالء الوجيز على الكتاب العزيز

يلي:  -5 ْلِسيلي المصري، ُوِلد  السَّْلس  هو شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن عيسى بن عبد هللا السَّ

ا ه( في أصح الروا770في مصر ونشأ بها وتلقَّى العلم  على يد شيوخها ، تُُوفي  سنة ) يات. أمَّ

مؤلفاته فهي: شفاء العليل في إيضاح التسهيل، وأسئلة في العربية، وأُرجوزة في التصريف، 

 . (14)وتعليق في التفسير، وشرح المنهاج في الفقه

هو ُمحب  الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي األصل، أبو ناظر الجيش:  -6

ا مؤلفاته فقد أشارت كتب التراجم إلى أنَّ 778ُوفي  سنة )عبد هللا المعروف بناظر الجيش، تُ  ه(، أمَّ

ر في البالغة،  له كتاب ين فقط، أحدهما في النحو، وهو تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، واآلخ 

 . (15)وهو شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان

ي:  -7 ه( بثغر 740لتَّنَِّسي، ُوِلد  سنة )هو أحمد بن محمد بن محمد بن عطاِء هللا االتَّنَّس 

ه(، من آثاره العلمية شرح التسهيل، وشرح الكافية في النحو، 801اإلسكندرية، تُُوفي  سنة )

وشرح ُمنت ه ى السؤال واألمل في علم األُصول والجد ل، وشرح مختصر ابن الحاجب 

 . (16)األصلي

َماميني:  -8 بكر بن محمد بن سلمان المالكي، بدر الدين  هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبيالدَّ

اِمين في صعيد مصر، تُُوفي  سنة ) اميني نسبة  إلى بلدة د م  ه(، من مؤلفاته: تعليق الفرائد 827الدَّم 

على تسهيل الفوائد، وتُحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب، وجواهر البحور، ومصابيح 

 . (17)القوافيالجامع شرح على صحيح البخاري، وكتاب 

هو زين الدين خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الخزرجي األزهري:  -9

قَّاد، تُُوفي  سنة ) ه(، من تصانيفه: ُموِصل 905الجرجاوي، الشافعي ثم األزهري، المعروف بالو 

 النبيل إلى نحو التسهيل، والتصريح بمضمون التوضيح، وشرح األزهرية، وشرح العوامل

وميَّة وغيرها مة اآلُجرُّ  . (18)الِمائ ة، وُموِصل الطالب إلى قواعد اإلعراب، وشرح المقد ِ

هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن سعيد بن أحمد، أبو عبد هللا المرابِط الدَّاَلئي:  -10

ئي، تُُوفي  سنة ) التسهيل، ه( على األصح، من كتبه: نتائج التحصيل في شرح كتاب 1089الدَّال 

رقات،  وفتح اللفيف على البسط والتعريف في علم التصريف، والمعاِرج الُمرت قيات إلى معاني الو 

 .                           (19)والبركة البكرية في الُخطب الوعظية
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 -أوالً: الضمائر:

 علة بناء الضمائر:   -1

أجمع  النحاةُ على أنَّ الضمائر كلها مبنية  
دة  في سبب بنائها، . وذكر(20) وا أقواال  متعد ِ

ُر؛ لشبهِه بالحرف  وقد أجمل  ابُن مالك علة  بناء الضمائر في متن التسهيل فقال: )ويُبن ى المضم 

ْضعا  وافتقارا  وجمودا ، أو لالستغناء باختالف صي غِه الختالف المعاني( و 
(21)  . 

ل  قول ابن مالك  اُح التسهيل ُمجم  ل  ُشرَّ في هذه العلة، ويُمكن ب ْسط هذا وقد فصَّ

 :  التفصيل، وذلك بتقسيمه على أربعة تعليالت 

ع   األول: أنَّها بُنِي ت؛ ألنَّها أشبهت الحرف من جهة الوْضع. وتحليل ذلك أنَّ أصل الحرف أن يُوض 

على حرف  واحد  أو على حرف ين، فإذا جاء اسم  موضوع  على حرف  واحد  أو على حرف ين كان 

ش ب ها  له بالحرف في الوْضع فيُبن ى لذلك ذلك
رات على حرف  واحد  (22) ا كان بعض  المضم  . ول مَّ

ْبن ا"، فبناء ما هو كذلك واجب؛  ر  " أو على حرف ين كـ "ن ا" في "ض  كتاء "فعلُت"، وكاف "حدثتُك 

ة والتحاقه بوضع الحروف، وُحِمل ت باقي الضمائر على  ِلخروجه عن وضع األسماء المختصَّ

هذه؛ ألنَّ ما كان على حرف  واحد  أو حرف ين أصل  لها، وليجري  الباُب على سنن  واحد  
(23) . 

ر ال تتِمُّ داللتُه  الثاني: أنَّها بُنِي ت؛ ألنَّها أشبهت الحرف  من جهة االفتقار. وتحليل ذلك أنَّ المضم 

ِميم  من مشاهد ة  أو ما يقوم مقامها،  اه إال  بض  م على ُمسمَّ فأ شب ه  بذلك الحرف؛ ألنَّه في الغالب ال يُفه 

ر ال تتمُّ (24)معناه بنفسه، بل مع شيء  يوضح معناه ْلِسيلي: )والمراد باالفتقار كون المضم  . قال السَّ

ها  ة  من مشاهد ة  أو ما يقوم مقام  ميم  اه إالَّ بض   . (25)(000داللتُه على ُمسمَّ

ا كانت  الثالث: أنَّها بُنِي ت؛ ألنَّها أشبهت الحرف من جهة الجمود. وتحليل ذلك أنَّ الضمائر ل مَّ

جامدة غير متصرفة، إذ إنَّها ال تُصغَّر، وال تُوص ف أو يُوص ف بها تكون بذلك قد أشبهت 

ا أشبهتها من هذه الناحية بُِني ت  الحروف في عدم تصرفها؛ ألنَّ الحروف جامدة كذلك، فل مَّ

 .  (26)كالحروف

أنَّها بُنِي ت؛ الستغنائها عن اإلعراب. وتحليل ذلك أنَّ اإلعراب إنَّما دخل الكالم للتمييز بين  الرابع:

ا كان التمييز حاصال  بين معاني الضمائر في حال بنائها، وذلك باختالف  المعاني المختلفة، ول مَّ

عبَّر  عن نفسه فقط فله في صيغها لم تحتْج إلى إعراب  يُمي ِز معانيها، وتمثيل ذلك أنَّ المتكلم إذا 

. وإذا عبَّر  عن المخاط ب فله في الرفع تاء  مفتوحة ، وفي غيره  الرفع تاء  مضمومة  وفي غيره ياء 

ا كان أمُره كذلك لم ي حتْج إلى اإلعراب؛ ألنَّ  كاف  مفتوحة  في التذكير ومكسورة  في التأنيث، فل مَّ

 .  (27)التمييز حاصل  بدونه

هذه العلل األربع يمكن أن تقوم مقام أخواتها أو تكون جميعها علة  كل واحدة  من

، ويقول (28)واحدة، قال الُمرادي: )وكلُّ واحد  من المعاني األربعة صالح  ألْن يكون سبب البناء(

يش: )ومراده أنَّ كال  من هذه األُمور ُمستِقلٌّ بالِعل ِيَِّة أو أنَّ مجموع ها علة  واحدة ( ناِظُر الج 
(29) .

ل من ناحية  أُصولية  بعلة  واحدة ، وهي "علة  واعتمادا  على ذلك فإنَّ العلل المتقدمة يمكن أن تُخت ز 

الشَّب ه" وهي من العلل الموِجبة التي تطَّرد على كالم العرب، والتي يكثر النُّحاةُ من التعليل 

 .(30)ُمعتِمِدين إيَّاها

بهة بالحرف، سواء  أكان هذا الشب ه من جهة  واحدة  وأرى أنَّ الضمائر بُنِي ت لعلة المشا

أو من جهات  ِعدَّة ، والدليل على ذلك أنَّ )المستحق لإلعراب من الكالم األسماء، والمستحق للبناء 

ن ع تْها من اإلعراب فبُِني ت،  ض  لبعض األسماء علة م  األفعال والحروف، هذا هو األصل، ثم ع ر 

ن  معنى  من  (31)(وتلك العلة مشابهة الحرف ر  لديهم أنَّ المبنيَّ من األسماء ما تضمَّ وبهذا ت قرَّ

معاني الحروف أو أشب ه ها في الحكم
. وال شكَّ أنَّ الضمائر من األسماء فبُنِي ت لمشابهتِها (32)

 الحروف في بعض األوجه .  
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    -ثانيا: أسماء األفعال:

 علة بناء أسماء األفعال:-1

فة تصرفها وال جاء  في متن الت ها، غير متصر ِ سهيل: )أسماُء األفعال: ألفاظ  تقوم مقام 

تصرف األسماء، وحكمها ـــــ غالبا  ـــــ في التعدي واللزوم واإلظهار واإلضمار حكم األفعال 

) الموافقتها معنى 
قيَّة أسماء األفعال بأن تكون  أسماء  ال أفعاال  بدليل (33) اُح أح  . وقد أثبت  الشرَّ

ف وتُنكَّر، ومنها ما هو  تنوينها، وأنَّها ال تلزم االشتقاق، كما أنَّها تجري على أمثلة مختلفة، وتُعرَّ

" بمعنى "اْنُج" اك   .  (34)مركَّب وُمصغَّر، وأنَّ بعضها يدخل عليها الالم نحو: "النَّج 

اُح علة  بنائها، فأشار  ابنُ  مالك إلى أنَّها بُِني ت؛  وأسماء األفعال كلها مبنية ، وقد ذكر  الشرَّ

)ِلمناسبتِها الحروف؛ ألنَّها شبيهة  بالحروف الناسخة لالبتداء في لزوم معنى الفعل، واالختصاص 

يش على أنَّ أسماء األفعال قد )أشبهت (35)باالسم، وكونها عاملة غير معمولة( . ون صَّ ناظُر الج 

. وتحليل (36)ل فيها عامل ال لفظا  وال تقديرا ("إنَّ وأخواتها" في أنَّها تعمل عمل الفعل وال يعم

جب  لها البناء؛ لشبِهها بالحروف الناسخة من ثالثة أوجه:   ذلك أنَّ أسماء األفعال قد و 

ْه" بمعنى اكفُْف،  ْه" بمعنى اسُكْت، و"م  اِل" بمعنى انِزْل، و"ص  األول: لزوم معنى الفعل، فـ "ن ز 

": شبَّ  كُت . كما أنَّ معنى "إنَّ وأنَّ " بمعنى استدر  " بمعنى ت منَّيُت، و"لكنَّ  هُت، و"ليت 

ْيد  عليا " كما تقول:  اِل زيدا ، وُرو  ات  العقيُق، ون ز  الثاني: االختصاص باالسم، وذلك نحو: "ه يه 

."  "إنَّ زيدا  قائم ، وليت  ُمحمدا  جالس 

ا وليست معمولة لشيء، كما أنَّ الثالث: عدم التأثُّر بالعوامل، فأسماء األفعال عاملة في غيره

 الحروف عاملة  وليست معمولة . 

ها،   فأسماء األفعال قد أشبهت الحروف من هذه األوجه، والحروف مبنيَّة فكذلك ما أشب ه 

اح أبو حيَّان وت بِع  هذه العلة من الشرَّ
ْلِسيلي(38)، وابُن عقيل(37) ، (40)، وخالد األزهري(39)، والسَّ

 . (41)والدَّالئي

اح هي   إنَّ العلة  العامة في بناء األسماء جميعها، ومنها أسماء األفعال عند الشرَّ

المشابهة بالحرف، فكلُّ صنف  من األسماء المبنية قد أشبه  الحرف بوجه  أو بأكثر، فبُنِي  لذلك 

، وأكَّد ه أبو  (42)الشبه، وهذا ما أثبت ه ابُن مالك في كافيتِه وُعمدتِه والُخالصة، ف ْضال  عن التسهيل

حيَّان قائال : )وكالُم المصن ِف يدل على أنَّ سبب البناء واحد، وهو شب ه االسم الحرف، ون صَّ على 

ع  وجوه الشبه إلى شبه  لفظي، وهو أن يُبن ى االسم على حرف  واحد   ذلك في بعض تصانيفه، ونوَّ

طا  بـ "إْن" من حيث المعنى، أو أو على حرف ين، وإلى شبه  معنوي، كشبه "متى" إن كانت شر

 .  (43)استفهاما  بالهمزة، وغير ذلك من وجوه الشبه(

نها معنى الم األمر، قال ابُن  ومن النحويين من جعل علة بناء أسماء األفعال هي تضمُّ

: فِمن أين وجب  بناء هذه األسماء؟ فصواب القول في ذلك أنَّ علة  بنائها إنَّما هي  جني: )فإن قِيل 

ْه" بمعنى "اسُكْت"، وأنَّ أصل "اسُكْت": ِلتسُكْت، كما  نها معنى الِم األمر، أال  ترى أنَّ "ص  تضمُّ

نْت هذه األسماء معنى الم األمر شاب ه ت الحرف  ا ُضم ِ أنَّ أصل "قُْم": ِلتقُْم، و"اقعُدْ": ِلتقعُدْ. فل مَّ

مَّ  ا تض  ْن، وك ْم" ل مَّ ، وم  ، وكذلك فبُنِي ْت، كما أنَّ "كيف  ن  كل واحد منها معنى حرف االستفهام بُنِي 

نه معنى الم األمر، ثم ُحِمل  اسم الفعل (44)بقيَّة الباب( . أي أنَّ سبب بناء اسم فعل األمر هو تضمُّ

الماضي واسم الفعل المضارع على اسم فعل األمر في علة البناء. وأيَّد  هذا التعليل ابُن 

ري الشَّج 
، والغافقيُّ (47)، وابُن يعيش(46)، والُجُزولي(45)

(48). 

ْمل اسم الفعل  دَّ أبو حيَّان هذا التعليل ِمن قِب ِل أنَّ تخصيص العلة باسم فعل األمر وح  ور 

الماضي واسم الفعل المضارع عليه فيه تعسُّف وتكلُّف، ومع ذلك فهو فاسد بدليل بناء االسم 

ن  معنى الحرف . وأيضا  ردَّهُ الشَّاطبيُّ من قِب ِل أنَّ تفسير شب ه (49)إلضافتِه إلى مبني وإن لم يتضمَّ



 
  ISSN: 2073-6614    pp: 76-91      االنبار للغات واآلداب         جملة جامعة 

 

 

81 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

مل غيره عليه؛ ألنَّ في  ن معنى الم األمر في اسم فعل األمر وح  اسم الفعل للحرف أ ْول ى من تضمُّ

ْمل على ما فيه العلة،  ن تكون العلة خاصة ببعض المبني، وسائره ال علة  فيه إال  الح  تفسير التضمُّ

شبه فإنَّها عامة، وكون العلة عامة في مدلوالتِها أ ْول ى من كونها خاصة بخالف علة ال

 .(50)ببعضها

وذهب  بعُضهم إلى أنَّ علة  بناء أسماء األفعال هي وقوعها موقع األفعال المبنيَّة كفعل 

اق: )اْعل م أنَّ ما كان  على "ف ع اِل"  تريد به األمر، فإنَّما  األمر والفعل الماضي، قال ابُن الورَّ

ناعِ  "، وكذلك: "م 
استحقَّ البناء؛ ألنَّه قام  مقام فعل األمر، كقولهم: "ت راِك زيدا " تريد: "اتُرْك زيدا 

ا قام مقام فِْعل، وجب  أن يُبن ى على السكون، فالتقى في آخره ساكنان،  زيدا " أي: "امن ْع زيدا ". فل مَّ

ا يجب فيهما إذا التق ي ا(فُكِسر اآلِخر؛ اللتقاء الساكن ين على أصل م
ن علَّل  بذلك ابُن (51) . وممَّ

روف(52)الخشَّاب ِضي(54)، وابُن الحاجب(53)، وابُن خ  ا (55)، والرَّ . قال ابُن الحاجب ُمع ل ِال : )أمَّ

أسماء األفعال فإنَّما بُنِي ت؛ لوقوعها موقع ما ال أصل له في اإلعراب، وهو فعل األمر 

 . (56)والماضي(

رض  ابُن مالك على أصحاب هذا التعليل؛ ألنَّ من أسماء األفعال ما هو بمعنى واعت  

ُع"، فلو كان بناء اسم  جَّ ُر، وأت و  جَّ ه" بمعنى: "أت ض  ، وأوَّ الفعل المضارع وواقع موقعه، نحو: "أُف 

بين لوقوعهما موقع الفعل الُمعر   ه" ُمعر  ب، فثبت الفعل لوقوعه موقع الفعل المبني لكان "أُف  وأوَّ

ِضي (57)بهذا أنَّ بناء أسماء األفعال ليس لمناسبتِها األفعال، بل لمناسبتِها الحروف . وأجاب  الرَّ

ا أصله البناء، وهو مطلق الفعل،  عن هذا االعتراض بأنَّ أسماء األفعال بُِني ت؛ لكونها أسماء  ِلم 

رج  عنه كالمضا رع، وكذلك فإنَّ تقدير "أُف  سواء بقي على ذلك األصل كالماضي واألمر، أو خ 

عُت" رُت، وتوجَّ ع، وإنَّما تقديرهما: "تضجَّ جَّ ر وأت و  جَّ ه" ليس: أت ض  وأوَّ
(58). 

حة، فأسماء األفعال قد بُنِي ت لشبهها بالحروف؛ وذلك   اح هي المرجَّ وأرى أنَّ علة  الشرَّ

ة  تنضوي تحت ها جميع األسماء المبنية، فال  ر، وال بزمن  ألنَّها علة  عامَّ تختص باسم فعل  دون آخ 

ن فالذي يظهر لي أنَّ علة  المشابهة قريبة من علة التضمن،  ا من قال بعلة التضمُّ ر. أمَّ دون آخ 

ن يُع دُّ نوعا  من أنواع المشابهة، والدليل على ذلك قول  ؛ ألنَّ التضمُّ فليس بين اِلعلَّت ين تفاوت  كبير 

اني: )وإنَّما بُنِي   ج إلى شبه الحروف، فُجِعل على العالمة التي الرمَّ ن؛ ألنَّه خر  االسم غير المتمك ِ

نِه معنى الحرف( تُنبِئ عن تضمُّ
نت هذه األسماء معنى الم األمر (59) ا ُضم ِ . وعبارة ابن جني: )فل مَّ

شاب ه ت الحرف فبُِني ت(
من ع دَّ وجه ين:  . وأكَّد  الشَّاطبي هذا التقارب بين اِلعلَّت ين فقال: )ومنهم(60)

ن معنى  ن معناه، كالفارسي وابن ِجن ِي، وهو بمعنى األول؛ ألنَّ تضمُّ وهما شب ه الحرف، وتضمُّ

) الحرف من أنواع شب ه الحرف, إذ ليس شب ه الحرف آتِيا  على وجه  واحد 
(61). 

 

 -ثالثاً: الظروف:

ن، نحو: "ق ْبُل وب ْعدُ، الظَّْرف: هو ما ُسل ِط  عليه عامل على معنى "في" من اسم زما

يُث" ، وح  ُل، ودون  م كأسماء الجهات الست، و"أوَّ "، أو اسم مكان ُمبه  وأْمِس، واآلن 
(62). 

 -علة بناء )قَْبل  وبَْعد ( على الضم: -1

"ق ْبُل وب ْعدُ": ظرفان ُمبه مان، يدخالن في حكم الغايات، والمقصود بها أسماء الجهات 

، و ل، ودون  ، ويُبن يان في حالة  (63)نحوهنَّ الست، وأوَّ بان في ثالِث حاالت  . و"ق ْبُل وب ْعدُ" يُعر 

واحدة ، وذلك إذا قُِطع ا عن اإلضافة ونُِوي  معنى المضاف إليه دون لفظه، فيُبن يان حينئذ  على 

: ))هللِ األمُر ِمْن ق ْبُل وِمْن ب ْعدُ(( بالضم(65)، كقراءة السبعة قوله تعالى(64)الضم
. فهنا يتطلب (66)

البحث عن علت ين؛ أُوالهما: علة بناء "ق ْبُل وب ْعدُ" في هذه الحالة. والثانية: علة بنائهما على الضم 

 دون الفتح أو الكسر . 
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ا علة بنائهما فقد ذكرها ابُن مالك بقوله: )"ق ْبُل وب ْعدُ" اسمان متقابالن تلزمهما  أمَّ

ا بــ "ِمْن"  000، وتلزمهما اإلضافة معنى  ولفظا  في أكثر االستعمال الظرفية ما لم ينجرَّ

؛ وذلك أنَّ لهما مناسبة للحرف معنوية  ويستوجبان البناء على الضم إذا قُِطعا لفظا  ال معنى 

ا اللفظية فِمن  م تمام المراد بهما إال  بما يصحبهما. وأمَّ ا المعنوية فمن قِب ِل أنَّهما ال يُفه  ولفظية، أمَّ

عان وال يُنعت ان، وال يُخب ر عنهما، وال يُنس ب إليهما وال قِب ِل  جمودهما وكونهما ال يُث نَّيان وال يُجم 

ر: ) (67)يُضاف( فإذا قُِطعت عن اإلضافة ونُِوي  معنى الثاني دون  000. وقال في موضع  آخ 

مَّ ذلك إلى  الشبه ين لفظه أشبهت حروف الجواب في االستغناء بها عن لفظ ما بعدها، فانض 

ين فبُنِي ت( المذكور 
. وقال ابُن عقيل: )وإنَّما بُنِيت لشبهها حرف الجواب في االستغناء بها عن (68)

لفظ ما بعدها أو في تعلقها بما بعدها معنى  ما يجعلها كالحرف لتعلقه بغيره(
. واعتلَّ بذلك أبو (69)

يش(70)حيَّان ، وناِظُر الج 
 . (72)، واألزهري(71)

: يُستنت ج  اح لثالِث ِعل ل   من هذه األقوال أنَّ "ق ْبُل وب ْعدُ" بُِني ا عند الشرَّ

ا الحرف من جهة االفتقار، وتحليل ذلك أنَّه ال  العلة األولى: معنوية، وهي أنَّ هذين الظرفين أشبه 

ح معناهما وتفس ِ  م تمام المراد بهما إال  بما يصحبهما، أي أنَّهما بحاجة إلى إضافة توض ِ ا يُفه  ره، فل مَّ

ا  ا ُمبه مين فافتق را إلى ما بعدهما "المضاف إليه"، فشابه  قُِطع ا عن اإلضافة والمضاف مراد صار 

م ومفتقر إلى ما بعده فبُِني ا لهذا الشبه ــــــ والحالة هذه ــــــ الحرف إذ إنَّه ُمبه 
. ودليل ذلك أنَّه (73)

 ِربا لزوال شبههما بالحرف وهو االفتقار. إذا ذُِكر  المضاف إليه أو نُِوي  لفظه أُع

ا ما كان غاية  نحو:  ا ذهب إليه سيبويه من تعليل حين قال: )فأم  وهذه العلة  تُع دُّ امتدادا  ِلم 

كونه بالضمة  ن ين أنَّه ال  000"ق ْبُل وب ْعدُ، وحيُث" فإنَّهم يُحر ِ ويدلَّك على أنَّ "ق ْبُل وب ْعدُ" غير متمك ِ

مفرد ين ما يكون فيهما مضاف ين، ال تقول: "قبُل" وأنت تريد أن تبني  عليها كالما ،  يكون فيهما

كَّن، وكانت تقع على كل  ا كانت ال تُم  وال تقول: "هذا قبُل"، كما تقول: "هذا قبُل الع ت مة" ، فل مَّ

نة( حين ُشب ِهْت باألصوات و"ه ْل وب ْل" ؛ ألنَّها ليست متمك ِ
، (75)العلة الشنتمري. واعتمد  هذه (74)

ري وابُن الشَّج 
 ، (78)، واألْرد بيلي(77)، وابنُ (76)

ا الحرف من جهة الجمود. وذلك انَّهما ال يُثنَّيان  العلة الثانية: لفظية، وهي أنَّ هذين الظرف ين أشبه 

ا كان الحرف جامدا  كذلك بُنِي  هذا ن الظرفان وال يُجمع ان، وال يُنعت ان وال يُنس ب إليهما، ول مَّ

 .  (79)لمشابهِتهما الحرف من هذه الناحية

العلة الثالثة: أنَّ "ق ْبُل وب ْعدُ" أشبهت ا حرف الجواب في االستغناء بها عن لفظ ما بعدها. وحروف 

 الجواب مبنيَّة فكذلك ما أشب ه ها .

حو: "ِجئُت ِمن وذهب  الباقولي إلى أنَّ علة  بناء "ق ْبُل وب ْعدُ" هي أنَّ أصلهما اإلضافة ن

قبِل ُكل ِ شيء  وِمن بعِدِه" و"ق بل  ُكل ِ شيء  وب عد ه"، فإذا لم يكون ا مضاف ين وكان ما أُضيف ا إليه 

ين، إذ هما كأنَّهما بعض االسم، وبعض االسم ال  منويا  فيهما، ولم يكن في اللفظ لم يكونا تامَّ

ا اقتُِطع ا عن اإلضافة ــــــ والمضاف مع . ومعنى هذا أنَّ "ق ْبُل وب ْعدُ (80)يستحق اإلعراب " ل مَّ

ال  منزلة بعض الكلمة، وبعض الكلمة مبني ال  المضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة ــــــ كان ا قد ت نزَّ

 . (82)، وابُن يعيش(81)يستحق اإلعراب. وأكَّد  هذا المعنى األنباري

ن ا معنى الحرفوأشار  ابُن الحاجب إلى أنَّ علة  بنائهما؛ هي أنَّ  ، وما (83)هما تضمَّ

ْغناقي إذ قال: )إنَّما يُبن ى  ن معنى الحرف يُبن ى كبنائه. واعتمد  هذه العلة اإلماُم حسين الس ِ يتضمَّ

نا  لمعنى الحرف، وهو معنى الالم( ؛ ألنَّه عند نيَِّة المضاف إليه يكون متضم ِ  .  (84)عند نِيَّة 

ا علة بناء "ق ْبُل وب عْ  ها ابُن مالك بقوله: )وكانت وأمَّ اح فقد ذكر  دُ" على الضم عند الشرَّ

بين فال تدخلهما ضمة وإنَّما  الحركة ضمة ؛ ِلئالَّ يلتبس اإلعراب بالبناء، وذلك أنَّهما إذا كان ا ُمعر 

)" . بمعنى أنَّ سبب البناء على الضم؛ (85)تدخلهما فتحة أو كسرة، نحو: "ِجئُت قبل ك، ومن قبِلك 
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هما هو خ د بناء  شية اللَّْبس، أي حتى يحصل تمييز بين حالت ي اإلعراب والبناء، إذ إنَّ الضم يُؤك ِ

بين؛ ألنَّ الضم حركة ال تكون لهما في حالة اإلعراب، وهذا ما اعتمد ه أكثُر  ويدفع كونهما ُمعر 

اح، قال أبو حيَّان: )وبُِني ا على حركة ألنَّ لهما أصال  في التمكُّن و كانت ضمة  ألنَّها حركة  ال الشرَّ

، وقال ابُن عقيل: )وكانت حركةُ بنائها الضم لتخالف  حالة إضافتها (86)تكون لهما حالة اإلعراب(

 .  (87)لفظا (

د علة البناء على الضم؛ أنَّ هذه الظروف مصروفة عن وجهها؛ ألنَّ  ع ل  المبر ِ وج 

فها وتُحق ِق أوقاتها، فإذا ُحِذف   عِرفة اإلضافة تُعر ِ ت منها وتُِركت نيَّاتها فيها كانت مخاِلفة للباب، م 

ا أُِزيلت  بغير إضافة، فُصِرفت عن وجوهها، وكان محلها من الكالم أن يكون  نصبا  أو خفضا ، فل مَّ

. ويرى (88)عن مواضعها أُلِزمت الضم، وكان ذلك دليال  على تحويلها وأنَّ موضعها معرفة

اس أنَّهم عد لوا عن الفتح والكسر إلى الضم في مثل هذه الظروف؛ ألنَّهم لو فتحوها كان  النَّحَّ

 . (89)المضاف إليها كأنَّه ظاهر، ولو كسروها صارت كالمضاف إلى المتكلم

ر، وهو أنَّ الضم أقوى من غيره فاختِير  زيادة  في التنبيه  وأضاف  العكبري وجها  آخ 

، واختارهُ ابُن النَّاظم(90)على تمكنِهما
ر، وهو أنَّ "ق ْبُل وب ْعدُ" بُنِي ا (91) . وزاد  ابُن يعيش أمرا  آخ 

د، نحو: "يازيدُ" ووجه الشبه بينهما أنَّ المنادى المفرد متى  على الضم؛ تشبيها  بالمنادى المفر 

، وكذلك حكم "ق ْبُل وب ْعدُ"  بُنِي 
عرفة  ر  أو أُِضيف  أُعِرب، وإذا أُفِرد م  نُك ِ

على الضم لهذا ، فبُنِي ا (92)

 الشبه في الحكم اإلعرابي .

ح هو تعليل الشراح، فإنَّ "قبُل وبعدُ" قد بُنِيا؛ لشبههما بالحروف من  وأرى أنَّ المرجَّ

جهت ي الجمود واالفتقار إلى ما يصحبهما. وإنَّما بُنِيا على الضم؛ ِلئ الَّ يلتبس اإلعراب بالبناء، ألنَّ 

 هما في حال اإلعراب. الضمة هي الحركة التي لم تكن ل

 علة بناء )أمس( على الكسر: -2

ل في موضع رفع ونصب وجر، وهو اسم زمان  ف يُستعم  أمِس: اسم  معِرفة  متصر ِ

موضوع لليوم الذي قبل اليوم الذي أنت  فيه، يكون ظرفا  وغير  ظرف فإن كان ظرفا  فهو مبني 

ق  الشراحُ (93)على الكسر عند جميع العرب على علة بناء "أمِس"، قال ابُن مالك: )إذا  . وقد تطرَّ

قُِصد  بـ "أ مِس" اليوم الذي ولي هُ اليوم الذي أنت  فيه بناه الحجازيون في موضع الرفع والنصب 

نِه معنى األلف والالم، وِلشب هه بضمير الغائب في التعريف بغير أداة  والجر على الكسر؛ لتضمُّ

اه مانعا    . (94)من إطالق لفظه عليه( ظاهرة، وكون حضور ُمس مَّ

ون صَّ أبو حيَّان إلى أنَّ "أمِس" إذا )استُعِمل  ظرفا  فهو مبني على الكسر عند جميع 

نه معنى الحرف, وهو الم التعريف( ْلِسيلي إلى أنَّ (95)العرب، وعلة بنائه تضمُّ . وأشار  السَّ

نه الم التعريف( "أمِس" )بُنِي  ِلتضمُّ
نه معنى . يتضح من ذلك أنَّ (96)  علة  بناء "أ مِس" هي تضمُّ

األلف والالم، أي أنَّه وقع معرفة  في أول أحواله ووقوعه معرفة قد ناب  عن دخول األلف والالم 

ن ها في المعنى، وأيضا  فإنَّه أشبه  ضمير  الغائب، والضمائر مبنية فكذلك ما أشب ه ها.  فكأنَّه تضمَّ

ائب هو أنَّ كليهما معرفة بغير أداة تعريف ظاهرة. وأخذ  ووجه الشبه بين "أ مِس" وضمير الغ

اح الُمرادي يش(97)بهذه العلة من الشرَّ ، وناِظر الج 
 .(99)، واألزهري(98)

ى  د ة عند النُّحاة القُدام  نِه معنى األلف والالم هي العلة المعتم  وعلة بناء "أمِس" لتضمُّ

ه ابُن الس اج بأنَّ سبب بناء "أ مِس" هو وقوعه معرفة  في والمتأخرين، وأصل هذه العلة ما ذكر  رَّ

أول أحواله، فمعرفتُه قبل نكرتِه إذ يُشار به إلى اليوم الذي قبل يوِمك، وهو مالِزم لكل يوم من 

يلي على أصحاب هذا المذهب؛ ِمن قِب ِل أنَّ ما علَّلوا به (100)أيام الجمعة ض  أبو القاسم السُّه  .واعت ر 

ن  معناها ال ينطبق على "غ   نه معنى الم التعريف كما تضمَّ د" في جعله معرفة  بتضمُّ

ر  وُشوِهد  فحصلت معرفتُه (101)"أ مِس" ض  . وأُِجيب  على هذا االعتراض بأنَّ "أ مِس" قد ح 
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ا "غ د" فوجوده ِذهنِي وليس فيه ما يقوم مقام عالمة  بالمشاه دة، فق ام  ذلك مقام عالمة التعريف، أمَّ

فة التعريف، فهو نكرة حتى تدخل عليه العالمة الُمعر ِ
(102) . 

؛ ألنَّه أشبه  الحرف الفتقاره في  مِس" بُنِي 
وأضاف  ابُن عقيل ِعلة  أُخرى، وهي أنَّ "أ 

، وهو متابِع بهذا الرأي البن بابشاذ الذي بيَّن  (103)الداللة على موضوِعه إلى اليوم الذي أنت  فيه

لحرف، إذ إنَّ هذا الظرف مفتِقر إلى اليوم الذي بعده فيجري مجرى وجه الشبه بين "أ مِس" وا

الحرف الذي ال ي دل على معنى إالَّ في غيره فبُنِي  كبناء الحرف
(104) . 

، وإنَّما ينتقل  م ال يختص بيوم  معيَّن  ؛ ألنَّه ُمبه  د فهو أنَّ هذا الظرف بُنِي  ا اعتالل المبر ِ أمَّ

ر، فأ ش ب ه  بذلك حرف الجر "ِمْن" إذ ال تختص بغاية معيَّنة، وإنَّما تنتقل من معناه من يوم  آلخ 

ى أ مِس بما فيه،  غاية  ألُخرى، وهذا ما ن صَّ عليه بقوله: )وِمن المبينات "أ مِس"، تقول: "مض 

، وذلك أ ؛ ألنَّه اسم  ال يخص يوما  بعينه، وقد ضارع  الحروف  مِس يا فتى" وإنَّما بُنِي 
نَّك ولقيتُك  أ 

: "فعلُت هذا أمِس يا فتى" فإنَّما تعنى اليوم الذى يلي يومك، فإذا انتقلت  عن يوِمك انتقل   إذا قُلت 

اسُم "أ مِس" عن ذلك اليوم، فإنَّما هي بمنزلة "ِمن" التي البتداء الغاية فيما وقعت عليه، وتنتقل 

)  . (105)من شيء  إلى شيء 

؛ ألنَّه في معنى الفعل الماضي والماضي مبني، وذكر  ابُن كيسان أنَّ "أ مِس" بُنِ  ي 

ب وأُعِرب "غ د"؛ ألنَّه في معنى الفعل المستقبل والمستقبل ُمعر 
يلي هذه (106) . وأوضح  السُّه 

العلة، وذلك أنَّك إذا أردت  أن تشير إلى شيء فعلت ه قبل يوِمك فإنَّ أقرب األيام إليك  يومك الذي 

ط  قبل  هذا اليوم الذي نحُن فيِه" فاقتض ى إيثار اإليجاز  أنت  فيه، فتقول: "فعلتُهُ  في اليوِم الذي ف ر 

م به عن جميعه، فهو  ع له اسم  وهو "أ مِس"، وكذلك "غ د" ُجِعل له اسم  يُت رج  واالختصار أن يُوض 

بة، فُِعل  بكل ِ  ، إال  أنَّ "أ مِس" مبنية و"غ د" ُمعر  واحد  منهما  مشت ق من أقرب ساعة منه إلى يوِمك 

 .(107)ما فُِعل  بالفعل الذي في معناه

نه معنى األلف  اح، إذ إنَّ سبب بناء "أ مِس" هو تضمُّ يميل الباحث إلى ترجيح علة الشرَّ

ب بال ِخالف؛  ر  أو أُِضيف  أو دخلتْهُ األلف والالم فإنَّه يُعر  والالم، والدليل على ذلك أنَّه إذا نُك ِ

، لزوال سبب البناء وهو  ن الم التعريف، وذلك نحو: "ف علُت ذلك أمسا ، وإنَّ أمس نا يوم  ط ي ِب  تضمُّ

" س ن  وإنَّ األمس  ل يوم  ح 
ن، (108) . وسبب إعرابه هو فقدان العلة الموِجبة لبنائه وهي علة التضمُّ

ا فُِقدت العلة فُِقد حكمها كذلك .              ا ُوِجدت العلة ُوِجد الحكم ول مَّ              فل مَّ

 علة بناء )اآلَن( على الفتح : -3

": الوقت الحاضر جميعه كوقِت اإلنشاء حال النطق به، أو الحاضر  ى "اآلن  ُمس مَّ

. (110). وهو اسم في أصل وضعه واستعماله بدليل دخول "ال" وحرف الجر عليه(109)بعضه

": ظرف من ظروف الزمان معناه الزمن الحاضر، وهو الذي  يقع فيه كالم المتكلم و"اآلن 

، وهو مبني على الفتح. واختلف النحويون في علة بنائه (111)الفاصل بين ما مض ى وما هو آت  

" بُنِي  إلحدى علت ين:  اح أنَّ "اآلن   على أقوال، فذكر  الشرَّ

": "افع ْل  نِه معنى اإلشارة، فإنَّ معنى قولك: "اْفع ل اآلن  ؛ لتضمُّ في هذا أُوالهما: أنَّه بُنِي 

نه معنى اإلشارة إلى الوقت الحاضر، (112)الوقت" " هو تضمُّ ، وهذا يعني أنَّ سبب بناء "اآلن 

اح فإنَّ  ن  معناه. ولتحليل علة الشرَّ فأ شب ه  اسم  اإلشارة "هذا" واسم اإلشارة مبني فكذلك ما تضمَّ

سبيل األلف والالم أن ي دخال  لتعريف الجنس، كقوله تعالى
((، أو : (113) ))إنَّ اإلنس ان  ل ِفي ُخْسر 

لَّ شأنُهُ  لتعريف العهد، كقوله ج 
ى فِْرع وُن (114) ُسوال  ف ع ص  لن ا إلى فِْرع ون  ر  ا أرس  : ))ك م 

ارث، والع بَّاس،  ((، أو يدخال  على شيء قد غلب  عليه نعتُه فعُِرف به نحو: "الح  ُسول  الرَّ

ا  ان"، فل مَّ اك، والدَّب ر  م  دخال هاهنا على غير ما ذُكر  ودخلت على معنى اإلشارة إلى الوقت والس ِ

": هذا الوقت، فشابه  اسم  اإلشارة من هذه الجهة  .(115)الحاضر صار معنى قولك "اآلن 
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ع، وال  ، إذ إنَّه ال يُثنَّى وال يُجم  ؛ لشبهه بالحرف في مالزمة لفظ  واحد  والعلة األُخرى: أنَّه بُنِي 

مان، وُمدَّة" يُصغَّر، بخالف ؛ (116)"ِحين، ووقت، وز  . وتفسير هذه العلة أنَّ هذا الظرف بُنِي 

لشبِهه بالحرف من جهة الجمود، ويتمثَّل هذا الجمود في مالزمته ِللفظ  واحد  ال يتغيَّر عنه، فشاب ه  

ع وال يُصغَّ  ف، فال يُثنَّى وال يُجم  ر. ويبدو أنَّ بذلك الحرف إذ إنَّه مالزم لحالة واحدة وال يتصرَّ

" هو لزومها في أصل  اح هذه ُمست ق اة  من تعليل السيرافي الذي جعل  سبب بناء "اآلن  علة  الشرَّ

الوضع موضعا  واحدا  وبقائها في االستعمال عليه، وهو التعريف باأللف والالم، وسائر األسماء 

ف ثم تتنكَّر، وال تبقى على ح ، فلزومها في هذا تكون في أول وضعها نكرة  ثم تتعرَّ ال  واحد 

قع ت فيها في  ق ها بشب ه الحروف؛ وذلك أنَّ الحروف الزمة لمواضعها التي و  الموضع قد ألح 

ا أشب هت الحرف من هذه الناحية بُِني ت كما يُبن ى  أولي تها غير زائلة عنها وال بارحة منها، فل مَّ

 . (117)الحرف

"؛ د أنَّ علة  بناء "اآلن  هي وقوعه في أول أحواله باأللف والالم وُحكم  ويرى المبر ِ

فها من إضافة  أو ألف  والم   األسماء أن تكون  منكورة  شائعة  ثم يدخل عليها ما يُعر ِ
؛ وذلك (118)

ألنَّ حق االسم التجرد من "ال" التعريف في أصل وضعه ثم ي عرض تعريفه فتلحقه "ال" نحو: 

جُل" نِي الرَّ م  رُت برجل  فأكر  ر  " في أصل الوضع باأللف والالم يكون قد "م  ا وقع "اآلن  ، فل مَّ

خالف  سائر إخوانه من األسماء بأْن وقع  معرفة  في أول أحواله ولزم  موضعا  واحدا  فبُنِي  لهذا 

اج(119)المعنى  . (121)، والزمخشري(120)، وأيَّد  هذه العلة ابُن السرَّ

ض  ابُن مالك على أصحاب هذا الرأ ي بأْن لو كان هذا هو سبب البناء لبُنِي  واعت ر 

ا وقع في أول أحواله باأللف والالم، ولو كانت مخال فة  ت" ونحوهما ِممَّ اء الغ ِفير، والالَّ مَّ "الج 

جب  بناء كل اسم خالف األسماء  االسم لسائر األسماء موِجبة لشب ه الحرف واستحقاق البناء لو 

ع عل راح ما أفض ى إليهبوزن  أو غيره، وعدم ذلك ُمجم  ب  اط ِ يه فوج 
(122). 

نِه الم التعريف، والالم الظاهرة  ؛ لتضمُّ " بُنِي  وذهب  أبو علي الفارسي إلى أنَّ "اآلن 

فة زائدة، وتلك الالم الُمقدَّرة هي الُمعر ِ
ف  بالم ُمقدَّرة وقد بُنِي  (123) " ُمعرَّ ، وهذا يعني أنَّ "اآلن 

ا نِه هذه الالم، وأمَّ الظاهرة فيه فليست للتعريف وإنَّما هي زائدة. وأيَّد  ابُن الحاجب هذه العلة  لتضمُّ

نها حرف التعريف، وال يُقال: إنَّ األلف والالم فيه للتعريف، إذ  "؛ لتضمُّ قائال : )علة بناء "اآلن 

" دخلت عليه األلف والالم، بل هو موضوع في أول أحواله باأللف والالم، وليس  ليس هو "آن 

نه معنى الم التعريف ُحكْ  ، وهو تضمُّ ب  أن يكون  تعريفُه بأمر  ُمقدَّر   000م الم التعريف ذلك، فوج 

ب   عِرفة وجب  أن تكون  معرفة  بحرف تعريف ُمقدَّر فوج  ا وقعت كذلك وهي م  ألنَّها ل مَّ

اح األلفية(124)بناُؤه( عَّف  ابنُ (125)، وعلَّل  بذلك ابُن ُطولون من ُشرَّ  مالك هذا الوجه . وقد ض 

؛ ألنَّ تضمين اسم معنى حرف اختصار يُنافِي زيادة ما ال يُعت دُّ به،  ْعُف هذا القول ب ي ِن  بقوله: )وض 

ن معناه، فكيف إذا كان إيَّاه؟ ( مَّ  .( 126)هذا مع كون الزائد غير الُمض 

ين:  " على الفتح دون غيره من الحركات فأِلمر  ا علة بناء "اآلن   أمَّ

ما: أنَّ الفتحة أخف الحركات وأشكلها باأللف والفتحة التي قبلها، فأتبعوها األلف التي قبلها أوله

كما أتبعوا ضمة الذال التي في "ُمْنذُ" ضمة  الميم، وإن كان  حق الذال أن تُكس ر اللتقاء 

 . (127)السَّاكن ين

ا على حركة اللتقاء السَّاكن ين كـ واألمر اآلخر: أنَّ نظائرها من الظروف المستِحقَّة لبناء أواخراه

" لمشاركتها لهما في الظرفية "أين وأيَّان" قد بُنِي ت على الفتح، فكذلك "اآلن 
(128)  . 

؛ )لمخالفتِه ما عليه األسماء؛ ألنَّ األسماء تقع نكرة  ثم  " بُنِي  ويرى الباحث أنَّ "اآلن 

فا  باأللف و ف، ووقع هذا من أول أحواله ُمعرَّ (تُعرَّ ا خرج عن شب ه األسماء بُنِي  الالم، فل مَّ
(129) .

ولتوضيح هذه المخال فة فإنَّ األصل في االسم أن يكون  نكرة  في أصل الوضع ثم يدخل عليه ما 
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فه من األلف والالم أو نحوهما يُعر ِ
، إال  أنَّ هذا الظرف قد خالف  األصل  فبُنِي  لذلك، كما أنَّ (130)

وقوعها معرفة  في أول أحوالها وذلك بداللتها على اليوم الذي قبل  علة  بناء "أ مِس" هي

"؛ ألنَّه وقع  موقع الفعل الماضي في أصل وضعه(131)يوِمك   تَّان  ، وكما بُنِي  "ش 
، وكما بُنِي ت (132)

 .(133)"ق ط "؛ ألنَّها وقعت موقع فعل األمر في أول أحوالها

 

 ةــالخاتم

 في ختام هذا البحث يمكنني أن اُجمل أهم النتائج التي توصلُت إليها :ــــ       

إنَّ ظاهرة التعليل في اللغة العربية من أبرز الظواهر التي ال يمكن تجاهلها أو االستغناء ـــــ 1

 عنها ، وال يمكن دراسة البحث اللغوي العربي وفهمه إال  من خاللها . 

تفسير  وتقوية  للحكم النحوي ، وبذلك تكون لها فائدة كبيرة في الدرس النحوي  ــــ إنَّ الِعلَّة  2

العربي ، تتلخَّص هذه الفائدة في تفسير وتوضيح الظواهر اللغوية ، وترسيخ األحكام وتقعيد 

 القواعد النحوية ، فالعلة مالزمة للحكم النحوي وهي الُموِجبة له .

دة في النحو العربي ؛ وذلك أنَّها تعود ـــــ تُعد " شروح التسهيل " من ا3 لكتب المهمة والمعت م 

لمؤلفين كبار وبارزين كابن مالك وأبي حيان والمرادي، فضال  عن امتالء هذه الشروح بالعلل 

عة .   النحوية المنوَّ

اح في أغلب العلل النحوية في باب المبني من االسماء، لكنَّ هذا ال ينفي 4 ـــــ اتفاق الشرَّ

 الفهم في بعض القضايا والمسائل النحوية . اخت

اح في المسالة النحوية الواحدة؛ وذلك نتيجة  الختالف مذاهبهم النحوية 5 ـــــ قد تفترق علل الشرَّ

 وتصوراتهم العقلية ونزعاتهم المذهبية.   

ى ظرية أو ما تُســـــ  إنَّ علل  الشراح أغلبها قياسية أو تعليمية ، وتقل عندهم العلل الجد لية والن6 مَّ

 .تأث رين في ذلك بإمامهم ابن مالك، مُ بـ"العلل الثواني والثوالث"

اح ُمتساوقة  مع مذهب البصريين وعللهم ، وبالمقابل فإنَّهم كانوا كثيري 7 ـــــ إنَّ تعليالت الشرَّ

اء .   الرد ِ واالعتراض على مذهب الكوفيين والفر 

اُح من اال8 حتجاج بالقراءات القرآنية ، والشواهد النحوية لالستدالل على ـــــ لقد أكثر  الشرَّ

 تعليالتهم النحوية ، وتقوية الحكم النحوي الذي يقولون به .  

د  نق ل ة، بل نراهم يشرحون ويُعل ِ  -9 لون كلما ظهر  من خالل البحث أنَّ الشراح لم يكونوا مجرَّ

ت ، ولم يقتصروا على كالم ابن مالك ، اقتضت الضرورة ، وقد يُطيلون في سرد بعض التعليال

بل تعدَّى ذلك إلى االستدراك على المصن ِف ما فاته وهذا يدل على أنَّهم كانوا علماء بارعين في 

يادة في هذا المنحى .   التعليل ، وكانت لهم الر ِ

 الـــهـوامــش
 . 1/88( ينظر: كتاب العين: 1)

 . 11/471( ينظر: لسان العرب: 2)

 . 1/1035، والقاموس المحيط:  1/88ينظر: كتاب العين: ( 3)
 . 108( ينظر: أُصول النحو العربي: 4)

 . 90( ينظر: النحو العربي، العلة النحوية نشأتها وتطورها: 5)

 .  201( التعريفات: 6)
 . 1/164( ينظر: الخصائص: 7)

 . 65-64( ينظر: اإليضاح في علل النحو: 8)

 . 106( ينظر: االقتراح: 9)
 . 6/233، واألعالم:  3/408( ينظر: فوات الوفيات: 10)

 . 7/152( ينظر: األعالم: 11)

 . 3/271( ينظر: معجم المؤلفين: 12)
 . 1/467( ينظر: هدية العارفين: 13)
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 .  649 -648 /2، ونتائج التحصيل:  1/167( ينظر: شرح التسهيل )البن مالك(: 24)

 .  1/206( شفاء العليل: 25)

 .  119 – 1/118، والمساعد:  171( ينظر: شرح التسهيل )للمرادي(: 26)
 .  117، وموصل النبيل:  2/126، وتعليق الفرائد:  1/124( ينظر: شرح التسهيل )للتنسي(: 27)

 .  172( شرح التسهيل: 28)

 .  1/563( تمهيد القواعد: 29)
 . 153، ونظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين:  861( ينظر: فيض نشر االنشراح: 30)

 .  77( اإليضاح في علل النحو: 31)

ل: 32)  .  1/100( ينظر: المرت ج 
 . 210( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 33)
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 . 1/239( تمهيد القواعد: 36)

 . 132-1/131والتكميل: ( ينظر: التذييل 37)
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 . 2/876( ينظر: شفاء العليل: 39)

 . 1359و  22( ينظر: موصل النبيل: 40)

 . 274-1/273( ينظر: نتائج التحصيل: 41)
 .1/110، وشرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ: 7، وتسهيل الفوائد: 71( ينظر: ألفية ابن مالك: 42)

 .  132-1/131تذييل والتكميل: ( ال43)

 . 3/49( الخصائص: 44)
ري: 45)  . 2/354( ينظر: أمالي ابن الشَّج 

مة الُجُزولية: 46)  . 240( ينظر: المقد ِ

 . 3/46( ينظر: شرح المفصَّل: 47)
اجي: 48) جَّ  . 178( ينظر: شرح جمل الزَّ

 . 1/134( ينظر: التذييل والتكميل: 49)

 . 1/80لشافية: ( ينظر: المقاصد ا50)
 . 306( العلل في النحو: 51)

ل: 52)  .98( ينظر: المرت ج 

اجي:  353( ينظر: تنقيح األلباب في شرح غوامض الكتاب: 53) جَّ  .2/1058، وشرح جمل الزَّ
 . 286( ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّل: 54)

ِضي: 55)  . 3/83( ينظر: شرح الرَّ
 .  286( اإليضاح في شرح المفصَّل: 56)

 . 1/38( ينظر: شرح التسهيل: 57)

ِضي: 58)  . 3/83( ينظر: شرح الرَّ
 . 1/117( شرح كتاب سيبويه: 59)

 . 3/49( الخصائص: 60)

 . 1/94( المقاصد الشافية: 61)
 .   56النحويين: ، ودليل الطالبين لكالم  33، وشرح قطر الندى:  2/657( ينظر: توضيح المقاصد: 62)

كُّودي:  503 -1/502( ينظر: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك: 63)  . 1/170، وشرح الم 

 .  1/258، وشرح شذور الذهب )للجوجري(:  1/119( ينظر: شرح كتاب سيبويه )للرماني(: 64)
 . 4( سورة الروم: 65)

 .  1/361الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر: ، و 41، وشرح قطر الندى:  3:100( ينظر: التعليقة: 66)

 .  243-3/242( شرح التسهيل: 67)
 .  3/246( المصدر نفسه: 68)

 . 2/353( المساعد: 69)

 . 12/73( ينظر: التذييل والتكميل: 70)
 . 7/3205( ينظر: تمهيد القواعد: 71)
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 1/720( ينظر: شرح التصريح: 72)
 .  2/142نحو: ( ينظر: األُصول في ال73)

 . 3/286( الكتاب: 74)

 . 42( ينظر: المخترع في اذاعة سرائر النحو: 75)
ري: 76)  . 1/237( ينظر: أمالي ابن الشَّج 

ة في شرح اللمع: 77)  . 1/332( ينظر: الغُرَّ

 . 89( ينظر: شرح األُنموذج في النحو: 78)
 . 7/3205، وتمهيد القواعد:  12/73( ينظر: التذييل والتكميل: 79)

 . 201( ينظر: شرح اللمع: 80)

 . 55( ينظر: أسرار العربية: 81)
 . 3/104( ينظر: شرح المفصَّل: 82)

 .  392( ينظر: اإليضاح في شرح المفصَّل: 83)

صَّل في شرح المفصَّل: 84)  .  1022( الُمو 
 . 3/243( شرح التسهيل: 85)

 .  12/74( التذييل والتكميل: 86)

 .  2/353( المساعد: 87)
 . 3/174( ينظر: المقتضب: 88)

 . 1/241( ينظر: عمدة الكتاب: 89)

 . 366( ينظر: اللباب: 90)
 . 286( ينظر: شرح ابن النَّاظم: 91)

 . 3/105( ينظر: شرح المفصَّل: 92)

 . 2/187، وهمع الهوامع:  8/15، والتذييل والتكميل:  3/1427( ينظر: ارتشاف الضرب: 93)
 . 2/223( شرح التسهيل: 94)

 . 8/15( التذييل والتكميل: 95)

 . 1/477( شفاء العليل: 96)
 . 499 -498( ينظر: شرح التسهيل: 97)

 . 4/1982( ينظر: تمهيد القواعد: 98)

 .  561( ينظر: موصل النبيل: 99)
 .  143 -2/142( ينظر: األُصول في النحو: 100)

 . 90ي النحو: ( ينظر: نتائج الِفك ر ف101)

ِضي: 102) ل:  3/227( ينظر: شرح الرَّ  . 3/137، وشرح المفصَّ
 .  1/519( ينظر: المساعد: 103)

 .  596( ينظر: شرح الجمل: 104)

 . 3/173( المقتضب: 105)
 .  2/188، وهمع الهوامع:  499( ينظر رأيُه: شرح التسهيل )للمرادي( : 106)

 . 89نحو: ( ينظر: نتائج الِفك ر في ال107)

 .  130-129، وشرح شذور الذهب )البن هشام(:  72( ينظر: توجيه اللمع: 108)
 . 434، وشرح الفريد:  4/1977، وتمهيد القواعد:  495( ينظر: شرح التسهيل )للمرادي(: 109)

 .   38، والتعريفات:  8/5( ينظر: التذييل والتكميل: 110)

 .  200، وأسرار النحو:  1/71( ينظر: حروف المعاني والصفات: 111)
  . 1/475، وشفاء العليل:  8/7، والتذييل والتكميل:  2/219( ينظر: شرح التسهيل )البن مالك(: 112)

 .  2( سورة العصر: 113)
 . 15( سورة المزمل: 114)

 .  1/181، وشرح التصريح:  300-1/299، والُكنَّاش:  3/382و  2/143( ينظر: المقتضب: 115)

 .  4/1978، وتمهيد القواعد:  1/475، وشفاء العليل:  2/219( ينظر: شرح التسهيل )البن مالك(: 116)
 .  1/101( ينظر: شرح كتاب سيبويه: 117)

 .   8/7ذييل والتكميل: ، والت3/131( ينظر رأيُه: شرح المفصل: 118)

مات: 119)  . 496، وشرح التسهيل )للمرادي(:  1/55( ينظر: الالَّ
 . 2/137( ينظر: األُصول في النحو: 120)

 . 215( ينظر: المفصَّل في صنعة اإلعراب: 121)

 . 2/219( ينظر: شرح التسهيل: 122)
ِضي:  368( ينظر قوله: اللباب: 123)  . 200ار النحو: ، وأسر 3/230، وشرح الرَّ

 . 298-297( اإليضاح في شرح المفصَّل: 124)

 . 1/168( ينظر: شرح ابن ُطولون على ألفية ابن مالك: 125)
 . 2/219( شرح التسهيل: 126)

 . 3/1415، وارتشاف الضرب:  2/57( ينظر: اإلنصاف: 127)

 . 4/1979، وتمهيد القواعد:  1/101( ينظر: شرح كتاب سيبويه: 128)
 . 2/851( سفر السعادة وسفير اإلفادة: 129)
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 . 1/148( ينظر: األُصول في النحو: 130)
 . 1/310، وأوضح المسالك:  1/841( ينظر: المقتصد في شرح اإليضاح: 131)

ة في شرح الملحة: 132)  . 8/3875، وتمهيد القواعد:  2/907( ينظر: اللُّمح 

 . 8/10: ، والتذييل والتكميل 367( ينظر: اللباب: 133)

 

 عـراجــادر والمــالمص
 * القرآن الكريم . 

ه(، تحقيق: د. رجب 745* ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف، أثير الدين األندلسي )ت
 م . 1998-ه1418، 1عثمان محمد، ود. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

مة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيام الجوزياة * إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن  مالك، اإلمام العّلا
 .   م1954-ه1373، 1السلف، الرياض، ط ه(، تحقيق: د. محمد بن عوض بن محمد السَّهلي، مكتبة أضواء767)ت

ق: محمد بهجة ه(، تحقي577* أسرار العربية، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري )ت
 م . 2004-ه1425، 2البيطار، وعاصم بهجة البيطار، دار البشائر، دمشق، ط

اج النحوي البغدادي )ت ه(، تحقيق: د. عبد 316* األُصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل بن السرَّ
 م .1999-ه1420، 4الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ه(، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة 542بة هللا بن علي بن محمد الحسني العلوي )ت* أمالي ابن الشجري، ه
 م .1992-ه1413، 1الخانجي، القاهرة، ط

ه(، تحقيق: د. 646* اإليضاح في شرح المفصل، أبو عمرو عثمان بن عمر جمال الدين ابن الحاجب النحوي )ت
 م .  2011، 1محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، تحقيق: مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 337* اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي )ت
 م .   1959-ه1378، 1ط

ه(، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، 745* التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان األندلسي )ت
 م . 2000-ه1420، 1دمشق، ط

ه(، 672سهيل الفوائد وتكميل المقاصد، جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي )ت* ت
 م .  1967-ه1387تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، مصر، 

حمد  ه(، تحقيق: عوض بن377* التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي )ت
 م . 1990-ه1410، 1القوزي، مطبعة األمانة، القاهرة، ط

ه(، تحقيق: محمد بن عبد 827* تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، محمد بدر الدين بن أبي بكر الدماميني )ت
 م .1983-ه1403، 1الرحمن بن محمد المفدي، ط

ه(، 778بن أحمد المعروف بناظر الجيش )ت* تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ُمحب الدين محمد بن يوسف 
تحقيق: د. علي محمد فاخر، و د. جابر محمد البراجة، و د. إبراهيم جمعة العجمي، و د. جابر السيد مبارك، و د. 

 م . 2007-ه1428، 1علي السنوسي محمد، و د. محمد راغب نزال، دار السّلم، القاهرة، ط
هـ(، تحقيق: د. فايز زكي محمد دياب، دار السّلم، القاهرة، 639خبااز )ت* توجيه اللُّمع، أحمد بن الحسين بن ال

 م .2002-ه1423، 1ط
* توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيَّة ابن مالك، أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أُم قاسم المرادي 

 م .2001-ه1422، 1هـ(، تحقيق: عبد الرحمن علي ُسليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط749)ت
 م . 1990ه(، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، 392* الخصائص، َصنعة أبي الفتح عثمان بن جني )ت

ه(، 1033* دليل الطالبين لكّلم النحويين، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي )ت
 م . 2009-ه1430إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسّلمية، الكويت، 

ين محمد بن علي بن طولون )ت ه( ،تحقيق: د. 953* شرح ابن طولون على ألفياة ابن مالك، أبو عبد هللا شمس الداِّ
 م .  2002-ه1423، 1عبد الحميد جاسم محمد الكبيسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

* شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ابن الناظم أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن اإلمام جمال الدين محمد بن 
 م . 2000-ه1420، 1ه(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط686مالك )ت

ه(، تحقيق: حسني عبد الجليل 647لي )ت* شرح األُنموذج في النحو، جمال الدين محمد بن عبد الغني األْردبي
 م .1990يوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

ه(، تحقيق: د. عبد 672* شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي )ت
 م . 1990-ه1410، 1الرحمن السيد، و د. محمد بَدوي المختون، دار هجر، ط
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ه(، تحقيق: محمد عبد النبي محمد، مكتبة اإليمان، المنصورة، 749ن بن قاسم المرادي )ت* شرح التسهيل، الحس
 م . 2006-ه1427، 1ط

ه(، 905* شرح التصريح على التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح، الشيخ خالد بن عبد هللا األزهري )ت
 م .  2000-ه1421، 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، تحقيق: د. سلوى 609* شرح جمل الزجاجي، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف اإلشبيلي )ت
 ه . 1419، 22محمد عمر عرب، جامعة أم القرى، سلسلة الرسائل العلمية الموَصى بطبعها 

: يوسف حسن عمر، ه(، تحقيق686* شرح الرضي على الكافية، رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي )ت
 م . 1996، 2دار الكتب الوطنية، بنغازي، ط

فظ،،أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي )ت ة الّلا ه( تحقيق: 672* شرح عمدة الحافظ وُعدَّ
 م.1977-ه1397د. عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد،

ه(، تحقيق: محمد 761محمد عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري )ت* شرح قطر الندى وبل الصدى، أبو 
 م . 2004-ه1382، 11محيي الدين عبد الحميد، دار الطّلئع، القاهرة، ط

* شرح الكافية الشافية، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد بن مالك الطائي الجياني الشافعي 
 ، ت. 1م أحمد هريدي، إحياء التراث اإلسّلمي، مكة المكرمة، طه(، تحقيق: عبد المنع672)ت

ى )تنقيح األلباب في شرح غوامض الكتاب(، أبو الحسن علي بن محمد بن علي  * شرح كتاب سيبويه المسمَّ
ه(، تحقيق: خليفة محمد خليفة بديري، منشورات كلية الدعوة 609الحضرمي اإلشبيلي، المعروف بابن خروف )ت

 م . 1995-ه1425، 1اإلسّلمية، طرابلس، ط
ه(، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، 368لحسن بن عبد هللا بن المرزبان السيرافي )ت* شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد ا

 م .2008-ه1429، 1وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ه(، تحقيق: إبراهيم بن محمد أبو عبادة، 543* شرح اللمع، أبو الحسن علي بن الحسين األصفهاني الباقولي )ت

 م .1990-ه1411، 1إدارة الثقافة والنشر، ط
ه(، تحقيق: د. إميل بديع 643* شرح المَفصَّل، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت

 م .   2001-ه1422، 1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
عبد ه(، تحقيق: د. 807* شرح المكودي على ألفية ابن مالك، أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي )ت

 م . 2005-ه1425الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، 
ه(، تحقيق: د. الشريف عبد هللا 770* شفاء العليل في إيضاح التسهيل، أبو عبد هللا محمد بن عيسى السَّْلسيلي )ت

 م . 1986-ه1406، 1علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط
اق )ت * العلل في النحو، أبو ه(، تحقيق: مها مازن المبارك، دار 381الحسن محمد بن عبد هللا المعروف بالورَّ

 م. 2005-ه1426، 2الفكر، دمشق، ط
ه(، تحقيق: 338* عمدة الكتاب، أبو جعفر النَّحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )ت

 م .      2004-ه1425، 1بسام عبد الوهااب الجابي، دار ابن حزم، ط
ه(، تحقيق: عبد السّلم محمد هارون، مكتبة 180* الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقَّب بسيبويه )ت

 م . 1988-ه1408، 3الخانجي، القاهرة، ط
* الُكنَّاش في النحو والتصريف، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن شاهنشاه، صاحب 

 م .2000ه(، تحقيق: رياض بن حسن الخوام، المكتبة العصرية، بيروت، 732ماة )تح
ه(، تحقيق: 616* اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبدهللا العكبري البغدادي )ت

 م . 2009-ه1430، 1محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
ائغ )ت* اللمحة في شر باع بن أبي بكر الجذامي،أبو عبد هللا المعروف بابن الصا ه(،تحقيق: 720ح الملحة، محمد بن حسن بن سِّ

 م. 2004-ه1،1424إبراهيم بن سالم الصاعدي،عمادة البحث العلمي،المملكة العربية السعودية،ط

ه(، تحقيق: حسن 476ي )ت* المخترع في إذاعة سرائر النحو، أبو الحجاج يوسف بن سليمان األعلم الشنتمر
 م .2006-ه1427، 1هنداوي، كنوز إشبيليا، الرياض، ط

ه(، تحقيق: علي حيدر، مكتبة مجمع اللغة 567* المرتََجل، أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن أحمد ابن الخشَّاب )ت
 م . 1972-ه1392، 1العربية، دمشق، ط

ه(، 769ين عبد هللا بن عقيل العقيلي الهمداني المصري )ت* المساعد على تسهيل الفوائد، قاضي القضاة بهاء الد
 م . 2001-ه1422، 2تحقيق: د. محمد كامل بركات، مكتبة الملك فهد، السعودية، ط
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ه(، تحقيق: عبد 790* المقاصد الشافية في شرح الخّلصة الكافية، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت
براهيم البنا، وعياد بن عيد الثبيتي، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكة المكرمة، الرحمن بن سليمان العثيمين، ومحمد إ

 م. 2007-ه1428، 1ط
ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم 285* المقتضب، محمد بن يزيد الثمالي األزدي، أبو العباس المبرد )ت

 الكتب، بيروت، ط. ت.  
مة الُجزولية في النحو، أبو موسى ه(، تحقيق: د. شعبان عبد 607عيسى بن عبد العزيز الجزولي )ت * المقداِّ

 م . 1988الوهاب محمد، مراجعة: د. حامد أحمد نبيل، ود. فتحي محمد أحمد جمعة، دار الغد العربي، أم القرى، 
 ه(، تحقيق: د.1089* نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل، محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدَّالئي )ت

 مصطفى الصادق العربي، مطابع الثورة، بنغازي، ليبيا، د. ت. 
ه(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 581* نتائج الفَِّكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا الساهيلي )ت

 م . 1992-ه1412، 1الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ي النحو العربي بين القدماء والمحَدثين، الدكتور حسن خميس سعيد الملخ، دار الشروق، عمان، * نظرية التعليل ف

 م . 2000، 1األردن، ط
ه(، تحقيق: د. عبد 911* همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جّلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت

 الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، د.ت . 
 الرسائل واألطاريح الجامعية:  -

ه(، دراسة وتحقيق: أُطروحة دكتوراه، إعداد 801* شرح التسهيل، أحمد بن محمد بن عطاء هللا التَّنَّسي )ت
-ه1414الطالبة: فريدة حسن محمد معاجيني، إشراف: د. محسن سالم العميري، جامعة أم القرى، السعودية، 

 م .1993
ه(، دراسة وتحقيق: أطروحة دكتوراه، إعداد الطالب: 384عيسى الرماني )ت * شرح كتاب سيبويه، علي بن

محمد إبراهيم يوسف شيبة، إشراف: الدكتور أحمد مكي األنصاري، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
 ه .1414-1415

ْغناقي )ت دراسة وتحقيق: أُطروحة دكتوراه، إعداد ه(، 714* الموصَّل في شرح المفصَّل، اإلمام حسين بن علي بن حجاج الساِّ
 م .1998-ه1419الطالب: أحمد حسن أحمد نصر، إشراف: د. رياض الخوام، جامعة أم القرى، السعودية، 

ه(، دراسة وتحقيق: 905* موصل النبيل إلى نحو التسهيل، خالد بن عبد هللا األزهري المعروف بالوقااد )ت
ريا عبد السميع إسماعيل، إشراف: الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم، جامعة أُطروحة دكتوراه، إعداد الطالبة: ث

 م .1998-ه1418أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
 
 

 

 
 
 




