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 د. علي مطر الدليمي
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة االنبار

 قسم اللغة العربية

لعلة النحوية في كتاب اإلغفال ألبي علي الفارسي ا

 هـ(733)ت
 
  حليم حماد سليماند.   

 جامعة االنبار/ كلية اآلداب 
 قسم اللغة العربية    

                        

 :المقدمة
وعلى آله  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد ، رب العالمينالحمد هلل 

 :وصحبه أجمعين
 -:أما بعد
بحيث أن لكل حكم إعرابي  ،فقد ارتبطت العلة بالدرس النحوي بشكل وثيق 

 .. .وهكذا ،وللمنصوب علة ،مرفوع سببلفل ،سببًا أو علة
مهمة من والغاية الرئيسة من التعليل النحوي هو أنه يبين الجوانب ال 

 ،رهم الكبير في إثراء الدرس النحويودو  ،ماء األوائللالجهود العقلية الكبيرة للع
فقد  رأينا للتعليل حضورًا  ،وهذا ما فعله أبو عليٍّ الفارسي في كتابه ) اإلغفال (

 .أخذ التعليل من شيخه سيبويه ولعله ،بارزًا في كتابه
وهذا واضح من خالل  ،من الزمن وقد شغل التعليل أذهان النحاة ردحًا طويالً  

المؤلفات التي ُملئت بالعلل الكثيرة حتى كانت سببًا رئيسًا في ظهور الدعوة إلى 
تيسير النحو بعد أن غالى النحاة في التعليل إلى الحد الذي جعله يسهم بشكل 

 .كبير في وضع القواعد النحوية
ت لنا علة كثيرة فظهر  ،العلل فيه وبعد قراءة كتاب اإلغفال قمنا بجرد 

 .لة التقاء الساكنين وغير ذلكعو  ،وعلة جواز ،وعلة بناء ،االستعمال
ولسنا نزعُم أننا قد أوفينا أبا عليٍّ الفارسي حّقه في إيراد العلل وحسبنا أننا  

ن أخطانا فكلنا ذوو خطأ ،فإن أصبنا فمن اهلل الواحد األحد ،أخلصنا النية  .وا 
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 رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد هلل 
 ويشمل: :التمهيد

 .أبو علي الفارسي وكتاب اإلغفال -1
 العلة معناها وأنواعها -2
 
 بن محمد بن الغفار عبد بن احمد بن الحسن هو :(1)الفارسي عليٍّ  أبو -1

 سنين أمضى ،هـ733 سنة وتوفي ،هـ 822 سنة ولد ،الفارسي إبان بن سليمان
 إلى ورحل ،والدين اللغة علوم مبادئ فيها ىيتلق(  فسا ) مدينة في األولى حياته
 .هـ703 سنة بغداد

 على عليٍّ  أبو أخذها التي لالمسائ حول هموضوع فيدور( اإلغفال) ابهكت أما
عرابه القرآن معاني) كتابه في الزجاج إسحاق أبي شيخه  وأبدى ،نصها فذكر ،(وا 
 .واإلصالح والّرد بالتنفيذ لها عرض ثم منها، المؤاخذة موضع

 مجملها في وهي ،مسألة مائة على يزيد ما الكتاب هذا في علي أبو تناول وقد
 في أطنب وقد والتحليل، بالشرح علي أبو تناولها وصوتية وصرفية نحوية قضايا
 موضع ذكر بعد بشيء يعّقب فال يسكت نراهُ  اآلخر بعضها وفي كثيرًا، بعضها
 .اإلغفال

 :اآلتية األمور حول فيدور منهجه أما
 أبو قال: بقوله ًً  مبتدئا بكالمه ذلك يتبع ثم ،الزجاج نص بذكر يبتدئ إنه -1

 .والبراهين باألدلة الزجاج رأي يفند ثم علي

 وتخطئته وتقويته تصحيحه خالل من وذلك الوضوح، غاية شخصيته وضوح -8
 .أعجب واألول: قوله أو هذا، ستحسنأ وال: كقوله ،وتصويبه

 والشعر الشريف النبوي والحديث وقراءاته ريمالك بالقرآن االستشهاد -7
 الواو الجارَّة   الباء من إبدالهم أيضاً  ومنه))  :قوله ذلك على األمثلة ومن.العربي

)  :و.. .ألفعلنَّ  بك   :فقالوا األصل لىع ُردَّ  أضمروا افإذ ،واهلل ،والكعبة :نحو في
 من :فقيل األصل لىع ُردَّ  ر  ُأضم   فإذا ،الحرف من فيحذفون (8).. (.شو الً  ل ـدُ  من  
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 اإلضمار في فُردَّ  ،(7)(املؤْمِننيَ يُبَشِّرَوَ لَّدُنْهُ مِنْ:)تعالى وقال ،ل ُدّنا ومن ،ل ُدْنه
 .(4)(اإلظهار حال في المحذوف

 الكتاب هذا دراسة في تعمقه على يدل مما سيبويه كتاب على الكبير االعتماد -4
 .لعباراته وفهمه

( له قيل ...قائل قال فإن) عباراته، تجد إنك إذ ،الجدلية المنطقية النزعة شيوع -5
 (...فالجواب.. .قلت فإن)
 :وأنواعها معناها العّلة -1

ّلــة ًُ  العليــل اعتــلَّ : يقــال ،المــرض بمعنــى العلــة تــأتي: اللغــة فــي العلــةُ   ًً  ع 
، عـلّ  مـن صـعبًة، ـل، ً   واعتـل ي ع   :عــينال كتـاب فـي جـاء .(5)عليـل   فهـو م ـر ض  :أي: ًّ

ّلةُ )  .(6)( ... معتل   صاحبها ،المرُض :والع 
ــل،  لَّ عــ ،المـــرُض : ةُ لعّلــوا) :اناللســ يفــ اءوجــ  (3)( عليــل   فهــو مــرض   أي ،واعتــلَّ  ي ع 

ّلُتهُ  وهذه) :قيل وقد ،السبب بمعنى العلةُ  وتأتي  .(2)(س ب ُبهُ  :ع 
ّلة   هذا))  :اللسان في جاء  عنهـا اهلل رضـي عائشـة حديث وفي ،سبب :أي لهذا، ع 
 يضــرب أّنــه يظهــر ،بســببها :أي ،الراحلــة ب عّلــة رجلــي يضــرب الــرحمن عبــد فكــان" 

 معنــى أن نــال يبــدو والــذي .(10)((  (9)"  برجلــي يضــرب واّنمــا ،برجلــه البعيــر جنــب
 .الحكم ثبوت في سبب ألنها السبب؛ هو  العّلة

 
 : االصطالح في العّلة

ـــ216ت) الجرجــاني عــّرف ــة( ه ــه العّل ــا هــي))  :بقول ــه يتوقــف م  وجــود علي
 (11)(( فيه مؤثراً  ًً  خارجا ويكون ،الشيء

 ما))  :أنها( هـ1094ت) الكفوي البقاء ألبي(  الكليات) كتاب في وجاء
( العلة) من وكل   ...الحكم به يجب ما :األصولي وعند ...الشيء عليه يتوقف

: بالعلة يراد وقد ،يتغايران فال  الشيء إليه يحتاج ما :ـب يفسر قد( السبب)و
 عليه باعثاً  يكون ما أو ،الجملة في الشيء الى يفضي ما: وبالسبب المؤثر،
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 .به يثبت أن غير من الحكم إلى به يتوصل ما :(السبب) :بعضهم وقال .فيفترقان
 (18)(( بها الحكم يثبت ما :(العّلة)و
 :هي لها أنواع ثالثة( هـ733ت) الزجاجي ذكر فقد العلة أنواع أما
 نسمع لم ألنا ؛العرب كالم تعلم الى بها يتوصل التي هي: )) التعليمية العلل -1

نما ،لفظاً  منها كالمنا كل وغيرنا نحن  مثال ،نظيره عليه فقسنا ًً  بعضا سمعنا وا 
 فهو ذهب: فقلنا،الفاعل اسم عرفنا...قائم فهو زيد قام :سمعنا لما أّنا :ذلك

  .(17)((ذلك أشبه وما ...ذاهب

 في( إنّ ) بـ( زيد)نصب لم:يقال أن فهي القياسية العلل وأما: القياسية علةال -8
  االسم؟( إنّ ) تنصب أن وجب ولم ؟ قائم زيداً  ًّ  إن :قوله
 الفعل ضارعت وأخواتها ألنها :يقول أن:ذلك في فالجواب) :الزجاجي قال

 فالمنصوب ،ضارعته لما إعماله وأعملت عليه، فحملت ،مفعول إلى المتعدي
 من تشبه فهي ،لفظاً  بالفاعل مشبه بها والمرفوع ،لفظاً  بالمفعول مشبه هاب

 أشبه وما ،محمد   أخاك   ب  ر  ض   :نحو ،فاعله على مفعوله قدم ما األفعال
  (14)((ذلك

 والقياسية التعليمية العلل بعد به يعتل ما كل وهي: النظرية الجدلية العلل -7
 جهة أي فمن :يقال أن مثل))  :قال إذ( إنّ ) باب في به يعتل ما الزجاجي وذكر

   ؟ األفعال الحروف هذه شابهت
 أم ،الحال في الحادثة أم المستقبلة، أم أبالماضية شبهتموها؟ األفعال وبأي     

                                 .المتراخية

 فاعله إلى مفعوله ُقدم ما على بها عدلتم شيء   ألي باألفعال شبهتموها وحين
 هو ألنه ،مفعوله على فاعله ُقدم بما شبهتموها وهالّ  ً   عمرو زيداً  ضرب:نحو

 (15)((..ثان   فرع وذاك ،األصل

 
 :الفارسي علي أبي عند النحوية العلل
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 عرض التي التعليالت أهـم بجالء تكشف( اإلغفال)كتاب إلى ً   نظرت إن
 عبارات   علي أبو لاستعم وقد ،ودقائقها ومباحثها العربية ظواهر من كثير في لها
 .والعلة التعليل على تدل عبارات من وغيرها ،(ألنه) أو( ألن:) مثل العلة على تدل
 :ومنها النحوية األحكام بتنوع علي أبي عند العلل تنوعت وقد
 :ً   قائل قال فإن: ))قال إذ ،العلة هذه علي أبو ذكر :االستعمال كثرة علة -1

 اسم وفي ،(ناس  ) قولهم وفي ،(وي لمَّه  ) :قولهم من حذفت قد الهمزة أفليس
 فما ،فيه الهمزة حذف إلى وذهب .(16)سيبويه حكاه قد ذلك وكل عزوجل( اهلل)

ً   ورد ،عليه القياس يجوز ًً  كثيرا المبتدأة الهمزة حذف يكون أن ً   أنكرت ًّ 
 لن :قولهم في( أن) من الهمزة حذف إلى الخليل ذهب وقد .إليه غيره
 بحيث والسعة الكثرة من الحروف هذه ليست: له قيل( ًْ  أن ال) هو:وقال،يفعل
 من وُعو ض ،بعضها فحذف استعمالها كثر   حروف هي انما ،عليها غيرها يقاس
 (13)((  ...حذفه

 ،العامل باختالف اآلخر يختلف ال  أن وهو اإلعراب خالف البناء: بناء علة -8
 من يبنى ام حكم: )) قال إذ االسم بناء علة الفارسي علي ابو أورد وقد

 إلى يخرج أن يجب ما له فلُمضارعت ه   ،الحرف   لمضارعته يكون نأ األسماء
 ما فيمتنع ( حكمها لىإ تخرج األفعال لمشابهتها منها نوعاً  نَّ أ كما) حكمه
 من فيه ل ما نيبُ ( اآلن) كذلك و ،ُتمن عهما كما التنوين و الجر من لها يكون

                               .(12)(( الحرف مضارعة
، قائل قال فإن))  :قوله عند العلة هذه ذكر :بناء عدم علة    ر) ُبن ي   هاّل  ً  ( س ح 

 ُبن ي وكما ،الحرف معنى لتضمنه( أمس  ) ُبن ي كما ،التعريف حرف معنى لتضمنه
ر  : )له قيل ،(اآلن)  كما الحرف معنى يتضمن لم ألنه ؛ بناؤه يجب ال( س ح 

نما ،بناه فيمن( أمس  )و( أآلن) هتضمن  والالم باإللف معرفة هو عما ُعدل وا 
  (19)(( ...يصرف مل فلذلك

 :اآلتية األمور في العلة هذه علي أبو أورد :جواز علة -7
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 من األلف في اإلمالة فأّما: ))قال إذ: تعالى( اهلل) اسم من األلف في اإلمالة -أ
 هذه أن فيه جوازها على والدليل ،ربيةالع قياس في فجائز تعالى( اهلل) اسم

ماد)و( إزار) في كالتي( ف عال  ) لـ زائدة تكون أن من تخلو ال األلف  أو ،(ع 
 :جهتين من اإلمالة فيها جازت( ف عال  ) لـ زائدة كانت فإن ،الفعل عين تكون

 األلـف فـي اإلمالـة يوجـب وكسـرها مكسـورة كانـت المحذوفـة الهمـزة أن :إحداهما
 جهــة مــن إمالتهــا ويجــوز ...ألفــه إمالــة توجــب( عمــاد) فــي لكســرةا أن كمــا

ـــــــة فيجـــــــوز ،منجـــــــرة الفعـــــــل الم وهـــــــي أخـــــــرى، ـــــــال .النجرارهـــــــا اإلمال  ق
 )        :قـال (80) ((ً   عـاد أْهل   من:يقولون سمعناهم))  :(هـ120ت)سيبويه
 مــن األلــف فــي اإلمالــة تجــوز أيضــا فكــذلك (فأمــالوا بعجالنــك، مــررت:وقــالوا
 إمالتهـــا جــازت بزائــدة ليســت عينــا االســم فــي األلــف كانــت فــإن ،(اهلل)اســم

    .(81)(( ...فيها وحُسنت

 إثباتها جاز فإنما" أفاهلل" :قولهم أما: )) قال:(اهلل)الجاللة لفظ همزة ثبات -ب
 فلما منه، بدال وكونها ،مقامه وقيامها ،القسم حرف لمعاقبتها الصلة في

     .(88)((سيبويه مذهب وهذا .عليه للتد ثبتت يثبت مما ًً  بدال كانت

  :(87)قوله في :علي أبو قال :(ن ْعم  ) لـ فاعالً  الموصولة( ما)وقوع علة -ج
(( وتخّصص  توّضح الصلة ألن ؛ صلة بغير ً   ن ْعم في" ما" كانت وكذلك))

 ن ْعم    فاعلة تكون أن عنده يجز لم موصولة كانت إذا" ما" أن على داللة
 على يقع مبهم اسم" ما" أنَّ  :جوازه وجهة ،يمتنع ال عندنا وذلك ،وب ْئس  
 تكون وهي كذلك، األجناس أسماء  ًّ  أن كما ،بعينه واحداً  يخص وال ،الكثرة
 .(84)(( ..للكثرة تكون األجناس أسماء ًّ  أن كما ،والعموم للكثرة
ْوا ب ْئس ماتعالى وقوله)) :(هـ369ت) عقيل ابن قال أْنُفس ُهم ب ه   اْشت ر 

(85)  
        وفاعل ،التمييز على منصوبة نكرة هي :قوم فقال ،هذه" ما" في واختلف

  .(86)((..معرفة اسم وهي ،الفاعل هي: وقيل ،مستتر ضمير( بئس  )
 ،(83)فاعل(  ب ْئس ما ) ولهق في"  اـم " أنّ  ىـإل الفارسي علي أبو ذهب وقد
 ابن قال كما سيبويه إلى ونسبه(  هـ609ت ) خروف ابن مذهب وهذا
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 منصوبة نكرة ما: ))قال إذ( هـ592ت) الزمخشري أكده ما وهذا .(82)عقيل
 .(89)((...ًً  شيئا بئس بمعنى بئس لفاعل مفسرة

 ولك ن :تعالى قوله على  (70) مِنْهُما فَيَتعَلَمُونَ : تعالى قوله عطف جواز -د
  ً ين   ًّ ُيع ّلُمون   ك ف روا الّشي اط 

 ،مرفوع فعل موضع في" كفروا" ألن)) ؛(71)
 .(78)(( رفعاً  موضعه لكون ع؛بالمرفو  عليه فيعطف

 ألنه فارتفعت؛ ( فيتعلمون تكفر ف ال)) )  :بقوله الكالم هذا سيبويه ذكر وقد
 لتعلم سبباً  كفر ه فجعال ،فيتعلمون تكفر ال :قاال أنهما الملكين عن يخبر لم

 إّنما :قال كأنه ،(77)( نُ في ُكوْ  ُكنْ )  ومثله ،فيتعلمون كفروا على لكنه ،غيره
  .(74)(( فيكون ذاك ناأْمرُ 

 :                ومنه ،(75) كثيراً  العلة هذه ذكر: جواز عدم علة. 4

 فلو))  :علي أبو قال إذ ،"هو" في والواو" هي" في الياء إسكان جواز عدم -أ
 في النون لسكون" هو" وواو" هي" ياء في اإلسكان الجيد :قائل قال
 النون لتحرك فيهما اإلسكان يجوز ال :قيل ،(76)إسحاق أبو قال كما،(أنت  )

 هذين من والواو الياء في الحركة كانت ولو ،فصل بينهما كان لّما" أنا" في
 من المتحركة النون فبإزاء ،"أنا" في النون لتحرك اإلسكان من أجود االسمين

 ،"هي"و" هو" في والواو الياء إسكان تكافأ فقد" أنت" من الساكنة النون" أنا"
 له تختار الذي السبب فليس ترى، كما الجهة هذه من الجودة في وتحريكهما

 وفي ،أكثر يكون أن ولكن،هذا االسمين هذين آخر في السكون على الحركة
 يختار الذي والسبب ...متكافئان فاألمران ذكره حيث من فأما ،أشهر اللغات

 رانمضم ألنهما ال ،اللغة في وأشيع أفشى كونهما" هي"و" هو"في الحركة له
 (73)((...الحركة منفردي نمضمري كونهما يوجب ال إذ منفردان؛

 عند قال إذ"  أدلكم هل" :لقولـــه ًً  جوابا"  لكم يغفر::ولهق وقوع وازج عدم-ب
*  أليْمٍ ْعَذَابٍ مِن تُنْجِيْكُمْ ارَةٍتِجَ ىعَلَ أَدُلُكُمْ هَلْ) :الىتع هقول ىعل تعليقه

 يخلو ال" لكم يغفر"  :قوله أن)) :(79)" لَكُم يَغْفِر" :لقا ثم( 72)( بِاهللِ تُؤْمِنُون
" تؤمنون" لـ ًً  جوابا أو " أدلكم هل" لـ ًً  جوابا يكون أن إما :أمرين أحد من
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 المعنى ألنّ  ؛"أدلكم هل"لـ ًً  جوابا يكون أن يجوز فال ،آمنوا بمعنى هو الذي
 كان ،لكم يغفر تؤمنون هل: قلت إذا أنك كما ،أدلكم إن أدلكم هل :يصير
 أن ترى أال،والتأويل المعنى في يصح ال وهذا ،لكم يغفر تؤمنوا إن :المعنى
 كما ،له لوجبت المغفرة تجب الداللة في كان فلو،مدلول والفاسق الكافر
" تؤمنون" وأن" تؤمنون" جواب أنه ثبت هذا يجز لم فإذا ،للمؤمن وجبت
   .(40)(( آمنوا بمعنى

" تؤمنون" إن إذ ،"أدلكم هل"لـ ًً  جوابا يكون" تؤمنون" قوله أن لنا يبدو والذي
 الفعل إن :تقول التي النحوية للقاعدة يخضع وهو ،األمر معنى في خبر

 .تنجح اقرأ:كقولنا ،أمر فعل جواب في وقع إذا يجزم المضارع

 في والصحيح)) :قال إذ ،ورفعه المضارع إعراب في العلة هذه ذكر: إعراب علة. 5
عرابه ،االسم موقع وقوعهل رفعه أن هذا  إعرابه أن على والدليل،بالمضارعة وا 

 فكان،لها وأدوات ،األسماء في عوامل األفعال أن: لألسماء فيها التي بالمضارعة
 أن ترى أال فيها، العوامل سائر تعرب لم كما ،منها شيء يعرب أاًل  القياس
 العوامل لعوامل يكون أن وجب عوامل للعوامل جعلت فلو ،بعوامل يكون اإلعراب
ذا ،النهاية ما إلى ذلك فيتصل ،عوامل  غير كان ذلك إلى فيها اإلعراب أدى وا 
 ولدخول ،عليه وسوف السين لدخول االسم أشبه منه قسما ًّ  أن إالّ  ،مستقيم

بّيْنَهُم لَيَحْكُم َ رَبَّك وإنَّ:تعالى قوله في عليه الالم
 األسماء ضارع فلما ...(41)

  .(48)(( ..كأعرابها إعرابه ُجعل المضارعة هذه

 * امل  :وجل عز هولق اوأم))  بقوله العلة هذه ذكر: نالساكني التقاء علة.6

اهلل
(47). 

 هو الميم له حّرك الذي والساكن،الساكنين اللتقاء حّرك أنه فيه سيبويه فمذهب
 .(44)((...التعريف الم
 حرف بعدها جاء وقد ساكنة الميم أنّ  إلى( هـ811 ت) االخفش ذهب وقد

 لغة في وتحذف ،األلف بفتحة الميم تحرك أن جاز ذلكـل ،بالفتح محرك مقطوع
 .(45) تقطع فال ً   بوك م ن   :قال من
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 أيُ))ىتعال قوله في التمييز على(ًً  أمدا) انتصاب منع علي بوأ علل :منع علة. 3

 وانتصابه" األمد" في التمييز أن إعلم )):قال إذ( 46)((أَمَدَاً لَبِثُوا لِماَ أَحْصَى احلِزْبَنيِ
 على يحمل" أحصى" يكون أن من يخلو ال أنه وذلك،مستقيم غير ممتنع عندي

 يكون أن يجوز وال ،"أ ْعل م  "و"  أ ْحس ن  : "نحو" أ ْفع ل  " أو ًً  ماضيا فعالً  يكون أن
ى"  :ألمرين الماضي مثال وغير ً   أفعل" أ ْحص 

ى:يقال أنه :أحدهما ي أ ْحص  وَنَسُوه اهللُ أَحْصَاهُ التنزيل وفي ،ُيْحص 
 ُيْفع ل وأفعل (43)

 (42)(للدراهم أعطاه وما)و" للخير والهُ أ   ما":قولهم فأما،كذا من أفعل هو :منه يقال ال
 الجمهور عن خروجه ويعرف،لقلته يحفظ أن حكمه الذي النادر اذالش فمن

 ...والكثرة
 على انتصب ما أن هو: التمييز على االسم هذا انتصاب يمنع الذي اآلخر واألمر
ن فاعل المعنى في فهو( هذا ونحو ..ماالً  أكثر):كقولك ،هذا نحو في التمييز  وا 

 اآلية في ما وليس ...كُثر الذي هو المال أن الى ترى أال..منتصباً  اللفظ في كان
 .(49)((...أحصي   الذي هو ليس األمد ألن كذا،

 إن إذ مييز؛الت على" األمد" انتصاب منع في أصاب قد علي أبا أن لنا يبدو والذي 
 كان إن:التفضيل أفعل بعد الواقع التمييز)تقول التي النحوية للقاعدة خاضع كالمه
ن ،نصبه وجب المعنى في فاعالً   .(50)(..باالضافة جّره وجب كذلك يكن لم وا 

 :موضعين في العلة هذه ذكر: الكالم طول علة .2

 عَنْ وَيَصُدّوا كَفَرُوْا الّذِيِنَ إنَّ  :تعالى قوله على تعليقه فعند"  إنّ  " خبر حذف. أ

ي ن   إنَّ  :المعنى يكون أن عندي يجوز))  :قال  (51)اهللِ سَبِيِلِ ّدوا ك ف ُرْوا اّلذ  ص   و 
 بالمضارع المراد أن على دلَّ  ،ماضيا عليه المعطوف انـك اـفلم ،اهلل   س ب ي ل   ع نْ 
 أَضَلَّ اهللِ سَبِيلِ عَنْ وَصَدُّوا كَفَرُوْا الّذِيِنَ) :قوله هذا ويقوي .الماضي ايضاً 

 أضلَّ : )قوله من ظهر ما نحو هو مضمر" إنّ " اسم فخبر ،(58)( أَعْمَالَهُم
ا ُلهم ُسن   ،أ ْعم    .(57)(...بالصلة الكالم لطول الخبر حذف وح 
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 ةـداللـل ذوفـمح"  إنَّ  "خبر  :الـق إذ الزمخشري ولـق ًً  صحيحا راهن ذيـوال 
ين   إنَّ  :تقديره عليه الشرط جواب ي ُصّدون   ّكف ُروا الذ  يُقُهم...اهلل   س ب يل   ع نْ  و   ُنذ 
 دام ما أخرى سورة من( إنَّ )لـ خبر تقدير لىإ حاجة ال إذ (54) أ ليم   ع ذاب   م نْ 

 .نفسه الموضع في مناسب خبر هناك

 مَنْ خَابَ وَقَدْ* زَكّاهَا مَنْ أفْلَحَ قَدْ تعالى قوله في" لقد" الم حذف. ب

دَسّاها
 .(56)...الكالم لطول ًً  جوازا" لقد" في الالم حذفت:قال إذ (55)

 في المعنى على يعولون والصرفيين النحويين نجد ما كثيراً : المعنى على الحمل. 9
 ولكنّ: تعالى قوله على تعليقه عند قال فقد،منهم واحد علي   بوأو  ،عللهم

َمِنهُما فَيَتَعَلمُون:وقوله  (53)السِّحْرَ النَاسَ يُعَلِموُنَ كَفَرُوا َ الشّياطني
)) : قال (52)

 في جمع المعنى في" الشياطين"و ،التثنية على الكالم تحمل كيف :قيل فإن
 ونحوه (ذا) في والجمع التثنية على الحمل: قيل ؟(منهما فيتعلمون) :قوله
 وماروت هاروت لفظ وعلى ،فيجمع المعنى على لكالما يحمل ،شائع
  .(59)((...فيثنى

 البناء غّير ً   لم: قائل قال فإن: ))قوله في العلة هذه ذكر :االتساع علة. 10
 لما:له لايق فيه والقصد ذلك لىإ الحاجة كانت وما ؟ عليه يدل حرف مقامه واقيم
" إنْ " وأن ،مضى ما لنفي هي ماإن" لم" أن ترى أال ،والمبالغة التوسع من ذلك في
 ثم يستقبل ال والشيء ،يستقبل بما إال يكون ال والشرط ،للشرط هي إنما

 ،كان: فقلت وحققته أثبته قد فكأنك ،الموقع هذا الماضي أوقعت فإذا،يمضي
ن مضى لما هو إنما( لم) بـ النفي وكذلك: قال فكأنه  لفظ اللفظ كان وا 

   .(60)((...االستقبال

 أ ْكر م: نحو( ً   أ ْفع ل) بناء من المضارع في الهمزة حذف علل إذ: كراهة ةعل. 11
 الجتماع راهيةـك المضارع في تحذف الهمزة وهذه: )) قال إذ،وآمن وأْعط ى ً  

 باب يف ُأتبع كما ،الهمزة روفالح سائر أُتبع ثم ،سيبويه ذكر كما،الهمزتين
   .(61)(( الياء" وعد"
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 بعض أنَّ  سيبويه حكى كيف: قلت فإن: )) بقوله العلة هذه ذكر: شذوذ علة. 18
 كان ولو (68)(بجيدة ليست إنها: )فيه وقال،فيهمز  النبيءُ :يقول الحجاز أهل

 إنما إنه :فيه فالقول ؟ الجيد هو ُهم ز   إذا عنده" النبيُ " لكان الهمز، عنده االصل
ن ،االستعمال عن لشذوذ يستجده لم  لم هنا فمن ،القياس في ًً  مطردا كان وا 

د ع  " تستجد لم كما يستجده ذ"  و "و  ً  و  ي ذ ي د عُ  :ماضي في" ر   عن لشذوذه ،رُ و 
ن االستعمال ز   من قول في قال هذا أجل فمن ،القياس في ًً  مطردا كان وا   ه م 

 .(67) ((...جيد غير إنه) :"النبي، "

 فَاتّقوُا تَفْعَلوُا وَلَنْ تَفْعَلوُا لَمْ فَإنْ : تعالى قوله على تعليقه عند :الجزم علة. 17

 الفعل جزمت( لم)ًّ  أن من (65) الزجاج إسحاق أبو ذكره ما إن: قال  (64)النّارَ
 المضي معنى المضارع الفعل في أحدثت"  لم" ألن ؛ صحيح( تفعلوا) المضارع
 بمعنى المستقبل جعل أنه فيه ألن جزمت" لم" كانت إن يلزم ولكن) (66)فجزمته
 (63)(ت ف ث ُهمْ  ل ي ْقُضوا: )نحو في وبالالم ،تفعل ال :نحو في( ال) بـ ينجزم أالّ  الماضي

 ما على الجزم وعلة ،ًً  ماضيا  المستقبل الفعل يجعل لم منهما ًً  واحدا ألن
 وليس الفعل يجزمان الحرفين هذين ألن ؛ ذلكك األمر وليس ،هذا هو إنما وضع
 (62)((...الماضي بمعنى المستقبل النيجع

 فأنَّهُ ُ تَوالّه مَنْ أَنّهُ عَلَيهِ كُتِبَ) :تعالى قوله على كالمه فعند: عطف عدم علة. 14

 بمعنى تكون أن من فيه" م ن" تخلو فال تواله ومن: قوله وأما)) : قال (69)(يُضِلُّهُ
 عاطفة؛ تكون وال للجزاء، جواب هي إنما فالفاء الجزاء بمعنى تكون وأ ،الذي
 داخلة كانت إذا أنها كما ،عاطفة تكون أن يجز لم ًً  جوابا كانت إذا الفاء ألن
 لم – الجزاء معنى جملته وكانت ًً  موصوال المبتدأ كان إذا – المبتدأ خبر على
 .(30)((...العاطفة تكن

 وعلة ،(31)تغليب علة :ومنها ،أخرى علل هناك العلل هذه عن وفضالً 
 .(35)استغناء وعلة ،(34)مشابهة ةوعل ،(37)حذف ةوعل ،(38)استثقال

 :أهمها ومن الميزات من بعدد الفارسي علي أبي تعليالت امتازت وقد
 .العلل تعدد -1

 .نظرية تعليالت على االعتماد -8
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 :العلل تعدد: ًً  أوال
 واحدة   بعلة   النحوية األحكام من الكثير تعليلب الفارسي علي أبو ً   يكتف لم

نما  بين خالف علة من بأكثر التعليل مسألة وفي .أكثر أو بعلتين ًً  أحيانا عللها وا 
 ألنهم وذلك ،(36)(هـ911ت) السيوطي قال كما اليجيزه من فمنهم ،العربية علماء
 كان إذا نهأل  أو ،النحوية العلة على تلقى العقلية العلة صفات جميع أن يرون
 العلة تنتفي قد بل الحكم، انتفاء إلى العلة انتفاء يؤد لم علة من أكثر للحكم
 ت (32)الوراق ابن) كـ يجيزه من ومنهم (33) .أخرى علة الفتراض الحكم ويوجد
 الواحد الحكم يكون فقد))  :جني ابن يقول إذ ،(هـ798ت (39)جني ابن)و (هـ721
 .(20)( بعلتين ًً  معلوال

 ذلك على أألمثلة ومن ،العلل تعدد إلى يميل كان فقد الفارسي علي بوأ أما
 :(هـ815ت) (21)األنصاري زيد أبو أنشده ما على تعليقه عند قاله ما ،كتابه في

ْين اء ور اء ًُ  ع  ين   ً   م ن ًُ  ح  ْيرْ  الع   (28) الح 
 وقوعها عالمتنا ؛ الياء إلى الواو ً   ق ل ب يكون أن من يخلو ال أنه ترى أال)) :قال
  (27) ((...العين التباع أو الواو، الستثقال أو ،القافية في
 

 :افتراضية تعليالت على االعتماد: ثانياً 
 ،واحكامها ظواهرها يفسر إذ ،اللغة في الصيغ لتوليد ًً  أساسا النظر يمثل

 تثنَّ  لم لماذا: قالوا ًً  فمثال ،العلل من االكثار أجل من خيالهم العلماء استعمل وقد
 فهذه ...لألسماء والجزم لألفعال الجر يجعل لم ولماذا ؟ تجمع وال األفعال

 أنها إال ،العقل يقبلها أن يمكن ولكن ذاتها، اللغة في جواب   لها يوجد ال التساؤالت
، خاصا ًً  منطقا للغة أن يرى من تقنع ال  يفترضه ما مع يتناسب ال ًً  ومسلكا ًً

 حمله فقد" اهلل":قولنا أماو : ))قوله ذلك ىعل مثلةاأل فمن (24).المعللون النحاة
 :ضربين على سيبويه
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 ،الم وعينها همزة   هذا على الكلمة ففاءُ ( إاله) االسم أصل يكون أن: أحدهما
 .ً   هاء والالم ،الزائدة" ف ع ال  " ألف واأللف
ْعل" ووزنه" ً   اله: "االسم أصل يكون أن:اآلخر والقول  ً   أن قدرت إذا فأّما" ً   فــ 

 ( إاله) صلاأل
 القياسي التخفيف على ال حذفاً  الفاء حذفت أنه الى فيه ( 25)سيبويه فيذهب

 وهالّ  ؟ التقدير هذا ُقد ر ولم :قائل قال فإن ..الخْبء   في"  الخبُ " :قولك حد على
 الحذف على يكون أن من يخلو ال ذلك إن: له قيل ..القياسي التقدير على حمله
 وسكن الهمزة تحركت إذا أنه في القياس تخفيف على أو ،سيبويه إليه ذهب كما
 ...قيل...قائل قال فإن :بقوله يستمر وهكذا  (26)(...حذفت قبلها ما

 العلل إيجاد في العقلي التصور عن ناتجة التساؤالت هذه أن لنا يبدو والذي
  .اللغة في شيء لكل

 عليٍّ  ألبي لاإلغفا كتاب في النحوية العلة))  موضوع في التطواف هذا وبعد
 -:وهي البحث إليها انتهى التي النتائج بعض عند نقف أن يمكننا ،(( الفارسي

 يترك أن النادر من إذ الفارسي علي أبي عند ،واتساعها النحوية التعليالت كثرة. 1
 .سبباً  له يذكر أو علة له يبين أن دون من نحوياً  حكماً 

 من يطيل موضوع في فنراه ،ذلك إلى الحاجة بحسب ،العلة بيان في االختالف. 8
 .التعليل من يقلل آخر وفي ،العلة ذكر

نما ،العلة رـبذك يصّرح لم. 7 )  :مثل ،تعليالته ىـعل دلـت عبارات بإيراد  يكتفي وا 
 .ذلك وغير(  ألنه)  ،( والسبب

نما ،واحدة بعلة األحكام من الكثير بتعليل علي أبو يكتف   لم. 4  أحياناً  عللها وا 
 .أكثر أو بعلتين

 الذين العلماء شأن ذلك في شأنه ،نظرية تعليالت على عليٍّ  أبو أعتمد. 5
 .العلل من اإلكثار أجل من خيالهم يستعملون

 
 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    االغفال كتاب في النحوية العلة

344- 
 

 

                      

 (البحث هوامش)
 

 وفيات ،170:واللغويين النحويين طبقات: اآلتية الكتب في ترجمته تنظر( 1)
 في الوعاة بغية ،54-57:اللغة أئمة تاريخ في البلغة ،28 -8/2:األعيان
 له وترجم ،120-8/139:األعالم ،835-1/837:والنحاة اللغويين طبقات
-82 :(الفارسي علي أبو)كتابه في مفصلة ترجمة شلبي الفتاح عبد الدكتور

(: التكملة) كتاب تحقيق عند المرجان بحر كاظم الدكتور حياته وتناول. 96
 اإلغفال) كتاب تحقيق عند ابراهيم الحاج عمر بن عبداهلل والدكتور ،6-15
 .وغيرهم 1/18-160(:

 :الكتاب ينظر ،إتالئها فإلى شوالً  ل دُ  من :وتتمته ،قائله على أقف لم رجز( 8)
1/864. 

 .8 :الكهف( 7)
 .815-817/ 1 :اإلغفال( 4)
 .(علل) 451 :الصحاح مختار :ينظر( 5)

 .1/22:العين -(6)

 .(علل) :اللسان -(3)

 .7/700:القاموس ترتيب -(2)

 .8/220:مسلم صحيح:في الحديث ينظر -(9)

 .(علل) :اللسان -(10)

 .22:التعريفات -(11)

 .881 -7/880: الكليات -(18)
 65-64:النحو علل في اإليضاح ( 15( )14( )17)

 .196-8:195 :الكتاب :ينظر -(16)

 .1/50:اإلغفال -(13)
 .1/839 :نفسه -(12)
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 .787/ 1 :نفسه -(19) 

         .188/  4 :الكتاب -(80)

 .1/38:اإلغفال-( 81)

 .811/ 8 :الكتاب :وينظر ،1/29:نفسه -(88) 

عرابه القرآن معاني كتابه في الزجاج اسحاق ابي قول في أي  -(87)   138: 1 :وا 
 .1/742اإلغفال  -(84)
 .90 :البقرة( 85)

 .68/ 7 :يلعق ابن شرح -(86)

 .742: 1 :اإلغفال -(83)

 .811: 8 :والكتاب ،68/ 7 :عقيل ابن شرح :ينظر -(82)

 .896: 1 :الكشاف -(89)

 .108 :البقرة –( 70)
 .108 :البقرة –( 71)
 .731/ 1 :اإلغفال –( 78) 

 .113 :البقرة -(77) 

 ..79- 72/ 7 :الكتاب -(74)

 .13 ،69،24 ،182 ،880 ،1/8 :نفسه :ينظر -(75)

عرابه القرآن معاني -(76)  .1/153 :وا 

 .783- 786 :نفسه -(73)

 .10،11 :الصف -(72)

 .18 :الصف -(79)

 .767 :اإلغفال -(40)

 .184 :النحل(41)

 .138/ 8 :اإلغفال(48)

 .1 ،8 :عمران آلــ  -(47)
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 .157/ 4 :الكتاب وينظر ،.98/ 1 :اإلغفال -(44)

 .88/ 1 :القرآن معاني ينظر -(45)
 ..18 :الكهف -(46( 

 .6 :المجادلة  -(43)

 .132/  4 :المقتضب ينظر -(42)

 .760- 759/ 8 :اإلغفال  -(49)

 .110/ 8 :عقيل ابن شرح -(50)

 .85 :الحج -(51)

 .1 :محمد -(58)

 .854/ 1 :اإلغفال -(57)

 .10-7 :الكشاف ينظر -(54)

 .10 ،9 :الشمس  -(55)
 .409/ 1 :اإلغفال :ينظر –( 56)
 .108 :البقرة –( 53)
 .108 :البقرة –( 52)
 .733: 1 :اإلغفال( 59)
 756/ 1 :نفسه -(60)
 .820/ 4 :الكتاب وينظر ،109 -102/  1 :نفسه( 61)
 .555/ 7 :الكتاب( 68)
 .876/ 1 :اإلغفال( 67)
 .84 :البقرة( 64)
عرابه القرآن معاني :ينظر( 65)  .101 - 1/100 :وا 
  .112 -1/133 :اإلغفال :ينظر( 66)

 .89: الحج -(63)

 .1/112:اإلغفال -(62)
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 .4: الحج -(69)

 1/488:اإلغفال -(30)

 .1/51:نفسه -(31)

  .1/68:نفسه -(38)

 .1/62:نفسه -(37)

 .1/182:نفسه -(34)

 .8/495:نفسه -(35)

 .54:االقتراح: ينظر -(36)

 تاريخ النحوية ةالعل عن نقالً . 29:اإلسالم مفكري عند البحث مناهج ينظر (33)
 .143:وتطور

 .161:النحو علل ينظر -(32)

 .1/101:الخصائص -(39)

 .1/101:نفسه -(20)

 .531: النوادر -(21)

 -155: العرب أراجيز في االسدي مرثد بن لمنظور أرجوزة من البيت -(28)
عن نقال. 156  "(5"رقم هامش. )8/156:اإلغفال كتاب محقق ًً

 .8/156:اإلغفال -(27)

 .155 -154:وتطور تاريخ النحوية العلة ينظر -(24)

 .196 -8/194:الكتاب: ينظر -(25)

 .44 -1/47: اإلغفال -(26)
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 ادرـــالمص
 .القرآن الكريم

 .وآثاره في القرآن والنحو، د ،حياته ومكانته بين أئمة اللغة ،* أبو علي الفارسي
 .م1591 ،مكتبة نهضة مصر ،عبد الفتاح إسماعيل شلبي

 م.1515 ،، دار العلم للماليين1ط ،"1511خير الدين الزركلي"ت  ،األعالم* 
د عبداهلل بن عمر الحاج ابراهيم، أبو :تحقيق وتعليق ،*اإلغفال، أبو علي الفارسي

 م.2002مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،  –دبي  ،المجمع الثقافي ،ظبي
 آباد، حيدر 2ط  ،الدين السيوطيجالل  ،* االقتراح في علم أصول النحو

 هـ.1295
دار  ،زن المباركما .د :تحقيق ،*اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي

 م.1515 -هـ 1255 ،بيروت  2ط  ،النفائس
عنى بتصحيحه  ،جالل الدين السيوطي ،*بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 هـ.1221 ،هرةالقا ،مطبعة السعادة ،محمد أمين الخانجي
 ،محمد المصري :هـ" تحقيق711* البلغة في تاريخ أئمة اللغة، للفيروز آبادي "ت

 .م1512 ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة
 ،2ط ،الدار العربية للكتاب ،حمد الزاويأالطاهر  ،* ترتيب القاموس المحيط

 م.1570 ،بيروت
 م.1515 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،للجرجاني ،*التعريفات

كاظم بحر المرجان، جامعة بغداد، :تحقيق ودراسة ،أبو علي الفارسي ،التكملة*
 .م1571كلية اآلداب، 
 ،دار الكتب المصرية ،محمد علي النجار :تحقيق ،ابن جني ،* الخصائص

 م.1519،القاهرة
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 .مالك المطلبي و د .راجعه وعلق عليه د ،*شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
 م.1551 -هـ 1111 ،ادبغد ،غالب المطلبي
 ،محمد فؤاد عبدالباقي :تحقيق ،هـ"211مسلم بن الحجاج "ت ،* صحيح مسلم

 م.1599هـ 1211 ،مصر ،البابي الحلبيمطبعة 
محمد أبو  :هـ" تحقيق215ابو بكر الزبيدي"ت ،* طبقات النحويين واللغويين

 م.1591 ،مصر 1ط  ،الفضل ابراهيم
محمود  .د ،ى نهاية القرن السادس الهجريتاريخ وتطور حت ،* العلة النحوية

 -هـ 1122، 1ط ،مطبعة السطور ،الجامعة المستنصرية ،جاسم الدرويش
 م.2002

ات منشور  ،محمود جاسم الدرويش .تحقيق ودراسة د ،ابن الوراق ،* علل النحو
 م.1555 ،ضايالر  ،السعودية ،مكتبة الرشد

 .مهدي المخزومي و د .د :تحقيقهـ" 119الخليل بن احمد الفراهيدي "ت ،* العين
رة الثقافة واإلعالم في الجمهورية العراقية، دار امنشورات وز  ،ابراهيم السامرائي

 م.                               1579 –م 1570بغداد  –الرشيد 
 1102 ،2ط ،عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب :تحقيق ،*الكتاب: سيبويه

 م. 1572 هـ
دار  ،ن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل الزمخشري* الكشاف ع

 .بيروت لبنان )د.ت( ،المعرفة للطباعة والنشر
دار  ،ومحمد المصري ،د.عدنان الدرويش ،تحقيق ،بو البقاء الكفويأ* الكليات 

 .م 1519 ،الكتب الثقافية
 .م 1517بيروت  ،هـ( دار صادر111ابن منظور ) ت  ،* لسان العرب

 .م1572 -هـ1102 ،دار الرسالة الكويت ،أبو بكر الرازي ،* مختار الصحاح



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    االغفال كتاب في النحوية العلة

349- 
 

 

                      

 ،المطبعة العصرية الكويت ،فائز فارس ،تحقيق ،* معاني القرآن األخفش
 .م1515

عرابه د. عبد الجليل عبده  :تحقيق ،أبو اسحاق الزجاجي ،* معاني القرآن وا 
 .م1577-هـ 1107، 1ط ،بيروت ،الكتبعالم  ،شلبي

هــ( تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 279العباس المبرد )  أبو ،المقتضب* 
 .1255 ،القاهرة

 :هـ( تحقيق 911باري )ت أبو البركات األن ،األدباء طبقات* نزهة األلباء في 
 .م 1595مطبعة المعارف بغداد  ،السامرائي إبراهيم

لي العباسي احمد شمس الدين أبو ع ،ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء الزمان *
 –إحسان عباس، دار صادر  .هـ( تحقيق د171بن محمد بن أبي بكر)ت 

 م.1511بيروت 


