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 المستخلص
ة ال خيفى على الدارس اىتمام النحويُت ــــ قددياً وحديثاً ــــ بالعلة والتعليل ، فقد تواتر إلينا العديد من الكتب اليت عنيت بالعل   

النحوية ، ويكمن سبب ىذا االىتمام كون العلة تفسَتًا لؤلحكام النحوية واليت من خالذلا يتم تقعيد القواعد النحوية ، ودلا كان ابن 
ور من بُت النحاة الذين عنوا بالتعليل ، حيث أكثر من ذكر التعليالت النحوية يف شرحو جلمل الزجاجي ؛ لذلك فقد تناولُت يف عصف

ىذا البحث العلة النحوية عند ابن عصفور وخصَّصُتو يف باٍب واحٍد من أبواب النحو العريب ، وىو باب التوابع وادلشتقات ، فكان 
ه( يف كتابو شرح مجل الزجاجي(. وقد افتتحُت ىذا 669لة النحوية يف التوابع وادلشتقات عند ابن عصفور )تالبحث موسومًا بـ )الع

البحث دبقدمة ، مث مهَّدُت لو بتمهيد ُملخَّص عن حياة ابن عصفور ، وعن العلة النحوية ، أما موضوع البحث فكان على قسمُت: 
ابع اليت مشلت )النعت، والعطف، والتوكيد( ، وتناولت يف القسم الثاين العلة النحوية يف تناولت يف القسم األول العلة النحوية يف التو 

 ادلشتقات اليت مشلت )اسم الفاعل، والصفة ادلشبهة( ، وكانت هنايُة البحث خاسبًة مشتِملًة على أبرز النتائج ، متلوَّة بثبٍت للمصادر
 وادلراجع . 

 

Abstract 

 

Classical and modern  Arab  grammarians alike  paid  great attention to the study of 

grammatical defact and its reasoning because it is the very foundation of 

grammatical rules and explanations. This paper studies this phenomenon in Al-

Zajaji\s book Explanations of Al-Zajaji's Sentences with particular reference to the 

section on postnominals and derivatives. The paper falls into an introduction, two 

sections, and a conclusion. 
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   :المقدمة 
ه ن اقتفى أثرَ وعلى آلو وصحبو ومَ  ، زلمدٍ  لادلرسَ  ب  م األول ، والنَّ ، والصالة والسالم على ادلعل   ما مل يعلمْ  اإلنسانَ  مَ م ، علَّ بالقلَ  مَ احلمد هلل الذي علَّ  

 ا بعد: إىل يوم الدين ، أمّ 
النحو  االطالع على كتب النحو وإدامة النظر يف متوهنا يؤكد أنَّ  ظاىر من معامل منهجو ، وإنَّ  مٌ بارزة يف الدرس النحوي ، وَمعلَ  ةٌ التعليل ِس  فإنَّ  

 مبكرةٍ  التعليل النحوي قد بدأ يف مرحلةٍ  ذلا من قياس واستقراء ، والعلة من أىم أركان القياس النحوي ، لذلك فإنَّ  دَّ ، وىذه األحكام ال بُ  ل أحكاماً كثَتةً يشك  
 االرتباط بُت احلكم النحوي والعلة ارتباط وثيق وعميق .  م النحوية ، إذ إنَّ الستكشاف ظواىر اللغة والوقوف على األحكا

ابن عصفور   ه( بوفرة العلل النحوية ، ومن ىنا جاءت أمهية ىذا البحث ، فإنَّ 669وديتاز كتاب ) شرح مجل الزجاجي ( البن عصفور اإلشبيلي )ت 
أن  من أبواب النحو ادلهمة ؛ لذلك ارتأيتُ  عد  التوابع وادلشتقات تُ  ْتو . ودبا أنَّ دت إىل ىذا احلكم وأوجبَ كثَتاً ما يعقب احلكم النحوي الذي يذكره بالعلة اليت أ

عصفور يف شرحو جلمل الزجاجي ، فكان البحث موسوماً بـ ) العلة النحوية يف التوابع  التوابع وادلشتقات اليت ذكرىا ابنُ  ز عللَ أتناول يف ىذا البحث ادلوجَ 
 . ه( يف كتابو شرح مجل الزجاجي(669ات عند ابن عصفور )توادلشتق

مت البحث على زاً عن حياة ابن عصفور ، وموجزاً عن مفهوم العلة النحوية ، مث قسَّ وكان من طبيعة البحث أن يتقدمو سبهيد تناولت فيو موجَ  
ألبرز  خباسبةٍ  ين ادلبحَثُتىذَ  ين لدراسة العلة النحوية يف ادلشتقات ، مث أعقبتُ الثا النحوية يف التوابع ، وخصصت ادلبحثاألول العلة  مبحَثُت: حبثت يف ادلبحث

 ع .النتائج ، متلوٍة بثبت للمصادر وادلراج
 ي ، فجزاه خر وسعاً يف إبداء النص  والتوجيو ، ومل يدَّ   عبد اهلل ، الذي فت   ي قلَبو ومكتبتوالدكتور ليث قهَت م بالشكر اجلزيل دلشريف اأُلستاذوأتقدَّ  

يف عملي ىذا ، وأشكر اأُلستاذ عناد سللف واأُلستاذ زلمود عبد اللطيف واأُلستاذ هناد فخري  اد الذي كان  ي خَت معوانٍ أشكر الدكتور طو شدّ خَتاً ، كما  اهللُ 
 اذلييت . 

الكمال هلل وحده  نٌّ منو سبحانو ، وإن مل يكن فإنَّ فذلك مَ وختاماً أسأل اهلل تعاىل أن جيعل عملي خالصاً لوجهو الكرمي ، فإن كان ىذا البحث وافياً  
 ، ونسألو تعاىل أن جينبنا اخلطأ والزلل يف القول والعمل .

 
 التمهيد :

   أواَل: ابن عصفور :
ندلسي ، ُولد يف ىو علي بن مؤمن بن زلمد بن علي بن أمحد بن زلمد بن عمر بن عبد اهلل بن عصفور ، أبو احلسن احلضرمي ، اإلشبيلي ، األ 
كان ابُن عصفور إماماً يف العربية ، قال فيو ابُن عبد ادللك ادلراكشي: )كان ماىراً يف علم اللغة العربية ، ريّان من  .(1)ه( ونشأَ وتعلَّم هبا597إشبيلية سنة )

، أّما الصفدي والسيوطي وابن العماد فيصفونو بأنَّو  (2)اللسان(األدب ، حَسن التصرف ، من أبرع من زبرَّج على أيب علي الشلوبُت ، وأحسنهم تصنيفاً يف علوم 
ه( ، لو مؤلفاٌت كثَتٌة يف سلتلف علوم 669. وأقوال العلماء فيو كثَتة ال يتسع ادلقام لذكرىا. تُويف ابن عصفور يف تونس سنة )(3)حامل لواء العربية يف األندلس

وشرح ادلقرَّب، وادلمتع يف التصريف، وضرائر الشعر، وسرقات الشعراء، وشرح األشعار الستة، وإنارة الدَّياجي، العربية ، منها: ]شرح مجل الزجاجي، وادلقرَّب، 
 .  (4)وسلتَصر الغرَّة[

 ثانياً: مفهوم العلة النحوية:

                                                 

 .      5/27، واألعالم :  1/219، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة:  22/165( ينظر: الوايف بالوفيات: 1)
 .  1/413( السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة: 2)
 .   1/7( ينظر: مقدمة شرح مجل الزجاجي: 3)
 .    7/251، ومعجم ادلؤلفُت:  5/27( ينظر: األعالم : 4)
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ً وَعَلاَلً ، واإلبل تُعل  نفَسها العلة، لغًة: تأيت بفت  العُت وكسرىا ، أمَّا بالفت  فتأيت دبعٌت الّشربة الثانية ، والفعل: َعلَّ القومُ   . أمَّا (1)إبَلُهم يُعل وهَنا َعالَّ
، وتأيت دبعٌت السبب ، وىو ما يهمنا يف ىذا البحث ، فالعلة: ىي السبب ، يقال: ىذا  (2)بالكسر فتأيت دبعٌت ادلرض ، علَّ يِعل  واعَتلَّ ، أي: مرض ، فهو عليلٌ 

 . ومن ىذا ادلدلول اللغوي أخذ النحاة ىذه اللفظة .  (4)وقد اعَتلَّ الرجُل وىذه ِعلَُّتو ، أي: سبُبو ، (3)ِعلٌَّة ذلذا ، أي: سبٌب لو
أو ىي األمر الذي يزعم النحويون أنَّ العرب  ، (5)والعلة اصطالحاً: ىي تفسَت الظاىرة اللغوية والنفوذ إىل ما ورائها وشرح األسباب اليت جعلتها على ما ىي عليو

. فالعلة (7). وعرَّفها اجلرجاين بأهّنا )ما يتوقف عليو وجود الشيء ويكون خارجاً عنو مؤث راً فيو((6)الَحظَْتُو حُت اختارْت يف كالمها وجهاً معيناً من التعبَت والصياغة
َجَبو . وللعلل أنواٌع كثَتٌة أذكُر منها على سبيل التعداد ال احلصر: ] علة ساع، وعلة شبو، وعلة فالعلة النحوية إذن: ىي السبب الذي أدَّى إىل حكٍم ضلوي وأو 

 (8)… [استغناء، وعلة افتقار، وعلة نظَت، وعلة نقيض، وعلة استثقال، وعلة خفة، وعلة فرق، وعلة تعويض، وعلة إظهار 
 
 
 

 المبحث األول:  العلة النحوية في التوابع 
 النعت : أواًل:

، وفائدتو:  (9)شَتق أو ادلؤوَّل بو ، ادلباِين للفظ متبوعو ، ضلو: "جاَء زيٌد العاقُل ، ورأيُت زيداً العاقَل ، ومررُت بزيٍد العاقِل"النعت: ىو التابع ادل 
 .    (10)زبصيٌص، أو توضيٌ ، أو مدٌح، أو ذمٌّ، أو تـََرحٌم، أو توكيدٌ 

  علة عدم النعت بالَعَلم: 
"َمررُت بزيٍد الطويِل"  جيوز أن يكون الَعَلُم موصوفاً ، ويوَصف بثالثة أشياء: بادلضاف إىل ادلعرفة ، ضلو: "َمرْرُت بزيٍد أخيَك" ، وباأللف والالم ، ضلو: 

نعَت بو لوجود علة سبنع ذلك ، وقد ذكر ابُن . ولكن ال جيوز أن يكون العَلم صفًة ، أي: ال يص   أن يُ (11)، وبادلبَهم ، ضلو: "َمررُت بزيٍد ىذا وعمرٍو ذاَك"
ن كان لفظو لفظاً مشتقاً ، عصفور ىذه العلة بقولو: ) وأما الَعَلم فال يُنَعت بو ؛ ألنَّو ليس دبشتق وال يف حكمو ؛ ألنَّ العلمية ُتذىب منو معٌت االشتقاق وإ

َلم ــــ عند ابن عصفور ــــ ىي ؛ ألنَّ العلم ضلو: "زيٌد" ليس دبشتق وال يف حكم ادلشتق ، أي : . فعلة عدم النعت باالسم العَ (12)ونُِعت ألجل أنّو قد يدخلو اللبس(
    (13)وليس شبيهاً بادلشتق  ، وإيضاح ىذه العلة أنَّ النعت إما أن يكون مشتقاً أو شبيهاً بادلشتق ، جاء يف ألفية ابن مالك:

 ْبِهِو َكذا وِذي والُمنَتِسبْ َوانْ َعْت ِبُمشَتٍق َكَصْعٍب وَذِرْب      َوشِ 

                                                 

 .   1/88 ، ( ينظر: كتاب العُت: مادة)علل(1)
 .   11/471 ، ( ينظر: لسان العرب: مادة)علل(2)
 ( ينظر: ادلصدر نفسو .  3)
     . 1/1035 مادة)علل( ، ( ينظر: القاموس احمليط:4)
 .  108( ينظر: ُأصول النحو العريب: 5)
 .    90( ينظر: النحو العريب "العلة النحوية نشأهتا وتطورىا" : 6)
 .   201( التعريفات : 7)
   . 106( ينظر: االقًتاح يف علم ُأصول النحو: 8)

 .   1/46، ودليل الطالبُت لكالم النحويُت:  280( ينظر: شرح قطر الندى: 9)
 .   244( ينظر: تعجيل الّندى بشرح قطر الّندى: 10)
 .   1/151، وادلفصل :  2/33( ينظر: اأُلصول يف النحو: 11)
 .   1/88( شرح مجل الزجاجي : 12)
  .    34( ألفية ابن مالك : 13)
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. والعَلم ليس (1)اليت دبعٌت صاحب وهبذا يتقرَّر أنَّو ال يُنَعت إاّل دبشتق لفظاً كاسم الفاعل ، واسم ادلفعول ، والصفة ادلشبهة. أو تأويالً كأساء اإلشارة ، و"ذو"
ا مل يكن االسم العلم مشتقاً وال يف حكم ادلشتق ؛ ألنَّ العلمية قد أزالت منو معٌت االشتقاق وإن كان لفظو لفظاً مشتقاً . وأ من ىذه األشياء ، ّما عبارة ابن وإَّنَّ

إىل وصف ، فهو يدل على شخٍص عصفور : "ونُِعت ألجل أنّو قد يدخلو اللبس" فإن معناىا أنَّ األصل يف العلم أن ال يكون موصوفاً ؛ ألنَّو معلوم ال حيتاج 
م دلَّا َسّوا الشخَص "زيد" على تقدير أنَّو ل يس يف العامل دبُسمَّى "زيد" سواه بعينو ال يشاركو فيو غَته ، ولكّنو ُوصف خشية اللبس الذي قد يدخلو. وبيان ذلك أهنَّ

ًتك يف االسم الواحد مجاعة ، فإذا قال القائل: "جاَءين زيٌد" خاف أن ال يَعرف مث التسمية لآلَخر على ىذه النية ، فلّما كانت األشخاص أكثر من األساء اش
 .  (2)جيوز أن يُنعت بو ادلخاَطب أيَّ زيٍد يعنيو ، لذلك يبّينو بالنعت فيقول مثاًل: "جاَءين زيٌد الطويُل" فجاز أن يُنَعت العَلم من ىذا الوجو ، ولكن ال

 ،(4)، وابن يعيش(3)خلالص ال يُنعت بو ؛ لعلة عدم االشتقاق، وىي علة اخلوارزميوملخص قول ابن عصفور أنَّ العلم ا
. يقول ابن يعيش: ) وأما الَعَلم اخلالص فال يوَصف بو ؛ لعدم االشتقاق فيو ، وذلك أنّو مل  ُيَسمَّ بو دلعًٌت استحق بو ذلك االسم (6)، والسيوطي(5)وادلكودي 

اخلاصَّ من األساء ال يكون صفًة ؛ ألنَّو ليس حبليٍة ، وال قرابٍة ، وال مبَهٍم  الَعَلم كر علة عدم الوصف بالعلم بقولو: ) واْعلْم أنَّ . أما سيبويو فقد ذ  (7)دون غَته(
وأخيَك" ، أو مبَهم كـ "ىذا، ، ومعٌت ىذه العلة أنَّ العَلم اخلاص ال يُوَصف بو ؛ ألنَّ الصفة إما أن تكون حلية كالطويل واحَلَسن ، أو قرابة كـ "أبيَك،  (8)(

صفًة ، وانتهج ىذه العلة  وذاَك" ، والعَلم اخلاص ال يعطي أيّاً من ىذه ادلعاين ، أي : أنَّ العلم ليس حبليٍة وال قرابٍة وال مبهٍم ، ولذلك ال يصل  أن يكون
ا ليست بتحلية ، وال نَسب ،  وأما األساء اليت. يقول ادلربد: )(11)، وابن أيب الربيع(10)، وابن بابشاذ(9)ادلربد ىي أعالم ضلو: "زيد، وعمرو" فال يُنعت هبا ؛ ألهنَّ

، أي: أنَّ النعت ال بُدَّ أن يضيف للمنعوت واحداً من ىذه ادلعاين ، وأما العلم فال يضيف أيّاً  (12)( ٍد منهما ، أو دبا كان يف معناهوال يكون النعت إال بواح
ا ، وعلى  (13)ُوضعت للذوات منها . وذىَب ابُن احلاجب إىل أنَّ العلم ال يوَصف بو ؛ لفقدان معٌت الوصفية ، إذ إنَّ األعالم مل توَضع للداللة على معٌت وإَّنَّ

يكون صفًة ؛ م ال يعطي وصفاً معيناً لالسم ادلنعوت ، وإَّّنا يقع على شخص يُعَرف بو دون غَته. وقد أكَّد الرَّضي ىذه العلة فذكر أنَّ العلم ال ىذا فإنَّ العل
 ا وليس على معًٌت يف ذات ُأخرى ذل، وىذا يعٍت أنَّ األعالم ُوضعت لتدل على نفس الذات اليت ُوضعت  (14))ألنَّو مل يوَضع إال للذات ادلعينة ، ال دلعًٌت يف ذات(

لف لفظهما ، والذي يبدو  ي أنَّ ما اعتلَّ بو ابُن عصفور أقرب إىل الفهم ، مث أرى أنَّ علة ابن عصفور وعلة سيبويو متقاربتان يف ادلعٌت وإن اخت 
عل ، واسم ادلفعول ، والصفة ادلشبهة ، واسم التفضيل ، وىذه ادلشتقات وذلك من ِقَبِل أنَّ ابن عصفور ذكر أنَّ العلم ال يُنعت بو ؛ ألنَّو ليس دبشتق كاسم الفا

 ذلك .  ىي احللية اليت ذكرىا سيبويو . وكذلك ال يُنعت بو ؛ ألنَّو ليس يف حكم ادلشتق كأساء اإلشارة ، وىذا ىو ادلبهم الذي ذكره سيبويو ك
  العطف :ثانياً: 

                                                 

 .   2/519، والكواكب الدرية:  352( ينظر: شرح ابن الناظم: 1)
 .   234( ينظر: العلل يف النحو: 2)
 .   2/98( ينظر: التخمَت : 3)
 .   2/247( ينظر: شرح ادلفصل: 4)
 .  1/538( ينظر: شرح ادلّكودي: 5)
 .   3/150( ينظر: مهع اذلوامع: 6)
 .   2/247( شرح ادلفصل : 7)
 .   2/12( الكتاب : 8)
 .   4/284( ينظر: ادلقتضب : 9)
 .   2/413( ينظر: شرح ادلقدمة احملسبة: 10)
 .   1/301( ينظر: البسيط : 11)
 .  284/ 4( ادلقتضب : 12)
 .   446ـــــ  1/445( ينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل: 13)
 .   2/314( شرح الرضي : 14)



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

36 
 

، واصطالحاً: ىو التابع ادلتوس ط بينو وبُت متبوعو أحُد حروف العطف ، واالسُم  (1)نصراف عنوالعطف، لغًة: ىو الرجوع إىل الشيء بعد اال 
 . (2)الٍد"ادلعطوف يتبع ادلعطوَف عليو يف إعرابو رفعاً، ونصباً، وجراً ، ضلو: "أقبَل زلمٌد وخالٌد، ورأيُت زلمداً وخالداً، ومررُت دبحمٍد وخ

  
   الخفض إال بإعادة الخافض: ضميرعلة عدم جواز العطف على  

. وقد أخذ (4)، وىذا مذىب البصريُت (3)ال جيوز عطف االسم الظاىر على الضمَت ادلخفوض إاّل بإعادة اخلافض ، وذلك ضلو: "َمَرْرُت ِبَك وزيٍد" 
فض ، ضلو قولك: "مررُت ِبَك وبزيٍد" ، وال جيوز أن تقول: ابن عصفور دبذىبهم ُمبي ناً علة ذلك بقولو: ) وأّما ضمَت اخلفض فال يُعَطف عليو إاّل بإعادة اخلا

إعادة خافض لكنَت قد "مررُت ِبَك وزيٍد" ؛ والسبب يف ذلك أنَّ ضمَت اخلفض شديد االتصال دبا قبلو فُينزَّل لذلك معو منزلة شيء واحد ، فلو عطفَت من غَت 
على بعض الكلمة دون بعض ، فلذلك أعدَت اخلافض حىت تكون قد عطفت اساً وحرفاً على  عطفَت اساً واحداً على اسم وحرف ، إذ ال يُتصوَّر أن تعطف

. ومعٌت علة ابن عصفور أنَّ ضمَت اخلفض ُمنزَّل مع ما قبلو منزلة شيء واحد ؛ وذلك لشدة االتصال دبا قبلو ، فإذا ُعطف عليو من غَت  (5)اسٍم وحرٍف مثلو(
ما متالزمان إعادة اخلافض كان كعطف اسم واحد ع لى اسم وحرف ، فلو قلَت: "مررُت بَك وزيٍد" فإنَّ "زيٍد" سيكون معطوفاً على الباء وعلى الكاف ؛ ألهنَّ

 جائز .   وىذا النوع من العطف ال جيوز. وأما إذا أُِعيد اخلافض فقيل: "مررُت بَك وبزيٍد" فسيكون قد ُعطف اسم وحرف على اسم وحرف مثلو ، وىذا
د  سلفوضاً على ذلك بقولو: ) ألنَّ العرب ال ترُ  لفراء مذىب البصريُت يف منع العطف على الضمَت ادلخفوض دون إعادة العامل معل الً وقد ذىَب ا 

ا جيوز ىذا يف الشعر لضيقو (… سلفوض وقد ُكٍت َ عنو  الوردي ، وابن (9)، والعكربي(8)، والزجاجي(7)، وذىب إىل منع ىذا العطف األخفش (6)وإَّنَّ
، وعلَُّتهم يف ذلك أنَّ اجلار واجملرور دبنزلة شيء واحد ، فإذا ُعطف على الضمَت اجملرور كان كعطف االسم على احلرف اجلار ،  (11)، واجلامي(10)ه(749)ت

العطف على التنوين ، والدليل على . وكذلك فإنَّ الضمَت قد صار عوضاً من التنوين فال جيوز العطف عليو كما الجيوز (12)وعطف االسم على احلرف ال جيوز
م يقولون: "يا ُغالِم" فيحذفون الياء كما حيذفون التنوين . وعلل ادلازين ذلك بأنَّو كما ال جيوز عطف ادلضمر على ادلظهر اجملرور إالَّ  (13)استواء الضمَت والتنوين أهنَّ

وز أن يُعطف ادلظَهر على ادلضَمر اجملرور إاّل بإعادة اجلار ، فال يُقال: "مررُت ِبَك وزيٍد" ، بإعادة اجلار ، فال جيوز أن يُقال: "مررُت بزيٍد َوَك" فكذلك ال جي

                                                 

 .  3/125، وحاشية الصّبان:  2/124( ينظر: شرح التصري : 1)
 .  298، وشرح قطر الندى:  2/689( ينظر: اللمحة يف شرح ادللحة: 2)
 .   665، وشرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ:  1/233( ينظر: ادلقرَّب : 3)
 .   4/2014وارتشاف الضرب:  ، 1/246( ينظر: رلالس ثعلب: 4)
 .   1/103( شرح مجل الزجاجي : 5)
 .   1/253( معاين القرآن : 6)
 .   1/243( ينظر: معاين القرآن: 7)
 .   1/245( ينظر: رلالس العلماء: 8)
 .   1/432( ينظر: اللباب : 9)
 .    1/285( ينظر: ربرير اخلصاصة يف تيسَت اخلالصة: 10)
 .   2/216الضيائية:  ( ينظر: الفوائد11)
 .   1/432، واللباب :  2/430( ينظر: شرح ادلقدمة احملسبة: 12)
 .    2/6( ينظر: اإلنصاف)ادلسألة اخلامسة والستون(: 13)
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، وأبو الربكات (2). وتابعو السَتايف(1)فكما ال جيوز للمضمر أن يكون معطوفاً ال جيوز أن يكون معطوفاً عليو ؛ وذلك لُيحَمل كل واحد منهما على صاحبو
 .  (3)ه(539الكويف )ت
ُتهم أنَّ ذلك قد ورَد بو السماع من القرآن الكرمي وكالم العرب ،  (4)قد جوَّز الكوفيون العطف على الضمَت ادلخفوض من غَت إعادة اخلافضو   ، وحجَّ

َواتَـُّقوا اهلَل الِذْي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاِم  ، أما من القرآن فقولو تعاىل: 
، وىي قراءة أحد الُقرَّاء السبعة ، وىو  (6)ء من "ِبِو"خبفض "األرحاِم" عطفاً على اذلا (5)

ْرَحاَم . واعًَتض الزجاج على ىذه القراءة وعدَّىا خطأً يف العربية ، إْذ قال: ) القراءة اجليدة بنصب "األرحاِم" ، وادلعٌت: "واتَـُّقوا األ(7)وىو محزة بن حبيب الزيَّات
. واعًتَضَها الرضي ُمعل قاً على قراءة محزة : )والظاىر أنَّ محزة جوَّز (8)أٌ يف العربية ، ال جيوز إاّل يف اضطرار الشعر(أن تقطُعوىا" ، فأمَّا اجلر يف "األرحاِم" فخط

ْسِجِد احَلرَاِم  . ومن أدلة الكوفيُت أيضاً قولو تعاىل: (9)ذلك بناًء على مذىب الكوفيُت ؛ ألنَّو كويف وال نسلم تواتر القراءات(
َ
َوَصٌد َعْن َسِبْيِل اهلِل وَُكْفٌر ِبِو َوادل


  .  (11)فعطف " ادلسجِد احلراِم" على الضمَت من "ِبِو" (10)

  (12)أما احتجاجهم من كالم العرب فقول الشاعر:
 فَاليوَم قَ رَّْبَت َتهُجونَ ا وَتشِتُمن ا       َفاْذَىْب َفَما ِبَك واأليَّاِم ِمن َعَجبِ 

  (14)، وقال اآلخر: (13)فخفض "األياِم" عطفاً على الكاف اجملرور يف "ِبَك"
 َأُك رُّ َعلى الَكِتيَبِة اَل أُبَالِ ي           أِفيَها َكاَن َحْتِفي َأْم ِسَواَىا

، (18)، وابن ىشام(17)، وابن مالك(16)ه(370خالويو )ت . وتابع مذىَب الكوفيُت ــــ يف ىذه احلجج ــــ ابنُ (15)فعطف "سواَىا" بـ "أَْم" على الضمَت يف "فيَها"
 .  (20)، وخالد األزىري(19)وأبو حيان األندلسي

                                                 

 .    117، وشرح مجل الزجاجي)البن ىشام(:  1/197( ينظر: إعراب القرآن)للنحاس(: 1)
 .   3/145( ينظر: شرح كتاب سيبويو: 2)
 .  297: البيان يف شرح اللمع: ( ينظر3)
 .  1/285، وربرير اخلصاصة:  4/2014( ينظر: ارتشاف الضرب: 4)
 .   1( سورة النساء : 5)
 .   1/19، وضياء السالك إىل أوض  ادلسالك:  1/119( ينظر: احلجة يف القراءات السبع: 6)
 .   1/226( ينظر: السبعة يف القراءات: 7)
 .   2/6( معاين القرآن وإعرابو: 8)
  2/336( شرح الرضي : 9)
 .   217( سورة البقرة : 10)
 .   3/1248( ينظر: شرح الكافية الشافية: 11)
 .   3/240، وشرح ابن عقيل:  97، واللمع يف العربية:  2/383( البيت بال نسبة ، ينظر: الكتاب : 12)
 .   97( ينظر: اللمع يف العربية: 13)
 .   5/125، وخزانة األدب:  1/274( البيت للعباس بن مرداس ، ينظر: اإلنصاف)ادلسألة التاسعة والثالثون(: 14)
 .   5/125( ينظر: خزانة األدب : 15)
 .  1/119( ينظر: احلجة يف القراءات السبع: 16)
 .   665، وشرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ:  3/375( ينظر: شرح التسهيل: 17)
 .   583شرح شذور الذىب:  ( ينظر:18)
 .   3/499( ينظر: البحر احمليط: 19)
 .   2/183( ينظر: شرح التصري : 20)
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و من التنزيل والذي يبدو  ي أنَّ ادلرج  ىو ما احتجَّ بو الكوفيون من جواز العطف على ادلضمر اجملرور من غَت إعادة العامل ؛ وذلك لورود السماع ب 
ه قراءة ٍل من التأويل والتقدير يف النصوص. وأمَّا ما قالو الزجاج والرَّضي باالعًتاض على قراءة محزة خبفض "األرحاِم" فهو مردوٌد بأنَّ ىذ، وكالم العرب ؛ وألنَّو خا

اء الصحابة الذين تلقَّوا القرآَن ِمن يف  رسول اهلل ــــ سبعية ، وىي )قراءٌة متواترٌة عن رسول اهلل ــــ صلَّى اهللُ عليو وسلََّم ــــ قرأَ هبا سلُف األُمَّة ، واتَّصلت بأكابر قـُرَّ 
 .  (1)صلَّى اهللُ عليو وسلََّم ــــ بغَت واسطة ، "عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ، وأَقرأُ الصحابة ُأيَب بن كعب(

  (2)ىذا العطف كثَتاً يف الشعر العريب ، قال الشاعر:وكذلك فقد ورَد 
واِري ُسيوفُ َنا       وَما بَينَ َها والَكْعِب ُغوٌط نَ َفاِنفُ  تُ َعلَُّق في  ِمْثِل السَّ

  (4). وقال اآلَخر:(3)فـ "الكعِب" سلفوض بالعطف على الضمَت ادلخفوض يف "بينها"
ُهُم        وَأِبي نُ َعيٍم ِذي اللَِّواِء الُمْحِرقِ   َىالَّ َسأَْلَت ِبِذي الَجَماِجِم َعن ْ

 . وىذا فضالً عن األبيات ادلذكورة آنفاً .  (5)فـ "أيب نـَُعيٍم" سلفوض بالعطف على الضمَت ادلخفوض يف "عنهم"
اِم" محَلوىا على أما البصريون فقد عَمدوا إىل التأويل والتقدير يف مجيع النصوص ادلتقدمة ، ومحَلوىا على توجيهاٍت متعددٍة، فمثالً يف قولو: "واألرح 
 .   (7)اً اهلَل َكاَن َعَليُكْم َرِقْيب إنَّ  ، وجواب القسم قولو:  (6)ُت:  األول: أن يكون سلفوضاً بالقَسم وليس بالعطفأحد وجهَ 

األصل عدم التقدير إاّل أن  . وال داعَي ذلذه التأويالت والتقديرات ؛ ألنَّ (8)والثاين: أن يكون رلروراً بباٍء مقدرٍة دلَّت عليها الباء اأُلوىل ، والتقدير: "وبِاألرَحاِم"
 .     (9)تدعو احلاجة إىل ذلك

 التوكيد :        ثالثاً:
 ادلؤكَّد لرفع اللبس ويُقال فيو: تأكيد ، كما يُقال يف فعلو: "أكَّدُت، ووَكَّدُت". والتوكيد: ىو سبكُت معٌت القول عند السامع ، أو ىو لفٌظ يتبع االسمَ  

د بلفظو ، ضلو: "إين  خائٌف إين  خائٌف" ، وادلعنوي: ىو إعادة الشيء ادلؤكَّد دبا يدل معنوي. فاللفظي: ىو إعادة ادلؤكَّ لفظي ، و  وإزالة االتساع ، وىو نوعان:
 .   (10)على معناه، ولو ألفاٌظ كثَتٌة ، منها: "نفس، وعُت" ، ضلو: "جاَء الشيُخ نفُسُو" ، و "ذىَب الغالُم عيُنُو"

   مير المرفوع المتصل بالنفس والعين إاّل بعد تأكيده بضمير منفصل:علة امتناع تأكيد الض
ُت ِبَك نفِسَك" جيوز توكيد الضمَت ادلتصل بالنفس والعُت إذا كان منصوباً أو رلروراً من غَت تأكيده بضمَت منفصل ، ضلو: "َضَربُتَك نَفَسَك" و "مرر  

دلرفوع ادلتصل فقد أمجَع النحويون على أنَّو ال جيوز أن يُؤكَّد بالنفس والعُت إاّل بعد تأكيده بضمَت رفع . أما الضمَت ا(11)؛ ألنَّو مل يوجد فيو من اللبس شيء
منفصل ، ضلو: "ُقوُموا أنتْم أنفُسُكم، أو أعيـُُنُكم" ، وال جيوز: "ُقوُموا أنفُسُكم، أو أعيُنُكم"
ا امتنع ذلك مع النفس والعُت لعلٍة بيَّنها النحا؛  (12) ة ، وقد فصَّل وإَّنَّ

فُسَك، وقمُتم أنُتم أنفُسُكم، ابُن عصفور ىذه العلة بقولو: ) ضمَت الرفع ادلتصل ال يُؤكَّد بالنفس والعُت إاّل بعد تأكيده بضمَت رفع منفصل ، ضلو: "ُقمَت أنَت ن

                                                 

 .   3/500( البحر احمليط : 1)
 .   53( البيت دلسكُت الدارمي ، ديوانو: 2)
 .   2/396( ينظر: شرح األمشوين: 3)
 .  3/1252لشافية: اح الكافية ، وشر  2/86( البيت بال نسبة ، ينظر: معاين القرآن)للفراء(: 4)
 .   2/6( ينظر: اإلنصاف)ادلسألة اخلامسة والستون(: 5)
 .   2/432( ينظر: شرح ادلقدمة احملسبة: 6)
 .   1( سورة النساء : 7)
 .   299ـــــ  298( ينظر: البيان يف شرح اللمع: 8)
 .   1/138وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب:  ، 1/229( ينظر: مغٍت اللبيب: 9)
 .   2/705، واللمحة يف شرح ادللحة:  84( ينظر: اللمع يف العربية: 10)
 .   3/523، والنحو الوايف:  2/385، وادلساعد على تسهيل الفوائد:  2/82( ينظر: التخمَت : 11)
 .   2/140، وشرح التصري :  267( ينظر: ترشي  العلل يف شرح اجلمل: 12)
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كدَت بـ "ُكل" وما يف معناىا مل ربَتج إىل التأكيد بضمَت الرفع ادلنفصل ، وزيٌد قاَم ىو نفُسُو" ، وال جيوز أن تقول: "قمَت نفُسَك" ، وال "زيٌد قاَم نفُسُو". فإن أ
بضمَت  ـ إذا أردَت التأكيد هبما ـ فقلَت: "ُقمُتم كل ُكم أمجعوَن ، وُقمُتما كالُكَما" ؛ والسبب يف ذلك أنَّ النفس والعُت ُيستعمالن يليان العامل ، فلو مل ُتؤك د

لضمَت ىل التباٍس يف بعض ادلواضع ، أاَل ترى أنَّك إذا قلَت: "زيٌد قُِبَض نفُسُو ، وىنٌد َذىبْت نفُسها" احتمل أن يكون النفس تأكيداً لالرفع ادلنفصل ألدَّى ذلك إ
تفع اللبس ، مث محُِل ما ليس يف "قُبَض" ويف "َذىبْت" ، وأن يكون مرفوعاً هبما. فإذا أكدَت بالضمَت ادلنفصل فقلَت: "قُِبَض ىو نفُسُو ، وَذىبْت ىي نفُسَها" ار 

.يتبُتَّ من ىذا القول أنَّ ضمَت الرفع ادلتصل ال يُؤكَّد بالنفس والعُت إاّل بعد تأكيده بضمَت منفصل (1)فيو لبس يف ضلو: "قمَت أنَت نفُسَك" على ما فيو لبس(
ما غَت ما فاعل يف كثَت من الشواىد وذلك ضلو: "طاَبْت بسبب أنَّ النفس والعُت كثَتاً ما يليان العامل ويقعان لغَت تأكيد ؛ ألهنَّ  سلتصَُّت بالتأكيد ، فقد يـَُتوىَّم أهنَّ

 .  (2)نفُسو، وصحَّْت عيُنو"
 مل يُعلم أرفعتَ  وتوضي  ذلك أنَّ التأكيد بالنفس والعُت من غَت تقدم تأكيد آَخر قد يُوِقع لبساً يف كثَت من األمر ، فلو قلَت: "ىنٌد ضربْت نفُسها" 

حُسن ذلك ؛ ألنَّو دلّا "نفُسها" بالفعل وأخليَت الفعل من الضمَت ، أم جعلَت يف الفعل ضمَتاً لـ "ىنٌد" وأكدَت بالنفس. فإذا قلَت: "ىنٌد ضربت ىي نفُسها" 
جيوز أن يكون ىو الفاعل ؛ ألنَّك ال تأيت  جيء بالضمَت ادلنفصل ُعِلم أنَّ الفعل خاٍل من الضمَت ؛ ألنَّو ال خيلو إّما أن يكون ىو الفاعل أو تأكيداً. فال

صل أُِمن اللبس وجاز تأكيده بادلنفصل مع القدرة على ادلتصل ، وإذا مل جيز أن يكون فاعالً تعُت أن يكون تأكيداً ، وإذا كان يف الفعل ضمَت مؤكَّد بالضمَت ادلنف
 .     (7)، وناظر اجليش(6)، وابن عقيل(5)الصَّائغ، وابن (4). وشلَّن اعتل بعلة ابن عصفور الرضي(3)بالنفس والعُت
و قبي  أن تقول وقد سبَق سيبويو النحويُت يف بيان ىذه العلة ، إْذ قال: )واعلْم أنَّو قبي  أن تصف ادلضمر يف الفعل بـ "نفسك" وما أشبهو ، وذلك أنَّ  

ا تريد أن تؤك د الفاعل ، ودلَّا  :"فعلَت نفُسك" إاّل أن تقول :"فعلَت أنَت نفُسك "، وإذا قلَت: "فعل ُتم أمجعوَن" حُسَن ؛ ألنَّ ىذا يعم  بو. وإذا قلَت "نفُسَك" فإَّنَّ
و "نفُس اجلبِل ُمقابِِلي" وضلو  كانت "نفُسَك" يُتكلَّم هبا مبتدأًة وتعمل على ما جُير ويُنصب ويُرفع شبَّهوىا دبا يشرك ادلضمر ، وذلك قولك: "نزلُت بنفِس اجلبِل"

. أي: أنَّ العوامل . ومعٌت ىذه العلة أنَّ النفس والعُت يكونان مرفوَعُت، ومنصوَبُت، ورلرورَين حبسب العوامل الداخلة عليهما لعدم اختصاصهما بالتأكيد(8)ذلك(
نا يف التأكيد ، ما مل يتمكَّ بل الغالب عليهما االسية ، فتقول: "طاَبْت  العوامل تعمل فيهما ال حبكم التبعية ، بل يكونان فاعَلُت، ومفعوَلُت، ومضاَفُت وذلك أهنَّ

سية مل حيسن تأكيد ادلضمر ادلرفوع نفُسُو، وصحَّْت عيُنُو، ونزلُت بنفِس اجلبِل، وأخرَج اهللُ نفَسُو" ، فلمَّا مل يكن التأكيد فيهما ظاىراً وكان الغالب عليهما اال
. وأكثُر النحويُت على ىذه العلة ، (9)البيان ، فَقب  ذلك كما قب  العطف عليو من غَت تأكيد هبما ؛ ألنَّو يصَت لعدم ظهور التأكيد فيهما كالنعت وعطف

. يقول ابن السراج: ) فإذا قلَت: "قمَت نفُسَك" (1)، والصبَّان(14)، وابن ىشام(13)، وابن احلاجب(12)، واألعلم الشنتمري(11)، وابن الّسراج(10)فممَّن تبعها ادلربد

                                                 

 .   1/119( شرح مجل الزجاجي : 1)
 .   2/82( ينظر: التخمَت : 2)
 .    1/439، واإليضاح يف شرح ادلفصل:  2/224( ينظر: شرح ادلفصل: 3)
 .   2/337( ينظر: شرح الرضي: 4)
 .   706ـــــ  2/705( ينظر: اللمحة يف شرح ادللحة: 5)
 .    2/355( ينظر: ادلساعد على تسهيل الفوائد: 6)
 .   7/3286( ينظر: سبهيد القواعد: 7)
 .   2/379( الكتاب : 8)
 .   2/224( ينظر: شرح ادلفصل: 9)
 .   3/210( ينظر: ادلقتضب : 10)
 .   2/20( ينظر: اأُلصول يف النحو: 11)
 .   2/282( ينظر: النكت : 12)
 .   1/439( ينظر: اإليضاح يف شرح ادلفصل: 13)
 .   3/300( ينظر: أوض  ادلسالك: 14)
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ا تكون اساً تقول: "نزلُت بنفِس اجلبِل، وخرَجْت نفُسُو" فلمَّا وصلها االسم ادلضمر يف الفعنفُسَك" فهو ضعيٌف ؛ ألنَّ  ل النفس مل تتمكَّن يف التأكيد ؛ ألهنَّ
نفس عليو ل الالذي قد صار كأحد حروفو ، فَأسَكنَت لو ما كان يف الفعل متحركاً ضُعف ذلك من حيث ضعف العطف عليو ، فإذا أكدَتو ظهر ما جيوز أن ربم

 .  (2)، فقلَت: "قمَت أنَت نفُسَك، وقاُموا ُىم أنفُسُهم" (
والعُت مل يتخصَّصا وُملخَّص ىذه العلة أنَّو ديتنع أن يُؤكَّد ضمَت الرفع ادلتصل بالنفس والعُت إاّل بعد تأكيده بضمَت رفع منفصل ؛ وذلك ألنَّ النفس  

ا يقعان فاعَلُت، أو مفعو  َلُت، أو مضاَفُت ، وحاذلما يف ذلك حال باقي األساء ، وىذا يؤدي إىل احتمال وقوع اللَّبس يف الكالم ، لذلك للتأكيد فقط ، وإَّنَّ
 وجَب الفصل بالضمَت ادلنفصل حىت يُزال ىذا اللبس. ومل خَيرج ابن عصفور يف تعليلو عمَّا علََّل بو النحاة السابقون عليو .   

 
 المشتقات الثاني:  العلة النحوية في المبحث

 اسم الفاعل:أواًل: 
. أو ىو ما ُيشَتق من فعل الفاعل ، فإن كان اشتقاقُو من الزٍم  (3)اسم الفاعل: ىو الوصف الدال على الفاعل اجلاري على حركات ادلضارع وسَكَناتو 

 (4)عِمل عَمَل الفعل ادلضارع ، ضلو: "ىذا ضارٌب زيداً" كان ما بعده مرفوعاً ، ضلو: "زيٌد قائٌم أبوُه" ، وإن كان من ُمتَعد  
   علة إعمالو عمل الفعل:

. فما ُوِجد من األساء واحلروف عامالً فينبغي أن ُيسأل عن ادلوِجب (5)لقد تقرََّر لدى النحويُت أنَّ العمل أصٌل يف األفعال ، فرٌع يف األساء واحلروف 
. فال بُدَّ من أن تكون ىناك علة قد سوَّغت لو العمل ، وعلة إعمالو عند ابن (6)ساء وقد َعِمل عَمَل الفعل يف الرفع والنصبلعملو ، واسم الفاعل من جنس األ

ا عمل ؛ ألنَّو يف معٌت الفعل ، وليس كل فعل وإَّنَّ (7)عصفور ىي؛ ) ألنَّو يف معٌت فعل قد أشَبَو األساء ( ا يف معٌت الفعل . ومعٌت ىذه العلة أنَّ اسم الفاعل إَّنَّ
ل واالستقبال ، وعلى ىذا فإنَّ الذي قد أشبَو األساء ، وىو الفعل ادلضارع. أي : أنَّ اسم الفاعل قد عِمل َعَمل الفعل ادلضارع ؛ دلضارعتو لو يف الداللة على احلا

ضي ، فقولنا: "ىذا ضارٌب زيداً غداً" معنا
ُ
ه وعمُلو مثل: "ىذا يضرُب زيداً غداً" ، و "ىذا ضارٌب زيداً الساعَة" معناه اسم الفاعل ال يعمل إاّل إذا كان دبعٌت ادل
. ولتوضي  ىذه العلة فإنَّ الفعل ادلضارع أُعِرَب ؛ دلضارعتو االسم إذ كان أصل اإلعراب لؤلساء ، واسم الفاعل أُعمَل  (8)وعمُلو مثل: "ىذا يضِرُب زيداً الساعَة"

اب الذي ىو . وبعبارٍة ُأخرى فإنَّ الفعل دلَّا دخل على االسم يف اإلعر (9)؛ دلضارعتو الفعل ادلضارع يف داللتو على احلال واالستقبال إذ كان أصل اإلعمال لؤلفعال
؛ وذلك ألنَّ  (11)، وبذلك فقد أصبَ  كل  واحٍد منهما زلمول على صاحبو (10)مستحقو يف األصل ، دخل االسم على الفعل يف العمل الذي ىو لو يف األصل

                                                                                                                                                                  

 .   3/16( ينظر: حاشية الصبان: 1)
 .   2/20( اأُلصول يف النحو: 2)
 .   267( ينظر: شرح قطر الندى: 3)
 .  342ـــــ  1/341( ينظر: اللمحة يف شرح ادللحة: 4)
 .   57، واألصل والفرع:  1/50، ومتممة اآلجرومية:  1/463شرح التصري : ، و  168( ينظر: العلل يف النحو: 5)
 .  3/87( ينظر: شرح ادلفصل: 6)
 .   1/302( شرح مجل الزجاجي : 7)
 .   1/164( ينظر: الكتاب : 8)
 .   1/123( ينظر: اأُلصول يف النحو: 9)
 .   1/506( ينظر: ادلقتصد : 10)
 .   35، واإليضاح يف علل النحو:  168( ينظر: العلل يف النحو: 11)
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ل ــــ عند ابن عصفور ــــ ىي أنَّو يف معٌت . إذن فسبب إعمال اسم الفاع(1)العرب إذا شبَّهت شيئاً بشيٍء مكَّنت الشبَو الذي بينهما بتأثَت أحدمها على اآلَخر
  . (5)، والسَتايف(4)، والزجاجي(3)، وادلربد(2)الفعل ادلضارع ، وىذا مذىب سيبويو

،  (6)اضيوذىب الكسائي إىل أنَّ علة إعمال اسم الفاعل ىي أنَّو يف معٌت الفعل عامًة ال الفعل ادلضارع فقط ، لذلك فهو يعمل وإن كان دبعٌت ادل
. ومل  (8)ِو" منصوٌب بـ "بَاِسٌط" ، وىو دبعٌت الفعل ادلاضيــفـ "ِذرَاَعي (7)ِد ـٌط ِذرَاَعْيِو بِالَوِصيْ ـْم بَاسِ ـوََكْلبـُهُ          ى: ـو تعالـك بقولـى ذلـائي علـدلَّ الكسـواست

ل ، وتقديره : "وَكلبـُُهم يبُسُط"يرتِض ابُن عصفور رأَي الكسائي وردَّ استدالَلو بأنَّ ىذه اآلية على حكاية احلال ادلاضية ، إذ إنَّ الواو يف "وَكلبـُُهم" واو احلا
(9) ،

، واجلوجري من (10)، وقد ذكر ذلك الزسلشري يف كّشافووبذلك فإنَّ اسم الفاعل يكون يف تقدير الفعل ادلضارع وإن كانت حكاية احلال تدل على ادلاضي 
 . (11)ادلتأخرين

 شعراً" كما أنَّ الفعل أمَّا علة إعمال اسم الفاعل عند ابن السراج ؛ فؤلنَّو أشبو الفعل ادلضارع بأموٍر ، منها: أنَّو يُنعت بو ضلو: "رأيُت غالماً كاتباً 
عراً". وأنَّو يُذكَّر ويُؤنَّث ضلو: "ضارٌب، وضاربٌة" كما أنَّ الفعل يُذكَّر ويُؤنَّث ضلو: "يضرُب، وتضرُب" ، وكذلك فإنَّو ادلضارع يُنعت بو ضلو: "رأيُت غالماً يكتُب ش

و أُعمل عملها . ولشبو اسم الفاعل باألفعال ادلستقبلة من ىذه األوج(12)جُيمع بالواو والنون ضلو: "ضاربون" كما أنَّ الفعل جُيمع بالواو والنون ضلو: "يضربون"
 وأخذ حكمها . 

ا أُعِمل اسم الفاعل عمل الفعل دلَّا كان جارياً عليو يف ح  ، ومعٌت ىذا أنَّ اسم  (13)(ركاتو، وسكونو، وتأنيثو، وتذكَتهوقال أبو علي الفارسي: ) وإَّنَّ
ا يف مقابلة األفعال "َيضِرب، الفاعل عمل عمل الفعل ؛ ألنَّو جاٍر عليو يف حركاتو وسكناتو ، وذلك ضلو: "َضاِرب، وُمكرِم، وُمنطِلق، وُمستخرِج، وُمدحرِج" فإهنَّ 

ل الذي ُأخَذ منو يف مجيع حركاتو وسكناتو ، أي : أنَّ اسم الفاعل والفعل وُيكرِم، ويَنطِلق، وَيستخرِج، ويُدحرِج" ، فكل فعل من ىذه األفعال يقابل اسم الفاع
 ، (18)، وابن الناظم(17)، وابن يعيش(16)، والعكربي(15)، وابُن اخلشاب(14)ادلضارع متطابقان يف بنية الكلمة من حركٍة وسكون ، وىذا ما ذىب إليو ابُن بابشاذ

                                                 

 .   66( ينظر: ارتقاء السيادة : 1)
 .   1/164( ينظر: الكتاب : 2)
 .   4/149( ينظر: ادلقتضب : 3)
 .   95( ينظر: اجلمل : 4)
 .   1/436( ينظر: شرح كتاب سيبويو: 5)
 .   3/70، ومهع اذلوامع:  1/301( ينظر رأيو: شرح مجل الزجاجي)البن عصفور(: 6)
 .   18( سورة الكهف : 7)
 .   3/107( ينظر: شرح ابن عقيل: 8)
 .   1/301( ينظر: شرح مجل الزجاجي: 9)
 .   2/709( ينظر: الكشاف : 10)
 .   2/684( ينظر: شرح شذور الذىب: 11)
 .   1/122نحو: ( ينظر: اأُلصول يف ال12)
 .   133( ينظر: اإليضاح : 13)
 .   388ـــــ  2/387( ينظر: شرح ادلقدمة احملسبة: 14)
ُرذَبَل : 15)

 .   235( ينظر: ادل
 .   1/437( ينظر: اللباب : 16)
 .   4/84( ينظر: شرح ادلفصل: 17)
 .  301( ينظر: شرح ابن الناظم: 18)
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ا عمل ؛ ألنَّو يف معٌت الفعل ادلضارع ، وذلك بالداللة على احلال وأرى أنَّ علة ابن عصفو  . (1)وابن أيب الربيع ُرجَّحة يف ىذه ادلسألة ، فإنَّ اسم الفاعل إَّنَّ
ر ىي ادل

ا كانت ىذه العلة ىي ادلرجحة ؛ ألنَّ النحويُت مجيعهم ــــ إاّل الكسائي ــــ متفقون على أنَّ اسم الفاعل ،  (2)عٌت ادلاضيال يعمل إذا كان دب احلال واالستقبال. وإَّنَّ
 وأمَّا َمن قال: إنَّو جاٍر على ادلضارع يف حركاتو وسكَناتو فقد أبطلو ابُن عصفور كما تقدم . 

 
      لمشبَّهة :  االصفة  ثانياً:

ضلو: "َمَرْرُت برجٍل َحَسِن  : ىي ما ِصيَغ لغَت تفضيل من فعٍل الزٍم لِقْصد نسبة احلَدث إىل ادلوصوف دون إفادة معٌت احلدوث ،َهةبـَّ شَ ادلالصفة 
 . (3)الوجِو"

      علة إعمالها :       
 فينبغي أن ُيسأَل عن العلة قد تقدَّم يف ادلسألة السابقة أنَّ النحويُت قرَُّروا أنَّ العمل أصٌل يف األفعال ، فرٌع يف األساء ، وما ُوِجد من األساء عامالً  

من جنس األساء العاملة ، فهي تعمل عمل اسم الفاعل إاّل أنَّ معموذلا قد يكون مرفوعاً ضلو: "مررُت برجٍل حَسٍن وجُهُو" ، وقد ادلوِجبة لعملو ، والصفة ادلشبَّهة 
ا . وقد ذىب ابُن عصفور إىل أنَّ الصفة ا(4)يكون منصوباً ضلو: "مررُت برجٍل حَسٍن وجَهُو" ، وقد يكون رلروراً ضلو: "مررُت برجٍل حَسِن الوجِو" دلشبهة إَّنَّ

ا صفة كما أنَّ اسم الفاعل كذلك ، )أُعِملْت ؛  ا ُشب هْت باسم الفاعل ادلأخوذ من الفعل ادلتعدي فعملت عَمَلو ، ووجو الشبو بينهما أهنَّ ا متحم لٌة للضمَت  ألهنَّ وأهنَّ
ا طالبٌة لالسم بعدىا كما أنَّ اسم  ا ُتذكَّر وُتؤنَّث وتُثٌتَّ وذُبَمع كما أنَّ اسم الفاعل  كما أنَّ اسم الفاعل متحم ل ضمَتاً ، وأهنَّ الفاعل طالٌب لالسم بعده ، وأهنَّ

ا أشبهْتُو من ىذه الوجوه عِملت عملَ   . (5)و(كذلك ، فتقول: "َمَرْرُت برجٍل حَسِن الوجِو" كما تقول: "َمَرْرُت برجٍل ضارٍب زيداً" ، فلمَّ
ادلشبهة ىي شبهها باسم الفاعل ، ودلَّا كان اسم الفاعل عامالً عمل الفعل مُحلْت عليو يف ذلك. مُثَّ راَح ابُن عصفور  وهبذا يتبُتَّ أنَّ علة إعمال الصفة 

 ا يأيت: يستقصي أوجو الشبو بُت الصفة ادلشبهة واسم الفاعل ، وىذه األوجو ىي اليت سوَّغت العمل للصفة ادلشبَّهة ، وديكن توضي  ىذه األوجو دب
ا ص .1  .  (6)فة كما أنَّ اسم الفاعل صفة كذلك ، ضلو: "مررُت برجٍل ضارٍب زيداً"أهنَّ
ا متحم لة ضمَتاً ، ضلو: "مررُت برجٍل حَسٍن وجَهُو" كما أنَّ اسم الفاعل متحم ٌل ضمَتاً ، ضلو: "مررُت برجٍل ضارٍب غالَموُ  .2  .  (7)"أهنَّ
ا طالبٌة لالسم بعدىا كما أنَّ اسم الفاعل يطلب  .3  اساً بعده كذلك .  أهنَّ
ا ُتذكَّر وُتؤنَّث وتُثٌتَّ وذُبَمع ، ضلو: "شديٌد، شديدٌة، شديدان، شديدون" ، كما أنَّ اسم الفاعل يكون كذلك ، ضلو: "ضاربٌ  .4 ، ضاربٌة، ضاربان، أهنَّ

 ضاربون" . 
م جُيُرون الشيَء رلرى  ، (9)، وتابَع ىذه العلة ابن ىشام (8)الشيَء إذا شاهبَُو من بعض اجلوانبفلمَّا أشبهت اسَم الفاعل من ىذه األوجو عِملْت عمَلو ؛ ألهنَّ

 .   (1)األزىريخالد ، و (11)، واجلامي(10)وادلّكودي

                                                 

 .   2/997( ينظر: البسيط : 1)
 .   1/447، ومهع اذلوامع:  1/342، واللمحة يف شرح ادللحة:  236، وادلرذبل :  1/289، وادلفصل :  4/148ادلقتضب :  ( ينظر:2)
 .  1/494، وشرح ادلّكودي:  317( ينظر: شرح ابن الّناظم: 3)
 .   2/207 ، وادلوجز يف قواعد اللغة العربية: 2/270، والنحو الواض :  444ــــ  1/443( ينظر: اللباب : 4)
 .   1/311( شرح مجل الزجاجي: 5)
 .   1/342، واللمحة يف شرح ادللحة:  4/149( ينظر: ادلقتضب : 6)
 .    224، واحللل يف إصالح اخللل:  279( ينظر: شرح قطر الندى: 7)
 .   1/156( ينظر: اإلنصاف)ادلسألة التاسعة عشرة(: 8)
 .  1/510( ينظر: شرح شذور الذىب: 9)
 .   1/497( ينظر: شرح ادلكودي: 10)
 .   2/283( ينظر: الفوائد الضيائية: 11)
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ا ليست يف معٌت الفعل ادلضارع ، فإهنَّ   بالفاعل فيما ا ُشب هت وقد ذكَر سيبويو علة إعمال الصفة ادلشبهة بقولو: ) ومل تـَْقَو أن تعمل عمَل الفاعل ؛ ألهنَّ
ا كانت فرعاً (2)عِملْت فيو ( ا ُشب هت باسم الفاعل العامل عمل فعلو ، ودلَّا مل تكن يف معٌت الفعل ادلضارع وإَّنَّ يف العمل على اسم  . فعلة إعماذلا عند سيبويو أهنَّ

ا َقصرْت بأن اضَلطَّْت درجًة عنو ، فكانت نتيجة ذلك مفارقة الصفة ادلشبَّهة اسَم الفاعل يف بعض  (3)الفاعل ، لذلك مل َتقَو أن تعمل عمل اسم الفاعل وإَّنَّ
 الوجوه لتكشَف عن اضلطاط الفروع عن مراتب اأُلصول. ومن ىذه األوجو: 

 .  (4)ٌب"ال جيوز تقدمي معمول الصفة ادلشبهة عليها كما جاز يف اسم الفاعل ، فال جيوز ضلو: "زيٌد وجُهُو حَسٌن" كما جاز: "زيٌد َعْمراً ضار  .1
 أبوُه َعْمراً" ، وال يص  إنَّ اسم الفاعل ديكن أن يُفَصل بينو وبُت مرفوعو ومنصوبو ، وال جيوز ذلك يف الصفة ادلشبهة ، فيجوز أن تقول: "زيٌد ضارٌب يف الدارِ  .2

 .  (6)، وسار على ىذه العلة أكثر النحويُت (5)ضلو: "زيٌد حَسٌن يف احلرِب وجُهُو" رفعاً أو نصباً 
ا عملت الصفة ادلشبهة وإن مل توازن صيغها الفعل ، وال كانت للحال واالستقبال ، واسم الفاعل يعمل دلشاهبتو ا  لفعل لفظاً وقال الرَّضي: ) وإَّنَّ

ا شاهَبْت اسم الفاعل ؛ ألنَّ الصفة ما قام بو احلَدث ادلشتق ىو منو ( ا دلَّا ُتشابو الفعل  . وىذا القول يعٍت أنَّ األصل يف(7)ومعًٌت ؛ ألهنَّ الصفة أاّل تعمل ؛ ألهنَّ
ا عملت ىذه الصفة ؛ لشَبهها ادلضارع ، ال لفظاً يف جَرياهنا على أفعاذلا يف احلركات والسََّكنات وعدد احلروف ، وال معًٌت يف داللتها على احلال واالستقبال. وإ َّنَّ

  باسم الفاعل ادلشبَّو بالفعل.
 

 الخاتمة
 يف ختام ىذا البحث ديكنٍت أن امجل أىم النتائج اليت توصلُت إليها :       
 ىي ادلوِجبة لو . . إنَّ العلة تفسٌَت وتقويٌة للحكم النحوي ، وبذلك تكون ذلا فائدة كبَتة يف الدرس النحوي العريب ، فالعلة مالزمة للحكم النحوي ، و 1
يس شرطاً أن يكون لكل حكم علة واحدة ثابتة ، بل قد يكون للحكم الواحد أكثر من علة ، قد تكون صحيحة . إن علل النحو ليست ثابتة زلدَّدة ، فل2

 مجيعها وقد تتفاوت يف صحتها . 
صية ابن عصفور  بشخ. يُعد كتاب )شرح مجل الزجاجي( البن عصفور من الكتب ادلهمة وادلعَتَمدة يف النحو العريب ، وذلك ِلما حيملو من نضوج فكري شُلَثَّالً 3

ة ادلستوعبة ألغلب مسائل النحو .   ، وعقليتو الفذَّ
ئل النحاة )سيبويو ومجهور . إن العلل النحوية عند ابن عصفور يف باب التوابع وادلشَتقات أغلبها قياسية أو تعليمية ، وتقل عنده العلل اجلَدلية ، متأثراً بأوا4

 البصريُت( . 
 دلشتَـقَّات ؛ لكوهنا أقرب إىل علم الصرف منو إىل علم النحو . . قلة العلل النحوية يف قسم ا5
 . إنَّ تعليالت ابن عصفور متماشية مع مذىب البصريُت ، شلا يدل على أنو بصري النزعة . 6
 ة ، وإَّنا كان يسوق العلة أو التعليل لتفسَت األحكام النحوية وادلسائل اليت قد ُتشِكل على الدارس . . ابن عصفور يف كثَت من تعليالتو ال يصرح بلفظ العل7
م النحوي الذي يقول بو . كان ابن عصفور من بُت النحاة الذين احتجوا بالقراءات القرآنية ، والشواىد النحوية لالستدالل على تعليالتو النحوية ، وتقوية احلك8
  . 
 

                                                                                                                                                                  

 .  2/45( ينظر: شرح التصري : 1)
 .   1/194( الكتاب : 2)
 .  2/1058( ينظر: شرح الكافية الشافية: 3)
 .   1/556، وإرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك:  2/392( ينظر: شرح ادلقدمة احملسبة: 4)
 .   4/107، وشرح ادلفصل:  1/599( ينظر: مغٍت اللبيب: 5)
 .  330، وشرح الوافية:  151، وادلقدمة اجلزولية:  1/547، وادلقتصد :  1/130( ينظر: اأُلصول يف النحو: 6)
 .  3/433( شرح الرضي : 7)
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 ر والمراجعالمصاد
 * القرآن الكرمي .          

اصلي ، القاىرة ، ىـ( ، ربـ: د. رجى عثمان زلمد ، و د. رمضان عبد التواب ، مكتبة اخل745* ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان األندلسي )ت
 م . 1998 ىـ ـ1418،  1ط

ه( ، ربـ: د. عبد الرزاق عبد الرمحن السعدي ، دار األنبار 1096* ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو ، الشيخ حيِت بن زلمد الشاوي ادلغريب اجلزائري )ت
 م .  1990ه ـ 1411للطباعة والنشر ، العراق ، 

ىـ( ، ربـ: د. زلمد بن عوض بن 767ىيم بن زلمد بن أيب بكر بن قّيم اجلوزيّة )تىل حل ألفية ابن مالك ، اإلمام العالمة برىان الدين إبراإ* إرشاد السالك 
 م .2002 ىـ ـ1422، 1السلف ، الرياض ، ط زلمد السهلي ، مكتبة أضواء

   م .2011ه ـ 1432،  1األصل والفرع يف شرح الرضي على الكافية ، منتظر حسن علي ، دار نيبور ، العراق ، ط *
،  4لرسالة ، بَتوت ، طىـ( ، ربـ: د. عبد احلسُت الفتلي ، مؤسسة ا316حو ، أبو بكر زلمد بن سهل بن السرَّاج النحوي البغدادي )ت* اأُلصول يف الن

 م . 1999 ىـ ـ1420
 م . 2004، د. زلمود أمحد ضللة ، دار ادلعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  صول النحو العريب* أُ 

ه( ، ربـ: عبد ادلنعم خليل إبراىيم ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 338نَّّحاس ، أمحد بن زلمد بن إساعيل بن يونس ادلرادي )ت* إعراب القرآن ، أبو جعفر ال
  ه .1421،  2ط

 م . 2002،  15ىـ( ، دار العلم للمالين ، ط1396* األعالم ، خَت الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس الزركلي  الدمشقي )ت
،  1لصفا ، القاىرة ، طىـ( ربـ: طو عبد الرؤوف سعد ، مكتبة ا911قًتاح يف علم ُأصول النحو وأدلتو ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت* اال

 م .            1999 ىـ 1420
   .، د.تشعبية، بَتوت، لبنانىـ(، ادلكتبة ال672ن مالك الطائي األندلسي )ت، مجال الدين زلمد بن عبد اهلل ب* ألفية ابن مالك

ىـ( ، ربـ: 577باري )ت* اإلنصاف يف مسائل اخلالف بُت النحويُت البصريُت والكوفيُت ، كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء بن عبيد اهلل األن
 م . 2007ىـ ـــ 1428، 2إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، ط

ىـ( ، ربـ: زلمد زليي الدين ، ادلكتبة العصرية ، بَتوت ، 761بن ىشام األنصاري )ت مجال الدين لك إىل ألفية ابن مالك ، أبو زلمد عبد اهلل* أوض  ادلسا
 ، د.ت . 1ط

ىـ ـــ 1416، 2َتوت ، طىـ( ، ربـ: د. كاظم حبر ادلرجان ، عامل الكتب ، ب377* اإليضاح ، أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي النحوي )ت
 م .  1996

ه 1402يلي ، مطبعة العاين ، بغداد ، * اإليضاح يف شرح ادلفصل ، الشيخ أبو عمرو عثمان بن عمر ادلعروف بابن احلاجب النحوي ، ربـ: د. موسى بناي العل
 .  م1982ـ 

 .   م1959ىـ ـ 1378، 1بعة ادلدين، مصر ، طىـ(، ربـ: مازن ادلبارك، مط337* اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم الزجاجي)ت
ىـ( ، ربـ: د. عّياد بن عيد الثّبييت ، دار الغرب 688* البسيط يف شرح مجل الزجاجي ، ابن أيب الربيع عبيد اهلل بن أمحد بن عبيد اهلل القرشي اإلشبيلي السبيت )ت

 م .       1986 ىـ ـ1407، 1إلسالمي ، بَتوت ، طا
ىـ 1421، 1، دار سعد الدين ، طىـ( ، ربـ: زلمد ادلصري 817م أئمة النحو واللغة ، رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتوز آبادي )ت* البلغة يف تراج

 م . 2000 ـ
ققُت ، دار اذلداية ، د. ه( ، ربـ: رلموعة من احمل1205* تاج العروس من جواىر القاموس ، زلمد بن زلمد بن عبد الرزاق احلسيٍت ، أبو الفيض الزَّبيدي )ت

 ت . 
 م . 2002ه ـ1422د مزعل خالطي ، بغداد ،ىـ( ، ربـ: زلم749* ربرير اخَلصاصة يف تيسَت اخلالصة ، الشيخ زين العابدين عمر بن ادلظفر بن الوردي )ت
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 1العثيمُت ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، لبنان ، طه( ، ربـ: د. عبد الرمحن بن سليمان 617* التخمَت ، صدر األفاضل القاسم بن احلسُت اخلوارزمي )ت
   م .1990، 

قرى ، ه( ، ربـ: عادل زلسن سامل العمَتي ، مكتبة ادللك فهد ، أم ال617* ترشي  العلل يف شرح اجلمل ، صدر األفاضل القاسم بن احلسُت اخلوارزمي )
 م .1998 ه ـ1419،  1السعودية ، ط
   ه   1405، 1ه( ، ربـ: إبراىيم اإلبياري ، دار الكتاب العريب ، بَتوت، ط816بن علي اجلرجاين)ت ، علي بن زلمد * التعريفات

 م . 1981 ه ـ1401،  2دلطوع ، الكويت ، طه( ، ربـ: د. يوسف أمحد ا625* التوطئة ، أبو علي الشلوبيٍت )ت
 م . 1926ه( ، ربـ: أبو شنب ، مطبعة جول كربونل ، اجلزائر ، 337* اجُلمل ، أبو إسحاق الزجاجي )ت

ه( ، ربـ: طو عبد الرؤوف سعد ، ادلكتبة التوفيقية 1206* حاشية الصبَّان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك ، أبو العرفان زلمد بن علي الصَّبان الشافعي )ت
 ، د.ت. 
 ه. 1401،  4ه( ، ربـ: عبد العال سامل مكرم ، دار الشروق ، بَتوت ، ط370 القراءات السبع ، احلسُت بن أمحد بن خالويو ، أبو عبد اهلل )ت* احلجة يف

الرشيد للنشر  ه( ، ربـ: سعيد عبد الكرمي سعودي ، دار521* احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل ، أبو زلمد عبد اهلل بن زلمد بن السيد البطليوسي )ت
 م . 1980،  2، بغداد ، ط

،  4ه( ، ربـ: عبد السالم زلمد ىارون ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، ط1093* خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت
 م .1997ه ـ 1418

ت اإلسالمية ، ه( ، إدارة ادلخطوطات وادلكتبا1033رمي ادلقدسي احلنبلي )ت* دليل الطالبُت لكالم النحويُت ، مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أمحد الك
 م . 2009 ـ 1430الكويت ، 

ه( ، ربـ: إحسان عباس ، دار 703* الذيل والتكملة لكتايَب ادلوصول والصلة ، أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد اهلل بن عبد ادللك األنصاري ادلراكشي )ت
 م .1995،  1بنان ، طالثقافة ، بَتوت ، ل

،  2ه( ، ربـ: د. شوقي ضيف ، دار ادلعارف ، مصر ، ط324* السبعة يف القراءات ، أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن رلاىد البغدادي )ت
  ه . 1400

ه( ، ربـ: زلمد زليي الدين عبد احلميد ، 769 ادلصري )ت* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، قاضي القضاة هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي اذلمداين
 . م1998ه ـ 1419،  2القاىرة ، طدار الًتاث ، 

ه( ، ربـ: زلمد باسل عيون 686* شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، ابن الناظم أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن اإلمام مجال الدين زلمد بن مالك )ت
 م . 2000ه ـ1420،  1لعلمية ، بَتوت ، طاالسود ، دار الكتب 

ه( ، ربـ: زلمد زليي الدين عبد احلميد ، دار 900زلمد بن عيسى أبو احلسن نور الدين األمشوين الشافعي )ت بن * شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ، علي
 . م1955ه ـ 1375،  1العريب ، بَتوت ، طالكتاب 

ه( ، ربـ: زلمد عبد القادر ، 672كميل ادلقاصد( ، مجال الدين زلمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين األندلسي )ت* شرح التسهيل )تسهيل الفوائد وت
 م . 2001 ه ـ1422،  1لعلمية ، بَتوت ، طوطارق فتحي السيد ، دار الكتب ا

،  1لعلمية ، بَتوت ، طباسل عيون السود ، دار الكتب ا ه( ، ربـ: زلمد905* شرح التصري  على التوضي  ، الشيخ خالد بن عبد اهلل األزىري )ت
 م .  2000 ه ـ1421

ه( ، ربـ: د. أنس 669* شرح مجل الزجاجي ، أبو احلسن علي بن مؤمن بن زلمد بن علي، العاّلمة ابن عصفور النحوي احلضرمي اإلشبيلي األندلسي )ت
 م .  2003 ه ـ1424،  1بَتوت ، لبنان ، ط بديوي ، دار إحياء الًتاث العريب ،

،  1الكتب ، بَتوت ، ط ه( ، ربـ: د. علي زلسن عيسى مال اهلل ، عامل761* شرح مجل الزجاجي ، أبو زلمد عبد اهلل مجال الدين بن ىشام األنصاري )ت
 م . 1985 ه ـ1405
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،  2ه( ، ربـ: يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، ط686* شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين زلمد بن احلسن االسًتاباذي )ت
 م . 1996

ه( ، ربـ: عبد الغٍت الدقر ، الشركة ادلتحدة للتوزيع ، 761* شرح شذور الذىب يف معرفة كالم العرب ، أبو زلمد عبد اهلل مجال الدين بن ىشام األنصاري )ت
 سوريا ، د.ت . 

ه( ، ربـ: أمحد بن إبراىيم ادلغيٍت ، ادلكتبة اإلسالمية ، 672الالفظ ، مجال الدين زلمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي األندلسي )ت * شرح عمدة احلافظ وعدة
 م . 2009ه ـ 1430، 1القاىرة ، ط

ين عبد احلميد ، دار الطالئع ، القاىرة ، ه( ، ربـ: زلمد زليي الد761* شرح قطر الندى وبل الصدى ، أبو زلمد عبد اهلل مجال الدين بن ىشام األنصاري )ت
   ه . 1382،  11ط

ه( ، ربـ: علي زلمد معّوض ، وعادل 672* شرح الكافية الشافية ، أبو عبد اهلل مجال الدين زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن مالك الطائي اجلياين الشافعي )ت
 م .2000ـ ه1420،  1، طأمحد عبد ادلوجود ، دار الكتب العلمية ، بَتوت 

لعلمية ، ه( ، ربـ: أمحد حسن مهد ي ، وعلي سيد علي ، دار الكتب ا368* شرح كتاب سيبويو ، أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل بن ادلرزبان السَتايف )ت
 م .  2008 ه ـ1429،  1بَتوت ، ط

،  1ـ: د. إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، طه( ، رب643* شرح ادلَفصَّل ، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ادلوصلي )ت
 م .    2001ه ــــ 1422

 .  1976،  1ه( ، ربـ: خالد عبد الكرمي ، الكويت ، ط469* شرح ادلقدمة احملسبة ، طاىر بن أمحد بن بابشاذ )ت
 ه ـ1412شد الراجحي ، الكويت ، ه( ، ربـ: د. فاطمة را807دي )ت* شرح ادلكودي على ألفية ابن مالك ، أبو زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل ادلكو 

 م . 1991
ه( ، ربـ: د. موسى بّناي علوان العليلي ، مطبعة اآلداب ، النجف األشرف ، 646* شرح الوافية نظم الكافية ، أبو عمرو عثمان بن احلاجب النحوي )ت

 ه . 1400
ه( ، ربـ: د. الشريف عبد اهلل علي احلسيٍت الربكايت ، ادلكتبة الفيصلية ، 770 زلمد بن عيسى السلسيلي )ت* شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ، أبو عبد اهلل 

 م . 1986ه ـ 1406، 1كرمة ، طمكة ادل
  م. 2001 -ه 1422،  1* ضياء السالك إىل أوض  ادلسالك ، زلمد عبد العزيز النجار ، مؤسسة الرسالة ، ط

 ه ـ1426،  2دلعاصر ، بَتوت ، طه( ، ربـ: مها مازن ادلبارك ، دار الفكر ا381احلسن زلمد بن عبد اهلل ادلعروف بالورّاق )ت* العلل يف النحو ، أبو 
 م. 2005

،  8، طه( ، ربـ: زلمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت ، لبنان 817، رلد الدين، أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتوز آبادي)ت * القاموس احمليط
 م .   2005ه ـ1426

ه ــــ 1408،  3ه( ، ربـ: عبد السالم زلمد ىارون ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، ط180* الكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ادللقَّب بسيبويو )ت
 م . 1988

ه( ، ربـ: د. مهدي ادلخزومي ، و د. إبراىيم السامرّائي ، دار 175* كتاب الَعُت ، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )ت
 ومكتبة اذلالل ، د.ت . 

ه( ، ربـ: عبد الرزاق ادلهدي ، دار الكتاب العريب ، بَتوت ، 538الزسلشري )ت بن زلمد أبو القاسم زلمود بن عمر* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، 
 ه .  1407،  3ط

ه( ، ربـ: عبد اهلل علي الكبَت ، وزلمد أمحد 711* لسان العرب ، زلمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت
 ه . 1414،  3حسب اهلل ، وىاشم زلمد الشاذ ي ، دار صادر ، بَتوت ، ط
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ر الفكر ، دمشق ، ه( ، ربـ: د. عبد اإللو نبهان ، دا616هلل بن احلسُت بن عبداهلل العكربي البغدادي )ت* اللباب يف علل البناء واإلعراب ، أبو البقاء عبد ا
 م . 1995 ه ـ1416،  1ط

امل ه( ، ربـ: إبراىيم بن س720* اللمحة يف شرح ادللحة ، زلمد بن حسن بن سيباع بن أيب بكر اجلذامي، أبو عبد اهلل مشس الدين ادلعروف بابن الّصائغ )ت
 . م2004ه ـ 1424،  1عودية ، طالصاعدي ، عمادة البحث العلمي ، ادلملكة العربية الس

 ه( ، ربـ: فائز فارس ، دار الكتب الثقافية ، الكويت ، د.ت .   392* اللمع يف العربية ، أبو الفت  عثمان بن جٍت )ت
 م . 1983 ه ـ1403،  2اصلي ، القاىرة ، طزلمد ىارون ، مكتبة اخله( ، ربـ: عبد السالم 337* رلالس العلماء ، أبو القاسم الزجاجي )ت

 ه ـ1392،  1العربية ، دمشق ، طه( ، ربـ: علي حيدر ، مكتبة رلمع اللغة 567* ادلرذَبَل ، أبو زلمد عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن أمحد ابن اخلّشاب )ت
  م .1972

ه( ، ربـ: د. زلمد كامل بركات ، مكتبة ادللك فهد ، 769ء الدين عبد اهلل بن عقيل اذلمداين ادلصري )ت* ادلساعد على تسهيل الفوائد ، قاضي القضاة هبا
   م .2001ه ــــ 1422،  2السعودية ، ط

نجار ، وعبد الفتاح ه( ، ربـ: أمحد يوسف النجايت ، وزلمد علي ال207* معاين القرآن ، أبو زكريا حيِت بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفرّاء )ت
 م . 1955،  1إساعيل الشلب ، دار ادلصرية للتأليف والًتمجة ، مصر ، ط

  .، د.ته(، مؤسسة الرسالة، بَتوت1408بد الغٍت كحالة الدمشقي)ت، عمر بن رضا بن زلمد بن راغب بن ع* معجم ادلؤلفُت
ه( ، ربـ: د. مازن ادلبارك ، وزلمد علي محد اهلل ، دار الفكر 761بن ىشام األنصاري )ت* مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، أبو زلمد عبد اهلل مجال الدين 

 م . 1985،  6، دمشق ، ط
م 1993،  1ه( ، ربـ: د. علي بو ملحم ، مكتبة اذلالل ، بَتوت ، ط538مد الزسلشري )تزلب ، أبو القاسم زلمود بن عمر بن * ادلفصل يف صنعة اإلعرا

 . 
 م . 1982،  2ه( ، ربـ: د. كاظم حبر ادلرجان ، دار الرشيد ، بغداد ، ط471ح اإليضاح ، الشيخ عبد القاىر اجلرجاين )ت* ادلقتصد يف شر 

 م . 1994 ه ـ1415،  3ارية ، القاىرة ، طيمة ، مطابع األىرام التجضه( ، ربـ: زلمد عبد اخلالق ع285ت* ادلقتضب ، أبو العباس زلمد بن يزيد ادلربد )
ه( ، ربـ: د. شعبان عبد الوىاب زلمد ، مراجعة: د. حامد أمحد نبيل ، و د. 607مة اجلزولية يف النحو ، أبو موسى عيسى بن عبد العزيز اجلزو ي )ت* ادلقد

 فتحي زلمد أمحد مجعة ، مطبعة أم القرى ، د.ت . 
ه 1415،  1ربـ: عبد الكرمي رلاىد ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت ، ط ه( ،905* موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ، خالد بن عبد اهلل بن زلمد األزىري )ت

 م . 1996ـ 
 م .  1974،  3"العلة النحوية نشأهتا وتطورىا" ، د. مازن ادلبارك ، دار الفكر ، بَتوت ، ط * النحو العريب

    ودية للطباعة والنشر، د.ت.  * النحو الواض  يف قواعد اللغة العربية ، علي اجلارم، ومصطفى أمُت ، الدار ادلصرية السع
  م . 1966،  3، دار ادلعارف ، مصر ، ط ه(1398* النحو الوايف ، عباس حسن )ت

لحبيب ، مطبعة فضالة ، ه( ، ربـ: األستاذ رشيد ب476* النكت يف تفسَت كتاب سيبويو ، أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى األعلم الشنتمري )ت
 م .  1999 ه ـ1420

ه( ، ربـ: د. عبد احلميد ىنداوي ، ادلكتبة التوفيقية ، مصر ، 911* مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 
 د.ت . 
حياء الًتاث ، بَتوت ، ، دار إه( ، ربـ: أمحد األرناؤوط ، وتركي مصطفى 764بن عبد اهلل الّصفدي )ت كلوفيات ، صالح الدين خليل بن أيب* الوايف با
 م .   2000 ه ـ1420

 الرسائل واألطاريح الجامعية: 
ه( ، دراسة وربقيق: رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف اللغة العربية ، إعداد الطالب: 539*البيان يف شرح اللمع ، أبو الربكات عمر بن إبراىيم الكويف )ت

 ه . 1405 ه ـ1404كة العربية السعودية ، سبام حسان ، جامعة أم القرى ، ادلمل عالء الدين محوية ، إشراف: الدكتور
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ه( ، دراسة وربقيق: رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت ، إعداد الطالبة: خدجية زلمد 471* شرح اجلمل يف النحو ، عبد القاىر بن عبد الرمحن اجلرجاين )ت
 ه . 1407ي ، جامعة أم القرى ، ادلملكة العربية السعودية ، َت حسُت ، إشراف: الدكتور زلسن سامل العم

ه( ، دراسة وربقيق: أطروحة دكتوراه ، إعداد الطالب: زلمد إبراىيم يوسف شيبة ، إشراف: الدكتور 384* شرح كتاب سيبويو ، علي بن عيسى الرماين )ت
 ه . 1414 أمحد مكي األنصاري ، جامعة أم القرى ، ادلملكة العربية السعودية ،
ه( ، دراسة وربقيق: اطروحة دكتوراه ، إعداد الطالبة: ثريا عبد السميع إساعيل ، 905* موصل النبيل إىل ضلو التسهيل ، خالد بن عبد اهلل األزىري )ت

  . 1419ه ـ 1418،  إشراف: الدكتور عبد الفتاح حبَتي إبراىيم ، جامعة أم القرى ، ادلملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 


