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مهنجـًا اتّبعه ) عZ أالصل" (=أالصل"تعّد فكرة 
النّحاة لتقدمي تفسريات منطقية يف بعض مسائل اللكم يف 
العربية، ٕاذ ٔاخذ النحاة ٕاجراء مهنج حتليّيل يعمتد افرتاض ٔاو 

غاية " ٔاصل <سـتعاملٔاصل <سـتعاملٔاصل <سـتعاملٔاصل <سـتعامل"اسـتحضار مكّون بنيوي عىل ٔانّه 
ربط <سـتعامل املنجز wلقاعدة، ٕاجياد مقارwت منطقية ت

منطٌ لغوي� ~جوٌر غري ٔانّه "ٕاّما  -وفق النحاة–"أالصل"فـ
منط لغوي "، ٔاو "ُاسـتعمل يف طور من ٔاطوار العربية

جيريه النحاة عىل معيارية <سـتعامل حبيث يصّح " افرتايض
عّده منجًزا لغوً� تقابلي�ا السـتعامالت جتري والقاعدة؛ وقد 

وهذا متثيٌل :"ويه مهنج قياٍس افرتايض َوفَْق عبارتهٔاجرى سـيبي
<فرتايض شاهًدا حنو�� ميثّل " املكّون"ليجعل " ومل يُتلكّم به

ويصّح الرجوع ٕاليه يف اشـتقاق القاعدة " ٔاصل <سـتعامل"
  . والوصول ٕاىل التعليل

يدرس البحث عالقة الوظيفة التعليلية بني 
الوقوف عىل مهنج ٔاْجل " اسـتصحاب احلال"و" أالصل"

النحاة يف ٕاطالق أالحاكم القواعدية يف املسائل اليت اعمتدوا 
، وهل اكنت ٔاحاك~م يف ت¥ "أالصل"فهيا فكرة التعليل بـ

املسائل مقنعة ٔاو غري مقنعة؟ ويسعى البحث ٕاىل بيان العالقة 
من وة تسعى ) أالصول" (ٔاد» النحو"و" أالصل"بني فكرة 

  ".عZ أالصل"يل بـٕاىل بيان منطق التعل 
، قاعدة أالصل، اسـتصحاب النحو ٔاصول ::::لكامت مفتاحيةلكامت مفتاحيةلكامت مفتاحيةلكامت مفتاحية

 احلال

Abstract: 
The original rule of the historical usage of 

the primary sentence is considered one of the 

methods that followed by the grammarians to 

provide a logical explanation sequence for some 

of the language issues. Most of the grammarians 

assume that there is a new sentence style that 

referred to an old usage in some of the 

sentence’s structure. According to the 

grammarians that these old structures are being 

the reference rules and evidences to explain the 

structure of the new structure style. Also based 

on the grammarian approach the old structure is 

divided into two parts: the first, sentence 

structure that have been actually used in the 

language history. The second is an imagination 

assumption where such kind of structures have 

not been used before and therefore can be 

considered as a hypothetical lingual style only, 

Sebaweeh has conducted a standard approach 

according to his phrase "This is a an example 

only, it has not been spoken". It is important to 

know that the grammarians have followed an 

analytical approach to make a center point 

between the original rule and the semi-original 

rule so as to provide a logical explanation of 
these structure styles.  

This research seeks to study the relation 

between the original rule and semi-original rules 

of the grammatical thinking. In addition, this 

search seeks to study the relation between the 

original rule and the Grammatical evidences 

(=OSOL) 

Key Words: The original rule - the semi-

original rules 
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        حبث نظرية أالصل يف الفكر النحوي قدميا وحديثا حبث نظرية أالصل يف الفكر النحوي قدميا وحديثا حبث نظرية أالصل يف الفكر النحوي قدميا وحديثا حبث نظرية أالصل يف الفكر النحوي قدميا وحديثا 
، ومعناُه َما يَنبِغي ٔاْن يكوَن عليه اليشُء ٔاوَل ٔامره، فأصُل اليشء )1("أالصُل واحُد أالصول"

ِنه، كام يُعىن به  قََعد يف :" وقيل؛ )3("ٔاساُس اليشء"و )2("ٔاسفُل اليشء"ماّدتُه أالوىل ؤاصُل تكو¾
فِل اجلبل، واليشُء غُري ٔاْصÈِ؛ مع ٔانÆ أالصَل ال خيرُج عن كوِنه شـيئـًا، ٕاّال ٔاي يف ٔاس )4("ٔاصِل اجلبل

وحىت يكوَن أالصُل ٔاصًال فال بدË Æ من فرعٍ عليه؛ ومعناُه ٔاّن لليشء . )5(ٔانّه يشٌء ٔاصٌل، ٔاي ٔاولٌ 
ٔاصُل :" وÎٕاىل اليشء يف ق" أالصلَ "ٔاصًال وفرعًا، ولو اكن اليشُء لكّه ٔاصًال مل يصحÆ ٔاْن تضيَف 

، ومفاُد القول ٔاّن الفرَع نظُري أالصل، وهو ما كُرثَ يف عمل )6(ٔالّن اليشَء ال ينضاف ٕاىل نفِسه" اليشء
تبعـًا لالسـتعامل اللغوّي عند العرب، ÕٔمثZ <شـتقاق فٕاّهنا فروٌع  )7(النّحو من ذكر الفروع وأالصول

  ). اجلذر(= يف اللفظ عىل ٔاصٍل واحد 
عىل الراحج wلنسـبة للمرجوح، وعىل القانون والقاعدة " أالصلأالصلأالصلأالصل"وّي يُطلق ويف البحث النح

املناسـبة املنطبقة عىل اجلزيئات، وعىل اAليل wلنسـبة ٕاىل املدلول، وعىل ما يُبْىن عليه غُريه، فأالصُل 
، )9(وما ينبغي ٔاْن يكوَن عليه )8(فٕانّك تريد ٔاساَس اليشء" أالصل":ٔاوُل اليشء ؤاقدُمه، مفىت قلت

وضابُط املعىن لكّه ٔانّك ال تريُد معىن الفرع، فأالصُل عكُس الفرع من حيُث ٕانÆ الفرَع Ýٍل وأالصُل 
  .ٔاولٌ 

  :يف البحث النحوي، حول قضيتني" أالصل"ويدور اسـتعامل مصطلح 
ِملُها عىل أالصول، ٔاو عكس ذÎ، ٕاذٕاحداهامٕاحداهامٕاحداهامٕاحداهام   ، شائعة اسـتعملت يف ٕاجراء قواعد تُعلُّل الفروع وَحتْ

 Zوفق ٔاغلب النحويني–" ـأالصل"محلل أالصول عىل فروع لها؛ فـ -ٔايًضا–" أالصل"اسـتعملت ع- 
ما يسـتحق¾ه اليشء بذاته Ýرًة، والقاعدة ٔاخرى، وا±رد من العالمة âلثًة، واالٔكرث الغالب رابعًة، "

" إالعراب"فرٌع و -مثال–" البناء"؛ فـ)10("وأالقدم Ýرخيًيا خامسًة، وغريها من املعاين، والفرُع خبالفه
، ومع )11(ٔاصٌل، من ة ٔاّهنم ٔاقروا بدًءا ٔاّن حّق أالسامء ٔاْن تكوَن منرصفَة، ؤاْن تكوَن معربَة حبراكت

ال فرٌع  -من ة الشلك عىل أالقل–ٔاّن النحويني يؤمنون بأّن العالقة بني إالعراب والبناء عالقة ضّدٍ 
ًال والبناء فرعًا عليه، وذÎ تأسيٌس ٕالجراء منطٍق يف القاعدة عىل ٔاصل؛ ٕاال ٔاّهنم جعلوا إالعراب ٔاص

والتعليل ُحيمل فيه ما يندرج حتت البناء ليكون فرعًا عىل ما يندرج حتت املعرwت، فصّح بذÎ ٔاْن 
  .)12(تكون أالفعال املعربة محمو» عىل أالسامء، من ة ٔاّن ٔاصل أالفعال بناء ؤاصل أالسامء ٕاعراب

ٔاصل "يرى بأّن  -مثالً –ٔاْن يكون التأنيث فرعًا عىل التذكري، فالفارّيس  -نحاةوفق ال -وّحص 
Ë ٍنâ من غاية تعليل منع الرصف يف )13("أالسامء التذكري، والتأنيث Îوقد ذهب الفارّيس ٕاىل ذ ،

الفارّيس مل  أالسامء املؤنثة وجوازه يف أالسامء املذكرة، وهو ما محÈ ٕاىل القول بأّن التذكري ٔاصٌل، ٕاال ٔانّ 
يقّدم ٔامثZ تثبت ٔاّن العربية اكنت تنادي املؤنث بلفظ املذكر، ليصّح معه القول بأّن املذكر ٔاصٌل 
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للمؤنث، هذا فضال عن ٔاّن يف العربية من أالسامء ما يأيت فيه معىن املذكر واملؤنث بلفظ واحد، كقوهلم 
املذكر واملؤنث ٔاصال : د املعنيني، فدّل ذÎ عىل عدم حصة كون ٔاح)14(للمذكر واملؤنث" نعامة"

  .لالٓخر، بل هام ٔاصالن يعمالن يف املنجز عىل حّد سواء
 Zسست القاعدة  -مثال –جفعلوا الكرثة " أالصل"وقد توسع النحاة بعòٔاصال للشاذ، فا

يف ٔامثZ أالمر من " الم أالمر"النحوية عىل منطق يعمتد كرثة <سـتعامل Õٔصل للقZ، من ذÎ حذف 
Zافعل"، فريى النحاة ٔاّن "لتفعللتفعللتفعللتفعل"احملمو» عىل " افعلافعلافعلافعل" ٔامث " Èلتفعل"فرع، ؤاص " Zغري ٔاّن ٔامث

، بل يه قامئة بذاهتا اسـتعملت حيث يكون "لتفعللتفعللتفعللتفعل"ليست محمو» حنوً� عىل نظائرها يف " افعل"
ٔالصل وقد ٔادى هذا قياس العالقة بني ا )15(؛"بطلب أالمر"اùاطب حاًرضا فعلًيا ساعة التلفظ بـ

            .والفرع وفق مهنج النحاة ٕاىل سقوط ٔاد» منطقية توحض ٔاي <سـتعامالت فروع عىل غريها
ٔاصل "مسأ» خاّصة تقمي عالقة بني اسـتصحاب احلال و -ويه مدار هذا البحث  -  والثانيةوالثانيةوالثانيةوالثانية 

وهذا متثيٌل ومل " وwلتحديد ذÎ <سـتعامل املهجور ٔاو <فرتايض وفق عبارة سيبويه" <سـتعامل
مككّون بنيوي اسـتعمل يف طور بعيد من ٔاصل التكّون " أالصل"يتلكم به؛ ويه مهنج يبحث وظيفة 

اللغوي، ٔاو ٔانّه مكّون يفرتضه النحوي مبا يسمح wٕقامة ربط منطقي بني املكّون <فرتايض واملكّون 
  : ٕاّما ٔان يكون" أالصل"ووفقا لهذه الفكرة فٕاّن ـ. املراد وضعه حتت منطق التعليل

، وهذا <سـتعامل <فرتايض جيري عىل املقدرة اللغوية وجيري مع قواعد "اسـتعاملاسـتعاملاسـتعاملاسـتعامل افرتاضافرتاضافرتاضافرتاض" .أ  
اسـتعامل اللغة، حبيث يكون الرتكيب مقبوًال يف اللغة من ة اللفظ واملعىن، ويدّل سيبويه عىل 

 )16("وهذا متثيل وٕان مل يتلكم به:" بعبارته" ٔاصل <سـتعامل"مفهوم 
ّ فعيلّ فعيلّ فعيلّ فعيلّ  اسـتعاملاسـتعاملاسـتعاملاسـتعامل  .ب  حرض زيٌد وزيٌد وزيٌد، ٕاذ : ه ليس شائًعا، مثال ذÎ قوهلم يف امجلع، ٕاال ٔان

  .حرض الزيدون: املسـتعمل
        قاعدة أالصل wلنظر ٕاىل ٔاصول النّحوقاعدة أالصل wلنظر ٕاىل ٔاصول النّحوقاعدة أالصل wلنظر ٕاىل ٔاصول النّحوقاعدة أالصل wلنظر ٕاىل ٔاصول النّحو

يف حبث مسائل ال�م عند العرب، وبيهنام " أالصول"و" أالصل"اسـتعمل النّحويون 
ٔاّول اسـتعامل العرب ل�~م، ومثاËُ ٕاْن  يُراد به معرفةُ " أالصلُ "فرٌق، وٕان اك� يف اشـتقاٍق واحٍد، فـ

وهذا اسـتعامل يرجع ٕاىل ٔاصل آخر " حرض زيد وزيد وزيد" :فٕاّن أالصل فيه" حرض الّزيدون":قلت
Îفلّما اكن احلضور واقًعا من ّلك زيد مجعوا احلضور، " حرض زيد، وحرض زيد، وحرض زيد":وهو قو

" حرض الزيدون":ّل عىل ٔاّهنم قاموا wلفعل مجيًعا، فقالواوذكروا ّلك زيد مهنم، مث مجعوا بيهنم مبا يد
        .اختلف <سـتعامل ومل خيتلف املعىن، وٕانّام اكن ذÎ لٕالجياز و<ختصار

عمل يبحث فيه عن ٔاد» النّحو إالجاملية " ٔاصول النّحو"مفادة غُري أالصل، فـ" أالصول"ٔاّما 
، فظهر من ذÎ ٔاّهنام موضوعان )17("ملسـتدلمن حيث يه ٔادلُته، وكيفية <سـتدالل هبا، وحاُل ا
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هو ٔاول <سـتعامل اللغوّي، وأالصول عٌمل يدرس ذÎ <سـتعامل؛ غري ٔاّن " أالصلُ "خمتلفان؛ فـ
العالقة بني أالصل وأالصول ترجع ٕاىل مهنج يويل ترتيب ٔاحدهام عىل االٓخر؛ ٔاي ٔاّّن ٔاحد القسمني 

فهو ٔاصل من ٔاصول النحو، وهو ٔاحد " السامع" محمول عىل االٓخر؛ من ذÎ) أالصل ٔاو أالصول(
قد ال يكون شاهًدا  - وهو ٔاصٌل من ٔاد» النّحو –ٔاقوى ٔاد» النحو عىل <سـتعامل؛ ٕاال ٔاّن السامع 

عىل ٔاصل <سـتعامل؛ وقد ورد يف البيت دليًال من السامع وشاهًدا عىل ٔاول <سـتعامل، قال 
  :الشاعر

  )18(ا واخللف                      كشة ٔافعى يف يبس قفÕّٔن بني خلفه                   

اسـتعمل العطف عىل أالصل، وهو مسموٌع؛ غري ٔانّه ليس بقياس، خفالف أالصل القياس، ويصّح 
القياس خالف (العكس، ٔاي ٔاّن القياس خالف أالصل، ٔالّن أالوىل مراعاة أالصل، ٕاال ٔاّن هذا احلمك 

ٔاْن جتيء wل�م عىل ما " Õّٔن بني خلفهيا:" القياس ٔاْن تقول سـيقود ٕاىل ٕاشاكل من حيث ٕانّ ) أالصل
، الكرثة يف <سـتعامل اجلاري عىل أالولأالولأالولأالول: هو شائٌع مقيٌس؛ والسامع ميثل شـيئني يف الفكر النّحوي

  .، ٔاصا» <سـتعامل من ة ٔاّن العرب قالت به ٔاول أالمروالثاينوالثاينوالثاينوالثاينالقاعدة، 
وهو مسأُ» خارجة عىل أالصل يف  )19("ٍل بعZٍ جامعةمحُل فرعٍ عىل ٔاص" ٔاّما القياس فهو 

غري املنسوب ) <سـتعامل(=<سـتعامل، راجعة ٕاليه wلعZ؛ ذÎ ٔاّن القياس يكون ف� جاء من ال�م 
مفا اكن من  )20()ٔاصل <سـتعامل(=ٕاىل العرب احملتج بقوهلم، غري ٔانّك تقيس عىل قوهلم احملتج به 

صًال من حيث اسـتعامË، ٔالنّه غري منقول بلفظه، ويُعد ٔاصًال من ة محÈ عىل ال�م مقيًسا ال يُعد أ 
ٔاصل مسـتعمل لوجود عZ جامعة، لكّن عالقة أالصل wلقياس تنطوي عىل ٕاشاكالت يف البحث 

 )21(ٔاصٌل وال ينعكس؛ فقد جوز النحاة القياس عىل الفرع دون أالصل" مقيٍس عليه"النّحوي، فلك 
  )22(أالصل عىل الفرع wلعZكام ٔاّهنم محلوا 

يرجع من كون العZ تبيانـًا وسببًا " أالصل"ٔاّما العZ، فرضٌب من التقعيد، ودخولها يف فكرة 
أالصل ا�ي ال يصّح ٔان جتيء Ë " محلل ما هو ليس بأصٍل، فالفروع ال تَْغَىن عن العZ، مقابًال لـ

Zبع"w ب من التعليل ضعيف؛ ٔالنّه يْقـُف <جهتاد ، ٕاذ أالصل عينه رضٌب من التعليل، غري ٔانّه
ثبت wلعZ ال wلنص، ٔالنّه لو اكن âبتـًا wلنص ال "ٔامنا  –حبسب جّل النحاة  - والقياس؛ ؤاّن احلمك

وٕاذا فُقدت العZ اجلامعة بطل القياس، واكن ... wلعZ ٔالدى ذÎ ٕاىل ٕابطال إالحلاق وسّدِ wب القياس
، وذÎ حمال، وذهب بعضهم ٕاىل ٔاّن احلمك ثبت يف حمّل النص wلنص، وف� الفرع مقيًسا من غري ٔاصل

عداه wلعZ يف مجيع ٔابواب العربية، ومتسكوا يف اAال» عىل ذÎ بأّن النص مقطوع به، والعZ مظنونة، 
به  وٕاحا» احلمك عىل املقطوع به ٔاوىل من ٕاحالهتا عىل املظنون به، وال جيوز ٔان يكون احلمك مقطوعـًا
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وهذا حمال، والرد عىل ذÎ ٔاّن احلمك ٕانّام يثبت بطريق مقطوع به وهو النص، ولكّن .. .مظنونـًا يف آن
  .، فاكن اسـتصحاب احلال دليال ضعيفـًا ٔالنّه مل يقو wلعZ)23("العZ يه اليت دعت ٕاىل ٕاثبات احلمك

" طلح يف نظرية أالصل خيتلف عن معىن مص" أالصل" وعىل هذا فٕاّن معىن مصطلح
ما يكون عليه �م العرب ٔاول اسـتعامË، وتكرث عZ أالصل : يف نظرية أالصول؛ مفعىن أالول" أالصل

حيث ال يكون للقياس ة من التعليل، ٔالنّك ٕاذا عللت wٔالصل فقد ٔابطلت <جهتاد ورجعت يف 
ل اللفظ عىل ما حا"ٔالنّك ٔابقيت  )24("ما جاء عىل أالصل ال يُسأل عنه" ال�م ٕاىل ٔاول ٔامره، فـ

فأنه مبين� ±يئه عىل ما " فعل أالمر" كـ )25("يسـتحقه يف أالصل، عند عدم نقل اAليل عن أالصل
Èوال دليل عىل مشاهبته أالسامء، فبقي عىل ٔاص ،Ëوهذا ما يسّميه النحاة  )26("يسـتحق ٔاول اسـتعام

، ؤالّن النّحو لكه عىل ويعدونه ٔاضعف ٔاد» النّحو؛ ٔالنّه خارج عن العZ" اسـتصحاب احلال"
  .)28("محل الفرع عىل أالصل لعZ جامعة بيهنام"وهو  )27(القياس

        قاعدة أالصل واسـتصحاب احلالقاعدة أالصل واسـتصحاب احلالقاعدة أالصل واسـتصحاب احلالقاعدة أالصل واسـتصحاب احلال
يراد به حاُل ال�م ٔاوَل <سـتعامل، ٔاو ما ينبغي ٔاْن يكوَن عليه " أالصل"تبّني قبًال ٔاّن 

لفظ عىل ما يسـتحقه يف أالصل، عند ٕابقاُء حاِل ال" ال�م ٔاوّل حاË، ٔاّما اسـتصحاب احلال فرياد به
معًىن واحٌد هو ) أالصل واسـتصحاب احلال(=ويف <صطالحني  )29("عدم دليل النقل عن أالصل

حال ال�م ٔاوّل اسـتعامË، ٕاال ٔاّهنام مسـتعمالن يف البحث النّحوي من وة جتعل ً� مهنام قاعدة ٔاو 
        .دليًال منفصًال عن االٓخر

ي ال�م عىل ٔاول اسـتعامË، وهبذا املعىن يصدق عىل اسـتصحاب فاسـتصحاب احلال ٔان تبق
احلال ٔامثZ أالمر، ؤاغلب احلروف؛ ٔالّن احلرف مل يرص ذا معىن بذاته، ومل يدخÈ ٕاعراب، ومل يُزد 
مبناه و مل ينقص، ومل يسـتعمل بغري ما اسـتعمل به، فال عZ ٕاًذا لكونه عىل هذه الشالكة ٕاال ٔانّه جاء 

  .اسـتعمل ٔاول أالمر عىل ٔاصÈ كام
فيسـتعمل عىل ٔانّه عZ ٔاو سبب لتبيان ٔاصل ال�م اخلارج عىل " أالصل"ٔاّما مصطلح 

الشـيوع ٔاو الكرثة، لرده ٕاىل ٔاصÈ؛ ففكرة أالصل مرحÝ Zلية ملرحZ التقعيد، فال ٔاصل وال فرع حيث 
 -، )30(أالد»وعىل هذا فٕاّن اسـتصحاب احلال من ٔاضعف ) <سـتعامل(=القاعدة مساوية للنص

ٔالنّه دليل عىل ٔاّن ال�م wق عىل ٔاول اسـتعامË، وَضْعُفه آٍت من خروجه عىل  -حبسب النحاة
التعليل، فٕان ٔاتيت wل�م عىل ٔاصل اسـتعامË فليس Î ٔان تذكر فيه عZ ٔاو سـببًـا، فٕان خالف 

  :<سـتعامل القاعدة احتجت ٕاىل التعليل من تني
وشذوذه ٔان ) ال يساوي أالصل(من شـيوعه ٕاىل ٔان يصري شاًذا ٔان خيرج ال�م : أالوىل

ٕاّن : "يصري من اسـتعامل ٕاىل آخر ليس بأصل، ومن قاعدة ٕاىل ٔاخرى، وهذا حيتاج ٕاىل تعليل، كقراءة
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احلجازية، فٕاّهنا تنصب اخلرب يف لغة، ويبقى عىل حاË من ) ما(ومثÈ ) 63/طه" ( َهَذان لََساِحَران
  .الرفع يف ٔاخرى

وهذا ما ال حيتاج ٕاىل ) أالصل(=ٔاْن خيرج ال�م من شـيوعه ٕاىل ٔاصِل اسـتعامË : انيةالث 
تريد ٔاّن إالتيان من " جاء زيد وزيد:" عZ؛ ٔالنّك ٔاتيت wل�م مبا ينبغي ٔان جييء عليه، Õْٔن تقول

Î االثنني، غري ٔانّك مل تسـتعمل الشـيوع، ومل ختالف القاعدة، من ة سالمة الرتكيب؛ وحنو ذ
اسـتحاذ مثل اسـتقام واسـتعاذ ومجيع ما اكن عىل هذا : فٕاّن wبه وقياسه ٔان يُعل فيقال) "اسـتحوذ(

Î31("املثال، ولكنّه جاء عىل أالصل واسـتعملته العرب كذ(.  
        اسـتدراكاسـتدراكاسـتدراكاسـتدراك

ٔالنّك " جاء الزيدان" ٔاصٌل وليس wسـتصحاب حال، من قبل ٔاّن الشائع " زيد وزيد" جاء 
        .ٕاال يف الشعر" جاء زيد وزيد" <سـتعامل، ومل يكن تعلل حال التثنية بأصل 

وما شابه، واحلروف ٔايضـًا، اسـتصحاب حال، ٔالّن ذÎ لكّه عىل ٔاصÈ مل يتغري، " افعلْ " 
        .)32(.ال من ة املبىن، وال من ة البناء وإالعراب

        مسائل من التعليل wٔالصل، مسائل من التعليل wٔالصل، مسائل من التعليل wٔالصل، مسائل من التعليل wٔالصل، حمحمحمحماو» ٕالجراء تفسريات منطقيةاو» ٕالجراء تفسريات منطقيةاو» ٕالجراء تفسريات منطقيةاو» ٕالجراء تفسريات منطقية
        راكت إالعراب؟راكت إالعراب؟راكت إالعراب؟راكت إالعراب؟حراكت البناء ٔاصٌل ٔام ححراكت البناء ٔاصٌل ٔام ححراكت البناء ٔاصٌل ٔام ححراكت البناء ٔاصٌل ٔام ح ....1111

القول يف ٔاّي احلراكت ٔاصٌل، ٔاحراكت إالعراب يه ٔام البناء، ٕانّام يقوم عىل مسأ» إالعراب 
والبناء يف اللكم ٔاّهيام ٔاصل لغريه؟ عZ ذÎ ٔاّن احلراكت متثل جانبـًا صوتيـًا واحًدا، فالرفع هو عينه 

جاء "يف " الضمة"قّي ٔان تكون الضم، وكذÎ النصب واجلر عيهنام الفتح والكرس، ومن غري املنط
، غري ٔاّهنا مسأ» ترجع ٕاىل اسـتعامل " قبلُ يف � أالمر من " الضمة"ٔاصال لـ" زيدُ  من كوهنا مضة يف ٍلكّ

الضمة يف املثلني لٕالعراب يه ٔام للبناء، ففكرة أالصل ٕاًذا يف حراكت إالعراب والبناء قامئة عىل فكرة 
        :أالصل يف إالعراب والبناء، اكالٓيت

 يف زيد ٔاصٌل؛ ٔالهنا حركة ٕاعراب وإالعراب ٔاصل) الضمة(جاء زيٌد،  .1
 فرع؛ ٔالهنا حركة بناء، والبناء فرعٌ " قبل"يف ) الضمة(من قبُل،  .2

، فذهب )33(فهذه من املسائل غري املقطوع هبا ،ويصّح عكس المتثيل ٕاذا عُّد البناء ٔاصالً 
عراب فرٌع علهيا، ٔالّن حراكت البناء ال حراكت البناء يه أالصل، ؤاّن حراكت االٕ "بعضهم ٕاىل ٔاّن 

تزول وال تتغري عن حالها، وحراكت إالعراب تزول وتتغري، وما ال يتغري ٔاوىل بأن يكون ٔاصًال ملا 
  :وفيه نظر من ٔامور )34("يتغري

فاكن بذÎ طارئـًا عىل  )36(وهو ز�دة )35("بعZ املعىن" ٔاّن إالعراب ٕانّام يدخل اللكم: ٔاولها
  .ل فيه، وٕاذا اكن كذÎ فٕاّن البناء قبٌل عليه<مس غري ٔاص
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 2019جوان                                43                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

عالمة عىل إالعراب يف wب ) عدم احلركة(= والسكون  )37(ٔاّن السكون ٔاول البناء: âنهيا
فدّل ذÎ عىل ٔاّن السكون يف البناء ٔاصل  )38(اجلزم، ٕاال ٔانّه يكون يف اجلزم بسبب من العامل

اللكم ليس ٔاصًال فيه، ومن قبل ٔاّن ٔاصل ّلك  للسكون يف إالعراب؛ من قبل ٔاّن العامل دخيل عىل
  . )39(لكمة امسـًا اكنت ٔاو فعًال ٔاو حرفـًا ٔان تكون ساكنة االٓخر
، فرشع يقمي )العالقة بني احلركة والعالمة(وقد فطن الرشيف الريض ٕاىل هذا املشلك 

ت الشفتني ٕالخراج وٕامنا قيل لعمل الفاعل رفع ٔالنك ٕاذا مضم":عالقة بني ٔانواع إالعراب وحراكته يقول
هذه احلركة ارتفعتا عن ماكهنام، فالرفع من لوازم مثل هذا الضم وتوابعه؛ فسمى حركة البناء ًمضا 

، وقول الريض )40("وحركة إالعراب رفًعا، ٔالن دال» احلركة عىل املعىن Ýبعة لثبوت نفس احلركة ٔاوال
  "الرفع"ٔاصٌل " الضم"يدّل عىل ٔاّن 

صب الفم Ýبع لفتحه، Õٔن الفم اكن شيئًا ساقًطا فنصبته، ٔاي ٔامقته وكذÎ ن: "ويقول الريضّ 
بفتحك ٕاّ�ه، فسميت حركة البناء فتًحا وحركة إالعراب نصًبا، ؤاما جر الفك أالسفل ٕاىل ٔاسفل 
ا وخفًضا، وحركة  وخفضه، فهو ككرس اليشء، ٕاذ املكسور يسقط وهيوي، فسمى حركة إالعراب جر�

  .)41("زم مبعىن القطعمث اجل...البناء كًرسا،
ويفرق النحويون بني الضم والرفع، والنصب والفتح، والكرس واجلر، واجلزم والوقف من حيث كوهنا 

فٕاذا  اكنت الضمة ٕاعراwً تدخل يف ٔاواخر أالسامء وأالفعال وتزول عهنا "عالمات ٕاعراب ٔاو بناء، 
والكوفيون يطلقون ٔالقاب ٔاحد " )43("ةؤاما ٕاذا اكنت عالمة بناء فال تسمى ٕاال الضم" )42("مسيت رفًعا

، ولعل هذا الفرق بني الضم والرفع يتجاوز النظر ٕاىل التشلك الصويت )44("النوعني عىل االٓخر مطلقًا
ولعل التفريق بني املعىن <صطال" واللغوي يقوم  - ٕاذ �هام واحٌد من حيث التشلك الصويت –

ر علمًيا لكون عالمات إالعراب ٔاصال لعالمات عىل ٔاساس من فكرة املعاين النحوية، لكن ال مرب 
  البناء، 

ٕافادة نفوسها فقط، فٕاذا قلت ُمضّ اللكمة فاملعىن "ٕاّن الغرض من تسمية هذه احلراكت هو 
وملا وجدوا هذه احلراكت قد ٔاتت دا» عىل معان وصار اختالفها ...ٔاظهر لفظ احلركة اùصوصة فهيا،
ة واملفعولية وإالضافة جعلوا لها يف هذا احلد ٔاسامء مفردة؛ ٔالهنا قد علًما الختالف املعاين، اكلفاعلي

تغريت عن ٔاحوالها وصارت تذكر ال لتفاد ٔانفسها ويقع اللفظ هبا، بل ليدل ذكرها عىل ٔاحوال ومعان، 
فٕاذا قلت رفعت <مس، ف$ٔنك قلت مضمته مضة ٔاردت هبا اAال» "، )45("فغريوا <مس لتغري املعىن

  .  )46(" اùصوصعىل املعىن
فالرفع والنصب واجلر، مصطلحات ال تعدو كوهنا وصًفا للحراكت املنطوقة، ٔاما املعاين 
املأخوذة مهنا، فٕامنا اكن لغلبة حضور هذه احلراكت يف املعىن النحوي اùصوص هبا، مجمل القول، أن 
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" أالصل"محل هذا  عالمات إالعراب ليس ٔاصال لعالمات البناء من ة ٔاصل نطقهعا، بل جاء من
  .عىل قواعد معتربة يف محل وظيفة البناء فرعا عىل وظيفة إالعراب

  اعرتاضاعرتاضاعرتاضاعرتاض
  ما اAليل عىل ٔاّن العامل دخيل عىل اللكم غري ٔاصل فيه؟    

اختالف أالواخر الختالف "اAليل ٕاجامع النحاة ٔاّن إالعراب ال يكون ٕاال wلعامل، حفده 
دخل <مس تبعـًا للمعىن، فاملعىن قبٌل عليه، من حيث ٕاّن املعىن فدّل عىل ٔان العامل ي" )47(العوامل

سبب يف دخوË ال�م، فعامُل الرفع يدخل اللكم بسبب من املعىن املتحصل يف ٕاعراب الرفع، 
وٕاجامعهم عىل ٔاّن ٔاصل لك لكمة ٔان تكون ساكنة االٓخر؛ ٔاّما سكون . وكذÎ سائر ٔانواع إالعراب
، ونظريه يف إالعراب )48(ّن مرّده ٕاىل العامل، والساكن مصطلح يف البناءاجلزم فعارض ليس ٔاصال، الٔ 

اجلزم؛ والفرق بني سكون البناء وسكون اجلزم، ٔاّن أالول خيرج من نطاق فكرة العامليّة، والثاين 
يكون يف االٓخر بأثر من العامل؛ فغياب احلركة يف البناء غري معلل، وÕّٔن ٔاصل اللكم ٔان يكون غري 

  .حمرك
        رة التثنية وارة التثنية وارة التثنية وارة التثنية وامجلمجلمجلمجلع عند التعليل wٔالصلع عند التعليل wٔالصلع عند التعليل wٔالصلع عند التعليل wٔالصلفكفكفكفك ....2222

قام الزيدان، وذهب :" التثنية صيغة مبنية ل°ال» عىل االثنني، ؤاصل التثنية العطف، تقول
ٕاال ٔاّهنم حذفوا ٔاحدهام وزادوا عىل االٓخر " قام زيد وزيد، وذهب معرو ومعرو" :العمران، وأالصل

ي يدّل عىل ٔاّن أالصل هو العطف ٔاّهنم يفكّون التثنية ز�دة دا» عىل التثنية لٕالجياز و<ختصار، وا�
        :يف حال <ضطرار، ويعدلون عهنا ٕاىل التكرار، كقول الشاعر

  )Õٔ)49ّن بني فكـها والفـك                 فـارة مسك ذحبت يف سك                
الزائد عىل فامجلع صيغة مبنية ل°ال» عىل العدد "وعىل ٔاصل التثنية يقاس ٔاصل امجلع، 

wلعطف عىل أالصل، وٕان مل " قام زيد وزيد وزيد:" فاملعىن" قام الزيدون" :فٕاذا قلت )50("االثنني
يكن مسـتعمًال يف ال�م ٔان تأيت wلثالثة، ٕاال ٔانّه القياس، ٔاي قياس العطف يف امجلع عىل العطف يف 

  .التثنية بعZ أالصل
        بعZ أالصلبعZ أالصلبعZ أالصلبعZ أالصل" " " " كيـفكيـفكيـفكيـف""""اااامسمسمسمسية ية ية ية  ....3333

حّد <مس وال الفعل وال احلرف، من ة ٔاّن <مس  معرب " كيف" مل حيُسن يف 
، ومن ة ٔاّن الفعل Ë وزن خمصوص يف مبناه ومعناه، "كيف" wختالف املعاين عليه وليس ذÎ يف 

وال فهيا معىن احلدث ٔاو الزمن، ومن ة ٔاّن " فََعَل ٔاو يَْفَعُل ٔاو افَْعلْ " عىل " كيف"فال تكون 
تفيد، " كيف" تريد معًىن، و " ٕاىل محمٍد ":ٔان تقول )51(احلرف ال يفيد معىن مع لكمة واحدة، فال يصحّ 

وٕاذا بطل ٔاْن يكون فعًال ٔاو حرفـًا وجب ٔاْن يكون امسـًا؛ فٕاْن "فيكون معىن، " كيف زيٌد؟" :فتقول
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ِملَ جعلمتوه امسـًا ومل جتعلوه فعالمة <مس ال حتسُن فيه كام ال حتسُن فيه عالمة الفعل واحلرف، فَ : قيل
ٔالّن <مس هو أالصل، والفعل واحلرف فرٌع، فلّما وجب محÈ عىل ٔاحد هذه : فعًال ٔاو حرفـًا؟ قيل

وجعل  )52("أالقسام الثالثة اكَن محÈ عىل <مس ا�ي هو أالصُل ٔاوىل من محÈ عىل ما هو فرع
رث تعقيًدا، ويه مسأ» البناء وإالعراب، فلو ٕانّام مرده مسأ» ٔاك –حبسب النحاة  –امسـًا " كيف"

" كف" حرفـًا لاكَن احلرف بذÎ هو أالصل، ولاكن ٔاصُل ال�م غُري معرب، فمل ترصْ " كيف"جعلوا 
 - امسـًا ٔالدى ذÎ ٕاىل خمالفة أالصول " كيف"ٕاال امسـًا، ولو مل تْرص )  البناء وإالعراب( بعZ ما تقدم 

ٔاْن " كيف"فٕاْن مل يصّح يف  )53(م؛ ٕاذ ال�م اٌمس وفعٌل وحرٌف يف قسمة ال� –من ة ٔاخرى 
حده، وهذه " كيف"تكوَن ٔاحد هذه أالقسام الثالثة وجب ٔان يكون يف ال�م قسٌم رابع حيسن يف 

اًمسـا " كيف"خمالف لٔالصل ا�ي عليه النحاة من ٔاّن ٔاقسام ال�م امس وفعل وحرف، غري ٔاّن عّد 
غري مقنع، وقد حاول متّام حّسان تقدمي تصورات جديدة لقسمة  -مه النحاةوفق ما قد–بعZ أالصل

اللكم يف العربية؛ حماوال ٕاجراء تعليالت ٔاكرث منطقية؛ غري ٔان إالشاكل ا�ي رافق قسمة متام حسان 
  .يمكن يف ٕاجياد تعليل يضبط أالحاكم الصارمة

ت عىل ٔاساس وظيفهتا يف يف قسمة أالسامء جيب ٔاّن ننظر ٕاىل اللكام" كيف"ولفهم عّد 
السـياق، فأاللفاظ تقدم وظائَف حنوية يف النّص، ولعّل ٔاكرب معىن وظيفي لللكامت يف السـياق هو 

مسـند  واالٓخرواالٓخرواالٓخرواالٓخر، مسـند، ٔاحدهامٔاحدهامٔاحدهامٔاحدهام: ، ويكون إالسـناد يف عنرصين من ال�م"إالسـناد"وظيفة معىن 
مسـنًدا، وقد اعمتد سيبويه يف ٕاليه، و<مس يقوم بوظيفيت إالسـناد؛ ٕاذ يقع <مس مسـنًدا ٕاليه ٔاو 

تصنيفه اللكم ٕاىل امس ٔاو فعل ٔاو حرف كون اللفظ يصّح ٕاسـناده وإالسـناد ٕاليه، ٔاو ال يصّح، فّلك ما 
قبل صفة إالسـناد بقسمهيا يصّح عّده امسـًا، ٔاما الفعل فال يصح فيه ٕاال جانبـًا من إالسـناد، وهو 

؛ �ا فٕاّن عّده امسـًا منقوٌض من كونه غري مسـند ٕاليه قبًال وقوعه مسـنًدا، فمل يكن الفعل خمًربا عنه ٔابًدا
لكونه ذا دال» زمنية؛ فقد يكون <مس ذا مدلول عىل الزمن، وذÎ <مس املشـتق؛ يعين هذا ٔاّن 
خصوصية الفعل يف داللته عىل الزمن ليست عZ يف جعÈ فعًال؛ وٕاْن اكن بعض الكوفيني جيعلون 

  . فعًال من حيث هو داٌل عىل الزمن) ٔاشـبه فاعل وما(= <مس املشـتق
وقد ٔاجرى سيبويه حتليًال يصنف فيه اللكم عىل ٔاساس يضم¾ فيه أاللفاظ حتت قسم واحد  

الشرتاكها بصـفة ميّـزة، غري ٔانّه اعمتد يف تصنيفه أاللفاظ من ة اسـتعاملها يف السـياق ال عىل ٔاساس 
امسـًا ال من كونه مفرًدا، ٕانّام من كونه مسـتعمًال بوظيفة ) اليوم ؤاشـباهه(= ٕافرادها؛ فقد يصري الظرف 

يقوم هبا <مس يف السـياق، وعZ جعل بعض أاللفاظ ٔاسامء، وبعضها االٓخر ٔافعاًال، ٔاو حروفـًا ترجع 
ٕاىل ما تشغÈ أاللفاظ من خصائص حنوية من ة اسـتعاملها يف إالجناز اللغوي؛ ٕاذ تعد صفة إالسـناد 

دة تقسـمي اللكم، مقابًال خلصائص ٔاخرى يف أاللفاظ ال تصلح عZ للتقسـمي، ووفقا �Î عZ يف بناء قاع
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اًمسا آٍت مما تشغÈ من وظيفة إالسـناد يف السـياق، فاكنت بذÎ اًمسا بعZ ٔاصل " كيف"فٕاّن عد 
  .اسـتعاملها الوظيفي
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        املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع
        

حاشـية الصبان عىل حاشـية الصبان عىل حاشـية الصبان عىل حاشـية الصبان عىل رشرشرشرشح أالح أالح أالح أالمشمشمشمشوين عىل ٔالفية اوين عىل ٔالفية اوين عىل ٔالفية اوين عىل ٔالفية اببببن ماÎ، ومعه ن ماÎ، ومعه ن ماÎ، ومعه ن ماÎ، ومعه     حلسن،نور اAين ٔابو ا: أالمشوين ....1111
 .م1900ٔابو محمود، القاهرة، ٕاحياء الكتب العلمية،: ، بدر اAينرشرشرشرشح شواهد العيح شواهد العيح شواهد العيح شواهد العيينينينين

 .1957، 2، مطبعة اجلامعة السورية، ط68،يف ٔاصول النّحويف ٔاصول النّحويف ٔاصول النّحويف ٔاصول النّحوأالفغاين، سعيد،    ....2222
     عبدالرمحن بن محمد ٔايب سعيد،: ٔابو الرباكت أالنباري ....3333

،تقدمي  وحتقيق، سعيد أالفغاين، 121،إالإالإالإالغغغغراب يف جدل إالعراب وملع أالد» يف أصول النحوراب يف جدل إالعراب وملع أالد» يف أصول النحوراب يف جدل إالعراب وملع أالد» يف أصول النحوراب يف جدل إالعراب وملع أالد» يف أصول النحوـ  �
 .1971، 2دار الفكر، بريوت، ط

ومعه كتاب <نتصاف من ومعه كتاب <نتصاف من ومعه كتاب <نتصاف من ومعه كتاب <نتصاف من  إالنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني،إالنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني،إالنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني،إالنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني،    ـ �
 . ، محمد حمي اAين عبدامحليدإالنصافإالنصافإالنصافإالنصاف

  .م1957محمد هبجة البيطار، مطبعة الرتيق، دمشق، حتقيق،  ٔاأٔأارسرسرسرسار العربية،ار العربية،ار العربية،ار العربية،ـ  �

 .1971197119711971    ،2تقدمي وحتقيق، سعيد أالفغاين، دار الفكر، بريوت، طملع أالد»، ملع أالد»، ملع أالد»، ملع أالد»، ـ  �
 
، حتقيق محمد عبداخلالق عضمية، وزارة أالوقاف، املذكر واملؤنثاملذكر واملؤنثاملذكر واملؤنثاملذكر واملؤنثأالنباري، محمد بن القامس ٔابو بكر،  ....4444

 .ا±لس أالعىل للشؤؤون إالسالمية، مرص، القاهرة
حتقيق، اكظم  املقتصد يف املقتصد يف املقتصد يف املقتصد يف رشرشرشرشح إاليضاح،ح إاليضاح،ح إاليضاح،ح إاليضاح،    :عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن محمد ٔابو بكر: اجلرجاين  ....5555

 .م1982حبر املرجان، وزارة الثقافة وإالعالم ودار الرشـيد، امجلهورية العراقية،
 .م1969، مكتبة لبنان، بريوت، التعريفاتالتعريفاتالتعريفاتالتعريفاتعيل بن محمد، : الرشيف اجلرجاين ....6666
    ....حتقيق، محمد عيل النجار اخلصائص،اخلصائص،اخلصائص،اخلصائص،    بن حين، ٔابو الفتح ع8ن: ابن جين ....7777
    :جامل اAين ٔابو معرو ع8ن بن معر: ابن احلاجب النحوي املاليك ....8888

، حتقيق، هادي حسن محودي، مكتبة الهنضة العربية، عامل أالّماأالّماأالّماأالّمايليليليل النّحوية ٔاما النّحوية ٔاما النّحوية ٔاما النّحوية ٔامايليليليل القرآن الكرمي القرآن الكرمي القرآن الكرمي القرآن الكرمي �
 ،.م1985الكتب، 

 بن احلسن، دار الكتب العلية رشح <سرتاwذي، ريض اAين محمد الاكفية يف النحو،الاكفية يف النحو،الاكفية يف النحو،الاكفية يف النحو، �

 -، بريوت.حتقيق وتقدمي موىس بناي العلييل، مطبعة العاين، بغداد إاليضاح يف إاليضاح يف إاليضاح يف إاليضاح يف رشرشرشرشح املفصل،ح املفصل،ح املفصل،ح املفصل، �
  .لبنان
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، حتقيق، عبدالسالم هارون، دار اجليل، معجم مقاييس اللغةمعجم مقاييس اللغةمعجم مقاييس اللغةمعجم مقاييس اللغةٔامحد بن فارس، : ٔابو احلسن ....9999
  1991بريوت، ط، 

    ....اء، حلبمكتبة الشهب ٔاصول النحو،ٔاصول النحو،ٔاصول النحو،ٔاصول النحو،    محمد خري،: احللواين ....10101010
، حتقيق، حامد العبديل، دار الغرة اùفية يف الغرة اùفية يف الغرة اùفية يف الغرة اùفية يف رشرشرشرشح اAرة أاللفيةح اAرة أاللفيةح اAرة أاللفيةح اAرة أاللفية، ٔامحد بن احلسني: وابن اخلباز ....11111111

    .1991، 1أالنباري، بغداد، ط
، حتقيق، عيل حيدر، مكتبة املرجتل يف النحواملرجتل يف النحواملرجتل يف النحواملرجتل يف النحؤابو محمد عبدهللا بن ٔامحد بن ٔامحد، : ابن اخلشاب ....12121212

 .م1972، 1مجمع اللغة العربية، دمشق، ط
حتقيق، حنا حداد،  مثمثمثمثار الصناعة يف عمل العربية،ار الصناعة يف عمل العربية،ار الصناعة يف عمل العربية،ار الصناعة يف عمل العربية،احلسني بن موىس، : ري اجلليس النحوياAينو  ....13131313

 .1994، 1وزراة الثقافة، ّمعان، ط
، حققه وخرج ٔاحاديثه، حيىي خاA توفيق، خمخمخمخمتار الصحاحتار الصحاحتار الصحاحتار الصحاح    محمد بن ٔايب بكر بن عبدالقادر،: الرازي ....14141414

 .م1998، 1ط ،تقدمي أالسـتاذ، عبدالوهاب فايز، مكتبة االٓداب، القاهرة
 .م1997، 1، دار الرشوق، طالقياس فس النحو العرالقياس فس النحو العرالقياس فس النحو العرالقياس فس النحو العريبيبيبيب، ، ، ، ننننشأته وتطورهشأته وتطورهشأته وتطورهشأته وتطورهسعيد جامس، : الزبيدي ....15151515
 .Ýج العروس من جواهر القاموسÝج العروس من جواهر القاموسÝج العروس من جواهر القاموسÝج العروس من جواهر القاموس    محمد مرتىض،: الزبيدي ....16161616
، مازن املبارك، مطبعة املدين، مرص، إاليضاح يف علل النحو، حتقيقإاليضاح يف علل النحو، حتقيقإاليضاح يف علل النحو، حتقيقإاليضاح يف علل النحو، حتقيق    ٔابو القامس،: الزجا@ ....17171717

    .م1959
، حتقيق، محمد محمد عبداملقصود، وحسن محمد عبداملقصود، ٕالعرابٕالعرابٕالعرابٕالعراباملفصل يف صنعة ااملفصل يف صنعة ااملفصل يف صنعة ااملفصل يف صنعة االزخمرشي،  ....18181818

    م،2001، 1تقدمي محمود فهمي جحازي، دار الكتب املرصية، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط
حتقيق، عبداحلسني الفتيل، مؤسسة أالصول يف النحو، أالصول يف النحو، أالصول يف النحو، أالصول يف النحو،     ٔابو بكر محمد بن سهل،: ابن الرساج ....19191919

 .م1988، 2الرسا»، بريوت، ط
، حتقيق، عبد السالم محمد هارون، عامل الكتب، ، الكتاب، الكتاب، الكتاب، الكتابٔابو برش معرو بن ع8ن بن قنرب: سيبويه ....20202020

 .م1983، 3بريوت، ط
     :جالل اAين: السـيوطي ....21212121

حتقيق، عبد العال سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،  مهمهمهمهع الهوامع يف ع الهوامع يف ع الهوامع يف ع الهوامع يف رشرشرشرشح ح ح ح مجمجمجمجع اجلوامع،ع اجلوامع،ع اجلوامع،ع اجلوامع، �
    .م1979ط، 

        .<قرتاح يف ٔاصول النحو<قرتاح يف ٔاصول النحو<قرتاح يف ٔاصول النحو<قرتاح يف ٔاصول النحو     �
، حتقيق عبدالرازق السعدي، دار أالنبار، ارتقاء السـيادة يف عمل ٔاصول النّحوارتقاء السـيادة يف عمل ٔاصول النّحوارتقاء السـيادة يف عمل ٔاصول النّحوارتقاء السـيادة يف عمل ٔاصول النّحوحيىي، : لشاويوا ....22222222

 .1990بغداد، 
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، حتقيق، فائز فارس، ا±لس الوطين للثقافة والفنون، رشرشرشرشح اللمعح اللمعح اللمعح اللمععبدالواحد بن عيل، : والعكربي ....23232323
 .1984الكويت، 

مرجان، عامل الكتبـ بريوت، لبنان، ، حتقيق اكظم حبر التالتالتالتمكمكمكمكZZZZالفاريس، ٔابو عيل احلسن بن ٔامحد،  ....24242424
 .م1999، 2ط
، حتقيق، """"الرشح الكبري للرافعيالرشح الكبري للرافعيالرشح الكبري للرافعيالرشح الكبري للرافعي""""املصباح املنري يف املصباح املنري يف املصباح املنري يف املصباح املنري يف غغغغريب ريب ريب ريب     ٔامحد بن محمد بن عيل املقري،: الفيويم ....25252525

     .2عبدالعظمي الشـناوي، دار املعارف، ط
 حتقيق، محمود الطنا"، مكتبة إالميان،، الفصول االفصول االفصول االفصول امخلمخلمخلمخلسونسونسونسون، زين اAين حيي: وابن معطي ....26262626
، دار الرشوق للنرش والتوزيع، ّمعان نظرية أالصل والفرع يف النحو العرنظرية أالصل والفرع يف النحو العرنظرية أالصل والفرع يف النحو العرنظرية أالصل والفرع يف النحو العريبيبيبيب، حسن مخيس، امللخ ....27272727
 م  2001، 1أالردن، ط –
، ٔاوحض املساÎ ٕاىل ٔالفية أاوحض املساÎ ٕاىل ٔالفية أاوحض املساÎ ٕاىل ٔالفية أاوحض املساÎ ٕاىل ٔالفية اببببن ماÎن ماÎن ماÎن ماÎ    :ٔابو محمد عبدهللا جامل اAين بن يوسف: ابن هشام أالنصاري ....28282828

،Îٕاىل حتقيق ٔاوحض املسا Îومعه كتاب هداية السا،Îٕاىل حتقيق ٔاوحض املسا Îومعه كتاب هداية السا،Îٕاىل حتقيق ٔاوحض املسا Îومعه كتاب هداية السا،Îٕاىل حتقيق ٔاوحض املسا Îين عب ومعه كتاب هداية الساAدامحليد، دار ٕاحياء الرتاث محمد حمي ا
 .م1966، 5لبنان، ط -العريب، بريوت

قدم Ë ووضع هوامشه وفهارسه،  رشرشرشرشح املفصل،ح املفصل،ح املفصل،ح املفصل،    موقف اAين ٔابو البقاء املوصيل،: ابن يعيش ....29292929
  .لبنان - ٕاميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت

ار، دار الكتب ، حتقيق محمود محمد نّص علل النحوعلل النحوعلل النحوعلل النحؤابو احلسن محمد بن عبدهللا، : ابن الوّراق ....30303030
 .2002، 1ط.لبنان -العلمية، بريوت

صيصيصيصيغغغغ أالمر يف إالعراب ٔاو البناء، قراءة جديدة يف البنية الرتكيبية والوظيفة  أالمر يف إالعراب ٔاو البناء، قراءة جديدة يف البنية الرتكيبية والوظيفة  أالمر يف إالعراب ٔاو البناء، قراءة جديدة يف البنية الرتكيبية والوظيفة  أالمر يف إالعراب ٔاو البناء، قراءة جديدة يف البنية الرتكيبية والوظيفة بشارات، ٔامحد محمد،  ....31313131
 1، العدد 14، جمZ احتاد اجلامعات العربية لالٓداب، جم° اAالليةاAالليةاAالليةاAاللية

    ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

، حققه وخرج ٔاحاديثه، حيىي 1/18محمد بن ٔايب بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح،: الرازي)   1(
 .م1998، 1ط ،فايز، مكتبة االٓداب، القاهرةخاA توفيق، تقدمي أالسـتاذ، عبدالوهاب 

ٔامحد بن محمد : ؛ والفيويم27،447محمد مرتىض، Ýج العروس من جواهر القاموس، : الزبيدي  (2)
الرشح الكبري للرافعي، حتقيق، عبدالعظمي الشـناوي، دار "بن عيل املقري، املصباح املنري يف غريب 

  1/14، 2املعارف، ط
، حتقيق، عبدالسالم هارون، دار 1/109بن فارس، معجم مقاييس اللغة،ٔامحد : ٔابو احلسن)  3(

    1/14ٔامحد بن محمد، املصباح املنري،: ؛ والفيويم1991اجليل، بريوت، ط
  27/447،الزبيدي، Ýج العروس من جواهر القاموس)  4(
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صل ٔاصٌل من حيث هو ٔاول جنسه، ومن حيث ٕانّه طٌني يف أ   -عليه السالم  - " آدم" فـ)  5(
يشٌء، وكونه ٔاول آدمّيي جنسه يشٌء ٔاصٌل، وكونه ) ٕانسان(= خلقه، ال من كونه آدميـًا؛ فـكونه آدميـًا 

من كونه بدًءا يف جنسه وطينًا يف   - عليه السالم  - " آدم"طينًا هو ٔاصل خلقه، فتوافر أالصل يف 
 . نسهٔاصل خلقه، ٕاذ ال آدّيم قبÈ ٔاصُل خلِقه الطني؛ مع ٔاّن الطني ٕارٌث يف ج 

عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن محمد ٔابو بكر، املقتصد يف رشح إاليضاح، حتقيق، اكظم : اجلرجاين)  6(
 1/99م 1982حبر املرجان، وزارة الثقافة وإالعالم ودار الرشـيد، امجلهورية العراقية،

  ....النجار، وغريها، حتقيق، محمد عيل 312-300ٔابو الفتح ع8ن بن حين، اخلصائص، : ابن جين)  7(
 1/109معجم مقاييس اللغة، )   8(
)9  ( ،Îٕاىل ٔاوحض املسا Îين، عدة الساAحاشـية كتاب 36 \1انظر عبدامحليد، محمد حمي ا ،

 ٔاوحض املساÎ البن ماÎ، منشورات املكتبة العرصية، صيدا، بريوت
انظر امللخ، وفق مهنج ٔاغلب النحويني قدميا وحديثا " أالصل"للوقوف عىل مسأ» حبث )   10(

أالردن،  –حسن مخيس، نظرية أالصل والفرع يف النحو العريب، دار الرشوق للنرش والتوزيع، ّمعان 
 .75م  ص2001، 1ط
 وما بعدها  83انظر حسن امللخ، نظرية أالصل يف النحو العريب، ص ) 11(
حسن محمد انظر الزخمرشي، املفصل يف صنعة إالعراب، حتقيق، محمد محمد عبداملقصود، و )  12(

عبداملقصود، تقدمي محمود فهمي جحازي، دار الكتب املرصية، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 
؛ وانظر ابن يعيش، موقف اAين ٔابو البقاء املوصيل، رشح املفصل، قدم Ë 333م، 2001، 1ط

نظر الريض، ؛ وا7/10لبنان، - ووضع هوامشه وفهارسه، ٕاميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت
 .1/21رشح الاكفية، 

الفاريس، ٔابو عيل احلسن بن ٔامحد، التمكZ، حتقيق اكظم حبر مرجان، عامل الكتبـ بريوت، )  13(
  306م، ص1999، 2لبنان، ط

أالنباري، ٔابو بكر، املذكر واملؤنث، حتقيق محمد عبداخلالق عضمية، وزارة أالوقاف، ا±لس )  14(
 . 57\1مرص، القاهرة،  أالعىل للشؤؤون إالسالمية،

انظر بشارات، ٔامحد، صيغ أالمر يف إالعراب ٔاو البناء، قراءة جديدة يف البنية الرتكيبية )  15(
 . 115، 1، العدد 14والوظيفة اAاللية، جمZ احتاد اجلامعات العربية لالٓداب، جم° 

لسالم  محمد ، حتقيق ورشح عبدا375\1انظر للمتثيل عىل ذÎ عند سيبويه، الكتاب، ) 16(
 .م1988، 3هارون، مكتبة اخلاجني wلقاهرة، ط
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، حتقيق، ٔامحد 21جالل اAين عبدالرمحن بن محمد، <قرتاح يف ٔاصول النحو، : السـيوطي)   17(
عبدالرمحن بن محمد ٔايب : ؤابو الرباكت أالنباري. 1988، 1سلمي امحليص ومحمد ٔامحد قامس، لبنان، ط

 .1971، 2 وحتقيق، سعيد أالفغاين، دار الفكر، بريوت، ط، تقدمي80سعيد، ملع أالد»، 
، حتقيق، محمد هبجة البيطار، مطبعة الرتيق، دمشق، 47ٔابو الرباكت أالنباري، ٔارسار العربية،)   18(

 .م1957
،تقدمي  121،ٔابو الرباكت أالنباري، إالغراب يف جدل إالعراب وملع أالد» يف ٔاصول النحو)    19(

 . 1971، 2فغاين، دار الفكر، بريوت، طوحتقيق، سعيد االٔ 
 .1957، 2، مطبعة اجلامعة السورية، ط68انظر، يف ٔاصول النّحو، سعيد أالفغاين،)    20(
 1/113اخلصائص،)    21(
  312 -1/300اخلصائص، انظر ٔامثZ محل أالصل عىل الفرع عند ابن جين،  )   22(

 .122-121راب، ٔابو الرباكت أالنباري، إالغراب يف جدل إالع  (23) 
، 1/65نور اAين، حاشـية الصبان عىل رشح أالمشوين عىل ٔالفية ابن ماÎ، : أالمشوين)   24(

وابن . م1900ٔابو محمود، القاهرة، ٕاحياء الكتب العلمية،: ومعه رشح شواهد العيين، بدر اAين103
. 1977إالميان، ، حتقيق، محمود الطنا"، مكتبة 167زين اAين حيي، الفصول امخلسون، : معطي

، حتقيق، حامد العبديل، دار 1/98ٔامحد بن احلسني، الغرة اùفية يف رشح اAرة أاللفية، : وابن اخلباز
، حتقيق، فائز 1/273عبدالواحد بن عيل، رشح اللمع، : والعكربي.1991، 1أالنباري، بغداد، ط

ت أالنباري، إالنصاف يف مسائل ٔابو الرباك. 1984فارس، ا±لس الوطين للثقافة والفنون، الكويت، 
، حتقيق، محمد 1/30اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني، ومعه كتاب <نتصاف من إالنصاف،

 .حميي اAين عبدامحليد
 46ٔابو الرباكت أالنباري، إالغراب يف جدل إالعراب، )   25(
  46انظر ٔابو الرباكت أالنباري، إالغراب يف جدل إالعراب، )   26(
، حتقيق، مازن 41ٔابو القامس، إاليضاح يف علل النحو،: ، الزجا@38<قرتاح، السـيوطي، )   27(

 .م1959املبارك، مطبعة املدين، مرص، 
؛ وانظر الزبيدي، 45، وإالغراب يف جدل إالعراب، 93ملع أالد»، ٔابو الرباكت <نباري، )  28(

 .وما بعدها 34م، 1997، 1دار الرشوق، طسعيد جامس، القياس يف النّحو العريب نشأته وتطوره، 
، 97حيىي، ارتقاء السـيادة يف عمل ٔاصول النّحو، : والشاوي. 46إالغراب يف جدل إالعراب،   )  29(

 .1990حتقيق عبدالرازق السعدي، دار أالنبار، بغداد، 
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 ومتام حسان. 1983، دار أالطليس، املغرب، 126ٔاصول النّحو، محمد خري حلواين، )     30(
  "أالصول" انظر كتابه. خمالف �Î، حيث يرى ٔاّن اسـتصحاب احلال من أالد» القوية

ٔابو بكر محمد بن سهل، أالصول يف النحو، حتقيق، عبداحلسني الفتيل، مؤسسة : ابن الرساج)    31(
  w ،/57ب ذكر أالصول،ذ.م1988، 2الرسا»، بريوت، ط

:" مر بغري الالم  محال لها عىل أالمر wلالم يف قوÎمع ٔان الكوفيني يقولون wٕعراب صيغ االٔ  )   32(
 .واغلب النحاة" لتفعل

 20انظر أالنباري، ٔارسار العربية،)    33(
 20أالنباري، ٔارسار العربية، )    34(
، قدم Ë ووضع هوامشه 1/49موقف اAين ٔابو البقاء املوصيل، رشح املفصل،: ابن يعيش)    35(

ٔابو محمد عبدهللا بن ٔامحد : ابن اخلشاب.  لبنان - لكتب العلمية، بريوتوفهارسه، ٕاميل يعقوب، دار ا
، 1، حتقيق، عيل حيدر، مكتبة مجمع اللغة العربية، دمشق، ط34بن ٔامحد، املرجتل يف رشح امجلل، 

 . م1972
،  حتقيق محمود محمد نّصار، دار 199ٔابو احلسن محمد بن عبدهللا، علل النحو، :  ابن الوّراق)  36(

  .2002، 1ط.لبنان -تب العلمية، بريوتالك 
عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن محمد ٔابو بكر، : ، اجلرجاين2/34ٔانظر املرجتل يف رشح امجلل،)   37(

، حتقيق، اكظم حبر املرجان، وزارة الثقافة وإالعالم ودار 126-1/125املقتصد يف رشح إاليضاح،
 .م1982الرشـيد، امجلهورية العراقية،

جامل اAين ٔابو معرو ع8ن بن معر، أالّمايل النّحوية ٔامايل القرآن : اجب النحوي املاليكابن احل)   38(
 ، .م1985، حتقيق، هادي حسن محودي، مكتبة الهنضة العربية، عامل الكتب، 4/73الكرمي،

ريض اAين محمد بن احلسن، رشح : ، و<سرتاwذي2/11الزجا@ إاليضاح يف علل النّحو،)   39(
 2/223ة الشافية،الاكفي

  .1/24الريض <سرتاwذي،  رشح الاكفية يف النحو،)      40(
  .1/24الريض <سرتاwذي، رشح الاكفية يف النحو،  )41(

    
 . 1/46ابن الرساج، أالصول يف النحو،   )42(
 .2/204سيبويه، الكتاب،    )43(
 .1/24الريض،  رشح الاكفية،   )      44(
 . 1/101ملقتصد يف رشح إاليضاح، عبدالقاهر، ا: اجلرجاين  )45(
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    .1/101اجلرجاين عبدالقاهر، املقتصد يف رشح إاليضاح،   )46(
. 31عيل بن محمد، التعريفات،: ، والرشيف اجلرجاين91الزجا@، إاليضاح يف علل النّحو، )   47(

  .م1969مكتبة لبنان، بريوت، 
عيل حيدر، . 34جتل يف رشح امجلل، املر : عبدهللا بن امحد البغدادي: ٔانظر ابن اخلشاب)    48(

  .م1972، 1مكتبة مجمع اللغة العربية، دمشق، ط
، ورشح الريض عىل 1/169، وحاشـية الصبان عىل رشح أالمشوين، 47ٔارسار العربية،  )   49(

، وٕاصالح املنطق wب الفرق بني w1/111ب املعرب واملبين: ، حاشـية الصبان/...2الاكفية، 
 احلروف امخلسة

، وٕان حص ٔان ٔاقل امجلع اثنان غري ٔان املشهور الثالثة، انظر ٔاوحض 48ٔارسار العربية،    ) 50(
  1/12املساw ،Îب رشح ال�م،

احلسني بن موىس، مثار الصناعة يف عمل : ، واAينوري اجلليس النحوي16ٔارسار العربية، )    51(
 .1994، 1، حتقيق، حنا حداد، وزراة الثقافة، ّمعان، ط35العربية، 

 16ٔارسار العربية، )    52(
،  حتقيق، عبد السالم محمد 12 \1ٔابو برش معرو بن ع8ن بن قنرب، الكتاب،: سيبويه)   53(

 م1988، 3ط  مكتبة اخلاجني wلقاهرة،هارون، 


