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 قسن اللغة الؼربيةجاهؼة دياىل ـــ كلية الرتبية األساسية ـــ 

 

 ممخص البحث بالمغة العربية

يٍسبري ىذا البحث غكرى منظكمة المنتج النحكم العربي في بعده اإلبداعي الكاسر لنسؽ         
عف محتكاه ) المخترع في  ينبئالتقميد كالجمكد كنمطٌية التأليؼ . كلعٌؿ عنكاف الكتاب المدركس 

ـى بأٌنو تعميالت مخترعة في الدرس . سرائر النحك ( اذاعة  ًس في مسعى لتحقيؽ محتكل ما كي
يكسر نسؽ التقميد كالجمكد في آخرى في التأليؼ ليمثؿ مسارنا مكازينا ، ك النحكم لـ تسبؽ مف قبؿي 

بو مشغمنا المغكم ، كالنحكم لتشذيب ما اعتراه مف خمؿ في العزك يتطمٌ  ، كتكٌجيناالبحث المعاصر
 حالة عمى التراث النحكم .، كالنقؿ ، كاإل

Abstract 

What is not an inventor of reasoning in the inventor's book in the 

publication of the mysteries of grammar of the Shantamari (476 AH)  
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 ـاملق
 
  ة :ـــــــهذ

يٍسبري ىذا البحث غكرى منظكمة المنتج النحكم العربي في بعده اإلبداعي الكاسر لنسؽ         
عف محتكاه ) المخترع في  ينبئالتقميد كالجمكد كنمطٌية التأليؼ . كلعٌؿ عنكاف الكتاب المدركس 

ـى بأٌنو تعميالت مخترعة في الدرس . سرائر النحك ( اذاعة  ًس في مسعى لتحقيؽ محتكل ما كي
يكسر نسؽ التقميد كالجمكد في في التأليؼ  آخرى ليمثؿ مسارنا مكازينا ، ك م لـ تسبؽ مف قبؿي النحك 

بو مشغمنا المغكم ، كالنحكم لتشذيب ما اعتراه مف خمؿ في العزك يتطمٌ  ، كتكٌجيناالبحث المعاصر
 ، كالنقؿ ، كاإلحالة عمى التراث النحكم .

أقالـ معاصرة يأتي بحثنا ىذا لينسؽ عمى منكاليا كقد سبقنا في التصدم ليذا المسار البحثي 
      ة تراثنا األعٌز نقيِّا خالينا مف الخمؿ ، مجافينا لمزلؿ .كيسير عمى إثرىا ؛ سبيال الى ديمكم

يتناكؿ مكجزنا عف كتاب  اكاشفن  اميادن التأليؼ كالبحث العممييف قدمنا  كسيرنا عمى منيجية        
يو بحسب زعـ مصٌنفو . يعقبو عرضه لمفيـك مصطمح المخترع ، ثـ الدراسة كطبيعة الجٌدة ف

اتبعنا المياد بمادة الكتاب الذم تضٌمف نقض ادعاءات بعض العمؿ المخترعة في الكتاب مف 
في تحقيؽ  ميتَّخذيف طريقيفً خالؿ اثبات أنيا مسبكقة في الدرس ، كليست مف مخترعات األعمـ . 

رجاع مضمكنيا إلى أقكاؿ نىحكيّْيف سابقيف لألعمـ سبيالن إلى إثبات أنَّيا ليست  ىذه التَّعميالت، كاً 
 يما طبيعة مادة ىذه العمؿ فيي :تمف ميخترعاتو كاستدراكاتو فرض

 ًإمَّا عمؿ مسبكقة بتماميا : لفظنا كميحتكل. -
مَّا ًعمؿ ميستنبطة مف مضاميف تعميالت سابقة،  - ظَّفيا كاً  كميقتبسة مف أصكؿ كمٌية في التعميؿ، كى

 األعمـ بحنكة كدراية، فبدت ككأنَّيا تكجييات ميٍستىٍدًركة، كتعميالت ميخترعة.

ؿَّ ىذه الميخترعات إنَّما كانت في العمؿ النحكية التي استدؿَّ بيا  نَّما خصصناه )بالتعميؿ(؛ ألفَّ جي كا 
ا إيَّ  بصيغة المحاكرة )السؤاؿ كالجكاب(؛  –في الغالب  –اىا األعمـ عمى تكجيو األحكاـ، عارضن

دّْدى عنكانو بدائرة )  كألفَّ مسار بحثنا قد خيصص بنقض ىذه الميخترعات كاف لزامنا منيجيِّا أف نيحى
 ما ليس ميخترعنا مف العمؿ( كليس غيرىا.

 

  العصمة مف الزلؿ ، إٌنو كلٌي ذلؾ كالقادر عميونسألو تعالى 

                                                                                                                          

 الباحػػػػػػػػػثاف                                                                             
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 ف : ـــــــكاش هادـــــــــه
 

   :الدراسػػػػػػة ؼ كتاب ػػػي كصػػػػػفأكال :  -
نَّفات األعمـ الشنتمرم النحكم األندلسي كً حٍ النَّ  رً ئً اٍ رى سى  ةً عى اٍ ذى إً في  عي ييعدُّ كتاب )الميٍختىرى      ( أحد ميصى

ليو صارت الرحمة في  فى سً العالـ " بالعربية كالمغة كمعاني األشعار، حافظنا ليا، حى  الضبط ليا، كا 
 .  (ُ)" زمانو 

براز          الذم أنتج يراعيوي مصنَّفات غنية اتَّخذت الشركحى ميداننا لعرض مادتو العممية، كا 
إمكاناتو المغكية ميبتدئنا بشرح كتاب سيبكيو، كشرح شكاىده، كشرح شعر كؿٍّ مف أبي تماـ، 

نىمىًطيَّةى  كالمتنبي كغيرىا، كلذلؾ كاف ىذا المصٌنؼ الذم تصٌدينا لدراستو سمة خاٌصة لككنو كىسىرى 
ا، كمضمكننا لممادة النحكية.  التأليؼ عند األعمـ : غايةن، كمنيجن

أف نخترع كتابنا في كشؼ  – وً لً كٍ بحمد اهلل كطى  -أمَّا الغاية ففي جديدىا يقكؿ : " نريد       
ذاعة مىطكمّْ سىرائره، كتبييف ميضارعو مف ميتباينو،  غكامض النحك، كتجمية كجكه حقائقو، كا 

يز ميمىاثمو مف ميتىضاٌده، كنضع ذلؾ الكتاب عمى غير ريتبة الكتب المكضكعة في ىذه كتمي
الصناعة؛ ألفَّ غرضو ليس مف أغراضيا، كسترل فرقنا ما بينو، كبيف غيره، فتعمـ ما عٌرضنا إليو 

 . (ِ) بو إف شاءاهلل "

كأمَّا المنيج فػ " يشتمؿ عمى ثالث مقاالت تشتمؿ كؿ مقالة منيما عمى فصكؿ، في االسـ،      
ماع الكالـ، كًقكاـ المنطؽ، عربية كعجمية "   . (ّ)كالفعؿ، كحرؼ، المعنى، الالتي ىيفَّ جي

 ثانينا : في مفيكـ مصطمح ) المخترع ( :  -

ٍرع : كىك الشٌؽ ، كاخترعو : اشػتٌقو ، كأنشػأه ، ك آبتػدأه  المخترع في المغة أصمو مف الخى
الزيػادات ، أك كىك معنى يرادؼ تمامنا مفيـك االسػتدراؾ الػذم يعنػي  . (ْ)، ك آبتدعو ، ك آرتجمو 

اإلضػػافات التػػي أٌصػػؿ ليػػا النحكيػػكف عمػػى التػػراث النحػػكم العربػػي فػػي المصػػطمحات كحػػدكدىا ، 
كاألحكاـ النحكيػة ، كالتعميػؿ ليػا ، كتػرجيح بعضػيا عمػى بعػض مػف خػالؿ إضػافة رأم ، أك زيػادة 

ا ، أك حكـ ، أك قكؿ ، أك شرط ، أك تصحيح خطأ ، أك خمؿ بتصػكيبيما المقتػرف بالزيػادة عمييمػ
إزالة لبس يؤدم إلى اكتماؿ صػكرة المسػألة أك الحكػـ باالسػتناد إلػى األدلػة العقميػة ، أك النقميػة ، 

  .  (ٓ)أك الداللية 
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فاالستدراؾ " يدكر عمى النٌص ذاتو متابعةن ، كمالحقةن ، كنقدنا ، كتصكيبنا ، كاستكماال      
  .  (ٔ)" لمسائؿ ناقصة مف أجؿ تعكيض ما فات مف النٌص األصمي

 –بحسب زعمو  –دَّةى ىذه المضاميف في أثناء عرض ماٌدة كتابو بمكاطف جً األعمـ  كقد صرَّح     
 بعبارات نجمميا عمى النحك اآلتي : 

" كىي ميبتدعة " . (ٕ)، فما أرل أفَّ أحدنا ذكر ما قمنا "  هي رٍ " فتفٌيـ ىذا كتذكٌ 
(ٖ) . 

 . (ٗ)" فما أعمـ أحدنا نٌبو عميو قبمنا " 

 . (َُ)" فتدبر ىذا؛ فإنَّو صحيح ميبتدع " 

سنة، كأكثرىا ميخترع بحمد اهلل "   . (ُُ)" فتدبر ىذه العمؿ فإنَّيا لطيفة حى

" كفيو عٌمة ثانية ميخترعة " 
(ُِ) . 

 . (ُّ)" فتأٌمؿ ىذا كقؼ عميو؛ فإنَّؾ ال تجده في غير ىذا الكتاب كالحمد هلل " 

 . (ُْ)" كال أعمـ أحدنا اعتٌؿ بو قبمنا " 

 . (ُٓ)، فما أعمـ أحدنا فٌسر ىذه األسماء قبمنا "  هي رٍ " فقؼ عمى ىذا كتدبَّ 

ا إف شاء اهلل، كىك ميخترع "   . (ُٔ)" فتدبرىذا، كقؼ عميو، تجده صحيحن

 . (ُٕ)" فقؼ عمى ىذا كتدبره، فإنَّو ميخترع " 

االحتجاج القاطع، كميخترع إف شاء اهلل " " فقؼ عمى ىذا، كتدبره، فإنَّو مف 
(ُٖ) . 

 . (ُٗ)" فقؼ عمى ىذا كتدبره؛ فإفَّ أكثره ميخترع إف شاء اهلل " 

 . (َِ)" فقؼ عمى ىذا كتدبره؛ فإنَّو محمكد ميخترع إف شاء اهلل " 

فَّ عميو، فإفَّ أكثره ميخترع إف شاء اهلل " نسقى آ" فقؼ عمى ىذا كتدبره، ك 
(ُِ) . 

 . (ِِ)" فتدبره ، فإٌنو مخترع إف شاء اهلل " 

 . (ِّ)" فقؼ عمى ىذا كتدبره، فإفَّ أكثر عممو ميخترعة " 

 . (ِْ)" فقؼ عمى ىذا كتدبره، فإنَّو ميخترع لـ ييسبؽ إليو إف شاء اهلل " 

 . (ِٓ)" فقؼ عمى ىذا كتدبر العمَّة، فإنَّيا ميخترعة، كفائدتو عظيمة إف شاء اهلل " 
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 . (ِٔ)ىذا كتدبره، فإنَّو لطيؼ حسف، كأكثره ميخترع بحمد اهلل "  " فقؼ عمى

 . (ِٕ)" فقؼ عمى ىذا، كتدبره، فإنَّو ميخترع / لطيؼ جدِّا " 

" فتدبر ىذا، فإنَّو ميخترع لـ ييسبؽ إليو " 
(ِٖ) . 

كابتداع جدَّة التكجيو بمفيـك االختراع ، كاالستدراؾ ، ك كال يىخفى تصريح ىذه العبارات        
، كأنَّيا لـ تيسبؽ مف قبؿي مع أفَّ كثيرنا منيا قد سبقتو إشارات في التراث النحكم  التأكيؿ كالتعميؿ

ا بأصؿ حكميا كما سيبيف ذلؾ  المتقدـ عمى األعمـ الشنتمرم ا بتماميا، أك تمميحن ، إٌما تصريحن
 . في متف البحث عرضنا 
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ًًل : الؼِلل املســـبىقة : لفظ 
 
 أو

ً
حتــــىي :  ـــ

 
 ا وه

ا ( في عٌد ألؼ )ُ)  ( حرؼ إعراب مع أنَّيا ال تتغػػػيَّر : قىفىا كعىصى

أك دالئؿ  ،  تحٌدث األعمـ عف ألؼ التثنية كتحديدنا خالؼ النحاة في ككنيا حركؼ إعراب        
عمى اإلعراب، كفي معرض سرد أدٌلة ككنيا حرؼ إعراب مع أفَّ الحركات ال تدخميا شبَّيىيىا بألؼ 

ـي فييا الحركات كال تدخميا.  ا ( التي ييتىكىىَّ  )قىفىا كعىصى

كاعتؿَّ بكجكب عدـ تغٌير ألؼ ىذيف المفظيف بالقكؿ : " إنَّما كجب أالَّ تتغٌير ألؼ ) قىفىا        
ا ( كما أىٍشبىيىييمىا مف األسماء المقصكرة كعى  يجرم عمييا مف النعت   ألنيا أسماء مجردة؛ صى

كالتككيد باألسماء السالمة ما ييبىيّْفي مكاضعيما مف اإلعراب مع تحصيؿ معانييا؛ كقكلؾ: ىذه قىفنا 
ا معكجة، كرأيت قفا لئيمة، كعصا معكجةن  قاـ  ، ككذلؾ الخفض، كنحف لكقمنا: لئيمة، كعىصن

ا بيف الرفع كالنصب كالخفض، ثـ اتبعناىا نالزيداف،  كرأيت الزيداف، كمررت بالزيداف، فسكي
المثنى حالة  لالسـلـ يكف  –النعت المثنى، فقمنا: قاـ الزيداف العاقالف، كمررت بالزيداف العاقالف 

لياء ليعمـ أفَّ أف تقمب ألؼ التثنية إلى ا الضركرةي  يتبيف بيا رفعو مف نصبو كخفضو، فأكجبتً 
مخفكض أك منصكب ال مرفكع . كالدليؿ عمى صحة ما جمبناه مف ىذا أفَّ قكمنا مف العرب  االسـ

ألزمكا لفظ التثنية األلؼ في جميع أحكاليا، فقالكا: قاـ الزيداف،  –كىـ بنك الحارث ابف كعب  –
 لالسـلؼ قفا كعصا، كأفَّ كرأيت الزيداف، كمررت بالزيداف، كحمميـ عمى ذلؾ أنَّيا حرؼ بمنزلة أ

عكامؿ تعمؿ فيو تدؿ عمى المعاني الداخمة عميو المكجبة لمرفع كالنصب كالخفض، فاكتفكا بذلؾ 
القاطع، كمخترع  االحتجاجااللؼ كما فعمكا في قفا كعصا ... ، فقؼ عمى ىذا، كتدبره، فإنو مف 

 . (ِٗ)اهلل "  إف شاء

أنَّو مسبكؽ في تعميمو ىذا كما اٍستىٍتبىعىوي مف مضاميف، كالحؽُّ . ىذا نصُّ كالـ األعمـ        
ٍبمىى كسىٍكرىل حرؼ إعراب. فيالَّ  ؛ ق(ِّٗكالسابؽي لو ابف جنّْي )ت إٍذ يقكؿ : " فإذا كانت ألؼ حي

بقيت في األحكاؿ الثالث ألفنا عمى صكرة كاحدة كما كانت ألؼ حبمى كسكرل حرؼ إعراب كىي 
بمى،  بمى، كمررت بحي بمى، كرأيت حي في األحكاؿ الثالث باقية عمى صكرة كاحدة في قكلؾ : ىذه حي

ف كانت في فالجكاب : أفَّ بينيما فر  قنا، كذلؾ أفَّ األسماء المقصكرة التي حركؼ إعرابيا ألفات كا 
حالة الرفع كالنصب كالجٌر عمى صكرة كاحدة، فإنَّيا قد يمحقيا مف التكابع بعدىا ما يينٌبو عمى 
مكاضعيا مف اإلعراب. كأنت لك ذىبت تصؼ االثنيف لكجب أف تككف الصفة بمفظ التثنية، أال 

ثنية باأللؼ عمى كؿ حاؿ لكجب أف تقكؿ في الصفة ) رأيت الرجالف الظريفاف، تراؾ لك تركت الت
، فتككف لفظ الصفة كمفظ المكصكؼ باأللؼ عمى كؿ حاؿ فالتجد ( كمررت بالرجالف الظريفاف

ىناؾ مف البياف ما تجده إذا قمت : رأيت عصا معكجة أك طكيمة، كنحك ذلؾ مما يبيف فيو 
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قمبكا لفظ الجٌر كالنصب إلى الياء ليككف ذلؾ أدؿُّ عمى  كا إلى أفٌ اإلعراب. فما كاف كذلؾ عدل
كييجرم الباب عمى  ، يخاؼ المبس ف االسـ كاستحقاقو اإلعراب عمى أف مف العرب مف التمكٌ 

الزيداف، كمررت  تقياسو، فيدع األلؼ ثابتة في األحكاؿ الثالث، فيقكؿ : قاـ الزيداف، كضرب
 . (َّ)بف كعب كبطف مف ربيعة " بالزيداف، كىـ بنك الحارث 

ىذا نص كالـ ابف جنّْي يىظير فيو التقارب الكبير في المفظ كالمضمكف بينو كبيف كالـ          
 األعمـ مف حيث التأسيس لمعٌمة كالتمثيؿ ليا، كاإلشارة إلى لغة بني الحارث.

مضمكف ىذه العٌمة ميجيبنا ق( قد صرَّح بُّٖىينا أفَّ ابف الكرَّاؽ )ت كمٌما يجدر ذكره         
، قاؿ : " فإف قاؿ قائؿ : فيؿ لزمت التثنية كالجمع لقبنا كاحدنا، كلـ  السؤاؿ الميثار نىٍفًسو فع

تتغٌير ىذا التغيير، كما أفَّ المقصكر لمَّا قيدّْر في آخره لـز كجينا كاحدنا فمـ يتغيَّر؟ فالجكاب في 
ف استكيا فيما ذكره  ذلؾ: أفَّ التغيير إنَّما لـز في التثنية كالجمع، كلـ يمـز في المقصكر، كا 

السائؿ؛ ألفَّ المقصكر ييستدؿُّ عمى إعرابو بنظيره مف الصحيح، كبنعتو، فصار ما في النعت 
ا  كالنظير مف عالمة اإلعراب ييغني عف تغيير آًخرى المقصكر، أال ترل أنَّؾ إذا قمت : )ىذه عىصى

ةه( بىافى الرفع في )م جَّ عكجة(، ككذلؾ لك كضعت في مكانيا اسمنا غير ميعتؿ، لىبىافى اإلعراب ميٍعكى
. كأٌما التثنية كالجمع فال نعت ليما إالَّ بتثنية أك جمع، كال نظير ليما إالَّ  مىؿه فيو، نحك : ىذا جى
ا في عدـ الٌنظير"  ًعؿى بغيرىا عكضن كذلؾ، فمك لزمت كجينا كاحدنا، لـ يكف عمى إعرابيا دليؿ، فىجي

ا ، كقىفىا ) كمف ىنا فميست عٌمة ثبات ألؼ  . (ُّ) كعدـ تغٌيرىما مع ككنيا حرؼ إعراب ( عىصى
بميخترعة عمى ما زعـ األعمـ، فقد سبقو في ذكرىا كؿ مف ابف جنّْي بشكؿ يكاد يطابؽ نٌصو، كابف 

 .عمى كفؽ ما مٌر آنفنا  الكرٌاؽ

 ( :  ( عٌمة زيادة الميـ في لفظ الجاللة ) اهللِ)

ذكر األعمـ أفَّ األسماء المعارؼ بالعىممية أك اإلضافة إذا كنت مقبالن عمييا بالنداء لؾ أف       
تىحذؼ حرؼ النداء منيا إالَّ اسـ اهلل تبارؾ كتعالى، فإف حيذؼ حرؼ النداء ال يجكز معو، ال تقكؿ 

َـّ اٍغًفٍر لً   . (ِّ)ي . : اهلل اغفر لي ، إالَّ أف تيعٌكض الميـ، فتقكؿ : الَّمىيي

ا سؤاالن كجكابو عمى صيغة المحاكرة نٌصوي          : " فإف  ثـ أعقب ذلؾ بالتعميؿ لممسألة ميفترضن
قاؿ قائؿ : فياٌل زيدت في أكلو عمى حٌد زيادة حرؼ النداء كحرؼ التعريؼ ؟  قيؿ لو : لك أردنا 
أف نجعؿ الزيادة التي لمعكض في أٌكلو لكاف لزكمنا بحرؼ النداء الذم ىك األصؿ أكلى بيا؛ كلكف 

ب أف يحذؼ منو حرؼ لٌما كاف دخكؿ حرؼ النداء عمى اسـ اهلل عزَّ كجؿَّ شاذِّا ال نظير لو كج
النداء ألنو قريب ممف يدعكه؛ كيعكض مف الحرؼ المحذكؼ ًلمىا بىيَّنا، كلـ يككنكا ليضعكا العكض 
في مكضع المعكض منو لشذكذه، ككضعكه آخر االسـ ألف اآلخر ضد االكؿ، ففركا مف األكؿ 
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ـي ل ٍرقي ـي لألىٍستو، الشاذ إلى ضدّْه الذم ىك اآلخر، مع أف الميـ قد تيزاد في نحك زي ألزرؽ، كسيٍتيي
كشددت ليككف العكض عمى عدد المعكض منو؛ ألف ) يا( حرفاف، كالحرؼ المشدد في تعدده 

ه فإف أكثره ميخترع إف شاء اهلل " رٍ حرفاف، فقؼ عمى ىذا كتدبَّ 
(ّّ) . 

يا سىبؽ األعمـ إلييا النحاة   كعمى النحك اآلتي :  قبموكمضاميف ىذا التعميؿ بنصّْ

) أ ( فتعميمو بكجكب حذؼ حرؼ النداء مع اسـ اهلل تبارؾ كتعالى؛ ألنَّو قريب ًممَّف يدعكه قد     
كقفنا عميو بتمامو عند ابف الكرٌاؽ؛ إٍذ قاؿ : " كقد كىثيرى حذؼ حرؼ النداء في القرآف   كقكلو 

بَّنىا الى ِٗتعالى : " ييكسيؼي أىٍعًرٍض عىٍف ىىذىا " ، ]يكسؼ :  تيًزٍغ قيميكبىنىا " ، ]آؿ عمراف : [، ك " رى
ًذؼى  [، كيجكز أف يككف الحذؼ كثيرنا في القرآفٖ ؛ ألفَّ اهلل  تعالى قريب ًممَّف يدعكه، فميذا حي

 . (ّْ)حرؼ النداء " 

) ب ( أٌما قكلو : " كلـ يككنكا ليضعكا العكض في مكضع المعٌكض منو لشذكذه، ككضعكه    
كا مف األٌكؿ الشاذ إلى ًضدًّْه الذم ىك اآلخر " ؛ ألفَّ اآلخر ضٌد ااالسـآخر    . (ّٓ)الٌكؿ ففرُّ

ق( إٍذ قاؿ : " كالفرؽ بيف العكض كالبدؿ أفَّ ِْْفقد كرد مضمكنو عند الثمانيني )ت        
نما يتأخر  البدؿ يجتمع مع الميٍبدىؿ كيحؿُّ محٌمو، كالعكض ال يجتمع مع الميعىكَّض كال يحٌؿ محٌمو، كا 

عف مكاف الميعىكَّض كيتقدـ عميو " 
(ّٔ) . 

راه ، كال يجكز الجمع بينيما، فمك قمت : يا لزيداه ، لـ يجٍز؛ ككذلؾ قكلؾ : يازيداه كيا عم       
َـّ فتجمع بيف الميـ الميٍثقىمىة في  الفَّ العكض كالميعٌكض ال يجتمعاف . . . ككذلؾ ال تقكؿ يا الميي
ا مف حرؼ النداء  آخره كحرؼ النداء في أٌكلو. قاؿ سيبكيو : زيدت الميـ في آخره ميٍثقىمىة عكضن

 . (ّٕ) يجكز الجمع بينيما " . في أكلو، فال

ـي لألىٍستو، كشددت ليككف العكض  ـي لألزرؽ، كسيٍتيي ٍرقي أٌما قكلو : " مع أفَّ الميـ قد تزاد في نحك زي
عمى عدد المعكض منو؛ ألف ) يا( حرفاف، كالحرؼ المشدد في تعدده حرفاف، فقؼ عمى ىذا 

 . (ّٖ)كتدبره فإف أكثره مخترع إف شاء اهلل " 

( فإف الميـ زيدت  يـٌ ق(، قاؿ : " كأما قكليـ: ) المٌ ّٖٔ)ت فقد ذكره بتمامو السيرافيُّ       
عكضا مف ) يا ( كشٌددكا الميـ، ألف يككف عمى عدة ) يا (، ألف ) يا ( حرفاف، كخصكا الميـ؛ 

. كال يقع ىذا الحرؼ إال  ألنيا تقع زائدة في أكاخر األسماء نحك:  زرقـ ،  ك ستيـ ،  ك  دلقـ
 . (ّٗ)في النداء " 

 



9 
 

 ( عٌمة دخكؿ )ألؼ الكصؿ( عمى الفعؿ كاإلسـ : ّ)

ى بالفعؿ مف االسـ ؛ ألفَّ الفعؿ يتصرؼ عمى األزمنة، لى كٍ ذكر األعمـ أفَّ " ألؼ الكصؿ أى           
ك  تىٍذىب ك يىٍخرجي  كييسٌكف أٌكلو كثيرنا بعد حرؼ المضارعة في نحك يىٍضرب ك تىٍضرب ك يىٍذىب ك

كما أشبو ذلؾ، فمما كاف  ك اٍستخرجى  ف في الثالثية المزيدة في مثؿ اٍنطمؽ ك اٍكتسبى سكَّ ، كيي يىٍقعدي 
 . (َْ)الفعؿ كما كصفنا كاف مستحقنا أللؼ الكصؿ دكف غيره ليكصؿ بيا إلى النطؽ "

ألؼ الكصؿ( بالدخكؿ فيك ىينا يجعؿ مف تصٌرؼ الفعؿ، كسككف أٌكلو عٌمة الختصاص )         
، قاؿ : " كلك ال مضارعة اٍبف ك اٍسـ ك اٍست  و الفعؿى ىك مضارعتي  االسـعميو. كعٌمة دخكلو عمى 

كما أشبييا لمفعؿ لما دخمتيا ألؼ الكصؿ كمضارعتيا لو أفَّ أكاخرىا حذفت استخفافنا العتالليا، 
حذؼ آخر الفعؿ المعتؿ في كغيرت عف منياج نظائرىا، فضارعت الفعؿ في حذؼ أكاخرىا كما ي

، فىسيكّْنىٍت أكائميا إتباعنا ألكاخرىا في التغيير؛ حتى تككف كالفعؿ في سككف أكليا كما كانت  الجـز
بمنزلتو في حذؼ آخرىا، فأدخمت ألؼ الكصؿ عمييا كما أدخمت عمى األفعاؿ، كأنيـ قصدكا 

ييا، فتككف كالعكض مف بتسكيف أكائميا إلى أف يجدكا السبيؿ إلى ادخاؿ ألؼ الكصؿ عم
ة ىذا أنيـ إذا صغركا ىذه األسماء رٌدكا أكاخرىا في التصغير؛ المحذكؼ منيا. كالدليؿ عمى صحٌ 

 ليا، فقالكا سيمىٌي ك بينىٌي ك سيتىييةككا أكٌ إٍذ كاف التصغير يرد الشيء إلى أصمو، فمما ردكا آخرىا حرٌ 
 . (ُْ)، فقؼ عمى ىذا كتدبره، فإنو مخترع " 

كقد كقفنا لدل ابف الكرٌاؽ عمى ىذا التكجيو الذم أكرده األعمـ في كتابو )الميخترع(           
بتمامو، قاؿ : " إعمـ أفَّ ألفات الكصؿ إنَّما كجب أف يككف دخكليا في األصؿ عمى األفعاؿ دكف 

ككاف حٌؽ ألفيا  األسماء؛ ألفَّ األفعاؿ تتصٌرؼ كتقع فييا الزيادة، كاألسماء تبنى عمى بناء كاحد،
أف يككف كبعض حركؼ اإلسـ في الثبات، فمذلؾ كاف حٌؽ ألؼ الكصؿ أف ال تدخؿ عمى األسماء، 
نَّما دخمت عمى األسماء؛ ألنَّيا ميشٌبية بالفعؿ؛ إٍذ كانت ميتضٌمنة لإلضافة كتضٌمف الفعؿ  كا 

في اآلخر، نحك: اٍغزي ، لمفاعؿ، كمع ذلؾ فقد حيذؼ أكاخرىا، كما تيحذؼ أكاخر األفعاؿ الميعتٌمة 
ا مف الحذؼ الذم كقع فييا  ضن اٍرـً ، فسٌكنكا أكائؿ ىذه األسماء كأدخمكا ألؼ الكصؿ عمييا ًعكى

"(ِْ) .  

كغ فعؿ           ا أفَّ األفعاؿ المضارعة تقديرىا أف يقع معيا )ألؼ الكصؿ( عند صى كذكر أيضن
كف الحرؼ في حاؿ إثارة المتكمـ لو ساكننا، أف يك كمحاؿه ،  األمر منيا، كأف الحرؼ الثاني ساكفه 

  . (ّْ)فكجب إدخاؿ ألؼ الكصؿ عميو؛ لييمٌكف االبتداء بو
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 ( عٌمة عمؿ األفعاؿ الناقصة : ْ)

ذكر األعمـ أفَّ ىذه األفعاؿ كاف حٌقيا أالَّ تعمؿ شيئنا رفعنا كال نصبنا؛ ألنَّيا ليست بداٌلة           
عمى حركة أحدثيا الفاعؿ في نفسو، كال حركة أحدثيا في غيره " كلكف لٌما كانت ىذه األفعاؿ 

كما كاف ذلؾ في المجازية تتعمؽ بمعنى الزماف كتتصرؼ عميو، كتدؿ عمى أسماء ميحدَّث عنيا 
ممت في رفع ما بعدىا كنصبو كتسميتو فاعالن اك مفعكالن محمؿ األفعاؿ  –االفعاؿ الحقيقية  حي

الحقيقية، ككاف منيا ما يتعدل إلى اسـ كاحد، نحك كاف كأمسى، ككاف منيا ما يتعدل إلى 
فإنو مخترع اسميف، نحك عمـ كظف، كما كاف ذلؾ في األفعاؿ الحقيقية، فقؼ عمى ىذا، كتدبره، 

  . (ْْ)لـ يسبؽ إليو إف شاء اهلل " 

 فعٌمة الرفع كالنصب بعد ىذه االفعاؿ أنَّيا أشبيت األفعاؿ مف حيث :

 تصٌرفيا ميتعٌمقة بالزماف . -
 كداللتيا عمى أسماء ميحٌدث عنيا، أم: إخبارىا عف أسماء معينة . -

ممت مىٍحمؿ االفعاؿ الحقيقية في المزـك )مج          يؤىا تاٌمة(، كالتعدم كقع ما بعدىا كلذلؾ حي
ى مف نىصّْ المدكنة النحكية االكلى )كتاب سيبكيو(؛ إٍذ كنصبو. كمضمكف ىذا التأسيس ميستكحن 

، كما كاف نحكىفَّ مف الفعؿ مما ال ييستغني  جاء فيو " قكلؾ : كاف كيككف، كصار، كماداـ، كليسى
أف تيخبر عف األخٌكة، كادخمت كافى لتجعؿ ذلؾ  عف الخبر. تقكؿ : كاف عبداهلل أخاؾ، فإنَّما أردت

  . (ْٓ)فيما مضى "

أيٍنظر إلى عبارتي )أردت أف تيخبر عف األخٌكة( ك)لتجعؿ ذلؾ فيما مضى( كيؼ حددت           
عمؿ ىذه األفعاؿ ب)اإلخبار( )الداللة عمى األسماء محٌدث عنيا( بحسب عبارة األعمـ، ك)التعمؽ 

 بالزماف(.  

كيستطرد سيبكيو ميشٌبينا ىذه األفعاؿ باألفعاؿ الحقيقية مف حيث التعدم كالمزـك           
ف شئت قمت: كاف أخاؾ  كالتصٌرؼ، قاؿ : " كذكرت األكؿ كما ذكرت المفعكؿ األكؿ في ظننت، كا 
(؛ ألنَّو فعؿ مثمو، كحاؿ التقديـ كالتأخير فيو  رىبى عبداهلل ، فقدمت كأٌخرت كما فعمت ذلؾ في )ضى

(، إالَّ أفَّ اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ فيو لشيء كاحد. كتقكؿ : كينَّاىـ، كما تقكؿ : كحا رىبى لو في )ضى
ربناىـ، كتقكؿ : إذا لـ نىكينٍ  يـ فمف يضربييـ. قاؿ أبك يـ فمف ذا يىكينييـ، كما تقكؿ : إذا لـ نىضربٍ ضى

 األسكد الدؤلي :

ٍكىىٍا غىذىٍتوي  أيمُّوي ًبًمبىٍانىيىاٍ يىا أىٍك تىكينٍ فىإٍف الى يىكينٍ   وي فىإنَّوي   * * *   أىخي

ٍكبي " ٍاًربه كمىٍضري   . (ْٔ)فيك كائف، كيككف، كما تقكؿ : ضى
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ف لـ يصٌرح بمفظ التصٌرؼ كيقكؿ  تتصرؼ فيذه األفعاؿ تتصرؼ كما          األفعاؿ الحقيقية كا 
الفاعؿ فيو، تقكؿ : قد كاف عبداهلل ، أم قد آخر يقتصر عمى  تمنا : " كقد يككف لكاف مكضعه مخت

مؽ عبداهلل ، كقد كاف األمر ، أم: كقع األمري  ، كما تقكؿ : رأيت  ، أم: ثبت ، كقد داـ فالفه  خي
زيدنا، تريد رؤية العيف، ككما تقكؿ : أنا كجدتيو، تريد كجداف الٌضالة، ككما يككف أصبح كأمسى 

 . (ْٕ): استيقظكا كنامكا "مٌرة بمنزلة كاف، كمٌرة بمنزلة قكلؾ 

قاؿ :  ؛ إذ كالمبٌرد يكٌرر مضمكف كالـ سيبكيو بشكؿ أكضح عند حديثو عف ىذه األفعاؿ        
ٌرفف تصٌرؼ  نَّما صي نَّما كاف تيخبر أفَّ ذلؾ كقع فيما مضى كليس بفعؿ كصؿ منؾ إلى غيرؾ، كا  " كا 

، كأنَّؾ تقكؿ فييفَّ : يفعؿ ، كسيفعؿ  ، كىك فاعؿ ، كيأتي فييفَّ جميع أمثمة األفعاؿ لقكتيفَّ
الفعؿ؛ فإذا قمت : كاف زيده أخاؾ، فخبرت عف )زيد( قمت : الكائف أخاؾ زيد، كما كنت تقكؿ في 

" ) رىبى  ييصٌرح ىنا بالداللة عمى الزماف، كالتصٌرؼ، كاإلخبار . . فيك  (ْٖ))ضى

ا داللة تعٌمؽ ىذه األفعاؿ بالزماف كتصٌرفيا عميو  ، بقكلو: " كأما امتناعيا مف كيكضح أيضن
، ككاف ذلؾ عمى ما مضى، فإذا قمت: يضرب كيككف، دىلىٍمتى عمى  رىبى التصٌرؼ فإنَّؾ إذا قمت : ضى

. كمف ىنا فميس ىذا التعميؿ مخترعنا كما زعـ األعمـ فقد سبقو اليو  (ْٗ)ما ىك فيو كما لـ يقع "
 فأٌنى لو االختراع !  سيبكيو ، كمف بعده المبرد .
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ذكر األعمـ " أفَّ )الذم( لٌما لزمتو األلؼ كالالـ كلـ تفارقاه، كما قد تفارؽ اإلضافة ) أمُّ (      
 . (َٓ)خرج عف حكـ األسماء المتمكنة "  –كقكلؾ : أمّّ في الدار زيد 

ـٌ إاٌل بصمتو بيني، فاعمـ ذلؾ،  كزاد : "  فمٌما اجتمع فيو لزـك االلؼ كالالـ لو كانَّو بعض اسـ ال يت
 . (ُٓ)كال اعمـ احدنا اعتٌؿ بو قبمنا " 

كبناء )الذم( لمالزمتو األلؼ كالالـ كعدـ افتراقو منيما، تكجيو قد سبؽ األعمـ إليو ابف         
يجكز أف تينٌكر المعرفة منيا، كال تيعٌرؼ  " كاألسماء المبنية . . . ال ق(، إٍذ قاؿ :ُّٔالسراج )ت

النكرة . . . فال يجكز أف يخرج منيا األلؼ كالالـ، نحك : الذم كاآلف، كأٌما النكرة التي ال يجكز 
أف تيعٌرؼ ، نحك قكلؾ : كيؼ ك كـ ، فجميعي ما امتنع أف ييعٌرؼ باأللؼ كالالـ، كامتنع مف نزع 

   . (ِٓ)كالالـ منو لتنكيره فيك مبني" األلؼ

فعٌمة البناء امتناع نزع األلؼ كالالـ مف ) الذم (، كابف السرٌاج قد سبؽ األعمـ في         
ا أفَّ  ُـّ إالَّ  االسـاإلشارة إلييا، كنكدُّ اإلشارة ىينا إلى أفَّ ابف السرٌاج قد ذكر أيضن المكصكؿ ال يت

ف لـ يجعٍؿ ىذه ، (ّٓ) بصمتو  العبارة عٌمة لمبناء، كما فعؿ األعمـ في الشٌؽ الثاني مف تعميمو.  كا 

 ( عٌمة دخكؿ التنكيف األسماء :ِ)

عؿ فرقنا بيف ما كاف مف  االسـعمى  ( التنكيف : قاؿ األعمـ : " كعمة دخكلو ) أم          أنو جي
ضارع الفعؿ فثقؿ، كما كاف اإلعراب  األسماء عمى أصمو غير ميخرج إلى مضارعة الفعؿ، كبيف ما

الذم لـ يضارع الفعؿ أكلى بيذه  االسـفرقنا بيف المتمكف كغيره مما ضارع حرؼ المعنى، ككاف 
الذم ىك المتمكف  االسـالمضارع لمفعؿ؛ كما كاف  االسـالزيادة التي ىي التنكيف لخفتو كثقؿ 

أصمو غير ميخرج إلى مضارعة الحرؼ أكلى بالحركة مف الذم لـ يتمكف؛ حيث كاف المتمكف عمى 
أكؿ الكالـ، فمما كاف الحرؼ مستكجبنا لمسككف  االسـ بككنو آخر الكالـ ك االسـالذم ىك ضد 

ه، غير المتمكف يضارع الحرؼ كاف ضدٌ  االسـضارعو مف األسماء مستكجبنا لو، كلما كاف  كاف ما
 .(ْٓ)ا كتدبره، فإنو مخترع " ؾ بحركات اإلعراب ألف الحركة ضد السككف، فقؼ عمى ىذفحرٌ 

فاألعمـ ىنا يجعؿ أصؿ عٌمة دخكؿ التنكيف األسماء ىك عٌمة )فرؽ( بيف األسماء غير        
كبيف األسماء التي ضارعت الفعؿ؛ لخفة األسماء التي لـ تيضارع الفعؿ، كثقؿ ، المضارعة لمفعؿ 

 المضارعة لو.
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ى مف نص كالـ سيبكيو كما فيمو النحاة الخالفكف لو ًممَّف كمضمكف ىذا الكالـ مستكحن        
اعتنى بكتابو، ككالمو، يقكؿ سيبكيو : " كاعمـ أفَّ ما ضارع الفعؿ المضارع مف األسماء في 
الكالـ، ككافقو في البناء، أيجرم لفظو مجرل ما يستثقمكف، كمنعكه ما يككف لما يستخفكف، كذلؾ 

   . (ٓٓ)صفر " نحك : أبيض، كأسكد، كأحمر، كأ

: " أم منعكا التنكيف كالجٌر الذم يككف لإلسـ  قائالكفٌسر السيرافي معنى المنع في النٌص       
 . (ٔٓ)المستخؼ " 

ا : " أنَّو دخؿ الكالـ عالمة لألخؼ عمييـ، كاألمكف عندىـ "   . (ٕٓ)كقاؿ سيبكيو أيضن

اجي)ت        ق(، معنى قكلي سيبكيو كأعاد كؿ عمؿ دخكؿ التنكيف  ّّٗأك  ّّٕكفٌسر الزَّجَّ
اعمـ أفَّ التنكيفى يدخؿي في الكالـ لثالثة معافو . عمى األسماء التي ذكرىا النحاة إلييما، قاؿ : " 

احدىما : لمفرؽ بيف المتمكف الخفيؼ في األسماء ، كبيف الثقيؿ الذم ليس بمتمكف . كذلؾ قاؿ 
يف بمكف عندىـ ، كتركو عالمة لما يستثقمكف . فجعمو سيبكيو فارقان سيبكيو : كالتنكيفي عالمة لأل

المتصرؼ مف األسماء كغير المتصرؼ ، كجعمو الزمان لممتصرؼ لخفتو . كقاؿ الفراء : التنكيف 
عؿ الزمان لألفعاؿ ؟ فقاؿ : األفعاؿ ثقيمة ، كاألسماء  فارؽه يف األسماء كاألفعاؿ . فقيؿ لو : فياٌل جي

ؿي الزمان لألخؼ . كىذا القكؿ مأخكذ مف األكؿ ؛ ألف ما ال ينصرؼ مضارع لمفعؿ ، عً جي خفيفة ، ف
 . (ٗٓ)كقد صٌرح بذلؾ نحاة آخركف . (ٖٓ)"كقد رجع ذلؾ الى معنى كاحد

 

 (  عٌمة تسمية التنكيف :ّ)

لمعنى الصرؼ  دى يٍ ذكر األعمـ أفَّ عٌمة تسمية النكف تنكيننا " أنَّيـ أرادكا الفرؽ بيف ما زً          
كما أشبييا، كنكف عىٍف ك ( رىٍعشىٍف  ) كالتمكف كبيف ما كانت نكنو أصمية كزائدة لإللحاؽ، كنكف

لىديٍف كنحكىما، كما فرَّقت العرب بينيا كبيف ىذه النكنات فأثبتكىا في الكصؿ كحذفكىا في الكقؼ، 
بينيا كبيف غيرىا في تسميتيا تنكيننا  كاقي فقالكا جاءني زيده يافتى، كجاءني زيٍد إذا كقفكا، ككما فرَّ 

ٍنتي  – باسـ المصدر  يتٍ مٌ فسي  –تنكيننا: إذا ألحقتو ىذه النكف بالصرؼ  االسـكالتنكيف مصدر نىكَّ
 . (َٔ)اهلل "  المشتؽ مف لفظيا، فقؼ عمى ىذا ، كتدبره، فإنو مخترع إف شاء

كردت عند سيبكيو، في قكلو : " أما  كالحؽ أفَّ أكؿ إشارة إلى التفريؽ بيف النكف كالتنكيف      
التنكيف بمنزلة كؿ اسـ منٌكف فإنَّو يمحقو في حاؿ النصب في الكقؼ األلؼ، كراىية اف يككف 

عالمة لممنصرؼ، فأرادكا أف يفٌرقكا بيف  ، أك زيادة فيو لـ تجيءٍ  منو حرؼالنكف الالزمة لم
 . (ُٔ)التنكيف كالنكف "
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فىثىمَّةى فرؽ بيف التنكيف ككؿ مف النكف الالزمة )األصمية( كالنكف الزائدة، كىك ما استثمره       
النحاة الخالفكف في التعميؿ إلطالؽ مصطمح )التنكيف(، يقكؿ ابف السرٌاج : " كالتنكيف نكف 

يا النحكيكف بيذا المقب كسٌمكىا تنكيننا ليفٌرقكا بيني نَّما خصَّ ا كبيف النكف صحيحة ساكنة، كا 
 . (ِٔ)الزائدة المتحركة التي تككف في التثنية كالجمع "

كبذا فإفَّ تعميؿ األعمـ لسبب إطالؽ ميسٌمى التنكيف ميٍستىٍنبىطه مف عمـك كالـ سيبكيو،       
، كمف ىينا فال ييعىدُّ تعميمو ميخترعنا كما ذكر. عمى نحك ماكخصكص عبارة ابف السرٌاج   مىرَّ

 

 ( عٌمة استعماؿ األفعاؿ الناقصة :ْ) 

قاؿ األعمـ : " اإلتياف بيا فائدة عظيمة، كذلؾ أفَّ قكلؾ زيده عالـه، حديث اليدرم زماف           
كجكبو، كال يعمـ أىك عالـ فيما أخبرؾ بو دكف مشاىدة منؾ لو، فيدخمؾ في ذلؾ الخبر شؾ، أـ 

فيو شؾ، فإذا قمت كاف زيده عالمنا، أعممت شاىدت ذلؾ العمـ منو حتى ثبت عندؾ، كلـ يدخمؾ 
السامع أنو كاف عالمنا فيما مضى ال في كقت إخبارؾ عنو، كقد يجكز أف يككف عالمنا في ذلؾ 

اآلف عالـ، كعمى ىذا التأكيؿ يككف  وى الكقت ، كأفدت المخاطب أنو كاف فيما مضى عالمنا، ال أنٌ 
، كما كاف مف نكعو في القرآف. ككذلؾ ( ّْحزاب: األ( )ا رحيمن  بالمؤمنيفى  ككافى ) : قكلو تعالى

إذا قمت عممتي زيدنا عالمنا أفدت السامع أفَّ ىذا الخبر عف زيد ثابت في عممؾ لما شيدت منو؛ 
أك تيقف عندؾ مف جية النقؿ الصحيح الذم ال يداخمؾ معو شؾ، كما أنؾ إذا قمت ظننت زيدنا 

عمى  لخبر عف زيد إنما ىك فيما تظنو ال فيما تعممو، فقؼٍ عالمنا، أردت أف تيعمـ السامع أفَّ ىذا ا
  . (ّٔ)اهلل " ىذا، كتدبر العمة، فإنيا مخترعة، كفائدتو عظيمة إف شاء

: " كأدخمت )كاف( لتجعؿ ذلؾ  قائال عمى المضي أمر صٌرح بو سيبكيو( كاف ) كداللة           
الماضي؛ ألنَّؾ لك قمت : زيده قائـه ، كلـ تقٍؿ " كقد دٌلت )كاف( عمى الزماف .  (ْٔ)فيما مضى "

)كاف( لكجب أف يككف ذلؾ في الحاؿ . . . كمثؿ ذلؾ قكلنا : ) زيد ظننت منطمؽ (، كألغينا 
ظننت كلـ نيعمميا كمع ذلؾ فقد أخرجت الكالـ مف اليقيف إلى الظف، ألنَّؾ قمت : ) زيد منطمؽ في 

ف لـ تعمؿ كاف في المفظ ، فقد أكجبت أفَّ ىذا  ظني (، ككذلؾ قكلؾ : ) زيد منطمؽ كاف ( كا 
   . (ٓٔ)المعنى في زماف ماض "

يعني قطيعتيا، فقد تدؿ عمى المضي  ككجكب الداللة عمى المعنى عند دخكؿ )كاف( ال          
غير المنقطع المستمر، يقكؿ السيرافي : " كاف زيد عالمنا ، ككاف األصؿ ) زيد عالـ (، فدخمت 

، . . . كقد يككف ما جعمٍتو )كاف( في الزماف الماضي )كاف( لتك  جب أفَّ ذلؾ في زماف ماضو
() عميمنا حكيمنا  اهللي  ككافى  )مينقطعنا، كغير مينقطع، فأما ما لـ ينقطع فقكلو تبارؾ كتعالى : 



15 
 

ؿَّ "( َُْالنساء :  عميـ فيما مضى كاآلف  فيك.  (ٔٔ). كىك في كؿ حاؿ مكصكؼ بذلؾ عىزَّ كجى
 كفي كٌؿ كقت كحاؿ، كداللة )كاف( تعٌدت المضي إلى الحاؿ. 

: " فإذا قاؿ )أم المتكمـ(: )كاف زيد عالمنا( فقد  قائال كيزيد السيرافي في تكضيح األمر         
كاف المخاطب عالمنا بزيدو مف قبؿ، كقد عرؼ عممو اآلف؛ إلخبار المتكمـ إيَّاه "
(ٕٔ) .  

أما داللة )عمـ ، كظف( عمى اليقيف كالظف التي أٍكرىدىا األعمـ لتبياف طبيعة عمؿ ىذه      
األفعاؿ، فضالن عف إشارة السيرافي إلى ىذا المعنى في نٌصو األكؿ الذم نقمناه، فإفَّ سيبكيو قد 

كؿ سبؽ إلى سرد ىذه الداللة  في معرض بياف فائدة ذكر المفعكؿ الثاني كعدـ االقتصار عمى األ 
،  قاؿ : " ىذا باب الفاعؿ الذم يتعٌداه إلى مفعكليف كليس لؾ أف تقتصر عمى أحد المفعكليف 
ٍبدياهلًل زيدنا  اؿ عى ك خالدنا أباؾ ، كخى ٍبدياهلًل زيدنا بكرنا ، كظىفَّ عىٍمره ًسبى عى دكف اآلخر، كذلؾ قكلؾ : حى

ٍبدياهلًل زيدنا صاحبنا ، ككجدى عى  نَّما منعؾ أف أخاؾ . كمثؿ ذلؾ : رىأىل عى ٍبدياهلًل زيدنا ذىا الًحفىاًظ ، كا 
تقتصر عمى أحد المفعكليف ىينا أنَّؾ إنَّما أردت أف تيبٌيف ما استقٌر عندؾ مف حاؿ المفعكؿ 
ـى الذم تضيؼ إليو ما استقٌر عندؾ مف ىك، فإنَّما ذكرت :  األكؿ، يقيننا أك شىكِّا، كذكرت األكؿ لتيٍعًم

ؿى خبر المفعكؿ االكؿ يقيننا، أك شىكِّا، كلـ تيًرٍد أف تجعؿ االكؿ فيو الشؾَّ أك )ظننت( كنحكه ًلتىٍجعى 
َـّ عميو في اليقيف "   . (ٖٔ)تيًت

أىٍم أفَّ بياف الشَّؾَّ مف اليقيف في خبر ىذه األفعاؿ، كىك كالـ يكافؽ مضمكف كالـ األعمـ         
 ا كاهلل أعمـ.في عمؿ ىذه األفعاؿ. كمف ىينا فميس ما جاء بو ميخترعن 

 ( عٌمة نصب الفعؿ المضارع كجزمو : ٓ)

قاؿ األعمـ : " كأما الجية التي كجب بيا النصب كالجـز فيي دخكؿ العكامؿ عميو            
 ، لمعنى يحدث فيو مع تخميص االستقباؿ أك نقؿ مف استقباؿ إلى مضي؛ كقكلؾ: أريد أف تقـك

أف كلف كحتى لالستقباؿ دكف الحاؿ، ككقكلؾ: لـ يقـ  كلف تقـك حتى أقـك معؾ، فقد خمص مابعد
زيد أمس ، كلمَّا يقـ اكؿ مف أمس، فقد خمص ما بعد لـ كلما لمعنى المضي دكف االستقباؿ، 
كلكقكع الفعؿ المستقبؿ مع حركؼ النصب مكقع النصب كككنو بمعناه كجب لو النصب؛ ألفَّ 

الكلى التي ىي أقكل أحكالو، فكجب أف يخص كقكعو مع غيره حالة منحطة في القكة عف حالتو ا
عف قكة الحركة األكلى، كىي الضمة، كالتي تنحط عنيا ىي الفتحة،  في ىذه الحالة بحركة تنحطُّ 

، كذلؾ أف الفعؿ  كلكقكع الفعؿ المستقبؿ عمى معنى المضي مع لـ كأخكاتيا كجب لو الجـز
التي ذكرنا، كالفعؿ الماضي لـ تقك  المستقبؿ كجب لو اإلعراب كىك مستقبؿ لممضارعة القكية

مضارعتو، فمنع اإلعراب لذلؾ، فمما كاف الحرؼ الجاـز قد نقؿ المستقبؿ القكم المضارعة إلى 
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 –كىك السككف  –معنى الماضي الضعيؼ المضارعة كجب أف يككف إعرابو أضعؼ اإلعراب 
 . (ٗٔ)مخترع  لطيؼ جدِّا " لكقكعو مكقع ما ال يعرب، كىك الماضي، فقؼ عمى ىذا، كتدبره، فإنو 

ٍتي ىىًذًه مىٍسبيٍكقىةه في الدرس النحكم، ذكرىا ميتقٌدمك الٌنحاة          سىنىٍعًرضي طبيعة ىذا  كالتٍَّعًمٍيالى ، كى
 اٍلًسٍبؽى عمى النحك اآلتي :

) أ ( أمَّا كجكب الٌنصب كالجـز لدخكؿ عكامؿ النصب كالنقؿ مف االستقباؿ إلى المضٌي، فقد كرد 
ـٍ ( كىي نفي لمفعؿ الماضي ككقكعيا عمى المستقبؿ ِٖٓعند المبرد)ت ق(، قاؿ : " كمنيا ) لى

ـٍ  ، كال جـز إالَّ لميٍعرىب، كذلؾ قكلؾ قد فعؿ، فتقكؿ ميكىذّْبنا : لى مف أجؿ أنَّيا عاممة، كعمميا الجـز
تنقميا، نحك قكلؾ : يفعٍؿ، فإنَّما نفيت أف يككف فىعىؿى فيما مضى، كالحركؼ تدخؿ عمى األفعاؿ ف

؛ فإف اتَّصمت ىذه األفعاؿ بحركؼ الجزاء نقمتيا إلى ما لـ يقع  ذىب ، كمضى ، فتيخبر عىمَّا سىمىؼى
"(َٕ) .   

ًليىيىا            ـٍ ( إذا كى ا ابف السرٌاج في أكثر مف مكضع، منيا قكلو : " إفَّ ) لى ك صٌرح بو أيضن
ـٍ يقـٍ  ؛ ؼ " المفظ لفظ  (ُٕ)زيدنا أمس ، كالمعنى: ما قاـ " المستقبؿ جعمتو ماضينا، تقكؿ : لى

ـٍ في األصؿ تقمب المستقبؿ إلى الماضي ؛ ألنَّيا  (ِٕ)المضارع كالمعنى معنى الماضي " ؛ ألفَّ " لى
  . (ّٕ)تنفي ما مضى " 

، يقكؿ : " مف أجؿ أفَّ الفعؿ            كلعٌؿ نٌص ابف الكرٌاؽ اآلتي ييطابؽ ما عرضناه مف مفيـك
المضارع يقع بعدىا بمعنى الماضي، كما يقع الماضي بعد حركؼ الجزاء بمعنى االستقباؿ، فمما 

  . (ْٕ)تشابيا مف ىذا الكجو جيعؿ عمميما الجـز "

حكاؿ كقكع األفعاؿ مع ىذه الحركؼ كطبيعة إعرابيا، أل كفاقناتيًبيَّةي تخصيص الحركات اى ) ب ( أمَّا تىر 
بقكلو : " فإف قاؿ قائؿ : فما الذم أحكج إلى إمالة لفظ الماضي بعد ) فقد أشار إليو ابف الكرٌاؽ 

ـٍ ( عىمىؿه لمفعؿ بما ذكرناه، فمك ألزمكه الماضي  ـٍ ( إلى لفظ المستقبؿ؟ قيؿ لو : لٌما كجب ؿ ) لى لى
لىمىا باف عممو، فكجب أف يينقؿ لفظ الماضي  إلى لفظ المستقبؿ حٌتى يتبيف الجـز "
(ٕٓ) . 

؛ ألنَّو ضعيؼ المضارعة. يكضح ذلؾ قكؿ  وني يٌ عمؿ الجـز كال يب ؼي عً فقكلنا الماضي ييضٍ           
، كىك  ابف الكرٌاؽ : " إفَّ لمفعؿ ثالثة أحكاؿ : أحدىا: أنو يقع مكقع االسـ كحده، كقكلؾ: زيد يقـك

منزلة: في مكضع )قائـ( . كالثاني: أنو يقع مكقع االسـ مع غيره، كقكلؾ: أريد أف تذىب، فيك ب
أريد ذىابؾ. كالحالة الثالثة: أال يقع مكقع االسـ بنفسو، كالمع غيره، كقكلؾ: إف تأتني آتؾ، 

أف يقع االسـ مكقع ما ذكرناه، كيككف بمعناه، فمما كاف الفعؿ قد  ككذلؾ: لـ يقـ زيد، ال يصحٌ 
ي مكضعو حصؿ عمى األشياء الثالثة، ككاف االسـ ىك األصؿ في اإلعراب، كاف كقكع الفعؿ ف

أقكل أحكالو، فكجب أف يعطى أقكل الحركات، كىك الرفع، كلما كاف كقكعو مع غيره مكقع االسـ 
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 دى عي دكف ذلؾ في الرتبة، جعؿ لو النصب، كلما كاف كقكعو في مكضع ال يصح كقكع االسـ فيو، فبى 
لبعد شبيو ا شديدا، أعطي مف اإلعراب ما ال يصح دخكلو عمى االسـ، دن عٍ بذلؾ مف شبو االسـ بي 

 . (ٕٔ)منو، كىك الجـز "

اختصاص  في تحديد كييظيري النٌص بكضكح أفَّ تعميالت األعمـ مستكحاة مف عباراتو          
ـٍ (. كمف ىنا فميست بتعميالت ميخترعة، فقد أيًشيرى إلييا في  الجـز بالفعؿ المضارع بعد ) لى

  أعمـ.ما عرضنا، كاهلل عمى نحك مصٌنفات نحكييف متقٌدميف 

 

 كبعد ..

ة ككنيا مخترعة مف عدمو ، كأثبتنا فيذه المسائؿ التي كقفنا عمييا ، كحققنا صحٌ       
بالنصكص النحكية القديمة أٌنيا ليست مخترعة في الدرس النحكٌم بحسب ما ذكر األعمـ 

 .الشنتمرم في كتابو 

. إٌنو كلٌي ذلؾ كالقادر عميو ، يجنبنا الخطؿ ، كالزلؿ ييدينا سبؿ الرشاد ، ك ندعكه تعالى أف  
 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رٌب العالميف .

 

 الباحثاف                                                                    
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  غــــــادر واملراجــــاملص

 القرآف الكريـ . -
استدراكات الدكتكر فاضؿ السامرائي عمى التراث النحكم العربي  ، نبأ شاىر إسماعيؿ ، رسالة  -

 ـَُِّجامعة ديالى ،  –ماجستير ، كمية التربية األساسية 
،  ْعبد الحسيف الفتمي ، طد.ىػ( ، تح :ُّٔاألصكؿ في النحك ، ألبي بكر بف السراج )ت -

 ـ .ُٗٗٗ-ىػَُِْمؤسسة الرسالة ، 
،   ُىػ( تحقيؽ : د. حسف شاذلي فرىكد ، ط ّٕٕح العضدم ، ألبي عمي الفارسٌي )ت اإليضا -

 ـ. ُٗٔٗ -ىػ  ُّٖٗ
ىػ( ، تح : د. مازف المبارؾ ، ّّٗأك ّّٕاإليضاح في عمؿ النحك ، ألبي القاسـ الزجاجي )ت  -

 ـ .ُْٕٗ-ىػُّْٗ، دار النفائس ، بيركت ،  ِط
، ُ، ألبي عمي الفارسي ، تحقيؽ: د.عكض بف حمد القكزم ، طالتعميقة عمى كتاب سيبكيو  -

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْمطبعة األمانة ،  القاىرة 
ىػػ ( ، تحقيؽ : حسف ىنداكم ، دار القمـ ، دمشؽ ، ِّٗسر صناعة االعراب ، البف جني ) ت  -

 .ُٖٓٗ –ق ُُْٓ،  ُط
تحقيؽ :  د. إبراىيـ بف  ىػ( ،ِْْ تألبي القاسـ عمر بف ثابت الثمانيني )، شرح التصريؼ  -

 ـُٗٗٗ-ىػُُْٗ،  ُسميماف البعيمي ،  مكتبة الرشد ، ط
ىػ( ، تح : عبد ربو َُْ، لياركف بف مكسى المجريطي القرطبي )تشرح عيكف كتاب سيبكيو  -

 ـ .ُْٖٗ-ىػَُْْ، مطبعة حساف ، القاىرة ،  ُعبد المطيؼ عبد ربو ، ط
 فريد محمد أشرؼ. د:  تح ، ُٖج ،( قّٖٔت)  السيرافي سعيد ألبي ، سيبكيو كتاب شرح -

 . ـَُِِ –قُّّْ ، القاىرة ، القكمية كالكثائؽ الكتب دار مطبعة ، غناـ
 جديد منيج ، العربية النصكص تفارع عمى دراسة – العربي التأليؼ في النصكص بيف العالقات -

 . ـُّٗٗ ، القاىرة ، العربي دار ، نبياف عرفات كماؿ. د ، التككينية البيميكجرافيا لعمـ
 مصر. – الدينية الثقافة التميمي، مكتبة صبيح جني ، تحقيؽ : د. التثنية ، البف عمؿ  -
 ، الحكمة بيت ، الدركيش جاسـ محمكد. د:  تح ،( ىػُّٖت) الكراؽ آلبف ، النحك عمؿ -

 . ـََِِ ، بغداد   -العراؽ
 ـ .ُّٖٗ -ق َُّْق(، دار الفكر، بيركت،  ُٕٖ) ت  القامكس المحيط ، لمفيركزآبادم -
تح : عبد السالـ ىاركف ، الييئة المصرية العامة  ُىػ( طَُٖالكتاب ، لسيبكيو )ت -

 ـ .ُٕٓٗ-ىػُّٓٗلمكتاب،
  ىػ( ، دار صادر ، بيركت .ُُٕلساف العرب ، ألبف منظكر )ت -
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 -قُُِْ،  ِدار صػػػادر ، بيػػػركت ، ط الالمػػػات ، لمزجػػػاجي ، تحقيػػػؽ : د.مػػػازف المبػػػارؾ ، -
 ـ .ُِٗٗ

ق ( ، تػػح : د. حسػػف بػػف محمػػكد ْٕٔالمختػػرع فػػي إذاعػػة سػػرائر النحػػك ، لألعمػػـ الشػػنتمرم )ت -
 ـ .ََِٔ -قُِْٕ، دار كنكز اشبيميا ، السعكدية ،  ُىنداكم ، ط

تحقيػؽ : المعجـ الكسيط ، ابراىيـ مصطفى ، احمد الزيات ، حامػد عبػد القػادر ، احمػد النجػار ،  -
 مجمع المغة العربية ، دار الدعكة لمنشر ) د.ت (.

-ىػػػػُُْٓق( ، تػػػح : محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة ، القػػػاىرة ، ِٖٓالمقتضػػػب ، لممبػػػرد )ت -
 ـ .ُْٗٗ

ىػ( ، تحقيؽ :  إحساف عباس ، دار ُٖٔكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ، البف خمكاف )ت  -
 . بيركت –صادر 

    

 اهلىاهــــــش: 
                                                           

 .  ُٖ/ٕ( كفيات األعياف :ُ)
 .  ٓ( المخترع في إذاعة سرائر النحك : ِ)
 ( نفسو . ّ)
كالمعجػـ الكسػيط  ،  ُّ/ْ: )خػرع(آبػادم  ، كالقامكس المحيط لمفيػركز ٕٔ/ٖ( : خرع( ينظر : لساف العرب )ْ)

:ُ /ِِٖ   . 
استدراكات الػدكتكر فاضػؿ السػامرائي عمػى التػراث النحػكم العربػي ) رسػالة ماجسػتير ( نبػأ شػاىر إسػماعيؿ :  (ٓ)

ُٓ .   
 .   ِّّالعالقات بيف النصكص في التأليؼ العربي :  (ٔ)
 . ُٖ( المخترع : ٕ)
 . ُِ( نفسو : ٖ)
 .  ِّ( نفسو :ٗ)
 .  ِْنفسو : ( َُ)
 .  ُّ( نفسو : ُُ)
 .  ُّ( نفسو : ُِ)
 .  ِّ( نفسو : ُّ)
 .  َْ( نفسو : ُْ)
 .  ِْ( نفسو : ُٓ)
 .  ّْ( نفسو : ُٔ)
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 .  ٖٓ،  ْٓ،  ِٓ، كينظر:  ُٓ( نفسو : ُٕ)
 .  ٓٔ( نفسو : ُٖ)
 .  ُٕ – َٕ( نفسو : ُٗ)
 .  ُٖ( نفسو : َِ)
 .  ِٖ( نفسو : ُِ)
 .  ٖٔ( نفسو : ِِ)
 .  َٗ( نفسو : ِّ)
 .  ٖٗ( نفسو : ِْ)
 .  ََُ( نفسو : ِٓ)
 .  َُِ( نفسو : ِٔ)
 .  َُٖ( نفسو : ِٕ)
 . َُُ( نفسو : ِٖ)
 .  ٓٔ( نفسو : ِٗ)
 .  َّٕ/ِ، كينظر : سر صناعة اإلعراب :  ٖٓ-ٕٓ( عمؿ التثنية : َّ)
 .   ُِٔ( عمؿ النحك : ُّ)
 .  َٕ( المخترع : ِّ)
 .  ُٕ-َٕ( نفسو : ّّ)
 .   ّْٖ(عمؿ النحك البف الكراؽ : ّْ)
 .  ُٕ( المخترع : ّٓ)
 .   ّْٔ( شرح التصريؼ لمثمانيني : ّٔ)
 .  ُٔٗ/ِ، كينظر : الكتاب :  َٗ( الالمات لمزجاجي : ّٕ)
 .  ُٕ( المخترع : ّٖ)
 .  ُْٖ/  ُ( شرح السيرافي : ّٗ)
 .  ّٓ( المخترع : َْ)
 .  ْٓ- ّٓ( نفسو : ُْ)
 .  ٕٓٓ( عمؿ النحك : ِْ)
 .  ٕٓٓ( نفسو : ّْ)
 .  ٖٗ – ٕٗ( نفسو : ْْ)
 .  ْٓ/  ُ( الكتاب : ْٓ)
 .  ْٔ/  ُ( نفسو : ْٔ)
 ( نفسو . ْٕ)
 .  ِْٓ، كينظر : عمؿ النحك :  ٖٔ/  ْ، ك  ٕٗ/  ّ( المقتضب : ْٖ)
 .  ٖٔ/  ْ( المقتضب : ْٗ)
 .  َْ - ّٗ( المخترع : َٓ)
 .  َْ( نفسو : ُٓ)
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 .  ُُّ/ِ( األصكؿ في النحك : ِٓ)
ـٌ إال  ُّٕ/  ّ، كينظر : التعميقة عمػى كتػاب سػيبكيو :  ِٔ/  ِ( نفسو : ّٓ) ، إذ قػاؿ : " ألٌف المكصػكؿ ال يػت

 بصمة ، كصمتو بعض حركفو " . 
 .  ُٓ - َٓ( المخترع : ْٓ)
 .  ُِ/  ُ( الكتاب : ٓٓ)
 .  َُْ، كينظر: شرح عيكف كتاب سيبكيو :  َْ/  ِ( شرح الكتاب : ٔٓ)
 .  ِِ/  ُ( الكتاب : ٕٓ)
 .  ٕٗ( االيضاح في عمؿ النحك : ٖٓ)
 .  ُْٓ - ُّٓ( عمؿ النحك : ٗٓ)
 .  ِٓ( المخترع : َٔ)
 .  ُٔٔ/  ْ( الكتاب : ُٔ)
 .  ْٔ/ُ( األصكؿ في النحك : ِٔ)
 .  ََُ - ٗٗ( المخترع : ّٔ)
 .  ْٓ/  ُ( الكتاب : ْٔ)
 .  ِٔٗ/  ُ( شرح الكتاب : ٓٔ)
 ( نفسو   . ٔٔ)
 .  َّْ/  ُ:  ( نفسؤٕ)
 .  ّٗ/  ُ( الكتاب : ٖٔ)
 .  َُٖ( المخترع : ٗٔ)
 .  ْٔ/  ُ( المقتضب : َٕ)
 .  ُٖٓ/  ِ( األصكؿ في النحك : ُٕ)
 .  ُّٗ، كينظر : اإليضاح العضدم :  ُٕٓ/ ِ( نفسو : ِٕ)
 .  ُٖٖ/  ِ( األصكؿ في النحك : ّٕ)
 .  ُٖٗ( عمؿ النحك : ْٕ)
 .  ُٗٗ( نفسو : ٕٓ)
 . ُٖٗ - ُٖٖ نفسو : (ٕٔ)
 
  
 


