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 البحث: ممخص
بؿ مف ق ةعتبر نظرية العامؿ في النحك العربي مف أكثر النظريات األصكلية النحكية التي دارت حكليا النقاش الشديدت

ف ميأصىي العمماء مف بيف منكر ليا كقابؿ. ك  مف ىذا المنطمؽ فإٌف ىذا بعض مف أئمة النحك. ك  ثار عميياة متأصمة، كا 
عقبلنية لتحرير كالتنكير لمتعرؼ عمى البحث يسعى إلى دراسة نظرية العامؿ النحكم عند الطاىر ابف عاشكر في تفسيره ا

مناقشة، لعامؿ بالبحث كالتحميؿ كال، كبياف القضايا النحكية التي تناكؿ فييا مكضع االمؤلؼ كمدل اىتمامو ليذه النظرية
لـ يقصد النحك بذاتو، بؿ  كقد تكصؿ الباحث مف خبلؿ الدراسة أف الطاىر ابف عاشكر كالكتشاؼ فكره النحكم كاألصكلي.

كقد تبيف المسائؿ المتعمقة بالنحك.  عالجو مف خبلؿ بيانو لمعاني القرآف، فكٌظؼ فكرة العامؿ النحكم عندما تعرض لتحميؿ
لـ يؤيد أنو كما في مناقشة القضايا النحكية.  إلى المذىب البصرم يدؿ عمى ميمو ييف، ممارجح أدلة البصر أٌنو كثيرا ما ي

تنكعت المسائؿ النحكية التي عالج فييا قضية العامؿ كالمعمكؿ فكانت منيا ما كردت كقد  .ف إاٌل في أربعة مسائؿالككفييٌ 
إجادة الطاىر ابف مما يثبت لنا مدل  االشتغاؿ كالتنازع.في باب المرفكعات كالمنصكبات كالمجركرات إضافة إلى بابي 

 النحكية التي تعرض ليا بالدراسة.ك التعامؿ مع النصكص المغكية  عاشكر
 العامؿ، األصكؿ، الطاىر ابف عاشكر، النحك، مكقؼ. الكممات المفتاحية:

 
 البحث: مقدمة 

لمجدؿ كالنقاش بيف الدارسيف. فالنحاة لما كضع األسس مكضكع العامؿ في النحك العربي مف أكثر المكاضيع المثير 
د التي تصاف بيا األلسف مف المحف جعمكا مقياس كمعيارا لمحكـ عمى سبلمة التراكيب العربية كأسالييا. فاألحكاـ كالقكاع

ؿ سبب مسبب، النحكية التي ذكركىا إنما ىي بمثابة مسٌممات كبعبارة أخرل أحداث كأسباب. فكما أف لكؿ حادث محدث كلك
كذلؾ يجب أف يككف ليذه األحكاـ ما يجعميا مقبكلة أك مرفكضة، إذا كاف حكـ الفاعؿ ىك الرفع كالمفعكؿ النصب كالحاؿ 

ظير ما يسمى ي طرح سؤاؿ فما الذم يجعؿ كؿ حكـ عمى ما جاء عميو المحكـك عميو. ىناكذلؾ فإنو ينتج عف ذلؾ 
طكا العامؿ النحك أكثر صفات العامؿ الفمسفي. أم أف الفمسفة قد أثر كثيرا في فمف المبلحظ عمى النحاة قد أعمؿ. بالعا

: َُِْ)الرضي،  "عكامؿ النحك كالمؤثرات الحقيقية يجركف-يريد النحكييف –"كىـ  ق(ٖٔٔ: )ت:النحك. فمذلؾ قاؿ الرضي
 األشباه، )السيكطي، "كؿمعمكؿ كالعمة العقمية مع المعم"العامؿ مع ال ق(ُٔٔ)ت:  كقاؿ العكبرم: (.ْٖ، ص ُج

ىذه الدراسة تقسيـ المادة إلى مبحثيف تسبقيما مقدمة كتختميما خاتمة. فالمبحث كقدا اقتضيت  (.ِٔٓ، ص ُ: جُْٖٗ
كالضابط كاألثر كمف حيث مكقؼ النحاة منو.  األكؿ تـ فيو الحديث عف العامؿ النحكم مف حيث المفيـك كالنشأة، كالنكع

ناكؿ فييا الطاىر ابف عاشكر قضية العامؿ النحكم. النحكية التي ت المسائؿ لبيافتعرض فيك تطبيقي حيث كالمبحث الثاني 
 كالمنيج المتبع في البحث كصفي تحميمي.
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 المبحث األول

 العامل بين التأييد والمعارضةأثره، أصولو وضوابطو، ، مفيومو، نشأتو، أنواعوالعامل النحوي: 
 النحويمفيوم العامل  .1

، كعمؿ في الشيء أم أحدث فيو أثرنا كذكر ابف فارسالمغة: العامل في  ، فىعىؿ ًفعبلن )ت:  اسـ فاعؿ مف عًمؿ، كعمؿ عمبلن
، كقاؿ الخميؿ ق(ّٓٗ عمؿى يعمؿي ": ق(َُٕ)ت: أف العيف كالميـ كالبلـ أصؿ كاحد صحيح، كىك عاـ في كؿ ًفٍعؿو يٍفعىؿي

أم أف العمؿ اسـ فاعؿ مف عمؿ (. ُِٓ، ص ْ: جُٕٗٗ)ابف فارس،  "إذا عمؿ بنفسوعمبلن فيك عامؿ، كاعتمؿ الرجؿ 
ما يفيد أف اختيار النحكييف لمفظة العامؿ تدؿ عمى ذكاء متميز  العرب" لساف"كفي . يعمؿ، كأنو يطمؽ عمى كؿ فعؿ ييٍفعىؿ

: ُُْْ)ابف منظكر،  "كاحدتيا عاممة عكامؿ الدابة قكائميا": ق(َّٕ)ت: فمف معاني العامؿ أنو الرجؿ. كقاؿ األزىرم
 (.ْٕٕ، ص ُُج

مى طريؽ المعاقبة الختبلؼ "المكجب لتغيير في الكممة ع ق(ّْٖ)ت:مانيه الر يراد بالعامؿ كما حدٌ : االصطالحوفي 
نى المقتضي عىك األمر الذم يتحقؽ بو الم ق(ْٔٔ)ت:  كعند ابف الحاجب (.ّٗ: ص ََُِ)الرماني،  "المعنى

ىك ما أكجب ككف آخر الكممة عمى ق( ُٖٔالجرجاني )ت: الشريؼ كقاؿ  (.ِٓ، ص ُ: جَُِْ)الرضي، لئلعراب 
( َٓ: ص ََِٗ)البرككم،  ق(ُٖٗت: البرككم )قد تبعو ك  .(ُِٔ: ص ُّٖٗالجرجاني، الشريؼ ) كجو مخصكص

المقدمة المحسبة: "العامؿ شرح ق( في كتابو ْٗٔكعند ابف بايشاد )ت: ىػ( في ىذا التعريؼ.  ُُٖٓالتيانكم )ت: بعد ك 
، ص ِ: جُٕٕٗ)ابف بايشاد،  "مؿىك ما عمؿ في غيره مف رفع أك نصب أك جٌر أك جـز عمى حسب اختبلؼ العكا

: َُّْ، عبد القاىر )الجرجاني ىك ما أكجب ككف آخر الكممة مرفكعان أك منصكبان أك مجركران أك ساكنان : قاؿ آخر (.ّْْ
كمف خبلؿ التعريفات السابقة  ك محبلن.أك تقديرا أأما المعمكؿ في االصطبلح فيك ما كجد فيو أثر العامؿ لفظا  (.ّٕص 

  اثنيف ىما:أف العامؿ ىك المكجد المنشئ لشيئيف لنا الذكر يتبيف 
 الحالة اإلعرابية مف رفع أك نصب أك جر أك جـز. 
 عمى حالتيا اإلعرابية كىذه العبلمة حركة أك حرؼ أك سككف أك  العبلمة اإلعرابية التي تقع في آخر الكممة، كتدؿ

 حذؼ.
ق( كالصباف َٓٗ:كالشيخ األزىرم )تالحاجب لكف بعض المتأخريف كابف  النحك.الشائع في كتب لمعامؿ ىذا ىك المفيـك 

ضافة. كىك أفٌ  ،ق( يضيفكف شيئا آخرَُِٔ)ت ا المعاني النحكية مف فاعمية كمفعكلية كا  يقكؿ الشيخ ف العامؿ يحدث أيضن
أما الصباف فقد  (.َٔ، ص ُ: جَََِ)األزىرم،  خالد األزىرم:" المراد بالعامؿ ما بو يحدث المعنى المحكج لئلعراب

ى العامؿ مف حركة أك حرؼ أك اإلعراب ما جيء بو لبياف مقتض ق( عف التسييؿ كىك أفٌ ِٗٗ:ت) ذكر ما نقمو األشمكني
فالعامؿ كػ )جاء كرأل كالباء كالمقتضي الفاعمية "ؽ عميو بقكلو: كعمٌ  (.ِٔ، ص ُ: جُٖٗٗ)األشمكني،  سككف أك حذؼ

: ص ُٕٗٗ" )الصباف، (كالمفعكلية كاإلضافة العامة لما في الحرؼ، كاإلعراب يبيف ىذا المقتضي الرفع كالنصب كالجر
ْٕ.) 
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 نحوينشأة العامل ال .2
: ََُِحكؿ عف الحديث عف العٌمة النحكية )حماسة، إٌف نشأة العامؿ النحكم كالحديث عنيا قديـ ال ينفؾ بأية حاؿ مف األ

برز  مالعامؿ النحك  ذكرت كتب التراث القديـ أفٌ إذ ىما متبلزماف في التفكير النحكم. فاألكؿ نتيجة لآلخر. كقد  (ُٕٔص
بدأ بكضع قكاعد النحك كضع األحرؼ المشبية  . فإنو حيفق(ٗٔ)ت: يدم أبي األسكد الدؤلي عند أكؿ كضع النحك عمى

بالفعؿ عمى ما جاء في كتاب نزىة األلباء، فحيف الكضع لـ يحسب حرؼ )لكف( ضمف ىذه الحركؼ. قاؿ فمما عرضتيا 
ىي منيا فألحقيا )ابف األنبارم،  تيا منيا. فقاؿ:قاؿ لي: كأيف لكف؟ قمت ما حسب رضي اهلل عنوق( َْ)ت:  عمى عميٌ 

فمف المبلحظ أف الرائد األكؿ في النحك في بداية األمر بدأ بالنظر في االعراب كأخذ يبحث عف الداعي  (.ٓ: ص ُٖٓٗ
إلى إحداث االعراب، اىنى أخيرا إلى فكرة العامؿ. كنظرية العامؿ أيضا بارزة بشكؿ ال يستياف فييا في كتاب سيبكيو 

لعمبلؽ. حيث يجد الباحث فيو عبارات مثؿ: باب ما يعمؿ فيو.... باب ما يعمؿ عمؿ... باب ما ال يعمؿ ىػ( اَُٖ)ت:
كلقد اتبعت كتب النحك منيجا كفؽ نظرية العامؿ  (.َُِ، ٕٗ، ْٔ، ّٕ، َِ، ص ُج :ُٖٖٗإلخ )سيبكيو،  فيو...

فو : ما ألٌ أبرزىا، العكامؿمصنفات عديدة في  فألفكا التي استقر في الفكر النحكم منذ سيبكيو. كتكسع النحكييف تكسعا كبير،
فتحدثكا في بطكنيا عف العكامؿ بأنكاعيا المختمفة، كما  (.ُٓ: ص َُِْ)رياض،  ق(ُْٕ)ت:  الجرجانيعبد القاىر 

النحاة تكصمكا إلى قكانيف منيا أف األصؿ في العمؿ ىك الفعؿ. كجدير بالذكر أف ىذه الفكرة لـ تسمـ مف النقد سكاء عند 
 القدامى أـ عند المحدثيف، لكنيا ظمت مسيطرة عمى التحميبلت النحكية عند الدارسيف كالمؤلفيف إلى يكمنا ىذا.

 أنواع العامل النحوي .3
 معايير مختمفة. كىي:ثبلثة إلى ثبلثة أقساـ، اعتمادان عمى  قسـ النحكيكف العكامؿ

 .معيار المفظ كالمعنى .1
 .معيار األصالة كالفرعية .2
 (.ْٖ-ُِ، ص ِ: جََِٔ)الخطيب،  معيار القكة كالضعؼ  .3

أم المعيار األكؿ قديمان كحديثان ىك كتب النحكييف  المعيار األكثر تناكال في البحث كالدرس النحكم كما ىك ممحكظ فيف
الميؿ إلى المعياريف الباقييف كيتـ مف خبلليا  ؿ إلى عكامؿ لفظية كعكامؿ معنكية.معيار المفظ كالمعنى الذم يقسـ العكام
 سماء، كمعيار القكة كالضعؼ يذىبيجعؿ األصؿ في العمؿ لؤلفعاؿ ثـ الحركؼ ثـ األاألخرييف. فمعيار األصالة كالفرعية 

كالحرؼ أكسط العكامؿ؛ لككنو يعمؿ كييمؿ.  (َُٓ: ص ُّٖٗ)الحمكاني،  بأف الفعؿ أقكل العكامؿ؛ ألنو عامؿ دائمان 
 "العكامؿ المائة"في كتابو  ق(ُْٕ)ت:  الجرجانيعبد القاىر ألنو ال يعمؿ إال بالشبو. ىذا كقد اعتمد  كاالسـ أضعفيا؛

 يسيف: عكامؿ لفظية كعكامؿ معنكية.المعيار األكؿ، كجعؿ العكامؿ في النحك العربي مئة عامؿ، كىي تنقسـ إلى قسميف رئ
أخكاتيا، ككاف كأخكاتيا، كظف كأخكاتيا. كقيؿ: ىي أنكاع الكمـ فالعامؿ المفظي ىك ما يؤثر في غيره بالمفظ، مثؿ: إف ك 

؛ جرجيس، َُٓ: ص ُّٖٗ)الحمكاني،  كالحركؼ، كيظير أثرىا في غيرىا الممفكظة في الكبلـ، كاألسماء كاألفعاؿ
كيرل النحكيكف أنو أقكل مف العامؿ المعنكم، إذ ىك  (.َُٗ، ُ: جََِٔ الخصائص، ؛ ابف جني،ََُد.ت.: ص 

 كىك (.ُِّ، ص ُ: جُِٗٗ)السييمي،  متضمف المفظ كالمعنى جميعان بخبلؼ المعنكم فإنو متضمفه لممعنى دكف المفظ
 . عمى ضربيف: سماعي كقياسي. فالعامؿ السماعي ما يصح فيو قكلؾ: ىذا يعمؿ كذا بالباء تقكؿ: تجر، كلف تقكؿ: تجـز

 و يعمؿ كذا.ىك يصح فيو قكلؾ كؿ ما كاف كذا فإن يكالعامؿ القياس
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)ت:  كعرفو ابف جني و معنىن في النفس يظيىري حكمو كال تظير صيغتو.نٌ بأ ق(ِٖٗ)ت:  فالعامؿ المعنكم: عرفو الدينكرم  
ىك كصؼه قائـه في المبتدأ كذلؾ المعنى كالكصؼ ىك اىتمامؾ بالشيء قبؿ ذكره، كجعمؾ لو أكالن لثاًف : "بقكلو ق(ِّٗ

الشريؼ  كعند(. ِٓد.ت.: ص الممع )ابف جني،  "تعريتو مف العكامؿ المفظية كتعريضو ليايككف الثاني حديثا عنو بعد 
نما" الجرجاني أم  (.ُِٕص :ُّٖٗالجرجاني، الشريؼ ) "ىك معنى بعرؼ بالقمب ىك الذم ال يككف لمساف فيو حظ، كا 

أٌف طرفا مف العمؿ يأتي عاريا مف مصاحبة لفظ يتعمؽ بو نحك رفع المبتدأ باالبتداء كرفع المضارع حيف ال يسبقو ناصب 
كعٌرؼ بعض المتأخريف العامؿ المعنكم، فذكر خميؿ عمايرة: . (َُٗ، ص ُ: جََِٔ)ابف جني، الخصائص،  كال جاـز

: ُِٖٗ)عمايرة،  ى بعض الكممات في الجمؿ كال كجكد ليا في ظاىر القكؿأفَّ العكامؿ المعنكية ىي التي يظير أثرىا عم
)الراجحي،  كيقكؿ عبده الراجحي: ىك االسـ في ابتداء الكبلـ عمى كجو األصالة كىك التجرد عف العكامؿ المفظية .(َٔص 

فو، كاإلشارة كالتشبيو كذىب محمد عيد: إلى أٌف العامؿ المعنكم: ىك ما تضمف معنى الفاعؿ دكف حرك  (.ُُُ: صَُٖٗ
 .  (ْٔٓ، ص ُ: ص جُٕٓٗ)عيد،  كالتمني

ف جني، )اب كعامؿ الرفع في المضارع (؛ُِٔ، ص ْ: جُْٗٗ)المبرد،  البتداء،قسماف: عامؿ الو  كمكالعامؿ المعن
األكسط  كقد أضاؼ أبك الحسف األخفش .(ٓٓ: صُٕٗٗ؛ األنبارم، أسرار العربية، َُٗ، ص ُ: جََِٔالخصائص، 

ثالثان كىك عامؿ الصفة، حيث يرل أف الصفة ترتفع لككنيا صفة لمرفكع كتنتصب لككنيا صفة  عامبلإلييما  ق(ُِٓ)ت:
كأىؿ الككفة يثبتكف عامبل معنكيا آخر  .(ّٖ: ص َُِْ ؛ إبراىيـ،ٓٓ: صُٕٗٗاألنبارم، أسرار العربية، ) لمنصكب

كما  .(ّٖ: ص َُِْ إبراىيـ،) إذا كاف خبرا، مثاؿ ذلؾ: زيد عندؾ يسمكنو الخبلؼ، يجعمكنو عامؿ النصب في الظرؼ
؛ األنبارم، ِِٓ: ص َُِِ)حسيف،  و منصكب عمى الخبلؼ، نحك: استكل الماء كالخشبةيركف أف المفعكؿ مع

 ىذا كيمكف تخميص العكامؿ النحكية المختمفة في الشكميف التالييف:(. َُْ، ص ُ: جََِّ االنصاؼ،
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 أنواع العامل النحوي من حيث طبيعتو( 1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( أنواع العامل من جية عممو2الشكل )  
 أصول وضوابط العامل النحوي .4

فكرة العامؿ في النحك العربي تقـك عمى مجمكعة مف األصكؿ كالضكابط؛ إذ العبلقة بيف العامؿ كالمعمكؿ ليست مطمقة  إفٌ 
 :بؿ مقيدة بقيكد كمشركطة بشرائط تحكميا أسس كضابط، انتظمت في تسعة، ىي

 حروف تجر االسم فقط.1
 الحروف )إن( وأخواتيا.2
 حرفا ال/ما المشبيان بـ )ليس(.3
 حروف تنصب االسم المفرد فقط.4
 حروف نصب المضارع.5
 حروف جزم المضارع.6
األسماء التي تجزم األفعال عمى .7

 معنى "إن" لمشرط والجزاء
األسماء التي تنصب أسماء نكرة .8

 عمى التمييز.
أفعال، الكممات اتي تسمى أسماء .9

 بعضيا يرفع وبعضيا ينصب
 األفعال )كان( وأخواتيا.10
 أفعال المقاربة.11
 أفعال المدح والذم.12
 أفعال الشك واليقين.13

 الفعل عمى اإلطالق.1
 اسم الفاعل.2
 اسم المفعول.3
 الصفة المشبية.4
 المصدر.5
 االسم المضاف.6
 االسم التام.7

 قياسية سماعية

 العامل النحوي

المفظيةعوامل  عوامل المعنوية  

 العامل في
الفعل المضارع   

 في العامل
والخبر المبتدأ  

 العامل النحوي

 عامل زائد عامل شبو زائد عامل أصمي
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كعبلقات اإلسناد،  العقد كالتركيب: كيقصد بيا الجمع كالتأليؼ بيف العامؿ كالمعمكؿ إنتاجان لمعاني النحك (ُ
 .كالتعدية، كالتككيد كالظرفية كالمعية كالحالية إلخ

 .االقتضاء أك التعمؽ أك االحتياج  (ِ
 .االختصاص أك االستبداد (ّ
 .الرتبة أك المكقعية: عبلقة الكممة بأخكاتيا في الجممة (ْ
 .التسمط: كىك بياف قكة تأثير العامؿ في المعمكؿ (ٓ
 .االنقطاع العاممي كىك عكس التسمط (ٔ
 .المباشرة كالكساطة: أم دخكؿ العامؿ عمى المعمكؿ دكف كساطة (ٕ
 .األثر اإلعرابي (ٖ
  .كما بعدىا( ْٗ، ص ِ: جََِٔ)الخطيب،  مكانع العمؿ أك اإللغاء (ٗ

 
 أثر العامل في النحو .5

كتتعدد المذاىب في جعؿ العامؿ مرة  .في كؿ باب مف أبكاب النحك العربي أثر العامؿ النحكم يظير بشكؿ تقريبي إفٌ 
لفظيان كمرة معنكيان بكصؼ مف األكصاؼ السابقة. كىي تعكد إلى فكرة التعمؽ كاالرتباط أم ارتباط الكمـ ببعضو كما بينو 

أف منشأ فكرة العامؿ النحكم كدخكليا النحك كتكغميا فيو تعكد، لمنظر العقمي كيرل بعض الباحثيف عبد القاىر الجرجاني. 
ىذا االتجاه بحسب بعض الباحثيف النحك السرياني  دعـالذم كاف سائدان إباف تدكيف النحك العربي كنشأتو كتطكره، كقد 

مستدليف عمى ذلؾ ببعض النصكص التي ربطت بيف حركات اإلعراب العربية كالمنطؽ اليكناني،  ،كالمنطؽ األرسطي
تصكر النحكييف لفكرة العامؿ في أمكر ثبلث يمكف تمخيص  كىذا .(َِْ: ص ُّٖٗ)الحمكاني،  كتقارب في المصطمحات

 رئيسية ىي: 
 نو سبب كعمة لمعمؿ  .العامؿ عامؿ مؤثر حقيقة، كا 
 العامؿ أمارة كعبلمة فقط. 
  ما أطمؽ عميو اسـ العامؿ ال عمؿ لو إطبلقان كالعامؿ الحقيقي ىك المتكمـ. أما كما بخص تصكرىـ لمعمؿ، في

 :ثبلثة أمكر أخرل، ىي
 مقتضى العامؿ ىك األثر المفظي الذم يكجد في الكممة .أ
 مقتضى العامؿ ىك نفس االختبلؼ، كىك معنى عقمي يعرؼ بالقمب  .ب
: ُٖٖٗ، ؛ خالدَِْ: ص ُّٖٗاألسماء )الحمكاني، مقتضى العامؿ ىك تكارد المعاني المختمفة عمى  .ج

 .(ٔص 
 العامل بين التأييد والمعارضة .6

ف الظكاىر المغكية التي جرت فييا مناقشة كبيرة بيف النحاة. كذلؾ لككنو ركف ميـ اعتمده النحاة م منظرية العامؿ النحك 
في  ىكذا نيج النحكييف السابقيففي تأسيس القكاعد النحكية، فبل يقـك إعراب، كال تحدد ىكية أٌم كممة مف دكنو. القدماء 

إلى  ق( كابف جني كالجرجاني كغيرىـ. ّٕٕرسي )ت: كأبك عمي الفا ق(َِٔق( كقطرب )ت: َُٖمقدمتيـ سيبكيو )ت: 
لى المذىب المنسكب إ ،رالمشيك نحكم العالـ ق( الِٗٓابف مضاء القرطبي )ت: ظير في القرف الخامس اليجرم أف 
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إلى أف العامؿ الذم يحدث حركات اإلعراب إنما ىك  عامؿ النحكم، كأنكر العكامؿ كميا؛ ذاىباالظاىرية، الذم رفض نظرة ال
، كاف اليدؼ مف تأليفو لو إعادة "الرد عمى النحاة"سماه  افكضع كتاب(. ٖٕػػػػٕٔ: صُٕٗٗ )ابف مضاء، المتكمـ نفسو

 .كقد اعتمد في رفضو لنظرية العامؿ عمى أدلة ثبلثةكفقا لممذىب الذم ىك ينتسب إليو.  ،صياغة بعض الجكانب النحكية
أكلياٌ أف العامؿ ينبغي أف يككف مكجكدنا حينما يقـك بعممو، كالعامؿ النحكم يجب أال يينسب إليو عمؿ ما ألف اإلعراب ال 

كالدليؿ  .يحدث إال بعد انعدامو، فبل ينصب )زيد( في قكلنا: إف زيدنا قائـه، إال بعد انعداـ )إف(، أم االنتياء مف نطقيا
ما أف يعمؿ بالطبع كالماء كالنار، كالعامؿ النحكم ال الثاني: ىك أف العامؿ إما أف  يعمؿ باإلرادة كاإلنساف كالحيكاف، كا 

كالدليؿ الثالث: أنو تؤدم نظرية العامؿ إلى تغيير كبلـ العرب كحطو عف رتبة الببلغة، ألنيا  .يعمؿ باإلرادة كال بالطبع
 .(ٕٖ، ٕٗ، ػٖٕ: صُٕٗٗ )ابف مضاء، ـ دكنياتدفع النحكييف عمى تقديرات ال يحتاج إلييا الكبلـ، بؿ ىك تا

، فريؽ يرل رؽفثبلثة كانقساميـ إلى كتبايف آرائيـ كتشتتيا، المتأخريف، األمر الذم أسيـ في ظيكر اختبلؼ بيف النحكييف 
النحك العربي، ىذا مف جانب، كمف  جذكرعمييا  تعدـ إلغاء العامؿ النحكم مؤكديف أىميتو، كأنو مف أىـ األسس التي قام

جانب آخر أٌف العامؿ النحكم لو كجكد في كؿ باب مف أبكاب النحك العربي، كمف ثـٌ ال يمكف لمدارسيف كالباحثيف التطرؽ 
 ألية ظاىرة مف الظكاىر النحكية إال كيأتي الحديث عف العامؿ كالدكر الذم يمثمو. ىكذا استدؿ الفريؽ األكؿ لما ذىب إليو.

نظرية  النحكم كىدمو، فرفضو كميا، بدعكل أنو دعا إلى إلغاء العامؿتأثر بآراء ابف مضاء حيث فقد  الثانيأما الفريؽ 
مف ىؤالء الدكتكر شكقي  نو قائـ عمى الفمسفة كالمنطؽ، ليس لو أدنى عبلقة بالكاقع المغكم.سطحية، ليس ليا أم تأثير، كأ

كمنصؼ معتدؿ كالفريؽ الثالث  تابا سٌماه )حاجة النحك إلى تصنيؼ جديد(.ضيؼ الذم أعجب بدعكة ابف مضاء فكضع ك
: ص َُِْ)راكاف،  نظرية القرائف السياقية مكضع نظرية العاـ كذلؾ بضع يدعك إلى التيسير.كىـ أقؿ تبعية لمغير. 

إبراىيـ  ـ(،ُٗٗٗ)ت:ـ(، كعبد الحسيف الفتميُٕٖٗـ(، كمحمد خير الحمكاني)ت:ُّٕٗطو حسيف )ت:عمى رأسيـ  (.ْٗ
)أبك  ـ(َُِٓت:)عمي أبك المكاـر ـ(، ك َُُِكتماـ حساف )ت:  (.ُٖٗ)السامرائي: د.ت: ص  ـ(ََُِالسامرائي)ت:

: ُٓٔٗ)مازف،  كمازف عبد القادر المبارؾ (ُْ: ص ُٕٖٗ )البدراكم، كالبدراكم زىراف (َِٓ: صََِٓ،المكاـر
براىيـ مصطفى صاب كتاب )إحياء النحك(،  (ُٕٓ: صُِٕٗ)الراجحي،  كعبده الراجحي( ُْٗص كتمميذه أحمد عبد كا 

ممف يرل أٌف دعكة ابف مضاء متأثرة بما دعا إليو ابف حـز مف إبطاؿ القياس عمى  ـ(ُٕٗٗكسعيد األفغاني )ت:السٌتار 
،  غرار دعكتو إلى إلغائيا في التشريع الدعكة غير قابمة لمتطبيؽ إذ ال يتصكر كجكد  كىذه ( َِِ: صُٗٓٗ)ابف حـز

 .(َُْص د.ت: )األفغاني،  نحك ال قياس فيو
 المبحث الثاني

 العامل الطاىر ابن عاشور ونظرية
 والمسائل النحوية والتصريفية "التحرير والتنوير"تفسير  .1

تفسير الطاىر ابف عاشكر مكسكعة لغكية كبيرة. غمب عميو الجانب الببلغي البياني. حيث ركز فيو المؤلؼ عمى إبراز 
النكات الببلغية كدقائقيا بشكؿ عميؽ كدقيؽ مما يبٌيف لمباحث سعة معارفو، كممكتو الحاد، كاطبلعو الكاسع، كطكؿ باعو 

لى جانب ذلؾ فقد اىتـٌ أي حا لمبيميا. فأكثر مف في ىذا المجاؿ. كا  ضا بالمسائؿ النحكية كالصرفية ميبٌينا لمجمميا، كميكضٍّ
ىػ(، ُِٓ: ىػ(، كاألخفش )تَِٕىػ(، كالفراء )ت: ُٖٗ، كالكسائي )ت: سيبكيوذكر آراء النحاة المتقديف كأفكارىـ أمثاؿ 

ىػ(، كالرضي ِٕٔبف مالؾ )ت: ، كاىػ(، كابف الحاجبّٖٓلزمخشرم )ت: ، كاعمي الفارسي ىػ(، كأبئِٖكالمبرد)ت:
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ىػ(، كغيرىـ، ناقبل حينا كناقدا حينا آخر. كقد يستدرؾ أحيانا عمى بعض المفسريف ُٕٔىػ(، كابف ىشاـ )ت:ٖٔٔ)ت: 
كالنحاة فيما فاتيـ. إضافة إلى إكثاره مف ذكره أكجو اإلعراب المتعددة التي تحتمميا اآليات، كاختبلفات النحاة، كترجيح ما 

لؼ صكابا. كلو في تحميؿ المسائؿ النحكية كالتصريفية نزعة بصربة في أغمب المسائؿ التي تعرض لبيانيا. كما يراه المؤ 
كافؽ الككفييف في بعض المسائؿ كالقضايا المغكية. كلقد استقى معمكماتو النحكية كالتصريفية مف أميات الكتب قارب عددىا 

 .لتدعيـ ما يسكقيا مف قاعدة نحكيةلمختمفة كذلؾ معتمدا أصكؿ النحك العربي بأنكاعيا ا الخمسكف.
 موقف الطاىر ابن عاشور من العامل  .2

ككظؼ نظرية العامؿ في تفسيره لمحركات االعرابية كتابو التحرير ، العامؿ النحكم اىتـ الطاىر ابف عاشكر ببياف أثر
 : إذ يرل أفٌ تبعا لمنحكييف السابقيف  فيك يقكلو بوكالتنكير 
ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمف قىٍبًمًيـ مٍّف قىٍرفو  قكلوفي . مثالو الداخمة عمييا الكمـ الختبلؼ العكامؿ اختبلؼ أكاخر .أ ٍكٍا كى ـٍ يىرى }أىلى

{ ]األنعاـ: ـٍ ـٍ نيمىكٍّف لَّكي ا لى ـٍ ًفي األىٍرًض مى ")كـ( اسـ لمسؤاؿ عف عدد مبيـ فبل بد بعده مف [ حيث يقكؿ:ٔمَّكَّنَّاىي
كف خبرية فتدؿ عمى عدد كبير مبيـ كال بد مف مفسر ىك تمييز لئلبياـ. فأما تفسير، كىك تمييزه... كتك

ف كانت خبرية فمفسرىا مجركر ال غير، كلما كاف )كـ( اسما  االستفيامية فمفسرىا منصكب أك مجركر، كا 
، ص ٕ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  "في المكضعيف كاف لو مكقع األسماء بحسب العكامؿ رفع كنصب كجر...

 (.َْْ، ص ِٗ؛ جُّٕ
 كنجده يصرح بذلؾ أثناء ذكره لتقديرات النحكييف المختمفة حكؿ )بسـ اهلل( األصؿ في العمؿ لؤلفعاؿ، أفٌ  .ب

ألف ما ىنا ظرؼ لغك، كاألصؿ فيو أف يعدم  ؛كمقتضى تقدير الفعؿ كىك ككنو األصؿ في العمؿ"قاؿ: ف
 (.ُْٕ، ص ُ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  "األفعاؿ كيتعمؽ بيا.

نما مراعاة ـ المعمكؿ عمى العامؿ إال بعد العامؿ. فإذا تقد ، فبل يقع المعمكؿالتقدـرتبة العامؿ  .ج لبعض كا 
، ص ِٗ؛ جِّٕ، ص ٔ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  الببلغية منيا االىتماـ كمراعاة فكاصؿ اآليات النكات

َٓ). 
عند تفسيره  ـ جكازه ذلؾ. فقد قاؿكا بعدألىؿ البصرة الذيف قال اأٌف معمكؿ المصدر يتقدـ عمى عامؿ خبلف .د

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىانان{ ]البقر  ٍذنىا ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الى تىٍعبيديكفى ًإالَّ الٌموى كى ٍذ أىخى حسانا "[:ّٖة:لقكلو تعالى }كىاً  أصمو كا 
كال يريبكـ أنو معمكؿ مصدر كىك ال كأحسنكا بالكالديف إحسانا  :كالتقدير ،مف فعمو بالكالديف، كالمصدر بدؿ

يتقدـ عمى عاممو عمى مذىب البصرييف ألف تمؾ دعكل كاىية دعاىـ إلييا أف المصدر في معنى أف كالفعؿ 
ىي التي تككف في معنى المصدر ال  (أف كالفعؿ)فيك في قكة الصمة كمعمكؿ الصمة ال يتقدـ عمييا مع أف 

 (.ّٖٓ-ِٖٓ، ص ُ: جُْٖٗ)اببف عاشكر،  "العكس
{}يىٍكـى يىٍجمىعي الٌموي الر سيؿى فىيىقيكؿي مىاذىا  ، ففي قكلو تعالىكيبقى عممو يرل أٌف العامؿ يمكف حذفو .ه  أيًجٍبتيـٍ

يـك يجمع ظرؼ، كاألظير أنو معمكؿ لعامؿ محذكؼ يقدر بنحك: اذكر يـك يجمع اهلل ": يقكؿ [َُٗ]المائدة:
الجكاب لمظرؼ، ألف الظرؼ إذا تقدـ يعامؿ معاممة الشرط في الرسؿ، أك يقدر لو عامؿ يككف بمنزلة 

إعطائو جكابا. كقد حذؼ ىذا العامؿ لتذىب نفس السامع كؿ مذىب ممكف مف التيكيؿ، تقديره يكـ يجمع اهلل 
 (.ٖٗ، ص ٕ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  "الرسؿ يككف ىكؿ عظيـ ال يبمغو طكؿ التعبير فينبغي طيو.



   
 

 
 العدد التاسع  

  2102 – 7 – 2: اإلصدارتاريخ    
 ISSN: 2663-5798                                                                                                                           www.ajsp.net 

 

10 
 

 "التحرير والتنوير"قة بالعامل والمعمول في القضايا النحوية المتعم .3
مف خبلؿ تفسيره ككظفيما ء أف الطاىر ابف عاشكر قد تحدث عف العامؿ كالمعمكؿ تبيف لمباحث بعد البحث كاستقصا

 حسب التقسيـ اآلتي:مرتبة ىذه المسائؿ ك في عدة مسائؿ نحكية، محمبل كمناقشا.  الكريـ آليات القرآف
في ترجيج دليل البصريينأوال: توظيف العامل   

 العامل في المبتدأ والخبر ىو الرفع عمى االبتداء .1
اختمؼ النحاة في مسألة العامؿ الرافع في كؿ مف المبتدأ كالخبر، خبلفا كاسعا. فذىب الككفيكف إلى أٌف العامؿ لفظي 

كا إنما قمنا إف المبتدأ يرتفع بالخبر كالخبر محض، فالمبتدأ يرفع الخبر، كالخبر يرفع المبتدأ، فيما يترافعاف.  كاحتجكا بأف قال
يرتفع بالمبتدأ ألنا كجدنا المبتدأ البد لو مف خبر، كالخبر ال بد لو مف مبتدأ، كال ينفؾ أحدىما مف صاحبو، كال يتـ الكبلـ إال 

-ُُُص  :َُٖٗ، )الراجحي بيما، أال ترل أنؾ إذا قمت )زيده أخكؾ( ال يككف أحدىما كبلمان إال بانضماـ اآلخر إليو
. أما البصريكف فقد ذىبكا إلى العامؿ في المبتدأ معنكم محض، فيك يرفع باالبتداء، كأما الخبر فإنيـ اختمفكا في (ُُِ
، ُ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  . فذىب فريؽ منيـ إلى أنو يرفع باالبتداء كحده(ُُِص  :َُٖٗ)الراجحي،  رافعو
، كيرل فريؽ منيـ إلى (ُُٓ، ص ُ: جَََِ؛ تقي الديف، ّْ – ّّص  :َُِْالعربية، ؛ األنبارم، أسرار ْْص 

؛ ِٓ، ص ُج: ُِْٔ)ابف السراج،  أنو يرتفع باالبتداء، كالمبتدأ معا، كذىب آخركف إلى أنو يرتفع بالمبتدأ يرتفع باالبتداء
البصرة أف رافع الخبر ىك  فالذم نبلحظو عند مدرسة(. ّٕٓ – ّٓٓ، ص ُ: جُٖٗٗابف عصفكر، شرح الجمؿ، 

كالطاىر ابف  مكطف خبلؼ عندىـ. كأعدؿ ىذه المذاىب ىك مذىب سيبكيو، كىك أٌف العامؿ في الخبر لفظي، كىك المبتدأ.
ٍمدي لٌمًو رىبٍّ  عاشكر جار مجرل أىؿ البصرة في ككف العامؿ في المبتدأ ىك الرفع باالبتداء. كذلؾ عند قكلو تعالى }اٍلحى

{ ]الفاتحة:اٍلعىالىًمي ، ُ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  [، حيث ذكر أنو لفظ )الحمد( مرفكع باالبتداء في جميع القراءات المركية.ِفى
 (. ُِٗ، ص ُٖ؛ جُٔٓص 

 
 

 العامل في المفعول بو ىو الفعل .2
 الفعؿ كحدهاختمؼ النحكييف في مسألة العامؿ في المفعكؿ بو، فذىب البصريكف إلى أٌف عامؿ النصب في المفعكؿ بو ىك 

كذىب أىؿ الككفة بدكرىـ إلى  ،)ٔ-ٓ، ص ِج: 1998؛ السيكطي، ٕٗ-ٖٕ، ص ُ: جََِّاألنبارم، االنصاؼ، )
. كيرل بعضيـ أٌف العامؿ ىك الفاعؿ، كنٌص ىشاـ بف (َِ: ص َُٖٗ)الراجحي،  أٌف العامؿ فيو الفعؿ كالفاعؿ جميعا

ننت زيدا قائما، تنصب زيدا بالتاء، كقائما بظف. كذىب خمؼ ىػ( عمى أنؾ إذا قمت: ظَِٗمعاكية صاحب الكسائي )ت:
 مف الككفييف إلى أٌف العامؿ في المفعكؿ معنى المفعكلية، كالعامؿ في الفاعؿ معنى الفاعمية ق(َُٖ)ت: األحمر

؛ ُِِ: ص ُٗٗٗ ،؛ ابف الكراؽٖٓ: ص ُٕٗٗ؛ أسرار العربية، ُٖ، ص ُ: جََِّاألنبارم، االنصاؼ، )
فالصحيح في المسألة رأم البصرييف القائميف بأٌف العامؿ في المفعكؿ ىك الفعؿ، قاؿ   .(ُِٕـ، ص ُٖٓٗالمجاشعي،
، ِ: جُٖٖٗ كيو،)سيب "ا يتنصب بضرب، ك)ىذا( ارتفع بضربىػ(: " إذا قمت: ضرب ىذا زيدا، فزيدَُٖسيبكيو )ت:

، ُ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  كاألنبارم (ُِِ: ص ُٗٗٗ)ابف الكاراؽ، كىك الذم رجحو ابف الكراؽ(. ُْٖص 
{ ]الزم(ٕٗص  اًىميكفى كنٍّي أىٍعبيدي أىي يىا اٍلجى [، ْٔر:، كاختاره الطاىر ابف عاشكر أيضا. ففي قكلو تعالى }قيٍؿ أىفىغىٍيرى المًَّو تىٍأميري
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عمؽ ب تأمركني عمى حذؼ حرؼ الجر مع يقكؿ: "قكلو )فغير اهلل(، الكاقع مفعكال بو منصكب بػ الفعؿ )أعبد( الذم ىك مت
 (. ٔٓ، ص ِْج :ُْٖٗ)ابف عاشكر،  )أف(

 عامل النصب في الظرف الواقع خبرا .3
الظرؼ ينتصب عمى الخبلؼ إذا كقع خبرا لممبتدأ نحك: )زيد أمامؾ كعمرك كراءؾ( كذىب  فٌ ذىب الككفيكف إلى أ

البصريكف إلى انو منصكب بفعؿ مقدر كالتقدير فيو: )زيد استقر أمامؾ كعمرك استقر كراءؾ( كذىب بعضيـ إلى أنو 
: ُِٗٗ؛ جيجاف، ُِّ، ص ُج: ََِّاألنبارم، االنصاؼ، ) ؾممنصكب بتقديـ اسـ الفاعؿ كالتقدير زيد مستقر أما

}فىمىمَّا رىآهي ميٍستىًقٌران  كقد ذىب الطاىر ابف عاشكر مذىب البصرييف في ىذه المسألة إذ يقكؿ عند تفسيره لقكلو تعالى .(ْٖص 
بٍّي{ ]النمؿ: ار خاص ىك كاالستقرار: التمكف في األرض كىك مبالغة في القرار. كىذا استقر [ »ًَْعندىهي قىاؿى ىىذىا ًمف فىٍضًؿ رى

غير االستقرار العاـ المرادؼ لمككف، كىك االستقرار الذم يقدر في اإلخبار عف المبتدأ بالظرؼ كالمجركر ليككف متعمقا بيما 
 :ُْٖٗابف عاشكر، ) إذا كقعا خبرا أك كقعا حاال، إذ يقدر)كائف( أك )مستقر( فإف ذلؾ االستقرار ليس شأنو أف يصرح بو"

كفي مكضع آخر يرل صحة قكؿ الككفييف إذ يقكؿ: كسائؽ مرفكع بالظرؼ  .(ُْٔ ، صُ؛ جِِٕ-ُِٕ، ص ُٗج
 .(َّٖ، ص ِٔ: جُْٖٗابف عاشكر، ) الذم ىك معيا عمى رأم مف أجازه، أك مبتدأ خبره معيا

  عامل النصب في الفعل المضارع بعد )حتى( .4
كلك إنيـ تعالى )تككف حرؼ نصب ينصب الفعؿ المضارع مف غير تقدير )أف(، مثاؿ قكلو  )حتى( فٌ أذىب الككفيكف إلى 

ريكف صصبركا حتى تخرج إلييـ لكاف خيرا ليـ( كتككف حرؼ جر نحك قكلو تعالى )سبلـ ىي حتى مطمع الفجر(، كذىب الب
األنبارم، االنصاؼ، ) ركر بيانيا في المكضعيف حرؼ جر، كالفعؿ بعدىا منصكب بتقدير )أف( كاالسـ بعدىا مجأإلى 

تَّى  . كرجح الطاىر ابف(ُّْ، ص ِ: جََِّ كا حى بىري لىٍك أىنَّييـٍ صى عاشكر مذىب البصرييف في المسألة، ففي قكؿ تعالى }كى
{ ]الحجرات: ـٍ ٍيران لَّيي ـٍ لىكىافى خى يثار حتى في قكلو: حتى تخرج إلييـ دكف )إلى( ألجؿ "ؿ: [ يقك ٓتىٍخريجى ًإلىٍيًي اإليجاز بحذؼ كا 

 (.ِِٕ، ص ِٔج :ُْٖٗابف عاشكر، ) "حرؼ )أف( فإنو ممتـز حذفو بعد حتى بخبلفو بعد )إلى( فبل يجكز حذفو
  العامل في االسم المرفوع بعد )لوال( .5

كحجج ترفع االسـ بعدىا نحك )لكال زيد ألكرمتؾ( بينما يرل البصريكف أنو يرتفع باالبتداء،  )لكال( ذىب الككفيكف إلى أفٌ 
الككفيكف بأف )لكال( نائبة عف الفعؿ الذم ظير لرفع، االسـ، فالتقدير عندىـ في قكلؾ )لكال زيد ألكرمتؾ( لك لـ يمنعني زيد 

. كاختار الطاىر ابف (ْٗ، ص ُ: جََِّاألنبارم، االنصاؼ، ) مف إكرامؾ ألكرمتؾ، إال إنيـ حذفكا الفعؿ تخفيفا
{ ]القصص:عاشكر مذىب البصرييف إذ يقكؿ عند ت ـٍ ٍت أىٍيًديًي ا قىدَّمى لىٍكالى أىف تيًصيبىييـ م ًصيبىةه ًبمى [:"كلكال ْٕفسيره لقكلو تعالى }كى

األكلى حرؼ امتناع لكجكد، أم انتفاء جكابيا ألجؿ كجكد شرطيا كىك حرؼ يمـز االبتداء فالكاقع بعده مبتدأ كالخبر عف 
 (.ُّٓ، ص َِ: جُْٖٗابف عاشكر، ) ككف عاـ"المبتدأ الكاقع بعد لكال كاجب الحذؼ كىك مقدر ب

 العامل في المستثنى النصب .6
العامؿ في المستثنى النصب نحك "قاـ القـك إال زيدنا". بينما  اختمؼ النحاة في ىذه المسألة. كمذىب فريؽ مف الككفييف أفٌ 

اج مف البصرييف، كذىب الفىرَّاء كمف تابعو مف الككفييف  د الزَّجَّ ليو ذىب كؿ مف الميبىرٍّ -يرل بعضيـ أف العامؿ فيو "إال"، كا 
ال، فنصبكا بيا في اإليجاب اعتبارنا إلى أف "إال" مركبة مف إفَّ كال، ثـ خففت إفَّ كأدغمت في -كىك المشيكر مف مذىبيـ

، كعطفكا بيا في النفي اعتبارنا ببل، كحكي عف الكسائي أنو قاؿ: إنما نصب المستثنى؛ ألف تأكيمو: قاـ القـك إال أف زيدنا  بإفَّ
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ا أنو قاؿ: ينتصب المستثنى ألنو مشبو بالمفعكؿ. أما أىؿ البصرة فقد قالكا بأف العام ؿ في لـ يقـ، كحكي عنو أيضن
. كقد ذىب الطاىر ابف (ُِِ، ص ُ: جََِّاألنبارم، االنصاؼ، ) المستثنى ىك الفعؿ، أك معنى الفعؿ بتكس ط إال

عاشكر مذىب البصرييف فقاؿ: "كانتصب قميبل عمى االستثناء مف عمـك أزماف محذكفة. كالتقدير: إال زمانا قميبل، أك عمى 
 .(ُُٓ، ص َِ: جُْٖٗابف عاشكر، ) سكف سكنا إال سكنا قميبلاالستثناء مف مصدر محذكؼ. كالتقدير: لـ ت

 عمل )إْن( المخففة النصب في االسم .7
{ ]ىكد: (إفٍ )اختمؼ النحكيكف في ناصب االسـ بعد  ـٍ الىيي ب ؾى أىٍعمى ـٍ رى فٍّيىنَّيي ا لىييكى فَّ كيػبلًّ لَّمَّ [، ُُُالمخففة في مثؿ قكلو تعالى }كىاً 

: ََِّاألنبارم، االنصاؼ، ) مؿ في حيف يرل الككفيكف بأنيا ال تعمؿ النصب في االسـفذىب البصريكف إلى أنيا تع
ب ؾى . كقد رجح الطاىر ابف عاشكر مذىب البصرييف في المسألة(ٕٓ، ص ُج ـٍ رى فٍّيىنَّيي فَّ كيػبلًّ لَّمَّا لىييكى . ففي قكلو تعالى }كىاً 

{ ]ىكد: ـٍ الىيي الثقيمة في قراءة نافع، كابف كثير، كأبي بكر عف عاص، كأعممت في  )إف( مخففة مف إف [ ذكر أفٌ ُُُأىٍعمى
اسميا فانتصب بعدىا. ك )إف( المخففة إذا كقعت بعدىا جممة اسمية يكثر إعماليا كيكثر إىماليا قالو الخميؿ كسيبكيو 

 .(ُّٕ، ص ُِ: جُْٖٗابف عاشكر، ) كنحاة البصرة كىك الحؽٌ 
 عامل رفع الفعل المضارع .8

األنبارم، ) بيف النحكييف في عامؿ رفع المضارع. فذىب أىؿ البصرة إلى أنو مرفكع لقيامو مقاـ االسـجرل خبلؼ 
، (ُِ، ص ٕ: جََُِ؛ ابف يعيش، ّ، ص ْ: جَُٖٗ؛ ابف عقيؿ، شرح األلفية، َّْ، صِ: جََِّاالنصاؼ، 

. كيرل (ْٕٓ، ص ّ: جُٖٗٗكني، )األشم في حيف يرل أىؿ الككفة أنو يرتفع لتجرده عف عكامؿ النصب كعكامؿ الجـز
في تعييف  ابف عاشكر منيج البصرييف إذ يقكؿأنو يرفع باألحرؼ الزائدة في أكلو. كقد نيج الطاىر  ق(ُٖٗ)ت: الكسائي

د  فىنىٍعمى  ؿى غىٍيرى الًَّذم كينَّا رفع الفعؿ المضارع في القراءات المشيكرة مف قكلو تعالى }فىيىؿ لَّنىا ًمف شيفىعىاء فىيىٍشفىعيكٍا لىنىا أىٍك نيرى
{ ]األعراؼ: ، فكقع مكقع االسـ كما قدره الزمخشرم تبعا لمفراء، ّٓنىٍعمىؿي [:" كرفعو بتجرده عف عامؿ النصب كعامؿ الجـز

فيك مرفكع بنفسو مف غير احتياج إلى تأكيؿ الجممة التي قبمو، بردىا إلى جممة فعمية، بتقدير: ىؿ يشفع لنا شفعاء كما قدره 
 (.ُٕٓب، ص -ٖج :ُْٖٗابف عاشكر، ) "اجالزج

 ي الفعل المضارع بعد فاء السببيةعامل النصب ف .9
اختمؼ النحاة حكؿ ناصب الفعؿ المضارع بعد فاء السببية. فذىب الككفيكف إلى أٌنو ينتصب بالخبلؼ، بينما يرل 

، ِج :ََِّاألنبارم، االنصاؼ، ) البصريكف أٌنو منصكب بإضمار أف بعد الفاء. كقاؿ الجرمي أنو منصكب بالفاء نفسو
مىى في ىذه المسألة رأم البصرييف، إذ نراه يقكؿ عند تفسيره ل. كقد رجح الطاىر ابف عاشكر (َُٗص  قكلو تعالى }كىاٍشديٍد عى

{ ]يكنس: ـى كيٍا اٍلعىذىابى األىًلي تَّى يىرى ـٍ فىبلى ييٍؤًمنيكٍا حى : فبل يؤمنكا حتى يركا العذاب [ "كبيذا يظير أف مكقع الفاء في قكلوٖٖقيميكًبًي
األليـ أف تككف فاء السببية في جكاب الدعاء، أم افعؿ بيـ ذلؾ ليؤمنكا. كالفعؿ منصكب بأف مضمرة إضمارا كاجبا بعد فاء 

 (.ُِٕ، ص ُُج :ُْٖٗ)ابف عاشكر،  السببية"
 

 الواقع بعد )إن( الشرطيةعامل الرفع في االسم المرفوع  .10
ده مٍّفى اختمؼ مذاىب النحكييف  ٍف أىحى في عامؿ الرفع في االسـ المرفكع بعد األداة )إف( الشرطية في مثؿ قكلو تعالى }كىاً 

ارىؾى فىأىًجٍرهي{ ]التكبة: [. فذىب أىؿ البصرة إلى أنو يرتفع بفعؿ مقدر، كيرل األخفش أنو مرفكع باالبتداء، ٔاٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى
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)األنبارم،  مرفكع بعد إف الشرطية فإنو يرتفع بما عاد إليو الفعؿ مف غير تقدير فعؿكقاؿ الككفيكف بأنو إذا تقدـ االسـ ال
ألف  ؛كساغ االبتداء بالنكرة . كذىب الطاىر ابف عاشكر مذىب األخفش، إذ نراه يقكؿ:(ُٔٓ، ص ِ: جََِّاالنصاؼ، 

، كال مانع مف دخكؿ  حرؼ الشرط عمى المبتدأ، ألف كقكع الخبر المراد النكع، أك ألف الشرط بمنزلة النفي في إفادة العمـك
فعبل مقنع لحرؼ الشرط في اقتضائو الجممة الفعمية، فيعمـ أف الفاعؿ مقدـ مف تأخير لغرض ما. كلذلؾ شاع عند النحاة أنو 

نما ىك تقدير اعتبار  .(ُُٖ، ص َُ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  فاعؿ بفعؿ مقدر، كا 
 عامل نصب المضارع بعد الم التعميل .11

خبلؼ بيف النحكييف حكؿ ناصب الفعؿ المضارع الكاقع بعد الـ التعميؿ. فذىب أىؿ البصرة إلى القكؿ بأنو منصكب دار 
: ََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  بإف مقدرة بعد البلـ بينما يرل أىؿ الككفة بأف كي ىي الناصب بالفعؿ مف غير تقدير أف

ـٍ سينىفى كقكلو: "بصرييف إذ يقكؿ: أما الطاىر ابف عاشكر فيختار مذىب ال .(ُِّ، ص ِج يىٍيًديىكي ـٍ كى }ييًريدي الٌموي ًلييبىيٍّفى لىكي
{ ]النساء: ـٍ انتصب فعؿ )ليبيف( بأف المصدرية محذكفة، كالمصدر المنسبؾ مفعكؿ )يريد(، أم يريد اهلل [ ِٔالًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي

المصدرية، كلذلؾ فالبلـ ىنا لتككيد معنى الفعؿ الذم قبميا، كقد البياف لكـ كاليدل كالتكبة، فكاف أصؿ االستعماؿ ذكر )أف( 
فإذا المصدرية. تقكؿ، أريد أف تفعؿ كأريد لتفعؿ...  شاعت زيادة ىذه البلـ بعد مادة اإلرادة كبعد مادة األمر معاقبة ألفٌ 

كي ألنيا أشبيتيا في الصكرة، كلذلؾ  جاؤكا بالبلـ أشبيت الـ التعميؿ فقدركا )أف( بعد البلـ المؤكدة كما قد ركىا بعد الـ
لى ىذه الطريقة ماؿ صاحب  كقاؿ سيبكيو: ىي الـ التعميؿ أم الـ  .«الكشاؼ»قاؿ الفراء: البلـ نائبة عف أف المصدرية. كا 

مف كي، كأف ما بعدىا عمة، كمفعكؿ الفعؿ الذم قبميا محذكؼ يقدر بالقرينة، أم يريد اهلل التحميؿ كالتحريـ ليبيف. كمنيـ 
قرر قكؿ سيبكيو بأف المفعكؿ المحذكؼ دؿ عميو التعميؿ المذككر فيقدر: يريد اهلل البياف ليبيف، فيككف الكبلـ مبالغة بجعؿ 

كقاؿ الخميؿ، كسيبكيو في ركاية عنو: البلـ ظرؼ مستقر ىك خبر عف الفعؿ السابؽ كقالت طائفة قميمة:  .العمة نفس المعمؿ
األصؿ، ألف الـ التقكية إنما يجاء بيا إذا ضعؼ العامؿ بالفرعية أك بالتأخر. كعف النحاس ىذه البلـ لمتقكية عمى خبلؼ 

أف بعض القراء سمى ىذه البلـ الـ )أف(. كأحسف الكجكه قكؿ سيبكيو، بدليؿ دخكؿ البلـ عمى كي في قكؿ قيس بف سعد 
 .بف عبادة الخزرجي

 (.َِ-ُٗ، ص ٓ: جُْٖٗابف عاشكر، ) شيكد أردت لكيما يعمـ الناس أنيا ... سراكيؿ قيس كالكفكد
كفي مكضع آخر يقكؿ: كالبلـ في ليجعؿ داخمة عمى أف المصدرية محذكفة كىي الـ يكثر كقكعيا بعد أفعاؿ اإلرادة كأفعاؿ 

 .(ُُّ، ص ٔ: جُْٖٗابف عاشكر، ) مادة األمر، كىي الـ زائدة عمى األرجح، كتسمى الـ أف
 عمل اسم المصدر .12

، ص ّ: جَُٖٗ )ابف عقيؿ، ق(ٕٗٔ)ت: كابف عقيؿ (ُِّ، ص ّ: جَُٗٗ)ابف مالؾ،  كابف مالؾذىب البصريكف 
: ََُِ؛ ابف يعيش، َِٓ، ِ: جُٖٗٗ)األشمكني،  ق(ِٗٗ)ت: كاألشمكني (ِّٗ، ص ِج :ُِٖٗ؛ المساعد، ٖٗ
)الصيمرم،  ذاسـ المصدر يعمؿ عمؿ المصدر في جميع أحكالو. كذكر الصيمرم أٌف إعمالو شاإلى أٌف  (ّٕ، ُج

. أما الطاىر ابف عاشكر فقد ذىب مذىب المجيزيف حيث يقكؿ عند تفسيره لقكلو تعالى }كيًتبى (ِْٓ-ِْْ: ص ُِٖٗ
كًؼ حى  ًبيفى ًباٍلمىٍعري ًصيَّةي ًلٍمكىاًلدىٍيًف كىاألٍقرى ٍيران اٍلكى ـي اٍلمىٍكتي ًإف تىرىؾى خى دىكي رى أىحى ـٍ ًإذىا حىضى مىٍيكي مىى عى { ]البقرة:ٌقان عى "الكصية [:َُٖاٍلميتًَّقيفى

مرفكع نائب عف الفاعؿ لفعؿ )كتب(، كقكلو: )لمكالديف( متعمؽ بالكصية معمكؿ لو؛ ألف اسـ المصدر يعمؿ عمؿ المصدر 
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ألنو ىك الذم  ؛كالذم يظير أٌف إعمالو مرجكج .(ُْٕ، ص ِ: جُْٖٗابف عاشكر، ) "كال يحتاج إلى تأكيمو بأف كالفعؿ
 المفسريف.و جمع مف المغكييف ك تكاطأ عمي

 
 ثانيا: توظيف العامل في ترجيج دليل الكوفيين

 العامل في االشتغال .13
اختمؼ النحاة في ناصب االسـ المشعكؿ عنو، فذىب جميكر البصرييف إلى أنو منصكب بفعؿ مقدر كىك الظاىر ابف 

)األنبارم،  كىك الذم أشار إليو ابف عقيؿ (ُٗد.ت: ص  ؛ الخكارزمي،ّٖٔ، ّ: جُُِْ)النحاس،  الخميؿ كسيبكيو
. بينما يرل نحاة الككفة إلى أف قكلؾ: زيدا (َُّ، ص ِ: جَُٖٗ؛ ابف عقيؿ، ٗٔ، ص ُ: جََِّاالنصاؼ، 

. أما الطاىر ابف عاشكر (ٖٓ، ٗٔ، ص ُ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  ضربتو، منصكؿ بالفعؿ الكاقع عمى الياء
{ ]القمر:فيختار مذىب الككفييف. فف مىٍقنىاهي ًبقىدىرو [، يذكر أنو انتصب لفظ )كؿ شيء( عمى ْٗي قكلو }ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى

المفعكلية لمفعؿ )خمقناه( عمى طريقة االشتغاؿ، كتقديمو عمى خمقناه ليتأكد مدلكلو بذكر اسمو الظاىر ابتداء، كذكر ضميره 
 (.ُِٗ، ص ِٕ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  فصيح الكبلـ العربي ثانيا، كذلؾ ىك الذم يقتضي العدكؿ إلى االشتغاؿ في

اىىا{ ]النازعات: كفي قكلو تعالى ألجؿ االىتماـ [ يشير إلى أنو قدـ اسـ األرض عمى فعمو كفاعمو َّ}كىاأٍلىٍرضى بىٍعدى ذىًلؾى دىحى
باعتبار الفعؿ المقدر  بداللة خمؽ األرض كما تحتكم عميو، فانتصب عمى طريقة االشتغاؿ، كاالشتغاؿ يتضمف تأكيدا

 (.ٖٔ، ص َّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  العامؿ في المشتغؿ عنو الداؿ عميو الفعؿ الظاىر المشتغؿ بضمير االسـ المقدـ.
 إعمال أول العاممين المتنازعين .14

كبلـ العرب  األصؿ في األساليب العربية أف يككف لممعمكؿ الكاحد عامؿ كاحد يعمؿ فيو.  لكننا نجد في القرآف الكريـ كفي
قكلو تعالى }قىاؿى  يرد فييا عامبلف أك أكثر، ثـ يأتي معمكؿ يطمبو كؿ كاحد مف العامميف أك العكامؿ السابقة، كمثالو جمبل

مىٍيًو ًقٍطران{ ]الكيؼ: [، المعمكؿ فيو قكلو )قطرا( يطمبو كؿ مف الفعميف )آتكني كأفرع(، كىك صالح ألف يككف ٔٗآتيكًني أيٍفًرٍغ عى
ع معمكال لكؿ مف الفعميف السابقيف؛ ألف المعنى يقبمو. كقد اختمؼ النحاة في أٌم العامميف أكلى بالعمؿ في المعمكؿ المتناز 

فذىب سيبكيو إلى أف العمؿ إنما يككف ألحد العامميف، فبل يككف ليما جميعا. كيجكز  فيو، األكؿ أـ الثاني؟ أـ كمييما؟
عماؿ األكؿ جائز مع القبح ، ُ: جُٖٖٗ)سيبكيو،  إعماؿ أم كاحد منيما، إاٌل أف األكلى كاألفضؿ إعماؿ األخير منيما. كا 

؛ ُُِ، ص ِج :ُْٗٗ)المبرد،  كجميكر المتأخريف مف النحاة في مذىبو ىذا. كقد تبعو نحكيك البصرة، (ْٕ، ّٕص 
؛ الجرجاني، المقتصد، ِٕٓ-ِّٓ، ص ُ: جُٖٓٗ؛ البصريات، َُُ-َُٖ: ص ُٗٔٗأبك عمي الفارسي، االيضاح، 

، ص ُ: جُِٖٗ؛ ابف الحاجب، االيضاح، ُٗ: ص ُّٗٗ؛ الزمخشرم، المفصؿ، ّْْ-ّّٔ، ص ُج :ََِٕ
كقد زاد بعضيـ عمبل كحججا لترجيح  .(ٓٔ، ص ِ: جََُِ؛ المرادم، ِٔٓ: ص َََِالناظـ، ؛ ابف ُِٕ-ُِٔ

)ابف  الفعؿ األكؿ، كليس في إعمالو دكف األكؿ نقض معنى أف الفعؿ الثاني أقرب إلى األسـ مفإعماؿ الثاني، منيا: 
)االنبارم،  ب الككفيكفكذى (.ّْٖ: ص ُٖٔٗ؛ أبك حياف، التذكرة، ُّٔ، ص ُ: جُٖٗٗعصفكر، شرح الجمؿ، 

، ص ُج: ُٖٗٗ؛ ابف عصفكر، شرح الجمؿ، ٕٕ، ص ُ: جََُِ؛ ابف يعيش، ّٖ، ص ُ: جََِّاالنصاؼ، 
، ص ّج :ُٖٗٗاإلرتشاؼ، ؛ أبك حياف، ِٓٔ، ص ُج :ُُِْ؛ ابف معطي، ٕٗ، ص ُج :َُِْ؛ الرضي، ُّٔ
)أبك حياف، البحر  ق(ِْٓ)ت: الشجرمكتبعيـ ابف ( ُُّص  :ََِٕ، الشرجي؛ ِٓٔ، ص ُج: َُِْ، ؛ الجاميٖٗ
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)الزجاجي،  إلى ترجيح إعماؿ األكؿ مع اختبلؼ بينيـ في التفصيبلت، فذىب الكسائي( ِْٗ، ص ْج :َُِْالمحيط، 
؛ ابف عصفكر، شرح الجمؿ، ٕٕ، ص ُج :ََُِ؛ ابف يعيش، ُْٗ، ص ُج :ُِٖٗ ؛ الصميرم،ُّّد.ت: ص 

إلى أٌف العمؿ  (ُِّ، ص ُ: جَََِ؛ األزىرم، َٖٔ، ص ِ: جُٖٓٗ؛ ابف ىشاـ، المغني: ُٕٔ، ص ُ: جُٖٗٗ
)أبك  ق(َِٗ)ت: يككف في كؿ األحكاؿ ألحد العامميف، كالمختار ىك إعماؿ األكؿ. كتبعو في رأيو ىذا ىشاـ الضرير

 (ُِّ، ص ُ: جََِ ؛ األزىرم،ْٖٓ، ُ: جَُٖٗ؛ ابف عقيؿ، شرح األلفية، َٗ، صّ: جُٖٗٗحياف، اإلرتشاؼ، 
: ُِٖٗ؛ ابف عقيؿ، المساعد، َٗ، ص ّ: جُٖٗٗ؛ أبك حياف، اإلرتشاؼ، ٓٗ: ص ُٕٗٗ)ابف مضاء،  مضاء كابف
 ق(َّْ)ت: أما الفراء فقد نقؿ عنو الزجاجي كغيرىما. ( َُٗ، ص ِ: جُٖٗٗ؛ السيكطي، اليمع، ْٖٓ، ص ُج

إعماؿ األكؿ في التنازع؛ ألف إعماؿ أنو ال يجيز إاٌل ق( ْٖٔكالصميرم، كاالسفراييني )ت:  (ُُّ)الزجاجي، د.ت: ص 
ما إلى حذؼ الفاعؿ، ككبلىما محظكر عنده، فمـز إعماؿ األكؿ )الفراء، د.ت:  الثاني يؤدم إما إلى االضمار قبؿ الذكر، كا 

)ابف مالؾ، شرح  ؿ عف الفراء. كلـ يستعبدهكاستحسف ابف مالؾ ما نق .(ْْٕ، ص ِ: جُُِْ؛ النحاس، َُٔ، ص ِج
كقد احتج الككفيكف  .(ُٖٔ-ُُٔ؛ المخزكمي، د.ت: ص َِِ، ِ؛ عباس، د.ت: جُٔٔ، ص ِ: جَُُْالتسييؿ، 

أما الطاىر ابف عاشكر فيختار إعماؿ األكؿ كفاقا  عمى صحة ما ذىبكا إليو مف ترجيح إعماؿ األكؿ بكجكه، منيا السماع.
ضمار قبؿ الذكر كذلؾ ال يجكز في الكبلـ. ففي لمككفييف، كيحتج لما احتج بو الفراء، ىك أنو إذا عمؿ الثاني أدل إلى اإل

{ ]ال كفى ٍقنىا آؿى ًفٍرعىٍكفى كىأىنتيـٍ تىنظيري ـٍ كىأىٍغرى ٍينىاكي ـي اٍلبىٍحرى فىأىنجى ٍقنىا ًبكي ٍذ فىرى [، قاؿ: "قكلو: }كأنتـ َٓبقرة:تفسيره لقكلو تعالى }كىاً 
ك}أنجينا{ ك}أغرقنا{، مقيدة لمعكامؿ الثبلثة عمى سبيؿ تنظركف{ جممة حالية مف الفاعؿ، كىك ضمير الجبللة في }فرقنا{ 

التنازع فييا. كال يتصكر في التنازع في الحاؿ إضمار في الثاني عمى تقدير إعماؿ األكؿ؛ ألف الجممة ال تضمر، كما ال 
، ُج: ُْٖٗ)ابف عاشكر،  ". كلعؿ ىذا مما يكجب إعماؿ األكؿيضمر في التنازع في الظرؼ نحك: سكف كقرأ عندؾ

كيظير لمباحث أف الراجح في المسألة ما ذىب إليو البصريكف مف إعماؿ الثاني، لكركده في القرآف الكريـ، كلـ يرد  (.ْٔٗ
، كلكثرتو في كبلـ (ُٖ، ص ُ: جَُِْ؛ الرضي، ّّٗ، ص ْ: جَُِْ)أبك حياف، البحر،  فيو إعماؿ األكؿ لقمتو

)الرضي،  "أف إعماؿ الثاني أكثر في كبلميـ " كال شؾ مع االستقراء:ق(ٖٔٔ)ت:العرب كما صرح بو سيبكيو. كقاؿ الرضي
 (.ٕٗ، ص ُ: جَُِْ

 العطف عمى معمولي عاممين مختمفين .15
، بيف مانع  اختمؼ النحكيكف في مسألة العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف نحك قكلؾ: ليس زيده بقائـو كال خارجو عمركه

؛ ابف ىشاـ، ٗٓٔ، ِ: جُٖٗٗ)أبك حياف، اإلرتشاؼ،  أمثاؿ الكسائيكمجكز. فيك جائز عند أكثر نحاة الككفة 
؛ ُّْ: ص ََُِ)ابف الحاجب، ، كالفراء(ِٔٓ، ص ِج :َََِ؛ األزىرم،ْٖٔ، ص ِج :ُٖٓٗالمغني،

؛ ٗٔ، ص ِ: جُِْٔ؛ ابف السراج، ُٓٗ، ص ْ: جُْٗٗ)المبرد،  ، كاألخفش(َُْ: ص ُٔٗٗاالسفراييني: 
؛ الزمخشرم، الكشاؼ، َُِ، ص ُ؛ الشنتمرم، د.ت: جُْٕ، ص ُ: جََِٖيرافي،؛ السٔٓ: ص ُٔٗٗالتميمي، 

، (ِٔٓ، ص ُ: جُٖٗٗ؛ ابف عصفكر، شرح الجمؿ ِٕ، صّ: جََُِ؛ ابف يعيش، ّْٔ، ص ّ: جَُْٕ
؛ ابف عقيؿ ٗٓٔص، ِ: جُٖٗٗ، اإلرتشاؼ؛ أبك حياف، ِّْ، ص ْ: جُٖٖٗ)الزجاج،  ق(ُُّ)ت: كالزجاج
: ُٖٗٗ ؛ السيكطي، اليمع،ُٕٔ، ص ْ: جُٖٗٗ)أبك حياف، التذييؿ،  كابف مضاء (ُْٕ ص، ِ: جُِٖٗ ،المساعد

، ص ْ: جُٖٗٗ، التذييؿ، ٗٓٔ، ِ: جُٖٗٗ)أبك حياف، اإلرتشاؼ،  ق(ُٖٓ)ت: ، كأبكبكر بف طمحة(َِٕ، ص ٓج
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( معطكفان عمى )قائـ( كشرَّكت الكاك بينيما في الباء، كجعؿ (ُٕٔ (، ، حيث جعؿ األخفش )خارجو ك( معطكفان عمى )زيدو )عمره
: " اعمـ أف ق(ّٖٔ)ت: بينيما في )ليس(. كمنعو سيبكيو كأكثر نحاة البصرة. فقد قاؿ السيرافي-أيضان -كشٌركت الكاك 

ك، ألنو ال يرل العطؼ عمى عامميف، كمتى أجاز ذلؾ كاف عطفان عمى  سيبكيو ال يجيز: ليس زيده بقاعدو كال قائـو عمره
، فػ )زيد( مرتفع بػ )ليس(، ك)قاع(، مجركر بالباء، كالباء، ك)ليس( عامميف، كمعنى  ذلؾ أنؾ إذا قمت: ليس زيده بقاعدو

، فقد عطفت )قائمان( عمى )قاعد(، كعاممو الباء،  عامبلف، أحدىما عمؿ الرفع، كاآلخر عمؿ الجر، فإذا قمت: كال قائـو عمركه
؛ ُْٕ، ص ُ: جََِٖالسيرافي، ( "طفت عمى شيئيف مختمفيففقد عكعطؼ )عمرك( عمى اسـ )ليس(، كعاممو )ليس(، 

 عف سيبكيو الجكاز ق(ّّٖ)ت: كنقؿ النحاس (ُٕ، ص ِ: جُِْٔ؛ ابف السراج، ُٓٗ، ص ْ: جُْٗٗالمبرد، 
 ؛ ابف عقيؿ، المساعد،ٗٓٔ، ص ِج :ُٖٗٗ اإلرتشاؼ؛ أبك حياف، ُُْ-َُْ، ص ْج :ُُِْ)النحاس، 

ـي  . كأجاز العطؼى (ُْٕ ، صِ:جُِٖٗ ـ، ٕ :ُٕٗٗ؛ ابف الحاجب، شرح المقدمة، َٗ: ص ُْٗٗ)الشنتمرم، األعم
ٌف تقدـ المجركر في المتعاطفيف لتساكم الجممتيف،  (َِٕ، ص ٓ: جُٖٗٗ؛ السيكطي، ىمع اليكامع، ّْٔ، صِج

كالطاىر  .(ِْٕ، ص ُ: جُِٖٗ، االيضاح، ْٕٔ، صِج :ُٕٗٗ)ابف الحاجب، شرح المقدمة،  ككافقو ابف الحاجب
، كى  ا يىبيث  ًمف دىابَّةو آيىاته لٍّقىٍكـو ييكًقنيكفى مى ـٍ كى ٍمًقكي ًفي خى ًؼ المٍَّيًؿ ابف عاشكر جار مجرل مف يركف بجكازه. ففي قكلو تعالى }كى اٍخًتبلى

ٍكتً  ٍزؽو فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى بىٍعدى مى اًء ًمف رٍّ ا أىنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمى مى { ]الجاثية:كىالنَّيىاًر كى يىاًح آيىاته لٍّقىٍكـو يىٍعًقميكفى تىٍصًريًؼ الرٍّ [ ٓ-ْيىا كى
قرأ الجميكر قكلو: )آيات لقـك يكقنكف( كقكلو: )آيات لقـك يعقمكف( برفع )آيات( فييما عمى أنيما مبتدآف كخبراىما »يقكؿ: 

يا عمييا التي في قكلو: )كفي خمقكـ(. المجركراف. كتقدر )في( محذكفة في قكلو )كاختبلؼ الميؿ كالنيار( لداللة أخت
كقرأىا حمزة كالكسائي كخمؼ )آليات( في المكضعيف بكسرة نائبة  .كالعطؼ في كمتا الجممتيف عطؼ جممة ال عطؼ مفرد

عف الفتحة. فػ)آيات( األكؿ عطؼ عمى اسـ )إف( ك)في خمقكـ( عطؼ عمى خبر )إف( فيك عطؼ عمى معمكلي عامؿ 
ازه. كأما )آيات لقـك يعقمكف( فكذلؾ، إال أنو عطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف، أم ليسا مترادفيف كاحد كال إشكاؿ في جك 

ىما )إف( ك )في( عمى اعتبار أف الكاك عاطفة آيات. كليست عاطفة جممة )في خمقكـ( اآلية، كىك جائز عند أكثر نحاة 
القراءة بتقدير )في( عند قكلو: كاختبلؼ الميؿ كالنيار لداللة  الككفة، كممنكع عند أكثر نحاة البصرة. كلذلؾ تأكؿ سيبكيو ىذه

كالحؽ ما ذىب إليو  .أختيا عمييا كتبقى الكاك عاطفة آيات عمى اسـ )إف( فبل يككف مف العطؼ عمى معمكلي عامميف
 .(ِّٗ، ص ِٓ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  جميكر الككفييف كىك كثير كثرة تنبك عف التأكيؿ

 والمضاف إليو بمعمول األولالفصل بين المضاف  .16
ذىب الككفيكف إلى جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو إذا كقع بيف جزأم اإلضافة معمكؿ المضاؼ. كعزا بعضيـ 

: ََِٕ؛ الشرجي، ُِٓ؛ ص ِْٖ، ص ِ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  إلييـ أنيـ يجيزكف ذلؾ في الشعر لمضركرة
؛ التسييؿ، ٕٗٗ، ص ِ)ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية، د.ت: ج مقا ابف مالؾ. كقد تبعيـ في جكاز ذلؾ مط(ُٓص 

 ق(ٕٔٓ)ت:  كالسميف الحمبي( ِّٔ، ص ِج ابف الجزرم، د.ت:) ق(ّّٖ)ت: كابف الجزرم (ُُٔ: ص ُٕٔٗ
كابف  (ُْٖ-ُٕٕ، ص ّ)ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، د.ت: ج كابف ىشاـ (ُٖٕ-ُُٔ، ص ٓ: جَُْٔ)السميف، 

 (ْٕ، ص ِ: جُّٖٗ)الدماميني،  ق(ِٕٖ)ت: كالدماميني (ِّٕ، ص ِج :ُِٖٗ)ابف عقيؿ، المساعد،  عقيؿ
، ِ: جُٕٗٗ)البغدادم،  ق(َُّٗ)ت: كالبغدادم (ِٓ، ص ِ: جُٖٗٗ)السيكطي، اليمع،  ق(ُُٗ)ت: كالسيكطي

كىذىًلؾى (ِْٓص  ـٍ . كاستدلكا عمى قكليـ بالسماع كالقياس، فمف السماع قكلو تعالى }كى يَّفى ًلكىًثيرو مٍّفى اٍلميٍشًرًكيفى قىٍتؿى أىٍكالىًدًى زى
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{ ]األنعاـ: ـٍ [. فالمضاؼ ىك قتؿ كالمضاؼ إليو ىك الفاعؿ )شركاؤىـ( كالفاعؿ ىك المفعكؿ )أكالدىـ( عمى ُّٕشيرىكىآؤيىي
، ص َُ: جََُِ)األزىرم،  . كمف الشعر قكؿ الشاعر:(ِّٔ، ص ِابف الجزرم، د.ت: ج) قراءة ابف عامر بالنصب

 (ِٖٕ، ص ّ: جَُُْ؛ ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ُْٗ
 يفرؾ حب السنبؿ الكنافج *** بالقاع فرؾ القطف المجالج.

ككنو غير أجنبي  أف الفاصؿ فضمة، فيك بذلؾ صالح لعدـ االعتداء بو. أما القياس، فمف أدلتيـ التي ذكرىا ابف مالؾ:
 كذىب البصريكف أجؿ أف المضاؼ مقرر التقديـ بمقتضى الفاعمية المعنكية.ككنو مقدـ التأخير مف  لتعمقو بالمضاؼ.

؛ ِِٗ، ص ْ: جَُِْ؛ أبك حياف، البحر المحيط، ِٕٗ، ص ُ؛ الشنتمرم، د.ت: جُٖٕ، ص ُ: جُٖٖٗ)سيبكيو، 
)أبك حياف،  الفارسيأبي عمي ك  (ّٖٓ، ص ُد.ت: ج)الفراء،  كمف تبعيـ كالفراء (ُْٔ، ص ٓ: جَُْٔالسميف، 

، ص ُج :ُِٖٗ )الصميرم، كالنحاس (ِْٓ، ص ِ: جُٕٗٗ؛ البغدادم، َِّ، ص ْ: جَُِْالبحر المحيط، 
: َُْٕ)الزمخشرم، الكشاؼ،  ق(ّٖٓ)ت:  كالزمخشرم (ِِٕ، ص ُ: جَُْٓ)مكي،  ق(ّْٕ)ت: كمكي (ِٖٖ

بف خالكيو، )ا ق(َّٕ)ت:  كابف خالكيو (ُٖٓ، ص ٔ: جََُِ)ابف عطية،  ق(ُْٓ)ت: كابف عطية (ْٓ، ص ِج
 ق(ُٔٔ)ت:  كالعكبرم (ِْٕ، ص ِ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  ق(ِّٖ)ت:  كاألنبارم (ُُٓ: ص َُُْ

 كابف عصفكر (َِ، ص ّ: جََُِ)ابف يعيش،  ق(ّْٔ)ت:  كابف يعيش ُْٓ، ص ُ: جُٕٔٗ)العكبرم، 
 (ّٕٕ-ّٕٓ: صُٔٗٗ)االسفراييني،  كاالسفراييني (َٓٔ، ص ِ: جُٖٗٗ)ابف عصفكر، شرح الفصؿ،  ق(ٗٔٔ)ت:

إلى المنع، كقصركا جكازه بالظرؼ كشبيو في الضركرة  ( ِّٗ، ص ُج :َُِْ)الرضي،  ق(ٖٔٔ)ت:  كالرضي
نما جاز الفصؿ بالظرؼ كحرؼ  الشعرية. كحجتيـ أف المضاؼ كالمضاؼ إليو شيء كاحد، فبل يجكز أف يفصؿ بينيما، كا 

، الشرجي، ّْٓ-ُّْ، ص ِ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  ما ال يتسع في غيرىماالجٌر لمضركرة، كألنو يتسع فييما 
الطاىر ابف عاشكر فيرل جكاز ذلؾ كفاقا مع الككفييف كمف تبعيـ. فيقكؿ عند تفسيره اآلية السابقة:  أما (.ّٓ: ص ََِٕ

سيؿ؛  بالمفعكؿ، كالخطب فيو كليس في اآلية مما يخالؼ متعارؼ االستعماؿ، إال الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو "
. ثـ (َُّ-َُِأ، ص -ٖج :ُْٖٗ)ابف عاشكر،  ألف المفعكؿ ليس أجنبيا عف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ

اعترض عمى الزمخشرم القائؿ بالمنع كرٌد عميو حيف أنكر قراءة ابف عامر. فدافع عف القراءة بأنيا متكاترة كالقراء حجة 
ف المرجح في المسالة القكؿ بجكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمعمكؿ المضاؼ لكثرة عمى النحاة دكف العكس. فم

 (.ِٗٗ، ص ْ)أبك حياف، البحر المحيط، ج سماه، كىك الصحيح. لقكة األدلة التي تؤيد ذلؾ.
 في ترجيج دليل مذىب الجميورثالثا: توظيف العامل 

 العامل في البدل ىو العامل في المبدل منو .17
النحكيكف في مسألة العامؿ في البدؿ؛ فذىب جماعة منيـ أبك عمي الفارسي إلى أف العامؿ في البدؿ غير العامؿ  اختمؼ

ف العامؿ في المبدؿ منو عمى تقدير التكرير في البدؿ، كالذم يدؿ عمى ذلؾ إظياره في البدؿ  في المبدؿ؛ كىما جممتاف، كا 
{ ]ألعراؼ: كما أظير في المبدؿ منو، قاؿ اهلل تعالى: }قى  ـٍ ٍف آمىفى ًمٍنيي كا ًمٍف قىٍكًمًو ًلمًَّذيفى اٍستيٍضًعفيكا ًلمى ي الًَّذيفى اٍستىٍكبىري اؿى اٍلمىؤلى

{ بدؿ مف قكلو: }ًلمًَّذيفى اٍستيٍضًعفيكا{ فأظير العامؿ في البدؿ كما أظيره في المبدؿ منو، كقاؿ ٕٓ ـٍ [ فقكلو: }ًلمىٍف آمىفى ًمٍنيي
لىٍكال أىفٍ  ةو{ ]الزخرؼ:  تعالى: }كى ـٍ سيقيفنا ًمٍف ًفضَّ ًف ًلبيييكًتًي عىٍمنىا ًلمىٍف يىٍكفيري ًبالرٍَّحمى [ فقكلو: "لبيكتيـ" ّّيىكيكفى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن لىجى

ًف{ فأظير العامؿ في البدؿ كما أظيره في المبدؿ منو، فدٌؿ عمى أنو في تقد ٍف يىٍكفيري ًبالرٍَّحمى ير التكرير، بدؿ مف قكلو: }ًلمى
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منيـ .  كذىب قـك (َٕ-ٗٔ، ص ُ: جََِّ)األنبارم، االنصاؼ،  كأف العامؿ في البدؿ غير العامؿ في المبدؿ منو
إلى أف العامؿ في البدؿ ىك العامؿ في المبدؿ منو؛  (َّّ، ص ّ)ابف مالؾ، شرح التسييؿ، د.ت: ج المبرد كابف مالؾ

؛ ُِٖ: ص ُٕٗٗ)األنبارم، أسرار العربية،  لمكصكؼ، كاألكثركف عمى األٌكؿكما أفَّ العامؿ في الصفة ىك العامؿ في ا
. كالطاىر ابف عاشكر جار مجرل الفريؽ الثاني، كىك مف يرل أف العامؿ في البدؿ (ّْٕ، ص ُ: جُٖٗٗاألشمكني، 

ًبًؿ كىٍيؼى خي كاستدؿ بىك العامؿ في المبدؿ منو.  كفى ًإلىى اإٍلً [، فقد ذكر أٌف جممة: ًُٕمقىٍت{ ]الغاشية:قكلو تعالى }أىفىبلى يىنظيري
}كيؼ خمقت{ بدؿ اشتماؿ مف }اإلبؿ{، كالعامؿ فيو ىك العامؿ في المبدؿ منو كىك فعؿ )ينظركف( ال حرؼ الجر؛ فإف 
 حرؼ الجر آلة لتعدية الفعؿ إلى مفعكلو فالفعؿ إف احتاج إلى حرؼ الجر في التعدية إلى المفعكؿ ال يحتاج إليو في العمؿ

)ابف عاشكر،  في البدؿ، كشتاف بيف ما يقتضيو إعماؿ المتبكع كما يقتضيو إعماؿ التابع فكؿ عمى ما يقتضيو معناه كمكقعو
 .(َّْ، ص َّ: جُْٖٗ

 العامل في المعطوف ىو حرف العطف .18
؛ ابف لب، ٕٓ، ص ّ: جََُِ)ابف يعيش،  اختمؼ النحاة في العامؿ في المعطكؼ عمى ثبلثة مذىب، فقد ذىب سيبكيو

مف  (ُّّ، ص ُج :ُٖٔٗ؛ ابف أبي الربيع، ٕٓ، ص ّ: جََُِ)ابف يعيش،  كجماعة (َُْ، ص ُ: جُٖٔٗ
، ُ: جُْٗٗ)الرضي،  كالرضي( ُِٔ، ص ُ: جُٖٗٗ) ابف عصفكر، شرح المفصؿ، المحققيف منيـ: ابف عصفكر

)المالقي،  ق(ُْٕ)ت: كالمالقي( ُّّ-ِّٗ، ص ُ: جُٖٔٗبيع، )ابف أبي الر  (ٖٖٔ)ت: كابف أبي الربيع (ِّٔص
لى أٌف العامؿ في ( إّْ، ص ٖ: جَُِْ)أبك حياف، البحر المحيط،  (ْٕٓ)ت: كأبك حياف (ْٕٕ-ْٕٔ: ص ََِِ

المعطكؼ ىك العامؿ في المعطكؼ عميو بكاسطة حرؼ عطؼ، ففي مثؿ قكلؾ: جاء زيد كعمرك العامؿ في عمرك )جاء( 
، ّ: جََُِ)ابف يعيش،  ؼ العطؼ )الكاك(، فيك كاآللة لمعمؿ. كذىب جماعة، منيـ أبك عمي الفارسيبكاسطة حر 

إلى أٌف العامؿ في المعطكؼ حرؼ العطؼ، فيك  (ِٖٓ، ص ْ: جَُْٕ)الزمخشرم، الكشاؼ،  كالزمخشرم (ٕٓص
؛ ابف لب، ْٕٔ: ص ََِِ؛ المالقي، َّّ، ص ُ: جُٖٔٗ)ابف أبي الربيع،  كيرل جماعة نائب مناب العامؿ.

؛ الركض األنؼ، ِْٗ: ص ُِٗٗ)السييمي، نتائج الفكر،  (ُٖٓ)ت: أخرل منيـ السييمي (َُْ، ص ُ: جُٖٔٗ
أف العامؿ في المعطكؼ مضمر يدؿ عميو حرؼ العطؼ، ففي قكلؾ: ضربت زيدا كعمرا، المراد  (ِٓ، ص ُ: جَََِ
عمي الفارسي  الطاىر ابف عاشكر فيختار مذىب أبيبت عمرا، فحذؼ العامؿ الثاني لداللة األكؿ عميو. أما كضر 

كالزمخشرم القائميف بأف العامؿ في المعطكؼ ىك حرؼ العطؼ، كقد صرح بذلؾ عند قكلو تعالى }يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكٍا الى 
كني  تىخي كنيكٍا الٌموى كىالرَّسيكؿى كى { ]األنفاؿ:تىخي ـٍ كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى انىاًتكي كقكلو: }كتخكنكا{ عطؼ عمى قكلو: }ال  [، حيف قاؿ: "ِٕكٍا أىمى

نما أعيد فعؿ تخكنكا كلـ يكتؼ بحرؼ العطؼ، الصالح لمنيابة  :تخكنكا{ فيك في حيز النيي، كالتقدير كال تخكنكا أماناتكـ، كا 
كفي مكضع آخر  (ِّْ، ص ٗ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  خر مف الخيانة..."عف العامؿ في المعطكؼ، لمتنبيو عمى نكع آ

يذكر أف حرؼ العطؼ إذا جيء معو بإعادة عامؿ كاف عاطفو عامبل عمى مثمو فصار مف عطؼ الجمؿ لكف العاطؼ 
ـٍ  ـٍ رىسيكالن مٍّنكي ٍمنىا ًفيكي ا أىٍرسى ـي  حينئذ أشبو بالمؤكد لمدلكؿ العامؿ. كنٌظر لو بقكلو تعالى: }كىمى ييعىمٍّميكي ـٍ كى ييزىكٍّيكي ـٍ آيىاًتنىا كى مىٍيكي يىٍتميك عى

{ ]البقرة: ـٍ تىكيكنيكٍا تىٍعمىميكفى ا لى ييعىمٍّميكيـ مَّ فالذم ترجح عند . (ْٗ، ص ِ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  [ُُٓاٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كى
لعامؿ في المعطكؼ عميو؛ كذلؾ بكاسطة حرؼ الباحث ىك مذىب سيبكيو كغيره بالقائميف بأف العامؿ في المعطكؼ ىك ا

 العطؼ، كىك الصحيح مف المذاىب.
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 العطف عمى معمولي عامل واحد  .19
: "كيجكز العطؼ عمى معمكلي ق(َْٗ)ت: جكز العطؼ عمى معمكلي عامؿ كاحد باتفاؽ النحكييف. يقكؿ ابف كماؿ باشاي

، ص ِد.ت: ج؛ الجامي، ُٗٔ: ص ََِِ)باشا،  العامميفعامؿ كاحد باالتفاؽ؛ لعدـ لزـك قياـ حرؼ العطؼ مقاـ 
: ُٕٗٗ؛ الصباف، ِّْ: ص ََِٕ)الدماميني،  نحك: إٌف زيدا ذاىب كعمرا جالس (ُّٗ: ص ُّٗٗالمشيداني،  ؛ّٓ
[، حيث ذكر أنو ٕ]النبأ: {كىاٍلًجبىاؿى أىٍكتىادان }. كمف شكاىده عند الطاىر ابف عاشكر ما يمي: في قكلو تعالى (ُُٖ، ص ّج

ـٍ نىٍجعىًؿ اأٍلىٍرضى ًميىادان }معطكؼ عمى قكلو  [، فالكاك عاطفة الجباؿ عمى األرض، كعاطفة أكتادا عمى ميادا، ثـ ٖ]النبأ: {أىلى
بٌيف أٌف ىذا مف العطؼ عمى معمكلي عامؿ كاحد، كىك كارد في الكبلـ الفصيح، كجائز باتفاؽ النحكييف؛ ألف حرؼ العطؼ 

ٍيبى ًفييىا قيٍمتـي ك  .(ُْ، ص َّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  ئـ مقاـ العامؿقا ؽٌّ كىالسَّاعىةي الى رى ذىا ًقيؿى ًإفَّ كىٍعدى المًَّو حى في قكلو }كىاً 
ا السَّاعىةي{ ]الجاثية: ا نىٍدًرم مى [، حيث ذكر فيو أٌف قراءة الجميكر }كالساعة ال ريب فييا{ برفع الساعة عطؼ عمى جممة ِّمَّ

 إف كعد اهلل حؽ{، كأٌف قراءة حمزة كحده بنصب }كالساعة{ عطفا عمى }إف كعد اهلل{ مف العطؼ عمى معمكلي عامؿ كاحد}
 .(ِّٕ، ص ِٓ: جُْٖٗ)ابف عاشكر، 
 العامل في المفعول لو .20

كىي:  ، كلكف ثمة عكامؿ أخرل تقـك مقاـ الفعؿ في نصبو،عمى االجماع عامؿ النصب األصمي في المفعكؿ لو ىك الفعؿ
المصدر، كاسـ الفاعؿ، كمبالغات اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ كاسـ الفعؿ. كقد أشار إليو الطاىر ابف عاشكر إلى ذلؾ في 

اء ا اٍختىمىؼى الًَّذيفى أيٍكتيكٍا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمف بىٍعًد مىا جى مى ـي بى قكلو تعالى }ًإفَّ الدٍّيفى ًعندى الٌمًو اإًلٍسبلىـي كى ـي اٍلًعٍم { ]آؿ ىي ـٍ ٍغيان بىٍينىيي
[، فقد انتصب )بغيا( عمى أنو مفعكؿ ألجمو، كعامؿ المفعكؿ ألجمو: ىك الفعؿ الذم تفرغ لمعمؿ فيما بعد حرؼ ُٗعمراف:
 .(ُٗٗ، ص ّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  االستثناء

 العامل في المفعول فيو .21
؛ ابف يعيش، ّّ، ص ُ: جُٖٗٗ)ابف عصفكر، شرح الجمؿ،  العامؿ في المفعكؿ فيو ىك الفعؿ باتفاؽ جميع النحاة

كقد تعرض الطاىر ابف عاشكر لذكر عامؿ  (.ِّٔ، ص ِ؛ ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، د.ت: جُْ، ص ِ، جََُِ
{ ]البقرة: ات( ظرؼ [، إذ قاؿ: " كقكلو تعالى: )أياما معدكدُْٖشبيو بالفعؿ، كىك المصدر في قكلو تعالى }أىيَّامان مٍَّعديكدىاتو

لمصياـ مثؿ قكلؾ: الخركج يـك الجمعة. كال يضر كقكع الفصؿ بيف الصياـ كبيف أياما كىك قكلو: كما كتب إلى تتقكف ألف 
الفصؿ لـ يكف بأجنبي عند التحقيؽ، إذ الحاؿ كالمفعكؿ ألجمو المستفاد مف )لعؿ( كؿ ذلؾ مف تماـ عامؿ المفعكؿ فيو كىك 

ي ذلؾ العامؿ كىك كتب فإف عامؿ العامؿ في الشيء عامؿ في ذلؾ الشيء كلجكاز الفصؿ قكلو صياـ، كمف تماـ العامؿ ف
: ُْٖٗ)ابف عاشكر،  "ا مختار الزجاج كالزمخشرم كالرضيباألجنبي إذا كاف المعمكؿ ظرفا، التساعيـ في الظركؼ كىذ

 (.ُٖٓ، ص ِج
 حذف عامل المفعول فيو .22

ؿ الظرؼ إذا دٌؿ عميو السياؽ، نحك قكلو تعالى }يىٍكـى يىكيكفي النَّاسي يجكز حذؼ عامأشار الطاىر ابف عاشكر إلى أنو 
ٍبثيكًث{ ]القارعة: ( عمى المفعكؿ فيو بفعؿ مضمر دؿ عميو كصؼ القارعة؛ ألنو في ْكىاٍلفىرىاًش اٍلمى [، فقد نصب لفظ )يـك

، ص َّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  لفراشتقرع، أك دؿ عميو الكبلـ كمو فيقدر: تككف، أك تحصؿ، يـك يككف الناس كا :تقدير
ُُٓ). 
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 عامل النصب في المفعول معو ىو الواو. .23
 )العمكم، ق(ّٗٗ)ت: اختمؼ النحاة في ناصب المفعكؿ معو إلى آراء عديدة، فذىب جميكر البصرييف، منيـ الخكارزمي

إلى أٌف الناصب ىك ما تقدمو مف فعؿ أك ما يشبيو بكاسطة الكاك. كىناؾ خبلؼ في ىذا االسـ  (َّٔ، ص ِ: جََِٗ
؛ ابف ِٕٗ، ص ُ: جُٖٖٗ)سيبكيو،  المنصكب؛ إذ ذىب أغمب نحاة البصرة إلى أٌف االسـ انتصب عمى أنو مفعكؿ معو

عمى أنو منصكب عمى الحاؿ؛ . أما الرأم اآلخر فيك (ُٕٓ، ص ُ: جَُِْ؛ الرضي، َِٗ، ص ُ: جُِْٔالسراج، 
، االنبارم، ُّٔ، ص ِ: جََِٗ)العمكم،  ألنؾ إذا قمت: استكل الماء كالخشبة، فالغرض أنو استكل مقارنا لمخشبة

. كينسب إلى األخفش أف المفعكؿ معو منتصب انتصاب الظرؼ؛ كذلؾ ألٌف األصؿ: (ََِ، ص ُ: جََِّاالنصاؼ 
 حٌؿ )مع( انتصب االسـ انتصاب الظرؼ، كالكاك مييات النتصاب ىذا الظرؼسرت مع النيؿ، فمما جيء بالكاك في م

. كبٌينت المدكنة (ُْْ، ص ْ: جََُِ؛ ابف يعيش، ُٖٔ: صُٖٓٗ؛ المجاشعي، ُٔٓ: ص ُِٗٗ)المرادم، 
؛ األزىرم، ُْْٖ، ص ّ: جُٖٗٗ)أبك حياف، اإلرتشاؼ،  النحكية أٌف رأم األخفش ىذا ىك رأم جماعة مف الككفييف

. كيرل فريؽ مف (َُِ، ص ُ: جُٖٔٗ)البرماكم، . كزاد ابف ىشاـ أنو رأم معظـ الككفييف(ِّْ، ص ِ: جَََِ
؛ ُْْٖ، ص ّ: جُٖٗٗ؛ أبك حياف، اإلرتشاؼ اِْٖ، ص ُ: جََِّ)االنبارم، االنصاؼ  الككفييف كالكسائي كالفراء

ؼ أك المخالفة. قاؿ األنبارم: " ذىب أٌف العامؿ فيو ىك النصب عمى الخبل (َِِ-َُِ، صِ: جُٖٔٗالبرماكم، 
الككفيكف إلى أف المفعكؿ معو منصكب عمى الخبلؼ، كذلؾ نحك قكليـ "استكل الماء كالخشبة، كجاء البرد كالطَّيىاًلسىة"... 

يحسف أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إنو منصكب عمى الخبلؼ كذلؾ ألنو إذا قاؿ "استكل الماءي كالخشبةى" ال 
ةه فتستكم، فمما لـ يحسف تكرير الفعؿ كما  تكرير الفعؿ فيقاؿ: استكل الماء كاستكت الخشبة؛ ألف الخشبة لـ تكف ميٍعكىجَّ

، ص ُ: جََِّ)االنبارم، االنصاؼ  يحسف في "جاء زيده كعمرك" فقد خالؼ الثاني األكؿ، فانتصب عمى الخبلؼ
. كذىب الجرجاني كحده إلى أٌف عامؿ (ِّّ، ص ّ: جََِٕ؛ الشاطبي، ُْْ، ص ُ: جََُِ؛ ابف يعيش، ََِ

. كىذا األخير ىك الذم رجحو الطاىر ابف عاشكر (َٔٔ، ص ُ: جََِٕ)الجرجاني، المقتصد،  النصب ىك الكاك نفسو
 ماء كالخشبة.استكل ال :إذ يقكؿ: " كالحؽ عدـ التزاـ أف يككف المفعكؿ معو معمكال لمفعؿ، أال ترل صحة قكؿ القائؿ

 (.ُٗ، ص ِٖ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  "كقكليـ: سرت كالنيؿ
 تقديم الحال عمى عامميا الفعل المتصرف. .24

: ُّٗٗ؛ الزمخشرم، المفصؿ، ُُٕ؛ ابف جني، الممع، د.ت: ص ُِْ، ص ِ: جُٖٖٗ)سيبكيو،  ذىب جميكر النحاة
؛ ِّٕ؛ ّّْ، ص ِ؛ ابف مالؾ، شرح التسييؿ، د.ت: جُٔٓ، ص ُ: جُِٕٗ؛ ابف عصفكر، المقرب، ِٔص 

إلى جكاز تقديـ الحاؿ عمى عامميا الفعؿ المتصرؼ، مثاؿ: مسرعا جاء زيد. كذلؾ لتصرؼ  .(ِّٕ: ص ُٕٖٗالكيشي، 
الفعؿ، كالحاؿ معو كالمفعكؿ مع فعمو. قاؿ المبرد: "كاعمـ أف الحاؿ إذا كاـ العامؿ فييا فعبل صحيحا جاز فييا كؿ ما 

كخالؼ  (.ُٗٔ، ُٖٔ، ص ْج :ُْٗٗ)المبرد،  التأخير، إاٌل أنيا ال تككف إال نكرة..."يجكز في المفعكؿ بو مف التقديـ ك 
فإنيـ لـ يجيزكا تقديـ الحاؿ عمى العامؿ، سكاء كاف العامؿ فيو  ق(ِِٓ)ت:  الجميكر كؿ مف الفراء كاألخفش كالجرمي

؛ ّْٗ، ص ِ: جُٖٗٗاإلرتشاؼ،  ؛ أبك حياف،ُِٗ: ص ُٕٗٗ)األنبارم، أسرار العربية،  فعؿ متصرفا أك معنى فعؿ
. كاختار الطاىر ابف عاشكر مذىب (ُِْ، ص ُ: جُٖٗٗ، السيكطي، اليمع، ُِٓ، ص ِ: جََُِالمرادم، 

{ ]القمر: رىاده م نتىًشره ـٍ جى ـٍ يىٍخريجيكفى ًمفى اأٍلىٍجدىاًث كىأىنَّيي اريىي  [، فقد قاؿ: "ٕالجميكر كمثالو عنده قكلو تعالى }خيشَّعان أىٍبصى
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ما مف ضمير يخرجكف مقدما عمى )ابف  "صاحبو كانتصب خشعا أبصارىـ عمى الحاؿ مف الضمير المقدر في يدع الداع كا 
فالذم يراه الباحث في المسألة جكاز تقديـ الحاؿ عمى عامميا، لثبكتو سماعا، كما كرد  (.ُٖٕ، ص ِٕ: جُْٖٗعاشكر، 

 في القرآف الكريـ، ككبلـ العرب.
 المضافإعمال المصدر غير  .25
كاألكثركف إلى أف أقكل عممو إذا كاف منكنان؛ ألف ما  الفارسي عميكأبك  (ِْٗ، ص ْج :ُٖٖٗ)الزجاج،  ذىب الزجاج

)ابف  كابف مالؾ (ٖٕ، ص ُُ: جُٖٗٗ)أبك حياف، التذييؿ،  شبو بو نكرة، فكذلؾ ينبغي أف يككف نكرة. كيرل أبك حياف
أٌف إعماؿ المصدر المضاؼ أكثر  (ِٖٓ، ص ِ: جُٖٗٗ؛ األشمكني، ِِٖ، ص ّ: جَُُْمالؾ، شرح التسييؿ، 

مف إعماؿ غير المضاؼ. كما ذىب بعض النحكييف إلى أف إعمالو مضافان كمنكنان عمى حد سكاء. الككفيكف ذىبكا إلى أف 
أك منصكب فإنما ىك محمكؿ عمى فعؿ مضمر يفسره المصدر  المصدر المنكف ال يجكز إعمالو، كأنو إف كقع بعده مرفكع

ر المضاؼ، كقد صٌرح بذلؾ عند قكلو تعالى }أىٍك ًإٍطعىاـه ًفي يىٍكـو ر ابف عاشكر فيرجح إعماؿ المصد غيمف لفظو. أما الطاى
بىةو{ ]البمد:ًُْذم مىٍسغىبىةو{ ]البمد: ٍقرى تيما( عمى المفعكؿ بو لػ )إطعاـ( الذم ىك [، حيث ذكر أٌف قد انتصب )يُٓ[، }يىًتيمان ذىا مى

ف كاف إعماؿ المضاؼ أكثر. كمنع  عماؿ المصدر غير المضاؼ كال المعرؼ بالبلـ أقيس كا  مصدر عامؿ عمؿ فعمو. كا 
الككفيكف إعماؿ المصدر غير المضاؼ. كما كرد بعده مرفكع أك منصكب حممكه عمى إضمار فعؿ مف لفظ المصدر، فيقدر 

. فمف (ُْٖ، ص ُْ: َََِ؛ الطبرم، ّٖٓ، ص َّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  «يطعـ يتيما»ية عندىـ في مثؿ ىذه اآل
ٌف قٌؿ ذلؾ، خبلفا لما ذكره نحاة الككفة مف المنع. فأعمالو  المرجح أف يككف الصكاب في المسألة القكؿ بجكاز إعمالو كا 

؛ تعجيؿ ٓٗ، ص ِ: جُٗٗٗلفكزاف، دليؿ السالؾ، )ا أقرب إلى القياس مف إعماؿ المضاؼ؛ ألنو يشبو الفعؿ في التنكير
 (.َِّ، ص ُ: جُُّْالندل،

 تقديم معمول المصدر عمى عاممو .26
)الزمخشرم،  كالزمخشرم (ُٕٗ، ص ِ: جَُِْ؛ الرضي، ّٔٓ، ص ِ: جَُِٔ)اآلمدم،  ذىب جمع مف النحاة

: َُِْ)أبك حياف، البحر،  كأبك حياف (ِٖ، ص ْ: جََُِ)ابف يعيش،  كابف يعيش (ِّٖ: ص ُّٗٗالمفصؿ، 
إلى منع تقديـ معمكؿ المصدر عمى عاممو مطمقا.  (ِٔٔ، ص ٔػ مج  ّج  )عبد الخالؽ، د.ت: كالحازمي (ّٔ، ص ٔج

 ًإنٍّي أما الطاىر ابف عاشكر فيرل جكاز ذلؾ، مكافقا ابف عطية.  كقد استدؿ بقكلو تعالى }فىمىمَّا بىمىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى يىا بينىيَّ 
{ ]الصافات: نىاـً أىنٍّي أىٍذبىحيؾى ضاؼ إليو )معو( عائد إلى إبراىيـ. ك)السعي( مفعكؿ [ فقد ذكر أٌف الضمير المَُِأىرىل ًفي اٍلمى

الفعؿ )بمغ(. ثـ أضاؼ إلى أٌنو ال حجة لمف منع تقدـ معمكؿ المصدر عميو، عمى أف الظركؼ يتكسع فييا ما ال يتكسع 
 .(َُٓ، ص ِّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  في غيرىا مف المعمكالت

 العامل في المنادى ىو حرف النداء .27
)ابف ىشاـ  أف عامؿ النصب في المنادل ىك فعؿ مضمر كجكبا، فالمنادل منصكب عمى المفعكليةيرل جميكر النحاة 

. كذىب بعضيـ إلى أف عامؿ النصب لو معنكم كىك القصد. كذىب أبك عمي (ّ، ص ْأكضح المسالؾ، د.ت: ج
بو منو، كجعؿ المنادل مشبيا الفارسي إلى أف العامؿ في المنادل؛ ىك حرؼ النداء، عمى سبيؿ النيابة عف الفعؿ كالعكض 

، ُ: جََُِ؛ ابف يعيش، ُْٕ، ص ُ: جُٖٗٗ)السيكطي، اليمع،  كما ىك عند الجميكر-بالمفعكؿ بو، ال مفعكال بو 
كما قاؿ -. كذىب بعضيـ إلى أف العامؿ في المنادل ىك أداة النداء؛ ال لككنيا عكضا مف الفعؿ المحذكؼ (ُِٕص 
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. كالرأم الذم رجحو (ُُْ، ص ِ: جُٕٗٗ)الصباف،  فعؿ مضارع بمعنى: أدعك بؿ ألف ىذه األكؿ اسـ-الفارسي
الطاىر ابف عاشكر ىك مذىب أبك عمي حيث يقكؿ: "النداء: حقيقتو جير الصكت بدعكة أحد ليحضر كلذلؾ كانت حركؼ 

 (.َٖ، ص َّ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  ")أدعك( فنصبت االسـ الكاقع بعدىاالنداء نائبة مناب 
 

 الظرف )كمما( عمى عاممياتقديم  .28
ـٍ فى جكٌ  ـٍ رىسيكؿه ًبمىا الى تىٍيكىل أىٍنفيسييي اءىي ًريقان ز جميكر النحاة أف يقدـ الظرؼ )كمما( عمى العامؿ في مثؿ قكلو تعالى }كيمَّمىا جى

{ ]المائدة: فىًريقان يىٍقتيميكفى تقديـ )كمما( عمى العامؿ استعماؿ [. كىذا ما أشار إليو الطاىر ابف عاشكر حيف ذكر أٌف َٕكىذَّبيكٍا كى
شائع ال يكاد يتخمؼ؛ ألنيـ يريدكف بتقديمو االىتماـ بو، ليظير أنو ىك محؿ الغرض المسكقة لو جممتو. كبيذا التقديـ 
يشرب ظرؼ )كمما( معنى الشرطية فيصير العامؿ فيو بمنزلة الجكاب لو، كما تصير أسماء الشرط متقدمة عمى أفعاليا 

 .(ِّٕ، ص ٔ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  [ٖٕنحك }أينما تككنكا يدرككـ المكت{ ]النساء:  كأجكبتيا في
 عمل اسم الفاعل المجموع .29

عمؿ اسـ الفاعؿ المجمكع جمع السبلمة، يقكؿ  (ْْٗ، ص ّ: جَُِْ)الرضي،  يجيز الخميؿ كسيبكيو كابف الحاجب
ـ ىـ ألؼ كالـ، كما قمت ىؤالء الضابك زيد، كذلؾ قكليسيبكيو: " فإف كففت النكف جررت، كاف المعمكؿ فيو نكرة أك فيو 

ف شئت نصبت كقد ذكر الطاىر ابف عاشكر عممو في قكلو تعالى  (.َِِ، ص ُ: جُٖٗٗ)سيبكيو،  "الطيبك أخبار. كا 
{ ]القمر: ـٍ اريىي [، حيث قاؿ:" أبصارىـ فاعؿ )خشعا( كال ضير في ككف الكصؼ الرافع لمفاعؿ عمى صيغة ٕ}خيشَّعان أىٍبصى

ذلؾ، الجمع؛ ألف المحظكر ىك لحاؽ عبلمة الجمع كالتثنية لمفعؿ إذا كاف فاعمو الظاىر جمعا أك مثنى، كليس الكصؼ ك
عمى أنو إذا كاف الكصؼ جمعا مكسرا، ككاف جاريا عمى  (ْْٗ، ص ّ: جَُِْ)الرضي، كما نبو عميو الرضي

: ُْٖٗ)ابف عاشكر،  مكصكؼ ىك جمع، فرفع االسـ الظاىر الكصؼ المجمكع أكلى مف رفعو بالكصؼ المجمكع المفرد
كىك الصحيح في المسألة إذ لو شكاىد عديدة في  يفكالسم كابف مالؾ عمى ما اختاره المبرد كأبك البقاء (ُٖٕ، ص ِٕج

اًفظىاًت كىالذَّاًكًريفى المَّوى كىًثيران كىالذَّاًكرىاًت أى  ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري ٍغًفرىةن كىأىٍجران القرآف الكريـ منيا قكلو تعالى }كىاٍلحى عىدَّ المَّوي لىييـ مَّ
 [. ّٓعىًظيمان{ ]األحزاب:

 التفضيل حذف العامل في اسم .30
{ ]النساء: ـٍ ٍيران لَّكي { َُٕكرد حذؼ العامؿ في اسـ الفضيؿ في مثؿ قكلو تعالى }فىآًمنيكٍا خى ـٍ ٍيران لَّكي [، كفي قكلو }انتىييكٍا خى

[، حيث انتصب )خيرا( في المكضعيف عمى تعمقو بمحذكؼ الـز الحذؼ في كبلميـ لكثرة االستعماؿ؛ كذلؾ ُُٕ]النساء:
كالنيي مف الكبلـ نحك: ككراءؾ أكسع لؾ، أم تأخر، كحسبؾ خيرا لؾ. فنصبو مما لـ يختمؼ فيو عف  فيما دؿ عمى األمر

نما اختمفكا في المحذكؼ: فجعمو الخميؿ كسيبكيو فعبل أمرا مدلكال عميو مف سياؽ الكبلـ،  العرب، كاتفؽ عميو أئمة النحك، كا 
)سيبكيو،  افعؿ، أك حسبؾ، فأنت تحممو عمى شيء آخر أفضؿ لو تقديره: ايت أك اقصد، قاال: ألنؾ لما قمت لو: انتو، أك

. كقاؿ الفراء مف الككفييف: "ىك في مثمو صفة مصدر محذكؼ، كىك ال يتأتى فيما كاف منتصبا (ِْٖ، ص ُ: جُٖٖٗ
كقاؿ  (.ِٔٗ-ِٓٗ، ص ُ)الفراء، د.ت: ج "بعد غير متصرؼ، نحك: كراءؾ كحسبؾبعد نيي، كال فيما كاف منتصبا 

فة مع خبرىا، كالككفيكف: "نصب بكاف محذك  (ُّْ، ص ُ: جُُّٖ)أبك عبيدة،  ق(َِٗ)ت: سائي كأبك عبيدةالك
كيذكر الطاىر ابف عاشكر رأيو بعد أٌف بٌيف اآلراء كميا كيصرح بو  (.ُّْ، ص ِ: جُٖٖٗ)الزجاج،  "كالتقدير: يكف خيرا
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الفعؿ، كحده، أك مع حرؼ النيي، كالتقدير: فآمنكا حاؿ قائبل: "كعندم أنو منصكب عمى الحاؿ مف المصدر الذم تضمنو 
، ص ٔ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  ككف اإليماف خيرا، كحسبؾ حاؿ ككف االكتفاء خيرا، كال تفعؿ كذا حاؿ ككف االنتياء خيرا

ليؿ. كأبي عبيدة، كذلؾ لجكاز حذؼ كاف مع اسميا إذا دؿ عميو د مذىب الكسائي. فالذم ترجح عند الباحث ىك (َٓ-ْٗ
 كلذلؾ شكاىد عديدة في المسألة. كما ذىب إليو أيضا الطاىر ابف عاشكر مرجكح أيضا.

 حذف عامل التعدية في أفعل التفصيل .31
ذكر الطاىر ابف عاشكر أنو يجكز حرؼ الجر الذم يتعدل بو اسـ التفضيؿ؛ كذلؾ لقصد االيجاز، تعكيبل عمى القرينة. 

{ ]األنعاـ: كقد مثؿ لذلؾ بقكلو تعالى ـي ًباٍلميٍيتىًديفى بَّؾى ىيكى أىٍعمىـي مىف يىًضؿ  عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى [. ثـ عمؿ سبب ُُٕ}ًإفَّ رى
نما حذؼ الحرؼ مف الجممة األكلى، كأظير في الثانية، دكف العكس، مع أف شأف القرينة أف تتقدـ؛ ألف  الحذؼ قائبل: "كا 

لمفضؿ كاحدا منيـ، نحك: ىك أعمـ العمماء كأكـر األسخياء، فمما كاف المنصكباف أفعؿ التفضيؿ يضاؼ إلى جمع يككف ا
فييما غير ظاىر عمييما اإلعراب، يمتبس المفعكؿ بالمضاؼ إليو، كذلؾ غير ممتبس في الجممة األكلى، ألف الصمة فييا 

ضاليف عف سبيمو، أم أعمـ عالـ منيـ، إذ ال دالة عمى أف المراد أف اهلل أعمـ بيـ، فبل يتكىـ أف يككف المعنى: اهلل أعمـ ال
يخطر بباؿ سامع أف يقاؿ: فبلف أعمـ الجاىميف، ألنو كبلـ متناقض، فإف الضبلؿ جيالة، ففساد المعنى يككف قرينة عمى 

ع أف المراد إرادة المعنى المستقيـ، كذلؾ مف أنكاع القرينة الحالية، بخبلؼ ما لك قاؿ: )كىك أعمـ الميتديف(، فقد يتكىـ السام
أف اهلل أعمـ الميتديف، أم أقكل الميتديف عمما، ألف االىتداء مف العمـ. ىذا ما الح لي في نكتة تجريد قكلو: )ىك أعمـ مف 

 (.َّأ، ص -ٖ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  "مف حرؼ الجر الذم يتعدل بو أعمـ يضؿ عف سبيمو(
 عمل اسم التفصيل في الظروف .32

يعمؿ اسـ التفضيؿ عمؿ الفعؿ، فيرفع فاعبل، كأكثر ما يرفع الضمير المستتر، كقد يرفع اسـ الظاىر أك الضمير البارز. 
ًريًد، ًإٍذ يى  ٍبًؿ اٍلكى نىٍحفي أىٍقرىبي ًإلىٍيًو ًمٍف حى تىمىقَّى كيعمؿ أيضا في الظركؼ كما أشار إليو الطاىر ابف عاشكر في قكلو تعالى }كى

كنحف أقرب(؛ كذلؾ ألف )[، إذ بٌيف أٌف قكلو )إذ يتمقى( متعمؽ بقكلو ُٕ-ُٔاًف عىًف اٍليىًميًف كىعىًف الشٍّمىاًؿ قىًعيده{ ]ؽ:اٍلميتىمىقٍّيى 
ف كاف ال يعمؿ في الفاعؿ كال في المفعكؿ بو كالمغة تتكسع في الظركؼ كالمجركرات ما  اسـ التفضيؿ يعمؿ في الظرؼ كا 

 (.َُّ، ص ِٔ: جُْٖٗ، )ابف عاشكر ة مشيكرة ثابتةال تتكسع في غيرىا، كىذه قاعد
 التنازع بين "إن" و "لم" في العمل .33

، ص ِ: جََُِ)المرادم،  (ْٕٗ)ت: كالمرادم اختمؼ النحاة في صحة تنازع الحرفيف معمكال كاحدا، فذىب ابف العمج
أنو ال تنازع بيف حرفيف، كال بيف حرؼ كغيره. كخالفيـ  (َِِ، ص ُ: جُٖٗٗ)األشمكني،  كاألشمكني (ُّٔ-ِٗٔ

في الحركؼ حيث قاؿ:" نصكا عمى أٌف التنازع ال يككف بيف  ق(َٕٗ)ت: بما أخذ عف الشاطبي ق(ََٔ)ت: المكناسي
أٌف الحؽ أنو ال مانع منو مع اتحاد إلى . كذىب الطاىر ابف عاشكر (ِٕ-ِٔ، ص ِ: جُٗٗٗ)المكناسي،  حرفيف

، ص ّ: جََُِ)العيني،  :مف حيث المعنى، كقد أخذ جكازه مف كبلـ أبي عمي الفارسي أنو جعؿ قكؿ الراجز االقتضاء
: ُٖٗٗ؛ السيكطي، اليمع، ِّْ، ص ّ؛ ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، د.ت: جّْٔ: ص َََِ؛ ابف الناظـ، ُْْ

 (َِٗ، ص ٓج
 حتى تراىا ككأف ككأف ... أعناقيا مشرفات في قرف

 (.ّّْ، ص ُ: جُْٖٗزع بيف كأف المشددة ككأف المخففة )ابف عاشكر، امف قبيؿ التن
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 تنازع الحرفين معموال واحدا .34
، ص ُ: جَََِ)األزىرم،  اختمؼ النحاة في صحة تنازع الحرفيف معمكال كاحدا، فذىب ابف العمج أحد نحاة األندلس

. كقد (ّّْ، ص ُ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  إلى أف الحٌؽ أنو ال مانع منو مع اتحاد االقتضاء مف حيث المعنى (ُّٕ
ـي اٍلًقتىاؿي أىالَّ تيقىاًتميك  مىٍيكي [، ٍِْٔا{ ]البقرة:كرد تنازع الحرؼ بالفعؿ عند الطاىر ابف عاشكر في قكلو }قىاؿى ىىٍؿ عىسىٍيتيـٍ ًإف كيًتبى عى

ف، كأعطيت ؿ )عسى(، فمذلؾ قرنت بأف، كىي دليؿ لمبقية  إذ بيٌنف أف جممة: أال تقاتمكا يتنازع معناىا كؿ مف ىؿ كعسى كا 
 .(ْٖٓ، ص ِ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  فيقدر لكؿ عامؿ ما يقتضيو

 تقديم المتعمق عمى عامميو المتنازعين .35
ـى كقىعىدى( كال نحك قكلؾ: أف يككفى العاًمبلف متقدٍّمىيف عمى المعمكؿ ليس مف التنازع عند جميكر النح اة. نحك قكلؾ: )زيده قىا

( لتقٌدـ المعمكؿ في ىذيف المثالىٍيف. ٍمتي ، ُ: جَُُْ)ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  كالمرادم كقد أجاز الرضي )زيدنا لىًقٍيتي كأىٍكرى
ؿ مستدليف بقكلو كبعض المىغىاًربىة تقد ـ المعمكؿ عمى العام (ّْٔ، ص ُ: جُِٖٗ؛ ابف عقيؿ، المساعد، َّّص 

{ ]التكبة:  فإف كممة )بالمؤمنيف( تتعمؽ ب  (ُّٖ، ص ُ: جَََِ)األزىرم،  [،ُِٖتعالى: }ًباٍلميٍؤًمًنٍيفى رىءيٍكؼه رىًحٍيـه
)رءكؼ( ككذلؾ تتعمؽ ب )رحيـ(، فيككف مف باب التنازع. كىذا ما ذىب إليو الطاىر ابف عاشكر عند ما تعرض لتفسير 

أٌف الصيغتيف يتنازعاف المجركر المتعمؽ بيما كىك بالمؤمنيف... كتقديـ المتعمؽ عمى عامميو ىذه اآلية، حيث بيٌف 
: ُْٖٗ)ابف عاشكر،  المتنازعينو في قكلو: بالمؤمنيف رؤؼ رحيـ لبلىتماـ بالمؤمنيف في تكجو صفتي رأفتو كرحمتو بيـ

ـٍ كىالى أىٍكالى  .(ّٕ، ص ُُج اميكي ـٍ أىٍرحى { ]الممتحنة:كفي قكلو }لىف تىنفىعىكي ـٍ ًة يىٍفًصؿي بىٍينىكي ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى [، يقكؿ:" )يـك القيامة( ّديكي
ظرؼ يتنازعو كؿ مف فعؿ )لف تنفعكـ(، كفعؿ )يفصؿ بينكـ(؛ إذ ال يمـز تقدـ العامميف عمى المعمكؿ المتنازع فيو إذا كاف 

 (.ُُْ، ص ِٖ: جُْٖٗ)ابف عاشكر،  "ؼ تتقدـ عمى عكاممياظرفا ألف الظرك 
 الخاتمة

عالج ىذا البحث مكضع العامؿ النحكم عند الطاىر ابف عاشكر مف خبلؿ تفسيره "التحرير كالتنكير". كأبرز النتائج التي 
الطاىر ابف  الدارسة أفتبيف لمباحث مف خبلؿ مف الدراسة كالتحميؿ ىي أنو  بعد ىذه الجكلةإلييا الباحث يمكف أف يشير 
تنكعت المسائؿ النحكية التي عالج كأنو قد  بشكؿ ال يستياف بيا.، المفظية منيا كالمعنكية امؿك كؿ أنكاع الععاشكر تناكؿ 

فييا قضية العامؿ كالمعمكؿ فكانت منيا ما كردت في باب المرفكعات كالمنصكبات كالمجركرات إضافة إلى بابي االشتغاؿ 
أف الطاىر ابف عاشكر قد رجح آراء البصرييف أكثر في المسائؿ المتعمقة بالعامؿ النحكم أيضا أظير البحث كقد  كالتنازع.
البصرم في تحميؿ عمى الرغـ مف ميمو إلى المذىب كتجدر اإلشارة إلى أنو  الككفييف.آراء ا أربعة مسائؿ رجح فييما عدا 

عمى  أحيانا رأيو الشخصي دكف االعتمادذكر ، كقد يالنحاة ميكرجيختار فييا مذىب بعض المكاقؼ  المسائؿ إاٌل أٌف لو
النحاة كأنو  أٌف العكامؿ تختمؼ في العمؿ كتتعٌدد كظائفيا حسب مكقعيا في الجممة.كأخيرا يمكف القكؿ ب مذىب معييف.

ضيح ذلؾ في ىذه كما تـ تك  عمى أف العامؿ النحكم ىك ما أثر في آخر الكممة أثرا لو تعمؽ بالمعنى التركيبيأجمكا 
 الدراسة.
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 جع والمصادراالمر قائمة 
 ، دار عمار.النحك العربي نقدان كبناءن إبراىيـ السامرائي )ببل تاريخ( 

 ، القاىرة، مؤسسة ىنداكم.إحياء النحك(، َُِْإبراىيـ مصطفى )
الغرب اإلسبلمي، الطبعة ، المحقؽ: عياد بف عيد الثبيتي، دار البسيط في شرح جمؿ الزجاجي( ُٖٔٗابف أبي الربيع )
 األكلى.

 ، تحقيؽ إبراىيـ السامرائي، مكتبة المنارة، الطبعة الثالثة.نزىة األلباء في طبقات األدباء(، ُٖٓٗابف األنبارم )
، المحقؽ: عمي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرل ]تصكير دار النشر في القراءات العشرابف الجزرم )ببل تاريخ( 

 العممية[.الكتاب 
 ، العراؽ، المحقؽ: مكسى بنام العميمي، كزارة األكقاؼ.االيضاح في شرح المفصؿ(، ُِٖٗابف الحاجب )
، المحقؽ: جماؿ عبد العاطي مخيمر أحمد، مكتبة نزار شرح المقدمة الكافية في عمـ االعراب(، ُٕٗٗابف الحاجب )

 مصطفى الباز.
، المحقؽ: الدكتكر صالح عبد العظيـ الشاعر، القاىرة، مكتبة اآلداب، الكافية في عمـ النحك(، ََُِابف الحاجب )

 الطبعة: األكلى.
 بيركت، مؤسسة الرسالة. –، المحقؽ: عبد الحسيف الفتمي، لبناف في النحك (، األصكؿُِْٔابف السراج )
دار الكتب العممية، الطبعة  ، لمحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد،شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ(، َََِابف الناظـ )

 األكلى.
 ، تحقيؽ كدراسة د. محمكد جاسـ محمد الدركيش، الرياض، مكتبة الرشد.عمؿ النحك(، ُٗٗٗابف الكراؽ )
 ، تحقيؽ: خالد عبد الكريـ، الككيت، الطبعة العصرية، الطبعة األكلى.المحسبة (، المقدمةُٕٗٗابف بابشاذ )
 محمد عمي النجار، بيركت، دار صادر.  (، الخصائص، تحقيؽََِٔابف جني )

 ، تحقيؽ: فائز فارس، نشر: الككيت، دار الكتب الثقافية.في العربية ابف جني )ببل تاريخ(، الممع
تحقيؽ د. إحساف عباس، بيركت،  التقريب لحد المنطؽ كالمدخؿ إليو باأللفاظ العامية كاألمثمة الفقيية،(، ُٗٓٗابف حـز )

 مكتبة الحياة.
، بيركت، دار الشركؽ، الطبعة في القراءات السبعة (، الحجةَُُْخالكيو )ابف  ، المحقؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 الرابعة.
 ، تحقيؽ: أحمد عبد الستار الجكارم / عبد اهلل الجبكرم، الطبعة األكلى.المقرب(، ُِٕٗابف عصفكر )
 بيركت، دار الكتب العممية.، المحقؽ: فكاز الشعار، شرح جمؿ الزجاجي(، ُٖٗٗابف عصفكر )
 .، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، بيركت، دار الكتب العممية، الطبعة األكلىالمحرر الكجيز(، ََُِابف عطية )
، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، القاىرة، دار التراث، دار مصر شرح ألفية ابف مالؾ(، َُٖٗابف عقيؿ )

 السحار كشركاه، الطبعة العشركف.لمطباعة، سعيد جكدة 
 ، المحقؽ: د. محمد كامؿ بركات، دمشؽ، دار الفكر، الطبعة األكلى.المساعد عمى تسييؿ الفكائد(، ُِٖٗابف عقيؿ )
 .، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكرمقاييس المغة(، ُٕٗٗابف فارس )



   
 

 
 العدد التاسع  

  2102 – 7 – 2: اإلصدارتاريخ    
 ISSN: 2663-5798                                                                                                                           www.ajsp.net 

 

26 
 

 .الطبعة الثانية، تحقيؽ أحمد حسف، نابمس، دار الفكر، ، أسرار النحك(ََِِابف كماؿ باشا )
، تحقيؽ يكسؼ عبد الرحمف، مكة المكرمة، جامعة أـ القرل، تقييد ابف لب عمى بعض جمؿ الزجاجي(، ُٖٔٗابف لب )

 الطبعة األكلى.
 ي لمطباعة كالنشر.، المحقؽ: محمد كامؿ بركات، دار الكتاب العربتسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد(، ُٕٔٗابف مالؾ )
، المحقؽ: د. عبد الرحمف السيد، د. محمد بدكم المختكف، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع شرح التسييؿ(، َُٗٗ) ابف مالؾ

 كاإلعبلف، الطبعة األكلى 
مركز البحث ، المحقؽ: عبد المنعـ أحمد ىريدم، مكة المكرمة، جامعة أـ القرل شرح الكافية الشافيةابف مالؾ )ببل تاريخ(، 

حياء التراث اإلسبلمي، الطبعة األكلى.  العممي كا 
 ، دراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد إبراىيـ البنا، دار االعتصاـ، الطبعة األكلى.الرد عمى النحاة(، ُٕٗٗابف مضاء )
، مكة المكرمة، ، تحقيؽ عبد اهلل بف فييدألفية ابف مالؾ، المسمى )حرز الفكائد كقيد األكابد( (، شرحُُِْابف معطي )

 جامعة أـ القرل.
 ، بيركت، دار صادر، الطبعة الثالثة.العرب (، لسافُُْْابف منظكر، )
، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر لمطباعة أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ببل تاريخ(،ابف ىشاـ )

 كالنشر كالتكزيع.
، المحقؽ: د. مازف المبارؾ / محمد عمي حمد اهلل، دمشؽ، دار عاريبمغني المبيب عف كتب األ(، ُٖٓٗابف ىشاـ )

 الفكر، الطبعة السادسة.
 ، قدـ لو: الدكتكر إميؿ بديع يعقكب، بيركت، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى.شرح المفصؿ(، ََُِابف يعيش )
 بيركت، دار الفكر.، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، البحر المحيط في التفسير(، َُِْأبك حياف )
 ، تحقيؽ عفيؼ عبد الرحمف، بيركت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى.، تذكرة النحاة(ُٖٔٗأبك حياف )
، تحقيؽ كشرح كدراسة: رجب عثماف محمد، مراجعة: رمضاف عبد ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب(، ُٖٗٗأبك حياف )

 التكاب، القاىرة، مكتبة الخانجي، الطبعة األكلى.
إلى  ُدمشؽ )مف -، المحقؽ: د. حسف ىنداكم، دار القمـ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ (، التذييؿُٖٗٗك حياف )أب

 (، كباقي األجزاء: دار كنكز إشبيميا، الطبعة األكلى.ٓ
 ، المحقؽ: محمد فكاد سزگيف، القاىرة، مكتبة الخانجى.مجاز القرآف(، ُُّٖأبك عبيدة )

جامعة الرياض، الطبعة -، المحقؽ: د. حسف شاذلي فرىكد، كمية اآلداب االيضاح العضدم، (ُٗٔٗأبك عمي الفارسي )
 األكلى.

 ، تحقيؽ محمد الشاطر، مطبعة المدني، الطبعة األكلى.، المسائؿ البصريات(ُٖٓٗأبك عمي الفارسي )
 عة األكلى.، بيركت، لبناف، دار الكتب العممية، الطبالتصريح عمى التكضيح (، شرحَََِاألزىرم )
 ، المحقؽ: محمد عكض مرعب، بيركت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األكلى.المغة (، تيذيبََُِاألزىرم )

 ، تحقيؽ شكقي المعرم، بيركت، مكتبة لبناف، الطبعة األكلى.في عمـ االعراب (، المبابُٔٗٗاالسفراييني )
 دار الكتب العممية الطبعة األكلى.، بيركت ػػػػ لبناف، شرح األشمكني(، ُٖٗٗاألشمكني )
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، تحقيؽ د. زىير عبد تحصيؿ عيف الذىب، مف معدف جكىر األدب في عمـ مجازات العرب(، ُْٗٗاألعمـ الشنتمرم )
 المحسف سمطاف، بيركت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.

رشيد بمحبيب، المممكة المغربية، كزارة األكقاؼ ، تحقيؽ كشرح: النكت في تفسير كتاب سيبكيواألعمـ الشنتمرم )ببل تاريخ(، 
 كالشؤكف اإلسبلمية، الطبعة األكلى.

 ، تحقيؽ عبد الكاحد جيداني، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى. غاية األمؿ في عمـ الجدؿ(، َُِٔاآلمدم )
 ممية، الطبعة األكلى. ، المحقؽ: محمد حسيف شمس الديف، بيركت، دار الكتب العأسرار العربية(، ُٕٗٗاألنبارم )

 ، المكتبة العصرية، الطبعة األكلى.االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف: البصرييف كالككفييف(، ََِّاألنبارم ) 
(، العامؿ النحكم بيف ابف مضاء القرطبي كالمحدثيف، مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية، المجمد َُِْأنكر راكاف )
 الثاني.، كانكف ُ، العدد ُِ

، االختيارات النحكية ألبي حياف في ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، دراسة كتحميؿأيكب جرجيس عطية القيسي، 
 اإلسكندرية، دار اإليماف لمطباعة كالنشر.

، المحقؽ: عمي محمد فاخر/ أحمد محمد تكفيؽ السكداني /عبد العزيز محمد النحكية (، المقاصدََُِبدر الديف العيني )
 فاخر، مصر، دار السبلـ، الطبعة األكلى.

 ، تحقيؽ أنكر أبي بكر، بيركت، دار المنياج، الطبعة األكلى.األسرار في النحك (، إظيارََِٗالبرككم )
 ، تحقيؽ د. عبد الحميد محمكد حساف الككيؿ، الطبعة األكلى.شرح الممحة البدرية(، ُٖٔٗالبرماكم )
، تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، القاىرة، مكتبة ب لباب لساف العربخزانة األدب كل(، ُٕٗٗ)البغدادم، 

 الخانجي، الطبعة الرابعة.
 ، تحقيؽ عبد الرزاؽ عبد الرحمف، دار الشؤكف الثقافية العامة.المغني في النحك(، َََِتقي الديف النحكم )

 ركج، بيركت، مكتبة لبناف، الطبعة األكلى.، تحقيؽ رفيؽ العجـ /عمي دحكشاؼ اصطبلحات الفنكف(، ُٔٗٗالتيانكم )
 ، دراسة كتحقيؽ: الدكتكر أسامة طو الرفاعي.الفكائد الضيائيةالجامي )ببل تاريخ(، 

 ، تحقيؽ أحمد بف عبد اهلل، جامعة االماـ محمد بف سعكد، الطبعة األكلى.في شرح التكممة (، المقتصدََِٕالجرجاني )
، حٌققو محسف محمد قطب، مؤسسة حكرس الدكلية لمطباعة النحكية بيف النظرية كالتطبيقيةالعكامؿ (، ََِٗالجرجاني )

 كالنشر.
 ، بيركت، دار الكتب العممية.الجممة العربية في دراسات المحدثيف(، َُِِحسييف عمي )

 ، األطمسي، الطبعة الثانية.النحك العربي (، أصكؿُّٖٗالحمكاني )
 ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.إلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديثا العبلمة (،ََُِمحمد ) حماسة

 ، المحقؽ: ىادم بف عبد اهلل ناجي، مكتبة الرشد، الطبعة األكلى.المنياج في شرح جمؿ الزجاجي(، ََِٗحمزة العمكم )
 إلنسانية، سكريا، الطبعة األكلى.، المجمة العربية لمعمـك االعامؿ النحكم بيف مؤيديو كمعارضيو(، ُِٖٗخميؿ أحمد )

 ، تحقيؽ د. عبد الحميد السيد طمب، مكتبة الشباب، الطبعة األكلى. في النحك الخكارزمي )ببل تاريخ(، المصباح
، تحقيؽ: الدكتكر محمد بف عبد الرحمف بف محمد المفدل، أصؿ ىذا تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ الفكائد(، ُّٖٗالدماميني )

 دكتكراة، الطبعة األكلى. الكتاب: رسالة
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 ، تحقيؽ أحمد عزك، لبناف، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة األكلى.شرح الدماميني عمى مغني المبيب(، ََِٕالدماميني )
 .، تحقيؽ إميؿ يعقكب، بيركت، دار الكتب العمميةشرح الكافية(، َُِْالرضي )
 السامرائي، عماف، دار الفكر. ، تحقيؽ إبراىيـ في عمـ النحك (، الحدكدََُِالرماني )

 ، جامعة أـ القرل.نظرية العامؿ في النحك العربي تقعيد كتطبيؽ(، َُِْرياض بف حسف الخكاـ )
عرابو(، ُٖٖٗالزجاج )  لمحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، بيركت، عالـ الكتب، الطبعة األكلى.ا، معاني القرآف كا 

 دار األمؿ. -، المحقؽ: عمي تكفيؽ، مؤسسة الرسالة النحككتاب الجمؿ في الزجاجي )ببل تاريخ(،  
 ، بيركت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة. عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (، الكشاؼَُْٕالزمخشرم )
 ، المحقؽ: د. عمي بك ممحـ، بيركت، مكتبة اليبلؿ، الطبعة األكلى.في عمـ العربية (، المفصؿُّٗٗالزمخشرم )
 ، بيركت، دار الفكر، الجامعة المبنانية.مف تاريخ النحكي )ببل تاريخ(، سعيد األفغان

 .، المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽالدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكفالسميف الحمبي، 
 العممية: الطبعة األكلى. ، عبد الرحمف بف عبد اهلل السييمي، بيركت، دار الكتبنتائج الفكر في النحك(، ُِٗٗالسييمي )
 ، المحقؽ: عمر عبد السبلـ السبلمي، بيركت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األكلى.الركض األنؼ(، َََِالسييمي )
 (، الكتاب، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، القاىرة، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة.ُٖٖٗسيبكيو )

لبناف، دار الكتب العممية،  –، المحقؽ: أحمد حسف ميدلي، عمي سيد عمي، بيركت كيوشرح كتاب سيب(، ََِٖالسيرافي )
 الطبعة األكلى.

 ، بيركت ػ لبناف، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى.كالنظائر في النحك (، األشباهُْٖٗالسيكطي )
 .، مصر، المكتبة التكفيقية، المحقؽ: عبد الحميد ىنداكمىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع(، ُٖٗٗالسيكطي )
، مجمكعة محققيف، مكة المكرمة، معيد البحكث العممية الشافية في شرح الخبلفة الكافية (، المقاصدََِٕالشاطبي )

حياء التراث اإلسبلمي بجامعة أـ القرل، الطبعة: األكلى.  كا 
 الجنابي، عالـ الكتب، الطبعة الثانية. ، تحقيؽ طارؽالنصرة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة (، ائتبلؼََِٕالشرجي )

لبناف، دار بيركت، ، المحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، التعريفات(، ُّٖٗالشريؼ الجرجاني )
 الكتب العممية، الطبعة: األكلى.

 الطبعة األكلى.، بيركت ػػػػ لبناف، دار الكتب العممية، حاشية الصباف عمى شرح األشمكني(، ُٕٗٗالصباف )
 دار الفكر، الطبعة األكلى.، تحقيؽ فتحي أحمد، دمشؽ، التبصرة كالتذكرة(، ُِٖٗالصيمرم )

 ، تكنس، الدار التكنسية لمنشر.التحرير كالتنكير(، ُْٖٗالطاىر ابف عاشكر )
 ، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى. جامع البياف في تأكيؿ القرآف(، َََِالطبرم )

 .، دار المعارؼ، الطبعة الخامسة عشرةالنحك الكافيعباس حسف )ببل تاريخ(، 
 ، القاىرة، دار الحديث.دراسات ألسمكب القرآف الكريـعبد الخالؽ عظيمة )ببل تاريخ( 

أنكر بف أبي بكر الشيخي الداغستاني، جدة، دار المنياج، الطبعة  ، عني بوالعكامؿ المائة(، َُّْعبد القاىر الجرجاني )
 األكلى.

 ، السعكدية، دار ابف الجكزم، الطبعة الثانية.تعجيؿ الندل بشرح قطر الندل(، ُُّْعبد اهلل بف صالح الفكزاف )
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 ، بيركت، دار النيضة العربية.فقو المغة في الكتب العربية (،ُِٕٗعبده الراجحي )
 ، لبناف ػػػػ بيركت، دار النيضة العربية لمطباعة.دركس في المذاىب النحكية(، َُٖٗاجحي )عبده الر 

 ، المحقؽ: عمي محمد، طبعة عيسى البابي الحمبي.التبياف في إعراب القرآف(، ُٕٔٗالعكبرم )
 ، القاىرة، دار غريب.تقكيـ الفكر النحكم(، ََِٓعمي أبك المكاـر )
، المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي/ محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، مصر، القرآف معانيالفراء )ببل تاريخ(، 

 دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، الطبعة األكلى.
 ، دار المسمـ، الطبعة األكلى.دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ(، ُٗٗٗالفكزاف )
كدراسة: عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي/ محسف سالـ العميرم، مكة ، تحقيؽ االرشاد إلى عمـ االعراب(، ُٕٖٗالكيشي )

حياء التراث اإلسبلمي.  المكرمة، منشكرات معيد البحكث العممية كا 
النحك العربي )العمة النحكية: نشأتيا كتطكرىا بحث في نشأة النحك كتأريخ العمة النحكية كرصد (، ُٓٔٗمازف المبارؾ )

 ، المكتبة الحديثية،ى القرف العاشر لميجرة(لحركة التعميؿ كتطكرىا حت
 ، دار القمـ، الطبعة الثالثة.رصؼ المباني شرح حركؼ المعاني(، ََِِالمالقي )
 ، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة، بيركت، عالـ الكتب.المقتضب(، ُْٗٗالمبرد )

 نار، الطبعة األكلى.، تحقيؽ حنا جميؿ، األردف، مكتبة المشرح عيكف اإلعراب(، ُٖٓٗالمجاشعي )
 ، دار غيداء، الطبعة األكلى.اإلجماع: دراسة في أصكؿ النحك العربي(، ُّٗٗمحمد إسماعيؿ محمد المشيداني )

 بغداد. ،النحك العربي مذاىبو كتيسيره (،ُِٗٗف )محمد جيجا
آراءىـ، دراسة تحميمية لؤلسس الكمية التي بنى عمييا النحاة ، ضكابط التفكير النحكم، (ََِٔ) محمد عبد الفتاح الخطيب

 البصائر.طبع دار مصر، تقديـ: أ. د. عبده الراجحي، 
 ، نشر: مكتبة الشباب.النحك المصفى محمد عيد )ببل تاريخ(،

 .األكلى، الطبعة العمميةدار الكتب بيركت، ، تحقيؽ فخر الديف قباكة، الجني الداني في حركؼ المعاني (،ُِٗٗالمرادم )
 الفكر، الطبعة األكلى.دار القاىرة، ، المحقؽ: عبد الرحمف عمي سميماف، تكضيح المقاصد كالمسالؾ (،ََُِالمرادم )
شرح ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ المسمى إتحاؼ ذكم االستحقاؽ ببعض مراد المرادم كزكائد ، (ُٗٗٗ) المكناسي

  الطبعة األكلى.، بركات، الرياض، مكتبة الرشدكتحقيؽ حسيف دراسة  أبي إسحاؽ،
 .الثانيةمؤسسة الرسالة، الطبعة بيركت، ، المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف، مشكؿ إعراب القرآف (َُْٓمكي )

 .المكتبة العصريةصيدا، بيركت، ، النحك العربي، نقد كتكجيو، )ببل تاريخ( ميدم المخزكمي
دار الكتب بيركت، ، تحقيؽ عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، منشكرات محمد عمي بيضكف، إعراب القرآف (،ُُِْالنحاس )

 .األكلى، الطبعة العممية
مؤسسة الرسالة، بيركت، ، تحقيؽ، زىير عبد المحسف سمطاف، لسيبكيو عمى المبرد (، االنتصارُٔٗٗكالد التميمي )

 الطبعة األكلى.
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Abstract  
The theory of the factor in the Arabic grammar is one of the most fundamentalist theories of grammar in which 
the scholars discussed it. Some of them reject it and others accept it. It is inherently authentic, although some 
of the imams of the grammar have rebelled against it. From this point of view, this research seeks to study the 
theory of the grammatical factor in al Tâhir Ibn Âshûr in his book Tahrir wa-Tanwir to identify the rationality of 
the author and his interest in this theory, and to clarify the grammatical issues in which he dealt with the 
subject of research, analysis and discussion. 
The researcher concluded through the study that al Tâhir Ibn Âshûr did not mean the grammar itself, but 
treated through his statement to the meanings of the Koran, and employed the idea of the grammatical factor 
when it was analyzed for issues related to the manner.  It was found that al Tâhir Ibn Âshûr often chooses the 
guide of the people of Basra, indicating his tendency to the visual doctrine in discussing grammatical issues. 
He also supported the Kufyans only in four issues. 
The grammatical issues that dealt with the issue of the operant and the operand were varied, such as what 
was mentioned in the section of the مرفكعات (nominatives), منصكبات (accusatives)and مجركرات (prepositions), in 
addition to اشتغاؿ (preoccupation) and تنازع (conflict in government). Which proves to us the extent of mastery al 
Tâhir Ibn Âshûr deal with the linguistic and grammatical texts that have been studied. 
 
Keywords: factor, origins, al Tâhir Ibn Âshûr, grammar, position. 

 


