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 في رفع المبتدأ والخبر العلة النحوية
 

 ابن الدين بخولة أ.
 دراسات عليا جامعة السانيا وهران

 

كان الخوف من ظهور اللحن في القرآن هو الباعث األّول على العناية بالّنحو وماا 
إليه وال شك أّنه سينشأ الّنحو في ظالل لغة القارآن وسايثأ ر باه وياب يثباه خيااك ويسالك 

 (1)ما حصل فعاًل حين نشأ النحو العربي في ظالل القرآنوهذا  ،سبيله
ولماااا كاااان مااان يبيعاااة اونساااان مناااذ ياولثاااه، أن يساااأل عااان الساااب  لكااال ماااا ياااراك 

وعلااى ماابي سااني حياثااه، وثيااور  جاابناك يعكااك ذلااك علااى كاال مااا يماار بااهويساامعه، و 
 إبراكه، وعلى اخثالف العلوم اّلثي يثعلمها.

  يااة ياب ذهاا  إلااى إيجااب عّلااة لكال مااا ياراك ماان أحكاااملاذلك نجااب أن بارك اللغاة العرب
 (2)«فللمرفوع سب ، وللمنصو  عّلة وللمجرور غاية، وللمجزوم هبف»ويواعب 

ويااب عااّب الباااح ون )مباابأ العّلااة( العمااوب الاقاارو اّلااذو ثاابور حولااه الك ياار ماان أبحاااث 
 الّنحو الرئيسة والارعية  فما العّلة الّنحوية وكيف نشأت ؟.

 :  ثعريف العّلة لغًة واصيالحاً   :أوالً 
 ثأثي باثح العين وكسرها. :العلة: العّلة لغة   – 1

، والاْعَل عّل القوم إبلهام يعلونهاا عااًل وعلاالً ، فثأثي بمعنى الّشربة ال ّانية :أما بالاثح
 (3)واألبل ثعّل ناسها علاًل.

حابيث ونحوهماا وعلله بيعاام و ، واعثّل ثشاغل، ثعلل األمر :وثأثي بمعنى الثشاغل
 .(4)شغله بهما وثعللت بالمرأة لهوت بها

ماارَ  فهااو علياال   : أو، َعااّل يعااّل واعثاالّ : فأنهااا ثااأثي بمعنااى الماار ، أّمااا بالكساار
 .(5)أو ال أصابك بعّلة ، وال أعّلك اهلل، وأعّله اهلل
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كأن ثلك العّلة صاارت شاغاًل  ابثاًا ، وثأثي بمعنى الحبث يشغل صاحبه عن حاجثه
 .(7)، وثأثي بمعنى الّسب : هذا عّلة  لهذا، أو سب   (6)ن شغله األّولمنعه م

يضاار  بعّلاة الّراحااة أو  ( 8)فكاان عبااب الاّرحمن » –اهلل عنهااا  -وفاي حاابيث عائشاة
نما يضر  رجلي »بسببها يظهر أّنه يضر  جن  البعير برجلِه وا 

(10 ). 
يحااال بالمحااال  عباااارة عااان معناااى» هاااا( فاااي الكلياااات العّلاااة1094)ت وياااال الكااااوو

 .(11)«فيثغير به حال المحل ومنه سمي المر  علقمًا. وهي ما يثويف عليه الشيء
الّنظااار فاااي  :معناااى الّثعليااال عناااب الّنحاااويين: العّلةةةة فةةةي االةةةوي  الّنحةةةو ّ  – 2

مخثلاااف األحكاااام الّنحوياااة وماااا يروناااه مااان األسااابا  الّباعياااة لثلاااك األحكاااام وهاااو أمااار 
ألّن   (12)نت العّلة هي الاّركن الّراباه مان أركاان القيااكلذلك كا، ضرورو في كل يياك

ويياااك العلااة ، (13) «هااو حماال غياار المنقااول علااى المنقااول إذا كااان فااي معناااك» القياااك
ثغيياار »: هااا(384، فهااي عنااب الّرماااني )ت (14)معمااول بااه باالجماااع عنااب العلماااء كافااة

علاة ارثبااي باألصال ن ألن أو خروج عن األصال إذن لل، (15) «المعلول عّما كان عليه
َمان عابل عان األصال افثقار إلاى إياماة »ما جاء على أصاله ال يساأل عان علثاه، وألّن 

هاااي ماااا »هاااا( 816)ت : بقولاااه الجرجااااني. وعرفهاااا (16)«لان األصااااه عااااالاااّبليل، لعبولااا
. وعّرفها الّبكثور ماازن المباارك (17)«يثويف عليه وجوب الّشيء ويكون خارجًا مؤ رًا في

وعّرفهاا الاّبكثور علاي  (18)«الوصف اّلذو يكون مظّنه وجه الحكمة في اثخاذ الحكم» با
وثحقاق فاي ، بأنها السب  اّلذو ثحقق في المقيك علياه فأوجا  لاه حكمااً » أبو المكارم:

ياراب بالعّلاة »وعّرفهاا الاّبكثور محماب الحلاواني  (19)«المقيك أيضًا فألحق به فأخذ حكماه
وشار  األسابا  الثاي جعلثهاا  –والنااوذ إلاى ماا وراءهاا   ة اللغوياةالّنحوية ثاسير الظاهر 

ويصاال إلااى المحاكمااة  علااى مااا هااي عليااه وك ياارًا مااا يثجاااوز األماار الحقااائق اللغويااة،
 ( 20)«الذهنية الّصرف

فااالحكم »وبااّين الااّبكثور ثمااام حسااان أن الااارق بااين العّلااة والّسااب  فاارق فااي الثااأ ير، 
 (.21) «بمًا ولكنه ال يبور مه الّسب يبور مه العّلة وجوبًا وع
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لغةة  تعريف ااعراب والبناءيبل الببء ببيان في رفه المبثبأ والخبر، ال بب أن ناذكر 
 والويحا عند النحاة.

، وفاي شار  األشاموني )هاو مصابر أعار  ( 22)هاو اوباناة والوضاو  :ااعةراب لغةة
، أو أو، أو: أبان أو أظهر، أو أجال أزال عار  الشايء وهاو فساابك،  أْحَساَن  أو غيار 

ولاب لاه ولاب عرباي اللاون، أو ثكلام باالاح ، أو  أو، أو ثكلم بالعربياة أو أعياى العرباون
المثحِبباة  الَعروباةومناه   لم يلحن في الكالم  أوصار له خيل عرا  أو ثحب  إلى غيرك

 (23) إلى زوجها(
حاارف أو  هااو مااا جاايء، لبيااان مقثضااى العاماال ماان حركااة أو» وفااي االصاايال :

 .( 24)«حذف سكون أو
  وجااازم، ورفاااه وجااار،، هاااو ماااا يحب اااه العامااال مااان نصااا » واوعااارا  عناااب سااايبويه:

ولااايك شااايء منهاااا إال وهاااو … وضااام، وهاااذك المجاااارو ال مانياااة يجمعااان ، وفاااثح وكسااار
 .( 25)«يزول عنه

أال ثاري ، هو اوباناة عان المعااني باأللاااظ» :في الخصائص بقوله وحده ابن جني
ساامعت )أكاارم سااعيب أباااك( و)شااكر سااعيبًا أبااوك( علماات برفااه أحاابهما ونصاا   أنااك إذا

أحاااابهما ماااان  السااااثبهمواحاااابا  حاولااااو كااااان الكااااالم شاااار ، اآلخاااار الااعاااال ماااان الماعااااول
 .(26)«صاحبه

إن اوعاارا  اخااثالف أواخاار الكلاام باااخثالف »بقولااه: البركةةات ابنبةةار   وحةةده أبةةو
 .(27)«العوامل لاظا أو ثقبيرا

أ اار ظاااهر أو مقاابر يجلبااه العاماال فااي آخاار »هااا( بقولااه  972)ت هيوحةةده الكةةاك
 .( 28)«الكلمة حقيقة أو مجازا

ونضاب   هو ما يلحاق االسام والاعال بعاب ثساليم بنائهماا» بقوله:أما ابن الّسّراج فحبك 
و)رأيااات حكماااا وأحمااارا(، )وماااررت بحكااام  «حروفهماااا نحاااو يولاااك: )هاااذا حكااام وأحمااار

  .(29)ن الثغيير الذو يقه لاروق ومعان ثحبث إعرابا((فسموا هذا الصنف م… وأحمر(
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هاااا( فاااي اويضاااا  أن علاااة بخاااول اوعااارا  فاااي الكاااالم  337)ت  وذكةةةر الججةةةاجي
إن األسااااماء لمااااا كاناااات ثعثورهااااا المعاااااني فثكااااون فاعلااااة »للااااارق بااااين المعاااااني يااااال: 

المعااني  ولم ثكن في صاورها وأبنيثهاا أبلاة علاى هاذك، ومضافة ومضافا إليها، وماعولة
فقاااالوا:   جعلااات حركاااات اوعااارا  فيهاااا ثنباااي عااان هاااذك المعااااني، بااال كانااات مشاااثركة

)ضاارَ  زيااب  عماارًا( فاابلوا برفااه زيااب علااى أن الاعاال لااه، وبنصاا  عماارو علااى أن الاعاال 
ااِرَ  زيااب ( فاابلوا بثغيياار أول الاعاال ورفااه زيااب علااى أن الاعاال مااا لاام  وايااه بااه، ويااالوا: )ضز

ّن الماعااول ( :ويااالوا، يااب نااا  منابااة يساام فاعلااه وا  فاابلوا بخااا  زيااب ، )هااذا غااالم ز زيااب 
وكاااذلك ساااائر المعااااني جعلاااوا هاااذك الحركاااات بالئااال عليهاااا ، علاااى إضاااافة الغاااالم إلياااه

أو الماعاااول عناااب الحاجاااة إلااااى ، ويقااابموا الااعااال إن أرابوا ذلاااك، ليثساااعوا فاااي كالمهااام
يااب الزجاااجي مااا ذهاا  إليااه . ولاام يؤ ( 30) «ثقبيمااه وثكااون الحركااات بالااة علااى المعاااني

وللاارق باين بعضاها ، من أن اوعرا  بخل في الكالم للباللة على المعااني ( 31)يير 
وأساااماء   ألنااا نجاااب فااي كالمهااام أسااماء مثاقااة فاااي اوعاارا  مخثلااااة المعاااني» وبعاا 

ألن » وذكااار ساااب  إعااارا  العااار  كالمهاااا ( 32)«….مخثلااااة اوعااارا  مثاقاااة المعااااني 
فلااو جعلااوا وصااله بالسااكون أيضااا لكااان ، ويااف يلزمااه السااكون للوياافاالساام فااي حااال ال

يلزمااه اوسااكان فااي الويااف والوصاال وكااانوا يبيئااون عنااب األبراج فلمااا وصاالوا وأمكاانهم 
الثحريك. جعلوا الثحريك معايباا لسساكان ن ليعثابل الكاالم. أال ثاراهم بناوا كالمهام علاى 

ساااكنين فااي حشااو الكلمااة وال فااي ولاام يجمعااوا بااين ، مثحاارك وساااكن ومثحااركين وساااكن
وفاي ، وال بين أربعة أحارف مثحركاة ن ألنهام فاي اجثمااع السااكنين يبيئاون، حشو بيت

فجعلااوا الحركااة عقاا  ، ك اارة الحااروف المثحركااة يسااثعجلون وثااذه  المهلااة فااي كالمهاام
 ( 33)«األسكان

 ( 34)«فهو وضه شيء على صاة يراب بها ال بوت» :أما البناء لغة
)هاوالِء وحاذاِم  هو ما لم يثغير آخرك ببخول العوامال علياه نحاو»: صيالحاوالبناء ا

  ( 35)«ويياِم(
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هاو لازوم آخار الكلماة ضاربا واحابا مان الساكون أو الحركاة »: وحبك ابن جني بقولاه
 .(36)«ال لشيء أحبث ذلك من العوامل

البناااء خااالف اوعاارا  وهااو  »: هااا ( فااي اويضااا  بقولااه 377وحاابك أبااو علااي )ت 
وال يخلااو البناااء ماان أن يكااون علااى سااكون أو ، أن ال يخثلااف اآلخاار باااخثالف العاماال

 .( 37)«حركة
 .( 38)«هو لزوم أواخر الكلم بحركة وسكون »: وفي أسرار العربية

هااو لاازوم آخاار الكلمااة حالااة واحاابة لاظااا أو »هااا( بقولااه:  761وحاابك اباان هشااام )ت 
ويااااال  ( 39)و)أياااان( للاثحااااة (( للضاااامة،للكساااارة و)منااااذ(  «هااااوالء»ثقاااابيرا وذلااااك كلاااازوم 

البناء هو ما جيء به ال لبيان مقثضى العامل من شابه يال في الثسهيل: » :األشموني
و يياال هااو لاازوم   ..اوعاارا  ،ولاايك حكايااة أو إثباعااا أو نقااال أو ثخلصااا ماان سااكونين 

 .( 40)«آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعثالل
وهااي ثجاارو علااى  مانيااة »ات اوعاارا  والبناااء ن إذ يقااول وفاارق ساايبويه بااين حركاا

نماا : مجار )على النص ، والجر، والرفه، والجزم، والاثح، والكسر، والضام، والوياف( وا 
ذكرت لك  مانياة مجاار، ألفارق باين ماا يبخلاه ضار  مان هاذك األربعاة لماا يحابث فياه 

الحااارف ال يااازول العامااال ولااايك شااايء منهاااا إال وهاااو يااازول عناااه وباااين ماااا يبناااى علياااه 
 .( 41)«عنه

أما ابن الّسّراج فقب ثابه سيبويه في الثاريق بين حركات اوعرا  والبناء معلاال ذلاك 
فاإن كاان مضاموما نحاو )مناذز( ، )فإن كانت الحركات مالزمة سامي االسام مبنياا: بقوله
ن كاااان ماثوحاااا  نحاااو، مضاااموم ولااام يقااال مرفاااوع ن لياااارق بيناااه وباااين المعااار : ييااال : وا 
ن كاااان مكساااورا نحاااو )أماااك( و)حاااذام( ييااال  :( ييااال)أيااان ماثاااو  ولااام يقااال منصاااو ، وا 

 .العلة علة ثاريق. و (42)مكسور ولم يقل مجرور((
والثمييز بين ألقا  حركات اوعرا  وحركات البنااء  :ويال الرضي في شر  الكافية

وساااكونها فااااي اصاااايال  البصااااريين مثقاااابميهم ومثااااأخريهم حصاااال ثقريبااااا للمعنااااى إلااااى 
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مه  وأما الكوفيون فيذكرون ألقاا  اوعارا  فاي المبناي والمعار  وعلاى العكاك وال السا
والثارياااااق باااااين حركاااااات اوعااااارا  وحركاااااات البنااااااء هاااااو ماااااذه   .(43)يارياااااون بينهماااااا

 .(44)البصريين
 م يذكر ابن الّسّراج ثعليال بييقا مبينا فيه أن أصل اوعارا  لسساماء وأصال البنااء 

لبناء الذو حصل في األسماء إنما هو لمشابهة الحارف معلاال وأن ا، لسفعال والحروف
إنماااا حقاااه أن يكاااون لسساااماء بون األفعاااال ، علااام: أن اوعااارا  عنااابهماو »: ذلاااك بقولاااه
وأن البناااء الااذو   حقهمااا أن يكونااا لكاال فعاال أو حاارف ، وأن السااكون والبناااءوالحااروف

لااى األفعااال المسااثقبلة وأن اوعاارا  الااذو بخاال ع، ويااه فااي األسااماء عااار  فيهااا لعلااة
فالعلاااة الثاااي بنيااات لهاااا األساااماء هاااي ويوعهاااا موياااه الحاااروف ، إنماااا بخااال فيهاااا لعلاااة

 . والعلة علة أصل.(45)«ومضارعثها لها
ن اوعرا  أصال فاي األساماء فارع فاي من يبله إالمبرب يال  ،ابن الّسّراجكما يرر و 

 .( 46)األفعال
أن ذلاك وياه لياارق باه باين الااعال  الزجاجي علاة بخاول اوعارا  فاي الكاالم وذكر
 .(47)والمضاف والمضاف إليه، والمالك والمملوك، والماعول
 .(48)أن األصل في اوعرا  أن يكون للارق بين المعاني السيويي، وذكر

… إن ساااب  البنااااء » شااابهه باااالحرف إذ ياااال: ،وعلااال ابااان جناااي ساااب  بنااااء االسااام
 .(49)«مشابهة االسم للحرف ال غير

وأماااا الاعااال »ابااان الّساااّراج علاااة إعااارا  المعااار  مااان األفعاااال ن إذ يقاااول:   ااام ياااذكر
المعاااار  فقااااب بينااااا أنااااه الااااذو يكااااون فااااي أولااااه الحااااروف الزوائااااب الثااااي ثساااامى حااااروف 
 المضاااارعة. وهاااذا الاعااال إنماااا أعااار  لمضاااارعثه األساااماء وشااابهه بهاااا واوعااارا  فاااي

أعااار  مااان أساااماء  األصااال لسساااماء وماااا أشااابهها مااان األفعاااال أعااار  كماااا أناااه إنماااا
 . والعلة علة مشابهة.(50)«ي على األفعال المضارعة وأشباههاالااعلين ما جر 
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، أن اوعرا  الذو ويه فاي األفعاال إنماا وياه فاي المضاارع آخر وهوويذكر ثعليال 
عه مويه األسماء فالمعنى الذو رفعات و منها لسسماء، فأما الرفه خاصة، فإنما هو لوي

 .(51)أعربت به  به، غير المعنى الذو
ماااذه  البصاااريين فاااي أن البنااااء أصااال فاااي  ياااررنساااثنثن مااان هاااذا أن ابااان الّساااّراج 

أصل في األسماء فرع في األفعال وذلك باذكر علاة  األسماء واوعرا األفعال فرع في 
وهاااي مشاااابهة األساااماء وشااابهه بهاااا. واوعااارا  فاااي األصااال ، إعااارا  الاعااال المضاااارع

 .(52) اللسسماء وما أشبهها من األفع
 اام يااذكر فااي موضااه آخاار علااة امثناااع الاعاال المعثاال ماان بخااول اوعاارا  عليااه إال 
النص   فالمعثل الذو آخرك يااء أو واو أو ألاف فاإن اوعارا  يمثناه مان الابخول علياه 
إال النصاا  فإنااه ياابخل علااى مااا الحااه واو أو ياااء خاصااة بون األلااف ن ألن األلااف ال 

 .(53)يمكن ثحركها
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 :  السمأوال: رفع ا
أمااا المرفوعااات أصااالة ، مرفااوع أصااالة ومرفااوع ثبعاا، المرفوعاات فااي العربيااة نوعاان

ن وهاو فاي الحقيقاة : فهما الااعل والمبثبأ. وأما المرفوعات ثبعا فهي خبر المبثبأ، وخبرا 
 .(54)واسم كان والنعت وعيف البيان إذا كان مثبوعهما مرفوعا، المبثبأ خبر

 :  المبتدأ والخبر-1
  بثاابل ليبنااى عليااه كااالما ساامافالمبثاابأ كاال »: حااب ساايبويه المبثاابأ بقولااه: لمبتةةدأا –أ 

األول والمبناي ماا   يكون إال بمبني عليه، فالمبثابأوالمبثبأ والمبني عليه رفه فاالبثباء ال
 .(55)«بعبك عليه فهو مسنب ومسنب إليه

  يرثااااه باااه، االبثاااباء وصاااف فاااي االسااام المبثااابأ: ))وحااابك أباااو علاااي الاارساااي بقولاااه
 : م ااال ذلااك، وصاااة المبثاابأ أن يكااون معااري ماان العواماال الظاااهرة ومساانبا إليااه شاايء

 .(56))زيب  منيلق (
، هاو جعال االسام أول الكاالم لاظاا أو ثقابيرا»وجاء في شار  الجمال البان عصااور 

  .(57)«معري من العوامل اللاظية لثخبر عنه
ارو عاان العواماال اللاظيااة غياار المبثاابأ هااو االساام العاا» :فةةي حةةر  ابحةةمونيوجاااء 

 .(58)«الزائبة مخبرا عنه أو وصاا رافعا لمسثغنًى به
ه مخبارا عنا، لاظاًا أو حكمااً ، االسم المجرب عان عامال لاظاي»: وحبك الااكهي بقوله

 . (59)«و وصاا رافعا لما أناصل وأغنىأ
مااان المبثااابأ هاااو ماااا جربثاااه مااان عوامااال األساااماء و »: فحااابك بقولاااه ابةةةن الّسةةةرّا أماااا 

وكااان القصااب فيااه أن ثجعلااه أوال ل ااان مبثاابئا بااه بون الاعاال ويكااون ، األفعااال والحااروف
 .(60)«وال يسثغني واحب منهما عن صاحبه،  انيه خبرك
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 :  الخبر -ب
هااو االساام الااذو هااو خباار المبثاابأ هااو الااذو يسااثايب السااامه » بقولااه ابةةن الّسةةرّا حاب 

 .(61)«ق والثكذي ويصير به المبثبأ كالما وبالخبر يقه الثصبي
 .(62)«هو كل ما أسنبثه إلى المبثبأ وحب ت به عنه »: فحبك بقوله أما ابن جني

فاأن   )زياب  ياائم (: الجزء المسثااب من الجملة، وذلك أنك إذا يلات»وفي شر  الجمل 
 .(63)«المسثااب من هذك الجملة ،إنما هو اوخبار عن زيب بالقيام

ويارب عليااه الااعاال نحااو ، الجاازء المكماال للاائاابةهاو » الخباار: وفةةي حةةر  ابةةن ع يةة 
 .(64)«زيب ( فأنه يصبق على زيب أنه الجزء المثم للاائبة )يامَ 

باااأن المبثااابأ مرفاااوع باالبثاااباء وأن ،  ااام ياااذكر ابااان الّساااّراج علاااة رفاااه المبثااابأ والخبااار
فايااب فعبااب اهلل مرثاااه بأنااه أول مبثاابأ ، )عبااب اهلل أخااوك( :فااإذا يلاات، الخباار مرفااوع بهمااا

)وأخاوك( مرثااه بأناه الحابيث المبناي ، للعوامل  ابثبأثه لثبني عليه ما يكون حابي ا عناه
 .(65)على االسم األول المبثبأ

، ))اهلل ربناا: والخبار رفاه بهماا نحاو يولاك، وهما مرفوعان أببا فالمبثبأ رفه باالبثباء
 .(66)والمبثبأ ال يكون كالما ثاما إال بخبرك، ومحمب نبينا((

ب رجاوع الباحاث إلاى سايبويه والمبارب وجاب أن ابان الّساّراج ياب خاالف سايبويه فاي وعنا
 .(67)هذك المسألةن إذ إن الرافه للخبر عنب سيبويه المبثبأ وحبك

إذ   ويب ثابه ابان الّساّراج المبارب فاي أن العامال فاي رفاه الخبار هاو االبثاباء والمبثابأ
والثعرباه عان العوامال ، ناى االبثاباء الثنبياهومع، فأماا رفاه المبثابأ فباالبثاباء»يال المبرب 

 .(68)«وهو أول الكالم واالبثباء والمبثبأ يرفعان الخبر، غيرك
  فااي اونصاااف الخااالف فااي هااذك المسااألة بااين البصااريين والكااوفيين ابنبةةار ونقاال 

ان فقااب ذهاا  الكوفيااون إلااى أن المبثاابأ يرفااه الخباار، والخباار يرفااه المبثاابأ، فهمااا يثرافعاا
 (.وذلك نحو: )زيب  أخوكَ ( و)عمر غالمك
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فااذه  ، وأماا الخباار فااخثلاوا فيااه، إلاى أن المبثاابأ يرثااه باالبثااباء البلةةريون وذها 
وذه  آخرون إلى أنه يرثااه باالبثاباء والمبثابأ معاا . ، يوم إلى أنه يرفه باالبثباء وحبك

ونقااال ابااان األنباااارو ، باءوذهااا  آخااارون  إلاااى أناااه يرثااااه بالمبثااابأ والمبثااابأ يرثااااه باالبثااا
 .(69)نحجن كل من الاريقي

ساثبل بقولاه: ايول سايبويه فاي رافاه الخبار هاو االبثاباء وحابك و  رجح ابن يعيشويب 
كمااا كااان عااامال فااي المبثاابأ إال ، والااذو أراك أن العاماال فااي الخباار هااو االبثااباء وحاابك »

يعمال فاي  فالمبثابأ ثابأ وعمله فاي الخبار بواساية المب ،بال واسية، أن عمله في المبثبأ
ن لم يكن لالبثباء أ ر في العمال إال أناه كالشاري فاي عملاه الخبر عنب وجوب المبثبأ . وا 

فالثساخين ، ،كما لو وضعت ماء في يبر ووضعثها علاى الناار فاإن الناار ثساخن المااء
إذن مااذه  ساايبويه أن الخباار  (70)«حصاال بالنااار عنااب وجااوب القاابر ال بهااا فكااذلك ههنااا

 .(72)، ومذه  المبرب وابن الّسّراج أن الخبر يرثاه بالمبثبأ واالبثباء(71)المبثبأيرثاه ب
ومااذه  الكااوفيين أنهمااا ثرافعااا فالمبثاابأ رفااه الخباار والخباار رفااه المبثاابأ ن ألن كااال 

 .(73)منهما يال  اآلخر ومحثاج له وبه صار عمبك 
  ن ألنااه بنااي علياااه ومااذه  ساايبويه وجمهااور البصااريين أن المبثاابأ مرفااوع باالبثااباء

وهاذا أعابل ، ورافه الخبر المبثبأ ن ألنه مبناي علياه وأرثااه باه. كماا ارثااه هاو باالبثاباء
خثااار وا (74)وهااذا الخااالف ممااا ال يائاال فيااهوهااو مااذه  ساايبويه وهااو األول ، المااذاه 

 .(74)السيويي مذه  الكوفيين
الاعال ال يساثغني عاان  أّن المبثابأ ال يساثغني عان الخباار كماا أنّ  ابةن الّسةةرّا وعلال 

والعّلاااة عّلاااة اسااثغناء وياااب ثاااابه ابااان ، (76) الااعاال فكااالم منهماااا ال يساااثغني عاان صااااحبه
وهماا ماا »الّسّراج سيبويه في ثعليل ذلاكن إذ ياال سايبويه فاي باا  المسانب والمسانب إلياه 

ال يسااثغني واحااب منهمااا عاان اآلخاار وال يجااب المااثكلم منااه بااّبا فماان ذلااك االساام المبثاابأ 
ياذه  زياب ( وهذا أخوك(، وم ل ذلك يولك: )، عبب اهلل أخوكوهو يولك )، والمبني عليه

 .(77)«فال بّب للاعل من االسم كما لم يكن لالسم األّول بّب من اآلخر في االبثباء
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وفاااي موضاااه آخااار يعلااال ابااان الّساااّراج رفاااه المبثااابأ بمشاااابهثه الااعااال مااان أجااال أّن 
وكاذلك حكام ، بأ يببأ فيه االسم المحبث عناه يبال الحابيثالااعل يببأ بالاعل يبله والمبث

أال ثاري أّناك إذا ، أّن الااعال مبثابأ بالحابيث يبلاه، والارق بيناه وباين الااعال، كل مخبر
زيااب  منيلااق  فإّنمااا باابأت )بزيااب( وهااو اّلااذو حااب ت عنااه باااالنيالق والحاابيث عنااه  :يلاات

ذا يلاات  اام ذكاارت زياابًا المحاابث ، انياليااه ينيلااق زيااب  فقااب باابأ بالحاابيث وهااو: بعاابك، وا 
فالااعال مضاارع للمبثابأ مان أجال أنهماا جميعاًا ، عنه باالنيالق بعب أن ذكرت الحبيث

، والعّلاة (78)ألّن كال منهماا عمابة ، وأنهما ال يسثغنى عنهما في الّجملة، محبث عنهما
 .عّلة مشابهة

حااق المبثاابأ أن يكااون أّن ، وفااي موضااه آخاار يعلاال اباان الّسااّراج لعلااة ثاريااق المبثاابأ
فااإذا اجثمااه اساامان معرفااة ونكاارة فحااق المعرفااة أن ثكااون  مااا يااار  المعرفااة أو، معرفااة

ويااب يجااوز أن ثقااول: رجاال يااائم إذا » :هااي المبثاابأ إذ يااال اباان الّسااّراج فااي ثعلياال ذلااك
وجملاة هاذا أّناه إنماا ، رجال ياائم :سألك سائل فقال: أرجل  ياائم  أم امارأة ؟ فثجيباه فثقاول

اّل فاال، ظر إلى ماا فياه فائابةين فاإذا ، فمثاى كانات فائابة بوجاه مان الوجاوك، فهاو جاائز وا 
اجثماااه اسااامان معرفاااة ونكااارة، فحاااق المعرفاااة أن ثكاااون هاااي المبثااابأ وأن ثكاااون الّنكااارة 
الخبرن ألّنك إذا ابثبأت فإّنما يصبزك ثنبيه الّسامه بذكر االسم اّلذو ثحب اه عناه ليثوياه 

، الذو ينكارك وال يعرفاه ويساثايبك، واالسام ال فائابة لاه لمعرفثاه باه الخبر بعبك فالخبر هو
ّنما ذكرثه لثسنب إليه الخبر  .(79)«وا 

فمثااى ، ماان عبااارة اباان الّسااّراج نسااثنن أنااه يجااوز االبثااباء بااالنكرة إذا حصاالت الاائاابة
 .ثباء بالنكرةحصلت الاائبة في الكالم جاز االب

بثااباء بااالنكرة الماااربة المحضااة ن ألّنااه ال  اام يعلاال فااي موضااه آخاار أّنااه ال يجااوز اال
أو   رجال  ياائم  : وما ال فائبة فيه فال معنى للثكلم باه إال إذا وصاف فاإذا يلات، فائبة فيه

رجل  عالم لم يكن في هذا الكالم فائبة ن ألّنه ال يسثنكر أن يكون في الناك رجال ياائم  
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انااك أو وصاااثه بااأو صاااة  رجاال ماان بنااي فااالن أو رجاال ماان إخو : فااإذا يلاات، أو عااالم  
 .(80) كانت ثقربه من معرفثك حسن لما في ذلك من الاائبة

ويبااابو أن ابااان الّساااّراج ثاااابه سااايبويه والمّبااارب فاااي مجااايء المبثااابأ معرفاااة وال يجاااوز 
 .(81)االبثباء به نكرة إال إذا سّوغ

وبعااب رجااوع الباحااث إلااى المثااأخرين مماان يهااثم بهااذك العلاال وجااب الك ياار يااب سااار فااي 
 .(82)الحبيث عن هذك العّلة على وفق ما ذكرك ابن الّسّراج

وفي موضه آخر يعلل ابن الّسّراج أّن المعارف أولى باالبثباء من غيرهاا فاإذا يلات 
)زيااب هاااذا( فزياااب مبثاابأ وهاااذا خبااارك واألحساان أن ثبااابأ )بهاااذا( ن ألّن األعاارف أْولاااى باااأن 

 والعلة عّلة أولى.، (83)يكون مبثبأ 
فااذه  الكوفيااون إلااى ، فااي اونصاااف عّلااة اخااثالف مراثاا  المعااارف  ابنبةةار ونقاال 

أّن االساام الماابهم نحااو )هااذا وذاك( أعاارف ماان االساام العلاام نحااو )زيااب وعماارو( وذهاا  
البصاااااريون إلاااااى أّن االساااااام العلااااام أعاااااارف مااااان االساااااام المااااابهم واخثلاااااااوا فاااااي مراثاااااا  

 .(84)المعارف
سانا فاي موضااه آخار ب الضاامير العائاب علااى المبثاابأ يعلاال ابان الّسااّراج علاة ظهااور وا 

أّنه إذا جري خبر المشثق على مان هاو لاه اساثثر الّضامير فياه فاال يجاوز ، ثعلياًل بييقاً 
إذ يقااول اباان الّسااّراج فااي ثعلياال ، إباارازك إال مؤكاابًا ن ألّن المبثاابأ هااو الااعاال فااي المعنااى

المبثااابأ هاااو  وأعلااام أّن خبااار المبثااابأ إذا كاااان اسااامًا مااان أساااماء الاااااعلين وكاااان» :ذلاااك
نحاو   وانساثر، الااعل في المعنى وكان جاريًا عليه إلى جنبه أضمر فيه ما يرجاه إلياه

فأناات وعماارو الااااعالن فااي المعنااى ن ألّن عماارًا هااو ، عماارو يااائم وأناات منيلااق: يولااك
لم يحل بينه وبينه حائال فمثاى ، ويائم جار على )عمرو( وموضوع إلى جانبه يام اّلذو

فاإن أربت الثأكياب   الّصااة لام يحاثن إلاى أن يظهار الضامير إال مؤكاباً كان الخبر بهاذك 
ن لم ثرب الثأكيب فأنت مسثغن  عن ذلك، زيب يائم  هو :يلت ، والعّلة عّلاة اساثغناء (85)«وا 

أن يكااون )هااو( ثأكياابًا للضاامير   فقااب جااّوز ساايبويه فيااه وجهااين، وهااذا مااذه  ساايبويه
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واخثااااااار اباااااان مالااااااك مااااااذه    ( 86)باااااا)يائم(أو أن يكااااااون فاااااااعاًل ، المساااااثثر فااااااي يااااااائم  
 .(87)البصريين

وهااي أنااه إذا كااان ، ويعلاال اباان الّسااّراج ثعلااياًل بييقااًا صااحة ويااوع خباار الج ااة زماناااً 
ّنماا امثناه مان ذلاك ن ألّن الغار  مان ، المبثبأ جّ ًة لم يجزأن يكون خبرك ظرفًا لزماان وا 

فلهاذا لام يجاز أن ، سثعمال الكالم باهوما ال فائبة فيه ال يجوز ا، الخبر إفابة المخاي 
 :  نحو، فإن كان الظرف مكانًا ّصح اوخبار به، ثكون ظروف الّزمان خبرًا للج ث

)الليلة الهالل( فهي على ثأويل الليلة يلاوع الهاالل  نحو:أّما إذا أفاب  أمامك(،)زيب  
ّنااه ال يجااوز واعلاام أ»يقااول اباان الّسااّراج فااي ثعلياال ذلااك  أو حاابوث الهااالل، فأنااه يجااوز.

زيب  يوم الخمايك، وال عمارو فاي شاهر كاذا ن ألّن ظاروف الّزماان ال ثثضامن  :أن ثقول
ّنما يجوز ذلك في األحباث، نحو، الضر  والحمب وما أشابه ذلاك وعّلاة ذلاك ، الج ث وا 

لاام ثكاان فيااه فائاابةن ألّنااه ال يخلااو أحااب ماان أهاال عصاارك ماان ، زيااب  اليااوم : أّنااك لااو يلاات
واألماكن ينثقال عنهاا فيجاوز أن  …ّزمان ال يثضمن واحبًا بون اآلخر اليوم إذا كان ال

 .(88)«ثكون خبرًا عن الج ث
ب وجااب أّن اباان الّسااّراج يااب ثابعهمااا فااي ثعلياال بعااب رجااوع الباحااث إلااى ساايبويه والمباارّ 

 .(90)، وهذا مذه  جمهور البصريين(89(ذلك
وجاب الك يار مانهم ياب ساار وعنب رجوع الباحث إلى المثأخرين ممن يهاثم بهاذك العلال 

 .(91)في الحبيث عن هذك العّلة على وفق ما ذكرك ابن الّسّراج
وفااي موضااه آخاار يعلااال اباان الّسااّراج أّن األصاال فاااي الخباار أن يكااون اساامًا ومناااه 

وأخثااار أن يكااون مضااارعًا ن ألن األصاال ، الخباار الوايااه بعااب أال أن يكااون فعاااًل ماضااياً 
اباان الّسااّراج  :ارع مشااابه لالساام فااي الثأوياال، إذ يقااولفااي الخباار أن يكااون اساامًا والمضاا

مااا زيااب  إال يااام، فااإن يلاات: مااا زيااب  إال يقااوم كااان  :ال يجااوز أن نقااول» :فااي ثعلياال ذلااك
كااان ، مااا زيااب إال يقااوم :جياابًان وذلااك أّن الموضااه موضااه خباار والخباار اساام، فلااو كااان

 .(92)«السماءجيبًا لمضارعة ياعل 
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فاإن ، بان الّساّراج أن األصال فاي الخبار والمبثابأ أن يثيابقااوفي الباا  ناساه ياذكر ا
لام يثيابقاا لاام يجاز فلاام يجاّر أن ثقااول: )الضاار  عماارًا الزيابان(ن ألن المبثاابأ ياب نقااص 
عاببك عاان الخباار، والضااار  عماارًا واحااب ولاايك فااي الصاالة بلياال علااى أن  األلااف والااالم 

 .(93)لجماعة  فإذا  نيت وَجمعت ياَم البليل
 

 االت والهوامشااح
 

 .79 :الّنحو العربي العّلة الّنحوية: ينظر -()
 .155 :براسات في كثا  سيبويه -(2)
 .4/20القاموك المحيي ، 4/12معجم مقاييك الّلغة  :وينظر، 1/88العين  -(3)
 .4/20القاموك المحيي ، 11/468، لسان العر 1/105، وينظر: ثهذي  اللغة1/88العين  - (4)
 .4/21القاموك المحيي ، 4/14معجم مقاييك الّلغة : وينظر، 11/471ن العر  لسا - (5)
 .4/13معجم مقاييك الّلغة : وينظر، 11/471لسان العر   - (6)
 مابة )علل(. 11/472لسان العر   - (7)
  هااا( أساالم فااي هبنااة الحبيبيااة53عبااب الاارحمن باان أبااي بكاار الصاابيق )رضااي اهلل عنهمااا( )ت  - (8)

ويياال كااان اساامه عبااب ، عبااب الاارحمن  وكااان اساامه عبااب الكعبااة فسااماك رسااول اهلل ، هوحساان إسااالم
: وينظار  469 – 3/466أسب الغاباة ، وشهب اليمامة مه خالب بن الوليب فقثل سبه من أكابرهم، العزي

  .2/880صحيح مسلم 
 .11/471 لسان العر   - (9)
 .221 – 3/220الكليات  - (10)
 .96 : االيثرا  - (11)
 .93 :لمه األبّلة :وينظر، 94 :المصبر ناسه -(12)
 .105 :لمه األبلة -(13)
 .105 لمه االبلة، -(14)
  .177 :ثمام حسان، األصول: ( وينظر40اونصاف في مسائل الخالف )مسألة  -(15)
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 .88 :الّثعرياات -(16)
 .90 :الّنحو العربي العّلة الّنحوية -(17)
 .111: أصول الثاكير الّنحوو -(19)
 .108 :أصول الّنحو العربي -(20)
أيروحاة   أسلو  الثعليال ويرائقاه فاي القارآن الكاريم: ، وينظر182 ب. ثمام حسان: األصول، -(21)

الاابكثورة  بإشاارافلليالاا  يااونك عبااب ماارزوك، ، جامعااة بغااباب –مجلااك كليااة اآلبا  لبكثااوراك ياابمت 
 .15: 2001، هبي محمب صالح الحبي ي

 .2/362، للغةثهذي  ا -(22)

 .1/29 ،شر  األشموني -(23)

 .1/29 ،المصبر ناسه -(24)

 .1/3 ،الكثا  -(25)

 .1/35 ،الخصائص -(26)

 .47/ 1المقر  ، 260وينظر الجمل ، 10أسرار العربية  -(27)

 .34وينظر شر  شذور الذه  ، 76شر  الحبوب النحوية  -(28)

 .1/44األصول  -(29)

 .70، 69حو اويضا  في علل الن -(30)

الاااوافي  219/ 3الااارواة  إنبااااك، هاااا( 206ير ثلمياااذ سااايبويه ماااات سااانة )نهاااو محماااب بااان المساااث -(31)
 .16 ،2/15شذرات الذه   ،5/19بالوفيات 

 .70: اويضا  في علل النحو -(32)

 .71، 70اويضا  في علل النحو  -(33)

 .1/29شر  األشموني   -(34)

 .260الجمل  -(35)

 .1/37الخصائص  -(36)

 .1/125وينظر المقثصب  ،1/15اويضا  العضبو  -(37)

 .10أسرار العربية  -(38)

 .71شر  شذور الذه   -(39)

 .78وينظر شر  الحبوب النحوية ، 1/29شر  األشموني    -(40)
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 . 1/3الكثا     -(41)

 .18العلة النحوية ثاريخ وثيور ، 1/4وينظر المقثض  ، 1/45األصول    -(42)

 .1/162وينظر األشباك والنظائر ، 2/3شر  الكافية  : ينظر   -(43)

 .1/45األصول  : ينظر   -(44)

 .1/107المقثصب ، 1/102وينظر شر  الجمل )ابن عصاور( ، 1/50المصبر ناسه    -(45)

 .2/1المقثض   : ينظر   -(46)

 .95وينظر مسائل خالفية في النحو )العكبرو (، 260الجمل  : ينظر   -(47)

 .1/252المياله السعيبة  : ينظر   -(48)

 .179/ 1الخصائص    -(49)

 .2/146األصول     -(50)

 .147 ،2/146، 1/50المصبر ناسه  : ينظر   -(51)

 .2/146المصبر ناسه  : ينظر   -(52)

 .1/48األصول  : ينظر   -(53)

 .71في النحو العربي نقب وثوجيه  : ينظر  -(54)
 .79 :اللمه: وينظر ،1/278الكثا   -(55)

 .29وينظر أسرار العربية ، 1/29اويضا  العضبو  -(56)

 .1/340شر  الجمل )ابن عصاور(  -(57)

 .156وينظر شر  عمبة الحافظ ، 1/236شر  األشموني   -(58)

 .95شر  الحبوب النحوية  -(59)

 .1/58األصول   -(60)

 .85وينظر الثعرياات ، 1/62المصبر ناسه  -(61)

 . 80اللمه   -(62)

 .1/340شر  الجمل )ابن عصاور ( -(63)

 .1/201شر  ابن عقيل    -(64)

 .1/52األصول : ينظر  -(65)

 .357 ،1/355شر  الجمل )ابن عصاور( ، 58/ 1األصول   : ينظر  -(66)

 .290الرماني النحوو في ضوء شر  كثا  سيبويه ، 1/278ينظر الكثا    -(67)
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 .4/126، 2/49المقثض    -(68)

 .1/151المغني في النحو، 34 ،33أسرار العربية ، 5مسألة  1/44اونصاف  : ينظر -(69)

 نقال عن الشر  البن يعي .، 252، 243/ 1األشباك والنظائر  -(70)

 .1/278الكثا   : ينظر -(71)

 .1/58األصول ، 4/126 ،2/49المقثض   : ينظر -(72)

 .1/137أوضح المسالك  ،5مسألة  1/44اونصاف  : ينظر  -(73)

 .256/ 1والمياله السعيبة ، 2/8الهمه ، 202، 201/ 1شر  ابن عقيل  : ينظر -(74)

 .1/256المياله السعيبة  : ينظر -(75)

 .1/58األصول  : ينظر -(76)
 .1/7الكثا   -(77)
  .132 :ابن هشام، شر  الجمل، 36 : الجمل ، 59 – 1/58األصول  : ينظر  -(78)
 .2/51األشباك والّنظائر ، 1/165الكثا   : ينظر، 1/59صول األ -(79)
 وعالمًا( وما ذكرناك هو األولى.، ورب في المصبر بالنص  )يائماً و 
 .1/59ينظر: األصول  -(80)
 .4/127المقثض  ، 1/165الكثا   : ينظر -(81)
ضاااح أو ، 1/216شااار  ابااان عقيااال ، 343 – 1/342ابااان عصااااور ، شااار  الّجمااال : ينظااار -(82)

 .1/212الضياء السالك إلى أوضح المسالك ، 1/143المسالك 
 .1/154األصول  : ينظر -(83)
 .101مسألة  2/77اونصاف  : ينظر -(84)
 .1/70األصول  -(85)
 .1/207شر  ابن عقيل  : ينظر -(86)
 .1/208المصبر ناسه  : ينظر -(87)
 .84 :هالّلم، 1/31اويضا  العضبو  :وينظر، 1/63األصول  -(88)
 . 351، 329، 172، 4/132، 3/274المقثض  ، 1/69الكثا   : ينظر -(89)
 .1/214شر  ابن عقيل  : ينظر -(90)
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 1/228المقثصاب ، 137، 102، 101: العلاة النحوياة ثااريخ وثياور، 38 : الجمل : ينظر -(91)
الضاياء   2/109، 1/84شار  الكافياة   33 : أسارار العربياة، 128، 127 : إصال  الخلال، 229 –

 .1/266شر  األشموني ، 211 – 1/210السالك إلى أوضح المسالك 
 .1/299األصول  -(92)
 .280/ 2األصول : ينظر  -(93)

 


