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اشترط المغويون والنحويون في تقنين بعض المسائل المغوية والنحوية ( داللة العقل ) وفقا الستقرائيم كالم

العرب ،وتأث ار بالدراسات الفقيية والمنطقية ،فكما اشترط الفقياء في ( المكمف ) لمقيام باألحكام الشرعية شرط العقل

وجدنا المغويين والنحويين يشترطون ذلك في بعض االشتقاقات وفي بعض التراكيب ،فحاولت ىنا استقصاء بعض
ىذه المسائل ،ولكن من الميم أن نعرف أن تعريف ( العقل ) عند الفقياء يختمف عما ىو عميو عند المغويين
والنحويين ،فأىل الفقو يقصدون بـ( العاقل ) ىو المدرك لألمور المميِّز بين النافع والضار  .وىم يحصرون معنى (
العاقل ) باإلنسان وحده دون غيره .أما المغويون فيرون أن ( العقل ) يعني  (( :من كان من جنس العاقل

كاآلدميين والمالئكة )) فيدخل تحت ىذا التعريف ( المجنون الذي فقد عقمو ).

النحوي عند
المغوي و
النحوية تأثر الدرسيف
ال يخفى عمى الباحث في الدراسات المغوية و
ّ
ّ
ّ
العرب بالدراسات الفقيية والمنطقية ،وال نستغرب ذلؾ؛ ألنيـ كانوا فقياء ،ومف ىنا وجدنا

القواعد الفقيية تتسرب إلى ىذيف الدرسيف فتكوف المغة مجاال مف مجاالت تطبيقيا ،ولعمنا ىنا

يحكى أَف ُم َحمد بف ا ْلحسف
نتذكر المسألة التي طرحت عمى الكسائ ّي(تٜٔٛىػ) ْ
ِ
اؿَ :ال
مرة أ ْ
ُخ َرى؟ فَقَ َ
سأ َ
س ُجود الس ْيوَ ،ىؿ ْ
س َيا في ُ
كسائي َعمف َ
َؿ ا ْل َ
الشيباني(تٜٔٛىػ) َ
يسجد ّ
اؿ :لماذا؟ قَ َ ِ
ُّ
المصغر َال ُيصغر(ٔ).
قَ َ
اؿ :ألَف الن َحاة قَالُواُ :

بيف فقد تسربت إلييما
المغوي و
أما تأثُر الدرسيف
النحوي بالدراسات الحديثية فيو أمر ِّ
ّ
ّ
مصطمحات تقويـ الحديث كالضعيؼ والشا ّذ والنادر والمشيور والحسف والقبيح...الخ وكؿ ذلؾ

يد ّؿ داللة واضحة عمى تأثرىـ بالدراسات الدينية التي كانت في مقدمتيا عموـ القرآف والفقو
النحويوف ىو
المغويوف و
والحديث الشريؼ وغيرىا ،ولعؿ مف تمؾ المصطمحات التي اىتـ بيا
ّ
ّ

سالمي وأحكامو الذي
اشتراطيـ (العقؿ) وعدمو في مسائؿ مف المغة والنحو ،تأث ار بالفقو اإل
ّ
(المكمؼ) باألحكاـ الشرعية :بالغا ،عاقال ،ويقصد أىؿ الفقو بػ(العاقؿ)  :ىو
اشترط أف يكوف ُ

المميز بيف النافع والضار منيا))(ٕ) ،ولعؿ أىؿ الفقو يحصروف معنى
((المدرؾ لؤلمور،
ِّ
(العاقؿ) باإلنساف وحده دوف غيره؛ ألنو ىو المكمؼ والمخاطب باألوامر والنواىي.

وخالؼ العقؿ الجنوف ،فنجد في الموسوعات الفقيية تقسيـ الفقياء لمجنوف عمى قسميف:

لممكمؼ.
األوؿ :يسمونو الجنوف االطباقي وىو الجنوف األصمي المالزـ ُ

والقسـ اآلخر يسمونو الجنوف االدواري وىو الجنوف العارض أو الذي يتعرض لو المكمؼ في

أوقات وفي أوقات أخرى يعود إلى حالتو الطبيعية .وقد جاء تعريفو في الموسوعة الفقيية:
ٔٙٚ
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((الجنوف االدواري أو المتقطِّع وىو الذي يغيب مدة عف صاحبو ثـ يعود إليو))(ٖ) .وىذه

األحواؿ التي تنتاب المكمؼ يرتب عمييا الفقياء أحكاما معروفة في مظانيا الفقيية.

النحوييف فعندىـ مصطمح (العاقؿ) يعني(( :مف كاف مف جنس
المغوييف و
ولكف األمر مختمؼ عند
ّ
ّ
العاقؿ كاآلدمييف والمالئكة)) فيدخؿ تحت ىذا المصطمح (المجنوف الذي فقد عقمو) و(الطفؿ)
والجنوف بأقسامو سواء أكاف إطباقيا أـ متقطعا فيو في حكـ (العاقؿ) عندىـ ،وبخالؼ العاقؿ

عند المغوييف (غير العاقؿ) :وىو ما لـ يكف مف جنس اآلدمييف والمالئكة.

غير أنيـ لـ يكونوا واضحيف في ىذا الحكـ بؿ نجدىـ مضطربيف في موقؼ آخر فيجعموف
(اآلدمييف) في حكـ (ما ال يعقؿ) كما جاء عندىـ في تعريؼ (اسـ الصوت) الذي سيأتي الحديث

عنو؛ إذ قالوا في تعريؼ أسماء األصوات ((ىي ألفاظ ،يفيـ المقصود منيا؛ بمجرد النطؽ بيا
وسماعيا .وقد وضعت لخطاب ما ال يعقؿ مف الحيواف األعجـ؛ أو (ما ىو في حكمو مف صغار

اآلدمييف) ،وقد يراد بيا حكاية صوت مف األصوات))(ٗ) فينا أدرجوا (صغار اآلدمييف) تحت حكـ

(ما ال يعقؿ) وىو واضح.

النحوييف بيف ىذيف المصطمحيف وغيرىما مف المصطمحات في المفردات
المغوييف و
إف تمييز
ّ
ّ
والتراكيب ُّ
يدؿ عمى دقة في االستقراء ومف ثـ انتيوا إلى نتيجة ميمة وجدوا أف شرط (العقؿ) أو
النحوية أو
عدمو في ىذه المسائؿ ضروري لما يترتب عميو في تقعيد القواعد الصرفية أو
ّ
الصوتية وغيرىا مف المباحث ،فوقفوا عند مسائؿ مف المغة والنحو ،سأحاوؿ عرض بعضيا حتى
تتضح فكرة البحث.

أوال :المسائؿ المغوية

ٔ -جمع المذكر السالـ والممحؽ بو

العمَـ ب -الصفة.
نص المغويوف عمى أف ما يجمع ىذا الجمع شيئاف :أَ -
العمَـ أو الصفة لمذكر عاقؿ ،يقوؿ ابف
واشترطوا فييما شروطا ومنيا أف يكوف َ

السراج(تٖٔٙىػ)(( :وانما يكوف ىذا الجمع لممذكريف ممف يعقؿ نحو :زيد وعمرو))(٘)
اختص ىذا الجمع باألعالـ لكثرتيا فيمف
وقاؿ أبو البقاء العكبري(تٙٔٙىػ)(( :وانما
ّ
وج َبؿ جبموف وواشؽ واشقوف وسابؽ سابقوف( )ٚألف
يعقؿ))( )ٙفال يقاؿ فيَ :ج َمؿ َج َمموف َ

ىذه األسماء ىي لذوات غير عاقمة.

ي سببيف لجمع صفات مف يعقؿ جمع سالمة وىما:
وذكر أبو البقاء العكبر ّ
أحدىما :أنيا جارية عمى أفعاليا فكما تقوؿ ( :يسمموف) تقوؿ :مسمموف.

ٔٙٛ
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اختصت بالعقالء ( ُخصت بأفضؿ الجموع)( ،)ٛولكف
والسبب اآلخر :أف ىذه الصفات لما
ّ
المغويوف وردت في كتاب اهلل تعالى،
ىناؾ صفات جمعت جمعا سالما عارضت ما ذىب إليو
ّ
ؼ ِألَِب ِ
س
ومف ذلؾ قولو تعالى(( :إِ ْذ قَ َ
َح َد َع َ
وس ُ
يو َيا أ ََب ِت إِ ِّني َأر َْي ُ
ت أَ
ش َر َك ْو َك ًبا َوالش ْم َ
اؿ ُي ُ
ِ
س ِ
يف))( )ٜوفي موضع آخر أعاد عمى غير العاقؿ ضمير العقالء وىو
اج ِد َ
َوا ْلقَ َم َر َأر َْيتُ ُي ْـ لي َ
ِ
واو الجماعة كما في قولو تعالى(( :يا أَيُّيا النم ُؿ ْاد ُخمُوا م ِ
اف
سمَ ْي َم ُ
َ َ
ساك َن ُك ْـ َال َي ْحط َمن ُك ْـ ُ
َ َ
ْ
وف))(ٓٔ) ،ومثمو قولو تعالى الذي أشار إليو سيبويو(تٓٔٛىػ):
ودهُ َو ُى ْـ َال َي ْ
َو ُجنُ ُ
ش ُع ُر َ
ٍ
ِ
وف))(ٔٔ) قاؿ سيبويو في
((و ُى َو ال ِذي َخمَ َ
س َب ُح َ
س َوا ْلقَ َم َر ُك ٌّؿ في َفمَؾ َي ْ
ؽ الم ْي َؿ َوالن َي َار َوالش ْم َ
َ

لما ذكرىـ بالسجود ،وصار النمؿ بتمؾ المنزلة حيف
ذلؾ(( :فزعـ أنو بمنزلة ما يعقؿ ويسمعّ ،
حدث عف األناسي .وكذلؾ " في فمؾ يسبحوف " ألنيا ُجعمت  -في
ثت عنو كما تُ ِّ
ّ
حد َ
طاعتيا))(ٕٔ) فقاؿ (ساجديف) التي تعود إلى (الكواكب) وىي مما ال يعقؿ؛ فذكر أبو البقاء
السجود ال ِذي ُىو مف ِ
صفَات مف يعقؿ أجراىا ُمجرى مف
سبب ذلؾ فقاؿ(( :فإنو لَما
وصفيا ِب ُّ ُ
َ
َ
يعقؿ))(ٖٔ).
وذكروا أيضا أنو إذا أتى ما ال يعقؿ موصوفا بالواو والنوف فذلؾ لمناسبة ،أو تنزيمو منزلة
مف يعقؿ ،كقولو تعالى إخبا ار عف السماء واألرض(( :ثُـ استَوى إِلَى السم ِ
اؿ
اء َو ِى َي ُد َخا ٌف فَقَ َ
ْ َ
َ
لَ َيا َولِ ْؤل َْر ِ
يف))(ٗٔ) فنزال لوصفيما بالقوؿ منزلة مف
ط ْو ًعا أ َْو َك ْرًىا قَالَتَا أَتَ ْي َنا َ
ض ِا ْئ ِت َيا َ
ط ِائ ِع َ
ِ
ُّيا
يعقؿ ،ومثمو قولو تعالى حكاية عف النممةَ (( :حتى إِ َذا أَتَ ْوا َعمَى َواد الن ْم ِؿ قَالَ ْت َن ْممَ ٌة َيا أَي َ
ِ
النم ُؿ ْاد ُخمُوا م ِ
وف))(٘ٔ) فساغ ذلؾ تغميبا
ودهُ َو ُى ْـ َال َي ْ
اف َو ُج ُن ُ
ش ُع ُر َ
سمَ ْي َم ُ
ساك َن ُك ْـ َال َي ْحط َمن ُك ْـ ُ
َ َ
ْ
بالوصؼ بمف يعقؿ)ٔٙ(.

اعتَ َد ْوا ِم ْن ُك ْـ ِفي
عمي
الفارسي(ت ٖٚٚىػ) في قولو تعالىَ (( :ولَقَ ْد َعمِ ْمتُ ُـ ال ِذ َ
يف ْ
ّ
وأوجب أبو ّ
الس ْب ِت فَ ُق ْم َنا لَيـ ُكوُنوا ِقرَدةً َخ ِ
يف))( )ٔٚأف تكوف (خاسئيف) خب ار ثانيا لمفعؿ الناقص
اس ِئ َ
َ
ُْ
(كونوا)؛ ألف جمع المذكر السالـ ال يكوف صفة لما ال يعقؿ(.)ٔٛ
كما أنيـ أجازوا اإلخبار عما ال يعقؿ بما ىو صفة لمعاقؿ في (باب التغميب) كقوليـ( :الفرس
والجمؿ وعمرو ذاىبوف) و(ىند وسعاد وزيد منطمقوف) )ٜٔ(.فقولو (ذاىبوف) غمّب العاقؿ

(عمرو) عمى غير (العاقؿ) وىو (الفرس والجمؿ) ،وفي المثاؿ الثاني غمّب المذكر(زيد) عمى
المؤنث (ىند وسعاد) مع أنيما أكثر مف المذكر وىو أمر معروؼ في المغة العربية.

ومما ألحؽ بالجمع السالـ ألفاظ العقود وىي مف (ٕٓ إلى ٓ ) ٜفقد ألحقت بالجمع السالـ،

وذكر أبو البقاء سبب ذلؾ فقاؿ(( :لوقوعو عمى مف يعقؿ وما ال يعقؿ و ُغمِّب فيو مف

يعقؿ))(ٕٓ) وقاؿ ابف االنباري(ت٘ٚٚىػ)(( :ألف العدد كما كاف يقع عمى مف يعقؿ نحو:
ٜٔٙ
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(عشريف رجال) وعمى ما ال يعقؿ نحو( :عشريف ثوبا) وكذلؾ إلى التسعيف ،غمّب جانب مف

يعقؿ عمى ما ال يعقؿ))(ٕٔ).

ومما ألحؽ بالجمع أيضا كممة (عمِّيوف) وىو اسـ ألعمى الجنة وليس فيو الشروط المذكورة
لكونو لما ال يعقؿ )ٕٕ(.وقاؿ الجوجري(تٜٛٛىػ)(( :فانو في األصؿ ِ
(ف ِّعيؿ) مف العمو
سمي بو))(ٖٕ).
فجمع جمع مف يعقؿ ثـ ّ
(أرضوف) و(وابؿ) وجمعت عمى وابموف
ومما ألحؽ بالجمع أيضا (أرض) التي جمعت عمى َ
وىو المطر الغزير ،ألنيما لغير العاقؿ )ٕٗ(.قاؿ الشاعر:
يالعب الريح بالعصريف قسطمو والوابموف وتيتاف التجاويد(ٕ٘)

وفي جمع المركبات تركيبا إضافيا مما كاف مصد ار بكممتي (ابف) أو (ذو) فقد فرقوا بيف

شيئيف ،فاف كاف لمعاقؿ جمعت (ابف) جمعا سالما أو جمع تكسير ،وجمعت (ذو) جمعا سالما
ال غير ،فنقوؿ في جمع (ابف عباس)  :بنو عباس أو أبناء عباس ،ونقوؿ في جمع (ذو

عمـ)  :ذوو عمـ .واف كاف لغير العاقؿ كػ(ابف آوى) و(ابف عرس) و(ابف لبوف) و(ذي القعدة
الحجة)( )ٕٙوورد
الحجة) جمعت (ابنا) عمى (بنات) و(ذو) عمى (ذوات القعدة وذوات ُ
وذي ُ
في الشعر مجموعا جمع سالمة وىو قولو:

شربت بيا والديؾ يدعو صباحو إذا ما بنو َن ْعش د َنوا فتصوبوا()ٕٚ
ُ
وذكروا في باب التصغير أف صيغة جمع التصغير التي تكوف لمكثرة ال تصغر ،بؿ يرد إلى

ش َويعر
ش َعراء و ُكتاب ُ :
المفرد ثـ يصغر ثـ يجمع جمع مذكر سالما (إف كاف لمعاقؿ) نحوُ :
و ُك َويتب فيجمع جمعا سالما :شويعروف وكويتبوف .ويجمع جمع مؤنث سالما (إف كاف لغير

تيبات)ٕٛ(.
العاقؿ) نحو :دراىـ وعصافير و ُكتُب :درييمات عصيفيرات ،و ُك ِّ
ٕ -جمع التكسير

وفي بعض صيغ جمع التكسير اشترطوا (العقؿ وعدمو) في بناء الصيغة ،ومف ذلؾ:
أ -فُعالء :بضـ أولو وفتح ثانيو يطرد في :فَ ِعيؿ (وصفًا لمذكر عاقؿ) بمعنى ( ِ
فاعؿ) ،أو
َ
بمعنى (م ْف ِعؿ) ،أو (م ِ
فاعؿ) ،حاؿ كونو غير مضاعؼ ،وال معتؿ الالـ.
ُ
ُ
ِ
وبخالء .والى ذلؾ أشار ابف مالؾ في
رماء ،وبخيؿ ُ
فمثاؿ (فَعيؿ) :ظريؼ وظُرفَاء ،وكريـ و ُك َ
ألفيتو بقولو:

ولكريـ وبخيؿ فُ َعال...كذا لما ضاىاىما قد ُج ِعال()ٕٜ
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سمع فيجمع عمى سمعاء .وبمعنى (م ِ
فعؿ) فنحو :سميع بمعنى م ِ
وأما (فَ ِعيؿ) بمعنى (م ِ
فاعؿ)
ُ َ
ُ
ُ
ُ
نحو :جميس بمعنى ُمجالِس ،فيقاؿ فيوُ :جمَساء)ٖٓ(.
ب -بناء (فواعؿ) ويطرد في ما كاف عمى وزف (فاعؿ) في (صفات ذكور ما ال يعقؿ) نحو:

جبؿ شامخ وجباؿ شوامخ ونجـ طالع ونجوـ طوالع وصاىؿ وصواىؿ(ٖٔ) ،وذكر سيبويو أف
(ناكس) ُج ِم َع عمى (نواكس) في ضرورة الشعر ،قاؿ الفرزدؽ:
ض َع الرقاب نواكس األبصار(ٕٖ)
واذا الرجاؿ أروا َ
يزيد رأيتيـ ُخ ُ

(من ّكسي) أو(نواكسي األبصار)(ٖٖ).
وروي ُ
و(فواعؿ) أيضا جمع لوصؼ عمى فاعؿ إف كاف لػ(مؤنث عاقؿ) نحو حائض وحوائض(ٖٗ)

وما جاء عمى ىذا البناء لمعاقؿ فيو شا ّذ عندىـ كنحو (فوارس) في جمع (فارس) وسوابؽ

في جمع سابؽ )ٖ٘(.وقد أشار ابف مالؾ إلى ذلؾ فقاؿ:
اعؿ لفَوعؿ ِ
فو ِ
وفاعؿ...وفاعالء مع نحو كاىؿ
َْ
وحائض وصاىؿ وفاعمو...وشذ في الفارس مع ما ماثمو()ٖٙ

ج -صيغة (فَ َعمَة) بفتح الفاء والعيف والالـ ،ويطرد جمعا لػ(فاعؿ وصؼ ذكر عاقؿ) صحيح
وب َررة( )ٖٚوال يجمع عمى ذلؾ (ما ال يعقؿ) نحو:
وبار َ
الالـ نحو :سافر َ
وسفَرة وكاتب و َكتَبة ّ
عده (قميال)(ٓٗ).
ناعؽ َن َعقة( )ٖٛوجعمو بعضيـ (شاذا)( )ٖٜومنيـ مف ّ
د -صيغة (فُعمة) بضـ الفاء وفتح العيف ،ويطرد في ما كاف عمى وزف ِ
(فاعؿ) بشرطيف:
َ

ٔ -أف يكوف معت ّؿ الالـ
ٕ -وأف يكوف صفة لمذكر عاقؿ نحو:
ٍ
ٍ
وبزاة)(ٕٗ)
ورماة(ٔٗ) وذكروا أنو ال يكوف لما ال يعقؿ إال بقمة كػ(باز ُ
قاض وقُضاة ،وراـ ُ
ٖ -أسماء االصوات

ىي ألفاظ ،يفيـ المقصود منيا؛ بمجرد النطؽ بيا وسماعيا .وقد وضعت لخطاب (ما ال يعقؿ)

مف الحيواف األعجـ؛ أو ما ىو في حكمو مف صغار اآلدمييف ،وقد يراد بيا حكاية صوت مف

إما لزجر كيال لمخيؿ،
األصوات(ٖٗ) فذكروا أسماء مف النوع األوؿ أي (لما ال يعقؿ) ومنياّ :
ود ْوه لمربع.
س لمبغؿ ،واما لدعاء كأو لمفرس َ
َ
وعد ْ

والثاني :ما وضع لحكاية صوت حيواف نحو "غا ِ
ؽ" لمغراب ،و"ماء" لمظبية ،أو غير حيواف نحو

"قب" لوقع "السيؼ" ،و"طَؽ" لوقوع الحجر .ويبدو أف أكثر أسماء األصوات ىي محاكاة لما في
ْ
الطبيعة فيي لغير العاقؿ ،ولكف كما قالوا وضعت لما ىو في حكـ غير العاقؿ مف (اآلدمييف) كما
كخ) ولكف يبدو
كخ ْ
ىو األمر بالنسبة الى أسماء االصوات التي يخاطب بيا األطفاؿ ومنياْ ( :
ٔٔٚ
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النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لمحسف أو الحسيف حيف تناوؿ
أنو قميؿ ،ومف ذلؾ حديث
ّ
أحدىما تمرةً مف الصدقة فقاؿ ِ :
ت أَنا أَى ُؿ َب ْي ٍت َال ُّ
تحؿ لنا الصدقة))(ٗٗ).
((ك ْخ ِك ْخ ،أَما َعمِ ْم َ
مسائؿ أخر

أ -الفالف والفالنة

سمي بو المحدث عنو ،وال تدخؿ
ذكر
ّ
المغويوف أف كممة (فالف) كناية عف اسـ خاص غالبّ ،
س ُف
عميو االلؼ والالـ ،قاؿ الخميؿ:
ٌ
((وفالف وفُالنة :كناية عف أسماء ال ّناس ،معرفة ،ال َي ْح ُ

فالف آخر ،أل نّو ال
فيو األلؼ والالّـ )ٗ٘())...وأما إذا أريد تنكيره عمى لفظو فيقاؿ(( :ىذا ٌ
نكرةَ لو))( )ٗٙولكف إذا كانت لغير العاقؿ أدخموا عمييا االلؼ والالـ فقالوا :ىذا الفالف،

((ولكف
وىذه الفالنة فكنوا بيا عف الحيواف كالبعير والناقة وغيرىما مما ال يعقؿ ،قاؿ الخميؿ:
ّ
س ّموا بو اإلبؿ قالوا :ىذا الفُالف ،وىذه الفُالنة))(.)ٗٚ
ْ
العرب إذا َ

أميات:
أّ -

أميات) لمعرفة حقيقة اشتقاقيا يدفعيـ سبب واحد وىو وجود (الياء)
وقؼ
ّ
المغويوف عند كممة ( ّ
(أـ) فالقياس
في صيغة الجمع ّ
(أميات) دوف المفرد؛ ألف مفرده لـ يشتمؿ عمى ىذه الياء وىو ّ

(أمات) بزيادة االلؼ والتاء دوف أف يحدث تغيير في بنية
في جمعو جمعا سالما أف يكوف ّ
الكممة .فاليمزة منو فاء الكممة والميـ األ ولى عيف الكممة والميـ الثانية الـ الكممة ،فقالوا في
تفسير وجودىا (( :أنيا مف حروؼ الزيادة واف كانت زيادتيا قميمة والدليؿ عمى ذلؾ قوليـ في:

بينة األمومة) بغير ىاء ولو كانت
(أـ ّ
ّ
أمات أميات))( )ٗٛكما أنيا تحذؼ مف المصدر كما في ّ
أصمية لثبتت في المصدر))( )ٜٗولكف ما يذكرونو ىنا مردود ألف زيادة الياء كما ذكروا قميمة ثـ
انيا لـ تُزد الكممة معنى كما زادت في المبنى.
مما فييا قالوا بالتفريؽ بيف الكممتيف فذكروا أف ((الياء في الغالب فيمف يعقؿ
ولكي يتخمصوا ّ

و(أميات) لمعاقؿ؛ ولكف ىذا الكالـ لـ
(أمات) لغير العاقؿ ّ
واسقاطيا فيمف ال يعقؿ))(ٓ٘) فتكوف ّ
اء ِب َع ْك ِ
اآلد ِم ِّييف:
يطرد
س َذلِ َؾ َك َما قَ َ
الي ْربوعي ِفي األُميات لِ َغ ْي ِر َ
اؿ السفاح َ
فػػ((رب َما َج َ
ُ
قَوا ُؿ مع ٍ
باع
روؼ وفَ ّعالُ
و...عقار َمثْنى أُميات ِّ
الر ْ
َ
ّ َْ
الرم ِة:
اؿ ُذو ُّ
َوقَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الجو ِ
ازؿ
َصاب
ُميات َ
ُ
سوى َما أ َ
الذئب م ْن ُو ُ
وس ْرَب ٌة...أطافَ ْت ِبو م ْف أ ّ
الي ْربوعي ُّ
لمنوؽ(ٔ٘)
استَ ْع َم َؿ األُ ّميات لمقَطا واستعمميا َ
فَ ْ
وقاؿ آ َخر ِفي األُميات ِ
لمق ْر ِ
داف:
ّ
ُ
ٕٔٚ
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َحص َد ِم ْف ِقر ِ
ِ
ض ُر
بانو الزَى ُر الن ْ
ُميات القُ ْرِد لَذْعٌ م َف السفا...وأ ْ َ
ْ
َرمى أ ّ
اؿ آ َخر ي ِ
ؼ ِ
اإلبؿ:
صُ
َوقَ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
و َى ٍاـ تَ ِز ُّؿ الشمس ع ْف أ ِ
المثاني ،تُقَ ْعقعُ
َ
ُ َ ّ
ُمياتو  ...صالب وأَْل ٍح ،في َ
وقاؿ آخر ِفي ِ
اإلبؿ أ َْيضا:
التيا...تَ ْق ُدميا ع ْيساً ِم ُف أم ِ
س تَـ ِم ْف ِق ِ
جاء ْت لِ ِخ ْم ٍ
ياتيا
ُ َ
َ
ّ
اؿ ج ِر ِ
ييف:
لآلد ِم ِّ
ُمات َ
ير في األ ّ
َوقَ َ َ ٌ
ُخ ْي ِط َؿ أ ُُّـ سو ٍء...م َقمدة ِم َف األُم ِ
ار(ٕ٘)
ات َع َا
لَقَ ْد َولَ َد األ َ
َْ
ُ
وذكروا رأيا آخر في المسألة وىو أف ىذه الياء ليست زائدة وحكموا بأصالتيا فيكوف مفرد

(أمية) ودليميـ:
(أميات) عندىـ ىو ّ
ّ
أما،
أما) أي اتخذت ّ
ٔ -اف الخميؿ بف أحمد الفراىيدي(ت٘ٔٚىػ) ذكر أنيا مف قوليـ(( :تأميت ّ
(أـ).
ثـ حذفت الياء فبقي ّ

ٕ -وما يقوي ىذا القوؿ ما ورد في الشعر قولو:
ِع ْن َد تَنادييـ ِب ٍ
الياس أَبي(ٖ٘)
ياؿ َو َى ِبي...أُم َيتي ِخ ْن ِد ُ
ؼ ،و ُ
ْ
ويبدو أف ىذه المسألة فييا شيء مف التكمؼ ولـ تحسـ ،فمنيـ مف يقوؿ بأصالة (الياء)
فرؽ بيف الكممتيف ،ولكف ك ّؿ األدلة لـ تؤيد ىذه األقواؿ حتى
ومنيـ مف قاؿ بزيادتيا ،ومنيـ مف ّ
تشعرؾ أنيا متكمفة ،وربما تتعارض أحيانا مع األصوؿ المغوية التي تعارفوا عمييا ومنيا أف

(أمية) كما ذكروا لعادت
(أـ) ىو ّ
التصغير ُيرجع األشياء الى أصوليا فمو كانت أصؿ كممة ّ
أم ْيمة))(ٗ٘) وىو الصحيح وال أرى مسوغا لتخطئة
(الياء) في التصغير ولكف ((تَصغير (أ ُّـ)َ :
ُم ْيية ،تُرد إِلَى أصؿ تأسيسيا))(٘٘) ففي ذلؾ
ّ
المغوييف ليذا التصغير وقوليـَ :
((والص َواب :أ َ
تكمؼ منيـ.

النحوية
ثانيا :المسائؿ
ّ

النحويوف (صفة العقؿ) في أبواب مف النحو ومنيا:
وعمى مستوى التراكيب بحث
ّ
ٔ -األسماء الموصولة

النحويوف (األسماء الموصولة) مف حيث الجنس والعدد ومف حيث العقؿ وعدمو ،فذكروا
ص ّنؼ
ّ
أي ،ذا ) مف األسماء المشتركة أي انيا تكوف
أف األسماء الموصولة اآلتية ( :اؿَ ،م ْف ،ما ،ذوّ ،
لممفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بمفظ واحد ،يقوؿ ابف مالؾ:

وم ْف وما َوأ َْؿ تساوي ما ذكر...وىكذا "ذو" عند طيئ شير
َ
ٖٔٚ
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ولكف مف حيث شرط العقؿ ىي مختمفة وكاآلتي:

أ -اؿ :مف الموصوالت وال تكوف كذلؾ إال إذا دخمت عمى (صفة صريحة) والمقصود بيا التي
تدخؿ عمى اسـ الفاعؿ ،واسـ المفعوؿ ،والصفة المشبية ،وتكوف (لمعاقؿ ولغيره) ،قاؿ ابف

القائـ
عقيؿ(تٜٚٙىػ)(( :وأما األلؼ والالـ فتكوف لمعاقؿ ولغيره نحو :جاءني
ُ
المركوب )٘ٙ())...مفردا وغير مفرد ،نحو :اشتير الكاتب ،أو :الكاتبة ،أو :الكاتباف ،أو:
و
ُ
الكاتبتاف ،أو الكاتبوف ،أو :الكاتبات.)٘ٚ(.

ب -الذي :مف األسماء الموصولة ويستعمؿ لممفرد المذكر وىو مبني عمى السكوف ،ذكر

النحويوف أنو يكوف (لمعاقؿ وغيره) قاؿ ابف ىشاـ(تٔٚٙىػ)(( :وتستعمؿ لمعاقؿ وغيره))
ّ
ِ
الص ْد ِ
وف))( )٘ٛوأما
اء ِب ِّ
صد َ
ؽ ِب ِو أُولَ ِئ َؾ ُى ُـ ا ْل ُمتقُ َ
ؽ َو َ
فمثاؿ العاقؿ :قولو تعالىَ (( :والذي َج َ
اى ُـ ا ْل َم َال ِئ َك ُة َى َذا
مثاؿ استعمالو لغير العاقؿ فكقولو تعالىَ :
((ال َي ْح ُزُن ُي ُـ ا ْلفَ َزعُ ْاألَ ْك َب ُر َوتَتَمَق ُ
ِ
وف))( )ٜ٘ولمنحوييف مصطمح آخر قبالة مصطمح (العاقؿ) فيقوؿ
وع ُد َ
َي ْو ُم ُك ُـ الذي ُك ْنتُ ْـ تُ َ
ِ
العمَـ
خالد بف عبد اهلل االزىري(( :لممفرد المذكر "الذي" لمعالـ" بكسر الالـ :وىو مف يقوـ بو َ
ِِ ِ
ص َدقَ َنا
المنزه عف الذكورة واألنوثة ،نحو(( :ا ْل َح ْم ُد لمو الذي َ
"وغيره" بالجر ،فالعالـ ُ
ِ
ِ
الص ْد ِ
ؽ)) ،وغير العالـ نحوَ ( :ى َذا َي ْو ُم ُك ُـ
اء ِب ِّ
((والذي َج َ
َو ْع َدهُ))(ٓ ، )ٙوالعالـ المذكر نحوَ :
ِ
ِ
ِ
و(العالـ المذكر) و(غير العالـ) فيفيـ
(العالـ)
وف) )ٙٔ())...فيناؾ مصطمح
وع ُد َ
الذي ُك ْنتُ ْـ تُ َ
وضح ذلؾ أف العالـ المنزه عف الذكورة واألنوثة ىو خاص باهلل ،والعالـ
مف كالمو كما ّ
المذكر كأنو خاص بػ(الرجؿ) ويفيـ مف قولو (غير العالـ) غير العاقؿ ويدخؿ ضمنو (المؤنث
العاقؿ) كما ىو واضح مف عبارتو األخيرة.

النحويوف أحكامو ومنيا:
ج -الذيف :مف األسماء الموصولة ،وذكر
ّ
ٔ -انو يستعمؿ لمذكور العقالء
ٕ -ويستعمؿ لمجمع

ٖ -وانو مبني في كؿ األحواؿ عمى الفتح.

قاؿ ابف عقيؿ(( :ويقاؿ لممذكر العاقؿ في الجمع (الذيف) مطمقا أي :رفعا ونصبا وج ار فتقوؿ:

بالذيف أكرموه))(ٕ .)ٙويقوؿ ابف مالؾ:
ومررت
الذيف أكرموه
أيت
جاءني
ُ
الذيف أكرموا زيدا ور ُ
َ
َ
َ
َ
((وأما ُى َذيؿ فيشبيونو بصفات الذكور العقالء فيعربونو ،ويقولوف" :نصر الذوف ىدوا عمى الذيف

ضموا"))(ٖ )ٙوقد جاء ذلؾ في شعرىـ ومنو الشاىد المعروؼ:

الذوف صبحوا الصباحا...يوـ ال ُن َخيؿ غارة ممحاحا(ٗ)ٙ
نحف
َ
ُ

ٗٔٚ
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قاؿ محقؽ شرح ابف عقيؿ عمى األ لفية الشيخ محمد محيي الديف(( :اختمؼ في نسبة ىذا البيت

سماه أبا حرب األعمـ،
إلى قائمو اختالفا كثيرا ،فنسبو أبو زيد إلى رجؿ جاىمي مف بني عقيؿ ّ
ونسبو الصاغاني في العباب إلى ليمى االخيمية ،ونسبو جماعة إلى رؤبة بف العجاج ،وىو غير
موجود في ديوانو ))...وحتى الشاىد اختمؼ في روايتو ،فروي (نحف الذوف) ورواه أبو زيد في

النوادر :الذيف)(٘.)ٙ
د -األلى:

وىو أحد جمعي (الذي) بمعنى (الذيف) وقد أشار ابف مالؾ الى ذلؾ في (الكافية الشافية) :
ولمذكور العقال "الذينا"...في كؿ حاؿ وأتى"الذونا"

في الرفع عف ُىذيؿ و"الالءونا"...وجا "األلى" و"الالء" كػ"الذينا"
وىو يستعمؿ (لمعاقؿ) و(لغير العاقؿ) كما جاء في بعض شروح األلفية(( :في جمع المذكر

(األُلى) مطمقاً عاقالً كاف أو غيره)) وذكروا لذلؾ شواىد ومف استعمالو لمعاقؿ ولغير العاقؿ قوؿ

أحدىـ:

اىف يوـ الروِع َك ِ
ِ
الح َدإِ القُْبؿ
ستَ ْم َ
َوتُْبمي األ لَى َي ْ
ئموف َعمَى األ لَى...تََر ُ َ َ

اىف) يريد
ئموف) لمعاقؿ أي الذيف يستمئموف وىـ الشجعاف ،وقولو( :األ لَى تََر ُ
ستَ ْم َ
فقولو (األ لَى َي ْ
النحويوف ىو أنو يكوف (لمعاقؿ) في غالب األحواؿ،
بو الخيوؿ وىي غير عاقؿ( .)ٙٙوما يؤكده
ّ
وقميال ما يكوف لغير العاقؿ ،قاؿ االشموني(( :والكثير استعمالو في جمع مف يعقؿ ،ويستعمؿ في

غيره قميال )ٙٚ())...ولكف ابف عقيؿ في شرحو يرى أنو يستعمؿ (مطمقا) في (العاقؿ وغير
العاقؿ) قاؿ(( :يقاؿ في جمع المذكر (األلى) مطمقا عاقال كاف أو غيره نحو :جاءني األلى

فعموا))(.)ٙٛ

النحويوف أيضا أف (األلى) قد يستعمؿ جمعا لػ(التي) كما جاء في عجز البيت السابؽ
وذكر
ّ
((عمى األلى تراىف)) وقوؿ اآلخر:
ميا...وحم ْت
ُلى ُكف قََب َ
َم َحا ُحب َ
ُّيا ُحب األ َ
ض ِ
مير
فأوقَع ُاأل لَى
َ
مكاف الالئي أو الالتي بدليؿ َعوِد َ

ذلؾ مف باب (التقارض)(ٓ.)ٚ

مكانا لـ ي ُك ْف ُحؿ مف قبؿ
المؤن ِث َعمَييا( ،)ٜٙويرى ابف ىشاـ أف
َ

فالشاىد المذكور آنفا:
اىف يوـ الروِع َك ِ
ِ
الح َدإِ القُْبؿ
ستَ ْم َ
َوتُْبمي األ لَى َي ْ
ئموف َعمَى األ لَى...تََر ُ َ َ
جمع أربعة أشياء ،فقد استعمؿ اسـ الموصوؿ (لمعاقؿ وغير العاقؿ) واستعمؿ (لممذكر والمؤنث).
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ىػ  -اسـ الموصوؿ (مف):

يستعمؿ اسـ الموصوؿ (مف) لممفرد بنوعيو المذكر والمؤنث ،والمثنى والجمع بنوعييما أيضا،

فيو كاسمي الموصوؿ (الذي والتي) وتثنيتيما وجمعيما ،وقد جاء في األلفية:

وم ْف وما وأؿ تساوي ما ذكر...وىكذا ذو عند طيئ شير
َ
قاؿ الشارح ابف عقيؿ(( :أشار بقولو تساوي ما ذكر إلى أف (مف) و(ما) واأللؼ والالـ تكوف

النحويوف عمى أف
بمفظ واحد :لممذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع )ٚٔ())...وقد أجمع
ّ
اسـ الموصوؿ (مف) يستعمؿ (لمعاقؿ) وعبروا عف ذلؾ بمصطمحات مختمفة ،فمرة يذكروف أنيا
بمف

يعقؿ)ٖٚ())...

وقاؿ

(لآلدمييف)(ٕ )ٚوقاؿ ابف السراج(( :مف مخصوصة
السيوطي(ٜٔٔىػ) (( :مف ل ْمعالـ وشبيو ولغيره شموال أَو تَ ْف ِ
يال َوقيؿ ُمطمقًا))(ٗ )ٚومرة تكوف
صً
َ
َ َ
َ
ّ
خاصة بػ(أولي العمـ)(٘ .)ٚوذىب قطرب محمد بف المستنير(تٕٓٙىػ) الى ((وقوع (مف) عمى
غير مف يعقؿ دوف اشتراط أخذا مف ظاىر ما ورد مف ذلؾ )ٚٙ())...مف الشواىد التي عرضنا

ليا وغيرىا مما سيأتي.

النحوييف واجيتيـ شواىد صحيحة وفصيحة استعممت فييا (مف) لػ(غير العاقؿ) فقدموا
ولكف
ّ
تفسيرات لذلؾ ىي أشبو بقواعد استثنائية في موارد ذكروىا مجممة ،ومف ىذه الشواىد:
ِ ِ
َض ُّؿ ِمم ْف ي ْدعو ِم ْف ُد ِ ِ
ِ
ام ِة َو ُى ْـ
ٔ -قولو تعالىَ (( :و َم ْف أ َ
ستَ ِج ُ
َ ُ
وف المو َم ْف َال َي ْ
يب لَ ُو إلَى َي ْوـ ا ْلق َي َ
ع ْف ُدع ِائ ِيـ َغ ِ
السيوطي(( :عبر عف األصناـ بػ(مف) لتنزيميا منزلة العاقؿ
وف))( )ٚٚيقوؿ
افمُ َ
َ
َ ْ
ّ
حيث عبدوىا))( )ٚٛفاألَصناـ ال تعقؿ ،لكف لما دعوىا أَنزلوىا منزلة العاقؿ الذي يدعى فعبر

عنيا بػ(مف) ،وجاء عمى ذلؾ قوؿ الشاعر:

ِ
ت عمى ِ
جدير
مرر َف
ُ
بكي ُ
ْ
سرب القطا إذ ْ
بي...فقمت ومثمي بالبكاء ُ
أطير؟
جناح ُو...لعمّي إلى َم ْف قد
يعير
ُ
َ
َ
ىويت ُ
أسرب القطا ىؿ مف ُ

قاؿ محيي الديف عبد الحميد(( :الشاىد فيو :قولو " أسرب القطا " وقولو " مف يعير جناحو "
والنداء معناه طمب إقباؿ مف تناديو عميؾ ،وال يتصور أف تطمب االقباؿ إال مف العاقؿ الذي يفيـ

الطمب ويفيـ اإلقباؿ أو الذي تجعمو بمنزلة مف يفيـ الطمب ويفيـ اإلقباؿ فمما تقدـ بندائو
استساغ أف يطمؽ عميو المفظ الذي ال يستعمؿ إال في العقالء بحسب وضعو ،وقد تمادى في
معاممتو معاممة ذوي العقؿ ،فاستفيـ منو طالبا أف يعيره جناحو ،واالستفياـ وطمب اإلعارة إنما

الكندي:
يتصور توجيييما إلى العقالء))( .)ٜٚومثؿ ذلؾ قوؿ امرئ القيس بف حجر
ّ
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ِ
ص ِر الخالي
صباحاً أَيُّيا ال َ
طمَ ُؿ البالي َو َىؿ َي ِع َمف َمف َ
الع ُ
كاف في ُ
أَال عـ َ
فقولو" :يعمف مف...حيث استعمؿ (مف) لغير العاقؿ وىو (الطمؿ) والسبب ألنو عندما ناداه وحياه

أنزلو منزلة مف يعقؿ.

ؽ ُكؿ َداب ٍة ِم ْف م ٍ
ط ِن ِو َو ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْم ِشي
اء فَ ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْم ِشي َعمَى َب ْ
((والم ُو َخمَ َ
ٕ -قولو تعالىَ :
َ
شاء إِف الم َو عمَى ُك ِّؿ َ ٍ ِ
ير))(ٓ)ٛ
َعمَى ِر ْجمَ ْي ِف َو ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْم ِشي َعمَى أ َْرَب ٍع َي ْخمُ ُ
َ
ؽ الم ُو َما َي َ ُ
ش ْيء قَد ٌ
((و ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْم ِشي َعمَى أ َْرَب ٍع)) قالوا السبب في استعماؿ (مف) التي ىي لمعاقؿ مع غير
فقاؿ َ
((و ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْم ِشي َعمَى ِر ْجمَ ْي ِف))(ٔ.)ٛ
العاقؿ ىو ((القترانو بالعاقؿ)) الذي جاء قبمو َ
ٖ -قولو تعالى(( :أَلَـ تَر أَف الم َو يس ِّبح لَ ُو م ْف ِفي السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
النحويوف ىنا
عد
ض))(ّٕ )ٛ
ّ
َُ ُ
ََ
ْ َ
َ
ألف فييا شموال؛(ٖ )ٛإذ اختمط العاقؿ وغير العاقؿ ،فما
(مف) لمعاقؿ ولغير العاقؿ؛ والسبب ّ

موجود في األ رض األ ناسي والحيوانات وغيرىا والسماء فييا (المالئكة) فالسجود هلل يشمؿ

(العاقؿ) و(غير العاقؿ) ممف في السموات واألرض فغمّب المفظ الذي يد ّؿ عمى (العاقؿ) عمى
غيره ،قاؿ ابف مالؾ(( :واذا اختمط صنؼ مف يعقؿ بصنؼ ما ال يعقؿ جاز أف يعبر عف الجميع
بػ"مف" تغميبا لؤلفضؿ))(ٗ )ٛوالدليؿ أنو عطؼ عمى (مف) قولو(( :والط ْير صاف ٍ
ات ُك ٌّؿ قَ ْد َعمِ َـ
ً
َ ُ َ
ِ
وف))(٘.)ٛ
يـ ِب َما َي ْف َعمُ َ
س ِب َ
ص َال تَ ُو َوتَ ْ
َ
يح ُو َوالم ُو َعم ٌ
وف))( )ٛٙذكر ابف ىشاـ مسوغا الستعماؿ
ؽ َك َم ْف َال َي ْخمُ ُ
ٗ -قاؿ تعالى(( :أَفَ َم ْف َي ْخمُ ُ
ؽ أَفَ َال تَ َذك ُر َ
(مف) في غير العاقؿ فقاؿ(( :أف يجتمع مع العاقؿ فيما وقعت عميو (مف)...لشمولو اآلدمييف
والمالئكة واألصناـ))( )ٛٚأي أف يكوف مضموف الكالـ متجيا الى شيء يشمؿ العاقؿ وغيره،

ولكف م ارعاة لمعاقؿ فغمّب عمى غيره.

و -اسـ الموصوؿ (ما)

كػ(م ْف) مف األسماء المشتركة أي أنو يستعمؿ لممفرد بنوعيو والمثنى والجمع
وىو أيضا َ
النحويوف عمى أنيا تستعمؿ مع غير العاقؿ( )ٛٛوجاءت شواىد استعممت
بنوعيو ،وأجمع
ّ

فييا (ما) لمعاقؿ ومف ذلؾ:
ِ
ٔ -قاؿ تعالى(( :سبح لِم ِو ما ِفي السمو ِ
ات َو َما ِفي األ َْر ِ
يـ))( )ٜٛوقد
ض َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
َ َ
َ
َ
يز ا ْل َحك ُ
ورد مثؿ ىذا التركيب في القرآف الكريـ غير مرة ومف ذلؾ:
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ِ
قولو تعالى(( :سبح ِلم ِو ما ِفي السمو ِ
ات َو َما ِفي األ َْر ِ
يـ))(ٓ)ٜ
ض َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
َ َ
ََ
َ
يز ا ْل َحك ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
يـ))(ٔ)ٜ
وقولو تعالىَ :
((سب َح لمو َما في الس َم َوات َواأل َْرض َو ُى َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحك ُ

(يسبح) بصيغة المضارع ومف ذلؾ:
وجاءت آيات كريمة في أوليا الفعؿ
ِّ
ِ
قولو تعالى(( :يس ِّبح لَ ُو ما ِفي السمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يـ))(ٕ )ٜوقولو تعالى:
ض َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
َُ ُ
ََ
َ
يز ا ْل َحك ُ
((يس ِّبح لِم ِو ما ِفي السمو ِ
ض ا ْل َممِ ِؾ ا ْلقُد ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
ُّوس ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َح ِك ِيـ))(ٖ.)ٜ
َُ ُ
ََ
َ
وقولو تعالى(( :يس ِّبح لِم ِو ما ِفي السمو ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض لَ ُو ا ْل ُم ْم ُؾ َولَ ُو ا ْل َح ْم ُد َو ُى َو َعمَى ُك ِّؿ
َُ ُ
ََ
َ
َ ٍ ِ
نصوا عمى
ير))(ٗ )ٜوكؿ اآليات الشريفة جاءت في مورد العموـ كما تالحظ ،وقد ّ
ش ْيء قَد ٌ
أنيا لو كانت كذلؾ تأتي لمعاقؿ.

َع ُب ُد))(٘.)ٜ
((وَال أَ ْنتُ ْـ َعا ِب ُد َ
وف َما أ ْ
ٕ -قولو تعالىَ :
ذكروا سبب التعبير بػ(ما) لمذات االليية ىنا الذي ىو سيد العقالء فقالوا :جاء عمى ازدواج
اعتَ َدى َعمَ ْي ُك ْـ
سوا الم َو فَ َن ِس َي ُي ْـ))( )ٜٙوقولو تعالى(( :فَ َم ِف ْ
الكالـ كما في قولو تعالىَ (( :ن ُ
وف))()ٜٛ
اعتَ َدى َعمَ ْي ُك ْـ))( )ٜٚوكذلؾ قولو تعالىَ :
َع ُب ُد َما تَ ْع ُب ُد َ
((ال أ ْ
اعتَ ُدوا َعمَ ْي ِو ِب ِم ْث ِؿ َما ْ
فَ ْ

َع ُب ُد))( )ٜٜفاستوى
((وَال أَ ْنتُ ْـ َعا ِب ُد َ
وف َما أ ْ
ومعبودىـ ال يعقؿ ،ثـ ازدوج مع ىذا الكالـ قولوَ :
المفظاف واف اختمؼ المعنياف)ٔٓٓ(.
النس ِ
ِ
اء))(ٔٓٔ) فجاءت (ما) مع العاقؿ ،فقالوا
ٖ -قولو تعالى(( :فَا ْن ِك ُحوا َما َ
ط َ
اب لَ ُك ْـ م َف ِّ َ
فييا :إنيا جاءت لبياف أنواع مف يعقؿ(ٕٓٔ) أي انيا في أفراد العاقؿ وصفاتو ألف المراد ما
طاب لكـ مف النساء ،الصفات غير المفيومة مف الصمة كالبكارة والثيوبة )ٖٔٓ(.وىناؾ مف

يصح أف يقاؿ :انكحوا الطيب أو
يقوؿ ىي لذوات مف يعقؿ(ٗٓٔ) ورده بعضيـ بحجة أنو ال
ّ
الطيبة؛ ألف النكاح انما ىو لمذوات ال لمصفات)ٔٓ٘(.

ومثؿ القوؿ الكريـ المذكور آنفا قولو تعالى(( :إِال َعمَى أ َْزَو ِ
اج ِي ْـ ْأو َما
يف))( )ٔٓٙومثمو قولو تعالى(( :والسم ِ
اء َو َما
َغ ْي ُر َممُو ِم َ
َ َ
المبرد(تٕ٘ٛىػ)(( :ىذا مما وقع (ما) فيو عمى اآلدمييف ،وقاؿ قوـ :انما ىو :والسماء

َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُي ْـ فَِإن ُي ْـ
اىا))()ٔٓٚقاؿ
َب َن َ

وبنائيا ،وقاؿ قوـ معناه :ومف بناىا))( )ٔٓٛقاؿ ابف السراج(( :والسماء وبنائيا كما تقوؿ:

بمغني ما صنعت  ،أي صنيعؾ؛ ألف (ما) إذا وصمت بالفعؿ كانت بمعنى المصدر))()ٜٔٓ
ت لَ َؾ َما ِفي َب ْط ِني ُم َحرًرا))(ٓٔٔ) ذكروا أف اسـ الموصوؿ
ٗ -قولو تعالىَ (( :ر ِّ
ب إِ ِّني َن َذ ْر ُ
ىنا (ما) جاء مع العاقؿ وىو الجنيف اآلدمي عمى خالؼ ما وضع لو والسبب في ذلؾ أنو

((لو عممت انسانيتو ولـ تدر أىو ذكر أـ أنثى؟)) فيمكنؾ أف تعبر بو عف العاقؿ)ٔٔٔ(.
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ومثؿ ىذا المورد قوليـ :انظر الى ما ظير ،حيف ترى شبحا وال تدري أبشر ىو أـ غيره ،فيو

يرد في مورد المبيـ أمره(ٕٔٔ).
ٕ -اسـ االشارة (أوالء)

النحويوف(( :والمد أولى
ومف ذلؾ اسـ االشارة (أولى) الذي يستعمؿ لجمع المذكر والمؤنث ،قاؿ
ّ
المد
ادي الى أف ّ
فيو مف القصر ألنو لغة الحجاز ،وبو جاء التنزيؿ )ٖٔٔ())...وذىب المر ّ

المد :وىو لغة أىؿ
والقصر ىما لغتاف ،إذ قاؿ(( :وفيو لغتاف :القصر :وىي لغة بني تميـ ،و ّ
((ىا أَ ْنتُ ْـ أُوَال ِء
الحجاز ،وىي الفصحى ،وبيا جاء القرآف))(ٗٔٔ) كما في قولو تعالىَ :
تُ ِحبُّوَن ُي ْـ))(٘ٔٔ) .جاء في ألفية ابف مالؾ:
المد أولى ولدى البعد انطقا
وبأولى أشر لجمع مطمقا...و ّ
ادي(( :وأكثر ما يستعمؿ فيمف
والغالب فييا أف تكوف (لمعاقؿ) كما ورد في اآلية ،قاؿ المر ّ

يعقؿ))( ،)ٔٔٙو(قميؿ) ما تكوف (لغير العاقؿ) كما ورد في قولو:
ُذـ ا ْل َم َن ِ
ش َب ْع َد أُولَ ِئ َؾ األَياـ
از َؿ َب ْع َد َم ْن ِزلَ ِة المِّ َوى َ ...وا ْل َع ْي َ
حيث أشار بػ( أوالء ) الى جمع غير العاقؿ وىو ( األياـ )(.)ٔٔٚ

أي )
ٗ -أسماء الشرط ( َم ْف  ،ما  ،ميما ّ ،
ذكر النحويوف أف ( َم ْف ) مف أدوات الشرط وىي اسـ مبيـ تستعمؿ (لمعاقؿ) كقولو تعالىَ (( :م ْف
ِ
اء مف ا ْل َكمـ عمى حرفيف) (( :فَمف َذلِؾ
وءا ُي ْج َز ِبو))( )ٔٔٛقاؿ المبرد في َ
(باب َما َج َ
س ً
َي ْع َم ْؿ ُ
(م ْف) َو ِىي لمف يعقؿ تكوف ِفي ا ْل َخ َبر واالستفياـ والمجازاة ...وأَما المجازاة فقولؾَ :م ْف يأْتني
َ
ِ
ِ
اآلدمييف))( )ٜٔٔو(ما) اسـ مبيـ لػ(غير العاقؿ)
اقعة عمى
ّ
آتو...أَال ترى أَنيا في َجميع َى َذا َو َ
ِ
سؤاؿ َعف َذات
((و ِىي ُ
((و َما تَ ْف َعمُوا م ْف َخ ْي ٍر َي ْعمَ ْم ُو الم ُو ))(ٕٓٔ) قاؿ فييا المبردَ :
كقولو تعالىَ :
صفَات اآلدمييف وتَقَع ِفي ج ِميع مو ِ
غير اآلدمييف وعف ِ
اضع ( َم ْف) )ٕٔٔ())...و(ميما) اسـ
َ
ّ ََ
ََ
ّ َ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
س َح َرَنا ِب َيا فَ َما َن ْح ُف لَ َؾ
((وقَالُوا َم ْي َما تَأْت َنا ِبو م ْف آ ََية لتَ ْ
مبيـ لػ(غير العاقؿ) أيضا كقولو تعالىَ :
(أي) :
ِب ُم ْؤ ِم ِن َ
(أي) فيي بحسب ما تضاؼ إليو(ٖٕٔ) .قاؿ الجوجري في ّ
يف))(ٕٕٔ) وأما ّ
(أي) فإنيا بحسب ما تضاؼ إليو،
((ومنيا ما ىو متردد بيف المعاني األربعة األخيرة ،وىو ّ
تركب
اب
الدو ِّ
أقـ َمعو) ولما ال يعقؿ في نحو (أي ّ
ْ
قـ ْ
فتكوف لمف يعقؿ في نحو( :أيُّيـ ي ْ

أركب).)ٕٔٗ())...
ْ

أي )
٘ -أسماء االستفياـ ( َم ْف  ،ما ّ ،
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ىذه األدوات تشترؾ في وظائؼ مختمفة فيي تأتي ( لمخبر واالستفياـ والمجازاة )(ٕ٘ٔ) فأما
كوف (مف) لالستفياـ (( :فكقولؾ :مف ضربؾ؟  ،ومف أخوؾ؟ ))...وىي في جميع الوظائؼ
والمعاني التي ذكرت آنفا تكوف ( لمعاقؿ ) قاؿ المبرد(( :أال ترى أنيا في جميع ىذا واقعة عمى

اآلدمييف )ٕٔٙ())...وقد استد ّؿ عمى ذلؾ بالجواب عنيا فقاؿ (( :و(مف) ال تكوف إال لما يعقؿ
تقوؿَ :م ْف في الدار؟ فالجواب :زيد أو عمرو ،وما أشبو ذلؾ وليس جوابو أف تقوؿ :فرس أو

حمار أو طعاـ أو شراب))( )ٕٔٚمما ىو ال يعقؿ .وقاؿ ابف السراج في باب (االسـ الذي قاـ

عمرو؟ فاستغني
"م ْف" فجعموه سؤ ًاال ّ
ومف ٌ
عم ْف يعق ُؿ ,نحو قولؾَ :م ْف ىذا؟ َ
مقاـ الحرؼ) (( :وأما َ
أبكر ىذا؟ واألسماء ال تحصى فانتظـ ِب َم ْف جميع
أزيد ىذا,
بػ(مف) عف قولؾٌ :
أعمرو ىذاٌ ,
ٌ

ذلؾ))(.)ٕٔٛ

وأما (ما) فيي لغير العاقؿ ،قاؿ المبرد(( :و(ما) لذات غير اآلدمييف )ٕٜٔ())...وقاؿ (( :و(ما)
تقع عمى كؿ شيء وحقيقتيا أف يسأؿ بيا عف ذوات غير اآلدمييف ...تقوؿ :ما عندؾ؟ فتجيب

عف كؿ شيء ما خال مف يعقؿ))(ٖٓٔ) وقاؿ ابف السراج(( :وأما "ما" فيسأؿ بيا عف األجناس
ب أو ِفض ٌة ،ففييا مف االختصار
إنساف أو
والنعوت ،تقوؿ :ما ىذا الشيء؟ فيقاؿ:
حمار أو َ
ٌ
ذى ٌ
ٌ
القصير ،وما
زيد؟ فيقاؿ :الطوي ُؿ و
"م ْف" وتسأؿ بيا عف الصفات ،فتقوؿ :ما ٌ
ُ
مثؿ ما كاف في َ

عمرو))(ٖٔٔ).
أشبو ذلؾ ,وال يكوف جوابياٌ :
زيد وال ٌ
((سؤاؿ َعف بعض مف كؿ َوتَكوف لمف يعقؿ َولما
وأما ّ
(أي) فيي كما قاؿ ابف جني(تٕٖٜىػ)ُ :
َال يعقؿ))(ٕٖٔ) أي بحسب إضافتيا.
اليوامش

ٔ -الكميات  :معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية .أيوب بف موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء
ي .مؤسسة الرسالة – بيروت .فصؿ التاءٖٖٓ/ٔ:
الحنفي (تٜٗٔٓىػ) تحقيؽ :عدناف درويش  -محمد المصر ّ
ٕ -معجـ لغة الفقياء محمد رواس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي .دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع.
الطبعة الثانية ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـٖٓٔ: .

ٖ -الموسوعة الفقيية الكويتية .وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية – الكويت .الطبعة الثانية ،دار السالسؿ –
الكويتٔ٘ /ٕٜ :

ش ُموني
ٗ -شرح
األشموني عمى ألفية ابف مالؾ .عمي بف محمد بف عيسى ،أبو الحسف ،نور الديف األُ ْ
ّ
العممية بيروت -لبناف .الطبعة األولى ٜٔٗٔىػٜٜٔٛ -مػ ٜٕٗ/ٕ:
الشافعي(تٜٓٓىػ) .دار الكتب
ّ
ّ
النحوي المعروؼ بابف السراج (تٖٔٙىػ) تحقيؽ:
٘ -األصوؿ في النحو .أبو بكر محمد بف السري بف سيؿ
ّ
جني
عبد الحسيف
الفتمي .مؤسسة الرسالة ،لبناف  -بيروت - ٗٚ/ٔ:والممع في العربية .أبو الفتح عثماف بف ّ
ّ
الموصمي(تٕٖٜىػ)  .تحقيؽ :فائز فارس .دار الكتب الثقافية – الكويتٕٓ:
ّ
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البغدادي محب
ي
ّ
 -ٙالمباب في عمؿ اإلعراب .أبو البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبر ّ
الديف(تٙٔٙىػ) .تحقيؽ :د .عبد اإللو النبياف .دار الفكر – دمشؽ .الطبعة األولى ٔٗٔٙىػ ٜٜ٘ٔـٕٔٔ/ٔ:
ي
الج َ
 -ٚينظر :األصوؿ في النحؤ ٗٚ/وشرح شذور الذىب .شمس الديف محمد بف عبد المنعـ بف محمد َ
وجر ّ
العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة
الحارثي .عمادة البحث
الشافعي(تٜٛٛىػ) .تحقيؽ :نواؼ بف جزاء
ي
القاىر ّ
ّ
ّ
ّ
المنورة ،المممكة العربية السعودية .الطبعة األولى ٖٕٗٔىػٕٓٓٗ/ـ ٕٓٔ/ٔ:

 -ٛالمباب في عمؿ اإلعرابٕٔٔ/ٔ:
 -ٜيوسؼٗ/

ٓٔ -النمؿٔٛ/

ٔٔ -األنبياءٖٖ/

ٕٔ -الكتاب .أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر ،الممقب سيبويو(تٓٔٛىػ) تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف.
مكتبة الخانجي ،القاىرة .الطبعة الثالثة ٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ ٗٚ/ٕ:

ٖٔ -المبابٕٔٔ/ٔ:
ٗٔ -فصمتٔٔ/
٘ٔ -النمؿٔٛ/

الجذامي ،أبو عبد اهلل ،شمس الديف،
 -ٔٙالممحة في شرح الممحة .محمد بف حسف بف ِسباع بف أبي بكر
ّ
العممي بالجامعة
المعروؼ بابف الصائغ (تٕٓٚىػ) .تحقيؽ :إبراىيـ بف سالـ الصاعدي .عمادة البحث
ّ
اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية .الطبعة األولى ٕٗٗٔىػٕٓٓٗ/ـ ٜٔٙ/ٔ:

 -ٔٚالبقرةٙ٘/

 -ٔٛالممحة في شرح الممحةٜٔٙ/ٔ:

 -ٜٔالممحة في شرح الممحةٜٔٚ/ٔ :

ٕٓ -المباب في عمؿ البناء واإلعرابٖٔٔ/ٔ:

ي ،أبو البركات ،كماؿ الديف األنباري
ٕٔ -أسرار العربية .عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصار ّ
(ت٘ٚٚىػ) .دار األرقـ بف أبي األرقـ .الطبعة األولىٕٓٗٔىػٜٜٜٔ -ـ٘ٚ :

ي
العقيمي
ٕٕ -شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ .ابف عقيؿ ،عبد اهلل بف عبد الرحمف
اليمداني المصر ّ
ّ
ّ
(تٜٚٙىػ) .تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد .دار التراث  -القاىرة ،دار مصر لمطباعة ،سعيد جودة
السحار وشركاه .الطبعة العشروف ٓٓٗٔ ىػ  ٜٔٛٓ -ـٖٙ/ٔ:

ٖٕ -شرح شذور الذىب .الجوجريٕٖٓ/ٔ:

ٕٗ -ينظر :شرح التصريح عمى التوضيح أو التصريح بمضموف التوضيح في النحو .خالد بف عبد اهلل بف أبي

العممية -بيروت-لبناف .الطبعة األولى ٕٔٗٔىػ-
ي (تٜ٘ٓىػ) .دار الكتب
بكر بف محمد
ّ
الجرجاوي األزىر ّ
ّ
ٕٓٓٓـٖٚ/ٔ:
الجياني ،أبو عبد اهلل ،جماؿ الديف (تٕٙٚىػ).
ٕ٘ -شرح الكافية الشافية .محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي
ّ
اإلسالمي كمية الشريعة
لعممي واحياء التراث
تحقيؽ :عبد المنعـ أحمد ىريدي .جامعة أـ القرى مركز البحث ا
ّ
ّ
والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة .الطبعة األولىٜٔٔٙ/
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 -ٕٙجامع الدروس العربية .مصطفى بف محمد سميـ الغاليين ّي(تٖٗٔٙىػ) .المكتبة العصرية ،صيدا –
بيروت .الطبعة الثامنة والعشروف ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٖٔ -ـٜٙ/ٕ:

افي(تٖ٘ٛىػ).
 -ٕٚشرح أبيات سيبويو .يوسؼ بف أبي سعيد الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف أبو محمد السير ّ
تحقيؽ :الدكتور محمد عمي الريح ىاشـ .راجعو :طو عبد الرؤوؼ سعد .مكتبة الكميات األزىرية ،دار الفكر

لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة – مصر ٖٜٔٗ .ىػ  ٜٔٚٗ -ـٖٕٗ/ٔ :

السيوطي (تٜٔٔىػ).
 -ٕٛينظر :ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع .عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف
ّ
تحقيؽ :عبد الحميد ىنداوي .المكتبة التوفيقية – مصر ٖٛٛ/ٖ :وشرح الكافية الشافيةٜٔٛ/ٗ :
 -ٕٜشرح ابف عقيؿٖٔٓ/ٗ :

ٖٓ -توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ .أبو محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف
المالكي(تٜٚٗىػ) .شرح وتحقيؽ :عبد الرحمف عمي سميماف أستاذ المغويات في جامعة
ي
ادي المصر ّ
عمي المر ّ
ّ
ّ
العربي .الطبعة األولىٕٔٗٛىػٕٓٓٛ -ـٖٜٜ/ٖ:
الفكر
دار
ىر.
األز
ّ

ٖٔ -شرح الكافية الشافية ٔٛٙ٘/ٗ :والممحة في شرح الممحةٕٔ٘/ٔ :
ٕٖ -شرح أبيات سيبويؤٖٚ/ٕ :

الحسيني ،أبو الفيض ،الممقّب
الرزاؽ
ٖٖ -ينظر :تاج العروس مف جواىر
محمد بف عبد ّ
القاموس.محمد بف ّ
ّ
ّ
بيدي (تٕ٘ٓٔىػ) .مجموعة مف المحققيف .الناشر :دار اليداية :مادة (نكس).
بمرتضى ،الز ّ
ٖٗ -ينظر :شرح ابف عقيؿٖٔٔ/ٗ:

ٖ٘ -ينظر :شرح ابف عقيؿ ٖٔٔ/ٗ:الممحة في شرح الممحةٕٔ٘/ٔ:
 -ٖٙشرح ابف عقيؿٖٔٔ/ٗ :
 -ٖٚىمع اليوامعٖ٘ٛ/ٖ:
 -ٖٛالمصدر نفسو.
 -ٖٜالمصدر نفسو.

ٓٗ -شرح الكافية الشافيةٕٔٛٗ/ٗ:
ٔٗ -المصدر نفسو.

ٕٗ -المصدر نفسؤٖٛ٘/ٗ:

ٖٗ -ينظر :شرح الكافية الشافية ٖٜٔٙ/ٖ :توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾٔٙٛ /ٖ:

ٗٗ -ينظر :شرح الكافية الشافية ٖٜٔٙ/ٖ :توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ٔٙٛ /ٖ:وينظر:
ي الرويفع ّي اإلفريق ّي
لساف العرب .محمد بف مكرـ بف عمي ،أبو الفضؿ ،جماؿ الديف بف منظور األنصار ّ
(تٔٔٚىػ) الناشر :دار صادر– بيروت .الطبعة الثالثةٔٗٔٗ -ىػ :فصؿ الكاؼ مادة :كخخ.

اىيدي (ت ٓٔٚىػ) .تحقيؽ :د
٘ٗ -معجـ العيف .أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفر ّ
ائي .دار ومكتبة اليالؿٖٕٙ/ٛ :
ميدي
المخزومي ،د إبراىيـ السامر ّ
ّ
 -ٗٙالمصدر نفسو.
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ي
 -ٗٚينظر :العيف ٖٕٙ /ٛ :والصحاح تاج المغة وصحاح العربية .أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىر ّ
ابي (تٖٖٜىػ) .تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطار .دار العمـ لممالييف – بيروت .الطبعة الرابعة  ٔٗٓٚىػ -
الفار ّ

ٜٔٛٚـ - ٕٔٚٛ /ٙ :وتاج العروسٖ٘ٔ /ٖ٘ :

ش ُموني
 -ٗٛشرح
األشموني عمى ألفية ابف مالؾ .عمي بف محمد بف عيسى ،أبو الحسف ،نور الديف األُ ْ
ّ
العممية بيروت -لبناف .الطبعة األولى ٜٔٗٔىػٜٜٔٛ -مػ ٚٓ/ٗ:
الشافعي (تٜٓٓىػ) .دار الكتب
ّ
ّ
اإلشبيمي ،أبو الحسف المعروؼ بابف
مي
ر
ض
الح
محمد،
بف
مؤمف
بف
عمي
التصريؼ.
في
الكبير
الممتع
-ٜٗ
ّ
َ َْ ّ
عصفور (تٜٙٙىػ) .مكتبة لبناف .الطبعة :األولىٜٔٗ:

ٓ٘ -المصدر نفسو.

ٔ٘ -لساف العرب :فصؿ االلؼ ٕٕٜٔ /
ٕ٘ -المصدر نفسو.

ٖ٘ -ينظر لساف العرب :فصؿ االلؼ ،وىمع اليوامعٛٙ/ٔ:

اليروي ،أبو منصور (تٖٓٚىػ) تحقيؽ :محمد عوض مرعب.
ي
ّ
ٗ٘ -تيذيب المغة .محمد بف أحمد بف األزىر ّ
العربي– بيروت .الطبعة :األولىٕٔٓٓـٕٗ٘ /ٔ٘ :
دار إحياء التراث
ّ
٘٘ -المصدر نفسو.

 -٘ٙشرح ابف عقيؿ ٜٔٗ/ٔ:وينظر :توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾٕٔٙ /ٔ:

 -٘ٚينظر :النحو الوافي .عباس حسف(تٖٜٔٛىػ) دار المعارؼ .الطبعة الخامسة عشرةٖ٘ٙ/ٔ :
 -٘ٛالزمرٖٖ/

 -ٜ٘األنبياءٖٔٓ/

ٓ -ٙالزمرٚٗ/

ٔ -ٙشرح التصريح عمى التوضيح .خالد األ زىري ٔ٘ٓ/ٔ:واآلية ىي :األ نبياءٖٔٓ/

ٕ -ٙشرح ابف عقيؿٔٗٗ/ٔ:وينظر :توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾٕٗٗ/ٔ:
ٖ -ٙشرح الكافية الشافيةٕ٘ٛ/ٔ :

ٗ -ٙشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾٔٗٗ /ٔ:

ي .تحقيؽ الدكتور محمد عبد القادر أحمد .دار الشروؽ .الطبعة
٘ -ٙالنوادر في المغة أبو زيد األنصار ّ
لمصاغاني.
األولىٜٔٔٛـ  ٕٖٜ:وينظر منحة الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿٔٗٗ/ٔ :ولـ أجده في العباب الزاخر
ّ
االشمونئٕٜ/ٔ:
 -ٙٙشرح
ّ
االشمونئٖٓ/ٔ:
 -ٙٚشرح
ّ
 -ٙٛشرح ابف عقيؿٕٔٗ/ٔ:

االشمونئٖٓ/ٔ :
 -ٜٙينظر :شرح ابف عقيؿ ٕٔٗ/ٔ :وشرح
ّ
ٓ -ٚينظر :أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ .عبد اهلل بف يوسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يوسؼ ،أبو
البقاعي .دار الفكر لمطباعة والنشر
محمد ،جماؿ الديف ،ابف ىشاـ (تٔٚٙىػ) .تحقيؽ :يوسؼ الشيخ محمد
ّ
والتوزيعٔ٘ٓ/ٔ :

ٔ -ٚشرح ابف عقيؿٔٗٚ/ٔ :

ٖٔٛ
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األزدي ،أبو العباس ،المعروؼ بالمبرد
الثمالى
ٕ -ٚينظر :المقتضب .محمد بف يزيد بف عبد األكبر
ّ
ّ
(تٕ٘ٛىػ) .تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة .عالـ الكتب – .بيروتٕ٘/ٕ :
ٖ -ٚاألصوؿ في النحوٖٕٗ/ٕ :
ٗ -ٚىمع اليوامعٖ٘ٔ/ٔ :

٘ -ٚينظر المصدر نفسوٖٕ٘/ٔ :
 -ٚٙالمصدر نفسو
 -ٚٚاألحقاؼ٘/

 -ٚٛىمع اليوامع ٖ٘ٔ/ٔ:وينظر :توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾٕٗٛ/ٔ:
 -ٜٚمنحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿٔٗٛ/ٔ :و ينظر شرح الكافية الشافيةٕٚٚ/ٔ:

ٓ -ٛالنورٗ٘/

ٔ -ٛىمع اليوامعٖ٘ٔ/ٔ:
ٕ -ٛالنورٗٔ/

ٖ -ٛىمع اليوامعٖ٘ٔ/ٔ:

ٗ -ٛشرح الكافية الشافيةٕٚٚ/ٔ :
٘ -ٛالنورٗٔ/

 -ٛٙالنحؿٔٚ/

 -ٛٚأوضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾٔ٘ٗ/ٔ:

 -ٛٛينظر :المقتضب لممبرد ٕ٘/ٕ :األصوؿ في النحو .ابف السراج ٖٕٗ/ٕ :شرح شذور الذىب
ي ٜ٘ٚ/ٕ:وىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ٖ٘ٔ/ٔ :ضياء السالؾ إلى أوضح المسالؾ .محمد عبد
لمجوجر ّ
العزيز النجار .مؤسسة الرسالة .الطبعة األولىٕٕٗٔىػٕٓٓٔ -ـ ٔ٘٘/ٔ :

 -ٜٛالحشرٔ/

ٓ -ٜالصؼٔ/
ٔ -ٜالحديدٔ/

ٕ -ٜالحشرٕٗ/
ٖ -ٜالجمعةٔ/
ٗ -ٜالتغابفٔ/

٘ -ٜالكافروفٖ/
 -ٜٙالتوبةٙٚ/

 -ٜٚالبقرةٜٔٗ/

 -ٜٛالكافروفٕ/
 -ٜٜالكافروف٘/

السييمي( .تٔ٘ٛىػ).
لمس َييمي .أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد
ٓٓٔ -نتائج الفكر في النحو ُّ
ّ
العممية – بيروت .الطبعة األولى ٜٜٕٔ - ٕٔٗٔ :ـ ٕٔٗ :
دار الكتب
ّ

ٗٔٛ
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ٔٓٔ -النساءٖ/

ٕٓٔ -أوضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾٔ٘٘/ٔ:

ٖٓٔ -ينظر :شرح االشموني عمى ألفية ابف مالؾٖٔ٘/ٔ:
ٗٓٔ -المصدر نفسو وىمع اليوامع ٖٕ٘/ٔ :وشرح التصريح عمى التوضيحٔ٘ٚ/ٔ:
٘ٓٔ -ينظر :شرح التصريح عمى التوضيحٔ٘ٚ/ٔ :
 -ٔٓٙالمؤمنوفٙ/

-ٔٓٚ
-ٔٓٛ
-ٜٔٓ
ٓٔٔ-

الشمس٘/
المقتضب ٕٔٛ/ٗ :واألصوؿ في النحؤٖٙ/ٕ :
األصوؿ في النحؤٖٙ/ٕ:
آؿ عمرافٖ٘/

ٖٔٔ-
ٗٔٔ-
٘ٔٔ-
-ٔٔٙ
-ٔٔٚ
-ٔٔٛ
-ٜٔٔ
ٕٓٔ-

األشموني أللفية ابف مالؾٕٔٔٓ/
شرح
ّ
توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾٗٓٛ /ٔ:
آؿ عمرافٜٔٔ/
توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾٔٗٓٛ /
المصدر نفسو.
النساءٕٖٔ/
المقتضب ٗٔ/ٔ:وينظر :حروؼ المعاني والصفات .أبو القاسـ الزجاجي٘٘ :
البقرةٜٔٚ/

ٔٔٔ -توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ٔٛٛ/ٔ:وشرح التسييؿ .ابف مالؾ ٜٔٚ/ٔ :وشرح
التصريح عمى التوضيحٔ٘ٚ/ٔ :
ٕٔٔ -شرح التصريح عمى التوضيحٔ٘ٚ/ٔ :

الزجاجي٘٘ :
ٕٔٔ -المقتضب ٗٔ/ٔ:وينظر :حروؼ المعاني والصفات .أبو القاسـ
ّ
ٕٕٔ -األعراؼٖٕٔ/
ي ٜ٘ٚ/ٕ :وينظر :جامع الدروس
ٖٕٔ -شرح شذور الذىب .ابف ىشاـ ٖٗٗ :شرح شذور الذىب .الجوجر ّ
العربيةٔٛٚ:
يٜٜ٘/ٕ :
ٕٗٔ -شرح شذور الذىب لمجوجر ّ
ٕ٘ٔ -ينظر :المقتضبٗٔ/ٔ:وٖٖٙ/
 -ٕٔٙالمقتضب ٗٔ/ٔ:وينظر :الممع في العربية  .ابف جنيٕٕٚ:
 -ٕٔٚالمقتضبٕٔٚ/ٗ:
 -ٕٔٛاألصوؿ في النحؤٖ٘/ٕ :
 -ٕٜٔالمقتضب ٖٙ/ٖ:والممع في العربية  .ابف جنيٕٕٚ:
ٖٓٔ -المقتضبٕٗٔٚ/
ٖٔٔ -األصوؿ في النحؤٖ٘/ٕ:
ٕٖٔ -الممع في العربيةٕٕٚ:

٘ٔٛ
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The condition of reason on the linguistics and syntaxes studies
The Grammarians and linguists stipulated in codification some of grammatical and
linguistics issue “The reason mark”, according to their induction to Arab`s speech, and
under the influence of juristic and logical studies, such as the jurisprudents that
stipulated the obligated (Almukalaf) to be sane to act the ordinances of Islam, the
grammarians and linguists stipulated that in some of the derivation and the structures, so
I have tried here to trace some of these issues.
The jurisprudents definition to “Reason” is different from the grammarians and
linguists definition. The jurisprudents meant by sane: “The person who realized the
matters, and distinguished the useful things from harmful, and they confined the
meaning of (Rational) just on the human. Whereas the grammarians think the (Rational)
includes “the rational like the human and Angels, so this definition will contain the mad
who lost his mind.
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