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د. جمال منر محمد رباحالعّلة النحويّة بني القدماء واحملدثني

ملخص:
واملحدثني  القدماء  بني  النحوية  العّلة  الدرا�سة  هذه  تتناول 
متحدثة  للعّلة،  واال�سطالح  اللغوي  املفهوم  على  ال�سوء  م�سلطة 
عن العلل عند النحاة واملناطقة والفقهاء، مركزة على مفهوم العّلة 
يف النحو واأبرز من تكلم فيها يف القدمي واحلديث مو�سحة اأنواعها 
االأقدمني  النحاة  ومواقف  عليها،  الدالة  وال�سواهد  باالأمثلة  مقرتنة 

واملحدثني منها.

الكلمات املفتاحية: العّلة، النحوية، القدماء، املحدثني.

The Syntactic reasoning among old and modern 
grammarians

Abstract:

The aim of this study is to identify the syntactic 
reasoning among old and modern grammarians 
throwing some light on the linguistic and the 
terminology concept and this study handled the 
reasons among grammarians, logic scientists and 
religious people concentrating on the reason in syntax 
and those who talked about these reasons in the past 
and in the present time identifying the kinds of these 
reasons with examples and witnesses that indicate 
these reasons and the grammarians positions both the 
old and the modern ones.

Key words: Reasoning, syntactic, old, modern 

مقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني حمدا يليق بجالل قدره وعظيم �سلطانه 
كما يحب ربنا وير�سى، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد اأمّت بريته خلقا 
وف�سال، املعلم االأول وعلى اآله و�سحبه و�سلم وبعد: فاإن العرب تكلموا 
بلغتهم على ال�سجية وال�سليقة يعون مواقع كلمهم، وتقوم يف عقولهم 
اأبنيته، من غري تقنني اأو تقعيد اأو اأ�سول مقرة من قبل، ومّلا كانت 
الّلغة هي الو�سيلة الطبيعية يف التعبري عّما يجول يف خواطرهم من 
اأفكار وعواطف وانفعاالت، ومّلا كانت طبيعة الب�رش ت�ساأل دائما عن 
مفرداتها  ومعاين  بالغتها  درجات  تفاوت  لغتها من حيث  اأ�ساليب 
الّلحن  وقع  اأن  بعد  وبخا�سة  االإعراب،  بدالئل  ارتباطها  حيث  من 
يف كالمهم وانت�رش يف لهجاتهم، اإىل اأن و�سل القراآن الكرمي خطُره، 
دفعهم ذلك اإىل درا�سة لغتهم وا�ستقراء مناذجها وتقعيدها فبادروا 
باأمر من  الدوؤيل،  االأ�سود  باأبي  بداأ امل�سوار  النحوية،  القواعد  لو�سع 
االإمام علي كرم اهلل وجهه،وخلفه اخلليل بن اأحمد وتلميذه �سيبويه 
وتالمذته االآخرون من بعده، ولقد كانت العّلة النحوية �سارية على 
اأمام النحاة  األ�سنة الرعيل االأول من النحاة، وقد فتح اخلليل الباب 
اأم من  العرب  اأاأخذها عن  النحوية:  العّلة  �ُسِئل عن  واللغويني، حيث 
عند نف�سه؟ فقال: ) )اإّن العرب نطقت على �سجيتها وطباعها، وعرفت 
مواقع كالمها وقام يف عقولها علله، واإْن مل ُيْنقل ذلك عنها، واعتللت 

اأنا مبا عندي اإّنه عّلة ملا عّللته منه فاإْن اأكن اأ�سبت العّلة فهو الذي 
التم�ست، و اإْن تكن هناك عّلة له فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم... فاإْن 
األيق مما ذكرته باملعلول  �سنح لغريي عّلة ملا عّللته من النحو هو 
اجلامعية  درا�ستي  خالل  النحو  لكتب  �سحبتي  بها)1(،ومع  فلياأت 
معها  تعامل  وكيف  العربية،  قواعد  على  واّطالعي  والثانية  االأوىل 
�سلفنا ال�سالح من النحاة االأقدمني واملحدثني؟ لفت نظري التعليل 
النحوية،  القاعدة  بناء  يف  مهم  دور  للتعليل  كان  وكيف  النحوي 
التعليل  من  مواقفهم  وتباين  النحاة  بني  االختالف  كان  وكيف 
اأ�ساتذتنا املحدثون  بالر�سا والرف�ض، والقبول والرد وتبعهم بذلك 
يف التعاطي مع نظرية النحو و قوانينها وقواعدها واأ�س�سها. كانت 
حا�رشة  وتعددها  االإعرابية  االآراء  ن�سوء  يف  واأثرها  النحوية  العلة 
يف ذهني، فما العّلة النحوية؟ ومتى ن�ساأت؟ وما اأنواعها؟ واآلياتها؟ 
وهل معرفة العّلة النحوية �رشورية ملعرفة النحو العربي؟ اأمل تعقد 
هي  وهل  والثوالث؟  الثواين  العلل  وبخا�سة  النحو  النحوية  العّلة 
�رشورية للمتعلم؟ وعليه فقد عزم الباحث على اأن يجيب على عدد 
من االأ�سئلة التي تدور يف خلده وخلد احلري�سني على هذه اللغة من 

التفكك وال�سياع يف حدود هذا البحث حتت عنوان:
)العلّة النحوية بني القدماء واملحدثني(.

العلّة النحوية:
تناوله  م�سطلحًا  بو�سفها  النحوية  العّلة  عن  احلديث  قبل 
يف  العرب  ل�سان  اللغة،ففي  يف  العّلة  عن  احلديث  من  البد  النحاة، 
واأثبته  عّلته  بني  ال�سيء  عّلل  تعليال-  يعّلل-  عّلل-  »علل«  مادة 
احلدث  وهي  ال�سبب.  اللغة  يف  فالعّلة  �سببه،  ال�سيء  وعّلة  بالدليل 
ثانيا عن  �سغال  العّلة �سارت  تلك  كاأن  ي�سغل �ساحبه عن حاجته، 
 : عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  ويف  ال�سبب،  وهي   )2( االأول  �سغله 
فكان عبد الرحمن ي�رشب رجلي بعّلة الراحلة اأي ب�سببها وهذه عّلته: 

�سببه )3( .
فهي  املعاودة،  وكرثة  التدبر  تتطلب  احلكم  عّلة  وا�ستخراج 
رفقت  ثم  اإذا حلبتها  الناقة  عللت  قالوا:  اإبلهم،  لعلمهم يف  م�سابهة 

بها �ساعة لتفيق، ثم حلبتها، فتلك املعاّلة والعالل )4( .
والعّلة عند اأهل املناظرة والفال�سفة العّلة من كل �سيء �سببه 
اآخر  اأمر  عنه  ي�سدر  ما  كل  الفال�سفة  وعند  وعلل،  عاّلت  واجلمع 
واالأمر  االآخر  لذلك  عّلة  اإليه  غريه  ان�سمام  بوا�سطة  اأو  باال�ستقالل 
غائية، وجاء  اأو  اأو �سورية  مادية  اأو  فاعلية،  عّلة  له، وهي  معلول 
اأهل املناظرة: تبني عّلة ال�سيء والتعليل: ما  يف معنى التعليل عند 
ي�ستدل به من العّلة على املعلول والفعل منه علل وجاء يف معناه: 

عّلل ال�سيء بني عّلته واأثبته بالدليل )5( .
الأول:  مفهومني  باإزاء  اللفظ  فيطلق  الفقه،  يف  العّلة  اأما 
اأو  جلبها  يطلب  م�سلحة  وهي  احلكم،  ت�رشيع  على  الباعثة  احلكمة 
بالعّلة  املراد  تقليلها، وملا كان  اأو  دروؤها  تكميلها، ومف�سدة يطلب 
تعريف احلكم، واملعروف البد اأن يكون ظاهرا من�سبطا، وكثري من 
هذه احلكم قد يكون خفيا، وقد يكون من�سبطا فال ي�سلح اأن يكون 
معروفا، م�ست ال�رشورة اإىل اعتبار �سيء اآخر للتعريف يكون وجوده 
فتكون  عّلة  لكلمة  الثاين  املفهوم  وهي  احلكمة  تلك  لوجود  مظنة 

الو�سف للظاهر املن�سبط الذي يكون مظنة وجود احلكمة )6( .
اأما يف اال�سطالح، فهي دليل على احلكم النحوي بو�سفها اأحد 
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اأركان القيا�ض االأربعة: االأ�سل والفرع والعّلة واحلكم )7( .
والعّلة النحوية هي الركن الثالث من اأركان القيا�ض االأربعة، 
ويق�سد بها العالقة اجلامعة بني املقي�ض عليه والتي الأجلها اأعطي 
املقي�ض حكم املقي�ض عليه، والعّلة اجلامعة هي ما يراه النحاة من 
لة اأو املميز  اأ�سياء ي�ستحق بها املقي�ض حكم املقي�ض عليه، وهي ال�سّ
التي من اأجلها اأعطي املقي�ض احلكم الذي يف املقي�ض عليه )8( . وهي 

يف اعتقادي اجلواب عن احلكم االإعرابي رفعا ون�سبا وجرا وجزما.
ولقد امتد التاأليف يف العّلة النحوية منذ ن�ساأة علم النحو على 
اأيدي الرعيل االأول على يدي عبد اهلل بن اأبي اإ�سحق، وعي�سى بن عمر، 
اإىل قرننا  العالء، واخلليل، وبرزت يف زمن �سيبويه  واأبي عمرو بن 

هذا اإال 
البحث فيها قد تنوعت وتنوع احلديث عنها، فبداأ  اأن مناهج 
التعليل عفويا فطريا خمتلطا بغريه من العلوم اإىل اأْن تثبتت جذوره 
يف االأر�ض وا�ستقل عن غريه واأ�سبح قائما بذاته وذلك حلاجة العرب 
اأن  الطبيعي  من  وكان  وقواعدها.  لغتهم  اأ�سول  اأبنائهم  تعليم  اإىل 
ُي�ساأل عن ال�سبب الذي يقف وراء كل حكم من االأحكام وكل قاعدة من 
القواعد وكل قيا�ض من االأقي�سة التي و�سعها النحاة، وكانت العّلة يف 
بداية التعليل ب�سيطة تنا�سب م�ستوى التالميذ التي ي�ساألون عنها، اإىل 
اأن قامت املذاهب النحوية وبداأت االختالفات واملوؤاخذات النحوية 
تن�سب بني املدر�ستني، وبني علماء وزعماء كل مدر�سة واأخرى، وذلك 

ملا حتتاجه كل مدر�سة للدفاع عن وجهة نظرها.
ومما تقدم ميكن لنا اأن نر�صد ثالثة اأنواع من العلل وهي:

العّلة املنطقية اأو الكالمية: وهي عّلة غائية يف طبيعتها . 1
يك�سف بها عن تالزم عقلي بينها وبني املعلول، فهي عالقة معية 

وم�ساحبة )9( .
العّلة الفقهية، وهي عّله تعبدية تك�سف عن ال�سالح العام . 2

اأو امل�سالح املر�سلة، وت�سبق يف الوجود من املعلول )10( .
العّلة النحوية، فهي عّلة ح�ّسية تك�سف عن نتيجة اال�ستقراء، . 3

وهي �رشورية يف بع�ض احلاالت وتلحق معلولها يف الوجود )11( .
اأما العلّة النحوّية فقد ذكر لها الزجاجي يف كتابه )الإي�صاح 

يف علل النحو()12(، ثالثة اأنواع هي:
كالم . 1 تعلم  اإىل  بها  يتو�سل  التي  وهي  التعليمية:  العلل 
العرب.

العلل القيا�صية: وهي االأجوبة الثانية يف اأحكام االإعراب . 2
 )6( الدينوري  ي�سميها  ما  وهي  العّلة،  بعّلة  اأي�سا  وت�سمى  والبناء 
ك�سف  طرق  عن  العرب  حكمة  تظهر  علل  وكاأنها  احِلْكمية،  بالعّلة 

�سحة اأغرا�سهم.
اأحكام . 3 الثالثة يف  االأجوبة  النظرية: وهي  اجلدلية  العلل 

البناء واالإعراب وت�سمى اأي�سا بعّلة عّلة العّلة.
قائم(  زيدا  )اإّن  قوله:  يف  )اإّن(  ب  زيد  َب  ُن�سِ مل  يقال:  “كاأن 
؟ ومِلَ َوَجب اأْن تن�سب )اإّن( اال�سم؟ واجلواب يف ذلك اأْن نقول: الأنها 
واأخواتها �سارعت الفعل املتعدي اإىل مفعول، فُحِمَلت عليه واأُْعِمَلْت 
فهي  لفظا  باملفعول  م�سبه  بها  فاملن�سوب  �سارعته،  مّلا  اإعماله 
اأخاك  �رشب  نحو:  فاعله  على  مفعوله  قدم  ما  االأفعال  من  ت�سبه 

حممد، وما اأ�سبه ذلك )13( .

 واأما العلل اجلدلية النظرية، فكل ما يعتل به يف باب )اإّن( بعد 
هذا، مثل اأْن يقال لك:

االأفعال  وباأي  االأفعال؟  احلروف  هذه  �سابهت  جهة  اأي  فمن 
وحني  باحلال؟  احلادثة  اأم  امل�ستقبلية؟  اأم  اأباملا�سية  �سبهتموها؟ 
اإىل ما قدم مفعوله على  �سبهتموها باالأفعال الأي �سيء عدلتم بها 
فاعله؟ وهال �سبهتموها مبا قدم فاعله على مفعوله الأنه هو االأ�سل 

وذلك الفرع؟ اأي عّلة دعت اإىل اإحلاقها بالفرع 
دون االأ�سل؟ اإىل غري ذلك من االأ�سئلة، فكل �سيء اْعُتّل به عن 

هذه امل�سائل داخل يف العلل اجلدلية )14( .
وبنّي ابن جني يف كتابه )اخل�سائ�ض( الفرق بني علل النحو 
وعلل الفقه، وذلك باأّن علل النحويني اأقرب اإىل علل املتكلمني، منها 
اإىل علل املتفقهني، اإذ يقول: “ اعلم اإّن علل النحويني، واأعني بذلك 
حذاقهم املتقنني ال األفافهم امل�ست�سعفني، اأقرب اإىل علل املتكلمني 
احل�ض،  على  يحيلون  اإمنا  اأنهم  وذلك  املتفقهني  علل  اإىل  منها 
ويحتجون فيه بثقل احلال اأو خفتها على النف�ض، ولي�ض كذلك حديث 
االأحكام وكثري منها ال  لوقوع  واإمارات  اأعالم  اإمنا هي  الفقه؛  علل 
يظهر فيه وجه احلكمة، كاالأحكام التعبدية، بخالف النحو، فاإّنه كّله 

اأو غالبه مما تدرك علته وتظهر حكمته )15( .
وخمت�رش العّلة يف النحو اأنها كانت عند �سيبويه ومن عا�رشه 
و�سبقه م�ستمدة من روح اللغة معتمدة على كرثة ال�سواهد من حيث 
الدليل والربهان وعلى الفطرة واحل�ض من حيث طبيعتها، ومل تكن 
من  مقتب�سة  االأ�سل  يف  فكرتها  كانت  واإن  فل�سفية،  طبيعة  ذات 
العربي  ذوق  ب�سالمة  اعتقدوا  و�سحبه  اخلليل  اإن  الفل�سفي،  التفكري 
وروعة حكمته، فهجموا بظنهم على موطن العّلة حماولني انتزاعها 
وتو�سيحها وكان اأ�سلوبهم اأقرب اإىل اجلزم والتقرير منه اإىل اجلدل 
فاألف  بها  خا�سة  كتبا  للعّلة  اأفردت  طبقة  جاءت  حتى  والتاأويل، 
قطرب املتوفى �سنة 206 هـ كتاب )العلل يف النحو( واألف املازين 
الثالث  القرن  يبلغ  فلم  النحو(  علل  )كتاب  248هـ  �سنة  املتوفى 
نهايته حتى كانت علل النحو مو�سوعا ذا قيمة ترمقه اأنظار النحاة، 

ويكتبون فيه ويتخذون منه و�سيلة امتحان واختبار )16( .
اأمر العّلة يف القرنني الثالث والرابع الهجريني،  وقد ا�ستفحل 
ومما �ساعد على ذلك امتزاج النحو باملنطق اآنذاك، وتبني ذلك وا�سحا 
عند الرماين من علماء القرن الرابع حتى قال اأبو علي الفار�سي: اإْن 
كان النحو ما يقوله الرماين فلي�ض معنا منه �سيء، واإْن كان النحو 

ما نقوله نحن فلي�ض معه منه �سيء.
الذي عني بالتعليل، ومن  الفراء  ياأتي  وبني اخلليل والرماين 
ال  النحوي  احلكم  رديف  العّلة  يعّد  الذي  املربد  الثالث  القرن  اأعالم 
تفارقه، وكان �سديد االهتمام بالتعليل يتخذ منه �سالحا للمناق�سة 
والبحث، اأ�سهره يف مناق�ساته مع الزجاجي ومن معه من حلقة ثعلب. 
كما وقف يف وجه �سيبويه الأنه قبل قول اخلليل خاليا من التعليل. 
ُترجم  حيث  الهجري،  الرابع  القرن  يف  النحوية  العّلة  وا�ستفحلت 
عليه  اعتمد  الذي  احل�سية،  مبنطق  النحاة  تاأثر  فقد  اأر�سطو،  منطق 
اأر�سطو، اإذ حاول املناطقة اأن يجعلوا لكل حكم اأو قاعدة عّلة، وذلك 
نّوع العّلة واأقحمها يف كل �رشب من �رشوب الكالم، قال ال�سيوطي 
)ثمار  الدينوري يف كتابه  بن مو�سى  احل�سن  اهلل  اأبي عبد  نقال عن 
ال�سناعة( : اعتالالت النحويني �سنفان: عّلة تّطرد على كالم العرب 
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وتن�ساق اإىل قانون لغتهم، وعّلة تظهر حكمتهم، وتك�سف عن �سحة 
اأغرا�سهم ومقا�سدهم يف مو�سوعاتهم، وهم لالأوىل اأكرث ا�ستعماال 
النحوية  العّلة  تاأثرت  وقد  ال�ّسعب)17(.  وا�سعة  وهي  تداوال  واأ�سد 
بالفقه والدرا�سات االأ�سولية، فقد روى ال�سيوطي يف االقرتاح: » اإّن 
منه  وجمعوها  احل�سن،  بن  حممد  كتب  من  العلل  انتزعوا  اأ�سحابنا 

باملالطفة والرفق)18(.
وا�ستفحلت العّلة النحوية وتطورت وتعددت فهناك من امل�سائل 

االأول  اأكرث من علة فيما يعرف بالعلل  النحاة  النحوية ما ذكر لها 
والثواين والثوالث ما جعل الدرا�سات النحوية اأكرث تعقيدا، وينظر اإىل 
علم النحو نظرة مليئة بالنفور واال�سمئزاز.. حتى اإّن ال�سعراء اأنف�سهم 
وجهوا كثريا من النقد املرِّ الالذع للنحاة الذين كانوا يعرت�سون على 

اأ�سعارهم ملخالفتها بع�ض اأقي�ستهم.
ال�سعر،  من  بيت  عليه  عيب  قد  الكلبي  عمار  ال�ساعر  فهذا 

فامتع�ض لذلك فقال: )الب�سيط( 

قيا����س نحوه���م ه���ذا ال���ذي ابتدعوام���اذا لقين���ا م���ن امل�صتعرب���ني ومن
به���ا يك���ون  بك���را  قافي���ة  قل���ت  بي���ت خ���الف ال���ذي قا�ص���وه اأو ذرعوااإْن 
ْن���َت وه���ذا لي����س منت�صبا يرتف���عقال���وا: َلَ لي����س  وه���ذا  خف����س،  وذاك 
وب���ني ق���وم عل���ى اإعرابه���م ُطِبع���واك���م بني ق���وٍم ق���د احتال���وا ملنطقهم
م���ا تعرفون، وما مل تعرف���وا فَدعوا)19( م���ا كلَّ ق���ويَل م�رشوح���ا لك���م فخذوا

عن  ويذود  عنها،  يدافع  بالعلل  مغرما  جني  ابن  كان  لقد 
اإخ�ساع  وحاول  املختلفة،  اأق�سامها  العلل  ق�ّسم  الذي  وهو  حماها، 
لهذه  حافل  �سجل  )اخل�سائ�ض(  وكتاب  لها،  جميعا  النحو  قواعد 
العلل، ومرجع واف لكل باحث فيها، غري اإن ابن جني يرى اأن ت�سمية 
عّلة العّلة اإمنا هو جتاوز يف اللفظ اأما يف احلقيقة فاإّنه �رشح وتف�سري 

وتتميم للعّلة.
اأن ابن جني يهاجم الذين عقدوا النحو  لذا فاإّن الباحث يرى 
ومالوا به باجتاه الفل�سفة، وبخا�سة عند حديثهم عن عّلة العّلة، فقد 
ذكر يف كتاب اخل�سائ�ض اأن اأبا بكر )ابن ال�رشاج( ذكر يف اأول اأ�سوله 
هذا ومّثل له برفع الفاعل، قال: فاإذا �ٌسئلنا عن عّلة رفع الفاعل، قلنا: 
ارتفع بفعله، فاإذا قيل، َومِلَ �سار الفاعل مرفوعا؟ فهذا �سوؤال عن عّلة 
الِعّلة، وهذا مو�سوع ينبغي اأن تعلم منه اأن هذا الذي �سّماه عّلة العّلة 
وتتميم  وتف�سري،  �رشح  فاإنه  احلقيقة  يف  فاأما  اللفظ،  يف  جتوز  هو 
اإذا قيل له! فِلَم ارتفع الفاعل؟ قال: الإ�سناد الفعل  اأنه  اأال ترى  للعّلة 
اإليه فكان مغنيا عن قوله: اإمنا ارتفع بفعله حتى ت�ساأله فيما بعد عن 

العّلة التي ارتفع لها الفاعل )20( .
يفرق  )اخل�سائ�ض(  يف  بابا  يعقد  جني  ابن  جند  حني  يف 
ُتبنى  التي  وهي  املوجبة:  العلل  وهما  العلل،  من  نوعني  بني  فيه 
فعلل  واملفعول من�سوبا،  الفاعل مرفوعا  يكون  كاأن  االإيجاب  على 
اأما  ُمْقَت�رَشٍ بها على جتويزها،  لها، غري  اإليها موجبة  الداعية  هذه 
الثانية، فهي: العلل املجّوزة: وهي التي ُتبنى على �سبب يكون احلكم 
فيه جائزا ال واجبا، مثل اأن تقع النكرة بعد املعرفة التي يتم الكالم 
بها وتلك النكرة هي املعرفة يف املعنى، فاأنت خمري اإن �سئت جعلتها 
�سفة واإْن �سئت جعلتها حاال، فنقول: مررت بزيد رجل �سالح على 

ال�سفة ورجال �ساحلا على احلال)21(.
ويرى متام ح�سان اأّن اعتالالت النحويني على �رشبني: �رشب 
منها هو املوؤدى من كالم العرب، و�رشب اآخر ي�سمى عّلة العّلة، مثل 
اإذا  ومِلَ  من�سوبا؟  به  واملفعول  مرفوعا  الفاعل  �سار  مِلَ  يقولوا:  اأْن 
حتركت الياء والواو وكان قبلهما مفتوحا قلبتا األفا، وهذا ال يك�سبنا 
التي  االأ�سول  يف  حكمتها  منه  ن�ستخرج  واإمنا  العرب،  تكلمت  كما 
اللغات)22(،  اللغة على غريها من  و�سعتها، ويبني فيها ف�سل هذه 
ما  العلل  من  ارت�سوا  النحويني  اأن  ال�سابق  الكالم  من  فالوا�سح 

له  �سلة  ال  الذي  االآخر  النوع  ونفوا  املعلم،  اأو  املتعلم  اإليه  يحتاج 
بعملية التعلم واالكت�ساب فالعّلة املقبولة هي العلل االأول.

اإذ  العّلة(  )عّلة  من  ال�رشاج  ابن  يق�سده  ما  جني  ابن  ويف�رش 
اإ�سحق يف رفع الفاعل ون�سب املفعول:  اأبو  يروي عن الزجاج: قال 
فهاّل  قيل  فاإن  فقال:  نف�سه  �ساأل  ثم  بينهما،  للفرق  ذلك  ُفِعَل  اإمنا 
اأن  وذلك  اأحزم،  فعلوه  الذي  قيل:  اأي�سا،  فرقا  فكانت  احلال  ُعِك�َسْت 
الفعل ال يكون له اأكرث من فاعل واحد، وقد يكون له مفعوالت كثرية، 
فرفع الفاعل لقلته، ون�سب املفعول لكرثته وذلك ِلَيِقلَّ يف كالمهم ما 
ي�ستثقلون، ويكرث يف كالمهم ما ي�ستخّفون، فجرى ذلك يف وجوبه 
االأنف�ض  انطواء  يف  امل�سيء  وذم  املنعم،  �سكر  جمرى  اأمره  وو�سوح 
عليه، وزوال اختالفها فيه، وجمرى وجوب طاعة القدمي �سبحانه ملا 

ُيَعقْبُه من اإنعامه وغفرانه )23( .
اآخرين للعلل،  ال�صيوطي يف )القرتاح( يذكر تق�صيمني  ونرى 

فالأول باعتبار ال�صيوع، وذكر حتته ق�صمني:
العرب،  ♦ كالم  على  تقا�ض  التي  وهي  املّطردة:  العلل  اأولً: 

وتن�ساق اإىل قانون لغتهم، وجعل حتتها اأكرث من اأربعة وع�رشين نوعا 
منها: عّلة �سماع وعّلة ت�سبيه، وعّلة توكيد، وهي العلل التعليمية.

العرب  ♦ حكمة  تظهر  التي ُ وهي  اِلْكمية:  العلل  ثانياً: 
وهي  مو�سوعاتهم،  يف  ومقا�سدهم  اأغرا�سهم  �سحة  عن  وتك�سف 

العلل الثواين.
العلّة  اأق�صام:  ثالثة  وحتته  العلل،  طبيعة  ح�صب  والثاين 

الب�صيطة، واملركبة والقا�رشة )24( .
القرطبي  م�ساء  ابن  وميثلهم  االأندل�ض،  نحاة  اإىل  ناأتي  ثم 
واأبو حيان االأندل�سي، فابن م�ساء ق�سم عّلة العّلة اإىل ق�سمني: �سمى 
اإحداهما العّلة الثانية، واالأخرى العّلة الثالثة، ويتبع ابن ال�رشاج يف 
اإباحة العّلة االأوىل، ويف رف�سه للعّلة الثانية اأو العّلة الثالثة، يقول 
ابن م�ساء: » وذلك مثل �سوؤال ال�سائل عن )زيد( من قولنا: )قام زيد(! 
ُرفع؟  ومِلَ  فيقول:  مرفوع،  فاعل  وكل  فاعل،  الأّنه  فيقال:  ُرفع؟  مِلَ 
من  باال�ستقراء  ذلك  ثبت  العرب،  به  نطقت  كذا  يقال:  اأْن  فال�سواب 
الكالم املتواتر، وال فرق بني ذلك وبني َمن عرف اأّن �سيئا ما حرام 
بالن�ض، وال يحتاج باال�ستقراء من الكالم املتواتر، اإىل ا�ستنباط عّلة 
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لينتقل«.
ويف هذه الق�سية يقول متام ح�سان: اإن ما اأورده ابن ال�رشاج، 
عن  العموم  وجه  على  يك�سف  م�ساء  وابن  جني  وابن  والزجاجي 
اإىل امل�سكلة، الأن العلل التي �ساقوها هي  نظرة تعليمية غري علمية 
اأولها علة تعليمية تفيد حكما نحويا يقول: زيد  يف جملتها غائية: 
يف  االختالف  اإن  تقول:  تركيبية  علة  والثانية  فاعل،  الأنه  مرفوع 
�سبيه  وهذا  بينهما،  للفرق  جاء  اإمنا  واملفعول  الفاعل  بني  احلركة 
بقولنا: ليوؤمن اللب�ض، وهذا �سبيه اأي�سا مبا يرد يف امل�سطلح احلديث 
جواب  لها  لي�ض  جدلية  والثالثة  االأخالقية(  )القيم  عن  الكالم  من 

مقنع وال مانع من الرد عليها بعك�سها)25(.
اأما اأبو حيان فقد مال اإىل راأي ابن م�ساء يف اإلغاء العلل الثواين 
والثوالث؛ الأن علم اللغة والنحو لي�ض بحاجة اإىل التعليل، يقول: وعلم 
العربية اإمنا هو من باب الو�سعيات العربية ففي احلقيقة ال يحتاج 

فيه التعليل كما يحتاج يف علم اللغة اإىل التعليل..)26(.
ال  ما  برتك  ونادى  وطرحها،  التعاليل  من  نفر  حيان  فابن 
فائدة فيه منها، وما ال يك�سبنا علما باللغة اأو النحو العربي، ويرى 
عند  النطق  �سحة  وهي  النحو  من  الغاية  عن  تخرج  العلل  اأكرث  اأن 
نخرج  واأن  النا�سئة،  على  يي�رش  اأن  ينبغي  النحو  اأن  ويرى  املتكلم، 

منه هذه العلل املعقدة.

آراء القدماء واحملدثني يف العلة النحوية:
ولعله من املفيد يف هذا املكان اأن نوجز موقف بع�س النحاة 

القدماء واملحدثني يف العلّة النحوية:

أوال: آراء القدماء

بن . 1 عمرو  واأبو  احل�رشمي،  ا�سحق  اأبي  بن  اهلل  عبد  يعد 
علة  عنده  وكانت  النحوية  بالعّلة  تكلما  من  اأول  هـ(   154( العالء 

ب�سيطة تبني �سبب بع�ض االأحكام النحوية. )27( 
العلل . 2 القول عن  ب�سط  اأول من  )170هـ(  اأحمد  بن  اخلليل 

اإّن   « فقال:  نف�سه؟  اخرتعها من  اأم  العرب  اأهي عن  بها:  يعتل  التي 
العرب نطقت على �سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها، وقام 
يف عقولها علله، واإْن مل ينقل ذلك عنها، واعتللت اأنا مبا عندي اأّنه 
عّلة ملا عّللته منه... فاإن �سنح لغريي عّلة ملا عّللته من النحو اأْلَيُق 

مما ذكرته باملعلول فلياأت به )28( 
واأورد . 3 العّلة  يف  تو�سع  اخلليل،  تلميذ  )180هـ(  �سيبويه 

يف )الكتاب( علال منثورة اأخذ اأكرثها عن �سيخه اخلليل، وقد ذكرت 
اأكرث من �ست وخم�سني عّلة عند �سيبويه، منها عّلة  خديجةاحلديثي 
جواز،  وعّلة  اإهمال،  وعّلة  مقابلة،  وعّلة  تخ�سي�ض،  وعّلة  ال�سببية 

وعّلة تغليب... )29( .
تعليمية  تعليالت  باأنها  �صيبويه  تعليالت  على  ويالحظ 
هدفها تثبيت الأحكام وال�رشح والتف�صري، ول يتجاوز ذلك اإىل العلل 

اجلدلية التي يكتنفها التعقيد والغمو�س.
اهتم . 1 )االأ�سول(  )316 هـ( يف كتابه  ال�رشاج  اأبو بكر بن 

على  النحويني  »واعتالالت  كتابه:  فاحتة  يف  قال  االأول،  بالعلل 
فاعل  كقولنا:  العرب،  كالم  اإىل  املوؤدي  هو  منها  �رشب  �رشبني: 
هذا  يف  وغر�سي  قال  العّلة...ثم  عّلة  ي�سمى  اآخر  و�رشب  مرفوع، 

الكتاب ذكر العّلة التي اإذا اّطردت و�سل بها اإىل كالمهم فقط، وذكر 
االأ�سول وال�سائع؛ الأنه كتاب اإيجاز )30( .

اأبو احل�سن حممد بن عبد اهلل الوراق )325 هـ( حيث اأفرد . 2
له كتابا �سماه )علل النحو( تو�سع فيه وجتاوز العلل االأول اإىل العلل 
ثالث  بني  ما  الواحد  النحوي  للحكم  يح�سد  وقد  والثوالث،  الثواين 
علل و�سبع، وقد يتعدى ذلك يف بع�ض املوا�سع في�سل اإىل الع�رش اأو 
يزيد، ويكون عنده اأحيانا توليد العلل داخل احلكم الواحد فت�سل اإىل 
�ست ع�رشة عّلة اأو تزيد، واإمعانا يف التف�سيل واال�سرت�سال مل يكتف 

بتعليل ما هو موجود بل علل ما ا�ستعملوه وما جتنبوه )31( .
الوراق . 3 نهج  على  �سار  )337هـ(  الزجاجي  القا�سم  اأبو 

منها  التعليمية  ال�سابقني  علل  من  ا�ستطاع  ما  وجمع  التو�سع،  يف 
القيا�سية واجلدلية، ذكر يف مقدمة كتاب )االإي�ساح ( اأنه اأن�ساأه يف 
علل النحو خا�سة واالحتجاج له، وذكر اأ�رشاره وك�سف امل�ستغلق من 
لطائفه وغوام�سه دون االأ�سول، واإنه مل يذكر من العلل التي ذكرها 
اإال االأجود واالأ�سدِّ منها، واأهمل كل العلل التي تكلم عليها العلماء)32(.

عن . 4 احلديث  اأطال  )392هـ(  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو 
و�سيئا  للعلل  كثرية  اأمثلة  وذكر  والفقهاء.  املتكلمني  بعلل  �سلتها 
من ق�س�ض العرب يف ذلك، وحتدث عن تعار�ض العلل، وعّلة العّلة، 
وقد اأفاد من ال�سابقني كابن ال�رشاج، واأورد �سيئا من م�سائلهم ورد 
على بع�سها، كما وردَّ على من اعتقد ف�ساد علل النحويني، وو�سفه 

بال�سعف الأحكام العّلة )33( .
كتابه . 5 ابن م�ساء يف  دعا  )592هـ(  القرطبي  ابن م�ساء 

)القيا�سية  والثوالث  الثواين  العلل  اإلغاء  اإىل  النحاة(  على  )الرد 
واجلدلية( وقال بوجوب �سقوطهما من النحو؛ الأنها ال تزيد يف العلم، 
م العلل الثواين ثالثة اأق�سام: ق�سم مقطوع  واجلهل بها ال ي�رش، وق�سَّ

به، وق�سم فيه اإقناع، وق�سم ثالث مقطوع بف�ساده )34( .
ولعل تاأثره مبذهبه الفقهي الظاهري، ورغبته يف التخفيف . 6

عن املتعلمني وتخلي�ض النحو من التعقيد هو الذي دفعه اإىل ذلك، اإال 
اأّنه م�سطر للقول بالعلل االأول وبع�ض العلل الثواين، وهو ما �سماه 

)املقطوع به( )35( .
راأي . 7 اإىل  حيان  اأبو  مال  )745هـ(  االأندل�سي  حيان  اأبو 

والنحو  اللغة  علم  الأّن  والثوالث؛  الثواين  العلل  اإلغاء  يف  م�ساء  ابن 
وقد  االأول،  العلل  اإىل  باحلاجة  علمه  مع  التعليل،  اإىل  بحاجة  لي�ض 
والدليل  احلق  من  منطلقا  عنه،  مدافعا  �سيبويه  لراأي  موؤيدا  كان 
ولي�ض متع�سبا لهوى اأو ملذهب، فهو مييل اإىل الب�رشيني يف االأ�س�ض 
التي ُبني عليها القيا�ض، فال ي�ستعمله اإال اإذا كان هناك اأدلة كثرية 
مل  الأّنه  حمون،  )حم(  يف  القول  رف�سه  ذلك  فمن  عديدة،  و�سواهد 
نف�سه  ي�سغل  ال  حيان  .فاأبو   )36( ياأباه  القيا�ض  الأن  وميتنع،  ي�سمع، 
بالعلل العقلية التي يتالعب بها النحاة لتدل على مقدرتهم الذهنية، 
وقوتهم الفكرية، والعّلة عنده اأ�سل القيا�ض، وهي املوجبة له، ولكنه 
القيا�ض  اأوال، واإمنا يهتم بالقيا�ض نف�سه؛ الأّن  القيا�ض  ال يهتم بعّلة 
موجبه  واإمنا  املنطق،  اأو  التفكري  اإىل  يرجع  عقليا  اأمراً  لي�ض  عنده 
اأبو حيان العلل العقلية  ال�سماع، وقد هاجم  ال�سواهد، وات�ساع  كرثة 
حرره  ما  ذلك  يف  وال�سواب  فيقول:  والثوالث(  )الثواين  واجلدلية 
اأو اجلزم من  الفعل  التعر�ض المتناع اجلر من  اإن  اأ�سحابنا:  بع�ض 
واأ�سباه ذلك من  اأخويه،  للما�سي دون  ال�ساكنة  التاء  اال�سم وحلوق 
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الأنه  ممنوع  وذلك  اللغات،  مبادئ  عن  وال�سوؤال  الو�سعيات  تعليل 
يوؤدي اإىل ت�سل�سل ال�سوؤال اإذ ما من �سيء اإال ويقال فيه مِلَ كان ذلك؟ 
واإمنا ُي�ساأل عما كان يجب قيا�سا فامتنع، والذي كان يجب قيا�سا 
اأ�سماء الزمان، نحو هذا اليوم  اإليه  اإذا اأ�سيف  هنا خف�ض امل�سارع 
ينفع، وجزم االأ�سماء التي ال تن�رشف ل�سبهها بالفعل وعّلة امتناع 
الثاين ما يلزم من االإجحاف لو حذفت احلركة اأي�سا حذف التنوين، 

اإذ لي�ض يف كالمهم حذف �سيئني من جهة واحدة )37( .
التقدي�ض . 8 نظرة  العّلة  اإىل  نظر  )646هـ(،  احلاجب  ابن 

اآمن  زمانه،  يف  النحو  حمل  الب�رشيني،  نهج  على  �سار  واالإجالل 
الزخم�رشي  �سيبويه، فمن ذلك تعقيبه على  كاأ�ستاذه  االأوىل  بالعلل 
اآخره وحركته ال  اأملى يف املف�سل:« املبنّي هو الذي �سكون  حينما 
بعامل، قال ابن احلاجب:« هذا احلد لي�ض مب�ستقيم الأّنه اأتى يف احلد 
�سكون  فيه  �سيء  لي�ض  اإذ  ي�ستقم  مل  اجلمع  ق�سد  فاإْن  العطف،  بواو 
يف  لفظي  تزَود  فيه  كان  )اأو(  معنى:  ق�سد  واإن  اآخره،  يف  وحركة 

ا�ستعماله الواو، مبعنى )اأو( وا�ستعماله لفظ اأو يف احلد الواحد )38( .
العّلة . 9 اال�سرتباذي  الر�سي  يغفل  مل  اال�سرتاباذي:  الر�سّي 

احلاجب،  ابن  ل�سافية  �رشحه  وال  احلاجب  ابن  لكافية  �رشحه  يف 
موا�سع  يف  ال�رشح  يف  منها  اتخذ  واإمنا  كتابا،  لها  يفرد  مل  ولكنه 
كثرية، وكانت العّلة و�سيلة لديه لتف�سري الظواهر النحوية واللغوية، 
من  كثرية  اأماكن  يف  العّلة  لفظ  ورد  وقد  مف�سال،  �رشحا  و�رشحها 
االآراء يف  واآخر بع�ض  الر�سي بني حني  للكافية، وقد �سجل  �رشحه 
اأّن قول  اأوال  اأول باب )غري املن�رشف( :« اعلم  العّلة، نحو قوله يف 
اإّنه موجب له، بل  اإّن ال�سيء الفالين عّلة لكذا، ال يريدون به  النحاة 
املعنى اإّنه �سيء اإذا ح�سل ذلك ال�سيء ينبغي اأن يختار املتكلم ذلك 
ال�سيء وذلك احلكم، واحلكم يف ا�سطالح  احلكم ملنا�سبته بني ذلك 

االأ�سوليني ما توجبه العّلة )39( .
ونظر الر�سي اإىل العّلة النحوّية نظرة كلية، واأخرى جزئّية، . 10

فيكون  العّلة،  ت�سمى بجزء  تتجزاأ، عندئذ  قد  لكنها  تامة،  لديه  فهي 
كانت  اإذا  اإال  احلكم  يح�سل  وال  تامة  عّلة  فرعيتني  عّلتني  جمموع 
وت�سميتهم  املتقدم:  الكالم  بعد  ال�سابق  الباب  يف  قال  تامة  العّلة 
اأي�سا لكل واحد يف غري املن�رشف �سببا وعّلة جماز؛ الأن كل واحد 
منها جزء العّلة، ال عّلة تامة اإذ باجتماع اثنني منها يح�سل احلكم، 
فالعّلة التامة اإذن جمموع عّلتني اأو واحدة منها تقوم مقامهما مع 

ح�سول �رشط كل واحد منها )40( .
يف  ذلك  ظهر  وقد  االطراد،  هو  العّلة  اأ�سل  اأن  الر�سّي  وراأى   
اأبواب كثرية منها باب املوؤنث واملذكر وباب املفعول به، اإذ يقول اإن 
املفعول له هو العّلة احلاملة لعامله، ولي�ض مبعمول كما ظن بع�سهم 
التاأديب،  عّلة  ال�رشب  واإن  تاأديبا،  �رشبته  قولهم«  ظاهر  اإىل  نظرا 
الأّنه ال يطرد يف نحو: قعدت جنبا، وجعل املفعول  قلنا ذلك  واإمنا 
له عّلة مل�سمون عامله يطرد الأّن التاأديب عّلة حاملة على ال�رشب، 
ولفظ املفعول له يوؤذن بكونه عّلة؛ الأّن الالم يف قوله: له: للتعليل، 

وهي تدخل على العّلة ال املعلل، نحو: فعلت هذا لهذه العّلة )41( .
فنجده قد حتدث عن العّلة الغائية واحلاملة، وما تقدم يبني اأن 
الر�سي مل يكن على بعد من العّلة ومفهومها، بل اإّن له فيها نظرات.

ثانيا: آراء احملدثني

اأما املحدثون فنجد كثريا منهم يدعو اإىل اإلغاء العلل اجلدلية، 

ومنهم من وقف اإىل جانب التعليل ودافع عنه ونقف على راأى بع�س 
هوؤلء املحدثني:

علل . 1 يف  االإي�ساح  كتاب  مقدمة  يف  يقول  �صيف:  �صوقي 
النحو للزجاجي: واإذا اأخذنا نفح�ض هذه العلل التي ن�ّسقها الزجاجي 
�سحة  وهي  النحو،  من  الغاية  عن  تخرج  كرثتها  وجدنا  كتابه  يف 
النطق عند املتكلم، اإىل ما ميكن اأن ن�سميه فل�سفة العلل النحوية، وهي 
فل�سفة يف جمهورها غري عملية، ولي�ض وراءها اأي طائل نحوي)42( 
�سحة  وهي  النحو،  من  الغاية  عن  تخرج  العلل  اأكرث  اأن  يرى  فهو   .
النطق عند املتكلم، ويرى اأن النحو ينبغي اأن ُيَي�رّشَ على النا�سئة، واأن 
تخرج منه هذه العلل املعقدة. فهو يرى اأن العلل االأوىل التي تفيدنا 

يف االأحكام االإعرابية وهي ما يحتاجه النا�سئة يف تعّلم النحو.
وجوب . 2 اإىل  يدعون  من  ح�سن  عبا�ض  تابع  ح�صن،  عبا�س 

عليه  �سلط  اإذا  النحويون  به  يعلل  يثبت مما  وباأّنه ال  التعليل،  طرح 
النظر اإال الفذ الفرد، بل ال يثبت منه �سيء البتة، ولذلك كان امل�سيب 
منهم يقول: هكذا قالت العرب من غري زيادة على ذلك، ورمبا اعتذر 
وريا�سة  �سناعة  لت�سري  واأوردوها  ذكروها  اإمنا  عللهم،  باأن  لهم 

ويتدرب بها املتعلم.
دوما . 3 لنا  الزما  اأمرا  لي�ست  العّلة  اأن  يرى  املبارك:  مازن 

و�سبط  تعليم  من  النحو  غاية  يحقق  مبا  منها  نكتفي  اأن  علينا  بل 
للغة واأن نرتك االإحلاح يف ال�سوؤال عنها، وبهذا جنده يرى اأن نظرة 
الكوفيني اإىل اللغة وما يرد من �سواهد غري مطابقة للقيا�ض امل�سطنع 

نظرة فيها الكثري من احلق وال�سداد )43( .
عبد ال�صتار اجلواري: وقف اإىل جانب التعليل ودافع عنه، . 4

اأو  اإىل رده  التفكري ال �سبيل  اإثارة  )التعليل( �رشب من  يقول: وذلك 
الوقوف يف وجهه بل لي�ض من م�سلحة البحث العلمي وال من التوافق 
يف العلم اأن ُيهمل اأو يرتك. واإذن فالبحث لي�ض عقيما على االإطالق 
انحرف عن  اإذا  كذلك  يكون  ولكن  ذاته  بحد  الفائدة  معدوم  وال هو 
املنطقي  بالتعليل  وا�ستغل  اأ�سولها  واأهمل  اللغوية  الدرا�سة  طبيعة 
تركيبها  طبيعة  اإىل  ي�ستند  وال  اللغة  بواقع  يرتبط  ال  الذي  املجرد 

والتعبري عنها )44( .

أنواع العلل:

اختلفت العلل امل�ستخدمة عند النحاة وتنوعت فجاءت كثرية 
النحو  االأمثلة يف كتب  لها من  العلل  وا�سحة، وهذه  وا�سحة وغري 
ما يوؤيد ا�ستخدامها، ويعد كتاب االإن�ساف يف م�سائل اخلالف بني 
النحويني الب�رشيني والكوفيني، من اأهم كتب اخلالف بني املدر�ستني 
الب�رشية والكوفية، وهو معني ثّر الحتجاج كل فريق لراأيه. اإذ البد 
اأغلب النحاة العّلة الثانية والثالثة  لالحتجاج من عّلة، ولقد رف�ض 
وقبلوا العلة االأوىل مما ي�سعهم يف زمرة املعلمني ال زمرة الباحثني، 

وذلك ل�سالح هذه العّلة لقاعة الدر�ض، دون البحث.
ر�سدها  عّلة،  وع�رشين  اأربعا  االأوىل  العلل  النحاة  جعل  ولقد 
متام ح�سان يف كتابه االأ�سول، ناقال لها عن ال�سيوطي يف االقرتاح، 

وجعلوها اثني ع�رشة زوجا متقابال وهي )45( :
وتقابلها - عّلة الفرق1. عّلة الت�سبيه
وتقابلها - عّلة النقي�ض2. عّلة التنظري

وتقابلها - عّلة الت�ساد3. عّلة امل�ساكلة  
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وتقابلها - عّلة اجلواز4. عّلة الوجوب  
وتقابلها - عّلة القرب واملجاورة 5. عّلة احلمل على املعنى 

وتقابلها - عّلة االأوىل6. عّلة املعادلة  
وتقابلها - عّلة االخت�سار7. عّلة التعوي�ض 

وتقابلها - عّلة ال�سماع8. عّلة االأ�سل  
وتقابلها - عّلة اال�ستغناء9. عّلة التوكيد  

وتقابلها - عّلة التحليل10. عّلة التغليب  
وتقابلها - عّلة االإ�سعار11. عّلة الداللة )دالة على احلال( 

وتقابلها - عّلة التخفيف12. عّلة اال�ستثقال  

متقابلتني  علتني  كل  معنى  اأن  يت�سح  ال�سابقة  العلل  ومن 
االأخرية فهي حتمل معنى  الثالثة  االأزواج  اإال  يكاد يت�سم بالت�ساد، 

الرتادف كالداللة واالإ�سعار واال�ستثقال والتخفيف.
)العّلة  بحثه  يف  تكريتي  وجيه  حممد  الدكتور  اأورد  ولقد 
686هـ()46(  )ت  اال�سرتاباذي  للر�سي  الكافية  �رشح  يف  النحوية 
بها،  للعلم  نذكرها  العلل،  من  هائال  كّما  ا�ستخدم  قد  الر�سي  اأن 
من  واالأمن  والوقاية،  واال�ستئثار،  واالإتباع،  التطفل  عّلة  وهي 
والتاأنيث،  ا�سرتاك،  ومنع  وااللت�ساق،  واخلفاء،  واملحافظة،  الك�رش، 
واملطابقة،  ا�ستعمال،  وعدم  واال�ستغراب،  والعلمية،  والعدل، 
واالت�سال،  االرتباط،  و�سّدة  واالخت�سا�ض،  والتخفيف،  والت�ساد، 
واالإجماع، والتبادر، واحلذف، وامتناع احلذف، واال�ستغناء، والتخلل 
وال�سنيعة، وعدم اال�ستقالل، وعدم االحتاد، واللزوم، وعدم ال�سماح، 
والكراهية،  والتاأثري،  املنع،  وعدم  واملنع،  والبقاء،  قرينة،  وقيام 
والداللة،  االحتياج،  وعدم  واالحتياج،  الفائدة،  وعدم  والتمكني، 
والو�سف،  والعدل،  واملعاقبة،  الداللة،  وقوة  والرتكيب،  والفرق 
وامتناع التخالف، وامل�ساواة، واالطراد، وعدم االطراد، وعدم وجود 
املزج  وعدم  واملزج،  ومراعاته،  واالأ�سل  والفرع،  الكالم،  يف  �سعة 
وال�سذوذ  االإحجام،  وعدم  واالعتباط،  واال�ستحالة،  والتناق�ض، 
واالحتمال، والتحالف، وزوال العمل والعار�سة، والتع�رش، واالعتبار، 
العراقة، ومراعاة  التقدير، وعدم  التحقق، وعدم  واال�ستب�ساع، وعدم 
وعدم  واالإ�سناد،  واالخت�سار،  والف�سلة،  واللب�ض،  والت�سدر  التقدم، 
وال�سقوط،  االإ�سمار،  واالإ�سمار، وعدم  البعد،  والبعد، وعدم  التغيري، 
والطول، والتاأويل، وال�رشف، والقّلة، واخلوف، والتاأخري، والعر�سية، 
والتفاوت،  وال�رشف،  واالإحلاق،  والتبعية،  النظري،  وعدم  املوطئة 
والتوهم، والف�ساد، وكرثة اال�ستعمال، وكرثة التكرار، وكرثة الدخول، 
وكرثة احلذف، وكرثة التو�سع، وكرثة التغري، وكرثة امل�سابهة، وكرثة 
املخالفة واخلروج، وعدم اخلروج، واحلمل، وعدم احلمل، والتنكري، 
اال�سرتاك، واجلمع، والعطف،  والغالبة، واملجّوزة، وامل�ساركة وعدم 
واالإجحاف،  والتعرية،  وال�سمول،  والعموم،  والبدل،  ربط،  وح�سول 
وعدم اعتبار، وعدم ثبوت يف الكالم عن العرب، والعرو�ض، والف�سل، 
والوجوب،  والظهور،  وال�سريورة،  والتحول  والعدل،  واالنتفاء، 
والزوال، واال�ستئناف، والعمد، واالأ�سل والقبح، واال�ستح�سان والبناء 
وترك الرتمن، و املقابلة، والتبيني، والتو�سيح، واملوافقة، واختالف، 
واال�سطراب،  امل�ساحبة،  وعدم  والنقل،  واال�ستهار  والدخول، 
واالإ�سافة  واحلاجة،  واالإعراب،  واال�ستقراء،  والتكرار،  والعجمة، 
والِعَو�ض،  واالإبهام،  واال�ستغال،  والت�سمن،  والتعذر،  والهدر، 

والتنا�سب، والغائية، واملوحدة، والعدم واحلاملة، والتامة، والقرب.

والدار�ض للعّلة النحوية يجد العلل امل�ستخدمة يف كتب النحو، 
فهي  ح�سان  متام  عند  ذكرت  و  ال�سيوطي  بها  جاء  التي  العلل  هي 
العلل التي تلزم الدر�ض النحوي احلقيقي، وهي التي تدور يف فلكها 
غالبية العلل عند النحاة مبتعدين عن العلل التي تدور يف باب اجلدل 

اأو الفل�سفة، اأو تدور يف باب عّلة العّلة اأو باب عّلة عّلة العّلة.
ويف هذا البحث ل يت�صع املجال لذكر اأمثلة على ما طالعنا 
من العلل يف كتب النحو، و�صاأقت�رش على ما يحقق الغاية ويك�صف 

النقاب عن امل�صتوى التعليلي الأ�صيل يف نحونا العربي:
النافية . 1 )ما(  بعد  اخلرب  يف  العامل  يف  القول  الت�صبيه: 

اخلف�ض؛  حرف  بحذف  من�سوب  اأنه  اإىل  الكوفيون  ذهب  النا�سبة، 
واأما  ف�سعيف،  بلي�ض  �سبهها  واأما  خمت�ض،  غري  حرف  )ما(  الأن 
لي�ض  اأ�سبهت  الأنها  اخلرب  يف  تعمل  )ما(  اأن  اإىل  فذهبوا  الب�رشيون 
ما  تنفيان  واأنهما  واخلرب،  املبتداأ  على  تدخالن  اأنهما  وجهني،  من 
يف احلال، ويقوي ال�سبهة بينهما دخول الباء يف خربها )47( . فالعّلة 
هنا امل�سابهة بني )ما( و )لي�ض( يف املعنى، ومنه قول ابن ال�رشاج: 
واإمنا احتمل )�سارب وقائم( وما اأ�سبهها من اأ�سماء الفاعلني �سمري 
فاأ�سمروا  الفعل  مل�سارعته  عليه  تبنى  التي  االأ�سماء  ورفع  الفاعل 

فيه كما اأ�سمروا يف الفعل )48( .
التعليل: . 2 بعد الم  امل�سارع  نا�سب  القول يف  الفرق: منها 

ذهب الكوفيون اإىل اأن الم )كي( هي النا�سبة للفعل من غري تقدير 
)اأْن( نحو: جئتك لتكرَمني، وذهب الب�رشيون اإىل اأن النا�سب للفعل 
الكوفيون  اأما  تكرَمني،  الأْن  والتقدير جئتك  بعدها،  )اأّن( مقدرة  هو 
ولهذا  الأنها قامت مقام كي،  نا�سبه  اإمنا هي  قالوا:  باأن  فاحتجوا 
ت�ستمل على معنى كي، ومنهم من قال: اإمنا ن�سب الفعل الأنها تفيد 
معنى ال�رشط واأ�سبهت )اإْن( املخففة ال�رشطية للفرق بينها وبني اإْن 
ال�رشطية اجلازمة )49( والعلتان املذكورتان )احلمل على املعنى، اأو 

الفرق( علتان تعليميتان.
اأخو . 3 العطف  ال�رشاج:  ابن  قول  ذلك  من  )النظري(:  التنظري 

ال  كذلك  تثنية،  يف  ا�سم  اإىل  فعل  ين�سم  اأن  يجوز  ال  فكما  التثنية، 
يجوز العطف )50( .

وقد . 4 تاأكيده.  نقي�ض  املفرد  اإىل  بالن�سبة  النفي  النقي�س: 
قال النحاة: اإّن اإعمال )ال( يف النكرة اإمنا كان حمال على نقي�ستها 

)اإْن( )51( .
املنادى« . 5 يف  �سيبويه  قول  ذلك  فمن  ال�صتعمال:  كرثة 

اإنه مفعول به، ونا�سبه الفعل  وانت�ساب املنادى عند �سيبويه على 
املقدر. واأ�سله عنده: يا اأدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا الزما، لكرثة 

اال�ستعمال لداللة حرف النداء عليه، واإفادته فائدته )52( .
: قال . 6 التقارب: نحو قول �سيبويه يف باب )امل�سمر(  علة 

معناهما  الأّن  معنى؛  لتقاربهما  لعل  على  حممول  ع�سى  �سيبويه: 
يف  لعّل  على  حتمله  كذا،  تفعل  اأن  ع�ساك  تقول:  واالإ�سفاق،  الطمع، 
ا�سمه فتن�سبه به، ويبقى خربه مقرتنا باأن )53( فالعّلة التي وردت 
على ل�سان �سيبويه هي عّلة التقارب، وبها علل حمل ع�سى على لعّل.

الخت�صا�س: نحو قول الفراء يف باب )املبتداأ واخلرب( وقال . 7
الفراء: لوال، هي الرافعة لال�سم الذي بعدها الخت�سا�سها باالأ�سماء 
ك�سائر العوامل )54( فالعّلة التي �ساقها الر�سي اال�سرتاباذي هنا على 
ل�سان الفراء هي عّلة االخت�سا�ض، وبها ُعلِّل رفع اال�سم الذي يقع بعد 

لوال.
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باب . 8 يف  الفراء  اإجازة  نحو  التخفيف:  اأو  ال�صتخفاف 
فائدة  زيادة  احدهما  يف  لي�ض  اللذين  اال�سمني  اإ�سافة  املجرورات 
االآخر  اإىل  اأحدهما  اإ�سافة  يجيز  فالفراء  اأ�سد،  وليث  النوى،  ك�سحط 
للتخفيف ومنه ما جاء يف االأ�سول، فمتى وجدت فعال حقه اأن يكون 
غري ُمتعٍد بال�سفة التي ذكرت لك ووجدت العرب قد عّدته، فاعلم اأن 
اأن يكون متعديا  اللغة وا�ستخفاف، واأن االأ�سل فيه  ذلك ات�ساع يف 
ذهبت  من  لك  ذكرت  ما  نحو  ا�ستخفافا  حذفوه  واإمنا  جر،  بحرف 

ال�سام، ودخلت البيت )55( .
ال�صعف، من ذلك ما اأورده الر�سي على ل�سان االأخف�ض يف . 9

باب امل�سارع، حيث يقول: وقال االأخف�ض اإّن ال�رشط جمزوم باالأداة، 
وال�رشط  عملني  عن  االأداة  ل�سعف  وحده  بال�رشط  جمزوم  واجلزاء 
طالب للجزاء، فال ي�ستغرب عمله فيه، واأجيب با�ستغراب عمل الفعل 
ل�سان االخف�ض هي عّلة  الر�سي على  التي �ساقها  )56( فالعّلة  اجلزم 
ال�سعف عن العمل، وقد عّلل بها ما ذهب اإليه من اأداة ال�رشط تعمل 

يف فعل ال�رشط دون اأن ي�سل عملها اإىل اجلزاء.
املجاورة: نحو قولهم يف اإعراب النعت يف: )هذا جحر �سب . 10

خرب(، اإّنه معرب باملجاورة فلما جاور املجرور حلقته الك�رشة مثله 
ليتنا�سب اللفظان يف االإعراب )57( .

الخت�صار: نحو قول ابن ال�رشاج: والم االبتداء تدخل لتاأكيد . 11
اأغنت الالم بتاأكيدها عن  اخلرب وحتقيقه، فاإذا قلت: لعمرو منطلق، 
اإعادتك الكالم. فلذلك احتيج اإىل جميع حروف املعاين ملا يف ذلك 

من االخت�سار )58( .
ونحو قول الر�سي اال�سرتاباذي نقال عن اجلرمي اإذ يقول يف 
باب الفاعل: واعلم اإّنه قد يتنازع الفعالن املتعديان اإىل ثالثة خالفا 
الثاين  اإعمال  على  قائما،  زيد عمرا  واأعلمني  اأعلمت  نحو:  للجرمي، 
اإياه زيد عمرا قائما، على  وحذف مفاعيل االأول. واأعلمني واأعلمته 
اإعمال االأول واإ�سمار مفاعيل الثاين. واالأوىل اأْن يقال: اأعلمته ذلك، 
ال�رشاج واجلرمي هي  ابن  التي �ساقها  ق�سداً لالخت�سار )59( والعّلة 

االخت�سار وعدم التطويل.
اإّنه . 12 املعادلة: نحو قولهم يف جر ما ال ين�رشف بالفتحة 

اإمنا كان ملعادلة ن�سب جمع املوؤنث ال�سامل بالك�رشة )60(.
اجلواز: نحو قول ابن ال�رشاج: واأ�سحابنا يجيزون: غالمه . 13

الأّن كل ما  الغالم بي�رشب ويقدمونه؛  كان زيد ي�رشب، فين�سبون 
جاز اأن يتقدم من االأخبار جاز تقدمي مفعوله )61(.

مناب  ذلك  اإنابة  اإىل  ذهب  حيث  املازين  به  جاء  ما  ومنه 
مفعويل ظن ومفعويل اأعلمت الثاين والثالث تقول: ظننت ذلك، جوابا 
ملن قال لك: هل ظننت زيدا قائما)62(. فالعّلة التي �ساقها ابن ال�رشاج 

واملازين هي اجلواز.
المل على املعنى: نحو قول ابن ال�رشاج:« وقد ُتخرب يف . 14

هذا الباب بالنكرة عن النكرة اإذا كان فيه فائدة، وذلك قولك: ما كان 
اأحد مثلك، لي�ض اأحد خريا منك، وما كان رجل قائما مقامك، واإمنا 
ُلح هذا هنا الأّن قولك )رجل( يف مو�سع اجلماعة اإذا جعلوا رجال  �سَ

رجاًل، يدلك على ذلك قولك: ما كان رجالن اأف�سل منهما )63( .
اإعراب . 15 يف  املف�سل،  �رشح  يف  جاء  ما  ومنها  الت�صمني: 

الأنها  باحلروف  االأ�سماء  هذه  اأعربت  واإمنا  نحو:  ال�ستة،  االأ�سماء 
االإ�سافة  معنى  وت�سمنت  اإفرادها  حال  يف  الماتها  حذفت  اأ�سماء 

واحرتزنا  الماتها  حذف  من  كالعو�ض  باحلروف  اإعرابها  فجعل 
بقولنا وت�سمنت معنى االإ�سافة عن مثل يد ودم وغد و�سبهها مما 

حذفت المه )64( . فالعّلة التي �ساقها ابن يعي�ض هي الت�سمني.
ياأتي للعو�ض، . 16 الذي  التنوين  النحاة يف  التعوي�س: كقول 

وامليم يف )اللهّم( عو�ض عن )يا( النداء، والتاء يف )عدة( عو�ض عن 
الواو التي حذفت يف ت�رشيف الكلمة )65( .

االأ�سل . 17 اإن  الأ�صل: نحو قولهم يف تقدمي خرب لي�ض عليها: 
والنكرة  املعرفة  االأ�سماء  يف  يعمل  فعل  وهي  لالأفعال،  العمل  يف 

واملظهرة وامل�سمرة )66( .
ال�صماع: هي العّلة التي تخربنا بطريقة العرب يف كالمهم . 18

ممن يثقون به من العرب.
)اإْن(  يف  القول  م�ساألة  يف  الكوفيون  به  احتج  ما  ذلك  من 
ال�رشطية، هل تقع مبعنى اإذ؟ اأما الكوفيون فاحتجوا باأن قالوا: اإمنا 
قلنا ذلك الأن )اإْن( قد جاءت كثريا يف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب 

مبعنى اإذ )67(.
التوكيد: من ذلك دخول الم االبتداء لتاأكيد اخلرب وحتقيقه، . 19

والنون التي تلحق امل�سارع للتاأكيد فيبنى معها )68(.
اأغنت . 20 منطلق،  لعمرو  قلت:  فاإذا  قولهم:«  نحو  ال�صتغناء: 

الالم بتاأكيدها عن اإعادتك الكالم )69(.
الأنه  توكيد  رجال  فقولك  زيد،  رجال  الرجل  ِنعَم  قلت  واإذا 

م�ستغنى عنه بذكر الرجل اأوال )70(.
بعد هذا العر�ض ملفهوم العّلة واأنواعها وكيف تناولها القدماء 
واملحدثون، فاإن الباحث ال يلمح تلك احلملة ال�سعواء من معار�سي 
التعليل، فمن هاجم العلل قا�سدا العلل االأول اأو العلل التعليمية بل 
عدوها علال �رشورية، فاأغلب النحاة اإن مل يكن كلهم قد قبل العلل 
اإىل  االأوائل واملحدثون  النحاة  نظر  فقد  وراآها �رشورية،  التعليمية 
العّلة واأنواعها نظرة مهمة واأ�سا�سية يف تقعيد النحو العربي. ولعّل 
االأ�سلم يف ذلك مذهب اخلليل و�سيبويه اللذين ركزا على العلل االأول 
يف  اخلو�ض  وعدم  وتعليمه،  العلم  هذا  بناء  يف  اإليها  يحتاج  التي 
ال�سابقني يف  اإهمال جهود  يعني هذا  الفل�سفية واجلدلية، وال  العلل 
فّذة،  عقلّية  عن  �سادرة  فاإنها  والثوالث،  الثواين  العلل  عن  حديثهم 

وجهود م�سنية، وفل�سفة حمكمة.

 النتائج:
خل�صت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية:

منها . 1 الغاية  الأن  الرّد؛  وعدم  القبول  النحوية  العلل  يف  االأ�سل 
�سحة النطق عند املتكلم.

العلل االأوىل هي العلل الالزمة لتعليل ق�سايا النحو وم�سائله، . 2
وقد اأجمع عليها النحاة املتقدمون واملتاأخرون.

تخدم . 3 ال  ولكنها  وجودها  من  �سري  ال  والثوالث  الثواين  العلل 
قد  وطرحها  وا�ستخدامها  واملتكلم،  للمتعلم  النحوي  الدر�ض 
العلل  فل�سفة  عليه  يطلق  ما  وهذا  تعقيداً  النحو  اإىل  ي�سيف 

النحوية. وهي فل�سفة غري عملية.
اأخالف عبا�ض ح�سن ب�رشورة طرح التعليل كله واأ�ساطره الراأي . 4

ب�رشورة ت�سهيل النحو وعدم تعقيده بالعلل الثواين والثوالث.
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النحو هي . 5 واملنثورة يف كتب  امل�ستخدمة  العلل  املالحظ على 
تدور يف  التي  النحوي احلقيقي، وهي  الدر�ض  تلزم  التي  العلل 
فلكها العلل التعليمية عند النحاة، وابتعد النحاة يف اأغلبهم عن 
العلل التي تدور يف باب اجلدل اأو الفل�سفة، اأو ما تدور يف عّلة 

العّلة وعّلة عّلة العّلة. 
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ابن جني، اخل�سائ�ض، ج: 1، �ض 249.. 27

الزجاجي، االإي�ساح، مج: 5، �ض 66.. 28

احلديثي، خديجة، درا�سات يف كتاب �سيبويه، الكويت، وكالة املطبوعات، . 29
د. ت، �ض: 208-211.

ابن ال�رّشاح، االأ�سول، حتقيق عبد احل�سني الفتلي، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، . 30
ط: 3، 1996، ج1، �ض: 35-36.

الدروي�ض . 31 جا�سم  حممود  حتقيق  النحو،  علل  اهلل،  عبد  بن  حممد  الوراق، 
.85 1420 ه، الريا�ض، الر�سد، �ض: 

الزجاجي، االإي�ساح يف علل النحو، مج: �ض65: 38، 39.. 32

ابن جني، اخل�سائ�ض، ج: 1، �ض: 248-251.. 33

القرطبي، ابن م�ساء، الرد على النحاة، حتقيق �سوقي �سيف، دار املعارف، . 34
�ض: 130-131.

على . 35 من�سور  بحث  النحويني،  عند  العلة  اأحمد،  بن  العزيز  عبد  املنيع، 
http://annales.net / files.asp2.:27/1/2008 االنرتنت، يف

القرنني . 36 يف  وال�سام  م�رش  يف  النحوية  املدر�سة  �سامل،  العال  عبد  مكرم، 
ال�سابع والثامن من الهجرة، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 2، 1990 م، �ض: 64.

ال�سيوطي، جالل الدين، همع الهوامع �رشح جمع اجلوامع يف علم العربية، . 37
القاهرة، مطبعة ال�سعادة، ط: 1، �سنة 1327ه، ج: 1، �ض: 21.

مكرم، عبد العال �سامل املدر�سة النحوية يف م�رش وال�سام، �ض: 73.. 38

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج1، �ض: 35.. 39

 اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج1، �ض: 35.. 40

 اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج 2، �ض: 164-165.. 41

الزجاجي، االإي�ساح يف علل النحو، املقدمة.. 42

العربي . 43 النحو  االإن�ساف، نقال عن كتاب  التعليمية وتطبيقاتها على  العلل 
العلة النحوية، مازن املبارك، بحث من�سور على االنرتنت.

بحث . 44 االإن�ساف  على  وتطبيقاتها  النحوية  العلة  ح�سني،  با�سم  الزبيبات، 
�سابق من�سور على االنرتنت.

ح�سان، متام، االأ�سول، �ض: 200-199 وينظر العلل التعليمية وتطبيقاتها . 45
على اأالإن�ساف بحث من�سور على االنرتنت.

على . 46 من�سور  بحث  الكافية،  �رشح  يف  النحوية  العلة  وجيه،  حممد  تركي، 
االإنرتنت 52-54.

بني . 47 اخلالف  م�سائل  يف  االإن�ساف  الرحمن،  عبد  بكر  اأبو  االنباري،  ابن 
احلميد  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  والكوفيني،  الب�رشيني  النحويني 

القاهرة، دار الفكر، د. ت، ج: امل�سالة 19 �ض: 167.
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ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 70. 48

ابن االأنباري، االإن�ساف يف م�سائل اخلالف، ج: 2، امل�سالة 79،�ض: 575.. 49

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 221.. 50

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 201.. 51

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج: 2، �ض: 20.. 52

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج: 1، �ض: 104.. 53

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج: 1، �ض: 288.. 54

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 205.. 55

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج: 1، �ض: 82.. 56

ح�سان، متام، االأ�سول، �ض: 202.. 57

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 66-67.. 58

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج: 1، �ض: 251.. 59

ح�سان، متام، االأ�سول، �ض: 202.. 60

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 99.. 61

�سلطان، زهري عبد املح�سن، املوؤاخذات النحوية حتى نهاية املئة الرابعة، . 62
بنغازي، جامعة قار يون�ض، ط: 1، 1994، �ض: 231.

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 95.. 63

ابن يعي�ض، موفق الدين يعي�ض علي، �رشح املف�سل بريوت، عامل الكتب، د. . 64
ت، مج: 1، �ض: 51.

ح�سان، متام، االأ�سول، �ض: 202.. 65

ابن االأنباري، االإن�ساف يف م�سائل اخلالف، ج: 1، �ض: 163.. 66

ابن االأنباري، االإن�ساف يف م�سائل اخلالف، ج: 2، �ض: 632.. 67

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 66، ج: 2، �ض: 208.. 68

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 66.. 69

ابن ال�رّشاج، االأ�سول، ج: 1، �ض: 138.. 70

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 

اال�سرتباذي، الر�سي، �رشح الكافية، ج1، �ض: 35.. 1

بني . 2 اخلالف  م�سائل  يف  االإن�ساف  الرحمن،  عبد  بكر  اأبو  االأنباري،  ابن 
النحويني الب�رشيني والكوفيني، حتقيق حممد حميي عبد احلميد القاهرة، 

دار الفكر، د. ت، ج: امل�سالة 19 �ض: 167.

ابن االأنباري، ملع االأدلة يف اأ�سول النحو، حتقيق عطية عامر، ا�ستكهومل، . 3
1963م، �ض:42.

 اأبو حيان االأندل�سي، منهج ال�سالك، ج: 9، �ض 230.. 4

بيك، حممد اخل�رشي، اأ�سول الفقه، م�رش، املكتبة التجارية الكربى، ط: 6. . 5
298 1969، �ض: 

احلديثي، خديجة، درا�سات يف كتاب �سيبويه، الكويت، وكالة املطبوعات، . 6
د. ت، �ض: 208-211.

ابن جني، اأبو الفتح عثمان، اخل�سائ�ض، حتقيق حممد علي النجار، مطبعة . 7

دار الكتب، ج 1/ �ض 48.

ح�سان: متام، االأ�سول، املغرب، الدار البي�ساء، دار الثقافة، ط: 1، 1981، . 8
�ض: 195.

الزجاجي، اأبو القا�سم عبد الرحمن بن ا�سحق )337 ه(، االإي�ساح يف علل . 9
1959 م. ط  العروبة،  القاهرة، مكتبة دار  النحو/ حتقيق مازن املبارك، 

بريوت دار النفائ�ض 1406 ه حج: 5، �ض:66.

ابن ال�رّشاح، االأ�سول، حتقيق عبد احل�سني الفتلي، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، . 10
ط: 3، 1996، ج1، �ض: 35-36.

�سلطان، زهري عبد املح�سن، املوؤاخذات النحوية حتى نهاية املئة الرابعة، . 11
بنغازي، جامعة قار يون�ض، �ض: 1، 1994، �ض: 231.

ال�سيوطي، جالل الدين، االقرتاح، حيدر اأباد، مطبعة دار املعارف النظامية، . 12
ط: 1، �ض57.

ال�سيوطي، جالل الدين، همع الهوامع �رشح جمع اجلوامع يف علم العربية، . 13
القاهرة، مطبعة ال�سعادة، ط: 1، �سنة 1327ه، ج: 1، �ض: 21.

ابن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة، مادة: علل.. 14

�سوقي . 15 حتقيق  النحاة،  على  الرد  اأحمد،  العبا�ض  اأبو  م�ساء  ابن  القرطبي، 
�سيف، دار املعارف، �ض: 130-131.

املبارك، مازن، العلة النحوية، ن�ساأتها وتطورها، لبنان، بريوت: دار الفكر، . 16
ط: 3،: 1974م، �ض: 69-71.

القرنني . 17 يف  وال�سام  م�رش  يف  النحوية  املدر�سة  �سامل،  العال  عبد  مكرم، 
ال�سابع والثامن من الهجرة، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 2، 1990 م، �ض: 64.

ابن منظور، ل�سان العرب، لبنان، بريوت، دار �سادر، ط: 3، 1994، مادة: . 18
علل.

الدروي�ض . 19 جا�سم  حممود  حتقيق  النحو،  علل  اهلل،  عبد  بن  حممد  الوراق، 
.85 1420 ه، الريا�ض، الر�سد، �ض: 

ابن يعي�ض، موفق الدين يعي�ض علي، �رشح املف�سل، بريوت، عامل الكتب، د. . 20
ت، حج: 1، �ض: 51.

ثانياً- املراجع اإللكرتونية:

الزنييات، با�سم ح�سني احمد، العلل التعليمية وتطبيقاتها على االإن�ساف، . 1
http://www.moe..27/3/2008 بحث من�سور على �سفحة االنرتنت، 

gov.jo/scool/eil/searches/search2.htm

الكافية، بحث من�سور على . 2 النحوية يف �رشح  العلة  تكريتي، حممد وجيه، 
�سفحة االنرتنت.

على . 3 من�سور  بحث  النحويني،  عند  العلة  احمد،  بن  العزيز  عبد  املنيع، 
.http://annales.net / files.asp2:27/1/2008 االنرتنت، يف

على . 4 من�سور  بحث  الكافية،  �رشح  يف  النحوية  العلة  وجيه،  حممد  تركي، 
االنرتنت،: 52-54.


