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 : كتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتيةم
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 ملخـــــــــــــص

املصطلحات النحوية عند ابن مال  من خالل كتابه كرح التسهيل  جاء هذا البحث حتت عنوان:
 )من ابب الكلمة والكالم إىل ابب أفعال املقاربة(دراسة حتليلية نقدية.

الّنحوية  ملصطلحاتوتكمن مشكلته يف مالحظة الباحث بعض االضطراابت املوجودة يف حتديد ا   
وضوابط  حاة، وسببها عدم وجود منهجية اثبتة اليت يلتزمون هبا،النّ لدى علماء اللغة والباحثني من 

عوبة وغموضة لدى الطالب، وأنشأت لدى و فزادت املباحث النحوية ،يقيسون عليهااليت قياسية 
ابن قد سعى و  (،لهالعالقة بني دال املصطلح ومدلو ات متعددة منها )إككاليالباحثني املعاورين 

أن يتناوهلا مبدلوالت قد تتسم بنوع تل  القضااي النحوية حيث استطاع معاجلة بشجاعته يف مال  
وعليه هدف هذا . هبا بعض ممن أتوا بعده من النحاة هالستلزام يف الدرس النحويمن االستقرار 

تابه كرح التسهيل من )ابب وية دالليًّا يف كحإبراز كياية تناول ابن مال  املصطلحات النّ البحث 
ولتحقيق هذا اهلدف فقد اتبع الباحث املنهج الّتحليلي    الكلمة والكالم إىل ابب أفعال املقاربة(.

الّنقدي حيث عاجل كياية تناول ابن مال  لتل  املصطلحات مبيّ ًنا قوله فيها، وما استااد منه، 
دى استقراره يف الّدرس النحوي، وأخريًا قام ومعرًضا الّداللة املعجمّية واالوطالحّية، ومبيًنا م

ومن أهّم نتائج هذا البحث أّن ابن مال  رمحة هللا تعاىل كان يتناول املصطلحات    ابلّتعقيب عليه.
املعاين استعماالت أخرى مثل استعمال   إىل ويتطرّ  اترةً  ه قد خيالاهعلى وضعها لكنّ الّنحوية 
  تناولقضااي الّنحويّة اليت حتتويها ويعتربها حّدا دااّل عليه، كما يذكر ال مع مباكرته اترةً  ةاملعجميّ 

ا اليت يمّيزها عن غريها من األجناس، وقد مييل إىل اإلطالة يف بيان داللة عالماهتكذل  املصطلحات ب
 املصطلحات، وغري ذل  من الّنتائج اّليت دّوهنا الباحث يف هناية حبثه.
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TABSTRAC 
The research is set under the topic: The Grammatical Terminologies of Ibn Malik in his 

book:” (Sharh At-Tasheel) from the chapter: “words and utterance” to the chapter: 

“verbs of approximation”The critical analytical Study. 

 

 
The problematic of this thesis is localited in the instability observed on the semantics of 

gramatical terms of the Arabic language. 

 

 Indeed, the semantics of the terms of gramatical are absolute turbulent because of the 

unstabled methogh in it’s studies, and without setting conditions directive by researchers, and 

this caused the dispersion facts and disagreement in Arabic grammar and increase its 

difficulty. 

And therefore, it established among contemporary scholars among several other issues (the 

relationship between words and meaning gramatical) and this  serch Ben Malik sought by his 

courage and resolbe that leads us to stress are characterized as a kind of stability in the Arabic 

grammar lesson to have been followed by some of grammatiriens comptenporains who came 

after him. 

 

The objective of this thesis aims to highlight how BEN MALIK addressed the grammatical 

terminologies associated in his book :( Sharh Tashil) (In the chapter discussed on“words and 

utterance” to the chapter: “verbs of approximation”). 

 

Therefore, to achieve the aims and objectives of this thesis the researcher followed the 

analytical and critical approach methogh, so that to clarify the methodology of BEN MALIK. 

 

On this basis, the researcher was able to achieve significant results on the methodology of 

BEN MALIK, after the deep reading of grammatical terminology in his book (Sharh Tashil). 
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 رــــديــقـــر والتـــكـــشــال

، والّصالة والّسالم على القائل :" الَ َيْشُكر هللا َمن  ، احلمدهلل محَد الّشاكرين احلمدهلل رب العاملني   
 حمّمد بن عبد هللا وعلى آله وأوحابه أمجعني. (1)َيْشكر النَّاس"الَ 

 :  أما بعد

هي هذه البقعة  يوّجه إليه الّشكر والّتقدير أول مافانطالقًا من هذا احلديث النبوي الشري          
 وأعضاء هيئة ،  مناءمن جملس أ جامعة املدينة العاملية مباليزاي ، مبختل  العاملني عليهاالعلمّية النرية 
معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور / حممد بن خلياة التميمي. على رأسها و وظّاني ، متدريس ، و 

 .(ورعاه )حاظه هللا تعاىل

 مّث أوّجه الّشكر والّتقدير والعرفان لكّل من ساهم يف إجناز هذا املشروع باكرته   
الذي ضّحى  ،ابلذكر املشرف العزيز الدكتور خالد قمر الدولةأخّص  ،وبتعليماته وتوجيهاته الغالية ،الثمينة

كما أككر فضيلة عميد كلية الّلغات األستاذ املشارك  ،أبوقاته الثمينة لإلكراف على هذا العمل املتواضع
وجلميع األساتذة يل املايدة،  وتوجيهاته بطلبة الكلية، الطيبةالدكتور داود عبد القادر إيليغا على عنايته 

 جزاهم هللا عّنا خري اجلزاء.ت غاكرام من أعضاء هيئة الّتدريس يف كلية اللّ ال

أخّص ، املسرية العلمّيةإىل كل من ساعدين مادايًّ أو معنوايًّ خالل هذه  والّشكر كذل  مووول   
، والشيخ الدكتور فهد سعيد الذي يعمل عّمي احلبيب الدكتور فاديغا موسى، و والدّي احلنوننيابلذّكر 

عضًوا يف الندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف الرايض ، والسيدة كوين سيتا ، وإخواين وأخوايت 
 الشقيقات.

                                                           

 (: من مل يشكر الناس ال يشكر هللا فصل)،  اآلداب الشرعية واملنح املرعية ، حممد بن مالح بن حممد،  املقدسي -1
1/313. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=125&idto=125&bk_no=43&ID=90
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 ، من كخصيات ومؤسسات  حيايت العلمّيةمن أّدى دورًا يف ا يوجَّه الّشكر والّتقدير إىل كّل وأخريً    
 الذي لكََّنِني أوائل الكلمات)رمحه هللا( ذل  املعهد  أخّص ابلذّكر معهد اإلمام مال  بن أنس

اجلامعة اإلسالمية ابلنيجر اليت كانت يل الذكر عن ال أنسى و وغرس يّف قيم التعليم والرتبية ، العربية ، 
 نعم مكّون خالل مرحليت اجلامعية.
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 داءــــــاإله

حسن لشيخ ا يظاملريب احلالكرمية وعلى رأسها والدي احلنون إىل أسريت ا
 توري )حاظه هللا ورعاه ، وأعطاه عمرًا مديًدا(.

 َّغار هللا هلم مجيعا. ايتإىل روح أجدادي وجد ، 
جامعة الارقان اإلسالمية يف كوت دياوار  إىل. 
على كل عطائها وجعله يف ميزان هللا  إىل السيدة حاجة سيتا كوين )جزاها

 (.حسناهتا
 اليت وربت على هذا  ابمبا حبيبةمية إىل قرَّة عيِن ، ونور قليب ، زوجيت الكر

 .يل االبني القاوي حبًّ 
 إىل ابنيت اليت على وك  رؤية أّول يوم من حياهتا )جعلها هللا لإلسالم

 واملسلمني زمرًة وجنًما يستنار هبا ، ومبجيئها فتح رز  وعطاء(.
طبة يف كوت دياوار ويف العامل مجيعاإىل أهل اللغة العربية قا. 
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 منهج البحث

 تقسيمات البحث

 الدراسات السابقة: املبحث الثاين 
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 : أساسيات البحثالفصل األول

 : على مبحثنيتوي حيو    

 عناصر البحث : ث األولاملبح

 : املـــــــــقــــــدمــــــة

 ، خالق البشر مبختل  لةاحلمد هللا املتاّرد ابخللق واخلالئق ، املّتص  ابلكمال واجلال   

 جاعلها أهمَّ الوسائل للتعبري (1)چڄ ڄ ڦ ڦچالّلسان ، مبدع الّلغات ومعلّيمها 
أفصح من نطق على الم الة والسّ مث الصّ والّتواول ، واإلابحة عّما جيوب يف خلجاهتم وضمائرهم ، 

  .ابلّضاد ، وبشَّر ونذر بلسان عريب مبني ، حمّمد بن عبد هللا وعلى آله ووحبه أمجعني

أجيد  " )رمحه هللا تعاىل( ه 672ت  اجلياينّ  الطائيّ  (2)مال  بناليف الّنحو سهيل كرح التّ فكتاب    
، وأمشل موضوع يف األحكام الّنحويّة ُونّي  ، فهو جدير للدراسة ؛ ألنه من  (3)كتاب يف فنّيه ألّي "

                                                           

.31:  ية، اآل سورة البقرة - 1 
نزيل دمشق  ، ، اإلمام العالمة األوحد مجال الدين أبو عبد هللا الطائي اجلياين هللا بن عبد هللا بن مال هو "حممد بن عبد  -2

يتهم ، وكّذ علمهم ، وهو من األعالم اللغوية والنحوية العباقرة اليت انتشر و ه 601، أو  ه600ولد يف أغلب الروايت عام 
ا جلة ، وكان اطالعه على أكعار العرب اليت يستشهد هبا على النحو واللغة أمرً ا ال يشق وكانوا يف علمي النحو والصرف حبرً 

ابن عمرون وغريهم ، أخذ عنه إبنه اإلمام حممد  ، ويف حلب علىجلس يف دمشق على السخاوي ، واحلسن بن الصباح ا، عجيبً 
ه ، والعالء بن 733در الدين بن مجاعة ت ، وهو قاضي القضاة ب ، والبدر بن مجاعة ، و مشس الدين بن أيب الاتح بدر الدين
: تسهيل  املسمى ، فهو إكااع وتسهيل  لكتابه منها : كرح التسهيل، ، له عدد كبري من املؤلاات  وغريهم . ه724العطار ت 
 اثنني كعبان . تويف ابن مال  ، وغريها ، ومنت األلاية ، لكش  الرداء على ما مت فيه من مقاود البيان ملقاودا وتكميل الاوائد
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  و،  286/ 3، الوايف الوفيات ينظر: ة اثنتني وسبعني وستمائة للهجرة . و سن
 . . ومقدمة التحقيق لشرح التسهيل1/130

: دار القلم  )دمشق 1، ط : حسن اهلنداوي ، حتقيق التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ، أبو حيان األندلسي -3
 .1/6م( 1998ه/1419
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كبريًا ، ممّا أعطاه كهرة  ةراسات اللغويّ ت ابلدّ اعتن اليتالكتب النحوية الّنايسة ،   اعتناء ً
ومنها ما اهو جامعي ومنها ما هو غري ذل  ، منها مابلّدراسات ، حوله  مجَّعت الباحثني مذيعة ،

 منها ما درست الرّتاكيب ، و رست أووله الغالبة ، ومنها ما درست أووله غري الغالبة د
 اب عن انتباه الدَّراسني ا غة دالليًّ يّ حو أن تناول ابن مال  للمصطلحات النَّ  إالّ واملاردات ، 
 :ختيري هذا العنوان فلذا اوالباحثني ، 

 شرح التسهيل املصطلحات النحوية عند ابن مالك من خالل كتابه 
 ]من ابب شرح الكلمة والكالم إىل ابب أفعال املقاربة[

 نقدية دراسة حتليلية

  َعرَباتء على ما خاي فيه من مسائل عوجلت دالليًّا ، وما خبؤ فيه من و حاول إلقاء الضّ ليُ 
والدراسات ، وأهدافه   ، وأسئلة البحث ، ة البحثشكلتكونت من مأرضية وفق ذل  و ، نايسة 
 . ، وتقسيماته ، ومنهجه السابقة

 : شكلة البحثم

ومن ككل ، من وورة إىل أخرى  تتقلب النحوية مضطربة األحوال املصطلحات ةداللملا كانت    
 منهجية دو جو لعدم وذل  ، القدماء واحملدثني   الكتاب والباحثني من النحاة آخر ، تبعا لذو  إىل

لة املشهورة " ال مشاحة يف و بل كاعت بينهم املق،  عليهايقيسون  قياسيةهبا ، وضوابط  وناثبتة يلتزم
مما  .وغموًضا وعوبة  اهزادف ، هالبيان مباحث النحويةألوجه يف املؤلاات ت اتتشت،  ( 1)االوطالح"

"العالقة بني دال املصطلح  نهالدى الباحثني املعاورين م ات متعددةإككالي  توليديف ببتس
القضااي معاجلة يف واإلبداع لشجاعة ابمن النحاة األجالء الذي اكتهر له وابن مال    (2)ومدلوله"

                                                           

.25م ، ص 1963، حتقيق : كمال مصطاى ، القاهرة : نقد الشعر قدامة بن جعار ،  -  1  

مر عبد احلميد اتة أولية ، ورقة حبثية قدمها بر املصطلح النحوي وإككاالت الداللة بني الدال واملدلول ، مقا -2
 أنيس يف املؤيمر الدويل اخلامس لقسم النحو والصرف والعروض جبامعة القاهرة . 
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يف الدرس تسم بنوع من االستقرار ت قداستطاع برباعته أن يتناوهلا مبدلوالت حيث اللغوية والنحوية 
جاءت أسئلة هذا ، وإلبراز هذه العملية من النحاة بعض ممن أتوا بعده  هبا همزال، الستالنحوي

 .البحث على النحو التايل

 : أسئلة البحث

 :أساسية  تتمثل أسئلة هذا البحث يف ثالثة عناور   

 ا ؟ا وحديثً لدرس النحوي قدميً علم الداللة اب عالقةما  -1

 ا ؟النحوية دالليًّ  يف عالج املصطلحاتما منهج ابن مال   -2

ابب الكلمة ) اجلزء األول من كتابهيف دالليًّا ابن مال   االيت تناوهلالنحوية  ما أبرز املصطلحات -3
 ؟ (والكالم إىل أفعال املقاربة

 : أهداف البحث

 : البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية يسعى هذا، على التساؤالت السابقة  بناءً    

 ا.ا وحديثً إلقاء الضوء على أثر علم الداللة يف الدرس النحوي قدميً  -1

 ا. دالليًّ ابن مال  يف عالج املسائل الوقوف على منهج  -2

 .كتابه كرح التسهيلجلزء األول من  ابن مال  يف ا االيت تناوهل أبرز املصطلحات دراسة -3
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 : منهج البحث

 على أبرز أن يق خالله حاول من قد و ،  النقدي حليليالت   املنهجيف هذا البحث بع الباحث ات   
من ابب الكلمة والكالم إىل ابب أفعال ) لتسهيلكرح اخالل  من اليَّ دال ةتناولامل املصطلحات
 :على العناور التالية  اسريً ليربز كيايما عاجلها لها يحلّ ف املقاربة(

  : عنون ، ، فمثال ملا تناول ابب كرح الكلمة والكالمابن مال  يف كل مسألة  حدّ  ذكريأوال
 يقول ابن مالك: مث فّصح ما قيل يف تل  الداللة بقوله :"داللة الكلـــــــــمة" له فقال:" 

 (1)حتقيًقا أو تقديًرا ، أو منوي معه كذلك"الكلمة : لفظ مستقل دال ابلوضع "
  : ا ، مستندً  هذا الكالمستااد من يقابل ذل  احلّد ابلدراسة واالستنباط ليستخرج ما ااثنيا

فياهمه على ما قاله ابن مال  يف كرحه ، فيلخصه ليقرب مضمونه إىل القارئ يف ذل  
 .ويدرك متجهه 

  كالم من  مستمًدا ذل   ةاالوطالحيّ مث داللته للمصطلح ، ة اللة املعجميّ الدّ اثلثا : يعرض
  .كتب النحوية املختلاة فيستورد منهاالنحاة ومن ال

 غريه من النحاة األجالء املتقدمني حّد مع أو اختالفه مدى توافق حّد ابن مال   يبنّي ل:  رابعا
ابن  مدى براعة هبايستدرك وورة واضحة عليه واملتأخرين عنه ، وهذه الدراسة تعطي للقارئ 

  . ينحو الدرس اليف  مال  وكجاعته ، وأثره الساطح
  ًما سبق ذكره  عقيب علىابلتّ يقوم :  اوأخري. 

 

 

                                                           

)دار هجر  1: عبد الرمحن السيد ، وحممد بدوي املختون ، ط حتقيق ، شرح التسهيلابن مال  ، حممد بن عبدهللا ،  -1
 .1/3م( 1990ه/1410



 

 6 

 حدود البحث :

من ابب الكلمة رمحه هللا( كتاب كرح التسهيل البن مال  )اجلزء األول من  هذا البحث هو  حدّ    
 .وعدم اإلطالة  اإلجيازهو وهدف الباحث من هذا التخصيص فعال املقاربة ، والكالم إىل ابب أ

 : تقسيمات البحث

 : ينقسم هذا البحث على النحو اآليتكما سبق ذكره     

 البحث. يف ههتوجّ بني  ، مث كتاب كرح التسهيل  مكانة الباحث  اذكر فيه : قدمةامل

 : نيحثمبعلى  توىحتو ،  البحث أساسيات:  الفصل األول

 :حيتوي علىو  ، ثالبح عناور هو:  األولاملبحث 

 .مشكلة البحث

 .أسئلة البحث

 أهداف البحث

 .منهج البحث

 حدود البحث.

 .تقسيمات البحث

 الدراسات السابقةاملبحث الثاين : 

 مطالب: وحتته مبحثان ومخسة،  اإلطار النظري للبحث:  الفصل الثاين
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 وحتته مطلبان :وعلم النحو، ،  علم الداللةنشأة :  األول بحثامل

 ا.لغة واوطالحً  وعلم النحو تعري  علم الداللة:  ولاملطلب األ

 .لنحوا لم الداللة بعلمععالقة :  ب الثايناملطل

 ، وحتته مطلبان : يف التأليف ن مالكاب: منهج  املبحث الثاين

 املطلب األول : منهج ابن مال  النحوي.

 ا من خالل كرح التسهيل.املسائل دالليًّ املطلب الثاين : منهج ابن مال  يف تناول 

 .يف شرح التسهيلاملصطلحات الّنحوية بر  دراسة حتليلة نقدية أل: الفصل الثالث

 : وحتته أربعة مباحث

 : ، وحتته مطلبانودالالهتما  الكلمة والكالم: بحث األولامل

 : الكلمة. املطلب األول

 : الكالم. املطلب الثاين

 :أربعة مطالب وفيه، ودالالهتا  املعرابت واملبنيات:  بحث الثاينامل

 . اإلعراب:  املطلب األول

 . البناء:  املطلب الثاين

 . املثىن : ثالثاملطلب ال

 . اجلمع : رابعاملطلب ال
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  وحتته ستة مطالب:، ودالالهتا  املعارف:  بحث الثالثامل

 .: املعرفة والنكرة املطلب األول

 املضمر.:  الثايناملطلب 

 .اسم العلم:  املطلب الثالث

 .اسم املووول :املطلب الرابع 

 اسم اإلكارة.:  املطلب اخلامس

 .ف ابألداةاملعرّ :  املطلب السادس

 وحتته ثالثة مطالب:، ودالالهتا املرفوعات:  املبحث الرابع

 .: املبتدأ واخلرب املطلب األول

 .الناوبة اخلربعال الرافعة االسم األف :ثاين املطلب ال

 .كان وأخواهتا يف مسألة حتديد الزمن واحلدث  : املطلب الثالث

 .والتووياتالنتائج وحيتوي على  : الفصل الرابع
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 املبحث الثاين

 الدراسات السابقة

على لع الباحث اطّ ،  سا  هذا البحثساقت مُ ة حبوث جامعيّ  عن رعد حبث متواول ومتكرّ بَ    
 :  ، منها ت مقصدهّمن، وض هجتاهسربت ا،  عدد منها

 : ابن مالك اللغوي. الدراسة األوىل -1

لنيل درجة املاجستري من قسم  غنيم غامن عبد الكرمي الينبعاويالطالب قبل م من حبث مقدّ    
يف جامعة املل  بن عبد العزيز مبكة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-الدراسات العليا العربية 

 حتت إكراف األستاذ الدكتور برهام. وذل م 1979ه/ 1933املكرمة عام 

ردت ه اليت و ، وآراؤ والداللة  والبنية املتمثلة يف األووات ةجهود ابن مال  اللغويوقد عاجل البحث    
 .عن بنية الكلمة مبثوثة يف واحات بعض مؤلااته

 ضح للقارئ أن حبث الطالب غنيم غامن عبد الكرمي الينبعاوي خيتل  عن هذام يتّ ا تقدّ فممّ    
اليت عاجلها ابن  اللغوية ، فعنوانه مطلق يشمل كل املستوايت من حيث موضوعه : الً أوّ ، البحث  

من حيث أهدافه يسعى هذا : ، واثنيا  د يعاج املصطلحات النحوية، وهذا البحث مقيّ مال  
حبث غنيم بينما  ادالليًّ  منهج ابن مال  يف تناول املصطلحات النحوية عنالبحث إىل الكش  

من حيث مضمونه  : ، اثلثا يسعى إىل كش  الغطاء عن ابن مال  اللغوي مقابل النحوي والصريف
ذكر وتصني  املؤلاات الصوتية اجته حنو ، وحبث غنيم  البحث حنو حتليل املصطلحاتاحنىن هذا 
 يان منهجه. ة وبويالداللية والبني
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 .املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري:  الدراسة الثانية -2

إىل كلية اآلداب جبامعة الرايض عام  عوض محد القوزيهذا الكتاب أوله حبث قدمه األستاذ    
وهذه ناس اجلامعة ، ل، ونشرته عمادة كؤون املكتبات  تريم لنيل درجة املاجس1979ه /1399

 م.1981ه/1401،  الطبعة هي الطبعة األوىل

 الاصل األول على تعري  اللغة وأولها عند يف ز ، ركّ  عوض حبثه إىل ثالثة فصول مفقد قسّ    
بداية حات النحوية صطل، ومن بعده حتدث عن نشأة امل  ماهوم املصطلح النحوي، مث بنّي  العلماء

ويف الاصل الثاين تناول مصطلحات ، ه  69بزمن أيب النحو والنحاة العالمة أبو األسود الدؤيل ت 
ني حوية ما بني البصريّ ث فيه عن املصطلحات النّ ه أتبعه باصل اثلث حتدّ 180الكتاب لسيبويه ت

 ني. والكوفيّ 

هذا البحث من حيث تناوله اق مع إن اتّ و ضح للقارئ أن حبث أستاذ عوض لخيص يتّ هبذا التّ    
 بكتاب كرح  : بحث حمدود أوالً أكيد خيتل  عنه يف أن هذا اله ابلتّ حوية فإنّ املصطلحات النّ 
: أنه يف  واثلثا،  ن مال  املصطلحات النحوية دالليَّاكياية تناول اب: أنه يتناول   واثنياالتسهيل ، 

يبويه سبزمن ا ية بينها من زمن أيب أسود الدؤيل مارً منطورات الزّ ا التّ حبثه اكتاى بذكر املصطلحات معتربً 
 (. دارس البصرية، واملدارس الكوفيةاملإىل زمن املدارس النحوية )

 .(اوتقويً  دراسة) مالك بنشرح التسهيل ال:  الدراسة الثالثة -3

قسم النحو والصرف وفقه  –إىل كلية اللغة العربية  خالد بن سليمان القوسيمه هذا البحث قدّ    
، وهو من ضمن مئات  املاجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لنيل درجة –اللغة 
وبعد إجراءات عديدة قصد احلصول على نسخة  .ومؤلاه قت حول كرح التسهيلاليت حق   راساتالدّ 

 .دراسيت من خالل عنوانهيتبني الار  بينه وبني  منه عجز الباحث أن يعثر على نسخة منها لكن
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 .لنحويةمصطلحات اجلملة االمسية بني الداللة اللغوية والداللة ا:  الدراسة الرابعة -4

كلية الرتبية قسم إىل  يف جامعة عدن  مقدم، حبث  : مجيل حممد طريوش سعيد الشرجيب الباحث   
وعلى  مصطلحات اجلملة االمسية باحث يف تناولاقتصر الفقد  لنيل درجة املاجستري، اللغة العربية

تعرض للجوانب ت واختل  حبثه عن الدراسات السالاة لبحثه ألهنا مل ، القرون الثالثة األوىل اهلجرية
يف إثبات دقة هذه املصطلحات واما حبثه فيسجل أمهيته ، اللية للمصطلح النحوي ة أو الدّ اللغويّ 
 .اعلميًّ 

، وكل ف صل تضمَّ ن مبح ث ي ن  ها مقدمة ويمه يد وتت لوها خايمةتس ب ق،  ضمَّ البح ث أربعة فصولقد و    
مصطلحات احتوى على  الاصل األولف ، نهماالالت مع الا صل الذي يتضمّ  دّ ت ت رابط ف يه ما ال

الاصل و  .لحات األمساء العاملة واملع مولةمصطعلى الاصل الثاين واحتوى ، فقط  ء العاملةاألمسا
ذكر على  لاصل الرابعاسا  و ،  م وعالمات إعرابه وبنائهلحات إعراب االسمصطعلى  الثالث

ل أح وا: مصطلحات  ، وف يه مبحثان ه ما االمسيَّ ة وأحوال أتلي  اجل ملةاالسم  مصطلحات أحوال
 .مصطلحات أحوال أتلي  اجلملةو  ،االس م

فيتضح للقارئ ما بني البحثني من كبه مدن لتناوهلما املصطلحات النحوية ولتطرقهما إىل داللة    
، ويتضح له كذل  ما بينهما من تباين واختالف ملا جتلى به هذا البحث من تل  املصطلحات 

 خاوية منها : العنوان ، وكذل  املواد املختارة اخلاضعة للدراسة والتحليل.
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين

 اإلطــــــــــــــــار النظـــــــــــــــــري

 : وحتته مبحثان

 نشأة علم الداللة وعلم النحو : بحث األولامل

 ويتكون من ثالثة مطالب :

 وعلم النحو لغة واوطالًحا. : تعري  علم الداللة املطلب األول

 .عالقة علم الداللة بعلم النحو:  يناملطلب الثا

 التأليف منهج ابن مالك يفاملبحث الثاين : 

 :  وحتته مطلبان 

 . :  منهج ابن مال  النحوي املطلب األول

 : منهج ابن مال  يف تناول املصطلحات دالليًّا املطلب الثاين
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 الفصل الثاين
 ريــــظــــار النــــــاإلط

 
 :  مطالبن من مبحثني ومخسة ويتكوّ  البحثهلذا  ستوى النظرياملهذا الاصل ل ميثّ    

 الداللة والنحو علميللتعري  ب املطلب األولُخّصص ،  ن من ثالثة مطالبتكوّ ياملبحث األول ف   
 للتعبري عن عالقتهما. واملطلب الثاين

 الباحث ، تناول مطلبني على امً ، مقسّ  براز منهج ابن مال  يف التألي ص إلصّ واملبحث الثاين خُ    
 املطلب الثاين تناول كياية معاجلته، ويف  حوييف التألي  النّ  منهج ابن مال يف املطلب األول 

 ا.املصطلحات النحوية دالليًّ 
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 املبحث األول
 نشأة علم الداللة وعلم النحو

بعدم  تسما اظهورً ، (1)سبقهم من اليوانن واهلنودمن و منذ فجر التدوين عند العرب نشأ علم الداللة    
 (2)غرائب القرآن وغرائب األحاديث"ا على نعكسً ه بقي مألن ؛ واالستقالل ةالدقّ 

املمكنة مبعىن  بةواد املقلَّ املكذل    ربطو ، (3)مبعىن عام جيمعهااللغوية ربط املعاين اجلزئية للمادة كما     
مذكرته  بريلاسع عشر حينما نشر العامل الارنسي إىل الربع األخري من القرن التّ  وهكذا ظلّ ،  واحد
ومع مرور الزمان ، ه وقوانين هخ له دعائمرسّ (4)":" مقالة للسيمانتي  حتت عنوانم 9718عام

ودلف ر  العامل السويدي :  (5)اد، ومن هؤالء الروّ  ادها والعاملني عليهاروّ  وتكاثر،  نظريةال انتشرت
واحب "دراسة اترخيية للنحو الارنسي" كريستفري نريوب ، و واحب النظرية السميولوجيا،  نورين
 . وغريمها

  ثل علم الصرفم، ا ابلعلوم اللغوية األخرى ا ممزوجً بسيطً نشأ علم النحو حال  كذل و    
  مرحلة هلا ، وكلّ  (6)أن مّر أبربعة مراحل بعد الّ إ فلم حيصد استقالله،  ، والبالغة واألدب
 .هااد، وروّ  اإجنازاهت

 تقام،  فاألوىل : ادها يف طبقتنيوّ زاهتا ورُ يمثلت إجنا:  مرحلة الوضع والتكوين،  ة األوىلفاملرحل   
: أبو  ادها، ومن روّ ، ونشره وإذاعته بني الناس  حكامه، واستنباط عدد من أ بوضع علم النحو
 .وغريهم ه89ونصر بن عاوم الليثي ه ، 117الرمحن بن هرمز ت عبدو ،  األسود الدؤيل

                                                           

 .99ص، )دار الثقافة( 1 ط،  اهلنود وأثره على اللغويني العربالبحث اللغوي عند ،  أمحد خمتار : ينظر -1

 . 20، ص 1، ط  علم الداللة،  أمحد خمتار عمر -2
 . 20ص مرجع سابق ، ،  علم الداللة،  أمحد خمتار عمرينظر :  -3
 .22، ص  جع السابقاملر  -4

23، ص  املرجع السابق ينظر - 5 
 .46-37 ، د.ت.ط( ص : دار املعارف ، )القاهرة2ط  ، أشهر النحاةاتريخ النحو و نشأة ، أمحد ،  الطنطاويينظر :   -6
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 حركة النقاش  وتنشيط  ، وزايدة القواعد م يف رفع مستوى املباحثلت إجنازاهتيمثّ  : والطبقة الثانية 
عبدهللا بن إسحا   ادهاومن روّ ،  وابط، واستخراج الضَّ  يف تتبع النصوص ، واجتهدوا كذل  الداخلي

 .ه154ت ، وأبو عمرو بن العالء ه117احلضرمي ت

بني  سةاملنافنشأة و ، تعد املرحلة احلية يف النهوض  :مرحلة النشوء والنموّ الثانية ، املرحلة    
مباحث علم  العام الذي يشمل عىناملا نً مبي ّ ، ادها إثبات مبادئه وّ رُ كل من قدحاول  ، ف املدرستني

: اخلليل  ادهاوّ وأكرب رُ ، ي واالستقراء للمأثور عن العرب التقصّ كذل  ، وحاولوا   الصرفالنحو وعلم 
 ، وغريهم. ، وسيبويه ، وأيب جعار الرؤاسي ه175بن أمحد ت 

ويعقوب بن ،  ه249عثمان املازين ت هو عهد أيب:  نضج والكمالمرحلة ال ، املرحلة الثالثة   
ز دورهم يف تكملة إجنازات سابقيهم ، فتميّ  ه285، إىل آخر عصر املربد ت  ه244سكيت تال

 لصرف.ة إما للنحو أو له يف مؤلاات خمتصّ وتدوين

،  والكوفينيز بتقليد البصريني يميّ  ، هو عصر البغدادينيو : (1) طور الرتجيح،  املرحلة الرابعة   
 .املااضلة بينهماحماولة و 

 

 

 

 

 

                                                           

.185ص ، املرجع السابقينظر :  - 1 
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 ولاملطلب األ
 تعريف علم الداللة وعلم النحو لغة واصطالًحا

 : اعلم الداللة لغة واصطالحً أوال: 

يف لسان العرب :"الدَّالَّل : الذي جيمع بني البّيعني ، واالسم الدَّاللة والدّياللة :  لغة الدِّاللةف   
 ريد : الدَّاللة ابلاتح والكسر ، والدّياللة : ما جعلته للدليل أو الدَّالَّل ، وقال ابن د

رفة الدَّالَّل ابلاتح :   (1)اللة ابلكسر ال غري".ودليل بنيّي الدّ ، حي

الدَّالَّل من ليل أو ما ُجعيَل للدّ : هو  الدّياللةُ و ،  الدَّالَّل اسٌم ليعمل"،  معجم الوسيطورد يف كما و    
 دالئلُ  : هعمجو  ، قهما يقتضيه اللاُظ عند إيطال ، وهو اإلركادُ هو ف،  أما الدَّاللة،  اأُلجرة
 (2)"ودالالت

أو الظن بشيء آخر أو من الظن به ، لم به هو كون الشيء حبيث يلزم من العي  ": ااصطالحً و    
( ا هو )الكلمةال إذً ، فالدّ  الكالم التامأطلق فهم منه إذا  (مثل لاظ )الكلمة،  (3)بشيء آخر" 

 .واملدلول هو املعىن الذي يصدر منها

، أو العلم الذي يدرس  دراسة املعىن":  أبنه،  اللةعلم الدّ فه أمحد خمتار عمر يف كتابه عرّ أو كما    
الشروط  و ذل  الارع الذي يدرسأ،  و ذل  الارع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىنأ،  املعىن

 (4)" على محل املعىن االواجب توافرها حىت يكون قادرً 
                                                           

، )القاهرة : دار  1، عبد هللا علي الكبري ، حممد أمحد حسب هللا ، حاكم حممد الشاذيل ، ط لسان العربابن منظور ،  -1
 .1414 ص ،املعارف د.ت.ط( )ابب دلل( 

 4: جممع اللغة العربية ط ، حتقيق معجم الوسيط،  ، حممد النجار ، حامد عبد القادر ، أمحد الزايت إبراهيم مصطاى -2
 .293م (، ص 2004 –ه  1425: مكتبة الشرو  الدولية ،  )القاهرة

،  دار الاضيلة : حتقيق : حممد وديق املنشاوي ، )القاهرة ، التعريفاتمعجم الشري  اجلرجاين ، علي بن حممد ،  -3
 .72د.ت.ط(  

 .11، صمرجع سابق ،  علم الداللة،  أمحد خمتار عمر -4
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 ا إذا مل يكن يف الغري :" كون الشيء حبيث يايد الغري علمً  ات بقولهوعرَّفه واحب الكليّ    
نها "اإلكارة إىل مضموانت تتضمّ أو،  (1)واغل اجلسمانية"كمزامحة الوهم والغالة بسبب الشّ   ،  مانعٌ 

كداللة   ، منها داللة التضمنالالت النحوية اليت يستعملها النحاة متعددة ، والدّ  الكلمة أو التعبري
: "هي الداللة اليت حتصل  اللة النحويةالدّ و  .(2)"الصيغة كداللة الزمان ، وداللة  الاعل على احلدث

قوانني اجلملة حسب ا يف نً ا معي ّ منها موقعً  من خالل العالقات النحوية بني الكلمات اليت تتخذ كلّ 
 (3)من خالل موقعها" حنويةً  كل كلمة يف الرتكيب ال بد أن تكون هلا وظياةً إذ إن   ؛ اللغة

 : اعلم النحو لغة واصطالحً اثنيا : 

كلمة النحو ستعمل  ت،  ا: حنوت حنوً  ، مصدره ا وانتحاهمن حنا ينحو وينحاه حنوً ":  النحو لغة   
 على اإلعراب ، وعند العرب ليدلّ  ليدل على علم األلااظ، وعند اليوانن  على القصد والطريق دلّ لي

 (4)."والبناء

، كالتثنية واجلمع  فه من إعراب وغريهكالم العرب يف تصرّ   تُ : " إمنا هو انتحاء مسَْ  واصطالحا   
، ليلحق من ليس من أهل اللغة أبهلها يف الاصاحة  والتحقري والتكثري واإلضافة والنسب وغري ذل 

 (5)، أو إن كذ بعضهم عنها ردَّ به إليها" وإن مل يكن منهمفينطق هبا 

 

                                                           

.439ص م( 1997ه/1419، )بريوت : مؤسسة الرسالة 2ط،  الكلياتأبو البقاء ، أيوب الكاوي ،  - 1 

م( 1985ه/1405)بريوت : دار الارقان  1ط ، معجم املصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي ، حممد مسري جنيب ،  -2
 .83ص
194، ص الداللة اللغوية عند العرب  ، عبد الكرمي جماهد - 3 
4370/4371ص مرجع سابق ،  ،، مادة )حنا(  لسان العربابن منظور ،  - 4 
.1/34 ( ، د.ت.ط املكتبة العلمية حتقيق : حممد علي النجار ، )،  اخلصائص،  ابن جِن- 5 
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املستخرج ابملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوولة إىل معرفة أحكام  العلمهو أو"    
 (1)أجزائه اليت ائتل  منها"

هذا  اختلّ نة حىت إذا ا حبيث تؤدي كل كلمة فيها وظياة معيّ ا خاوً ترتيب اجلملة ترتيبً هو أو"    
 مون من النحاة واللغويني.فه املتقدّ وهكذا عرَّ ،  (2)املعىن املراد" الرتتيب اختلّ 

 على دلّ ، أبنه ما قبل  من ذييف دائرة أضيق صوا علم النحو فقد خصّ من النحاة أما املتأخرون    
وليس قسيم للنحو أن علم الصرف ، و (4)" وبناءً " علم يبحث عن أواخر الكلم إعراابً (3)اإلعراب والبناء

 (5)" هو العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلمات إعرااب وبناًء".وا له قسمً 

أن غاية علم النحو ال تتوّق  فقط يف معرفة الّصواب واخلطإ يف " السابقة التعرياات درك منفي  
وتلمس املقاييس العقلية  اللغويةبوو  سليقة املتكلم أيضا " ؛ ألنه يقوم (6)" ضبط أواخر الكلمات

وحيكمها قانون واحد  من خالل وو  األمثلة اليت ينتجهاا على استخدام لغته اليت جتعله قادرً 
تبعه اللغة خطٍإ حنوي خارج عن النظام الذي ت يوجهها حنو الّصواب اللغوي ، وال ينحرف هبا إىل

 (7)ويعرفه املتكلم هبذه اللغة ". 

 

                                                           

.217 مرجع سابق ، ، معجم املصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي ،  - 1 
 م( ص1984)بريوت : مكتبة لبنان  2ط ، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبجمدي وهبة ، كامل املهندس ،  -2

258. 
25حممد محاسة، النحو والداللة ، ص  ينظر :  - 3 
218،  سابق، مرجع  معجم املصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي ،  - 4 
258 مرجع سابق ، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبجمدي وهبة ، كامل املهندس ،  - 5 

م( 2000ه/1420)القاهرة : دار الشرو   1ط ،الداليل  -مدخل لدراسة املعىن النحوي النحو والداللةحممد محاسة ،  -2
.25ص،   
32 ، املرجع السابق - 7 
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 ثالثاملطلب ال

 النحوعلم بعلم الداللة عالقة 

 يف ضبط أواخر الكلمات واب واخلطإمعرفة الصّ  مل تكن غاية النحو، إذا ا ذً إ
 . (1)"وغريه ت كالم العرب يف تصرفه من إعرابانتحاء مسَ "غايته من درك أن في،  فحسب

مبقاييس مستنبطة من كالم   امطلقً معرفة كياية الرتكيب فيما بني الكلم لتأدية أول املعىن "أو    
 (2)".العرب

نوا ضرورة ا أمهية النحو يف تاسري داللة النص وبيّ ا وحديثً ومنذ عهد بعيد تناول بعض الباحثني قدميً    
ا ابملعىن ظّل مهتمًّ النحو العريب منذ نشأته  ألن "؛ االعتماد عليه يف كش  خصائص األساليب 

بني ا بني الوظياة النحوية و ا مستمرً مً التااعل قائ هنال  ، وظلّ  قعيددوره يف التّ به وب يعتدّ به  اومرتبطً 
 وق  املمع  ل ذل  التااعل بينهماالوظياة ويشكّ  هذهشغل ي الذي اللة املعجمية للماردالدّي 
إذ يعمل على  ؛ نظام حنوي ، واجلملة هي الغاية األوىل لكلّ  كلهااليل للجملة  املعىن الدّ ،  عنّي امل

ظام العقلي واملعىن املراد منها من خالل النّ ، وتية املنطوقة هلا وحياول أن يربط بني الصورة الصّ ،  تركيبها
 (3)."الذي حيكمها

السم والاعل ال اظة الواحدة من اأن اللّ  "سيبويه  منحى كيخه ياتحمن ه285املربد ت قال فلذا    
"اإلعراب  أنّ  ابن جِنوزاد ، (4)."الكالم واستغىنحدث املعىن ، ن قرنتها مبا يصلح ، إال إ تايد كيئاً 

 ا ر سعيدً كَ كَ و ، ه ا أابَ م سعيدً رَ كْ : أَ  ن  إذا مسعتأال ترى أ ، هو اإلابنة عن املعاين ابأللااظ

                                                           

1/34 مرجع سابق،  اخلصائصابن جِن ،  - 1 
.75م( ص1983ه/1403)بريوت : دار الكتب العلمية ،  1ط ، مفتاح العلومسراج امللة ،  ، السكاكي - 2 
.19 مرجع سابق ، ص ، حممد محاسة - 3 
.4/126 مرجع سابق ، املقتضب - 4 
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ا الستبهم ا واحدً ، ولو كان الكالم كرحً  لااعل من املاعولا خرونصب اآل برفع أحدمهاعلمت  ، وهأبُ 
 (1).أحدمها من واحبه"

خ ورسّ لذي جعل منها نظريًة ا ، لكنّ  ءيف كتب علمائنا األجالّ  هذه اإلكارات كثرت وتناثرت"إنّ    
  كتابه ملا ألّ  ه471ت، هو عبد القاهر اجلرجاين  ا، وإدراك خباايه افهم أسرارهسّهل و ،  ادعائمه

ر أن أنه ال يتصوّ  ، وجيعله على ذُكرٍ ، اإلنسان " ومما ينبغي أن يعلمهفيها :  قال (2)دالئل اإلعجاز" 
، أن  يف عقلٍ  وال يصحّ ،  فال يقوم يف وهمٍ  ، النحو من معاين دةً وجمرّ  اكلم أفرادً ق الاكر مبعاين اليتعلّ 
 ر يف معىن " اسمٍ ، وال أن يتاكّ  ن غري أن يريد إعماله يف " اسم "" م لَ عَ ر من معىن " ف َ ر متاكّ يتاكّ 

ا سوى ذل  أو يريد فيه حكمً ،  له أو ماعوالً  وجعله فاعالً يه ، " ف لَ عَ " من غري أن يريد إعمال " ف َ 
وإن أردت أن  أو ما كاكل ذل  ؛ أو حاالً  ا أو واةً أو خربً  من األحكام مثل أن يريد جعله مبتدأً 

ا ميتنع معه ، وضعها وضعً  جزاءه عن مواضعها، وأزل أ كئت كالمٍ    فاعمد إىل أيّ انً ترى ذل  عيا
: )قاا نب  من ذكرى حبيب ومنزل( )من قاا حبيب  ، فقل يف فيها دخول كيء من معاين النحو
الاكر ال يتعلق  مبعىن كلمة منها؟ واعلم أين لست أقول إنّ  ق من  فكرٌ ذكرى منزل( مث انظر هل يتعلّ 
 (3)". يها فيهامن معاين النحو وتوخّ  دةً إنه ال يتعلق هبا جمرّ ، ولكِن أقول  مبعاين الكلم املاردة أوالً 

رات اليت وليست التطوّ ،  نينظر السابقعن  نظر التوليديني التحويلينياحلديث مل خيتل  العصر يف و    
اللساين املعاور يلتقي مع  ونْ سُ بْ اكُ جَ ، مما جعل  ا إىل القدميإال رجوعً  يف بيان غاية النحو اقوهحقّ 

  و قد الحظها ية للنحعندما قال:" إن القوة الشعر ، وماهومه  ريه على غاية علم النحوابن جِن وغ

                                                           

 . 35، ص 1، املكتبة العلمية ج : حممد علي النجار ، حتقيق اخلصائص ، ابن جِن -1
.14 مرجع سابق  ، محاسةحممد  - 2 
النحو والداللة وينظر أيضا :  . 410، د.ع.ط، ص  : حممود حممد كاكر ، تعليق دالئل اإلعجا ،  عبد القاهر اجلرجاين -3

 .14 – 11حملمد محاسة ، مرجع سابق ، ص 
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، و" أن   عليها املعىنىّن النحو هو البنية اليت يتبأن على يف حتليله ز ركّ (1)الشعراء" كل من اللغويني و 
، ذل  ألن العالقة وثيقة بني  ل إىل كلمات متجاورةت القواعد النحوية فإهنا تتحوّ اجلملة إذا احنطّ 
 (2)ون خضراء تنام يف غضب"أفكار عدمية اللّ ي كي سْ ومُ ، وهي كما وواها تُ  النحو واملعىن

يف تاسري وبيان لة ابلدرس النحوي العلم الدّ عالقة أمهية   للقارئ وللباحثتتبنّي هبذه النصوص    
 : من جوانب عديدةاجلملة معىن 

 .ت اجلملةانمكوّ  ن معكاإذا   ا إالّ دً م ال ياهم جمرّ كالأن ال:  اجلانب األول

 .خرهأواعرب إذا أُ  اظ ال ياهم معناه إالّ اللّ أن :  اجلانب الثاين

 .ابً إال مركَّ  ل إليه بذاتهفال يتووّ ،  مدلولهفهم ئدة من الكالم هو الاا أن:  ثلثالاجلانب ا

موعة من العالقات إال جمليست اللغة  ألن؛ لة عالقة متينة بعلم النحو اللعلم الدّ  ن: أ احلاولو    
 ا من من قبل الارد ليجعل ناسه ماهومً ،  إنساين أو " نشاط،  دالالهتابني األلااظ و 

ده كثري من هذا ما تؤكّ و (3)عقل الارد"من قبل اآلخرين لياهموا ما يدور يف ونشاط ،  اآلخرين
 .ةثاللسانية احلدي، و  اللغوية القدميةاملذاهب 

 

 

 

                                                           

 ص، م( 1993ه/1413)بريوت: املؤسسة اجلامعية1ط ، النظرية األلسنية عند رومان جاكبسونبركة ،  فاطمة الطبال -1
78. 
.78 املرجع السابق - 2 

.39، ص  ، مرجع سابق النحو والداللة،  حممد محاسة - 3 
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 الثاين املبحث
 يف التأليف ن مالكاب منهج

فاملنهج  وبوجه خاص . نةدة توول إىل غاية معيّ وسيلة حمدّ ،  عامبوجه املنهج " إن:  فاملنهج   
 كش  حقيقة أو الرهنة، بغية الووول إىل   مة لعدة عمليات ذهنية أو حسيةخطة منظّ العلمي : 
 (1)."عليها

ث : حتدّ  مطلبنيإىل الباحث يف تقسيم هذا املبحث  ، سل ولبيان منهج ابن مال  يف التألي     
طلب الثاين عن منهجه يف تناول املسائل منهج ابن مال  النحوي ،  ويف امليف املطلب األول عن 

 .   دالليًّا

 املطلب األول

 منهج ابن مالك النحوي

امل نهج ه م االتز و س تقالل الكب ري إىل اال إن أمهي ة معرف ة م نهج اب ن مال   النح وي تكم ن يف ميول ه   
 منه ا النح اة دون مي ل أو احني از والتخ رّي  ، الذي يقوم على املزج بني م ذاهب االختياري االنتقائي
واخت  ذه أساًس  ا للتقعي  د النح  وي إىل  كم  ا توسَّ  ع يف االستش  هاد ابحل  ديث النب  وي (2)والرتج  يح بينه  ا

 (3).جانب االستشهاد ابلقرآن الكرمي بقراءاته املختلاة وأكعار العرب

نة من كأهنا أن جتعله عامة وقوانني معيّ يدرك أن حنوه " يسري على قواعد مال  نهج ابن إن املهتم مب   
 (4)ردة..."، وهذه القوانني أو األوول تكاد تكون مطّ  وأبعد عن التناقض ةً أكثر دقّ 

                                                           

.393ص ، ، مرجع سابق  معجم مصطلحات اللغة واألدب،  ، كامل املهندس جمدي وهبة - 1 
. 13/01/2014، آخر زايرة  http://ar.wikipedia.org/wiki/-2 

املرجع السابق. - 3 

م( 1990ه/1410)دار هجر  1عبد الرمحن السيد ، وحممد بدوي املختون ، ط،  مقدمة حتقيق شرح التسهيلينظر :  -4
 .54ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ، وكلّ  ما يذكره من أحكام ا "فكلّ ا كبريً ة يف مؤلااته اهتمامً ابلعلّ  اهتمّ ابن مال   ويدرك كذل  أن   
 (1)، وله سببه الذي يوجبه" اليت تقتضيهله علته ، جه إىل أتييده من قواعد يتّ  ما

كارة إىل أن ابن مال  عاش يف عصر متأخر عن بداية وأما عن املصطلحات النحوية فيحسن اإل   
ا ولكن اجملال كان واسعً ،  األمساء واملصطلحاتمل يكن هناك جمال كبري لتغيري "علم النحو ، وابلتايل 

 .(2)ا واستعماهلما"، أو الرتضاء املصطلحني معً  إيثاره لرتجيح مصطلح بصري أو كويف ابستعماله أو
ورد أن غم ذل  ورُ ،  خاوةً  داللّيةً  ملعاجلة تل  املصطلحات معاجلةً وكذل  كان اجملال واسًعا أيضا 

ابب  : مثل  يستخدمها أحد قبله من النحاةمل عناوين جديدة لبعض مسائل النحو البن مال 
و"البدل  "املاعول الذي مل ُيسمَّ فاعله" : "النائب عن الااعل"، وكان مجهور النحاة قبله يسم ونه

 (3)."ف أبداة التعري " بدالً من "التعري  أبلو"املعرّ  " بدالً من قوهلم "بدل كل من كل"املطلق

يااجأ عندما الباحث قد  ، لكن بصريةينتمي إىل املدرسة الأن ابن مال  ، ه ص من ذل  كلّ لوخي   
 الكوفيني والبغدادينيفيها  يق  أيضا على مواق  أيّدقد كما ، و  هاخالاهم فيقد مواق   يق  عند

 .، وحبه لالستقالل على كجاعته   برهانوذل

 

 

 

 

 
                                                           

59، ص سابق ، مرجع  مقدمة حتقيق شرح التسهيل - 1 
.68، املرجع السابق  - 2 
.رجع سابقم،  ويكيبداي - 3 
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 املطلب الثاين

 من خالل شرح التسهيل ااملسائل داللي  يف تناول منهج ابن مالك 

 بعض، فريد ب ط بعبارته، متوسّ  ، سلس أبلااظه نايس مبضمونهكتاب   كرح التسهيلإن    
يبتعد  ألالّ  ع والرتكيزا من التتبّ ب نوعً وابلتايل فاحلديث عن منهجه يتطلّ ،  ببعض عباراتهو ،  بهاليأس 

، فلذا اهلدف من  بني املوضوعات اليت تناوهلا متباينة هيف كتاابت املؤل  يقة، ألن طر  عن املراد املقصود
 ا.طريقته يف عالج املسائل دالليًّ الوقوف على  املطلب هو هذا

 : ااملصطلحات النحوية( سياقي  املسائل )تناوله  -1

اترة  خيالاهلكنه قد ،  اعلى وضعه املصطلحداللة هللا تعاىل( أن يتناول رمحه األول يف طريقته )   
الكلمة يف : "والكالم وما يتعلق بهكرح الكلمة ، مثل قوله يف ابب  ةاملعجميّ  هاعاني  إىل متطرّ يو 

 ، وهذا اندر.(1)، أو حرف وحده..." ، أو فعل وحده عبارة عن كالم اتم ... أو اسم وحده اللغة

مثل قوله يف  ، ويعتربها حّدها،  املسألة اليت تقتضيها النحوية واترة أخرى يباكر يف ذكر القضااي   
  ، ومنادى ، ومشار به وعلم ، : مضمر ، فاملعرفة ونكرة   :" االسم معرفة   ابب املعرفة والنكرة

 (2)، وذو أداة...". ، ومضاف وموصول

قوله يف داللة الاعل  ، مثل دون تسجيل حّدها زهااليت يميّ  وقد يتناول املصطلحات ابلعالمات   
، واملضارع افتتاحه هبمزة  ، واألمر معناه ونون التوكيد ز املاضي التاء املذكورة" فيميّ : وأنواعه 

                                                           

 .3/ 1مرجع سابق  ، شرح التسهيل،  ابن مال   -1
 .115ص  املرجع السابق ، -2
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 ، وللغائبة ا ، وبتاء املخاطب مطلقً  اا أو مشاركً ، وبنون له معظمً  ادً املتكلم جمرّ 
 (1)ا / والغائبات"ر الغائب مطلقً وبياء املذكّ  والغائبتني ،

 : اعليه ه، وتعقيب ه آراء العلماءذكر  -2

قوله يف مسألة )كان وأخواهتا( يف حتديد الزمن  ، مثل ح ما يراه وواابً آراء العلماء ويرجّ  يذكر   
 :" وتسمى نواقص لعدم اكتفائها واحلدث حتت ابب األفعال الرافعة االسم الناوبة اخلرب 

 (2)". داللتها عليهما إال ليس ، فاألصحّ  ، ال ألهنا تدل على  من دون حدث مبرفوع

   سبب اإلبطال ويستدلّ  يبنّي مث،  أقوال غريه من العلماءبطال ا من ذل  إبيذهب بعيدً و    
 (كان وأخواهتا) أنّ   ، ، واجلرجاين ، وابن برهان منهم ابن جين "  عم مجاعة  :  مثل قوله،  عليها
 (3)".واهم ابطلة من عشرة أوجه، ودع على حدث ، وال تدلّ  على  من وقوع احلدث تدلّ 

 :  كثرة االستدالل ابألدلة السماعية  -3

 مثل قوله ، القرآنية اآلايت من عليه الستداللاب تهيثباول تحيأي وضعه سيا  املصطلح بيان  وبعد

اللغوية   اللةعلى الدّ   مستدالً  (4)چۇئوئ ەئ وئ ەئچ:تعاىل
، (5)(الكلمة الطيبة صدقة) هللا )ولى هللا عليه وسلم( كقول رسولري   الشّ  ديثاحل أو  ، (للكلمة)

                                                           

 .16ابن مال  ، كرح التسهيل ، مرجع سابق ، ص  -1
 .338ص  املرجع السابق ، -2
 .338، ص املرجع السابق  -3

 .40اآلية، سورة التوبة ،  -4
 . 5677 رقم احلديث ،5/2242، (  ابب طيب الكالم ) ، كتاب األدب  ، البخاريصحيح  -5
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 أو 
 :(1)قول أيب النجم  بوالقول مستداًل  حتديد الار  بني الكالمعند بيان ، مثل قوله  رالشع

 (2)ا ا     إن  ال ترجع إال حامدً اكدً قدم رَ ري تَ ت له الطّ الَ قَ 

 ()الرجز

در أحد ة الص  فّ خِّ  : "ه يف ابب إعراب املثىن واجلمع على حدّ  ، مثل قوله أو أقوال العرب   
 البن استدالاًل  ، واحلمية إحدى الوتتني" أحد اللحمني ، واللنب اءين، والعزبة أحد السبّ  اليسارين
 معه من ختال  املعىن. التخال  يف اللاظ ال بدّ  ، واحب الرأي األنباري

له عند حديثه ، مثل قو  يهسيبو خاوة أقوال و ، ابقني السّ يكثر االكتشهاد أبقوال وزايدة على ذل     
، من كتابه مبا يدل على أن الكالم ال  كثرية  ح سيبويه يف مواضع" وصر  :  عن الكالم يف الشرح

 ( 3).إال على اجلمل املفيدة ..." يطلق حقيقةً 

 : كثرة االحرتا ات عند الشرح  -4

على مسألة من املسائل  وأ،  ا ال تكاد تق  على واحة من  واحات الكتابوهذا واضح جدًّ    
ة اللة االوطالحيّ الواردة عند بيان الدّ  ال ابلوضع(قوله يف داللة كلمة )الدّ  مثل،  فيها حرتزإال ا

 ، فإنه يدلّ  ا من اللفظ املهمل كديز مقلوب  يددت الداللة ابلوضع احرتا ً " وقيّ :)للكلمة( 
 (4)ال وضعية". عقليةً  ، داللةً  لسامعه على حضور الناطق به وغري ذلك

 : بنمط من الغموض يتسم أسلوبه -5

                                                           

 .94م، ص 1981،  : عالء الدين أغا، النادي العريب ابلرايض ، ونع وكرح ديوان أيب النجم العجلي -1
 .5/ 1مرجع سابقكرح التسهيل ،  ، ابن مال  -2

 . 1/5سابق الرجع امل -3
.4/ 1رجع سابق امل - 4 
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تسهيل الاوائد وتكميل ) يل ما غمض يف كتابه  تسهيصنالتمال  قد حاول هبذا إن كان ابن و    
 مثل،  املنشود الستدراك املراداجلهد  من القارئ بذل تطلبي؛  انسبيًّ ا غامضً  أنه ظلّ  ، إالّ ( املقاود

 (1)ا لذاته"ا مقصودً ا مفيدً ن من الكلم إسنادً والكالم ما تضمّ " :  قوله داللة الكالم

ا ا مكتايً اجلملة املايدة معىن اتمً  " :هي  ما يعنيه ابن مال  يدرك أنّ قد يقرأ وال والقارئ    
الكالم عند الغالييِن مصطلح اللتني السابقتني أدرك أن داللة ظر إىل الدّ وابلاعل إذا نُ  (2)بناسه"

 .ةلاتخمه بارات املستخدمة للتعبري عنإال أن الع، ومع اتاا  القصد مال  ابن أوضح من ذي عند 

 :  ميوله يف أغلب األحيان إىل اإلطالة -6

مثل ،  زت ابإلطالةأدرك أن أغلبها يميّ يف هذا البحث ة صطلحات املستقرئملب دالالت امن ترقّ    
 أو  ، وليس حكايةً  تضى العامل من شبه اإلعرابوما جيء به ال لبيان مق": قوله يف داللة البناء

 (3)ء" فهو بنا ا من سكونني، أو ختلص   أو نقاًل ،  اإتباعً 

                                                           

1/5:  ، مرجع سابق كرح التسهيلابن مال  ،  - 1 
.14 /1م( 2004ه/1425)بريوت : الطبعة العصرية ،  1ط ، جامع الدروس العربية،   الغالييِن - 2 

 .53/ 1مرجع سابق ،  شرح التسهيلابن مال  ،  -3



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
لتسهيلدراسة حتليلة نقدية ألبر  املصطلحات الّنحوية يف شرح ا  

 وحتته أربعة مباحث: 
الثاين بحثامل  

اودالالهت املعرابت واملبنيات  
 اإلعراباملطلب األول : 
 البناءاملطلب الثاين : 
 املثىناملطلب الثالث : 
 اجلمعاملطلب الرابع : 

بحث األولامل  
ودالالهتما الكلمة والكالم  

 
 املطلب األول : الكلمة

 الكالم:  املطلب الثاين
  

الرابع بحثامل  
 املرفوعــــــــــــــــات ودالالهتا

 املبتدأ املطلب األول : 
األفعال الرافعة االسم املطلب الثاين : 

 الناوبة اخلرب
 يف كان وأخواهتااملطلب الثالث :  

 .حتديد الزمن واحلدث

الثالث بحثامل  
ودالالهتا املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف  

 املعرفة والنكرة.املطلب األول : 
 املضمراملطلب الثاين : 
 ماسم العلاملطلب الثالث: 
 املووول سمااملطلب الرابع : 
 اإلكارة  اسماملطلب اخلامس: 
 .ابألداة املعرف:  املطلب السادس
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 الفصل الثالث

 يف شرح التسهيلاملصطلحات الّنحوية بر  دراسة حتليلة نقدية أل

ص  خصّ  فاملبحث األول،  مة على جمموعة من املطالبالاصل على أربعة مباحث مقسَّ هذا  احتوى
يف ، و  الكلمة املطلب األول تناول الباحث فاي : اكتمل على مطلبنيو  ، ة والكالم ودالالهتمالكلمل

 . الكالم تناولاملطلب الثاين 

عوجلت يف املطلب :  أربعة مطالب ن منتكوّ  ،ودالالهتا  مبحث املعرابت واملبنياتالثاين واملبحث    
طلب الرابع يف امل،  ا، وأخريً  املثىّن  ملطلب الثالث، ويف ا البناء ويف املطلب الثاين،  اإلعراباألول 
 اجلمع.  عوجلت

فاي املطلب األول  : ب من ستة مطالبركّ تو ، ودالالهتا ص للمعارف خصّ املبحث الثالث و    
ويف املطلب الثالث عن  ، املضمرث عن حتدّ ، ويف املطلب الثاين  املعرفة والنكرةث الباحث عن حتدّ 

، ويف  اسم اإلكارةث عن اخلامس حتدّ املبحث ، ويف  اسم املووولويف الرابع عن ،  لماسم الع
 ف ابألداة.املعرّ  ث عنحتدّ  السادس واألخرياملبحث 

يف املطلب  ثالثة مطالب : هذا املبحث من تكّون ، ودالالهتا : مبحث املرفوعات  املبحث الرابع   
 افعة االسم والناوبة األفعال الرّ الثاين عن  املطلب، ويف  املبتدأعن ث الباحث األول حتدّ 

 كان وأخواهتا يف حتديد الزمن واحلدث.عن  حتدث يف املطلب الثالث ا ، وأخريً  اخلرب
 
 
 
 
 



 

 28 

 املبحث األول
 ودالالهتما مة والكالمالكل

 : مطلبانوحتته 

 املطلب األول

 مةـــــــــالكل

ا ، أو منوي معه  ا أو تقديرً : لفظ مستقل دال ابلوضع حتقيقً  الكلمة"  : يقول ابن مالك
 (1)"كذلك

 :  النص ليلحت -

 : (2)الكلمةأن التحديد هذا ستااد من ي   

 ؛ لكون اللاظة()ذكر أوىل من عنده ر )اللاظ( ، فذكْ  ما هو للخط وحنوه كلأخرج به  :  )لفظ( -1
، وهي كذل  تدل  ، واللاظة ال تقع إال على حرف ا كان أو أكثراللاظ يقع على كل ملاوظ حرفً 

 على الوحدة.

 (زيديال يف االسم كياء النسب يف ) ، على وضع لاظ داالًّ أال يكون الدليل على :  )مستقل( -2
 وأل  اسم الااعل يف ، ( يف )أعلموال يف الاعل كهمزة التعدية ، مسلمة( ) والتاء التأنيث يف

، أو  هنا تدل على وضع يف سيا  الكلمة إما للنسبأل؛ هذه احلروف غري مستقلة كل ف، ( )ضارب
 ، أو السم الااعل. ، أو للتعدية للتأنيث

                                                           

 .1/3مرجع سابق ، شرح التسهيل  ، ابن مال  -1
.5 -1/3 مرجع سابق ، ، شرح التسهيلينظر : ابن مال  ،  - 2 
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منه اللاظ املهمل  حرتز، في اا ال عقليًّ  وضعيًّ كون الكلمة دلياًل دليل على أن ت:  ال ابلوضع()د -3
 داللة عقليةً امع على حضور الناطق به السّ   إال أنه يدلّ وإن كان مهماًل فهذا ( ك)ديز( مقلوب )زيد

 .ال وضعيةً 

 وامرؤ القيس : )امرؤ القيس( قول  اوتقديرً ، ( : )رجل ا مثل قول قيقً حت:  ا(ا أو تقديرً )حتقيقً -4
( فإطال  )قيسكلمتان مركبتان من )امرئ( وللاظ  ن حيث ا، وم من حيث املدلول كلمة واحدة

 يهما مبثابة املركب احلقيقي.عل، وإطالقه  على أحد جزئيه مبثابة اجملاز اللاظ

، وذكر املصن  أن منوي  ، ألن اللاظ إما ملاوظ أو أي مقابل امللاوظ:  نوي معه كذلك()م -5
 ، أو غري لاظ منوي مع اللاظ. ذكرد مبا : الكلمة لاظ مقيّ  املنوي قامت مقام موووفها والتقدير

 : واالصطالحية الداللة املعجمية 

"على احلرف الواحد من حروف اهلجاء وتقع :  ة استعماالتعلى عدّ  لتدلّ ستعمل لغة الكلمة تُ    
 (1)لها وخطبة أبسرها"ما، أو تقع على قصيدة بك اة من مجاعة حرف ذات معىًن على لاظة مؤلّ 

 (2)"عابلوضالة على معىن مارداظة الدّ هي اللّ  الكلمة" :  ه538ت  الزخمشري يقول،  واوطالحا   

 : وجه االتفاق واالختالف -

 مصطلحداللة  ياية تناول ابن مال ا بني كا أن هناك فرقً أدرك جليًّ  ابقتنيني السّ تاللالدّ ل مّ من أت   
 )لاظ بقوله للتعبري عنها (اللاظ)جنس استخدم  ابن مال ف ،هلا  تناول الزخمشري كيايةو  الكلمة

                                                           

.3922،  ، )مادة كلم ( مرجع سابق لسان العرب،  ابن منظور - 1 
.70ينظر أيضا يف كرح ابن يعيش ، صو ،  4ص ، املفصل يف علم العربية للزخمشري،  الزخمشري- 2 
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جنس حيان  أبوو (2)استخدم جنس )الكلم(  سيبويه و ، (1)(اللاظة) الزخمشريخبالف  ، مستقل(
 .(3)(قولال)

جمموعة من النحاة  هبعاتّ فقد ،  جنس اللاظ للتعبري عنهااستخدم  ابن مال  ليس وحده منلكن    
، ويف احلديث الغالييِن  ه286معطي ت وابن ،  (4)ه يف كتابه كرح الكافية646مثل الرضي ت 

بذكر  اعليهاوا لكن املضرب لالنتباه أن أغلب املتقدمني عليه اكت (5)يف كتابه جامع الدروس العربية
 .وغريمها (7)جاجي ، والزّ (6)دا لسيبويه مثل املربّ دً يقلت األقسام بدل التعري 

ألنه ليس جيد  كلمة )لاظ( بدال من )القول(  أن اختيار اهلذا احلّد زعمً أبو حيان ض رّ عتد قلو    
ذكر  أبن املصن  فأجابه، (8)والقول ليس كذل  ، املهمل واملستعمل عليه صّد ي، و  بعيد هجنس
 اعتقاد جمازً به االقد يطلق ويراد به الرأي وقد يطلق ويراد  ألن )القول( أوىل ؛ )القول( ( بدل)اللاظ

 (9)ا من اإلهبام.إىل اجلنس البعيد إال خوفً  ، ومل أعدل  حقيقةحىت وار هذا االستعمال غلب عليه ف

                                                           

.4ص مرجع سابق ، ، املفصل يف علم العربيةينظر : الزخمشري ،  - 1 
12/ 1م( 1988ه / 1408)القاهرة: مكتبة اخلاجني  3عبد السالم حممد هارون، ط ، حتقيقالكتابسيبويه، ينظر :  - 2 
: دار القلم  )دمشق 1، حتقيق: حسن اهلنداوي، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي،ينظر :  -3

 1/6م( 1998ه/1419
  1، ط حسن بن حممد بن إبراهيم احلاظي : حتقيق ،ابن احلاجب  شرح الرضي لكافيةينظر : االسرتابدي ،  -4
 .1/3م( 1993ه/1414السعودية : جامعة اإلمام إدارة الثقافة )
1/10مرجع سابق، ص ، )الكلمة وأقسامها( جامع الدروس العربية ،  الغالييِن ينظر :  - 5 
.141/ 1ص)هذا تاسري وجوه العربية ، وإعراب األمساء واألفعال( مرجع سابق ، ،  املقتضب ينظر : - 6 
)بريوت : دار الكتب العلمية  1حتقيق : فوَّااز الشعار ، ط ،لزجاجياشرح اجلمل ينظر : ابن عصاور ،  -7

 1/15 م(1998ه/1419
 .19/ 1 مرجع سابق ،التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي، ينظر :  -8
، حتقيق : علي حممد فاخر ، جابر القواعد بشرح تسهيل الفوائد متهيد شرح التسهيل املسمى ينظر : انظر اجليش ،  -9

) القاهرة: دار  1حممد الرباجة ، إبراهيم مجعة العجمي ، جابر السيد مبارك ، علي السنوسي حممد ، حممد راغب النزال ، ط
 .1/131 م(2007ه/ 1428السالم 
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 من أيضا أوىل  (اللاظ) ريى ابن مال  أن استخدامف (اللاظة)جنس حيث أما من و    
ال تقع إال على  (اللاظة)، و ا كان أو أكثرملاوظ حرفً  يقع على كلّ  (اللاظ)ألن ؛  استخدامها
من ابب إطال  املصدر اظ على الكلمة وأن إطال  اللّ ،  وهي كذل  تدل على الوحدة،  حرف

تاء املربوطة كما ورد عند سيبويه الاللاظ بدون استعمال املعهود عند النحاة هو  أن، و  على املاعول به
 (1)(.هذا ابب اللاظ للمعاين)يف ابب 

 : التعقيب على املسألة -

بعض الباحثني إال قبل من  (2)"ادً معقَّ  وو وإن "تناول ابن مال  لداللة الكلمة أن  : واحلاول   
ملا  السيوطي مثلالنحاة و من اللغويني يف متناول بعض املتأخرين  أنه ميكن القول أبنه ظلّ 

 استخدمهما ابن  نرمزيتأّمل يف كالمه يدرك أنه استخدم فامل (3)"مستقل أو منوي معه"قال:
 . االستقالل واملنوي من اللاظ مال  ، ومها 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/4رجعسابق، )ابب كرح الكلمة والكالم وما يتعلق به( م شرح التسهيلينظر : ابن مال  ،  -1

.1/57،  ، املوسوعة الشاملة مصطلحات حنوية،  علي حسن مطر - 2 
: دار الكتب العلمية  ريوتب)  1حتقيق : أمحد مشس الدين ، ط ،يف شرح مجع اجلوامع  مهع اهلوامع،  السيوطي -3

 .1/19م( 1998ه/1418
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 املطلب الثاين

 المــــــــــــــــــــــــالك

 (1)ا لذاته ". ا مقصودً ا مفيدً : ما تضمن من الكلم إسنادً  والكالم: " فيقول املصنّ 

 :  حتليل النص -

 :(2)أن الكالم التحديد االوطالحي هذا ستااد من ي   

  امزً ال ر و  اخطًّ   يكوننه التوضيح له ؛ أل، و  جلنس الكالم إعالم:  ا تضمن ابلكلم()م -1
تقارابن ، لكن اللاظ أمشل من القول والكلم ل ا، أو كلمً  ، أو قواًل  اوإمنا يكون إما لاظً ،  وحنومها

 خبالف اللاظ فهو يطلق على املستعمل وعلى فقط ألهنما ال يطلقان إال على املستعمل و 
حىت  ت فيهكاعاليت  اجملازقه خاوية الحلالكالم ابلكلم أوىل من القول  تقدير حدّ ، وابلتايل ف املهمل
 ، لكن عي أقل ما يتناوله هو ثالث كلماتن الكلم اسم جنس مجكذل  فإ، و كأهنا حقيقة   توار 
، والقول يطلق على اجلمل واملاردات ، والشائع فيه إطالقه  ال يطلق إال على اجلمل املايدة الكالم

 على املاردات.

( ويقرر االثنان ن ابلكلمالذي سببه ذكر )ما( يف )ما تضم خيرج الواحد: ا( ا مفيدً نادً )إس -2
 .، مثل : األرض حتت السماء ، وما ليس إبسناد مايد افصاعدً 

وخرج الطيور ، ال من قبيل ووت  سناد من قبيل ووت إنسانأن يكون اإل: قصود لذاته( )م -3
 هو جزء كالم.ألنه ليس بكالم بل ؛ أيضا املقصود لغريه كإسناد مجلة املضاف إليه 

 

                                                           

 .1/5،  رجع سابق)ابب الكلمة والكالم وما يتعلقبه( م شرح التسهيل ،ابن مال  ،  -1
 .9 -1/5ينظر : املرجع سابق ،  -2
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 : الداللة املعجمية واالصطالحية

على اسم "، أو (1)"كوت عليهحيسن السّ الذي اظ املايد على اللّ  يستعمل ليدلّ ":  الكالم لغة   
 (2)."جنس الواقع على القليل والكثري

 ب من كلمتني ُأسندت إحدامها إىلهو املركّ والكالم "الزخمشري ،  يقول:  واوطالحا    
 (3)".األخرى

 : وجه االتفاق واالختالف -

ا مصطلح الكالم دالليًّ  ياية تناول ابن مال ار  بني كال الالت السابقة أدرك أنل الدّ من أتمّ     
املرّكب من  "كما استخدمه الزخمشريبدل املركب  جنس "ما"  ، هو استعمال غريه ياية تناولوك

ى ، ويسمّ  "أن الكالم عند النحويني عبارة عن كل لاظ مستقل بناسه مايد ملعناه وزاد" كلمتني
، وتبدوا (5)"دالٌّ على نسبٍة إسناديةٍ  قولٌ حيان  " كذل  بدل اللاظ عند أيب  (القول)و،  (4)اجلملة"

؛ مما  يف مضموهنا متقاربة ؛ ألهنا سائرة لبيان أن الكالم مجلة أي مركب وليس مباردهذه الدالالت 
زء كالم وليس بكالم حيسن جب، ووواها دفع ابن مال  كما تقدم إىل االحرتاز جبزء الرتكيب اإلضايف 

 .السكوت عليه

 

 
                                                           

.196،  ، )الكالم( مرجع سابق معجم املصطلحات النحوية والصرفية،  اللبدي - 1 
.3922مرجع سابق ، ، )كلم(  لسان العرب،  ابن منظور - 2 
، )بريوت : دار الكتب العلمية  1، ط إمييل بديع يعقوبحتقيق : ،  شرح املفصلموفق الدين ، ابن يعيش،  -3

 .1/72م( 2001ه/1422
1/72)ابب يف معىن الكلمة والكالم(،  املرجع السابق - 4 

  5- اللمحة البدرية شرح ابن هشام ، حتقيق : هادي هنر ، دار اليازوري 265/1.
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 : التعقيب على املسألة -

 ، يف كرحه للتسهيل ا لذاتها مقصودً ا مايدً ما تضمن الكلم إسنادً الكالم أبنه املصن  عّرف    
أن الكالم يف ه يشرتط ه أنّ واضح من كالمف (1)كاستقم"  لاظ مايدٌ  " كالمنابقوله  هتوأيده يف ألاي 

، أبن ال  أن يزّود السامع بعلم جديدأي  ، على معىًن حيسن السكوت عليه الًّ اد ، مايداً يكون كالًما 
 (2)مشوينكّل من األه الاكرة  ، وقد وافقه على هذ ةأو االنتااء ابلضرور ، مضمونه معلوم الثبوت ن يكو 
 .(3)ه  905ت زهري واأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .10م( ص2002ه /1423: دار ابن حزم  )بريوت ،1، ط النحو والصرف منت ألفية ابن مالك يف،  ابن مال  -1

، املكتبة الوقاية حتقيق : طه عبد الرؤوف سعد شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ، حاشية الصبان الصبان ،  ينظر : -2
1/55. 
3-2: الطبعة الكربى بوال (  )القاهرة، شرح األ هرية ينظر : الوقاد األزهري ،  - 3 
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 املبحث الثاين

 ودالالهتا  واملبنيات املعرابت

 (1)حالة واحدة " ا ال يلزم آخرهال اليتفعأو األ األمساء هي" : املعرابت

 :مطالب  وحتته أربعة

 املطلب األول

 رابـــــــــــاإلع

 ، أو أو حرف،  ف: " اإلعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركةيقول املصنّ 
 (2)سكون، أو حذف" 

 :  حتليل النص -

، أو  حركةً  لبيان مقتضى العامل سواءما جيء به  كلهو   اإلعراب يستااد من النص السابق أن   
، الذي هو  يف معىن اإلعراب ههتوجّ دليل على )البيان(  فقوله : ، ا، أو حذفً  ، أو سكوانً  احرفً 
 وإبطال كذل ،  ما ذهب إليه احملققون من النحاةمن ابن مال  على تقرير هذا التوجه و ،  ةناباإل

 .(3)ّل أواخر الكلمةات والتعاقت اليت حتالتغيري  لرأي من يرى أن اإلعراب يعِن

 

 

                                                           

150 مرجع سابق، ، معجم املصطلحات النحوية والصرفية،  اللبدي - 1 
 .33/ 1،  ، مرجع سابق ابب إعراب الصحيح اآلخر،  شرح التسهيل،  ابن مال  -2
.37-1/33،  ينظر : ابن مال  ، كرح التسهيل - 3 
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 : االصطالحيةو الداللة املعجمية  -

وكذل  (1)نه"ا يف ناسه إذا بيّ ، يقال أعرب فالن عمّ  اإلعراب يف اللغة التبيني" : ملصن يقول ا   
، يقال:  ة، وهو اإلابن معنامها واحدالتعريب و  "اإلعراب : لسان العرب يفابن منظور اوطلح عليه 

 (2)أي أابن وأفصح" ، أعرب عنه لسانه وعرَّب

ما يرادف :  أوهلا ، إلعراب( يف ثالثة معان اوطالحيةاستعمل النحاة كلمة )ا:  واوطالحا   
من وسيتناول يف هذا الركن ،  (3)يقابل البناءل استعماله : ، وأخريا حنوايحتليل الكالم :  و، واثنيهاالنح

 . للبناءمقاباًل  استعماله ذل  االستعمال األخريالبحث 

 : ضمٌّ  أن يتعاقب آخر الكلمة حركات ثالث" اإلعراب اإلعراب:  يف حدّ  ه 285ت  داملربّ يقول    
من التعاقب . ف(4) "حركتان وسكون ابختالف العوامل، أو  ، أو حركتان منهما فقط وكسرٌ ،  وفتحُ ، 

 التغيري. كالمه معناه
 : وجه االختالف واالتفاق -

داللة اإلعراب ما بني النحاة يف معاجلة ه توجّ اختالف يف يقع ف ختالاالع الداللتني أدرك تتبّ من    
أو  من حركةعلى بيان مقتضى العامل  فابن مال  يرى أن اإلعراب يدلّ ،  لتغيريؤيّد لمإلابنة و مؤيد ل
 ققوناهم احملء مسّ يا  خنبة من النحاة األجالّ هذا السّ  قد سبقه إىل، و  حذفأو  ،  ، أو سكون حرف
 ( 6).ه يف اخلصائص492وابن جِن ت  ،(5)يف اإليضاح يف علل النحو ه 337ت  جاجيّ الزّ ، منهم 

                                                           

 .33/ 1سابق، رجع كرح التسهيل ، م -1
 .2865العرب، )مادة عرب( مرجع سابق،  لسان -2
، علي حسن مطر) مصطلح اإلعراب(.مصطلحات حنويةاملوسوعة الشاملة،  - 3 

 4- املرب د ، املقتضب، مرجع سابق ، 1 / 141.
 5 - ينظر : الزجاجي ، اإليضاح يف علل النحو ، )ابب الار  بني النحو واللغة واإلعراب والغريب( ، ص 91 - 92

.1/35 ، مرجع سابق، )ابب القول على اإلعراب(  ، اخلصائص ينظر :  - 6 
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جمموعة من النحاة ذل  يف أتبعه ، و  دالتغيري منهم املربّ  يعىن بهاإلعراب  ىل أنّ جمموعة أخرى إوذهب 
 (2)ه 761وابن هشام ت  (1)ه 745أيب حيان األندلسي ت  مثل

 :التعقيب على املسألة  -

ألن اجملعول آخر الكلمة  ب يدل على البيان ال على التغيري ؛أن اإلعرا ص من هذه املسألة لوخي   
 قامهما قد يتغري بتغري ابلرتكيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مُ ا للمعىن احلادث فيها نً مبي ّ 

 سبحاَن هللا. : مثل،  ، وقد يلزم للزوم مدلوله : أخذ عمرو كتاب زيدٍ  ، مثل مدلوله

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاين

 اءـــــــــــــــــــالبن

                                                           

.1/271 ، مرجع سابق، )اإلعراب(  ، شرح اللمحة البدرية البن هشام ينظر : - 1 
.239/ 1،  املرجع السابق - 2 
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 أو  حكايةً ، وليس  تضى العامل من شبه اإلعرابما جيء به ال لبيان مق:" فول املصنّ يق
 (1)"ءا من سكونني فهو بناصً ، أو ختلّ  أو نقالً ،  اتباعً ا

 : حتليل النص -

، أو  لبيان مقتضى العامل من حركةخمالاا  : هو ما أيت به دليل علىأن البناء  من هذا النص يستنبط
ة حرك، و  تباعاالحركة ، و  احلكايةحركة  ، أو حذف من كبه اإلعراب وخال  كون، أو س حرف
 وحركة ، ما خال  حركة اإلعراب " : وأبسلوب آخر،  ص من ساكنيني، وحركة ختلّ  النقل

 (2)"فهو بناء كوننيص من السّ وحركة التخلّ ، تباع الوحركة ا، احلكاية 

 : واالصطالحيةالداللة املعجمية  -

ذل  أو احلركة ال لشيء أحدث كون ا من السّ  واحدً هو لزوم آخر الكلمة ضرابً " : البناء يف اللغة   
من  ي بناءً ، مسّ  غري اإلعرابفلم يتغري ت ا واحدً ألنه ملا لزم ضرابً  ؛ وه بناءً ، وكأهنم إمنا مسّ  من العوامل
 (3)ا ال يزول من مكان إىل غريه".ا موضعً البناء الزمً  حيث كون

 (4)" اآلخر ابختالف العواملالبناء أن ال خيتل  : " بقوله ه 377ت  فه الاارسيّ عرّ :  اواوطالحً 

 ا من السكون أو احلركة واحدً ضرابً  لزوم آخر الكلمة: البناء "ه 392ل ابن جِن ت وقا
 (5)"أحدث ذل  فيه من العوامل يءال لش

                                                           

 .53/ 1مرجع سابق ، )ابب إعراب الصحيح اآلخر( ،  شرح التسهيلابن مال  ،  -1
)مكة املكرمة: 1، ط ، حتقيق عبد هللا الربكايت التسهيل إيضاحشفاء العليل يف ينظر : السليسلي ، حممد بن عيسى ،  -2

 .1/126م(1986/ ه1406املكتبة الايصلية 

 .366)مادة بىن( مرجع سابق، ،  لسان العربابن منظور ،  -3

 4 - أبو علي الاارسي ، اإليضاح العضدي ، حتقيق حسن الشاذيل فرهود ، ط1 ) 1389ه/ 1969م( 1 /15
 5- اخلصائص ، )ابب القول على البناء( مرجع سابق 1 / 3.
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 : وجه االتفاق واالختالف -

على تناوهلم   متوقّ  يف أغلبه، ابن مال  وغريه  اما قاهل، يعِن الاار  بني الدالالت السابقة    
يف  ما وردتكل وابلتايل  ، من جانب آخر  اا لاظيًّ أو أمرً من جانب  ا معنوايًّ أمرً  هاابعتبار  للمسألة
ابن  ، داللة الالتالدّي  ومن تل (1).ا معنوايًّ هً ها اختذت توجّ كلّ ابن مال  ،   كالمعدا  ما ا ودده

 .اوغريمه (3)ه669وكذل  ابن عصاور ت، (2)ه577األنباري ت 

 : التعقيب على املسألة -

  معنويا أحدمه:  أساسيني على أمرينأساًسا  ارتكز البناءتناول النحاة لداللة : أن  واحلاول   
 .ياظاللّ ه ابلتوجّ بن مال  ا ، فتميز لاظي:  اثنيهماو 

 

 

 

 

 املطلب الثالث

 ىنـــــــــــــــاملث

                                                           

.276، ص  ، )املوسوعة الشاملة( مصطلحات حنويةحسن مطر ،  - 1 
ه/ 1377) اجملمع العلمي العريب بدمشق  1ط،  حممد هبجة البيطاري: ، حتقيق  أسرار العربية،  ابن األنباريينظر :  -2

 . 19صم( 1957
م( 2006ه/1427: درا اآلفا  العربية ) القاهرة 1: والح سعد حممد املليطي ، ط حتقيق ، املقرب،  ابن عصاورينظر :  -3
 . 402ص
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املعىن على ، ويف  افظ غالبً ني يف اللّ فق، متّ  ل االسم القابل دليل اثننيالتثنية جع  " : فيقول املصنّ 
 . (1)" رأي

 : حتليل النص -

 : هو (2)من هذه الداللة أن املثىن يستنبط كذل    

)جعل الواحد( ألن بلاظ  أعمق من استئنافهااظ اللة هبذا اللّ الدّ  استئناف:  )جعل االسم( -1
 وقد يكون غري ، كأقالم   ايكون مجعً وقد ، حنو قلٌم ا ردً  قد يكون ماسم الذي يكون مثىّن اال

 .الداللة مقنع كافًعا  ايكون مانعً  البدون حتديد االسم  جعل الواحدا فالقول إذً ذل  ، 

وع على واجملم،  مثل املثىّن ، تنبيه على أن من األمساء ما ال تقبل التثنية :  )القابل دليل اثنني( -2
 .عدد غري مائة وأل  ، وأمساء ال هلا، واآلحاد الذي ال نظري  قلمن أجل الثّ  هحدّ 

اظ فما خرج عن ذل  فهو  متاقني يف اللّ أن يكون بعد تكوينه مثىّن :  (متفقني يف اللفظ غالبا) -3
 (3): القمران ويعِن به الشمس والقمر. قائلالمثل قول ،  عليهكاذ ال يقاس 

 ابلهيق، املقيس عليه و  الغالب اظني وإن كانداللة على أن اتاا  اللّ :  )ويف املعىن على رأي( -4
  وظاهر كعني انظرة وعني انبغة.دون اللاظ   من حيث املعىن اقنيمتّ  ماهو كوهن، و أقل منه  آخر رأي

، ألن أول التثنية واجلمع هو العط  ، وهو يف القبيلني جائز  كالم املصن  يف الشرح أنه ال مينعه
 ابتاا  ، والعدول عنه اختصار .

 : املعجمية واالصطالحيةالداللة 

                                                           

59/ 1،  )ابب إعراب املثىن واجملوع على حده(،  شرح التسهيلابن مال  ،  - 1 
 .241/ 1 ، مرجع سابق، )ابب إعراب املثىن واجملموع على حده(  ، التذييل والتكميلينظر : أبو حيان ،  -2
.62 -59:  املرجع السابق ينظر : - 3 
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 (1).أي اثنني اثنني، ىن ثْ ىن مَ ثْ ، وجاء القوم مَ  اتهأو ضعّ ،  جعلته اثننيالشيء  يت: ثنى يف اللغة   

كقول  الزيدان   ، كيء إىل كيء مثله أبنه ضمّ :"ه 469ابن اببشاذ ت عرفه  : واوطالحا   
 (2)والزيدون"

 : وجه االتفاق واالختالف -

ابن  نس الذي اختارهاجلكل ؛ ألن يغتني السابقتني أدرك بناسه أهنما ختتلاان يف الشّ الصّ  لأتمّ من    
 ابن اببشاذ جنس الضّم الذي استخدمه اللة على التثنية مل ينل كهرة عند النحاة مما انلهمال  للدّ 

 .، وابن عصاور ء منهم ابن يعيشتبعه علماء أجالّ ، فقد اللتعبري عن داللة املثىن 

 : التعقيب على املسألة -

املثىن أوىل من ( يف حّد )جعل االسم : ، فقوله على جعل االسم القابل دليل اثنني ن التثنية تدلّ إ   
اعلم أن  إذا أثنيت و :" ا عن حتديد سيبويه ملا يقول: )جعل الواحد( وهو حتديد خيتل  لاظً  قوله

ودالالت غريه من (3)"واملد...وتكون زايدة الثانية نوان، األوىل منهما حرف لني  الواحد حلقته زايداتن
يت االسم املرفوع فإذا ثنّ ،  اعلم أن التثنية لألمساء دون األفعال" : ، مثل ابن جِن النحاة واللغويني

وغريمها (4)"مكان األل  ايًء ماتوحة ماقبلها ...فإذا جررت أو نصبت جعلتا ونوانً زدت يف آخره ألاً 

 (1)، وابن عصاور يف كتابه كرح اجلمل.(5)ه يف كتابه أسرار العربية577األنباري ت: ابن  أمثال

                                                           

 . 513، )مادة ثىن( مرجع سابق لسان العرب ابن منظور ،  -1

هو ، و 190/ 1م( 1977) كويت : املكتبة العصرية  1، ط حتقيق خالد عبد الكرمي ، شرح املقدمة احملسبة،  ابن اببشاذ -2
 .أبو احلسن طاهر بن أمحد بن اببشاذ بن داوود بن سليمان بن إبراهيم النحوي اجلوهري املصري

 .17/ 1)ابب جماري الكلمة يف اللغة العربية( ،  الكتاب لسيبيويه -3
حتقيق : مسيح أبو مغلي ، د.ع.ط )عمان : دار جمالوي للنشر والتوزيع( ،  ،يف العربية  اللمعابن جِن ، أبو الاتح ،  -4

 .24ص، م( 1988
 .47ص ، )ابب اإلعراب والبناء( ،  أسرار العربيةينظر : ابن األنباري ،  -5
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 رابعاملطلب ال

 عــــــــاجلم

 (2)".–كما سبق   –ف: " واجلمع جعل االسم القابل دليل ما فوق اثنني يقول املصنّ 

                                                                                                                                                                                     

ه/ 1419)بريوت: دار الكتب العلمية( ،  1، حتقيق : فواز الشعار ، طشرح اجلمل ينظر : ابن عصاور ، أبو احلسن ،  -1
 .68/ 1جم( 1998
69/ 1مرجع سابق ، ، )ابب إعراب املثىن واجملموع على حده(  شرح التسهيلابن مال  ،  - 2 



 

 43 

 : حتليل النص -

 : (1)يستااد من هذه الداللة أن اجلمع هو   

الناطق حالة لالسم مل جتديد أبنه  وكرحها، من مميزات املصّن  ( كلمة )اجلعل:   االسم()جعل  -1
ألهنا من حيث ؛ قوم و ، كعب :  ، مثل ، وحنوها ، فبذل  خترج أمساء اجلموع يوضع عليها ابتداءً 

 . ابجلمع ةاملعىن خاو

اجلمع كما سبق ذكره يف دليل على أن من األمساء ما ال تقبل :  )القابل دليل ما فوق اثنني( -2
 . ، ودليل على أن أقل اجلمع ثالثة داللة املثىن

 : الداللة املعجمية واالصطالحية -

يف معجم و  (2).وامجع عه وأمجعه فاجتمعا ومجّ من مجع الشيء عن تارقة جيمعه مجعً  : اجلمع يف اللغة   
فهو جامع  بعَضه إىل بعض ضمَّ ، يعِن  مجع املتار  مجعاً  الوسيط وردت كلمة )اجلمع( فدلت على

 (3).، ومجيع ، واملاعول جمموع ، ومجاع ، وجممع ومجوع أيضا

بشرط اتقا  األلااظ واملعاين أو كون  ضّم اسم إىل أكثر منه": أبنهعرّفه ابن عصاور  : اوطالحاو    
 (4)."املوجب للتسمية فيهما واحد

 : وجه االتفاق واالختالف -

                                                           

. 71-69 /1 املرجع السابق - 1 
 .678مرجع سابق، )مادة مجع( ،  لسان العربابن منظور ،  -2
 .134ص ، مرجع سابق ، )مادة مجع( ،  املعجم الوسيط -3
 .1/81 ، )ابب التثنية واجلمع( ، مرجع سابق، عصاوربن الكرح اجلمل  -4
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ابستخدام )جعل    اختص بعباراته عند حتديد مصطلح اجلمعأن املصنّ  اللتنيفيتضح هبذه الدّي    
، وبعضها قد القابل( ؛ ألن االسم على ككلها املختلاة قد تقبل دخول اجلمع وقد ال تقبلها  االسم

أمساء اجلموع ، خبالف ابن عصاور الذي استخدم جنس )الضّم( ها مثل تكون موضعة على ككل
بصيغته )ضّم اسم( ما ألن ابن عصاور عِن ؛  فتالنوع من االخ مع بقاء ارابلكن املضمون ظل متق

الناطق حالة لالسم مل يوضع جتديد وابن مال  عِن جبنسه ال يقبل ويغة اجلمع مثل الاعل واحلرف ، 
 .كما سبق ذكره  عليها ابتداء

أن اجلمع  على ، يدلّ (1): )اجملموع على حّده( فكلمة حّده من سيبويه قولهابن مال  اقتبس ومثة    
ة ونون  ، وأنه يلحقه حرف علّ  ومعناه أنه يسلم فيه الواحد كما يسلم يف التثنية،  حيّد على حّد املثىن
 ( 2)، وأنه يتغري ذل  احلرف يف حالة النصب واجلّر كما حيدث ذل  يف املثىن. كما يلحق يف التثنية

 : التعقيب على املسألة  -

ما ورد عند ابن  وهذا الشكل هو،  ا فو  اثننيعلى م أن اجلمع يدلّ :  املسألةص من هذه لوخي   
 .(3)ه577األنباري ت

 

 املبحث الثالث

 ودالالهتا فار ـــــــــــــــعــــــــــــمـــــال

 ، وما عّرف  ، واألعالم ، وهي املضمرات على كيء بعينه ضع ليدلّ " ما وُ  : واملعارف
 (1)واملضاف إىل أحدمها" ، م ابلاّل 

                                                           

 .1/18 ، مرجع سابق ، الكتاب لسيبويه -1
 .220/ 1 مرجع سابق ،، أليب حيان ، )ابب إعراب املثىن واجملموع على حده(  التذييل والتكميل -2

 .48 مرجع سابق: ابب التثنية واجلمع( ،  ، )الباب اخلامس أسرا العربيةينظر : ابن األنباري ،  -3
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 : ستة مطالب ويتكون من

 

 املطلب األول 

 املعرفة والنكرة

ومنادى ،  ار به، ومش ، وعلم : مضمر ، فاملعرفة االسم معرفة ونكرة ":  فيقول املصنّ 
 (2)".والنكرة ما سوى املعرفة ، ، وذو أداة ، ومضاف وموصول

 : حتليل النص -

إىل  أي ام  إىل مدلوهلدون أن يتطرّ  املصن  ذكر أنواع املعرفة والنكرةاللة أن من هذه الدّ يالحظ    
ستدراك بدا وعب االض حلّدمها ن التعرّ أل؛  النحاةكثري من هذه املسألة عند   تبه يميز ؛ ألهنا  مهاحدّ 

 ونكرةً  معىًن  ، وما تكون معرفةً  معىًن  ونكرةً  امعرفة لاظً  ن من األمساء ما تكونألو ،  أنواعهمابدون 
 لكنهما ما استعمال إال  ، فمدلوهلما معنّي وأول من أمس  ا أول: كان ذل  عامً  ، حنو الاظً 

 (3)وبعضهم للنكرة. هما بعض العرب للمعرفة، خصّ  ، وكواحد أّمه وعبد بطنه نكرتني

أن يكون من املستحسن   يرى املصنّ  ،بني املعرفة والنكرة اليت تقع والتكامل  ّلم هذا التنويعفإذا سُ    
أقسام  عكسهامن  ونتكّ ب حتت املعرفة فما ترتّ ، من تعرياهما أوىل حتديد مدلوهلما أبقسامهما 

 النكرة.

 : ةة واالصطالحيّ لة املعجميّ الالدّ  -
                                                                                                                                                                                     

. 185مرجع سابق ، ، )املعرفة(  ، التعرياات الشري  اجلرجاين - 1 
 .1/115 مرجع سابق ،، )ابب املعرفة والنكرة(  ، كرح التسهيلابن مال  ،  -2
.119 -1/115،  املرجع السابق ينظر :  - 3 
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 (1)كرة.على ضدّي النّ حاة يف اوطالح النّ ، و  ملبها على حصيلة التعلّ يعىن ابملعرفة يف اللغة يف أغ   

 (2).املعرفة : ضدّ  اةوعند النحّ  ، يء: إنكار الشّ  كرةوابلنّ 

 : "ما وضع على كيء دون ما كان مثله  ه بقوله285د ت املربّ  همافعرّ  : وطالحاوا   
ا من واحدً  ، ال خيصّ  تهكيء من أمّ  الواقع على كلّ  االسم : " هو كرةوالنّ  (3)وعبد هللا"  زيدٌ : " حنو

 (4)"، وأرضٌ  ، وحائطٌ  ، وفرسٌ  : رجلٌ  ، حنو اجلنس دون سائره

 : وجه االتفاق واالختالف -

ى د تصدّ فاملربّ ،  بينهما عترب نقطة االلتقاء، ييًئا مهمًّا د وداللة ابن مال  كحظ من داللة املربّ اليُ    
 .مهاحدّ ذكر هلا ب

 

ى هلا ، وابن مال  تصدّ  ، وغريهم(7)والزخمشري (6)وابن جِن.(5).ه340ت  جاجيّ الزّ  أتبعه يف ذل و  
 . كرة عكس ذل حتت املعرفة تكون النّ ب أقسامها فما ترتّ بذكر 

 :  عقيب على املسألةالتّ  -

                                                           

 ، )املعروف( ، مرجع الوسيطمعجم ،  حممد النجار ، حامد عبد القادر ،أمحد الزايت،  إبراهيم مصطاى-1
 .696ص ، سابق 

 .952رجع السابق ، )مادة نكر( صامل -2

.3/186 مرجع سابق،  املقتضب - 3 
.4/276، املرجع السابق  - 4 
 م( ص1983ه/1404) بريوت: دار األمل  1، ط مداحلعلي توفيق  : ، حتقيق اجلمل يف النحو ، الزجاج ينظر :  -5

178. 
.74ص، ) املعرفة والنكرة(  ، اللمع يف العربية ، ابن جِن ينظر :  - 6 
.6، مرجع سابق املفصل يف علم العربية ، الزخمشري ينظر :  - 7 
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نادى، املو شار به املو لم عَ الو املضمر  على ، وتدلّ  كرةاملعرفة تقابلها النّ  ، أنّ ص من هذه املسألة لوخي   
حلّدمها مستحيل دون عرض التّ و على عكسها  كرة تدلّ ، وأما النّ  ، وذو أداة ضافامل، و  ووولاملو 

 ونكرةً  معىًن  ، وما تكون معرفةً  معىًن  ونكرةً  الاظً  ألن من األمساء ما تكون معرفةً ،  استدراك أنواعهما
ب عليه أبو حيان يف كتابه التذييل أنه ال يعدو أن قّ عيوطي و ، ووافقه السّ   رأي املصنّ  ، على الاظً 

 (1)حقيق.ا من التّ  خاليً ا ظاهرايًّ يكون كالمً 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاين

 مرــــــــــــاملض

ا بتكلُّمه أو خطابه أو وهو املوضوع لتعيني مسماه مشعرً : " رمحه هللا تعاىل(ف )يقول املصنّ 
 (2)غيبته".

 : حتليل النص -

                                                           

 . 108-2/107 (ابب املعرفة والنكرة) ، التذييل والتكميل أليب حيانينظر :  -1
 .1/120، مرجع سابق، ( ابب املضمر)،  شرح التسهيلابن مال  ،  -2
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 ال فر   ، وعندهم مساه املكىن، والكوفيون  بصريونال مساه مساه ابن مال  ابملضمر كما   
 ، وليس كل مكىّن يرون أن املضمرات نوع من املكنيات، فكل مضمر مكىّن  بينهما، لكن البصريني

( التعيني)، و ، وذي األداة ، واملضاف خمرج للمنادى (الوضع)أن ذكر يرى ابن مال  و ،  (1)ا.مضمرً 
بة خمرج لبقية أنواع املعرفة الغيو  م واخلطابأن املشعر ابلتكلّ ، و  ، خمرج جلميع النكرات املعرفة(يعِن )
، بدليل أن كل واحدة منها ال ختتص بواحدة من أحوال  ، واملووول ، واسم اإلكارة العلم:  مثل

، خبالف املضمرات فإن املشعر منها  ، بل هو واحل لكل واحدة منها على سبيل البدل الثالث
 (2)إبحدى األحوال الثالث ال يصلح لغريها.

 

 

 

 

 : الداللة املعجمية واالصطالحية -

يء الذي تضمره يف مري الشّ : الضّ  الليث ، مائر، واجلمع الضّ  وداخل اخلاطرالسّر ":  مري لغةالضّ    
 ، وأضمرت يف ناسي  ا فأسكنته: أضمرت ورف احلرف إذا كان متحركً  ، تقول قلب 
 (3).": املوضع ، واملضمر ، واجلمع الضمائر واالسم الضمري،  اكيئً 

                                                           

 .2/128، مرجع سابق ( ب املضمر)اب ، التذييل والتكميلينظر : أبو حيان ،  -1
.1/120، مرجع سابق، ( ابب املضمر)،  رح التسهيلشينظر :ابن مال   - 2 
.2607لسان العرب، )مادة ضمر(  - 3 
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ملا وضع امسان :  مريالضّ أو املضمر :"  بقولهيف أوضح املسال  فه ابن هشام عرّ  : اواوطالحً    
وهو األل  ،  ، أو ملخاطب اترة ولغائب أخرى ، أو لغائب كهو ، أو ملخاطب كأنت ملتكلم كأان
 (1)، وقمن" وقاموا، ، وقوموا  ، كقوما وقاما والواو والنون

 : فاق واالختالفوجه االتّ  -

ألهنما مشتمالن على عناور أساسية ؛ ما متقارابن يف املضمون عرياني أهنّ ل يف التّ يبدو للمتأمّ    
 ، والغائب واملخاطب،  ماللة على املتكلّ ، للدّ  : الوضع عري  منهاالتّ اليت قامت عليها ركان األد حتدّ 

يرى أن حيان  أاب لكن( ، تعيني مسماهكلمة )االستقالل بزايدة   ذوإن كان ابن مال  كمعتاده حبّ 
 وليس ، اه مبسمّ  بدليل أن كل معرفة يعنّي  ، جنس سائر املعارفعلى مل تشى يتعيني املسمّ 
 (2)د قبل الرتكيب.افر اإل  هي حالته يف ، وأمنا ذهب إليه املصنّ  ابلوضع

 ة التعنّي يدافر وذي األداة يف حالتهم اإل ، املضافو  ، ألن املنادى بو حيان قد يقبل ،فما قاله أ   
، لكن  ا هلم، وليس وضعً   عليهم، فصار الرتكيب دخياًل  تركيبها بعد إالّ ا تعييًنا واضحً اهم مسمّ 

: جعل املاهوم معاينا للسامع ، أو يف حكم املعاين ، فذكره هنا راد ابلتعيني املصن  أيرفض ؛ ألن 
 خمرج للنكرات ، فياهم إًذا أن قصده هو بعدما جعل معاينا ، أو يف حكمه. 

 :التعقيب على املسألة  -

اه  مسمّ نوع من أنواع املعرفة يعنّي ،  أو املكىّن ، مري أو الضّ ، ص من هذه املسألة أن املضمر لخي   
ه تناولما هكذا ،  خبالف أخواهتا يف املعرفة، ، أو غيبته  ، أو خطابه مهيشعر بتكلّ ، و  كرةخبالف النّ 
 (3)ابن هشاميف ذل  تبعه وأ،  ابن مال 

                                                           

 1/83حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد ، )بريوت: املكتبة العصرية(  ،أوضح املسالك إىل الفية ابن مالكابن هشام،  -1
 .2/129 مرجع سابق ) ابب املضمر( التكميل ، التذييل  -2

.1/83،  رجع سابقم، أوضح املسال  ، )هذا ابب املعرفة والنكرة( ،  ابن هشامينظر :  - 3 
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 املطلب الثالث

 مـــــــاسم العل

أو الشائع ى غري مقدر الشياع ا مبسم  أو تعليقً  ا غلبةً :" وهو املخصوص مطلقً  فيقول املصنّ 
 (1)اجلاري جمراه" 

 : حتليل النص -

                                                           

1/170 )ابب االسم العلم( ، مرجع سابق ، ، كرح التسهيلابن مال  ،  - 1 
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 :(1)يستااد من هذه الداللة االوطالحية أن اسم العلم    

ب أبو حيان على قّ ، وع كائع غري خمصوص، فإنه  اسم اجلنسبه  خيرج :  هو املخصوص() -1
  خيال  ، ومنهج املصنّ  ز احملدود من غريهمث مييّ  أن يؤتى به فصالً  القاعدة يف احلدأن أال   املصنّ 

 صه مبميزاته. ذل  ألنه اعتاد أن يذكر اجلنس مث خيصّ 

وال خيتصا ابعتبار ،  ابعتبار ، ألهنما قد خيتصا ، وذا : أان ، مثل أخرج به املضمر:  ا()مطلقً  -2
 .آخر

، أو لتخصيص أحد  ة، ومكّ  ، كزيد اأي ختصيص كيء ابسم قصدً :  ا()غلبة أو تعليقً  -3
 كتخصيص عبدهللا اببن عمر.،  ا املشرتكني أو املشرتكات بشائع اتااقً 

 .، خمصووان الشمس والقمر مثل:  ى غري مقدر الشياع()مبسمّ  -4

وكبوة جمرى ، ئب لذّ ؤالة جمرى ا، وذُ  دسامة جمرى األسَ يسري أُ هو أن :  جمراه()الشائع اجلاري  -5
 .، نكرات يف املعىن اظأعالم يف اللّ ، وهي وما يشبهها من عبارات  العقرب

 : الداللة املعجمية واالصطالحية -

 الاصل يكون بني األرضني، والعلم المة : والعَ  ، قال ابن سيدة : " املنار م لغةلَ العَ    
 (2)"ويل: اجلبل الطّ  لم، والعَ  يف الالوات هتتدي به الضالة ينصبّ  : كيءٌ  ملَ والعَ ، المة والعَ 

 (3)ا" ا مطلقً اه تعيينً  مسمّ يعنّي  اسمو ، وه ، وكخصيّ  : جنسي وهو نوعان": اوطالحاو    

 : وجه االتفاق واالختالف -
                                                           

.1/170،  املرجع السابق - 1 

.3084) مادة علم ( ، لسان العرب ،  ابن منظور - 2 
. 1/122مرجع سابق ، )هذا ابب النكرة واملعرفة( ، أوضح املسالك  ، ابن هشام - 3 
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يف املضمون مع الار  أن ابن مال   اان جدًّ تاللتني أهنما متقاربهاتني الدّ  يف بهنتامليستنبط الباحث    
كتاى بذكر خبالف ابن هشام فقد ا  ، اجلاري جمراه ، والشائع ق ابلشائع، واملعلّ  ة الغلبةزاد خاويّ 
 .(1)به بكثري بداللة األمشوينأك وداللته، املطلق 

 :التعقيب على املسألة  -

املطلق   علىوزاد ابن مال  ، على االسم املخصوص املطلق  م يدلّ لَ العَ  ص من هذه املسألة أنّ لخيُ    
 جعله يلمس ولو جبانب ماعليق التّ ، فاستخدامه كلمة  ائعلشّ اب وأ،  قيعلابلتّ  وأ،  لغلبةاب كونه داالًّ 

ق على كيء بعينه لّي لم هو ما عُ العَ ، فقد ورد عند الزخمشري :" ملَ يف داللة العَ  والزجاجيّ قاله الزخمشري 
وقال ، (2)ا "كزيد" أو كنية "كأيب عمر" أو لقبا"وال خيلو أن يكون امسً ، ما أكبهه  متناولغري 

 مٍ ، وتكلّ  ى بعينه يف مجيع األحوال من غيبةي على مسمّ  ق يف أول أحوالهلّ :" فهو ما عُ  الزجاجي
 (3)"وخطابٍ 

 

 

 

 

 

                                                           

)بريوت: دار الكتاب  1، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد ، ط شرح األمشوين على ألفية بن مالك،  األمشوينينظر :  -1
 .1/58م ( 1955ه/1375العريب
1/93 ، مرجع سابق )فصل تعري  االسم وخصائصه(،  شرح املفصل للزخمشري،  ابن يعيش - 2 
1/152 ، ، مرجع سابق )ابب النعت( ، شرح مجل الزجاجي،  ابن عصاور - 3 
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 املطلب الرابع

 املوصولاسم 

، ومجلة صرحية أو مؤولة غري  ا إىل عائد أو خلفهما افتقر أبدً : " وهو من األمساء  فيقول املصنّ 
 (1)طلبية أو إنشائية".

 : حتليل النص -

 ا أن اسم املووول :نيستااد منه  

                                                           

 .1/186،  )ابب املووول( ، مرجع سابق،  شرح التسهيلابن مال  ،  -1
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 الذي حيتاج إىل  مسيّ رس هو املووول االلدّ يف هذا ابه املقصود و :  (هو من األمساء) -1
 ، ليست املوووالت احلرفية.  اه مبسمّ ، والذي يتعنّي  عائد

 كرة املوووفة وخبالف النّ  ، اريف الذي ال ياتقر إىل عائد أبدً خبالف احل:  )ما افتقر أبدا( -2
يف األول ملارد تؤول اجلملة  وضعٌ ها مُ لكنّ  ، ألهنا على حال وواها هبا تاتقر إليها وإىل عائد ؛ جبملة
 ود  يف الظاهر أهنا ماتَقرٌ وإن  تؤول به ال إليها احلقيقة، فاالفتقار يف  ، ويغِن ذكر املارد عنها به
ا أبدً  مسي الذي ياتقر إىل عائدٍ ، خبالف املووول اال أبداً  د  على االفتقار أنه كائنيص فال،  إليها

 عند ذكر املووول.

 ، وإن كانت ماتقرة : "حيث" و" إذ" و" إذا" ألهنا مستغنية عن العائد أخرج به: )إىل عائد(  -3
 إىل مجلة.

 ، ليقوم مقامه قرينة تدلّ  ، أي استغىن عنه ، أو خلاه سواء افتقر االسم إىل العائد:  )أو خَلفه( -4
 ، أو ظاهر يقوم مقامه. عليه

وعندئذ  تكون اجلملة مؤولة إذا وقع موقعها ظرف أو حرف جرّ :  )ومجلة صرحية أو مؤولة( -5
إذا ، و  ، أو قام الذي يف الدار : قام الذي عندك مثل،  ىل ضمري املووولوجب تعليقه باعل مسند إ

 وتعمل حينئذ ماضية  م جيب أتويلها باعلا األل  والاّل  هبوقعت الصلة واة مووواًل 
 (1): مررت ابلضارب. ، مثل ، وحاضرته ومستقبلته املعىن

فاألحرى  ظ هبافمعناه ال تصل مع التلاّ  ، ة يف أغلبها طلب أمراجلملة الطلبيّ  ألنّ :  )غري طلبية( -6
وما ذهب إليه ،  لة حتصيل الوضوح للمووولض من الصّ الغر  ، ألنّ  ل هبا وضوح غريهاأال يتحصّ 
  إىل جواز مجلة األمرذهب  سائيّ الك ، لكن   هو ما ذهب إليه اجلمهوراملصنّ 
عاء إن كانت يف ويغة اخلرب إىل جواز مجلة الدّ  ، وذهب املازينّ  ، أو ال تضربه ، مثل اضربه والنهي

                                                           

.187 -186/ 1ينظر : ابن مال  كرح التسهيل ،  - 1 
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: الذي يرمحه هللا زيد.  ، فيجوز عنده قول  سائيحكم مجليت األمر والنهي عند الك ، فحكمها عنده
(1 ) 

 حصول معناها مقارن حلصول ، ألنّ  ال يصلح كوهنا ولة كذل :  (أو إنشائية) -7
لشعور مبعناها م امن تقدّ  ، فال بدّ  ، واملووول معرَّف فةمعرَّ لة الصّ  أنّ   على املصنّ  ، فيستدلّ  لاظها 

 (2).على الشعور مبعناه

 :لة املعجمية واالصطالحية الدال -

ابن قال ،  اهلجران ، والوول ضدّ   وولةً يء وواًل ، وولت الشّ  من وول":  اسم املووول لغة   
: انتهى إليه  ل إليهوتووّ  يء ووواًل يء إىل الشّ ووول الشّ  : الوول خالف الاصل ، سيدة
 (3)."وبلغه

 يوول بناسه حىّت  ما ال يتمّ  اعلم أن من األمساء:" بقوله ه 379ت  فه الزبيديّ عرّ :  واوطالحا   
 (4)" ق بهلة ذكر من املووول يرجع إليه ويتعلّ ال بد أن يكون يف الصّ ... و ا، فيكون امسً  بغريه

 : وجه االتفاق واالختالف -

قيد ابن مال  كمعتاده وحبه لالستقالل زاد " لكنّ ، ما متقارابن رأى أهنّ ، ل املضمونني من أتمّ    
 قد ال جتد عند من سبقه إالّ  (5)"أي املووول لصلة والعائدإىل اووول الدوام والتأبيد يف حاجة اسم امل

 (2)ان، والصبّ (1)تبعه مثل األمشوينمن ا

                                                           

 .3/7،  مرجع سابق، ( )ابب املووول ، التذييل والتكميل أليب حيان : نظري -1
.1/187مرجع سابق ، ، )ابب املووول(  كرح التسهيلينظر : ابن مال  ،  - 2 
.4850ص ،  مرجع سابق، )مادة وول( ،  لسان العرب،  ابن منظور - 3 
 501 م(2001)أردن: دار جليس الزمان  2، طعبد الكرمي خلياة: ، حتقيق الواضح يف علم العربية،  ، أبو بكر الزبيدي -4
.337، علي حسن مطر، مصطلحات حنوية،  املوسوعة الشاملة - 5 
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لة الصّ  ا إىلاملسألة أن اسم املووول أمساء حتتاج أبدً ص من هذه خيل :التعقيب على املسألة  -
الالت اليت وردت يف ضمون الدّ ، ومها أساس م اه ابن مال  ابلعائد وما خلاهوهو ما مسّ ، واملووول 
 (4)ه676، وابن الناظم ت (3)مثل داللة ابن احلاجب ودده

 

 

 

 

 املطلب اخلامس

 اسم اإلشارة

 (5)" وإشارة إليه ى: " وما وضع ملسمّ  فيقول املصنّ 

 :حتليل النص  -

                                                                                                                                                                                     

. 1/66مرجع سابق ،  )املووول ( ، األلفيةاألمشوين على شرح ،  األمشوين ينظر : - 1 
.1/237 ، مرجع سابق، ) املووول(  ، اشية على شرح األمشويناحل،  الصبانينظر :  - 2 

 3- ينظر : شرح الرضي على الكافية ، )الصلة وكروطها والعائد وحكمه( ، مرجع سابق،199/1.
)بريوت: دار الكتب العلمية  1حتقيق: حممد ابسل عيون السود، ط ،شرح ابن الناظم على األلفيةابن الناظم، ينظر :  -4

 .54م(2000ه/1420
، )هذا النص ورد يف التذييل ومل يرد يف كرح  181 /3 مرجع سابق ،  ، التذييل والتكميل أليب حيانأبو حيان ،  -5

 . التسهيل(
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 دليل على أنّ  )ما وضع ملسم ى وإشارة إليه( : يستااد من كالم ابن مال  أن اسم اإلكارة هو   
ن سائر ختصيص جلنسه عابإلكارة إليه و ، اه  مسمّ من أنواع األمساء املوضعة لتعنّي نوع اسم اإلكارة 
 (1).: ذا حممد مثل أجناس املعرفة ،

 : لة املعجمية واالصطالحيةالدال  -

كورت إليه  ، ويقال : إذا أومأ بيديه ، أكار الرجل يشري إكارةً  : أكار يشري إكارةً  اإلكارة لغة   
وأكار عليه ابلرأي، وأكار  يه وأحلت أيًضا ، وأكار إليه ابليد: أومأ، وأكرت إليه أي لّوحت إل بيدي

 (2)يشري إذا وّجه الرأي.

 (3)"وهي مخسةما وضع ملشار إليه فه ابن احلاجب بقوله:"عرّ :  واوطالحا   

 

 

 : وجه االتفاق واالختالف -

م ابسم اإلكارة ابجلنس الذي ينتمي إليه ، عمّ  وختصيصٌ  القارئ يلمح من داللة ابن مال  تعميمٌ    
فقد ، خبالف داللة ابن احلاجب  وهي اإلكارة، ز هبا يتميّ بوظياته اليت  صه، وخصّ  يعِن جنس املعرفة

 املضمرات ومجيع  أبن" دفع الرضّي إىل زايدة البيان عند كرحهمما عمَّم بدون ختصيص 
 املضمر يشار به إىل املعهود  ؛ ألنّ  ، داخلة يف احلدّ  ة ما فيه الم العهد، وخاوّ  ظهراتامل

                                                           

3/181،  املرجع السابق :  ينظر - 1 
.2358ر( وَ مادة كَ ) ،  لسان العرب،  ابن منظور - 2 

.184ص مرجع سابق، ، 1/ جملد2الكافية كرح الرضي، )اسم اإلكارة(، قسم - 3 
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وإن كانت معرفة فإىل  هبا إىل واحد من اجلنس غري معنّي  يشار ، واملظهرات إن كانت نكرةً  عليه
 . (1)."واحد معنّي 

 : التعقيب على املسألة -

أي واملشار ،  واإلكارة إليه، اه ملسمّ  ، واملعنّي اسم اإلكارة هو املوضع  ص من هذه املسألة أنّ لخي   
 .(3)ه 509واألزهري ت ، (2)ه761ابن هشام ت  يف هذا احلدّ مال  وقد اتبع ابن  به ، 

 

 

 

 

 

 

 املطلب السادس

 ف ابألداةاملعر  

، وقد ختلفها "أم" وليست  ا للخليل وسيبويه، وفاقً  م وحدهاوهي "أل" ال الاّل :" يقول املصنف
 (1)ا لسيبويه".اهلمزة  ائدة خالفً 

                                                           

.184/ 1/م2مرجع سابق ،   ، ، كرح الكافية الرضي - 1 
.1/473،  مرجع سابق، )أمساء اإلكارة( ،  كرح اللمحة البدريةينظر :  - 2 
،.92 ، مرجع سابق ، ، كرح األزهرية األزهريينظر :  - 3 
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 : النصحتليل  -

 املصطلح على دمن أن حيدّ  فبدالً ،  املصطلح تحديد داللةل   يف طريقههذا تنويع آخر من املصنّ    
وهي : ) فقال يف تسميتهعند سابقيه اخلليل وسيبويه  ، كرع بذكر األوحّ  الالتيف سابق الدّ  هاألي ما 

ف ابألداة حيح يف تسمية املعرّ الصّ  دليل على أنّ وهذا ا للخليل وسيبويه( "أل" ال الالم وحدها، وفاقً 
، حىت روي عن ابن  ملا هو أوىل  هبما اتركٌ ، وأن املعرّب  موالاّل ، وال األل   م وحدهاهو "أل" ال الاّل 

يها ب "األل  والالم"، كما ال يقال يف قد " جِن أن اخلليل كان يسميها ب"أل" ومل يكن يسمّ 
، فذهب اخلليل  فيما إن كانت مهزهتا زائدة أم أولية ، واختلاا القاف والدال"، واتبعه تلميذه سيبويه

، مثل  ، وأهنا مقطوعة يف األول كهمزة: "أم"، و"أن"، وذهب سيبويه إىل أهنا زائدة إىل أهنا أولية
، وموجبة  ألولخمالاة اأي اخلليل لسالمته من ر ابن مال  ح مهزة "امسع"، مث يف هناية املسألة رجّ 

 (2)لعدم النظائر.

 

 

 

 : لة املعجمية واالصطالحيةالدال -

 (3)نشدها"  ، وعّرف الضالة : إنشاد الضالة ، والتعري  أيضا اإلعالم:  التعري  ": لغةف املعرّ    

                                                                                                                                                                                     

 .1/253ابن مال  ، كرح التسهيل ، )ابب املعّرف ابألداة،( ، مرجع سابق ،  -1
 .257 –1/253 املرجع السابق ، -2

.2898مرجع سابق ، ) مادة عرف( ، ، لسان العرب  ابن منظور - 3 
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 فة وفيه اسم يكون معرّ  كلّ هو  : " م أبنهف ابألل  والاّل املعرّ  يعرف الزجاجي : اوطالحا   
 (1)، فإذا زالت عنه وار نكرة" مأل  والاّل 

 : وجه االتفاق واالختالف -

بعه ومن اتّ   ، فابن مال اللةتناوهلما هلذه الدّ كياية ا بني العاملني يف  يدرك فرقً يف املسألة ، فاملتأين    
، أهو "أل"  املعرَّف األداة أي تصدَّوا للمصطلح بتعينيعلى  وز ركّ  (3)واألمشوين،  (2)مثل ابن هشام

تها مَّ أم هو "الالم" وحدها أم األل  وحدها ؟ فذهب اخلليل إىل أن املعّرف هو "أل" برُ برمتها 
 تها واألل  مَّ ، وذهب تلميذه سيبويه إىل أن املعرَّف هو "أل" برُ  ال زائدة ةٌ ل  أوليّ واأل
د إىل أنه األل  وحدها ، وذهب املربّ  م وحدها، وذهب أغلب النحويني إىل أن املعّرف هو الاّل  زائدة
 (4)، واهلمزة املعرّفة. ا بني مهزة االستاهام، فرقً  م زائدةوالاّل 

ده ابن يعيش يف وأيّ (5)ى له الزخمشريكما تصدّ ها  بذكر حدّي  ى للمسألةفقد تصدّ  جاجيّ أما الزّ    
وإفادة ، هرة م من قبيل األعالم يف الش  هذه األمساء اليت ذكرها ابألل  والاّل  :" اعلم أنّ  كرحه بقوله

 (6)عري "التّ 

 :التعقيب على املسألة  -

 يدلّ هو أن اه ابن مال  ف ابألداة كما مسّ املعرَّ لداللة املتناول ستنتج من هذه املسألة أن يا وأخريً    
 .، كما ذهب إليه اخلليلة أوليّ األل  منها تكون  أنو ، تها على "أل" برمَّ 

                                                           

.1/152، )ابب النعت(  كرح اجلمل البن عصاور - 1 
.1/179مرجع سابق ، ، )ابب النكرة واملعرفة(  مال ، أوضح املسال  إىل ألاية ابن  ابن هشام ينظر :  - 2 
.1/282مرجع سابق ، ، ) املعرف أبداة التعري (  ، حاكية الصبان األمشوين ينظر : - 3 
 .2/819مرجع سابق،  ، ويف يمهيد القواعد 1/282 مرجع سابق ، ، لة يف حاكية أوضح املسال أاملس:  ينظر -4
.127/ 1مرجع سابق، ، ) فصل دخول الم التعري  على األعالم( كرح املاصل البن يعيش ينظر :  - 5 
.1/127،  املرجع السابق - 6 
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 املبحث الرابع
 ودالالهتا  اتــــــــــوعـــــــــــــرفـــــمـــــــال
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أو" ما اكتمل على علم  (1)مرفوعة"هي جمموعة األمساء اليت ال أتيت إال ":  املرفوعات
 (2)الااعلية"

 : وحتته ثالثة مطالب

 املطلب األول

 دأـــــــــاملبت

  ا من خمبر  لفظي  ا عاماًل أو حكمً  وهو ما عدم حقيقةً " : رمحه هللا تعاىل() فيقول املصنّ 
 (3)".واالبتداء كون ذلك كذلك ، ، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغىن عنه

 :حتليل النص  -

 :(4)يستنبط من الداللة السابقة أن املبتدأ    

أن املبتدأ قد  بسببترك جنس االسم ، واستخدم جنس )ما( :  ا" لفظي  عاماًل هو ما عدم " -1
 :"زيد كاتب" وقد يكون غري اسم، مثل قوله تعاىل: مثل قوله، ا يكون امسً 

 : تقديره(5)چگ  گ      ڳ     گک  ک  ک   گچ 
 ويامكم(.)

                                                           

.94ص مرجع سابق ، ،  معجم املصطلحات النحوية والصرفية - 1 
.176ص ،  قمرجع ساب،  التعريااتالشري  اجلرجاين ،  - 2 
 .1/267، مرجع سابق، ( ابب املبتدأ)،  كرح التسهيلابن مال   -3
.271 – 1/267مال  ، كرح التسهيل ،  ابن - 4 
184،  ، اآلية سورة البقرة - 5 



 

 63 

قوله  ، حنو ملبتدأ اجملرور حبرف زائدأخرج بذكره ا:  ا(حكمً )أو  -2

 وهو ، ، و )من( حرف زائد مبتدأ فخالق(1)چیېئىئىئ  ىئچتعاىل
 ا ا ال عدمً كميًّ ا حُ معدوم عدمً 

 بتداء.، وهو اال  معنوايًّ عاماًل  لمبتدأل وإكعار على أنّ ،  ايًّ حقيق

واستخراج ألمساء ، وغري خمرب ،  : خمرب عنه قسمني املبتدأ ينقسم إىل دليل على أنّ :  )خمب عنه( -3
 ما ال يقصد دخوله.، ومنع لدخول  وجازمٍ  ، والاعل املضارع العاري من انوبٍ  األفعال

وما جرى  ، ومضروب من األمساء املشتقة : ضارب مثل،  املراد ابلوو :  )أو وصف سابق( -4
 : الزيدان قائم أبوامها. ا لنحوإخراجً  د ابلوو ، وقيّ  رادجمراها ابطّ 

 مسدّ  املرفوع ابلوو  ال يسدّ  ابملرفوع ابالناصال( أنّ و) ، ب)رافع( دون إضافته إىل فاعلد مث قيّ 
 .اخلرب إال إذا كان مناصاًل 

إكارة إىل القيود  )بكذلك( : وقوله،  الاظيًّ  إىل ما عدم عامالً إكارة :  ()االبتداء كون ذلك-5
 واحد من قسمي املبتدأ. هبا كلّ  داليت قيّ 

 : لة املعجمية واالصطالحيةالدال -

 (2)."يء: فعلته ابتداءً بدأت: ابتدأت، وأبدأت ابألمر بدًء: ابتدأت به، وبدأت الشّ "املبتدأ لغة :    

 (3")" هو كل اسم ابتدئ به ليبىن عليه كالم :سيبويه بقوله اةفه إمام النحاوطالحا: عرّ و    

 
                                                           

 .3:  ، اآلية سورة فاطر -1
.223لسان العرب ) مادة بدأ(  ، ابن منظور - 2 
2/126،   ، مرجع سابق ، الكتاب سيبويه - 3 
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 املخالفة واالتفاق:وجه  -

لتحديد داللة )ما( جنس اختار مال  ابن  كر يدرك أنّ ابقة الذّ اللتني السّ ظر يف الدّ ق النّ من تعمّ    
مثل قوله:"زيد كاتب" ، ا املبتدأ قد يكون امسً ن أل ؛ يشمل االسم وغري االسم عام جنسفهو املبتدأ، 

 گگ ک ک کچ، مثل قوله تعاىل:تقديرا وقد يكون غري اسم

، (2)راج هذا اجلنس قبلهوقد استخدم ابن السّ ،  ويامكم() : تقديره (1) چڳگ   گ
،  (3)استخدموا جنس )االسم( مثل الزخمشري مني منه واملتأخرينومجاعة من النحاة املتقدّ  سيبويه لكنّ 

 ، وابن  (4)وابن يعيش
 .(6)ه1398حو الوايف عباس حسن ت وواحب النّ ، (5)هشام

 :التعقيب على املسألة  -

أو عنه  ا من خمربٍ  لاظيًّ ا عاماًل و حكمً أ ، ما عدم حقيقةً املبتدأ هو  ص من هذه املسألة أنّ وخيل   
، فريى أن حتديده هبذه الصيغة (7)"، واالبتداء كون ذل  كذل  ما اناصل وأغىن رافعٍ  وو  سابقٍ 

 .وقد يكون غري ذل ا، ألن املبتدأ قد يكون امسً ؛ خمرج عن كل اختالطات 

 

 

                                                           

184 : ، اآلية سورة البقرة - 1 
58/ 1 ، مرجع سابق والبناء واملبِن(، )ابب اإلعراب واملعرب  ، األوول ابن السراجينظر :  - 2 
.1/221 ، مرجع سابق ، ابن يعيش )ذكر املرفوعات( كرح املاصلينظر :  - 3 
.1/221، املرجع السابق - 4 
.1/184 ، مرجع سابق ، )ابب املبتدأ واخلرب( ، أوضح املسال  ابن هشامينظر :  - 5 
. 1/442 ) القاهرة: دار املعارف( 3ط ، النحو الوايف ، عباس حسنينظر :  - 6 
 .1/267املرجع السابق،  -7
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 املطلب الثاين

 األفعال الرافعة االسم الناصبة اخلب

 وليس ، ، وابت  ، وظل   ، وأمسى وأصبح،  : كان، وأضحى فبال شرط: "  فيقول املصنّ 
ا أو صل لفظً متّ  ا، مذكور غالبً  صل املنفيّ ، متّ  ة بثابت، ومنفيّ  ، وصلة ملا الظرفية دام وصار
ورام  ، ووىن ، وأفتأ وفتأ، ، وفتئ  ، وبرح ، وانفكّ  :  ال ماضي يزال مطلوبة النفي، أو  اتقديرً 

 (1)مرادفتاه" 

 : حتليل النص -

لذي يعمل بال كرط وموجب اب ، فبدأ ووظياتها،    هذه املسألة بتحديد تقسيماهتاتناول املصنّ    
 وابت ،  وظلَّ ،  وأمسى،  ، وأوبح ، وأضحى : كان ، وهي لة وغري ولة، وو وغري موجب

: جنات  ما  ، مثل ، وهو دام ةة املصدريّ ملا الظرفيّ  الذي يعمل بشرط كونه ولةً ، مث  ، ووار وليس
 وبرح، وفتئ،  ، وانا ّ  ، وهو زال ا عنهأو منهيًّ  االذي يعمل بشرط كونه منايًّ ، ف ملجأكدام هللا 
 (2)، الذي مضارعه يرمي. ، ووىن ، كرام وملحقاهتا

 : وجه االتفاق واالختالف -

: أن  أحدمها،  نفيه استعماال أنّ ة تناول هذا املصطلح سيدرك حاة على كيايّ فالباحث يف عرف النّ 
، استعملوا اسم الااعل واسم املاعول  (3)راج، وابن السّ  دبعه كاملربّ بعض النحاة مثل سيبويه ومن اتّ 

                                                           

 .333/ 1 مرجع سابق ، ،( ابب األفعال الرافعة االسم الناوبة اخلرب)،  كرح التسهيلابن مال  ،  -1
.335 -1/333،  املرجع السابق - 2 
.1/72 ، مرجع سابق، ، ) ابب اإلعراب واملعرب والبناء واملبِن(  األصول يف النحو،  ابن السراجينظر :  - 3 
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الااعل إىل اسم املاعول واسم الااعل واملاعول فيه لشيء ى اسم الاعل الذي يتعدّ  ألنّ "عبري عنه للتّ 
 (2)."إن فاعلها وماعوهلا يرجعان إىل معىن واحدٍ "، أو  (1)" واحدٍ 

، وهذا االستعمال عند ابن  استعمال االسم واخلرب للتعبري عنه،  االستعمال األكهروهو واآلخر: 
، (4)كتابه أوضح املسال  إىل ألاية ابن مال   بعه ابن هشام يف، واتّ  (3)مال  "هو االستعمال األوىل"

 (5)كذل  األمشوينو 

 التعقيب على املسألة : -

 :(6)ألة ص من هذه املسخيل   

خمالاة فقد أطلق عليها البعض مصطلح  النحاة قد استعملوها استعماالً صطلح عليه ، فاملأن أوال: 
رب يف ابن مال  استخدم ويغة أق، لكن  ، وبعض اآلخر مصطلح االسم واخلرب الااعل واملاعول

 االسم والنصبة اخلرب.:" األفعال الرافعة  يف الشكل بقوله ما، لكن خيتل  عنهاملضمون ابالستعمالني 
 ا وغري مطلق مطلقً  اخلرب اثنيا: أن املبتدأ واخلرب تدخل عليهما أفعال ترفع االسم وتنصب

 وأخواهتا. ، وإنّ  ، وأفعال املقاربة : كان وأخواهتا ىتسمّ 

خربها  ألنّ "ة عن أخواهتا يف ابب مستقلّ أفعال املقاربة مستقلّ املصن  ذكر ذل   وزايدة على   
، إالّ أنه  : طاق زيٌد قارئً  ، واألول فيه أن يقال ، مثل: طاق زيٌد يقرأ تغلب عليها ذكرها مجلة فعلية

 ، وأخذ ، وجعل طاق وطبق : للشروع: مثانية منها  ، ومجلتها ستة عشرة فعال من األوول املرفوضة

                                                           

 .1/45، واسم الااعل واملاعول فيه لشيء واحد(  ، الكتاب )ابب الاعل الذي يتعدى اسم الااعل إىل اسم املاعول سيبويه -1

.86/ 1، مرجع سابق  ، املقتضب داملربّ  - 2 
.1/337مرجع سابق ، ) ابب األفعال الرافعة االسم والناوبة اخلرب( ، ، كرح التسهيل  ابن مال  - 3 
.1/231مرجع سابق ، ، )هذا ابب األفعال الداخلة على املبتدأ واخلرب(  ابن هشامينظر :  - 4 
.356/ 1مرجع سابق ، ، )االبتداء(  حاكية الصبانينظر :  - 5 
.1/398مرجع سابق ، ، ) ابب أفعال املقاربة(  كرح التسهيل، ابن مال   - 6 
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 ، وكرب ، وكاد : هلهل ه من الاعل حقيقةومخسة منها للمقاربة لدنوّ ،  ، وهبَّ  ، وأنشأ وعلق
الرجاء ، وهي: عسى ، وحرى ، والثالثة الباقية لإلعالم ابملقاربة على سبيل  ، وأوىل وأوك 
 .واخلولق"

 

 املطلب الثالث

 واحلدثحتديد الزمن يف  كان وأخواهتا

، ال ألهنا تدّل على  من دون  يقول املصنف رمحه هللا:" ...وتسمى نواقص لعدم اكتفائها مبرفوع
 (1)داللتها عليهما إال ليس". ، فاألصحّ  حدث

  تقسيمات األفعال الرافعة االسم والناوبة اخلرب كرع يف ذكر داللة كان وبعدما ذكر املصنّ    
 .وع احلدث، وداللتها على زمن وق الزمن واحلدثحتديد  يفوأخواهتا 

أن تدل على املسماة ابلنواقص ما عدا ليس يف داللة كان وأخواهتا  األوحّ  نّ أ : (2)هليستااد من قو    
، وابن  ابن جِن كما زعمه مجاعة من النحاة مثل  ون اآلخر ،احلدث والزمان مًعا ، ال على أحدمها د

 .عشرة أوجهعواهم من ، مث أبطل د ، واجلرجاينّ  برهان

على الزمان  مان واحلدث ، وال تدلّ على الزّ  تدلّ بدون ليس كان وأخواهتا   أنّ خيلص من كالمه و    
ليه جمموعة من اللغويني والنحاة.وحده وال على احلدث وحده كما ذهب إ

                                                           

 .1/338، ، )ابب األفعال الرافعة االسم والناوبة اخلرب( مرجع سابق  ابن مال  ، كرح التسهيل -1
.340-1/338املرجع السابق ،  ينظر - 2 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
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 ةـــــــــــــــــامتـــــــــــــــاخل

الة الصّ  ، مثّ  وكربايئها يليق جبالله وعظمته ، محدً  احلاتالصّ  العاملني الذي بنعمته تتمّ  احلمدهلل ربّ    
د بن ، حممّ  ، وكرح تعليمات دين اإلسالم أبفصح العبارات ادالم على أفضل من نطق ابلضّ والسّ 

 عبد هللا وعلى آله ووحبه أمجعني. 

 :  أما بعد

وحتصيل  ابلباحث خالل هذا البحث ما مرّ  ته يف كونه احلاول لكلّ أمهيّ  الاصل يستمدّ فهذا         
من  نتكوّ عليه ي بناءً  ، وظياة ، فهو يبني الثمرة اليت ابتغاها الباحث من وراء حبثه هذاقه من حقّ ما 

 :  ، ومها نيعنصرين أساسيّ 

 : جــــــــتائـــــــالن

كان من خالل ما سبق يف هذا البحث يّتضح أّن منهج ابن مال  عند تناوله املصطلحات الّنحوية    
 يسل  على ما أييت:

  إىل ويتطرّ  اترةً  ه قد خيالاهعلى وضعها لكنّ هللا تعاىل( يتناول املصطلحات التحوية رمحه أوال : كان )
 .ةاملعاين املعجميّ استعماالت أخرى ، مثل 

 قضااي النحويّة اليت حتتويها ، ويعتربها حّدا داالّ عليه.يف ذكر ال اترةً  باكراثنيا : كان ي

 اليت يمّيزها عن غريها من األجناس.ا عالماهتاملصطلحات ب تناولاثلثا : كان ي

 رابعا : كان مييل إىل اإلطالة يف بيان داللة املصطلحات.

يف اجلزء األول من  ا دالليًّ ابن مال   االيت تناوهل كما توول كذل  إىل أبرز املصطلحات النحوية    
 :  يمثلت على النحو اآليت  )من ابب الكلمة والكالم إىل ابب أفعال املقاربة( تسهيلكتابه كرح ال
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 اخلصوصية فرع املسألة  املسألة 

 الكلمة والكالم

 

 اظ(م جنس )اللّ ااستخد  داللة الكلمة
 .بدل القول ، واللاظة

لكالم أنه ما تضمن ا حتديد  داللة الكالم 
إسنادا مايدا مقصودا الكلم 

 لذاته ، يف كرحه للتسهيل
ده يف ألايته" كالمنا ييأتو 

واضح فمايد كاستقم"لاظ 
ه أنّه يشرتط لكون من كالم

مضافاً لداللته  الكالم مايداً 
على معىًن حيسن السكوت 

أن يزّود السامع بعلم  ، عليه
ن يكو جديد، أبن ال 

أو ، مضمونه معلوم الثبوت 
 .ةاالنتااء ابلضرور 

 

 :املعرابت واملبنيات

اإلعراب يدل على البيان ال   داللة اإلعراب
؛ ألهنا قابلة  التغيريعلى 

 للتغيري واللزوم.

تناول النحاة لداللة البناء   داللة البناء
 :على أمرين أساسيني ارتكزً م

واثنيهما ، أوهلما معنوي 
ز ابن مال  لاظي ، فتميّ 

 .ابلتوّجه الّلاظي
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جعل االمسبداية التثنية:   داللة املثىن 
الّداللة هبذا الّلاظ أعمق من 
حتديده )جعل الواحد( ألن 
االسم الذي يكون مثىّن قد 
يكون مارًدا ، وقد يكون 
مجًعا  فالقول إًذا )جعل 
الواحد( بدون التحديد 
 اليكون مانعا واضح الداللة 

 جنس )جعل( بدل)الضّم(  داللة اجلمع 
 أو غريه من األجناس.

 

 

 :املعارف

ذكر أقسامهما ابعتبارمها   والنكرةداللة املعرفة 
ل على داللتهما ااحلّد الدّ 

فما ترّتب حتت املعرفة تكون 
 الّنكرة من عكس ذل .

 اهذكر كلمة تعيني مسمّ   املضمرداللة 

 زايدة خاوّية الغلبة   داللة اسم العلم
واملعّلق ابلشائع ، والشائع  

 اجلاري جمراه.

أبيد يف حاجة وام والتّ قيد الدّ   املووول داللة اسم
لة لصّ إىل اووول اسم امل
 أي املووول والعائد

التعميم جبنس املعرفة مث   داللة اسم اإلكارة
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 التخصيص بوظياة اإلكارة.  

من حيث املصطلح: املعّرف   املعّرف ابألداة
يدّل ابألداة ، واملتناول أن 

على "أل" برمَّتها وأن تكون 
منها أولّية  كما  األل 

 .ذهب إليه اخلليل

 

 :املرفوعات

ترك جنس االسم  واستخدم   داللة املبتدأ
جنس )ما( بسبب أن املبتدأ 
قد يكون امسًا مثل قوله : 
"زيد كاتب" وقد يكون غري 

 .اسم

من حيث املصطلح: األفعال   داللة األفعال الرافعة والناوبة اخلرب
 الناوبة االسم الرافعة اخلرب

داللة كان وأخواهتا يف حتديد الزمن 
 واملكان

 داللتها على احلدث والزمن 
كما   ال أحدمها دون اآلخر

ذهب إليه جمموعة من 
 .النحاة واللغويني

 ل إليها الباحث خالل سريه مع ابن مال  يف كتابه كرح التسهيل.يت تووّ تائج الالنّ  هذه هي أهمّ 
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 : التوصيات

يووي الباحث هنا زمالءه ابالهتمام مبثل هذه الدراسة اليت تساهم يف إحياء الرتاث الّلغوي اليت    
تركه لنا أسالفنا لالستاادة منها يف جمال الدراسات اللغوية احلديثة، وابألخص ما تركه لنا ابن مال  

مال  من خالل   اجلياين؛ كدراسة جوانب أخرى من آاثره العلمية كاملصطلحات الّصرفية عند ابن
 كتابه كرح الّتسهيل، وهللا ويل الّتوفيق والّسداد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادر واملراجعامل
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 .لقرآن الكرمي برواية حاص عن عاوما -* 

 .5، ط مكتبة األجنلو املصرية،  داللة األلفاظ،  م1984، إبراهيم أنيس -1

 م2004 /ه 1425،  النجار، حممد  حامد عبد القادر ، أمحد الزايت،  إبراهيم مصطاى -2
 .4ط، ( : مكتبة الشرو  الدولية قاهرةال)،  : جممع اللغة العربية حتقيق ، الوسيط املعجم

    دراسة نقدية ،  املصطلح النحوي،  م1990ه/1410،  أمحد عبد العظيم عبد الغِن -3
 .ط.. د(: دار الثقافة للنشر والتوزيعقاهرةال)،  حتليلية

 ، )دار الثقافة للنشر  البحث اللغوي عند اهلنود وأثره على اللغويني العرب،  عمر أمحد خمتار -4
 .1ط،  والتوزيع(

 .1ط،  ( قاهرة: عال الكتبال) ، علم الداللة،  م1985، أمحد خمتار عمر -5

 : حممد عوض  حتقيق ، هتذيب اللغة ، م2001 ، بن أمحد أبو منصور حممد ، األزهري -6

 .1ط، ( دار إحياء الرتاث العريب :بريوت)،  مرعب
 شرح الرضي على ،  م1996 ،رضي الدين حممد بن حسن  ، السرتابديا -7

 .2ط (منشورة جامعة قان يونس:  ليبيا)،  : يوس  حسن عمر قيق، حت الكافية

حتقيق : ،  أسرار العربيةم ، 1957ه/ 1377 ،حممد  كمال الدين عبد الرمحن  ابن األنباري ، -8
 .1)دمشق: اجملمع العلمي العريب( ، ط، حممد هبجة البيطار 
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، اإلنصاف يف مسائل م 1985ه/ 1405، عبد الرمحن حممد ابن األنباري ، كمال الدين  -9
 .3، حتقيق : الدكتور إبراهيم السامرائي ، )مكتبة املنار( طاخلالف بني البصريني والكوفيني 

  حتقيق خالد عبد الكرمي ، شرح املقدمة احملسبة،  م1977 طاهر بن أمحد ، ، اببشاذابن  -10
 .1ط، كويت: املكتبة العصرية( )

 دار صحيح البخاري ، م1993/ ه 1414 ، اجلعاي البخاري إمساعيل بن حممد ، البخاري -11
 .ابن كثري

 مؤسسة الرسالة(:  ، )بريوت اتالكليّ ،  م1997ه/1419،  ، أيوب الكاويّ  البقاءأبو  -12
 .2ط

 : حممد علي النجار  ، حتقيق م1952ه/1371،  اخلصائص أبو الاتح ،عثمان  ،ابن جِن  -13
 د.ط. .(ةاملكتبة العلمي:  قاهرةال)

 عمان: دار)حتقيق: مسيح أبو مغلي ،يف العربية اللمع، م1988أبو الاتح، عثمان ،  جِنابن  -14
 د.ط .(جمالوي للنشر والتوزيع

التذييل والتكميل يف شرح ،  م1996ه/1417حممد بن يوس  ، ،  حيان األندلسي أبو -15
 د.ط،  (دمشق: دار القلم)،  : حسن هنداوي ، حتقيق كتاب التسهيل

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أبو ،  م1968 ، خلكان ، أمحد بن حممد بن إبراهيمابن  -16
 .د. ط (دار وادر:  بريوت)،  : إحسان عباس حتقيق،  العباس

  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، م1983ه ،1403،  ينبدر الدّ حممد ،  ماميِنّ الدّ  -17
 .1ط، (  مطبعة الارزد  : رايضال)،  حممد بن عبد الرمحن املادي : حتقيق
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 (بريوت: مكتبة لبنان)، الصحاحخمتار ، م1989عبد القادر، حممد بن أيب بكر بن ،  ازيالرّ  -18
 .1ط

عبد  ، حتقيق الواضح يف علم العربية ، م2001 ،حممد بن احلسن بن عبدهللا ،  الزبيدي -91
 .2ط،  : دار جليس الزمان( ردناأل، ) الكرمي خلياة

حتقيق علي ،  اجلمل يف النحو،  م1983ه/1404عبد الرمحن بن إسحا  ،  ، جاجالزّ  -20
 .1ط،  ) بريوت: دار األمل(،  مداحلتوفيق 

 .، مكتبة الشباب ، كمال بشر ، ترمجة دور الكلمة يف اللغة،  ستيان أوملان -21

: دار  )بريوت،  مفتاح العلوم ، م1983ه/1403سراج امللة ، حممد بن علي  ، اكيالسكّ  -22
 .1، ط (الكتب العلمية

 التسهيل إيضاحشفاء العليل يف ،  م1986/ ه1406،  ، حممد بن عيسى ليسليالسّ  -32
 .1ط ، : املكتبة الايصلية( )مكة املكرمة،  عبد هللا الربكايت : حتقيق

 حتقيق عبد السالم حممد ، الكتاب،  م 1988 -ه   1408 ،  حممد بن بشر، سيبويه  -24
 .3ط ،( مكتبةاخلاجني:  قاهرةال)،  هارون

لكتاب  شرح السريايف،  م2008ه / 1429،  أبو سعيداحلسن بن عبدهللا ،  السريايف -25
 .1ط (: دار الكتب العلمية بريوت)،  ، وعلي سيد علي د حسن املهديل: أمح حتقيق،  سيبويه

بغية ،  م1979 /ه1391، بن الكمال أيب بن حممد  بد الرمحنع جالل الدين،  السيوطي -26
 .2، ط  ، دار الاكر : حممد أبو الاضل إبراهيم ، حتقيق الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة
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مهع ،  م1998ه/1418 ،بن الكمال أيب بن حممد  بد الرمحنع جالل الدين،  السيوطي -27
 .1ط، ، دار الكتب العلمية  : أمحد مشس الدين ، حتقيق اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع

: حممد وديق  حتقيق ، التعريفاتمعجم  ، علي بن حممد الشري  ، اجلرجاينالشري   -28
 د.ط.: دار الاضيلة(   ، ) القاهرة املنشاوي

طه  حتقيق:،  شرح األمشوين على ألفية ابن مالكحاشية الصبان  حممد بن علي ، ، انالصبّ  -29
 د.ط،  ، املكتبة الوقاية عبد الرؤوف سعد

أمحد :  حتقيق ،ت الوايف ابلوفيا،  م2000 –ه 1420، بن أيب   خليل ، الصادي -30
 .1ط( دار إحياء الرتاث العريب ، )لبنان: تركي مصطاى، األرانووط 

 .2ط (رفدار املعا : )القاهرة ، أشهر النحاةاتريخ نشأة النحو و ، حممد ،  الطنطاوي -31

 .3ط،  : دار املعارف( ) القاهرة ، النحو الوايف ، عباس حسن -32

شرح ، م 1998ه/1419،  أبو احلسنعلي بن مؤمن بن حممد بن علي ،  عصاورابن  -33
 .1ط، العلمية (  : دار الكتب بريوتحتقيق : فواز الشعار ، )،  اجلمل

 املقرب،  م2006ه/1427أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي ،  عصاورابن  -43
 .1ط،  (: درا اآلفا  العربية القاهرة) والح سعد حممد املليطي : حتقيق

املساعد ،  م1980 /ه   1400،  هباء الدينبن عبدهللا عبدهللا بن عبدالرمحن ،  عقيلابن  -35
 .1ط ، (دار الاكر) ، حممد كامل بركات:  قيقحت،  على تسهيل الفوائد

مسائل خالفية يف ،  م1428/2007،  أبو البقاءعبدهللا بن احلسني بن عبدهللا  ، العكربي -36
 .3ط، ( : مكتبة اآلداب قاهرةال)،  عبد الاتاح السليم:  ، حتقيق النحو
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حسن :  حتقيق،  اإليضاح العضدي احلسن بن أمحد بن عبد الغاار ، ، الاارسيعلي أبو  -73
 .1ط،  م(1969ه/ 1389) د اذيل فرهو الشّ 

 جامع الدروس العربية ، مصطاى بن حممد بن سليم بن حميي الدين بن مصطاى ، الغالييِن -38
 .1ط(عة العصرية: الطب )بريوت ، م2004ه/1425

، حتقيق عبد  مقاييس اللغة العربية،  م1979ه /1399،  بن زكرايء ، أمحد فارسابن  -39
 ، د.ط. السالم حممد هارون، دارالاكر

 )بريوت النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون ، م1993ه/1413، بركة فاطمة الطبال -40
 .1ط،  املؤسسة اجلامعية(

طبعة امل) القاموس احمليط،  ه1301 ،بن يعقوب جمد الدين الشريازي حممد  ، ابديالاريوزأ -41
 .3ط األمريية(

املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر ،  م1981ه /1401،  ، عوض محد القوزي -24
 . 1ط، (، الرايضودية: عمادة كؤون املكتباتالسع) ، القرن الثالث اهلجري

النحوية والصرفية ، معجم املصطلحات  م1985ه/ 1405، د مسري جنيب حمماللبدي ،  -43
 .1( ، طدار الارقان)

ألفية ابن مالك شرح ابن ،  م1980 ه/1400، بن عبدهللا بن عبدهللا حممد ، ابن مال  -44
 .20ط : دار الرتاث( قاهرةال)،  عبد احلميدحممد حميي الدين  : حتقيق،  عقيل

  البن مالكشرح التسهيل ،  م1990ه/ 1410،  بن عبدهللا بن عبدهللا حممد،  ابن مال  -45
 . 1ط ر هجر(دا)،  حممد بدوي املختون، و  عبد الرمحن السيد:  حتقيق
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 معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، م 1984،  ، كامل املهندس جمدي وهبة -46
 .2ط : مكتبة لبنان( )بريوت

مدخل لدراسة املعىن  النحو والداللة،  م2000ه/1420 عبد اللطي  ، ، حممد محاسة -47
 .1ط،  : دار الشرو ( )القاهرة ، الداليل -النحوي

 لسان العرب البن ، حممد بن مكرم بن علي بن أمحد  دينمجال ال ، منظورابن  -48
،  ، وهاكم حممد الشاذيل د حسب هللاوحممد أمح،  : عبد هللا علي الكبري حتقيق،  منظور
 .1ط،  دار املعارف(  قاهرةال)

 أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب  علم الداللة،  م2001،  منقول عبد اجلليل -49
 .( د.ط: من منشورات احتاد الكتاب العريبدمشق) ، دراسة  

     شرح التسهيل املسمى ،  م2007ه/ 1428 حممد بن يوس  أمحد ، ، انظر اجليش -50
إبراهيم  ،، جابر حممد الرباجة فاخر: علي حممد  ، حتقيق القواعد بشرح تسهيل الفوائدمتهيد 

قاهرة: دار ال)،  ، حممد راغب النزال ، علي السنوسي حممد ، جابر السيد مبارك مجعة العجمي
 .1ط، السالم( 

حتقيق: علي ، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب،  م2007ه/1427،  هادي هنر -51
 . 1ط،  ردن : دار األمل(األ)،  دمَ احلَ 

 أوضح املسالك إىل ألفية بن ال الدين ، م ، عبدهللا بن يوس  بن أمحد مجهشاابن  -52
 حممد حمىي الدين عبد احلميد ، )بريوت املكتبة العصرية( د.ط. : حتقيق ،  مالك

 اللمحة البدرية شرح مجال الدين ، عبدهللا بن يوس  بن أمحد ،  هشامابن  -35
 ، د.ط. هادي هنر دار اليازوري : حتقيق
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 بن أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش  ق الدينموفّ ،  يعيشابن  -54
: دار الكتب  بريوت)،  إمييل بديع يعقوب:  حتقيق ، شرح املفصل،  م2001ه/1422
 .1ط( العلمية


