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 مناؿ فكزم عبد القادر عمر
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 Manalomar173@azhar.edu.eg  انربيذ اإلنكرتَٔي:
 ادلهخص: 

هػػ( فػك كافيتػ   ْٔٔيتحدث البحث عف المصػطم  النحػكم بػيف ابػف الحاجػب )ت  
أصػػيبلن كمناق،ػػة، كدرس االرتبػػاط الكنيػػؽ بػػيف المعنػػ  كالمتقػػدميف مػػف النحػػكييف ت

الداللك كاالصطبلحك لممصطم ، كتأصيؿ المصطمحات مف خبلؿ عقػد مقارنػات بػيف 
المصػػطمحات المسػػتعممة عنػػدد، كعنػػد سػػابقي ، كسػػيبكي ، كالدػػراب، كالمبػػرد، كابػػف 
السػػراج، كالزمخ،ػػرم، كميػػرهـ، كخميػػص البحػػث نلػػ  بعػػض النتػػا  ، من ػػا  رصػػانة 
المصطمحات، كتميزها عند ابف الحاجب باالسػتقرار كالكوػكح كالدقػة، كاعتمػادد فػك 
اسػػتخداـ المصػػطمحات تكحيػػػد المصػػطم  مالبػػػا، كقػػد اتبػػط فػػػك  ممب ػػا المصػػػطم  
البصػػرم، كفػػك مكاوػػط محػػدكدة اسػػتخدـ  كنػػر مػػف مصػػطم  لمداللػػة عمػػ  مد ػػكـ 

 كاحد.
ــــح ــــاخ ادليرا ي الػػػػداللك، المعنػػػػ  ابػػػػف الحاجػػػػب، المصػػػػطم ، المعنػػػػ    انكهً

 االصطبلحك.  
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 حــذيــادلق
الحمد هلل الذم عممنا ما لـ نعمـ، كجعمنا عربنا ننطؽ لغة القرآف، كرزقنا القػدرة 

 .....عم  محاكلة ف ـ مدردات ا ك ساليب ا،  ما بعد 
مدتاحػ ، كهػك مىػف يعطيػ  صػدة الجػامط المػانط،  فإف مصػطمحات كػؿ عمػـ تيعػد  

در نلػ  العقػؿ سػكل صػكرة بحيث يككف المصطم  حصننا منيعنا لذلؾ العمػـ، فػبل يتبػا
عم  الرمـ مف العناية الكبيرة التك القاهػا النحػك العربػك منػذ "المصطم  الذهنية، ك 

كقت بعيد، نال  ف هذد العناية كانت منصبة عم  تكوي  المذاهب النحكية، كتبيػيف 
تػػاريا النحػػك األكؿ، كمراحػػؿ هػػذا النحػػك منػػذ القػػدـ حتػػ   يامنػػا هػػذد، كقػػد  فمحػػت 

ك الك،ؼ عف كجكد تاريا النحك فك  ممب فترات ،  ما دراسػة المصػطم  الدراسات ف
النحكم فقػد ظمػت بكػرنا نلػ  ع ػد قريػب، عمػ  الػرمـ مػف  ف  كنػر العمػكـ قػد جيمعػت 
مصػػػطمحات ا كدكنػػػت منػػػذ  مػػػد بعيػػػد، كالسػػػبب فػػػك هػػػذا يعػػػكد نلػػػ  صػػػعكبة تتبػػػط 

 بك األسكد الػدللك المصطم  النحكم عند عدد كبير مف النحكييف األفذاذ، منذ  ياـ 
حت   يامنا هذد، سكاب عند النحكييف البصرييف،  ك عند النحػكييف الكػكفييف، كهػذد 
الصعكبة نا، ة  يوا مف كنرة هذد المصطمحات كاختبلف ا بيف طا دة ك خػرل، كلػذا 

كقػػد زادهػػا صػػعكبة  (ُ)"فقػػد ظػػؿ هػػذا المصػػطم  بعيػػدا عػػف  يػػدم الدارسػػيف نال قمػػيبل
كانت موػطربة األحػكاؿ تتقمػب مػف صػكرة "مصطمحات النحكية كممكوا  ف داللة ال

نل   خػرل، كمػف ،ػكؿ نلػ  آخػرا تبعػا لػذكؽ الكتػاب كالبػاحنيف مػف النحػاة القػدماب 
كالمحدنيف، كذلؾ لعدـ كجكد من جية نابتة يمتزمكف ب ا، كوػكابط قياسػية يقيسػكف 

 ال"  ك (ِ)"حاتً االصػطبل فػك مي،ػاحة  ال  "عمي ا، بؿ ،اعت بين ـ المقكلػة الم،ػ كرة
فت،ػػتت األكجػػ  فػػك المللدػػات النحكيػػة  (ّ)"المعنػػ  ف ػػـ بعػػد االصػػطبلح فػػك م،ػػاحة 

                                         

  (.ُٓ/ ص)يحيى عبابنة . النحكم مف سيبكيه إلى الزمخشرم، د تطكر المصطمح(ُ) 
 .(َٕٓ/ ِ) الغياثية الفكائد تحقيؽ(ِ) 
  .(َُْ/ ٔ) اإلنشاء صناعة في األعشى صبح(ّ) 
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 (ُ)لبياف مباحن ا، مما تسبب فك تكليد ن،كاليات متعددة لػدل البػاحنيف المعاصػريف
من ا المصطم  النحكم، حيث نفَّ تتبط ن،أة المصطم  النحػكم فػك عصػكرد األكلػ  

 . نتيجة لعدـ كصكؿ مللدات العمماب األكا ؿ نلينا مر مف الصعكبة بمكاف، 
كألجؿ قصكر التجارب البحنية فك هذا المجاؿ، ككجكد بعض الغمكض فك 
دراسة منؿ هذا النكع مف المكوكعات،  ردت  ف  خكض هذد التجربة البحنية 

ك،ؼ المناـ عما يكتنؼ تطكر المصطم  النحكم منذ ن،أة  سبيؿ فك المتكاوعة
بيف ابف الحاجب المصطم  النحكم  فا لذا كاف هذا البحث كعنكان العمـ حت  اآل

 سا مةت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( فك كافي( هػ ْٔٔ  ت)
فك سيبؿ  عمؿي فٍ مى المكل   ف يقيض ل ذا المجاؿ الم ـ فك دراسة النحك العربك 

 ا منذ ن،أت ا لممصطمحات النحكية، كتاريخ حت  يصب  لدينا معجـه  نكمال ،
بمعاجـ المصطمحات المغكية  كمراحؿ تطكرها، كالتغييرات التك طر ت عمي ا،  يسكةن 

 .فك المغات األخرل، كاهلل كلك ذلؾ كالقادر عمي 
الػذيف  دكا مػا اسػتكجب عمػي ـ مػػف دكر  كابػف الحاجػب مػف النحػكييف البػارزيف

اكؿ القوػايا النحكيػة فك بناب هذا الصرح ال،اما لعمـ النحك، حيث استطاع  ف يتن
كالمغكيػػة ببراعػػة اتسػػػمت بنػػكع مػػػف الكوػػكح كالدقػػة، كهػػػذا تمنػػؿ خيػػػر تمنيػػؿ فػػػك 

مػف عبلمػات هػذا  ، كهػك( الكافيػة فػك النحػك)مصطمحات  التك استخدم ا فك كتػاب 
 .  العمـ الجميؿ فك الطريؽ الطكيؿ الذم قطع  حت  استكل عم  سكق 

اسػة المصػطم  النحػكم مػف خػبلؿ كتكمف  همية البحث فك ككنػ  يقػكـ عمػ  در 
كذلػػؾ لرصػػد التغييػػر  ك التطػػكر الػػذم طػػر   كتػػاب الكافيػػة فػػك النحػػك البػػف الحاجػػب،

عمػػك االصػػطبلحات النحكيػػة، منػػذ بدايػػة التػػأليؼ فػػك هػػذا العمػػـ حتػػ  كصػػؿ نليػػ ، 
مػػػف المدرسػػػتيف الككفيػػػة  ك  م  كاتدػػػاؽ المصػػػطم  النحػػػكم عنػػػدد مػػػط مصػػػطمحات  

                                         

مػف بػاا الكممػة كالكػالـ : )المصطمحات النحكية عند ابف مالؾ مف خالؿ كتابه شرح التسػييؿ(ُ) 
  .رسالة جامعية( ّ/  المقدمة ص( ) ية نقديةإلى باا أفعاؿ المقاربة دراسة تحميم
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لعبلقة بيف المصطم  عندد بالمعن  الػداللك لمكممػةا كألجػؿ البصرية، ككذلؾ تظ ر ا
 هميػػة هػػذا الكتػػاب فػػك العمػػـا كألنػػ  يمنػػؿ طػػكرا م مػػا فػػك  طػػكار التػػأليؼ النحػػكم 
آنػػرت  ف  تخػػذد  ساسػػا لعمػػؿ هػػذا البحػػث، ليكػػكف خطػػكة متكاوػػعة قػػد تسػػاعد فػػك 

 .  فنن،اب معجـ تاريخك لممصطم  النحكم، نف تتابعت دراسات  عند النحكيي
 ف يعقػػد مقارنػػة بػػيف مصػػطمحات ابػػف الحاجػػب كالسػػابقيف مػػف  كيحػػاكؿ البحػػث

مػن      مػاعػدَّة تسػالالت، من ػا اإلجابة عػف النحكييف، كمف خبلؿ ذلؾ نتكصؿ نل 
 بػػرز المصػػطمحات النحكيػػة مػػا المصػػطم  النحػػكم، ك  تعاممػػ  مػػطابػػف الحاجػػب فػػك 

لػ   م مػف المػدارس النحكيػة المستخدمة لدي ، كما  هـ سمات ا التك تتميز ب ػا، ك  ا 
كاف  ميؿ فك مصطمحات ؟ كهؿ  دت ج كدد نل  نبراز مصطمحات نحكية جديػدة؟  ك 

 .نحياب مصطمحات لـ تعد مستعممة فك عصرد؟
    كتتمنؿ صعكبة البحث فك هذا المكوكع فك نقطتيف، هك

 كافينػا ف دراسة المصطم  النحكم مف المكوكعات التك لػـ تجػد اهتمامػا    كال
ك الدراسات النحكية، نذا ما قكرنت بغيرها مف مكوكعات الدراسات العربيػة، كهػذا ف

ممػػا ي،ػػكؿ صػػعكبة تكاجػػ  البػػاحنيف عنػػد دراسػػت ، مػػف ج ػػة قمػػة المػػادة العمميػػة 
المكتكبة فك هذا المجاؿ بالمغة العربيةا لذا فإف منؿ هذد الدراسة تعتمػد فػك  كنرهػا 

مط المللدػات النحكيػة األخػرل السػابقة عمػ   عم  االستقصاب، كالتحميؿ، كالمكازنة،
 .الملىلَّؼ مكوكع الدراسة

مػػف الطبقػػات النحكيػػة   نػػ  لػػـ يصػػؿ نلينػػا ،ػػكب مػػف مللدػػات النحػػكييف  نانيػػا
 إسػػحاؽ، بػػف صػػالحكبعػػض العممػػاب بعػػدد  منػػاؿ الجرمػػك )المتقدمػػة عمػػ  سػػيبكي ، 

 بقيػػة، بػػف احبيػػ بػػف محمػػد بػػف بكػػرهػػػ(، كالمػػازنك ) ِِٓ، ت  عمػػر أبػػك الجرمػػي،
 كهػػذا يجعمنػػا ال نسػػتطيط تحديػػد  كؿ اسػػتعماؿ لممصػػطم ،( ِْٗ، ت  عثمػػاف أبػػك

نلػػ   ـ مػػا يترتػػب عميػػ  عػػدـ الكصػػكؿركم عػػف النحػػكييف األكا ػػؿ، كهػػالم ػػـ نال مػػا 
نتا   عممية ملكدة، نتيجة الختبلؼ الركايػات، باإلوػافة نلػ   ف كتػب التػراث تػلنر 
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اب ا، فقػػد ينسػػبكف التعمػػيـ فػػك نسػػبة المصػػطمحات ألصػػحا لعامػػة  -مػػا -مصػػطمحن
 ننػ  كػكفك،  بينما صاحب المصطم  هك الخميػؿ  ك سػيبكي ،  ك يقكلػكف البصرييف،

كنجػػدد فػػك كتػػب البصػػرييف،  ك نجػػدد لمدػػراب  ك الكسػػا كا لػػذا كػػاف تعيػػيف صػػاحب 
المصطم  مػف الصػعكبات التػك كاج ػت البحػث، كقػد حاكلػت قػدر ج ػدم المتكاوػط 

 . حقؽ المبتغ  مف هذا البحث ـ بعض الدراسات السابقة لعمكمستعينة باهلل ن
المصػػادر السػػابقة عمػػ  ابػػف الحاجػػب، بعػػض كقػػد اعتمػػدت فػػك دراسػػتك عمػػ  

لرصػػد التطػػكر الػػذم حصػػؿ لممصػػطم  منػػذ الخميػػؿ كسػػيبكي  حتػػ  ابػػف الحاجػػبا 
الكتػػاب لسػػيبكي ، كمعػػانك القػػرآف لمدػػراب، كالمقتوػػب لممبػػرد، كاألصػػكؿ فػػك   كمن ػػا

حػػك البػػف السػػراج، كالجمػػؿ فػػك النحػػك لمزجػػاجك، كاإليوػػاح العوػػدم لمدارسػػك، الن
كالمدصؿ لمزمخ،رم، كالبديط البف األنير، ككانػت هػذد المصػادر هػك الر يسػة، كقػد 
اعتمػػدت عمػػ  مصػػادر  خػػرل لرصػػد هػػذا التطػػكر قمػػت بإنبات ػػا فػػك مكوػػع ا، كمػػا 

   ننك  فدت كنيرا مف الدراسات السابقة، كهك
 النحكيػػة ن،ػأت ا كتطكرهػػا، د. سػعيد  بػػك العػـز نبػػراهيـ رسػػالة  المصػطمحات

 ـ.ُٕٕٗهػ  ُّٕٗماجستير مقدمة نل  كمية دار العمكـ بالقاهرة 
  .المصػػطم  النحػػكم ن،ػػأت  كتطػػكرد حتػػ   كاخػػر القػػرف النالػػث ال جػػرم، د

عكض حمد القكزم،  صػؿ الكتػاب رسػالة مقدمػة مػف المللػؼ لمحصػكؿ عمػ  درجػة 
ـ، ُٕٗٗهػػػػػ ُّٗٗتير( فػػػػك اآلداب مػػػػف جامعػػػػة الريػػػػاض التخصػػػػص )الماجسػػػػ

 ـ ُُٖٗهػ  َُُْجامعة الرياض،  -النا،ر  عمادة ،لكف المكتبات
  تطػػكر المصػػطم  النحػػكم مػػف سػػيبكي  حتػػ  الزمخ،ػػرم، د  يحيػػ  عطيػػة

عمػاف األردف، الطبعػة  -نربد، كجدار لمكتاب العػالمك -عبابنة، عالـ الكتب الحديث
 . ـََِٔاألكل   

ؼ هذد الدراسات عف مكوكع البحث، فك عمكم مػا لدتػرة زمنيػة طكيمػة، كتختم
 .   ال تمتد نل  ابف الحاجب
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   المصػطمحات النحكيػة عنػد ابػف مالػؾ مػف خػبلؿ ابػف كتابػ  ،ػرح التسػػ يؿ
  مػػف بػػاب ،ػػرح الكممػػة كالكػػبلـ نلػػ  بػػاب  فعػػاؿ المقاربػػة دراسػػة تحميميػػة نقديػػة، لػػػ

حمػكد قمػر الدكلػة، رسػالة جامعيػة لمحصػكؿ خالػد محمػد م. د  ماحك نكرم، ن،راؼ
مقدمػػػة نلػػػ  جامعػػػة المدينػػػة العالميػػػة، كميػػػة ( الماجسػػػتير)عمػػػ  درجػػػة التخصػػػص 

 ..ـَُِْ  المغات بماليزيا
كتختمؼ هذد الدراسة عف هذا البحث فك  ن ػا تتنػاكؿ ابػف مالػؾ ككتابػ  )،ػرح 

 التس يؿ(.
 درجػة الػدكتكراد  ابف الحاجب كدكرد فػك التأصػيؿ النحػكم، بحػث مقػدـ لنيػؿ

فك فمسدة  الدراسات العميا، نعداد  حافظ الزيف  حمد نبراهيـ، ن،راؼ   . د. مبػارؾ 
 ـ.َُِٗهػ  ُُْْحسيف نجـ الديف ب،ير، 

  .الحػػػد النحػػػكم عنػػػد ابنػػػك الحاجػػػب كيعػػػيش فػػػك ،ػػػرحي ما لممدصػػػؿ،  . د
 -نبػػراهيـ محمػػد عبػػد اهلل، بحػػث من،ػػكر فػػك مجمػػة  مجمػػط المغػػة العربيػػة، بدم،ػػؽ

 (.ّ)( الجزب ٖٗالمجمد )
  ،صػػكؿ الػػدرس النحػػكم فػػك  مػػالك ابػػف الحاجػػب دراسػػة تركيبيػػة تطبيقيػػة 

نعػػداد سػػميماف عػػكدة سػػميماف  بػػك صػػعيميؾ ،  طركحػػة مقدمػػة اسػػتكماال لمتطمبػػات 
درجة دكتكراد فمسدة فك تخصص المغكيات العربية التطبيقية، فػك جامعػة اليرمػكؾ، 

ـ المغة العربية كآداب ا، ن،راؼ   . د. سػمماف محمػد قس -األردف كمية اآلداب -نربد
 ـ. ََِٔهػ  ُِْٕالقواة  

 كهذد الدراسات لـ تتعرض لدراسة المصطم  النحكم عند ابف الحاجب. 
  ،من   ابف الحاجب كمذهب  النحكم مف خبلؿ كتاب  الكافية دراسة كتحمػيبل

نعػداد  نخػبلص  بحث مقدـ لنيؿ درجة التخصص )الماجستير( فك النحك كالصػرؼ،
نصػػػػر الػػػػري  حسػػػػيف، ن،ػػػػراؼ   . د. عمػػػػك جمعػػػػة عنمػػػػاف، جامعػػػػة   ـ درمػػػػاف 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِِٓ 

المغػة العربيػة، قسػـ الدراسػات النحكيػة كالمغكيػة،  -اإلسبلمية، كمية الدراسات العميا
 ـ.ََِٓهػ  ُِْٔ

كهػػػذد الدراسػػػة تعروػػػت بإيجػػػاز ،ػػػديد لمصػػػطمحات ابػػػف الحاجػػػب مػػػف حيػػػث 
  ك البصرم.  مكافقت  ألحد المذهبيف، الككفك

لتجميػة داللػة المصػطم   كقد اقتوت طبيعة البحث استخداـ المػن   الكصػدكا
ألنػػ  يتناسػػب مػػط المصػػطمحات  كالمقتوػػيات المتعمقػػة بػػ ، كالمػػن   االستقصػػا كا

الكافيػة فػك )النحكية كبياف مدلكالت ا، كمن   المكازنة كالمقارنة بيف المصطم  فػك 
اب لسػيبكي ، كالمقتوػب لممبػرد، كاألصػكؿ البػف ككتب السابقيف عميػ  كالكتػ( النحك

 .السراج، اإليواح فك عمؿ النحك لمزجاجك كميرها
  كقد كانت خطتك فك البحث، عم  النحك التالك

 .  ادلقذيح: أٔلا 
ا
ا
 كآنارد النحكية بإيجاز(.ابف الحاجب ) انرًٓيذ: شاَي
ا
ا
 مبحثاف، هما:كفي   انثحس،: شانص

، كالبناب ك نكاع ما، كفي  إلعرااحكم فك  لقاب االمصطم  الن األٔل: ادلثحس
 سبعة مطالب  

  المصطم  النحكم فك  لقاب اإلعراب. ادلطهة األٔل:
 .لمرفكعاتالمصطم  النحكم فك ا ادلطهة انصاَي:
 المصطم  النحكم فك المنصكبات. ادلطهة انصانس:
 المصطم  النحكم فك المجركرات. ادلطهة انزاتغ:

 .التكابعمصطم  النحكم فك ال :اخلايضادلطهة 
  المصطم  النحكم فك المبنك ك لقاب . ادلطهة انظادص:
 المصطم  النحكم فك المبنيات. ادلطهة انظاتغ:
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، كفي   ربعة أقسامياالكممة ك فيالنحكية لمصطمحات ا :انصاَي ادلثحس
 مطالب 

  .كالكالـ الكممة فيالنحكم لمصطمح ا ادلطهة األٔل:
 .األسماء فيالنحكم مصطمح لا  :انصاَيادلطهة 
 فعاؿ.األ فيالنحكم لمصطمح ا  :انصانسادلطهة 

 حركؼ.اؿ فيالنحكم لمصطمح ا  ادلطهة انزاتغ:
ا
ا
 .كنبت المصادر كالمراجط اخلامتح،: راتؼ

بد ت بعػرض معنػ     ما من جك فك العرض كالدراسة، فكاف عم  النحك التالك
، نػػـ (الكافيػػة فػػك النحػػك)كتػػاب  المصػػطم  لغػػة، كاصػػطبلحا عنػػد ابػػف الحاجػػب فػػك

بينػػػت العبلقػػػة بػػػيف المعنػػػ  المغػػػكم كاالصػػػطبلحك لممصػػػطم ، نػػػـ سػػػردت تػػػاريا 
اسػػتعماؿ المصػػطم  عنػػد السػػابقيف عمػػ  ابػػف الحاجػػب، سػػكاب  كػػانكا بصػػرييف  ـ 
ككفييف، كذكرت المصطمحات الملدية لمد كـ المصطم  محػؿ الدراسػة، كقػد تخيػرت 

دعػػـ السػػتعماؿ المصػػطم  عنػػد النحػػكييف، ك مػػراد، مػػف النصػػكص مػػا فيػػ  تكوػػي  لم
كفػػك  ننػػاب الدراسػػة قمػػت بػػبعض التحمػػيبلت كربمػػا بينػػت مػػكقدك مػػف بعػػض اآلراب 

 .  عم  هدم ما تبيف لك مف مادة البحث
 .هذا كباهلل التكفيؽ، كهك المستعاف                                        

 
*** 
 
 
 
 
 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِِٕ 

 انرًٓيذ
 ُحٕيحٔآشارِ اناتٍ احلاجة 

هك  بك عمػرك عنمػاف بػف عمػر بػف  بػك بكػر بػف يػكنس الكػردم األصػؿ  :امسّ
اإلمػػػاـ العبلمػػػة الدقيػػػ  المػػػالكك األصػػػكلك النحػػػكم  المكلػػػد (ِ)األسػػػنا ك( ُ)الػػػد كنك

 .(ّ)المقرئ، المعركؼ بابف الحاجب، الممقب جماؿ الديف
ــّ ــذِ ٔ ياذ ل نحػػد   ك سػػنة (ْ)كلػػد فػػك  كاخػػر سػػنة سػػبعيف كخمسػػما ة :يٕن
كػػػاف كالػػػدد جنػػػدي ا  (ٔ) بإسػػػنا مػػػف بػػػبلد الصػػعيد )المصػػػرم( (ٓ) كسػػبعيف كخمسػػػما ة

كدخػؿ بػ   بػكد  (ٕ) كردي ا، حاجبان لؤلمير )عز الديف مكسؾ الصػبلحك(  ك )السػبلحك(

                                         

نػكف، كيقػاؿ  كآخػر  سػاكنة، تحػت مف مثناة كياء ثانيه، ككسر أكله، بفتح  (دىًكيفي    )نسبة إلى  (ُ) 
 حدكد آخر في (كككجة) بحيرة حكؿ (آراف)أك ( أٌراف) نكاحي مف مدف أرمينية مف بمدة  (تكيف)

 صػغيرة قريػة اآلف كهػي أرمينيػة عاصػمة األكلػى منةاألز  في كانت تفميس، مف بقرا أذربيجاف
 ، تعريػػؼ(ُْٗ/ ِ) البمػػداف معجػػـ. أيػػكا بنػػك الشػػاـ ممػػكؾ منيػػا( أريفػػاف) مدينػػة جنػػكبي

/ ِّ) النػػبالء أعػػالـ كفػػي سػػير (ُٖٔ/ ُ) كثيػػر البػػف كالنيايػػة البدايػػة فػػي الػػكاردة باألمػػاكف
 .(الدكيني) (ِٓٔ

 إال كراءهػا كلػيس الصػعيد، بأقصػى مدينػة  مقصػكرة كألؼ نكف،ك  السككف، ثـ بالكسر  ًإٍسنىا  " (ِ) 
. "الثػاني اإلقمػيـ فػي الغربػي الجانػا مػف النيػؿ شػاط  عمػى كهػي النكبة، بالد ثـ كأسكاف أدفك
 .(ُِّ/ ُ) األرض ، صكرة(ُُٕص) لميعقكبي البمداف: كينظر ،(ُٖٗ/ ُ) البمداف معجـ

 أعػػالـ ، سػػير(ََّ/ ُٕ) كالنيايػػة البدايػػة ،(ِْٖ/ ّ) األعيػػاف كفيػػات: كردت ترجمتػػه فػػي(ّ) 
/ ٓ) الػػدهر أعيػػاف كفيػات فػػي النحػر ، قػػالدة(ِّْ/ ٓ) الػذها ، شػػذرات(ِٓٔ/ ِّ) النػبالء
 كاألعصػػػػار الطبقػػػػات عمػػػػى الكبػػػػار القػػػػراء معرفػػػػة ،(ِِْ  ص) األطػػػػالؿ ، منادمػػػػة(َِْ

 .(ّْٖص)
 (ِّْ/ ٓ) الذها شذرات: ينظر(ْ) 
 .(َٖٓ/ ُ) القراء طبقات في النياية غاية" منه الشؾ : "قاؿ ابف الجزرم(ٓ) 
 (.ِٓٔ/ ِّ) النبالء أعالـ سير: ينظر(ٔ) 
 .(َٖٓ/ ُ) القراء طبقات في النياية غاية: كذا في(ٕ) 
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القاهرة، فن،أ في ا كا،تغؿ فك صغرد، كحدظ القرآف، ك خذ العمػـ عػف عممػاب مصػر، 
مط منػػ  )التيسػػير(، كقػػر  جميػػط القػػرابات فأخػػذ عػػف ال،ػػاطبك بعػػض القػػرابات، كسػػ

عم  ال، اب  بك الدوػؿ محمػد بػف يكسػؼ الغزنػكم بطػرؽ )المػب  ( كقػر  بالسػبط 
سماعيؿ بف ياسيف.  عم   بك الجكد،  كسمط مف  بك القاسـ البكصيرم، كا 

كدخؿ دم،ؽ فسمط ب اب الديف القاسـ ابف عساكر، كفاطمة بنت سعد الخيػر، 
"كلـز اال،ػتغاؿ حتػ  وػرب بػ   (ُ)المنصكر اإلبيارم كميرد كطا دة، كتدق  عم   بك

المنػؿ كتكػػرر دخكلػػ  دم،ػػؽ كآخػػر مػػا دخم ػػا سػػنة )سػػبط ع،ػػرة كسػػتما ة( فا،ػػتغؿ 
كدرس بالجامط األمكم بزاكية المالكية من  كهك ،مالك محػراب الحنابمػة الػذم يمػك 

 . (ِ)صحف الجامط فأكب الدوبلب عمي  كانتدعكا ب  كنيرنا"
)نمػاف كنبلنػيف كسػتما ة( سػمَّـ )الصػال  نسػماعيؿ( صػاحب دم،ػػؽ كفػك سػنة 

لػػػ )صػػاحب صػػيدا الدرنجػػك(، فمقتػػ  المسػػممكف لػػذلؾ،  (ّ) حصػػف )،ػػقيؼ  رنػػكف(
كا،تد اإلنكار عمي  مف ال،يا عز الديف بف عبد السبلـ خطيب البمػد، كال،ػيا  بػك 

ة كحبسػػ ، عمػػرك بػػف الحاجػػب ،ػػيا المالكيػػة، فعػػزؿ ابػػف عبػػد السَّػػبلـ مػػف الخطابػػ
ا  ىبا عمرك  ، نػـ خػرج (ْ)الحاجب مدة، نـ  طمق ما ك لزم ما منازل ما بف  كحبس  ىيون

ال،ػػيخاف مػػف دم،ػػؽ، فػػدخؿ ال،ػػيا عػػز الػػديف الػػديار المصػػرية، فتمقػػاد صػػاحب ا 
 يكب باالحتراـ كاإلكػراـ، ككالد خطابػة القػاهرة كقوػاب مصػر، كا،ػتغؿ عميػ   هم ػا، 

اصػػر داكد( بػػػ )الكػػرؾ(، فأقبػػؿ عميػػ  ك حسػػف نليػػ ، كقصػػد ابػػف الحاجػػب الممػػؾ )الن
                                         

/ ّ) األعيػػػاف كفيػػػات (ُِْ/ ٕ) الصػػػافي المنيػػػؿ(ِٓٔ/ ِّ) النػػػبالء أعػػػالـ ينظػػػر: سػػػير(ُ) 
ِْٖ). 

  .(َٗٓ/ ُ) القراء طبقات في النياية غاية(ِ) 
/ ِِالسػػير )، (ُٖٗ/ ٓ) الػػذها ، كشػػذرات(ُِْ/ ِ) الصػػافي المنيػػؿ :أيثبتػػت كػػذلؾ فػػي(ّ) 

: فمثبتػػػة (ِِّ/ ّ) غبػػػر مػػػف خبػػػر فػػػي العبػػػرك ،(ٖٕ/ ْ) الجنػػػاف ، أمػػػا فػػػي مػػػرآة(ُّٓ
 .(السقيؼ)
  .(َّٕ/ ِِ) األعياف تكاريخ في الزماف مرآة :ينظر(ْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِِٗ 

كنظـ لػ  ابػف الحاجػب مقدمتػ  الكافيػة فػك النحػك، نػـ بعػد ذلػؾ سػافر ابػف الحاجػب 
حيػػث قػػاـ بالتػػدريس مكوػػط ،ػػيخ   (ِ) كتصػػدر بالداوػػمية (ُ)نلػػ  الػػديار المصػػرية

 ال،اطبك، نـ انتقؿ نل  اإلسكندرية لئلقامة في ا.
 ، كمن ـ (ّ)عمماب عصرد فك القاهرة، كدم،ؽ  خذ ابف الحاجب عف شيٕخّ:

هػ(   بك محمد القاسـ بػف فيػرة بػف  بػك القاسػـ خمػؼ بػف  َٗٓ)ت   ال،اطبك
 خػذ عنػ  بعػض القػرابات، كسػمط منػ   (ْ) حمد، الرعينك ال،اطبك الورير المقػرئ 

 )التيسير(. 
هػػػ(  نسػػماعيؿ بػػف  بػػك التقػػ  صػػال  بػػف ياسػػيف بػػف  ٔٗٓ)ت   ابػػف ياسػػيف

 سمط من  الحديث. (ٓ) ، المصرم، تكفك فك نانك ع،ر ذم الحجةعمراف
هػ(   ميف الػديف،  بػك القاسػـ، سػيد االهػؿ، هبػة اهلل بػف  ٖٗٓ)ت   البكصيرم

عمػػك بػػف سػػعكد بػػف نابػػت بػػف ها،ػػـ بػػف مالػػب االنصػػارم الخزرجػػك، المنسػػتيرم 
 سمط من  الحديث. (ٔ)األصؿ البكصيرم، تكفك فك نانك صدر

                                         

  .(ُِٓ/ ُٕ) كالنياية البداية: ينظر(ُ) 
  .(ِٔٔ/ ِّ) النبالء أعالـ سير: ينظر(ِ) 
/ ّ) األعيػػػاف كفيػػػات (ُِْ/ٕ) الصػػػافي المنيػػػؿ (ِٓٔ/ ِّ) النػػػبالء أعػػػالـ ينظػػػر: سػػػير(ّ) 

ِْٖ). 
 .(َُٖ/ ٓ) لمزركمي ، األعالـ(ُٕ/  ْينظر: كفيات األعياف )(ْ) 
 .(َِٕ ،ِٗٔ /ُِ) النبالء أعالـ سير: ينظر(ٓ) 
 بضػـ( المنسػتيرنسبة لػػ ) ،(ٕٓ/ ٖ) ، األعالـ(ِّٗ: َّٗ/ ُِ) النبالء أعالـ سير: ينظر(ٔ) 

 الميديػة بػيف مكضػع الحػركؼ، ثالػث التػاء ككسػر الميممػة السػيف كسػككف النكف كفتح الميـ
 صػػعيد مػف البينسػا أعمػاؿ مػف قكريػدس بكصػػير إلػى بإفريقيػة، كالبكصػيرم منسػكا كسكسػة
 مصر.
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هػػػػ(  محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ بػػػف عمػػػك  بػػػك الدوػػػؿ  ٗٗٓ)ت   ال،ػػػ اب الغزنػػػكم
كقػر  ابػف الحاجػػب  (ُ)الغزنػكم الحندػك مقػرئ، كمػات بالقػاهرة فػك نصػؼ ربيػط األكؿ

 عمي  جميط القرابات بطرؽ )المب  (.
هػ(  ب اب الديف،  بك محمػد، القاسػـ، ابػف الحػافظ  بػك  ََٔ)ت  ابف عساكر  

 (ِ)ك ال،ػافعك المعػركؼ بػابف عسػاكرالقاسـ عمػك بػف الحسػف بػف هبػة اهلل الدم،ػق
 سمط الحديث من  فك دم،ؽ.

هػػ(  ميػػاث بػف فػارس بػف مكػػك بػف عبػد اهلل  بػك الجػػكد  َٓٔ)ت    بػك الجػكد
 كقر  عمي  بالسبط.  (ّ)المخمك المنذرم المصرم الورير، تكفك فك تاسط رمواف

سػعد  هػ( فاطمة بنػت المحػدث التػاجر  بػك الحسػف ََٔ)ت   بنت سعد الخير    
الخير بف محمد بف س ؿ األنصارم البمنسك، زكج زيف الديف  بػك الحسػف ابػف نجػا  

 .(ْ)الكاعظ 
نسػػماعيؿ بػػف عمػػك بػػف حسػػيف بػػف عطيػػة  بػػف  هػػػ(  عمػػك  ُٔٔ)ت   األبيػػارم

ك خػػذ ابػػف الحاجػػب عنػػ   (ٓ)الممقػػب ،ػػمس الػػديف ك،ػػ رت  بػػأبك الحسػػف األبيػػارم
 الدق . 

                                         

  .(ِٖٔ /ِ) القراء طبقات في النياية ينظر: غاية(ُ) 
 .(َْٓ /ُِ) النبالء أعالـ ينظر: سير(ِ) 
 .(ْ/ ِ) القراء طبقات في النياية ينظر: غاية(ّ) 
 أعػػالـ ، ينظػػر ترجمتيػػا فػػي: سػػير(ِْٖ/ ُ) كالمترككػػكف( ذكرهػػا الػػدارقطني فػػي )الضػػعفاء(ْ) 

  (.ّْٕ/ ْ) الذها ، شذرات(ُّْ/ ُِ) النبالء
 مػف أقػؿ اإلسػكندرية كبػيف بينيػا النيػؿ شػاط  مػىع مصػر بػالد مػف مدينػة منسكا إلى أبيار(ٓ) 

 ميممػػة كبعضػػيـ راء ثػػـ ألػػؼ كبعػػدها تحػػت مػػف مثنػػاة يػػاء كبعػػدها اليمػػزة بفػػتح كهػػي يػػكميف
 الػديباج. كسػتمائة عشػرة سػت سػنة تعػالى اهلل رحمػه تػكفي. اليمػزة بعد بنكف بأنبار يصحفيا
 .(ّٕ/ ٕ) المؤلفيف ، معجـ(ُِّ، ُِِ/ ِ) المذها عمماء أعياف معرفة في المذها



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِّ 

ر القدر فك العمػـ كالػديف، مػف  ذكيػاب العػالـ، كاف ابف الحاجب كبي صياذّ ٔػهًّ:
بػرع فػك األصػػكؿ كالعربيػة، ككػاف األممػػب عميػ  العربيػػة، ر سػا في ػا، كفػػك عمػـ النظػػر، 
ككاف مف  دباب  هؿ زمانػ ، ك كجػزهـ ببلمػة كبياننػا، ككػاف فقي ػا، مدتيػا، منػاظرا، مبػرزا 

، متبحرا، مط ديف ككرع كتكاوط كاحتمػاؿ كاطػراح ل  كػبَّ الخمػؽ  (ُ)متكمػؼفك عدة عمـك
عم  اال،تغاؿ عمي ، كالتـز ل ـ الدركس كتبحر فك الدنكف، كصنؼ فػك  صػكؿ الدقػ ، 
ككػػؿ تصػػانيد  فػػك ن ايػػة الحسػػف كاإلفػػادة، كخػػالؼ النحػػاة فػػك مكاوػػط، ك كرد عمػػي ـ 

لزامات تبعد اإلجابة عمي ا، ككاف مف  حسف خمؽ اهلل ذهنان   .(ِ)ن،كاالت كا 
تبلمذة م، كركف،  برزهـ   حمد بف محىس ف بف مىًمػٌك بػف  البف الحاجب ذًلييذِ:

 ،(ّ)هػػػ( ٗٗٔحسػػف المعػػركؼ بػػابف ممػػك األنصػػارم البعمبكػػك ال،ػػافعك المػػتكمـ )ت  
كعبد الرحمف بف يكسػؼ بػف محمػد بػف نصػر المحػدث فخػر الػديف  بػك محمػد البعمبكػك 

سػ  بػف العػادؿ كنظـ لمممؾ الناصر داكد بػف الممػؾ عي ،(ْ) هػ( ٖٖٔنزيؿ دم،ؽ )ت  
 .  (ٓ)هػ(، مقدمت  الكافية فك النحك ٔٓٔاأليكبك )ت  

كػػاف ابػػف الحاجػػب مزيػػر العمػػـ، كلػػ  مصػػندات فػػك العربيػػة كاألصػػكؿ،   ذصــاَييّ:
 من ا  
  ًفك الٌصٍرؼ )مطبكع(  كال،افية  (ٔ)فك النحك )مطبكع(  الكافية  متف(ٕ) . 
  مدصؿ )مطبكع( ال ،رح  اإليواح فك   النحكية )مطبكع( ك األمالك(ٖ). 

                                         

 .(ُّٕ/ ِ) الزماف مرآة ذيؿ (ِِْ/ ٕ) الصافي المنيؿ، (ِٓٔ/ ِّ) النبالء أعالـ سير(ُ) 
  .(َِٓ ،ِْٗ/ّ) األعياف كفيات ينظر:(ِ) 
 .(ٓٔ/ ِ) الكافي بعد كالمستكفى الصافي المنيؿ ،(ُٗٗ/ ٕ) بالكفيات الكافي ينظر:(ّ) 
 .(ُٕ  ص) لمذهبى ػ المحدثيف ينظر: معجـ(ْ) 
  .(ُِٓ/ ُٕ) كالنياية ينظر: البداية(ٓ) 
 .(ّٓٓص) العممية المتكف إلى ينظر: الدليؿ(ٔ) 
 .(َُُِ/ ِ) الظنكف كشؼ ،(ْٔٓص) عمي بف أحمد جعفر أبي ينظر: ثبت(ٕ) 
 .(ُِْ/ ُ) كالفنكف الكتا أسامي عف الظنكف كشؼ ينظر:(ٖ) 
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  األمػػالك المعمقػػة عػػف ابػػف الحاجػػب )مخطػػكط( فػػك الكػػبلـ عمػػ  مكاوػػط مػػف
الكتاب العزيز كعم  المقدمة كعم  المدصؿ كعمػ  مسػا ؿ كقعػت لػ  فػك القػاهرة كعمػ  
 بيػػات مػػف ،ػػعر المتنبػػك، منػػ  نسػػخة فػػك مكتبػػة عابػػديف بدم،ػػؽ، كنانيػػة فػػك خزانػػ  

 .(ُ)  كقاؼ( َِٗالرباط )
  الجميػػػؿ، فػػػك عمػػػـ الخميػػػؿ )مطبػػػكع(  العػػػركض سػػػماها  المقصػػػد قصػػػيدة فػػػك

 . (ِ)هػ( ْْٕ،رح ا  محمد بف محمد السداقسك، )ت  
  اسػػتخرج  مػػف سػػتيف كتابػػا، فػػك فقػػ  المالكيػػة،  (ّ) الدقػػ  )مخطػػكط( مختصػػر

ك)المختصػػر الكبيػر( لخػص فيػػ  كتػاب )اإلحكػاـ( اآلمػػدم  (ْ) كيسػم  )جػامط االم ػات(
 فك  صكؿ الدق .

  السلؿ كاألمؿ فك عممك األصكؿ كالجدؿ )مطبكع( منت  (ٓ). 
 (  منت    مختصر  )السلؿ كاألمؿ، فك عمـ األصكؿ كالجدؿ( )مطبكع(ٔ) . 

  بػث في ػا طػكيبل حتػ  كانػت كفاتػ  وػحعندما دخػؿ األسػكندرية لػـ يم ّ:ــــٔفاذ
ن ار الخميس السادس كالع،ريف مف ،كاؿ سػنة )سػت ك ربعػيف كسػتما ة( كلػ  خمػس 

 فعمي  رحمة اهلل ك حسف ل  الجزاب. (ٕ) سبعكف سنةك 
*** 

 

                                         

 .(ُُِ/ ْ) لمزركمي األعالـ ينظر:(ُ) 
 .(ُُّْ/ ِ) كالفنكف الكتا أسامي عف الظنكف ينظر: كشؼ(ِ) 
 (.َََُ/ ُٕ) مخطكطات فيرس - التراث ينظر: خزانة(ّ) 
 .(ُُِ/ ْ) لمزركمي ينظر: األعالـ(ْ) 
 .(ُٓٓص: ) عمي بف أحمد جعفر أبي ثبت ينظر:(ٓ) 
 .(ُِٓٔ/ ِ) كالفنكف الكتا أسامي عف الظنكف كشؼ ينظر:(ٔ) 
/ ٓ) الػذها ، شػذرات(ََّ، ِٕٗ/ ُٕ) كالنيايػة ، البداية(َِٓ/ ّ) األعياف ينظر: كفيات(ٕ) 

  (.ِْٓ/ ّ) كذيكله - غبر مف خبر في ، العبر(ُٖٗ



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّّ 

 
 
 
 
 
 األٔل:  ادلثحس
 ، ٔانثُاء ٔإَٔاػًٓاإلػزابادلصطهح انُحٕي يف أنقاب ا

  المصطم  النحكم فك  لقاب اإلعراب. ادلطهة األٔل:
 .لمرفكعاتالمصطم  النحكم فك ا ادلطهة انصاَي:
 ت.المصطم  النحكم فك المنصكبا ادلطهة انصانس:
 المصطم  النحكم فك المجركرات. ادلطهة انزاتغ:

 .التكابعالمصطم  النحكم فك  :اخلايضادلطهة 
  المصطم  النحكم فك المبنك ك لقاب . ادلطهة انظادص:
 المصطم  النحكم فك المبنيات. ادلطهة انظاتغ:
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 ادلطهة األٔل: ادلصطهح انُحٕي يف أنقاب اإلػزاب
 ٔادلؼزب اإلػزاب:  

 اإًلبانىػػػػةي   كتسػػػػتعمؿ فػػػػك المغػػػػة بمعنيػػػػيف، همػػػػا (ُ)(عػػػػرب)مػػػػا مػػػػف مػػػػادة كه
 تعريبػا الكػبلـ لػ  عربػت  يقػاؿ  "كالخمك مف المحػف، يقػكؿ فػك الت ػذيب (ِ)كاإًلٍفصاحي 
 عػرَّبى   "كفػك المسػاف (ّ)"حوػرمة فيػ  يكػكف ال حتػ  لػ  بينتػ  نذا نعرابا ل  ك عربت 
 عػف اإلبانػة هػك ننمػا   -النحػك هػك لػذما -كاإلعراب المحف، مف هذب     م منطقى ،
اإلعػراب  كلػذلؾ عيػر ؼ  (ْ)"اإلعػراب فػك يمحػف لـ نذا  كبلم  ك عرب باأللداظ، المعانك

 .  (ٓ)بأن  "هك  البياف، مف  ىعربى عف ال،كب، نذا بٌين  ك كوح "
   .المعرباإلعراا، ك  كرد مف هذد المادة مصطمحاف عند ابف الحاجب، هما

 زاب ــاإلػ
ا عنػػد ابػػف الحاجػػب هػػككاصػػ  المعػػانك عمػػ  ليػػدؿٌ  بػػ  آخػػرد اختمػػؼ مػػا " طبلحن
كفػك "  مػا"لػػ " بػ " قكلػ  كفػك لممعػرب،" آخػرد" قكلػ  فك ، كالومير(ٔ)"عمي  المعتكرة

" مػا" وػمير  ك االخػتبلؼ، وػمير فيػ " ليػدؿ" قكلػ  المعػرب، عم   م"  عمي "  قكل 
  (ٕ) .كالحركؼ الحركات(  ما)بػ  كيعنك

ال،ػػكب،  عػػف كاإلفصػػاح هػػك اإلبانػػة المعنػػ  الػػداللك لئلعػػراب، الػػذمكيػػرتبط 
بػػالمعن  االصػػطبلحك لػػ ا نذ اإلعػػراب يطمػػؽ فػػك االصػػطبلح عمػػ  تمييػػز الحركػػات 

                                         

 ، القػامكس(ْْٗ/ ّ) العربية المغة في ، اإلبانة(عرا) (ُٕٗ/ ُ) لمجكهرم الصحاح: ينظر(ُ) 
 . (ّّٓ/ ّ) القامكس جكاهر مف العركس ، تاج(عرا) (ُُّ  ص) المحيط

 (. عرا –باا الباء فصؿ العيف ) (ُْٓ  ص) المحيط القامكس :ينظر(ِ) 
 (.عرا) (ُِٖ/ ِ) المغة تيذيا(ّ) 
  .(عرا) (ٖٓ/ ْ) المغة متف: ، كينظر(عرا -العيف الميممة ) (ٕٖٓ/ ُ) العرا لساف(ْ) 
 (.ْْ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ٓ) 
 . (ُُ  ص) النحك عمـ في الكافية(ٔ) 
 . (ٕٓ/ ُ) الكافية عمى الرضي شرح: ينظر(ٕ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٓ 

عمػػػ   كاخػػػر االسػػػـ المػػػتمكف كالدعػػػؿ الموػػػارع، كبػػػذلؾ ( ظػػػاهرة كمقػػػدرة)اإلعرابيػػػة 
  (  " ت)نظػكر تتو  كتتبيف المعانك كيعيف اإلعػراب عمػ  ذلػؾا كلػذلؾ قػاؿ ابػف م

نمػػا يوػػاح  لتبيينػػ  نعرابػػان  اإلعػػراب سػػمك كا  كقػػد بػػيَّف الزجػػاجك سػػبب نطػػبلؽ  (ُ) "كا 
 األسػػماب  كاخػػر فػػك ر كا لمػػا النحػػكييف نفَّ  نػػـ  "فقػػاؿ( اإلعػػراب)النحػػكييف لمصػػطم  

 ككػػأفَّ  بياننػا،   م نعرابنػا، سػمكها عن ػا، كتبػيف المعػانك، عمػ  تػدؿ حركػات كاألفعػاؿ
اا نحػػكنا كاإلعػػراب نعرابنػػا، النحػػك كييسػػمَّ .... كػػكف ي ب ػػا البيػػاف   الغػػرض ألفَّ  سػػماعن

 .  مرتبطتيف -المغكية كاالصطبلحية -ا لذا كانت الداللتاف (ِ)"كاحد عمـ طمب
  كاإلعراب مصطم  قديـ االستعماؿ عند العرب، كل  مد كماف فػك بداياتػ ، فػاألكؿ

(  هػػػػُٕٗ  ت) نػػػس  بػػػف مالػػػؾ نعػػػراب القػػػرآف الكػػػريـ حػػػاؿ القػػػرابة، فقػػػد ركم عػػػف
ٍمك اإلعراب" ٍميى ا  لسنتكـ تمنعكا فبل المسافا حى فمـ يتجاكز فك بداية ن،ػأت  معنػ   (ّ)"حى
كهػػذا المد ػػكـ االصػػطبلحك هػػك  قػػرب نلػػ  ( اإلبانػػة فػػك الكػػبلـ كالتجكيػػد فػػك القػػرآف)

مغػكم مدلكل  المغكم المجرد، مما يدؿ داللة كاوػحة عمػ   صػالة اإلعػراب فػك البنػاب ال
اسػتعمال  بداللػة  ك   كقدم  حيث يبن  اإلعراب عمػ  حػدكد اإلبانػة كاإلفصػاح، كالنػانك

ػػا" ، فقػػاؿ فػػك ت ػػذيب المغػػة(ْ)بمد ػػكـ النحػػك ػػكد نىٍحػػكىد نحى ػػدىد نذا يىٍنحي  ال،ػػكبى  كنحػػا ، قصى
ػػادي  ػػكد يىٍنحى  (ٓ)"اإلعػػراب كجػػكد نلػػ  الكػػبلـ يحػػرؼي  ألنػػ  النحػػكمٌ  سػػٌمك كمنػػ  حرَّفػػ ، نذا كيىٍنحي

 .  (ٔ)"العربك الكبلـ ًنعراب كالنٍَّحكي "كفك المساف 
، كاسػتعمؿ قبػؿ ابػف الحاجػبا فاسػتعمم  سػيبكي ،  كمدار الكبلـ هنا عم  هذا المد ـك

يقػػكؿ سػػيبكي  "  لمداللػػة عمػػ  العبلمػػة اإلعرابيػػة، ا(حػػرؼ اإلعػػراب)نال  نػػ  ذكػػر مصػػطم  
                                         

 . (ٕٖٓ/ ُ) العرا لساف: ينظر(ُ) 
  .(ُٗص) النحك عمؿ في اإليضاح(ِ) 
 . (ُّ  ص) كالمغكييف النحكييف طبقات(ّ) 
المصطمحات الصكتية كالنحكيػة بػيف البصػرييف كالكػكفييف فػي القػرنيف الثػاني كالثالػث اليجػرييف : ينظر(ْ) 
 (. ُٗٔ: ص)لخصاص البف جني ، المصطمح النحكم في كتاا ا(َِٓ: ص)
 (. نحا) (ُّٔ/ ٓ) ػ المغة تيذيا(ٓ) 
 (. نحا) (َّٗ/ ُٓ) العرا لساف(ٔ) 
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ا عمػ  النصػب، )هذا باب مجارل  كاخر الكمػـ مػف العربيػة( كهػك تجػرم عمػ   نمانيػة مجػارو
نمػػا ذكػػرت لػػؾ نمانيػػة  ، كالدػػت ، كالوػػـ، كالكسػػر، كالكقػػؼ .... كا  كالجػػر، كالرفػػط، كالجػػـز
ا ألفرؽ بيف ما يدخم  وػرب مػف هػذد األربعػة ًلمىػا ييحػًدث فيػ  العامػؿ، كلػيس ،ػكب  مجارو

،ػػكب  من ػػا نال كهػػك يػػزكؿ عنػػ ، كبػػيف مػػا ييبنىػػ  عميػػ  الحػػرؼي بنػػابن ال يػػزكؿ عنػػ ، لغيػػر
 حػػدث ذلػػؾ فيػػ  مػػف العكامػػؿ، التػػك لكػػؿ عامػػؿ من ػػا وػػرب مػػف المدػػظ فػػك الحػػرؼ، كذلػػؾ 

، لحػػركؼ اإلعػػراب" كيقػػكؿ   (ُ)الحػػرؼ حػػرؼ اإلعػػراب، فػػالرفط، كالجػػر، كالنصػػب، كالجػػـز
"كاعمـ  نؾ نذا ننيت الكاحد لحقتػ  زيادتػاف، األكلػ   من مػا حػرؼ المػد كالمػيف، كهػك حػرؼ 

ف" اإلعراب، مير متحرؾ كال   (ِ)منكَّ
كاسػػػتعمم  النحكيػػػكف بعػػػدد لمداللػػػة عمػػػ  الحركػػػة المتغيػػػرة الدالػػػة عمػػػ  تػػػأنر الكممػػػة 

كابػػػػف  (ْ)كالزجػػػػاجك، كالدارسػػػػك (ّ)بالعامػػػػؿ الػػػػداخؿ عمي ػػػػا، فاسػػػػتعمم  الدػػػػراب، كالمبػػػػرد 
 (ٗ)كالحريرم (ٖ)كاليركم  (ٕ)كابف جني  (ٔ)كالرماني (ٓ)الكراؽ

 (ُِ)كابػػػػػف األنيػػػػػر  (ُُ)لػػػػػديف األنبػػػػػارمكأبػػػػػك البركػػػػػات كمػػػػػاؿ ا (َُ)كالزمخ،ػػػػػرم 

 .(ُٓ)كأبك الحسف عمـ الديف السخاكم (ُْ)كالعكبرم (ُّ)كالجزكلي
 .  (ُٕ)"اإلعراب فك كيخدض يرفط (ُٔ){الرٍَّحمفً }  "قاؿ الدراب

                                         
 . (ُّ/ ُ) الكتاا(ُ) 
 . (ُْٓ/ ْ) ،(ِٓٔ/ ِ) :كينظر (ُٕ/ ُ) الكتاا(ِ) 
 . (ّ/ ِ) المقتضا(ّ) 
 . (ُّْ، ِٕٔ، َُّ، ُٕ، ُٓ، ُُص) العضدم اإليضاح(ْ) 
  .(ْٖٗ، ُٖٖ، ُْٗ، ُِْص) النحك عمؿ(ٓ) 
  .(ٗٔرسالة الحدكد )صينظر  (ٔ) 
  .( ِّٓ، ٗ/ الممع في العربية البف جني )صينظر  (ٕ) 
  .(ُٖٓ/ ِإسفار الفصيح )ينظر  (ٖ) 
  .( ْٓ، ُِممحة اإلعراا )صينظر  (ٗ) 

  (ِّٔ، ّٕ، ّٓ، ّّص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(َُ) 
  .(ُٕ/ ُكييف البصرييف كالككفييف )اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحينظر  (ُُ) 
 (ٗٗٔ/ ِ) ،(ّٕ، ُٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ُِ) 
  .(ٕالمقدمة الجزكلية في النحك )صينظر  (ُّ) 
  .(ِٓ/ ُالمباا في عمؿ البناء كاإلعراا )ينظر  (ُْ) 
  .(ُْٓ/ ِ) ،(َُْ/ ُسفر السعادة كسفير اإلفادة )ينظر  (ُٓ) 
رِْضَِِّّىاَواتِِّالص َِِّّرّبِِّ}: في قكله(ُٔ) 

َ
َىاَِّوَواَِّوالْأ ُُ ٌَ يْ ٍَُِِّّيْىنُِكِنَِِّّلَاِّالر ْحمَيِِِّّبَ  . ّٕ  النبأ{ ِخَطابًاِّوٌِْ

 . (ُٔ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُٕ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٕ 

  كهػك اإلعػراب،  الػذم يسػم   هػك التغيير، مف النانك كالورب  "كقاؿ ابف السراج
 التغييػر مػف النػانك الصػنؼ هػذا فسػمكا.... مػا.بنا   تسػميـ بعد كالدعؿ االسـ يمحؽ ما

 النػػاس حاجػػة ألفَّ  كتػػب ـا فػػك بػػذكرد كبػػدلكا (نعرابنػػا) تحػػدث كمعػػافو  لدػػركؽ يقػػط الػػذم
 .  (ُ)("مبنيا) كالحركؼ الحركات ب ذد آخرد يتعاقب ال مما هذا عدا ما كسٌمكا  كنر، نلي 

 مػف ككنيػر......  سػبؽ   ي مػا كالكػبلـ اإلعػراب  فػك القػكؿ بػاب     "كقػاؿ الزجػاجك
 لػ ، كوػعت عمػا معاني ػا( كال) االسمية عم  داللت ا تسقط كلـ مبنك هذا بعد األسماب
 نذنا كالكػبلـ عميػ ، كيػدؿ يكجػدد لمعنػ  الكػبلـ فػك داخػؿ عرض اإلعراب   ف بذلؾ فعممنا

 .(ِ)"تكابع  مف تابط كاإلعراب المرتبة، فك سابؽ ل 
االسػػػػـ ال مطمػػػػؽ  تعريػػػػؼ معػػػػرب اسػػػػتخدـ مصػػػػطم  المعػػػػرب فػػػػك المعػػػػرا:

 .  (ّ)المعرا
مسػتعمؿ عنػد  كعنػد النحػكييف قبمػػه،  يتضػح أنػػه كبػالنظر إلػى المصػطمح ذاتػه

 (ٕ)كابػػػف جنػػػي (ٔ)كابػػػف الػػػكراؽ  (ٓ)كالدارسػػػك  (ْ)المبػػػرد، كابػػػف السػػػراج  فاسػػػتعممه
 (ُُ)كالجزكلػػي (َُ)كابػػف األنيػػر (ٗ)كالسػػييمي  (ٖ)كأبػػك البركػػات األنبػػارمكالزمخ،ػػرم، 

 .كأبك الحسف عمـ الديف السخاكم (ُِ)لعكبرمكا
عػراب " يقكؿ المبرد نىػة عمػ  اأٍلىٍسػمىاب كا  كالجػر   كىالٌنصػب الٌرٍفػط عمػ   ٍوػرب نىبلى

ـ   المعتؿٌ  مير المعرب  اٍلكىاًحد رفط فأٌما  . (ُّ) ..."فالوَّ
                                         

 . (ْْ/ ُ) النحك في األصكؿ(ُ) 
 .(ٖٓ، ُٓ، ّْص) :كينظر( ٕٔص ) النحك عمؿ في اإليضاح(ِ) 
 أقسػاميا، إال يػذكر فػال االسػماء، صػنؼ فػي ألنػه المعػرا، مطمؽ ال االسـ معرا حد هذا"  الرض قاؿ(ّ) 

 شػرح" االسػـ صػنؼ فػي نػذكرها التػي الحػدكد جميػع ككػذا المركا، االسـ هك المعرا االسـ  قاؿ فكأنه
 . (ُٓ/ ُ) الكافية عمى الرضي

 (ُُُ/ ِ)، (ِّٖ ،ْٓ/ ُ) النحك في األصكؿ(ْ) 
  .(ِّْص)، (ُٓص) العضدم اإليضاح(ٓ) 
 . (ُْٗحك )صعمؿ الن(ٔ) 
 .(ُِّ، ٗ/ الممع في العربية البف جني )ص(ٕ) 
 .(َْْ/ ِاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف )(ٖ) 
 .(ِٔنتائج الفكر في النحك )ص(ٗ) 

  (.ُّٗ، ٓ/ ِ)، (ُٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع(َُ) 
 .(ُِٗالمقدمة الجزكلية في النحك )ص(ُُ) 
 .(: اُّٗ/ ُسفر السعادة كسفير اإلفادة )، (ْٓ/ ُي عمؿ البناء كاإلعراا )المباا ف(ُِ) 
  .(ْ/ ُ) المقتضا(ُّ) 
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 لدظنػػا، العكامػؿ بػػاختبلؼ آخػرد اختمػؼ مػػا  المعػرب كاالسػػـ  "كيقػكؿ الزمخ،ػرم
،  ك ،بحركةو   .   (ُ)"محبل    ك بحرؼو

يتدقػػػاف مػػػط  -عػػػدـ المحػػػف، كاإلفصػػػاح كاإلبانػػػة -(عػػػرب)كالمعنيػػػاف المغكيػػػاف لػػػػ 
ا ( المعػػرب)المعنػػ  االصػػطبلحك لمصػػطم   ألفَّ فػػك تركيػػب االسػػـ مػػط المعنػػ  نفصػػاحن

بانةن، كما  ف في  عدـ لحف ألف تغيير الحركػات كالحػركؼ بمػا يقتوػي  معنػ  الكػبلـ  اكا 
 .    مع  المحفال يتأت

 ــزاب ــاب اإلػ مدعػػؿ ل لقػػاب اإلعػػراب لبلسػػـ )الرفػػط، كالنصػػب، كالجػػر( ك  :أنق
) ألنَّػػ  يرتدػػط عنػػد وػػـ  هػػذ  األلقػػاا مػػف صػػفة الصػػكت ك )الرفػػط، كالنصػػب، كالجػػـز

عنػد   - م  ينقطػط -ال،دتيف، كينتصب عند فتح ما، كينخدض عند كسػرهما، كينجػـز
سػػمي  جزمػػا، اعتبػػارنا بالصػػكت كانجزامػػ ، سػػككن ما، فػػبل يحػػدث بعػػد الحػػرؼ صػػكت، فت

كتسمي  سككننا، اعتبارنا بالعوك الساكف
(ِ). 

 الداعمٌيػة، عمػـ  كجػٌر، فػالٌرفط  كنصب،  رفط،   ك نكاع .. اإلعراب."  قاؿ ابف الحاجب
 .(ّ)"اإلوافة  عمـ  كالجرٌ  المدعكلٌية، عمـ  كالٌنصب

د، نذا لػـ يٌتصػؿ بػ  نػكف التٌأكيػد، كقاؿ فك الدعؿ الموارع  "كال يعرب مف الدعؿ مير 
عراب   رفط كنصب كجـز  .(ْ)"كال نكف جمط الملٌنث، كا 

المسػتمد  -مستمدة مػف المعنػى المغػكم لمقػا لقاب اإلعراب  مصطمحاتمد كمات ك
 ظاهرة. كقكية  فالعالقة بينيما -مف صفة الصكت

                                         
  (.ّٓ  ص): ، كينظر(ّّ  ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُ) 
 .(ٕٔص) النحك في الفكر نتائج: ينظر(ِ) 
   . (ُُ  ص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
   . (ْْ  ص) النحك عمـ في الكافية(ْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٗ 

 (ِ)كابػف السػراج (ُ)كهذد األلقاب مستعممة قبؿ ابف الحاجب، عنػد سػيبكي ، كالمبػرد 
 (ٕ)ابػػػف األنيػػػرك (ٔ)أبػػػي البركػػػات األنبػػػارم ك  (ٓ)كابػػػف الػػػكراؽ  (ْ)كالزجػػػاجك (ّ)كالدارسػػك

   . (َُ)كالسخاكم (ٗ)كالعكبرم (ٖ)كالجزكلي 
 كاخر الكمـ مف العربية(  "كهك تجػرم عمػ  نمانيػة  ميقكؿ سيبكي  فك )باب مجار 

، كالدت  ..... فالرفط كالجر كالنصػب كالجػـز  مجارو عم  النصب، كالجر، كالرفط، كالجـز
لحػػركؼ اإلعػػػراب، كحػػػركؼ اإلعػػراب لؤلسػػػماب المتمكنػػػة كلؤلفعػػاؿ الموػػػارعة ألسػػػماب 

 .(ُُ)"الداعميف 
 (ُِ)كفػػرؽ ابػػػف الحاجػػػب بػػػيف المعػػػرب، كالمبنػػك، كهػػػك تػػػابط فػػػك ذلػػػؾ لسػػػيبكي  

مػػا فقػػد فرقػػكا بػػيف هػػذد األسػػماب فجعمػػكا الرفػػط، كالنصػػب، كالخدػػض، ل( ُّ) كالبصػػرييف
دخػػؿ عمػػ  األسػػماب المتمكنػػة التػػك يمزم ػػا اإلعػػراب بالحركػػات الػػنبلث، كجعمػػكا الوػػـ، 
 ، ػا،  ك مكسػكرنا، ككػذلؾ فعمػكا فػك الجػـز كالدت ، كالكسػر، لمػا بنػك موػمكمنا،  ك مدتكحن

ًزـ بعامؿ، كالكقؼ ًلمىا بيًنك ساكنناف ،كالكقؼ جعمكا الجـز فك األفعاؿ، ًلمىا جي
(ُْ). 

                                         
   . (ْ/ ُ) المقتضا :ينظر(ُ) 
  . (ْٓ/ ُ) النحك في األصكؿ :ينظر(ِ) 
  .(ُُص) العضدم اإليضاح :ينظر(ّ) 
   .(ّٗ  ص) النحك عمؿ في اإليضاح: ينظر(ْ) 
   .(ُْٓعمؿ النحك )ص: ينظر(ٓ) 
   .(ّٕٔ/ ِ) ،(ُٖ/ ُاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ): ينظر(ٔ) 
  .(ْٗ ،ْْ /ُ) بيةالعر  عمـ في البديع: ينظر(ٕ) 
   .(ُٖٓالمقدمة الجزكلية في النحك )ص: ينظر(ٖ) 
   .(ٓٔ/ ُالمباا في عمؿ البناء كاإلعراا ): ينظر(ٗ) 

   .(َٔٓ/ ِسفر السعادة كسفير اإلفادة ): ينظر(َُ) 
   . (ُٓ، ُّ/ ُ)كتاا سيبكيه (ُُ) 
   . (ُّ/ ُ) سيبكيه كتاا: ينظر(ُِ) 
 .(ُٓص) العضدم اإليضاح ،(ْٓ/ ُ) النحك في ألصكؿ، ا(ْ/ ُ) المقتضا :ينظر(ُّ) 
   .(ْٔ، ّٔص) العمكـ مفاتيح :ينظر(ُْ) 
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ا يقكؿ سيبكي   " كه نما ذكرت لؾ نمانيػة مجػارو ك تجرم عم  نمانية مجارو .... كا 
كلػػيس ،ػػكب  -ألفػػرؽ بػػيف مػػا يدخمػػ  وػػرب مػػف هػػذد األربعػػة لمػػا يحػػدث فيػػ  العامػػؿ 

كبيف ما يبن  عميػ  الحػرؼ بنػاب ال يػزكؿ عنػ  لغيػر ،ػكب  -من ا نال كهك يزكؿ عن  
 .(ُ)" حدث ذلؾ في  مف العكامؿ

 دلُصزف، ٔ ادلًُٕع يٍ انصزفا 
فالمنصػػرؼ مػػا دخمػػ   (ّ)كاالسػػـ منصػػرؼ كميػػر منصػػرؼ  (ِ)ك)منصػرؼ( مصػػدر 

 .(ٓ)كمير منصرؼ يمتنط من  الجر كالتنكيف  (ْ)الحركات النبلث مط التنكيف 
قػػاؿ ابػػف الحاجػػب  "فػػالمدرد المنصػػرؼ، كالجمػػط المكٌسػػر المنصػػرؼ بالٌوػػمة 

 .(ٔ)ٌمة كالدتحة"رفعا، كالدتحة نصبا، كالكسرة جٌرا ...... مير المنصرؼ بالوٌ 
كالمصػػػػطمحات مسػػػػتعممة قبػػػػؿ ابػػػػف الحاجػػػػب فالمنصػػػػرؼ، كميػػػػر المنصػػػػرؼ 

كالزجػػاجك )اسػػتعمؿ بمعنػػ  ميػػر   (ٖ)كابػػف السػػراج (ٕ)اسػػتعمم ما سػػيبكي ، كالمبػػرد
كابػػػف  (ُُ)كالزمخ،ػػػرم (َُ)كالدارسػػػك (ٗ)المنصػػػرؼ مػػػا ال ينصػػػرؼ كسػػػيأتك بيانػػػ (

 .(ُِ)األنير
كػكف فػك االنصػراؼ كالكصػؿ عمػ  بنػاب، قاؿ سيبكي   "كليس مػف كبلم ػـ  ف ي

كفػك ميػػر االنصػػراؼ كالكصػؿ عمػػ  آخػػر، فصػار االسػػـ لغيػػر منصػرؼ يجػػكب عمػػ  
                                         

   . (ُّ/ ُ)كتاا سيبكيه (ُ) 
 ( )صرؼ(.ُّٖٔ/ ْالعربية ) كصحاح المغة تاج الصحاح(ِ) 
 صرؼ(.  –)فصؿ الصاد  (َُٗٔ  ص) المحيط القامكس(ّ) 
 . (ّٓ  ص) العربية ينظر: أسرار(ْ) 
 . (ُْٓ/ ُ) الحاجا ابف أماليينظر: (ٓ) 
 .(ُُ  ص) النحك عمـ في الكافية (ٔ) 
 .(َّّ،ِّٓ ،ُّْ ،ٕٖ/ ّ)، (ُْٓ/ ُ) ينظر: المقتضا(ٕ) 
 . (َٗ ،ٕٗ/ ِ) ، (ّْٕ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٖ) 
 . (ٖٗ  ص) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ٗ) 

 . (ُّص) العضدم ينظر: اإليضاح(َُ) 
 . (ِْٓ، ّٓص/ ) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ُُ) 
 .(ٖٔٔ، َٖٔ ،ُٖ، ُِ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُِ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِْ 

َـّ مػػدكا )ال( ك)فػػك( فػػك االنصػػراؼ، كميػػر  بنا ػػ  نذا كػػاف اسػػما لمنصػػرؼ، كمػػف نػػ
 (ُ)االنصراؼ، كالتأنيث، كالتػذكير، كػػ )كػك( ك)لػك( كقصػت ا كقصػت ا فػك كػؿ ،ػكب"

يككف  بدا فك الكبلـ اسـ منصرؼ فك الجػر كالنصػب كال ينصػرؼ كيقكؿ  يوا  "كال 
 (ِ)فك الرفط"

 مػػػا الممنػػػكع مػػػف الصػػػرؼ، فاسػػػتعمم  بمد كمػػػ  قبػػػؿ ابػػػف الحاجػػػب المبػػػرد، 
ميػػر  ننػػا ال نسػػتطيط تحديػػد  كؿ مػػف اسػػتعمؿ المصػػطم  ( هػػػ ُٔٓ  ت)كالحريػػرم 

 .لوياع مللدات مف سبؽ المبرد كالمازنك، كالجرمك
ا  ما"  يقكؿ المبرد ٍبمىػ ،  نىٍحػك لمتأنيثا  ىلد  كىانىت مى  قىٍكلنىػا تقػدـ فقػد كسػكرل حي

ػػرؼ الى   ىنػػ  ًفيػػ ً  ػػا كى مػػا نكػػرىة كىالى  معػػرؼ فػػك يٍنصى  لئللحػػاؽ زىاً ػػدىة ًفيػػ ً  اأٍللػػؼ كىانىػػت مى
 أًلىف اٍلمعرفىػةا فػ  الٌصػٍرؼ مػف  كممنػكع  باألصػكؿ، ميٍمحػؽ أًلىنَّ ي  النكرىةا ف  فمصركؼ

ا كزيادة ً دىةزىا  ىلد   . (ّ)"لمتأنيث كىافى  مى
( منػػذ)بػػػ  مجػػركر اٍسػػـ ًهػػكى  (ْ)ال،َّػػاًهد هىػػذىا ًفػػك  مػػس لىٍدظىػػة  "كيقػػكؿ الحريػػرم

ٌرد كعبلمة   (ٓ)"كىاٍلعٍدؿ عمميةمل الٌصٍرؼ مف  مىٍمنيكع  أًلىنَّ ي  الكسرة عىف عكوا الدتحة جى
 .مقصكداستعماال عاروا مير  (ٕ)كالزمخ،رم (ٔ)كاستعمم  الزجاجك

                                         

  .(ِّٔ/ ّ) سيبكيه كتاا(ُ) 
 .(ِْٖ/ ّ) سيبكيه كتاا(ِ) 
   .(َِٕ/ ْ)، (ُُّ/ ّ)كينظر:  (ّّٖ/ ّ) المقتضا(ّ) 
  الشَّاًعر الشاهد في قىكؿ(ْ) 

 (خٍمسا السعالي ؿمث عجائزا…  أمسا مذ عجبا رىأىٍيت لقد)
    (ِِٖص) الخكاص أكهاـ في الغكاص درة(ٓ) 
 الفتحػة  لخفػة يػتـ البنػاء فػإف النصػا حػاؿ فػي .....كسػكار  كغػكاش كقػكاض جػكار: "يقػكؿ الزجػاجي(ٔ) 

، جكارو  هؤالء  كالرفع الخفض في الصرؼ  لكماؿ البناء، كقكلؾ مف االمتناع إلى فترجع  كمررت كغكاشو
، كغكاشيى  جكارمى  رأيت  النصا يكف كغكاشو  بجكارو    ص) النحػك عمػؿ في تصرفه"اإليضاح ال كقكاضيى
 .(ُِْ ،ٖٗ  ص)، كينظر:  (َُٓ

   .(ِِّ  ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ٕ) 
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 مف المصطمحات التك بمعن  المنصرؼ كمير المنصرؼ 
كاستعمم  ابف السػراج ككػاف  كنػر ( ما ال ينصرؼ( )مير المنصرؼ)كرد بمعن  

 .(ّ)كالحريرم (ِ)كما استعمم  الزجاجك (ُ)استعماال ل  مف )مير المنصرؼ(
 .   (ْ) كرد بمعن  )المنصرؼ( )المجرل( كهك مف مصطمحات الككفييف

ِاِّْحمس (ٓ)دػراب  "كقكلػ يقكؿ ال بُِط َۡ كتبػت بػاأللؼ، ك سػماب البمػداف ال  ىجسِمۡصرطا ٱ
تنصػرؼ خٌدػػت  ك نقمػت، ك سػػماب النسػاب نذا خػػٌؼ من ػا ،ػػكب جػرل، نذا كػػاف عمػػ  

نما نبلنة  حرؼ ك كسط ا ساكف منؿ  دعد، كهند، كجمؿ،  ب ػا سػٌم  نذا انصػرفت كا 
 تكػػاد ال البمػػداف كاسػػماب لكنرت ػػا، فتخػػؼ الٌتسػػمية ب ػػا كتكنػػر تيػػرىٌدد ألن ػػا الٌنسػػابا

  (ٔ)"تعكد
لمصػػطمحيف )جػػرل( ك)انصػػرؼ( بمد ػػػكـ اكيبلحػػظ فػػك هػػذا الػػنص اسػػػتعمال  

(  ك )يتػػػػرؾ ممػػػف الصػػػػرؼ عنػػػػدد فاصػػػطبلح  )ال يجػػػػر  )المنصػػػرؼ(  مػػػػا الممنػػػػكع
كمػػػػف ذلػػػػؾ قكلػػػػ   "يقػػػػاؿ  آزر فػػػػك مكوػػػػط خدػػػػض، كال يجػػػػرل ألنػػػػ   (ٕ)نجػػػػرالد(
 .(ٖ)" عجمكٌ 

                                         

 .(ّْٓ/ ّ) ،(ٕٗ ،ُٖ/ ِ)، (ّّٕ ،ِِٕ، ُٔٓ، ْٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ُ) 
 . (ٖٗ ،ٕٗ  ص) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ِ) 
 .(ٕٔص) اإلعراا ينظر: ممحة(ّ) 
 (. ّٕٓ  ص) القامكس عمى الجاسكس(ْ) 
 (ُٔمف اآلية )  البقرة(ٓ) 
 ،ّٖٓ، ُٕٓ، َِ/ ِ)، (ُّْ، ِْٗ، ّْٔ/ ُ)، كينظر: (ِْ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 

ُّٗ) ،(ّ /ُْ ،َُٗ.)  
 .(َُٗ، َُِ/ ّ) ،(ُٗ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ٕ) 
 ،ُٕٔ، َِ/ ِ)، (ِْٗ، ّْٔ، ِّْ ،َِٖ/ ُ)كينظر:  ( َّْ/ ُ) القرآف معاني(ٖ) 

ّٖٓ). 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّْ 

ٍننػ  كقػد اسػتعمؿ الدػر  اب مصػطم  الصػرؼ بمعنػ  العػدؿ، فقػاؿ  "ك مػا قكلػ    مى
ريبػػاعى فإن ػػا حػػركؼ ال تجػػرل، كذلػػؾ  ن ػػف مصػػركفات عػػف ج ػػات ٌف ......  نيػػبلثى كى كى
كربما جعمػكا مكػاف نػبلث كربػاع منمػث كمربػط ، فػبل يجػرل  يوػا كمػا لػـ يجػر نػبلث 

جعم ػػا نكػػرة  كربػػاع ألنػػ  مصػػركؼ ، فيػػ  مػػف العٌمػػة مػػا فػػك )نػػبلث( ك)ربػػاع( كمػػف
 .  (ُ)"كذهب ب ا نل  األسماب  جراها

ـ كاستعمم ما الجكهرم، فقاؿ  "كنصيبيف  اسـ بمػد، كفيػ  لمعػرب مػذهباف  مػن 
عػػػػراب كمػػػػا يمػػػػـز االسػػػػماب المدػػػػردة التػػػػك ال مػػػػف يجعمػػػػ  اسػػػػما كاحػػػػدا كيمزمػػػػ  اإل

ػػ (ِ)تنصػػرؼ"  تقػػكؿ  هػػذا خيوػػارةي  مارىة بالوػػـ  البحػػر، معرفػػة ال تجػػر كيقػػكؿ  "كخيوى
   طاًمينا ".

 عػف يعبػركف الكػكفييف قػدماء عبػارة كهػذ  تنصػرؼ ال  "أم ”مال تجػر “كقكل   
كمػػػػف المبلحػػػػظ  ف  (ّ)منصػػػػرؼ" فيقكلػػػػكف البصػػػػريكف كأمػػػػا ،مبػػػػالمجر  المنصػػػػرؼ

مصػػطم  )الممنػػكع مػػف الصػػرؼ(، اسػػتهعمؿ متػػأخرنا، كتقػػدـ عميػػ  اسػػتعماؿ مد كمػػ  
، لكػف  كنرهػا اسػتعماال هػك األكؿ بألداظ عدة كػ )مػا ال ينصػرؼ( ك)ميػر المنصػرؼ(

ف ػػػذد الظػػػاهرة ميػػػر مرمكبػػػ  فػػػك  ،كعػػػدـ تصػػػدر  داة الندػػػك فيػػػ  ،نظػػػرا لكوػػػكح 
 المصطمحات، كلخدة كممة )الصرؼ( دكف )المنصرؼ( ك)ينصرؼ(.

*** 
 

 
 
 

                                         

 (.ِٓٓ/ ُ) ، كينظر:(ِْٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
   (.نغا) (ِِٔ/ ُ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح (ِ) 
 )خضر(. (ْٕٔ/ ِ) ( في الصحاحِ)المحقؽ رقـ حاشية (ّ) 
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 دلزفٕػاخادلطهة انصاَي: ادلصطهح انُحٕي يف ا
 انياػم 

ـٌ مبنػي لممعمػكـ، يػدٌؿ  به، يتقدَّمه تَّصؼأك ا ؽ عم  مىف قاـ بالدعؿ،يطم فعؿ تػا
نحػك  وػرب زيػده عمػرنا،  ك مػات زيػد، كاصػطبلحا عنػد ابػف عمى زمف حدكث الفعػؿ، 

 بػػه، قيامػػه جيػػة عمػػى عميػػه كقػػٌدـ شػػبيه، أك الفعػػؿ إليػػه أسػػند مػػا“  هػػكالحاجػػب، 
 (ُ)”(أبك  قائـ زيد) ك ،(زيد قاـ)  مثؿ

مػػف المصػػطمحات  كهػػذا المصػػطمح قػػديـ االسػػتعماؿ كلػػـ يقػػع خػػالؼ فيػػه، فيػػك
 (ّ)كسػػػيبكيه (ِ)التػػػي اتفػػػؽ العممػػػاء عمييػػػا، فاسػػػتعممه بمفظػػػه كمفيكمػػػه، الخميػػػؿ

 (ٖ)كابف جني، كالحريػرم (ٕ)كالفارسي  (ٔ)كابف السراج، كالزجاجي (ٓ)كالمبرد (ْ)كالفراء
 . (ُُ)كعمـ الديف السخاكم (َُ)كابف األثير (ٗ)كالزمخشرم

، كأكؿ ال ي اعمػػـ: أف كػػؿ فعػػؿ ”يقػػكؿ ابػػف السػػراج: خمػػك مػػف أف يكػػكف عػػامالن
 .  (ُِ)”الفاعؿ أك المفعكؿ الذم هك حديث عنه عممه أف يرفع 

                                         

 .(ُْ  ص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
 .(ٓٔ/ ِ) لعيفا(ِ) 
 .(ّّ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ّ) 
 .(ُُٖ، ِّ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ْ) 
 .(ُّٓ/ ْ) ،(ٖ/ ُ) المقتضا(ٓ) 
 .(ْٖاإليضاح في عمؿ النحك )ص(ٔ) 
 .(ّٔاإليضاح العضدم )ص(ٕ) 
 .(ِٖممحة اإلعراا )ص(ٖ) 
 .(ّٖلمفصؿ في صنعة اإلعراا )صا(ٗ) 

 .(َُٖ/ ُالبديع في عمـ العربية )(َُ) 
 .(َْٕ/ ِسفر السعادة كسفير اإلفادة )(ُُ) 
 .(ْٓ/ ُ) النحك في األصكؿ(ُِ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِْٓ 

 فعػؿ بعػد ذكرتػه اسػـ كػؿ العربيػة أهػؿ عنػد الفاعػؿ  أف اعمـ ” كيقكؿ ابف جنك
 (ُ)“ االسـ ذلؾ إلى الفعؿ ذلؾ كنسبت كأسندت
 عانرُاس 

ػػـ ع( التخػػازي التنػػا ك)، )نػػزع( الشػػيء مػػف مكانػػه قمعػػهمػػف   زىعى،مصػػدر تنػػا (ِ)صي
كعند النحاة تكجه عامميف أك أكثر إلى معمػكؿ كاحػد بػاختالؼ الجيػة أك باتحادهمػا 

 (ّ)نحك قاـ كضربته زيد(
ذا ”كصؼ ابػف الحاجػا جممػة التنػازع، فقػاؿ:  بعػدهما، ظػاهرا الفعػالف تنػازع كا 

  مثػػػؿ ،المفعكلٌيػػػة كفػػػي ،(زيػػػد كأكرمنػػػي ضػػػربني  )مثػػػؿ ،الفاعمٌيػػػة فػػػي يكػػػكف فقػػػد
 . (ْ)“ مختمفيف كالمفعكلٌية الفاعمٌية كفي ،(زيدا كأكرمت بتضر )

كمصطمح )التنازع( متأخر في الظيػكر، لكػف النحػكييف مػف سػيبكيه قػد تحػدثكا 
المػػذيف كػػؿح كاحػػد منيمػػا يىٍفعىػػؿي    الفػػاعمىٍيًف كالمفعػػكلىٍيف)بػػاا : عنػػه، كسػػما  سػػيبكيه

ػربىنىى ضػربتي   قكلػؾ كهػك ”ؿ:كقػا (بفاعمه مثؿ الذل يىٍفعىؿي به كما كاف نحك ذلػؾ  كضى
ـى  تىحمػؿ زيػدان، كضػربتي  كضربىنى زيده، كعنػد المبػرد  (ٓ)“ يىميػه الػذل الفعػؿ عمػى االسػ
  (ٔ)(إعماؿ األكؿ كالثاني كهمػا الفعػالف المػذاف يعطػؼ أحػدهما عمػى اآلخػر)باا هك 

 (ٕ)(اجتماع فعميف عمى اسـ له بيما تعمؽ في المعنىكعند ابف األثير هك )

                                         

 .(ُّلممع في العربية البف جني )صا(ُ) 
 )نزع(. (َّٖص) الصحاح مختار(ِ) 
 .(ُٗٗ/ َُ) العربية المعاجـ تكممة(ّ) 
 .(ُْص) النحك عمـ في الكافية(ْ) 
 .(ّٕ/ ُالكتاا لسيبكيه )(ٓ) 
  .(ِٕ/ ْالمقتضا )(ٔ) 
  .(َُُ/ ُالبديع في عمـ العربية )(ٕ) 
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  (ٓ)كالزمخشػرم (ْ)كابػف جنػي (ّ)كالفارسػي (ِ)كابػف السػراج (ُ)ث عنػه الفػراءكتحد

ا له.  دكف أف يضعكا عنكاننا أك مصطمحن
 ”كالسػيرافي أقػػدـ مػف ذكػػر مصػطمح التنػػازع فػي شػػرحه ألبيػات سػػيبكيه، فقػػاؿ:

عمػػاؿ الفعمػػيف، تنػػازع  )  الفػػاعميف بػػاا  فػػي سػػيبكيه قػػاؿ( المعنػػى معػػه يحسػػف مػػا كا 
 . (ٔ)“ به فعؿ الذم مثؿ بفاعمه منيما كاحد كؿ يفعؿ مذيفال المفعكليف

كعميػػػػه  ،(ٗ)كابػػػػف يعػػػػيش (ٖ)كالعكبػػػػرم (ٕ)ثػػػػـ كرد عنػػػػد أبػػػػي البركػػػػات األنبػػػػارم
 فالمصطمح تأخر في الظيكر لكنه استخدـ قبؿ ابف الحاجا، كلعؿ العامؿ في تأخر

العممػاب  مػف عدـ استقرار المصطمح النحكم فػي هػذ  الفتػرة  لػذا نجػد كثيػرنا ظ كرد 
د بكصػػد ، دكف اسػػتخداـ المصػػطم  الػػذم هػػك عبػػارة عػػف كممػػة كاحػػدة تػػلدم ك ذكػػر 

مسػتقرة مػف  يػاالمصطمحات تأخر ظيكرها، كلكن المد كـ باختصار، نـ نف كنيرنا مف
 حيث التقعيد النحكم ليا.

  فاػهّ ييؼٕل 
ّ
 يا مل يظى

فينػكب عػف  ؾ،ما لـ يسَـّ فاعم   الدعؿ الػذم حػًذؼ فاعمػ  فتغيػرت صػكرت  لػذل
فاعم  كاحد مف  ربعة  ،ياب  المدعكؿ ب ، كالمجركر، كالمصدر المختص، كالظػرؼ 

                                         

 .(ِِْ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
 .(ِْْ/ ِ) النحك في األصكؿ(ِ) 
 . (ٔٔص) العضدم اإليضاح(ّ) 
 .(ّٖٗ/ ِالخصائص )(ْ) 
 .(ّٖالمفصؿ في صنعة اإلعراا )ص(ٓ) 
 .(َّ/ ُ) سيبكيه أبيات شرح(ٔ) 
 .(ُٕ/ ُاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ )(ٕ) 
 .(ِِٓالتبييف عف مذاها النحكييف )ص(ٖ) 
 .(َِْ/ ُشرح المفصؿ البف يعيش )(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِْٕ 

كينػكب عنػ  فػك رفعػ ، كعمديتػ ، ككجػكب التػأخير عػف فعمػ ،  المتصرؼ المخػتص،
 . (ُ) ككجكب االتصاؿ ب ، كتأنيث الدعؿ لتأنين 

ـٌ فاعمػػ    كػػٌؿ اسػػتعمؿ ابػػف الحاجػػب هػػذا المصػػطم ، فقػػاؿ  "مدعػػكؿ مػػا لػػـ يسػػ
مدعكؿ حذؼ فاعم  ك قيـ هػك مقامػ ، ك،ػرط   ف تغٌيػر صػيغة الدعػؿ نلػ  )فعػؿ(  ك 

ـٌ فاعمػ   هػك مػا حػذؼ فاعمػ ،  (ِ))يدعؿ( " كقاؿ فػك مكوػط آخػر  " فعػؿ مػا لػـ يسػ
ـٌ النٌالػػث مػػط همػػزة الكصػػؿ،  ـٌ  ٌكلػػ  ككسػػر مػػا قبػػؿ آخػػرد، كيوػػ فػػإف كػػاف ماوػػيا وػػ

 . (ّ)كالنانك مط الٌتاب خكؼ الٌمبس"
كىػػافى كهػػ ذا المصػػطم  مسػػتعمؿ قبػػؿ ابػػف الحاجػػب، فاسػػتعمم  الدػػراب، فقػػاؿ " كى

َٰلَِمِّحمس  (ْ)بعو ـ يقر  َيَِِِّّّوَكَذ ِِّّّۡوِيَِِّّمَِكدِير َِِّّزي  وَِِّّۡلَِّؼجِِّّۡطِكِينَُِّىشِّۡٱل
َ
هَِِّّۡلَِٰدَِهِّۡأ َُ فيرفط  (ٓ)ىجسُِّشَطَشآُؤ

ـٍ  اًصػ (ٔ)فاعم " يسـٌ  القتؿ ًنذىا لى فيمػا  -(ٕ)ـكقصد ب  الدعػؿ، حينمػا قػاؿ  " كقػد قػر  عى
كأنػ  احتمػؿ المحػف، كال نعمػـ لى ىػا  (ٖ) )نيج ك( بنكف كاحدة كنصػب )المػلمنيف( - عمـ

ـٍ  ا ألف ما لى  .  (ٗ)فاعم  نذا خبل باسـ رفع " يسـ  ج ة نال ًتٍمؾى

                                         

 .(ُِٕ: َُِ/ ِ) مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ ينظر: أكضح(ُ) 
 (. ُٓالكافية في عمـ النحك )ص: (ِ) 
 (. ْٔالكافية في عمـ النحك )ص: (ّ) 
ًدًهـٍ } الالـ برفع{ ؿى قىتٍ } الياء ككسر الزام بضـ{ زيف} كحد  عامر ابف قراءة(ْ)   الػداؿ بنصػا{ أىٍكالى
 .(َِّص) المبسكط ،(َِٕص) ينظر: السبعة. بياء خفضا{ شيرىكىاؤيهيـٍ }
 (. ُّٕ) مف اآلية  األنعاـ(ٓ) 
 (.َِٓ/ ُ، كينظر: )(ّٕٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 
 لـ ما عمى الجيـ ةمشدد كاحدة، بنكف المؤمنيف( نجى ) كحد  بكر أبى ركاية في عاصـ "قرأ(ٕ) 

 (ِٗٓ/ ٓ) السبعة لمقراء الحجة ،(َّْص) القراءات في السبعة. ساكنة" كالياء فاعمه يسـ
ٍَُِّوَنج يِِّّۡۥزَرٌَُِِّّاجََزبِّۡفَٱشِّۡ}في قكله تعالى: (ٖ)  َٰلَِمَِِّّغّهِ ِّٱمِِّّۡوِيََِِّّنَٰ ِِِّّۡجيًُر َِِِّّّوَكَذ     [.ٖٖ: األنبياء]ِّ{وٌِِينَُِّىؤِّۡٱل
 . (ّٔ، ّٓ ،َّ/ ّ)(، ُْٔ/ ُ، كينظر: )(َُِ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ٗ) 
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كابػػف ( ْ)كالدارسػػك  (ّ)كالزجػػاجك ( ِ)كابػػف السػػراج ( ُ)ككرد فػػك اسػػتعماؿ المبػػرد
 .(ٖ)كابف األنير (ٕ) كالزمخ،رم( ٔ)كال ركم ( ٓ)جنك

 مػا سػػيبكي  فسػماد "المدعػػكؿ الػذم لػػـ يتعػػد نليػ  فعػػؿ فاعػؿ" فقػػاؿ  "كاعمػػـ  ف 
المدعكؿ الذم لـ يتعد نلي  فعؿ فاعؿ، فك التعدم كاالقتصار بمنزلت  نذا تعػدل نليػ  
فعػؿ الداعػؿا ألف معنػاد متعػديا نليػ  فعػؿ الداعػؿ، كميػر متعػد نليػ  فعمػ  سػكاب،  ال 

ػػًرب زيػػده، فػػبل تػػرل  نػػؾ تقػػك ؿ  وػػربت زيػػدا، فػػبل تجػػاكز هػػذا المدعػػكؿ، كتقػػكؿ  وي
 .(ٗ)يتعداد فعم ا ألف المعن  كاحد"

َـّ فاعم (  مصطمحات  خرل دالة عم  )ما لـ يىسي
كروػػػك  (ُُ)ك بػػػك البركػػػات األنبػػػارم (َُ)كاسػػػتعمم  ابػػػف جنػػػك نا ػػػب الداعػػػؿ 

 .(ُِ)الديف

                                         

 . (ِّّ ،َُِ/ ْ)، (َِّ، ِ/ ِ) ، كينظر:(ُّٕ، ّٗ/ ُ) المقتضا(ُ) 
/ ِ) ،(ِٖٓ، َِٖ ،َِِ،ُْٗ ،ُٖٗ، ُٖٔ،ُٖٓ، َُْ، ٕٕ/ ُ) ينظر: األصكؿ(ِ) 

ِِٖ، ّْٗ) ،(ّ /ُّّ). 
 .(ٗٔص) النحك عمؿ في اإليضاح (ّ) 
 (.ُِٔ/ ْ) (َُٓ، ُُٕ/ ُ) سيبكيه كتاا عمى التعميقة(ْ) 
 في ، الممع(ٓٗص) التصريؼ كتاا شرح جني، البف ، المنصؼ(ُِِ/ ِ) الخصائص (ٓ) 

 .(ِْص) جني البف العربية
 (.ٖٓٔ ،ٕٕٗ ،َٖٔ/ ِ) (َْٗ ،ُِٗ/ُ) الفصيح إسفار(ٔ) 
 (ِٔٓ، ّّْص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ٕ) 
 . (ُّٖ، ُُْ، ٔٗ، ْٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ٖ) 
  .(ِْ/ ُ) سيبكيه كتاا(ٗ) 

 .(ّّص/ ) جني البف العربية في الممع(َُ) 
 . (ٖٓص) العربية أسرار (ُُ) 
 (ُٕ/ ْ) األستراباذم الرضي - الحاجا ابف شافية شرح (ُِ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِْٗ 

َـّ فاعمػ  عنػد كاستيعًمؿ لمداللة عم  الدعؿ ا المبنك لممج كؿ  لمبنػك لمػا لػـ يىسيػ
ُلِّيَصَِِّّۡولَاحمس  (ُ)الدرابا نذ يقكؿ  "كقكل  ال يىٍسأىؿ ذك قرابة عٍف قرابتػ ،  ىجساَحمِيىاَِِّّحمِيٌهِِِّّّرَٔ
 .  (ِ)لممج كؿ" كلكن ـ ييعىرَّفيكن ـ بالبناب 
 .(ٔ)ك بك البركات األنبارم (ٓ)كال ركم( ْ)كابف جنك (ّ)نـ استعمم  الدارسك

رار نطػػبلؽ مصػػطم  )المبنػػك لممج ػػكؿ( ك)نا ػػب الداعػػؿ( كػػاف كيبػػدك  ف اسػػتم
كتدسػػير ذلػػؾ  نػػ  "لمػػا  خػػذت المصػػطمحات النحكيػػة ،ػػكم ا المسػػتقر نظػػر  ،متػػأخرا

النحاة نل   قساـ الدعؿ، فإذا في ا المعمكـ المعركؼ، كهك ما ذكػر فاعمػ  كبنػك لػ ، 
مكد )ميػػر فسػػمكد )مسػػم  فاعمػػ ( كفي ػػا مػػا لػػـ يػػذكر فاعمػػ ، فبنػػك لممدعػػكؿ فسػػ
)المبنػػك  (ٕ)مسػػم  فاعمػػ ( كهيػػديكا بعػػد ذلػػؾ نلػػ  االختصػػار كالنبػػات عمػػ  اصػػطبلح"

 لممج كؿ( لمدعؿ ك)نا ب الداعؿ( لبلسـ المرفكع ب  .
 ادلثرذأ 
 .(ٖ)ابتداء فعمته  الش  كبدأت به، ابتدأت  بدءا  بالش  بدأت  

 مسػندا ٌيػة،المفظ العكامػؿ عػف المجػٌرد االسػـ" هػك كاصطالحا عند ابف الحاجا،
 كأصػؿ.....  لظػاهر رافعة االستفياـ، كألؼ الٌنفي حرؼ بعد الكاقعة الٌصفة أك إليه،

 .(ٗ)"الٌتقديـ المبتدأ 

                                         

  (.َُ) مف اآلية  المعارج(ُ) 
 .(ُْٖ/ ّ) لمفراء القرآف معاني(ِ) 
 . (ْٕص) الحمبيات المسائؿ(ّ) 
 .(ّٗص) المازني عثماف ألبي التصريؼ كتاا شرح ي،جن البف المنصؼ(ْ) 
 (ُِٗ/ ُ) الفصيح إسفار (ٓ) 
 .(ٖٔص/ ) العربية أسرار (ٔ) 
 (.ُْْ/ ص)المصطمح النحكم نشأته كتطكر  حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم (ٕ) 
  بدأ( -)فصؿ اليمزة (ِٔ/ ُلساف العرا ))بدأ(،  (ّٓ/ ُ) الصحاح(ٖ) 
 . (ُٓ  ص) الكافية(ٗ) 
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كبػػيف المعنػػى الػػداللي لممصػػطمح كاالصػػطالحي عالقػػة قكيػػة، فالمبتػػدأ أصػػػمه 
 البدء به كتقديمه كهك ذات المعنى المغكم لمكممة.

 (ُ)ابػػػف الحاجػػػا، فاسػػػتخدمه سػػػيبكيهكتػػػاريخ اسػػػتخداـ المصػػػطمح قػػػديـ قبػػػؿ 
 (ٕ)كالحريػػػرم (ٔ)كابػػػف جنػػػي (ٓ)كالفارسػػػي (ْ)كالزجػػػاجي (ّ)كابػػػف السػػػراج (ِ)كالمبػػػرد

 .(ُُ)كالعكبرم (َُ)كابف األثير (ٗ)كالسييمي (ٖ)كالزمخشرم
   كلممبتدأ مصطمحات أخرل منيا:

 .(ُِ)كاستخدمه سيبكيه، كالمبرد المسند إليه،
كهمػا مػا ال يىٍغنىػى كاحػده منيمػا ( سػند كالمسػند إليػههذا بػاا الم  ) ”قاؿ سيبكيه:

ـي منه بدان. فمف ذلؾ االسـ الم  (ُّ)“ تدأ كالمبنىح عميهبعف اآلخر، كال يىجد المتكٌم

 .(ُٓ)، كالفارسي(ُْ)كاستخدمه سيبكيه، كابف السراج  االسـ،

                                         

 (َٗ/ ِ) (،ِّ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُ) 
 .(ٕٔ/ ّالمقتضا )(ِ) 
 .(ٖٓ، ِٓ/ ُ) النحك في األصكؿ(ّ) 
 .(َُِاإليضاح في عمؿ النحك )ص(ْ) 
 .(ِٗاإليضاح العضدم )ص(ٓ) 
 .(ِٓالممع في العربية البف جني )ص(ٔ) 
 .(ِٔممحة اإلعراا )ص(ٕ) 
 .(ّْالمفصؿ في صنعة اإلعراا )ص(ٖ) 
 .(ُِّالفكر في النحك )ص نتائج(ٗ) 

 .(ْٓ/ ُالبديع في عمـ العربية )(َُ) 
 .(َُّ/ ُالمباا في عمؿ البناء كاإلعراا )(ُُ) 
 .(ُِٔ/ ْالمقتضا )(ُِ) 
 . (ِّ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُّ) 
 .(ٓٓ/ ُاألصكؿ في النحك )(ُْ) 
 .(َّاإليضاح العضدم )ص(ُٓ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِٓ 

ـي   ) ”قػػاؿ سػػيبكيه: ػػؿي فيػػه االسػػ ػػرَّةن  عمػػى اسػػـو بيًنػػىى عميػػه الفعػػؿي ( هػػذا بػػاا ييٍحمى مى
بػاا    ”كقػاؿ: (ُ)“ ألَّ ذلؾ فعمػتى جػاز ،كييٍحمىؿي مىرَّةن أيٍخرىل عمى اسـو مبنٌي عمى الفعؿ

 .(ِ)“ألٌنؾ تبتدئه لتينبَّهى المخاطىاى  مفى االستفياـ يككف االسـي فيه رىفعان 
كأشػػير المصػػطمحات هػػك )المبتػػدأ( لصػػدقه عمػػى المبتػػدأ دكف غيػػر ، فالمسػػند 

ع المبتػدأ، كاالسػـ يشػمؿ جميػع األسػماء، عمػى عكػس المبتػدأ إليه يشػمؿ الفاعػؿ مػ
 الذم يعبر عف مفيكمه تعبيرنا دقيقنا، كبمفظ مختصر، كلعؿ هذا سبا انتشار .

 اخلرب: 
 ك  مػػا  ىتػػاؾ مػػف نىبػػأ عمػػف تىٍسػػتىٍخًبري  (ّ) النبػػأ  الخبػػر

كهػػك اسػػـ مػػا ينقػػؿ  (ْ) 
 . (ٓ)كيتحدث ب  

 . (ٔ)"المذككرة لمٌصدة المغاير ب  المسند المجٌرد هك  "كعرف  ابف الحاجب بأن 
النبػػػأ عػػػف  ألف الخبػػػر هػػػك:كبػػػيف الداللػػػة المغكيػػػة كاالصػػػطبلحية لمخبػػػر رابػػػط 

 .، فإذا أنبأ عنه فيك مسند إليهالمبتد 

                                         

 . (ُٗ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُ) 
 . (ُِٕ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ِ) 
 ، القػػامكس(خبػػر( )ِِٔ/ ْ) العػػرا ، لسػػاف(خ ا ر) (ُٖٕ/ ٓ) األعظػػـ كالمحػػيط المحكػػـ (ّ) 

 (.فصؿ الخاء) (ِّٖ  ص) المحيط
 (.خبر( )ِِٔ/ ْ) العرا لساف(ْ) 
 (.الخاء مع الباء كما يثمثيما( )َُ/ ّ) الكبير الشرح غريا في المنير المصباح(ٓ) 
، (ّٓ، ِٓ، ُٓ، ْٗ، ْٖ، ّٔ، ّّ، ِٕ، ُٕ، ُٔ  ص): ، كينظػػػػر(ُٓ  ص) الكافيػػػة(ٔ) 

 األكؿ، المبتػدأ فيػه دخػؿ ،" المجػرد هػك كالخبػر  " قكلػه: "الديف في شرح التعريػؼ رضي كقاؿ
المعػدكدة،  كاالسػماء األكؿ، المبتػدأ منػه أخػرج"  المسػند  " المعدكدة، قكلػه كالثاني، كاالسماء

 . (ِِٖ/ ُ) الكافية شرح" الثاني المبتدأ منه أخرج"  المذككرة لمصفة المغاير  " قكله
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 (ِ)كالمبػرد( ُ)كهذا المصطم  مستخدـ قبؿ ابف الحاجػب، فقػد ذكػرد سػيبكي  كالدػراب
  (ٔ)كابػػػػػف جنػػػػػيكابػػػػػف الػػػػػكراؽ، ( ٓ)كالدارسػػػػػك (ْ)كالزجػػػػػاجك (ّ)كابػػػػػف السػػػػػراج

 .  (ُُ)ابف األنيرك  (َُ)السييمي ك (ٗ)الزمخ،رمك  (ٖ)كالحريرم  (ٕ)الجرجانيك
، كمػا كػاف  يقكؿ سيبكي   "كذلؾ قكلؾ  كاف كيككف، كصار، كمػا داـ، كلػيسى

 .  (ُِ)الخبر" نحكهفَّ مف اًلدعؿ مما ال يىستغنك عف 
ػا  ىف اٍلًدٍعػؿ الى كيقكؿ ابف الكراؽ " نفَّ اٍلميٍبتىدى  لما كى  افى الى بيػد لىػ ي مػف خبػر، كىمى

ػػار  جػػب رفػػط  بيػػد لىػػ ي مػػف فىاعػػؿ، صى ػػا كى ػػطى اٍلًدٍعػػؿ، فىكىمى ػػطى المبتػػد  كالداعػػؿ مى بىػػر مى اٍلخى
بىر" اٍلدىاًعؿ كىجب رفط   .(ُّ)اٍلخى

كقد استخدـ ابف الحاجب مصطم  الخبر معرفنػا نيػاد بالمسػند، فيقػكؿ  "خبػر 
ككػػذا يقػكؿ فػك خبػر كػػاف  (ُْ)المسػند بعػد دخكل ػا" س  هػػك )ال( اٌلتػك لندػك الجػن

                                         

 .(َِِ ،َُٓ، ٖٕ ،ٕٓ/ ُ) لمفراء القرآف ينظر: معاني(ُ) 
 . (ٕٔ/ ّ) ينظر: المقتضا(ِ) 
 . (ٓٓ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ّ) 
 .(ْٔص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ْ) 
 . (َُِ) اإليضاح العضدم(ٓ) 
 . (ِّّ، ِٔصالممع في العربية البف جني )(ٔ) 
 . (ُٖ/ ُدالئؿ اإلعجاز ت شاكر )(ٕ) 
 . (ّٓممحة اإلعراا )ص(ٖ) 
  .(َُِ، ْْص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ٗ) 

 .  (ُّّنتائج الفكر في النحك )ص(َُ) 
 (.ِْٗ، ُِِ/ ِ، )(ٔٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ُُ) 
 . (ْٓ/ ُ) الكتاا(ُِ) 
 . (ِْٔ) عمؿ النحك(ُّ) 
 . (ُٕ  ص) النحك مـع في الكافية(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٓ 

كلػػػـ يسػػػتخدم   (ِ))لػػػيس(   كفػػػك خبػػػر )مػػػا( ك )ال( الم،ػػػٌب تيف ب (ُ)ك خكات ػػػا
ا كما استخدـ مصطم  الخبر، ك"بقػك مصػطم  الخبػر داال عمػ  مد كمػ   مصطمحن
فػػك العصػػر الحػػديث، كربمػػا يعػػكد السػػبب فػػك ذلػػؾ نلػػ  تعػػدد داللػػة مصػػطم  

ك النحػػػك العربػػكا نذ يػػػدؿ عمػػ  الخبػػػر كالدعػػؿ، ك،ػػػيكع  فػػك عمػػػـ )المسػػند( فػػ
 .(ّ)المعانكا لذا ترؾ المصطم  فك النحك العربك"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 . (ِٔ  ص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
 . (ِٕ  ص) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
 . (ّٖ  ص( )هػ ُٕٔ: ت)المصطمح النحكم في كتاا شذكر الذها البف هشاـ (ّ) 
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 دلُصٕتاخادلطهة انصانس:  ادلصطهح انُحٕي يف ا
  ادليؼٕل ادلطهق 

سػمك مدعػػكالن مطمقنػاا ألنػػ  لػـ يقيػػد بحػرؼ جػػر كػالمدعكؿ بػػ ، كلػ ، كفيػػ ، كمعػػ ،  
 .  (ُ)ك المدعكؿ حقيقةا ألن  هك الذم يحدن  الداعؿكالمصدر ه

 .(ِ)كعرف  ابف الحاجب بأن  "اسـ ما فىعىمى  فاعؿي فعؿو مذككرو بمعناد"
ا نذ نن  سمك مطمقنا لعدـ تقييدد  كبيف التعريؼ االصطبلحك كسبب التسمية تبلؽو

 بحرؼ، كفك االصطبلح هك اسـ لمدعؿ الكاقط مف الداعؿ، عم  نطبلق . 
المصطم  مستخدـ قبؿ ابف الحاجب، ككػاف  كؿ مػف اسػتخدم  ابػف السػراج،  كهذا
المطمػؽ، كيعنػػك بػ  المصػدر، كالمصػدر اسػػـ كسػا ر األسػماب، نال  نػػ   المدعػكؿ  فقػاؿ " 

، كعرفػػػ  الدارسػػػك (ْ)كمسػػػتخدـ هػػػذا المصػػػطم  عنػػػد ميرهمػػػا (ّ)معنػػػ  ميػػػر ،ػػػخص"
ركؼ الجػػر كهػػك  سػػماب بقكلػػ   "المدعػػكؿ المطمػػؽ  هػػك الػػذم لػػـ يقيػػد ب،ػػكب مػػف حػػ

 ،  ما سيبكب  فاستعمؿ مصطم  )المصدر( لمداللة عم  مد كم ، فقاؿ (ٓ)األحداث"
"كذلػػػؾ قكلػػػؾ  جالسػػػت  مجالسػػػةن، كقاعدتػػػ  مقاعػػػدةن، ك،ػػػاربت  م،ػػػاربةن، كجػػػاب 

، كيقكؿ  ")هذا باب نظػا ر مػا ذكرنػا ممػا جػاكز بنػات (ٔ)كالمدعكؿ ألف المصدر مدعكؿ"
يػر زيػادة(  فالمكػاف كالمصػدر يبنػ  مػف جميػط هػذا بنػاب المدعػكؿ، النبلنة بزيادة  ك بغ

.......  ككػػػاف بنػػػاب المدعػػػكؿ  كلػػػ  بػػػ ا ألف المصػػػدر مدعػػػكؿ، كالمكػػػاف مدعػػػكؿ فيػػػ 
نا، نػػػػا، كمػػػػدخمينا، كمصػػػػبحي كممسػػػػانا، ككػػػػذلؾ نذا  ردت  يقكلػػػػكف لممكػػػػاف  هػػػػذا مخرجي

 .  (ٕ)"المصدر
                                         

 (. ْٗ/ ِ) الجكامع جمع شرح في اليكامع همع(ُ) 
  (. ُٖالكافية في عمـ النحك )ص: (ِ) 
  (. ُٗٓ/ ُنحك )األصكؿ في ال(ّ) 
  . (ْٖص) جني البف العربية في ينظر: الممع(ْ) 
  (. ُٕٔاإليضاح العضدم )ص: (ٓ) 
  (. َٖ/ ْ) سيبكيه كتاا(ٔ) 
  .(ُّْ ،ُُٓ/ ُ) (، كينظر:ٓٗ/ ْ) سيبكيه كتاا(ٕ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٓٓ 

 مف المصطمحات التك بمعن  المدعكؿ المطمؽ 
المطمػػػؽ سػػػيبكي ، فقػػػاؿ "  اسػػػتعمم ما لمد ػػػـك المدعػػػكؿ  (ُ)لحػػػدث( ك)الحػػػدناف()ا

كاعمـ  ف الدعؿ الذم ال يتعدل الداعؿ يتعدل نل  اسـ )الحدناف( الػذم  خػذ منػ ا ألنػ  
ننما يذكر ليدؿ عم  )الحػدث(  ال تػرل  فَّ قكلػؾ  قػد ذهػب، بمنزلػة قكلػؾ  قػد كػاف منػ  

نمػػا جعػػؿ فػػك الزمػػا ف  قػػكلا ألفَّ الدعػػؿ بيًنػػ  لمػػا موػػ  منػػ ، كمػػا لػػـ ذهػػابه ...... كا 
 .(ِ)يمض، فدي  بياف مت  كقط، كما  ف في  بياف  ن  قد كقط المصدر، كهك الحدث"

ػا -كاستعمم  سػيبكي  (ّ) )الدعؿ( فقػاؿ  "كممػا جػاب مخالدػا لممصػدر لمعنػ   - يون
كهػـ يعنػكف  قكل ـ ....... كمػا قػالكا الحمػب فػك الحميػب كالمصػدر كقػد يقكلػكف الحمػب

 .(ْ)المبف كيقكلكف حمبت حمبا يريدكف الدعؿ الذم هك مصدر "
 ّادليؼٕل ت . 
 .(ٓ)عرف  ابف الحاجب بأن   "ما كقط عمي  فعؿ الداعؿ" 

  (ٔ)كهذا المصطم  مستعمؿ قبؿ ابف الحاجب، فاسػتعمم  الدػراب، حيػث يقػكؿ  "كقكلػ 
 . (ٖ)قبؿ الداعؿ" يقدمكف المدعكؿ ًب ً  (ٕ)اهللقرابة  صحاب عبد  ىجسَِّجنَُِن َِّوُيلُِِِّّّۡجنُِنََِّػَيلِِّّۡحمس

                                         
  . (ُّْ/ ّ) الكافية عمى الرضي (، شرحٓٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُ) 
  (. ّٔ، ّْ/ ُ) سيبكيه كتاا(ِ) 
  . (ُّْ/ ّ) الكافية عمى الرضي (، شرحٓٓص: ) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ّ) 
  (. ِْ/  ْ) الكتاا(ْ) 
 (. ِْ، ُٓ( كينظر: )ص: ُٖالكافية في عمـ النحك )ص: (ٓ) 
  [. ُُُالتكبة: مف اآلية: ](ٔ) 
يىٍقتيميػػكفى   فىييٍقتىميػػكفى  )قػػراءة  (ٕ)   القػػدير فػػتح ،(ِٔٔ/ ٖ) القرطبػػي تفسػػير :فػػكد، مسػػعك  بػػف اهلل  عبػػد  صػػحااأل (كى

 لألزهػرم القػراءات ، معػاني(ُّٗص) القػراءات فػي السػبعة كالكسػائي، فػي: لحمػزةك (َْٔ/ ِ) لمشػككاني
 في الكجيز ،(ُِّص) السبع القراءات في ، التيسير(ُِٓص) كعمميا السبع القراءات ، إعراا(ِٖٖ/ ُ)

كخمؼ،  كاألعمش، ، كزاد الثعمبي: النخعي،(ََِص) الخمسة مصاراأل أئمة الثمانية القرأة قراءات شرح
 فػي المحػيط البحػر فػك  كطمحػة، كثػاا، ، كزاد أبك حيػاف: ابػف(ُٕ/ ُْ) القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼفك  

 .(َٗٓ/ ٓ) التفسير
 . (ِْ/ ّ)، (َْْ/ ِ)(، كينظر: ّْٓ/ ُمعاني القرآف لمفراء  )(ٖ) 
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 (ٓ)كابػػف الػػكراؽ (ْ)كالدارسػػك (ّ)كالزجػػاجك (ِ)كابػػف السػػراج (ُ)كاسػػتعمم  المبػػرد
 .(ٖ)كابف األنير (ٕ)كالزمخ،رم، كالس يمك (ٔ)كابف جنك

بػػ   هػػك الػػذم يقػػط عميػػ  فعػػؿ الداعػػؿ، فػػك منػػؿ  المدعػػكؿ  يقػػكؿ الزمخ،ػػرم  "
 .(ٗ)كبمغت البمد" قكلؾ  ورب زيده عمرنا،

  كمف المصطمحات الدالة عم  المدعكؿ ب  
دكف تقييػػػدد بالجػػػار كالمجػػػركر )بػػػ (، اسػػػتعمم  سػػػيبكي ، فقػػػاؿ  "  )المدعػػػكؿ(

كالمدعػكؿ الػذم لػػـ يتعػد نليػ  فعػػؿ فاعػؿ كلػـ يتعػػدد فعمػ  نلػ  مدعػػكؿ آخػر كالداعػػؿ 
ت،غؿ الدعؿ بغيػرد كالمدعكؿ فك هذا سكاب يرتدط المدعكؿ كما يرتدط الداعؿ ألنؾ لـ 

 .(َُ)كفرمت  ل  كما فعمت ذلؾ بالداعؿ"
" كػاف بػالعكس  " نل  "فيًعػؿى )المدعكؿ في ( كاستعمم  ابف السراج فإف نقمت " فىعىؿى
ف كػاف يتعػدل نلػ  مدعػكؿ كاحػد  ألن  نف كػاف ال يتعػدل لػـ يجػز نقمػ  نلػ  "فعػؿ"، كا 

 .  (ُُ) قيـ المدعكؿ في  مقاـ الداعؿ كلـ يتعد بعدد نل  مدعكؿ"
 استعماؿ آخر لمصطم  المدعكؿ ب  

                                         

  . (ِّْ، ُُٕ، ُٖٔ، ُُٔ، َُِ، ٗٓ/ ْ، )(ٖ/ ُ) المقتضا ينظر:(ُ) 
  .(ِْٓ/ ُ)، (َِٔ/ ُ)، (ُٗٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ِ) 
  .(ُِٖ، ْٗص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ّ) 
  . (ُٗٔ، ُٓٔ، ُٗ، َٕ، ٓٔص) العضدم ينظر: اإليضاح(ْ) 
  . (ِٗٔ، َِٔص) النحك عمؿ ينظر:(ٓ) 
  .(ُٓ، ّّص) جني بفال العربية في الممع ينظر:(ٔ) 
  .(َُٓص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ٕ) 
  (.ُِٓ، ُُٖ، َٗ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٖ) 
  (.ِّْ، ُٖ، ٕٗ، كينظر: )ص/ (ٖٓالمفصؿ في العربية )ص/ (ٗ) 

  . (ُْٖ/ ِ)، كينظر: (ّّ/ ُ) سيبكيه كتاا(َُ) 
  . (ِٖٔ، ِٖٓ/ ِ)األصكؿ (ُُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٕٓ 

بػػ  فػػك  المدعػػكؿ  كرد عنػػد الدارسػػك لمداللػػة عمػػ  اسػػـ المدعػػكؿ، فقػػاؿ  "كاسػػـ 
ذلؾ يجرم مجرل اسـ الداعؿ تقكؿ  مررت برجؿ موركب  بكد، كبغػبلـ معطػ   بػكد 

كلـ  هتد نلي  عند مػف سػبؽ ابػف الحاجػب ميػر الدارسػك، كاسػتعمم  بعػدد  (ُ)درهما"
 .  (ّ)، كنقم  عف ابف جنك ابف منظكر (ِ)يفروك الد

 الشرغال 
حقيقته أف يتقدـ اسـ كيتأخر عنه فعؿ أك كصؼ صالح لمعمؿ فيما قبمه 

 .(ْ)مشتغؿ عف العمؿ فيه بالعمؿ في ضمير  أك مالبسه
مػػا أضػػمر عاممػػه عمػػى شػػريطة الٌتفسػػير،  ”:كاصػػطالحا عنػػد ابػػف الحاجػػا هػػك
غؿ عنػه بضػمير  أك متعٌمقػه، لػك سػٌمط عميػػه كهػك كػٌؿ اسػـ بعػد  فعػؿ أك شػبيه مشػػت

 (ٓ)“  هك أك مناسبه لنصبه
ما يككف فيػه الفعػؿي   لـ يستخدـ سيبكي  هذا المصطم ، ككوط ل  اسما، هك  )

ـى أك    هذا باا  ” )(، فقاؿ مبنٌيا عمى االسـ ـي مبنيػان عمػى الفعػؿ قيػدَّ مػا يكػكف فيػه االسػ
رى  : ضػربتي ( عمػى االسػـ كمػا يكػكف فيػه الفعػؿي مبنٌيػا   أيخَّ ـى عميػه قمػتى فػإذا بنيػتى االسػ

: زيػده ضػربته، فمزمتػه اليػاء....  زيدا، كهك الحدح   فإذا بنيػتى الفعػؿى عمػى االسػـ قمػتى
نَّمػػا نصػػبهي عمػػى إضػػمار فعػػؿو هػػذا يفَّسػػر ،  ....... ف شػػئت قمػػت: زيػػدان ضػػربتيه، كا  كا 

: ضػػربتي زيػػدأن ضػػربتيه، إاٌل أٌنيػػـ ال ييظًيػػ ركف هػػذا الفعػػؿى هنػػا لالسػػتغناًء كأٌنػػؾ قمػػتى
 .(ٔ)“ بتفسير 

                                         

  . (ُُْص/ ) العضدم حينظر: اإليضا(ُ) 
/ ّ) الكافيػػة عمػػى الرضػػي بػػه" شػػرح المفعػػكؿ اسػػـ أم المفعػػكؿ، اسػػـ  قػػكليـ قػػاؿ: "كمػػنيـ(ِ) 

َّْ). 
  . (َِ/ ُٓ) القامكس جكاهر مف العركس ، تاج(َّٗ/ ٓ) العرا ينظر: لساف(ّ) 
   .(َِٖص) هشاـ البف الذها شذكر ينظر: شرح(ْ) 
  . (ُِص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
  .(ُٖ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ٔ) 
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دكف كوط ، (ّ)، كابف األثير (ِ)، كابف السراج، كالدارسك(ُ)كتحدث عن  المبرد
  .(ْ) اصطبلح ل  

كمػف هػػذا: .....  ذكػر مػا يعػرض مػف اإًلضػمار كاإًلظيػار   ”:يقػكؿ ابػف السػراج 
ػػرىٍبتى  "بضػػربتىهي" كأيضػػمر ًفٍعػػؿه يمػػي  ٕتغنىضػػربتىهي فاسػػ زيػػدنا  "أىزيػػدنا ضػػربتىهي" تريػػد: أضى

حػػرؼ االسػػتفياـ، ككػػذلؾ يحسػػفي فػػي كػػؿ مكضػػعو هػػك بالفعػػؿ أكلػػى، كػػاألمر كالنيػػي 
ٍف زيػدنا تػر ي ، كعمرنا ال يقطع اهلل يد ي، كبكػرنا ال تضػرٍبهي  ،كالجزاء، تقكؿ: زيدنا اضربهي  كا 

 .(ٓ)“ تضربهي 
، (ٗ)، كابػػػف يعػػػيش (ٖ) كابػػػف باب،ػػػاذ ،(ٕ)كابػػػف الػػػكراؽ ،(ٔ)السػػػيرافككاسػػػتخدـ  

 الدعؿ )ا،تغؿ( عروا ال قصدنا.
قػاـ   ككػذلؾ ”الزجاجي  في غير هذا المكضػع، فقػاؿ: كاستخدـ الفعؿ )اشتغؿ(

  .(َُ)“ اشتغؿ فعمه به فرفعه إف قيؿ: لـ رفعتـ زيدان؟ قمنا: ألنه فاعؿ  ،زيد
 (ُُ) مػػػػػػا مصػػػػػػطم  اال،ػػػػػػتغاؿ فاسػػػػػػتخدم  قبػػػػػػؿ ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب، الحريػػػػػػرم 

االشػػػتغاؿ أك مػػػا أضػػػمر عاممػػػه عمػػػى شػػػػريطة  ، كسػػػما  الجزكلػػػي )(ُِ)كالسػػػييمي
 .(ُْ)كاستخدمه العكبرم (ُّ)التشاكؿ(
 

                                         

 .(ِٕ/ ّ) المقتضا(ُ) 
 .(ُّٔص) العضدم اإليضاح(ِ) 
 .(ُٕ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ّ) 
 .(ُٕ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ْ) 
 . (  ِّٓ ،ِِٓ /ِ) النحك في األصكؿ(ٓ) 
 .(ََْ ،ّٖٕ /ُ) سيبكيه كتاا شرحينظر  (ٔ) 
 .(ُِّص) النحك عمؿينظر  (ٕ) 
 .(ُْٕ/ ُ) المحسبة المقدمة شرحينظر  (ٖ) 
 .(َُْ/ ُ) يعيش البف المفصؿ شرحينظر  (ٗ) 

 .(ْٔص) النحك عمؿ في يضاحاإل(َُ) 
 . (ِٖص) اإلعراا ممحةينظر  (ُُ) 
 .(ّّٔص) النحك في الفكر نتائجينظر  (ُِ) 
 .(ٗٗص) النحك في الجزكلية المقدمة(ُّ) 
 .(ِٔٔص) النحكييف مذاها عف التبييف(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٓٗ 

 مف المصطمحات األخرل الدالة عمى مفيكـ االشتغاؿ:
ا ال قصدنا، قػاؿ السػيرافي:(ُ)ثيركاستخدمه السيرافي، كابف األ  التفسير:  "، عرضن

بمنزلػة قكلػؾ:  ،التفسػير مع مجػيء  (تهضرب زيدا )إظيار الفعؿ المضمر في  تىٍرؾى  إفَّ 
كاسػػػتخدمه قصػػػدنا الزمخشػػػرم،  ،(ِ)نعػػػـ الرجػػػؿ رجػػػؿ زيػػد"  كتقػػدير  ،نعػػـ رجػػػال زيػػػد

كمػػف المنصػػكا بػػالالـز إضػػمار  مػػا أضػػمر عاممػػه عمػػى شػػريطة   التفسػػير  ”فقػػاؿ:
 .(ّ)“ ضربته زيدان  ضربته، كأنؾ قمت ضربت  زيدان  التفسير في قكلؾ 

أخر ظيػػػكر ، كأقػػػدـ مػػػف كًجػػػد مسػػػتعمالن لػػػه الحريػػػرم كمصػػػطمح االشػػػتغاؿ تػػػ
ختصػػػػػار  كظيػػػػػكر داللتػػػػػه عمػػػػػى المعنػػػػػى السػػػػػييمي، كهػػػػػك المسػػػػػتعمؿ بكثػػػػػرة، الك 

 االصطالحي لمكممة. 
  ّادليؼٕل في 

كالمدعكؿ في  عند ابف الحاجب هك  "ما فعؿ في  فعؿ مذككر مف زماف  ك 
 .(ْ)مكاف"

 .(ٓ) م  المدعكؿ ب استعمؿ سيبكي  مصطم  المدعكؿ في  لمداللة ع
 (ٗ)كالزمخ،رم (ٖ)كابف باب،اذ ( ٕ)، كابف السراج، كالدارسك(ٔ)كاستعمم  المبرد

 .(ُُ)كابف األنير( َُ)ك بك البركات

                                         
 .(ُْٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ُ) 
 .(ّْٕ/ ُ) سيبكيه كتاا شرح(ِ) 
 (.ٕٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ّ) 
  (. ِْ، ُٖ، ُٕ، ُٔ(، كينظر: )ص: ِّالكافية في عمـ النحك )ص: (ْ) 
 .(َِٓ، َِْ /ُ) سيبكيه كتاا(ٓ) 
  .(ُُٔ/ ّ) المقتضا(ٔ) 
 . (ُٕٕص) العضدم اإليضاح(ٕ) 
  .(ََّ/ ِ) المحسبة المقدمة شرح(ٖ) 
  .(ُٖص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ٗ) 

 (ُُْص) العربية أسرار(َُ) 
 .(ُٔٔ ،َُٓ/ُ) العربية عمـ في البديع(ُُ) 
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 (ُ)في  ينقسـ عم  قسميف  زماف كمكاف" المدعكؿ  قاؿ ابف السراج  "
ـ فيػػ ، هػػك  ظرفػػا الزمػػاف كالمكػػاف  ككبلهمػػا منقسػػ المدعػػكؿ  كقػػاؿ الزمخ،ػػرم  "

نل  مب ـ، كملقػت، كمسػتعمؿ اسػمان كظرفػان، كمسػتعمؿ ظرفػان ال ميػر، فػالمب ـ نحػك 
 الحػػػيف كالكقػػػت كالج ػػػات السػػػت، كالملقػػػت نحػػػك اليػػػكـ كالميمػػػة كالسػػػكؽ كالػػػدار،

ف تعتقػب عميػ  العكامػؿ، كالمسػتعمؿ ظرفػان ال ميػر  كالمستعمؿ اسمان كظرفان مػا جػاز 
، كبكػرة كسػحر كسػحيران كوػح  كع،ػاب ما لـز النصب، نحك  قكلؾ كسػرنا ذات مػرةو 

 .(ِ)كع،ية كعتمة كمساب .... كمنم  عند كسكل كسكاب"
كاسػػػتخدـ ابػػػف الحاجػػػب )المدعػػػكؿ فيػػػ ( لمداللػػػة عمػػػ  مػػػا كقػػػط فيػػػ  الدعػػػؿ، 

 كاستخدم  مندصبل عف )الظركؼ(.
 ّمف المنصكبات، كيقاؿ ل   المدعكؿ ألجم ، كمف  جم : ادليؼٕل ن(ّ) ،

 ْ()أن   "ما فعؿ ألجم  فعؿ مذككر"كعرف  ابف الحاجب ب
، (ٔ)، كالسيرافك(ٓ) كهذا المصطم  مستخدـ قبؿ ابف الحاجب، عند ابف السراج

 . (ٖ)، كالزمخ،رم(ٕ)كالدارسك
َِّعنُرِنََِّيجِّۡحمس  (ٗ)كالككفيكف يصطمحكف عمي  بػػ )التدسػير( يقػكؿ الدػراب  "نػـ قػاؿ

هِّۡ ُُ َصَٰبَِع
َ
ُِهِّفِيِِّّٓأ ِ َوَِٰعقِِِّّّوِيََِِّّءاَذاً ِِِّّّۡٱلص  َِِّۡحَذَرِّٱل ( عمػ  ميػر كقػكعو مػف  ىجسِت َِّى ػذىرى فنصب )حى

                                         
  . (َُٗ /ُ) األصكؿ في النحك(ُ) 
  .(ُٖص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ِ) 
  . (ِْٖ/ ِ) الذها شذكر شرح(ّ) 
  (. ِّالكافية في عمـ النحك )ص: (ْ) 
  . (ُِِ ،َِٖ/  ُ(، كينظر: )َِٔ/  ُينظر: األصكؿ في النحك )(ٓ) 
  .(َّٗ/ ّ)، (ْٖ/ ِ) ،(ِٕٓ ،ُّٕ/ ُ) سيبكيه كتاا ينظر: شرح(ٔ) 
  .(ُٕٗص) العضدم ينظر: اإليضاح(ٕ) 
  .(ٕٖص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٖ) 
  .(ُٗ) مف اآلية  البقرة(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِٔ 

ٍكفنػا كفىرىقنػا. فأنػت ال  الدعؿ عمي  لػـ تػرد يجعمكن ػا حػذرا، ننمػا هػك كقكلػؾ   عطيتػؾ خى
نمػػا تعطيػ  مػػف  جػؿ الخػكؼ فنصػػب  عمػ  التدسػػير لػيس بالدعػػؿ،  تعطيػ  الخػكؼ، كا 

باِِِّّّارََغباُِِِّّّعَِنٌَاَوَيدِّۡحمس  (ُ)كقكل  جؿ كعز ََ ِّْٱدِِّّۡحمسِّ (ِ)كقكل ك ِّىجسِّا َِّوَر ِا عاَِِِّّّرب ُؾهُِِِّّّۡع ِِّّيًَة ِّوَُخفِِِّّّۡاثََضطُّ
(" ىجس  (ّ)كالمعرفة كالنكرة تدس راف فك هذا المكوط، كليس نصب  عم  طرح )ًمفى

ا، نال  ن  تحػدث عنػ ، فيقػكؿ  ")هػذا بػاب  مير  ف سيبكي  لـ يوط ل  مصطمحن
لػػ  كألنػػ   مػػا ينتصػػب مػػف المصػػادر ألنػػ  عػػذر لكقػػكع األمػػر( فانتصػػب ألنػػ  مكقػػكع

تدسير لما قبم  لـ كاف؟ كليس بصدة لما قبم  كال من  فانتصب كما انتصػب الػدرهـ 
فك قكلؾ  ع،ركف درهما، كذلػؾ قكلػؾ  فعمػت ذاؾ حػذار ال،ػر، كفعمػت ذلػؾ مخافػة 

   (.ْ)فبلف، كادخار فبلف"
سػػكاب فػػك ذلػػؾ مصػػطم  البصػػرييف  -قمػػت  نف بػػيف المصػػطم  كبػػيف مد كمػػ  

عبلقػة قكيػة ظػاهرةا نذ نف الغػرض  -م (  ك الككفييف )التدسػير()المدعكؿ ل   ك ألج
 .دعكؿ تدسير كبياف عمة كقكع الدعؿمف ذكر هذا الم

 ّادليؼٕل يؼ : 
ػػا فعمػػت مىعىػػ  فعػػبل المدعػػكؿ معػػ  هػػك كػػؿ مى
، كهػػك  حػػد المنصػػكبات بالدعػػؿ (ٓ)

بتكسػط الػكاك، كالػػكاك هػك التػػك دلػت عمػػ  معنػ  )مػػط(، ألن ػا ال تكػػكف فػك العطػػؼ 
ذا عمػػؿ الدعػػؿ فيمػػا بعػػدها فػػبل تكػػكف نال ب ػػذا المعنػػ ، كلػػك كانػػت ب معنػػ  )مػػط( كا 

 ، كعند ابف الحاجب، هك  (ٔ)عاممة كاف حق ا  ف تخدض

                                         

 .(َٗ) مف اآلية  األنبياء(ُ) 
 .(ٓٓ) مف اآلية  األعراؼ(ِ) 
  . (َِّ ،ٕٗ/ ُ): (ػ كينظرُٕ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
  . (ّٕٔ/ ُ) سيبكيه كتاا(ْ) 
  . (َٔص) جني البف العربية في ينظر: الممع(ٓ) 
  . (َِٗ/ ُينظر: األصكؿ في النحك ) (ٔ) 
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 .(ُ)"المذككر بعد الكاك لمصاحبة معمكؿ فعؿ لدظا  ك معن "
كهػػػذا المصػػػطم  مسػػػتعمؿ قبػػػؿ ابػػػف الحاجػػػب عنػػػد سػػػيبكي ، كابػػػف السػػػراج، 

كي   ")هػذا بػػاب مػا يظ ػر فيػػ  الدعػؿ كينتصػػب فيػ  االسػػـ( ، يقػكؿ سػػيب(ِ)كالدارسػك
كندسػ ، كذلػػؾ  امػػران   ألنػ  مدعػكؿ معػػ  كمدعػكؿ بػػ ، كمػا انتصػػب )ندسػ ( فػػك قكلػؾ

قكلؾ  ما صنعت ك باؾ؟ كلك تركت الناقػة كفصػيم ا لروػع ا، ننمػا  ردت مػا صػنعت 
ب( كػذلؾ، مط  بيؾ؟ كلك تركت الناقة مػط فصػيم ا، فػػ )الدصػيؿ( مدعػكؿ معػ ، ك)األ

 . (ّ)كالكاك لـ تغير المعن  كلكن ا تعمؿ فك االسـ ما قبم ا"
 احلال 

 .(ْ)الحاؿي فك المغة، هك  كىٍينىة اإلنساف، كهك  ما كاف عمي  مف خير  ىك ،ر
ا عند ابف الحاجب هك  "ما يبٌيف هي ة الداعؿ  ك المدعكؿ ب  لدظا  كاصطبلحن

 .(ٓ) ك معن "
 (ٖ)كابػػف السػػراج (ٕ)كالدػػراب، كالمبػػرد (ٔ)كي كمصػػطم  الحػػاؿ مسػػتعمؿ عنػػد سػػيب

  (ُْ)الحريػرمك (ُّ)كالجرجػاني (ُِ)ال ركمك (ُُ)ابف جنيك (َُ)كالدارسك (ٗ)كالزجاجك
 

                                         
  (. ِّالكافية في عمـ النحك )ص: (ُ) 
  . (ُّٗص) عضدمال ينظر: اإليضاح(ِ) 
  (. ِٕٗ/ ُ) سيبكيه كتاا(ّ) 
  ( )حاؿ(. ُْٖ/ ُُ) العرا )كتاا البخؿ(، لساف (ْٗٓ/ ّ) سيد  البف ػ المخصص(ْ) 
  (. ِْالكافية في عمـ النحك )ص: (ٓ) 
 (. َّّ/ ّ)( ٖٓ، ُٔ/ ِ( )َِْ، ّٖٖ/ ُ) لسيبكيه ينظر: الكتاا(ٔ) 
  . (َِّ/ ْ) (،ُٗ/ ّ) ينظر: المقتضا(ٕ) 
  . (ُٖ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٖ) 
  . (ْٗص/ ) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ٗ) 

  . (ُٗٗ، ُُْص: ) العضدم ينظر: اإليضاح(َُ) 
  .(ِٔص) جني البف العربية في ينظر: الممع(ُُ) 
  .(َّٖ/ ِ) الفصيح إسفار ينظر:(ُِ) 
  . (َِِ/ ُدالئؿ اإلعجاز ت شاكر ) ينظر:(ُّ) 
  . (ّٕ، ُِ/ ص) اإلعراا ةممح ينظر:(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٔ 

 .(ِ)كالس يمك (ُ)كالزمخ،رم
بػاب مػا يىنتصػب مػف األسػماب التػك ليسػت بصػدةو كال مصػادرى  ) يقػكؿ سػيبكي   "

بػ ( كبعػضي العػرب يقػكؿ  كٌممتيػ  فيػكدي ألنَّ  حاؿه يىقط في  األمر فينتصب ألن  مدعػكؿ 
،  م كٌممتيػ  كهػذد حالػ ي. فػالرفطي عمػ  قكلػ   ، كأنَّ  يقكؿ  كٌممتي  كفيكدي نل  ًفػكَّ نل  ًفكَّ

الحػاؿ، فانتىصػب ألنػ  حػاؿ  كٌممتي  كهذد حالػ ي، كالنصػبي عمػ  قكلػ   كٌممتيػ  فػك هػذد 
 .(ّ)كقط في  الدعؿ"

ِحن رحمس  (ْ) نػ  حػاؿ، كمػا قػاؿكيقكؿ الدػراب  "كقػد يكػكف نصػبا عمػ  
ُ
ِّمَُؾرهِّۡتِّأ

ِِّّۡ يَىُةِّٱل ُِ ًِّۡبَ
َ
يُِِّّۡمحِلِّىِّرََِّغيُِِّّۡؾهَِّۡعنَيِِّّۡلَىَُِّٰيجَِِّّۡواِّإِل اَِّعَٰهِِّأ ِِِّّّرََِّغيِّۡحمسِّ (ٓ) كقكل ِّ.....ِّىجسدِِّٱلص  ُِّوَجَزاًِف 

يُِِّّۡمحِلِّىِّرََِّغيِّۡحمسِّ:ودلِّكِزرِّىجسم ِّلِِّإخِّۡ يقكؿ  مير معتمد إلنـ، نصبت )مير( ألن ػا ِِّّىجسدِِّٱلص 
 .(ٔ) ف(، كه  خارجة مف االسـ الذم فك )اوطٌر("حاؿ لػ )م

كمصطم  الحاؿ مف المصطمحات التك اتدؽ عمي ا النحكيكف مف البصرييف 
  كالككفييف.
  ًييش

ّ
 انر

الٌتمييز فك المغة، مف ميَّز ًمزتي ال،كب  ميزد ميزنا  عزلت  كفرزت ، يقاؿ  
 د ابف الحاجب، هك كفك االصطبلح عن (ٕ)امتاز القكـ، نذا تميز بعو ـ مف بعض

 .(ٖ)"ما يرفط اإلب اـ المستقٌر عف ذات مذككرة  ك مقٌدرة"
                                         

 . (ٖٗص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ُ) 
 .(َُٕص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ِ) 
  (. ُّٗ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ّ) 
  (.ُ) مف اآلية  المائدة(ْ) 
 ( .ّ) مف اآلية  المائدة(ٓ) 
 (.َُّ ،ِْٖ/ُ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 
 .(ميز) (ُِْ/ ٓ) العرا لساف: كينظر )ميز(، (ٕٖٗ/ ّ) الصحاح(ٕ) 
  (. ُٓ، ِْ، ّٖ، ِٓ(، كينظر: )ص: ِْالكافية في عمـ النحك )ص: (ٖ) 
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كهناؾ مناسبة كاوحة بيف التعريؼ االصطبلحك، كالمعن  الداللك لمتمييزا نذ 
التمييز مف  مراو  رفط اإلب اـ، كقد استخدـ ابف الحاجب مصطم  التمييز، دكف 

 ميرد مف المصطمحات.
كابف  (ِ)، كالدارسك(ُ)تعمم  المبرد، كابف السراجكهذا المصطم  قديـ، فاس

 .(ّ)األنير
جػؿ }  قىكلػ { )خُهُِّيخْرُِرُؾْهِِّطفلايقكؿ المبرد  "كى ما قىٍكل  اهلل عػز كى فإْنِِّطرَْْنِّ{ }كى

ٌ ةَِّنْفَصاًِّ  . (ْ)التٍَّمًييز" { فىًإنَّ ي  فرد هىذىا أًلىف مخرج ما مخرج مَُؾْهَِّعْيِّشيٍءِّو
اسػػتعمؿ بعػػض العممػػاب لمداللػػة عمػػ  مد ػػـك التمييػػز  ييػػز مصػػطمحات  خػػرل لمتم

 مصطمحات  خرل، كهك 
اسػتعمؿ سػػيبكي  لمداللػة عمػ  التمييػز )المدعػػكؿ فيػ (، فقػاؿ  "كقػػد  المدعػكؿ فيػ  

 ، جاب مف الدعػؿ مػا قػد  يندػذ نلػ  مدعػكؿو كلػـ يىٍقػكى قػٌكةى ميػرد ممػا قػد تىعػٌدل نلػ  مدعػكؿو
ٍأتي ،ىػػٍحمان، كال تقػػكؿ  امتؤلتيػ  كال تدقَّأتيػػ ، كال يىعمػػؿ فػػك كذلػؾ قكلػػؾ  امػػتىؤلىتي مػابن كتدقَّػػ

ـي )المدعػكؿي  ، كمػا ال ييقىػدَّ ميرد مف المىعارؼ، كال يقدَّـ )المدعكؿي في ( فتقكؿى  مابن امتىؤٍلتي
 .(ٓ)في ( فك الصدٌة الم،بَّ ًة، كال فك هذد األسماب، ألن ا ليست كالداعؿ"

، قػاؿ المبػرد  "هىػذىا بىػاب (ٖ)كالدارسػك (ٕ)كابػف السػراج  كاستعمم  المبػرد  (ٔ)التبييف
 .  (ٗ)التٍَّبًييف كالتمييز"

                                         
  .(َّٖ، ِِِ، ََِ/ ُ) النحك في األصكؿ(ُ) 
  .(َِّص) العضدم اإليضاح(ِ) 
  (ُِٖ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ّ) 
  . (ُْٗ/ ِ)(، كينظر: ُّٕ/ ِ) المقتضا(ْ) 
 .(َِٓ، َِْ /ُ) بكيهسي كتاا(ٓ) 
 .(ّٓ/ ِ) يعيش البف المفصؿ ، شرح(َِٖ  ص) الممع (، تكجيهَِّ/ ُ) البديع(ٔ) 
 . (ِْٖ/ ُ) النحك في األصكؿ(ٕ) 
 .(ِِْ، ُِّص) العضدم اإليضاح(ٖ) 
 (.ّٗٗ/ ْ، )(ُٗ/ ّ) ،(ُْْ/ ِ) ،(ِٕ/ ُ)، كينظر: (ِّ/ ّ) المقتضا(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٔٓ 

يقػكؿ ابػف السػراج  ( ّ)، كابػف السػراج، كالدارسػك(ِ)كاستعمم  المبرد  (ُ)التدسير
 .(ْ)ا نكف األكؿ نحك قكلؾ  نكبه خز ا"التمييز لجاز نذى  "كلك نصب عم  التدسير  ك 

ذلؾ قكل   " يما تكػكف صػدة لمنكػرة، كحػاال لممعرفػة، كاستخدم ما سيبكي  كمف 
 .(ٓ)كتككف استد اما، مبنيا عمي ا كمبنية عم  ميرها، كال تككف لتبييف العدد"

كقكلػ   "كلػك قمػت  كػـ ال رجػبل كال رجمػػيف، فػك الخبػر  ك االسػتد اـ، كػاف ميػػر 
 .(ٔ)جا زا ألن  ليس هكذا تدسير العدد"
ج، كالدارسػػك، اسػػتخدمكا المصػػطمحات النبلنػػة، كيبلحػظ  ف المبػػرد، كابػػف السػػرا

 .  (ٖ)، كابف باب،اذ، كابف األنير(ٕ)كما استخدم ا الزمخ،رم
قػػاؿ ابػػف باب،ػػاذ  "فػػإف العمػػة فػػك المجػػكب بػػالتمييز ننمػػا هػػك لمبيػػاف، كالبيػػاف 
ػػا، فػػإف ،ػػ ت قمػػت  ينتصػػب عمػػ   يسػػم  تدسػػيرنا كتبييننػػا، فػػإذا قمػػت  ع،ػػركف درهمن

ف ، ت قم  .  (ٗ)التمييز، كم  بمعن  كاحد" ت  عم  التدسير،  ك عم " التبييف، كا 
ِِّوريَِِّّۡبَلُِّيلِِّّۡفَنَيحمس  (َُ) ما الككفيكف ف ك عندهـ التدسير، يقػكؿ الدػراب  "كقكلػ 

َحِدَِه
َ
ِِِّّّۡءُِّّوِۡلِِِّّّأ ۡرٱل

َ
باِِِّّضِّأ ََ  .(ُُ)نصبت الذهب ألن  مدسر ال يأتك منم  نال نكرة" ىجساَذ

                                         

 .(ّٓ/ ِ) يعيش البف المفصؿ ، شرح(َِٖ  ص) الممع (، تكجيهَِّ/ ُ) البديع(ُ) 
 (.ُٓٔ/ ِ) المقتضا(ِ) 
 (ّٖص) العضدم اإليضاح(ّ) 
 .(ْٓ/ ُ) النحك في األصكؿ(ْ) 
 . (ُُٗ/ ِ)كينظر:  (َُٖ /ِ) سيبكيه كتاا(ٓ) 
  . (ُّٕ، ُٗٓ /ِ( كينظر: )ُٖٔ /ِ) سيبكيه كتاا(ٔ) 
  . (ّٗ  ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ٕ) 
  . (َِّ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ٖ) 
  . (ُّٔ/ ِ) المحسبة المقدمة شرح(ٗ) 

  . (ُٗآؿ عمراف: مف اآلية )(َُ) 
  .(َِّ ،ٕٗ /ُ)، كينظر: (ِِٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُُ) 
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حات عػدَّة، كػػاف  كنرهػا اسػػتعماالن قمػت   طمػػؽ النحكيػكف عمػػ  )التمييػز( مصػػطم
)التمييػز( كهػك المصػطم  الػػذم اسػتخدم  ابػف الحاجػب دكف ميػػرد، كهػذا يػدؿ عمػػ  
 ف المصطمحات عندد لػـ تكػف اعتباطىػا، بػؿ كػاف مػدقق ا فػك اختيػار المصػطم ، كمػا 
 فَّ كنرة استعماؿ المصطم ، ككوكح ، كدقتػ ، كانػت مػف عكامػؿ اختيػارد لػ ، كمػط 

عارض فك االصطبلح عمي  بػػ )التمييػز(  ك )التبيػيف(  ك )التدسػير( فكم ػا هذا، فبل ت
 مصطمحات ت دؼ نل  بياف الغرض مف ذكرد.

 ادلظرصىن، ٔالطرصُاء 
كالن نيػػا،  -بػػالدت  -كهػػك فػػك المغػػة مػػف )الننػػك( ك صػػم  الكػػؼ كالػػرد، كالنٍَّنػػكىل

ػػػػرى  فت  عػػػػف حاجتػػػػ ، كالن ٍنػػػػكل مػػػػا اسػػػػتننيت ، كتقػػػػكؿ  نىنىٍيتػػػػ  عػػػػف حاجتػػػػ ،  م  صى
 .(ُ) كاٍستىٍننىٍيتي ال،كبى مف ال،كب حا،ىٍيتي  كالنًَّنيَّة ما اٍستيٍننك

كاسػػػتخدـ مصػػػػطمحك )المسػػػتنن ( ك)االسػػػػتنناب(، فقػػػاؿ  "المسػػػػتنن   مٌتصػػػػؿ 
عػراب )ميػر( فيػ  كػإعراب المسػتنن  ب (ِ)كمنقطط" )ناٌل( عمػ  الٌتدصػيؿ، ك   كقػاؿ  "كا 

االسػتنناب كمػا حممػت )ناٌل( عمي ػا فػك الٌصػدة نذا )مير( صدة حممت عم  )ناٌل( فػك 
ِِّۡحمس  (ّ)كانت تابعة لجمط منككر مير محصكرا لتعٌذر االستنناب، نحك َ َُِىرآَِِّّشرانَِِّّل ِّػِي

ةٌِّ َُ ِ ُِِّّإِل اَِّءال  .(ْ)كوعؼ فك ميرد" ِّىجسِّمََفَصَدثَا ِِِّّّٱّلل 
يتو  مف كبلـ ابف الحاجب  ن  استخدـ مصطم  )المستنن ( ليدؿ عم  

لتك  خرجت مف الحكـ السابؽ ل ا،  ما مصطم  االستنناب فيدؿ عندد عم  الكممة ا
األسمكب،  ك التركيبا ألف "المستنن  هك االسـ الكاقط بعد )نال( كالمستنن  من  

                                         

  )ثنى(.  (ُُٓ/ ُْ) العرا لساف(ُ) 
  (. ِٓالكافية في عمـ النحك )ص: (ِ) 
  (.ِِ) مف اآلية  األنبياء(ّ) 
  (.ِٔلكافية في عمـ النحك )ص: ا(ْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٕٔ 

هك االسـ الكاقط قبؿ )نال( كاالستنناب هك ما دؿ عمي  معن  )نال( ألن ا نف دخمت 
 .(ُ)عم  مكجب  خرجت ما بعدها نل  معن  الندك" 

كهذا االستخداـ لممصطمحيف بػالمعن  الػذم اسػتيخًدما فيػ  عنػد ابػف الحاجػب قػديـ، ف مػا 
 (ٓ)كالدارسػػػػك (ْ)، كابػػػػف السػػػػراج(ّ)، كالمبػػػػرد(ِ)مسػػػػتخدماف كػػػػذلؾ عنػػػػد سػػػػيبكي ، كالدػػػػراب

 .(ٖ)كابف األنير (ٕ)كالزمخ،رم (ٔ)كالحريرم
نػ  مػػا  يدخػؿ فيػػ ( كذلػػؾ المسػػتنن  فيػ  بػػدال ممػا ندػػ  ع يقػكؿ سػػيبكي   ")بػاب مػػا يكػكف 

المسػتنن  بػدال مػف الػذم قبمػ ،  قكلؾ  ما  تانك  حده نال زيده ..... ف ذا كج  الكبلـ  ف تجعؿ 
 (.ٗ)ألنؾ تيدخم  فيما  خرجتى من  األكؿ"

االسػػتنناب )نال( كمػػا جػاب مػػف األسػماب فيػػ  معنػػ   االسػػتنناب( فحػرؼي  كيقػكؿ  ")هػػذا بػاب   
(، ك)سكل(" )نال( فػ )ميره
 (َُ). 

 ادلرصم ٔادلُقطغ 
كالمستنن  عند ابف الحاجب نكعػاف  "مٌتصػؿ، كمنقطػط"  مػا تعريد مػا عنػدد، "فالمٌتصػؿ  

)ناٌل( ك خكات ػا، كالمنقطػػط  هػك المػػذككر بعػػدها   ب -لدظػا  ك تقػػديرا -هػك المخػػرج عػف متعػػٌدد
 .  (ُُ)مير مخرج"

، كابػػػػف (ُِ)كالرمػػػػانك كاسػػػػتيخدـ المصػػػػطمحاف )المنقطػػػػط كالمتصػػػػؿ( عنػػػػد الدػػػػراب، كالدارسػػػػك،
 .(ُّ)األنير

                                         

  .(321/ 2) المحسبة المقدمة شرح(1) 

  (. 952/  3معاني القرآن للفراء )(2) 

  . (394، 389/ 4) ينظر: المقتضب(3) 

  . (982، 281/ 1) النحو في ينظر: األصول(4) 

 . (922، 902، 205ص) العضدي ينظر: اإليضاح(5) 

 (.44، 43ص: ) اإلعراب ملحة ينظر:(6) 

 . (419، 96ص) اإلعراب صنعة في المفصل(7) 

 .(429/ 2)، (224/ 1) العربية علم في البديع(8) 

  . (344 ،338، 335، 330/ 2)(، وينظر: 322/  9الكتاب )(9) 

  (. 302/  9الكتاب )(10) 

  (. 95الكافية في علم النحو )ص: (11) 

 المتصل(. يحتمل الذي المنقطع ءاالستثنا )باب (464: ص) للرماني سيبويه كتاب شرح(12) 

 يكػكف أف  الجنٌسػية، كاآلخػر فػي متٌصػال يكػكف أف  أحدهما  فنكعاف المكجا "أٌما (ِِْ/ ُ) البديع(ُّ) 
  صفة".  يككف أف إال مكضعا، أك لفظا،" إالٌ " مع منصكا منقطعا، ككالهما
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ٍسػف )نف( ًفػك  المسػتنن ، فػإذا  يقكؿ الدراب  "كتعرؼ المنقطط مف االستننابا ًبحي
، لـ يحسف ًفيً  )نف(" ا متصبلن  .(ُ)كىافى االستنناب محون

 جػػػػنس مػػػػف المسػػػػتنن  يكػػػػكف ال  ف  المنقطػػػػط االسػػػػتنناب  "كيقػػػػكؿ الدارسػػػػك
 مػػف كمػػن ـ   "، كيقػػكؿ(ِ)"حمػػاران  نال د حػػ جػػابنك مػػا  نحػػك كذلػػؾ منػػ ، المسػػتنن 

 .(ْ)"رحـ مف نال عصمةو  ذا ال  معناد (ّ)عاصما نفَّ   فيقكؿ استنناب متصبل يجعم 
لمداللة عم  انقطاع عمؿ الدعػؿ فيمػا ( المنقطط) ما سيبكي  فاستخدـ مصطم  

 بػػاب هػػذا)   "، كلػػيس عمػػ  مػػا انقطػػط مػػف جػػنس المسػػتنن  منػػ ، فقػػاؿ(نال)بعػػد 
 بعػػض  ف جميعنػػا كعيسػػ  يػػكنس بػػذلؾ حػػدننا( مبػػدال مسػػتنن  يكػػكف مػػافي النصػػب
 زيػػدنا، نال  حػػد  تػػانك كمػػا زيػػدنا، نال بأحػػد مػػررت مػػا  يقػػكؿ بعربيتػػ  المكنػػكؽ العػػرب
 لػـ  نػؾ كذلػؾ( ر يػت) ميػر عمػ ( زيػدا) فينصػب زيػدنا، نال  حػدنا ر يػت مػا  هذا كعم 
 .(ٓ)"األكؿ فك عمؿ مام منقطعا جعمت  كلكنؾ األكؿ، مف بدال اآلخر تجعؿ

، كالزمخ،ػػرم كمػػا اسػػتخدم  ابػػف (ٔ)كاسػػتيخدـ هػػذا المصػػطم  عنػػد ابػػف السػػراج
 الحاجب.

نالد منقطعػان كقكلػؾ مػا جػابنك نال حمػاران كهػك ػيقكؿ الزمخ،رم " كما كاف استن
 (ٕ)المغة الحجازية"

                                         

  .  (ْٖ/ ِ( ، )ْٕٗ، ُٔٔ/ ُ(، كينظر: )ِٗٓ/  ّمعاني القرآف لمفراء )(ُ) 
  (. ُُِاإليضاح العضدم )ص: (ِ) 
ِِّّۡلَاِِّّكذلؾ في قكله تعالى: }(ّ)  ِِّۡعَاِصَهِّٱل مِِّّۡوِيِِّّۡمََِّي

َ
ِِِّّرِِّأ   .  [ّْ]هكد   {ِحَه ِّر َِِّّويِّإِل اِّٱّلل 

  (. ُِِاإليضاح العضدم )ص: (ْ) 
  (. ِٓالكافية في عمـ النحك )ص: (ٓ) 
   األكؿ".  مف نقطعالم  االستثناء "باا ( َِٗ/ ُ) النحك في األصكؿ(ٔ) 
   . (ٗٗ، ٕٗ  ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ٕ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٔٗ 

فمػػػـ يسػػػتعمؿ عنػػػد سػػػيبكي ، كذيًكػػػر عنػػػد ( المسػػػتنن  المتصػػػؿ) مػػػا مصػػػطم  
 مػػف يكػػكف ك ف منقطعنػػا، يكػػكف  ف  "كابػػف السػػراج بمعنػػاد، فقػػاؿ الدارسػػك الدارسػػك،

   (ُ)"األكؿ  جنس 
 مػػف زيػػدنا  ف تػػرل  ال مػػن ـ، المسػػتنن   بعػػض  فالمسػػتنن   "كقػػاؿ ابػػف السػػراج

 .(ِ)"بعو ـ ف ك القكـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

   . (ٕٓ/ ِ) سيبكيه كتاا عمى التعميقة(ُ) 
   . (ُِٖ/ ُ) النحك في األصكؿ(ِ) 
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 اجملزٔراخادلصطهح انُحٕي يف : اتغزادلطهة ان
 اجلز، ٔاخليض، ٔاإلضافح 

مػػف عبلمػػات االسػػـ ك حػػد  لقػػاب اإلعػػراب، كيقتوػػك الكسػػر فػػك آخػػػر   رالجػػ
االسػػػػـ،  ك مػػػػا يحػػػػؿ محمػػػػ ، كاسػػػػتعمؿ ابػػػػف الحاجػػػػب لمتعبيػػػػر عػػػػف معنػػػػ  الجػػػػر 

كهمػا عنػدد مترادفػاف يػدالف عمػ   (ِ) (الخدػض)ك (ُ) (الجر  )مصطمحات نبلنة، هك
فػك معنيػيف،  كقػد كرد اسػتعمال  ل ػذا المصػطم  (اإلوػافة)حالة نعرابية كاحدة، نػـ 

فػػك معنػػ  اإلوػػافة   ، كناني مػػا(ّ)فػػك معنػػ  الجػػر كجػػاب فػػك مكوػػط كاحػػد   كل مػػا
 .(ْ)ككرد فك ستة مكاوط

 الجذب،  الجر     "كفك المساف (ٓ)كالسحب  الجذب   ما الجر، فدك المغة هك
 .(ٔ) "كاجتر انجذب  ال،كب كانجرَّ  جر ا،  جر د كميرىد، الحبؿ كجررت جر ا، يجر د جرَّد

ٍنًزلىػًة اٍلكىٍسػًر  ػا ًفػك اإًلعػراب ًبمى ٍدػضي كالجػر  كىاًحػده، كىهيمى كالخدػض ًوػد  الرٍفػط، كالخى
ػدىاًت النٍَّحػًكي يفى  ًفك اٍلًبنىاًب ًفػك ميكىاصى
 م   ف الجػر كالخدػض ناسػبا الكسػرا نذ هػك ( ٕ) 
 لمناسػبت ما لمحركػة الناتجػة -الجر كالخدض -استداؿ فك الحركةا فاصطمحكا عم 

 عن ما، كهك الكسر.
لمداللػة عمػ  االسػـ الػذم عيًمػؿ فيػ   (ٖ)( المجػركر)استعمؿ ابف الحاجب مصطم  

كالمجػػركر عنػػدد  (ٗ)"نليػػ  الموػػاؼ عمػػـ عمػػ  ا،ػػتمؿ مػػا"الجػػر، كالمجػػركرات عنػػدد  

                                         
   . (55، 53، 52، 98: ص) النحو في استعمله في أربعة مواضع، في الكافية(1) 

   . (95، 22: ص) النحو في استعمله في موضعين في الكافية(2) 

   . (22: ص) النحو في الكافية(3) 

   . (59، 52، 32، 92، 95، 13: ص) النحو علم في الكافية(4) 

   . (116/ 1) الوسيط المعجم(5) 

   .(جرر) (125/ 4) العرب لسان(6) 

 .(خفض) (145/ 7) العرب ، لسان(والفاء والضاد الخاء باب) (178/ 4) العين: ينظر(7) 

   . (30، 24: ص) النحو في افيةالك: ينظر(8) 

   . (َّ، ِْ  ص)، كينظر: (ِٖ/ ص) النحك في الكافية(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِٕ 

كهػػػػك المجػػػػركر  -كتقػػػديرنا مػػػػرادنا -كهػػػك المجػػػػركر بػػػػالحرؼ -نكعػػػاف، مجػػػػركر لدظنػػػػا
 .-باإلوافة

 يػػا  )منػػؿ االسػػتغانة، بػػبلـ كيخدػػض  "فقػػاؿ( الخدػػض)صػػطم   مػػا اسػػتعمال  لم
كقػػاؿ فػػك بػػاب التمييػػز  "كعػػف ميػػر مقػػدار، منػػؿ  )خػػاتـ حديػػدا(، كالخدػػض  (ُ) ("لزيػػد
 .(ِ) كنر"

عممػا  -قبػؿ ابػف الحاجػب، بمد كمػ  (ّ)مسػتعمؿ عنػد النحػكييف( الجػر)كمصػطم  
، (ٔ)، كالزجػاجك(ٓ)ف السػراج، كسػيبكي ، كابػ(ْ)فاسػتعمم  الخميػؿ -عم  الحالة اإلعرابيػة

 .   (ٗ)، كابف األنير(ٖ)، كالزمخ،رم(ٕ)كالدارسك
 تكػكف كال.... الدعػؿ  مػف تيدػردي  ال ألٌن ػا لمكػاؼ عمادنا( ًنٌيا)فتككف   " يقكؿ الخميؿ

، مط( نٌيا) ، كال كاؼو ، كال هابو ، الٌرفطً  فك مىٍكًوطً  يابو ػذ ر كقػكؿ تكػكف كلكػف كالجػر    الميحى
 فػك ينصػب  مف كمن ـ مكسكرنا، التحذير كميرى  الٌتحذير يجعؿ مف فمن ـ ان،كزيد نٌياؾ

 .(َُ)"لمتدرقة ذلؾ، سكل ما كيكًسري  التَّحذير
فيمػػا كيًسػػر آخػػرد مػػف ( الجػػر)كنقػػؿ الخػػكارزمك عػػف الخميػػؿ اسػػتعمال  لمصػػطم  

 كػكيح مػا يتبع ػا عمػ  كمػا اإلعػراب كجػكد فػك  ")األفعاؿ منعنا اللتقػاب السػاكنيف، قػا بلن 

                                         

    . (ُٗ  ص) النحك في الكافية(ُ) 
   . (ِٓ  ص)  النحك في الكافية(ِ) 
 (.ُٖٖتطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيه حتى الزمخشرم )ص/ : ينظر(ّ) 
      (ُّ/ ِ) يبكيهس . كتاا(ُِٕ/ ِ) لسيبكيه الكتاا(ْ) 
   .(ُّ/ ِ)، (َْٖ ،ْٓ /ُ) النحك في األصكؿ(ٓ) 
   .(َُٖ، َُٕ  ص) النحك عمؿ في اإليضاح: ينظر(ٔ) 
   .(ِّٖ، َُِ، َِٔ  ص) العضدم اإليضاح: ينظر(ٕ) 
  .(ّْْص)، (َٗص/) اإلعراا صنعة في المفصؿ: ينظر(ٖ) 
   .(ِٕ/ ِ) ،(ِِٖ ،ْٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع: ينظر(ٗ) 

   . (ُْْ، َْْ/ ٖ) العيف(َُ) 
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 اسػتقباؿ عنػد المجزكمػة األفعاؿ  عجاز فك كقط ما  كالجر( .....  حمد بف الخميؿ عف
 .  (ُ)"الرجؿ يذهبً   نحك الكصؿ،  لؼ

قمت  قد يككف استعماؿ الخميؿ لمصطم  الجػر فػك هػذا المكوػط مػف بػاب مجػازنا، 
ذلػؾ،   ك تكسعنا في ا ألف الجر ال يدخؿ األفعاؿ، كحا،ػا  ف يكػكف الخميػؿ ممػف ال يعمػـ
، كمػا (ِ)خاصةن ك ن  فك نص العيف  طمؽ مصطم  )الجر( عم  مكوط الجر فك االسػـ

 .استعمؿ مصطم  الكسر فيما ال يدخم  الجر
الجر( كذلؾ الكاؼ  حركؼ  ما ال يجكز في  اإلوماري مف   هذا باب   ")  كقاؿ سيبكي 

فك   نت كزيد، كحت ، كميذ"
(ّ) 

 (ْ)الحاجػب، فاسػتعمم  الخميػؿ، كالكسػا ك ما استعماؿ مصطم  الخدػض قبػؿ ابػف 
 (َُ)كالدارسػك (ٗ)كالزجػاجك  (ٖ)كابػف السػراج  (ٕ) كالزجػاج (ٔ)كثعمػا  (ٓ)كالدراب، كالمبػرد

 (ُْ)كالسخارم (ُّ)كالسييمي (ُِ)كأبك سيؿ اليركم (ُُ)كابف الكراؽ

                                         
   . (ٔٔ/ ص) العمكـ مفاتيح(ُ) 
   . (ُْْ، َْْ/ ٖ) العيف(ِ) 
 .(ٕٔ/ ّ)، (َُٕ ،ُْٔ /ِ)، (ُٔٗ، ْٗ ،ُّ/ ُ)، كينظر: (ِّٖ/ ِ) كتاا سيبكيه(ّ) 
   (. ُْٖ/ ُ) لمفراء القرآف معاني: ينظر(ْ) 
  .( ِْٔ/ ْ)، (ُٕٗ/ ِ)، (ُُُ/ ُ) المقتضا(ٓ) 
   .(ِٖٕالفصيح )ص: ينظر(ٔ) 
عرابه القرآف معاني(ٕ)     ( .ُِٔ/ ْ)، (ِٖٔ/ ّ)، (ُْٓ/ ِ)، (ْٖ/ ُ) لمزجاج كا 
   . (ُِٓ ،ْٔ، ّٕ/ ُ)البف السراج  النحك األصكؿ في(ٖ) 
   . (َُٓ، ُٓ/ ص) النحك عمؿ في اإليضاح: ينظر(ٗ) 

   . (ِّٕ/ ص) العضدم اإليضاح(َُ) 
   .(َّْ، ُّٗ)ص عمؿ النحك:ينظر(ُُ) 
   .(ْٕٕ/ ُإسفار الفصيح ): ينظر(ُِ) 
   .(ٖٔ)ص ، (ُّنتائج الفكر في النحك )ص: ينظر(ُّ) 
   .(ّٖٓ/ ِسفر السعادة كسفير اإلفادة ): ينظر(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٕ 

ًدػػض )بعػػد( ألف  قػػاؿ الخميػػؿ  "كقكلػػؾ  ًمػػٍف بىٍعػػًد زيػػد، فصػػار )ًمػػٍف( صػػدة، كخي
ذا عجعجػػتى بالناقػػًة، قمػػتى  عػػاًج  (ُ)الخدػػض" حػػرؼ مػػف حػػركؼ )ًمػػٍف(  كيقػػكؿ  "كا 
 .  (ِ)خدضه بغير تنكيف" عاًج، 

ا فإف اٍلًكسىا ك كىافى يقكؿ   قاؿ الدراب " ككؿ ،كب ًفك القرآف حذفت من  خافون
اًلً ، كقد فسرنا  ىنَّ ي نصب ًنذىا فيًقدى الخافض" هيكى  مى  حى  .(ّ)خدض عى

ا بٍعدهىا فىأف تقط ف  معن  )ف ( كقاؿ المبرد  "كى   ما اٍلمكوط الذل ينخدض مى
نىٍحكهىاا فىيككف حرؼ  ذىًلؾى قىٍكلؾ   ىٍنت عندم مذ اٍليىٍكـ" كى  .(ْ)خدض كى

نال  نػ  نيًسػب لمكػكفييف،  -كنيػرنا -كبالرمـ مف استخدام  عند الخميؿ نػـ المبػرد
، كفػػك مقابػػؿ ذلػػؾ كقػػد يكػػكف سػػبب ذلػػؾ  نػػ  ميػػر ميسػػتىخدـ عنػػد سػػيبكي  كاألخدػػش

اي،ػػتيً ر اسػػتخدام  عنػػد الكسػػا ك كالدػػراب، فحػػدث انقطػػاع زمنػػك  فػػك اسػػتخداـ هػػذا 
المصػطم  بصػػري ا، فػػك الدتػػرة بػػيف الخميػػؿ، كالمبػػرد، جػػاب في ػػا سػػيبكي ، كاألخدػػش، 

ػا -كلػـ يسػتخدماد، كجػاب فيػ  الكسػا ك، كالدػراب، كقػد اسػتخدماد "كهػذا يعنػك  - يون
 جرم مرَّ دكف استعمال ، بؿ لقد تعداد نل  النصؼ األكؿ لمقػرف  فَّ القرف النانك ال
كعػػػدـ لػػػه فػػػكقر فػػػك  ذهػػػاف النػػاس اسػػػتخداـ الكسػػػا ك كالدػػػراب  (ٓ)النالػػث ال جػػػرم"

 استخداـ سيبكي  كاألخدشا لذا نيسب هذا المصطم  لمككفييف دكف البصرييف. 
كب نل   ما اإلوافة، فمصدر مف )ويؼ( كمعناد اإلمالة، كمن    ودت ال،

كمصطم  اإلوافة عند النحكييف، يطمؽ عم  النسب،  (ٔ)ال،كب،  م   ممت  
                                         

 . (ُٗٗ ،ُْ/ ٓ)، كينظر: (ِٓ/ ِ) العيف(ُ) 
 لينة السير، مذعاف كانت إذا عاج تعطفيه، كناقة  شيء كؿ   ك فيه: "عكجي  (ُٖٓ/ ِ) العيف(ِ) 

 االنعطاؼ". 
   (. ِِٕ، ُْ/ ِ، )(ُٕ، ِِ،ّ/ ُ): كينظر( ِّٖ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
   (. َّ/ ّ) المقتضا(ْ) 
 (.ُٖٗتطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيه حتى الزمخشرم )ص/ : ينظر(ٓ) 
   ضيؼ(. ) (ُِّٗ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح(ٔ) 
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كعم  نوافة اسـ نل  اسـ، كهك نسبة تقييدية بيف اسميف، تكجب لناني ما الجر 
 .(ُ) بدنا

استعمؿ ابف الحاجب مصطم  اإلوافة فك معن  الجر، فك مكوط كاحد، 
، نـ (ِ)ـ المدعكلٌية، كالجٌر  عمـ اإلوافة"فقاؿ  "فالٌرفط  عمـ الداعمٌية، كالٌنصب  عم

 .(ّ)كرد عندد بمعن  نوافة اسـ نل  آخر فك ستة مكاوط
فالجر عندد عبلمة عم  اإلوافة، كهك عندد نكعاف،  كل ما  نوافة لدظية، 
كهك  نسبة ،كب نل  اسـ بكاسطة حرؼ الجٌر، ناني ما  نوافة تقديرية، كهك  

 .(ْ)تنكين  ألجم اػ كهك  معنكٌية، كلدظٌيةالمواؼ اسما مجٌردا   ف يككف 
ك يطًمؽ مصطم  اإلوافة، عم  معن  الجر، كعم  نوافة اسـ نل  آخر 
)تركيب المواؼ كالمواؼ نلي ( كعم  النسبة فك عمـ الصرؼ، نال  ف االزدكاجية 

فاستعمم  سيبكي  لمعن  الجر، فقاؿ  "كمف  (ٓ)لـ تمنط النحكييف مف استعمال  
بحمار قاسـ، قاؿ  مررت بسدار، قيؿ  ألف الراب هاهنا يدرك ا التغيير قاؿ  مررت 

ما فك اسـ مذكر" ، ك طمؽ عم  )حركؼ الجر( )حركؼ (ٔ)نما فك اإلوافة كا 
باب حركؼ اإلوافة نل  المحمكؼ ب  كسقكط ا( كلمقسـ   اإلوافة( فقاؿ  ")

َـّ الباب حركؼ  كالمقسـ ب   دكاته فك  ، يدخبلف عم  كؿ  الجر، ك كنرها الكاك، ن
 . (ٕ)محمكؼ ب "

                                         

 (. ُٕٗٗ/ ْ) األندلسي حياف ألبي العرا لساف مف الضرا ارتشاؼ: ينظر(ُ) 
  (.ُُ/ ص)الكافية في النحك (ِ) 
   . (ِْ، ُْ، ّٔ، ِٗ، ِْ، ُّ  ص) النحك في الكافية(ّ) 
  (.ِٖ/ ص)الكافية في النحك (ْ) 
 (.ُْٗتطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيه حتى الزمخشرم )ص/ (ٓ) 
   . (ُّٗ/ ْ) يهكتاا سيبك (ٔ) 
 . (ِّٕ ،َّٗ/ ِ)، كينظر: (ْٔٗ/ ّ) كتاا سيبكيه(ٕ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٕٓ 

كذكر بعض الباحنيف  نَّ  لـ يستعمؿ  حد مف النحكييف بعد سيبكي  مصطم  
كلكف هذا الكبلـ مير دقيؽا نذ هك مستعمؿ عند  (ُ))اإلوافة( لمداللة عم  الجر

 مير سيبكي ، كمما يدؿ عم  ذلؾ، ما يمك 
.... عندؾ وربا ،ديدا قكؿ ابف السراج  "كتقكؿ  وربت زيدا يكـ الجمعة -

..... دا ك قررت الكبلـ عم  ما هك عمي فإذا بنيت الدعؿ لما لـ يسـ فاعم  رفعت زي
فإف  دخمت )،امبل( مف حركؼ اإلوافة كنت مخيرا بيف هذد األ،ياب كبين  فإف 
، ت نصبت الظرؼ كالمصدر ك قمت االسـ الذم مع  حرؼ اإلوافة مقاـ 

 .(ِ)الداعؿ"
"حركؼ الجٌر نمانية ع،ر حرفا، كتسٌم  حركؼ قكؿ ابف األنير   -

 .(ّ)اإلوافةا ألٌف كوع ا   ف تدوك بمعانك األفعاؿ نل  األسماب"
هػ(  "كالنحكيكف يسمكف الباب حرؼ  َُِٓقكؿ مرتو  الزَّبيدم )ت   -

 (ْ)اإلوافة، كذلؾ  نؾ نذا قمت  مررت بزيد، فقد  ودت مركرؾ نل  زيد بػ )الباب( "
نحكييف تسميت ـ الباب بحرؼ اإلوافة، كهذا دليؿ عم  ، رت  كيبلحظ، نسبت  لم

 بين ـ.
ك)الجر( هػك  كنػر المصػطمحات التػك تحقػؽ ل ػا ال،ػ رة عمػ  مػر العصػكر، كهػك 
مصػػطم  بصػػرم ايسػػتيعمؿ منػػذ سػػيبكي ، ككاظػػب النحكيػػكف عمػػ  اسػػتخدام ، دكف  ف 

معنػػػ  يتخمػػػؼ مػػػن ـ عػػػالـ بصػػػرم، كهػػػك مصػػػطم  كنيػػػؽ الصػػػمة بنظريػػػة العامػػػؿ، كب
اإلوػػافةا نذ نف معنػػاد فػػك المغػػة الجػػذب، كالجػػذب يعنػػك اإلوػػافة، فعنػػدما نجػػر ،ػػي ا 
فإننػػا نجذبػػ  نلينػػا،  م  نوػػيد  نلػػ  كج تنػػاا كلػػذا "يقػػاؿ لممطػػر الػػذم ال يػػدع ،ػػي ا نال 

                                         

 (. ْْ)ص/  (هػ ُٕٔ: ت)المصطمح النحكم في كتاا شذكر الذها البف هشاـ رسالة (ُ) 
 . (َِْ/ ُ)، كينظر: (َِّ، َِِ/ ُ)البف السراج  النحك األصكؿ في(ِ) 
 . (ِّٗ/ ُ)البديع البف األثير (ّ) 
 . (ض م ؼ) (ِٔ/ ِْ) القامكس جكاهر فم العركس تاج(ْ) 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
   

 872 

 سػػال  كجػػرد  جابنػػا جػػار  الوػػبط، كال يجػػر الوػػبط نال سػػيؿه مالػػب، ك صػػابتنا السػػماب 
خؿ نل  ككرد فيسحب  ل،دت ، ككذلؾ يدعؿ حرؼ الجػرا نذ يقػـك ألن  يد (ُ)بجار الوبط"

 بإوافة ما بعدد نل  ما قبم  عمبل كمعن ، كل ذا سيم ك جر ا.
 (ِ)الكػكفييف فػك بابػ  د ما مصطم  الخدض، ف ك  ، ر المصطمحات النحكيػة عنػ

 -كاستعماؿ اإلوافة بمعن  )الجر( لـ ي،ت ر ك،ػ رت ا إلطبلقػ  عمػ   كنػر مػف مػدلكؿ
 نال  ف هذد التعددية لـ تمنط النحكييف مف استعمال . -الجر، كاإلوافة، كالنسبة

كقػػد اسػػػتعمؿ ابػػف الحاجػػػب المصػػطمحات النبلنػػػة لمد ػػـك )الجػػػر(، ككػػاف  كنرهػػػا 
استعماال عندد لمد ـك الجر هك مصطم  )الجر(، كما استعمؿ مصطم  )اإلوػافة( فػك 

 الجر.ن  مع استعماله في مط، معن  نوافة اسـ نل  آخر
 إنيّ ادلضاف 

ػػاؽي ،ػكبو بغيػػرد مػف )وػػيؼ(  م  مػاؿ، يقػػاؿ  وػػافت  (ّ)اإلوػافة فػػك المغػة  ًنٍلصى
ككػػؿ مػػا  ميػػؿ نلػػ  ،ػػكب ك سػػند نليػػ  فقػػد  (ْ)ال،ػػمس نلػػ  الغػػركب  م  مالىػػٍت لمغيػػركب

  ويؼ.
كالمواؼ نلي  عند ابف الحاجب هك  "كٌؿ اسـ نسب نلي  ،كب بكاسػطة حػرؼ 

 .(ٓ)را مرادا"الجٌر لدظا،  ك تقدي
فالمواؼ نلي  عند ابف الحاجػب، نكعػاف، همػا  االسػـ الػذم نسػب نليػ  ،ػكب 
بكاسطة حرؼ الجر، كاالسـ الذم  وػيؼ نليػ  آخػر، كهػك مػا عبػر عنػ  بقكلػ   " ك 
تقػديرا مػرادا"، كقكلػػ   لدظػا، نحػك  زيػػد، فػك  مػػررت بزيػد، كقكلػ   تقػػديرا، كمػا فػػك  

                                         

 . (جر -كالراء  الجيـ باا) (ِٖٓ/ َُ) المغة تيذيا(ُ) 
 (.ُْٗتطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيه حتى الزمخشرم )ص/ (ِ) 
  (َِْص) هشاـ البف الذها شذكر شرح: ينظر(ّ) 
 الصػحاح دة وػيؼ( فػك )مػا (، كينظر:ب)باا الضاد كالفا (ِٓ/ ُِ)تيذيا المغة : بتصرؼ(ْ) 

 . (ِٔ/ ِْ)، تاج العركس (َِٖ/ ٗ)، لساف العرا (ُّّٗ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج
   (.ِٖ/ ص)الكافية في النحك (ٓ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٕٕ 

عمػ   ف المجػػركر بحػرؼ جػػر ظػاهر  موػػاؼ  مػبلـ زيػد، كخػػاتـ فوػة، بنػػ  األمػر،
نليػػ ، كهػػذا مػػف حيػػث المغػػة صػػحي ، فػػبل ،ػػؾ  ف )زيػػدا( فػػك قكلػػؾ  مػػررت بزيػػد  

لكنَّػ  خػػبلؼ الم،ػػ كر،  موػاؼ نليػػ ، نذ  وػيؼ نليػػ  المػػركر بكاسػطة حػػرؼ الجػػر،
مػػف اصػػطبلح النحػػكييف، فإنػػ  نذا  يطًمػػؽ لدػػظ  )الموػػاؼ نليػػ (  يًريػػد بػػ   مػػا انجػػرَّ 

 .(ُ)ـ نلي ، بحذؼ التنكيف مف األكؿ لئلوافةبإوافة اس
كقػد اسػتيعًمؿ مصػطم  )الموػػاؼ نليػ ( عمػ  المجػركر بحػػرؼ الجػر، كعمػ  مػػا 

 ، كالزمخ،رم (ِ) يويؼ نلي  اسـ آخر، عند سيبكي ، كالمبرد، كالزجاجك، كالسيرافك
نلي  ينجر بنبلنة  ،ياب  ب،كب لػيس باسػـ  المواؼ  يقكؿ سيبكي   "كاعمـ  ٌف 

 .(ّ)ظرؼ، كب،كب يككف ظرفا، كباسـ ال يككف ظرفا" كال
ٍربىٍيًف  فىمف   كيقكؿ المبرد  " ـ عم  وى افىة، كىًهك ًفك اٍلكىبلى وى ػاؼ  هىذىا بىاب اإلًٍ اٍلميوى

ا تويؼ ًنلىٍيً  اٍسما منم "  ًمٍن ىا مى ا تويؼ ًنلىٍيً  ًبحرؼ جر، كى ًنلىٍيً  مى
(ْ). 

عمػػ  نبلنػػة  كجػػ ا نوػػافة ال،ػػكب نلػػ  كيقػػكؿ الزجػػاجك  "اإلوػػافة فػػك الكػػبلـ 
وػافة ال،ػكب نلػ  مسػتحق   ك  مالك ، كقكلؾ  هػذد دار زيػد كهػذا نػكب عبػد اهلل، كا 
المكصؿ نلي ، كقكلؾ  الحمد هلل،  م هك مستحق ، كال،كر لزيػد، كمػررت بعبػد اهلل، 
ألف الباب  كصمت مركرؾ نلػ  عبػد اهلل، كمػا  كصػمت الػبلـ ال،ػكر نلػ  زيػد، ككػذلؾ 

وػػافة ال،ػػكب نلػػ   سػػا ر حػػركؼ الجػػر ننمػػا هػػك صػػبلت لؤلفعػػاؿ نلػػ  مدعكلي ػػا، كا 
 .(ٓ)جنس ، كقكلؾ  هذا نكب خز، كخاتـ حديد، كباب ساج. كما  ،ب  ذلؾ"

                                         

   (.َِِ  ،َُِ/ِ) الكافية عمى الرضي شرح(ُ) 
   (.َّٗ/ ِ) سيبكيه كتاا شرح(ِ) 
   .(ّْٕ ،ِّٖ/ ّ)، (ُُٓ/ ِ): ، كينظر(ُْٗ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ّ) 
   .(ّّْ ،ََِ/ ْ) ،(، َِّ، ُِٕ، ُٕٓ، َٔ/  ّ: )كينظر( ُّٔ/ ْ) المقتضا(ْ) 
   (.َُٖ/ ص) النحك عمؿ في اإليضاح(ٓ) 
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كيقكؿ الزمخ،رم  "ال يككف االسػـ مجػركران نال باإلوػافة كهػك المقتوػية لمجػر 
 ك )معنػاد( فػك  .... كالعامؿ ه نا مير المقتوك كما كاف )نـ( كهػك )حػرؼ الجػر(،
 .(ُ)نحك قكلؾ  مررت بزيد، كزيد فك الدار، كمبلـ زيد، كخاتـ فوة "

كقد استخدـ مصطم  )المواؼ نلي ( عم  ما  ويؼ نل  اسـ، دكف المجػركر 
، كابػػػف (ْ)، كابػػػف الػػػكراؽ(ّ)، كالدارسػػػك(ِ)بحػػػرؼ الجػػػر، عنػػػد الدػػػراب، كابػػػف السػػػراج

 .  (ٔ) ، كابف األنير(ٓ)جنك
َِِِِّّّۡوٱز ِذييَِّحمس  (ٕ)قكل قاؿ الدراب  "ك  ف  َِ زَِِّّۡوَيَذُرونَُِِّّؾهِِّۡوٌِّنَُِّيَج

َ
يقاؿ   ىجسيََِّيتََرب ۡصِِّّاَنَٰراِّأ

كيػؼ صػار الخبػر عػف النسػاب كال خبػر لػؤلزكاج، ككػاف ينبغػك  ف يكػكف الخبػر عػف 
؟ فذلؾ جا ز نذا ذكرت  سماب نيَـّ ذكرت  سماب موافة نلي ا في ا معنػ  الخبػر  الًَّذيفى

كاهلل  -نليػ . ف ػذا مػف ذلػؾ ألف المعنػ  الموػاؼ  كف الخبػر عػف  ف تترؾ األكؿ كيكػ
ٍن ىػا زكج ػا تربصػت. فتػرؾ األكؿ بػبل خبػر، كقصػد  - عمـ ننما  ريد ب   كمف مات عى

 .(ٖ)النانك ألف ًفيً  الخبر كالمعن "
 منػ  يكػكف فوػربه   وػربيف عمػ  نليػ ،  الموػاؼ   ف  اعمػـ"قاؿ ابف السػراج   

ك دو زي كحركؼ في  االسمافً    ك اهلل عبػد اسػم ي  كرجؿ فقط، التسميةي  ب ما يرادي ، كعمرو
 كػػبعض ألنػػ  نليػػ ا  الموػػاؼ  عػػف فيػ  تخبػػر  ف يجػػكز ال الوػػرب ف ػػذا، الممػػؾ عبػد

 عبػد داري   نحػك الممػؾ ب ػا يػراد التػك كهػك اإًلوػافة مػف نػافو  كوػربه ، االسػـ حركؼ
 .  (ٗ)"الميمؾ بين ما جمط مندصبلف ف ذافً ، زيدو  كمبلـي  اهلل،

                                         
  .(ُُّ/ ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُ) 
 (.ِِٔ/ ِ) النحك في األصكؿ(ِ) 
  .(ِٕٔص/ ) العضدم اإليضاح(ّ) 
  . (ُْٓ  ص) النحك عمؿ(ْ) 
  .(َٖص/) جني البف العربية في الممع(ٓ) 
  .(ّْ/ ِ) العربية عمـ في البديع(ٔ) 
  (ِّْمف اآلية )  البقرة(ٕ) 
   (.َُٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ٖ) 
   (.َّّ/ ِ) النحك في األصكؿ(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٕٗ 

 انرٕاتغادلصطهح انُحٕي يف : اخلايضادلطهة 
   انرٕاتغ 

كتبعت القكـ تبعا كتباعػة، نذا م،ػيت خمد ػـ، كتتبعػت ال،ػ   (ُ)التالك  التابط 
 .(ِ) تتبعا  تطمبت  متتبعا ل 

كالتكابط فك النحػك خمسػة  التككيػد، كالنعػت، كعطػؼ البيػاف، كالبػدؿ، كالعطػؼ  
نعراب االسػـ المتبػكع،  االتكابط يجرل عمي  ذد كجميط ه (ّ)بالحركؼ )عطؼ النسؽ(

كهكذا الكصؼ نذا واهت الصدةي مكصػكف ا مينىكػرا ( ْ)فك الخدض، كالرفط، كالنصب 
 ك ميعىرَّفا
 .  (ٔ)كتيعىد  مف تماـ االسـ المتبكع (ٓ)

 .  (ٕ)كعرف ا ابف الحاجب بأن ا  "كؿ ناف بإعراب سابق  مف ج ة كاحدة"
لمغكيػػة، كاالصػطبلحية كنيقػػة، مػف حيػػث نفَّ التػابط يػػأتك كالعبلقػة بػػيف الداللػة ا

 نانينا، كخمؼ المتبكع، كيأخذ حكم .
 مػػف ينتصػػب مػػا بػػاب)كهػػذا المصػػطم  قػػديـ اسػػتخدـ عنػػد سػػيبكي ، فقػػاؿ فػػك 

 ( المذككر في  صار حاؿ ألن  المصادر
 كال مكوػع  يكوػط الػذل المصدر انتصب كما حاال الصدات مف ينتصب كمما"
،ح نال يككف ا  قكل  االن  فػك يكػكف كال..... مصاؼو  بصديؽو  فميس مصافي ا صديقنا  مَّ

                                         

 (.تبع) (ِٕ/ ٖ) العرا ، لساف(تبع -التاء باا العيف فصؿ) (ُُٗ  ص) المحيط القامكس(ُ) 
 .(تبع) (ُُٖٗ/ ّ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح(ِ) 
 . (ُٗ/ ِ) األصكؿ في النحك(ّ) 
 .(ِّٕص) العضدم اإليضاح(ْ) 
 .(ٓٔص/ ) ممحة اإلعراا(ٓ) 
 .(ُّّص/ ) نتائج الفكر(ٔ) 
  .(ِٗ/ ص) الكافية في النحك(ٕ) 
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نمػا لمػ ؟  لقكلػػ  جكابػا فيكػكف بمصػػدر، لػيس ألنػ  ا(كالػػبلـ األلػؼ) الصػدة  المصػػدر كا 
 .(ُ)"حاال مكوع  فك ككوط ل ، تابط

 ك نتمػا كهمػا ك نػتف كهػف كهػـ كهػ  كهك كنحف ك نا  نت في  تككف ما باب)فك   كقاؿ
  "كاعمػـ  ف هػذا الموػمر يجػكز  ف يكػكف بػدال مػف المظ ػر، كلػيس بمنزلتػ  (كصػدا ـك نت

 .(ِ)فك  ف يككف كصدا ل ا ألف الكصؼ تابط لبلسـ، منؿ قكلؾ  ر يت عبد اهلل  با زيد"
، كابػػػف (ٓ)، كابػػػف الػػػكراؽ(ْ)، كالدارسػػػك(ّ)كاسػػػتعمؿ المصػػػطم  عنػػػد ابػػػف السػػػراج

 . (ٗ)كابف األنير (ٖ) يمك، كالزمخ،رم، كالس(ٕ)، كالحريرم(ٔ)جنك
التكابػػط ف ػػك رفع ػػا كنصػػب ا كجرهػػا داخمػػة تحػػت  حكػػاـ  يقػػكؿ الزمخ،ػػرم  "ك مػػا 

 .  (َُ)المتبكعات ينصب عمؿ العامؿ عم  القبيميف انصبابة كاحدة"
  ؼد، ٔانصيح

ّ
 انُ

( كػ )مىنطى( كهػك الكصػؼ، ككصػدؾ ال،ػكب  تنعتػ  بمػا فيػ    حد التكابط، مف )نىعتى
 .(ُِ)كالنعت ما نعت ب  نعت  ينعت  نعتا كصد   (ُُ)كتبالغ فك كصد 

                                         
  .(ّٕٖ/ ُ) الكتاا(ُ) 
  .(ّٖٔ/ ِ) الكتاا(ِ) 
 . (ُٗ/ ّ) األصكؿ في النحك(ّ) 
 .(ِّٕص/ ) العضدم إليضاحا(ْ) 
 . (ّٖٖ/ ص) النحك عمؿ(ٓ) 
 .(ٖٓص) جني البف العربية في الممع(ٔ) 
 .(ٓٔص/ ) ممحة اإلعراا(ٕ) 
 .(ُّّص/ ) نتائج الفكر(ٖ) 
 (َّٖص/ ) العربية عمـ في البديع(ٗ) 

 .(ّٕص/ ) المفصؿ في صنعة اإلعراا(َُ) 
 جيد أم: هذا نعت،  له تقكؿ بالغا كاف شيء فػ "كؿ حكى األزهرم أف النعت يقتصر عمى الكصؼ الحسف،(ُُ) 

 العيف )باا (ُْٔ/ ِ) كالسبؽ" تيذيا المغة كالجكدة بالعتؽ مكصكفا كاف إذا كمنتعت نعت بالغ .... فرس
كلكف اقتصار النعت عمى ما هك حسف يخالؼ ما كرد عف العرا فقد اطمقكا كممة  (نعت -النكف مع كالتاء

 .يح، كهكذا استخدمه النحكيكفالنعت عمى الحسف كالقب
 .(نعت -)فصؿ النكف  (َِٕ  ص) المحيط ، القامكس()نعت (ٗٗ/ ِ) العرا لساف(ُِ) 
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 ُِٖ 

 ما الصدة، ف ك مف )كصػؼ( ككصػدت ال،ػكب كصػدا كصػدة، كال ػاب عػكض  
ا لػذا (ُ) مف الكاك، كتكاصدكا ال،كب مف الكصؼ، كعند النحكييف الصدة هك النعت

النعػػت  الصػػدة، كنعػػت ال،ػػ  كانتعتػػ ، نذا  فسػػر الجػػكهرم النعػػت بالصػػدة، فقػػاؿ  "
 كالنعت مف مصطمحات الككفييف، كالصدة مف مصطمحات البصرييف.  (ِ)كصدت "

استخدـ ابف الحاجب المصطمحيف، كعرؼ النعت، بأنػ   "تػابط يػدٌؿ عمػ  معنػ  
 .(ّ)فك متبكع  مطمقا"

كيػػرتبط المعنػػ  الػػداللك لكممػػة )نعػػت( بػػالمعن  االصػػطبلحكا نذ نف النعػػت فػػك 
 كف المعن  االصطبلحك لمكممة.المغة هك كصؼ المنعكت بصدة في ، كهذا موم

مػف كتابػ ، من ػا قكلػ    (ْ)  ما مصطم  )الصدة( فاستخدم  فك ع،رة مكاوػط
صدة حممت عمػ  )نال( فػك االسػتنناب كمػا حممػت )نال( عمي ػا فػك الصػدة  "ك )مير( 

نذا كانت تابعة لجمط منككر مير محصكرا لتعذر االستنناب،  نحػك }لػك كػاف في مػا 
 .(ٓ)دتا{ كوعؼ فك ميرد" آل ة نال اهلل لدس

ككػػػػاف فػػػػك اسػػػػتخدام  لممصػػػػطمحيف تابعػػػػا لمػػػػف سػػػػبق  مػػػػف النحػػػػكييف، فقػػػػد 
كال،ػػريؾ عمػػ    النعػػت عمػػ  المنعػػكت  اسػػتعمم ما سػػيبكي ، فقػػاؿ فػػك )بػػاب مجػػرل 

 ال،ريؾ كالبدؿ عم  المبدؿ من  كما  ،ب  ذلؾ( 
ؿ، فصػار النعت الذل جرل عم  المنعػكت فقكلػؾ  مػررت برجػؿ ظريػؼ قبػ "فأما   

 .  (ٔ)النعت مجركرا منؿ المنعكت ألن ما كاالسـ الكاحد"  

                                         

 .()كصؼ (ُّْٗ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح(ُ) 
 .()نعت( ِٗٔ/ ُ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح(ِ) 
   .(ِٗ/ ص) الكافية في النحك(ّ) 
  .(ْٕ، ّْ، َْ، ّٓ، ّّ، ِّ، ِٖ، ِٔ، ِٓ، ُّ/ ص) النحك الكافية في: ينظر(ْ) 
  .(ِٔ/ ص) الكافية في النحك(ٓ) 
  .(ُِْ/ ُ) الكتاا(ٔ) 
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بػػاب مػػا جػػرل مػػف األسػػماب التػػك تكػػكف صػػدة مجػػرل األسػػماب التػػك ال   كقػػاؿ  ")
تكػػكف صػػدة( كذلػػؾ  فعػػؿ منػػ  كمنمػػؾ ك خكات مػػا، كحسػػبؾ مػػف رجػػؿ، كسػػكاب عميػػ  

ؿ رجػػؿ، الخيػػر كال،ػػر، ك يمػػا رجػػؿ، ك بػػك ع،ػػرة، ك ب لػػؾ ك خ لػػؾ كصػػاحب لػػؾ، ككػػ
 .  (ُ)ك فعؿ ،كب نحك خير ،كب ك فوؿ ،كب، ك فعؿ ما يككف، ك فعؿ منؾ" 

)هػػذا بػػاب الصػػدة التػػك تجعػػؿ كمػػا قبم ػػا بمنزلػػة ،ػػكب كاحػػد   كيقػػكؿ المبػػرد  "
فيحػػذؼ التنػػكيف مػػف المكصػػكؼ( .... كاعمػػـ  ف ال،ػػاعر نذا اوػػطر ردد نلػػ  حكػػـ 

كقؼ عم  زيد نـ نعتػ  كهػذا فػك  النعت كالمنعكت، فقاؿ  هذا زيد بف عبد اهللا ألن  
 .  (ِ)الكبلـ عندنا جا ز حسف" 

، (ْ)، كالزجػػػاجك(ّ)ابػػػف السػػػراج( النعػػػت، كالصػػػدة)كمػػػا اسػػػتخدـ المصػػػطمحيف 
 .(ٖ)، كالجزكلك(ٕ)كالزمخ،رم (ٔ)، كابف الكراؽ(ٓ)كالدارسك

كا،ت ر استعماؿ المصطمحيف، كتكاتر اسػتعمال ما عنػد  كنػر النحػكييف، كقممػا 
اسػػتعمؿ  حػػدهما دكف اآلخػػر،  يوػػا فػػك المعجمػػات نجػػدهـ قػػد فسػػركا  نجػػد عالمػػا

النعت، بالصدة، ف ما مترادفاف، استخدما لمداللػة عمػ  مسػم  كاحػد، دكف فػرؽ  ك 
 تمييز بين ما. 

 

                                         

  .(ِْ /ِ) الكتاا(ُ) 
  (.ِّْ، ُِٔ/ ّ، كينظر: )(ُّْ /ِ) المقتضا(ِ) 
 (.ِٕٓ/ ِ، كينظر: )(ِّ/ ِ) النحك في األصكؿ(ّ) 
 .(ُّٓ ،ِْص/ ) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ْ) 
 .(ِّٔ ،ُُْص: ) العضدم ينظر: اإليضاح(ٓ) 
 .(ُِٔص)كينظر:  (َّٖص/ ) النحك عمؿ(ٔ) 
 .(ُُٓ  ص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٕ) 
 .(ٖٗ، َٕص/ ) النحك في الجزكلية ينظر: المقدمة(ٖ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٖ 

 انؼطف 
يقػػاؿ  عطدػػت  كالعطػػؼ، لػػك ال،ػػكب، كااللتدػػات نليػػ ، (ُ) عطػػؼ يعطػػؼ  مػػاؿ

لنحػػكا ألف النػػانك ممػػكم عمػػ  األكؿ ، كهػػك ب ػػذا المعنػػ  فػػك ا(ِ)الكسػػادة  ننيت ػػا 
جػاب فػك التدسػير  ف معنػاد   ىجسۦفِرٍِِِّعطِِِّّّۡخَراِِيَِِّّحمس (ْ)قػاؿ اهلل جػؿ كعػز (ّ)كمننك نلي  
 . (ٓ)الكيا عنق 

كالعطؼ اصطبلحا عند ابف الحاجػب هػك " تػابط مقصػكد بالنسػبة مػط متبكعػ ، 
 .(ٔ) يتكسط بين  كبيف متبكع   حد الحركؼ الع،رة"

ط ما ؿ نل  ما قبم  كممكم عمي ،  ك مننك عمي ، كب ذا يكػكف كالمعطكؼ كالتاب
 المعن  االصطبلحك لمكممة مرتبطنا بالمعن  المغكم.

كمػػف خػػبلؿ قػػكؿ ابػػف الحاجػػب فالمقصػػكد بػػالتعريؼ االصػػطبلحك هػػك العطػػؼ 
بأحد حركؼ العطؼ  ك عطؼ النسؽ، كلـ يحددد فك العنكاف الػذم كوػع  فاقتصػر 

  حيف حدد النػكع النػانك مػف نػكعك العطػؼ بػػ )البيػاف(، عم (ٕ) عم  كممة )العطؼ(
ككأف األصؿ هك العطؼ بأحد حركؼ العطؼا  ما عطؼ البياف ف ك فرع عميػ ا لػذا 

 ذكر األكؿ مطمقا، كحدد النانك بكممة )البياف(.

                                         

 عطؼ(. -فصؿ العيف -)باا الفاء (ّٖٖ  ص) المحيط ينظر: القامكس(ُ) 
 .(َُْٓ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ِ) 

  (.ُْٔ/  ُ( ينظر   صكؿ النحك العربك )ّ)
 (.ٗالحج : مف اآلية )(ْ) 
 .( ؼ ط ع) الفاء  مع كالطاء العيف )باا (َُٔ/ ِ) المغة ينظر: تيذيا(ٓ) 
 ( .َّالكافية في عمـ النحك )ص/ (ٔ) 
كؼ فػي مكضػػعيف آخػػريف ينظػػر: كمػا اسػػتعمؿ مصػػطمح العطػػؼ لمداللػة عمػػى العطػػؼ بػػالحر  (ٕ) 

 ( .ِٓ، ك)ص/ (ِّص/ ) النحك عمـ في الكافية



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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كقػػد اسػػتعمؿ هػػػذا المصػػطم  قبػػػؿ ابػػف الحاجػػب، فسػػػيبكي  اسػػتخدـ مصػػػطم  
كعطػػؼ البيػػاف  - حيانػػا -حركؼ )النسػػؽ(كقصػػد بػػ  العطػػؼ بػػال -مطمقػػا -العطػػؼ

  حيانا  خرل، فيقكؿ قاصدا ب  العطؼ بالحركؼ 
"كاعمـ  ن  ال يجكز سػرت حتػ   دخم ػا كتطمػط ال،ػمس يقػكؿ  نذا رفعػت طمػكع 
ف نصػػبت كقػػد رفعػػت ف ػػك محػػاؿ حتػػ  تنصػػب فعمػػؾ مػػف قبػػؿ  ال،ػػمس لػػـ يجػػز، كا 

 .(ُ)العطؼ" 
ف ،ػ ت قمػت الطػكاؿ، ألف  ما فك قكل   " كتقكؿ  يػا هػذا كيػا هػذاف ا لطػكاؿ، كا 

هذا كم  مرفكع كالطكاؿ ه نا عطؼ، كليس )الطكاؿ( بمنزلػة  يػا هػلالب الطػكاؿا ألف 
نما فرقكا بيف العطؼ كالصػدةا ألف الصػدة  هذا ننما هك مف كصؼ مير المب مة، كا 
تج  بمنزلة األلؼ كالبلـ، كأنؾ نذا قمت  مػررت بزيػد  خيػؾ، فقػد قمػت  مػررت بزيػد 

فيقصد ب  عطؼ البياف، عم  حيف اسػتخدـ مصػطم  )عطػؼ البيػاف(  (ِ)تعمـ" الذم
 فك بعض المكاوط، كما سيأتك بيان .

، كابػػف السػػراج، (ّ)المبػػرد -مطمقػػا داال عمػػ  العطػؼ بػػالحركؼ -كمػا اسػػتخدم 
 .   (ٖ)، كابف األنير(ٕ)، كالحريرم(ٔ)، كابف جنك (ٓ) ، كابف الكراؽ(ْ)كالدارسك

                                         

  .(َِٓ/ ُ)، كينظر: (ِٔ/ ّ) لسيبكيه الكتاا (ُ)
  .(ُْٗ/ ِ) لسيبكيه الكتاا (ِ)
  .(ُِٓ/ ّ، )(ِٗ: ُِ/ ِ)، (ُُ/ ِ) المقتضا ينظر: (ّ)
 .(ِّٕص) العضدم اإليضاح (ْ)
 .(ِّْص)ك ، (ّٕٓص) النحك عمؿ ( ينظر ٓ)

 . (ُٗ، ّْص/ ) جني البف العربية في ينظر: الممع(ٔ) 
 .(ٔٔص) اإلعراا ينظر: ممحة(ٕ) 
 .(ُٕٔ، ُٗ/ ُ) العربية عمـ في ينظر: البديع(ٖ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٖٓ 

العطػػؼ ي،ػػب  الصػػدة  العطػػؼ  اعمػػـ   ف  النالػػث ع،ػػر    " يقػػكؿ ابػػف السػػراج 
كالبدؿ مف كج  كيدارق ما مف كجػ ا  مػا الكجػ  الػذم  ،ػب  ما فإنػ  تػابط لمػا قبمػ  
فػك نعرابػ ، ك مػا الكجػ  الػذم يدارق مػا فيػ  فػإف النػانك ميػر األكؿ، كالنعػت كالبػدؿ 

ذا قمػت  "مػػررت  همػا األكؿ،  ال تػرل  نػػؾ نذا قمػت  "زيػد العاقػػؿ" فالعاقػؿ هػك زيػػد، كا 
ذا قمت  "قاـ زيد ك خكؾ" فأخكؾ مير زيد"  .  (ُ)بزيد  خيؾ" فأخكؾ هك زيد، كا 

)العطػػؼ بػػالحركؼ( هػػك نحػػك قكلػػؾ     مػػا الزمخ،ػػرم فقيػػدد بػػالحركؼ، فقػػاؿ  "
 .(ِ)جابنك زيد كعمرك"

كالم،ػػت ر اسػػتعماال عنػػد نطػػبلؽ العطػػؼ هػػك عطػػؼ النسػػؽ، كاسػػتعمم  ابػػف 
 التقييد عم  الم، كر في .  الحاجب مطمقا عف

 انرأكيذ 
ٍعنػ  ًفػك  (ْ)  كدت ال،كب كككدت  (ّ)التأكيد  لغة فك التككيد كمعناد  تمكيفي اٍلمى

 . (ٓ)النَّدس 
كعرفػ  بقكلػ   "تػابط يقػٌرر  مػر المتبػكع فػك الٌنسػبة  (ٔ)كاستعمم  ابػف الحاجػب 

  )جػػابنك زيػػد زيػػد(، ك نكاعػػ   لدظػػٌك  كهػك تكريػػر المدػػظ األكؿ، منػؿ (ٕ) ك الٌ،ػمكؿ"
كيجرم فك األلداظ كٌم ا، كالمعنكٌم بألداظ محصكرة، كهك  ندس ، كعينػ ، ككبلهمػا، 

 .  (ٖ)ككٌم ، ك جمط، ك كتط، ك بتط، ك بصط
                                         

 (ّٗٔ ،َّّ /ُ): ينظرك (َّٓ/ ِ) النحك في األصكؿ (ُ)
 (.ُُٔص) اإلعراا صنعة في المفصؿ (ِ)

 .التأكيد مف ككد( أف التككيد أفصح -الكاك فصؿ -)باا الداؿ (ُْٕ  ص) ذكر في القامكس(ّ) 
 )أكد(. (ْٕ/ ّ) العرا )أكد(، لساف (ِْْ/ ِ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ْ) 
 .(ّْٗ/ ُ) كاإلعراا البناء عمؿ في ينظر: المباا(ٓ) 
 . (ُٖ  ص) ( كبدكنيا في:َّ، ِٗ، ُٗ، ُٖ  ص) استعممه باليمز في: الكافية(ٔ) 
 .(ِٗ، ُٗ )ص ، كينظر:(َّص) النحك عمـ في يةالكاف(ٕ) 
 .(َّص) النحك عمـ في ينظر: الكافية(ٖ) 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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كعنػػػػد المقارنػػػػة بػػػػيف المعنػػػػ  المغػػػػكم لكممػػػػة التأكيػػػػد كاالصػػػػطبلحك نجػػػػدهما 
 مترابطيفا مف حيث نن ما لتمكيف المعن  كتقريرد.

ا المصػػطم  بمدظيػػ  قػػديـ، فقػػد اسػػتخدم  سػػيبكي  فػػك مكاوػػط كاسػػتخداـ هػػذ 
 كنيرة بمدظ )التككيد(  فقاؿ فيما يعد تككيدا لدظيا 

")باب ما ينن  في  المستقر تككيدا( كليست تننيت  بالتك تمنط الرفط حالػ  قبػؿ 
التننية، كال النصب ما كػاف عميػ  قبػؿ  ف يننػ ، كذلػؾ قكلػؾ  في ػا زيػد قا مػا في ػا، 

 .(ُ)التككيد كالتننية  لقيتي عمرا عمرا" فك كمنم  
رحمػ   -لكن  استعمم  بمدظ )تأكيد( فك مكوط كاحد حيث قاؿ  " كزعػـ الخميػؿ

ف ،ػ ت رفعػت عمػػ  البػدؿ، كعمػػ   ف  -اهلل  ن ػـ يقكلػكف  ميًطرنػػا الػزرعى كالوػػرعى، كا 
 .(ِ)تصيرد بمنزلة ) جمعيف( تأكيدا"

،  ما لدػظ التأكيػد فػكرد عنػدد (ّ)ط كنيرةالمبرد بمدظ التككيد فك مكاو  كاستعمم
 ، كالزمخ،رم.(ٔ)كالدارسك (ٓ) -بكنرة -كاستعمم ما ابف السراج (ْ)فك مكوط كاحد

التأكيد .... هك عم  كج يف  تكريػر صػري ، كميػر صػري ،  يقكؿ الزمخ،رم  "
فالصري  نحك قكلؾ  ر يت زيدان زيدا .... كمير الصري  نحك قكلػؾ  فعػؿ زيػد ندسػ  

                                         

 ( .ُِٓ/ ِالكتاا )(ُ) 
 ( .َُٔ، ُٗٓ/ ُالكتاا )(ِ) 
 .(ِٕٗ، ِّٗ/ ّ) المقتضا ينظر:(ّ) 
 ( .ِِٕ/ ْالمقتضا )(ْ) 
ظ )التأكيػد( كبمفػ (ِّ، ِِ، ُٗ/ ِ)ك( ُٖٔ/ ُ) النحػك فػي بمفظ )التككيد( ينظػر: األصػكؿ(ٓ) 

 .(ِٗٓ، ِْ، ِِ/ ِ، )(َٕ/ ُ) ينظر: األصكؿ
 .(ِّٕص) العضدم ينظر: اإليضاح(ٔ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٖٕ 

نػػػ  كالقػػػكـ  ندسػػػ ـ ك عيػػػان ـ كالػػػرجبلف كبلهمػػػا، كلقيػػػت قكمػػػؾ كم ػػػـ كالرجػػػاؿ كعي
 .  (ُ) جمعيف كالنساب جمط"

كقػػػد اسػػػتعمؿ سػػػيبكي  مصػػػطمحك )الصػػػدة( ك)النعػػػت( لمداللػػػة  عمػػػ  مد ػػػكـ 
ا كم  ـ كجميعي ـ ك ىجمعكف كعامَّتي ـ ك ندسيػ ـ فػبل يكػفَّ  بػدا (ِ)التككيد ناٌل  ، فقاؿ  "ك مَّ

قاؿ  ")هذا باب ما تككف في   نػت ك نػا كنحػف كهػك كهػ  كهػـ كهػف ك نػتف ك  (ّ)صدةن" 
كهمػػا ك نتمػػا ك نػػتـ كصػػدا( ... كلػػيس كصػػدا بمنزلػػة الطكيػػؿ، نذا قمػػت  مػػررت بزيػػد 
الطكيؿ، كلكن  بمنزلة )ندس ( نذا قمت  مػررت بػ  ندسػ ، ك تػانك هػك ندسػ ، كر يتػ  

) خيػؾ( كلكػف النحػكييف صػار هك ندس ، كلست تريد  ف تحميػ  بصػدة، كال قرابػة كػػ 
ذا عنػدهـ صػػدةا ألف حالػػ  كحػػاؿ المكصػػكؼ، كمػا  ف حػػاؿ )الطكيػػؿ( ك) خيػػؾ( فػػك 
الصػػػدة بمنزلػػػة المكصػػػكؼ فػػػك اإلجػػػرابا ألنػػػ  يمحق ػػػا مػػػا يمحػػػؽ المكصػػػكؼ مػػػف 

 .(ْ)اإلعراب"
)هػذا بػابه مػف الدعػؿ   كمف استعمال  مصػطم  النعػت داال عمػ  الصػدة، قكلػ   "

( ...... كمػف هػذا البػاب، قكلػؾ  بعػت متاعػؾ  سػدم  قبػؿ  ىعػبلد، يستعمىؿي فك االسـ
ػػ   عجػػؿى  ػػؾ  سػدمى   سىػػرعى مػػف ا،ػترا    ىعػػبلد، كا،ػػتريتي متاعىػؾ بعوى كا،ػتريتي متاعى
ػ ـ  مف بعض، كسقيت نبمؾ صػغارها  حسػف مػف سػقك ًكبارىهػا، كوػربت النػاسى بعوى

ا  ألفَّ ما ذكرتى بعػدد لػيس مبنٌيػا قا ما كبعوى ـ قاعدان، ف ذا ال يككف في  نالىٌ النصبي
نَّما هك مف  نعًت الدعؿ، زعمػتى  ٌف بىٍيعىػ   سػدمى  كػاف قبػؿ بيعػ   عمي  فيككفى مبتد ، كا 

                                         

 .(ِّْص)، كينظر: (ُْٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُ) 
 .(ُٓ/ ص)هػ(  ُٕٔينظر: المصطمح النحكم في كتاا شرح شذكر الذها البف هشاـ )(ِ) 
 .(ّٕٗ /ِ)كينظر: ( ّٕٕ/ ُ) سيبكيه كتاا(ّ) 
 . (ِّٗ: ّٖٗ، ّٖٖ، ُّٓ/ ِ)، كينظر: (ّٖٔ/ ِ) سيبكيه كتاا(ْ) 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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 عبلد، ك ٌف ال،َّرابى كاف فك بعضو  عجؿى مف بعض، كسىٍقيى  الصغارى كاف  حسػفى مػف 
 .(ُ)سىقي  الكبار، كلـ تىجعم  خبران لما قبم "

ا يحسػف  ف ي،ػرؾ المظ ػر الموػمر فيمػا عمػؿ كمػا يقػب  كقكل   ")هذا باب مػ
 ف ي،رؾ المظ ر المومر فيما عمؿ في ( ... فإف نعتَّػ  حسػف  ف ي،ػرك  المظ ػر، 

ررۡ ِّفَٱذِِّّۡحمس  (ِ)كذلػػؾ قكلػػؾ  ذهبػػت  نػػت كزيػػد، كقػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿ ًررَتََِِّّ
َ
َِّوَربُّررَمِِّّأ

ًَتَِّوَزوُِِِّّّۡؾيِّۡٱشِِّّۡحمس  (ّ)كىجسفََقَٰجِلَآِّ
َ
ٌ ةَِّٱدُِِّّۡرَمِّأ   .(ْ)"ىجسذَ

 مػػا ابػػف الحاجػػب فمػػـ يسػػتعمؿ نال مصػػطم  )التككيػػد( ك)التأكيػػد( لمداللػػة عمػػ  
مد كمػػػ ، كهػػػذا يػػػدلنا عمػػػ   ف مصػػػطمحات  تميػػػزت بالتحديػػػد، كعػػػدـ التكسػػػط  ك 

 المجازية فك اطبلؽ المصطمحات.
كعمػػ  الػػرمـ مػػف التعػػدد فػػك المصػػطمحات الدالػػة عمػػ  مد ػػكـ التككيػػد، نال  ف 

اسػػػتمر اسػػػتعمال  مػػػف سػػػيبكي  نلػػػ  اآلف، ك يٍهًمػػػؿ  مصػػػطم  )التككيػػػد( هػػػك الػػػذم
ا )النعت( ك)الصػدة( الداللػة عمػ  مد ػكـ التككيػد،  مصطم  )التأكيد(، كفقدى مصطمحى

، (ٓ)هما فيػ   كنػر كوػكحا كتحديػدا لػ فيما لداللت ما عم  مد كـ آخر، فأيبقيا عمي  
كمػؼ بسػط ك،ػرح كما  ف استعمال ما فك مد كـ التككيد لـ يرد عند سيبكي  بػدكف ت

لمداللػة عمػػ  هػػذا المد ػػكـ عمػػ  عكػػس مصػػطم  )التككيػػد( ف ػػك يػػدؿ عمػػ  مد كمػػ  
دكف حاجة نل  ،رحا كقد يككف ذلػؾ لبلرتبػاط بػيف الػداللتيف المغكيػة كاالصػطبلحية 

 ،ف حاجػػة نلػػ  تكمػػؼ ،ػػرحلممد ػػكـ، فػػأدل ذلػػؾ نلػػ  تحديػػد مد كمػػ  ككوػػكح  دك
 .  كاهلل  عمـ

 

                                         

 (.ُِٓ/ ُكتاا سيبكيه )(ُ) 
 (.ِْ) مف اآلية  المائدة(ِ) 
 (.ُٗ) مف اآلية  (، كاألعراؼّٓ) مف اآلية  البقرة(ّ) 
 .(ّٖٕ/ ِ) سيبكيه كتاا(ْ) 
 .(ِٓ/ ص)هػ(  ُٕٔينظر: المصطمح النحكم في كتاا شرح شذكر الذها البف هشاـ )(ٓ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٖٗ 

  انثذل 
كالبػػدؿ مػػف كػػؿ ،ػػكب خمػػؼ  (ِ)كعكوػػ   (ُ)ال،ػػكب  ميػػرد  مػػف التكابػػط، كبػػدؿ

 .(ْ)ك بدؿ ال،كب مف ال،كب، كبدل ، تخذد من  بدال  (ّ)من  
ك نكاعػ    (ٓ)عرف  ابف الحاجب بأن   " تابط مقصػكد بمػا نيًسػب نلػ  المتبػكع دكنػ "

 بدؿ الكٌؿ، كالبعض، كاال،تماؿ، كالغمط، كيككناف معرفتيف، كنكرتيف، كمختمديف.
د النظػػر نلػػ  المعنػػ  الػػداللك لكممػػة )البػػدؿ( كالمعنػػ  االصػػطبلحك ال ندتقػػد كعنػػ

الصمة بين ما، كيرتبطاف فك  ف البدؿ مير المبدؿ منػ ، كهػك عػكض كخمػؼ منػ ،  م  
  ن  مقصكد بالحكـا لذا اصطمحكا عمي  بمدظ البدؿ. 

 كهذا المصػطم  مػف المصػطمحات التػك اسػتقر العممػاب عمي ػا، قبػؿ ابػف الحاجػب،
فمػػػـ يسػػػتعممكا ميػػػر هػػػذا المصػػػطم  لمداللػػػة عمػػػ  مد ػػػـك البػػػدؿ، فاسػػػتعمم  يػػػكنس، 
، ال  كالخميػػؿ، فنقػػؿ سػػيبكي ، عػػف الخميػػؿ قكلػػ   "ادخمػػكا األكؿ فػػاألكؿ كالكسػػط كاآلًخػػري

يكػػكف فيػػ  ميػػػريد، كقػػاؿ  يكػػكفي عمػػػ  جػػكاز كم كػػػـ، حممىػػ  عمػػ  البػػػدؿ "
كقػػاؿ نقػػػبل  (ٔ)

نكػرة، كمىػف جعم ػا معرفػة قػاؿ  مػررتي بمنمػؾ خيػرا  عن ما " ميرؾ كمنمػؾ ك خكات ػا يكػف
ف ،اب خيرو منؾ عم    .  (ٕ)"-رحم ما اهلل -البدؿ، كهذا قكؿ يكنس كالخميؿ منؾ، كا 

كاسػػتعمم  سػػيبكي  فػػك مكاوػػط عػػدة، من ػػا قكلػػ   "فػػًإف قمػػتى  وػػربتي كوػػربكنك 
،  ك تىحمميػػ  عمػػ  ، نال فػػك قػػكؿ مػػف قػػاؿ   ىكىميػػكن  البراميػػثي البىػػدىؿ فتجعمػػ    قكمىػػؾ نصػػبتى

 .  (ٖ)بدالن مف المومىر، كأٌنؾ قمت  وربتي كوربن  ناسه بنك فبلف"

                                         

 بدؿ(. -)باا الالـ فصؿ الباء (ُِّٔ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ُ) 
 )عكض(. (ُِٗ/ ٕ) العرا ينظر: لساف(ِ) 
 )خمؼ(. (ِٖ/ ٗ) العرا ينظر: لساف(ّ) 
  )بدؿ(. (ْٖ/ ُُ) العرا ينظر: لساف(ْ) 
 .(َْ، ِّ، ِٔ، ِٓ، َِ  ص) ، كينظر:(ُّ  ص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
 .(ََْ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ٔ) 
 .(ُْ/ ِ) لسيبكيه الكتاا(ٕ) 
 (.ٖ/ ِ، )(َُٔ، ُٔٓ/ ُ)، كينظر: (ٖٕ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ٖ) 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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، (ّ)، كالزمخ،ػػػرم(ِ)، كابػػػف جنػػػك(ُ)الدارسػػػكك  -كنيػػػرنا -كاسػػػتعمم  ابػػػف السػػػراج
، كظػؿ مسػتعمبل حتػ  عصػرنا هػذا ل،ػيكع ، كداللتػ  عمػ  (ٓ) كابػف األنيػر (ْ)كالس يمك

 مد كمة دكنما م،اركة لغيرد فك ذلؾ.
التككيػد، كالنعػت، كعطػؼ البيػاف، كالبػػدؿ،  خمسػة يقػكؿ ابػف السػراج " التكابػط 

 .  (ٔ)كالعطؼ بالحركؼ"
  مصطمحات  خرل دالة عم  معن  البدؿ

استعمم  المبرد مط مصطم  البدؿ، فقػاؿ  "كاعمػـ  ف البػدؿ فػك الكػبلـ   التبييف
ذا كانػا ل،ػكب يككف عم   ربعة  ورب، فورب مف ذلؾ  ف تبدؿ االسػـ مػف االسػـ ن

كاحػػد .... كذلػػؾ نحػػك قكلػػؾ  مػػررت بأخيػػؾ زيػػد،  بػػدلت )زيػػدا( مػػف )األخ( نحيػػت 
نمػا هػك فػك  األخ، كجعمت  فك مكوع  فك العامؿ، فصار منؿ قكلؾ  مػررت بزيػد، كا 

تبييف( كلكف قيؿ  )بدؿ( ألف الذم عمؿ فك الذم قبم  قػد صػار يعمػؿ فيػ   الحقيقة )
 .  (ٕ)بأف فرغ ل "

ألن   راد بياف حقيقتػ ، كبيػاف ( التبييف)م   ن   طمؽ عمي  لدظ كيتو  مف كبل
 منػ  ال،ػكب بعػض بػدؿ ك مػا  "نذ يقػكؿ (ٖ)الغاية مف ذكرد، كهك تبييف المبدؿ منػ  

 المكوػط يبػيف  ف  راد بعو ـ قكمؾ كجابنك ر س  زيدا وربت  قكلؾ فنحك لمتبييف

                                         

 . (ِّٖص) العضدم ينظر: اإليضاح(ُ) 
  (.ٕٖص) جني البف العربية في ينظر: الممع(ِ) 
 .(َُٔ، ُٕٓص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ّ) 
 (َِٔص) ، (ِِّص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ْ) 
 (.ِّْ، َّٗ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٓ) 
 .(ُِٓ، ُْٗ، ُّٓ، ُِٔ/ ُ) ، كينظر:(ُٗ/ ِ) النحك في األصكؿ(ٔ) 
  (.ُُُ/ ّ)(، ْٔ، ّٔ/ ِ، )(ِٖ/ ُ)، ك ينظر: (ِٓٗ/ ْ) المقتضا(ٕ) 
 .(ّٗٗ، ُِِ/ ْ) المقتضا ينظر:(ٖ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِٗ 

، كقػد  طمػؽ (ُ)"كم ػـ ال جػاب القػكـ بعػض  ف يعممػؾ ك ف من ، ب  الورب كقط الذم
 .هذا المصطم  ندس  عم  عطؼ البياف، كسيأتك ذكر ذلؾ

مصػػطم  )عطػػؼ البػػدؿ( فػػك   اسػػتعمؿ ابػػف السػػراج لمداللػػة عميػػ عطػػؼ البػػدؿ 
البػدؿ" نػـ يقػكؿ بعػد ذلػؾ  الرابػط مػف التكابػط  كهػك عطػؼ   " مكوط كاحدا حيػث قػاؿ 

نػػانك هػػك األكؿ  ك بعوػػ ،  ك البػػدؿ عمػػ   ربعػػة  قسػػاـ  نمػػا  ف يكػػكف ال مبا،ػػرة " 
 .(ِ)يككف المعن  م،تمبلن عمي   ك ممطنا"

 ف الخمػػط بػػيف العطػػؼ كالبػػدؿ مػػف النسػػاخا ألنػػ  لػػـ  -كاهلل  عمػػـ –كيبػػدك لػػك 
يستعمؿ  حد مف النحكييف هذا المصطم  لمداللة عمػ  مد ػكـ البػدؿ، باإلوػافة نلػ  

المكوػط، كقػد عبػر بعػدد  ف ابف السراج ندس  لػـ يػذكر هػذا المصػطم  نال فػك هػذا 
"البدؿ عم   ربعة  قساـ" نـ قاؿ بعد ذلؾ  "كاعمـ   ف الدعػؿ قػد يبػدؿ  مبا،رة بقكل   

البػػػدؿ  مػػػف الدعػػػؿ، كلػػػيس ،ػػػكب مػػػف الدعػػػؿ يتبػػػط النػػػانك األكؿ فػػػك اإًلعػػػراب، نال 
فقد ذكر هنا البدؿ كالعطؼ، كلك كاف مصػطم  عطػؼ البػدؿ، كا نػا فػك  (ّ) كالعطؼ"

 د لمتدريؽ بين  كبيف العطؼ. مصطمحات  لذكر 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

  (.ِٕ/ ُ) المقتضا(ُ) 
  .(ْٔ/ ِ) النحك في األصكؿ(ِ) 
 .(ْٖ/ ِ) النحك في األصكؿ(ّ) 
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 ادلطهة انظادص: ادلصطهح انُحٕي يف ادلثُي ٔأنقاتّ
  

ّ
 :ادلثُي

كالبنػاب  (ُ)النبػكت  ب ػا يراد صدة عم  ،كب عم  ،كب كوط المغة فك البناب
لػزكـ آخػر الكممػػة وػربنا كاحػدنا مػػف السػككف،  ك الحركػة، ال ل،ػػكب  حػدث ذلػؾ مػػف 

 .  (ِ) كل  فك المزكـ كالنبات بخبلؼ اإلعراب العكامؿ، فحركة آخرد كحركة
ا  ميػػر كقػػط  ك األصػػؿ، مبنػػكٌ  ناسػػب مػػا  "عنػػد ابػػف الحاجػػب، هػػك كاصػػطبلحن
 ك سػػماب الموػػمرات،    كهػػك" العكامػػؿ بػػاختبلؼ آخػػرد يختمػػؼ ال  ف مرٌكػػب، كحكمػػ 

 كبعػض كالكنايػات، كالمرٌكبػات، كاألصػكات، األفعػاؿ، ك سػماب كالمكصػكالت، اإل،ػارة،
 .(ّ)ركؼ الظٌ 

ػدَّده  اصػطبلح" مبنػك األصػؿ  "كقكل   الماوػك، كالدعػؿ الحػرؼ، بػ   راد منػ ، ميجى
 التركيػػػب، كهػػػك عػػراباإل مكجػػػب لدقػػداف مبنػػػك نمػػػا  وػػرباف( المبنػػػك)ك ،(ْ)كاالمػػر
 بكػػر، عمػػرك، زيػػد،  ك نػػا، تػػا، بػػا،  لػػؼ،  ك  نبلنػػة اننػػاف، ككاحػػد، العػػدد، كأسػػماب

ما  م،ػاب ة  المػانط كذلػؾ مكجبػ ، حصػكؿ مػط اب،عػر اإل مػف المػانط لكجػكد مبنك كا 
 اسػػـ ككنػػ   ك األصػػؿ، مبنػػك  سػػماها التػػك كهػػك األمػػر،  ك الماوػػك،  ك الحػػرؼ،

 .(ٓ)فعؿ
مناسػبة كارتبػاط ظػاهرافا نذ نف ( المبنػك)كبيف المعن  الداللك كاالصطبلحك لػػ 

 ( ك مبنكبناب  )البناب هك النبات كالدكاـا كلذا قاؿ فك لساف العرب معمبل تسميت  

                                         

 .(ِِٔ/ ُ) الذها شذكر ينظر: شرح(ُ) 
 .()بنى (ٖٗ/ ُْ) العرا ، لساف(ِٖٔ/ ِ) المفصؿ ، شرح(ُّٔص) ينظر: المفصؿ(ِ) 
 .(ِّص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
 (.ِٓ/ ُ) الكافية عمى الرضي ينظر: شرح(ْ) 
 (.ّٕٗ/ ِ) الكافية عمى الرضي : شرحينظر(ٓ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٗ 

ككأن ـ ننما سمكد بنابا ألن  لما لـز وربا كاحدا، فمػـ يتغيػر تغيػر اإلعػراب، سػمك "
 .(ُ) بناب مف حيث كاف البناب الزما مكوعا ال يزكؿ مف مكاف نل  ميرد"

ف كػػاف قػػد اسػػتعمم   كالمصػػطم  مسػػتعمؿ قبػػؿ ابػػف الحاجػػبا عنػػد سػػيبكي ، كا 
فػػإف   مكوػػط كاحػػد، كهػػك قكلػػ   "فػػك  -بنػػاب عمػػ  البحػػث المتكاوػػط -ب ػػذا المعنػػ 

ػر كال ييبنىػ ا ألف  حػد ع،ػر  قمت  حادم  حد ع،ر، فػ )حادم( كما  ،ب   ييرفىػط كييجى
كمػػا  ،ػػب   مبنػػك، فػػإف بنيػػت حػػادم كمػػا  ،ػػب   مع ػػا صػػارت نبلنػػة  ،ػػياب اسػػما 

 . (ِ) كاحدا"
 (ْ)كالزجػػػاجك( ّ)كب ػػػذد الداللػػػة اسػػػتعمم  ميػػػرد مػػػف النحػػػكييف كػػػابف السػػػراج

 (ٖ)كأبػػك البركػػات كمػػاؿ الػػديف األنبػػارم (ٕ)كالزمخ،ػػرم (ٔ)كابػػف الػػكراؽ  (ٓ)رسػػككالدا
 . (ُّ)كالسخاكم (ُِ)كالعكبرم (ُُ)كالجزكلي (َُ)كابف األنير (ٗ)كالسييمي 

                                         

 .()بنى (ٖٗ/ ُْ) العرا ، لساف(ِٖٔ/ ِ) يعيش البف المفصؿ ينظر: شرح(ُ) 
 .(َٔٓ/ّ) لسيبكيه الكتاا(ِ) 
 (ّٕٖ ،ُُُ ،َُٕ ،ٔٔ ،ُُ /ِ)، كينظر: (ُّٓ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ّ) 
 (.ْٗص) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ْ) 
 (.َّٕص) ، (ُٔص) العضدم ينظر: اإليضاح(ٓ) 
 (.َِٓ، ِْٓ، ُْٗص) النحك عمؿ ينظر:(ٔ) 
  .(ُّٔالمفصؿ )ص/ (ٕ) 
 .(ُّ/ ُ)  الخالؼ مسائؿ في إلنصاؼنظر  ام(ٖ) 
 .(ُُٖنتائج الفكر في النحك )صنظر  م(ٗ) 

 (.ُّٖ ،ّٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(َُ) 
 .(ُّص) النحك في الجزكلية المقدمة ينظر:(ُُ) 
 .(ٓٔ/ ُالمباا في عمؿ البناء كاإلعراا ) ينظر:(ُِ) 
 .(ْٖٗ/ ِ)، (ُٕٓ/ ُسفر السعادة كسفير اإلفادة ) ينظر:(ُّ) 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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كايسػػتيعًمؿ بمد كمػػات  خػػرل ميػػر المبنػػك المقابػػؿ لممعػػرب، فاسػػتعمم  سػػيبكي   
بمعن  الػذم بينػك عميػ  ميػرد،  (ِ)كتبع  ابف السراج (ُ)فك مكاوط كنيرة مف الكتاب 

 ك بنك ميرد عمي ، كمف ذلؾ قكؿ سيبكي   ")هػذا بػاب المسػند كالمسػند نليػ ( كهمػا 
مػػا ال يغنػػ  كاحػػد من مػػا عػػف اآلخػػر، كال يجػػد المػػتكمـ منػػ  بػػدا، فمػػف ذلػػؾ االسػػـ 

كاسػتيعمؿ بمعنػ   (ّ)المبتد  كالمبن  عمي ، كهػك قكلػؾ  عبػد اهلل  خػكؾ، كهػذا  خػكؾ"
 .(ٔ)كابف األنير (ٓ)، كالزمخ،رم(ْ)م  صيغة تصريدية معينة عند الدارسكالمبنك ع

  مصطم  آخر داؿ عم  معن  المبنك
كاستخدم  المبرد، فقاؿ  " كما  ن  ما  ،ب  الحركؼ التك  متركؾ نعراب  

نعراب ا نذ كانت الحركؼ ال نعراب في ا، كهك  فمتركؾ  جابت لمعن  مف األسماب، 
 . (ٕ)كف، المبن "الذل يسمي  النحكي

كلػػـ ي،ػػت ر مصػػطم  المبػػرد، لبسػػاطة كممػػة المبنػػك، كلظ ػػكر المناسػػبة بػػيف 
المعنػػ  المغػػكم كاالصػػطبلحك، كمػػا  نػػ  لػػـ يػػذكر ابػػف الحاجػػب لمداللػػة عمػػ  مد ػػكـ 
المبنػػػك نال هػػػذا المصػػػطم ، كلػػػـ يسػػػتعمم  نال فػػػك الداللػػػة عمػػػ  المبنػػػك المقابػػػؿ 

 .(ٖ)لممعرب
 

                                         

، ِٕ/ ِ) (ُّٖ، ُِٖ، َُٔ، ُٗ، ٖٖ، ْٖ، َٖ،ٖٕ ،ٕٕ/ ُ) لسػػيبكيه ينظػػر: الكتػػاا(ُ) 
ِْ ،ُٖ ،ٖٔ ،ٖٖ( )ّ /َُ ،ِٖ ،ٔٗ ،ٕٓ ،ْٖ ،َُِ). 

 (.َٓ/ ِ) ، (ِٓ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ِ) 
 .(ِّ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ّ) 
 (.ٗٔص) العضدم ينظر: اإليضاح(ْ) 
 (ّّْص) اإلعراا صنعة في المفصؿ: ينظر.(ٓ) 
   .(ٔٔ/ ِ)،  (ُُٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٔ) 
 .( َّٗ/ ّالمقتضا )(ٕ) 
   .(ِّ، ِٕ، ُٗص) النحك عمـ في الكافية ينظر:(ٖ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٗٓ 

 أنقاب انثُاء 
كهػذد األلقػاب هػػك مػف صػدة العوػػك،  ك  كالدػت ، كالكسػػر، كالكقػؼ( )الوػـ، هػي

الصػػكت، فػػػ )فػػت ، كوػػـ، ككسػػر، كسػػككف( هػػك مػػف صػػدة العوػػكا كذلػػؾ النوػػماـ 
بالكسػر ال،دتيف عند النطؽ بالومة، كاندتاح ػا عنػد النطػؽ بالدتحػة، كيتحػرؾ العوػك 

ذا امتد الصكت بكاحد من ا كانت حرفنا مقا عند النطؽ رننػا لمحركػة، كالسػككف بالكسر، كا 
 .(ُ)الحركات عبارة عف خمك العوك مف 

 .  (ِ)"ككقؼ ككسر، كفتح، ضـٌ،  كألقابه.....   المبنيٌ    "ابف الحاجا قاؿ

( بينػػػ  كبػػيف المعنػػػ  المغػػكم لممصػػػطم  عبلقػػػة عالمػػات البنػػػاءفاالصػػطبلح لػػػػ ) 
 ك وػـ  مػف حركػة عوػك النطػؽ عنػد النطػؽ بػالحرؼ مػف اندتػاح ، فاستمد اسػمهقكية

 . ك خدض

كابػف السػراج  (ّ)كهذد األلقاب مستعممة قبؿ ابػف الحاجػب، عنػد سػيبكي ، كالمبػرد 
 (ٗ)ابػف األنيػرك (ٖ)أبي البركات األنبػارم ك  (ٕ)كابف الكراؽ  (ٔ)كالزجاجك (ٓ)كالدارسك (ْ)

 . (ُِ)كالسخاكم (ُُ)كالعكبرم (َُ)كالجزكلي 

                                         

 .(ٕٔص) النحك في الفكر نتائج: ينظر(ُ) 
   . (ِّ  ص) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
   . (ْ/ ُ) المقتضا :ينظر(ّ) 
  . (ْٓ/ ُ) النحك في األصكؿ :ينظر(ْ) 
  .(ُُص) العضدم اإليضاح :ينظر(ٓ) 
   .(ّٗ  ص) النحك عمؿ في اإليضاح: ينظر(ٔ) 
   .(ُْٓعمؿ النحك )ص: ينظر(ٕ) 
  .(ّٕٔ/ ِ) ،(ُٖ/ ُؿ الخالؼ )اإلنصاؼ في مسائ: ينظر(ٖ) 
  .(ْٗ ،ْْ /ُ) العربية عمـ في البديع: ينظر(ٗ) 

   .(ُٖٓالمقدمة الجزكلية في النحك )ص: ينظر(َُ) 
   .(ٓٔ/ ُالمباا في عمؿ البناء كاإلعراا ): ينظر(ُُ) 
   .(َٔٓ/ ِسفر السعادة كسفير اإلفادة ): ينظر(ُِ) 
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عربيػػة(  "كهػػك تجػػرم عمػػ   كاخػػر الكمػػـ مػػف ال يقػػكؿ سػػيبكي  فػػك )بػػاب مجػػارم
كالدت ، كالوـ، كالكسر، كالكقػؼ ..... ك مػا الدػت  كالكسػر  .....نمانية مجارو عم  

 كالوـ كالكقؼ، فمؤلسػماب ميػر المتمكنػة الموػارعة عنػدهـ مػا لػيس باسػـ كال فعػؿ

، نحػػػك  سػػػكؼ كقػػػد، كلؤلفعػػػاؿ التػػػك لػػػـ تجػػػًر ميجػػػرىل  ممػػػا جػػػاب لمعنػػػ  لػػػيس ميػػػرى
 .(ُ)"لتك ليست بأسماب كال  فعاؿ، كلـ تًجٍ  نال لمعن  الموارعة، كلمحركؼ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

   . (ُٓ، ُّ/ ُ)كتاا سيبكيه (ُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٕٗ 

 ادلطهة انظاتغ: ادلصطهح انُحٕي يف ادلثُياخ
 ادلضًز 

كهػػك  حػػد المعػػارؼ ك عرف ػػا، مػػف وػػمر، يوػػمر كاالسػػـ الوػػمير، كالموػػمر اسػػـ 
مدعكؿ، كهػك  السػر كداخػؿ الخػاطر، كال،ػكب الػذم توػمرد فػك قمبػؾ، تقػكؿ   وػمرت 

 .(ِ)، ك ومرت فك ندسك ،ي ا (ُ)ؼ الحرؼ، نذا كاف متحركا فأسكنت  صر 
كالموػمر اصػػطبلحا عنػػد ابػػف الحاجػػب، هػك  " مػػا كوػػط لمػػتكٌمـ،  ك مخاطػػب،  ك 

 .  (ّ)ما ب تقٌدـ ذكرد لدظا  ك معن   ك حكما"
كاستعمؿ لمداللػة عمػ  مد ػـك الموػمر مصػطم  الوػمير، فقػاؿ  "كتكصػؼ الٌنكػرة 

ذا عطؼ عمػ  (ْ)الٌومير" كيمـز  بالجممة الخبرٌية الٌوػمير المرفػكع المٌتصػؿ  ، كيقكؿ  "كا 
ذا عطػػؼ عمػػ   الٌوػػمير المجػػركر  عيػػد   ٌكػػد بمندصػػؿ، منػػؿ  وػػربت  نػػا كزيػػد ..... كا 

 . (ٓ) الخافض، نحك  مررت بؾ كبزيد"
، (ٕ)، كابػف السػراج(ٔ)كمصطم  )المومر( مستعمؿ عنػد سػيبكي ، كالدػراب، كالمبػرد

 .  (ُِ)، كابف األنير(ُُ)، كالزمخ،رم(َُ)، كابف جنك(ٗ)، كابف الكراؽ(ٖ)كالدارسك

                                         

 .)ضمر( (ُْٗ/ ْ) العرا لساف ينظر:(ُ) 
 .)ضمر( (ِِٕ/ ِ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح ينظر:(ِ) 
 (.ِّص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
 (.َّص) النحك عمـ في الكافية(ْ) 
 .(ٕٓ، ُّ، كينظر: )ص/ (َّص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
   .(ِْٓ /ْ)، (ُِِ/ ّ)، (ِٓٓ، ِْٓ، ّٗ/ ُ) المقتضا ينظر:(ٔ) 
   .( ٖٔ، ُٕ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ٕ) 
   .(ّٔ، ُِص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٖ) 
   .(ِّٔ ،ُِِص) النحك عمؿ ينظر:(ٗ) 

  .(ٔٗ، ٖٓص) جني البف العربية في الممع ينظر:(َُ) 
  .(ُْٔص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ُُ) 
 (ُٖٕ ،ٗٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُِ) 
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المومىر  باب عبلمات المومريف المرفكعيف(  "اعمـ  ف   يقكؿ سيبكي  فك  )
ف حدث عف ندس  كعف آخر قاؿ   المرفكع، نذا حدث عف ندس  فإف عبلمت   نا، كا 

" ف حدث عف ندس  كعف آخريف قاؿ  نحفي ، كا   . (ُ)نحفي
الدراب  "ككذلؾ تىقيػكؿي  ًنفَّ  خػاؾى قػاً ـ كزيػد، رفعػت )زيػد( بإتباعػ  االسػـ كيقكؿ 

 .  (ِ)المومر ًفك قا ـ" 
ف كاف قػد كرد فػك مكوػط   ما مصطم  الومير، ف ك مستعمؿ عند سيبكي ، كا 

كابػػػف  (ٔ)كابػػػف الػػػكراؽ  (ٓ)كالدارسػػػك  (ْ)كالمبػػػرد، كابػػػف السػػػراج  (ّ)كاحػػػد، كالدػػػراب 
 (ٗ)كابف األنير (ٖ) كالزمخ،رم (ٕ)جنك

، كسػػكنت فػػك هػػذا ألف  قػػاؿ سػػيبكي  " كذلػػؾ قكلػػؾ  هػػذا قاوػػكَّ كهػػلالب جػػكارمَّ
الوػمير تصػير فيػػ  مػط هػػذد اليػاب كمػػا تصػير فيػ  اليػػاب فػك الجػػر، ألف هػذد اليػػاب  

 .  (َُ)تكسر ما تمك"

                                         

، ُّٔ/ ْ)(، ّٕٕ، ُْٔ، ُُ/ ِ)، (ُٖٗ، ُٕٖ، ٖٕ/ ُ)كينظػػر:  ( َّٓ/ ِالكتػػاا )(ُ) 
ُٗٗ). 

 .(ٓٗ/ ّ( ، )ُٖٗ، ٓٗ، ِْ/ ِ، )(ُْٕ/ ُ)، كينظر: (َُّ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ِ) 
   .(ّٔٔ/ ِ) ، (ُٕٓ، ُُْ/ ُ) لمفراء القرآف معاني ينظر:(ّ) 
 .(ٕٔ/ ِ) ، (ِْٓ ،ْٔ ،ِٕ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ْ) 
 .(َُٔ، ٗٓ، ّٕص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٓ) 
 . (ُُْ، َُٔص) النحك عمؿ ينظر:(ٔ) 
 (.ََُ، ِٖص) جني البف العربية في الممع ينظر:(ٕ) 
  . (ِِٔ، ُُٓص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٖ) 
   (.ٖٔ، ُُ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٗ) 

  (.ُْْ/ ّ) لسيبكيه الكتاا(َُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِٗٗ 

ػػار  ػػا صى نَّمى اً  ػػا كقػػاؿ المبػػرد " كى ػػًمير معرفىػػة أًلىنَّػػؾ الى توػػمرد ًنالَّ بعػػد مى يعرفػػ ي  الوَّ
تَّػػ   ًلػػؾ حى ػػربت  كىالى ذهػػب كىالى ،ىػػٍي ا مػػف ذى ٍرت ًبػػً  كىالى وى ػػرى ًلػػؾى  ىنَّػػؾ الى تىقػػكؿ مى ذى السَّػػامط كى

تىٍدًرم ًنلى  مف يرجط هىذىا  ًمير" تعرف  كى  . (ُ)الوَّ
كقػػد اسػػتعمؿ النحكيػػكف مصػػطمحك )الموػػمر، كالوػػمير( لكػػؿ مػػا  وػػمر فمػػـ 

رد، فجعمكا المصطمحيف مسػتعمميف ليعيمَّػا كػؿ يخصكا ب ما  لداظ وما ر المتكمـ كمي
،  ـ حرفنا، كذلؾ كما يمك بيان    ا،  ـ فعبلن  ما  يومر، سكاب  كاف اسمن

   .استعمم  فك الدعؿ كاالسـ المومريف الدراب، كالمبرد 
(2)قاؿ الدراب فك ،رح  لقكل  تعال 

ُُِِّّبَِىآَِِّّخنُِنََِّيبِِّّۡٱز ِذييََِِّّصَْن َِّيحَِِِّّّۡولَاِّحمسِّ: َٰ ُِِّّهَُِّءاثَى ِّٱّلل 
َِِِّّۦسِرِِّفَۡضِِِّّوي ه ِِّّ راَِّخيَُِِّّۡ ُُ

  "فػػ )هػك( كنايػة عػف البخػؿ ..... كمػف قػر  باليػاب جعػؿ ىجسِّل 
( عمػادا لمبخػؿ  ( ًفك مكوط رفط، كجعؿ )هيػكى الموػمر، فػاكتد  بمػا ظ ػر فػك  )الًَّذيفى

( مف ذكر البخؿ" ميكفى الػذم لػيس  -فاستعمؿ )الموػمر( لمداللػة عمػ  االسػـ (ّ) )يىٍبخى
ٌ ةَِِّّحمس  (ْ)كاستعمم  لمداللة عم  الدعؿ فك قكل   "كقكل   -ربومي َِِّّويِّكَردُِِِّّّۡش

َ
ارِّۡأ ٌَ َِّشرنۡ

مى  العذاب  ىجسَؼۡبنََمِّ ، (ٓ)الموػمر،  م  ييعػذبكف كسػنة مػف قػد  رسػمنا" نصب السنة عى
افَِعةٌَِِِّّّخافَِضة ِِّّحمس  (ٔ)كلمداللة عم  الدعؿ، قاؿ " كلك قر  قارئ يريد  ًنذىا كقعت كقعت  ىجسر 

  زا ػرنا، حتَّػ  نػلقكـ رافعةن آلخريف، كلكن  يقب ا ألف العرب ال تىقيكؿي  نذا  تيت خافوةن 

                                         

   .(ٗ/ ّ) ، (ِْٔ، َِ/ ُ) ( كينظر:َِٖ/ ْ) المقتضا(ُ) 
 .(َُٖ) مف اآلية  عمراف آؿ(ِ) 
 .(ُْٖ، ّٖٗ/ ِ)، كينظر: (َُْ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
 .(ٕٕ) مف اآلية  اإلسراء(ْ) 
 .(ُِٗ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ٓ) 
 .(ّ) مف اآلية  الكاقعة(ٔ) 
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يقكلكا  ًنذىا  تيتنك فأتنك زا رنا،  ىًك ا تنك زا رنا، كلكن  حسيػف ًفػك الكاقعػةا ألٌف النصػب 
 .(ُ)الومير ًفك المستأنؼ" قبم  آية يحسف عمي ا السككت، فحسف 

مدعػكؿ نذا كقػط فػك هػذا المكوػط، كقػد ،يػًغؿ الدعػؿ كقاؿ المبػرد  "كاعمػـ  فَّ ال 
الموػمرا ألف الػذم بعػدد تدسػير لػ ، كمػا كػاف فػك االسػتد اـ  عن ، انتيًصب بالدعػؿ 

فاسػػتعمم  لمداللػػة عمػػ  الدعػػؿ الموػػمر، كلمداللػػة عمػػ   (ِ)فػػك قكلػػؾ   زيػػدنا وػػربت "
ا،  وػػ مرت االسػػـ الموػػمر فػػك قكلػػ  " فمػػف ذلػػؾ  نػػؾ نذا قمػػت  سػػير بزيػػد فرسػػخن

)السػػير( ألفَّ )سػػير( يػػدؿ عمػػ  )السػػير( فمػػـ تحػػت  نلػػ  ذكػػرد معػػ  ...... كجػػاز  ف 
يككف المومر الطريؽ فكأن  قاؿ سير عميػ  الطريػؽ فرسػخا فحػذؼ لعمػـ المخاطػب 

 .(ّ)بما يعنك"
 (ٔ)كالزمخ،ػػرم (ٓ)كابػػف الػػكراؽ (ْ)كاسػػتعمم  لمداللػػة عمػػ  الدعػػؿ، ابػػف السػػراج

الموػػمر  فينقسػػػـ قسػػػميف   حػػػدهما  ر " ك ٌمػػػا العامػػػؿ قػػػاؿ ابػػف األنيػػػ، كابػػف األنيػػػر
يسػػتعمؿ نظ ػػارد كالنٌػػانك يمػػـز نوػػمارد، كذلػػؾ نذا كػػاف فػػك الكػػبلـ مػػا يػػدٌؿ عميػػ  مػػف 

 .  (ٕ)قرا ف األحكاؿ  ك فحكل الكبلـ"
  ػػػبى  ىف اسػػتخدم  ابػػف الػػػكراؽ لمداللػػة عمػػ  الحػػػرؼ الموػػمر، فقػػاؿ " فىكىجى
 .(ٖ)اب ىا"اٍلميومر ) ىف( لقكت ا ًفك بى  يككف 

                                         

 .(ُُِ/ ّ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
   .(ُْْ/ ِ)، كينظر: (ٕٔ/ ِ) المقتضا(ِ) 
 (.ِٓ، ُٓ/ ْ) المقتضا(ّ) 
 (.ُْْ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ْ) 
   (ُّٓ، ُّْص) النحك ينظر: عمؿ(ٓ) 
 (ْٖٔ، َُّص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٔ) 
 (ُْٔ/ ُ)، كينظر: (ُّٗ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ٕ) 
  (.ُٓٗص) النحك عمؿ(ٖ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 َُّ 

  كابػػػف  (ُ)اسػػػتيعمؿ لمداللػػػة عمػػػ  الدعػػػؿ المحػػػذكؼ، عنػػػد الدػػػراب، كالمبػػػرد
 السراج.

الوميرا لقمػة اجتماعػ ، فقكلػؾ  قػد  عتقػت  قاؿ الدراب  "ك ٌما ما ال يحسف في  
مباركا  مس كآخر اليكـ يا هذا، ك نت تريػد  كا،ػتريت آخػر اليػكـا ألف هػذا مختمػؼ 

 .(ِ)ال يعرؼ  نؾ  ردت ابتعت"
ٍف  كقاؿ ابف السراج " كما جاز نومار الدعؿ في ا حيف قػالكا  )نٍف خيػرنا فخيػره كا 

( كهك عم  كؿ حاؿو نٍف لىـ يم ا ًفعؿه فك المدظ ف ك مقدر فك   .(ّ)الومير" ،ر ا ف،رٌّ
  ما ابف الحاجب فمػـ يسػتعمؿ مصػطمحك الموػمر كالوػمير نال ليػدؿ ب مػا 

مـ  ك المخاطب  ك الغا ب، كهػذا يػدؿ عمػ  عم  الوما ر المكوكعة كعبلمات لممتك
 .(ْ)الدقة كالكوكح، كالتحديد فك مصطمحات  

عػف مصػطم  الموػمر  -فك العصػر الحػديث -هذا مط ، رة مصطم  الومير
ليدؿ عم  الوما ر، كيمكف  ف يكػكف سػبب ذلػؾ سػ كلة لدػظ )الوػمير( كهػك عمػ  

ر كحػرؼ مػد ممػا يزيػد كزف )فعيؿ( المبدكب بػأخؼ الحركػات، كهػك الدػت ، يميػ  كسػ
فك س كلة المدظ، عف )المومر( كهك عمػ  كزف )ميدعىػؿ( المبػدكب بأنقػؿ الحركػات، 

 كهك الوـ، كال كجكد لحركؼ المد في ، كاهلل  عمـ. 
  ضًري انيصم 

 ك  االبتػداب، مطابقػة لممبتػد ، يتكسػط بػيف مطمػكبك مندصػؿ، مرفػكعو  هػك صػيغةي 
فيلكػػد الخبػػر  يجمػػط  نكاعػػا مػػف التبيػػيف،ألنػػ   كسيػػمك فصػػبلنا (ٓ)ناسػػا مػػف نكاسػػخ 

                                         

 (.ِٗٗ/ ِ) ينظر: المقتضا(ُ) 
 .(َِٖ/ ِ) ، (ّْٕ/ ُ): ، كينظر(ُْ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ِ) 
 (ِِّ/ ِ)  النحك في األصكؿ(ّ) 
 . (ّٕ، ِّ، ُّص) النحك عمـ في ينظر: الكافية(ْ) 
 .(ِّ/ِ)، شرح الكافية (َِْ/ُ)ينظر: شرح الكافية الشافية (ٓ) 
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ػؿ بػػ  بػيف النعػت كالخبػر، لممخبػر عنػ ، نذا كػػاف الخبػر موػارعا لنعػت االسػػـ  كينٍدصى
كييعًمـ  ف الخبر معرفػة  ك قريػب مػف  (ُ)زيد هك العاقؿ  ليخرج مف معن  النعت نحك

 .  (ِ)المعرفة
امػؿ، كبعػدها، كعند ابف الحاجب وػمير "يتكٌسػط بػيف المبتػد  كالخبػر، قبػؿ العك 

، مطػػػابؽ لممبتػػػد ، ييسػػػٌم  فصػػػبلا ليدصػػػؿ بػػػيف ككنػػػ  نعتػػػا  صػػػيغةي مرفػػػكعو مندصػػػؿو
 .(ّ)كخبرا"

كمصػػػطم  الدصػػػؿ مسػػػتعمؿ قبػػػؿ ابػػػف الحاجػػػب عنػػػد سػػػيبكي ، كابػػػف السػػػراج، 
 .(ٕ)كابف األنير (ٔ)كابف الكراؽ (ٓ)كالجزكلك (ْ)كالزمخ،رم

نحػف ك خػكات ف فصػبل( اعمػـ ك نػا ك  باب ما يككف فيػ  هػك ك نػت  ) قاؿ سيبكي   "
 ن ف ال يكف فصبل نال فك الدعؿ، كال يكف كذلؾ نال فك كػؿ فعػؿ االسػـ بعػدد بمنزلتػ  

 .  (ٖ)فك حاؿ االبتداب، كاحتياج  نل  ما بعدد كاحتياج  نلي  فك االبتداب"
ـه كفعػؿه كحػرؼه كجممػةه،  كقاؿ ابف السراج " كالتك تمغ  تنقسـ  ربعة  قسػاـ  اسػ

ـي  ، فإنػػػ  ال مكوػػػط لػػػ  مػػػف األكؿ  االسػػػ   كذلػػػؾ نحػػػك  )هػػػك( نذا كػػػاف الكػػػبلـ فصػػػبلن
 .  (ٗ)اإًلعراب"

                                         

 .(ْْٔ/ ُ)، مغنى المبيا (َِْ/ُ)، شرح الكافية الشافية ( ُٕص)ؿ ينظر: المفص(ُ) 
 .(ْٔٗ/ُ)ينظر: المباا في عمؿ البناء كاإلعراا (ِ) 
 (.ّّص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
 (.ُِٕص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ْ) 
  (.ُْٖص) النحك في الجزكلية ينظر: المقدمة(ٓ) 
 . (ِِْ،ُِْص) النحك ينظر: عمؿ(ٔ) 
 (َٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٕ) 
 (.ّٖٗ/ ِ) لسيبكيه الكتاا(ٖ) 
 (.ِٕٓ/ ِ) النحك في األصكؿ(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 َّّ 

نحمس  (ِ)قكلػ  يقكؿ الدراب " (ُ) كيسمي  الككفيكف عمادا
َ
ةٌِِّّثَُؾِنَِِّّأ و 

ُ
رِِِِّّّۡهيَِِّّأ

َ
ِّوِريِِِّّّۡبَيَِّٰأ

ٍة ِّ و 
ُ
ف ، ت رفعت كما تىقيكؿي  ما  ظف رجػبلن يكػكف هيػكى  ىجسأ .... كمكوط ) ىٍرب ( نصب، كا 

( اسمنا" فوؿي م  .  (ّ)نؾ، ك فوؿى منؾ، النصب عىمى  اٍلًعمىاد، كالرفط عىمى   ف تجعؿ )هيكى
كوػمير الدصػؿ،  ك الدصػؿ مػف المصػػطمحات التػك تتمنػؿ كظيدتػ  فػك االصػػطبلح 
عميػػ ، كهػػك الدصػػؿ بػػيف الخبػػر كالنعػػتا لػػذا نجػػد جم ػػكر البصػػرييف كمػػف تػػبع ـ ال 

قػػػد ا،ػػػت ر مصػػػطم  )وػػػمير يختمدػػػكف فػػػك نطػػػبلؽ هػػػذا المصػػػطم  عمػػػ  مد كمػػػ ، ك 
تيػػاف بػػ  فػػك هػػذا ظ ػػكر كظيدتػػ ، كتحقػػؽ الغايػػة مػػف اإل الدصػػؿ( كقػػد يرجػػط ذلػػؾ نلػػ  

 .-كاهلل  عمـ -المصطم ،  كنر مف مصطم  )العماد(
 ضًري انشأٌ ٔانقصح 

كهػػك مػػف الوػػما ر التػػك تتقػػدـ الجمػػؿ، يكػػكف كنايػػة عػػف هػػذد الجممػػة، كتكػػكف 
ن (ْ)الجممػػة خبػػرا عنػػ ، كتدسػػيرا لػػ   مػػا سيػػم ك حػػدينا، كقصػػة ألنػػ  يكػػكف كنايػػة عػػف كا 

  (ٔ)كمنػ  قكلػ  تعػال  (ٓ) الحديث  ك القصػة، التػك يػأتك ذكرهػا فػك الكػبلـ بعػد الوػمير
ِِِّّّكُۡلِِّّحمس َِ َحدٌَُِِّّ

َ
ِّأ ُ  . (ٕ) ىجسٱّلل 

كعرفػػ  ابػػػف الحاجػػب، فقػػػاؿ  " )وػػمير الٌ،ػػػأف كالقٌصػػة( كيتقػػػٌدـ قبػػؿ الجممػػػة 
ة، يدٌسػر بالجممػة بعػدد، كيكػكف مندصػبل ومير ما ػب يسػٌم  وػمير الٌ،ػأف كالقٌصػ

                                         

 (.ُِٕص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ُ) 
 (.ِٗ) مف اآلية  النحؿ(ِ) 
 (.ُْٓ/ ِ( )ُٓ/ ُ) ، كينظر:(ُُّ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
 (.ّّٓ/ ِ) يعيش البف المفصؿ شرح(ْ) 
 (.ُّينظر: تطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيه حتى الزمخشرم )ص/ (ٓ) 
 (.ُ) اآلية  اإلخالص(ٔ) 
 كبيػػذ  عميػػه، دليػػؿ الكػػالـ فػػي يكػػكف كال إليػػه، يرجػػع سػػابؽ إلػػى يحتػػاج ال ألٌنػػه الضػػٌمائر  كيخػػالؼ(ٕ) 

 يككف كال مفردا، خبر  يككف كال عميه، ر خب يتقٌدـ كال منه، يبدؿ كال يؤٌكد، كال عميه، يعطؼ ال المباينة،
 الٌشػأف أم: ذاهبػه، هنػد يكهػ قػائـ، زيػد هك  نحك كمؤٌنثا، كمذٌكرا كمٌتصال، منفصال، كيككف عائد، له

 (.ُٔ/ ُ) قائـ. ينظر: البديع زيد كالحديث،
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كمتصبل مستترا  ك بارزا، عم  حسب العكامؿ، نحك  هػك زيػد قػا ـ، ككػاف زيػد قػا ـ، 
ٌن  زيد قا ـ"  .(ِ) كقد استخدـ فك مكوعيف )ومير ال،أف( (ُ) كا 

كالمصطم  الذم يطمؽ عم  مد ػكـ هػذا الوػمير عنػد البصػرييف، هػك  وػمير 
،  ك ال،ػػأف (ْ)ك طمػػؽ عميػػ   حيانػػا، األمػػر، كالحػػديث -امالبػػ -(ّ)الٌ،ػػأف، كالقٌصػػة

ا ألن ػػـ يريػػدكف األمػػر كالحػػديث، ألف كػػؿ جممػػة ،ػػأف كحػػديث، كيسػػٌمي  (ٓ)كالحػػديث
 .  (ٕ)ا ألن  لـ يتقدم  ما يعكد ل  (ٔ)الككفٌيكف المج كؿ

يقػػكؿ سػػيبكي  فػػك )بػػاب مػػا ال يعمػػؿ فػػك المعػػركؼ نال موػػمرا(  "كممػػا يوػػمر 
نػ  ألن  يدسرد ما بع دد كال يككف فك مكوع  مظ ر، قكؿ العرب  نن  كػراـ قكمػؾ، كا 

ف  ذاهبة  مىتيؾ، فال ػاب نوػمار الحػديث الػذم ذكػرت بعػد ال ػاب، كأنػ  فػك التقػدير كا 
كاف ال يتكمـ ب ، قاؿ  نف األمر ذاهبة  متػؾ، كفاعمػة فبلنػة، فصػار هػذا الكػبلـ كمػ  

 .(ٖ)خبرا لؤلمر، فكذلؾ ما بعد هذا فك مكوط خبرد" 
، كعند ابف السراج هك  األمر،  ك الحػديث، (ٗ)كعند الزجاج، هك نومار القصة

ك طمػؽ عميػ  المج ػكؿ دكف ذكػر  (َُ) ك القصة، كما  ،ب  ذلؾ، كيقاؿ ل  المج كؿ
مصػػطمحات البصػػرييف فػػك بعػػض المكاوػػط، فقػػاؿ  "كمنػػؿ ذلػػؾ  كػػاف زيػػدا  خػػكاؾ 

                                         

 .(ّْص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
 .(ْٖ، ّٓص) النحك عمـ في ينظر: الكافية(ِ) 
 .(ٔٗ، ٖٓص) الجزكلية المقدمة ،(ّٕٓ، ُٔ/ ُ) البديع (ُٖٓ، ُّٕص) المفصؿ ينظر:(ّ) 
 (.ٖٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ْ) 
 .(ّّٓ/ ِ) يعيش البف المفصؿ ينظر: شرح(ٓ) 
عرابه القرآف ينظر: معاني(ٔ)   (ُٖٓ، ُّٕص)، المفصؿ (ُِٖ/ ُ) األصكؿ ،(ُِِ/ ٓ) لمزجاج كا 

 .(ٔٗ، ٖٓص) النحك في الجزكلية المقدمة ،(ّٕٓ، ُٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع
 .(ّّٔ/ ِ) يعيش البف المفصؿ ينظر: شرح(ٕ) 
 .(ُٕٔ، ُٕٓ/ ِ) لسيبكيه الكتاا(ٖ) 
عرابه القرآف ينظر: معاني(ٗ)   (.ُِِ/ ٓ) لمزجاج كا 

 (.ٖٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(َُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 َّٓ 

كتجػػكز هػػذد المسػػألة نذا يوػػرباف، هػػذا ال يجػػكز فػػإف قػػدمت  )يوػػرباف زيػػدا( جػػاز 
 .(ُ)  ومرت فك ) كاف ( مج كال"

هػػػك  ال،ػػػأف كالحػػػديث، يقػػػكؿ ابػػػف جنػػػك   (ِ)كعنػػػد ابػػػف جنػػػك، ك بػػػك البركػػػات
قد يومر ًفي ىا اٍسم ىا، كىهيكى ومير  ( كى ار اٍسـ كىافى ًديث" ")ًنٍومى  .(ّ)ال،ٍَّأف كاٍلحى

كفػػػك بعػػػض  ،(ٓ)،  ك ال،ػػأف(ْ)كعنػػد ابػػػف األنيػػر هػػػك  وػػػمير ال،ػػأف كالقصػػػة
   (ٔ) ال،أف كالحديث.  مكاوط

قاؿ الدراب  "ككذلؾ )يككف( فػك كػؿ االسػتنناب ال تحتػاج نلػ  فعػؿ،  ال تػرل  نػؾ 
تقػػكؿ  ذهػػب النػػاس نال  ف يكػػكف  خػػاؾ، ك خػػكؾ ...... كمػػف نصػػب  قػػاؿ كػػاف مػػف 
عادة )كاف( عند العرب مرفكع كمنصكب، فأومركا فك كػاف اسػما مج ػكال، كصػٌيركا 

 .(ٕ)فعبل لذلؾ المج كؿ"  الذم بعدد
كلـ يقط عم  مد كـ ومير ال،أف مصطم  كاحد، بؿ نف البصرييف  ندس ـ لػـ 
يتحػػد مصػػطمح ـ عميػػ ، عمػػ  عكػػس الكػػكفييف، الػػذيف اتحػػدكا فػػك نطػػبلؽ مصػػطم  
)المج ػػكؿ( عميػػ ، كال خػػبلؼ بػػيف الدػػريقيف فػػك مأخػػذ التسػػمية فكبلهمػػا يريػػد بػػ  

نمػػا يعػػكد عمػػ  الجممػػة التاليػػة وػميرا ال يعػػكد عمػػ  ،ػػكب تقػػدـ عميػػ   فػك الػػذكر، كا 
 ما المصطم  الذم ا،ت ر هك ومير ال،أف، ألن  يصدؽ عم  كػؿ مػف األمػر  (ٖ)ل 

                                         

 (.ٖٖ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ُ) 
 (.ُُْص) لعربيةا ينظر: أسرار(ِ) 
 (.ّٖص) جني البف العربية في الممع(ّ) 
 (.ّٕٓ ،ْٖٔ، ْٕٓ /ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ْ) 
 (.ِٕٓ/ ِ( )ْٗٔ ،ُٕٗ /ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٓ) 
 (.ُْٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٔ) 
 ،ُّٔ ،َِٕ/ ِ) ، (ّّٔ، ِّٔ، ُٖٔ /ُ(، كينظػػػػر: )ُّٔ/ُ) لمفػػػػراء القػػػػرآف معػػػػاني(ٕ) 

ّْٗ). 
 .( لممحقؽُحاشية رقـ ) (ُِٖ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٖ) 
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كالحديث كالقصة،  ما مصطم  المج كؿ فمػـ يقػدر لػ  االنت،ػار كغيػرد، كقػد يرجػط ذلػؾ 
 .-كاهلل  عمـ -نل  حاجت  نل  تكوي  كبياف لما قصد ب 

 أمساء اإلشارج 
لمب مػػات مػػط ككن ػػا معػػارؼ، ألن ػػا ال يقتصػػر فػػك اال،ػػارة ب ػػا عمػػ  ،ػػكب، مػػف ا

فيقػاؿ  ذا زيػد، كذا فػرس، كهػك مػف المبنيػاتا ل،ػب  ا بػالحرؼ  فتقط عم  المختمدات،
 . (ِ)كالغرض بأسماب اإل،ارة التنبي   (ُ)فك المعن  

ك سػػماب اإل،ػػارة عنػػد ابػػف الحاجػػب، هػػك  "مػػا كوػػط لم،ػػار نليػػ ، كهػػك خمسػػة  
ذٌكر، كلمنٌنػػػػاد )ذاف( ك)ذيػػػػف(، كلمملٌنػػػػث  )تػػػػا( ك)تػػػػك(، ك)ذم(، ك)تػػػػ (، ك)ذد(، لممػػػػ

 .(ّ)ك)ت ك(، ك)ذهك(، كلمنٌناد  )تاف( ك)تيف(، كلجمع ما  ) كالب( مٌدا كقصرا"
عنػػد سػػيبكي ،  مػػا مصػػطم  ) سػػماب اإل،ػػارة( فجػػاب  (ْ) كهػػك )األسػػماب المب مػػة(

ب المب مػة، فنحػك  هػذا، كهػذد، كهػذاف، عندد عروا ال قصدا، ف ك يقكؿ  "ك ما األسػما
نمػػا صػػارت  كهاتػػاف، كهػػلالب، كذلػػؾ، كتمػػؾ، كذانػػؾ، كتانػػؾ، ك كل ػػؾ، كمػػا  ،ػػب  ذلػػؾ، كا 

 .  (ٓ)معرفةا ألن ا صارت  سماب ن،ارة نل  ال،كب دكف سا ر  مت "
ك)اال،ػارة( كردت عنػدد فػك  (ٔ) - م  األسػماب المب مػة -كهػك كػذلؾ عنػد المبػرد

 (ٖ)كعنػد ابػف السػراج  (ٕ) المب مػة، كهػ  التػك تقػط لئل،ػارة" ألسػماب منؿ قكلػ   "كمػف ا
 .(َُ)كابف الكراؽ (ٗ)كالدارسك

                                         
 (.273/ 1)للجوجري  الذهب شذور ينظر: شرح(1) 

 (.98/ 1) المحسبة المقدمة ينظر: شرح(2) 

 (.34ص) النحو علم في الكافية(3) 

 (.280/ 3) سيبويه ينظر: كتاب(4) 

 (.197/ 2)نظر: ، وي(5/ 2) سيبويه كتاب(5) 

 (.282/ 4) ، (287/ 2) المقتضب ينظر:(6) 

 . (206/ 4) ، وينظر:(282/ 3) المقتضب(7) 

  (.595، 292، 32/ 2)،  (368، 151/ 1) النحو في األصول ينظر:(8) 

 (.279، 267ص) العضدي اإليضاح ينظر:(9) 

 (.382ص) النحو علل ينظر:(10) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 َّٕ 

، كاستخدـ (ِ)كالسيرافك (ُ)اإل،ارة فاستخدم  الزجاج   ما مصطم   سمابى  
كيبلحظ  ف  (ٔ)كابف األنير (ٓ)ك بك البركات (ْ)كالزمخ،رم (ّ)المصطمحيف ابف جنك

ماب المب مة كاف لبياف نكع ا ككاف  قؿ مف استخدام ـ استخدام ـ لمصطم  األس
 لػ ) سماب اإل،ارة(.

كالمصطم  المتكارد استعمال  حت  اليكـ هك ) سماب اإل،ارة( لظ كر العبلقة 
 ككوكح ا بيف المصطم  كالمسم .

 ادلٕصٕل 
كسمك مكصكال ألن  ال بد  ف يكصؿ  (ٕ)"كصؿ ال،كب بال،كب كصبل كصمة" 

كؿ بصمت ،  ك الصمة مكصكلة ب ، كهك التك تحددد كتجعم  ب  ،كب، ف ك مكص
 .(ٖ)معرفة مير ،ا ط

نالَّ بصمة كعا د، كصمت   اابف الحاجب، هك  "ما ال يتـ جزب كالمكصكؿ عند
 .(ٗ)جممة خبرٌية، كالعا د ومير ل "

                                         

عرابه القرآف معاني ينظر:(ُ)   . (ّّٗ، ِّٗ/ ِ) جاجلمز  كا 
   .(ٕٓ/ ُ) سيبكيه كتاا ينظر: شرح(ِ) 
 (.ُِٖص)، كفي )األسماء المبيمة( (َُْص) الممع ينظر: في مصطمح )أسماء االشارة((ّ) 
 .(ِٕٓص)ك)المبيمة(  (ّٓٔ، ِْٓ، َُٖص) المفصؿ في )أسماء اإلشارة( ينظر:(ْ) 
 (.ِٔٓص) ( المبيمة)كفي  (ِْٕص) العربية ينظر: في )أسماء االشارة( أسرار(ٓ) 
كفػػي )االسػػماء  (ّٗ، ْ/ ِ، )(َٕٔ، َّْ، ّْٓ/ ُ) اإلشػػارة( البػػديع  أسػػماء ينظػػر: فػػي )(ٔ) 

 (.ُٕٕ/ ِ)( المبيمة
/ ُُ) العرا كصؿ(، كينظر: لساف -)باا الالـ فصؿ الكاك (َُٖٔ  ص) المحيط القامكس(ٕ) 

 .)كصؿ( (ِٕٔ
 (.ُّْ/ ُ) الكافي ينظر: النحك(ٖ) 
  (.ِٓ، ُٔص)، كينظر: (ّْص) النحك عمـ في نظر: الكافيةي(ٗ) 
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كبػػالنظر نلػػػ  المعنػػػ  الػػػداللك لمكممػػػة كاالصػػطبلحك ال نعػػػدـ الػػػرابط بين مػػػا ف ػػػك 
 ل  ب،كب ال يتـ معناد نال ب .مكصكؿ التصا

كابػػػف  (ِ)كالزجػػػاج (ُ)كهػػػذا المصػػػطم  مسػػػتخدـ قبػػػؿ ابػػػف الحاجػػػب عنػػػد المبػػػرد
 .(ٖ)كابف األنير (ٕ)كالزمخ،رم (ٔ)كابف جنك (ٓ)كابف الكراؽ (ْ)كالدارسك (ّ)السراج

   كدؿ عم  مد ـك المكصكؿ مصطمحات  خرل، هك 
  مد ـك المكصػكؿ، فقػاؿ  ")هػذا استخدم  سيبكي  لمداللة عم )األسماب المب مة(

بػػاب تننيػػة األسػػماب المب مػػة التػػك  كاخرهػػا معتمػػة( كتمػػؾ األسػػماب )ذا( ك)تػػا( ك)الػػذم( 
ف جمعػػت فألحقػػت الػػكاك كالنػػكف،  ف ننيػػت )الػػذم( قمػػت  المػػذاف، كا  ك)التػػك( ...... كا 

 كقػػاؿ  ")هػػذا بػػاب تحقيػػر األسػػماب المب مػػة( ...... كمنػػؿ ذلػػؾ الػػذم (ٗ)قمػػت  المػػذكف"
 .(َُ)كالتك تقكؿ المذيا كالمتيا"

 (ُّ)كابػػػػػف جنػػػػػك (ُِ)كابػػػػػف الػػػػػكراؽ (ُُ)كمػػػػػا اسػػػػػتخدم  المبػػػػػرد كابػػػػػف السػػػػػراج
كيبلحظ  ن ػـ اسػتخدمكد لبيػاف نػكع المكصػكؿ كهػك  نػ   (ُٓ)كابف األنير (ُْ)كالزمخ،رم

 مف المب مات.

                                         
 . (69/ 4):وينظر (225 /3) ينظر: المقتضب(1) 

 .(247/ 1) للزجاج وإعرابه القرآن ينظر: معاني(2) 

  .(267/ 2)، (119/ 1) النحو في ينظر: األصول(3) 

  .(52، 54ص) العضدي ينظر: اإليضاح(4) 

 .(255ص) النحو ينظر: علل(5) 

 (.188ص) جني البن العربية في ينظر: اللمع(6) 

  .(183ص) اإلعراب صنعة في ينظر: المفصل(7) 

 (234/ 2) العربية علم في ينظر: البديع(8) 

  (.411/ 3) سيبويه كتاب(9) 

 (.588، 582/ 3) سيبويه كتاب(10) 

 (.57/ 3) ، (341/ 2) النحو في ينظر: األصول(11) 

 .(345ص) النحو ينظر: علل(12) 

 (.218ص) جني البن العربية في اللمع ينظر:(13) 

  .(257ص) اإلعراب صنعة في المفصل ينظر:(14) 

 (ُٕٕ/ ِ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُٓ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 َّٗ 

كؼا أًلىنَّ  ا الى يعرب مف اأٍلىٍسمىاب فموارع ًبً  اٍلحيري  ي الى يقكؿ المبرد " ككؿ مى
ًميط  جى ًميع ىا ...... كى سىنذكر مف هىًذد اأٍلىٍسمىاب جممىة تدؿ عم  جى ًنٍعرىاب ًفي ىا كى

ًمٍن ىا  الذل كالتك"  .(ُ)المب مة كى
استخدم  الدراب لمداللة عم  مد كـ المكصكؿ، فقاؿ " كالرفط فك  اسـ الصمة

ةن »  . (ِ)خدكض"هاهنا جا ز، ألف الصمة تيرفىطي، كاسم ا منصكب كم« بىعيكوى
 ما ابف الحاجب فمـ يستخدـ نال مصطم  المكصكؿ، كهذا يدؿ عم  المحافظة 

 عم  كحدة المصطم  فك الغالب األعـ عندد.
  أمساء األفؼال 

مف المبنيات مير المتمكنة، كالمقتوك لبنا  ا ،ب  ا بػالحرؼ فػك  ن ػا تنػكب 
  صػػيغ األفعػػاؿ، ككوػػعت لتػػدؿ عمػػ (ّ)عػف الدعػػؿ كال يػػدخؿ عمي ػػا عامػػؿ تتػػأنر بػػ  

كما تدؿ األسماب عم  مسميات ا، فقكلنا  بىعيدى، داؿ عم  ما تحتػ  مػف المعنػ ، كهػك 
 كهك.  (ْ)خبلؼ القرب، ك)هي ات( اسـ لمدظ )بىعيدى( داؿ عمي ، ككذلؾ سا رها 

كتعريؼ  سماب األفعاؿ عند ابف الحاجب  "ما كاف بمعن  األمر  ك الماوك، 
 .(ٓ) م ، ك )هي ات ذاؾ(،  م  بىعيدى"منؿ  )ركيد زيدا(،  م   م

 .(ٗ)، كابف األنير(ٖ)، الزمخ،رم(ٕ)، كالدارسك(ٔ)كهذا المصطم  استعمم  المبرد

                                         

 (.ِٖٗ/ ِ) ، كينظر:(ُِٕ ،ُُٕ /ّ) المقتضا(ُ) 
 (.َُ/ ِ) لمفراء القرآف معاني ، كينظر:(ِِ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ِ) 
 (.َِٕ/ ُ) الذها شذكر ينظر: شرح(ّ) 
 (.ّ/ ّ) يعيش البف المفصؿ ، شرح(َُِ  ص) المقاصد كتكميؿ الفكائد ينظر: تسييؿ(ْ) 
 (.ّٓص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
 (َُِ/ ّ) المقتضا ينظر:(ٔ) 
  . (َُُص) الحمبيات ينظر: المسائؿ(ٕ) 
 . (ُِٗص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٖ) 
 . (َِِ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٗ) 
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،  مػا (ُ)ك سماب األفعاؿ، عند سيبكي  تعنك الم،تقات، كاسـ الداعؿ، كالمدعكؿ
اسػػػتعمال  لمداللػػػة عمػػػ  مد ػػػكـ األسػػػماب الدالػػػة عمػػػ  الدعػػػؿ الحػػػادث، فمػػػـ يجػػػ  

، حيػث يقػكؿ سػماب األفعػاؿ كاف ًذكػريد ل ػا  ،ػب  بكصػؼ حالػة  ح محدد، بؿباصطبل
الدعػؿ فيػ  بأسػماب لػـ تلخػذ مػف  منمػة الدعػؿ الحػادث(   كفك باب  )مف الدعػؿ سػم

"كاعمـ  ف هذد الحركؼ التك هك  سماب لمدعؿ ال تظ ر في ا عبلمػة الموػمر كذلػؾ 
الحػادث فيمػا موػ  كفيمػا  ن ا  سماب كليست عمػ  األمنمػة التػك  خػذت مػف الدعػؿ 

كفػػك مكوػػط آخػػر قػػاؿ  "ك مػػا مػػا هػػك فػػك مكوػػط الدعػػؿ  (ِ)يسػػتقبؿ كفػػ  يكمػػؾ" 
ػػٍؿ( لمناقػة، ك)سىػػٍأ( لمحمػػار، كمػػا منػؿ ذلػػؾ فػػك الكػػبلـ عمػػ   ػػٍ ، ك)حى ػػٍ ، كصى فقكلػؾ  مى

 (ّ)نحكد فك األسماب" 
كحػػػذا حػػػذك سػػػيبكي ، ابػػػف السػػػراج، كابػػػف جنػػػك فػػػذكرها ابػػػف السػػػراج، بمعنػػػ  

كفػك مكوػط آخػر ذكرهػا بقكلػ    (ْ)ب المبنية المدردة التػك سػمك ب ػا الدعػؿ""األسما
 مػػا ابػػف جنػػك فكوػػط بابػػا سػػماد )بػػاب فػػك تسػػمية  (ٓ)"مػػا هػػك فػػك مكوػػط الدعػػؿ"

ذا كانػت  سػماب لؤلفعػاؿ كاألفعػاؿ  قعػد (ٔ)الدعؿ( ، كذكرها  فك مكوط آخر، فقاؿ  "كا 
ؿ فيػ  التعريػؼ ،كب فػك التنكيػر ك بعػدد عػف التعريػؼ عممػت  نػ  تعميػ ؽ لدػظ متػأكَّ

  نف تعريػػػؼ بػػػاب هي ػػػات ال يعتػػػٌد يوػػػاٌم  نال التنكيػػػر . فم ػػػذا قمنػػػاعمػػػ  معنػػػ  ال 
                                         

 فاعالن  أف اعتالليا( ... اعمـ عمى األفعاؿ المعتمة  أسماء  مف اعتؿ ما قاؿ سيبكيه: ")باا  (ُ) 
 ألف فعؿ، اعتؿ كما منيما مفعكؿه  كبائعه، كيعتؿ خائؼه   قكليـ كذلؾ .العيف .. ميمكز منيا
نما مزكره   فتقكؿ. فاعؿه  فعؿ عمى االسـ أف كما مفعكؿه، فعؿ عمى االسـ  كاف كمصكغه، كا 
" األصؿ  (. ّْٖ/ ْ) الكتاا مزككره

 (.ِِْ، ُِْ/ ُ) سيبكيه كتاا(ِ) 
 (.ِِٗ/ ْ) سيبكيه كتاا(ّ) 
 (.َُّ/ ِ) النحك في األصكؿ(ْ) 
 (.ُٕٓ/ ّ) النحك في األصكؿ(ٓ) 
 .(ّْ/ ِ) الخصائص(ٔ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُُّ 

تعريدػػػػػا ....... كتعػػػػػٌرؼ األصػػػػػكات مػػػػػف جػػػػػنس تعػػػػػرؼ األسػػػػػماب المسػػػػػماة )ب ػػػػػا 
 .(ُ)األفعاؿ("

كيبلحػػظ  ف اسػػتعماؿ سػػػيبكي ، كابػػف جنػػػك، لمصػػطم  ) سػػػماب األفعػػاؿ( جػػػاب 
 استعماؿ األكؿ لمصطم  ) سماب اإل،ارة(.عروا كليس قصدا، ك

 ما ابف الحاجػب فكصػؿ نليػ  المصػطم  محػدد المد ػكـا لػذا اسػتعمم  دكف  ف 
ا.   يتكمؼ عناب كصؼ حصكل ،  ك ذكر صدات ، فكاف محٌددنا ككاوحن

  أمساء األصٕاخ 
هػك مػا كوػط لخطػاب مػا ال يعقػؿ،  ك مػا هػك فػك حكػـ مػا ال يعقػؿ مػف صػغار 

، كهػػك مػػف المبنيػػاتا ل،ػػب  ا بػػالحركؼ الم ممػػة (ِ)كايػػة األصػػكاتاآلدميػػيف.  ك لح
 .   (ّ)فك  ن ا ال عاممة كال معمكلة

كاصػػطبلحا عنػػد ابػػف الحاجػػب هػػك  "كػػٌؿ لدػػظ حكػػك بػػ  صػػكت،  ك صػػٌكت بػػ  
 .(ْ) )نا(  )ماؽ(، كلمنٌانك  ب  لمب ا ـ" كمنؿ لؤلٌكؿ  ب

ػا مػف  نػكاع األ سػماب المب مػة، فقػػاؿ ك سػماب األصػكات عنػد سػيبكي  تعنػك نكعن
فك  )باب تغيير األسماب المب مة نذا صارت عبلمػات خاصػة(  "كبمنزلػة األصػكات، 

فػأطمؽ عمي ػا ) صػكات(  (ٓ)نحك  ماؽ، كحاب، كمن ـ مػف يقػكؿ  مػاؽه، ك ،ػباه ا "
كحػػػذا هػػػذا الحػػػذك الدػػػراب،  - سػػػماب األصػػػكات -كلػػػـ يسػػػتعمؿ المصػػػطم  المركػػػب

 .(ٕ)، كالزمخ،رم(ٔ)كالزجاجك

                                         

 (.ِٗٗ/ ِ)الخصائص (ُ) 
 (ُّٔٗ/ ّ) مالؾ البف الشافية الكافية ينظر: شرح(ِ) 
 .(ِٕ/ ُ) عقيؿ ابف عمى الخضرم ، حاشية(ُُُ/ ّ) اليكامع ينظر: همع(ّ) 
 (.ّٓص) النحك عمـ في الكافية(ْ) 
 .(ِّّ، َُّ ،ِِٗ ،ُِٖ/ ّ)، كينظر: (َِٖ/ ّ) سيبكيه كتاا(ٓ) 
 (.ٗٗص) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ٔ) 
 (.َِٔ، ّْص/ ) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٕ) 
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ـٌ ) ٌؼ(يق كؿ الدراب  "كقر  العكا
فالذيف خدوكا كنٌكنكا ذهبكا نل   ن ػا صػكت  (ُ) 

ال يعرؼ معناد نال بالنطؽ ب  فخدوكد كما تخدض األصكات، مف ذلػؾ قػكؿ العػرب  
سمعت طاؽ طاؽ لصكت الورب، كيقكلكف  سمعت تغ تغ لصكت الوحؾ، كالػذيف 

ك كنػر األصػكات ننمػا يكػكف عمػ   لـ ينٌكنكا كخدوػكا، قػالكا   ٌؼ عمػ  نبلنػة  حػرؼ،
 .(ّ)كم "   ص ، كمنؿ  تغ،(ِ)حرفيف منؿ

كيبلحػػظ  نػػ  ذكػػر مػػط  سػػماب األصػػكات،  سػػماب األفعػػاؿ، فمنػػؿ ل مػػا، ك طمػػؽ 
 عمي ما ) صكات(. 

 . (ٓ) ، فتعنك )الصكت المحكك((ْ) ما عند ابف السراج، كابف األنير
واسمخداا  ى )األصموا(( وبذلك ٌمكن القول بأن إطالق مصطلح )األسممء(( للم

مركبممء ممامممء )ءسمممء( األصمموا(( كممءن مخممأدراح لممما ابممن ال ء مم ح كمممء  المصممطلح
 وهو معءصر البن ال ء  . (6) هـ( 643اسخدامه ابن ٌعٌش )(: 

                                         

ا}كردت هذ  الكممة في قكله تعالى: (ُ)  َىاِّامْكِبَرَِِِّّعٌَْدكََِِّّيبْنَُغي ِِّّإِو  َُ َحُد
َ
وِِّّْأ

َ
َىاِّأ َُ َىاَِّتُلْلِِّّفَلَاِّشِلَا ُُ َ ِِّّل ّفٍ

ُ
ِّأ

َىاَِّولَا َُ ْر َُ ِّ}كقكله:  [ِّ  اإلسراء{ ] َتٌْ ّفٍ
ُ
ُِِِّّدونِِِّّوِيَِِّّْتْعُبُدونََِِّّولَِىاِّمَُؾهِِّّْأ ، [ٕٔ  األنبياء{ ] اّلل 

ازَِديٍِِِّّْكَاَلِِّّيَواز ذِِّ}كقكله:  َِ ِ ِِّّل ّفٍ
ُ
 [.ُٕ  األحقاؼ{ ] مَُكَىاِّأ

 سكنته إذا لمرجؿ تقكؿ اسكت كمعنا  الفعؿ به سمي اسـ كهك السككف عمى بنيت كممة "كصه(ِ) 
 كالمػذكر كالجمػع كاالثنػيف لمكاحػد تككف صه ... كهي صه قمت نكنت كصمت فإف صه كأسكته

  ييًريػديكفى  ،( تىػغو   تىػغو  ) تغ( فيقكلكف: "سىًمٍعتي )صيصه( أما ) (ُُٓ/ ُّ) العرا كالمؤنث"لساف
ًحًؾ" تيذيا صكتى   كالصمة كالذيؿ التكممة تغ( كينظر: -)باا الغيف كالتاء (ُّ/ ٖ) المغة الضَّ

 السػككف عمػى بنيػت كممػة كمػه كنيػي تغ(، ك)مه( "زجػر –)فصؿ التاء  (ََْ/ ْ) لمصغاني
 العػرا " لسػاف مػه مػه قمػت نكنػت كصمت فإف زجر ألنه اكفؼ معنا  الفعؿ به سمي اسـ كهك

 .)ميمه( (ُْٓ/ ُّ)
 (.ُُِ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
   .(ّْ/ ُ) العربية عمـ في ينظر: البديع(ْ) 
 (.ُّٗ/ ِ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٓ) 
  .(ٕٖ/ ّ) يعيش البف المفصؿ ينظر: شرح(ٔ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّّ 

  ثاخ
ّ
 ادلزك

مف المبنيات، كهك عم  وربيف،  كل ما  تركيب مف ج ة المدظ فقط، كهك فك 
لقيت  كدة كدة"، ك"حيص بيص"، كنحكهما، األعداد، نحك  " حد ع،ر" كباب ، ك"

كالنانك  تركيب مف ج ة المدظ كالمعن ، نحك  "حورمكت" ك"قاليقبل" ك"معديكرب" 
كالمركب، مف ركب الدابة، يركب رككبا عبل عمي ا،  (ُ)كنحكها مف األعبلـ المركبة 

 . (ِ)كتقكؿ فك تركيب الدص فك الخاتـ كالنصؿ فك الس ـ  ركبت  فتركب ف ك مركب
كفػػك االصػػطبلح عنػػد ابػػف الحاجػػب، هػػك  "كػػٌؿ اسػػـ مرٌكػػب مػػف كممتػػيف لػػيس 

فقػاؿ  "فػالمعرب   (ْ) كاستخدـ مصطم  المركب فك تعريؼ المعػرب (ّ) بين ما نسبة"
كلكػػف ال يػػدؿ عمػػ  مد كمػػ  االصػػطبلحك  (ٓ)المرٌكػػب اٌلػػذم لػػـ ي،ػػب  مبنػػٌك األصػػؿ"  

 .  (ٔ)العامؿ مط تركيب  عند هنا، بؿ يدؿ عم  االسـ
كالمناسبة بيف مد كـ المصطم  كمعناد الداللك كنيقةا ألف التركيب يككف مف 

  جزاب، التصؽ بعو ا ببعض، كهك كذلؾ فك االصطبلح .
كهذا المصطم  لـ يستخدم  سيبكي  لكن  تحدث عن ، ك،رح مد كم  فك 
 عبارة مطكلة، فقاؿ  ")هذا باب الترخيـ فك األسماب التك كؿ اسـ من ا مف ،ي يف
ا كاحدنا بمنزلة عنتريس ًعبل اسمن َـّ  حدهيما نل  صاحب ، فجي  (ٕ)كانا با نيف فوي

                                         

   .(ُْْ/ ِ) يعيش البف المفصؿ ينظر: شرح(ُ) 
   )ركا(. (ِّْ/ ُ) العرا ينظر: لساف(ِ) 
   .(ّٔص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
  . (ِٓ/ ُ) الرضي عمى الكافية شرح(ْ) 
   .(ُُص/ ) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
  . (ِٓ/ ُ) الرضي عمى الكافية شرح(ٔ) 
   )عترس(. (َُّ/ ٔ) العرا ينظر: لساف الشجاع. العنتريس(ٕ) 
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( كذلؾ منؿ حورمكت كمعدل كرب كبخت نصر كمارسرجس كمنؿ رجؿ (ُ)كحمككؾ
 .(ِ)اسم  خمسة ع،ر كمنؿ عمركي "

كقد يككف سبب عدـ استخداـ مصطم  عند سيبكي  فيما لـ يستخدـ ل  
حكية لـ تكف عندد كعند ميرد مف المتقدميف مصطمحاا  ف المصطمحات الن

بالكوكح كالظ كر الذم تحقؽ عند مف تبلهـ مف العمماب، نال  ف هذا ال يعنك 
  ن ـ لـ يعرفكها استعماال. 

كاستخدم  ابف جنك، كابف سيدد،  كيعنك عندهما الجمؿ، يقكؿ ابف جنك  
ا بالجمؿ "فقد  راؾ انصرفت عما عقدت  عم  ندسؾ  مف ككف الكبلـ مختصن 

المركبة، ك ن  ال يقط عم  اآلحاد المجردة ك ف ذلؾ ننما هك القكؿ ألن  فيما زعمت 
، كقاؿ ابف سيدد  "ًنٍخرىاج اٍلمنن  (ّ)المركبات" يصم  لآلحاد، كالمدردات، كلمجمؿ 

ا يككف ًفك  ا  ىٍحسىفى  عم  لدظ اٍلجمط ًننَّمى مى الميرىكَّبات، كىقىٍكًل   وربت رلكس ما، كى
 .(ْ)زىاًلي ىما"عى 

ولكن هذا المصطلح بمفاومه الذي ذكره ابن ال ء   مسخدا  قبله لما 
وٌال للى  (9)وابن األثٌر  (8)الزمدشريو (7)والرمءمً (6)وابن الوراق  (5)الفءرسً 

 .(10)مفاو  المركبء( لما ابن السراج )الكل  المرك ( 

                                         

 )حمؾ(. (ُْٓ/ َُ) العرا )عسط(، لساف (َّٓ/ ٕ) العرا ينظر: لساف السكاد. الشديد(ُ) 
   .(ِٕٔ/ ِ) سيبكيه كتاا(ِ) 
   .(ِٕ/ ُ) الخصائص(ّ) 
   .(َِٓ/ ِ) المخصص(ْ) 
   .(َُٓ/ ّ) سيبكيه كتاا عمى ينظر: التعميقة(ٓ) 
  .(ْٔٗص) النحك ينظر: عمؿ(ٔ) 
  .(َٕص) الحدكد ينظر: رسالة(ٕ) 
   .(َِٕ،ُِٗص) اإلعراا صنعة في صؿينظر: المف(ٖ) 
   . (ِِْ/ ُ) العربية عمـ في ينظر: البديع(ٗ) 

   .(ُّٗ/ ِ) النحك في األصكؿ ينظر:(َُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٓ 

  انكُاياخ 
الكػػف  كالكنَّػػة كالكنػػاف  كقػػاب كػػؿ  يػػدكر معناهػػا المغػػكم حػػكؿ السػػتر كالخدػػاب، مػػف

ك"المراد بالكنايػة  التعبيػري عػف المػراد بمدػظ ميػر المكوػكع لػ ، لوػرب  (ُ)،كب كسترد 
 . (ِ)مف االستحساف كاإليجاز" 

 .(ّ)كالكنايات عند ابف الحاجب هك  ")كـ( ك)كذا( لمعدد، ك)كيت( ك)ذيت( لمحديث"
ك هػػك  ")كػػـ( ك)كػػذا( ك)كيػػت( كاسػػتعماؿ ابػػف الحاجػػب لمصػػطم  الكنايػػات، التػػ

ف كػاف قػػد كرد  ّٖٓك)ذيػت("  كرد قبمػ  عنػد الزمخ،ػػرم )ت   هػػ( كلػـ يسػػبؽ نليػ ، كا 
عنػػد سػػيبكي ، فػػك معػػرض الكػػبلـ ال قصػػدا، فػػذكرد فػػك )بػػاب مػػا جػػرل مجػػرل كػػـ فػػك 
االستد اـ( فقػاؿ  " كذلػؾ قكلػؾ لػ  كػذا ككػذا درهمػا كهػك مػب ـ فػك األ،ػياب بمنزلػة كػـ 

عػػدد بمنزلػػة فػػبلف نذا كنيػػت بػػ  فػػك األسػػماب ككقكلػػؾ كػػاف مػػف األمػػر ذيػػة كهػػك كنايػػة لم
 .(ٓ)كاستخدم  ابف السراج ناقبل عف سيبكي  (ْ)كذية كذيت كذيت ككيت ككيت" 

لذلؾ فإف استعماؿ المصطم  ب ذا المد ـك كرد  كال عند الزمخ،رم، كتبع  ابف 
 .  -كاهلل  عمـ -الحاجب

يدؿ عم  الومير، عند  كنر النحكييف، من ـ  كقد استيخدـ مصطم  )الكناية( ل
  (َُ)كالرمانك (ٗ) كابف الكراؽ (ٖ)كالدارسك (ٕ)كالزجاجك (ٔ)الدراب، كالمبرد، كابف السراج

 
                                         

   )كنف(. (َّٔ/ ُّ) العرا ينظر: لساف(ُ) 
    (.ُٓٔ/ ّ، كينظر: )(ُْٓ/ ُ) يعيش البف المفصؿ ينظر: شرح(ِ) 
   .(ّٔص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
   .(َٕٓ/ ّ) ، كينظر:(َُٕ/ ِ) سيبكيه تااك(ْ) 
   .(َِّ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٓ) 
  .(َّٖ ،ُُٓ/ِ) النحك في األصكؿ(ٔ) 
  .(ٖٓص) النحك عمؿ في اإليضاح(ٕ) 
   .(ُُٗ/ ُ) سيبكيه كتاا عمى ينظر: التعميقة(ٖ) 
   .(َُٔص) النحك ينظر: عمؿ(ٗ) 

   .(ِٓص) الحركؼ منازؿ ينظر:(َُ) 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
   

 312 

 .(ُ)كابف جنك
مَّٰىيىا  ًإذىا كىٱلنَّيىارً )  (ِ)يقكؿ الدراب  "كقكل  عز كجؿ جم  الظممة، فجاز  (جى

 . (ّ)معناها معركؼ" الكناية عىًف الظممة كلـ تيٍذكر ألفٌ  
نَّما اٍستىكىل الجٌر كىالٌنصب ًفك التٍَّنًنيىة كىاٍلجمط الستكا  ما ًفك  كيقكؿ المبرد  "كاً 

ٍرت بؾ كر ىيتؾ"  اٍلًكنىايىة تىقكؿ مىرى
(ْ). 

خدالد( عند السيرافك، ند المغكم )الكناية عف ،كب  يريد كاستيخدـ بمعنا
 . (ٓ) كالزجاجك

نما سٌكنكها، كهـ يريدكف  يقكؿ السيرافك  ")هنت( كتككف التاب لئللحاؽ، كا 
 . (ٔ)الكناية ب ا عف االسـ" 

 ز
ّ
 فٔانظ

كالصدات فك الكبلـ التك تككف مكاوط لغيرها تسم   (ٕ)ظرؼ ال،كب  كعالد 
كمن  ظركؼ األزمنة كاألمكنة،  (ٖ)ظركفا، مف نحك   ماـ كقداـ ك ،باد ذلؾ 

األكانك التك فعاؿ سميت ظرفا ت،بي ا بكسميت ظركفناا ألن ا لما كانت محبل لؤل
 .(ٗ) لحمكؿ األفعاؿ في ا ل ذا يسمك الككفيكف الظركؼ محاالمحؿ األ،ياب في ا ك 

                                         

   .(َُٗ/ ِ) ينظر: الخصائص(ُ) 
   .(ّ) اآلية الشمس:(ِ) 
   .(ِٔٔ/ ّ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
   .(ٕ/ ُ) المقتضا(ْ) 
   .(ٕٓص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ٓ) 
   .(ْٖٖ/ ّ) سيبكيه كتاا شرح(ٔ) 
، ِِٖ/ ٗ) العرا )ظرؼ(، لساف (ُّٖٗ/ ْ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ٕ) 

 ظرؼ(. -)باا الفاء فصؿ الظاء المعجمة  (ِِٗ
 ظرؼ(. -)باا الفاء فصؿ الظاء المعجمة  (ِِٗ، ِِٖ/ ٗ) العرا ينظر: لساف(ٖ) 
  (. ُٔٔ  ص) العربية أسرار(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٕ 

)قبػؿ( ك )بعػد(، ك جػرم مجػراد   كالٌظركؼ عندد "من ػا  مػا قطػط عػف اإلوػافة ك
)ال ميػػر( ك )لػػيس ميػػر( ك )حسػػب( كمن ػػا )حيػػث(، كال يوػػاؼ ناٌل نلػػ  جممػػة فػػك 

ك)نذا( لممسػػتقبؿ، كفي ػػا معنػػ  الٌ،ػػرط، ك)نذ( لمماوػػك، ك) يػػف( ك) ٌنػػ (  (ُ)األكنػػر"
لممكػػػاف اسػػػتد اما ك،ػػػرطا، ك)متػػػ ( لمٌزمػػػاف في مػػػا، ك) ٌيػػػاف( لمٌزمػػػاف اسػػػتد اما، 
ك)كيػػػؼ( لمحػػػاؿ اسػػػتد اما، ك)مػػػذ( ك)منػػػػذ(، ك)لػػػدل( ك)لػػػدف(، ك)قػػػط( لمماوػػػػك 

 .(ِ) المندٌك، ك)عكض( لممستقبؿ المندكٌ 
 ، قاؿ سيبكي    مستعمؿ عند الخميؿ كسيبكي   كمصطم  الظرؼ،

، عم   كيقكؿ  "كاعمػـ  فَّ الظػركؼى  (ّ)الظَّرؼ" "كتقكؿ  ميًطرى قكميؾ المَّيؿى كالن ارى
مػؼ  بعوي ا  ى،ىد  تمٌكنا مف بعضو فك األسماًب، نحكى القيٍبؿ كالقىصد كالنَّاحية، ك ٌما الخى

 ، (ْ)فك الكبلـ  ف تيٍجعىؿ  سمابن"كاألىماـ كالتٍَّحت ف ٌف  قؿ  استعماالن 
 مف المصطمحات الدالة عم  مد كـ الظرؼ 

اَحِِِّّّفَلَاِّحمس  (ٔ)فقاؿ  "كقكل  (ٓ)كاستعمم  الدراب الصدات  ٌَ نَُِِِِّّّىآَِّعنَيُِِّّۡر
َ
ِّىجسَيتََراَرَعآِِّّأ

يريد  فبل جنػاح عمي مػا فػك  ف يتراجعػا، ) ف( فػك مكوػط نصػب نذا نزعػت الصػدة، 
ؼِِّّۡحمس  (ٖ)كقػػاؿ  "كقكلػػ  (ٕ)عمي مػػا  ف يراجع ػػا"كأنػػؾ قمػػت  فػػبل جنػػاح 

َ
ررهُِِِّّّۡعررَدن ِّلَأ ُُ َ ِّل

لقػاب -كاهلل  عمـ -المعن  ىجسِصَرََٰطَمِِّّ مىػ  طػريق ـ  ك ًفػك طػريق ـ، كا  ـٍ عى   ألقعػدفَّ لى يػ
مىػػ  كجػ  الطريػػؽا ألف  الصػدة مػف هىػػذىا جػا ز كمػا قىػػاؿى  قعػدت لػػؾ كجػ  الطريػؽ، كىعى

                                         

   .(ّٔص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
   .(ّٕص) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
  . (ِْٖ/ ّ)، (ُِٔ/ ُ): ، كينظر(َُٔ /ُ) سيبكيه كتاا(ّ) 
  . (ُُْ /ُ) سيبكيه كتاا(ْ) 
  ظرؼ(.  -( )فصؿ الظاء المعجمة ِِٗ/ ٗ) العرا لساف(ٓ) 
 (.َِّ) مف اآلية  البقرة(ٔ) 
 . (ُْٖ /ُ) معاني القرآف لمفراء(ٕ) 
  (.ُٔ) مف اآلية  األعراؼ(ٖ) 
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ٍحتىًمم  اليكـ كالميمة كالعاـ ًنذىا قيؿ  آتيؾ مػدنا الطريؽ صدة ًفك المعن ، فاحتمؿ ما يى 
 .  (ُ) ك آتيؾ ًفك مد" 

 .(ِ)كالصفة، يريد بيا الككفيكف الظرؼ
كاسػػتعمم  الكسػػا ك، كالدػػراب فػػك مكاوػػط كنيػػرة، كمػػف ذلػػؾ  المحػػاٌؿ  ك المحػػٌؿ 
هَِّۡػَجۡطرِّحمس  (ّ)قكل   "كليس فػك قكلػ  َُ   نال النصػب، ألف الدػاب في ػا مػردكدة عمػ ىجسُرَد

، كهك قكل  ُِهِِِّّويَِِِّّّۡمَِّعنَيَِِِّّّۡواِّحمس  (ْ)محؿٍّ ِ { ال ت،ػاكؿ  ىجسِحَصاب مىٍيؾى الدعػؿ، فػإذا كػاف  ك}عى
مػػا قبػػؿ الدػػاب اسػػما ال فعػػؿ فيػػ ،  ك محػػبل، منػػؿ قكلػػ   )عنػػدؾ كعميػػؾ كخمدػػؾ(،  ك 

يقػكؿ ك (ٓ)كاف فعبل ماويا منؿ  )قاـ كقعد( لػـ يكػف فػك الجػكاب بالدػاب نال النصػب"
ا ۡشرِِّّرَرذُِّّٱدِِّّۡحمس  (ٔ)  "كقكلػ أيضن

َ
ر ِّأ عُُِِِّّّۡ معنػاد  كقػت الحػ  هػذد األ،ػ ر ....  ىجسنَُِمَٰرت  ِّو 

قػػكم نذا   (ٕ) محػػؿ( ككجػػ  الكػػبلـ الرفػػطا ألف االسػػـ نذا كػػاف ًفػػك معنػػ  )صػػدةو(  ك )
ػػػؿ دكف،  ػػػؿ دكنػػػؾ كهػػػك رىجي  سػػػند نلػػػ  ،ػػػكب،  ال تػػػرل  ف العػػػرب يقكلػػػكف  هيػػػكى رىجي

كا، كمف كبلم ـ  المسػممكف جانػب، كالكدػار فيرفعكف نذا  فردكا، كينصبكف نذا  واف
جانب، فإذا قىاليكا  المسممكف جانبى صاحب ـ، نصبكا كذلؾ  ف )الصاحب( يػدؿ عمػ  

                                         

 . (ّٕٓ /ُ) معاني القرآف لمفراء(ُ) 
 .  (ّٕٓ /ُ)معاني القرآف لمفراء  ك ( فُينظر  حا،ية المحقؽ رقـ )(ِ) 
 . (ِٓ) األنعاـ: مف اآلية(ّ) 
هِِّّْيَْدُعِنَِِّّاز ِذييََِِّّتْطُردَِِّولَا}كاآلية بتماميػا (ْ)  ُُ َِِِّّرب  ٍُِِّّيُرِيُدونََِِّّوامَْعِشيِِِّّّبِامَْغَداة َُ ِّوِريَِِّّْعنَيْرَمَِِّّوراِّوَْر

يُِْهِِِّّْحَصابَِمِِّّوِيَِِّّْوَواَِّشْيءٍِِّّوِيِِِّّْحَصابُِِهِّْ
هِِّّْْيءٍَِّشِِّّوِيَِِّّْعنَ َُ الِِىينَِِّّوِيََِِّّػَجُكِنََِِّّػَجْطُرَد   األنعػاـ{ ]امظ 

ِٓ]. 
  . (ِٖ /ُ)معاني القرآف لمفراء (ٓ) 
 .(ُٕٗ) البقرة: مف اآلية(ٔ) 
 الجػػػارٌ  هنػػػا (: " الصػػػفةّفػػػي حاشػػػية رقػػػـ ) (ُُٗ /ُ) قػػػاؿ محقػػػؽ معػػػاني القػػػرآف لمفػػػراء(ٕ) 

 الظرؼ".  كالمحؿ كالمجركر،



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٗ 

، كقكلػػ   "كالعػػرب تقػػكؿ  قكمػػؾ داخػػؿ الػػدار، فينصػػبكف داخػػؿ الػػدارا ألنػػ  (ُ)محػػؿ"
 .  (ِ)محؿ"

اندرد فالدراب اصطم  عم  تسمية الظرؼ بػ )المحؿ( كالكسا ك فك مكاوط، ك 
 -(ّ) بتسميت  )صدة( فك مكاوط  خرل، كما  طمؽ عم  حركؼ الجر )صدات(

 .-كاهلل  عمـ
، (ْ)ك طمػػػؽ عميػػػ  ابػػػف السػػػراج صػػػدة فػػػك بعػػػض مكاوػػػط مػػػف كتابػػػ  الصػػػدة 

 .(ٓ) كسمَّاها بعو ـ ) كعي ن(
كمصطم  الظرؼ يعنك المكاف  ك الزماف الذم هك محؿ كقكع الدعؿ،  ك الذم 

كقط في  الدعؿا لذلؾ فإن  ال تعارض فك االصطبلح عمي  بػ  حكل الدعؿ،  ك الذم
)المحؿ(  ك )الظرؼ(، كهك المصطم  األظ ر، الذم استخدم  ابف الحاجب، كقد 

 كافؽ في  البصرييف.
 
 
 
 
 
 
 

                                         

  . (َّْ/ُ)، كينظر: (ُُٗ/ ُ) معاني القرآف لمفراء(ُ) 
  . (ُِٗ:  ّ) معاني القرآف لمفراء(ِ) 
  . (ِّ/ ُ) لمفراء القرآف ينظر: معاني(ّ) 
  (. ّّٗ/ ِ) النحك في األصكؿ(ْ) 
  (. ُِٕ/ ُ) كاإلعراا البناء عمؿ المباا(ٓ) 
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 أقظايٓاانكهًح ٔ يفانُحٕيح دلصطهحاخ ا: انصاَي ادلثحس

  كالكالـ الكممة فيالنحكم لمصطمح ا ادلطهة األٔل:

 األسماء فيالنحكم لمصطمح ا:  انصاَيادلطهة 

 فعاؿاأل فيالنحكم لمصطمح ا  :انصانسادلطهة 

 ركؼالح فيالنحكم لمصطمح ا  ادلطهة انزاتغ:

 

 

 
 
 
 
 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُِّ 

 ٔانكًلو انكهًح يفانُحٕي دلصطهح اادلطهة األٔل: 
  انكًلو:انكهًح ٔ* 

ة كال،ػٌدة، فممػا كهما مف مادة )كمػـ( كهػك حيػث تقمبػت فمعناهػا الداللػة عمػ  القػكٌ 
 .(ُ) كاف الكبلـ  كنرد نل  ال،دة اي،تيؽ ل  مف هذا المكوط

مىٍعنػ ،  ل ػا حركؼو  جماعةً  مف الميللَّدةو  (ِ)المدظة الكاحدة   كالكممة فك المغة، هك
 الحػرؼ عمػ كمػف الحقيقػة، كهذا المعنػى ( ّ)جميعا  كالحرؼ كالدعؿ، االسـ، عم  كتقط
ٍطبىةالأك  قصيدةال أك ال جاب، حركؼ مف الكاحد  .  (ْ)المجاز مف بأٍسرها  خي

 .(ٓ)"مدرد لمعن  كوط لدظ " كعند ابف الحاجب، هك
ك يػػػرتبط المعنػػػ  المغػػػكم لمكممػػػة بػػػالمعن  االصػػػطبلحك، فدي مػػػا تتمنػػػؿ الكحػػػدة 

 كاإلفراد فك المدظ كالمعن .
كهذا المصطم  ايستيخدـ قبػؿ ابػف الحاجػبا نذ هػك مسػتخدـ عنػد سػيبكي  لكنػ  لػـ 

 الكممػة،  آخػر فػك النقيمةي   ك الخديدةي  النكفي  البلـى  كلزمت  "يوط حدا ل ، كمف ذلؾ قكل 
 .  (ٔ)"ألفعمفَّ  كالَّم   قكلؾ كذلؾ

ـي جمػػػط حقيقػػػة بمفيكمػػػهكمسػػػتخدـ عنػػػد الدػػػراب  ، كالكمػػػ ، فقػػػاؿ  "كالكػػػبلـ مصػػػدره
قكلػ    كمنػ  (َُ)  ك اآلية مػف القػرآف (ٗ)  ك الكبلـ (ٖ) بمعن  القكؿمجازنا، ك (ٕ)الكممة" 

مىػػ  التػػكهـ ًنذىا طالػػت  الكممػػة بعػػض الطػػكؿ  ك فرقػػت بين مػػا ب،ػػكب هنالػػؾ  "كهػػك عى
                                         

 . (ُٓ/ ُ) ينظر: الخصائص(ُ) 
 (. ؾ ؿ ـ) (ُّٕ/ ّّ) القامكس جكاهر مف العركس تاج: ينظر(ِ) 
 . (ُٕ/ ّ) كالحديث القرآف غريبي في المغيث المجمكع: ينظر(ّ) 
 . (ٕ/ ُ) العربية عمـ في البديع، (كمـ) (ُْٕ/ َُ) المغة تيذيا: ينظر(ْ) 
 . (ُُ  ص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
  .(َُْ/ ّ) لسيبكيه الكتاا(ٔ) 
  .(َِِ/ ُ) لمفراء القرآف معاني: ينظر (ٕ) 
 (ٔٔ/ ّ) لمفراء القرآف يمعان(ٖ) 
 . (ُْٕ/ ِ) ،(ِْٕ ،ِّْ ،ُُٖ، ُٓٔ/ ُ) لمفراء القرآف معاني: ينظر(ٗ) 

 . (ِٖٓ ،ُُٗ ،ٗٓ /ّ) لمفراء القرآف معاني :ينظر(َُ) 
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ا ك خادي، حيف فرقت بين مػا بػػ )ظػاًلـ(  يىجكز التكهـ، كما تىقيكؿي   نت واربي زيدو ظاًلمن
 .  (ُ)جاز نصب األخ كما قبم  مخدكض"

 ابػػػفك (ٓ)كابػػػف الػػػكراؽ  (ْ)كالدارسػػػك ( ّ)كابػػػف السػػػراج  (ِ)كاسػػػتخدم  المبػػػرد 
   .(َُ) كالسخاكم (ٗ)ابف األنيرك  (ٖ)الس يمكك (ٕ)ال ركم ك (ٔ)جني

 . (ُُ)"ككممات كمـ كجمعيا به، تكمـ فماالكممة  كأما“  يقكؿ ال ركم
كمػػف المصػػطمحات المسػػتعممة بمد ػػكـ الكممػػة )الكمػػـ( فاسػػتعمم  ابػػف السػػراج، 

ك نلػ " ك "ال بكػر عػف" فقػد بػاف  ف فقاؿ  "كال يجكز  ف يكػكف خبػرنا، ال تقػكؿ  "عمػر 
هك الذم ال يجكز  ف تخبر عن  كال يككف خبرنا" (ُِ)الحرؼ مف الكمـ النبلنة

(ُّ)  . 
 (ُْ)ككوط الزمخ،رم حد ا ل ، فقاؿ  "المدظة الدالة عمػ  معنػ  مدػرد بالكوػط"

   كتعريؼ ابف الحاجب يتدؽ مط تعريؼ الزمخ،رم لدظا كمومكننا.

                                         

 .(َّٗ/ ُ) لمفراء القرآف معاني: ينظر(ُ) 
  .(ُّْ/ ِ) ،(ْٗ، ّٔ/ ُ) المقتضا: ينظر(ِ) 
  .(ِٕٓ/ ِ) ، (ّّٔ/ ُ) النحك في األصكؿ: ينظر(ّ) 
ِ ، ِٕٔص) العضدم اإليضاح: ينظر(ْ)  ٕٗ).  
 (: ةَِٕالممع في العربية البف جني )ص. (َٔٓ)ص ،(ُُٓعمؿ النحك )ص(ٓ) 
 . (َِٕالممع في العربية البف جني )ص(ٔ) 
 (. َٔٗ/ ِ، )(ِٕ/ ُإسفار الفصيح ) (ٕ) 
 .(ُْتائج الفكر في النحك )ص (ٖ) 
  .(ٕ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ٗ) 

 (.َُ/ ُسفر السعادة كسفير اإلفادة )(َُ) 
 .(ْٖٔ/ ِ): كينظر (َِٔ/ ِ) الفصيح إسفار(ُُ) 
 (.ُحاشية المحقؽ رقـ ) (َْ/ ُ) النحك في األصكؿ. الثالثة" الكممة  أقساـ مف أم:(ُِ) "
 . (َْ/ ُ) النحك في األصكؿ(ُّ) 
 .(ِّص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّّ 

   ًلوــــانك  
 (ِ)كفك المغة، يعنػك القػكؿ (ُ)بلـ، ف ك  اسـ جنسو يقط عم  القميؿ كالكنير ما الك

 .(ّ) ك هك  ما كاف مكتديا بندس  مف القكؿ 
كعنػػػد ابػػػف الحاجػػػب هػػػك " مػػػا توػػػٌمف كممتػػػيف باإلسػػػناد، كال يتػػػأٌت  ذلػػػؾ ناٌل فػػػك 

لػؾ كيعنك بتومن  الكممتيف  تركب  من ما كككن مػا جز يػ ، كذ (ْ)اسميف،  ك فعؿ كاسـ"
   (ٓ)مف داللة المركب عم  كؿ جزب مف  جزا   داللة تومف.

كهذا المصطم  مستعمؿ قبؿ ابػف الحاجػب، فاسػتعمم  سػيبكي ، دكف  ف يوػط لػ  
الكػػبلـ  نقػػؿي مػػف بعػػض، فاألفعػػاؿي  نقػػؿي مػػف  حػػدا، مػػف ذلػػؾ قكلػػ   " كاعمػػـ  فَّ بعػػض 

   (ٔ)األسماب ألٌف األسماب هك األيكلى ، كهك  ،د  تمٌكنا"
كعرفػػكد  (َُ)، كالدارسػػك(ٗ)، كابػػف السػػراج(ٖ)كاسػػتعمم  المبػػرد (ٕ)اسػػتعمم  الدػػرابك 

   (ُْ)ال ركمك (ُّ)كابف جني (ُِ)كابف الكراؽ (ُُ)ثعما ببياف  نكاع ، كاستعمم  بمد كم  

 . (ُٕ)كالسخاكم (ُٔ)الس يمكك (ُٓ)كالحريرم
                                         

 . (َِِّ/ ٓ) - العربية كصحاح المغة تاج الصحاح: ينظر(ُ) 
 . (َِٕ/ ُ) -المخصص: عرفه ابف سيد  مقتصرا في تعريفه عمى أنه هك القكؿ، ينظر(ِ) 
 . (ٖٗ/ ٓ) المغة متف ، معجـ(فصؿ الكاؼ) (ُُٓٓ  ص) المحيط القامكس: ينظر(ّ) 
 . (ُُ  ص) النحك عمـ في الكافية(ْ) 
 . (ُّ/ ُ) الكافية عمى الرضي شرح(ٓ) 
 . (َِ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ٔ) 
 (ُٗ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ٕ) 
 .(ّ/ ُ) المقتضا(ٖ) 
 .(ّٔ/ ُ) النحك في األصكؿ(ٗ) 

 .(ٔ ص:) اإليضاح العضدم(َُ) 
 .(ُِّالفصيح )ص(ُُ) 
 .(ّٖٗ)ص، (ِّٔعمؿ النحك )ص(ُِ) 
 .(ٕالممع في العربية البف جني )ص(ُّ) 
 .(ْْٓ/ ُ) الفصيح إسفار(ُْ) 
 .(ْحة اإلعراا )صمم(ُٓ) 
 .(ُّالفكر في النحك )ص ئجنتا (ُٔ) 
 . (ُُُ/ ُسفر السعادة كسفير اإلفادة ) (ُٕ) 
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ت  مػا الزمخ،ػػرم فاسػػتعمم  معرفنػػا نيػػاد بقكلػػ   "هػػك المركػػب مػػف كممتػػيف  سػػند
 .(ُ) نحداهما نل  األخرل"

كيتوػػ  مػػف تعريػػؼ الزمخ،ػػرم لمكممػػة، كالكػػبلـ تػػأنر ابػػف الحاجػػب بػػ ، فقػػد 
 اتدقت تعريدات ما.

يتو  مف هنا  ف مصطمحك الكممة، كالكبلـ استعمم ما ابف الحاجب كمػا كردا 
نليػػ  مػػف سػػابقي ، كمػػا يتوػػ  المناسػػبة ميػػر المبا،ػػرة بػػيف المعنػػ  الػػداللك، الػػذم 

حكؿ اإلفادة، كالمعن  االصػطبلحك الػذم تعػد اإلفػادة فيػ  هػك األسػاسا نذ يتمحكر 
التركيػػب البػػد  ف يكػػكف مديػػدنا لمعنػػ  تػػاـ، كالتوػػمف ال يتػػأت  نال بػػالمعن  المديػػد، 

 .-كاهلل  عمـ -كاإلسناد هك كسيمة التركيب كهدف  التومف
  :االسـ، كالدعؿ، كالحرؼ أقساـ الكممة 

قػاؿ الجػكهرم  "م،ػتؽ مػف  (ِ)االرتدػاع كالعمػك  االسـ، م،تؽ مػف السػمك كهػك
 .  (ّ)سمكت، ألن  تنكي  كرفعة"

، فىعىػػؿ يدعىػػؿي ًفٍعػػبل كفىٍعػػبل، متعػػدو ،  ك ميػػر متعػػدو ك"الدعػػؿ  كنايػػة عػػف كػػؿ عمػػؿ 
 .  (ْ)فاالسـ مكسكر، كالمصدر مدتكح"

 (ٓ)كالحرؼ فك األصؿ الطرؼ كالجانػب، كبػ  سػمك الحػرؼ مػف حػركؼ ال جػاب
 .  (ٔ)"حرؼ كؿ ،كب  طرف  ك،ديرد كحدد"كفك الصحاح  

                                         

 . (ِّ  ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُ) 
 (. سما) (ّٕٗ/ ُْ) العرا ينظر: لساف(ِ) 
 (. سما) (ِِّٖ/ ٔ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ّ) 
 )فعؿ(. (ِٖٓ/ ُُ) العرا عؿ(، لساف)ف (ُِٕٗ/ ٓ) ينظر: الصحاح(ْ) 
 حرؼ (.. -)فصؿ الفاء (ُْ/ ٗ) العرا ينظر: لساف(ٓ) 
 حرؼ (. -)فصؿ الحاء (ُِّْ/ ْ) ينظر: الصحاح(ٔ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٓ 

كاصطبلحا عند ابف الحاجػب  "الكممػة  ... نٌمػا  ف تػدٌؿ عمػ  معنػ  فػك ندسػ ا 
 ك ال، النٌػػػانك الحػػػرؼ، كاألٌكؿ نٌمػػػا  ف يقتػػػرف بأحػػػد األزمنػػػة الٌنبلنػػػة  ك ال، النٌػػػانك 

 .  (ُ) " االسـ، كاألٌكؿ الدعؿ، كقد عمـ بذلؾ حٌد كٌؿ كاحد من ا
ا  "الدعػػػؿ  مػػػا دٌؿ عمػػػ  معنػػػ  فػػػك ندسػػػ  مقتػػػرف بأحػػػد األزمنػػػة كيقػػػكؿ  يوػػػ

احتاج فك جز ي  نلػ  اسػـ ثىَـّ ك"الحرؼ  ما دٌؿ عم  معن  فك ميرد كمف  (ِ)الٌنبلنة"
  .(ْ)"يمي  ما نل  معناد  ك بدعؿ لئلفواب كوط ما  (ّ)الجرٌ   حركؼ "ك  ك فعؿ"

 نَّ   عمؿه، كالعمؿي معنػ  كالعبلقة بيف المعن  الداللك كاالصطبلحك لمدعؿ، هك 
قا ـ بذات ،  ما االسـ كالحرؼ فسميا بذلؾ النطباؽ المعن  الػداللك لمكممػة عمػ  مػا 
 رادكد مف معن  اصػطبلحك، فسػمكا االسػـ بػذلؾا ألنػ   ،ػرؼ  نػكاع الكممػة فناسػب  

كناحيػػػةن مػػػف الجممػػػة  ك  ا، كالحػػػرؼ سػػػمك بػػػذلؾ ألنػػػ  يمنػػػؿ جػػػزبالسػػػمك كاالرتدػػػاع
 ب هذا المد كـ كممة الحرؼ. الكممةا فناس

                                         

 . (ُُ  ص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
    .(ْْص: ) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
 ك كالػبلـ، كالبػاب، ،(فػك) ك ،( حتٌ ) ك ،(نل ) ك ،(مف)عدد ابف الحاجا حركؼ الجر كهي : (ّ) 
 ك ،(منػذ) ك ،(مػذ) ك كالكػاؼ، ،(عم ) ك ،(عف) ك كبالد، كتالد، القسـ، ككاك ككاكها، ،(ربٌ )
كالتنبيػػه، كالنػػداء،  حػػركؼ العطػػؼ،: كمػػف الحػػركؼ التػػي عػػدها (خػػبل) ك ،(عػػدا) ك ،(حا،ػػا)

التكقػػع، كحرفػػا  كاإليجػػاا، كالزيػػادة، كحرفػػا التفسػػير، كحػػركؼ المصػػدر، كالتحضػػيض، كحػػرؼ
 .(ٔٓ:  ُٓ:ص) النحك عمـ في االستفياـ، كحركؼ الشرط، كحرؼ الردع، ينظر: الكافية

 معنا  أك شبيه أك بفعؿ لإلفضاء كضع ما الجرٌ  حرؼ"  هذا التعريؼ، فقاؿ أبك الفداءاقتبس (ْ) 
   . (ّٕ/ ِ) كالصرؼ النحك فني في الكناش" يميه  ما  إلى 
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، فاسػتعمم ا (ُ)كالمصطمحات النبلنة قديمة االستعماؿ متدؽ عمي ا بمداهيم ػا 
ابػػػف ك( ٔ) كالدارسػػػك (ٓ) كالزجػػػاجك (ْ) كابػػػف السػػػراج (ّ)كسػػػيبكي ، كالمبػػػرد (ِ)الخميػػػؿ
 .(ُُ)كابف األنير (َُ) كالس يمك (ٗ)كالزمخ،رم( ٖ)الجرجانكك ( ٕ)جني

ػػٍرؼه جػػاب لمعٌنػػ  لػػيس باسػػـ كال فعػػؿ، قػػاؿ سػػيبكي   "فػػالكى  ـه، كًفٍعػػؿه، كحى ًمـ  اسػػ
، كحػا ط، ك مػا  الدعػؿ فأمنمػة  يخػذٍت مػف لدػظ  حػداث األسػماب،  فاالسـي  رجؿه، كفػرسه

 .(ُِ) "كبينيٍت لما مو ، كلما يككف كلـ يقط، كما هك كا ف لـ ينىقطط
ما  مػػػػا الدػػػػراب فاسػػػػتعمؿ لمداللػػػػة عمػػػػ  مد ػػػػكـ )االسػػػػـ( مصػػػػطمحيف،  حػػػػده

ِِِّّّإِن ِِّّحمس  (ُْ)كاآلخر )الحرؼ(، فقػاؿ فػك كجػ  النصػب فػك قكلػ  تعػال  (ُّ))االسـ( َ ٱّلل 
نِِِِّّّۦّٓيَِِّجحِّۡيَصِِّّۡلَاِِّّ

َ
اِِِّّّاَوَدلاِِِّّّطَِبِّيَضِِّّۡأ َِِِّّۡػَىاَِِِّّّبُعَِضةاِِّّو  ا ِّفَ َُ كهػك  حب ػا  -  "ك ما الكج  النالثىجسَؼ

بػيف بعكوػة فأف تجعؿ المعن  عمػ   نف الٌمػ  ال يسػتحي   ف يوػرب مػنبل مػا  -نل ٌ 

                                         

 . (ِّ)ص/  النحكم البصرم مف سيبكيه حتى الزمخشرم تطكر المصطمح: ينظر(ُ) 
  (ُُٔ/ ّ)، (ٖٔ/ ّ) ، (ِّٖ/ ُ) لسيبكيه ينظر: الكتاا(ِ) 
    (.َُْ/ ِ، ) (ٖ ،ّ/ ُ) المقتضا ينظر:(ّ) 
   . (ّٖ، ّٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ْ) 
   . (ِٓ، ُْص ) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ٓ) 
   . (ِْ، ٕ، ٔص) دمالعض ينظر: اإليضاح(ٔ) 
 . (ٕالممع في العربية البف جني )ص ينظر:(ٕ) 
 .  (ْٔ، َّ/ ُ) اإلعجاز دالئؿ ينظر:(ٖ) 
  .(ُّٗص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ٗ) 

   .(ُّص) النحك في الفكر ينظر: نتائج(َُ) 
 .(ُٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُُ) 
   . (ُِ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُِ) 
 .(ُٓ ،ُِ/ ُ) لمفراء القرآف ينظر: معاني(ُّ) 
  (.ِٔالبقرة: مف اآلية )(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٕ 

نلػػ  مػػا فكق ػػا، كالعػػرب نذا  لقػػت )بػػيف( مػػف كػػبلـ تصػػم  )نلػػ ( فػػك آخػػرد نصػػبكا 
ًدػض  حػدهما بػػ )بػيف( كاآلخػر بػػ )نلػ ("، الحرفيف المخدكويف كيقصػد   (ُ)المػذىٍيف خي

 .بالحرفيف )بعكضة( ك)ما( المكصكلة، كهما اسماف
كهػك  - (ِ)ؼكاستعمؿ لمداللة عم  مد كـ )الحػرؼ( مصػطمحيف،  كل مػا  الحػر 

كناني مػػا   (ّ) -مسػػتعمؿ عنػػدد لمداللػػة عمػػ  معػػاف لمصػػطمحات  خػػرل ميػػر الحػػرؼ
ِّْحمس  (ْ)يقػكؿ الدػراب  "كقكلػ  - يوػا -)الصدة( كاسػتخدم  الكسػا ك ِا ُلر َِِِّّۡوٱت  ريَ ل راِِِّّّاوا

فَِِّّۡعيٌِّسَِّنفِِّّۡزِيَتجِِّّۡ ِّن  فإنػ  قػد يعػكد عمػ  اليػكـ كالميمػة ذكرهمػا مػٌرة بال ػاب  ىجسارٔاَِّشيِِّّۡس 
فيجػػػكز ذلػػػؾ كقكلػػػؾ  ال تيجػػػزىل ندػػػس عػػػف ندػػػس ،ػػػي نا،  (ٓ)كمػػػرة بالٌصػػػدة كحػػػدها 

كتوػػمر الصػػدة نػػـ تظ رهػػا، فتقػػكؿ  ال تيجػػزىل فيػػ  ندػػس عػػف ندػػس ،ػػي نا، ككػػاف 

                                         

    (.ِِ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
  (.َُُ، ٖٔ ،ٔ/ ُ)لمفراء  القرآف ينظر: معاني(ِ) 
   الٌمػه عبػد حػرؼ فػي استعمؿ مصطمح )الحرؼ( لمداللة عمى القػراءة القرآنيػة فقػاؿ: "ككقكلػه(ّ) 

 لمفػراء القػرآف " معػاني[ِٕ]هكد   {ًخا َِّشيِّۡ} قراءتنا في شيخ{ كهي بىٍعًمي كىهذا عىجيكزه  اكىأىنى  }أىأىًلدي 
َِِِّّرَبراَتلَِِّّۡولَراِِّّ}  ( كلمداللة عمػى الفعػؿ فػي قكلػه: "كقكلػهِٔ، ُٔ/ ُكينظر: ) (ُِ/ ُ) َِّهَٰرِذه

َزَرةَِّ َٰنِِىينَِِّّوِيََِِّّػَجُكًَِاِّٱلش   نصبا، جكابا فىتىكيكنا تجعم شئت إف [ُٗاألعراؼ  ، ّٓ]البقرة  { ٱمظ 
ف  فيفعػؿ هػذا تفعػؿ ال كالٌنصا الجكاا جزما .... كمعنى فكاف الكالـ أٌكؿ عمى عطفته شئت كا 
 الثاني  في يصمح ال حادث أٌكله في ككاف يشاكمه، ما غير عمى حرفنا عطؼ فمٌما ، مجازاة بؾ

ٍا  }  هكعمػػػى الكممػػػة فػػػي قكلػػػه: "كقكلػػػ (ِٕ ،ِٔ /ُ) لمفػػػراء القػػػرآف نصػػػا" معػػػاني ًإنَّػػػا  قىػػػاليك 
خاٌصة ....  التكٌجع في الالـ مع المكضع هذا في إال( ًإنَّا ) العرا تكسر لـ[ ُٔٓ]البقرة   ًلمًَّه{ 

نما  /ُ) لمفراء القرآف كػ )الحرؼ الكاحد(" معاني فصارت استعممت ألنيا ًلمًَّه{ ًإنَّا  في } كسرت كا 
ّٗ، ْٗ.)  

 .  (ْٖ) البقرة: مف اآلية(ْ) 
 العائد بالضمير المتصؿ( في) هنا كهك ، الككفييف اصطالح هك كما الجر حرؼ بالصفة "مراد (ٓ) 

في غيرها"  يتسع ال ما فييا يتسع الظركؼ ألف كالمجركر الجار فحذؼ( فيه) اليـك عمى
 (.ُّ/ ُ) القرآف ( مف معانيْحاشية رقـ )
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الكسا ك ال ييجيز نومار الصدة فك الصػبلت، كيقػكؿ  لػك  جػزتي نوػمار الصػدة هاهنػا 
، ك نا  ريد  الذم تكممتى في "  .(ُ)ألجزتي   نت الذم تكممتى

كلمداللػة عمػ  مدػاهيـ  خػرل، من ػا   (ِ)  ما الدعؿ فاستعمم  لمداللة عمػ  مد كمػ 
كالػرابط بػيف  (ٓ)كعم  خبػر )كػاف( ك)ظػف(  (ْ)كلمداللة عم  الحاؿ (ّ)الداللة عم  االسـ

هذد األسماب، التك  طمؽ عمي ا الدراب )فعبل(  ن ا م،ػتقة، ك كصػاؼ، ككػؿ من ػا يعمػؿ 
   (ٔ)ذد التسمية مف قبيؿ تسمية البعض بالكؿعمؿ الدعؿ، فقد تككف ه

 ف مػػذهب  -باإلوػػافة نلػػ  مػػا سػػبؽ -قمػػت  كمػػا  نػػ  قػػد يكػػكف السػػبب فػػك ذلػػؾ
كاهلل  -الكػػكفييف فػػك  صػػؿ اال،ػػتقاؽ )الدعػػؿ( فػػأىطمؽى عمي ػػا فعػػبلن نظػػرنا ألصػػم ا عنػػدهـ

 .- عمـ

                                         

 (.ِّ، ُّ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
 .(ََْ، ُٓ، ِّ ،ِِ/ُ) لمفراء القرآف ينظر: معاني(ِ) 
هػػ( حينمػا  ِّٖاستعممه لمداللة عمى االسـ فيما حكا  عنه أبك بكػر محمػد بػف القاسػـ األنبػارم )ت: (ّ) 

  قػالكا لػك ألنيػـ كالمؤنػث  المػذكر بػيف فرقػان  كقاعدةو  قائمةو  في تىثبتي  الياء  كأصحابه الفراءي  قاؿ: " قاؿ
، رجؿه   بقكليـ اللتبس قائـه  امرأة  المػذكرً  ًفٍعؿً  بيف بيا تفًصؿي  هاءو  إلى احتاجكا كذلؾ ذلؾ كاف فمما قائـه

 كالمؤنػًث  المذكرً  ًفعؿً  بيف تىٍفًصؿي  هاءو  إلى يحتاجكا لـ كطاًمثه  كطالؽه  حائضه  امرأةه  قالكا كلما كالمؤنًث،
 يه عند الفراء.( كلـ أقؼ عمَُّ/ ُ) كالمؤنث المذكر .الكصًؼ" هذا في له حظَّ  ال المذكر ألف

ـٍ  ثيَـّ فك آؿ عمراف  } الدراب  "كف  قرابة عبد الٌم  قاؿ(ْ)  اءىكي د قنا رىسيكؿه  جى [ ُٖ]مف اآلية  { فجعم  فعبل"ميصى
 الركح ، حدائؽ(ِِْ/ ّ) المحيط ( كالقراءة نسبت إلى عبد اهلل في البحرٓٓ /ُ) القرآف معاني

 .(َْْ/ ْ) كالريحاف
ؾ فافعؿ فك  خكات كاف، ك ظٌف ك خكات اا كما قاؿ اهلل تبارؾ كتعال   يقكؿ الدراب  " ككذل(ٓ) 
يىرىل} ـى  أيكتيكا الًَّذيفى  كى تنصب الحؽ [ ٔ مف اآلية  ]سبأ{ اٍلحىؽَّ  هيكى  رىب ؾى  ًمفٍ  ًإلىٍيؾى  أيٍنًزؿى  الًَّذم اٍلًعٍم

لمنصكب ككؿ مكوط صمحت في  )يدعؿ(  ك )فعؿ( مكاف الدعؿ ا، ألف )ر يت( مف  خكات ظننت
 (.َُْ /ُ) لمفراء القرآف معاني فدي  العماد كنصب الدعؿ"

 (.ُٖٔ/ ص)المصطمح النحكم نشأته كتطكر  حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم : ينظر(ٔ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ِّٗ 

مدراب، كعند الرجكع ل (ُ)كذكر بعض الباحنيف  ف الككفييف يسمكف الدعؿ العماد
 .(ِ)كنعمب، نجد  ف )العماد( ننما يطمؽ عندهـ عم  ومير الدصؿ

كعم  كؿٍّ فإف المصطمحات )االسـ كالدعؿ كالحرؼ( مصطمحات قديمة مستقرة 
 .-مالبا -استعمم ا النحكيكف عم  مر العصكر بمدلكالت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

( ُٖينظر: منيج ابف الحاجا كمذهبه النحكم مف خالؿ كتابه الكافيػة دراسػة كتحمػيال )ص/ (ُ) 
لنيؿ درجة التخصص )الماجسػتير( مػف جامعػة أـ  بحث مقدـ مف: إخالص نصر الريح حسيف

 ـ إشراؼ د. عمي جمعة عثماف.ََِٓهػ ُِْٔدرماف اإلسالمية عاـ: 
 .(ِْٖ، ُٓ/ ُ) لمفراء القرآف ينظر: معاني(ِ) 
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 األمساء يفانُحٕي دلصطهح ا:  انصاَيادلطهة 
 ادلؼزفح ٔانُكزج 
 .(ّ)كالعرفاف  العىمىـ  (ِ) كالمعرفة  المصدر (ُ)ف "عرؼ عرفت  معرفة كعرفانا"م

 .(ْ)كالنكرة نقيض المعرفة، كنًكرى األمر نكيرا ك نكرد ننكارا كنيٍكرا ج م  
كالمعرفة عنػد ابػف الحاجػب، هػك  "مػا كوػط ل،ػكب بعينػ ، كهػك  الموػمرات، 

داب، كالموػػاؼ نلػػ   حػػدها معنػػ ، كاألعػػبلـ، كالمب مػػات، كمػػا عػػٌرؼ بػػالبٌلـ، كبالٌنػػ
 .(ٓ)كالٌنكرة  ما كوط ل،كب ال بعين "

كبػيف المعنػ  الػداللك كاالصػػطبلحك لػػ )المعرفػة( عبلقػػة، نذ في مػا معنػ  العمػػـ 
 كالتعييف، ككذلؾ )النكرة( نذ يدالف عم  عدـ التعييف كالج ؿ.  

، (ٔ)كهػػػذاف المصػػػطمحاف مسػػػتعمبلف قبػػػؿ ابػػػف الحاجػػػب، فاسػػػتعمم ما الخميػػػؿ
 (َُ)كابػف جنػك (ٗ)كابػف السػراج، كالدارسػك (ٖ)كالمبػرد (ٕ)كسيبكي ، كالدراب، كاألخدش

 .(ُُ)كالزمخ،رم

                                         

  )عرؼ(. (ََُْ/ ْ) - العربية كصحاح المغة تاج الصحاح(ُ) 
 .(َُِ  ص) الكبير الشرحب المشيكر األفعاؿ المية بشرح اإلشكاؿ كحؿ األقفاؿ فتح(ِ) 
 )عرؼ(. (ِّٔ/ ٗ) العرا لساف(ّ) 
   )نكر(. (ِِّ/ ٓ) العرا لساف(ْ) 
 .(ِْص)، (ِٖص)، (ُّص)، كينظر: (ّٕص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
/ ِ) سػػيبكيه كتػػاا ، شػػرح(َُٓ/ ِ)، (ُّٔ/ ُ) سػػيبكيه ينظػػر: مصػػطمح )النكػػرة( كتػػاا(ٔ) 

 .(ُْْ/ ِ) سيبكيه كتاا ، شرح(ُُِ/ ِ) هسيبكي ، مصطمح )المعرفة( كتاا(ّْٔ
   . (َِّ/ ُ) لألخفش القرآف ينظر: معانى(ٕ) 
   .(ِٔ/ ُ) المقتضا ينظر:(ٖ) 
 . (ٖٗص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٗ) 

 (.ِٔص) جني البف العربية في الممع ينظر:(َُ) 
 .(ِْٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ُُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّّ 

المعرفػة، كهػك  ،ػد  تمك نػاا ألٌف  قاؿ سيبكي   "ك عمـ  ف النكرة  خؼ  عمي ـ مػف 
 .  (ُ)النكرة  كٌؿ، نـ يىٍدخؿي عمي ا ما تيعىرَّؼ ب "

ٍََِِّّويِِِّّّاإِل ِِّّحمس  (ِ)يقكؿ الدراب  " كقكل  ٍَُِّنفَِِّّۡشفِ َِّص العرب تكقط سد  عم  )ندس (  ىجسۥ 
ا ِِِّّّبَِطَرۡتِِّّحمس  (ّ)كهك معرفة، ككػذلؾ قكلػ  َُ المعرفػة كػالنكرة، ألنػ   كهػك مػف  ىجسَِّوعِيَشرَج

 .  (ْ)مدسر، كالمدسر ًفك  كنر الكبلـ نكرة"
المعرفة كالنكرة  كؿ اسـ عـ اننيف فما زاد ف ػك نكػرة،  يقكؿ ابف السراج  "باب  

نمػػا سػػمك نكػػرة مػػف  جػػؿ  نػػؾ ال تعػػرؼ بػػ  كاحػػدنا بعينػػ  نذا ذكػػر ...... كالمعرفػػة كا  
خمسة  ،ياب  االسـ المكنك، كالمػب ـ، كالعمػـ، كمػا فيػ  األلػؼ كالػبلـ، كمػا  يوػيؼ 

 .  (ٓ)نلي ف"
كالمصػػطمحاف مػػف المصػػطمحات المسػػتقرةا لػػذا نجػػدهما مسػػتعمميف بػػالمد كـ 

 ذات  عند جميط العمماب.
  انظاملاجلًغ 

استخدـ ابف الحاجب هػذا المصػطم  مػط )جمػط المػذكر، كجمػط الملنػث( كهػك  
ـى  (ٔ)اسػـ فاعػػؿ مػػف سػًمـ يسػػمىـ سػػبلما سػبلمة، كهػػك  البػػرابة مػف العيػػكب ػػًم يقػػاؿ  سى

 .(ٕ) فبلف مف اآلفات سىبلىمةن 

                                         

   .(ِِ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُ) 
    .[َُّ] مف اآلية  البقرة(ِ) 
    .[ٖٓ] مف اآلية  القصص(ّ) 
   .(ٕٗ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ْ) 
   .(ُْٗ ،ُْٖ/ُ) النحك في األصكؿ(ٓ) 
   )سمـ(. (ُُٓٗ/ ٓ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ٔ) 
)سمـ(،  (ِٖٗ/ ُِ) العرا سمـ(، لساف -)باا السيف (ِّٔ  ص) الصحاح ينظر: مختار(ٕ) 

  سمـ(. -)فصؿ السيف (ُُِِ  ص) المحيط القامكس
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سالميف  لسػبلمة بنػاب المدػرد فيػ  مػف التكسػير،  -جمعا المذكر كالملنث -كسميا
الزيػػػادة فػػػك آخػػػرد، بخػػػبلؼ جمػػػط التكسػػػير فإنػػػ  ال يسػػػمـ فيػػػ   مػػػط قطػػػط النظػػػر عػػػف

 .(ُ)المدرد
كبػػيف المعنػػػ  الػػػداللك كاالصػػطبلحك عبلقػػػة ظػػػاهرة في،ػػتركاف فػػػك السػػػبلمة مػػػف 

 التغيير. 
  "مػػا لحػؽ آخػػرد كاك موػػمـك مػػا قبم ػػا،  ك يػػاب كعػرَّؼ ابػػف الحاجػػا المػػذكر بأنػػه

ك"الملٌنػث  مػا لحػؽ  (ِ)   كنػر منػ "مكسكر ما قبم ا، كنكف مدتكحةا ليدٌؿ عمػ   ٌف معػ
 . (ّ)آخرد  لؼ كتاب "

كهػػذا المصػػطم  لػػـ يسػػتخدم  سػػيبكي ، كالمبػػرد، كالدػػراب، كال نسػػتطيط تحديػػد مػػف 
كػاف صػػاحب السػبؽ فػػك اسػتخداـ هػػذا المصػػطم  قبػؿ ابػػف الحاجػبا لوػػياع مصػػندات 

يف مػػػف سػػػبق  كالمػػػازنك، كالجرمػػػك، ككػػػاف ابػػػف السػػػراج  قػػػدـ مػػػف كجػػػدت مػػػف النحػػػكي
 نـ استعمم  النحكيكف بعدد، فالسيرافك يقكؿ   (ْ) مستعمبل لمصطم  )السالـ(

"ككجػػ  نالػػث، كهػػك   ف التننيػػة  كنػػر فػػك الكػػبلـ مػػف الجمػػط السػػالـا ألنَّ ػػا عمػػ  
 . (ٓ)من اج كاحد، كالجمط يقط في  مكسر كسالـ"

   (َُ)لدارسككا (ٗ)كالعكبرم (ٖ)كابف األنير (ٕ)كالس يمك (ٔ)نـ استعمم  ابف الكراؽ

                                         

 .(ِٖ  ص) اآلجركمية ، حاشية(ُُْ  ص) النحك في الحدكد كتاا ينظر: شرح(ُ) 
   (.ُِ(، كينظر: )ص/ ّٗالكافية في النحك )ص/ (ِ) 
   .(ُُص) (، كينظر:َْالكافية في النحك )ص/ (ّ) 
   (ُّٔ/ ُ)كينظر:  ،(ْٗ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ْ) 
 .(ِٖٗ/ ٓ)، (ُِْ/ ْ)، (ْٔٓ/ ّ)، (ّٗٔ/ ِ) ، كينظر: (ُِٗ/ُ) سيبكيه كتاا شرح(ٓ) 
   .(ّٓٓص)، كينظر: (ُُٕص) النحك عمؿ ينظر:(ٔ) 
  . .(ِٖص/ ) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ٕ) 
  . (ِْٓ/ ِ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٖ) 
 .(َُِص) لنحكييفا مذاها عف التبييف ينظر:(ٗ) 

 .(ُِص) العضدم اإليضاح ينظر:(َُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّّ 

 .(ُ)كاستخدمه اليركم كالحريرم في المذكر
 (ِ)كمف مادة )سمـ( استخدمكا مصطم  )جمط السبلمة( كاستخدم  ابػف السػراج

 (ٕ) كاسػػتعمؿ ابػػف السػػراج (ٔ)كابػػف األنيػػر (ٓ)كابػػف الػػكراؽ (ْ)كالدارسػػك (ّ)كالزجػػاجك
الميٍسػػػػمَّـ( مصػػػػطم  )جمػػػػط  (ٗ)كعمػػػػـ الػػػػديف السػػػػخاكم (ٖ)كالسػػػػ يمك

كت،ػػػػترؾ  (َُ) 
 االصطبلحات النبلنة فك دكران ا حكؿ معن  السبلمة مف التغيير. 

 كيدؿ عم  مد كـ الجمط السالـ مصطمحات  خرل، هك 
ذا  (ُُ)الجمػػػط الػػػذم عمػػػ  حػػػد التننيػػػة كهػػػك الػػػذم اسػػػتعمم  سػػػيبكي ، فقػػػاؿ" كا 

 جمعتى عم  حػدَّ التننيػة لحقٍت ػا زا ػدتاف  األكلػ  من مػا حػرؼ المػد كالمػيف، كالنانيػة
ـٌ  ، كمررت بالمسػمميف، كمػف نىػ ف، كر يت المسًمميفى نكف ...... كذلؾ قكلؾ  المسمميكى
جعىمػػكا تػػاب الجٍمػػط فػػك الجػػرَّ كالنصػػب مكسػػكرةا ألن ػػـ جعمػػكا التػػاب التػػك هػػك حػػرؼ 
اإلعراب كالكاك كالياب، كالتنكيفى بمنزلة الن ػكف ألن ػا فػك التأنيػث نظيػرة الػكاك كاليػاب 

   (ُِ)جراها"فك التذكير فأجركها م

                                         

 .(ُٗممحة اإلعراا )ص، (ٖٖٔ/ ِ) الفصيح إسفار ينظر:(ُ) 
   .(ُْٖ/ ِ)، كينظر: (ْٔ/ ُ) النحك في األصكؿ(ِ) 
  . (ُِٓص) النحك عمؿ في اإليضاح(ّ) 
 .(ُِ، ُِص) العضدم اإليضاح(ْ) 
  .(ُُٕ، ُٕٔص) النحك عمؿ(ٓ) 
  (.ّٓٔ، ُِْ، ُٗ/ ِ) العربية عمـ في البديع(ٔ) 
  .(ْٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٕ) 
 .(َُِنتائج الفكر في النحك )ص ينظر:(ٖ) 
 .(ُّٓ/ ُ) اإلفادة كسفير السعادة سفر ينظر:(ٗ) 

مَّـ(َُ)    .-بضـ الميـ كفتح السيف كتشديد الالـ المفتكحة -الميسى
 .(ٖٖ/ ِ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُُ) 
   .(ُٖ/ ُ) سيبكيه كتاا(ُِ) 
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 (ْ)كالزجػػػػػػاجك (ّ)كابػػػػػػف السػػػػػػراج (ِ)كالمبػػػػػػرد (ُ)قطػػػػػػرب - يوػػػػػػا -كاسػػػػػػتعمم 
 .(ٗ)الس يمكك (ٖ)ابف سيد  ك (ٕ)كابف جنك (ٔ)كالدارسك (ٓ)كالسيرافك

يقكؿ ابف األنير  "ككؿ األسماب تجمط .... كما يجمط من ا ف ك عمػ  وػربيف  
ف   حػػػدهما الجمػػػط وػػػرب  يجػػػرل فػػػك نعرابػػػ  مجػػػرل التننيػػػة بػػػالحركؼ، كلػػػ  لقبػػػا

 .(َُ)السالـ، كالنانك  الجمط الذم عم  حد التننية" 
التننيػة،  نػ  "يىسػمىـ فيػ  بنػابي الكاحػد كمػا يىسػمىـ  حػد  كسبب تسػميت  جمعػا عمػ  

فك التننية، كال ييغىيَّر نظمػ  عمػا كػاف عميػ  فػك اإلفػراد، فإنػ  يكػكف فػك األمػر العػاـ 
 .(ُُ)ألكلك العمـ"

 (ُْ)كالزمخ،ػػػػرم (ُّ)كابػػػػف جنػػػػك (ُِ)م  الدارسػػػػك  كاسػػػػتخدجمػػػػط التصػػػػحي 
 كالعكبرم.

                                         

   .(ْٔص) الجاهمية لقطرا كتمبية األزمنة ينظر:(ُ) 
  .(ّٕ/ ْ)، (ّْٗ/ ّ) (،ٓ/ ُ) المقتضا ينظر:(ِ) 
   (ُّٔ/ ُ)، كينظر: (ْٔ/ ُ) النحك في األصكؿ(ّ) 
   .(ُِِص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ْ) 
  .(ُِّ/ ْ) ،(ُِٖ/ ُ) سيبكيه كتاا شرح ينظر:(ٓ) 
 .(ِّ/ ُ) سيبكيه كتاا عمى التعميقة ينظر:(ٔ) 
 (.َٕص) التثنية عمؿ ينظر:(ٕ) 
 . (ٕٗالعدد في المغة )ص ينظر:(ٖ) 
 .(ٕٗص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ٗ) 

   .(ٖٖ/ ِ) العربية عمـ في البديع(َُ) 
   .(ُِص) العضدم اإليضاح(ُُ) 
   .(ِّْص) الحمبيات ينظر: المسائؿ(ُِ) 
   .(ِٖٓ/ ِ) اإلعراا صناعة : سرينظر(ُّ) 
   .(ُِْص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ُْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٓ 

 (ِ)ك بك بكر األنبػارم (ُ)  كايستيخدـ عند ابف السكيتالجمط الذم عم  هجا ييف
هجػا ييف،  كييسىمَّ  الجمػط عمػ   (ٓ)ك بك البركات األنبارم (ْ)كالجكهرم (ّ)كابف سيدد 

 . (ٔ)ألن  تارةن يككفي بالكاك كتارةن يككفي بالياب
جمػط  العكبرم  "الجمط الذم هػك نظيػر التننيػة يسػم  )جمػط السػبلمة( ك) يقكؿ

التصحي ( ألن  ص  في  لدظ الكاحد بعين  ك)جمعا عمػ  حػد التننيػة( ك)جمعػا عمػ   
 . (ٕ)هجا ييف( كحدد  ما سمـ في  نظـ الكاحد كبنالد"

لـ يسػتعمؿ ابػف الحاجػب ميػر مصػطم  الجمػط السػالـ لمملنػث كلممػذكر، كهػذا 
ا كاحػدنا، يتما ،  مط  سمكب  فك استخداـ المصطمحات ف ك مالبنػا يسػتخدـ مصػطمحن

 كيككف  كنر المصطمحات دقة كتعبيرا عف المد كـ ك يسرها استعماال.
طػػبلؽ مصػػطم  )السػػالـ( عمػػ  جمػػط الملنػػث كالمػػذكر السػػالميف مػػف التغييػػر  كا 

معنػاد الػداللك هك  كنر المصطمحات استعماال ك ، رها، لخدت  كلظ كر العبلقة بيف 
 كاالصطبلحك.

  كظري
ّ
 مجغ انر

هػػك  حػػد الجمػػكع الدالػػة عمػػ   كنػػر مػػف اننػػيف كلػػـ يسػػمـ مدػػردد مػػف التغييػػر، 
كلذلؾ سيم ك تكسيرنا
 (ٖ). 

 .  (ٗ))رجاؿ( ك ) فراس( "  كاصطبلحا عند ابف الحاجب  " ما تغٌير بناب كاحدد ك

                                         
   .(ُِْص) المنطؽ إصالح ينظر:(ُ) 
   .(ِّٔ/ ِ) كالمؤنث المذكر ينظر:(ِ) 
  )باا العيف كالسيف مع الراء(. (َِٔ/ ُ) المغة تيذيا ينظر:(ّ) 
  [.ثني] (ِِٔٗ/ ٔ) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح ينظر:(ْ) 
  .(ِٓٔ/ ُ) كالككفييف البصرييف النحكييف بيف الخالؼ مسائؿ في اإلنصاؼ ينظر:(ٓ) 
   .(ْٕٓص) النحك عمـ في الحدكد ينظر:(ٔ) 
   .(ُُِ/ ُ) كاإلعراا البناء عمؿ في المباا(ٕ) 
 (.ِّٕ، ِِٕ/ ُ) كالتكميؿ التذييؿينظر  (ٖ) 
   .(َْص) النحك عمـ في الكافية(ٗ) 
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مػػاد التغييػػر في مػػا، كالعبلقػػة بػػيف المعنػػ  الػػداللك كاالصػػطبلحك تظ ػػر فػػك اعت
 كعدـ السبلمة من . 

 (ِ)كالمبػػرد  (ُ)كمصػػطم  )التكسػػير( مسػػتعمؿ قبػػؿ ابػػف الحاجػػب، عنػػد سػػيبكي  
كابػػػف  (ٔ)كالزمخ،ػػػرم (ٓ)كابػػػف جنػػػك (ْ)كالدارسػػػك، كابػػػف الػػػكراؽ  (ّ)كابػػػف السػػػراج 

 .(ٕ)األنير
 يقكؿ سيبكي   ")هذا باب تكسير الكاحد لمجمط(  ما مػا كػاف مػف األسػماب عمػ 
، فإنػؾ نذا نىمَّنتىػ  نلػ   ف تيعى، ػرد، فػإف تكسػيرد ) ىٍفعيػؿ( كذلػؾ  نبلنة  حرؼ، ككػاف فعػبلن

قكلؾ  كمب ك كميب، ككعب ك كعيب، كفرخ ك فريخ، كنسر ك نسير"
(ٖ). 

كيقػػػكؿ الدارسػػػك " فجمػػػط التكسػػػير ي،ػػػمؿ  كلػػػ  العمػػػـ كميػػػرهـ، تقػػػكؿ  رجػػػؿ 
 .(ٗ)كرجاؿ، كما تقكؿ  سبط كسباع "

سػػػػير مػػػػف المصػػػػطمحات المسػػػػتقرة عنػػػػد ابػػػػف الحاجػػػػب كعنػػػػد كمصػػػػطم  التك
النحػػكييفا لػػذا اتدػػؽ الجميػػط عمػػ  اسػػتعمال  سػػكاب  كػػاف مصػػدرا  ـ اسػػـ مدعػػكؿ  ـ 

 فعبل، ككؿ هذد المصطمحات تتدؽ فك مادة )كسر(.
 

 

                                         

  .(ُّٔ، ِٔٔ، َُٔ، ُِْ، َْٕ، ّٔٗ، ّٖٕ/ ّ) سيبكيه كتاا ينظر:(ُ) 
   (.ّْْ/ ّ، )(ٖٓ/ ُ) ينظر: المقتضا(ِ) 
  .(ٓ/ ّ) (،ْٔ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ّ) 
  .(ْٕٖص) النحك ينظر: عمؿ(ْ) 
 .(ِِص) جني البف العربية في الممع ينظر:(ٓ) 
 .(ِْْ  ص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ٔ) 
 (.َُٗ/ ِ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٕ) 
   .(ٕٔٓ/ ّ) سيبكيه كتاا(ٖ) 
   .(ُِص) العضدم اإليضاح(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٕ 

 ذرصــــادل 
ا (ِ)كسػػمك مصػػدرناا ألف الدعػػؿ يصػػدر عنػػ   (ُ)  صػػؿ الم،ػػتقات عمػػ  األصػػ 

كفػػك المسػػاف   (ّ)اإلبػػؿ لممكػػاف الػػذم تػػردد نػػـ تصػػدر عنػػ   م   خػػذ منػػ ، كمصػػدر
"المصػػدر   صػػؿ الكممػػة التػػك تصػػدر عن ػػا صػػكادر األفعػػاؿ، كتدسػػيرد  ف المصػػادر 
نمػا صػػدرت األفعػاؿ عن ػػا،  كانػت  كؿ الكػبلـ، كقكلػػؾ  الػذهاب، كالسػػمط، كالحدػظ، كا 

   (ْ)فيقاؿ  ذهب ذهابا، كسمط سمعا كسماعا، كحدظ حدظا"
ابف الحاجب، هػك  "اسػـ الحػدث الجػارم عمػ  الدعػؿ، كهػك مػف  كاصطبلحا عند

 .  (ٓ)الٌنبلنٌك سماع، كمف ميرد قياس، منؿ   خرج نخراجا، كاستخرج استخراجا"
كالعبلقػػة بػػيف المعنػػ  االصػػطبلحك، كعمػػة تسػػمية المصػػدر كنيقػػة، نذ المصػػدر 

لدعػػؿ كهػػك كػػذلؾ فػػك االصػػطبلح، ف ػػك مرجػػط ا (ٔ)فػػك المعنػػ  المغػػكم مػػا يرجػػط نليػػ 
 كميرد.

                                         

 كصػححه أكثػر النحػكييف، كزعػـ المصدر مف مشتقاف كالكصؼ ذها البصريكف إلى أف الفعؿ(ُ) 
 فػرع فيكػكف لمكصػؼ، أصػؿ الفعػؿ أف القػاهر عبػد الشػيخ كاختػار  كالفارسي، البصرييف بعض
 الفعػؿ أف طمحػة ابػف كالكصؼ، كزعـ لممصدر  أم ليما أصؿ الفعؿ أف الككفيكف ع، كزعـالفر 

 مػف فيػه بػد ال الفرع ألف األكؿ  اآلخر، كالصحيح مف مشتقا أحدهما كليس أصالف، كالمصدر
 كالمكصػكؼ الحػدث عمػى تػدؿ كالصػفة كالزمػاف، الحدث عمى يدؿ كالفعؿ كزيادة، األصؿ معنى
 بمضػمكف التصػريح ،(ُّٖ/ ِ) المسػالؾ أكضػح المعػيف. ينظػر: الزمػاف عمى ليما داللة كال

 (.ِْٗ/ ُ) النحك في التكضيح
   (.ٓٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ِ) 
 (.ِْٗ/ ُ) النحك في التكضيح بمضمكف التصريح ينظر:(ّ) 
    )صدر(. (ْْٓ/ ْ) العرا لساف(ْ) 
   .(ّٕص) كينظر: (َْص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
سقييـ  مف يرجعكا أم: الرعاء{ }يصدر تعالى: الرجكع، كمنه قكله شيء كؿ عف الصدر قيؿ:(ٔ) 

 أم: المكاف، عف القـك صدر يقاؿ: يرجعكف، أم: أشتاتا{ الناس يصدر} كجؿ: عز كقكله
 )صدر(. (ْْٓ/ ْ) العرا إليه. ينظر: لساف صاركا المكاف إلى عنه كصدركا رجعكا
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كمصػطم  المصػػدر مػػف المصػطمحات المسػػتعممة قبػػؿ ابػف الحاجػػب، فاسػػتعمم  
كابػػػػف جنػػػػك،  (ٓ)كالدارسػػػػك (ْ)كالزجػػػػاجك (ّ)كابػػػػف السػػػػراج  (ِ)كالمبػػػػرد  (ُ)سػػػػيبكي 

 .(ٖ)كابف األنير (ٕ)كالس يمك (ٔ)كالزمخ،رم
 ما الدػراب فاسػتعمؿ لمداللػة عمػ  مد ػكـ المصػدر مصػطمحيف، همػا )المصػدر( 

ٍمدي{ ليس باسـ، ننمػا هػك ك)ا لدعؿ( فقاؿ فك األكؿ  "فأما مف نصب فإن  يقكؿ  }اٍلحى
المصػدر )فعػؿ  ك يىٍدعػؿ(  مصدر يجكز لقا م   ف يقكؿ   حمػد اهلل، فػإذا صػم  مكػاف 

َؽَفرُرواِِّّْٱز رِذيَيِِّّمَلِيرُجُهِِِّّّفَإَِذاِّحمس  (ٗ)جاز في  النصب، مف ذلؾ قكؿ اهلل تبػارؾ كتعػال 
 (َُ)يصم  مكان ا فػك منمػ  مػف الكػبلـ  ف يقػكؿ  فاوػربكا الرقػاب" ىجسكَاِبِّٱلّرَِِِِّّّبِّفََضطِِّّۡ

كقاؿ فك النانك  "كلك حممت الباب عم  )ما( نذا كلي ا الدعؿ تتكٌهـ في ػا مػا تكٌهمػت 
    (ُُ)فك )ال( لكاف كج ا،  ن،دتنك امر ة مف منٌك 

                                         

    (.ّٖ ،ُِ/ْ) ،(َُِ/ ِ)، (ّٔ/ ُ) بكيهسي ينظر: كتاا(ُ) 
  (.ِٗٗ/ ْ)، (ُِٕ/ ّ)، (ٔٗ/ ِ) ،(ُٕ/ ُ) ينظر: المقتضا(ِ) 
 . (ُٗٓ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ّ) 
   .(ّٓص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ْ) 
  .(ُٓٓص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٓ) 
 .(ٓٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ٔ) 
  .(ّٓص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ٕ) 
 .(ُْ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٖ) 
  .(ْ) مف اآلية محمد:(ٗ) 

 .(ِٓٔ، ُِٓ/ ُ)، كينظر: (ّ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(َُ) 
 بف أعصر بف غني  بنك   كهـ العدنانية، مف عيالف، ابف قيس مف بطف  أٍعصير بف بنك غًنيٌ (ُُ) 

 بنجػػد، يقطنػػكف عػػدناف، كػػانكا بػػف معػػد بػػف نػػزار بػػف مضػػر ابػػف عػػيالف بػػف قػػيس بػػف سػػعد
  (ٖٓٗ/ ّ) كالحديثة القديمة العرا قبائؿ ينظر: معجـ. لطيء كمجاكريف



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٗ 

ر ا  ا كاهلل  ف لك كنتى حي ر   نت …  ىمى  .(ُ)العىًتيؽً  كال  كما بالحي
 .(ِ)فأدخمت الباب فيما يم  )ما( فإف  لقيت ا رفعت كلـ يقك النصب لقٌمة هذا"

المصػدر كػؿ اسػـ دؿ عمػ  حػدث كزمػاف مج ػكؿ،  كيقكؿ ابف جنك  "كاعمػـ  ف 
المصػدر مػط فعمػ   المصدر، فإذا ذكرت  كهك كفعم  مف لدظ كاحد، كالدعؿ م،تؽ مف 

 .  (ّ)عكدا"فومة، ف ك منصكب، تقكؿ  قمت قياما، كقعدت ق
فػػك  (ْ)سػػيبكي  لممصػػدر الحػػدث، كالحػػدناف، كالدعػػؿ ةالتعػػرض لتسػػمي كسػػبؽ

 المدعكؿ المطمؽ.
كمػػف خػػبلؿ نصػػكص ابػػف الحاجػػب فػػك )المدعػػكؿ المطمػػؽ( ك)المصػػدر( يتبػػيف 
الدقػػػة فػػػك اسػػػتعماؿ المصػػػطم ، كمبلبمتػػػ  لممكوػػػكع الػػػذم سػػػيعالج ، ف ػػػك فػػػك 

  عالجػ  مػف زاكيػة الغػرض مػف المدعكؿ المطمػؽ لػـ يسػتخدـ مصػطم  المصػدر ألنػ
مجي ػػ  فػػك الجممػػة، ك حكالػػ ، ك حكامػػ ، كعنػػدما اسػػتخدـ مصػػطم  المصػػدر عالجػػ  
مف ناحية اال،تقاؽ، ك حكام  نذا عًمؿى عمىؿى فعم ، كهك فك هػذد الحالػة لػـ يتعػرض 

 إلعراب ، فمـ يستعمؿ  مصطم  )مدعكال مطمقا(.
  اطى انياػم 

كالحػدكث، كالداعػؿ، كيعمػؿ عمػؿ فعمػ   هك  حػد الم،ػتقات، يػدؿ عمػ  الحػدث،
، كذكػػر الروػػك لتسػػميت  باسػػـ الداعػػؿ سػػببيف،  كل مػػا   نػػ  سػػمك بمدػػظ (ٓ)ب،ػػركط

                                         

بال نسبة فػي:  (ِّٓ/ ِ) الشافية نسا المرأة مف غني في: المقاصد البيت مف بحر الكافر،(ُ) 
 الجنػى ،(ُِّْ/ ّ) الؾكالمسػ المقاصػد تكضػيح ،(ُِٔ/ ُ) الخػالؼ مسػائؿ فػي اإلنصػاؼ

/ ْ) األلفيػػة شػػركح شػػكاهد شػػرح فػػي النحكيػػة ، المقاصػػد(َٓص) المبيػػا مغنػػي ،(ُِِص)
 أبيػػات شػػرح ،(ْْٖ/ ِ) اليكامػػع همػػع ،(ّْٔ/ ِ) التكضػػيح بمضػػمكف التصػريح ،(ُٖٓٗ
 (ُٕٓ/ ُ) المبيا مغني

   (.ِٕ/ ّ، كينظر: )(ْْ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ِ) 
   .(ْٖص) جني البف يةالعرب في الممع(ّ) 
 .(ُّْ/ ّ) الكافية عمى الرضي ، شرح (ٓٓص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ْ) 
 (.ِٖٓ/ ُ) مالؾ ابف ألفية حؿ إلى السالؾ ينظر: إرشاد(ٓ) 
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الداعؿ الػذم هػك كزف اسػـ الداعػؿ النبلنػك، لكنػرة النبلنػك فجعمػكا  صػؿ البػاب لػ ، 
كناني ما   ن ـ اطمقكا اسـ الداعؿ عم  مػف  (ُ)فمـ يقكلكا  اسـ المدعؿ كال المستدعؿ

يدعػػؿ الدعػػؿ كالمنكسػػر كالمتػػدحرج، كالجاهػػؿ، كالوػػامرا ألف األممػػب فيمػػا بنػػ  لػػ  
 هذد الصيغة،  ف يدعؿ فعبل كالقا ـ كالقاعد، ك المخرج، كالمستخرج.

كعند ابف الحاجب، هك  "ما ا،تٌؽ مف فعػؿ لمػف قػاـ بػ  بمعنػ  الحػدكث ..... 
د عمػػ  صػػاحب   ك كيعمػػؿ عمػػؿ فعمػػ  ب،ػػرط معنػػ  الحػػاؿ  ك االسػػتقباؿ، كاالعتمػػا

 .  (ِ)ال مزة  ك )ما("
كابػػػػف  (ّ)كهػػػػذا المصػػػػطم  ب ػػػػذا المد ػػػػكـ قػػػػديـ فاسػػػػتعمم  سػػػػيبكي ، المبػػػػرد 

 .(ٗ)كابف األنير (ٖ)كالزمخ،رم (ٕ)كابف الكراؽ (ٔ)كالدارسك (ٓ)كالزجاجك (ْ)السراج
الداعؿ الػذل جػرل مجػرل الدعػؿ الموػارع(  اسـ    )هذا باب مف  يقكؿ سيبكي   " 

دعػكؿ فػك المعنػ ، فػإذا  ردت فيػ  مػف المعنػ  مػا  ردت فػك يدعػؿ، كػاف نكػرة فك الم

                                         

  بقػكليـ القصػد لػيس ألنه نظر، قاؿ نسبه إلى ابف الحاجا كلـ أقؼ عميه، كقاؿ رادًّا: "كفيما(ُ) 
 فعؿ ما اسـ  المراد بؿ المستفعؿ، كال الفاعؿ، اسـ كزف عمى اآلتية لصيغةا اسـ  الفاعؿ اسـ

المفعػؿ"  اسػـ  يقػاؿ حتػى الشػ  فعػؿ الػذم بمعنػى كالمتفعػؿ كالمنفعػؿ المفعػؿ يػأت كلـ الش ،
 (.ُْْ/ ّ)الكافية  شرح

   . (َْص) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
  (.ُْٗ ،ُْٖ/ْ)، (ٗٗ/ ُ) المقتضا ينظر:(ّ) 
 .(ِٓ/ ُ) النحك في األصكؿ ر:ينظ(ْ) 
 .(ُّٓ، ْٔص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ٓ) 
  .(ُُْ، ّٖص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٔ) 
  .(ِٕٕص) النحك عمؿ ينظر:(ٕ) 
  .(ِٖٗ، ِْٕص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ٖ) 
 .(َٓٓ، ُٖٔ، ِٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٗ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّْ 

منكنػػا، كذلػػؾ قكلػػؾ  هػػذا وػػارب زيػػدا مػػدا، فمعنػػاد كعممػػ  منػػؿ هػػذا يوػػرب زيػػدا 
 .  (ُ)مدا"

كاسػػػتعمؿ مصػػػطم  )اسػػػـ الداعػػػؿ( ليػػػدؿ عمػػػ   اسػػػتعماؿ آخػػػر السػػػـ الداعػػػؿ 
 السراج . الداعؿ، كاستعمم  ب ذا المد كـ سيبكي ، كالمبرد، كابف

ـي   يقكؿ سيبكي  فك )باب  الدعؿ الذم يىتعٌدل اسـى الداعؿ نل  اسـ المدعػكؿ كاسػ
(  "كال يجػػكز فيػػ  االقتصػػاري عمػػ  ...... كذلػػؾ  الداعػػؿ كالمدعػػكًؿ فيػػ  ل،ػػكب كاحػػدو
قكلػػؾ  كػػاف كيكػػكف، كصػػار، كمػػا داـ، كلػػيسى كمػػا كػػاف نحػػكهفَّ مػػف اًلدعػػؿ ممػػا ال 

ف عبػػدي اهلل  خػػاؾ ..... كحػػاؿي التقػػديـ كالتػػأخير فيػػ  يىسػػتغنك عػػف الخبػػر، تقػػكؿ  كػػا
ـى الداعػػؿ كالمدعػػكؿ فيػػ  ل،ػػكبو كاحػػد" ، ناٌل  ٌف اسػػ ك طمػػؽ )اسػػـ  (ِ)كحاًلػػ  فػػك وػػرىبى
 الداعؿ( عم  اسـ )كاف ك خكات ا( لكج  ال،ب  بين  كبيف الداعؿ.

اطبػة كيقكؿ المبرد  "نذا قمت  ركيدؾ زيدا، ننما تريػد   ركد زيػدا، كالكػاؼ لممخ
الداعػؿ كػاف خطػأا ألف الكاحػد المرفػكع ال تظ ػر عبلمتػ   اسػـ   ال ترل  ن ا لك كانػت 

ف كػػاف الدعػػؿ الننػػيف  ك نبلنػػة قمػت  ركيػػدكما، كركيػػدكـ فمػػك كػػاف  اسػػـ  فػ  الدعػػؿ كا 
 .(ّ)الداعؿ لكاف ) لدا( فك التننية، ك)كاكا( فك الجمط" 

نما قمت  كاف فاعبلن فك ال حقيقػة ..... كالحقيقػك ينقسػـ كيقكؿ ابف السراج  "كا 
قسػػميف   حػػدهما   ف يكػػكف الدعػػؿ ال يتعػػدل الداعػػؿ ....... كاآلخػػر  ف يكػػكف فعػػبلن 

 .(ْ)الداعؿ" اسـ  كاصبلن نل  اسـ بعد 
كلػػـ يسػػتعمؿ ابػػف الحاجػػب مصػػطم  اسػػـ الداعػػؿ نال ليػػدؿ عمػػ  الم،ػػتؽ مػػف 

المصػػطمحات فػػك الدعػؿ ليػػدؿ عمػػ  مػػف قػػاـ بػػ  )الػذات(  بمعنػػ  الحػػدكث، ذلػػؾ ألف 

                                         

 .(ُْٔ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُ) 
  .(ْٓ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ِ) 
  .(ِٕٕ/ ّ) المقتضا(ّ) 
 .(ّٕ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ْ) 
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كقت  قد اسػتقرت نكعػا مػا لػذلؾ نجػدها عنػدد تتميػز بالدقػة كالكوػكح كعػدـ ا،ػتراؾ 
 المصطم  فك  كنر مف مد كـ فك الغالب األعـ.

 واسخعمل الكوفٌون للااللة للى اس  الفءلل مصطلح )الفعل الاائ ( وهو ٌقءبمل
ككػأفَّ  -لبصرييفال،امؿ لمموارع كاألمر عند ا -عندهـ الدعؿ الماوك، كالمستقبؿ

ما دفع ـ نل  ذلؾ  ن ـ كجدكد يعمؿ عمؿ الدعػؿ كمػا كجػدكا األخدػش األكسػط يجيػز 
عمم  معرفا باأللؼ كالبلـ، كمير معرؼ بدكف  م ،رط مػف ال،ػركط التػك ا،ػترط ا 

 .  (ُ)جم كر البصرييف، فندذكا مف ذلؾ نل   ن  فعؿ كسمكد فعبل دا ما
ل اِِّّلََنآَِِِّّّوَواِّحمس  (ِ)يقكؿ الدراب  "كقكلػ 

َ
.... كقػاؿ الكسػا ك فػك ندخػال ـ  ىجسًَُقَٰجِرَلِِّّأ

) ف( فك )مالؾ(  هػك بمنزلػة قكلػ   "مػا لكػـ فػك  ال تقػاتمكا" كلػك كػاف ذلػؾ عمػ  مػا 
قػػاؿ لجػػاز فػػك الكػػبلـ  ف تقػػكؿ  مالػػؾ  ف قمػػت، كمػػا لػػؾ  نػػؾ قػػا ـ ألنػػؾ تقػػكؿ  فػػك 

تك باالسػتقباؿ، تقػكؿ  قيامؾ، ماويا كمستقببل، كذلؾ مير جػا ز ألف المنػط ننمػا يػأ
منعتؾ  ف تقكـ، كال تقكؿ  منعتؾ  ف قمت، فمذلؾ جػابت فػك )مالػؾ( فػك المسػتقبؿ 

 .(ّ)كلـ تأت فك )دا ـ( كال )ماض("
 اطى ادليؼٕل 

 كاصطبلحا عند ابف الحاجب، هك   (ْ)مف الم،تقات يدؿ عم  الحدث كمدعكل  
كاال،ػتراط كػأمر اسػـ  "ما ا،تٌؽ مف فعؿ لمف كقط عميػ  ..... ك مػرد فػك العمػؿ

 .(ٓ)الداعؿ، منؿ  )زيد معط  مبلم  درهما("
 

                                         

 .(ِِٕص) ، كينظر:(ُٔٔص) النحكية ينظر: المدارس(ُ) 
    .[ِْٔ] مف اآلية  البقرة(ِ) 
 .(ُٔٔص) النحكية ينظر: المدارس(ّ) 
 (.ّٖٓ/ ُ) مالؾ ابف ألفية حؿ إلى السالؾ ينظر: إرشاد(ْ) 
   . (ُْص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّْ 

لمداللػػة عمػػ   (ِ) ك)المدعػػكؿ( (ُ) اسػػتعمؿ سػػيبكي  مصػػطمحك )اسػػـ المدعػػكؿ(
 .(ٓ)كابف األنير (ْ)كالزمخ،رم (ّ)مد كم ، كاستخدـ األكؿ ابف السراج

  استعمؿ )اسـ المدعكؿ( لمداللة عم  المدعكؿ ب  استعماؿ آخر السـ المدعكؿ
 .(ٔ)عند سيبكي ، كالمبرد

قاؿ سيبكي   "تقكؿ  ي ـ تورب  ك تقتؿ .... ال يككف ه نا نال  ك مف قبؿ 
 .(ٕ) نؾ ننما تستد ـ عف االسـ المدعكؿ"

كلـ يستخدـ ابف الحاجب هذا المصطم  نال لمداللة عم  مد كـ اسـ المدعكؿ 
 الم،تؽ.
  

ّ
ٓحانص

ّ
 يح ادلشث

مف الم،تقات، كسميت بذلؾ ألن ا ت،ب  اسـ الداعؿ فك داللت ا عم  معن  
 . (ٖ) قا ـ بالمكصكؼ

كفك ذلؾ يقكؿ سيبكي   "فإنما ،ب ت بالداعؿ فيما عممت في ، كما تعمؿ في  
 . (ٗ)معمكـ"

كاصطبلحا عند ابف الحاجب، هك  "ما ا،تٌؽ مف فعؿ الـز لمف قاـ ب  عم  
 .(َُ)ت"معن  النٌبك 

                                         

 (.ِِٕ/ ْ) ،(ُْٔ/ ّ) سيبكيه ينظر: كتاا(ُ) 
 (.َْٕ، ّٓٓ، ّْٖ ،َِٖ/ ْ) ،(ُٕٓ/ ّ) سيبكيه ينظر: كتاا(ِ) 
 (.ِٕ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ّ) 
   .(ِْٕص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ْ) 
   .(َٓٓ /ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٓ) 
 (ِِٓ/ ُ) ينظر: المقتضا(ٔ) 
  (.ْٓ/ ُ)، كينظر: (ُٕٓ/ ّ) سيبكيه كتاا (ٕ) 
   .(ُٔ  ص) كنحكية صرفية ينظر: مقصكصات(ٖ) 
   .(ُْٗ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ٗ) 

    .(ُْص) النحك عمـ في الكافية(َُ) 
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كهذا المصطم  مف المصطمحات المستقرة فقد استعمم  سيبكي  بمد كم ، 
 فقاؿ 
الم،ب ة بالداعؿ فيما عممت في ( كلـ تىٍقكى  ف تعمؿ عمؿ  الصدة  ")باب   

الداعؿا ألن ا ليست فك معن  الدعؿ الموارع، فإنما ،ب ت بالداعؿ فيما عممت 
 .(ُ)في "

كابف  (ٓ)كالزمخ،رم  (ْ)كالدارسك  (ّ)سراج كابف ال (ِ)كما استخدم  المبرد 
 .(ٔ)األنير
 يضيم

ّ
 اطى انر

مف الم،تقات، كيصاغ مف كٌؿ ما صػيغ منػ  فعػؿي التعٌجػب، كتعريدػ  اصػطبلحا 
عنػػد ابػػف الحاجػػب، هػػك  "مػػا ا،ػػتٌؽ مػػف فعػػؿ لمكصػػكؼ بزيػػادة عمػػ  ميػػرد، كهػػك 

قػاؿ فيػ  عنػد حدينػ  الٌتدوػيؿ( ف  فعػؿ  كقد عٌبر عن  فك مكوط آخر بػػ ) (ٕ)) فعؿ(" 
 فعػػػػؿ  عػػػػف صػػػػيغ التعجػػػػب  "كلػػػػ  صػػػػيغتاف .... كال يبنيػػػػاف ناٌل مٌمػػػػا يبنػػػػ  منػػػػ  

 .(ٖ)الٌتدويؿ" 
 .(َُ)ك بك البقاب (ٗ)كاستيعًمؿ مصطم  )اسـ التدويؿ( قبؿ ابف الحاجب عند الزمخ،رم

 ما مصطم  ) فعؿ التدويؿ( فكاف  كنر استعماال مف )اسػـ التدوػيؿ(ا كقػد يرجػط 
 تخصيص الصيغة المستخدمة فك الداللػة عمػ  التدوػيؿ فػك اسػـ المصػطم ، ذلؾ نل 

                                         
    (.َِٓ، َِِ/ ُ، كينظر: )(ُْٗ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُ) 
   .(225، 158/ 4) تضبالمق ينظر:(2) 
   .(230، 76/ 1) النحو في األصول ينظر:(3) 
   .(151ص) العضدي اإليضاح ينظر:(4) 

  (.923، 274ص) اإلعراب صنعة في المفصل ينظر:(5) 
  .(514/ 1) العربية علم في البديع ينظر:(6) 
    .(42ص) النحو علم في الكافية(7) 

    (49ص) النحو علم في الكافية(8) 
  (.274ص) اإلعراب صنعة في المفصل ينظر:(9) 

   . (447/ 1) واإلعراب البناء علل ينظر: اللباب(10) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّْٓ 

 (ْ)كابػف األنيػر (ّ)كالزمخ،ػرم (ِ)كالجرجػانك (ُ)كاستعمم  قبؿ ابػف الحاجػب ابػف السػراج
 (ٕ)كالسخاكم (ٔ)كابف الخباز (ٓ)ك بك البركات األنبارم

لػ  فقػاؿ " ك مػا  ما سيبكي  فذكرد دكف  ف يستعمؿ  ي ا مف المصطمحيف، لكن  منَّؿ 
)ًمف( فتكػكف البتػداب الغايػة ..... كقػد تػدخؿ فػك مكوػط لػك لػـ تػدخؿ فيػ  كػاف الكػبلـ 
مسػػتقيما، كلكن ػػا تككيػػد بمنزلػػة )مػػا( نال  ن ػػا تجػػرا ألن ػػا حػػرؼ نوػػافة، كذلػػؾ قكلػػؾ  
...... ككذلؾ هك  فوؿ مف زيد، ننما  راد  ف يدوػم  عمػ  بعػض، كال يعػـ كجعػؿ زيػدا 

تدط من   ك سدؿ منػ  فػك قكلػؾ  ،ػر مػف زيػد، ككػذلؾ نذا قػاؿ   خػزل المكوط الذم ار 
اهلل الكػاذب منػػك كمنػػؾ، نال  ف هػذا، ك فوػػؿ منػػؾ، ال يسػػتغنك عػف )مػػف( في مػػا ألن ػػا 

 .(ٖ)تكصؿ األمر نل  ما بعدها"
َِّبَعرَحِّٱۢنِّإِذِِّحمس  (ٗ)كسماد الدػراب ) ٍفعىػؿ التػك يمػدحكف ب ػا( فقػاؿ  "كقكلػ  عػز كجػؿ

شِِّّۡ
َ
اأ َُ َٰ قاؿ  نن ما كانا .... كلـ يقؿ   ،ػقياها، كذلػؾ جػا ز لػك  تػ ا ألف العػرب نذا ي ىجسَلى

ػديكها فػك مكوػط  حى  وافت ) فعػؿ( التػك يمػدحكف ب ػا كتػدخؿ في ػا )ًمػٍف( نلػ   سػماب كى
االننيف، كالملنث، كالجمط، فيقكلكف لبلننيف  هذاف  فوؿ الناس، كهػذاف خيػر النػاس، 

 .(َُ)كيننكف"
 

                                         

   .(َُّ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ُ) 
 . (ْٖ  ص) الصرؼ في المفتاح ينظر:(ِ) 
   .(ّٕٔ، ِٕٗ، َُِص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ّ) 
 .(َِْ /ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ْ) 
   .(ْٖٖ/ ِ) الخالؼ مسائؿ في اإلنصاؼ ينظر:(ٓ) 
  .(ُِٕ  ص) الممع ينظر: تكجيه(ٔ) 
 .(ُٔ/ ُ) اإلفادة كسفير السعادة ينظر: سفر(ٕ) 
 .(ُّ/ ِ) كقد ذكر مسألة الكحؿ في الكتاا (ِِٓ ،ِِْ /ْ) سيبكيه كتاا(ٖ) 
    .[ُِ] اآلية  الشمس(ٗ) 

    .(ِٖٔ/ ّ) لمفراء القرآف معاني(َُ) 
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 فؼالاأل يفانُحٕي طهح دلصا  :انصانسادلطهة 
  ادلاضيانيؼم  

 حػػد األفعػػاؿ النبلنػػة، كعبلمتػػ  قبػػكؿ التػػاب، سػػكاب  كانػػت تػػاب الداعػػؿ،  ـ تػػاب 
، كنعمٍت(  .(ُ) التأنيث الساكنة، فإف كمي ما مف خصا ص ، كػ )لستي

كاصطبلحا عند ابف الحاجب  "ما دٌؿ عم  زماف قبػؿ زمانػؾ، مبنػٌك عمػ  الدػت  
 .(ِ)ع المتحٌرؾ كالكاك"مط مير ومير المرفك 

كابػف  (ّ)كالمصطم  مستخدـ قبؿ ابف الحاجب، عنػد سػيبكي ، كالدػراب، كالمبػرد 
 (ٗ)كالزمخ،ػػرم  (ٖ)كالجرجػػانك  (ٕ) كال ػػركم (ٔ)كالدارسػػك  (ٓ)كالزجػػاجك  (ْ)السػػراج 

 (ُُ)كابف األنير  (َُ)كالس يمك 
حتػػ  فػػك يقػػكؿ سػػيبكي   "كاعمػػـ  ف مػػا بعػػد حتػػ  ال ي،ػػرؾ الدعػػؿ الػػذم قبػػؿ 

مكوػػع  ك،ػػركة الدعػػؿ اآلخػػر األكؿ .... ككػػذلؾ هػػك  يوػػا بعػػد الدػػاب نذا قمػػت مػػا 
 ء سن مء سر( فأادلاء ألماء ممفصلة ٌعمً الفء( فإمممء لمٌممء بقولممء ا دمر مخصمل

 
 

                                         

 .(ٖٓ/ ُ) مالؾ ابف ألفية حؿ إلى السالؾ ، إرشاد(ِٖٕ  ص) العربية ينظر: أسرار(ُ) 
    .(ْْ  ص) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
   .(ُُٖ ،ُْٗ، ْٔ/ ُ) ينظر: المقتضا(ّ) 
 . (ُُْ/ ّ) (، َٔ/ِ، )(ّٕ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ْ) 
 . (ٖٓص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ٓ) 
 . (ُِْ، ِٓص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٔ) 
 . (ُْٖ، ُّٔ/ ُ) الفصيح إسفار ينظر:(ٕ) 
 .(ُِّ، ُُٔ/ ُ) شاكر ت اإلعجاز دالئؿ ينظر:(ٖ) 
 . (ُّٗص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٗ) 

 . (ٖٗ، ٓٓص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(َُ) 
 (ّٔ ،ُُ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّْٕ 

    (ُ)باألكؿ  ن ما كقعا فيما مو  كما  ن  نذا قاؿ 
 فىريككبي  فإفَّ الميندَّل ًر حمةه 

 .(ِ)ا فك الماوك مف األزمنة"فإنما يعنك  ن ما كقع
كيقكؿ الدراب  " كالعرب تجعؿ البلـ التك عمػ  معنػ  كػك ًفػك مكوػط  ف ًفػك  ردت 
نمػػا صػػمحت الػػبلـ ًفػػك مكوػػط  ف ًفػػك ) مرتػػؾ( ك) ردت( ألن مػػا يطمبػػاف  ك مػػرت ..... كا 

، كال يصػػم   المسػػتقبؿ، كال يصػػمحاف مػػط  الماوػػك،  ال تػػرل  نػػؾ تقػػكؿ   مرتػػؾ  ف تقػػـك
 .  (ّ) ف قمت" مرتؾ 

كمصطم  الدعؿ الماوك مف المصمحات المسػتقرة قبػؿ ابػف الحاجػب، كاتدػؽ عمػ  
 لدظ ا كمد كم ا البصريكف كالككفيكف.

  ــم ــارعانيؼ كالموػػارعة الم،ػػاب ة،  (ْ)الموػػارع فػػك المغػػة الم،ػػاب    ادلض
 .  (ٔ)ك سمك موارعا ألن  وارع االسـ (ٓ) كمن ا سمك الورع ورعا ألن  ي،اب   خاد

                                         
 تىعىؼٍ  فإفٍ  الًحياضً  ًدٍمفً  عمى جز بيت مف الطكيؿ، كصدر :  تيرادىلع(ُ) 

، (َِٖ/ّ) سيبكيه لمسيرافي كتاا ، شرح(ُٗ/ ّ) لسيبكيه قاله: عمقمة بف عبدة، نًسا إليه في: الكتاا
 ،(ُُٓ/ ِ) النحك في األصكؿ ،(ّٗ/ ِ) المقتضا ، كبال نسبة في:(ِٖ/ ِ) سيبكيه أبيات شرح

 .(ٗٓ/ ْ) يعيش البف المفصؿ شرح ،(ُُٓ/ ّ)البف الحداد  األفعاؿ ، كتاا(ّٗٔ/ ُ) الخصائص
    .(ِّ/ ّ) سيبكيه كتاا(ِ) 
    .(ُِٔ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
   .(َِِٕ/ ْ) األندلسي حياف ألبي العرا لساف مف الضرا ينظر: ارتشاؼ(ْ) 
   .(ْٔ  ص) العربية ينظر: أسرار(ٓ) 
  ص) مالػؾ ابػف ألفيػة إلى المسالؾ ، أكضح(ٕٔ/ ُ) التسييؿ كتاا شرح في كالتكميؿ ينظر: التذييؿ(ٔ) 

 فيصػمح شػائعا يكػكف أنػه أكجػه، هػي: األكؿ: خمسة مف كاالسـ الفعؿ هذا بيف المشابية ، ككجه(ِٓ
 شػائعا يكػكف االسػـ أف كمػا سػكؼ، أك السػيف عميه أدخمت باالستقباؿ إذا فيتخصص كاالستقباؿ لمحاؿ

  بعينػػه، برجػػؿ اخػػتص كالػػالـ األلػػؼ عميػػه أدخمػػت فػػإذا الرجػػاؿ لجميػػع فيصػػمح رجػػؿ تقػػكؿفيتخصػػص، 
 لممشػػابية كذلػػؾ االسػػـ عمػػى تػػدخؿ كهػػي تػػدخؿ عميػػه كمػػا باألسػػماء تخػػتص االبتػػداء الـ أف كالثػػاني:

 الػالـ هػذ  تػدخؿ لػـ االسػـ شػبه عػف بعػدا لمػا الماضػي كالفعػؿ األمػر فعػؿ أف ذلػؾ عمػى بينيما، كيدؿ
 يطمػؽ كػالعيف المشػتركة األسػماء فأشػبه كاالسػتقباؿ الحػاؿ فيػه يشترؾ الفعؿ هذا أف كالثالث: عمييما،

 مػررت تقػكؿ: كػذلؾ، االسػـ يكػكف كمػا صػفة يكػكف أنػه كالرابع: الماء، عيف كعمى الباصرة العيف عمى
 في الفاعؿ اسـ عمى يجرم المضارع الفعؿ أف كالخامس: ضارا، برجؿ مررت تقكؿ: كما يضرا، برجؿ

 .(ْٔ  ص) العربية ينظر: أسرار الفعؿ. عمؿ الفاعؿ اسـ عمؿ كليذا كسككنه حركاته
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رف  ابف الحاجب بأن   "ما  ،ب  االسـ بأحد حركؼ )نأيت( لكقكع  كع
 .(ُ) م،تركا، كتخصيص  بالٌسيف ك )سكؼ("

لحاؿ كاالستقباؿ، كذكر هنا كج ك ،ب  بين  كبيف االسـ، هما  اال،تراؾ بيف ا
سماب، كالتخصيص بػ )السيف( ك)سكؼ( بعد ال،يكع، كالنكرة فك كالم،ترؾ مف األ
 عمي ا ) ؿ( تخصصت بعد ،يكع ا.  األسماب نذا دخمت

 كالعبلقة بيف المعن  الداللك كاالصطبلحك ظاهرة كقكية. 
رىل مىجرل   كهذا المصطم  قديـ استعمم  سيبكي ، فقاؿ  ") بابه مف المصادر جى

ٍربو زيدا، فمعناد   ىٌن   الدعؿ  المواًرع فك عمم  كمعناد( كذلؾ قكلؾ  عىًجبتي ًمف وى
 .(ِ)يىورب زيدا"

 (ٕ)كالزمخ،رم (ٔ)كالجرجانك (ٓ)كالدارسك (ْ)كابف السراج (ّ)ا استعمم  المبردكم
 .(ٖ)كابف األنير

 مػػا الدػػراب فمػػـ يسػػتعمؿ هػػذا المصػػطم ، فقػػد عبػػر عنػػ  بالصػػيغة فػػك مكاوػػط 
ِّإِن ِِّّحمس  (َُ)"كقكلػػ  ،(ٗ)عػػدة، مػػف ذلػػؾ قكلػػ   " ٌكد عمػػ  فٌعػػؿ، يقػػكؿ فػػك يدعػػؿ  يتػػأٌكد"

                                         

    (.ْٔكينظر: )ص  (ْْص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
   .(ُٖٗ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ِ) 
   .(ُ/ ِ) ينظر: المقتضا(ّ) 
  .(ُٕٓ، ُْٔ/ ِ) النحك في ينظر: األصكؿ(ْ) 
  .(َّٕص) العضدم ينظر: اإليضاح(ٓ) 
 . (ُُٕ/ ُ) اإلعجاز ينظر: دالئؿ(ٔ) 
 . (ّّّص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ٕ) 
 (ِّ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٖ) 
    .(ٔٔ، ٓٔ، ّ/ ُ)، كينظر:  (ِْ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ٗ) 

 . (ِٓ)مف اآلية  الحج:(َُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّْٗ 

وَنِّوََِِّّؽَفُرواِِّّْٱز ِذيَيِِّّ َِِِّّشبِيِلَِِّّعيَِِّّيُصدُّ كعبر عن   حيانا  (ُ)رٌد يدعمكف عم  فعمكا" ىجسٱّلل 
لؾ؟ كمػا  بالحركؼ التك يبتد  ب ا الموارع، فقاؿ  " ف ذا كج  الكبلـ فك قكلؾ   ما

بالؾ؟ كما ،أنؾ؟  ف تنصػب فعم ػا نذا كػاف اسػما، كترفعػ  نذا كػاف فعػبل  ٌكلػ  اليػاب 
 .(ِ)" ك التاب  ك النكف  ك األلؼ

مصطم  )المستقبؿ( لمداللة عمػ  مد ػكـ )الدعػؿ  - حيانا -كاستعمؿ النحكيكف
 .(ْ) ك حيانا لمداللة عم  )الزمف المستقبؿ( (ّ) الموارع(

كمف داللت  عم  الدعؿ الموارع قػكؿ المبػرد  " فأمػا بنػات النبلنػة فػإف ال مػزة 
المسػتقبؿ نحػك يخػرج  تمحق ا  كال فيككف الدعؿ عمػ   فعػؿ نحػك  خػرج ك كػـر كيكػكف 

كيكـر ككاف األصؿ  ف يككف كزن  )يلفعؿ( فحذفت ال مزة ....... فمما كانػت زا ػدة، 
 .(ٓ)الموارع ال مزة" ككانت تمـز ما ال يقط فك الكبلـ منم  حذفت ك تبعت حركؼ 

كجؿ  نير  " ك ٌما فعؿ كفعؿ فنبت فالهما فك المستقبؿ، نحك  كقكؿ ابف األ 
 . (ٔ)يكجؿ، ككول يكول" 

كمػف داللتػػ  عمػػ  الػزمف قػػكؿ  بػػك البركػات األنبػػارم  "بػػاب الحػركؼ التػػك تنصػػب 
ممػت عمي ػاا ألن ػا  الدعؿ  نمػا حي ذف، ككػك" عمػ  " ف"، كا  ًممىت "لػف، كا  المستقبؿ ..... كحي

الموػػػارع لبلسػػػتقباؿ،  ت،ػػب  ا، ككجػػػ  ال،ػػب  بين مػػػا  ف " ٍف" الخديدػػة تخمػػػص الدعػػؿ 

                                         

 .(ُِٓ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
    .(ُّٔ/ ُ) لمفراء رآفالق معاني(ِ) 
 كالمصػػادر كاألفعػػاؿ األسػػماء ، أبنيػة(ُٖٓ/ ُ) الفصػػيح إسػػفار ،(ِٖٓ/ ّ) األصػػكؿ ينظػر:(ّ) 
 .(ُُٓص) الفكر نتائج ،(ِٕٕ،ِّٕص) العربية أسرار ،(َْٔص) ، المفصؿ(ّّّص)
 .(ُٗٔ ،ِّ/ ُ) البديع ،(ِّْص) العربية ، أسرار(ُِٓ/ ُ) األصكؿ ينظر:(ْ) 
   .(ِٕ/ ُ) المقتضا(ٓ) 
   .(ْٕٓ/ ِ) العربية عمـ في البديع(ٔ) 
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ممػت الم كهذد الحركؼ تخمص الدعؿ  وارع لبلستقباؿ، فممػا ا،ػتركا فػك هػذا المعنػ ، حي
 .(ُ)عمي ا"

 مػا ابػػف الحاجػب فاسػػتعمؿ مصػطم  )المسػػتقبؿ( لمداللػة عمػػ  زمػف الدعػػؿ، فقػػاؿ  
 .(ِ)"ك)نذف( نذا لـ يعتمد ما بعدها عم  ما قبم ا، ككاف الدعؿ مستقببل "

ؿ عمػػػ  كا،ػػػتي ر فػػػك االسػػػتعماؿ مصػػػطم  )الموػػػارع( الختصػػػاردا نذ ننػػػ  ي،ػػػتم
 .  -كاهلل  عمـ -الزمانيف الحاؿ كالمستقبؿ

 األيز  انيؼم 
فعؿ األمر  حد  نكاع الدعؿ النبلنة عند البصرييف، كعند الكػكفييف هػك تػابط لمدعػؿ 

 الموارع، فاألفعاؿ عندهـ نكعاف  ماض، كموارع.
كاألمػػر عنػػد ابػػف الحاجػػب، هػػك " صػػيغة يطمػػب ب ػػا الدعػػؿ مػػف الداعػػؿ المخاطػػب 

"بحذؼ حرؼ ا  .(ّ)لموارعة، كحكـ آخرد حكـ المجزـك
كابػػػف  (ْ)كالمصػػػطم  مسػػػتعمؿ قبػػػؿ ابػػػف الحاجػػػب فاسػػػتعمم  سػػػيبكي ، كالمبػػػرد 

ك بػػػػك  (ٗ)كالجرجػػػػانك، كالزمخ،ػػػرم (ٖ)كال ػػػركم  (ٕ)كالدارسػػػػك (ٔ)كالزجػػػاجك (ٓ)السػػػراج
 .(ُِ)كابف األنير (ُُ)كالس يمك (َُ)البركات األنبارم

                                         
    . (ِّّص) العربية أسرار(ُ) 
    ( .ٔٓ، ْٖ، كينظر: )ص/ (ْٓص/ ) الكافية في عمـ النحك(ِ) 
    .(ْٔ  ص) النحك عمـ في الكافية(ّ) 
   .(ِّْ، ّٖ/ ُ) ينظر: المقتضا(ْ) 
  .(َْٔ/ ّ) ،(ُّٖ ،َُٕ/ ِ)، (ََْ، ُٓ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ٓ) 
 .(ٕٔ، ِٓص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ٔ) 
  .(ِٓ، ُٓص) العضدم اإليضاح ينظر:(ٕ) 
  (َُْ، ّّٕ/ ُ) الفصيح إسفار ينظر:(ٖ) 
  .(ّّّ، ُٕٗص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٗ) 

  .(ِْص) العربية أسرار ينظر:(َُ) 
  .(ٓٓص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ُُ) 
  .(ُٔ، ُِ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ُِ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٓ 

األمر، كلـ يحر ككها ألن ا ال يكصػؼ  فك  يقكؿ سيبكي   "كالكقؼ قكل ـ  اورب
ب ا كال تقط مكقط الموارعة، فبعدت مػف الموػارعة بيٍعػد )كػـ( ك)نذ( مػف المتمكنػة، 

 .  (ُ)ككذلؾ كؿ بناب مف الدعؿ كاف معناد اٍفعىٍؿ"
كقاؿ الجرجانك  "كاألمػري  مػا دؿَّ عمػ  الزمػاف اآلنػك، كػػ )اٍفعىػٍؿ( ك)ليىٍدعىػٍؿ( كهػك 

، كمػػأخكذ مػػف الموػػارع، كطريػػؽ  خػػذد  ٍف تبتػػدئ مبنػػك عمػػ  السػػك كف بغيػػر الػػبلَّـً
 .   (ِ)بالنانك متحٌركان فييستغنى  عف ال مزة ك خكات ا، كػ )دىٍحًرج( فك )ييدىٍحًرجي("

نلػ  القػكؿ بػػأف األفعػاؿ نكعػاف، مػاض، كموػارع، بإسػػقاط  (ّ)كذهػب الككفيػكف
ليػ  ذهػب األخدػشلذا قػالكا بإعرا (ْ))فعؿ األمر( عم   ف  صم  موارع  نذ  (ٓ)بػ ، كا 

عِِّّۡحمس  (ٔ)يقكؿ  "كقاؿ
َ
ِِِّّّنَهُِّأ ن 

َ
ِِّّأ َ ِِّّٱّلل  ِِّّعَلَىَٰ نىػ  ندسػ ، كقػاؿ بعوػ ـ   ىجسكَِدير ِِِّّّء َِّشيُِِّّۡشّلِ نذا عى

ـٍ  ىنَّ  قىٍد كاف كذا ككػذا" كأنػ  يقػكؿ ذاؾ  { جـز عم  األمر، كما يقكؿ  "اٍعمى ـٍ }قاؿ اٍعمى
المعنػػ ، نال  نػ   قػػؿ فػػك القػػرابة، كالرفػػط  لغيػرد كانمػػا ينبػػ  ندسػػ ، كالجػـز  جػػكد فػػك

 . (ٕ)قرابة العامة كب  نقر "
                                         

 .(ُْْ/ ْ)، (َِّ/ ِ) ،(ِٖٓ/ ُ) ، كينظر:(ُٕ/ ُ) لسيبكيه الكتاا(ُ) 
    .(ْٓ  ص) الصرؼ في المفتاح(ِ) 
كنيسبه الشيخ البقاعي لألخفش، كلـ أقػؼ عمػى غيػر  نسػبه لألخفػش، كذكػر مرجعػه فػي ذلػؾ (ّ) 

ي كف (ُٓ  ص ٔحاشية المحقؽ رقـ ) مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ )التصريح( ينظر: أكضح
لكػكفييف فػي القػكؿ بػإعراا فعػؿ األمػر يقػكؿ الشػيخ خالػػد: االتصػريح نيًسػا لألخفػش مكافقتػه 

نيػا األمػر،  بالـ مجزـك معرا األمر  أف إلى كالككفيكف األخفش  "كذها  مسػتمرا حػذفا حػذفت كا 
 المضػارعة" حػرؼ كتبعيػا لمتخفيػؼ  الػالـ فحػذفت كًلتىٍقعػد، ًلػتىقيـ  كاألصػؿ كاقعػد، قػـ  نحك في

  .(ُُٓ/ ُ) له القرآف كهذا ثابت عف األخفش في معانى (ُٓ/ ُ) التصريح شرح
 بشرح القكاعد ، تمييد(ٕٔ/ ُ) كالتكميؿ ، التذييؿ(َِِٕ/ ْ) الضرا ينظر: ارتشاؼ(ْ) 

   .(ِْٓ/ ِ) الخالؼ مسائؿ في ، اإلنصاؼ(ُُٕ/ ُ) الفكائد تسييؿ
  .(ُٓ/ ُ) التصريح ينظر: شرح(ٓ) 
    .[ِٗٓ] مف اآلية  البقرة(ٔ) 
    .(ُُٓ/ ُ) لألخفش القرآف معانى(ٕ) 
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)األمػر( عروػا فػك مقابمػة الن ػك، حيػث قػاؿ  "قىػاليكا   الفػراء مصػطمح كقد ذكػر
 .(ُ)كؿ، كخذ، فمـ ي مزكا فك األمر، كهمزكد ًفك الن   كما سكاد"

  فاػهّ فؼم 
ّ
 يا مل يظى

فينػكب عػف  فاعمػ  فتغيػرت صػكرت  لػذلؾ،ما لـ يسَـّ فاعم   الدعؿ الػذم حػًذؼ 
فاعم  كاحد مف  ربعة  ،ياب  المدعكؿ ب ، كالمجركر، كالمصدر المختص، كالظػرؼ 

كينػكب عنػ  فػك رفعػ ، كعمديتػ ، ككجػكب التػأخير عػف فعمػ ،  المتصرؼ المخػتص،
 . (ِ) ككجكب االتصاؿ ب ، كتأنيث الدعؿ لتأنين 

ـٌ فاعمػػ   كػػٌؿ اسػػتعمؿ ابػػف الحاجػػب هػػذا المصػػطم ، فقػػاؿ  " مدعػػكؿ مػػا لػػـ يسػػ
مدعكؿ حذؼ فاعم  ك قيـ هػك مقامػ ، ك،ػرط   ف تغٌيػر صػيغة الدعػؿ نلػ  )فعػؿ(  ك 

ـٌ فاعمػ   هػك مػا حػذؼ فاعمػ ،  (ّ))يدعؿ( " كقاؿ فػك مكوػط آخػر  " فعػؿ مػا لػـ يسػ
ـٌ النٌالػػث مػػط همػػزة الكصػػؿ،  ـٌ  ٌكلػػ  ككسػػر مػػا قبػػؿ آخػػرد، كيوػػ فػػإف كػػاف ماوػػيا وػػ

 . (ْ)اب خكؼ الٌمبس"كالنانك مط التٌ 
ف كػاف  كيالحظ مراعاة ابف الحاجػا لممكضػع الػذم يسػتخدـ المصػطمح فيػه، فيػك كا 
المفيػػـك متحػػد إال أنػػه يسػػتخدـ الكممػػات التػػي تػػؤدم مفيكمػػات مناسػػبة لممكضػػع، كذلػػؾ 
يتمثػػؿ فػػي اسػػتعماله لمصػػطمح )مػػا لػػـ يسػػٌمـ فاعمػػه( فعنػػدما تحػػدث عػػف نيابػػة المفعػػكؿ 

ـٌ فاعمػه(، كعنػدما تحػدث  مقاـ الفاعؿ، استعمؿ مصطمح )المفعكؿ( مع جممة )ما لػـ يسػ
 .ستعمؿ مصطمح الػ )فعؿ( معيا اعف التغييرات التي تمحؽ الفعؿ عند حذؼ فاعميا 

                                         

   .(ُٕٓ ،ُٔٔ، ُٕٓ/ ُ)، كينظر: (ُِٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ُ) 
 .(ُِٕ: َُِ/ ِ) مالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ ينظر: أكضح(ِ) 
 (. ُٓالكافية في عمـ النحك )ص: (ّ) 
 (. ْٔلكافية في عمـ النحك )ص: ا(ْ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٓ 

كىػػافى بعوػػ ـ  كهػػذا المصػػطم  مسػػتعمؿ قبػػؿ ابػػف الحاجػػب، فاسػػتعمم  الدػػراب، فقػػاؿ " كى
َيَِِِّّّوَكَذَٰلَِمِِّّحمس  (ُ)يقػر  َيِِِّّّمَِكدِير َِِّّزي  ِِّّّۡوِ وَِِِّّّۡلَِّؼۡجرِِِّّطكِينَُِّىشِّۡٱل

َ
ـٍ  (ِ)ىجسَلَٰرِدَِهِّۡأ ـٌ  فيرفػط القتػؿ ًنذىا لىػ يسػ

ػك( بنػكف كاحػدة  -فيما  عمـ -(ْ)كقصد ب  الدعؿ، حينما قاؿ  " كقد قر  عىاًصـ (ّ)فاعم "  )نيج 
ـٍ  (ٓ) كنصب )الملمنيف( ا ألف مػا لىػ فاعمػ   يسػـ  كأن  احتمؿ المحف، كال نعمـ لى ىا ج ة نال ًتٍمؾى

 .  (ٔ)خبل باسـ رفع " نذا
( ُُ)كابػف جنػك( َُ)كالدارسك  (ٗ)كالزجاجك ( ٖ)كابف السراج ( ٕ)ككرد فك استعماؿ المبرد

 .(ُْ)كابف األنير (ُّ)كالزمخ،رم ( ُِ)كال ركم 
 مػا سػػيبكي  فسػماد "المدعػػكؿ الػذم لػػـ يتعػػد نليػ  فعػػؿ فاعػؿ" فقػػاؿ  "كاعمػػـ  ف 

دم كاالقتصار بمنزلت  نذا تعػدل نليػ  المدعكؿ الذم لـ يتعد نلي  فعؿ فاعؿ، فك التع
فعػؿ الداعػؿا ألف معنػاد متعػديا نليػ  فعػؿ الداعػؿ، كميػر متعػد نليػ  فعمػ  سػكاب،  ال 

                                         

 (. ُّٕ) مف اآلية  األنعاـ(ُ) 
ـٍ } الػػالـ برفػػع{ قىٍتػػؿى } اليػػاء ككسػػر الػػزام بضػػـ{ زيػػف} كحػػد  عػػامر ابػػف قػػراءة(ِ)  ًدًهػػ  الػػداؿ بنصػػا{ أىٍكالى
ـٍ } كىاؤيهي  .(َِّص) المبسكط (َِٕص) ينظر: السبعة. بياء خفضا{ شيرى
 (.َِٓ/ ُينظر: )، ك (ّٕٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ّ) 
 فاعمه يسـ لـ ما عمى الجيـ مشددة كاحدة، بنكف المؤمنيف( نجى ) كحد  بكر أبى ركاية في عاصـ "قرأ(ْ) 

 (ِٗٓ/ ٓ) السبعة لمقراء الحجة ،(َّْص) القراءات في السبعة. ساكنة" كالياء
ٍَُِّوَنج يِِّّۡۥزَرٌَُِِّّاجََزبِّۡفَٱشِّۡفي قكله تعالى: }(ٓ)  َٰلَِمِّوََِِّّغّهِ ِّٱمِِّّۡوِيََِِّّنَٰ ِِِّّۡجيًُر َِِِّّّكَذ     [.ٖٖ: األنبياء] {وٌِِينُىؤِّۡٱل
 . (ّٔ، ّٓ ،َّ/ ّ)(، ُْٔ/ ُ، كينظر: )(َُِ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 
 . (ِّّ ،َُِ/ ْ)، (َِّ، ِ/ ِ) ، كينظر:(ُّٕ، ّٗ/ ُ) المقتضا(ٕ) 
 .(ُّّ/ ّ)، (ّْٗ ،ِِٖ/ ِ) ،(ِٖٓ، َِِ،ُْٗ ،ُٖٓ، َُْ، ٕٕ/ ُ) ينظر: األصكؿ(ٖ) 
 .(ٗٔص) النحك عمؿ في اإليضاح (ٗ) 

 (.ُِٔ/ ْ) (َُٓ، ُُٕ/ ُ) سيبكيه كتاا عمى التعميقة(َُ) 
 .(ِْص) ، الممع(ٓٗص) التصريؼ كتاا شرح ، المنصؼ(ُِِ/ ِ) الخصائص (ُُ) 
 (.ٖٓٔ ،ٕٕٗ ،َٖٔ/ ِ) (َْٗ ،ُِٗ/ُ) الفصيح إسفار(ُِ) 
 (ِٔٓ، ّّْص) اإلعراا صنعة في المفصؿ(ُّ) 
 . (ُّٖ، ُُْ، ٔٗ، ْٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ُْ) 
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ػػًرب زيػػده، فػػبل  تػػرل  نػػؾ تقػػكؿ  وػػربت زيػػدا، فػػبل تجػػاكز هػػذا المدعػػكؿ، كتقػػكؿ  وي
 .(ُ)يتعداد فعم ا ألف المعن  كاحد"

َـّ فاع  م (مصطمحات  خرل دالة عم  )ما لـ يىسي
 .(ْ)كروك الديف (ّ)ك بك البركات األنبارم (ِ)كاستعمم  ابف جنك نا ب الداعؿ 

َـّ فاعمػ  عنػد  المبنك لممج كؿ  كاستيعًمؿ لمداللة عم  الدعؿ المبنػك لمػا لػـ يىسيػ
ُلِّيَصَِِِّّّۡولَاِّحمس  (ٓ)الدرابا نذ يقكؿ  "كقكل  ال يىٍسأىؿ ذك قرابة عٍف قرابتػ ،  ىجساَحمِيىاَِِّّحمِيٌهِِِّّّرَٔ

 .  (ٔ)لممج كؿ"  ـ ييعىرَّفيكن ـ بالبناب كلكن
 .(َُ)ك بك البركات األنبارم (ٗ)كال ركم( ٖ)كابف جنك (ٕ)نـ استعمم  الدارسك

كيبػػدك  ف اسػػتمرار نطػػبلؽ مصػػطم  )المبنػػك لممج ػػكؿ( ك)نا ػػب الداعػػؿ( كػػاف 
متػػأخرا كتدسػػير ذلػػؾ  نػػ  "لمػػا  خػػذت المصػػطمحات النحكيػػة ،ػػكم ا المسػػتقر نظػػر 

قساـ الدعؿ، فإذا في ا المعمكـ المعركؼ، كهك ما ذكػر فاعمػ  كبنػك لػ ، النحاة نل   
فسػػمكد )مسػػم  فاعمػػ ( كفي ػػا مػػا لػػـ يػػذكر فاعمػػ ، فبنػػك لممدعػػكؿ فسػػمكد )ميػػر 

                                         

  .(ِْ/ ُ) سيبكيه كتاا(ُ) 
 .(ّّص/ ) جني البف العربية في الممع(ِ) 
 . (ٖٓص) العربية أسرار (ّ) 
 (ُٕ/ ْ) األستراباذم الرضي - الحاجا ابف شافية شرح (ْ) 
  (.َُ) مف اآلية  المعارج(ٓ) 
 .(ُْٖ/ ّ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 
 . (ْٕص) الحمبيات ائؿالمس(ٕ) 
 .(ّٗص) المازني عثماف ألبي التصريؼ كتاا شرح جني، البف المنصؼ(ٖ) 
 (ُِٗ/ ُ) الفصيح إسفار (ٗ) 

 .(ٖٔص/ ) العربية أسرار (َُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٓٓ 

)المبنػػك  (ُ)مسػػم  فاعمػػ ( كهيػػديكا بعػػد ذلػػؾ نلػػ  االختصػػار كالنبػػات عمػػ  اصػػطبلح"
 لممج كؿ( لمدعؿ ك)نا ب الداعؿ( لبلسـ المرفكع ب  .

  ي ـرؼادل
ّ
 ذيـري ادلرؼـ، ٔغذ

كعدا األمر، كعدا عنػ   جػاكزد كتركػ ، كعػداد األمػر  (ِ)عداد يعدكد،  م جاكزد 
 .  (ْ)كالمتعدم مف األفعاؿ ما يجاكز صاحب  نل  ميرد (ّ)كػ )تعداد(  تجاكزد 

اسػػػػتعمؿ ابػػػػف الحاجػػػػب مصػػػػطم  )المتعػػػػدم، كميػػػػر المتعػػػػدم( بمد كم مػػػػا، 
)وػػػرب( كميػػػر   يتكٌقػػػؼ ف مػػػ  عمػػػ  متعٌمػػػؽ، ك كاصػػػطبلحا عنػػػدد  " المتعػػػدم  مػػػا

 .(ٓ) )قعد("  المتعٌدم  بخبلف ، ك
كالعبلقة بيف المعن  الػداللك كاالصػطبلحك، هػك   ف المتعػدم هػك الػذم جػاكز 
فػػك عممػػ  مػػا بعػػدد نلػػ  مػػا يميػػ ، فالدعػػؿ يجػػاكز فػػك عممػػ  الداعػػؿ فيتعػػدل نلػػ  

 المدعكؿ.
بمد كم  قػديـ ف ػك مسػتعمؿ عنػد  كمصطم  )المتعدم( كندي  بػ )مير(  ك )ال(

  (َُ)كالجرجػػػػانك (ٗ)كالدارسػػػػك ( ٖ) كالزجػػػػاجك( ٕ)كابػػػػف السػػػػراج ( ٔ)سػػػػيبكي  كالمبػػػػرد 
 

                                         

 (.ُْْ/ ص)المصطمح النحكم نشأته كتطكر  حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم (ُ) 
   )عدا(. (ُِِْ /ٔ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ِ) 
   )عدك(. (ٕ/ ّٗ) القامكس جكاهر مف العركس ينظر: تاج(ّ) 
   )عدا(. (ُّ/ ُٓ) العرا ينظر: لساف(ْ) 
    .(ْٕص) النحك عمـ في الكافية(ٓ) 
   .(َُُ/ ِ)، (ُٕ/ ُ) ينظر: المقتضا(ٔ) 
   .(َُٕ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٕ) 
 .(َُٗ  ص) ،(ْٔص) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ٖ) 
   .(ُٕٔص) العضدم ينظر: اإليضاح(ٗ) 

  .(ُْٗ، ُْٓ/ ُ) اإلعجاز ينظر: دالئؿ(َُ) 
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 كابف األنير. (ِ)كالس يمك (ُ)كالزمخ،رم
يقكؿ سيبكي   " كلػ )يدعؿ( نبلنة  بنية ي،ترؾ في ا ما يتعدل كماال يتعدل 

)فىًعؿ( ك)فىعيؿ( نحك  قتؿ كلـز كمكث، .... ك)فعؿ( عم  نبلنة  بنية، كذلؾ )فىعىؿ( ك
 .(ّ)المتعدم كميرد" فاألكالف م،ترؾه في ما 

كيقكؿ ابف األنير  "ال يخمك الدعؿ المبنٌ  لما لـ يسـٌ فاعم    ف يككف متعٌديا، 
 .(ْ) ك مير متعٌد .... األٌكؿ  مير المتعٌدل، نحك  قاـ كقعد"

 مصطمحات  خرل تدؿ عم  مد كـ المتعدم 
ؿ لمد كـ مصطم  )المتعدم( الكاقطا لكقكع  عم  المدعكؿ ب ، كلػ استعم

 )مير المتعدم( مير الكاقط كهك مف مصطمحات الككفييف، يقكؿ الدراب  
نما امتنعت  "كتقكؿ نذا كاف الدعؿ كاقعا عم  ) ٌم(  ما  درم  ىيَّ ـ وربت، كا 

نؾ تجد الدعؿ مير مف  ف تكقط عم  ) ٌم( الدعؿ الًَّذم قبم ا مف العمـ ك ،باه  أل 
، كيقكؿ فك مكوط آخر  "كسمعت  نا )مكًوط( (ٓ)كاقط عم  ) ٌم( ًفك المعن "

مى  كج يف، فأما الًَّذم  ٌنما كسركا ما  ٌكل  الكاك، ألف الدعؿ ًفيً  نذا فت  يككف عى كا 
، كالذم ال يقط تنبت كاكد ًفك يدعؿ" ف يىًزفي زى  . (ٔ)يقط، فالكاك من  ساقطة، منؿ  كى

 كابف السراج، ك بك بكر محمد بف القاسـ األنبارم، (ٕ)ستعمم  الجرجانك كما ا
 

                                         

 .(ٖٓص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ُ) 
    .(ِْٗص)، كغير المتعدم في (ِّٓص) النحك في الفكر نتائج(ِ) 
    .(ّّ/ ُ): ، كينظر(ّٖ/ ْ) لسيبكيه الكتاا(ّ) 
  .(ُُٔ/ ُ) العربية عمـ يف البديع  ينظر:(ْ) 
    .(ْٕ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ٓ) 
  .(ُُٕ، ُِْ/ ّ( )ُْٓ/ ِ)، كينظر: (َُٓ/ ِ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 
   .(ِّٔ  ص) البالغة ينظر: أسرار(ٕ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٕٓ 

 (ِ)كالس يمك (ُ)كالزجاجك 
قاؿ ابف السراج  "كاختمدكا فك قكل ـ  لبستي ًمفى النياب  ىلينى ا، فمن ـ مف 
( دكف  يجيزها كما يجيز  درهىم ي  ىعطيتي زيدنا، كمف  ىبادي قاؿ  الدعؿي كاقطه عم  ) ىليفى

 .(ّ) ياًب(")الن
ٍؿ  قاؿ  بك بكر األنبارم  "كقاؿ بعض المدسريف  معن  قكل  )سمسبيبل(  سى

، كهذا عندنا خطأا ألن  لك كاف كذلؾ، لقطعت البلـ (ْ)ربَّؾى سبيبلن نل  هذد العيف
 . (ٓ)مف السيف، كلـ تكصؿ ب ا، كلبقك )تيسم ( مير كاقط عم  منصكب"

كالم، كر تسميت   (ٕ)نل  المدعكؿ ب  ، لمجاكزت  الداعؿ  (ٔ)كيسم  المجاكز
 يقكؿ الجرجانك  (ٖ)متعديان 

يسىمى  كاقعان كمجاكزان" ٍبت ي ، كي رى ٍرتن ي ، كوى  .(ٗ)"كالمتعد م  ما جاكز الداعؿ ، كنىصى
كلـ يستعمؿ ابف الحاجب مير مصطم  )المتعدم( كندي  كسيبكي ، كهك 

   عم  ما اصطم  عمي .المصطم  الم، كر عم  مد كم ا لكوكح  كظ كر داللت
 
 

                                         

  .(ٗٔص) النحك عمؿ في ينظر: اإليضاح(ُ) 
  .(ِْٓص) النحك في الفكر ينظر: نتائج(ِ) 
   ( .َِْ، ِّٗ/ ِالنحك )األصكؿ في (ّ) 
 القرآف إعراا في الفريد الكتاا ،(ُِْ/ ّ) العربية المغة في حكا  عف بعضيـ في: اإلبانة(ْ) 

 )سمسؿ(. (ّّْ/ ُُ) العرا ، لساف(ِٖٗ/ ٔ) المجيد
    .(ُٕٗ، ُٔٗ/ ِ) الناس كممات معاني في الزاهر(ٓ) 
 .(ِْٕ/ ُ) الفكائد تسييؿ عمى لمساعد، ا(ّٖ  ص) المقاصد كتكميؿ الفكائد ينظر: تسييؿ(ٔ) 
 .(ُِِ/ ُ) لفيةاأل  عمى األشمكني شرح عمى الصباف ينظر: حاشية(ٕ) 
  .(ٕ، ٓ/ ٕ) التسييؿ كتاا شرح في كالتكميؿ ينظر: التذييؿ(ٖ) 
    .(ٔٓ  ص) الصرؼ في المفتاح(ٗ) 
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 أفؼال انقهٕب 
ما لمعمـ،   سميت ) فعاؿ القمكب( بذلؾ "الختصاص ا بالقمكب ألن ا نما لمظف كا 

كقيؿ  نف "المدعكؿ النانك في ا  (ِ)ف ك "  فعاؿ معنكية" (ُ)ككبلهما مختٌص بالقمب"
 .(ّ)محككـ ب  عم  األٌكؿ كالحكـ عم  ال،كب  مر عقمك فعٌبركا عف ذلؾ بالقمب"

 كاألفعاؿ القمبية عند ابف الحاجب سبعة، هك  )ظننت(، ك)حسبت(، ك)خمت(،
 .(ْ) ك)زعمت(، ك)عممت(، ك)ر يت(، ك)كجدت(

ك بػك  (ٕ)كالزمخ،ػرم (ٔ)كابػف الػكراؽ (ٓ)كهذا المصػطم  مسػتعمؿ عنػد السػيرافك
 (ٖ)البركات األنبارم

كابػػػف  (َُ)راجكالدػػػراب كابػػػف السػػػ (ٗ)كلػػػـ ييسػػػتىعمؿ عنػػػد سػػػيبكي ، كمنمػػػ  المبػػػرد
ف كانكا قد تحدنكا عف هذد األفعاؿ.  (ُُ)األنير  كا 

قاؿ سيبكي   ")هذا باب الداعؿ الذم يتعداد فعمػ  نلػ  مدعػكليف( كلػيس لػؾ  ف 
تقتصػػر عمػػ   حػػد المدعػػكليف دكف اآلخػػر، كذلػػؾ قكلػػؾ  حسػػب عبػػد اهلل زيػػدا بكػػرا، 

                                         

 ، التذييؿ(ّّٖ /ُ) الممحة شرح في ، كينظر: الممحة(ِْٓ/ ِ)لمشاطبي  الشافية المقاصد(ُ) 
 .(َْٔ/ ِ)لمجكجرم  الذها شذكر ، شرح(ٔٓ/ ٔ) التسييؿ كتاا شرح في كالتكميؿ

   .(ُٓ  ص) هشاـ البف( الصدل كبؿ الندل قطر) شرح(ِ) 
   .(ّْ/ ِ) كالصرؼ النحك فني في ذكر  أبك الفداء، في: الكناش(ّ) 
   .(ْٕ  ص) النحك عمـ في الكافية(ْ) 
   (.ُٔٔ، ُٓٔ/ ّ(، )ُّٓ/ ِ، )(ُْْ/ ُ) سيبكيه كتاا ينظر: شرح(ٓ) 
   .(ْْٖ، ِْْ، ِّْ، ّّٓص) النحك ينظر: عمؿ(ٔ) 
   .(ّْٓص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ٕ) 
   .(ِٓٔص) العربية ينظر: أسرار(ٖ) 
   .(ٖٔ/ ْ) المقتضا ينظر:(ٗ) 

   .(َُٖ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(َُ) 
  .(ُُٕ/ ُ) العربية ـعم في ينظر: البديع(ُُ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٓٗ 

عبػد اهلل زيػػدا  ل بػد اهلل زيػدا  خػػاؾ، كمنػؿ ذلػؾ  ر كظػف عمػرك خالػدا  بػػاؾ، كخػاؿ ع
نمػػػػا منعػػػػؾ  ف تقتصػػػػر عمػػػػ   حػػػػد  صػػػػاحبنا، ككجػػػػد عبػػػػد اهلل زيػػػػدا ذا الحدػػػػاظ، كا 
المدعػكليف ه نػا  نػػؾ ننمػا  ردت  ف تبػػيف مػا اسػػتقر عنػدؾ مػػف حػاؿ المدعػػكؿ األكؿ 

 .(ُ)يقينا كاف  ك ،كا"
كيقكؿ الدراب  "كالعرب نذا  كقعت فعؿ ،كب عم  ندس  قد كن  في  عف االسػـ 

منػؿ   -ألفعاؿ التاٌمة مير ما يقكلكف فك الناقصة، فإذا كاف الدعػؿ ناقصػاقالكا فك ا
قػػالكا   ىظين نػػك خارجػػا، ك ىحًسػػبنك خارجػػا، كمتػػ  تػػراؾ خارجػػا، كلػػـ  -حسػػبت كظننػػت

يقكلكا  مت  ترل ندسؾ، كال مت  تظٌف ندسؾا كذلؾ  ن ـ  رادكا  ف يدريقكا بػيف الدعػؿ 
 .(ِ)يجكز نلغالد"الذل قد ييٍمغ ، كبيف الدعؿ الذل ال 

ال فػبل ،ػكب  كتسم   فعاؿ ال،ؾ كاليقػيف  يوػان، ككػأن ـ  رادكا بال،ػؾ الظػف، كا 
كاستعمؿ الدارسػك لمداللػة (ّ)مف هذد األفعاؿ بمعن  ال،ؾ المقتوك تساكم الطرفيف

كهك المصطم  المسػتعمؿ اآلف  سػكة بػػ  (ْ)عم  مد كم ا مصطم  )ظننت ك خكات ا(
 كات ا(.)كاف ك خكات ا( ك)نف ك خ

  اقصح
ّ
 األفؼال انُ

كال تتصػػػرؼ فػػػك األزمنػػػة  (ٓ)مػػػف نكاسػػػا االبتػػػداب، ال تكصػػػؼ بتعػػػد كال لػػػزكـ
كتسػػٌم   (ٔ)النبلنػػة  الماوػػك كالحاوػػر كالمسػػتقبؿ، كيقتصػػر بػػ  عمػػ  زمػػاف كاحػػد

 .  (ٕ)األفعاؿ الٌناقصةا لحاجت ا نل  الخبر
                                         

    .(َْ، ّٗ/ ُ) سيبكيه كتاا(ُ) 
    .(ّّّ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ِ) 
   .(ُُْ  ص) الحاجا ابف كافية شرح الضيائية الفكائد(ّ) 
    .(ُّّ  ص) العضدم اإليضاح(ْ) 
    .(ّّٖ/ ُ) مالؾ ابف ألفية حؿ إلى السالؾ إرشاد(ٓ) 
  .(ٕٓ/ ُ) النحك في األصكؿ(ٔ) 
 .(َْٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ٕ) 
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كهػػك   كاصػػطبلحا عنػػد ابػػف الحاجػػب  "مػػا كوػػط لتقريػػر الداعػػؿ عمػػ  صػػدة،
 مسػػػ (، ك ) وػػػح (، ك )ظػػػٌؿ(، ك )بػػػات(، ك   صػػػب (، ك ) )كػػػاف(، ك )صػػػار(، ك )

)آض(، ك )عػػػاد(، ك )مػػػدا(، ك )راح(، ك )مػػػا زاؿ(، ك )مػػػا بػػػرح(، ك )مػػػا فتػػػ (، ك 
 .(ُ))ما اندٌؾ(، ك )ما داـ(، ك )ليس("

 (3)وءبممو البركممء( (2)وهممذا المصممطلح اسممخعمله قبممل ابممن ال ء مم ح الزمدشممري
 .(5)والسدءوي (4)ٌروابن األث

كلػػػـ يسػػػػتعمم  سػػػػيبكي ، كالدػػػػراب، كالمبػػػػرد، كابػػػػف السػػػػراج، فاصػػػػطبلح  عنػػػػد 
سيبكي ، هك  )الدعؿ الذم يتعدل اسـ الداعؿ نلػ  المدعػكؿ كاسػـ الداعػؿ كالمدعػكؿ 

كعند المبرد هػك الدعػؿ )الػذم يتعػدل نلػ  مدعػكؿ كاسػـ الداعػؿ  (ٔ)في  ل،كب كاحد(
 .(ٕ) كالمدعكؿ في  ل،كب كاحد(

كاستعمؿ لمداللة عم  مد ػكـ هػذا المصػطم  قػكل ـ )كػاف ك خكات ػا( فاسػتعمم  
 (ُِ)كالرمػػػػانك (ُُ)كابػػػػف الػػػكراؽ (َُ)كالدارسػػػك (ٗ) كابػػػػف السػػػراج (ٖ)كالمبػػػرد الدػػػراب،

 

                                         

    .(ْٕص) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
   .(ّْٗص) اإلعراا صنعة في المفصؿ (ِ) 
   .(ُُٔص) العربية أسرار(ّ) 
  .(َْٔ/ ُ) العربية عمـ في البديع(ْ) 
  .(َٖٖ/ ِ) اإلفادة كسفير السعادة سفر(ٓ) 
    .(ْٓ/ ُ) سيبكيه كتاا(ٔ) 
   .(ٕٗ/ ّ) المقتضا(ٕ) 
 .(ِٖ/ ُ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٖ) 
 . (ُّٔ ،ُّٕ، ٖٗ/ ْ) ينظر: المقتضا(ٗ) 

 . (ُٕص) الحمبيات ، المسائؿ(ٓٗص) العضدم ينظر: اإليضاح(َُ) 
 . (ُُْص) النحك ينظر: عمؿ(ُُ) 
 . (َٖص) الحدكد ينظر: رسالة(ُِ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٔ 

 .(ٓ)كالس يمك (ْ)ك بك البركات (ّ)كالزمخ،رم (ِ)كالحريرم (ُ)كابف جنك 
دي أى   كيفيكنا )  (ٔ)يقكؿ الدراب  "قكل  عز كجؿ ذا كػاف فعػؿ النكػرة  (حى ينقؿ كيخدؼ، كا 

بعدها  تبع ا فك )كػاف ك خكات ػا( فتقػكؿ  لػـ يكػف لعبػد الٌمػ   حػد نظيػر، فػإذا قػدمت 
 .(ٕ) النظير نصبكد، كلـ يختمدكا في ، فقالكا  لـ يكف لعبد الٌم  نظيرا  حد"

كهػك  (ٖ)كاستعمؿ ابف الحاجب مصطم  )كاف ك خكات ا( حينما تحدث عف خبرها
مصػػطم  األكنػػر اسػػتعماال لمحدكديتػػ  كدقتػػ ، ككجػػكد  ـ البػػاب فيػػ ،  مػػا مصػػطم  ال

)األفعػػاؿ الناقصػػة( فيصػػدؽ عمػػ  كػػؿ األفعػػاؿ الناقصػػة، )كػػاف، كظػػف، ك خكات مػػا، 
 ك فعاؿ المقاربة( فبل تحديد لػ )كاف ك خكات ا(.

 أفؼال ادلقارتح 
كسػػميت  (ٗ)ا القػػرب نقػػيض البعػػد، قػػريب ال،ػػكب، يقػػريب قربػػا كقربانػػا،  م  دنػػ

 بذلؾا لداللة  فعال ا عم  قرب حصكؿ ال،كب، كهك ود البعد.
ك فعاؿ المقاربة عند ابف الحاجب، هك  "ما كوط لدنٌك الخبػر رجػاب  ك حصػكال 
 ك  خذا فيػ ، فػاألٌكؿ  )عسػ ( .... كالنٌػانك  )كػاد( ..... كالنٌالػث  )طدػؽ( ك)كػرب( 

 صطبلحك عبلقة ظاهرة. كبيف المعن  الداللك كاال (َُ)ك)جعؿ( ك) خذ("

                                         

 . (ِْص: ) جني البف العربية في ينظر: الممع(ُ) 
 (. ُٓص) اإلعراا : ممحةينظر(ِ) 
 . (ّٕص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ّ) 
  .(ِٕص) العربية ينظر: أسرار(ْ) 
 .(ِٖٔص) النحك في الفكر ينظر: نتائج(ٓ) 
    .[ْاآلية ]  اإلخالص(ٔ) 
 {  قي }. (ُّٔ، ْٖ/ ِ)(، َْٗ، ّٖٗ/ ُ، كينظر: )(ِٗٗ/ ّ) لمفراء القرآف معاني(ٕ) 
 (

8
   .(66ص) النحو معل في الكافية(

 )قرا(. (ِٔٔ/ ُ) العرا )قرا(، لساف (ُٗٗ/ ُ) ينظر: الصحاح(ٗ) 
    .(ْٖ  ص) النحك عمـ في الكافية(َُ) 
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 (ْ)كالزمخ،ػرم  (ّ)كالمرزكقك  (ِ)كالجكهرم  (ُ)كاستعمؿ هذا المصطم  المبرد 
 .(ٔ)كابف األنير (ٓ)ك بك البركات األنبارم 

، كهػذا (ٖ)كتبعػ  ابػف السػراج (ٕ)كلـ يذكرد سيبكي ، لكن  تحدث عف هذد األفعػاؿ
 المصطم  مستعمؿ كم،ت ر لصدق  عم  معن   فعاؿ باب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

  .(ٖٔ/ ّ) ينظر: المقتضا(ُ) 
   )عسا(. (ِِْٓ/ ٔ) العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح(ِ) 
   .(ِٕص) الحماسة ديكاف ينظر: شرح(ّ) 
   .(ّٕٓص) اإلعراا صنعة في ينظر: المفصؿ(ْ) 
  .(َُٖص) العربية ينظر: أسرار(ٓ) 
  .(ْْٖ، ْٕٗ/ ُ) العربية عمـ في ينظر: البديع(ٔ) 
   .(َُٔ، ُٗٓ/ ّ) سيبكيه ينظر: كتاا(ٕ) 
   .(َِٕ/ ِ) النحك في ينظر: األصكؿ(ٖ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٔ 

 (1)زٔف حلا يفانُحٕي دلصطهح ا ادلطهة انزاتغ: 
 ٓح احلزٔف

ّ
 تانيؼم ادلشث

 ك ،(ليػػػػت) ك ،(لكػػػػفٌ ) ك ،(كػػػػأفٌ ) ك ،(أفٌ ) ك ،(إفٌ )كهػػػػي عنػػػػد ابػػػػف الحاجػػػػا "
 عمػػػى فتمغػػػى( مػػػا) بعكسػػػيا، كتمحقيػػا فيػػػي( أفٌ ) سػػػكل الكػػالـ، صػػػدر ، ليػػػا(لعػػؿٌ )

 . (ِ)األفعاؿ" عمى حينئذ كتدخؿ األفصح،
 .(ْ)كابف األثير (ّ)ستعممه قبؿ ابف الحاجا الزمخشرمكا

 الفعػػؿ كعمػػؿ بعػػدها فيمػػا تعمػػؿ التػػي  الخمسػػة  كعبػػر عنػػه سػػيبكيه بػػػ )الحػػركؼ
 الضػرا  متصػرؼ(، فقػاؿ: ") غير جامد حرؼ العامؿ كعند ابف السراج: ) بعد ( فيما

 عمػؿ مثػؿ تعمػؿ التػي الحػركؼ متصػرؼ( غير جامد حرؼ فيه العامؿ الذم  الثالث
" كلعؿَّ  كليت كلكف إفَّ   كهي أحرؼ خمسة كتنصا فترفع الفعؿ      .(ٓ)ككأفَّ

بالفعػػػػؿ( مصػػػػطمح )إف  المشػػػػٌبية كاسػػػػتعمؿ لمداللػػػػة عمػػػػى مفيػػػػكـ )الحػػػػركؼ
كابػػف  (ٗ)كالمبػػرد (ٖ)كالفػػراء (ٕ) ، كقبمػػه سػػيبكيه(ٔ)كأخكاتيػػا( فاسػػتعممه ابػػف الحاجػػا

                                         

 منػ  سبقت دراسة حركؼ الجر مط مصطم  الحػرؼ كمصػطم  الجػر، فػك الدصػؿ األكؿ بمػا (ُ) 
   .عف نعادت  هنا

    . (ِٓص) النحك عمـ في الكافية(ِ) 
    .(ّٖٗص) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ّ) 
    .(ِْْ/ ِ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ْ) 
    .(ِِٗ/ ُ) النحك في األصكؿ(ٓ) 
   (ّّ، ُٕص ) النحك عمـ في ينظر: الكافية(ٔ) 
   .(َُُ، ُّ/ ّ) ، (ّٖٔ ،ّٕٓ ،ُِّ/ِ) لسيبكيه ينظر: الكتاا(ٕ) 
  .(ّٖ/ ِ، )(ُّٔ ،ُٓ/ ُ) لمفراء القرآف ينظر: معاني(ٖ) 
  .(ُّٔ، ّٕٓ، َُّ/ ْ)، (ٖٗ/ ّ) المقتضا ينظر:(ٗ) 
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 (ٔ)كالزمخشػػػػرم (ٓ)كالحريػػػػرم (ْ)كابػػػػف جنػػػػي (ّ)كالفارسػػػػي (ِ)كالزجػػػػاجي (ُ)السػػػػراج
 (ٗ)كالجزكلي (ٖ)كابف األثير (ٕ)كالسييمي

لمداللػػػػة عمػػػػى مفيػػػػكـ )إف  (َُ) كأخكاتيػػػػا(  كاسػػػػتعمؿ سػػػػيبكيه مصػػػػطمح )لعػػػػؿ
 كأخكاتيا(. 

 كالمصطمح األكثر استعماال هك )إف كأخكاتيا( لبساطته كظيكر داللته.
 ٓر

َّ
  تـ )نيض(ني)يا( ٔ)ل( ادلشث

 فػػػي مثميػػػا كانػػػت إذ االعمػػؿ فػػػي( لػػػيس) بػػػػ النافيػػة( امػػػ) الحجػػػاز أهػػػؿ ألحػػؽ
 ىجسبََشرًطاَِِّّهَٰرَذاَِِِّّّوراِّحمس   (ُُ)نحػكبشػركط،  الخبػر، كنصػبكا االسػـ، بيا فرفعكا المعنى،
اِّحمس: (ُِ)كنحك ِِِّّّو  ي  ۡه َُِِّّ ُِ َهَٰجِ و 

ُ
 كػاف إف( لػيس) عمػؿ تعمؿ أف النافية( ال) في كيجكز ىجسأ

  (ُّ). منؾ أفضؿ رجؿ ال  نحك نكرة، االسـ

                                         

 .(ُِّ ،ُُٕ، َُْ/ ِ، )(َِٔ، ٕٗ، ٓٓ/ ُ) النحك في األصكؿ ينظر:(ُ) 
 . (ْٔص) النحك عمؿ في اإليضاح ينظر:(ِ) 
 .(ِٕٓ/ ِ)نظر فك )ال( (، كيّٕ/ ُالكتاب )(ّ) 
 .(ُْ، ِْص) جني البف العربية في الممع ينظر:(ْ) 
 . (ْٖص/ ) اإلعراا ممحة ينظر:(ٓ) 
  .(ْٖص/ ) اإلعراا صنعة في المفصؿ ينظر:(ٔ) 
 .(ِٖٔ، َٔص) النحك في الفكر نتائج ينظر:(ٕ) 
 . (ِّٓ، ٗٓ/ ُ) العربية عمـ في البديع ينظر:(ٖ) 
 .(َُٗ، ِٔص/ ) النحك في زكليةالج المقدمة ينظر:(ٗ) 

   .(ُْٖ/ ِ) لسيبكيه ينظر: الكتاا(َُ) 
    .ُّ  مف اآليةيكسؼ(ُُ) 
    .ِ  مف اآلية المجادلة(ُِ) 
    .(َُٕ، َُّ/ ص) مالؾ ابف ألفية عمى الناظـ ابف شرح(ُّ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٔٓ 

)ليس(: هك المسند إليػه بعػد  بػالمشٌبيتيف  "اسـ )ما( ك )ال( اؿ ابف الحاجا: ق
ػاقا يده دخكليما، مثؿ: )ما ز  كقػاؿ فػك مكوػط آخػر   (ُ)منػؾ(" رجػؿه أفضػؿى ( ك )ال  من

كهػي لغػة أهػؿ ، )لػيس(: هػك المسػند بعػد دخكليمػا  بػػالمشػٌبيتيف  "خبػر )مػا( ك )ال( 
 . (ِ)الحجاز"

إذا انضػمت إلييمػا )إف( عمػى قػكؿ مػف  أك المشػبيات  -كمصطمح المشبيتيف
   .(ٓ)كالجزكلي  (ْ)كابف األثير (ّ)مستخدـ قبؿ ابف الحاجا عند الزمخشرم  -أعمميا

مع ذكرهـ لمحػركؼ العاممػة  (ٔ)كلـ يستخدمه سيبكيه، كال المبرد، كابف السراج 
 أنػػت فى كػػا  بعضػػيـ "كقػػاؿعمػػؿ )لػػيس( قػػاؿ سػػيبكيه عنػػدما تكمػػـ عػػف أحكػػاـ )مػػا(: 

كال يجػػكز ذا فػػي مػػا فػػي لغػػة أهػػؿ .....  منػػه خيػػره  أنػػت إٌنػػه قػػاؿى  كأٌنػػه منػػه خيػػر
"  .(ٕ)الحجاز  ألنَّه ال يككف فيه إضماره

هػذا بػاا مػا جػرل فػي بعػض   "كهي عنػد المبػرد )مػا جػرل مجػرل الفعػؿ( فقػاؿ: 
المغات مجرل الفعؿ لكقكعه في معنا  كهك حرؼ كجاء لمعنى كيجػرم فػي غيػر تمػؾ 

 تيجعػػؿ: "كقػػد كقػاؿ (ٖ) مغػة مجػػرل الحػػركؼ غيػر العكامػػؿ كذلػػؾ الحػرؼ مػػا النافيػػة"ال
رجػؿ  ال    فتقػكؿ ،كال تعمػؿ إال فػي النكػرة ،الجتماعيا فػي المعنػى (ليس)بمنزلة  (ال)
 .(ٗ) أفضؿ منؾ" 

                                         

    (.ُٕالكافية في عمـ النحك )ص(ُ) 
    (.ِٕص الكافية في عمـ النحك )(ِ) 
    (.ّٕالمفصؿ في صنعة اإلعراا )ص ينظر:(ّ) 
    (.ٔٔٓ/ ُالبديع في عمـ العربية )ينظر: (ْ) 
    (.ُٕٓالمقدمة الجزكلية في النحك )صينظر: (ٓ) 
    (.ُِٖ/ ُاألصكؿ في النحك )ينظر: (ٔ) 
    . (ِٓ ص) النحك عمـ في الكافية(ٕ) 
    (.ُٖٖ/ ْالمقتضا )(ٖ) 
 (

9
    (.283/ 4المقتضب )(
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كعنػػد الفارسػػي )مػػا يجػػرم   (ُ)( الحػػركؼ المشػػبية باألفعػػاؿكعنػد ابػػف السػػراج )
 .(ِ)مجرل ليس(
هنػػا ثػػأثر ابػػف الحاجػػا بالزمخشػػرم فػػي اسػػتعماله لممصػػطمح، كمػػا أنػػه كيظيػػر 

 المصطمح األكثر استعماال الختصار  كأدائه المعنى المراد بكضكح.
 الزيادة حركؼ

 ،(ال)ك ،(مػػا)ك ،(أف)ك ،(إف)عػػدَّها ابػػف الحاجػػا، مػػع ذكػػر مكاضػػعيا، كهػػي: 
 ،(البػػاء)ك ،(مػػف)ك ،(إف)ك ،(أيػػف)ك ،(أمٌ )ك ،(متػػى)ك(، الػػالـ)ك ،(البػػاء)ك ،(مػػف)ك
 .(الاٌلـ)ك

كالمػراد ”كقػاؿ ابػف األثيػر:  (ّ)(حػركؼ الصػمة  كسماها الزمخشرم، كابف األثير )
 .(ْ)” بالصمة هنا الزيادة

، نػػكعيف عمػػى عنػػدنا الصػػمة “: كالككفيػػكف يسػػمكنيا كػػذلؾ، كنيًقػػؿ عػػنيـ قػػكليـ
نما هي زيادة في التبي  .(ٓ)“يفصمة يتـ بيا االسـ، كصمة يستغنى عنيا، كا 

 ،الحشػػك  جيػػة عمػػى« مػػا» جعمػػت كلػػك“كسػػماها الفػػراء حػػركؼ الحشػػك، فقػػاؿ: 
 أنتمػا، رجمػيف بئسػما  فقمػت كالجمػع، التأنيػث ًفيػهً  جػاز آتيػؾ، قميػؿ عما  تقكؿ كما

 (ٔ)” جاريتؾ جارية ما كبئست
 

                                         

    (.ِٗ/ ُاألصكؿ في النحك )ينظر: (ُ) 
    (.َُُ اإليضاح العضدم )صينظر: (ِ) 
 (.ِّْ المفصؿ في صنعة اإلعراا )صينظر: (ّ) 
    (.ِْٓ/ ِالبديع في عمـ العربية )(ْ) 
    (.ِٕٔ/ ِسفر السعادة كسفير اإلفادة )(ٓ) 
    .(ٖٓ/ ُ) لمفراء القرآف معاني(ٔ) 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٕٔ 

 (ْ)كالرمػػػاني، كابػػػف جنػػػي (ّ)كابػػػف السػػػراج  (ِ)كالمبػػػرد  (ُ)كاسػػػتخدـ سػػػيبكيه 

 (ٗ)كعمػػػـ الػػػديف السػػػخاكم (ٖ)كالعكبػػػرم (ٕ)كابػػػف األثيػػػر (ٔ)كالسػػػييمي  (ٓ)كالزمخشػػػرم

 اٍليىػٍكـ“مصطمح )حركؼ الزيادة( لمداللة عمى حركؼ الزيادة العشرة المجمكعػة فػي 
 .(َُ)”تنسا 

طبلؽ مصطم  )حركؼ الزيادة( لـ يسبؽ نلي  ابف الحاجب، فعند سابقي ،  كا 
ما الح،ك، كهذا المصطم   الذم هك المستعمؿ لتطابؽ نما حركؼ الصمة، كا 

 المصطم  عم  مد كم .
 
 
 
 
 

*** 
 

                                         

   .(ُٓٗ/ ْ) ،(ِْٗ/ ّ)، (ِْٔ/ ِ)الكتاا لسيبكيه ينظر  (ُ) 
   (َِٓ، َِّ/ ِالمقتضا )ينظر  (ِ) 
   .(ُِْ/ ّ) ،(ّٗ/ ّاألصكؿ في النحك )ينظر  (ّ) 
   .(ِْٕ/ ِسر صناعة اإلعراا )ينظر  (ْ) 
 .(َٓٓص) اإلعراا صنعة في المفصؿينظر  (ٓ) 
 .(َٕنتائج الفكر في النحك )صينظر  (ٔ) 
 .(ّٔٗ/ ِ) ،(ُْٖ/ ِلعربية )البديع في عمـ اينظر  (ٕ) 
 .(َِٓ/ ِالمباا في عمؿ البناء كاإلعراا )ينظر  (ٖ) 
 .(ُِٔ/ ُسفر السعادة كسفير اإلفادة )ينظر  (ٗ) 

   (.ٓٓمنازؿ الحركؼ )صينظر  (َُ) 
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 حــاخلامت
، بد  مط بدايات عمـ النحػك، نػـ تطػكر  نف المصطم  النحكم حال  كحاؿ كؿ العمـك
،ي نا ف،ي نا حت  كصؿ نل  مرحمة االستقرار، كقػد عػاش ابػف الحاجػب فػك هػذد الدتػرة، 

اد الػػزمف كدػػؿ تطػػكر المصػػطم  ككػػاف قػػد موػػ  كقػػت طكيػػؿ منػػذ بػػدايات النحػػك، كامتػػد
النحكم كاستقرارد، كقد ظ ر هذا التطكر كاالستقرار جميا فك كتابػ  )الكافيػة فػك النحػك( 
كقد التـز ابف الحاجب في  من جا دقيقا، كاوػ  المعػالـ، كدػؿ لممصػطم  النحػكم الدقػة 

 كقد خمص البحث نل  عدة نتا  . ، كالكوكح

 :جــانُرائ 
)الكافيػػػػة فػػػك النحػػػػك( المصػػػطمحات عمػػػػ  نػػػػكعيف، اسػػػتعمؿ ابػػػػف الحاجػػػب فػػػػك  .1

 ثالثػةمصطمحات مدردة فك اننيف ك ربعيف مكوعنا، كمصػطمحات ميػر مدػردة فػك  
 كنبلنيف مكوعنا. 

ارتبط فك )الكافية( المعن  المغكم لممصػطم  بػالمعن  االصػطبلحك فكانػت العبلقػة  .6
 بين ما عبلقة قكية كظاهرة.

، كػػاف المعػػكؿ عنػػدد فػػك اسػػتخداـ المصػػط .3 م  ،ػػ رت ، كدقتػػ  فػػك ايصػػاؿ المد ػػـك
، كذلػػؾ كاسػػتخدام  لمصػػطم  )ال النافيػػة  عنػػد كجػػكد  كنػػر مػػف مصػػطم  لممد ػػـك

 لمجنس( دكف )ال التبر ة( كاألسماب الستة، كالمنن ، كميرها.
بالدقػػػة كالكوػػػكح، كالتحديػػػد فػػػك مداهيم ػػػا،  المصػػػطمحات فػػػي )الكافيػػػة( تميػػػزت .4

عمػػ  الػػزمف، كلػػـ يسػػتعمم  لمداللػػة عمػػ   كاسػػتعمال  مصػػطم  المسػػتقبؿ لمداللػػة
   .الدعؿ الموارع كالمبرد، كابف األنير

اعتمػػػد فػػػك اسػػػتخداـ المصػػػطمحات تكحيػػػد المصػػػطم  مالبػػػا، كيمنمػػػ  اسػػػتخدام   .5
دكف الصػػػػدة كالنعػػػػت  (التأكيػػػػد)، دكف التدسػػػػير كالتبيػػػيف، ك(التمييػػػػز)لمصػػػطم  

 مة، كاسـ الصمة.دكف األسماب المب  (المكصكؿ)المستخدميف عند سيبكي ، ك



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٔٗ 

راع  مناسبة المكوط لممصطم  المستخدـ، عند اسػتخدام  مصػطمحيف مختمدػيف  .6
عنػػػد  (المدعػػػكؿ المطمػػػؽ) لمصػػػطمح:اسػػػتعمال  كيتمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي لمد ػػػـك كاحػػػد، 

عراب ػػػا، كعنػػػد حدينػػػ  عػػػف الم،ػػػتقات اسػػػتخدـ  حدينػػػ  عػػػف  نػػػكاع المداعيػػػؿ كا 
ليدؿ عمػ  الخػارج مػف  ( المستنن)، كعند استخدام  لمصطم  (المصدر)مصطم  
ليدؿ عم  األسمكب فػك الكػبلـ، كعنػد اسػتخدام  لػػ )الظػرؼ(  (االستنناب)الحكـ، ك

)مدعػكؿ مػا لػـ يسػـ  كلمصػطمح ،فك المب ـ ك)المدعكؿ في ( فيمػا كقػط فيػ  الدعػؿ
عنػدما تحػدث عػف بنػاء الفعػؿ إذا ك عندما تحدث عف النيابػة عػف الفاعػؿ، فاعم (

ًذؼ فاعمه استخدـ مص  )فعؿ ما لـ يسـ فاعم (.طمح حي
( ُ) مصطم  )مبنك األصؿ(ل ؤ إنشامف التجديد فك االصطبلح عند ابف الحاجب  .7

، ك)حركؼ الزيادة( لحركؼ المعاني مرادنا ب   الحرؼ، كالدعؿ الماوك، كاألمر
 .إذا كقعت زائدة في الكالـ بدال مف )حركؼ الصمة(، أك )الحشك(

كات( كاسػػتخداـ  المصػػطم  مركبػػا من مػػا  طمػػؽ مصػػطم  )األسػػماب( عمػػ  )األصػػ .8
 ) سماب األصكات(.

كافػػؽ ابػػف الحاجػػب سػػابقي  مػػف البصػػرييف فػػك مصػػطمحات ـ، كذلػػؾ كاسػػتعمال   .9
 مصطم  )فعؿ األمر( ، ك)ومير الدصؿ( ك)ومير ال،أف كالقصة( ك)الظرؼ(.

اسػػػتعمؿ بعػػػض مصػػػطمحات الكػػػػكفييف، بجانػػػب اسػػػتعمال  لممصػػػطم  البصػػػػرم،  .11
   )الخدض( مط مصطم  )الجر(.كاستعمال  لمصطم

 :انرٕصياخ
يكصك البحث بمكاصمة العمؿ عم  تتبط المصطم  النحكم لمكصكؿ نل  نن،اب معجـ 

لممصطمحات النحكية يوـ عمر المصطم ، كتاريا استخدام ، ك كؿ مف استخدم ، 
كهذا العمؿ يتطمب توافر ج كد الباحنيف فك عمـ النحك كالتصريؼ، ف ك عمؿ كبير 

 طيط القياـ ب  باحث،  ك جمع  فك عدة بحكث.ال يست

                                         

  . (ِٓ/ ُ) الرضي عمى الكافية ، كينظر: شرح(ُُص/ ) النحك عمـ في الكافية(ُ) 
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 شثد ادلصادر ٔادلزاجغ
 .انقزآٌ انكزيى :أٔلا 

ا: انزطائم انؼهًيح، ٔاألحباز ادلُشٕرج:
ا
 شاَي

،رح كتاب سيبكي  ]حيق ؽ كرسالة دكتػكراد مػف بػاب الندبػة نلػ  ن ايػة بػاب األفعػاؿ[  بػك  .ُ
سيؼ بف عبد الرحمف بػف  هػ( المحقؽ  ّْٖ - ِٔٗالحسف عمك بف عيس  الرمانك )

ناصػػر العريدػػك، ن،ػػراؼ  د تركػػك بػػف سػػ ك العتيبػػك، جامعػػة  اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد 
 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖالمممكة العربية السعكدية، عاـ   -الرياض  -اإلسبلمية 

مػف بػاب الكممػة   )المصطمحات النحكية عنػد ابػف مالػؾ مػف خػبلؿ كتابػ  ،ػرح التسػ يؿ .ِ
خالػد . د  مػاحك نػكرم، ن،ػراؼ  لػػ( ؿ المقاربة دراسة تحميمية نقديةكالكبلـ نل  باب  فعا

( الماجسػتير)محمد محمكد قمر الدكلة، رسالة جامعيػة لمحصػكؿ عمػ  درجػة التخصػص 
 .ـَُِْ  مقدمة نل  جامعة المدينة العالمية، كمية المغات بماليزيا

معجػػـ  دراسػػة نقديػػة مػػف منظػػكر)المصػػطم  النحػػكم فػػك كتػػاب الخصػػاص البػػف جنػػك  .ّ
محمػد   مػف جامعػة( الػدكتكراد) طركحػة مقدمػة لنيػؿ درجػة العالميػة ( المسانيات الحديث

  قسػػـ المغػػة كاألدب العربػػك، نعػػداد -كميػػة اآلداب كالمغػػات( ِ)لمػػيف دبػػاميف سػػطيؼ 
 .  ـَُِٓ -َُِْكماؿ قادرم، . د  نسيمة حٌمار، ن،راؼ

هػػ( رسػالة ماجسػتير  ُٕٔ  ت)المصطم  النحكم فػك كتػاب ،ػذكر الػذهب البػف ه،ػاـ  .ْ
جامعة اليرمكؾ،  -لمباحث  عمر  حمد  بك دكلة، ن،راؼ  د.  مجد عيس  قاسـ طبلفحة 

 كمية اآلداب، األردف . 

 صػؿ هػذا الكتػاب ]المصطم  النحكم ن،ػأت  كتطػكرد حتػ   كاخػر القػرف النالػث ال جػرم  .ٓ
ية اآلداب فك كم -الماجستير -رسالة مقدمة مف المللؼ لمحصكؿ عم  درجة التخصص

عمػادة ،ػلكف   عكض حمد القكزم، النا،ر. د[ ـُٕٗٗهػ ُّٗٗ  مف جامعة الرياض
 ـ ُُٖٗهػ َُُْ  جامعة الرياض –المكتبات 

من   ابف الحاجب كمذهب  النحػكم مػف خػبلؿ كتابػ  الكافيػة دراسػة كتحمػيبل بحػث مقػدـ  .ٔ
 ـ درماف مف  نخبلص نصر الري  حسيف لنيؿ درجة التخصص )الماجستير( مف جامعة 

 ـ ن،راؼ د. عمك جمعة عنماف.ََِٓهػ ُِْٔاإلسبلمية عاـ  



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٕ 

ا: ادلزاجغ ٔادلصادر:
ا
 شانص
ػحارم، ا .ُ ػمىمة بػف ميٍسػًمـ العىػٍكتبك الصي لمحقػؽ  د. عبػد الكػريـ اإلبانة فك المغػة العربيػة، سى

سػػػمطنة عمػػػاف،  -مسػػػقط  -ف، النا،ػػػر  كزارة التػػػراث القػػػكمك كالنقافػػػة كخميدػػػة كآخػػػر 
 ـ. ُٗٗٗ -هػ  َُِْكل ، الطبعة  األ 

تحقيؽ كدراسة   .  هػ( ُٓٓ بنية األسماب كاألفعاؿ كالمصادر، ابف القىطَّاع الصقمك )ت   .ِ
 ـ. ُٗٗٗالقاهرة   –د.  حمد محمد عبد الدايـ، النا،ر  دار الكتب كالكنا ؽ القكمية 

ارت،اؼ الورب مف لساف العرب،  بك حيػاف محمػد بػف يكسػؼ بػف عمػك بػف يكسػؼ بػف  .ّ
هػ(، تحقيؽ ك،ػرح كدراسػة  رجػب عنمػاف محمػد،  ْٕٓاف  نير الديف األندلسك )ت  حي

القػػاهرة، الطبعػػة  األكلػػ ،  -مراجعػػة  رموػػاف عبػػد التػػكاب، النا،ػػر  مكتبػػة الخػػانجك 
 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖ

نر،اد السالؾ نل  حؿ  لدية ابف مالؾ، برهػاف الػديف نبػراهيـ بػف محمػد بػف  بػك بكػر بػف  .ْ
هػػػ(، المحقػػؽ  د. محمػػد بػػف عػػكض بػػف محمػػد  ٕٕٔجكزيػػة )المتػػكف   يػػكب بػػف قػػيـ ال

 –الس مك )قسـ مف هذا الكتاب  هك  طركحة دكتكراة لممحقػؽ( النا،ػر   وػكاب السػمؼ 
 ـ.  ُْٓٗ -هػ  ُّّٕالرياض، الطبعة  األكل ، 

األزمنة كتمبية الجاهمية، محمػد بػف المسػتنير بػف  حمػد،  بػك عمػك، ال،ػ ير بقيٍطػريب )ت  .ٓ
المحقؽ  د حػاتـ صػال  الوػامف، النا،ػر  ملسسػة الرسػالة، الطبعػة  النانيػة،  ػ(هَِٔ

 ـ ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ

 سرار الببلمة،  بك بكر عبد القاهر بف عبد الرحمف بف محمػد الدارسػك، الجرجػانك )ت   .ٔ
قر د كعمؽ عمي   محمػكد محمػد ،ػاكر، النا،ػر  مطبعػة المػدنك بالقػاهرة، دار  هػ( ُْٕ

 دكف رقـ  ك عاـ(.المدنك بجدة )ب

 سرار العربية، عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم،  بك البركػات، كمػاؿ الػديف  .ٕ
 -هػػػَُِْالنا،ػػر  دار األرقػػـ بػػف  بػػك األرقػػـ، الطبعػػة  األكلػػ   هػػػ(ٕٕٓاألنبػػارم )ت 

 ـ.ُٗٗٗ
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المحقؽ   حمد  هػ(ّّْنسدار الدصي ، محمد بف عمك بف محمد،  بك س ؿ ال ركم )ت  .ٖ
سعيد بف محمد ق،اش، النا،ر  عمادة البحث العممػك بالجامعػة اإلسػبلمية، المدينػة  بف

 هػ .َُِْالمنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة  األكل ، 

المحقػػؽ   هػػػ(ِْْنصػػبلح المنطػػؽ، ابػػف السػػكيت،  بػػك يكسػػؼ يعقػػكب بػػف نسػػحاؽ )ت  .ٗ
 ـ.  ََِِهػ ،  ُِّْألكل  محمد مرعب، النا،ر  دار نحياب التراث العربك، الطبعة  ا

األصكؿ فك النحك،  بك بكر محمد بػف السػرم بػف سػ ؿ النحػكم المعػركؼ بػابف السػراج  .َُ
بيػركت  –المحقؽ  عبد الحسػيف الدتمػك، النا،ػر  ملسسػة الرسػالة، لبنػاف  هػ(ُّٔ)ت 

 )الطبعة  بدكف رقـ  ك عاـ(. 

لمغػة الحػديث،  . د. ا ـظر النحػاة كر م ابػف موػاب كوػكب عمػ صكؿ النحك العربك فك ن .ُُ
، جامعػػة القػػاهرة، النا،ػػر  عػػالـ الكتػػب، الطبعػػة  الرابعػػة   دار كميػػة  ،محمػػد عيػػد العمػػـك

 ـ ُٖٗٗ -هػ  َُُْ

ػػاس  حمػػد بػػف محمػػد بػػف نسػػماعيؿ بػػف يػػكنس  .ُِ نعػػراب القػػرآف لمنحػػاس،  بػػك جعدػػر النَّحَّ
راهيـ، هػػ(، كوػط حكا،ػي  كعمػؽ عميػ   عبػد المػنعـ خميػؿ نبػّّٖالمرادم النحكم )ت  

النا،ػػر  من،ػػكرات محمػػد عمػػك بيوػػكف، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، الطبعػػة  األكلػػ ، 
 هػ. ُُِْ

هػػػ( وػػبط  َّٕنعػػراب القػػرابات السػػبط كعمم ػػا،  بػػك محمػػد ابػػف خالكيػػ  النحػػكم )ت  .ُّ
الطبعػػة  لبنػػاف،  –كتعميػػؽ   بػػك محمػػد األسػػيكطك، النا،ػػر  دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت 

 ـ. ََِٔ -هػ  ُِّٕاألكل ، 

نكماؿ األعبلـ بتنميث الكبلـ، محمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطا ك الجيانك،  بك عبد اهلل،  .ُْ
هػ( المحقؽ  سعد بف حمػداف الغامػدم، النا،ػر  جامعػة  ـ القػرل ِٕٔجماؿ الديف )ت  

 ـ.ُْٖٗهػ َُْْالمممكة السعكدية، الطبعة  األكل ،  -مكة المكرمة  -

بف عمر بف  بك بكر بف يكنس،  بك عمرك جماؿ الديف ابػف   مالك ابف الحاجب، عنماف .ُٓ
دراسػػة كتحقيػػؽ  د. فخػػر صػػال  سػػميماف قػػدارة،  هػػػ(ْٔٔالحاجػػب الكػػردم المػػالكك )ت 

 ـ. ُٖٗٗ -هػ  َُْٗبيركت، عاـ الن،ر   –األردف، دار الجيؿ  -النا،ر  دار عمار 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٕ 

عبد الرحمف بػف محمػد اإلنصاؼ فك مسا ؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف،  .ُٔ
النا،ر  المكتبة  هػ(ٕٕٓبف عبيد اهلل األنصارم،  بك البركات، كماؿ الديف األنبارم )ت  

 ـ.ََِّ -هػُِْْالعصرية، الطبعة  األكل  

 نيس الدق اب فك تعريدات األلدػاظ المتداكلػة بػيف الدق ػاب، قاسػـ بػف عبػد اهلل بػف  ميػر  .ُٕ
( المحقػػؽ  يحيػػ  حسػػف مػػراد، النا،ػػر  دار هػػػٖٕٗعمػػك القكنػػكم الركمػػك الحندػػك )ت  

 ـ.ََِْهػ ُِْْالكتب العممية، الطبعة 

بػػف  بػػف يكسػػؼ بػػف  حمػػد بػػف عبػػد اهلل  كوػػ  المسػػالؾ نلػػ   لديػػة ابػػف مالػػؾ، عبػػد اهلل .ُٖ
المحقؽ  يكسؼ ال،يا محمػد  هػ(ُٕٔيكسؼ،  بك محمد، جماؿ الديف، ابف ه،اـ )ت  

 ن،ر كالتكزيط، )الطبعة  بدكف رقـ  ك عاـ( البقاعك، النا،ر  دار الدكر لمطباعة كال

المحقػػؽ  د. حسػػف ،ػػاذلك  هػػػ( ّٕٕ - ِٖٖاإليوػػاح العوػػدم،  بػػك عمػػك الدارسػػٌك ) .ُٗ
 ـ. ُٗٔٗ -هػ  ُّٖٗجامعة الرياض( الطبعة  األكل ،  -فرهكد )كمية اآلداب 

ػػاجك )ت  اإليوػاح فػػك عمػؿ النحػػك، .َِ المحقػؽ  الػػدكتكر مػػازف  هػػػ( ّّٕ بػػك القاسػـ الزَّجَّ
 ـ. ُٖٔٗ-هػ  َُْٔبيركت، الطبعة  الخامسة،  –المبارؾ، النا،ر  دار الندا س 

البحر المحيط فك التدسير، المللؼ   بك حياف محمد بف يكسؼ بف عمك بف يكسػؼ بػف  .ُِ
هػػػ( المحقػػؽ  صػػدقك محمػػد جميػػؿ، النا،ػػر  دار ْٕٓحيػػاف  نيػػر الػػديف األندلسػػك )ت  

 . هػ َُِْبيركت، الطبعة   –الدكر 

فك عمـ العربية، مجد الديف  بك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمػد بػف محمػد  البديط .ِِ
تحقيػػؽ كدراسػة  د. فتحػػك  هػػ( َٔٔابػف عبػد الكػػريـ ال،ػيبانك الجػػزرم ابػف األنيػػر )ت 

المممكػة العربيػة السػعكدية،  - حمد عمك الديف، النا،ر  جامعة  ـ القرل، مكة المكرمػة 
 هػ َُِْالطبعة  األكل ، 

لعػػركس مػػف جػػكاهر القػػامكس، محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرٌزاؽ الحسػػينك،  بػػك تػػاج ا .ِّ
بيدم )ت   الديض، مرتو  المحقؽ  مجمكعة مف المحققػيف، النا،ػر  دار  هػ(َُِٓالزَّ

 ال داية، )بدكف رقـ  ك عاـ(.
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التبييف عف مذاهب النحكييف البصرييف كالككفييف،  بػك البقػاب عبػد اهلل بػف الحسػيف بػف  .ِْ
هػ( المحقؽ  د. عبد الرحمف العنيمػيف، ُٔٔ العكبرم البغدادم محب الديف )ت  عبد اهلل

 ـ .ُٖٔٗ -هػ َُْٔالنا،ر  دار الغرب اإلسبلمك، الطبعة  األكل ، 

تحرير الخصاصة فك تيسير الخبلصة )،رح  لدية ابف مالؾ( زيف الديف  بك حدص عمر  .ِٓ
دكتكر عبػػد اهلل بػػف عمػػك هػػػ( تحقيػػؽ كدراسػػة  الػػ ْٕٗ - ُٗٔبػف مظدػػر بػػف الػػكردم )

المممكػة العربيػة السػعكدية، الطبعػة  األكلػ ،  -ال،بلؿ، النا،ر  مكتبة الر،ػد، الريػاض 
 ـ. ََِٖ -هػ  ُِْٗ

التػػذييؿ كالتكميػػؿ فػػك ،ػػرح كتػػاب التسػػ يؿ،  بػػك حيػػاف األندلسػػك، المحقػػؽ  د. حسػػف  .ِٔ
ر كنػكز ن،ػبيميا (، كبػاقك األجػزاب  دآنل   ُدم،ؽ )مف  -هنداكم، النا،ر  دار القمـ 

 ـ. َُِّ - ُٕٗٗهػ /  ُّْْ - ُُْٖالرياض، الطبعة  األكل ،  –

تس يؿ الدكا د كتكميؿ المقاصد، محمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطا ك الجيانك،  بك عبػد  .ِٕ
المحقؽ  محمد كامؿ بركات، النا،ر  دار الكتػاب العربػك  هػ(ِٕٔاهلل، جماؿ الديف )ت  

 ـ )الطبعة  بدكف رقـ(.ُٕٔٗ -هػ ُّٕٖلمطباعة كالن،ر  

التصري  بمومكف التكوي  فك النحك  ك )،رح التصري  عم  التكوػي ( ال،ػيا خالػد  .ِٖ
بف عبد اهلل بف  بك بكر بف محمد الجرجاكٌم األزهرم، زيف الديف المصػرم، ككػاف يعػرؼ 

لبنػػػاف، الطبعػػػة  األكلػػػ   -هػػػػ( النا،ػػػر  دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركتَٓٗبالكقػػػاد )ت  
 ـ. َََِ -هػُُِْ

تطكر المصطم  النحكم البصرم مف سيبكي  حتػ  الزمخ،ػرم، د. يحيػ  عبابنػة، طبػط   .ِٗ
األردف، الطبعػػة   -األردف، عػػالـ الكتػػب الحػػديث، نربػػد -جػػدارا لمكتػػاب العػػالمك، عمػػاف

 ـ .ََِٔاألكل   

التعميقة عم  كتاب سيبكي ، الحسف بف  حمد بف عبد الغدار الدارسػٌك األصػؿ،  بػك عمػك  .َّ
 -هػػػػ َُُْالمحقػػػؽ  د. عػػػكض بػػػف حمػػػد القػػػكزم، الطبعػػػة  األكلػػػ ،  هػػػػ(ّٕٕ)ت  

 ـ. َُٗٗ

التكممة كالذيؿ كالصمة لكتاب تاج المغة كصحاح العربيػة، الحسػف بػف محمػد بػف الحسػف  .ُّ
  عبػػد العمػػيـ الطحػػاكم، راجع مػػا  عبػػد ْ، ُهػػػ( المحققػػكف  جػػػ  َٓٔالصػػغانك )ت 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٕٓ 

نبػػػراهيـ نسػػػماعيؿ األبيػػػارم، راجع مػػػا    ٓ، ِـ/ جػػػػ  ُْٕٗ،  َُٕٗالحميػػد حسػػػف  
  محمػػػد  بػػػك الدوػػػؿ نبػػػراهيـ، ٔ، ّـ/ جػػػػ  ُٕٕٗ،  ُُٕٗمحمػػػد خمػػػؼ اهلل  حمػػػد  

ـ/ النا،ػػػر  مطبعػػػة دار الكتػػػب،  ُٕٗٗ،  ُّٕٗراجع مػػػا   د. محمػػػد م ػػػدم عػػػبلـ  
 القاهرة.

ـ تم يد القكاعد ب،رح تس يؿ الدكا د، محمد بف يكسؼ بف  حمد، محب الػديف الحمبػك نػ .ِّ
هػ( دراسة كتحقيؽ   . د. عمك محمد فػاخر  ٖٕٕالمصرم المعركؼ بناظر الجيش )ت  

القػػاهرة، الطبعػػة   -كآخػركف، النا،ػػر  دار السػػبلـ لمطباعػػة كالن،ػػر كالتكزيػػط كالترجمػػة 
 هػ . ُِْٖاألكل ، 

المحقػؽ   هػػ(َّٕت ذيب المغة، محمد بف  حمد بف األزهرم ال ركم،  بػك منصػكر )ت   .ّّ
بيػػركت، الطبعػػة  األكلػػ ،  –رعػػب، النا،ػػر  دار نحيػػاب التػػراث العربػػك محمػػد عػػكض م

 ـ.ََُِ

تكجي  الممط،  حمد بف الحسيف بف الخباز، دراسة كتحقيؽ   . د. فايز زكك محمد دياب،  .ّْ
ق ػػؽ كرسػػالة دكتػػكراد مقدمػػة مػػف المحقػػؽ نلػػ  كميػػة المغػػة العربيػػة  جامعػػة األزهػػر[  -]حي

 ـ. ََِٕ -هػ  ُِْٖالقاهرة،  الطبعة  النانية،  -ن،رالنا،ر  دار السبلـ لمطباعة كال

تكوي  المقاصد كالمسالؾ ب،رح  لدية ابف مالؾ،  بك محمد بػدر الػديف حسػف بػف قاسػـ  .ّٓ
هػػ( تحقيػؽ  د. عبػد الػرحمف ْٕٗبف عبد اهلل بػف عمػٌك المػرادم المصػرم المػالكك )ت  

 ـ.ََِٖ -هػ ُِْٖعمك سميماف، النا،ر   دار الدكر العربك، الطبعة   األكل  

هػػ(  ْْْالتيسير فك القرابات السبط،  بك عمرك عنماف بف سعيد الدانك األندلسػك )ت  .ّٔ
دراسة كتحقيؽ  د. خمؼ حمػكد سػالـ ال،ػغدلك، النا،ػر  دار األنػدلس لمن،ػر كالتكزيػط، 

 ـ. َُِٓ -هػ  ُّْٔالطبعة  األكل ، المممكة العربية السعكدية،  -حا ؿ 
قسػطنطينية،  – حمد فارس  فنػدم، النا،ػر  مطبعػة الجكا ػب الجاسكس عم  القامكس،  .ّٕ

 هػ. ُِٗٗعاـ  

حا،ػػية اآلجركميػػة، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ العاصػػمك الحنبمػػك النجػػدم )ت   .ّٖ
 هػ( )الطبعة  بدكف رقـ  ك تاريا(.ُِّٗ
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حا،ية الخوػرم عمػ  ،ػرح ابػف عقيػؿ عمػ   لديػة ابػف مالػؾ، وػبط كتصػحي   يكسػؼ  .ّٗ
بيػركت، الطبعػػة  -اعك، النا،ػر  دار الدكػر لمطباعػة كالن،ػر كالتكزيػطال،ػيا محمػد البقػ

 ـ.   ََِّهػ  ُِْْاألكل   

حا،ية الصباف عم  ،رح األ،مكنك عم   لدية اإلماـ ابف مالؾ،  بك العرفػاف محمػد بػف  .َْ
لبنػػاف،  -النا،ػػر  دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت هػػػ(َُِٔعمػػك الصػػباف ال،ػػافعك )ت  

 ـ .ُٕٗٗهػ ُُْٕالطبعة  األكل  

 هػػػ(َّٕالحجػة فػػك القػػرابات السػػبط، الحسػيف بػػف  حمػػد بػػف خالكيػ ،  بػػك عبػػد اهلل )ت  .ُْ
، األسػػتاذ المسػػاعد بكميػػة اآلداب  جامعػػة الككيػػت،  -المحقػػؽ  د. عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر

 هػ. َُُْبيركت، الطبعة  الرابعة،  –النا،ر  دار ال،ركؽ 

ف، ال،يا محمد األميف بف عبػد اهلل األرمػك حدا ؽ الركح كالريحاف فك ركابك عمـك القرآ .ِْ
العمكم ال ررم ال،افعك، ن،راؼ كمراجعة  الدكتكر ها،ـ محمد عمك بف حسػيف م ػدم، 

 ـ. ََُِ -هػ  ُُِْلبناف، الطبعة  األكل ،  –النا،ر  دار طكؽ النجاة، بيركت 

ديف األندلسك الحدكد فك عمـ النحك،  حمد بف محمد بف محمد البجا ك األهبَّذمه، ، اب ال .ّْ
المحقؽ  نجاة حسف عبد اهلل نكلك، النا،ر  الجامعة اإلسػبلمية بالمدينػة  هػ( َٖٔ)ت  

 ـ.ََُِهػ/ُُِْ - ّّالسنة  - ُُِالمنكرة، الطبعة  العدد 

النا،ر  ال ي ة المصرية  هػ(ِّٗالخصا ص،  بك الدت  عنماف بف جنك المكصمك )ت   .ْْ
 ـ. ََُِهػ  ُُّْالعامة لمكتاب، الطبعة  الرابعة  

درة الغػػكاص فػػك  كهػػاـ الخػػكاص، القاسػػـ بػػف عمػػك بػػف محمػػد بػػف عنمػػاف،  بػػك محمػػد  .ْٓ
المحقػػػؽ  عرفػػػات مطرجػػػك، النا،ػػػر  ملسسػػػة الكتػػػب  هػػػػ(ُٔٓالحريػػرم البصػػػرم )ت  

 هػ.ُٖٗٗ/ُُْٖبيركت، الطبعة  األكل ،  –النقافية 

ف بف محمد الدارسػك دال ؿ اإلعجاز فك عمـ المعانك،  بك بكر عبد القاهر بف عبد الرحم .ْٔ
هػ( المحقػؽ  محمػكد محمػد ،ػاكر  بػك ف ػر، النا،ػر  ُْٕاألصؿ، الجرجانك الدار )ت  

 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُّْدار المدنك بجدة، الطبعة  النالنة،  -مطبعة المدنك بالقاهرة 



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٕٕ 

لي القىٍيس بف حجر بف الحارث الكندم، مف بنػك آكػؿ المػرار )ت   .ْٕ ديكاف امرئ القيس، اٍمري
بيػركت، الطبعػة   –تن  ب   عبد الػرحمف المصػطاكم، النا،ػر  دار المعرفػة اع ـ( ْٓٓ

 ـ.  ََِْ -هػ  ُِْٓالنانية، 

رسالة المبل كة ممحؽ فك آخر كتاب ) بك العبلب كما نلي (  حمد بف عبد اهلل بف سميماف  .ْٖ
هػػ( تحقيػؽ  عبػد العزيػز ْْٗبف محمد بف سميماف،  بػك العػبلب المعػرم، التنػكخك )ت  

هػ ُِْْ -بيركت / لبناف، الطبعة  األكل ،  -ك، دار الن،ر  دار الكتب العممية الميمن
 ـ. ََِّ -

الركض األنؼ فك ،رح السيرة النبكية البف ه،اـ،  بك القاسـ عبد الرحمف بػف عبػد اهلل  .ْٗ
هػ( المحقؽ  عمر عبد السبلـ السبلمك، النا،ػر  دار نحيػاب ُٖٓبف  حمد الس يمك )ت 

 .ـَََِهػ/ ُُِْركت، الطبعة  األكل ، التراث العربك، بي

الزاهر فك معانك كممات الناس، محمد بف القاسـ بف محمد بف ب،ار،  بػك بكػر األنبػارم  .َٓ
بيػػركت،  –المحقػػؽ  د. حػػاتـ صػػال  الوػػامف، النا،ػػر  ملسسػػة الرسػػالة  هػػػ(ِّٖ)ت  

 ـ. ُِٗٗ-هػ  ُُِْالطبعة  األكل ، 

النا،ػر  دار  هػػ(ِّٗنػك المكصػمك )ت  سر صناعة اإلعػراب،  بػك الدػت  عنمػاف بػف ج .ُٓ
 ـ.َََِ -هػُُِْلبناف، الطبعة  األكلك  -الكتب العممية بيركت

سدر السعادة كسدير اإلفادة، عمك بف محمد بف عبد الصمد ال مدانك المصرم ال،افعك،  .ِٓ
المحقؽ  د. محمد الػدالك، النا،ػر  دار  هػ( ّْٔ بك الحسف، عمـ الديف السخاكم )ت  

 . ـ ُٓٗٗ -هػ  ُُْٓعة  النانية، صادر، الطب

 هػػػ( َُّٗ -هػػػ  ََُّ،ػػرح  بيػػات مغنػػك المبيػػب، عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادم ) .ّٓ
 حمد يكسؼ دقاؽ، النا،ػر  دار المػأمكف لمتػراث، بيػركت،  -المحقؽ  عبد العزيز رباح 

 ُُْْ   ُّّٗاألكل ( العاـ  عدة سنكات ) ٖ - ٓ( النانية، )جػ ْ - ُالطبعة  )جػ 
 ػ(.ه

هػ(،  بك  ُِّ،رح ديكاف الحماسة )ديكاف الحماسة  اختارد  بك تماـ حبيب بف  كس ت  .ْٓ
المحقػػؽ  مريػػد  هػػػ( ُِْعمػػ   حمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزكقػػك األصػػد انك )ت 

 -هػػػ  ُِْْلبنػػاف، الطبعػػة  األكلػػ ،  –ال،ػػيا، النا،ػػر  دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت 
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عمػك بػف محمػد ال،ػيبانٌك التبريػزم،  بػك زكريػا    يحي  بفحـ، كطبعة  خرل ،ر  ََِّ
 بيركت، )الطبعة  بدكف رقـ  ك تاريا(. –هػ( النا،ر  دار القمـ َِٓ)ت  

 ٖٔٔ،رح الروك عم  الكافية، محمد بف الحسػف الروػك اإلسػتراباذم نجػـ الػديف )ت   .ٓٓ
   هػ( تصحي  كتعميؽ   . د. يكسؼ حسف عمر، النا،ر  جامعة قاريكنس، الطبعة األكل

 ـ. ُٖٕٗ -ق  ُّٖٗ

هػ( محمػد  َُّٗ،رح ،افية ابف الحاجب )مط ،رح ،كاهدد لعبد القادر البغدادم، ت   .ٔٓ
هػػػ( حقق مػػا   . محمػػد نػػكر  ٖٔٔبػػف الحسػػف الروػػك اإلسػػتراباذم، نجػػـ الػػديف )ت  

الحسػػف، محمػػد الزفػػزاؼ، محمػػد محيػػ  الػػديف عبػػد الحميػػد، النا،ػػر  دار الكتػػب العمميػػة 
 ـ.ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗلبناف،  –بيركت 

،رح ،ذكر الذهب فك معرفة كبلـ العرب، عبد اهلل بف يكسؼ بف  حمد بف عبػد اهلل ابػف  .ٕٓ
هػػ( المحقػؽ  عبػد الغنػك الػدقر، ُٕٔيكسؼ،  بػك محمػد، جمػاؿ الػديف، ابػف ه،ػاـ )ت 

 سكريا، )الطبعة  بدكف رقـ  ك تاريا(. –النا،ر  ال،ركة المتحدة لمتكزيط 

ة كبلـ العرب، ،مس الديف محمد بف عبد المػنعـ بػف محمػد ،رح ،ذكر الذهب فك معرف .ٖٓ
رم القػػاهرم ال،ػػافعك )ت  ػػكجى هػػػػ( المحقػػؽ  نػػكاؼ بػػػف جػػزاب الحػػارنك ) صػػػؿ  ٖٖٗالجى

التحقيؽ  رسالة ماجستير لممحقؽ( النا،ر  عمػادة البحػث العممػك بالجامعػة اإلسػبلمية، 
 ـ. ََِْهػ/ ُِّْ ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة  األكل

بف يكسػؼ،  بػك  بف يكسؼ بف  حمد بف عبد اهلل ،رح قطر الندل كبؿ الصدل، عبد اهلل .ٗٓ
هػ( المحقػؽ  محمػد محيػ  الػديف عبػد الحميػد، ُٕٔمحمد، جماؿ الديف، ابف ه،اـ )ت 

 هػ. ُّّٖالنا،ر  القاهرة، الطبعة  الحادية ع،رة، 

هلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف مالػػؾ الطػػا ك ،ػػرح الكافيػػة ال،ػػافية، جمػػاؿ الػػديف  بػػك عبػػد ا .َٔ
الجيانك، حقق  كقدـ ل   عبد المنعـ  حمد هريدم، النا،ر  جامعة  ـ القرل مركز البحث 
حيػػاب التػػراث اإلسػػبلمك كميػػػة ال،ػػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية مكػػة المكرمػػػة،  العممػػك كا 

 ـ.ُِٖٗ -هػ  َُِْالطبعة  األكل  



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٕٗ 

 ِٕٗ - ٖٗٗ بف  حمد الداك ك النحػكم المكػك )،رح كتاب الحدكد فك النحك، عبد اهلل .ُٔ
القاهرة، الطبعة   –هػ( المحقؽ  د. المتكلك رمواف  حمد الدميرم، النا،ر  مكتبة كهبة 

 ـ. ُّٗٗ -هػ  ُُْْالنانية، 

هػػ(  ّٖٔ،رح كتاب سيبكي ،  بك سعيد السيرافك الحسف بف عبػد اهلل بػف المرزبػاف )ت  .ِٔ
 –يد عمػػك، النا،ػر  دار الكتػػب العمميػة، بيػػركت المحقػؽ   حمػد حسػػف م ػدلك، عمػػك سػ

 ـ. ََِٖلبناف، الطبعة  األكل ، 

بف  بك السرايا محمد بف عمك،  بك )لمزمخ،رم( يعيش بف عمك بف يعيش ،رح المدصؿ  .ّٔ
هػ( ّْٔالبقاب، مكفؽ الديف األسدم المكصمك، المعركؼ بابف يعيش كبابف الصانط )ت 

،ػػر  دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، لبنػػاف، الطبعػػة  قػػدـ لػػ   د. نميػػؿ بػػديط يعقػػكب، النا
 ـ. ََُِ -هػُِِْاألكل ، 

هػػ( المحقػؽ  خالػد عبػد  ْٗٔ،رح المقدمة المحسػبة، طػاهر بػف  حمػد بػف باب،ػاذ )ت  .ْٔ
 ـ. ُٕٕٗالككيت، الطبعة  األكل ،  –الكريـ، النا،ر  المطبعة العصرية 

ماـ جماؿ الديف محمد بف عبػد ،رح المككدم عم  األلدية فك عممك النحك كالصرؼ )لئل .ٓٔ
هػػ(  بػك زيػد عبػد الػرحمف بػف  ِٕٔاهلل بف مالؾ الطا ك الجيانك األندلسك المػالكك ت  

هػ( المحقؽ  الػدكتكر عبػد الحميػد هنػداكم، النا،ػر   َٕٖعمك بف صال  المككدم )ت 
 ـ )الطبعة بدكف(.ََِٓ -هػ  ُِْٓلبناف   –المكتبة العصرية، بيركت 

غة كصحاح العربية،  بك نصر نسماعيؿ بف حماد الجكهرم الدارابك )ت  الصحاح تاج الم .ٔٔ
بيػػػركت،  –هػػػ( تحقيػػؽ   حمػػػد عبػػد الغدػػػكر عطػػار، النا،ػػر  دار العمػػػـ لممبليػػيف ّّٗ

 ـ. ُٕٖٗ -  هػ َُْٕالطبعة  الرابعة 

طبقات النحكييف كالمغكييف، محمد بف الحسف بف عبيد اهلل بف مػذح  الزبيػدم األندلسػك  .ٕٔ
هػػػػ( المحقػػػؽ  محمػػػد  بػػػك الدوػػػؿ نبػػػراهيـ، النا،ػػػر  دار ّٕٗ،  بػػػك بكػػػر )ت اإل،ػػػبيمك

 المعارؼ، الطبعة  النانية )بدكف العاـ(.

هػ( المحقؽ  الػدكتكر صػبي  ِّٗعمؿ التننية  بك الدت  عنماف بف جنك المكصمك )ت   .ٖٔ
 مصر )الطبعة بدكف رقـ  ك عاـ(. –التميمك، النا،ر  مكتبة النقافة الدينية 
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هػػػ( ُّٖحػػك، محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف العبػػاس،  بػػك الحسػػف، ابػػف الػػكراؽ )ت عمػػؿ الن .ٗٔ
السػعكدية،  -الريػاض –المحقؽ  محمكد جاسـ محمػد الػدركيش، النا،ػر  مكتبػة الر،ػد 

 ـ.ُٗٗٗ -هػ  َُِْالطبعة  األكل ، 

العػػيف،  بػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف  حمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػػيـ الدراهيػػدم البصػػرم )ت  .َٕ
  د. م ػػدم المخزكمػػك، د. نبػػراهيـ السػػامرا ك، النا،ػػر  دار كمكتبػػة هػػػ( المحقػػؽَُٕ

 ال بلؿ )الطبعة بدكف رقـ  ك عاـ(.

فت  األقداؿ كحؿ اإل،كاؿ ب،رح الميػة األفعػاؿ )الم،ػ كر بال،ػرح الكبيػر(، جمػاؿ الػديف  .ُٕ
ؽ ) هػػػ( المحقػػؽ  د. مصػػطد  النحػػاس،  َّٗ - ٖٗٔمحمػػد بػػف عمػػر المعػػركؼ ببىٍحػػرى

 ـ.  ُّٗٗ -هػ  ُُْْجامعة الككيت   -آلداب النا،ر  كمية ا

الد رسػػت  بػػك الدػػرج محمػػد بػػف نسػػحاؽ بػػف محمػػد الػػكراؽ البغػػدادم المعتزلػػك ال،ػػيعك  .ِٕ
هػػػ( المحقػػػؽ  نبػػػراهيـ رموػػاف، النا،ػػػر  دار المعرفػػػة ّْٖالمعػػركؼ بػػػابف النػػػديـ )ت 

 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕلبناف، الطبعة  النانية  -بيركت

 ٖٖٗ  ت) كافية ابف الحاجب( نكر الديف عبػد الػرحمف الجػامك الدكا د الويا ية )،رح  .ّٕ
  سامة ط  الرفاعك )الطبعة بدكف رقـ  ك عاـ(.. د  دراسة كتحقيؽ( هػ 

هػػ( ُٕٖالقامكس المحيط، مجػد الػديف  بػك طػاهر محمػد بػف يعقػكب الديركزآبػادل )ت   .ْٕ
رقسيكسػػك، تحقيػػؽ  مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػك ملسسػػة الرسػػالة، ن،ػػراؼ  محمػػد نعػػيـ الع

لبنػاف، الطبعػة  النامنػة،  –النا،ر  ملسسة الرسالة لمطباعػة كالن،ػر كالتكزيػط، بيػركت 
 ـ. ََِٓ -هػ  ُِْٔ

ابػػف الحاجػػب جمػػاؿ الػػديف بػػف عنمػػاف بػػف عمػػر بػػف  بػػك بكػػر الكافيػػة فػػك عمػػـ النحػػك،  .ٕٓ
هػػػ( المحقػػؽ  د. صػػال  عبػػد العظػػيـ ال،ػػاعر،  ْٔٔالمصػػرم اإلسػػنكم المػػالكك )ت  

 .ـ ََُِالطبعة  األكل ، ، القاهرة –كتبة اآلداب النا،ر  م

كتػاب األفعػاؿ، سػعيد بػف محمػد المعػافرم القرطبػك نػـ السرقسػطك،  بػك عنمػاف، كيعػرؼ  .ٕٔ
هػػػ( المحقػػؽ  حسػػيف محمػػد محمػػد ،ػػرؼ، مراجعػػة  محمػػد  ََْبػػابف الحػػداد )ت  بعػػد 

ة، )الطبعػة م دم عبلـ، النا،ر  ملسسة دار ال،عب لمصحافة كالطباعة كالن،ػر، القػاهر 
 بدكف رقـ  ك عاـ(.



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ُّٖ 

الكتػػاب، عمػػرك بػػف عنمػػاف بػػف قنبػػر الحػػارنك بػػالكالب،  بػػك ب،ػػر، الممقػػب سػػيبكي  )ت  .ٕٕ
هػ( المحقؽ  عبد السبلـ محمد هاركف، النا،ر  مكتبة الخانجك، القػاهرة، الطبعػة  َُٖ

 ـ. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖالنالنة، 

نسػماعيؿ بػف عمػك بػف محمػكد  الكناش فك فنك النحك كالصرؼ،  بك الدداب عمػاد الػديف .ٖٕ
هػػ(  ِّٕبف محمد ابف عمر بف ،اهن،اد بف  يكب، الممػؾ المليػد، صػاحب حمػاة )ت  

دراسػة كتحقيػؽ  الػػدكتكر ريػاض بػف حسػػف الخػكاـ، النا،ػر  المكتبػػة العصػرية لمطباعػػة 
 ـ )الطبعة  بدكف رقـ(. َََِبيركت    -كالن،ر

، جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم لساف العرب، محمد بف مكـر بف عم ،  بك الدوػؿ .ٕٗ
هػ( الحكا،ك  لميازجك كجماعة مف المغػكييف، النا،ػر  دار ُُٕالركيدع  اإلفريق  )ت  

 هػ. ُُْْبيركت، الطبعة  النالنة،  –صادر 

هػ( ّّٕالبلمات، عبد الرحمف بف نسحاؽ البغدادم الن اكندم الزجاجك،  بك القاسـ )ت  .َٖ
هػػػػ َُْٓدم،ػػػؽ، الطبعػػػة  النانيػػػة،  –  دار الدكػػػر المحقػػػؽ  مػػػازف المبػػػارؾ، النا،ػػػر

 ـ.ُٖٓٗ

المبػاب فػػك عمػؿ البنػػاب كاإلعػراب  بػػك البقػاب عبػػد اهلل بػف الحسػػيف بػف عبػػد اهلل العكبػػرم  .ُٖ
 –هػ( المحقؽ  د. عبد اإلل  النب اف، النا،ػر  دار الدكػر ُٔٔالبغدادم محب الديف )ت 
 ـ.ُٓٗٗهػ ُُْٔدم،ؽ، الطبعة  األكل ، 

،رح الممحة، محمد بف حسف بف ًسباع بف  بك بكر الجذامك،  بػك عبػد اهلل، الممحة فك  .ِٖ
هػ( المحقؽ  نبراهيـ بف سالـ الصاعدم، َِٕ،مس الديف، المعركؼ بابف الصا غ )ت  

النا،ػػر  عمػػادة البحػػث العممػػك بالجامعػػة اإلسػػبلمية، المدينػػة المنػػكرة، المممكػػة العربيػػة 
 ـ.ََِْهػ/ُِْْالسعكدية، الطبعة  األكل   

هػػػ( المحقػػؽ  فػػا ز ِّٗالممػػط فػػك العربيػػة،  بػػك الدػػت  عنمػػاف بػػف جنػػك المكصػػمك )ت  .ّٖ
 الككيت )الطبعة بدكف رقـ  ك عاـ(. –فارس، النا،ر  دار الكتب النقافية 

متف المغة )معجـ(  حمد روا )عوك المجمط العممك العربك بدم،ؽ( النا،ر  دار مكتبة  .ْٖ
 -هػػػػ  ُّٖٕ/ ّـ، جػػػػ  ُٖٓٗ -هػػػػ  ُّٕٕ  ِك  ُبيػػػركت، عػػػاـ  جػػػػ  –الحيػػػاة 
 ـ. َُٔٗ -هػ  َُّٖ/ ٓـ، جػ  َُٔٗ -هػ  ُّٕٗ/ ْـ، جػ  ُٗٓٗ



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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المجمكع المغيث فك مريبك القرآف كالحديث، محمد بف عمر بف  حمد بف عمر بف محمد  .ٖٓ
هػػ( المحقػؽ  عبػد الكػريـ العزبػاكم، النا،ػر  ُٖٓاألصب انك المدينك،  بك مكسػ  )ت  

حياب التراث اإلسبلمك، كميػة ال،ػريعة كالدراسػات جامعة  ـ القرل، م ركز البحث العممك كا 
المممكػػة  -مكػػة المكرمػػة، دار المػػدنك لمطباعػػة كالن،ػػر كالتكزيػػط، جػػدة  -اإلسػػبلمية 

هػ  َُْٖ) ّ، ِـ( جػ  ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ) ُالعربية السعكدية، الطبعة  األكل   جػ 
 ـ(. ُٖٖٗ -

اهلل محمد بف  بك بكر بف عبد القادر الحندك الرازم  مختار الصحاح، زيف الديف  بك عبد .ٖٔ
الػػػدار  -هػػػػ( المحقػػػؽ  يكسػػػؼ ال،ػػػيا محمػػػد، النا،ػػػر  المكتبػػػة العصػػػرية ٔٔٔ)ت  

 ـ.ُٗٗٗهػ / َُِْصيدا، الطبعة  الخامسة،  –النمكذجية، بيركت 

هػ( المحقؽ  خميؿ ْٖٓالمخصص،  بك الحسف عمك بف نسماعيؿ بف سيدد المرسك )ت  .ٕٖ
هػػػ ُُْٕبيػػركت، الطبعػػة  األكلػػ ،  –اؿ، النا،ػػر  دار نحيػػاب التػػراث العربػػك نبػػراهـ جدػػ

 ـ.ُٔٗٗ

المػػػدارس النحكيػػػة،  حمػػػد ،ػػػكقك عبػػػد السػػػبلـ وػػػيؼ )ال،ػػػ ير ب،ػػػكقك وػػػيؼ( )ت   .ٖٖ
 هػ( النا،ر  دار المعارؼ )الطبعة بدكف رقـ  ك عاـ(.ُِْٔ

سف بػف بيػاف بػف المذكر كالملنث،  بك بكر، محمد بف القاسـ بف محمد بف ب،ار بف الح .ٖٗ
هػ( المحقؽ  محمد عبد الخالؽ  ِّٖسماعة بف فىركة بف قىطىف بف دعامة األنبارم )ت  

كزارة  -عوػػيمة، مراجعػػة  د. رموػػاف عبػػد التػػكاب، النا،ػػر  جم كريػػة مصػػر العربيػػة 
هػػ  َُُْلجنػة نحيػاب التػراث، عػاـ   -المجمس األعم  لم،لكف اإلسػبلمية  -األكقاؼ 

 ـ. ُُٖٗ -

هػ( المحقؽ  د. حسف هنداكم، النا،ر   ّٕٕالحمبيات،  بك عمك الدارسٌك )ت   المسا ؿ .َٗ
دار المنػػارة لمطباعػػة كالن،ػػر كالتكزيػػط،  -دار القمػػـ لمطباعػػة كالن،ػػر كالتكزيػػط، دم،ػػؽ 

 ـ. ُٕٖٗ -هػ  َُْٕبيركت، الطبعة  األكل ، 

مػؿ بركػات، المساعد عم  تس يؿ الدكا ػد، ب ػاب الػديف بػف عقيػؿ، المحقػؽ  د. محمػد كا .ُٗ
دار المػػدنك، جػػدة( الطبعػػة  األكلػػ ،  -النا،ػػر  جامعػػة  ـ القػػرل )دار الدكػػر، دم،ػػؽ 

 هػ(. َُْٓ - ََُْ)



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّّٖ 

المصباح المنير فك مريب ال،رح الكبير  حمد بف محمد بف عمػك الديػكمك نػـ الحمػكم،  .ِٗ
 بيركت )الطبعة بدكف رقـ  ك –هػ( النا،ر  المكتبة العممية  َٕٕ بك العباس )ت  نحك 

 عاـ(.

رزم تحقيػؽ ك،ػرح كتعميػؽ  د. عبػد الحميػد السػيد طميػب، طلمصباح فك عمـ النحك لمما .ّٗ
 الطبعة األكل ، مكتبة ال،باب )بدكف رقـ  ك تاريا(.

معػػانك القػػرآف،  بػػك زكريػػا يحيػػ  بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اهلل بػػف منظػػكر الػػديممك الدػػراب )ت   .ْٗ
، عبػػد الدتػػاح نسػػماعيؿ هػػػ( المحقػػؽ   حمػػد يكسػػؼ النجػػاتك، محمػػد عمػػك النجػػارَِٕ

 مصر، الطبعة  األكل  )بدكف عاـ(. –،مبك، النا،ر  دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 

معان  القرآف،  بك الحسػف المجا،ػعك بػالكالب، البمخػك نػـ البصػرم، المعػركؼ بػاألخدش  .ٓٗ
هػػ( تحقيػؽ  الػدكتكرة هػدل محمػكد قراعػة، النا،ػر  مكتبػة الخػانجك، ُِٓاألكسط )ت  

 ـ. َُٗٗ -هػ  ُُُْالطبعة  األكل ،  القاهرة،

عراب ، نبػراهيـ بػف السػرم بػف سػ ؿ،  بػك نسػحاؽ الزجػاج )ت   .ٔٗ هػػ( ُُّمعانك القرآف كا 
 َُْٖبيركت، الطبعة  األكل   –المحقؽ  عبد الجميؿ عبدد ،مبك، النا،ر  عالـ الكتب 

 ـ. ُٖٖٗ -هػ 

طػات كالمطبكعػات( نعػداد  المخطك  -معجـ التاريا )التراث اإلسبلمك فك مكتبػات العػالـ  .ٕٗ
تركيػػا،  –عمػػك الروػػا قػػرد بمػػكط،  حمػػد طػػكراف قػػرد بمػػكط، النا،ػػر  دار العقبػػة، قيصػػرم 

 ـ. ََُِ -هػ  ُِِْالطبعة  األكل ، 

معجـ قبا ؿ العرب القديمة كالحدينة، عمر بف روا بف محمد رامب بف عبد الغنك كحالة  .ٖٗ
هػ  ُُْْركت، الطبعة  السابعة، هػ( النا،ر  ملسسة الرسالة، بيَُْٖالدم،قك )ت  

 ـ. ُْٗٗ -

المعجـ الكسيط، مجمط المغة العربية بالقاهرة )نبراهيـ مصطد ،  حمد الزيات، حامد عبد  .ٗٗ
 القادر، محمد النجار( النا،ر  دار الدعكة )الطبعة بدكف رقـ  ك عاـ(.

يكسػؼ،  مغنك المبيب عف كتب األعاريب، عبد اهلل بف يكسؼ بف  حمد بف عبػد اهلل ابػف .ََُ
هػ( المحقؽ  د. مازف المبارؾ، محمد عمك ُٕٔ بك محمد، جماؿ الديف، ابف ه،اـ )ت  

 ـ.ُٖٓٗدم،ؽ، الطبعة  السادسة،  –حمد اهلل، النا،ر  دار الدكر 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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مداتي  العمـك محمد بف  حمد بػف يكسػؼ،  بػك عبػد اهلل، الكاتػب البمخػك الخػكارزمك )ت  .َُُ
ا،ر  دار الكتػاب العربػك، الطبعػة  النانيػة )بػدكف هػ( المحقؽ  نبراهيـ األبيارم، النّٕٖ
 عاـ(.

المدتاح فك الصرؼ،  بك بكر عبد القاهر بف عبد الرحمف بػف محمػد الدارسػك الجرجػانك  .َُِ
ػد، النا،ػر  ملسسػة الرسػالة ُْٕ)ت   مى  –هػ( حقق  كقدـ لػ   الػدكتكر عمػك تكفيػؽ الحى

 ـ.ُٕٖٗ -هػ  َُْٕبيركت، الطبعة  األكل   

عة اإلعراب،  بك القاسـ محمكد بف عمرك بف  حمد، الزمخ،رم جػار اهلل المدصؿ فك صن .َُّ
بيػػركت، الطبعػػة   –هػػػ( المحقػػؽ  د. عمػػك بػػك ممحػػـ، النا،ػػر  مكتبػػة ال ػػبلؿ ّٖٓ)ت 

  ـ.ُّٗٗاألكل ، 

المقاصد ال،افية فك ،رح الخبلصة الكافية )،رح  لدية ابف مالؾ(  بك نسحؽ نبراهيـ بف  .َُْ
  د. عبد الرحمف بف سميماف العنيميف/ ُالمحققكف  جػ  هػ( َٕٗمكس  ال،اطبك )ت  

  د. محمػد نبػراهيـ ْ  د. عيػاد بػف عيػد النبيتػك/ جػػ ّ  د. محمد نبراهيـ البنا/ جػ ِجػ 
  د. محمػػد ٕ  د. عبػػد المجيػػد قطػػامش/ جػػػ ٔ، ٓالبنػػا، د. عبػػد المجيػػد قطػػامش/ جػػػ 

  د. محمػد نبػراهيـ ٗ، ٖتقػك/ جػػ  نبراهيـ البنا، د. سميماف بف نبػراهيـ العايػد، د. السػيد
حيػاب التػراث اإلسػبلمك بجامعػة  ـ القػرل  مكػة  -البنا، النا،ر  مع د البحػكث العمميػة كا 

 ـ. ََِٕ -هػ  ُِْٖالمكرمة، الطبعة  األكل ، 

بدر « ،رح ال،كاهد الكبرل»المقاصد النحكية فك ،رح ،كاهد ،ركح األلدية الم، كر بػ  .َُٓ
هػ( تحقيؽ   . د. عمك محمد فاخر،  ٖٓٓكس  العينك )ت  الديف محمكد بف  حمد بف م

 . د.  حمػػد محمػػد تكفيػػؽ السػػكدانك، د. عبػػد العزيػػز محمػػد فػػاخر، النا،ػػر  دار السػػبلـ 
 ـ.  ََُِ -هػ  ُُّْلمطباعة كالن،ر كالتكزيط كالترجمة، القاهرة، الطبعة  األكل ، 

ك الػرازم،  بػك الحسػيف )ت  مقاييس المغة )معجـ(،  حمد بػف فػارس بػف زكريػاب القزكينػ .َُٔ
 -هػػػ ُّٗٗهػػػ( المحقػػؽ  عبػػد السػػبلـ محمػػد هػػاركف، النا،ػػر  دار الدكػػر، عػػاـ  ّٓٗ

 ـ.ُٕٗٗ

المقتوب، محمد بف يزيد بف عبد األكبر النمال  األزدم،  بك العباس، المعركؼ بػالمبرد  .َُٕ
ف بيركت )بدك –هػ( المحقؽ  محمد عبد الخالؽ عظيمة، النا،ر  عالـ الكتب ِٖٓ)ت  

  رقـ  ك تاريا(.



 هػ( فك كافيت  كالمتقدميف مف النحكييف )تأصيبلن كمناق،ة( ْٔٔالمصطم  النحكم بيف ابف الحاجب )ت  
   

 ّٖٓ 

المقدمػػة الجزكليػػة فػػك النحػػك، عيسػػ  بػػف عبػػد العزيػػز بػػف يىمىٍمبىٍخػػت الجزكلػػك البربػػرم  .َُٖ
هػاب محمػد، راجعػ   د هػػ( المحقػؽ  د. ،ػعباف عبػد الك َٕٔالمراك،ك،  بك مكس  )ت  

، د. فتحػػك محمػػد  حمػػد جمعػػة، طبػػط كن،ػػر  مطبعػػة  ـ القػػرل، جمػػط نيػػؿ حامػػد  حمػػد
 عربك.تصكيرم  دار الغد ال

ممحة اإلعراب، القاسـ بف عمك بف محمد بف عنمػاف،  بػك محمػد الحريػرم البصػرم )ت   .َُٗ
  ـ.ََِٓ -هػ ُِْٔالقاهرة/ مصر، الطبعة  األكل ،  -هػ( النا،ر  دار السبلـ ُٔٓ

منػػازؿ الحػػركؼ )رسػػالة( عمػػك بػػف عيسػػ  بػػف عمػػك بػػف عبػػد اهلل،  بػػك الحسػػف الرمػػانك  .َُُ
 عماف. –راهيـ السامرا ك، النا،ر  دار الدكر هػ( المحقؽ  نبّْٖالمعتزلك )ت  

المنصؼ البف جنك، ،رح كتاب التصريؼ ألبػك عنمػاف المػازنك،  بػك الدػت  عنمػاف بػف  .ُُُ
هػ( النا،ر  دار نحيػاب التػراث القػديـ، الطبعػة  األكلػ  فػك ذم ِّٗجنك المكصمك )ت  

 ـ .ُْٓٗ مسطس سنة  -هػ ُّّٕالحجة سنة 

، محمد بف عمك ابف القاوك محمد حامد بف مكسكعة ك،اؼ اصطبلحات الدنك .ُُِ ف كالعمـك
هػػػ( تحقيػػؽ  د. عمػػك دحػػركج، ُُٖٓمحٌمػػد صػػابر الدػػاركقك الحندػػك الت ػػانكم )ت بعػػد 

ن،راؼ  د. رفيؽ العجـ، نقؿ النص الدارسك نل  العربية  د. عبد اهلل الخالػدم، الترجمػة 
 -يػركت، الطبعػة  األكلػ  ب –األجنبية  د. جكرج زينانك، النا،ر  مكتبة لبناف نا،ػركف 

 ـ.ُٔٗٗ

مكسكعة المصطم  النحكم مف الن،أة نل  االستقرار د. يكحنا مرزا الخامس، دار الكتػب  .ُُّ
 العممية )بدكف رقـ  ك تاريا(.

نتػا   الدكػر فػػك النحػك،  بػػك القاسػـ عبػػد الػرحمف بػػف عبػد اهلل بػػف  حمػد السػػ يمك )ت   .ُُْ
 ـ. ُِٗٗ - ُُِْلطبعة األكل   بيركت، ا –هػ( النا،ر  دار الكتب العممية ُٖٓ

هػػػ( النا،ػػر  دار المعػػارؼ، الطبعػػة  الخامسػػة ُّٖٗالنحػػك الػػكافك، عبػػاس حسػػف )ت   .ُُٓ
 ع،رة )بدكف عاـ(.

همط ال كامط فك ،رح جمط الجكامط، عبد الرحمف بػف  بػك بكػر، جػبلؿ الػديف السػيكطك  .ُُٔ
مصر )الطبعػة  –هػ( المحقؽ  عبد الحميد هنداكم، النا،ر  المكتبة التكفيقية ُُٗ)ت  

 بدكف رقـ  ك عاـ(.



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المغػػة كميػػمجمػ 
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الكجيز فك ،رح قرابات القر ة النمانية   مة األمصار الخمسة،  بك عمك الحسف بف عمك  .ُُٕ
هػػػ( المحقػػؽ  دريػػد حسػػف  حمػػد، النا،ػػر  دار ْْٔبػػف نبػػراهيـ بػػف يػػزداد األىٍهػػكىازم )ت 

 ـ. ََِِبيركت، الطبعة  األكل ،  –الغرب اإلسبلمك 

 
 
 
 


