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 الدرس النحوييف  ةالجمل
 

 : يهخص انذراسة

ايبرث دزاض١ َا تفسم يف  اٖدف ٖر

عٓد  زبٌُبطٕٛ ايهتب فُٝا ٜتعًل با

 -عًُا٤ ايًػ١ عا١َ ٚعًُا٤ ايٓرٛ خاص١ 

; ٚيتركٝل ٖرا اهلدف مت قدميا ٚذدًٜثا 

ايسجٛع إىل املصادز ٚاملساجع اييت هلا 

عالق١ بايبرث ٚضباٚي١ مجع َا تفسم يف 

بطٕٛ ايهتب ٚاضتكسا٤ ذيو ٚذبًًٝ٘ 

ٚتكطُٝ٘ . ٚقد مت تكطِٝ  ٖرا ايبرث إىل 

يف َا١ٖٝ ازب١ًُ َكد١َ : تٓاٚيت  فٝٗا 

أ١ُٖٝ ٖرا املٛضٛع ايدزع ايًػٟٛ، ٚ

 ٚاملٓٗخ املتبع يف ايبرث، ٙأضباب اختٝازٚ

ايهتب ايتُٗٝد: تٓاٚيت فٝ٘  .ٖ٘ٚٝهً

. اييت ْاقػت أْٛاع ازبٌُ يف ايٓرٛ ايعسبٞ

َفّٗٛ ازب١ًُ تٓاٚيت فٝ٘ املبرث األٍٚ: 

املبرث ايثاْٞ:  ايكدَا٤. ايٓرا٠عٓد 

 ايًػ١َفّٗٛ ازب١ًُ يف عًِ تٓاٚيت فٝ٘ 

تٓاٚيت فٝ٘ : يثايثاملبرث ا دٜث .اسب

املبرث  ايكدَا٤. ايٓرا٠أقطاّ ازب١ًُ عٓد 

أقطاّ ازب١ًُ يف عًِ تٓاٚيت فٝ٘ : ايسابع

: إعساب شباَظاملبرث ا دٜث .اسب ايًػ١

املبرث ازبٌُ اييت هلا ضبٌ َٔ اإلعساب. 

ايطادع : تٓاٚيت فٝ٘ إعساب ازبٌُ اييت 

 ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب.
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 :انًقذية 

 اسبُد هلل زب ايعاملني ، ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضبُُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖسٜٔ ٚبعد :

أٚىل ايٓرٜٛووٕٛ قوودَاوِٖ ٚضبوودجلِٖٛ ازبًُوو١ اٖتُوواَِٗ ، فدزضووٛا أ ا ٗووا ٚ سٜكوو١ 

 بٓا٥ٗا فطحًٛا َالذظات َفٝد٠ أغٓت ايدزع ايٓرٟٛ .

َُفُّٗا فإْ٘ ال ٜتهًِ إال مجاّل  ٖٚرٙ ازبُوٌ إَوا إٔ    ٚاإلْطإ عٓدَا ٜتهًِ نالَا 

       ." ٛ ُٛ َفٌٝد" ٚإَوا إٔ تهوٕٛ مجواّل فعًٝو١ َثوٌ: "أذوّب ايٓرو  تهٕٛ مجاّل امس١ٝ َثٌ :"ايٓر

ٌٍ َوا تتهوٕٛ      ٚتتهٕٛ ازب١ًُ يف ايعسب١ٝ َٔ جلالجل١ عٓاصس: االضِ ٚايفعٌ ٚاسبوسف، ٚأقو

 مج١ً.أٟ ٖٛ املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘; فٗرٜٔ ُٖا ْٛا٠  -ٓرا٠عٓد اي-َٓ٘ ازب١ًُ 

 ويهدف هذا البحث إىل ما يأتي : 

ٌ بامجع َا تفوسم يف بطوٕٛ ايهتوب ايكدميو١ ٚاسبدٜثو١  فُٝوا ٜتعًول         (1 عٓود   زبُو

 . -قدميا ٚذدًٜثا  -عًُا٤ ايًػ١عا١َ ٚعًُا٤ ايٓرٛ خاص١ 

 ايًػ١ٜٛ.اشبسٚد بٓتا٥خ ميهٔ إٔ ٜطتفاد فٝٗا يف صباٍ ايدزاضات  (2

 أسباب االختيار:

ٚقووع اختٝووازٟ عًوو٢ ٖوورا املٛضووٛع زغبوو١ يف تٓوواٍٚ ٖوورا املٛضووٛع بايبرووث ٚايدزاضوو١       

 ذٝث. ئألضتفٝد ٚأفٝد ايباذث أٚ ايكاز

 ميهج البحث :

 ايترًًٝٞ. ايٛصفٞاالضتكسا٥ٞ  املٓٗخ ٖٛ ايدزاض١ ٖرٙ يف اتبعت٘ ايرٟ املٓٗخ

 : هيكل البحث

 قطُت حبثٞ إىل:

أ١ُٖٝ ٖرا املٛضٛع ٚتػتٌُ ع٢ً بٝإ ملا١ٖٝ ازب١ًُ يف ايدزع ايًػٟٛ، َٚكد١َ: 

 .ايبرث ، ٖٚٝهٌٙأضباب اختٝازٚ

 .ايهتب اييت ْاقػت أْٛاع ازبٌُ يف ايٓرٛ ايعسبٞايتُٗٝد: ذنست فٝ٘ 

 ايكدَا٤. ايٓرا٠املبرث األٍٚ: َفّٗٛ ازب١ًُ عٓد 

 دٜث .اسب املبرث ايثاْٞ: َفّٗٛ ازب١ًُ يف عًِ ايًػ١

 ايكدَا٤. ايٓرا٠: أقطاّ ازب١ًُ عٓد يثايثاملبرث ا
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 دٜث .اسب : أقطاّ ازب١ًُ يف عًِ ايًػ١ايسابعاملبرث 

 شباَظ : إعساب ازبٌُ اييت هلا ضبٌ َٔ اإلعساب.املبرث ا

 ايطادع :إعساب ازبٌُ اييت ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب.املبرث 

 اشبامت١.

 املصادز ٚاملساجع.

 ناقشت أنىاع انجًم في اننحى انعرتيانكتة انتي : انتًهيذ

 :َا ٜأتٞ يعٌ َٔ أِٖ ايهتب اييت ْاقػت أْٛاع ازبٌُ يف ايٓرٛ ايعسبٞ

بٓووا٤ ازبًُوو١ ايعسبٝوو١ يًوودنتٛز ضبُوود لاضوو١ عبوودايًطٝ  : ْوواقؼ امل يوو  َٛضووٛع     (1

 ازب١ًُ ايعسب١ٝ يف جلالجل١ ضباٚز :

 : عٓاصس بٓا٤ ازب١ًُ .  أٚاّل

 ٖرٙ األجصا٤ .جلاْٝا : ٚضا٥ٌ ايرتابط بني 

 جلايثا : َا ٜعسض يًح١ًُ َٔ عٛازض اسبرف ٚايٓفٞ . 

جلِ ختِ ايهتاب بفصٌ تطبٝكٞ ذواٍٚ فٝ٘ إٔ ٜكدّ  اذد َؤ بٓوا٤ ازبًُو١ يف ايػوعس     

 .(1) ايعسبٞ ايكدِٜ

، ٚاملكصووٛد بٗووا  ( نُووا أغوواز املصووٓ  نووريو إىل َووا مسوواٙ ) ايكووِٝ االضووتبداي١ٝ       

، إذ إٕ ٖوووورٙ يف ايٛظٝفوووو١ ايٓرٜٛوووو١ ْفطووووٗا ٚ أخووووس٣إَهاْٝووووات ايتبووووادٍ بووووني نًُوووو١ 

، ٚبٓا٤ عًو٢ ذيوو قو٣ٛ املصوٓ      يت ذبدد أْٛاع ايهًُات ٚايرتانٝباإلَهاْٝات ٖٞ اي

 .(2) َرٖوب ايكدَوا٤ يف امس١ٝ عبٛ ) ضبُد قاّ (

ٞ وووووووووووووووووٚأٜطووا ذوواٍٚ املص  ،ٚضووا٥ٌ تطٜٛووٌ ازبًُوو١ ايعسبٝوو١  ٓ  نووريو إٔ ٜطتكصوو

ٍٛ ايرتتب،  ، ٚ ايتعاقبٚ ٍٛ ايتبع١ٝ، ٚ ٍٛ ايتعدد، ٚ ٍٛ  فأغواز إىل  ٍٛ ايتكٝٝد،

 .(3) ٍٛ االعرتاض ٚ

، دزاضوو١ يػٜٛوو١ عبٜٛوو١ يًوودنتٛز ضبُوود إبووساِٖٝ عبوواد٠: ٚقوود بٓووو٢        ازبًُوو١ ايعسبٝوو١  (2

، سبط بوني املفوسدات يف بٓوا٤ ازبًُو١    املصٓ  نتابو٘ ٖورا عًو٢ تتبوع ايعالقوات ايويت تو       

                                                           
 . 7( بىاء الجملت العسبُت للدكخىز دمحم حماطت عبداللعُف:  1) 

 . 33،  11( اهظس : بىاء الجملت العسبُت :  2) 

 . 71 – 48( اهظس : بىاء الجملت العسبُت :  3) 
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   ٚ إلبووداٍ ٚعالقوو١  عالقوو١ اإلٜطوواال ٚعالقوو١ ا  فٗٓوواى عالقوو١ اإلضووٓاد ٚعالقوو١ ايتكٝٝوود 

 .(4)، ٚعالق١ املفعٛي١ٝايتوأنٝد ٚايتك١ٜٛ، ٚعالق١ ايظسف١ٝ، ٚعالق١ ايع١ًٝ

 ، فاملسنبات عٓودٙ عًو٢ أْوٛاع ٖوٞ:    ٚقدّ املصٓ  يف نتاب٘ تصٛزا جدٜدا يًُسنبات 

دأ ٚخوووو ٙ، املطووواف  ، ٚاملسنوووب االمسوووٞ ) املبتوووو املسنوووب ايفعًوووٞ ) ايفعوووٌ ٚفاعًووو٘ (  

ٚاملسنوب   ٚاملطاف إيٝ٘، املعطٛف ٚاملعطٛف عًٝ٘، املٓعوٛت ْٚعتوو٘، املُووٝص ٚمتٝووٝصٙ (،    

ايٛصوووفٞ ) املػوووتل ٚ فاعًووو٘ أٚ َوووا أضوووٝ  إيٝووو٘ ( َٚسنووووب اشبايفوووو١ ) اضوووِ ايفووووعٌ (    

ٚاملسنب املصدزٟ ) املصدز ٚ فاعًو٘ ( ٚاملسنوب املٛصوٛيٞ ) املٛصوٍٛ االمسوٞ ٚصوًت٘       

 .  (5)سنوب ايظوسيف، َٚسنوب ازبواز ٚاجملسٚزاسبسيف ٚصًت٘ ( ٚاملاملٛصٍٛ 

، (6)ٚيف ختاّ نتابو٘ ذواٍٚ املصوٓ  إٔ ٜكودّ تصوٛزا جدٜودا ألقطواّ ازبُووٌ ايعسبٝو١         

 ٚزأ٣ إٔ ازب١ًُ ايعسب١ٝ ع٢ً أْٛاع :

 . ازب١ًُ ايبطٝط١ : ٖٚٞ امله١ْٛ َٔ َسنب إضٓادٟ ٚاذد ٜٚ دٟ فهس٠ َطتك١ً 

     إضووٓادٟ ٚاذوود َٚووا ٜتعًوول بعٓصووسٜ٘ أٚ   ازبًُوو١ املُتوود٠ : ٖووٞ املهْٛوو١ َوؤ َسنووب

 بأذدُٖا َٔ َفسدات أٚ َسنبات غري إضٓاد١ٜ .

 َووؤ َسنبووووني إضووووٓادٜني أٚ  ازبًُووو١ املصدٚجووو١ أٚ املتعووودد٠ : ٖٚوووٞ ازبًُووو١ املهْٛووو١

ٜسبطٗوا  ، ٚيٝظ أذدُٖا َعتُودا عًو٢ ارخوس، ٚال   ، ٚنٌ َسنب قا٥ِ بٓفط٘أنثس

 إال ايعط  . 

 أذدٖووووُا َوووستبط ارخوووس : ٖوووٞ املهْٛووو١ َووؤ َوووسنبني إضوووٓادٜني ازبًُووو١ املسنبووو١

، ٚايثووواْٞ ٜووو دٟ فهوووس٠ غوووري ناًَووو١ ٚال َطوووتك١ً ٚال َعٓووو٢ يووو٘ إال   َٚتٛقووو  عًٝووو٘

ِ باملسنوووب ارخوووس ، أٚ ايػوووسي ، أٚ بايظسفٝووو١ ، ٚاالزتبووواي بُٝٓٗوووا ٜهوووٕٛ بايكطووو

 ع١ٝ . ، أٚ باملصاذب١ ٚاملأٚ االضتثٓا٤ ١، أٚ باالضتدزاى،ايصَا١ْٝ أٚ املهاْٝ

  ني : ٖوووٞ املهْٛووو١ َووؤ َوووسنبني إضووووٓادٜني أٚ َتطوووُٓني يعًُٝوووت   ازبًُووو١ املتداخًووو١

 .إضٓادٜني بُٝٓٗا تداخٌ تسنٝيب

                                                           
ت للدكخىز دمحم إبساهُم عبادة ص :  4)  ت هحٍى  . 26 -16( الجملت العسبُت ، دزاطت لغٍى

 . 145-49: ( اهظس الجملت العسبُت ص  5) 

 . 164-149( اهظس الجملت العسبُت ص :  6) 
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 اد١ٜ أٚ َسنبوات َػوت١ًُ   : ٖٞ ازب١ًُ امله١ْٛ َٔ َسنبات إضوٓ ازب١ًُ املتػابه١

 .١ًُ املتداخ١ً بازب١ًُ املصدٚج١، ٚقد تتًكٞ فٝ٘ ازب١ًُ املسنب١ بازبع٢ً إضٓاد

: ٖٚووٛ يًوودنتٛز فترووٞ عبوودايفتاال ايدجووو   :ًُوو١ ايٓرٜٛوو١ ْػووأ٠ ٚتطووٛزا ٚإعسابووا  ازب (3

نتوواب ذوواٍٚ إٔ ٜطووتعسض تازخيٝووا َطووري٠ ايوودزع ايٓرووٟٛ يًحًُووو١ ، فاضووتعسض       

َكاالت ايٓرا٠ يف تعسٜفُٗا َكطوُا إٜواِٖ حبطوب دٜووازِٖ َٚٓا ووكِٗ ، جلوِ أملووس إىل        

يًردٜث عٔ أقطاّ ازبًُو١  طًل ضباٚالت ايتٝطري يف ايدزع ايٓرٟٛ اسبدٜث ، جلِ اْ

 ، جلِ ختِ نتاب٘ باسبدث عٔ إعساب ازبٌُ .ٚأْٛاعٗا

ٚخووري َووا يف ٖوورا ايهتوواب اضتعساضوو٘ يووٛزٚد َصووطًس ازبًُوو١ يف نتووب ايكووّٛ      

ٚضباٚيتوو٘ تفطووري قًوو١ ٚزٚد ازبًُوو١ يوود٣ ايهووٛفٝني ، ٚنٝفٝوو١ اْتكوواٍ املصووطًس إىل  

ت ذود ازبًُو١ فًوِ ٜوأت يف     َستهصا، أَا ايترًٌٝ الدباٖات املفّٗٛ ، ٚ(7)ايبػدادٜني

، جلِ إْو٘ خاض يف قطاٜا بعٝد٠ عؤ صوًب حبثو٘ نردٜثو٘ عؤ ضبوواٚالت       ذيو بػ٤ٞ

 .(8)احملدجلٝؤ يف إصوالال ايٓرٛ

َدخٌ إىل دزاض١ ازب١ًُ ايعسب١ٝ يًدنتٛز ضبُد ألد عب١ً : ٖٚوٛ يف أصوً٘ َكدَو١    (4

املعًكات ٚقود عوسض ايباذوث    : ْظاّ ازب١ًُ يف غعس يسضايت٘ يًدنتٛزا٠ اييت عٓٛاْٗا

ض أٖووِ ألٖووِ َٓوواٖخ ذبًٝووٌ ازبًُوو١ ، َٚووس٠ أخووس٣ قوودّ املٓاٖوووخ ايػسبٝوو١ ، ٚاضووتعس   

اى جلووالث ، ٚذنووس إٔ ٖٓوواملوودازع ايترًًٝٝوو١ ايػسبٝوو١، جلووِ أفطوو٢ إىل املٓوواٖخ ايعسبٝوو١ 

ِ  : االدبوواٙادباٖووات يف ذبًٝووٌ ازبًُوو١  ، ٚادبوواٙ زبووط ايٓروووٛ ايعسبوووٞ   ايٓرووٟٛ ايكوودٜ

، ٚادبواٙ إعواد٠ ايٓووظس يف ايتووساث ايٓرووٟٛ      ات ايبرث ايًػوٟٛ املعاصوس  ِ بادباٖايكدٜ

 .ض٤ٛ ْتا٥خ ايبرث ايًػٟٛ املعاصس ٚايبالغٞ ايكدِٜ يف

، فوووسأ٣ أْٗووا (9)ٚيف آخووس ايهتوواب ذبوودث ايباذووث عوؤ تصووٛزٙ يتكطووِٝ ازبًُوو١ ايعسبٝوو١   

تٓكطووِ إىل قطووُني ز٥ٝطووني : ازبًُوو١ ايبطووٝط١ ٚازبًُوو١ املسنبوو١ . ٚاملسنبوو١ عٓوودٙ َووا      

ضُت مجًتني بطوٝطتني أٚ أنثوس ضوٛا٤ ازتبطوت إذود٣ ازبًُوتني بواألخس٣ أٚ اْودصبت         

                                                           
ت وشأة وجعىزا وإعسابا: للدكخىز فخحي عبدالفخاح الدحـني ص : 7 )   . 24 – 21( الجملت الىحٍى

ت وشأة وجعىزا وإعسابا: للدكخىز فخحي عبدالفخاح الدحـني:  8)   . 74 -54( الجملت الىحٍى

 آخس الكخاب . – 88للدكخىز دمحم أحمد هحلت ص :  ( مدخل إلى دزاطت الجملت العسبُت 9) 
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، ٚازبًُٝو١ عٓودٙ   ٚفع١ًٝ ٚمجًٝو١  (10)إذداُٖا يف األخس٣ . ٖٚٛ ٜكطِ ايبطٝط١ إىل امس١ٝ

، ذات تسنٝب َفوسد ٚذات تسنٝوب َتعودد   ، ٜٚكطِ املسنب١ إىل ١َوا نوإ خ ٖا مجً

 ٚاألٚىل َوا ضُت مجًتني فرطب ، ٚايثا١ْٝ َا ضُت أنثس َٔ مجًتني .

يًدنتٛز٠ ظبا٠ عبد ايعظِٝ ايهوٛيف: ٚقود ْثوست    بٓا٤ ازب١ًُ بني َٓطل ايًػ١ ٚايٓرٛ  (5

ألضوايٝب ايٓودا٤   ، ٚأزادت باَطا٥ٌ ايٓرٛ يف بابني: باب بٓا٤ ازب١ًُ، ٚبواب األضوايٝب  

 ٚاالختصاص ٚايتررٜس ٚاإلغسا٤ ٚاالغتػاٍ.

 يفهىو انجًهة عنذ عهًاء انهغة انقذياء: انًثحث األول

 أوال: مفهوو اجلنلة لػة

ُ ًُت ايػ٤ٞ: ذٍصًت٘.  ٌُُ: ازبُاع١ َٔ ايٓاع، ٚأْج ُ ع ٘، ٚازُب ُ ٌ ايػ٤ٞ: ج  ٜكاٍ: ج 

١ًُْ: مجاع١  ٚقٌٝ يهٌ مجاع١ غري َٓفص١ً: مج١ً، ٚازُب١ًُ ٚاذد٠ ازُبٌُ. ٚازُب

ُ ٌ ايػ٤ٞ : مجع٘ عٔ تفسم. ٚازب١ًُ: مجاع١ نٌ غ٤ٞ بهُاي٘ َٔ  ايػ٤ٞ، ٚأْج

ُ ًت ي٘ اسبطاب ٚايهالّ; قاٍ تعاىل   نفسٚا ايرٜٔ ٚقاٍ﴿اسبطاب ٚغريٙ; ٜكاٍ: أْج

 .(11)ازبُع: مبع٢ٓ ٖٓا فازب١ًُ ﴾ٚاذد٠ مج١ً ايكسإٓ عًٝ٘ ُْصٍِّ يٛال

 عيد علناء اللػة الكدماءمفهوو اجلنلة  :ًاثاىي

 : ضٝبَٜٛ٘فّٗٛ ازب١ًُ عٓد  (1)

مل ٜطتعٌُ ضٝبٜٛ٘ ٚال ايٓرا٠ َٔ قبً٘ َصطًس "ازب١ًُ"، يهٓ٘ اضتخدّ َصطًس 

 . (12)"ايهالّ" يًتعبري عٔ َٛضٛعات عب١ٜٛ َتعدد َٓٗا َا ٜترد مبفّٗٛ "ازب١ًُ"

 : ابٔ ج َفّٗٛ ازب١ًُ عٓد  (2)

َٔ اضتٓباي - "ايهالّ" عٓد ضٝبٜٛ٘خالٍ تتبع٘ َصطًس -متهٔ ابٔ ج  ٚ 

ٍٕ ايهالّ عٓدٙ َا نإ »ٖٚٛ:  (13)تعسٜ  ضبدُد يًهالّ املسادف يًح١ًُ عٓد ضٝبٜٛ٘ أ

 .(14)«َٔ األيفاظ قا١ُّ٥ بسأض٘ َطتكاّل مبعٓاٙ

                                                           
 [ . 91( مدخل إلى دزاطت الجملت العسبُت للدكخىز دمحم أحمد هحلت ] ص :  10) 

 ( ًىظس: الفيروش أبادي : اللامىض املحُغ، )ج م ل(11)

 4/216، 122، 25، 13، 1/12ًىظس على طبُل املثال هره الاطخعماالث في: الكخاب:  (12)

ْحكي بعد اللىل ما كان كالًما ال (: »1/122في كىله في )الكخاب: وذلك  (13)
َ
واعلم أّن "كلُت" إّهما وكعت في كالم العسب على أن ًحكى بها، وإّهما ج

د مىعلم". وما لم ًكً هكرا أطلغ اللىل عىه د مىعلٌم"؛ ألهه ًحظً أن جلىل: "ٍش ؛ هحى: "كلُت ٍش
ً
 «.كىال

 1/19( الخطائظ: 14)
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 : امل د ٚابٔ ايطسادعٓد ازب١ًُ َفّٗٛ  (3)

ٕ جلالث أٍٚ َٔ اضتخدّ َصطًس ازب١ًُ ايفووسا٤; فكد ٚزد ف٢ نتاب٘ َعا٢ْ ايكسآ

نِ ف٢  األٚىل: ف٢ تفطريٙ يكٛي٘ تعاىل )أفًِ ٜٗد هلِ نِ أًٖهٓا( ٜكٍٛ: ".. َسات

ٜهٕٛ غريٙ، َٚثً٘ ف٢ ايهالّ )أٚمل ٜبني يو َٔ ٜعٌُ خريا جيص ب٘(  َٛضع ْصب ال

 ، ف٢قد تبني ىل أقاّ عبد اهلل أّ شٜدفح١ًُ ايهالّ فٝٗا َع٢ٓ زفع، َٚثً٘ إٔ تكٍٛ: 

االضتفٗاّ َع٢ٓ زفع، ٚنريو قٛي٘: )ضٛا٤ عًٝهِ أدعٛمتِٖٛ أّ أْتِ صاَتٕٛ( فٝ٘ 

غ٤ٞ ٜسفع )ضٛا٤ عًٝهِ( ال ٜظٗس ف٢ االضتفٗاّ، ٚيٛ قًت: ضٛا٤ عًٝهِ صُتهِ 

ايثا١ْٝ:  ٚدعاونِ تبني ايسفع اير٣ ف٢ ازب١ًُ. ٚازب١ًُ املكصٛد٠ ٖٓا )نِ أًٖهٓا(.

اّ شٜد أّ عُسٚ، فتهٕٛ ازب١ًُ َسفٛع١ ف٢ املع٢ٓ، ف٢ قٛي٘: ".. ٚتكٍٛ: قد تبني ىل أق

نأْو قًت تبني ىل ذيو"، ٚايفسا٤ ٜكصد بازب١ًُ ٖٓا ازب١ًُ ايفع١ًٝ )أقاّ شٜد أّ 

ايثايث١ : ف٢ تعًٝك٘ ع٢ً قٛي٘ تعاىل ) ٚتسنٓا عًٝ٘ ف٢ ارخسٜٔ ( ٜكٍٛ: "أبكٝٓا  عُسٚ(.

خسٜٔ ضالّ ع٢ً ْٛال( أ٣ ي٘ جلٓا٤ ذطٓا ف٢ ارخسٜٔ، ٜٚكاٍ : )تسنٓا عًٝ٘ ف٢ ار

تسنٓا عًٝ٘ ٖرٙ ايه١ًُ، نُا تكٍٛ: قسأت َٔ ايكسإٓ )اسبُد هلل زب ايعاملني( 

 . (15)فٝهٕٛ ف٢ ازب١ًُ َع٢ٓ ْصب تسفعٗا بايهالّ"

ٚقد اضتخدّ ابٔ ايطساد َصطًس "ازبٌُ املفٝد٠"، ٜكٍٛ: "ٚازبٌُ املفٝد٠ ع٢ً 

ازب١ًُ املسنب١.. فٓرٛ شٜد ضسبت٘... ضسبني: إَا فعٌ ٚفاعٌ  ٚإَا َبتدأ ٚخ ، ٚأَا 

. ٜٚسادف ابٔ ج٢ٓ ازب١ًُ بايهالّ ايتاّ املفٝد ملعٓاٙ، ٜكٍٛ: "أَا (16)ٚشٜد أبٛٙ َٓطًل"

، ٚنريو (17)ايهالّ فهٌ يفظ َطتكٌ بٓفط٘، ٚجٓٝت َٓ٘ مثس٠ َعٓاٙ فٗٛ مج١ً"

ٚايهالّ ٖٛ املسنب َٔ نًُتني أضٓدت إذداُٖا  ".. ايصطبػس٣، إذ ٜكٍٛ: فعٌ

فعٌ  صاذبو، أٚ يف امسني نكٛيو: شٜد أخٛى ٚبػس يفٜتأت٢ إال  يألخس٣، ٚذيو ال

، ٚصٓ  ازب١ًُ إىل (18)ٚاضِ عبٛ قٛيو: ضسب شٜد ٚاْطًل بهس، ٜٚط٢ُ ازب١ًُ"

، ٚأضاف ابٔ َطا٤ َصطًر٢ )مج١ً (19)أزبع١ أضسب: امس١ٝ ٚفع١ًٝ ٚظسف١ٝ ٚغس ١ٝ

                                                           
 .  2/387، 2/333، 2/195عاوى اللسآن ( اهظس: م 15) 

 .       64/ 1( اهظس : ابً الظساج ألاضىل  حـ 16) 

 . 1/17( اهظس : ابً حنى : الخطائظ حـ  17) 

 .    6( اهظس: الصمخشسي : املفطل  18) 

 1/88وابً ٌعِش : شسح املفطل   24( اهظس: املسحع الظابم  19) 
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تكطُٝات ايصطبػس٣ يًح١ًُ، جلِ جا٤ ابٔ ٜعٝؼ فاْتكد  (20)صػس٣ ٚمج١ً ن ٣(

ازب١ًُ االمس١ٝ ٚازب١ًُ ايفع١ًٝ، ٚازب١ًُ عٓدٙ َسادف١  :ٚزٍدٖا يًتصٓٝ  ايثٓا٢٥

يًهالّ ، ٜكٍٛ: "ٚاعًِ إٔ ايهالّ عٓد ايٓرٜٛني عباز٠ عٔ نٌ يفظ َطتكٌ بٓفط٘ 

 .(21)َفٝد ملعٓاٙ، ٜٚط٢ُ ازب١ًُ"

نتبِٗ نُا أفسدٚا يًهالّ ٚايًفظ املفسد، باضتثٓا٤  ٚمل ٜفسد ايٓرا٠ يًح١ًُ بابا ف٢

ابٔ ٖػاّ فٗٛ أٍٚ َٔ فعٌ ذيو بتخصٝص٘ بابا ف٢ َػٓٝ٘ يًُكاز١ْ بني ازب١ًُ 

ٚايهالّ، ٖٚٛ صاذب ْظس١ٜ تكّٛ ع٢ً تصٓٝ  ازب١ًُ تصٓٝفا جلالجلٝا: امس١ٝ ٚفع١ًٝ 

 .(22)ٚظسف١ٝ، ٚقد عد ازب١ًُ ايػس ١ٝ َٔ قبٌٝ ازب١ًُ ايفع١ًٝ

 :عٓد عبا٠ ايهٛف١ازب١ًُ َفّٗٛ  (4)

عبا٠ ايهٛف١ فإِْٗ بكٛا ع٢ً َٓٗخ ضٝبٜٛ٘ يف ذيو َطتخدَني "ايهالّ" يًدالي١ ع٢ً 

ٍٍٚ ايهالّ»َفّٗٛ ازب١ًُ; نُا ٜظٗس ذيو عٓد ايفسا٤ ذني قاٍ:  « ٚقد ٚقع ايفعٌ يف أ

ٍٍٚ ازب١ًُ ; ٖٚٞ ازب١ًُ ايفع١ًٝ، ٖٚهرا يف َٛاضع  نثري٠ُ َٔ نتاب٘ (23)ٜكصد يف أ

. ْٚالذظ األَس ْفط٘ عٓد جلعًب، فكد نإ ٜطًل َصطًس "ايهالّ" (24)اْٞ ايكسإَٓع

 .(25)تاز٠ َٚصطًس "ايعسب١ٝ" تاز٠ أخس٣ ع٢ً َفّٗٛ ازب١ًُ، ٚقد بٍٝٔ بعض ايعًُا٤

 : ٓرا٠ ايبػدادٜنيايعٓد ازب١ًُ َفّٗٛ  (5)

يهٔ تٍٛضع اضتخداّ ٖرا املصطًس يف  ٛز )ايبطط ٚايرتجٝس( ع٢ً ٍٜد ايبػدادٜني 

 ٍٍ ٍَا ٜد ايرٜٔ أنثسٚا َٔ اضتخداَ٘ زغِ أِْٗ مل ًُٜٗٛا اضتخداّ َصطًس "ايهالّ"; ٚ

ٍٍٚ َس٠-ع٢ً ٖرا ايتٛضع ظٗٛز َ يفات  ًْا ي٘، َثٌ -ٚأل ذبٌُ َصطًس "ازب١ًُ عٓٛا

ُٚضع ي٘ َٔ ايػسٚال َا ٜسبٛ ع٢ً ) ( َا١٥ ٚمخطني 150نتاب "ازبٌُ" يًصجاجٞ، ٚقد 

 .(26) ْٞ"غسذا، َٚٓ٘ نتاب "ازبٌُ" يًحسجا

                                                           
 308واهظس : د.فازوق : مسحع طابم   116اة  ( اهظس : ابً مضاء : السد على الىح 20) 

 . 88،  1/20( اهظس ابً ٌعِش : شسح املفطل  21) 

 وما بعدها . 2/374( اهظس : ابً هشام : مغنى اللبِب  22) 

 ،2/10معاوي اللسآن )الفساء(:  (23)

 3/293، 41، 26، 24، 2/15( ًىظس الطفحاث الخالُت مىه: 24)

ت )د. عبد الفخاح الدحني(  (25)  26-25ًىظس: الجملت الىحٍى

ت )د. عبد الفخاح الدحني(:  (26)   26ًىظس: الجملت الىحٍى
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 داو املصطلحني "الكالو" و"اجلنلة  ي است نياليحويثالثا : مذاهب 

 يف اضتخداّ املصطًرني "ايهالّ" ٚ"ازب١ًُ" ع٢ً َرٖبني: ايكدَا٤  نيًٓرٜٛي

ع٢ً -ٜس٣ أصراب٘ إٔ ايهالّ غري ازب١ًُ، ٚميثًِٗ ابٔ ج  ٚايسضٞ  املرٖب األٍٚ:

; فابٔ ج  ٜس٣ إٔ -ع٢ً عهظ ايسضٞ-ٚابٔ ٖػاّ  -خالف بُٝٓٗا يف ايتفصٌٝ

ال ضباي١ ألٕ ايهالّ »"ايهالّ" جٓظ يًحٌُ ايتٛاّ َفسدٖا َٚثٓاٖا ٚمجعٗا; فكاٍ: 

نُا إٔ اإلْطإ يف قٛي٘ طبتّص بازبٌُ، ْٚكٍٛ َع ٖرا إْ٘ جٓظ; أٟ: جٓظ يًحٌُ 

ِٕ﴿اهلل تعاىل:  ٕ  إ ْْط ا : قاّ ضبُد فٗٛ نالّ، ٚإذا قاٍ فإذا يًٓاع، جٓظ ﴾ُخْطٕس َيَفٞ اإٔل

قاٍ: قاّ ضبُد ٚأخٛى جعفس فٗٛ أٜطا نالّ; نُا نإ مٓلا ٚقع ع٢ً ازب١ًُ ايٛاذد٠ 

ًَا، ٚإذا قاٍ: قاّ ضبُد ٚأخٛى جعفس، يف ايداز ضعٝد فٗٛ أًٜطا نالّ  نُا نال

ًَا، ٖٚرا  سٜل املصدز َيُا نإ جًٓطا يفعً٘  «.(27)نإ مٓلا ٚقع ع٢ً ازبًُتني نال

 ٍِ ٍَا ابٔ ٖػاّ فإْ٘ ذٖب إىل عهظ َا ذٖب إيٝ٘ ايسضٞ; ذٝث جعٌ ازب١ًُ أع ٚأ

ٚايصٛاب أْٗا أعِ َٓ٘; إذ غس ٘ اإلفاد٠ خبالفٗا; ٚهلرا تطُعِٗ »َٔ ايهالّ، فكاٍ: 

ٌٍ ذيو يٝظ َفًٝدا فًٝظ ٜكٛيٕٛ: مج١ً ايػسي، مج١ً ا زبٛاب، مج١ً ايص١ًٓ، ٚن

 .(30)ايكٍٛ املسنب"»ٚعًٝ٘ فازب١ًُ ٖٞ:  (29)، ٚتبع٘ يف ذيو ايطٝٛ ٞ(28)«بهالّ

ٍَا املرٖب ايثاْٞ فري٣ أصراب٘ إٔ "ايهالّ" َسادف يًح١ًُ، ٖٚٛ َرٖب  ٚأ

ايصطبػسٟ يف نتاب٘ "املفٍصٌ"، ٚتبع٘ ابٔ ٜعٝؼ يف غسذ٘ ي٘; قاٍ ايصطبػسٟ: 

 .(31)«ايهالّ ٖٛ املسنب َٔ نًُتني ُأضٓدت إذداُٖا ع٢ً األخس٣...ٜٚط٢ُ ازب١ًُٚ»

ٖٚرا َا اختازٙ ايبػدادٜٕٛ يف ) ٛز ايرتجٝس(; ذٝث ناْٛا ٜطتعًُٕٛ "ايهالّ" 

َٔ ذٝث  (32)تاز٠ ٚ"ازب١ًُ" تاز٠ أخس٣، نُا أِْٗ مل ميٍٝصٚا بني "ايهالّ" ٚ"ايهًِ"

إْ٘ ٜكتطٝ٘ نالّ »(ٖو قا٥ال: 778اظس ازبٝؼ ت). ٖٚرا َا زٍجر٘ ْ(33)تكطُٝ٘ ايًػٟٛ

                                                           
( وهى الري ًحخىي على حملت أو على العدًد مً الجمل؛ فُكىن Enoncé( والكالم هىا هى ما ًعلم علُه في علم اللغت مطعلح "الحدًث" )27)

 27-1/26الكالم اطم حيع والخطائظ: 

 1/37، وهمع الهىامع )الظُىظي(: 2/431مغني اللبِب )ابً هشام(:  (28)

 1/37( وهمع الهىامع )الظُىظي(: 29)

 ( هفظه30)

 1/18، وشسح املفّطل )ابً ٌعِش(: 6املفطل )الصمخشسي(:  (31)

 35، 1/29كما مّيز بعض العلماء بُنهما. ًىظس: همع الهىامع )الظُىظي(:  (32)

ت )د. فخحي عبد الفخاح دحني( ( ًىظس: الجملت 33)  27الىحٍى
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ٍَا إ الم ازب١ًُ ع٢ً َا ذنس َٔ ايٛاقع١ غسّ ا، أٚ جٛاًبا، أٚ ص١ًّ  ايٓرا٠، ٚأ

ٌُ باعتباز َا نإ، فأ ًكت ازب١ًُ  فإ الق٘ صباشٟ; ألٕ ناّل َُٓٗا نإ مج١ًّ قب

 .(34)«نريو باعتباز َا نإ نإ الم ايٝتا٢َ ع٢ً ايبايػني ْظًسا إىل أِْٗ ناْٛا

 يفهىو انجًهة في عهى انهغة انحذيث:  انًثحث انثاني

 عيد العلناء العزبأوال: مفهوو  اجلنلة 

ٜطايعٓا بتعسٜ  يًح١ًُ َ داٙ "..إٔ  فإذا َا اْتكًٓا إىل احملدجلني، ظبد َثال و  د.أْٝظ

ازب١ًُ أقٌ قدز َٔ ايهالّ ٜفٝد ايطاَع َع٢ٓ َطتكال بٓفط٘، ضٛا٤ تسنب ٖرا 

، ٜٚس٣ أذد ايباذثني إٔ د.أْٝظ بٗرا ايتعسٜ  ًٜػ٢ (35)ايكدز َٔ ن١ًُ أٚ أنثس"

 .(36)فهس٠ اإلضٓاد

ربًٛ َٔ ٜٚعًٌ أذد ايباذثني ذرف أذد عٓصس٣ ازب١ًُ بكٛي٘: "إٕ ازب١ًُ قد 

 .(37)املطٓد إيٝ٘ يفظا أٚ َٔ املطٓد يٛضٛذ٘ ٚضٗٛي١ تكدٜسٙ"

ايهالّ أٚ ازب١ًُ ٖٛ َا تسنب َٔ »ازب١ًُ عٓد األضتاذ عباع ذطٔ : ٚ   

 .(38)«ني أٚ أنثس ٚي٘ َع٢ٓ َفٝد َطتكٌنًُت

ٚذد٠ يػ١ٜٛ ٜتِ بٗا ايهالّ ف٢ املٛق  »ٚازب١ًُ عٓد ايدنتٛز نُاٍ بػس : 

 .(39)«ها١ْٝ ذبدٜدٖا بٛق  ضابل ٚال ذلأٚ اَ املٓاضب َع ذبدٜدٖا

٢ٖ ايصٛز٠ ايًفظ١ٝ ايصػس٣ يًهالّ »ٚازب١ًُ عٓد ايدنتٛز َٗد٣ املخص٢َٚ 

املفٝد ف٢ أ١ٜ يػ١ َٔ ايًػات ٢ٖٚ املسنب اير٣ ٜبني ب٘ املتهًِ إٔ صٛز٠ ذ١ٖٝٓ ناْت 

تهًِ إىل ف٢ ذٖٔ امل قد تأيفت أجصاوٖا ف٢ ذٖٓ٘ ، جلِ ٢ٖ ايٛض١ًٝ ايت٢ تٓكٌ َا جاٍ

٢ٖ أقٌ قدز َٔ ايهالّ ٜفٝد ايطاَع َع٢ٓ َطتكال »ٜٚكٍٛ أٜطا :  (40)«ذٖٔ ايطاَع

 .(41)«بٓفط٘

                                                           
  1/37( همع الهىامع )الظُىظي(: 34)

 .260(اهظس: د.إبساهُم أهِع : مً أطساز اللغت 35)

 .22(اهظس: د.هحلت : هظام الجملت 36)

 .33(اهظس د.مهدي املخصومى : فى الىحى العسبى هلد وجىحُه 37)

 .15/  1(الىحى الىافى 38)

 ..251ص  2علم اللغت ج  (دزاطاث فى39)

 .31(فى الىحى العسبى هلد وجىحُه 40)

 (مهدي املخصومى الظابم.41)
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ٚتتأي  ازب١ًُ َٔ زنٓني أضاضٝني ُٖا املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘، فاملطٓد إيٝ٘ ٖٛ 

املتردث عٓ٘ ٚال ٜهٕٛ إال امسّا، ٚاملطٓد ٖٛ املتردث ب٘ ٜهٕٛ فعاّل أٚ امسّا ٖٚرإ 

 .(42)ا عُد٠ ايهالّ َٚا عداٖا ففط١ً أٚ قٝدايسنٓإ ُٖ

ٌٍ َ ي  َٔ َطٓد َٚطٓد إيٝ٘، فٗٞ ٚاملسنب اإلضٓادٟ غ٤ٌٞ ٚاذد  فازب١ًُ قٛ

: جا٤ اسبُل، ٚشٖل ايبا ٌ، إٕ ايبا ٌ نإ شٖٛقّا، ٚال ٜػرتي يف املسنب َثٌ

اإلضٓادٟ إٔ ٜفٝد َع٢ٓ تاَّا َهتفّٝا بٓفط٘، نُا ٜػرتي يف ايهالّ، فٗٛ قد 

ٕ : تاّ ايفا٥د٠ عبٛ قٛي٘ تعاىل ٜهٕٛ ُٛٓ ََ  ُُْ ز، ٜٚط٢ُ نالَّا 1شامل َٕٓٛ :  َقْد َأِفًَس  اِي

أٜطّا، ٚقد ٜهٕٛ ْاقصّا عبٛ : َُٗا تفعٌ َٔ خرٕي أٚ غٕس تالق٘، ٜط٢ُ نالَّا أٜطّا 

 . (43)سبصٍٛ ايفا٥د٠ ايتا١َ

 ٚف٢ ض٤ٛ َا ضبل ٜبدٚ يٓا إٔ تعسٜفات ايعًُا٤ يًح١ًُ ْٛعإ :

ٜكدّ ازب١ًُ َٔ ذٝث ٢ٖ تسنٝب حيت٣ٛ ع٢ً عٓصسٜٔ )َطٓد َٚطٓد إيٝ٘(  ُا:أذدٖ

 ضٛا٤ أفادت َع٢ٓ أٚ مل تفد. 

ٜكدّ ازب١ًُ ع٢ً أْٗا تسنٝب ْٛات٘ قا١ُ٥ ع٢ً عٓصسٜٔ أضاضٝني ، ٖٚٛ  ٚارخس:

 تسنٝب ذٚ ٚظٝف١ دالي١ٝ .

اٖس ٖٚٛ عبدايكايعسبٞ ٚايباذث ٜأخر بايسأ٣ ايثا٢ْ ; َطتأْطا ف٢ ذيو بايًػ٣ٛ 

ٜفصس عٔ ايٛظٝف١ ايدالي١ٝ يًح١ًُ ف٢ تفسٜك٘ بني ْظِ اسبسٚف ْٚظِ ايهًِ، ٜكٍٛ: 

".. ْظِ اسبسٚف تٛايٝٗا ف٢ ايٓطل ٚيٝظ ْظُٗا مبكتط٢ عٔ َع٢ٓ .. ٚأَا ْظِ ايهًِ 

فًٝظ األَس فٝ٘ نريو ; تكتف٢ ف٢ ْظُٗا آجلاز املعا٢ْ ٚتستبٗا ع٢ً ذطب تستٝب 

ٜٚسبط بني  (44)َعٓاٙ ضِ ايػ٤ٞ إىل ايػ٤ٞ نٝ  جا٤ ٚاتفل"ف٢ ايٓفظ .. ٚيٝظ  ٞاملعاْ

ايٛظٝف١ ايٓر١ٜٛ ٚايعكٌ ٚاملٓطل و نُا اْطًل ايٛظٝفٕٝٛ و فٝكٍٛ: "يٝظ ايػسض بٓظِ 

ايهًِ إٔ تٛايت أيفاظٗا ف٢ ايٓطل بٌ إٔ تٓاضبت داليتٗا ٚتالقت َعاْٝٗا ع٢ً ايٛج٘ 

ت٣ٛ عٓصسٜٔ َتُٝصٜٔ، أٚهلُا ٜٚكٍٛ فٓدزٜظ: "نٌ مج١ً ذب (45)اير٣ اقتطاٙ ايعكٌ"

                                                           
 . 1/14(الظامسائي ؛ فاضل)د.ث(؛ معاوي الىحى ، شسكت العاجك لطىاعت الكخب ، اللاهسة ، 42)

داز ابً الجىشي ، اللاهسة ، ، 1(: حامع الدزوض العسبُت مىطىعت في ثالثت أحصاء، مطعفى الغالًني، ط2009(الغالًني ؛ مطعفى)43)

2/632 . 

 .   40(اهظس : دالئل إلاعجاش 44)

 .41(اهظس : هفع املسحع 45)
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صبُٛع١ ايصٛز املع١ٜٛٓ املستبط١ بتصٛزات ف٢ ايرٖٔ، ٚجلاْٝٗا صبُٛع١ ايعالقات 

ٜٚص  بًَٛفًٝد ازب١ًُ بأْٗا "ايصٝػ١ املطتك١ً ،  (46)ايسابط١ يتًو ايصٛز بعطٗا ببعض"

إٔ  ، ٜٚرنس يْٝٛص(47)حبٝث ت د٣ ٚظٝفتٗا دٕٚ تٛق  ع٢ً صٝػ١ تسنٝب١ٝ تػًُٗا"

ازب١ًُ ٢ٖ أن  ٚذد٠ عب١ٜٛ ف٢ ايهالّ، ٚتتُٝص بػ٦ٝني: أٚهلُا إٔ أجصا٤ٖا ترتابط 

١ٝ عالقات٘ باألجصا٤ األخس٣، عٜ د٣ ٚظٝفت٘ إال بٓٛ عطٜٛا حبٝث إٕ أٜا َٓٗا ال

، ٖٚهرا تهٕٛ ازب١ًُ َطتك١ً (48)ٚجلاُْٝٗا أْٗا ال تٓدزد ف٢ بٓا٤ عب٣ٛ أٚضع َٓٗا

، غري إٔ تكٌ غريٖا ف٢ بٓٝت٘ ٚٚظٝفت٘ عٓٗاغريٖا، ٜٚطبراتٗا بٜٓٝٛا ٚٚظا٥فٝا عٔ 

  ،، فايٓص بأنًُ٘ صباٍ دالىل ٚاذداالضتكالٍ ايرتنٝب٢ الٜعصٍ ٚجٛد ازتباي َع٣ٛٓ

 .ذتُا إٔ ٜتػهٌ ف٢ ازتباي تسنٝب٢ يٝظ املعٟٓٛيهٔ ٖرا االزتباي 

ٚنُصطًس  ٚيعٌ َفّٗٛ ايٛظٝف١ اْتكٌ إىل ايدزاضات ايعسب١ٝ نُتصٛز ذٖ 

اير٣ ٜعسف ازب١ًُ بأْٗا  ٞبفطٌ بعض احملدجلني ايعسب َثٌ َٗد٣ املخصَٚ ٞيفظ

يػ١ َٔ ايًػات ، ٢ٖٚ املسنب اير٣  ٟأ "ايصٛز٠ ايًفظ١ٝ ايصػس٣ يًهالّ املفٝد يف

ايٛض١ًٝ  ٞذٖٓ٘ ، جلِ ٖ ٜبني املتهًِ ب٘ إٔ صٛز٠ ذ١ٖٝٓ ناْت قد تأيفت أجصاوٖا يف

 .(49)ٔ ايطاَعايت٢ تٓكٌ َا جاٍ ف٢ ذٖٔ املتهًِ إىل ذٖ

ع٢ً ذني إٓ َا جا٤ عٓد عًُا٥ٓا َٔ أعالّ ٖرٙ املدزض١ ايت٢ عبٔ بصدد ايتعسض 

ألعُاهلا فإْ٘ ميثٌ غبه١ َتعاْك١ َٔ ايعالقات داخٌ ايًػ١ تطًعو ع٢ً قدزات يػ١ٜٛ 

 تتفسد بٗا ايًػ١ ايعسب١ٝ بني يػات ايبػس.

بايظسف أٚ بازباز فُثال ألٕ ازب١ًُ ايعسب١ٝ ميهٔ إٔ تبدأ باضِ أٚ بفعٌ أٚ 

ٚاجملسٚز اعت ت ازب١ًُ بايٓطب١ ملا بد٥ت ب٘ امس١ٝ ٚفع١ًٝ و ٚازب١ًُ ايظسف١ٝ ال ربسد 

عٔ االمس١ٝ أٚ ايفع١ًٝ فإٕ قدز املسفٛع فاعال بايظسف أٚ ازباز ٚاجملسٚز بعد االضتكساز 

ناْت ازب١ًُ ظسف١ٝ فٝصس إٔ تعد بٗرا  بإذداُٖااحملرٚف ٚال َبتدأ طب ا عٓ٘ 

 االعتباز قطُا جلايثا ، ٖٚرا أذد خٛاص ايعسب١ٝ املُٝص هلا.

 ترتٖنب ازب١ًُ عٓد عبا٠ ايعسب١ٝ َٔ َهْٛني:ٚ

                                                           
ع : اللغت  46)  .134(اهظس : فىدَز

لحظ الباحث أن هرا الىضف ال ًخعدي الجملت البظُعت.. 136(اهظس: املظدي: املسحع الظابم 47)  ٍو

 .136(اهظس : السحع هفظه 48)

 هلال عً املخصومى : فى الىحى العسبى هلد وجىحُه. 137(اهظس : املظدي 49)
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ٌّ; ٖٚٛ: املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘، فُٗا ْٛا٠ ازب١ًُ; إذ ال تتِ إاٖل إذا  (1 ٌٕ إجباز َهٛ

ٍُا صٍسال بريو ضٝبٜٛ٘ يف   نتاب٘.تسنبت َُٓٗا; ن

ٌّ: ٖٚٛ َا ٜطُٝ٘ ايٓرا٠ بو"املتعًكات": ٖٚٞ َا تتعًل باملطٓد إٕ نإ  (2 ٍٕٛ اختٝاز َه

ٚيعٌ أذطٔ تعسٜ  هلا َا ميهٔ إٔ ٜطتٓبط َٔ  (50فعاّل أٚ يف ذهِ ايفعٌ)

نالّ ازبسجاْٞ ٖٚٛ أْٗا "خ  يٝظ جبص٤ َٔ ازب١ًُ، ٚيهٓ٘ شٜاد٠ يف خ  ضابل 

 (.51ي٘  نايصف١ ٚاسباٍ")

عٓد عبا٠ ايعسب١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ع١ًُٝ اإلضٓاد; ٖٚٛ إٔ ُٜطٓد أذد عٓاصس فازب١ًُ 

َطٓد )قاّ( + َطٓد  ←قاّ شٜد  خس إلفاد٠ ايطاَع َع٢ًٓ َعًٝٓا; فٓرٛ:ازب١ًُ إىل ار

 إيٝ٘ )شٜد(.

فٓالذظ يف املثاٍ إٔ املطٓد ٖٛ َا حيهِ ب٘; ٖٚٛ )ايفعٌ( ٚاملطٓد إيٝ٘ ٖٛ 

أضٓد إىل شٜد ايكٝاّ فو،"شٜد" إذٕ َطٓد إيٝ٘ ايكٝاّ فكد  احملهّٛ عًٝ٘ ٖٚٛ )ايفاعٌ(

ٍِ ي٘ أُٖٝت٘ يف ع١ًُٝ اإلضٓاد; ٚهلرا  ٚ)قاّ( ٖٛ املطٓد. ٚنآل َٔ املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘ َٗ

 مٍساُٖا ايٓرا٠ )ايٓٛا٠(.

ٍٕٛ َٔ املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘  بػض ايٓظس -ْٚالذظ نريو إٔ َفّٗٛ اإلضٓاد امله

ٖٛ مٓما ٜتهٕٛ َٓ٘ ازب١ًُ عٓد ايكدَا٤  -ُٝتُٗاعٔ اشبالف يف َفَٗٛٗا ٚأٖ

 ٚاملعاصسٜٔ.

 عيد العلناء غري العزبمفهوو  اجلنلة  ثاىيًا

أنثس ٖرٙ ايتعسٜفات غٗس٠ّ يف أٚضاي ايٓرٛ ايتعًُٝٞ يف املدازع ايػسب١ٝ ٖٞ 

تسانظ"  يف ايكسٕ  ايتعسٜ  ايرٟ تطسم إيٝ٘ ايعًِ ايًػٟٛ اإلضهٓدزٟ "دْٜٛٝطْٝٛظ

ٍٍٚ قبٌ املٝالد; ٖٚٛ: إٔ  ١ٍَ»األ  .(52)«ازب١ًُ  ْطل َٔ ايهًُات ٜ دٟ فهس٠ تا

ٚقد إغاز٠ دٟ ضٛضري إىل إٔ ازب١ًُ ْظاّ َٔ أْظ١ُ ايرتانٝب أجلازت اْتباٙ 

إىل ايبرث عٔ ضبب ْظاّ   ٚدفعتِٗ-ٚخاص١ َدزض١ جٓٝ -ايبٜٓٝٛني األٚزبٝني 

 .(53)ّٗٛ ازب١ًُايرتنٝب بدال َٔ ايبرث عٔ َف

                                                           
 و ًلطد به الري ًلحم بالفعل في إلاعمال كاالطم الفاعل والطفت املشبهت واملطادز واطم الفعل.  (50)

 173دالئل إلاعجاش:  (51)

 11)د. محمىد أحمد هحلت(: ، ومدخل إلى دزاطت الجملت العسبُت  Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin) p262( ًىظس: 52)

 13( ًىظس: مدخل إلى دزاطت الجملت العسبُت )محمىد أحمد هحلت( 53)
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ٚزمبا ع  بالغري عٔ فهس٠ اإلضٓاد بكٛي٘: "ازب١ًُ ٢ٖ صبُٛع١ َٔ األيفاظ 

َستبط١ فُٝا بٝٓٗا بعالقات عب١ٜٛ، ٚال تستبط عبٜٛا بأ١ٜ صبُٛع١ أخس٣ ٚتهتف٢ 

 .(54)ٗا.." وراتب

ٖٚرٙ ٖٞ األضظ اييت نإ األيطٕٓٝٛ املعاصسٕٚ ٜساعْٛٗا عٓد تعسٜفِٗ ازب١ًُ، 

األَس عٓدِٖ إىل ظٗٛز املدزض١ ايتر١ًٜٝٛ، فكد اعتُت يف تعسٜفٗا  ٖٚهرا اضتُس

صبُٛع١ »يًح١ًُ ع٢ً أضاع جدٜد; ٖٚٛ تٛيٝد ايعبازات ٚايترٜٛالت; فازب١ًُ عِٓٗ: 

 «.(55)َٔ ايعبازات ربًكٗا َٝهاْٝه١ٝ ايكٛاعد يف ايُٓٛذد ايتٛيٝدٟ

َططسًبا طبتًّفا يهٔ َفّٗٛ اإلضٓاد عٓد ايػسبٝني مل ٜهٔ ٚاضًرا ٚإٍُْا نإ 

باختالف َٓاٖخ ايترًٌٝ; فهإ "املتعًكات" داخ١ً يف ع١ًُٝ اإلضٓاد عٓدِٖ، فاملطٓد 

ٖٛ ايفاعٌ ايرٟ ٜػري إىل ايػ٤ٞ ايرٟ ْتهًِٓ عٓ٘، بُٝٓا املطٓد ٖٛ  -عٓدِٖ-إيٝ٘ 

َا ٜكاٍ عٔ ذيو ايػ٤ٞ; فٝػٌُ ايفعٌ ٚاملفعٍٛ ب٘; يف ذني ال ٜدخٌ "املفعٍٛ" يف َفّٗٛ 

عٔ  سٜل -د عٓد ايٓرا٠ ٚإُِْا ٖٛ َٔ املهْٛات االختٝاز١ٜ اييت ال تستبط املطٓ

ٍٕٛ َٔ : -اإليصاّ َطٓد  بع١ًُٝ اإلضٓاد; فح١ًُ  : "شٌٜد ضسب عًُسا" عٓد ايػسبٝني تته

 .(56)إيٝ٘ )شٌٜد( +  َٚطٓد إيٝ٘ )ضسب عًُسا( 

"املفعٍٛ"   ٖٚرا ٜع  أِْٗ يف دزاضاتِٗ ايٓر١ٜٛ مل ٜهْٛٛا قد انتػفٛا َفّٗٛ 

ٍٕ املطٓد إيٝ٘ ايفاعٌ -نريو-ٖٚرا ٜع   ٖٛ احملٛز األضاضٞ يف ع١ًُٝ اإلضٓاد،  أ

 ٖٚٞ املكِد١َ يف ايترًٌٝ نُا زأٜٓا يف املثاٍ ايطابل.

ٍَا "تٓٝري" ) ٜس٣ عهظ ذيو ; فعٓدِٖ املطٓد )ايفعٌ(  -َٚٔ تبع٘-( Tesnièrٚأ

ٌٍ ايعالقات، فايفع ٌ )املطٓد( عٓدٙ ٖٛ "احملِدد" ع٢ً ٖٛ ايعٓصس ايرٟ تسجع إيٝ٘ ن

ذني إٔ ناّل َٔ املطٓد إيٝ٘ ٚاملتعًكات ٖٛ احملدِّد ; ٚذيو ألٕ املطٓد ٖٛ ايرٟ حيٌُ 

َعًَٛات َعسٚف١ ٚاملطٓد إيٝ٘ ٖٛ َا حيٌُ َعًَٛات جدٜد٠ غري َعسٚف١ يد٣ ايطاَع; 

ٌّ" ٚيهٔ ال ٜعسف مم ٔ ٚقع ٚعٓدَا فإذا قًٓا: قاّ شٜد، فاملخا ب ٜعسف أٍْ٘ ذصٌ "قٝا

                                                           
 .   Blachère :Grammaire de l’arabe  p. 385 (اهظس :   54)

 .14( ًىظس: مدخل إلى دزاطت الجملت في العسبُت )د. محمىد أحمد هحلت( 55)

 .Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin) p 75(ًىظس: 56)
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ْٕ ٖٛ ايٓٛا٠ املسنص١ٜ يًح١ًُ; َٚٔ ٖٓا  ُٜرنس "شٜد: ذصًت َع١ًَٛ جدٜد٠، فو"قاّ" إذ

ِّ مج١ًُ طبَطّطا مساٙ ; ذٝث ٜسبط خْط بني ايعٓصس ٚايعٓصس ايتابع ي٘   .(57)ذٍدد يه

ذاٍٚ ازبُع بني املٛقفني ايطابكني بٓظس١ٜ أغب٘ مبا ذٖب  يهٔ "أْدزٟ َازتٝٓٝ٘"

ايعسب١ٝ، فاملطٓد )ايفعٌ( بايٓطب١ ي٘ ٖٛ ايعٓصس املتُِّص َٔ ايٓص ايرٟ تتح٘ إيٝ٘ عبا٠ 

ٌٍ ايعالقات، ٚيهٔ َع ذيو ٜعرتف بأ١ُٖٝ املطٓد إيٝ٘ )ايفاعٌ(، ٖٚرا املٛق   إيٝ٘ ن

ٌٍ عٓصس ميهٔ شٜادت٘ ع٢ً  دفع٘ إىل ْظس١ٜ جدٜد٠; ٖٚٞ ْظس١ٜ "االَتداد" ; ٖٚٞ ن

ايٛظا٥  ٚايعالقات املتبادي١ بني باقٞ عٓاصس ازب١ًُ; ايٓص أٚ ذرف٘ َٓ٘ دٕٚ إٔ تتػري 

ٍَا املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘ فال ميهٔ ذرفُٗا إآل ٜٚتأجلس باقٞ  نايتٛابع ٚاملفعٛالت، ٚأ

 ذٖب خايد ا; نُا ْػاٖد يف املثاٍ )صباًذ(58)ايعٓاصس فُٗا بريو "ايٓٛا٠" يف ازب١ًُ

 ميهٔ ذرف أذدُٖا إاٖل ٚبتأجلس إىل املدزض١( ; فو )ذٖب( ٚ)خايد( عٓصسإ أضاضني ال

باقٞ ايعٓاصس )صباًذا إىل املدزض١( يهٔ قد حيرف غريُٖا دٕٚ إٔ تتأجلس عالقات بني 

ايعٓاصس ايباق١ٝ فكد ٜصٍس: )خايد ذٖب إىل املدزض١( حبرف )صباًذا(، ٜٚصٍس أٜطا: 

 ذٖب خايد( حبرف )إىل املدزض١( دٕٚ إٔ ٜتأجلس ايٓص. ا)صباًذ

ًِ ايًػ١ اسبدٜث بعد اضطساب يف َفّٗٛ اإلضٓاد ٚأ١ُٖٝ ٖٚهرا ْالذظ إٔ ع

املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘ ٜسجع إىل َا قاي٘ عبا٠ ايعسب١ٝ يف إٔ ق١ُٝ اإلضٓاد تهُٔ يف املطٓد 

ٍٕ غريُٖا َٔ "املتعًكات" اييت ميهٔ ذرفٗا دٕٚ إٔ تتأجلس ايػهٌ  ٚاملطٓد إيٝ٘، ٚأ

 مبفّٗٛ االَتداد.األضاضٞ يًح١ًُ; ٖٚرا َا أ ًل عًٝ٘ "َازتٝٓٝ٘" 

 بني الكديه واحلديث مفهوو اجلنلةثالثا: مياقشة 

تكازًبا بني عبا٠ ايعسب١ٝ يف َفّٗٛ ايه١ًُ، ٚإٕ تعددت املصطًرات اييت  الذظْ

اضتخدَٖٛا يًتعبري عٔ ٖرا املفّٗٛ، فتاز٠ ٜطتعًُٕٛ "ايهالّ" ٚتاز٠ "ايهًِ" 

"ايعسب١ٝ"، ٚزٍبُا مجعٛا بني َصطًرني، ٚ"ازب١ًُ" تاز٠ أخس٣، ٚزٍبُا اضتعًُٛا فٝ٘ 

ِ : -ٖٓا-يهٔ املِٗ  ايدعا١َ  إٔ تعسٜفاتِٗ ملفّٗٛ "ازب١ًُ" قا٥ِ ع٢ً أزبٔع دعا٥

ايدعا١َ  األٚىل: ايتًفظ; ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ازب١ًُ يفّظا َطًُٛعا، أٚ َا ٜكّٛ َكاَ٘.

َتبا١ٜٓ;  ايثا١ْٝ: ايرتنٝب، فٝػرتي يف ازب١ًُ إٔ تهٕٛ َسٖنًبا َٔ عٓاصس َتعدد٠

                                                           
 .Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin) p 305( ًىظس: 57)

 .Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin) p 132، و Éléments de linguistique générale (A. Martinet) p 128-131( ًىظس: 58)
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ٍَا َٔ فعٌ  ٍَا َٔ امسني )نُا يف ازب١ًُ االمس١ٝ(، ٚإ ٍٝٓٛا إٔ تسٗنب ٗا ٜهٕٛ إ ٚقد ب

ايدعا١َ ايثايث١: اإلفاد٠، يهٔ بعطِٗ ٜس٣ إٔ اإلفاد٠  ٚاضِ )نُا يف ازب١ًُ ايفع١ًٝ(.

غسي يف ايهالّ ٚيٝطت يف ازب١ًُ; ألٕ ازب١ًُ قد تهٕٛ َفٝد٠ ٚغري َفٝد٠، ٚإذا 

ٍِ َٔ ايهالّ، ٚبعطِٗ ع٢ً  ناْت َفٝد٠ّ فٗٞ ايهالّ، َٚٔ ٖٓا ناْت ازب١ًُ أع

ٍِ عٓدِٖ َٔ ازب١ًُ; ألْٗا ٜػرتي فٝٗا اإلفاد٠.  عهظ ذيو; فهإ ايهالّ أع

ايدعا١َ ايسابع١: االضتكالي١ٝ; ٖٚٞ إٔ تهٕٛ ازب١ًُ َطتػ١ٝٓ بٓفطٗا; حبٝث 

جاْب اإلضٓاد ٚال  ميهٔ إٔ ٜٓكطع ايهالّ عٓدٖا دٕٚ ذاج١ إىل إضاف١ عًٝٗا ال َٔ

َٔ جاْب املع٢ٓ; عٓد َٔ ٜػرتي فٝٗا اإلفاد٠، أٚ َٔ جاْب اإلضٓاد فكط عٓد َٔ 

ٖٚرا ٜع  أِْٗ مجٝعا ٜتفكٕٛ ع٢ً إٔ ازب١ًُ ٖٞ  ٜػرت ٕٛ فٝٗا ايرتنٝب دٕٚ اإلفاد٠.

 ايًفظ املسنب َٔ امسني أٚ َٔ اضِ ٚفعٌ.

ٙ َتعدًدا َتٓاقًطا ال ٜٗدٟ فٝ٘ َفّٗٛ "ازب١ًُ" يف عًِ ايًػ١ اسبدٜث فكد ٚجدْاأَا 

ايباذث ضبٌٝ ايسغاد; ذٝث ٚصًت عددٖا ع٢ً َا ٜسبٛا ع٢ً َا٥يت تعسُٜ ; فاضتعصت 

ع٢ً ايباذثني إجياد قاضِ َػرتى بٝٓٗا، مٓما أد٣ ببعطِٗ إىل ايبرث عٔ ايعالق١ بني 

ٍّ بٝٓٗا بدال َٔ ايدخٍٛ يف َتاٖات تعسٜفات ازب١ًُ،  عٓاصس ازب١ًُ ْٚظاّ تطا

ّٕ يًح١ًُ.ف  ظٗست َٓاٖخ ذبًٌٝ ازب١ًُ إىل َهْٛاتٗا َٔ أجٌ ٚصٍٛ إىل تفهري عا

ٚاملالذظ إٔ ٖرا ايتعسٜ  ٜتفل َع ايدعا٥ِ اييت قاَت عًٝٗا تعسٜفات ايٓرا٠ 

)ايرتنٝب، ٚاإلفاد٠، ٚاالضتكالي١ٝ(. ٚع٢ً ايدعا٥ِ ْفط٘ جا٤ تعسٜ  أزضطٛ يًح١ًُ 

ٍٍ عً يفظ داٍ، ايٛاذد َٔ أجصا٥٘» ع٢ً أْٗا:        ٢ اْفسادٙ ع٢ً  سٜل أْ٘ يفظ١،قد ٜد

ايتًفظ; ٚذيو  - ، ٖٚرا ٜع  إٔ ازب١ًُ عٓدٙ َا تٛفس فٝ٘:(59)«ع٢ً  سم أْ٘ إجياب ال

ٚايرتنٝب; ٚذيو يف قٛي٘  - ٚاإلفاد٠; ٚذيو يف قٛي٘ )داٍ( - يف قٛي٘ )ٖٛ يفظ(

 )ايٛاذد َٔ أجصا٥٘( ٖٚرا ٜع  أْٗا َسٓنب١ َٔ أجصا٤ َتعدد٠.

يهٔ خيتً  َع ذيو َفّٗٛ ازب١ًُ عٓدٙ عٔ َفّٗٛ ايٓرا٠ يف أْ٘ ذصس َفّٗٛ  

ازب١ًُ ع٢ً ازب١ًُ اشب ١ٜ; ٚذيو عٓدَا فٍسم بني دالي١ ايًفظ املفسد "إْطإ" ٚبني دالي١ 

ٍٍ ع٢ً غ٤ُٞ، يهٓ٘ يٝظ »املسنب: فكاٍ:  ٚأع  بريو إٔ قٛيٞ "إْطإ" َثاّل قد ٜد

                                                           
د حبر(:  (59)  113العبازة )أزطعى( بخحلُم )د. فٍس
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ٍٍ ع٢ً أْ٘ َٛجٛد أٚ غري َٛ جٛد، يهٓ٘ ٜصري إجياًبا أٚ ضًًبا إٕ أضٝ  إىل غ٤ٞ ٜد

 . (60)«آخس

ٖٚرا ٜع  إٔ َفّٗٛ ازب١ًُ عٓدٙ ضبصٛز يف َا ميهٔ إٔ ٜٛص  بايصدم أٚ 

ٍَا اإلْػا١ٝ٥ فال ميهٔ إٔ ٜكاٍ  ايهرب )أٚ اإلجياب ٚايٓفٞ( ٖٚٛ ازب١ًُ اشب ١ٜ، أ

ات. ٚعبا٠ ايعسب١ٝ جيعًٕٛ يكا٥ً٘ إٍْو صادم أٚ ناذب; إذ ال صباٍ فٝٗا يًٓفٞ ٚاإلجلب

َفّٗٛ ازب١ًُ غاَال هلُا; ألِْٗ مل ٜػرت ٛا اإلجياب ٚايطًب، ٖٚرا ٖٛ ايساجس ايرٟ 

 قاَت عًٝ٘ ايدزاضات ايًػ١ٜٛ قدمي١ ٚذدًٜثا.

 أقساو اجلنلة عيد علناء اللػة الكدماء : الثالثاملبحث 

ٚبعطِٗ قطُٗا إىل قطِ ايٓرا٠ ازب١ًُ، إىل امس١ٝ ٚفع١ًٝ ٚغب٘ مج١ً ظسف١ٝ، 

 أص١ًٝ ٚصػس٣ ٚن ٣، نُا ضٝأتٞ بٝاْ٘ :

. ٜٚكٍٛ  (61)جا٤ يف َػ  ايًبٝب إٔ ازب١ًُ جلالجل١ أقطاّ، امس١ٝ ٚفع١ًٝ ٚظسف١ٝ

ايطٝٛ ٞ يف أقطاّ ازب١ًُ أْٗا : "االمس١ٝ ٖٞ اييت تصدز باضِ، ٚايفع١ًٝ ٖٞ اييت 

١ً َٔ ذٝث فازبُ (62)ٜتصدزٖا فعٌ، أٚ ٜتصدزٖا ظسف أٚ جاز ٚصبسٚز فٗٞ ظسف١ٝ"

١ تعتُد ع٢ً َطٓد َٚطٓد إيٝ٘ : مج١ً صػس٣، ٚمج١ً ن ٣، ٚمجًايرتنٝب

تتعداٙ، ٚقد ٜأتٞ تسنٝب ازب١ًُ بصٛز َتعدد٠ َٓٗا ايرتنٝب املتعازف عًٝ٘، ٚال

َٚٓٗا اسبرف ٚايصٜاد٠ ٚايتكدِٜ ٚايتأخري ٚقد ذبدث ابٔ ج  عٔ ٖرٙ ايصٛز َٔ 

ذبت باب "يف ْكض املساتب إذا عسض ٖٓاى  تسنٝب ازب١ًُ يف نتاب٘ اشبصا٥ص

عازض"، فابٔ ج  قد فطٔ يًصٛز اييت ترتنب َٓٗا ازب١ًُ، نتكدِٜ ايفاعٌ يف 

َُ٘ شٜدّا، فكد تكدّ ايفاعٌ ; ألْ٘ أضٝ  إىل ضُري املفعٍٛ  .(63)قٛيو : ضسب غال

 قٍطِ ايٓرا٠ ازب١ًُ يف ايعسب١ٝ باعتبازات َتعدد٠; ٖٚٞ نايتايٞ:ٚقد 

 :باعتباز َهْٛاتٗاعٓد عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤  ازب١ًُأقطاّ  (1)

                                                           
 ( هفظه60)

 . 2/38مغني اللبِب ( 61)

(: همع الهىامع في شسح حمع الجىامع، جحلُم : عبد العال طالم مكسم وآخسون، مؤطظت السطالت ، 1992(الظُىظي ؛ حالل الدًً)62)

 . 1/36بيروث ، 

 . 1/253( الخطائظ 63)
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 :(64)ازب١ًُ باعتباز َهْٛاتٗا إىل امس١ٝ ٚفع١ًٝ عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤ قٍطِ

 - اضِ; عبٛ: "عبد اهلل أخٛى" ٚ"ٖرا عبد اهلل" (65)فازب١ًُ االمس١ٝ: ٖٞ اييت صدزٖا

ٖٚرا .  ضسب ايًص"ٚازب١ًُ ايفع١ًٝ: ٖٞ اييت صدزٖا فعٌ; عبٛ: "ٜرٖب عبد اهلل" ٚ"

ًُا جلايًثا; ٖٚٞ ايظسف١ٝ: ٖٚٞ ازب١ًُ املصِدز٠  ٖٛ َرٖب مجٗٛز ايٓرا٠، ٚشاد بعطِٗ قط

بظسف أٚ جاز ٚصبسٚز; عبٛ: "أ عٓدى شٌٜد"، ٚ"يف ايداز شٌٜد"; إذا قٍدزت شٜدا َتعًّكا 

 .(66)بازباز ٚاجملسٚز ال باالضتكساز احملرٚف

ًُا     زابعا; ٖٚٞ: ايػس ١ٝ; عبٛ قٛهلِ:" شٜد إٕ ٜكِ ٚشاد ايصطبػسٟ يف ا"ملفصٌ" قط

. ٚايعًُا٤ ع٢ً إٔ ٖرا ايٓٛع مج١ً (68)، ْٚطب٘ ابٔ ٜعٝؼ إىل أبٞ عًٞ ايفازضٞ(67)أقِ"

 .(69)فع١ًٝ; ألْ٘ يف األصٌ َسٓنب َٔ مجًتني فعًٝتني

 :ٚعدَ٘ اباعتباز تسنب خ ٖعٓد عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤  أقطاّ ازب١ًُ (2)

ازب١ًُ باعتباز تسنب خ ٙ ٚعدَ٘ إيٞ قطُني: ن ٣  عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤ قٍطِ

 :(70)صػس٣

ازب١ًُ ايه ٣: ٖٞ ازب١ًُ االمس١ٝ اييت خ ٖا مج١ًْ; عبٛ: "شٌٜد قاّ أبٛٙ" ٚ"شٌٜد أبٛٙ 

ازب١ًُ ايصػس٣: ٖٞ  - قا٥ِ" فاألٚىل خ ٖا مج١ً فع١ًٝ، ٚايثا١ْٝ خ ٖا مج١ً امس١ٝ.

 أٚ االمس١ٝ اييت خ ٖا َفسد; عبٛ: "قاّ شٜد" ٚ"شٜد قا٥ِ".ازب١ًُ ايفع١ًٝ 

ٜٚفِٗ َٔ تعسٜ  ٖرٜٔ ايٓٛعني إٔ ايه ٣ ال تهٕٛ إال يف ازب١ًُ االمس١ٝ، ٖٚرا 

َا »َكتط٢ نالّ ايٓرا٠، يهٔ ابٔ ٖػاّ أجاش إٔ تكع يف ازب١ًُ ايفع١ًٝ أٜطا; فكاٍ: 

ٍ: نُا تهٕٛ َصٍدز٠ فٍطسُت ب٘ ازب١ًُ ايه ٣ ٖٚٛ َكتط٢ نالَِٗ، قد ٜكا

 . ٖٚرا نالّ ٚجٝ٘.(71)باملبتدأ تهٕٛ َصٍدز٠ بايفعٌ; عبٛ: "ظٓٓت شًٜدا ٜكّٛ أبٛٙ"

 

                                                           
 48)ابً مالك:  ، وحظهُل الفىائد1/88، وشسح املفطل )ابً ٌعِش(: 1/23ًىظس: كخب الىحى وباألخظ: الكخاب:  (64)

دان"  (65) ف: املظىد واملظىد إلُه؛ ولهرا ال عبرة بما جلدم مً الحسوف، فالجملت مً هحى "أكائم الٍص لطد الىحاة مً )ضدز( هىا في الخعٍس ٍو

د" فعلُت. مغنى اللبِب:   2/433اطمُت، ومً هحى: "أكام ٍش

 1/37( هفظه، وهمع الهىامع: 66)

 1/38، وهمع الهىامع )الظُىظي(: 2/433، ومغني اللبِب )ابً هشام(: 1/88( شسح املفطل )ابً ٌعِش(: 67)

 1/89شسح املفطل )ابً ٌعِش(:  (68)

ىظس: مغني اللبِب )ابً هشام(: 69)  1/38، وهمع الهىامع: 2/433( هفظه، ٍو

 1/39، وهمع الهىامع: 437-2/437( مغني اللبِب )ابً هشام(: 70)

  2/438( مغني اللبِب )ابً هشام(: 71)
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 :قطُٛا ازب١ًُ باعتباز إعسابٗا  (3)

ٌٍ َٔ اإلعساب ٌٍ هلا َٔ اإلعساب، ٚمجٌ هلا ضب  :(72)إىل مجٌ ال ضب

ٌٍ هلا َٔ اإلعساب فٗٞ ضبع١ أْٛاع: ٍَا ازبٌُ اييت ال ضب  أ

 :(73)االبتدا١ٝ٥، ٚتط٢ُ أًٜطا املطتأْف١; ٖٚٞ ْٛعإازب١ًُ  (1

 ازب١ًُ امُلِفت ت س بٗا ايٓطل; عبٛ: شٌٜد قا٥ِ. -أ   

ٍُا قبًٗا; عبٛ: َات فالٕ زل٘ اهلل.-ب    ازب١ًُ املٓكطع١ ع

ازب١ًُ املعرتض١ بني غ٦ٝني إلفاد٠ ايهالّ تك١ٜٛ أٚ تطدًٜدا أٚ ذبطًٝٓا، ٖٚٞ تكع  (2

ني ايفعٌ َٚفعٛي٘، ٚبني املبتدأ ٚاشب ، ٚبني ايػسي ، ٚبَٚسفٛع١بني ايفعٌ 

ٚجٛاب٘،  ٚبني ايكطِ ٚجٛاب٘، ٚبني املٛصٛف ٚصفت٘، ٚبني أجصا٤ ايص١ًٓ، ٚبني 

املتطاٜفني، ٚبني ازباز ٚصبسٚزٙ، ٚبني اسبسف ايٓاضخ َٚا دخٌ عًٝ٘، ٚبني 

ني اسبسف ٚتٛنٝدٙ، ٚبني قد ٚايفعٌ، ٚبني ذسف ايٓفٞ َٚٓفِّ٘، ٚبني مجًت

 إىل تس أمل﴿، ٚقد ٜعرتض بأنثس َٔ مجًتني نُا يف قٛي٘ تعاىل: (74)َطتكًتني

 ٚاهلل ايطبٌٝ تطًٛا إٔ ٜٚسٜدٕٚ ايٍطالي١ ٜػرتٕٚ ايهتاب َٔ ْصًٝبا أٚتٛا ايرٜٔ

ًٝا باهلل ٚنف٢ بأعدا٥هِ أعًِ  ُٜر سُِّفٕٛ ٖادٚا ايرٜٔ َٔ ْصرًيا باهلل ٚنف٢ ٚي

ًْا يو)ايرٜٔ أٚتٛا ايهتاب(  ايرٜٔ; ٚذيو إذا ُقدِّز )َٔ (75)﴾ايهًِ ٖادٚ( بٝا

ًَا يف ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ ٚاملساد ايٝٗٛد، أٚ بٝاْا  ٚربصًٝصا هلِ إذا نإ ايًفظ عا

 .(76)يعدا٥ِٗ

; نُا يف قٛي٘ تعاىل: (77)ازب١ًُ ايتفطري١ٜ: ٖٚٞ ايفط١ً ايهاغف١ سبكٝك١ َا تًٝ٘ (3

ِ، ت َٕٓٛ باهلل أيٝ عراب َٔ تٓحٝهِ دباز٠ ع٢ً أدٗيهِ ٌٖ  آَٓٛا ايرٜٔ ٜ أٜٗا﴿

                                                           
 وما بعدها 2/440( حمع ذلك ابً هشام في املغني: 72)

 2/440( مغني اللبِب )ابً هشام(: 73)

  453-2/446( ًىظس هره املىاضع في مغني اللبِب )ابً هشام(: 74)

 44(طىزة اليظاء:75)

 454-2/453( ًىظس مغني اللبِب )ابً هشام(: 76)

 وما بعدها 2/459(مغني اللبِب )ابً هشام(: 77)
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فح١ًُ )ت َٕٓٛ باهلل( تفطري يًتحاز٠; فهأْ٘ قٌٝ: ٌٖ تِتحسٕٚ  (78)ار١ٜ...﴾ٚزضٛي٘

 .(79)باإلميإ ٚازبٗاد ٜػفس يهِ؟

 ملٔ إْو اسبهِٝ ٚايكسإٓ ٜظ﴿ازب١ًُ ايٛاقع١ جٛاًبا يًكطِ; نُا يف قٛي٘ تعاىل:  (4

 .(80)﴾املسضًني

جاشّ َطًّكا، أٚ جاشّ ٚمل تكرتٕ بايفا٤ أٚ بو)إذا( ازب١ًُ ايٛاقع١ جٛاًبا يػسي غري  (5

يف  ايفحا١ٝ٥، ٚتهٕٛ األٚىل يف جٛاب )يٛ( ٚ)يٛال( ٚ)مٖلا( ٚ)نٝ (، ٚايثا١ْٝ تهٕٛ

"ِْ ِْ أق  .(81)عبٛ: "إٕ تك

ازب١ًُ ايٛاقع١ ص١ًّ الضِ أٚ ذسف; َٚثاٍ األٍٚ "جا٤ ايرٟ قاّ أبٛٙ" َٚثاٍ ايثاْٞ:  (6

 . (82)"أعحب  إٔ قُت أٚ َا قُت"

ِْ عُسٚ" (7  .(83)ازب١ًُ ايتابع١ ملا ال ضبٌ ي٘; نايتابع١ يًُطتأْف١; عبٛ: "قاّ شٌٜد ٚمل ٜك

ٌٍ َٔ اإلعساب; فٗٞ ضت١ ٍَا ازبٌُ اييت هلا ضب  :(84)ٚأ

ٍٕ ، ْٚصب يف بابٞ نإ  (1 ازب١ًُ ايٛاقع١ خً ا، ٚضبًٗا ايسفع يف باب املبتدأ ٚباب إ

 ٚناد.

ْٔ ٚال﴿ازب١ًُ ايٛاقع١ ذااّل، ٚضبًٗا ايٓصب; نُا يف قٛي٘ تعاىل:  (2 ُٓ ُْ  ت 

 .(86)﴾ُضهاز٣ ٚأْتِ ايصال٠ تكسبٛا ٚال﴿، ٚقٛي٘ تعاىل: (85)﴾ت ْطت ِهَثُس

ازب١ًُ ايٛاقع١ َفعٛاّل، ٚضبًٗا ايٓصب إٕ مل تٓب عٔ ايفاعٌ، ٖٚرٙ ايٓٝاب١ طبتص١  (3

ٍِ ﴿يف باب ايكٍٛ; نُا يف قٛي٘ تعاىل   .(87)﴾تهربٕٛ ب٘ نِٓ ايرٟ ٖرا ٜكاٍ جل

 :(88)ازب١ًُ ايٛاقع١ َطاّفا إيٝٗا، ٚضبًٗا اشبفض، ٚال ٜهٕٛ إآل يف ضت١ أَٛز (4

                                                           
 11-10: الطف (طىزة78)

ل ، مكخبت ألاشساف ، 154-3/153( معاوي اللسآن )الفساء(: 79) ل وعُىن ألاكاٍو ، الصمخشسي ؛ محمىد بً عمس: الكشاف عً حلائم الخنًز

 .541بيروث : 

 3-1ٌع:  (طىزة80)

 2/470(مغني اللبِب )ابً هشام(: 81)

 1/471هفظه:  (82)

 1/472هفظه:  (83)

 492-1/472الظابم: ( ًىظس جفطُل ذلك في املطدز 84)

 6(طىزة املدثس:85)

 42(طىزة اليظاء:86)

  17(طىزة إلاهفعاز:87)

 485-2/481( مغني اللبِب )ابً هشام(: 88)
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ِٞ ٚايطالّ ﴿أمسا٤ ايصَإ; نُا يف قٛي٘ تعاىل:  -أ  .(89)﴾ُٚيْدُت ّٜٛ عً

)ذُٝث( ٚربتٍص بريو عٔ ضا٥س أمسا٤ املهإ، ٚإضافتٗا إىل ازب١ًُ الش١َ -ب

 َطًكا.

مبع٢ٓ عال١َ، فإْٗا تطاف جٛاًشا إىل ازب١ًُ ايفع١ًٝ املتصسف فعًٗا َثبًتا  )آ١ٜ( -د

 .أٚ َٓفًٝا بو)َا(

)ذٚ( يف قٛهلِ: "اذٖب برٟ تطًِ"، ٚايبا٤ ٖٓا ظسف١ٝ، ٚذٟ صف١ يصَٔ -د

ضبرٚف، ٚذٖب األنثسٕٚ ع٢ً أْٗا مبع٢ٓ )صاذب( فاملٛصٛف ْهس٠; 

ع٢ٓ )ايرٟ( فاملٛصٛف ٚايتكدٜس: "اذٖب يف ٚقُت صاذب ضال١َ"، ٚقٌٝ مب

ٌٍ هلا َٔ اإلعساب; ٚايتكدٜس: "اذٖب يف ايٛقت ايرٟ  َعسف١، ٚازب١ًُ ال ضب

 تطًِ فٝ٘".

)يدٕ( ٖٚٞ اضِ ملبدإ ايػا١ٜ، ٜٚطاف جٛاًشا إىل ازب١ًُ ايفع١ًٝ اييت فعًٗا -ٖو

 َتصسف، ٜٚػرتي نْٛٗا َثبًتا; نُا يف قٍٛ ايػاعس:

ٓ ا َي    َْ ُُْٛا َئص ْٕ ض َأِيُت ُِْد ِْ يًخالف ُجُٓٛاُل        َٚٔفاَقُه ُْٓه ََ  َفاَل ٜ ُو 

5) ّٕ َٚٔ »; نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ازب١ًُ ايٛاقع١ بعد ايفا٤ أٚ إذا جٛاًبا يػسي جاش

 ٚإٕ﴿، َٚثاٍ املكس١ْٚ بو)إذا( قٛي٘ تعاىل: (90)ار١ٜ... ﴾ٜطًٌ اهلل فال ٖادٟ ي٘ ٜٚرزِٖ

 .(91)﴾ٜكٓطٕٛ ِٖ إذا ألٜدِٜٗ قدَت مبا ض١٦ٝ ُتصبِٗ

 :(92)ازب١ًُ ايتابع١ ملفسد; ٖٚٞ جلالجل١ أْٛاع (6

ٍَا يف َٛضع زفع نُا يف قٛي٘ تعاىل:  -أ  ٜأتٞ إٔ قبٌ َٔ﴿املٓعٛت بٗا، فٗٞ يف إ

 تسجعٕٛ َٜٛا ٚاتكٛا﴿أٚ ْصب; نُا يف قٛي٘ تعاىل:  (93)﴾خ١ً ٚال فٝ٘ بٝع ال ّٜٛ

ّٕ اَل  ﴿، أٚ جسٍّ; نُا يف قٛي٘ تعاىل: (94)﴾اهلل إىل فٝ٘ ْٛ  ٝ ََُع ايِٓأع َي َِْو ج ا ٓ ا ٔإ ز ِب

َُٝع اد  ٘  اَل ُْٜخًَُ  اِي ِٕ ايًٖ َ٘ ٔإ ْٜب  َفٝ  .(95)﴾ز 

                                                           
م:89)  33(طىزة مٍس

  186طىزة ألاعساف:  (90)

 36طىزة السوم:  (91)

 489-2/487( مغني اللبِب: 92)

 254طىزة البلسة :  (93)

 281طىزة البلسة:  (94)

 9عمسان :( طىزة آل 95)
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املعطٛف١ باسبسف; عبٛ قٛهلِ: "شٌٜد َٓطًل ٚأبٛٙ ذاٖب" إٕ قدزت ايٛاٚ عا ف١ -ب

 ع٢ً اشب .

ٍٕ قبًو َٔ ضٌيًّس قٌٝ قْد َا إاٖل يو ُٜكاٍ َا﴿املبدي١; نُا يف قٛي٘ تعاىل:  -د  إ

ِٕ  .(96)﴾زِبو يرٚ َػفس٠ُ ٚذٚ عكاُب أيٝ

ٌٍ َٔ اإلعساب، ٜٚكع ذيو يف بابٞ ايٓطل ٚايبدٍ فكط;  (7 ازب١ًُ ايتابع١ زب١ًُ ال ضب

ٍٍٚ; عبٛ: "شٜد قاّ أبٛٙ ٚقعد أخٛٙ"، ٚايثاْٞ; عبٛ: قٛي٘ تعاىل:  ٚ اِتُكٛا اٖيَرٟ  ﴿فاأل

ِْ َ ِدُن ُُْٛ َأ ُ ا ت ْعًَ ِْ َب َ ِدُن ٚ ب َٓني  َأ  ّٕ ْْع ا  .(97)﴾َبَأ

 :عيد  الكدماء  لـواع اجلنـأىمياقشة 

ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايٓرٜٛني َٓر ضٝبٛب٘ مل خيسجٛا ف٢ تكطُِٝٗ يًحٌُ عٔ 

ايتكطِٝ ايثٓا٢٥: ازب١ًُ االمس١ٝ ٚازب١ًُ ايفع١ًٝ ، االمس١ٝ َا بدأت باضِ، ٚايفع١ًٝ َا 

زج١ ذبت ٖرٜٔ ايٓٛعني، ٚمل بدأت بفعٌ، َُٚٗا تٓٛعت أغهاٍ ازبٌُ، ف٢ٗ َٓد

ٜطتخدّ األٚا٥ٌ َصطًر٢ ازب١ًُ االمس١ٝ ٚازب١ًُ ايفع١ًٝ، بٌ ناْٛا ٜكٛيٕٛ: َبتدأ 

، ذت٢ جا٤ ايصطبػس٣ فكطِ ازب١ًُ أزبع١ (98)ٚخ ، ٚفعٌ ٚفاعٌ إىل عٗد عبدايكاٖس

، (99)أقطاّ: امس١ٝ ٚفع١ًٝ ٚغس ١ٝ ٚظسف١ٝ  نُا قطِ اشب  إىل ْٛعني َفسد ٚمج١ً

ٚأزجع بعطِٗ ايتكطِٝ ايسباع٢ إىل جلٓا٢٥ : امس١ٝ ٚفع١ًٝ ، ذٝث ْظسٚا يًح١ًُ 

ايػس ١ٝ باعتباز األدا٠ ، فإٕ ناْت ذسفا فازب١ًُ فع١ًٝ، ٚإٕ ناْت امسا فازب١ًُ 

امس١ٝ نريو بايٓطب١ يًح١ًُ ايظسف١ٝ، إذا قدز ايرتنٝب ايظسف٢ بفعٌ )اضتكس( 

 فازب١ًُ امس١ٝ.)َطتكس(  فازب١ًُ فع١ًٝ ٚإٕ قدز باضِ

 حذيثان أقساو انجًهة في عهى انهغة :نراتعانًثحث ا

جا٤ يف ايٓرٛ ايٛايف إٔ ازب١ًُ جلالجل١ أْٛاع ٖٚوٞ : ازبًُو١ األصو١ًٝ ٖٚوٞ ايويت تكتصوس       

ع٢ً زن  اإلضٓاد، ٚازب١ًُ ايه ٣ ٖٚٞ َا ترتنب َٔ َبتدأ ٚخ ٙ مج١ً امسٝو١ أٚ  

ابت زاذت٘، ٚازب١ًُ ايصوػس٣ ٖٚوٞ ازبًُو١    فع١ًٝ، عبٛ ايصٖس زا٥رت٘  ٝب١، أٚ ايصٖس  

                                                           
 42(طىزة فطلت :96)

 .133،  132(طىزة الشعساء:97)

 25(اهظس دالئل إلاعجاش 98)

 . 24(اهظس: املفطل 99)
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. ٚازب١ًُ أزبع١ أقطاّ نُا جا٤ يف (100)االمس١ٝ أٚ ايفع١ًٝ إذا ٚقعت إذداُٖا خ ّا ملبتدأ

 . (101)جاَع ايدزٚع ايعسب١ٝ

قِطووِ بعووض ايعًُووا٤ يف عًوووِ ايًػوو١ اسبوودٜث ازبًُووو١ إىل قطووُني نووبرئٜ: ازبًُووو١        

أْٗووا ٖوورا ايتكطووِٝ ٚاقووع يف مجٝووع ايًػووات;   ايفعًٝوو١، ٚازبًُوو١ االمسٝوو١، َووع اإلغوواز٠ إىل 

فوإذا ناْوت ٖٓواى يػوات ال ذبتوٟٛ عًو٢       »ٖٚرا َوا ذٖوب إيٝو٘ أْطوٛإ َٝٝو٘، ذوني قواٍ:        

ٌٍ َؤ االضوِ ٚايفعوٌ، فوإٕ مجٝوع ايًػوات تتفول يف ايتُٝٝوص بوني ازبًُو١            صٝػ١ َتُِّٝص٠ يه

 .(102)«االمس١ٝ ٚازب١ًُ ايفع١ًٝ

ايفعًٝوو١ عًوو٢ أْٗووا ايوويت تعبِّووس عوؤ اسبوودث  ٚتبعوو٘ يف ذيووو "فٓوودزٜظ"، ٚعووٍسف ازبًُوو١  

ٍٕ إذا نوووإ     ًٗوووا إىل َفعوووٛ ٌٕ َٛج َطوووًٓدا إيٝووو٘ باعتبووواز َوووِد٠ اضوووتػساق٘ َٓطوووًٛبا إىل فاعووو

ٍُود ايودزع(،   «َتعدًٜا ِٔ ايصال٠(، أٚ إخباز١ٜ; عبٛ: )نتب ضب ٍَا أًَسا; عبٛ: )أق ، ٖٚٞ إ

ُٕ ايعسب١َ( أٚ تبع١ٍٝ )ٖٚٞ املصِدز٠ بأدا٠ غسي أٚ اضتكباٍ(; عبٛ )ضٝحس  .(103)اسبصا

ٍَووا ازبًُوو١ االمسٝوو١ فعٍسفٗووا بأْٗووا ايوويت ُتعِبووس بٗووا عوؤ ْطووب١ صووف١ُ إىل غوو٤ُٞ، ٖٚووٞ    ٚأ

تتطُٔ  سفني: َطٓد إيٝ٘، َٚطٓد، ٚنالُٖا َٔ فص١ًٝ االضِ; عبٛ ايبٝت ازبدٜود،  

 .(104)ٚايطعاّ جاٖص، ٚعبٛ ذيو

األٚزٚبٝو١ إٔ تهوٕٛ خايٝو١ّ     ٚايصٛز٠ املعتاد٠ هلرٙ ازب١ًُ )ازب١ًُ االمسٝو١( يف ايًػوات  

َٔ ايسابط; ُٚتط٢ُ ذ٦ُٓٝر بو"ازب١ًُ االمس١ٝ ايبرت١"; ٚذيو بإٔ ٜٛضوع املطوٓد إىل جاْوب    

 .(105)املطٓد إيٝ٘ َباغس٠ ٜٚهٕٛ ايهالّ طبتصًسا عًُٝٗا دٕٚ شٜاد٠ ٚال ْكصإ

 ب انجًم انتي نها يحم ين اإلعرابإعرا : انخايسانًثحث 

 اجلنلة الواقعة خربًا : (1)

خٛٙ ْاجس ، ٜهٕٛ اإلعساب مج١ً : ضبُد أ يفذا أزدْا إٔ ْعسب ازب١ًُ اشب ١ٜ ٚإ

 :نُا ٢ًٜ

                                                           
 . 1/16( : الىحى الىافي، داز املعازف ، اللاهسة ، 2010(حظً ؛ عباض)100)

 . 632( حامع الدزوض العسبُت 101)

ع( في كخابه: )اللغت:  (102)  (162وكد هلل عىه )فىدَز

ع( ( ًىظس: ال103)  163-162لغت )فىدَز

 263( هفظه: 104)

 164( هفظه: 105)
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ألْ٘ َٔ األمسا٤ ايطت١ ٚأخٛ ; أخٛٙ : أخٛ: َبتدأ جلإ َسفٛع، ٚعال١َ زفع٘ ايٛاٚ

  .ضبٌ جس َطاف إيٝ٘ يف، ٚاهلا٤ ضُري َب٢ٓ ع٢ً ايطِ َطاف

يظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ . ٚازب١ًُ َٔ ْاجس : خ  املبتدأ َسفٛع ، ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ا

 ضبٌ زفع خ  املبتدأ األٍٚ )ضبُد(. يفٚخ ٙ  ايثاْٞاملبتدأ 

ٚدبدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل إٔ ٖٓاى فسقّا بني مج١ً : ضبُد أخٛٙ ْاجس، ٚمج١ً : ضبُد 

أَا  -نُا أغست آْفّا  -ْاجس أخٛٙ ، فازب١ًُ األٚىل اشب  فٝٗا مج١ً امس١ٝ 

اشب  فٝٗا َفسد ٖٚٛ ن١ًُ ْاجس ، ٚيريو فإٕ إعساب "ْاجس أخٛٙ ازب١ًُ ايثا١ْٝ فإٕ 

 : ايتايٞازب١ًُ ايثا١ْٝ ٜهٕٛ ع٢ً ايٓرٛ  يف"

 ْاجس : خ  املبتدأ َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ .

أخٛٙ : أخٛ : فاعٌ الضِ ايفاعٌ ) ْاجس ( َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايٛاٚ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ 

 ضبٌ جس َطاف إيٝ٘ . يفٛ َطاف ،ٚاهلا٤ ضُري َب٢ٓ ع٢ً ايطِ ايطت١ . ٚأخ

 اجلنلة الواقعة مفعواًل : (2)

 جلالجل١ أبٛاب ، ٢ٖٚ : يفٚازب١ًُ ايٛاقع١ َفعٛاّل تأت٢ 

ٚباب اسبها١ٜ بايكٍٛ يفظّا ٜع٢ٓ ايتصسٜس  :اسبها١ٜ بايكٍٛ يفظّا أٚ تكدٜسّاباب -أ 

 يف" جس، فح١ًُ "ع٢ًٍ ْاجسْا: ع٢ًٍ ايهالّ، َثٌ: قاٍ ضبُد يفبايفعٌ قاٍ 

فح١ًُ   (106)عبد اهلل  إْٞقاٍ  :ضبٌ ْصب َفعٍٛ ب٘، ٚف٢ ايكسإٓ ايهسِٜ

، ٜٚهٕٛ إعسابٗا ضبٌ ْصب َفعٍٛ ب٘ يف، ٢ٖٚ َكٍٛ ايكٍٛ ٖٞ" عبد اهلل إْٞ"

 :ايتايٞع٢ً ايٓرٛ 

ٍٕ ذسف ْصب ٚتٛنٝدإْٞ ٤ ، َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ٚذسى بايهطس ملٓاضب١ ٜا: إ

، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، ٜٚا٤ املتهًِ ضُري َتصٌ َب٢ٓ ع٢ً املتهًِ

ٍٕ . يفايطهٕٛ   ضبٌ ْصب اضِ إ

، ٚيفظ ١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙعبد اهلل : عبد خ  إٕ َسفٛع ٚعال

 ازبالي١ َطاف إيٝ٘ صبسٚز ٚعال١َ جسٙ ايهطس٠ ، ٚعبد َطاف 

                                                           
م:106)  .30(طىزة مٍس
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 يف، ٚتكدٜسٙ س بايفعٌ قاٍعدّ ايتصسٜ أَا باب اسبها١ٜ بايكٍٛ تكدٜسّا فٝع٢ٓ

ضبٌ  يف: ْادٜت ضبُدّا : إٕ أباى قادّ ، فح١ًُ " إٕ أباى قادّ " ايهالّ، َثٌ

ْصب َفعٍٛ ب٘ يفعٌ ضبرٚف تكدٜسٙ " فكًت : إٕ أباى قادّ " . ٚف٢ ايكسإٓ 

ٚ اَل ت ُه ايهسِٜ : ٓ ا  َ ع  ِٞ اْزَنْب   ٓ ٜ اُب  ٍٕ َ ْعٔص ٕ  َفٞ  ٚ َنا  ُ٘  ٓ ْ اد ٣ ُْٛاٌل اْب َ ع  ٚ   ْٔ

 ٔ ضبٌ ْصب َفعٍٛ ب٘ يكٍٛ ضبرٚف  يففح١ًُ : " ازنب َعٓا "   (107)اِيَهاَفٔسٜ

أْ٘  -تكدٜس فعٌ ايكٍٛ احملرٚف  -تكدٜسٙ " فكاٍ " . ٜٚ ند ٖرا ايتكدٜس 

ًَْٖٞ  قٛي٘ تعاىل : يفَٛضع آخس  يفصسال ب٘  ْٔ َأ ََ  َٞٓ ِٕ اْب ٍ  ز بِّ ٔإ ُ٘ َفَكا ْ اد ٣ ُْٛاٌل ز ِب  ٚ

 ِٕ َُني ٚ ٔإ ُِ اِير اَن ْْت  َأْذَه ٚ َأ  . (108) ٚ ْعد َى اِير ّل 

َٔ املعًّٛ إٔ ظٔ تٓصب َفعٛيني ، ٚأعًِ تٓصب جلالجل١ َفاعٌٝ .  باب ظٔ ٚأعًِ : -ب 

 ، ألٕ املفعٍٛ األٍٚ ٖٛ املبتدأ ف٢ ايثاَْٞٚفعٍٛ ظٔ اير٣ ٜهٕٛ مج١ً ٖٛ املفعٍٛ 

األصٌ ، ٚاملبتدأ ال ٜهٕٛ مج١ً . أَا َفعٍٛ أعًِ اير٣ ٜهٕٛ مج١ً فٗٛ املفعٍٛ 

" ف٢ ا : ظٓٓت ضبُدّا ٜرانس ، فح١ًُ "ٜرانسايثايث ، فُثاٍ َفعٍٛ ظٔ ازب١ًُ قٛيٓ

ضبٌ ْصب َفعٍٛ ب٘ جلإ يًفعٌ ظٔ اير٣ ٜتعد٣ ملفعٛيني ، َٚثاٍ َفعٍٛ أعًِ ازب١ًُ ، 

ضبٌ ْصب َفعٍٛ ب٘ جلايث ;  يفرانس ، فح١ًُ " ٜرانس " قٛيٓا : أعًُُت شٜدّا أخاٙ ٜ

 ألٕ شٜدّا َفعٍٛ أٍٚ ، ٚأخاٙ َفعٍٛ جلإ .

 اجلنلة الواقعة حااًل : (3)

: جا٤ ثٌ : جا٤ شٜد ميػ٢ ، ٚتهٕٛ امس١ٝ، َثٌٚازب١ًُ ايٛاقع١ ذااّل تهٕٛ فع١ًٝ ، َ

، د َاغّٝاباملفسد، فتكٍٛ: جا٤ شٜشٜد ٖٚٛ َطسٚز، ٚنًتا ازبًُتني ميهٔ تأًٜٚٗا 

 : ايتايٞ. ٜٚهٕٛ إعساب مج١ً ميػ٢ ع٢ً ايٓرٛ سٚزّاٚجا٤ شٜد َط

ميػ٢ : فعٌ َطازع َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ املكدز٠ ع٢ً آخسٙ ، َٓع َٔ ظٗٛزٖا 

ايثكٌ ألْ٘ َعتٌ ْاقص ، ٚايفاعٌ ضُري َطترت فٝ٘ جٛاشّا تكدٜسٙ " ٖٛ " ٚازب١ًُ َٔ 

 ضبٌ ْصب ذاٍ . يفايفعٌ ٚايفاعٌ 

 : ايتايٜٞٚهٕٛ إعساب مج١ً " ٖٚٛ َطسٚز " ع٢ً ايٓرٛ 

                                                           
 .42(طىزة هىد:107)

 .45(طىزة هىد:108)
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ٖٚٛ : ايٛاٚ يًراٍ ، ذسف َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، ٖٚٛ ضُري 

 ضبٌ زفع َبتدأ . يفَٓفصٌ ، َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، 

َطسٚز : خ  املبتدأ َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ . ٚازب١ًُ االمس١ٝ 

 ضبٌ ْصب ذاٍ . يفٚاشب   َٔ املبتدأ

 اجلنلة الواقعة صفة : (4)

ضبٌ زفع ، ٚإٕ  يفٖٚرٙ ازب١ًُ تعسب إعساب املٛصٛف ، فإٕ نإ َسفٛعّا ناْت 

ضبٌ جس . فُثاٍ  يفضبٌ ْصب ، ٚإٕ نإ صبسٚزّا ناْت  يفنإ َٓصٛبّا ناْت 

١ً ضبٌ زفع قٛيٓا : ضبُد  ايب خط٘ ذطٔ ، فحُ يفازب١ًُ ايٛاقع١ ْعتّا أٚ صف١ 

قٛيٓا: "زأٜت  ايبّا غعسٙ ضبٌ ْصب  يف اييت. َٚثاٍ ٌ زفع صف١ضب يف" خط٘ ذطٔ"

١ًُ ايٛاقع١ صف١ ، َٚثاٍ ازبضبٌ ْصب صف١ ايطايب يف" ،  ٌٜٛ"، فح١ًُ "غعسٙ  ٌٜٛ

 .ف٢ ضبٌ جس قٛيٓا: َسزت بطفٌ ٚجٗ٘ ذطٔ، فح١ًُ ٚجٗ٘ ذطٔ ف٢ ضبٌ جس صف١

 :ايتايٞ" ع٢ً ايٓرٛ ٔخط٘ ذط ضبُد  ايبمج١ً " يفٜٚهٕٛ إعساب خط٘ ذطٔ 

، ٚاهلا٤ ضُري ١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ. ٚخط َطاف: َبتدأ َسفٛع ٚعالخط

 .ضبٌ جس َطاف إيٝ٘ يفَب٢ٓ ع٢ً ايطِ 

َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ. ٚازب١ًُ َٔ  ايثاْٞ: خ  املبتدأ ذطٔ

 ضبٌ زفع ْعت أٚ صف١ يطايب . يفٚخ ٙ  ايثاْٞاملبتدأ 

َثٌ: ضبُد  ايب  زفع،ضبٌ  يفٚقد تهٕٛ ازب١ًُ ايٛاقع١ صف١ مج١ً فع١ًٝ 

ضبٌ  يف. ٚتهٕٛ أٜطّا ضبٌ زفع صف١ يف، فح١ًُ ٜرانس مج١ً فع١ًٝ ٜرانس جبد

ضبٌ جس،  يف. ٚتهٕٛ ْصب صف١ ضبٌ يف، فح١ًُ ًٜعب ْصب َثٌ : زأٜت صبّٝا ًٜعب

 ضبٌ جس صف١ يه١ًُ زجٌ . يففح١ًُ ٜص٢ً ، َثٌ : َسزت بسجٌ ٜص٢ً

 اجلنلة الواقعة بداًل : (5)

١ًُ ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب إٔ ازب اييتأجلٓا٤ اسبدٜث عٔ ازبٌُ  يفذنسْا 

، ٚاملكس١ْٚ بإٔ، ٚاجملسد٠ َٔ ذسٚف بأٟ: املكس١ْٚ ايتفطري١ٜ تٓكطِ جلالجل١ أقطاّ

 .ايتفطري
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ذٖب بعض -د َٔ ذسٚف ايتفطري ٖٚٛ اجملس-ٚايٓٛع األخري َٔ ازب١ًُ ايتفطري١ٜ 

ُُٛا  قٛي٘ تعاىل : ففٞايٓرا٠ إىل أْ٘ ٜعسب بداّل ال تفطريّا ،  ٔ  َظًَ ٛ ٣ اٖيَرٜ ٚ َأض ّسٚا ايِْٓح

( ٕ ِْ ُتْبَصُسٚ ُْْت ٚ َأ ٕ  ايطِّْرس   ِْ َأَفت ِأُتٛ ََْثًُُه ٖ ر ا ٔإاٖل ب ػ ٌس   ٌْ  ٖ3) (109)  تعسب  ٖرا بػس ٌٖ

ِْ ع ٢ًَ  بداّل َٔ ايٓح٣ٛ ; ٚف٢ قٛي٘ تعاىل :  (110)َثًهِ  ٌْ َأُدٗيُه  ٖ ُٓٛا   َ ٔ  َآ ٗ ا اٖيَرٜ ّٜ ٜ اَأ

ِٕ ْٔ ع ر اُب َأَيٝ ََ  ِْ  ".بداّل َٔ " دباز٠ٕٓٛ باهلل " تعسب "ت َ،  (111)َتح از ٠ُ ُتَٓحُٝه

ري أعسبٗا بعض ايٓرا٠ تفطريّا ، ٢ٖٚ غ اييتازب١ًُ  ٖٞتعسب بداّل إذّا  اييتفازب١ًُ 

املفطس٠ غري املكس١ْٚ املكس١ْٚ حبسف تفطري . ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو فإْ٘ جيٛش إعساب ازب١ًُ 

 .حبسف بداّل، ٚإعسابٗا تفطريّا

ْٕ ُأعسبت "ٌٖ  َٚٔ املعًّٛ إٔ ايبدٍ ٜعسب إعساب املبدٍ َٓ٘، ألْ٘ تابع ي٘، ٚع٢ً ٖرا فإ

; ألٕ املبدٍ َٓ٘ ٖٚٛ ن١ًُ ضبٌ ْصب يف" بداّل ، فإْٗا تهٕٛ ٖرا إال بػس َثًهِ

; ضبٌ جس يفايٓح٣ٛ َفعٍٛ ب٘ َٓصٛب . ٚإٕ أعسبت " ت َٕٓٛ باهلل " بداّل فإْٗا تهٕٛ 

 ألٕ املبدٍ َٓ٘ ٖٚٛ ن١ًُ دباز٠ صبسٚز حبسف ازبس ع٢ً .

 اجلنلة املضاف إليها : (6)

 : ٜأتٞضبٌ جس . أَا َا ٜطاف إىل ازب١ًُ فٗٛ َا  يفٖٚرٙ ازب١ًُ تهٕٛ 

ِٞ     يصَإ : ضٛا٤ ناْت أمسوا٤ً أٚ ظسٚفوّا ، نكٛيو٘ تعواىل:    أمسا٤ ا -أ  ُّ ع ًَو ٚ ايِطواَل

َُٚيْدُت    ّ ْٛ  ٜ (112)   ٌضبوٌ جوس    يف.فازب١ًُ ايفع١ًٝ ) ٚيدت ( َٔ ايفعٌ ْٚا٥وب ايفاعو

ٚأْوورز ايٓوواع ٜووّٛ   َطوواف إيٝوو٘ ، ٚنًُوو١ ٜووّٛ ظووسف شَووإ . ٚنكٛيوو٘ تعوواىل :  

ضبوٌ جوس َطواف إيٝو٘ ، ٚنًُو١       يففح١ًُ ٜأتِٝٗ ايعوراب    (113)ٜأتِٝٗ ايعراب 

 ّٜٛ َفعٍٛ ب٘ .

ٌ  : ٚتطاف ذٝث إىل ازب١ًُ االذٝث-ب  : جًطوت  مس١ٝ ٚايفع١ًٝ ع٢ً ذد ضوٛا٤ ، َثو

اسبدٜكوو١ ذٝووث ٜهثووس ايعػووب ، َٚثووٌ : جًطووت ذٝووث اهلووٛا٤  ًوول . فحًُوو١ "   يف

                                                           
 .3(طىزة ألاهبُاء:109)

 .3(طىزة ألاهبُاء:110)

 .10(طىزة الطف:111)

م: 112)  .33(طىزة مٍس

 .44(طىزة إبساهُم: 113)
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. ٚمج١ً إيٝٗا ضبٌ جس َطاف يفاملثاٍ األٍٚ مج١ً فع١ًٝ ٢ٖٚ  يفٜهثس ايعػب " 

 ضبٌ جس أٜطّا َطاف إيٝٗا . يفمج١ً امس١ٝ ٢ٖٚ  ايثاْٞاملثاٍ  يفاهلٛا٤  ًل 

ن١ًُ آ١ٜ مبع٢ٓ عال١َ : ٚتطاف إىل ازبًُو١ ايفعًٝو١ ضوٛا٤ نوإ فعًوٗا َثبتوّا أٚ       -جو

ضبوٌ جوس    يفَٓفّٝا، َثٌ: ٖرا شٜود بيٜو١ ٜهتوب بٝودٙ ايٝطوس٣، فحًُو١ "ٜهتوب"        

. َٚثوٌ : ٖورا شٜود بيٜو١     طوبك٘ ْفو٢  ; ألٕ ايفعوٌ مل ٜ َطاف إيٝٗا. ٢ٖٚ مج١ً َثبت١ 

ضبوٌ جوس َطواف     يفَا ٜهتب بٝودٙ ايُٝٓو٢، فحًُو١ "َوا ٜهتوب بٝودٙ ايُٝٓو٢ "        

 ازبًُوتني ايطوابكتني:   يفإيٝٗا، ٚازبًُو١ َٓفٝو١ ; ألٕ ايفعوٌ َٓفو٢ مبوا، ٚايتكودٜس       

 .ٖرا شٜد بي١ٜ نتابت٘ بٝدٙ ايٝطس٣، ٖٚرا شٜد بي١ٜ عدّ نتابت٘ بٝدٙ اي٢ُٓٝ 

ٕ فعًٗا َتصوسفّا َثبتوّا   : ٜٚطافإ إىل ازب١ًُ ايفع١ًٝ ٜٚػرتي إٔ ٜهٜٛثَيُدٕ ٚز -د 

ٞ ، َثٌ : ذٖبوت إىل املطوحد يودٕ مسعوت األذإ ، َٚثوٌ :      غري َٓف٢ زٜوث   اْتظسْو

 .غرت٣ قًُّا ، نًتاُٖا َطاف إيٝٗا: مسعت األذإ ، ٚأاغرت٣ قًُّا . فازبًُتإ

 مجلة جواب الشزط : (7)

ضبٌ جصّ ، فإٕ  يفٖرٙ ازب١ًُ إٔ تهٕٛ َكس١ْٚ بايفا٤ أٚ بإذا ، ٚتهٕٛ  يفٜٚػرتي 

ضبٌ جصّ ٜع٢ٓ إٔ  يفمل ٜتٛفس ٖرا ايػسي ، مل ٜهٔ هلا ضبٌ َٔ اإلعساب . ٚنْٛٗا 

ْٔ تهٕٛ جٛابّا يػسي جاشّ . َٚثاٍ املكس١ْٚ بايفا٤ قٛي٘ تعاىل : ُ٘ َفاَل  َ  ٌٔ ايًٖ ُْٜطًَ

ضبٌ جصّ جٛاب ايػسي . َٚثاٍ املكس١ْٚ بإذا قٛي٘  يففح١ًُ : فال ٖاد٣ ي٘   (114)ٖ اَدٟ

ٕ ) تعاىل : ٓ ُطٛ ٜ ِك  ِْ ُٖ ِْ ٔإذ ا  ٔٗ َْٜدٜ َ ْت َأ ُ ا َقِد ٦ِّ ١ْ َب ِْ ض  ُٗ ْٕ ُتَصْب ، فح١ًُ " إذا  (115)(36ٚ ٔإ

 ضبٌ جصّ جٛاب ايػسي . يفِٖ ٜكٓطٕٛ" 

 اجلنلة التابعة جلنلة هلا حمل : (8)

باب ايعط  ٚايبدٍ، فاملعطٛف ٚايبدٍ نالُٖا ٜأخر ذهِ  يفٜٚهٕٛ ذيو 

قٛيٓا : ضبُد ذٖب أخٛٙ ٚجا٤ عُ٘ ، تعد مج١ً "جا٤  ففٞاملعطٛف عًٝ٘ ٚاملبدٍ َٓ٘ . 

ضبٌ زفع ; ٚيرا  يفخ  عٔ املبتدأ ضبُد  ٖٞ اييتعُ٘" َعطٛف١ ع٢ً مج١ً "ذٖب أخٛٙ" 

ٛيٓا : جا٤ ضبُد ٜطسع ٜٚبه٢، ضبٌ زفع أٜطّا. ٚف٢ ق يففإٕ مج١ً "جا٤ عُ٘" تهٕٛ 

                                                           
 .186(طىزة ألاعساف:114)

 .36(طىزة السوم:115)
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تعد مج١ً "ٜبه٢" َعطٛف١ ع٢ً مج١ً ٜطسع َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ املطترت ، ٚمج١ً ٜطسع 

 ضبٌ ْصب ذاٍ أٜطّا . يفضبٌ ْصب ذاٍ ; ٚيرا فإٕ مج١ً "ٜبه٢"  يف

قٛيٓا: اجملسَٕٛ  ففٞ، اإلعسابٞٚتبدٍ ازب١ًُ َٔ ازب١ًُ، ٜٚهٕٛ هلا ذهُٗا 

 يفٜعربٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜدخًٕٛ ايٓاز، تعسب مج١ً "ٜدخًٕٛ ايٓاز" بداّل َٔ مج١ً ٜعربٕٛ، 

 ضبٌ زفع خو  . يفضبٌ زفع ; ألٕ مج١ً "ٜعربٕٛ" 

 نجًم انتي ال يحم نها ين اإلعرابإعراب ا : انسادسانًثحث 

 اجلنلة االبتدائية : (1)

متثٌ َطايع ايكصا٥د ايعػس ، أٚ  اييتٚإذا أزدْا إعساب بعض ازبٌُ ايطابك١ 

 إعساب "قفا ": يفاملعًكات ايعػس ، ْكٍٛ 

قفا : ق  : فعٌ أَس َب٢ٓ ع٢ً ذرف ايٕٓٛ ، ٚأي  االجلٓني ضُري َتصٌ َب٢ٓ ع٢ً 

ضبٌ زفع فاعٌ ، ٚازب١ًُ َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ ابتدا١ٝ٥ ، ال ضبٌ هلا َٔ  يفايطهٕٛ 

 اإلعساب .

  الٍ " :إعساب " شبٛي١َ أ يفْٚكٍٛ 

شبٛي١ : ايالّ : ذسف جس ، َب٢ٓ ع٢ً ايهطس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، خٛي١ : اضِ 

صبسٚز بايالّ . ٚعال١َ جسٙ ايفتر١ ، ْٝابو١ عٔ ايهطس٠ ; ألْ٘ ممٓٛع َٔ ايصسف 

 يًع١ًُٝ ٚايتأْٝث . ٚغب٘ ازب١ًُ "شبٛي١ " َتعًل مبررٚف خ  َكدّ .

زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ . ٚازب١ًُ َٔ : َبتدأ َ خس ، َسفٛع ٚعال١َ أ الٍ

 املبتدأ ٚاشب  ابتدا١ٝ٥ ، ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب .

 اجلنلة املستأىفة أو االستئيافية : - 2 (2)

 ، ُٖٚا :تهٕٛ نٌ َُٓٗا اضت٦ٓاف١ٝ با ساد ٖٚٓاى مجًتإ

ٌ املًػ٢ يتأخسٙ عٔ َعُٛي٘ ، َثٌ: ضبُد ْاجس أظٔ ، فح١ًُ مج١ً ايعاَ-أ 

مج١ً اضت٦ٓاف١ٝ ال  -ايفعٌ ٚايفاعٌ املطترت ٚجٛبّا ٚتكدٜسٙ أْا َٔ -أظٔ

ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ، ٚقد أيػ٢ عٌُ " ظٔ " إذ تٓصب َفعٛيني ، يتأخسٖا 

 عٔ َفعٛيٝٗا .
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 يفمج١ً ازبٛاب عٔ ض اٍ َكدز ٚقد ٚزدت مج١ً ازبٛاب عٔ ض اٍ َكدز -ب 

 قٍٛ ايػاعس : ففٞايػعس أٜطّا ، 

 تٓحًٞال  غُستٞغُس٠      صدقٛا ، ٚيهٔ  يف أْ شعِ ايعٛاذٍ 

تعد مج١ً " صدقٛا " جٛابّا عٔ ض اٍ تكدٜسٙ : أصدقٛا أّ نربٛا ؟ ٜٚهٕٛ 

 يف أْ ايط اٍ ٖٓا َٔ ايطاَع إىل ايػاعس ، عٓد قٍٛ ايػاعس شعِ ايعٛاذٍ 

غُس٠ ، إذ ٜطتٛقف٘ ايطاَع ٜٚطأي٘ صدقٛا أّ نربٛا ؟ فريد ايػاعس قا٥اّل 

 . تٓحًٞال  غُستٞ صدقٛا ، ٚيهٔ

 مجلة صلة املوصول : - 3 (3)

ازب١ًُ ،  يفٚدبدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل إٔ االضِ املٛصٍٛ ٜعسب حبطب َٛقع٘ أٚ ٚظٝفت٘ 

 جا٤ ايور٣ ظبوس"" ازبٌُ ارت١ٝ : ففٞ

ازبٌُ ايطابك١  يف، ٚاالضِ املٛصٍٛ املثاٍ األٍٚ فاعاّل يف( ٜعسب االضِ املٛصٍٛ )اير٣

 ضبٌ زفع. يفَب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ 

ص١ً املٛصٍٛ ال ضبٌ هلا َٔ  فٗٞأَا مج١ً ايص١ً ، ٢ٖٚ ازب١ًُ ايفع١ًٝ " ظبس " 

" أخٛٙ ْاجس" ، فح١ًُ "أخٛٙ ْاجس اإلعساب . ٚقد تهٕٛ مج١ً امس١ٝ ، َثٌ: "جا٤ اير٣

 : ايتايٞمج١ً ص١ً املٛصٍٛ )اير٣ ( ٢ٖٚ مج١ً امس١ٝ ، ٜٚهٕٛ إعسابٗا ع٢ً ايٓرٛ 

ايطت١، ٚأخٛ  َسفٛع ، ٚعال١َ زفع٘ ايٛاٚ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤أخٛٙ : أخٛ : َبتدأ 

 ، ٚاهلا٤ ضُري َب٢ٓ ع٢ً ايطِ ف٢ ضبٌ جس َطاف إيٝ٘ َطاف

س٠ ع٢ً آخسٙ . ٚازب١ًُ االمس١ٝ ْاجس : خ  املبتدأ َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖ

 أخٛٙ ْاجس ( ص١ً املٛصٍٛ ، ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب .)

إٔ ٜٓحس شٜد ،  ٜطسْٞ) إٔ أٚ َا ( فال تهٕٛ إال فع١ًٝ ، َثٌ :  أَا مج١ً ص١ً اسبسف

 يفَا ظبس شٜد . ْٚٓب٘ ٖٓا ع٢ً إٔ اسبسف املٛصٍٛ ال ٜعسب حبطب َٛقع٘  ٜٚطعدْٞ

ْٕ " ذسفّا َصدزّٜا ، َبّٓٝا ع٢ً ايطهٕٛ ال ضبٌ ي٘ َٔ  ازب١ًُ ، ٚإ ا ٜعسب اسبسف " أ

ّا أٜطّا َبّٓٝا ع٢ً ايطهٕٛ ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، ٜٚعسب اسبسف " َا " ذسفّا َصدزٜ

 :ايتايٞإٔ ٜٓحس شٜد ، ٜهٕٛ إعسابٗا ع٢ً ايٓرٛ  ٜطعدْٞاإلعساب . فح١ًُ 
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: ٜطعد : فعٌ َطازع َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ . ٚايٕٓٛ  ٜطعدْٞ

ذسف يٛقا١ٜ ايفعٌ َٔ ذسن١ ٜا٤ املتهًِ ، َب٢ٓ ع٢ً ايهطس، ال ضبٌ ي٘ َٔ 

 ضبٌ ْصب َفعٍٛ ب٘ . يفساب . ٜٚا٤ املتهًِ ضُري َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ اإلع

ْٕ : ذسف   ْٚصب ، َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب  َصدزٟأ

 ٜٓحس : فعٌ َطازع َٓصٛب بإٔ ، ٚعال١َ ْصب٘ ايفتر١ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ .

فع١ًٝ َٔ ايفعٌ شٜد : فاعٌ َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ . ٚازب١ًُ اي

ٚايفاعٌ ) ٜٓحس شٜد ( ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ، ص١ً املٛصٍٛ إٔ . ٚاملصدز امل ٍٚ َٔ 

إٔ ٚايفعٌ املطازع فاعٌ َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ ، ٚايتكدٜس 

إٔ ٜٓحس شٜد " ابتدا١ٝ٥ ال ضبٌ هلا َٔ  ٜطعدْٞظبااُل شٜد . ٚازب١ًُ نًٗا "  ٜطعدْٞ

 .اإلعساب 

 اجلنلة التفسريية : (4)

ْٕ ،  يفتطبل ازب١ًُ ايتفطري١ٜ فتتُثٌ  اييتأَا ذسٚف ايتفطري  ذسفني ، ُٖا : أ

ٓ ا  . فُثاٍ ازب١ًُ املطبٛق١ بإٔ ، قٛي٘ تعاىل : ٚأٟ َٓ ُٝ ًَِو َبَأْع ٕٔ اْصٓ ٔع اِيُف َ٘ َأ ْٝ ٓ ا ٔإَي ْٝ ْٚذ  َفَأ

ٓ ا َٝ ٚ ْذ  ٚ (116)  قٛي٘ فأٚذٝٓا، ٚقد ضبكت  يففح١ًُ " اصٓع ايفًو " تفطري١ٜ يًٛذ٢

 : نارتٞباسبسف إٔ ، ٜٚهٕٛ إعساب إٔ املفطس٠ َع ازب١ًُ ايتفطري١ٜ 

، ٚذسى بايهطس يًتخًص َٔ ايتكا٤ ذسف تفطري، َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ إٔ:

 .ايطانٓني، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب

ايهطس يًتخًص َٔ ايتكا٤ ، ٚذسى باصٓع : فعٌ أَس، َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ

ٚايفاعٌ ضُري َطترت فٝ٘ ٚجٛبّا تكدٜسٙ " أْت " ، ٚازب١ًُ َٔ ايفعٌ ، ايطانٓني

 ٚايفاعٌ مج١ً تفطري١ٜ ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب .

 ، ٚعال١َ ْصب٘ ايفتر١ ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ .ايفًو : َفعٍٛ ب٘ َٓصٛب

د إٔ املفطس٠ ٜهٕٛ فعًٗا فعٌ تكع بع اييتٚدبدز اإلغاز٠ إىل إٔ ازب١ًُ ايتفطري١ٜ 

قٛيٓا : أغست إيٝ٘ إٔ اضهت ،  يفذنسْاٖا ، ٚنُا  اييتار١ٜ  يف ، نُاأَس

 ٚنتبت إيٝ٘ إٔ افعٌ نرا ; فايفعالٕ اضهت ٚافعٌ نالُٖا فعٌ أَس .

                                                           
 .27(طىزة املؤمىىن: 116)
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 مجلة جواب الكسه : (5)

ِْ ب ْعد   قٛي٘ تعاىل : يفٚإذا أزدْا إعساب مج١ً جٛاب ايكطِ  َ ُه ِٕ َأْصٓ ا َ٘ اَلَنٝد  ٚ ت ايًٖ

َُْدَب ٛ ٗيٛا  ْٕ ُت ٔ َأ  : نايتايٞنإ إعسابٗا  (117) ٔسٜ

جٛاب ايكطِ ، ذسف َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ  يفألنٝدٕ : ايالّ ٚاقع١ 

اإلعساب . أنٝد : فعٌ َطازع َب٢ٓ ع٢ً ايفتس التصاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝد املػدد٠ ، 

ٚايفاعٌ ضُري َطترت فٝ٘ ٚجٛبّا تكدٜسٙ أْا ، ٚازب١ًُ َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ جٛاب ايكطِ 

 ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب 

ِٔ)1ٜظ) قٛي٘ تعاىل : يفٚإذا أزدْا إعساب مج١ً جٛاب ايكطِ  ٕٔ اِير َهٝ ٚ اِيُكْسآ َِْو 2( (ٔإ

ُُْسض ًَني  ٔ  اِي َُ  : نايتايٞنإ إعسابٗا   (118) َي

إْو : إٕ : ذسف تٛنٝد ْٚصب ، َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب . ٚايهاف 

 ضبٌ ْصب اضِ إٕ . يفضُري َتصٌ َب٢ٓ ع٢ً ايفتس 

ََٔ ملٔ : ايالّ َصذًك١ يًتٛنٝد ،  ذسف َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، ٚ

 ذسف جس َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ ، ٚذسى بايفتس يًتخًص َٔ ايتكا٤ ايطانٓني .

املسضًني : اضِ صبسٚز مبٔ ، ٚعال١َ جسٙ ايٝا٤ ، ألْ٘ مجع َرنس ضامل ، ٚغب٘ 

االمس١ٝ  ضبٌ زفع خ  إٕ . ٚازب١ًُ يفازب١ًُ َتعًل مبررٚف خ  إٕ ، أٚ غب٘ ازب١ًُ 

 َٔ إٕ ٚامسٗا ٚخ ٖا جٛاب ايكطِ ، ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب .

 مجلة جواب الشزط : (6)

 : ايتايٜٞٚهٕٛ إعساب مج١ً جٛاب ايػسي ع٢ً ايٓرٛ 

ِْ : فعٌ َطازع ، صبصّٚ  جٛاب ايػسي ، ٚعال١َ جصَ٘ ايطهٕٛ ، ٚايفاعٌ  يفأُق

ٚايفاعٌ ال ضبٌ هلا َٔ ضُري َطترت فٝ٘ ٚجٛبّا تكدٜسٙ " أْا " ٚازب١ًُ َٔ ايفعٌ 

 اإلعساب .

ُُْت، ٜٚهٕٛ إعساب  ٖرا ، ٚقد ٜهٕٛ فعٌ جٛاب ايػسي َاضّٝا ، عبٛ: إٕ قُت ُق

 : ايتايٖٞرٙ اسباي١ ع٢ً ايٓرٛ  يفمج١ً جٛاب ايػسي 

                                                           
 .57(طىزة ألاهبُاء: 117)

 .3، 1،2(طىزة ٌع: 118)
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 يفضبٌ جصّ  يفُقُُت : قاّ : فعٌ َاض َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ ، التصاي٘ بتا٤ املتهًِ ، 

ضبٌ زفع فاعٌ .  يفُري َتصٌ َب٢ٓ ع٢ً ايطِ جٛاب ايػسي ، ٚتا٤ املتهًِ ض

 ٚازب١ًُ َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ، مج١ً جٛاب ايػسي .

 اجلنلة االعرتاضية : (7)

ايهالّ ، فٝهٕٛ االعرتاض بني ايفعٌ ٚايفاعٌ ،  يفٚتتعدد أغهاٍ االعرتاض 

 قٍٛ ايػاعس : يفنُا 

 ٚيوِ تعبأ بعورٍ ايعاذيٝٓوا .  ز ْبُع ايظاعٓٝٓا        -أظٔ  -غ ح اَى 

مج١ً اعرتاض١ٝ  - فٝ٘ ٚجٛبّا فازب١ًُ ايفع١ًٝ ) أظٔ ( َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ املطترت

اض١ٝ بني ايفعٌ غحا ٚايفاعٌ ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ، ٚقد ٚقعت ٖرٙ ازب١ًُ االعرتال

 .زبع

هسّ ٜٚهٕٛ االعرتاض بني ايفعٌ ٚفاعً٘ َٔ ْاذ١ٝ ٚاملفعٍٛ َٔ ْاذ١ٝ ، َثٌ : ت

املتفٛقني َٔ أبٓا٥ٗا . فح١ًُ " ٖٚرا دأب ذطٔ " مج١ً  -ٖٚرا دأب ذطٔ  -ازباَع١ 

اعرتاض١ٝ ، ٚقد ٚقعت بني ايفعٌ ٚايفاعٌ )تهسّ ازباَع١ ( َٔ ج١ٗ ٚاملفعٍٛ ) 

 املتفٛقني ( َٔ ج١ٗ أخس٣ .

تتعد٣ ملفعٛيني ، َثٌ : عًُت أخاى  اييتاألفعاٍ  َفعٛيٜٞٚهٕٛ االعرتاض بني 

عًِ ُٖٚا أخاى  َفعٛيْٞاجرّا . فح١ًُ ٚفك٘ اهلل اعرتاض١ٝ بني  -اهلل  ٚفك٘ -

 ْٚاجرّا . َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس :

 فت١ٝ ُ ُسَف اسبدٜث نساّ . يفٚازبدٜد إىل َب٢ًَ        - أزاْٞٚيكد 

زأ٣ ُٖٚا ٜا٤  َفعٛيٞفح١ًُ " ٚازبدٜد إىل ب٢ً " مج١ً اعرتاض١ٝ ، ٚقد ٚقعت بني 

 فت١ٝ " . يف" ، ٚغب٘ ازب١ًُ "  أزاْٞ"  يفاملتهًِ 

ْاجس، َٚٓ٘ قٍٛ  -ٚاهلل  -ٜٚهٕٛ االعرتاض بني املبتدأ ٚاشب  ، َثٌ : ضبُد 

 ايػاعس :

 ْٛادب ال ميًًٓ٘ ْٚٛا٥س .      -ٚاألٜاّ ٜعثسٕ بايفت٢  -ٚفٝٗٔ 

فح١ًُ " ٚاألٜاّ ٜعثسٕ بايفت٢ " اعرتاض١ٝ بني املبتدأ امل خس ْٛادب ٚاشب  املكدّ غب٘ 

 ازب١ًُ " فٝٗٔ " .
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 -ٚمج١ً ) ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ( مج١ً اعرتاض١ٝ ٚتهٕٛ خاص١ بايسضٍٛ ضبُد 

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، ٜٚهٕٛ إعسابٗا نُا ٢ًٜ :

 ص٢ً : فعٌ َاض ، قصد َٓ٘ ايدعا٤ ، َب٢ٓ ع٢ً ايفتس املكدز ; ألْ٘ َعتٌ ْاقص .

ايظاٖس٠ ع٢ً آخسٙ. ٚازب١ًُ اهلل : يفظ ازبالي١ ، فاعٌ َسفٛع ٚعال١َ زفع٘ ايط١ُ 

 َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ مج١ً اعرتاض١ٝ  ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب.

عًٝ٘ : ع٢ً : ذسف جس َب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، ٚاهلا٤ : 

ضُري َتصٌ َب٢ٓ ع٢ً ايهطس ، ف٢ ضبٌ جس حبسف ازبس ، ٚازباز ٚاجملسٚز َتعًل 

 بايفعٌ ص٢ً .

ط  َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب . ٚضًِ : فعٌ ٚ ضًِ : ايٛاٚ : ذسف ع

َاض ، قصد ب٘ ايدعا٤ ، َب٢ٓ ع٢ً ايفتس ، ال ضبٌ ي٘ َٔ اإلعساب ، ٚايفاعٌ ضُري 

ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ، َطترت فٝ٘ جٛاشّا تكدٜسٙ " ٖٛ " ٚازب١ًُ َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ ال 

 َعطٛف١ ع٢ً مج١ً " ص٢ً اهلل " .

 مً اإلعزاب : اا ال حمل هلاجلنلة التابعة مل (8)

ٚف٢ مج١ً َثٌ : زأٜت اير٣ فاش بازبا٥ص٠ ٚنسَت٘ ازباَع١ ، تهٕٛ مج١ً " نسَت٘ 

فاش " َٔ ايفعٌ ٚايفاعٌ  ازباَع١ " ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ، ألْٗا َعطٛف١ ع٢ً مج١ً "

 ال ضبٌ هلا َٔ اإلعساب ; ألْٗا ص١ً املٛصٍٛ . ٚاييت، املطترت

 :انخاتًة

 : ىتائج البحث

مل ٜطتعٌُ ضٝبٜٛ٘ ٚال ايٓرا٠ َٔ قبً٘ َصطًس "ازب١ًُ"، يهٓ٘ اضتخدّ َصطًس  (1

 َفّٗٛ "ازب١ًُ". َع  ٓاغِ"ايهالّ" يًتعبري عٔ َٛضٛعات عب١ٜٛ َتعدد َٓٗا َا ٜت

 أٍٚ َٔ اضتخدّ َصطًس ازب١ًُ ايفووسا٤. (2

ّٛ ازب١ًُ، ٚنإ البٔ َٔ ايكسٕ ايسابع ذت٢ ْٗا١ٜ ايكسٕ ايطادع اضتكس َفٗ (3

ايطساد ٚابٔ ج٢ٓ ٚعبد ايكاٖس ازبسجاْٞ  ٚايصطبػس٣ ٚابٔ َطا٤ دٚز َِٗ ف٢ 

 ذيو.
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ابٔ ٖػاّ ٖٛ أٍٚ َٔ قازٕ بني ازب١ًُ ٚايهالّ، ٖٚٛ صاذب ْظس١ٜ تكّٛ ع٢ً  (4

تصٓٝ  ازب١ًُ تصٓٝفا جلالجلٝا: امس١ٝ ٚفع١ًٝ ٚظسف١ٝ، ٚقد عد ازب١ًُ ايػس ١ٝ َٔ 

 .قبٌٝ ازب١ًُ ايفع١ًٝ

تٍٛضع اضتخداّ َصطًس ازب١ًُ عٓد ايبػدادٜني ، فأيفٛ نتبا يف ازبٌُ َثٌ :  (5

 نتاب "ازبٌُ" يًصجاجٞ.

تتأي  ازب١ًُ َٔ زنٓني أضاضٝني ُٖا املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘، فاملطٓد إيٝ٘ ٖٛ  (6

املتردث عٓ٘ ٚال ٜهٕٛ إال امسّا، ٚاملطٓد ٖٛ املتردث ب٘ ٜهٕٛ فعاّل أٚ امسّا 

 عُد٠ ايهالّ َٚا عداٖا ففط١ً أٚ قٝد. ٖٚرإ ايسنٓإ ُٖا

ٌّ; ٖٚٛ: املطٓد  -ترتٖنب ازب١ًُ عٓد عبا٠ ايعسب١ٝ َٔ َهْٛني: (7 ٌٕ إجباز َهٛ

ٍُا صٍسال بريو  ٚاملطٓد إيٝ٘، فُٗا ْٛا٠ ازب١ًُ; إذ ال تتِ إاٖل إذا تسنبت َُٓٗا; ن

ٌّ: ٖٚٛ َا ٜطُٝ٘ ايٓرا٠ بو"املتعًكات ٍٕٛ اختٝاز ": ٖٚٞ َا ضٝبٜٛ٘ يف نتاب٘. َٚه

 تتعًل باملطٓد إٕ نإ فعاّل أٚ يف ذهِ ايفعٌ 

قٍطِ ايٓرا٠ ازب١ًُ يف ايعسب١ٝ باعتبازات َتعدد٠; ٖٚٞ نايتايٞ: أقطاّ ازب١ًُ عٓد  (8

أقطاّ ازب١ًُ عٓد عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤  -عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤ باعتباز َهْٛاتٗا . 

ٌٍ قطُٛا ازب١ًُ باعتب -باعتباز تسنب خ ٖا ٚعدَ٘.  از إعسابٗا إىل مجٌ ال ضب

ٌٍ َٔ اإلعساب.   هلا َٔ اإلعساب، ٚمجٌ هلا ضب

إٕ ايٓرٜٛني َٓر ضٝبٛب٘ مل خيسجٛا يف تكطُِٝٗ يًحٌُ عٔ ايتكطِٝ ايثٓا٥ٞ:  (9

ازب١ًُ االمس١ٝ ٚازب١ًُ ايفع١ًٝ ، االمس١ٝ َا بدأت باضِ، ٚايفع١ًٝ َا بدأت بفعٌ، 

 ت ٖرٜٔ ايٓٛعني.َُٚٗا تٓٛعت أغهاٍ ازبٌُ، فٗٞ َٓدزج١ ذب
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 : انًراجع وانًصادر

 القرآن الكريم .
 (.ٖ  1307/  ٖ  1306اد ايعسٚع َٔ جٛاٖس ايكاَٛع و ايكاٖس٠ و املطبع١ اشبري١ٜ )ت (1

  د ٜٛض  ظبات٢ و ٚضبُد ع٢ً ايٓحواز  َعا٢ْ ايكسإٓ )جلالجل١ أجصا٤( األٍٚ ذبكٝل أل (2

ذبكٝوول ضبُوود عًوو٢ ايٓحوواز ٚذوودٙ    ، ٚايثووا٢ْ 1955ووو  بعوو١ داز ايهتوواب املصووس١ٜ  

، ٚازبووص٤ ايثايووث ذبكٝوول  ٠1966 ٚ بووع بايووداز املصووس١ٜ يًتووأيٝ  ٚايرتمجوو١ ايكوواٖس 

 .2 1972عبد ايفتاال امساعٌٝ غًب٢ َساجع١ األضتاذ ع٢ً ايٓحد٣ ْاص  ض١ٓ د.

ٖوو( ، ذبكٝول : د.   538املفصٌ يف صوٓع١ اإلعوساب ، ايصطبػوسٟ )ت :    : ايصطبػس٣ (3

 .    1993،  1اهلالٍ، ي ًَرِ، َهتب١عًٞ بٛ 

 ابٔ ٜعٝؼ : غسال املفصٌ : ايطبع١ األٚىل ، إداز٠ ايطباع١ املٓري١ٜ. (4

ايووسد عًوو٢ ايٓرووا٠، ابوؤ َطووا٤ ايكووس يب، ذبكٝوول: د. غووٛقٞ ضووٝ ، داز املعووازف،   (5

  َصس

 .1958د.إبساِٖٝ أْٝظ : َٔ أضساز ايًػ١ : َهتب١ األظبًٛ املصس١ٜ. ايطبع١ ايثا١ْٝ  (6

 ايكاٖس٠. - ف٢ ايٓرٛ ايعسب٢ ْكد ٚتٛجٝ٘ د.َٗد٣ املخص٢َٚ : (7

8)    Blachère :Grammaire de l’arabe  . 

 ايٓرٛ ايٛاف٢ و أزبع١ أجصا٤ و ْػس داز املعازف مبصس.عباع ذطٔ :  (9

 . 1969دزاضات ف٢ عًِ ايًػ١ قطِ أٍٚ ٚقطِ جلإ داز املعازف مبصس  (10

يهتوووب ، ايطووواَسا٥ٞ ; فاضوووٌ)د.ت(; َعووواْٞ ايٓروووٛ ، غوووسن١ ايعاتوووو يصوووٓاع١ ا (11

 ايكاٖس٠ . 

، داز 1ايػالٜوو  ; َصووطف٢: جوواَع ايوودزٚع ايعسبٝوو١ َٛضووٛع١ يف جلالجلوو١ أجووصا٤، ي   (12

 ابٔ ازبٛشٟ ، ايكاٖس٠  .

 ي داز املٓاز غازع االْػا مبصس.يعبد ايكاٖس ازبسجاْٞ دال٥ٌ االعحاش و  (13

 .1950ايًػ١ : تأيٝ  د. فٓدزٜظ و َطبع١ زب١ٓ ايبٝإ    (14

15) Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin)  
16) Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin)  

17) Éléments de linguistique générale (A. Martinet)  
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18)  Dictionnaire de la linguistique (G. Mounin)  

 .ايعباز٠ )أزضطٛ( بتركٝل )د. فسٜد ج ( ايكاٖس٠ (19

يف غوسال مجوع ازبٛاَوع، ذبكٝول :      (: ُٖوع اهلٛاَوع  1992ايطوٝٛ ٞ ; جوالٍ ايودٜٔ)     (20

 عبد ايعاٍ ضامل َهسّ ٚآخسٕٚ، َ ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت  .

 ذطٔ ; عباع : ايٓرٛ ايٛايف، داز املعازف ، ايكاٖس٠  . (21

 ّ. 1952;اشبصا٥ص : ذبكٝل ضبُد ع٢ً ايٓحاز داز ايهتب املصس١ٜ ابٔ ج   (22

ايهتاب مخطو١ أجوصا٤ ذبكٝول ٚغوسال      ضٝبٜٛ٘ )أبٛ بػس عُسٚ بٔ عثُإ بٔ قٓ ( : (23

، ٚازبووص٤  1966األضووتاذ عبوود ايطووالّ ضبُوود ٖووازٕٚ ازبووص٤ األٍٚ داز ايعًووِ ضوو١ٓ     

و ٚاألجصا٤ ايباق١ٝ اهل٦ٝو١ املصوس١ٜ     1968ايثا٢ْ داز ايهتاب ايعسب٢ يًطباع٘ ٚايٓػس 

 .1975/  1973ايعا١َ يًهتاب 

كٝل : د. َاشٕ املبوازى  ابٔ ٖػاّ األْصازٟ، َػ  ايًبٝب عٔ نتب األعازٜب ، ذب (24

ٚضبُوود عًووٞ لوود اهلل ، َساجعوو١ : ضووعٝد األفػوواْٞ ، َ ضطوو١ ايصووادم يًطباعوو١    

 ٚايٓػس.

 ايكاٖس٠. - بٓا٤ ازب١ًُ ايعسب١ٝ يًدنتٛز ضبُد لاض١ عبدايًطٝ  (25

 .ايكاٖس٠ –ازب١ًُ ايعسب١ٝ ، دزاض١ يػ١ٜٛ عب١ٜٛ يًدنتٛز ضبُد إبساِٖٝ عباد٠   (26

 .)د ّ ع( احملٝطايكاَٛع  ايفريٚش أوبادٟ : (27

ٖووو( ، ذبكٝول : عبوود اسبطووني  316األصوٍٛ يف ايٓرووٛ، أبوٛ بهووس ابوؤ ايطوساد )ت :     (28

 ايفتًٞ ، َ ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت .

 –ازبًُووو١ ايٓرٜٛووو١ ْػوووأ٠ ٚتطوووٛزا ٚإعسابوووا يًووودنتٛز فتروووٞ عبووودايفتاال ايدجوووو     (29

  .ايكاٖس٠

 . س٠ايكاٖ –َدخٌ إىل دزاض١ ازب١ًُ ايعسب١ٝ يًدنتٛز ضبُد ألد عب١ً  (30

تطٌٗٝ ايفٛا٥د ٚتهٌُٝ املكاصد ، ابٔ َايو األْديطٞ ، ذكك٘ ٚقودّ يو٘ : ضبُود     (31

 . 1968ناٌَ بسنات ، داز ايهاتب ايعسبٞ يًطباع١ ٚايٓػس ، ايكاٖس٠ ، 

ايصطبػووسٟ ; ضبُووٛد بوؤ عُووس: ايهػوواف عوؤ ذكووا٥ل ايتٓصٜووٌ ٚعٝووٕٛ األقاٜٚووٌ ،    (32

 .َهتب١ األغساف ، بريٚت
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